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ulam sôbre Seoul as bandeiras des
 j

.-— ¦ ==z=*as*==*m^
. 

' ¦ ¦ » '»,"**''«

Estados Unidos
Não obstante, os fuzileiros navais americanos conti-
nuam avançando para o norte, eliminando os focos de
resistência comunista, para terminar a libertação da

capital da Coréia do Sul
São em número de quatro os regimentos dos Estados Unidos que se
empenham no trabalho de «limpeza» contra os vermelhos — Luta

—¦—menos intensa
TúQl'10, 

2S — Quinta-feira (Dc
frank Tremalrie, cci-respon-

denle tia ''¦ f'-) — Bandeiras dos
Ksiados Unidos, tremulam sobre
Seoul, enquanto os fuzileiros na-
vais noi te-anrerlcanos continuam
avançando em seu interior, eliml-
naiuio us focos de resistência co-
nmnisla. pnra terminar a liberta-
çio da capital da Coréia do Sul.'
As 3h''.7m da madrugada de <juar-
la-íelia, hora da Coréia, um fuzl-
loiro naval ii.'ou a bandeira norte-
imcileana no mastro da embaixa-
da rios listados Unidos, simboll-
lanilo assim a \ ilõrla das forças
aliadas na capital sul-coreana. A
mesma bandeira havia sido anta-
rlormcnle ifada e depois arriada no
mabti'0 da emba xáda russa, como
gesto rie desafio ao grande vizinho
soiiétlcu iio norte.

Eliminaram os
comunistas
turcas da 1.» Divisão de Infan-

tarla Naval e da 7.' Divisão de
Infaiitaiia norte-americanas eliml-
liaram os comunistas — fazendo
uso tle artilharia e "tanks" — de
duas terças partes de Seoul, e às
úliimas horas de quarta-feira avan-
pvaiii pela zona .estante, sem en-'
contrai- tanta resistência como nos
dias anteriores. Exceto ligeiros en-
contros ocasionais, nas ruas, a çi-
dade eslava vim acima. O grosso

guarnujão comunista de Seoul
foge para o norte, perseguida de
perto por forças norle-arhoricanas.
Lm porta-voz do quartel general
do 10.» Corpo de Exército norte-
americano declarou acreditar que
a resistência comunista ficaria to-
(a/mente eUmlna4»«íle»jjni.-momen-
lo fiara outro, porem o coronel
Lenis Pulloi, comandante de uma
unidade de infantaria naval, de-
riaiou que talvez fosse necessária
toda uma semana para acabai com
os rostos da resistência vermelha.

Continuam avan-
çando
Entiementes, áo sul de Seoul,

as forças aliadas continuam avan-
çando do antigo perímetro deíen-
sivo dc Pusan, para estreitar o
cèico em torno de milhares de
soldados norte-coreanos, sitiados
tèn.a-feiia, quando fizeram ligação
as forças da 7.» Divisão de Infan-
tarla e a 1.» DivisSo de Cavalaria,
au noite de Taejon. A 2.» Divisão
de Infantaria norte-americana
ocupou a ánsa do marco 409, eli-
minando por completo a cabeça de
ponte comunista em Hyonpung —

Nomeado novo
embaixador ame-

rieano em
Londres

WASHINGTON, 27 (AFP) — O
ir. Walter Gifford, ex-pnesidente
ia 'American Telephone and Tele-
grapli Company", foi nomeado em-
balxador dos Estados Unidos na
Gtâ-Brctanha, na vaga aberta com
• renúncia do embaixador Lewis
Douglas,

Anunciando essa nomeação, a se-
cretaria da Casa Branca declarou
iue a demissão do embaixador
Uwis Douglas, que representava
o governo americano em Londres,
desde 19-17, entrará em vigor so-
mente a l.» de novembro.

0 novo chefe da representante
americana na capital biltán,ca tem
65 anos de idade, é conhecido in-
dustrlal e. politicamente, pertence
«o Partido Republicano. Assim,
sua nomeação é interpretada como
mais uni reforço da política 

"bl-
partidária" do governo. No selo
do "Bureau" das Comunicações em
tempo .le guerra, Gifford exerceu
a_ função de piesidente da Comis-
são Consultiva dos Industriais;

B&NCO DA PROVÍNCIA
W' RJO <p*ÀNDÍ' DO 4UI S. A\
A^sfi.à-6 90 anos â
serviço.dà economia;
FILIAL.'-. ALFÂNDEGA, .2

sôbre o rio Naktong — 24 qullô-
metros a sudoeste de Taegu.
Ultimo bolsão

Eia ésse o último bolsão dos ver-
melhos na margem oriental do
Naktong. Depois de se apodera-
rem do citado marco, as forças da
2.» Divisão avançaram para Ko-
lyong, 32 quilômetros a sudoeste
de Taegu, protegidos poi Intensos
bombardeios de artilharia e da
aviação. Outras tropas norle-anie-
ricanas.se aproximaram de Taejon
— què havia sido ultrapassada nos
avanços de . outras forças — e
ocuparam Kochang, 80 quilômetros
a sudeste de Taejon, e Anui, 11
quilômetros a sudoeste de Ko-
chank; Samga, 26 quilômetros a
sudoeste de Kochang, e Hadong-
Jon, 32 quilômetros dislante da
cidade portuária meridional de
Chihju, pelo noroeste.

Queixam-se os
aviadores
Pilotos norte-americanos, que

não cessaram de voar sôbre os se-
tóres de luta, queixaram-se de que
apenas encontravam objetivos já
atingidos. Em 184 saidas, os aviões
da 5.» Pôrça Aérea dos Estados
Unidos somente puderam destruir
5 "tanks". 9 caminhões, 16 vel-
calos diversos, um depósito de
munições, e avariar 4 "tanks" e
igual número de caminhões. As
forças sui-coreanas, que avançam
ao longo da costa oriental, chega-
ram ao Paralelo 3".v e ocuparam
ã localidade de Ulchln," 65 quilo-
metros ao norle de Yongdok, e
Changyang, 43 quilômetros a oeste
de Utchin.

Quatro regimentos
Em Seoul, lutam quatro regi-

mentos norte-americanos, que são:
Os I.» e 5."> de Infantaria Naval,

o 32.' da Infantaria do Exército
e o recém-chegado 7.' Regimento
de Infantaria Naval, que entrou
na cidade quarta-feira. O primeiro
regimento dos fuzileiros navais,
que penetrou na eidade pelo ceste,
íoi o que hasteou a bandeira nor-
le-amerlcana sôbre a embaixada
dos Estados Unidos. Grande parte
da zona libertada de Seoul encon-
tra-se reduzida a um montão de
escombros fumegantes em conse-
quência dos encarniçados combates
travados ali. A principal estação
ferroviária ficou destruída e mui-
tos dos edifícios do governo sofre-
ram grandes danos em consequên-
cia dos incêndios.

DESEJAM MAS IMPÕEM CONDIÇÕES DE PAZ OS COREANOS DO NORTE
Transporão provavelmente

o paralelo 38.° (
Truman teria decidido dar ao general Mac
Arthur toda amplitude que julgar necessária
«para estabelecer a paz e a segurança na

Coréia» ——

WASHINGTON, 
27 (A.1':I:) — .Enquanto «s noticias HAbre a dè-

bandada «Ias forças norte-coreanas continuam a afluir a Wash-
inpton, conflrma-nc que a» fnsrças do general Mac Arthur fj-nns-
porão provavelmente o 89.' paralelo, para destruir o» elementos ço-
munistas que so esforçam em procurar refúgio atrás da linha de
onde lançaram seu ataque, no dia 25 de junho.

O presidente Truman c seus companheiros estariam, com efeito,
de perfeito acordo sôbre este. ponto, e toriam decidido dar ao fie.-
neral Mae Arthur toda amplitude quo julgar necessária «para esta-
belecer a paz e a segurança na Coréia», de conformidade com a de-
clsSo das Nações Unidas.

Entretanto, o problema Ho futuro da Coréia é considerado a
longo prazo como distinto do problema imediato, e os meios diri-
gentes de Washington fazem vrilcr que líftmente ns Nações Unidas
podem tomar as decisões necessárias do ordem política, que se
impõem.

Entre elas figuram a retirada das forças norte-ameri-
canas para pequena cabeça de ponte em torno do
porto de Pusan e a realização de eleições sob a Ks*

calização da ÒNU
Duvida-se que os EE. UU. se conformem com a imposição de confi-v
narem suas tropas às imediações daquela cidade — Interesse no De-

partamento de Estado e nos meios diplomáticos de Washington

¦m

FLUSHING-, 
27 (U.P.) —.Clr-

eulòs informados disseram que
a Coréia do Norte declarou-se
disposta a pôr fim à. guerra, em
condições que estipulem a convo-
cação de eleições em lodo o país
fiscalizadas pela O. N. U., re-
tirada das forças comunistas pa-
ra o norte do paralelo ôSv e de
que as forças norte-americanas
se limitassem à cabeça de pon-
te de Pusan.

Oa meios oficiais disseram que
não tinham conhecimento dessa

RENDIÇÃO INCONDICIONAL COMUNISTAS
Ê a única condição aceitável pelo presidente Syngman Rhee, para a

cessação da luta na Coréia
«Exc#deram-se. Já causaram muitos pre juízos» — disse o velho estadista coreano

sondagem de paz. Foi evidente,
entretanto, que nâo considerou
dignas de séria atenção as con-
dições que, segundo s ediz, apre-

TÓQUIO, 
28 Quinta-feira (U-

P.) — O presidente da Repú-
blica da Coréia, sr. Syngman
Rhee, declarou que a única con-
dição aceitável para pôr íim â
guerra da Coréia é a <rendição
incondicional dos comunistas».
Em entrevista telefônica com a
United Press, Sygman Rhoe de-
clarou que té ao governo sul-co-
reano que cabe impor condições
de paz e a nossa condição ê: ren-
dição incondicional». Ao ser des-
pertado em sua residência na
Coréia Meridional pela chamada

telefônica, o primeiro mandatâ-
rio riu com amargura, quando o
correspondente da United Press o
informou que estava sendo anun-
ciado que o governo coreano do
norte havia dado à publicidade
as condições,' segundo as quais
estaria disposto a pôr fim as
hostilidades. Disse, então: «per-
deram a. oportunidade de íormu-"lai-con-diçOBs-.—-Excederam-se, Ji
causaram muitos prejuízos». O
presidente Rhee, que conta 73
anos de Idade, não tinha conhe-
cimento algum da anunciada

SOLUÇÃO PARA AS DIVERGÊNCIAS
QUE SEPARAM LESTE E OESTE

Equador e índia dirigem apelos às grandes potên-
cias, para que negociem diretamente a fim de impedir

outra guerra
Tais deliberações podiam ser realizadas, agora, que estão presentes
em Nova York os ministros do Exterior da Rússia, EE. UU. e França

FLUSHING, 
27 (Ue Bruce Munn,

correspondente da U. P.) —
Na sessão de hoje da Assem-
bléia Geral da ONU, o Equador
e a índia instaram para que as
grandes potências procurem, me-
diante negociações diretas, re-
solver as divergências que sopa-
ram o leste eo oesle, para evi-
tar outra conflagração mundial.

A Assembléia iniciou a sessão
dc hoje, ãs llhlin. e o primeiro
orador foi o delegado do Equa-
dor, Antônio Quevcdo, o qual
apoiou a proposta norte-ameri-
cana, para fortalecer a Assem-
bléia Geral da ONU, e fèz um'
apelo ãs grandes potências, no
sentido dc que negociem dlre-
tamente para impedir outra
guerra. Quevedo formulou vo-
tos para que sejam coroados de
exilo os esforços para aliviar a
tensão internacional.

O segundo orador foi o minis-
tre das Relações Exteriores da

Fiança, sr. Robert Schuman, c
em seguida ralou o chefe da de-
legação da índia, Sir Benegal
Massing Rau, o qual pediu que

os ministros das Relações Exte-
riores dos Estados Unidos, Grã-
Bretanha, Franca e Rússia con-
íereneiem, sem demora, pnra re-
solver as divergências que divi-
diram o mundo cm dois campos
opostos. Acrescentou que tais
deliberações podiam ser realiza-
das agora, que estão presentes
aqui os citados ministros das
Relações . Exteriores;

Referindo-se a estas negocia-
Coes diretas, expressou Rau que,
embora tais negociações não
dessem resultado, pelo menos
seu e.cito psicológico sôbre o
mundo não seria desprezível.
Acrescentou que, como eòmple-
mento a tais negociações, po-
der-se-ia fazer, por exemplo, um
intercâmbio dc missões de boa
vontade entre as potências ln-

teressadas e continuar dando,
passos similares, até que desa-
pareça a tensa situação inter-
nacional.

Disse, mais adiante, que, sm-
bora sua proposta para a ad-
missão da China comunista na
ONU tenha sido derrotada, tal
fato não fechou ainda a porta
definitivamente para uma solu-
cãe desse assunto.

SOL AZUL
Produziu-se um íenô-

meno raríssimo no
Porto

LISBOA, 
27 (AFP) — Um tele-

arama anuncia quo fenôme-
no raríssimo se produzira,,

esta manhã, nu, região do Porto
onde, com grande espanto da
¦população, o sol. brilhava em meio
a uma aurcola azul.

Segundo os meteorologistas,
êsse fenômeno deve ser atribuído
à rarefaçüo súbita cm certas ca-
maikrs atmosféricas, rie. vapor
dágua, que se condensou cm
grande- altitude.

Fenômeno análogo foi observa-
do hoje nu Dinamurcu e na Sul-
ça. Já ontem, uma informação
proveniente dn. Escócia assinalava
também o aparecimento do "sol
azul".

sentaram os comunistas, isto #.,
novas eleições nacionais fiscal!-
zailas pelas Nações Unidas, reti-
rada das tropas «-(.munistas pa-
ra" o outro lado do paralelo oH-'
e confinamento das (ôr<;a3 nor-
te-aiiiericanas à cabec;a de ponte
meridional. Rhee declarou va-
rias vezes que o exército sul-co-
reano deve entrar ná Coréia áe-

.-tentriomj! para eliminar os co-
munistas e qué a invasão comu-
pista dn. Coréia do Sul eliminou
o paralelo 38" como fronteira,
Hoje, ao ser interrogado por te-
lefônc, reiterou essas opiniões.

sondagem de paz norte-coreana.
Não obstante, os informantes
disseram que não existia dúvida
alguma quanto à autenticidade
do oferecimento norte-coreano.

A proposta de paz comunista
compreenderia as seguintes coo-
dições: 1) Armistício,, para pôr
fim às hostilidades; 2) Retirada
das forças norte-coreanas para
o outro lado do paralelo 38», con-

-forme o ordenou o Conselho de
Segurança, á 25 de junho — ho-
ras depois da invasão da Co-
réia do Sul pelos nortè-corea-
nos; 3) Retirada das forças nor-
te-americanas para uma peque-
na cabeça de ponte em torno do
porto de Pusan, enquanto forças
da O. N. U., formadas por ou-
tros países, ocupariam o resto do
território sul-coreáno; 4) Elei-
ções em toda á Coréia, sob a fls-,
calização da O. N. U.

Náo se disse quando tal áon-
dagem de paz foi feita, isto é.
se antes ou depois do triunfal
desombarque norte-americano em
Inchon.

A proposta novle-coreana coln-
cide, «grosso modo», com os ob-
jetivos de guerra da O. N. U.
Não obstante, acredita-se que a
coVidiqão de que as forças norte-
americanas se retirem para a ca-
beca de ponte de Pusan tropeça-
rá. com ^flbjeçõe.s norte-america-
nas, cujas forças arcaram com
o peso quase total da luta na
Coréia .Observadores competen-
tes duvidas'que os Estados Uni-
dos aceitem tal condição, embo-
ra a atitude oficial da O. N- U.
seja de que tôdaa aa tropas que

Cai o preço do
cacau

NOVA VOKK, 27 (U. P.) — O
preço médio do cacau para entre-
ga imediata declinou 90 pontos,
passando a 36,10 centuvos ie dólai
por libra-pêso. O. Bahia Supciioi
caiu 155, e o Accra Ealr Ecrnran-
ted 130 pontos, paia 37,25 e .'18.50
centavos por . libra, respectiva-
mente.

AGITAÇÃO NA ÁUSTRIA
Florisdorf, bairro de Viena, situado na zona
russa, praticamente isolado do resto da ci-

dade — Greve em Linz
"lENA, 27 (A. F. P.) -- Anun-

-se de boa fonte que.
desde esta manhã, p centro

de Florisdorf, bairro de Viena
situado na zona russa, se- en-
contra praticamente isolado do
resto da cidade. Os operários
da."-, empresas em greve eslabe-
teceram barricadas à entrada d:is
principais artérias que dão aces-
k« ao bairro das fábricas. Pi-
quetes de greve percorreram hs
ruas Alguns têm, a seu lado,
soldados russos, armados. Os
bondes não podem mais pene-
trar em Florisdorf e a policia
ficou bloqueada no interior dos

faculdade Nacional de
Direito

Solicito o apoio dc meus pre-
•Miob alunos u ex-alunos pnra¦"¦niiilin líiiulidiiliua ii Depu*
Wo Mu UDN du üwtrlto

l'Vd«-i'id,

SÍNTESE INTERNACIONAL
.T^ALANDO em Clevelund, 0 general Marshall, disso quo os adversa-
r rios dos Estados Unidos não podem ser derrotados apenas com a

. força militar. Urge submeter as ambições nacionais e mdivt-
duais ao progresso da humanidade. ..

_ Nüo liveravi repercussão no Q.C. de Mac Arthur, em Tóquio,

a-, noticias relativas às propostas do pas dos coreanos do norte.
- Sala-ar e generalissivio Franco publicaram uma nota em Us-

boa e Madrid sôbre as conversações quo mantiveram nos últimos

dias. Dizem qué eslão de pleno acordo quanto à opinião sobre a si-

U'aÇ~ToTmibmelido 
ao Parlamento australiano um projeto do lei

aiili-comiiiusta, abrangendo a dissolução do respectivo partido „© O

eliminarão dos viuixistus do certas fiui.-ôes publicas.
alto

O «DIÁRIO DE NOTÍCIAS» E AS
ELEIÇÕES DE 3 DE OUTUBRO

Êslo jornal lem a sua vida eco-
nômlca em boa ordem, dispõe dc re-
cur.íos financeiros nos bancos, nüo
deve nada, lia, muitos anos, 'a buncos
ou a particulares, nâ'o foi transfor-
mado, pela amblçfto, pela voracidade,
em máquina de fazer dinheiro o" de
obter empregos e posições para amlgoa
ou par,ntes. Há governos em alguns
Katados, que subiram com o nosso
aplauso o que continuam a merecer,
pela sua incorruptlbllldade pela sua
ação eficiente c pelo amor ao regime,

o nosso apoio e a. nossa solidariedade.
Nunca, entretanto, pedimos nada, ri-
gorósamenle nada, nos srs. Otávio
Mangabeira, Milton Campos, Osvaldo
Trigueiro, Faustiuo de- Albuquerque e
Rocha Furtado. Nenhum favor, rie
qualquer espécie, devemos a esses
Ilustres brasileiros, pois que o nosso
aplauso náo lhes foi dado em troca

dessas compensa«,'6es ou vanlasens tao
em moda na política e no jornalismo
do nosso pais.

Damos, agora, o nosso apuio ao
tenente-brigadeiro Eduardo Gomes.
Nada teremos a pleitear, para nós,
do seu governo, pois tudo o que visa-
mos é ajudar o Brasil a reerguer-sc,
tendo â. sua frente um governo pa-
triôtlco, honesto e capaz de realizai,
efetivamente, *uma boa parte, pelo
menos, do Imenso programa que ai
está ã espera de quem possa po-lo
cm execução.

Da mesma forma que nfio erramos
em relaçfin àqueles cinco governado-
res da UDN atualmente no podei, nao
estamos errando ao apontar, ao pa-
trlotlsmo dos nossos lcitore3; o nome
«le Rdliardn Comes pnra n presidência
da- Itepiibllca. K' o voto nue espera-
mos com tOcln a confiança dos bons
brasileiros.

Fotln-voz du alto comis-
Baiiado amerleunu na Alemanha
Htincla quo o estudo de, gueria
entre a Repúblico Fcdi.-iul e as
potônclüB iiciduntnis terminará
no Inicio do próximo ano,

— inlclii-MC Ho.!»', «'in 1'oi'quay,
irigiutoiTHi |1,|V'1 «unforíneitt ia-
rlfiiiiu iiUeriml-lonal. O Brnmi
uMlnrA liroiiunU-i

... o iriniiiiiiiiiiiii''" tntwtn
Ml>iirW»i ii" 1» i"11 '"<'>-'¦•'¦•••¦'•

,,.,,,,,1111,ii nu miiiiiilii "In iinrlo
d Hiiutliiiniptiiii. -'i'1 vliiuuni I"""

|'f, |',Nlllf|H« I'lllllll".

HNCOM0SCOSO:CASTROS.A.
' Klj/V DA AIJMMWÍCA, 51

lím Paris, um porta-voz do
governo declara que a Franca
íicai'1-'. multo satisfeita «e a
guorin na Coréia se encerrasse
com ns prfipodtas dc paz coroa-
nau.

OI/.-no do Sitlgun tino ir-
romperam om tiniu u lndouMInn
iuiiim chihit-HiiH outro im fôrcim
frillll-OWIH 0 OH l'«ll(.'ld(IH (lllIljldoH
peluH .'.,iiiiiiiI 'ln

. Ainiilillfli om HtlOnOH AIich,
¦wil v.'inii(iii em iciiftii o nnn"
iiiiiiivci produto rio lurfo nrgon«
unn, o flHvnlo «iviuiy 1'hiUi <i«
i.iiiiii (iinm ilo i.i».«i«. pelo <|iiiii
Hl» |IIIIV(1 1.1'llllH pilHHH uni ml-
Uniu mi iiiiiIii ili** imiin,

DU IOH - Dr. Gorvoi.
i«.... tumuuhtm, Hl»*, W» <M *

y-Wu it tm,ê,

Damos abaixo uma cíilula do Bilgadelio e «Io seu llusln- companheiro
de chapa, sr. Odilon Draga, que pode s«t aproveitada i.flo lelloi pnrn
a votai'fi.0 de ;t de outubro. Basta' recorlà-li. cuidadosamente, em Iftrii'. rio
fios que a circundam, do modo que esses tiõ« nflo apareçam na r^rlnlH.
nem deste lado. nem no verso.

Para Presidente da República
Tenente-Brigadeiro

EDUARDO GOMES

Para Vice-Prcsidonte da R-tpúbMca
ODILON DUARTE BIÍA<;A

Abandonaram o
Partido Comu-

nista
HAVANA, 27 lU. f.) - Salva-

dor Garcia Aguero e Esperanza
Sánchóü Mastrapa, duls dos prin-

. cipais lideres cr munistas cubanos,
anunciaram que. abandonaram o
Partido Comunista.

Garcia Aguero Ingressou no par-
tido político chamado "Ortodoxo"
e ISsp-aranzti Mastrapa disse que
havia decidido ingressar ho par-
tido do' sovêino.

Us observadores . políticos atrl-
btiem a dccisíío dc ambos â con-
veniPncíu política, em virtude das
recentes medidas adotadas pelo go-.vêrno contra o Hartido Comunista
e ante a perspectiva de vir a ser
o mesmo colocado fora da lei;

distritos policiais. Anuncia-se,
de outro lado, quo se produziram
desordens no mercado de Floris-
rlorf, do qual vários pavilhões fo-
ram pilhados por piquetes de do-
nas de casas.

Em Linz
• VIENA, UT (A. F. P.l — v)s
serviços municipais de Linz
fizeram hoje uma prova de ad-
vertencia de duas horas, como
protèxto contra o novo' acordo «jh
preços e salários. Todos os em-
pregados das usinas Stoyr-Daim-
ler-Puch, bem como um certo nú-
mero de empregados de outras
empresas seguiram aquele exem-
pio.

Em Viena a situação é cal-
ma. Na Baixa Áustria, os gre-
vistas se deitaram nos trilhos d.i
estrada de íerro que une Viena
e Dâden, estação termal situa-,
da ao sul da capital, onde se
encontra o quartel-general das
tropas soviéticas.

Os trens estão chegando nor-
malmente a destino.

Vão para a cadeia
os «dez de Hol-

lywood»
VVASHINU'1'UM, 21' (AKP) — O

último ilo* "10 de Hollywood", o
clnuaslH Aiiii«iii ricott, será enenr-
ceiiiilo, denlro ein pouco, numii
inlsh.. Icdeiiii, «'oni.i <euH H outins
conipiiiíitis .|uv, mil 1!M'., .eeusftiHiii
rcK|joiidfi ns |)Pi'RunlDH de uniu co-
ml»,:-?in pinliiini»mui, u icHiiciio da
huiin tlllaçOüi. iioiiiinm e oiptclnh
monto se poi i .iwliiin ou nflo no.
1'nillil.i t.oniunlHtii

HboII hiivin sin.» iiiiiii luiumi eni)i
0 "<4UI'NIn" I». II» ii» ll, Kflúllfl"" 
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Gostam os russos
de maior e mais
moderno conforto

NOVA ÍORK, 27 (AFP) — A
delegação, soviética nas Nações
Unidas, que havia alugado uma
imensa propriedade em Glen Oove,
em Long island, nos arredores
desta cidade, resolveu desistir e
alugar outra propriedade ao norte
de Nova York.

O advogado encarregado da loca-
ção declinou que a delegação so-
vlétlca deseja alugar uma "pro-
prlcdade mais moderna que tenha
maior lei reno" do que a preceden-
temente ocupada. Acrescentou que¦a maioria dos comerciantes de
Glcn Cove lamentam h pai-tida dos
dejecados soviéticos, porque "eram
excelentes fregueses",

lutam na Coréia sâo forças da,
organização mundial

Interesse pela •
sondagem
WASHINGTON, 27 (U.P.) 

"—''¦

Funcionários do Departamento
de Estado manifestaram interês-
se pela sondagem dé paz na Co-
réia do Norte, mas disseram ca-
recerem de informações oficia;» .
confirmando esses rumores. Ad- I
mitiram, entretanto, que uma
proposta dessa ordem poderia ter
sido transmitida diretamente .*»o,
secretario de Estado, sr. ¦ Dean
Acheson, que se encontra em No-
va York.

Os meios diplomáticos estão in»
teressados na sondagem norte-
coreana, intei*pretando-a como
indício de que a Rússia e os »'ó-
munistas chineses não pensam
om intervir na guerra da Coréia,
na etapa decisiva. Um diploma-
ta fêz o comentário de que «isto
pode evMar a preocupação Je
mais intervenção comunista>.
Não obstante, hâ certas dúvida»
de que a sondagem proceda real-
mente doa norte-coreanos,

Os círculos diplomáticos são de
parecer que existem bases possl-
veis para a suposta proposta..
Impressionou-os a parte da pro-
posta norte-coreana, pedindo *
celebração de eleições em torto o:,
país, sob a vigilância da O. N-.y
U. Desde que'a O. Í5'..V. atuou',.
pela primeira vêz, procurando''.-
unificar a Coréia, por melo de
eleições gerais, os comunistas co-
reanos, apoiados pela Faissia, se
opuseram a isso e combateram o
plano.

Na opinião dos meios norte-
americanos, a parte menos accl-fi
tável do plano é a que prevê que
apenas a Coréia do Sul seja,
ocupada por forças da O. N. U.
Opina-se que as tropas da O. N.
U. devem ocupar todo o pa'i%
embora as forças norte-america-
nas fiquem estacionadas além do
paralelo 38', em grande número.
Duvida-se qMe os Estados Um-
rios coosintam em confinar sua.»
tropas ás imediaçOes-de Pusan.

V embaixada indiana disse que
não recebeu confirmação oficiai
do suposto oferecimento, acres-
centando que a embaixaddora
Vijaya Panrilt está atualmente
em Nova York, com a deleea»
ção A O. N. V.

Deputados comu-
uistas destituídos

na Renânia-
Westphalia

DUSSELDORF, 27 (AFP) — Pela
primeira vez na história do <ij'ai*-
tido Comunista alemão, seus dep»
tado*' num parlamento de "land",
o dá Renâhia-Westphallá, torain
destituídos do direito de participar
dos trabalhos parlamentares, em
virtude da ação subversiva de seu
partido.

A Dieta da Itcnânla-Westphalla.
retirou, efetivamente, aos depu-
tados comunistas o direito üe cons-
tituir uma fração parlamentai e,
por conseqüência, de participar
das diversas comissões do Parla-
mento, e de controlar, assim, a'
atividade do governo.

PARA QUAIQUEK
PONTO DO BRASIL
( A «UINOS AIRES

\nmr>.«.

Jímicos atmBi. '"
CRUZEIRO 00 SULiiii.

42-6060 it»«n iitm.M

EFMCO GONÇALVES MAIA
CANDIDATO A VEREADOR
Daoíiro íoi meui Amluoe ¦ fliltorea que continuo tendo

eanclfdate /• OAnure fio» Venidorel pulo Partido loolil Pfí»
giuuiiiHiii, »»¦"• impoiiiinii.i que o meu nonn .|........ como •>•'
nlinta n Itn^doi ho notloléHo <>• i«.»«n Impcinii *, ni • h„v«
ilo Ui, Motel \ Ltimh * i|ii«m i'*C')mt)i)ilt/ *t)% oi mi» <„i\>ym

Hiu, íl de iHimtiro de mi),
ia) lêltihêtt (5<íii(í«Iv«i MêlM
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I UEZZARD CHARLES E O NOVO CAM PEÃO MUNDIAL DE
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N&o faz umn semana chamava-
mos a atenção do govóino para a
série dt desordens c agressões yue

.ps "queremlstas" vinham piatican-
tJJLitó! nas dependências e Imediações

da Central rio Brasil, ü governo
nflo ligou. Pois agora paga caro.
Ante-ontem chegou a vez do pró-
prlo candidato rio Catete ser a vi-

< tirou da sanha dos arruaceiros que
,,. os empresários do "pai dos pobres"
: .dispuseram na Central para a piá-

>. tica de todas as provocações e vlo-
. lêneias.

"" 
JA dissemos e voltamos a repe-

""tir: o que se pretende nao é coibir
- -a pregação eleitoral de quem quer""que seja. Nfio estamos pedindo
'''que os "camelots" de Getúlio se-
:'jam silenciados e metidos na ca-
'"dela. Peds-se policia simplesmente
"eontra os desordeiros, os navalbls-
'"tas, os, "capoeiras" do "queremls-
'"'mo", responsáveis pela atmosfera

¦ de exacerbarão e Intranqüilidade
''quo tomou conta daquele local da

• • cidade. Até cntfio. a policia, tfto
• •ttiligciite e expedita noutras, nfto

"•'sè dignara tomar providências paia
'¦reprimir os abusos da horda getu-

RECUA
Joel Silveira

lista. Tosslvelmcnte deve estar to-
mando agora, depois que íol o
próprio governo, através do seu
candidato, o Injuriado e quase
agredido. fc

Reproduzi ontem aqui uma con-
versa de bonde entre dois querc-
mistas, mas me faltou dizçr que
um dos personagens do diálogo, o
morenSo robusto, se identificou
num trecho da conversa como par-
ticipante ativo da brigada de cho-
que "queremlsta" que deitou ân-
coras nas proximidades da Cen-
trai. Dizia êle que andava mais
ou menos sem fazer nada, de for-
ma que podia dar todas as suas
horas ao "bai.xot.lnlio". "Estou
trabalhando o dia Inteiro p'ro nos-
so pai", dizia, e explicava:

— Chego cedo lá na Central « só
saio na boca da noite. Aquilo lá

é chão da gente. Ninguém encosta.
Encostou, o pau desça...

E se abria todo num riso que
parecia começar sob os lóhulos das
orelhas: Perguntou depois se o
outro já havia passado por líi, peto"chio da gente". O outro respon-
deu quo náo. "Pois apareça ama-
nha. Fique encostado a mim que
você vai se divertir até nSo poder
mais. Já botamos muita gente
branca p'ra correr. E í polícia,
de sabida, nfto quer nada com a
gente —• passa rie longe...".

Pois assim é. O doutor Cristiano
deve' ter visto de perto como age
a eainçalha gelullsta. Levou lá o
seu susto, à semelhança de tantos
outros. Tome agora as suas provi-
ciências e consiga, com o seu pres-
tlglo d© delfim, limpar aquele foco
de desordeiros e malandros, a ser-
viço todos da mais ignóbil cafages-
tagem política.

Homicídio — Desastres -
de incêndio — Agressões
""¦Registraram-se, ontem, nesta capital,
'entre outras, ns scguinlon ocorrências:

^J"„ Homicídio
-i Hernwi» do Krelta», de 43 anos, ca-"gado, 

empregado da ílrma construtora
Martins do Almeida, Sociedade Anónl-
ma,, morador na rua Maria Rodrigues,
9,üteve uma desinteligência com o co-
nriecido desordeiro Rnldfio Mnriela, sen-
do pfelo mesmo ncreilido a bala. Com
ferimentos do ebdomen, « vitima fa-

Mecíu momentos depois, enquanto o cri-
Aminoso fugia, acompanhado do funleo-

., ,nário do Departamento de Correios e' Telégrafos conhecido pelo apelido de
«•Ceclr-, Com Riita rio oomiss-árlo Men-*dorica, dc serviço nn. delegacia rio 21.o
distrito policial, <> radáver foi removi-
do para o necrotério do Instituto Mé-"dlço"Xçgal.

VÁRIAS OCORRÊNCIAS
Acidentes — Atropelamentos — Princípio

- Tentativa de suicídio — Assalto — Baleado

¦¦«

* «i
Desastres

fí Na, eaonlnu, das ruas Hadork L6ho
| }l do Bispo, o ônibus dn Vinçân Narlo-jnnl de chapa 8.17.76. linha .109, pra-
| <;a Malvino lieis, guiado por Delfino
•'" iVlac&o, após abalroar o outomóvel
i.Sjartlcular de chapa 11.15.98, foi de
|ifencontro a uma árvore, ficando bastan.
£jte danificado.
g-j Em consequênrla do desastre, saíram
I karidas as seguintes pessoas: Benedito
5 fie Oliveira Pinto, de 21 nnos, casado.
§ funcionário público, residente na rua
v SRaul Cardoso, 3; Jónas Campos Cardo-
"> «o, desenhista, de 32 anos, casado, mo-'fiador na rua Porto Alegre, 2.".. casa
1 .VIII: Mário José dp Oliveira, trocador
1 Jjo ônibus, de 2(1 anos. solteiro, resl-

dente no morro da Casa Branca, 191;'.; CnrloF Alberto de Morais dn 1!) anos,
,'í morador na rua Sfio Francisco Xavier,
¦ 40 apartamento 603; Paulo Aguirre da
i Sllvn, oficial do Exército, de 29 anos,
I casado, morador na rua Mearlm. 220,
I kpartamento 20-i; Carmine Cabrito, de
=t 29 anos, italiano casado, residente na
itua dos Outeiros, fi, e TJgia Cardoso
J tfe Paiva de 23 anos. moradora na rua
*íIeodoro da Silva. 1.011. Com a e.vcc-1 
JfcaoVie Benedito de Oliveira, oue apre.

! isentando fratura exposta da penm es.
I querei» foi internado no Hospital de
jj pronto Socorro e posleriomiente. remo-

(¦; S Vido para o Hospital dos Servidores rio
1 I Estado, os demais feridos, com escoria.

| JCflJsTJEvincralizadas, retiraram-se apo;
¦,<M -curativos.

O motorista culpado roi preso e au-
toado no 15.° distrito policia! .

Niff ra» SSo Clemente, chocaram-se os
automóveis de chapas 2.68.23 c 61S0,
dirigidos respectivamente, por .loques
Champioii o De.siderio Augusto Filho.

Do desastre resultou sair ferido, com
escoriações generalizadas, o motorista
Deslderlo, que foi «ocorrido na Assis-
tência. ,. ,!t..iDo'-íatn teve conhecimento « policio
«o s;o distrito.
í; Üíauí rua Barata. Kineiro. esquino, de
Pniila Freitas, o automóvel particular• 3é cliapa 3-08-75, guindo pelo fun-
clnnário municipal Aloisio de Castro
Ferreira da Silva, chocou-se com o

.lauto- oficial de chapa 8-33-15, per-
.tenc.ente ao Ministério da Agrirultu-
fis"'dirigido por Silvio I.opes rie Lima,

que por sua ve* foi de encontro no
particular rie chapa 3-97-30, condu-

ííidp, .pelo seu proprietário, Oldemar'Domingos 
dos Santos,¦'rral foi a violência da colisão quo

êate último veiculo foi lançado con-
tra um poste telewático, que o dei-
Xòii reduzido a um montfio de íer-
ftigrrís'.'íiEm ..conseqüência do desastre os mo-
toristas Aloislo de Cnstro e Silvio I.o-
pes sofreram escoriações generaliza-
dns, sendo socorridos no Hospital Mi-
guel Couto.

A polícia do 2.o distrito tomou co-
nheclmento rio fato.

,„ „ Acidentes
AntAnlo Mato Grosso, de 33 anos,

operário, morador na rua José Do-
tningues, 72, caiu do telhado ria pa-
rage da rua Barão de Mesquita, 777,
M solo sofrendo fratura do crftnio e

*^eaSs>;
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PROF. JORGE M. GREY
-Cirurgia — Conaultas 2'».. 4»*. e
"8»B-íVIra». Hora marcada pelo
tel.: 42-9040 «Ias 14 àa 19 tuna».

A REVISTA PARA OS QUE
TÊM NERVOS FORTES!

wm®3jfe3X

do braço esquerdo. Socorrido pela As-
Blsténcia, foi Internado no Hospital
do I. A. P. T. E. C.

Em soa residência, na riia Ferreira
Pontes, 522, a menor Odisséia, de 13
anos, filha rie Rosa Magalhães, foi
Tltlnia rie uma queda, sofrendo como.
ç5n cerebral. Socorrida pela Assletén-
cia, foi internada no Hospital dt
Pronto Socorro.

Atropelamentos
Na rua da Ahòllc&o, om frente ao

n 77, o ônibus n 8-18-53, da Via-
c8o Suburbana, dirigido por .'lo&o Luís
dos Santos, atropelou e matou a me-
nor Benlüo, de 7 anos, filha de Ru-
riacú Lucas* da Silva e de d. Mada-
Icna Trindade ria Silva, moradora nn-
quela rim, 303. O atropelamento se
deu quando a menina, InadverUriamen-
le procurava apanhar uma cédula elei-
tora! que se achava no meio da rua.
Com gula da pollcin do 23». distrito,
o cadáver foi removido para o necro'-
tério do Instituto Médico Legal.

N» avenida Vieira Souto, o opera-
rário DJalma Pereira dos Snntos, de
25 unos. solteiro, morador na run Ma-
rechal Moreira Sampaio, 29, foi atro-
pelado por um automóvel, sofrendo
eontusfies e escoriações generalizadas.
Foi medicado no Hospital Miguel
Couto. * * *

Kn ru» 15 de, Julho, osquina de Ral-
mundo Correia, um automóvel atrope-
iou Sehastifío Ribeiro de Oliveira, de
23 anos, solteiro, operário, morador nn

travessa FhIcIo, 25, produzimlo-lhe
fratura da perna esquerda, contusões
e escoriações generalizadas. A vitima
foi medicaria no Hospital Miguel
Couto. • » •

Na avenida Presidente Tantas, es-
quina da ma Regente Fei.io. foi atro-
pelada por um automóvel Maria Alves
Mangueira, do 32 anos, solteira, resi-
dente na run Sá Romano. ?.. Com fra-
tura da bacia. íoi socorrida pela As-
sistência e internada no Hospital dc
Pronto Socorro. » « *

Na rna Tnninlntilns, um automóvel
atropelou o menor Alcides, de 4 anos,
filho de Alfredo Gomes, morador na
rua Hapua, 9fi", produxlndo-lhe graves
ferimentos. Socorrida pela Assistência
do Méier, a vitima íoi internada no
Hospital dc Pronto Socorro, onde, mais
tarde, faleceu, sendo o cadáver remo-
vido para o necrotério do Instituto
Medico Legal. « * *

Na rua Haran do Bom Ketiro. esqui-
na rie D. Romana, o automóvel rie
chapa 10-71-77, cujo motorista fugiu,
atropelou o jornaleiro Sebastião Mou-
ra da Silva, de 44 nins. casado, resl-
dente na rua D. Franclsca, s.n., cau-
sando-lhe esmagnmento da coxa dl-
relta. F.m estado desesperador, Sebas-
tlao foi internado nu Hospital de
Pionto Socorro, onde veio a falecer,
Sendo seu corpo removido para o ne-
crotérlo do Instituto Médico Legal.

Do fato teve conhecimento n policia
do 19». distrito.

Princípio de incêndio
Na sala n. 402 od edifício da ave-

nlda Churchill. 109, verificou-se um
principio de incêndio. Compa rece/am
os bombeiros da cstacSo Central sol.
o comando do tenente Bazllio, sende
as chamas prontamente e.\tintas.

Agressões
Na na•'si<l[p,l1 de nível da csla^õo rie

Ramos, o motorista Jamll ria Silva, de
25 anos, casado, residente na rua Na-
7,aré 141, foi advertido pelo guarda
ferroviário por haver tentado através-
sar rom o seu veículo a via férrea,
quando o sinal estava impedido. Jamil
travou então forte discussão com o po-
licial, e íste, sacando do revólver, des-
íécliou dois tiros contra o seu anta-
gonista. Apresentando ferimentos na
região glútoa. o motorista foi socor-
rido no Hospital Getúlio Vargas, rett-
rando-se em seguida. O criminoso,
quando pretendia fugir, íoi preso peln
guarniçao da RP-BI, que o conduziu ao
20.o distrito policial, onde fo! uutuado.

Tentativas de suicídio
Vando. Franclsca Belém, de 19 anos.

solteira, residente na rua .liinior n.°
173, na Pavnna. tentou suicidar-se, in-
gerindo nm tóxico. Socorrida no Hos-
pitai Ctetúllo Vargas, íoi posta fora dr
perigo. « • »

Em sua residência, na rua Ilalm n
DB, em Coelho Neto, o barbeiro Leopol-
do Albano da Rosa. de 50 anos. sol-
telro. tentou suicidar-se. golpeando o
pescoço com um instrumento cortante.
Foi éle Internado no Hospital Cario»
Chsgn».

Assalto
Na rua Marquf» de. Sapucal, Valde-

mar Martins da Silva, residente na
rua Olavo 552, foi atacado por três
Indivíduos, os quais lhe roubaram a
Importância dc tíOO cruzeiros. Mais
tarde, posta a par do sucedido, a po-
licla do 13» distrito eletuou a prisão
rie dois rios assaltantes. São éies : Iná-
cio Francisco Saraiva, de 22 anos.
nioiatloi na rua Sele fi4, em Coelho
Neto. e Allierlo Lins de Almeida, do
21 anos, solleiro, residente na rua
Sidney Maia H3, casa III.

Baleado
KoAa Moreira, dc 61) anos, viúva,

moradora no morro da Mangueira sem
número, ao pnssiir em frente ao nú-
mero 670, ria rua Visconde de Nite-
rói, ouviu um tiro. sentindo-se, Ime-
dlatamente ferido, no ahdnme. Socor-
rido pela Assistência, foi internaria no
Hospital rie Pionto Socorro.

O'
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Dias 1 e 15 de cada mês

EM TODAS AS
BANCAS

Ameaçada toda a produção
nacional do milho

Dirigido apelo ao governo no sentido da solução
da crise

Joe Louis, que procurava reconquistar
o cetro/foi derrotado por pontos

numa luta em quinze assaltos
YANKEE27 a:.

ANKEE STADITIM, Nova York,
V.) — O encontro

entre .liso Louis o E/./.ard
Charles, para a disputa do Cum-
peimuto Mundial dou -peitou Pe-
sados, teve inicio â» 22lil0m.
(hora locai). O primeiro a
subir no rlrig.fòl Charles, segui-
do quase qúe Imediatamente de
IjOtiis. Ambos os lutadores saem

- lentamente para o centro do rlnç
e Charles desfere o primeiro sol-
po no corpo'de Louis. Este res-
ponde com «m soco de esquer-
«la na eubeça e outro no queixo
de Charles, ftste revida imediu-
tamente e acerta três esquer-
das e uma direita em Louis-. fts-
te desfere socos de esquerda e
direita. Depois de vários «clin-
ches», Charles desfere' furiosa
série de socos com a esquerda
no corpo de Louis.

Charles venceu o lv «roundu,
segundo o cronista da I). (?.

O segundo «round» terminou
empatado.

Kzzard Cluirles venceu o 8».
round. cabendo a Joe Louis n
vit/íria no 4».

O m, » » 6i, round foram, ven-
eldos por Charles, verificando-
se empate no li. round.

Charles venceu, em seguida
o 8f. e o fl'.'. assaltou, cabendo
a Louis vencer 6 10?. e 11?
rouiids.

O round seguinte, o L?"., foi
vencido por Charles. Os dois
eontendores entrarnm em «ciin-
cli» no 18'. assalto. Inicia-se
o 14'/., no qual Louis foi derro-
tado.

VA N K E K S T A DUM. Nova
York, 27 (CP) — Charles re-
celie ordens ile seus segundos
de manter-se em «retirada». Tu-
davln ataca e ncertii uma es-
querda no corpo e unia direita
na cabeça de Louis. Desfere
uma si^rie de golpes e lança
Louis contra as cordas-. O na-
rÍ7, de Louis sanprn em ahun-
dâiiciii. Lonls acerta umn es-
querda nu cabeça de Charles

Foi objeto de debates, ontem, na As-
sociaçfio Comercial, a situação do mi-
lho, que atravessa grave crise. Os ex-
cedenie» disse produto seriam vendidos
a Inglaterra, constando das transações
resultantes do acordo recentemente íir-
mario enlre o Brasil e aquele pais. Os
inKlfses, entretanto, íis vfsperas da
oonclus/ln do acordo rejeitaram a pro-
ponta que anlerloi-menle lormularam.
nlegando que os preços brasileiros et>
lavam fora riu paridade Internacional.

On meios Importadores c exportadores
consideram quo a crise rio milho *<> po-

ALMIRANTE ÁLVARO VASCONCELOS
Wiluln* iihn MfldtiN c nioniia dn I). I). N.: rm Almirante Hiutoho
(Jiintii uo Cliilie NiivhI) o Hiilfto HiiniIrtimnUmi Avonlria («ntr«(lH
<;uli','in„ Orir/Alro « l')< 'In Comércio)) mi. Mus i\n VHmonuríim *•
Al, MIIvh llnhvlo MMwl — 'JVIt,: ittl-DIU», M-MWt, :i'i-nni f MM,
wtmrn^msatiéiJWtiPiwtiaMwatsitmmrnmmirnHmaM

ESTADO 1)0 HIO DI5 JANEIRO
PARA SENADOR.

J. E. DE MACEDO SOARES

dera ser solucionada com o regime de
compensação, que deu os melhores re-
sul tados e resolveu ns crises que atra-
vessarnm ns madeiras, o cacau, o fei-
jão chumliinlio, o arroz e outros pro-
dutos nacionais.

Os Interessados decidiram dirigir um
npclo ao governo no sentido de que au-
forlze negrtclos com o milho, fi base rie
compensncc.es. A autorização oflciui de-
vera ser concedida urgentemente, pois
se Iiui» dc mercadoria perecível e nüo
possuímos »I1ok pnrn sua conservaçíio,
ir.o pouco locais parn o urninzeniimen-
lo ria.i enormes quiinlldailch existentes,

Sn nfio houver rrtpldo eimoiiríionln,
mediante Irncii com outros lnilcui, rc-
i'iiin'iiii.1 o liiimii produto» lndl*i>pnjA-
vj'Ih lin uru 1'oiiHiiinu, os piujtllw» li
.'iíulll,llilll nn.lillilll M,lll,,111,1 l'l'lll.'rillK dc
iiiilhf.ci, .In cni/cliui,, oconciiiio, nln-
llll, (leUffHlIlnllIll IIOH pio.luli.il*, que «o
vi'1/li) nhrlKinloJi n ilclxilr rtn pl/inlin
.llliiilj' ,l,i lin|»i',«iliill.)iiil.i dc colocairm
ii inuiliilii.

Htlis I'i.iili, uu i-, ii lUlinlii fji ,ulu11,i
iiiiiii, |iii,jii<ii.'i.iiii, iiui, i, Kiivíriii) ni,..
vciiIiii ji iiiilnrl/iii ii i<i<|iii|l,i.ini ilu llll'
lho prli, M'Klin<' ilu iniiípCPi/Hotii,, jV,ii,
i .ii,Ii'miimj< iieniii , ,,|,li,il •.fliiiin iip/i.
HllUanla» dn Iiivimoh i„h/|ih,, ,ho..t,ui,
,Iji i/j|.I'I/j «o|i,i'Aii jiijiii (, VIUa dn «ll«
IIW,

e Pste responde com uma direi-
ta na cabeça de Louis. (,'hnr-
los falha golpes ao tentar pe-
gar Louis. Charles ameaça com
a direita e acerta forte esquer-
da, Louis vnl novamente às
cordas. Louis acerta forte es-
querda na cabeça do Charles,
fcsto responde com a esquerda e
a direita nn cnheça de Louis.
Chnrles venceu ôste round, se-
gundo a U.P.

CHARLES CAMPEÃO
MUNDIAL

VAKKEE STATDIUM, 2T (U.
V) — Ezzárd Charles venceu
por pontos o encontro desta
noite com Joe Louis.

Querem construir uma
cidade universitária

internacional
Despacho procedente de Paris e dis-

trlbuido pelo S. F. I. informa que a
antiga cidade de Gronble orgulha-se de
sua Universidade, onde diversas Fa-
cuidados, o Instituto de Eletricidade e a
Escola de Papelaria süo freqüentados
por milhares de Estudantes de tfldas as
nacionalidades. Deseja agora instalar
Asses estudantes cm ambiente moderno,
e criar uma Cidade 'Universitária ln-
tcrnacional. O lugar foi escolhido; as
construções elevar-se-ilo nn alto dos
rochedos que dominam o rio a margem
direita do Isere. Ad redor de uma ca.
sa central, onde serão instalados oj
serviços gerais, ficarfto o Instituto dt
Geografia Alpina e o Instituto de /foolo-
Bia e Botânica, cercados de um par-
que aberto ao público. Nos contrafor-
les da colina, erguer-seá a Cidade
Universitária, onde serfio acolhidos es-
tudantes e professores, que se comuni.
car&o com a cidade por meio de um
elevador gigante, cuja caixa * cavado
na hora.

Para financiar os, trabalhos, os pri-
melros orçamentos se elevam fi dois bl>
Ihões,

Cerrarão as portas várias indústrias
Apelam industriais brasileiros para que o go-

vêrno interceda junto aos Estados Unidos
A Federação das Indústrias de São

Paulo solici.lòu ao presidente da Co-
missão de Defesa Econômica Inlerven-
ção d*» governo brasileiro junto ao dos
Estados Unidos, no sentido de ser re-
servada uma cota de exportaçfio de
folha do Flandres equivalente, pelo me-
nos, á 70.001) toneladas anuais.

f.) govfrno americano, ao qup se ln-
forma, pretende controlar a exportação
dc materiais dc ferro o nço, inclusive
de folliu do Plandres, constando que a
cota do exportaçfio reservada ao Bra-
si) ii Insuficiente.

Nossas necessidades desse material
atingem a too.(«in toneladas anualmeri-
te, sendo que, dessas. Volla Redonda
está habilitada a produzir, apenas 30
mil loncIti.lHS. Assim, as clas.ies inte.
ressadas acrescentam que. já há algum
tempo, ns frilíricas paulistas não com
seguem colocar seus podidos de impor*
taeão na CEXtM, em virtude da crisa
Internacional, que leva países tradlclo-
nalmeuto abastecedorès rto nosso mer-
endo a estnhclecer controle sdhr»
aquele material. I-Iã firmas cujos es-
loques ja se encontram esgotados.

DR. CAMPOS MELLO
Pele — Sífilis — líadioterapla -
It. México, 81 - ll? tel.: Vi-120'i
Diariamente, da» 16 ài 18 horas

ENG. ARMANDO CODOY FILHO
(AVISO)

O KNGEjVHEIHO An.MANDO U01»ÜV' l'II.Iin, candidato n VEHKADOH
peía tM> N , comunica aas amigos e corrcll(riouarÍ0H 'ine Mins efdulas. bem como
as dn HHKiADElHil EDfAKDO GOMES e pnrn PEIT TADO, llft. .IOIMíK
IABOt'11, pnilerflii «er encontradas no» sepulntes ponto»; PORTAK1A l»() HOTKI.
AVENIDA -— ÓTICA CKDZEIRO (Galeria <:nir.eir,i) — com os- portadores de
eartuna móveis ern frente no CINK.MA PALÁCIO e dn EDIFÍCIO «A NOITE»
a nas cMininss de OUVIDOR s- ALMIRANTE BARROSO com AVENIDA

Afirma, iamliôm, que se Isso nao
acontecer, numerosas industrias de la-
farias e vasilhame» terão de cerrar ar
portas.

Passa pelo Rio um deporta]
da Argentina

Acusado de haver tomado parte num cone
eslavo — Kyriacos Kessiki residia há 99 8so

pri

í
1

Procedente do porto de Buenos Aires
transitou por esta capital o navio
misto argentino "Rio Belen", que se
destina ao porto de Plreu, na Grécia.
Informada de que a horrio viajava
um passageiro deportado pelo governo
argentino, n nossa reportagem aíl com-
pareceu a fim de se certificar da In-
formaçfio. Realmente viajava pelo re-
ferido barco o cldadfto grego Kyriacos
Kessiki, de 44 anos de idade.

Procuramos ouvi-lo no camarote em
que se achava encerrado, dizendo-nos
Kessiki que. realmente fora deporta-
do pelo governo argentino, pelo "cri-
me" de haver tomado parte no Con-
grosso Slavo, realizado naquele pais.

— "Sou vitima de; uma das mais
torpes injustiças que me poderia atln-
glr — declarou Kyriacos. Vivia íir
Argentina há 22 anos e desde o 2."
ano de minha permanência naquele
pais era trabalhador nos frigorlficon
Swlff,, nüo havendo contra mim a
menor acusacSo. Sempre fui trabalha-
dor cumpridor dos meus deveres, ao
mesmo tempo que nunca fui estra-
nho às questões da minha classe. Ul-
tlmamcnte, nfio apenas eu, mas o
operariado em geral vem sendo alvo
de toda sorte das perslguiçóes, até o
ponto de arranjarem um pretexto
para me expulsarem do pais. Estou
certo de que. ninguém de boa mente

em Buenos Aires
terá dúvidas quantoacabo de sofrer." 

"pára 
H,i"J'JSI

que
durante

pauiKorol
Riminha ídoneidac

se leve cm conta
21 anos numa ...sem falta que mi- desahnÜ: Cl*<i\

ta'
' SO ln».,'

nt , 'Mil.

de
Kyriícos Kessiki ftr-wcortador de carne mm , ¦-¦¦•i

Bwtft. onde, ssgund' °1 '"fwQ
era estimado por todos 

'"'ífn2f*H
salientar que essa estima ..^ >l
gou até entre os tripulante, //"''¦Belen", qu, n váo tratando '" p-l
deferéncla e bastan e Zi,JT "<

sorte daquele passageiro
nirio; »>

Faculdade de \)[n^
do Rio de Jam^,

Solicito o apoio de meus pre.zados alunos e ex-alunos par,a minha candidatura a4W
tado pela UDN d0 Distti("

Federal.

Aguinaldo Costa
(Fundador e profe«*or <lg T»m\a

TIDO DEMOC!
DIRETÓRIO REGIONAL

RUA DA QUITANDA, 59 « 3." ANDAR
NEM PARA A ESQUERDA,

com a REVOLUÇÃO que destrói a LIBERDADE,
NEM PARA A DIREITA

com a REAÇÃO que esmaga a JUSTIÇA; mas, PARA A FRENTE E PARA 0 ALTO,
com a REFORMA SOCIAL que realiza a JUSTIÇA sem destruir a LIBERDADE

PARA SENADORES Posto Central de Cédula?
--Adauto Lúcio Cardoso .Rua ün Quitanda, 59 — 3" andar- Euclides Figueiredo Rua da Quitanda, 59 — 3' andar

PARA DEPUTADOS
¦— Alcides Antunes de Andra-

de 
— Aníbal Martins Alonso ...

B.ua Barão de Mesquita, S51 — Andaral — Tel.
Rua Ministro Viveiros de Castro, 116 — Apt' 20

cie
Rua Borges Monteiro, 831

Rua Afonso Pena,
Atlântica, 566

MOTES! S(ME .
AS COMBATE te 2><^

Rua Maria Amália, 18S — Tijuca -— Tel.: 58-1347

Rua Sucupira, 132 — Lagoa — Tel.: 26-8623
Rua Marquês de Abrantes, i44-A. casa 10 — Botafogo — Tel.
Rua Coração de Maria, 84 — Méier — Tel.: 29-5086

mm
1 

NEUTRALIZANDO
• OS ÁCIDOS DA BOCA

Ao entrar em contacto
cora Kolyrios, oi
áciáos da boca,
causadores dai caries,
jão imediatamente
neiítraluados.

2DESTRUtrlD0• AS BACTÉRIAS
Kolynos destrói
cerca de 91% da»
bactérias da boca.
£stf efeito dttr* horas.

3 
LIMPANDO

• PERFEITAMENTE
A deliciosa espuma de
Kolyaos remove as •

partículas de alimen-
tos, deixa os dente»
polidos e rerarda a
formação de mucina.

\

miaoso SA80R
REFRESCAWTE

Molhore» rt-tullodo» ia
«onoeguldo» «tcovondo
•• d«nfai com Kolyooo,
depoi» de coda refeição.

«[¦¦l«l»l'lWUtf»lllllil»JJli«lll«lJIM»""°M,*°*M,'M,'**M*"

— Ataliba Martins Crespo
— Augusto Linhares 
— Daniel Vieira Carneiro
— Dulce Pinto Ferreira

Magalhães 
— Eduardo Gusmão Alves de

Brito 
— Elza Soares Ribeiro  Avenida

0 — Eurípedes Cardoso de Me-
nezes  ....

10 — Felisberto Baptista Teixei-
ra 

i 11 — Francisco Karam 
12 — Hildebrando Leal 
13 — .Tose Ferreira Monteiro de

Castro 
14 — Luiz Brunet de Castro .
15 — Mário Moura Brasil do

Amaral  ....
Nestor Soares Amorini da
Cruz 
Nilo Saúdes Moral 
Roberto de Miranda Jot-
dão 

Roberto Piragibe da Fon-
seca 

20 — Silvio Elia Edmundo  Rua Desembargador Isidro
21 — Thomaz Alberto Teixeira

Coelho Filho  Rua Lins de Vasconcelos, 615

¦8-9099
Copacabana -

Tel.: V.-m.
Rua Conde de Bonfim, 879-A — Tijuca
Avenida Atlântica, 762 -- Apt* 902 — Copacabana — Tel.
Rua Senador Vergueiro, 230 — 5" andar — Flamengo -- Tel

ü i-j3.ii
•23511!

Engenho de Dentro — Tel : 29-aÜ)

Engenho Velho — Tel.: 28-5b68
Apt' 61 — Copacabana -- Tel.: r,-&íi

25-S3M

Rua Barata Ribeiro, ;j72 — Apt1' 6
Rua Araxá, 265 •- Grajaú — Tol.:

— Copacabana — Tf
38-582S

16

17
18

19

Avenida Graça Aranha, 226 — Sala 917 -- Centro — Tel.: Í--W

Rua Rodolfo Dantas, 40 — Apt* 502 — Copacabana
Avenida Mem de Sá, 142 — Sobrado — Centro -

1>1,:
Tel.:

m
42-02

Rua Sâo Miguel, 18 Tijuca Tel.: 38-1049

Rua Almirante Alexandrino, 284 — Santa Teresa Tel.: «44»

PARA VEREADORES

«umaaMMBBJnMJBMM*MajnaHMaaajBM«jnnaBOT^

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

CONTA CORRENTE POPULAR .
RUA MÉXICO, 128-A — RIO DE JANEIRO

SEDE: — BELO HORIZONTE

ESTADO DO MO DE JANEIRO
PARA SENADOR.

PARA VEREADOR

CELSO DE
U. D. N.

Cédulas: Av. Graça Aranha, 81,12.' andar
Telefone: 52-1666

b*mt* astsJSmu

*>.*. '•'MM i|l|. ,/,,, „ ¦:,.,,„,

fe,J,MAGlC

— Adalberto Hermínio Augus-
to de Alcântara 

— Adhemar Siqueira Bravo
.'? — Agnelo Alves Filho 

— Aguinaldo M. Cordeiro
Falcão

— Alberico Ferraz Dur>\o ..
fi — Alberto Augusto Reis ....

— Alberto M. Baptista Fi-
lho 

— Alfredo Pereira R&ko

Rua Rego Lop.is, 15 — Apt> 1 —
Rua Luis do Castro, 160 — Apt'
Rua Montenegro, 158 — Apt" 1

Tijuca - Tel.: 2S-S1T6

Lins — Tel.: 29-0391"

Tijuca
4 — Terra Nova
— Ipanema — Tel.: 27-6530

Rua Cirne Muia, 22 s— Méier
Rua Pelotas, 65 — Lins — Tel.: 29-6265
Rua Henrique Morize, 175 — Grajaú — Tel.: 38-2236

9 — Alice Salgado de Carvalho Avenida N. S. de Copacabana,
10 — Álvaro Custódio Vaz ....'""
11 — Álvaro Moreira Piedras ..
12 — Ângelo Manzella 
13 — Aníbal Pinto de Souza ..
14 — Arminio Peixoto de Lima .
15 — Armando Hor-Meill Traga
16 — Belmiro Sebastião da Silva
17 — Bolívar Zanetli dn Silva ..
18 — Carlos Ribeiro 
19 — Carlos Portilho Trinuzzi ..
20 — Ciriaco Sfrappínl 
21 — Darci Arnellas de Oliveira

Rua Senador Furtado, 131 — Engenho Velho
Rua Nascimento Silva, 276 — Apt*-' 301 — Ipanema -- Tel.: '^-Mii

13 — Apt1-' 901 — Copacabana
Rua Dias da Cruz, 496 — Méier — Tel.: 49-1643
Rua S. Francisco Xavier, 104 — Engenho Velho -- Ttl.: i- '!*
Avenida Portugal, 222 - Apt'' 102 — Urca — Tel.: 46-082-1
Rua Cascata. 51 — Tijuca
Rua Eduardo Prado, 18 - São Cristóvão — Tel.: 28-4760
Run Flack, 93 — Riachuelo — Tel.: 49-J368
Rua Geremário Dantas, 1.115 — Jacarepaguâ -
Rua São Luís Gonzaga, 1.999 — Pedregulhò - Tel.: ah-8231
Rua Lúcio Mendonça, 75 - Apt' 101 — Eng. Velho — Tel.: 48-1516
Rua Aquidabã. 621 -- Apt" 301 •- Méier - Tel.: 49-6203
Rua Santa Clara. 110 - Copacabana — Tel.: 37-7768
Rua Goiânia, 93, casa 13 — Andarai22 — Deodoro de Azevedo Cru/ Rua Afonso Ferreira, 59, casa 4 — Abolição23 — Denizart Adacto Pereira de

Me,° ,¦;••  Avenida Eng" Richard, 133 - Grajaú - Tel.: 38-615824 - Durval Thompson ¦.  Rua Santa Clara. 87 - Apt" 4 - Copacabana - Tel.: 37-71" „2o — Erasto Gibier de Souza .. Rua Felipe Camarão, 75, casa 6 — Vila Isabel — TM.: ÍÜ--IÜ73
26 — Floriano de Andrade Silv* Praça Benjamim Constant, 5 — Santa Cruz27 — Geraldo de Menezes  Praça Americana, 36 — P«nha28 — Gerson Augusto Cn Silva .. Rua Cardoso de Morais, 598 — Ramos - Tel.: 58-1*63«9 — 

Si!, Isahi?s  Ru» Conde de Bonfim, 422 - Tijuca — Tel.: 4S-149130 — Gilberto Joyce Paranhos d»
?JlYa "A  Rua Rodrigo Silva, 6 — 1" andar — Centro31 — liei tor Conslantino de Fa-
íí?,.,••;;.•• •••,'••;.;  Rua *' dc Janeiro, 33 — Marechal Hermes - Tel.: M. Hermes 31]

32 — Hilda Dias da Siilva  Av. Amaro Cavalcanti, 2.171 — Eng. de Dentro - Tel.: «' »9^
Hiram Dutra  Rua Santa Luzia, 799 — 2" andar — Centro — Tel.: 52-180133

34 — lsaltino Veiga dos Santos Caminho Maria Angu, 38, casa 12 - Olaria35 — Jaime Teles Menezes ... Rua Dr. Alfredo Barcelos, 201 - Olaria -
36'— João Alencar Araripe  Rua Almirante Ari Parreiras, 97 — Rocha -
37 — João José de Souza  Rua 18 de Outubro, 68, casa 10 — Tiiucn -
38 — João Maciel da Silva Jar-

Rua Flack, li-A — Apt" 202

- Tel.: 300120
Tol.: 30-0893

¦ Tel.: 48-4975
Tel.: 38-9163

dim
39 — Joaquim da Silva Carnal

Filho 
40 — José da Silva Sá
41 — Júlio Miguel Elias 
42 — Lear Campos Sarmento ..
43 — Llgla' dn Rocha '"unha ,..
44 — Luiz Gonzaga Lins 
4f> — Manuel José elos Sanl-is .
46 — M/nio Gonçalves Braçii .
47 — Mário Volpi de Almeida .
48— Murilo Pinheiro Alvos ...
41) — NoIhoii dn RocIih Cnnió»K
50 — Nllton Correu de Sn ....
:,1 — Noborto Vim do Kunip ..
ivj •« Orlou XiiiiciicK do Pr/itio ,,
fi,'i — Onuiir Tlriiilciiií'/) 
M — OmwíiIiIo do ÜiiHlro liiuwu
Wi •- Oliívlw Gon/nun Itolluni.

Iipiu ,,,,
iiii ¦ Paulo ijViiikh i>',ntuvft*

Aii'iil ,,,,,,,,.,,, ,,,, ,,,'.il l'1'illii IlHJIflKO l,u(litk ,,,,

m »"' ViíiMUUi Ah'»-» , ,,,,,,,
W» - - HiiIiiiiiimIo I(iiiiiiii-'*/ii Hhu

t!'"i ,.,,,,,,,,,, ,lü) m. H\\'ll,Ul\'\ll l,«/l| ,,,,,,, ,,
dl < llill)i'/i« d» Vimla n misii

Vkviim miiiiiiiiiiiii,,

Wà jíiilwi» Rumii nu,,,,,,,,m — uni immu Am ühhio* ,,
ni *« fílíiU(9l*lii MhiIíih ,,,
m ts *A'iilnn„it \iDtiiniiiit}, dufitmUts

Riachuelo — Tel.: ÍJ-249Ü

Rua Alexandre Gasparone, 241, cl 5 — Apt" 201 -- Marechal tintmtf
Rua Uca, 105 - Ilha do Governador
Rua "A», 8 - Apf 101 - (esquina Delgado Carvalhoi - l-ll(ls
Rua Visconde Abaeto, 42 - Vila Isabel - Tel.: 48-5225
Rim João Romariz, 102, casa 22 - Ramos
Rua Mnl. Bileneoiirl, 1.32. casa 10 - Riachuelo -• I <-J-: v> llf
Caminho do Calote, 640 - Ruo «C», 25 - Apt" 102 - Cnvnlcani'
Rua Kodriiii) Silva, íl lei.; 22-4854
Rua liarão do Mesquita, 510 - Andaral • Tol.: ah-:inS7
Hin S. Fiiiiicivn Xavier, 52íi - Apl-IOI -¦ Mar/icuifi 'Jel
Rua General Afligiu, 36 - Apl" 301 • Lobloil OI ''
Itua Mii.swfll, 346, oiihii 4 - Andaral
Him Araxrt, 261 • Grnjiiú — Tol,: .'iS.bMíi
Rim «ln Qullnndii, 59 ;i" andar (Jonlro Tol . '.'.mhíI','
Av, Honrlqin» Valndarow, (IH Apl" ,'t ¦ Cinlin ¦ Tol, !
Avenida N, S, do Coppoflliniui, 422 Coiiaoiilxinti I * - i - - •''

¦) ,M

li'¦H'l"

llll» Hriiuual, UU (,'in,» 'i Andaral Tol.l :>H.,l'l».".

llll» Aquiiliiliii, ^,'i,| , Molar < TH,: ,'li Ihii.illll' Alniiniiiiii Aliuíiiiiilrlii,,, m,', Apl' !)l
Muniu Ciilu/Hlrt, W) J/ii'»io|m«il<í

(iii« linlhnr, 07 Apl» <W i'iiuwitliiiiiii

•Haiil'1

T*l
]"Z<)i

Iíuh UhIhhAii ÜwníiUl, M TIÍIIM
Kiifl Jwrdlm n»lkn\nf), m «< Apl1' WI
lljM íiônunim IMii, fi <- 1» aminl' **
^BJJPWW W»Aiia», M s CkHhÜA\/átiián i*hfín, m, .. gimiimM /

Ti»l,l .ln,nii\n,si<iti nfí
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DEVEM OS TRABALHADORES PARTICIPAR DA DIREÇÃO DOS INSTITUTOS - AFIRMA EM SANTOS 0 DRIGAD
a -.-»

EIRO EDUARDO GOMES
íshí

i £»

•••Alarido e licenciosidade
R. Magalhães Júnior

Conhecido aventureiro e cavador, que ha anos
tentando impingir-se ao eleitorado carioca, sem

inerar sucosso, começou sua propaganda de maneira
silenciosa, com uma vasta exibição de retratos, na
venidà Rio Branco e na Cinelândia, conduzidos pelas3V '¦ 

alguns "camelots" pagos a tanto por horaidos aie alguns --cume-uis pagos o tanto por hora
n tal sujeito é um narcisista e acha que o seu retrato,
etoOa.il». bonltlnho, sorridente, numa pose de anúncio

de dcntlíriclo ou de aceno amistoso áo eleitorado
rredio. è o que de melhor pode apresentar. E deve

Ltar certo, nisto, porque Idéias é sabido que 61c
«so as lem • Isto 6, não tem Idéias honestas, rcspel-
laveis, elevadas. Tem, contudo, Idéias vcllwcas, es-
ncitczas ratuinas. Tanto assim que se intitula, nà
«ua propaganda, 

"trabalhista". E o faz com o Intuito
d confundir o eleitorado, para que o tomem como
sendo uni dos candidatos do PTB. Êsse PTB já é'
uma falsificação do verdadeiro trabalhlsmo, — o tra-
balhismo que professa o socialismo. Isto é, o traba-
lliismo ncis moldes ingleses E o POT, — pote que-
brado, depois do chute de Canrobert, — como o PRT

PTN, Já são falsilicações de uma falsificação. O
candidato dos grandes retratos sorridentes pertence
ao partido de Borghi. Borghi não se definiu, ainda,
sôbrc os candidatos à presidência da República. Mas
0 homenzinho agora tem um caminhão, distribuindo
cédulas, suas e de Vargas, cum o pregão de que êle
_ um "candidato trabalhista", lutando pela vitória
"com Getúlio". No caminhão, mela dúzia de músicos
e uma cantora de hora de calouro vão atraindo a
curiosidade dos passantes. Paramos, ontem, para ou-
Vji', na Esplanada do Castelo, um pouco do grotesco
espetáculo. E verificamos que o repertório de tal
cantora c pornografia pura, imoralidade de fazer
corai um frade de pedra. Há uma "Canção do .Pau-
llnlio", cantada na via pública, que é uma verda-
delta vergonha. E não se pode compreender que isto
aconteça numa cidade policiada, onde existe uma
Censura de Diversões Públicas que é tão severa com
os autores de teatro. Quando urh candidato. lança
mão de tais recursos, como esse, de colocar uma pobre
mulher irresponsável para cantar refrãos pornográ-
ticos na via pública, êsse candidato não se faz credor
senSo do maior desprezo do corpo eleitoral...

O engenheiro Adalberto de Carvalho escreve-nos
a propósito da campanha de um candidato a deputado

federal pelo PTB: "Tomo a liberdade de solicitar
sua preciosa atenção para jjm dos muitos cartazes de
propaganda eleitoral do candidato a deputado pelo
PTB, engenheiro Edison Junqueira Passos. O refe-
rido cartaz apresenta o candidato entre os retratos
dc Pereira Passos e Paulo de Frontin, com vários
dtzeres comparativos, destacando-se entre esses o se-
guinte: "Contlnuador das obras de Pereira Passos e
Paulo de frontin". Há evidente falta de respeito à
memória dos dois grandes remodeladores desta ca-
pitai, na utilização dos seus Ilustres no*r»es, tão gra-
tos ao povo carioca, para fins de propaganda eleito-
ral. Além disso, a propaganda é de um cabotlnlsmo
a lôda prova, pois, como todo mundo sabe, os dois
eminentes engenheiros patrícios exerceram o cargo
de prefeito d-osta capital e, assim, tiveram oportu-
nidade de conceber e executar planos urbanísticos de
grande vulto, enquanto que o candidato atual foi
apenas um secretário da administração Henrique
Dodsworlh, no "curto" período de doze anos e, pòr-
tanto,' um obediente executor de ordens do pequeno
ditador municipal, Como engenheiro, lanço o meu
protesto contra o melo utilizado nessa Infeliz propa-
ganda eleitoral em que se procura rebaixar o nível
cultural e a capacidade /técnica daqueles dois eml-
nentes engenheiros, glória da engenharia nacional e
notáveis realizadores a quem esta cidade muito deve
o seu progresso e embelezamento".

Um leitor me telefona para denunciar um sr.
Manuel Ribeiro Rodrigues, candidato a vereador, que
está distribuindo, em seus envelopes, cédulas de can-
dldatos adversários, como o sr. João Alberto, para
senador, e o sr. Romero Estelita, o velhinho da flama,
oara deputado. O meu conselho é êste: leve a denún-
cia ao dirigente do partido do sr. Rodrigues no
Distrito Federal, para que puxe as orelhas do mau
udenista, traidor da legenda quo o abrigou. Eu é
que não tenho nada com isso, embora ache feio, muito
f-alo mesmo. •¦'

**¦..« *
Sobre certos- carros de propaganda que fazem

enorme alarido, dia e noite, pelas ruas centrais, ouvi
cie um proiessor perturbado em seu sossego a se-
guinte opinião: "N5o votarei em nenhum candidato
tido abuse do recurso barato de publicidade desses
alto-íalantes. Não posso confiar em que pessoas que
não respeitam a mlnh{i tranqüilidade possam res-
peitar e defender os meus direitos".

Visitadas ontem as cidades de Presidente Prudente, Itapetmmga, 1 irae.ca-

ba e Santos - Hoje em Jaú, São Carlos, Maranguaba, Rio Claro, Campinas

e São Paulo - Segue o sr. Odilon Braga ao encontro do Brigadeiro, no m-
terior paulista

Propõe o candidato nacional a aliança dos partidos com programas idênticos 
^

Reina o chicote
-̂i

em Santos %
Denuncia o deputado

Moura Andrade;

p.S_ — j05o de Sousa Cardoso Jr. — Sc apa-
recer, à tarde, na sede do Partido' Socialista Brasi-
Ieiro,' terei o prazer de dar-lhe todas as informações
desejadas. — R. M. J.

S. PAULO, 27 (Asapress 1 —)-,
O deputado estadual Auto Soa-^
res de Moura Andrade, da.
UDN, reassumiu ontem Inespe**
radamente a sua cadeira no:-
Legislativo estadual, informan-r
uo que o fazia para denuncia^.,
e protestar contra violências,
policiais que estavam sendo,
praticadas em Santos. Arirmóu|
o sr. Atiro Soares de Moura
Andrade que a Polícia Ma,riti-!
ma abandonou a sua verdadcL
ra missão de reprimir o com
trabando e outras atividades;
criminosas para transformar.;
se em policia política. Depois;
de acentuar que impera naque*|
Ia cidade o chicote contra- oa
trabalhadores e os estudantes,1,
o representaute udenista disse^
ainda que, ao invés de coibir,
tais práticas, o governo açula;

•os policiais contra o povo.--*»-

ACLAMADO O BRIGADEIRO EM ALAGOAS — Apesar do.

atentados do governador Silvestre Péricle. a livre propa-

ganda eleitoral em Alagoas, dirigidos sobretudo contra os

candidatos da UDN, o povo alagoano não .«^acovardou diante

da fúria sanguinária do ditador caboclo. Em Maceió o bri-
IDOClU I^lll mVm\m%m»Mm%* w ajam , .

te demonstração da sua fidelidade aos ideais democráticos

gadeiro Eduardo Gomes foi recebido e aclamado com urna

vibração que surpreendeu e alarmou os donos da terra. As

fotografias mostram dois flagrantes do grande comício do

candidato nacional na capital de Alagoas, onde se ve a praça

pública repleta de gente corajosa e entusiástica, numa vibran-

PARA CRISTIANO, TUDO!

Apoio oficial à "Liga Hacional de Educação Democra-
tica", que se declara contra a Constituição

Funcionários à disposição com o ponto abonado e
impressos na Imprensa Nacional

Pontos do programa da nova instituição: partidos regionais, defesa do
capitalismo e herança obrigatória das empresas pelos empregados--
Bancos para a indústria de doces caseiros e de pesca salgada — Kcrcita
para salvar a civilização: «Indenização pelo tempo perdido no namoro
e salário mínimo para os filhos sem pai — Verdadeiro fim da Liga: dis-

tribuir cédulas da dupla Cristiano-Vitonno

\J Ave

OBKIGAOKIHO 
Eduardo Go-

mes- ghejrou ontem, às 8 ho-
ras da manhã, do sua vito-

riosa excursão ao Klo Grande do
Sul, seguindo viagem, ontem
mesmo, pouco depois das 10 e
meia, para o interior paulista,
que percorre pela última vez
nesta campanha.

A primeira cidade a ser vtsl-
tada íoi Presidente 

"Prudente, on-
de o candidato nacional chegou
às 11 horas. Dal, seguiu pars
Itapetininga onde chegou As
18h 30m, Piracicaba, onde che-
gou às lSh «Om, finalmente San-
tos, que atingiu às 17hS0m. Km
cada uma dessas cidades o Bri-
gadeiro foi recepcionado por
considerável massa popular e
proferiu importantes discursos
analisando problemas de Interts-
se nacional e local.

O comício de Santos foi um
Aos maiores jamais realizados
nesta cidade, segundo Informa-
cões que nos chegam de SSo Pau

Io. Além do Brigadeiro variou
outros oradores se fizeram ouvir,
Inclusive operários, trabalhadores
do porto.

Prosseguindo a sua excursfto
pelo interior paulista o Brlgadei-
ro visitará, hoje, as cidades de
Jaú, Sfto Carlos, Maranguora,
Rio Claro, Campinas e Sfto Pau-
lo.
BH 8AO PAULO O SR. ODILON

BKAGA
Segue hoje para Sfio Paulo,

a fim de se encontrar com «
brigadeiro Eduardo Gomes, o sr.
Odilon Braga, .candidato à vice-
prestdtncia da "Republica. O sr.
Odilon Braga deverá alcançar o
Brigadeiro em Jaú, continuando
com êle na campanha pelo inte-
rior do Estado.

DEIXARA* O BRIGADEIRO
ARASSUAI*

O cel. Nunes de Carvalho re-
eebeu de Arassuai, Minas Gerais,
o seguinte telegrama:

coletividade. Requer 1 areia dêsse
vulto e de tão nobre objetivo, de um
lado medidas legislativas adequadas;
e do outro e notadamente, governos

que sejam capazes, mais pelo exem-
pio do que pelo palavreadu, de lm-
pflr-se à confiança e i*t admiração
do povo.>

ENCONTRAR-SE-IAM VARGAS
E PERÕN ' 

y
URUGUAIANA, 27 (At-aprêtíâ)

— Comenta-se, sem confirmação
embora, a vinda do general .Pif-
ron a Passo de los Libres, para
avistar-se com o sr. Getúlio
Vargas, nnda se falando sôbrc O
objetivo do encontro. .. !;;

EM ITAPETININGA: Descentralização
administrativa

çoes que nos ünegmn un o-tu *a»aa- ~ --a»

EM PRESIDENTE PRUDENTE: Aliança dos
partidos com programas idênticos

*Eu sou dos que jamais perduram ¦""¦ - «**¦¦ «¦¦* «^^nmr.se
fé na energia do nosso povo> — dis-

Brigadeiro referindo-se ao ra-

'pi LEITOR, ao passar vela
-venida, foi delido por mo-
ças elegantes que lhe entre-

garám um folheto. Tratava-se do
manifesto e dos estatutos da "Li-

ga Nacional de Educação Demo-
crúlica". Era um folheto oficial,
tendo na. capa : "Departamento
He Imprensa Nacional — 1950".
Dentro, havia sete cédulas da
dupla Cristiano Machaito-Vilorino
Freire.

Veio o leitor à nossa redação
e nos pediu que noticiássemos o

falo Fizemos, porém, mofs: fã-
mos apurar p <2'*o havia real-
mente.

A ORIGEM DA LIGA
"- Há algum tempo — já lanadas as

candidaturas dos srs. Cristiano Ma-
chado e Vitorino Freire, funcionários
de instituições de previdência social
foram convocados para uma reunião
com o coronel Rubens Ribeiro dos
Santos. E êsle lhes expôs seu pro-
grama, de que daremos adiunle no-
tlcia. A novidade Ideológica deixou-os
meio perplexos quando um detalhe
logo esclareceu do que se tratava: o

 WJ>Mtli ¦ - ¦ -i n# ji m mt i j imi ifxtw^'^" '•'"*'''IMftLMfilfllfiuiÉitfÉflfllMM^
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coronel Rubens prometeu obter dis-
pensa do ponto — por intervençío
do general Newton Cavalcanti — para
os que quisessem trabalhar com éle
Alguns. Vendo que sc tratava de po-
litica retiraram-se. Mas o» outros
persistiram, e tiveram o ptmto dis-
pensado, e estão na Avenida distri-
buindo Estatutos da Liga Nacional de
Eaiucação Democrática, com o ponto
abonado diária de cem cruzeiros . e
o direltD de cada um votar, depois
(porque o voto é secreto) no candi-
dato de sua predileção, contanto que
náo o diga por ora... E dentro do
folheto de propaganda as cédulas da
dupla: Cristiano-Vitorino •

Segundo as Informações que nos
chegaram sobe a mais de duzentos
o número de funcionários, principal-
mente nas instituições de previdência
social.

UM PASSEIO PELOS ESTATUTOS
E agora, se o leitoi tem algum tem-

po e quer descansar o espirito um
pouco, nestes dias confusos de vés-

(Conclui na 6". página) ,

se o *»w...   — --
pldo progresso de Presidente Pruden-
te. «Bendigo o momento em que ta-
mamos a iniciativa da política mu-,
nícipallsta, em boa parte vitoriosa e
homologada pela ConstitulçHo d*
1946».

Depois de destacar o papel do Mu-
niciplo no desenvolvlmbnto econômi-
co e financeiro do pai«, o candidato
nacional passou a definir o smblen-
te dos negócios municipais aximo o
caldo de cultura Ideal para a forma-
cáo dos verdadeiros políticos è admi-
nlstradorts:

«No regime cujo rlelo Pp encer-
rou em 23 de oulubru de 19*15 e que
o povo brasileiro jamais consentira se
restaure, foi que se criou o sistema
de transformar em políticos e aalmi-
nistiadores homens que dariam pato
outros misteres, mas nao paia os car-
gos de admlnistraa:ao e da poliüi*a em
que naturalmente falheram. Houve,
eomo é de Imaginar, exceções dignas
de relevo. Mas a regra é aiutra Se,
em verdade, a subdivisão da opinião
pública em vários partidos políticos,
enselada prlá elelcáo proporcional,
deu em resultado a apresentação de
número avultado de candidatos as
assembléias legislativas dos Estados
e à Câmara dos deputados federais,
está Isso a Indicar que existe um tra-
balho a fazer — o da aliança dos
partidos que tém programas Idêntl-

cos, a lim de assegurar-se, nos Es-
tados e na União, a harmonia de
aefio e de pensamento em prol da

«O que se decide a 3 de outubro
ê se devemos continuar republicanos
e democratas ou se os erros dos go-
vernos e a inslncerldade demagógica-
nos lançarão aos riscos de agitações
que o descontentamento alimenta, e
que só evitaremos, se dermos ao po-
vo nas suas elites e nas suas mas-

-sas, as condições de vida que o ln-
tegrem na posse de sl mesma» — dis-
se o Brigadeiro ao povo de Ilapetl-

. ninga. .
Depois de ressaltar a função do

voto como arma de que dispõe o
povo para realizar as suas mas jus-
tas reivindicações, o Brigadeiro pas-
sou a condenar a demagogia, «mo-
léstia mortal do regime, que conduz
a ditadura ou lt desordem». «Tn-
dos os povos contaminados por esses
males — acentuou o candidato naclo-
nai — tiveram de sofrer curas des-
pótiras as mans de salvadores que
falam em liberdade, mas sáo libertl-
clalas».

Voltando a focalizar o tema munlcl-
pallsta, disse o Brigadeiro:

«Nfto se pode imaginar um ura-

sil próspero composto de Municípios
pobres. A grandeza nacional há de
compor-se da grandaza de cada Es-
tado que íi sua Vêz depende Hia

(Conclui na, D», página)

NÃO HOUVE SESSÃO NA v
CÂMARA MUNICIPAL '

Mais uma vez, a Câmara Muni-
clpal deixou de se reunir onterti.
A hora regimental, comparecojçKjrr
apenas 13 vereadores, nao atiuEJp-
do o «quorum» exigido para • a
abertura dos trabalhos.

»<W****MWlM>BMB>BMMi»»W--a-a-a-a»»»-»»-»-»»M — ...

PARA DEPUTADO

JONES ROCHA
U. D. N.

CÉDULAS — Rua Evaristo da Veiga, 16 8? - 42-5487

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

HERMES LIMA
QUE HONROU SEU MANDATO, CANDIDATA-SE

DE NOVO A CÂMARA FEDERAL

Cédulas: Av. Rio Branco, 173, * andar;.Domingos
Ferreira, 2-B e Av. Copacabana, 1059 (Copacaba-
na); Joaquim Murtinho, 82 (Santa Teresa); Ge-

neral Belegardo, 238 (Méier); Almirante Gavião,

18 (Conde de Bonfim); Firmino Moreira, 59 (Cam-

po Grande); Victor Meireles, 12.5 (Swnpaio); rua

Ibituruna, 19; rua Botucatu, 81, casa 13 (Andarai),
Araripe Júnior, 70 (Andarai); Laura de Araújo, 5b

(Cidade Nova).

|l - -a.. ' ¦  ¦"_"" ' tttn\\_______\__\ H——^^^^mmmmmm^ataamtatammWtaÊaWtmm^aWaWtTfifWtt^m^n^KI^^^ ^^ ..._. .... '

UNIÃO DEMOCRÁTICA NACIONAL
SEÇÃO DO DtS.TRITO FEDERAL

1

miUO THABALHIHTA EDUARDO GOMES -A Leguto l.ubuUt . .«

Eduardo Gomes prossegue na sua campanha, articulando os tntotuu
dores livres para a batalha decisiva de 3 de outubro àajmhmn*
vUorioao o candidato nacional - lenente-brigadeiro BamráoOcmm.
Após o almoço que os trabalhadores ofereceram aos seus candiãatoh
deputado Euclides Figueiredo, indicado para a senatória, 

^Vinicius
Alves Pinto candidato a vereador pela. UDN, W tottdoMejwto -

tttieo, contando ainda com a presença do sr. José Duarte represen-
— tante do brigadeiro Eduardo Gomes, e vanos convidados.

CÉDULAS FALSAS DO BRIGADEIRO
Estão sendo espalhadas cédulas do brigadeiro Eduardo Gomes

com uma grosseira falsificação, indicando seu nome para **ice-
presidente, assim:

5 4 - """"- :

PAKA DEPUTADO

Heitor Beltrão
U. D. N.

Para Vice-Presidente
União Democrática Nacional

Brigadeiro Eduardo Gomes
Ou, então:

Para Vice-Presidente
Brigadeiro Eduardo Gomes

Para Vice-Presidente
Odilon Braga

' A U.D.N., .pi-esemando *> povo c,,oc. o» so us candidatos »£-£ *£*£¦?£ 
^SSÊ

cariocas, integrantes de sua chapa de^ Senadores, Deputados eJjeadoiefd 
de salvação nacional à presidência

-.-¦UH-Sr- l^T^S^rll^£^^^^ -MES, ao ,ado do ilusd

a^atS&tm^^
Com o programa que pretende réahzar no setpr 

^istl^ Terecei a honra do apoio dos habitantes
integral e urgente da autonomia do Distrito Federal, a U.D.N. contia meiecei a non f

da Capital da República para a vitória em 3 de outubro. ^ 
^ ^^^ getembro de 195o.

JONES ROCHA — Presidente "^vr
MARIO NEWTON DE FIGUEIREDO — Secretario (-.eral
ISAAC VOLCHAN — Sub-Secretário ;
JOÃO BATISTA VIEIRA — Tesoureiro * --

A U.D.N. INDICA,
'X

PARA VEREADOR

Celso Lisboa

*àse*> 
'

Cuidado, leitor, com esses processos desleais.

HEITOR BELTRÃO recomenda com o mai* vivo W«*J
CcIho

•»ni\n\ ih.i.iiv/vi/ ru*-"»»»»-"'-"  má

»todos oi S.-..M amigos o üloitotos o nome do proí \

Lisboa, icu incnnHávol companheiro para vorenrior

bttllórkw ololtoral» R. Conda do Bonfim, 540, ap .1001
-U Almirante Cuckrnno, HH - Prapa Edmundo Rego 10.

nn, 10Ü — Hum Dona Caoflla, ».

T-IlIflIK!
Tt-lt-lont*'1's.kUlM

PEDIDOS PB CUUULA8
HH.4H^7 lülotnno — 4M-IHW
M*',>M\ Viilulona - IW-4M»

'felüloiie - «H.»7M•ailVIrtIM
•1K-UW0

PARA DEPUTADO
PARTIDO REPUBLICANO

PROF. WALDEMIRO POTSCH
Catedráticp do Colégio Pedro B

Todo esforço em prol da educação nacional -— Todo es-
forço pela criação de várias seções do Colégio Pedro II,
em vários pontos da capital para ministrar ensino
secundário gratuito — Todo esforço pela criação de uma

rede federal de ensino secundário

OSÓRIO NUNES

candidato n vereador polo

P. S. B. üHtudnrá ¦• proporá

a crinçüo de uma rede du

iiii-.i-i*. ,lc iiliu',I< i-iiii.-ii.ii (h*

»;..||.tm-. (.limi nl i.-i.i ¦. ¦ pt'U-

I....', I.lli-M* k ,11,-Hll....'..

para presidente da república

para Vice-presidente da república ..

•Tenente Brigadeiro Eduardo Go^n||

Dr. Odilon Duarte Braga -^M
Para Senadores:

ADAUTO LÚCIO CARDOSO E EUCLYDES FIGUEIREDO

Para Suplentes:
JOSÉ' LESSA BASTOS E MARIO NEWTON DE FIGUEIREDO

Para Deputados» ¦ '' 3 ff;
• » *¦

i'eii-fw« — mim
'Í'fí\efow n»im

»aaWa^»»mâW»WãW»m^m^am^am^mmm^m^mmm

mmmm^tnm -**¦••»¦*

— Ajçuinaldo Costa
— Álvaro de vasconcellos

8 — Breno da Silveira
— Clementlno l'*rnga
_ Costa RêRro
— Heitor Beltrão

1. Abdon Lins
2 Abel Ue/.cnde
8 Adriano Tinto
4 A. SlmOes Tires
r, Alexandrino Somos
ti Al/Ir» Anglonl

Aniliiii r'N|>liilii'li'it
« — A. Ita.limaIn iViIrrlru
I, ... Ai «'(ilu Taplni

10 - A.llIlliMlai (iaaalaiA
II — Ailililalai LHÜOIIlIlfl
\". — Ar,v l.iirniNii
I!) — Allilll.il <'aal l.-ll llllllal
14 ~ lliillliu/ui' Cnsslrh
li, mm < llllll I III a',
I, — (rUn ile IMiikilllll»'".
11 _ I . |..a. . I ll..,.
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— alônes" Kocha
— Jorge Jabour
— alnlio Carvalho

10' — Marcos de Mendonça
11 — Mário Tiraifibe
12 — Mário Sombra

Para Vereadores:
23 — Fernando Sgarbl Unia
24 — Fluresta de Miranda
25 — tiladstone de Mello
2H — llerniiino l»i»i|iilào
27 — Hilário Cintra
28 — Ivan Vlllon
20 .1. d. de Araújo .lorte
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13 — Maurício Jopport da Silva
14 _ Murillo Lavrador
15 — Nunes de Carvalho
lfi — Nuta Bartlot James
17 — Stella Farjalla
18 _ Ulysses Gomes de Oliveira
19 — Xavier d'Araújo

45 — Mário Lul/, Plingibe
40 — Mário Martins
47 — Mário Vieira
48 — Natlian do Vusconcelloc
49 — Orlando Carneiro
50 — Otávio do Hiirios
51 — Othon Meinwes
V2 — L-ROllino AkuIIó

58 — TiiHflioul Cario* Muiriifl
51 - IMinoiltii Vollimon» - riiui'11111 vwiiii>ii ,,
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PRESIDENTE DA REPÚBLICA: - BRIGADEIRO EDUARDO GOMES
Ê o voto patriótico que o «Diário de Notícias» sugere aos seus milhares de leitores* nesta hora difícil e angustiosa para o Hrq&y ___,

|PARA

tJlRlTO»: O. R DAWTAB

teias A CAMPANHA DO BRIGADEIRO

f 1950 SETEMBRO tjjol
rÉ-M1 I .1- I Ttj |(II'A» <¦-"< St» *»».LL-L
TTT.6TT «__g_
70" _Tj2_J3j7Tj5_J6
ITU 19 20 ll __.___."24 25 | 26 1 27 28 | 29 | 30

O "Diário rie Noticias' npnreceu
em 12 de Junho de 1B.'I0 e ê o mais
antigo lornal do Kio de Janeiro di-
rígido, desde o primeiro número,
pelo seu fundador.• > •

Nascido para executar, cem deu-
_os e sem Indecisões, a mais ele-
vada missão da Imprensa,, nâo tem
o "Diário de Noticias" ligações de
qualquer espécie que o Impeçam ri-
apresentar-se ao público, todos os
dias, com a mesma rigorosa llnlia
de probidade,, de Independeu..- e
de altivez, que deve ser mantida, n
todo custo, pelos Jornais, quaisquer
qúe sejam as vlcissltutles que le-
nham de enfrentar na sua luta in-
cessante pelos Interesses dR cole-
«vldade. • * •

O constante apoio do público à
ortentaçio deste Jornal exprime-se
no fato. muito significativo, de ser

.o "Diário de Noticias ', desde ____,
aem tazer exploraçõe;s, demagógicas,
sem sensacionalismo e guardando a
sua linha de compostura e respeito
aos leitores, o matutino de maior
tiragem da capital da República.

PARA
TODOS

Hcrman Melville
Brilhante vulgar. ,
Ferro Inoxidável

Cada instante que passa, au-
menta o prestigio da candidatura
Eduardo Gomes. Quem ausenta
o povo brasileiro e tira a m_-
dia d&s opiniões, verifica que o
nome do grande patriota cresce
a todo minuto, invalidando as
pretensões do ex-ditador e do
deputado que pretende ser o con-
tinuador do cinzento governo
atual. E náo é de substância rou-
bada aos competidores que se
alimenta a candidatura cm franca
ascensão. E' do sentimento, ra-
da vez mais forte, da naçào bra-
sileira, originado da certeza de
que, na hora do pronunciamento
das urnas, não se pode decidir
por um autocrata destronado ou
poc um parlamentar omisso, cuia
precária saúde o impedia de to
mar parte nos trabalhos da Ca
mara.. Se o ex-ditador é a amea-
ça do totalitarismo apoiado na
pior demagogia, c candidato jj-
vernista é a convicção de que r_o
pode receaer a incumbência aos
supremos poderes da República
um cidadão cujo estado físico o
tornava um deputado ausente dos
debates, do plenário, das comitt-
soes, da vida do Congresso, um
político assoberbado de compro-
mis3os pessoais e prê30 a Inte-
rèsses de grupos famélicos.

Eduardo Gomes, a par da ex-
traordinária vitalidade de que ee-
tá dando provas, com uma excep-

| cional série de«visitas ao interior
do pais, praticamente sem des-
canoo e sem demonstrar a menur

I fadiga, é a certeza da manuten-
ção da ordem legal, do aperfel-

çoamento dos costumes políticos
e do inicio de uma era de tra-
balho efetivo na administração
pública.

Tudo isso o povo está sentin-
do, à proporção que encurtam as
horas que faltam para 3 de ou-
tubro, ao passo que recebe uma
nova mensagem política nos dis-
cursos do Brigadeiro. Tendo ini-
ciado a pregação de seu novo sei-
viço ã pátria pela análise dos
problemas econômicos de cadJ
unidade federada, de cada Muni-
cípio visitado , em seguida ao
exame de conjunto do panor,_
ma nacional, entra, agora, Eduar-
do Gomes no .campo pròpriamen-
te político. E as palavras que es-
tá pronunciando constituem uir_i
orientação e uma 'advertência,
como as que acaba de proferir em
Catanduva, onde focalizou os
'•angustiosos dilemas que pres. i-
temente mais importam à cole-
tividade e cuja resolução depeu-
de da consciência do povo, quan-
do escolher os seus dirigentes, a
3 de outubro próximo». Como
primeiro dilema, o Brigadeiro si
tua a tese da autonomia munxi-
pai, «que deve ser apoiada por
uma reforma tributária que colo-
que em melhor situação os Muni-
cípios». Se a tese vencer, diz
Eduardo Gomes, o Brasil pro-
gredirá. Se cair, regrediremos,

I lamentavelmente, a exemplo do
I que 6ucedeu entre 1937 e 1943,
| para a centralização administra-
I tiva, para o cerceamento das inl-

¦ ciativas locais e a atrofia pro-

gressiva dos órgãos da autonomia
municipal. O segundo dilema e
constituído pela necessidade de
respeitar os sentimentos localis-
tas e regionais do povo brasilei-
ro ou, então, sob o falso pretex-
to de resguardar-se a coesão na
cional, asfixiar aqueles sentimen-
tos, ensejando-se, talvez, a _.-
téração contristadora da queima,
em praça pública, dos símbolos
estaduais. E o terceiro, aquele
que «e refere, diretamente, á
sobrevivência das instituições li-
vres, «é o dilema da própria dn-
mocracia em nossa pátria». Aten-
to, como sempre, ao seu papel de
guardião da liberdade, diz o Bri-
gadeiro: «Se o eleitorado brasilei-
ro levar ao poder, a 3 de outu-
bro, homens que por seu passado
e suas convicções condicionem a
segurança e o vigor das institui-
ções democráticas, o Brasil prós-
seguirá na rota secular das suas
tradições políticas, livres e gene-
rosas, cada vez mais integrado rn
comunidade das nações do mun-
do ocidental. Se, ao contrário,
por obnubilaçâo transitória dos
espíritos, as urnas reinstalarem
nos postos executivos e Icgislat'-
vos da União e dos Estados aqii.-
les mesmos homens que já ee re-
velaram adversários do regime,
será licito temer pelo destino da
democracia.

Palavras dessa ordem é que a
nação estava precisando de ouvir
— e eis mais uma das razões oj-
ra o aum.ento do prestigio da
candidatura do Brigadeiro.

MfBRMAN MELVILLE — Herman
;;£¦* Melville, escritor norte-america-
;'¦;_> do sículo passado, publicou seu

orimeiro romance em 1840. Contara
izntão 21 anos de idade e acabava'.'ie servir num navio de guerra, como¦Marinheiro. Posteriormente escreveu
¦ybras de valor como "A pesca da
paleta", "Cenas de batalha", etc.
faleceu em .189.1, ainda na, obscuri-
iàde. Durante muitos anos seu no-

yne foi citado apenas de passagem
tas histórias da literatura, america-
ta. Somente em 1921 suas obrus des-

.¦-pertaram a atenção do público e da
¦'.rrítica, chegando o seu livro "Mobu
sólclc" [A pesca da baleia) a, ser com-
yiarado em importância a obras como
il- "ZJilíi.ia Comédia" e "llamlet".

|SR_L._ANTE VLUGAR... — Um
:;D diamante avaliado em 15.000 11-

. ras; esterlinas e que pertencera à
.afilha da Espanha, desapareceu,

jApós um ano de pesquisas, foi des.
Roberto em Nova York. Adquirira-o;<X>r pouco preço a esposa rie uni ai-'áiate, a qual pretendia desfazer-se
;la jóia por achá-la de brilho muito
.•'ulgar.

i ¦¦¦¦

TjSERRO INOXIDÁVEL — Acredita-
¦ Í-; se que )!« an ti uu idade o homem
Conseguiu obter o ferro inoxidável.
,{,Vssa suposição baseia-se na eteistén-
llijfa duma coluna de ferro forjado
^rígida trezentos e cinqüenta anos
fontes da nossa era, em. Delhi, e que
I^inteiramente insensível à oxidaçdo.

Isclarecimentos do go-
vernador do Espírito

: Santo
- O ministro da Justiça recebeu rio
Sovernador' do Espirito Santo o se-
(Ulhte telegrama:

"Acuso recebido o rádio de v. excia..
fe que é ; «transmitido o telegrama

r;lUB. a v. .excia. dirigiu o dr .Jus-
-Inlano de' Melo fi o pedido dêsse
itindidato o único até agora que em
•cdo. o Estado, aludo a compressão
jixsrclda sobre partidos e personagens
políticos. B como quem pode exercei
ipressüo 6 a autoridade oficial, afirmo'._..., excia.^ que. não exerço, num exer-

-ii, qualquet espície de coaçAo moral
i_u física sobre consciência alliein. Em
l_)latlna, como em toda a parte rio
íi-rasll, as 

'paixões 
políticas estão en-

relaçadas _ as pessoas andam infla-
nadas, mas o certo i'. que, naquele
ilunfclpio, ainda ninguém articulou
.rovadamenje, perante p nosso Tribu-

lílitl Eleitoral, n menor queixa Nâo
.i'ecebi até _te momento a menor re-
gilamação <p Jutz Eleitoral de Cola-
V. na ou do .Tribunal, no tocante a coa-
íões ou exigindo provld. ncia do Go-fce__. O Jtnlco incidente que houve'Aquela 

oldade foi a explosão de um
Votardo debaixo de um Jeep, sem vi-

íjtòas pessoais, pertencente a um can-
líüdato do «PRP e a respeito tomei
imediatas providencias, para apuroç.n
j-las. responsabilidades, sendo rie notar

ÍUc a primeira denuncia do falo me
oi mandada pelo deputado Moaclr
írótas,. pertencente ao PSD o candi-
llato u prefeito, o qual reclamou pro-

TÍ'i(5_nclas lÇgo dadas Creio que. se
I.erdadeiras . as alegações do dr .Jus-

inlnno de • Melo, o primeiro a soJl-
jtitar garanjlas federais, seria o Trl-
f__'al Regional e este, ate agora, nada
íijiomunlcou do Governo do Estado o»
!;.«; Superiora Tribunal Eleitoral. Feliz-
íjjnente o povo do Espirito Smiro sabe
íiluem é o J seu atual ro vernador
[sitiem podem faltai outras dualidades,
liíias tem bom senso serenidade c .'us
íw cornprcefTSáo rin momento político
f'|.e atravessámos Cordiais saudações
íilssinado: José Selo, Governador rio
:üstado. ,.

yNova tabela numérica
dos portuários

;.FOI ENCAMINHADA AO GOVERNO
PELA ADMINISTRAÇÃO DO
PÔIíTO U)Ü RIO DK .lAN_.fl.O

Informa n Artmlnlstracfto do Píu-iu
;o Itlo de Janeiro, que, ontem, loi tu-
nnilnhndii nn huv.iiih h novo unelu
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ATA FALSA E DINHEIKO
Vamos ter iiiivainente, depois ilu pleito de ,. de

outubro, Câmaras íeiíisliitivns nn plano federal, es-
tadual e municipal muito divididas. Priivftvelmen-
to apnreeerão governadores em minoria nas assem-
bléias dos respectivos Estados. Na Câmara Fe-
deral, mesmo o partido que Í6r majoritário, difl-
cllmcnte o será para sustentar, «ile sòíiinho. uma
octontaçiVo política dominante.

Caberá a arle política abrir e escolher os eami-
nhos que possibilitem o funcionamento dos poderes
ii umu açiVi» eficiente. Nesse sentido, uma experien-
cia já fizemos — a du nrõrdo Interpartidárlo, e il.-t
qual liA muitas lições a reter Dessa experiência
podemos realiucnle tirar um precioso material ca-
paz de sugerir novas fórmulas e novas posições.

Como ludo isto está lonfie «lo antigo sistemn da
ata falsa! Às vezes, ouvimos que esse sistema era
melhor que o atual. Que assegurava mais fácilnien-
te a presença de valores intelectuais nas fiinvòes
públicas. (Jue o sistema atual facilita demasiado a
improvisação e a audácia, e dá ás ciciy<.cs n nspec-
tu «le uma feira, ou, em qualquer caso. de uma rom-
petlçáu dispendiosa pelas exigências da mcsnía pro-
pagam):, eleitoral.

Voltar ao passado não é possível O passado ern
mun. A ata falsa era uma fonte de eorrupçíío dn vi-
da pública, tão grande quanto hoje f o dinheiro da
propaganda.

Os defeilos do ntuul sistema têm «le ser supera-
dos dentro dele próprio, sem sacrifício rte suas con-
qulsta.. fundamentais. Corrigir us defeitos sem pre-
jüdicar a pnrücipaçílo democrática do povo na for-
maçfto do governo, eis o objetivo a atingir

Para isto exigem-se, sem dúvidas, reformas e
medidas legais e estruturais. Medidas estruturais
chamamos aquelas que dizem respeito à educação
d», povo e dos partidos, ao amadurecimento, ft ca-
pacitação ideológica do corpo eleitoral. As medidas
legais só produzirão os efeitos desejados quando
forem a expressão do progresso ua execução das
reformas, que habilitarão o país a pensar melhor,
a orienlar-se melhor, que c levaráo á posse de unia
consciência histórica do seu destino, formulada
dentro da realidade, de um dado período.

A PAUSA DO LEGISLATIVO
Tem todo cabimento insistirmos na estranhe-

za pelo fato dc estarem praticamente paralisa-
dos, desde algum tempo, os trabalhos parlamenta-
res sol» a alegação, oficialmente náo confessada,
da proximidade rias eleições.

Projetos importantes, urgentes alguns, dor-
mem ã espera «Io próximo período de funciona-
mento do Congresso, desprezando-se ou relegan-
do-se a piano secundário, de outra parte, proble-mas sérios e prementes, enquanto cada qual se
atira _t caça do eleitorado. K até o dia 8 de ou-
tubro já sabemos que as coisas só tendem a pio-
rar.

Mas, depois do din 3, realizadas as eleições, na-
da impedirá que o Legislativo volte a aplicar-se
às suas atrlbuiçiíes, procurando compensar o -tem-
po perdido e intensificando, em patriótica vigília,
o estudo das quest«.cs que ihe estáo afetas. l>ir-
se-ft que muitos dos atuais congressistas não re-
tornarão na próxima legislatura, e que, por êsse
motivo, perderão o interesse no cumprimento «le
suas obrigações «ie representantes «lo povo. De
nossa parte, recusamo-nos a admitir que Inl se
verifique; pois, «S sempre melhor confiar no sen-
timento «Io dever que avançar simples presun-
ções. mormente quando elas traduzem dúvidas in-
juriosas.

Apesar de tudo quanto se tem visto, parece
preferível abrir um crédito em favor dos que t«-m
um dever a cumprir e o adiaram, embora êsse sim-
pies adiamento constitua, só por si, motivo de
Justa censura. Nfto levemos, também, perdoar de
nenhum modo o não cumprimento de obrigaçOes
por parte dus que não viram renovados seus man-
datou, sobretudo quando se verifica que essas obrl-
gaçóes envolvem o alto e sagrado dever da repre-
sentação do povo, O mandato que agora pressa-
rosamente todos pleiteiam terá que. ser cumprido
com a devida exação. Aqueles qne não os recebe-
rem novamente e se mostrarem faltosos atê a ex-
piração «lo prazo para o .qual foram eleitos, no
pleito passado, ísses estarão confirmando as ra-
zôes por que se virem postos á margem.

Divulgada a relação dos candidatos aos
governos estaduais

Como se dividiram as preferências partidárias e se estabeleceram alian-
ças em todos os pontos do Brasil

Com a colaboração ria seção ae
estatística do Tribunal Superior Elei-
loral, damos hoje aos nossos lol-
tores uma relação dos nomes rie
candidatos aos carp.os de governado-
res rios vários estados do Brasil.

Para a disputa destas eleições,
que dec'dtrai, oa postos chaves un
política estadual, foram formadas
ttlinnças que podem também .ei
uqui examinadas, conhecidos que
sãc os valorís das legendas doe or-
«aos referidos.

Os disputuutt.. da. cadeiras «ovei-
namentais são os .ei;iunlcr.:

AMAZONAS - Frcnu Libertado,
ra il .D-PDCi - Álvaro Botelho
Maia Manuel Severlno Nunes —
Coligação Trabalhista üdeno Popu-
lar (t.DN-FRPi — Tnsé Mendes Ca-
valelro — Partido Republicano Tra-
balhlst.a

PARA — Alexandre Zacarias oa
Assunção — Coligação Democrática
Parnriaens. — Joaquim de Magalhães
Cardoso Baraln - Partido Social
Democrático

MARANHÃO - Eugênio Barros -
Partido Social Trabalhista — Salur-' nino Bell- — PSD-UDN-PTB-PSP
(Coligação Democra tlca i.

PlAül - Pedro Almendra Frei-
tas - Partido Social Democrático

AReiuii Biubosa de Almeida —
Partido Trabalhista Brasileiro —
Partido Social Progressista - _url-
pedes Cl-ineiltmo de Anulai _ Unl-
fti. Democrática Nacional.

RIO GRANDE DO MOR 1 i_ - .le-
coiiímo Dis J3ept Rosado Miiia
Aliança Democrática 1PSD-PSP1
Manuel Varela dc Albuquerque __o

União Popular (PST UDNi
PARAiBA - Argeiniio Figueiredo

Aliança Republicana iPR IIDNl
.luse Américo de Almeida — (.oli-

ftnçáo Di iiuictRti.ii Paraibana IPSD-
PRi Partido Souiallsln BrasUnlro

PERNAMBUCO - Agamenon Sér-
gii. cie Godói Macalhiies - Partido
éuoliU DemoçrAUpp — ilofco "i^nfis

UDN -P VI»
ALAGAAS •• Ai nun Aliiiiso dc Pd-

rias Mele - Partido Social líiimo-
ciiitivo - Lins Campos Tti.xcini ¦
Piuiirii, Social I riilnillii-in ¦ Munn
Aiiiiiit. di. l''arlim Melo - ünljo
Donim rni,li',.i Niuiloiml
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RiO DE JANEIRO — Prario Kel-
i.v — UDN — Ernani do Amara'
Peixoto - PSD

SAO PAÜI.iO - Prestes Mala -
UÜN-FSD-PR. _ Lucas Nogueira
Garce? PSP Huro Borghi — CTN-
PRP.

PARANÁ - Bento Munhoz da Ro-
cha Neto - PR- UDN-PST-PL-PRP
lOposlções coligadas) — Angulo Fer-
.•mio Lopes' PSD - Carlos Amorlhy
E/ono PSD.

SANTA CATARINA - Jrineu Bor-
nhüiiscn - UDN — Udo Deeke —
PSD

RIO GRANDE DO SUL - Ernesto
Dorneles PTB - Cilon Rosa —
PSD.

MINAS GERAIS - Gabriel de
Menezes Passos — UDN-PDC; c
Juscelino Kubitschek de Oliveira -
PR-PSD

MATO GROSSO — Pi-inniulo rer-
reira da Costa - UDN; c Pilint.o
Muller.

GOIÁS - Altnmiro Mouro Pache-
co - UDN; e Pedro Ludovico —
PSD

CEARA - Eriga-d Arruda - UDN;
e Raul Barbosa — PSD.

Os grandes comidos de ontem
em São Paulo

Eduardo Gomes em Presidente Prudente
Pt't_Sll_i_-.T. PK'UD__ fl., ill w-sn-

prea. . — o brigadeiro Eduardo Gomes,
dando prosseguimento u sua campanha
pclitieti estive hoje nesta cidade, onde
participou de uai comido realizado na
praça principal. iompactu multidão,
calculada em lfi mil pessoas aplaudiu
os oradoies que ali se fizeram iiuvu,
Inclusive o euiuliiiato udenista, cujo dis-
curso, analisando ns problemas locuo-
u resumais, loi uuiuerosus vèzo_ iiuci-
rompido ,nr prolongadas i.ugoea Ahnn-
dn o comido, a jovem Mana Augusta
M.nduuçti .sniiuuii o Brigadeiro em nome
dos estudantes prudentlnos, oferecendo
lhe umn «cortjeille: de flores. ,\ setimi,
usou ila palavra, o sr. Anacleio Ho-
rierto, candidato u deputado estadual
pela UDN. segulndo-ae o sr. l''rancisci.
Lopes, rio PRP Em nome dos ii.ie.iiis-
tas rie Preslileiiie Prudmue, illscuraoii
o si, .inflo Bosco. une loi micetlido n„
palavra peio aüvogaiio lose t.elle Car-
valliuls. Antes riu lanu ,, Drigudoiro
uma stnhorlta de lUgttiti l''ei|ó, subiu
ao piiiaiuiuii e ofec«c«ii-lli» uniu (lAmuis
cuuio unia Uomtliagem da jlivuiilude dn
illllllll lllllllllll an C-.l(ll-Rlu 'III UDN
Depois rie ilimiiirsiii i; 41 ImIuhhIu uu
irms, lanu, o «r. Viilduiiiiu 1'iirnilni
i|iio uonvliluli n povo dn Piintiiiniiie Pru.
rimilf n vollll nu utiunriuli' iiileniiiiii
nin mm «le ii |ic...mi mipny dc muni
ll.llll nu iHllilllllieii IHllllllKIN llll IVllHll
.1 lllll' lllllll V lilll llllllll ilmnii A giuile
Iiiii ii Ir 11 il i

1'llirill lllllll l r.mui ln ii IJijiiiiili.iii |
iiin i iiiiiiIiiii, ii.niiiin iuiiii i uniu ti
MlllK IIICIll, lnli.ll, y Hl . llll 11,1 lilli l|n
umi iivitiniii .ui ,i .;..iimiii.. ip.ii ii.
|<||||.I'| llll 'd Ui íiliiilii AlIUIi-lu

I.ti 1'IUAI II .1,.
l'IMAi |i'Ali V Vi i AiiIIIHH. . / . Ini

lli.ii ll» »l« mil- «IlHltlUlllUII, (i liinn
imn-ii1.iiiiiu innum limi n n-ii" dn
liilumi-iiii kinmniu iininni n mi iuiiii.
ii .• lil|« ,i.iui i li".'li .ii A* I.HIIlHi
li runilitj!) -('im i-.iii.. i". ou i|.»

lios íntimos tem pus. üti\i primeiro oro-
dor foi o padre Mrtrio Calazans, se-
guindo-se com u palavra o dr Jorge
Pacheco 1.II10 e o sr. £_nco Rocha,
falando poi ultimo o Brigadeiro JSm
sua ora ç/l o o candidato da i)DN' esln-
belcceu 11111 paralelo entre os métodos
políticos dos tempos cie Prudente de
Morais u os atuais, traçando o perfil
daquele p esidcnte A seguir, faiou sô-
bre as ne-esslduries agrícolas do pais,
relembrando a capacidade t-cnlca da
IDscola, Agrícola .l.uls de CJuelrôs»
Tambfcm falaram o dr Pruilenlo de
Morais Neto e o profossoi Vnldemai
Feirei rn ,

KM SANTOS
SANTOS. 21 1 Asapressl — yob os

versos do hino nacional cantado pela
massa une enchia a praça da Repú-
blica, lionleitn ao cais. o Brigarielru
* demais Inicie, dos lartidos que t
..pnl.-int assomaram 110 palanque arma.
do iiiii|iipje mgiariuiiro, damlo mlclo _i
cniiilrki de piiipugiindn de lllu «'«rnllda-
turn hoje iodIIíuiIo nesla cidade o prl
ineirn nnnUii loi n 11 Aleuti Muriln.
Parieliii, uue riepulH riu llluull • per.
..iiiiiiiiiiniii' rin i.rlKiiilMrn, afirmou «tu
nm. 11 cnrltmi de qui m.iiinin» com ,.
vaniiii|,'iin CAIIvil .|iii> 111I11 t .11 <itiMr.it
11-11 H.l ile li,illill nic lUinicn, iiiii. dn
HiiihII, C1111111 11 «ii|;ill| 11 lUpulHlli) i'.l
llfll I evl, i|li,i iniilniiiiliiiu 11 Iniiiinlii
1I1111 m dn |iliuie 11 |i»k, um .niiiiiiçii uni
iiímiirii n nunluni 11 du lirimli u nin
ilnr «11111111..« rnl o iiiiilrii inil'1 ilu ¦_!•>«•
in iiiii>i ipIiiiiiiiIii.ii im .'mirtlfi i|n min
illilHli. i|i|i'iiii.i.i iiiiiii» «11 o liimiiiiiiiu
lllll lllllllllll IIHlllllll. i|lli. lllll. lim IIIIII.
|ll lllllli"" IUIIII II. IIIIlHIlliiiln, f *' ,> Mili
lllll llllllll Illllllll UMU II (IIIVII ,(|I|HHI l'll
IlHI i|l|U II IlHHllilullli I MIM lllllllllll |||'tMliu ui i,|i|t 11.11 ii vciiiIii pin 110.U
ninlr inniiiliii ,.|"l« mui * ililuvm •
l'1'Hi Iuiiii 1I1 Munn,. liitxll ti lll.tll.il'
I" K'|ii«IiIii llniiifii, qui lim mi oini/A_
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O P L E 1 T O
PITORESCO

Osório BOKKA

AINDA 
bom que em melo to

drama há enfrentas c-òmi-
cos. Os aspectos pitorescos

do pleito distraem por alguns
instantes o brasileiro atormen-
tado.

Ante-ontem houve carnaval
na avenida promovido pelo go-vêrno e o prefeito, com a cola-
boração de um grupo ile getu-
listas. O cortejo alegórico do
candidato oficial, composto na
maioria de caminhões da Cen-
trai do Brasil, cobertos «le neos
cartazes e faixas, e carregando
alguns tristes figurantes de »e__-
pontâneas», provocou nos tranfp-
tintes em geral revolta e nojo
por aquela criminosa utiliza-
(,'ão de material pertencente a
unia empresa oficial — ao povo,
portanto — numa propaganda
partidária. Km alguns partida-
rios do ex-ditador — que de-
fendem para o seu chefe o prl-
vilégio daa «expontâneas»
provocou o instinto predatório
E o carnaval degenerou em pan-
cariaria, moderada. Os manifes-
tantes usaram paus, os adver-
sàrios as tábuas que podiam
arrancar dos caminhões. Mode-
rndissiinn., fora dos seus hábl-
tos, a polícia. Compreende-se
A policia em grande parte e
ainda a de Fellnt.o Muller e
«Beijo* Vargas.

As promessas de alguns can-
didatos são o que há. de mais
pitoresco na campanha.

Vejamos -sO programa do ru-
turo vereador Uni Nobre-» (O
anúncio não diz qual o partido
que vai elegê-lo). O futuro ve-
readot' — homem de muita fé —
defenderá entre outras reformas
o seguinte:

.Substituição do ensino reli-
gloso pelo sexual. Impostos pe-
fiados sobre o comércio das .<_
bidas alcoólicas, leite liquido,
queijos crus, diversões e espor-
tes venais. Xafarizes, banhei-
ros e privadas para todos 09
habitantes. Extinção da tlunil-
nação dos lugares desabitados.
Tráfego reto. fi.cineraçâo do 11-
no e dos cadáveres. Sinarqula.
operatória dos cirurgiões-dentls-
tas. enfermeiros, farmacêuticos,
médicos, rndiologistas, veteriná-
rios numa Guarda Sanitária,
Fundação da Gliptoteca e Ga-
teria . de Retratos onde serão
reunidas as peças existentes
nos logradouros e repartições
e do Teatro de Bonecos para
represen tácito gratuita das op.
ras de Antônio José. Remoçar»
da Candelária. Quanto aos ser-
viilorea públicos; «Incompatibl-
llzação com outro trabalho.
T-eeslrutuvaçíUi geral do qu..
dro; racial e intelectual, de
acordo com o diploma de ostu-
do e patente do serviço militar.
Câmbio dn remuneração ri*
nervidora para o parente mas-
culino dc importância inferior
Direção dos serviços pelos ca-
riocas natos».

O flltimo Item merece um co-
mentário. O ,nativismo pregado
pelo prefeito através do vesper
tino do Banco da Prefeitura ga-
nha adeptos. Lembram-se todos,
decerto, de que o sr Mendes ,.e
Morais sustenta frequentemen-
te a te_»e de que os cargos ele-
tivos nn metrópole devem ser
monopólio dos nascidos uqui
Pretende que os vereadores opo-
sicionistas, se filhos dos Esta-
dos, sfio intrusos na política do
Distrito. Bairrismo numa capl-
tal, por definiçilo a síntese do
pais, o seu maior centro, com
grande percentagem de habitari-
tes originários de outyis unida-
des da Federação.

O boicote eleitoral dos esta-
duanos, insinuado pelo antigo
admirador de Hitler, é um in
cltamento ã cleauniilo dos cario-
cas, às discórdias regionalistas
em plena metrópole. Se seme-
Diante disparate pudesse ser Ie-
vado a sério, os eleitores nas-
cidos nos Estados reservariam
os seus votos exclusivamente
para candidatos conterrâneos.

Agora uni disoipulo do prefel-
to prega o monopólio, para os
cariocas natos, das chefias .ie
serviço.

Fica tudo, entretanto, por con-
ta do pitoresco dus campanhas
eloitorais. O Rio, justamente
por ser a metrópole, é cidade
menos suscetível de excessos
bairristas.

Um candidato do Partido üe-
moerata Cristão, o sr. Agnelo
Alves Filho, dirige-se, num
prospecto de propaganda, aos
«praianos». A euforia de Copa-
cabana embriaga essa alma an-
solarada. e êle promete, apenas,
sol forte, céu azul, Águas man-
sas e outras delicias verânicas.
Tem como grande eleitor o sol.
fiador de seus compromissos oe
candidato.

Se pensam que è inycnçâo dc
humorista, leinm o final dessa
plataforma, precedido de um so-
Iene «Promessas? NAo!. fi, tex-
tualmente:

'.Mns para terminai alegre'
mente prometendo algo - sole-
nemenle - vos prometo:

Sol forte
Céu azul
Ondas mansas i?)
Iiiigoinhas o águas lépidas!
(peio menos no v.i'Ao.,.1»

Inauguração de hlc eos
residenciais na Vila

Portuária «Presidente
Dutra»
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NOTAS POLÍTICAS

AS FORCAS FEDERAIS E A
LIBERDADE DO PLEITO

TRANSCENDI, 
do puro âmbito da política .».st..(lual a con-

cessão, ontem, de força federal parn garantia do pleito
om Alagoas.

Não é apenas a circunstância do se. tratar «Io uma piovm-
cia que vem sendo martlriznda, ro duro «...enfieio da resistência
sem esperanças, e onde, por esse ato, se entreabrem persperti-
vas mais felizes. N3o ê apenas por se tratar de _ma torra onde
a mocidade ainda não corrompida pelo ceticismo bem mert.cia
um gesto «jue lhe assegurasse a liberdade de >:onsciência, essa
mocidade que, no seu comício em Maceió, o brigadeiro Eduardo
Gomes soube honrar, apertando ao peito os rapazes om que. _a
véspera, atirara o governador Silvestre Pêricles.

A maior significação da decisão de ontem está na sensação
do confiança que se nota nos círculos democráticos quanto n
presença das forças federais jara a garantiu da lisura e da
honestidade, do pleito. Klas não estão a serviço dos governos
ou das facções. São um grande Instrumento «mparcial e: ho-
nèfico. Reveste-as a dignidade da lei. Impede-as. a consciência
do direito. Para elas, a ordem nâo existe sem liberdade.

*

No momento em que o governo, esquecido dos sous deveres
de Isenção, joga toda a força da máquina administrativa na
candidatura irremediavelmente morta do sr. Cristiano Macliado,
é liara as tropas federais que se lançam, de todos os pon.os
do piris, os clamores dos violentados no seu direito o feridos
na sua liberdade. E' para o. mesmo Exército que nos deu a
unidade nacional, a Abolição e a República, que se deixou do-
minar, através de toda a história republicana, pela inquietude
da plena realização do regime, que se voltam agora todos os
que esperam emergir das urnas drç 3 de outubro com as Ins-
tituições consolidadas, a salvb da demagogia e do oficialismo.

•
»

Cabe à Justiça Eleitoral distinguir onde. realmente existe
coação e onde apenas há exploração política. E' muito curioso
ver agora o sr. Benedito Valadares, depois de ter ditado a lei
em Minas Gerais como senhor absoluto, reclamar garantias para
os cidadãos. Mas seu grito se apaga aos pes do sr. Bias Fortes.
Êle nâo se dirige à Justiça — porque sabe que seria inútil. Ne-
gar a verdade conhecida como tal pode ser útil pura a pro-
poganda no interior, entre «is oorreligkuiários ingênuos. .Mas
a Justiça não age se.n provas. E Minas, para honra dos mineiros,
continua ser o centro de equilíbrio da vida nacional.

A montanha mineira vai assegurar, pela maioria consciente
dos seus filhos, a vitória ao brigadeiro Eduardo Cornos. A ofen-
siva da primavera de telegramas e reclamações, quo desabam
como um dilúvio de papel aos pés do sr. Bias Fortes, são o me-
lhor sinal da derrota certa do sr. Cristiano ._ achado no seu
Estado natal.

DIVERSAS
MINISTRO OA JC8TIÇA E A SIS-

PENSÃO I)A «IMPRENSA POPULAR»
O presidente da Associação Brasileira

da Imprensa, sr. Herbert Moses, em
resposta a um, protesto ilirlgiüu ao mt-
nisiro da Justiça, dr. Bias Fortes, con-
tra atos restritivos da iilienlaite de im-
prensa, reccoett «leste titular a. se. uime
resposta. -- c_m resposta A sua carta
(ie vinte e dois deste més. (juero 00-
municai ao ilustre amlfto e Benemérito
pre.slflenle da A.B.I., que não autorizei
a stispensío de qualquer jornal um ne-
nhum luxar ,1o pais, ulo eendo, por-lauto, verdadeira a Informação que lheilerani de que o diário .Imprensa Po-
pulan-, desta capital, fora alvo dessa
providência, justamente ás vésperas rias
eleii.es. Nenhuma suspensão foi deter-
minada ou autorizada no cr.rrente ano.
Apesar das provocaç-es e ria atividade
agitadora da Imprensa comunista.
abslem-se u governe dess;, medida cnn-
sagrada pelos tribunais em homenagem
a mais franca r A mais ampla liber-
dade rie propaganda e decisflo das ur-
nas. Quanto n apreensão ,ia edlçfto dnrefertrto jornal vou mandar apurai sehouve qualquer excesso nH execuçfto
dessa providência policio?. Cordiais
saudações. — i_i j„se Francisco Bias
Fortes, ministro da Justiça*.

<-_._>l.l_AS OO ( A.MIU.ATO HO.MKIK,
HOMEM, 1'ALSII'HA DAS

Alguns milhares de cédulas rto jorna-lista Homero Homem, candidato a ve-
reador peio Partido Socialista Brasi-
lelro, foram confeccionadas e dlstritiui-
das, Inadvertidamente, com outra le^en-
dn que nflo a de seu partido Homero
flomem, poi nosso intermédio. alerta
àquele., que desejam votar com {Me ena legenda de seu partido no sentido
de que as aludidas cédulas sejam suiis-
tímidas pelas autênticas, que devem
Conter, além rie seu nome, o nome rio
Partido Socialista Brasileiro.

VIOLÊNCIA POLICIAI,
A reduçSo do «.DIÃrlo rte Noticias,

recebeu, de Calna, no município de Pre-
sidente Vencenlau, em SSo Paulo, o se-
Stiinte telegrama:

< Delegudo polícia rte Presidente Ven-
ceslau, Alberto Pinto de Morais Filho,
num aparato tiéllco, violou rneu domi-
cllin. remexendo tudo. Protestando cnn-
tra violação Constituição dizia-me .ela
a lei» dizendo finalmente, violo quan-tas vezes queira.

SandaçOes. — (,-u Raul Brandão
medicou.

FAIXAS. SO' DO DR. C_.rST.ANO...
Como medida preliminar de propa-

aaiuia do comício ilo sr. Cristiano Ma-
chaii", no Jardim do Mélcr, lornm eo-
locadas faixas de propagando que lí
permaneceram at^ n momento em queescrevemos esla nota. Entretanto, os
demais partidos, que ali tentaram co-
locar propaganda idênlica, foram im-
pedidos de fazô-lo pela Policia Munici-
pai.

Como se vê, propaganda através de
faixas, nos logradouros públicos, só
dos candidatos oficiais...

Também em Cuscadura, os candidatos
da U.D.N. e de outros partidos nflo
gozam de quaisquer das garantias as-
seguradas pela Lei Eleitoral a todos,'
indistintamente.

Ante-ontem, poi exemplo, em um pa-
rédito ao lado do posto de gasolina si-
tuailo na avenida 2b dc outubro, em
Cascudurn, fts Hliiiim da nianhã. quatro
homens saltaram do "jeep". de chapa
número íl-18-.W c arrancaram uma lai-
xa de propaganda do candidato fctreno
da Silveira, da H.D.N., depois de
fO-lo leito, em outro local, a Urbano
Lues, (Io P.S.B.

Garantindo oss» edificante liçfto de
tolerância democrática e de respeito âs
Instruções do S.T.E. sobre liberdade de
propaganda eleitoral, foi visto 11111 cho-
que policial atulhado de guardas da
Prefeitura.

HOMENAGEM AU SR. ADALTO
LÜCrcuCARUOSO

A Heslstônoia Democrática convida
seus sócios e os amigos de Adauto Lú-
cio Cardoso para um almoço em sun
homenagem, que se realizais tiu «a-
bado, As 1- horns, no Clube dos Ma-
.Imbi-S, na avenida AtlAntlrn ilVisto

As pessoa.. quP piidenuam comparecer
devem deixai os 'íomos na Ihtu «xis.
icnti ua sede da lírsislíncln DeniuiTA
liei, n run México 11. 118, V." andai,
ilu» 1 . Ak IS hora», ou na .iil. du
Movimento ___v_lot, 1. rim j,_ dn
Mulo u, :..i. n." hiiiIiii, iuiiii ,_ti
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ivssado do projeto que permitiu pu-
dessem ns casas de fotografias fechar
aos domingos, o que favoreceu, Igual-
mente, a empregadores, empregados, e
fregueses, lnlciando-se assim, nova era
no comércio de retratos no Distrito Fe-
deral. Foi-lhe oferecido, iior isso, um
nlmOço, no Pão de Açúcar, pela classe.
Foi ainda Heitor» Eeltrfio, na Câmara
Municipal, quem protestou em plenário
contra 11 proililçar, da entrado de fo-
tógrafos no recinto. Êle os proclamou
.os olhos do púhlleo através dos jor-
nals>. Foi. Igualmente, êle quem.
quando presidi-te r!o Tijuca Tínls
Clube, instituiu o «Ola ilo Fotógrafo»,
a quem fazia festejar como um
colaborador ila vidn associativa e
a quvm dava Ingresso no grêmio tlfu-

i cano. desde que se apresentasse muni-
do ria sun npar elhagom pi-nflssional
Considerava-o como de justiça, um
companheiro de Imprensa. O incito,

| pois, os rolcisis nY profl..s!ln a . .fraga-
rem o nume do dr. Heitor Beltrão e a
pedirem que seus amigos o sufraguem,

Multo prato ao Ilustre redator se n
gr.-iniie -1 ...io (K- Nollelas* rlcr nga-
salho a esta palavra rie justiça, ta.)
(J.H.O de Urus Snarp»»^,

MANIFESTO DO SH. ADEMAR
PE BARROS

S. Paulo. '27 (Asapressl — O sr.
Ademar de Barros anunciou que lança,
râ um manifesto ao pnvo carioca ex.
pllennilo n sucedido eom 11 sua candi-
dalura a senador pelo Hisliito Federal,

DISSOLVIDA A SECAO PAULISTA
DO P.S.T.

S. PAULO, 27 (Asapressl — O Trl.
hunal Regional Eleitoral resolveu on-
tem dissolver a secao estadual do Par
tido Social Trabalhista: dirigida pele
coronel Nelson dc A quino, e na qual sv
haviam Infiltrado elementos eomunls.
tas. A decisão do Tribunal se funda-
mentou nn artigo 141 do Código Eiel-
tornl, o qual autoriza aquela medida
para ti-as as secfles partldArla. qu.
contrariam os princípios que orienlnni
n fundação das agremiações políticas.

JORNAIS COMUNISTAS
• APREENDIDOS

S. PAUJ.O » fAs«pres«i> — A po-
lirtn política aprendeu ontem várloj
números do jornal comunista «Vida Ope-
r.-Ha», pur publicar noticias subversi.
vns da ordem pública.

CARTAZES DE CHRISTIANO E BOR-
GHI. CANDIDATOS DE DUTRA

SAo PAULO, 27 1 Asapress) - Apa-
receram hoje nn cidade vários carta-
zes de propaganda política com foto-
grafias dos srs Christiano Miichario
.1 Huko Borghi e tendo os seguintes di-
zeres -Para presidente, Christiano
Machado. Para govprnador. Hugo Bor-
ghl. Candidalos de Dutra'- Acredita-
se que tal propaganda teiih» sido .lis-
trlbuid- por elementos do governo es-

1 tadual saber.rio qne rom if>..n nrarre-
j tam dificuldades 1 perris rie votos oara

o sr. Hugo Borghi. que nSo quer so
afastar rios getulistas,

OFICIALIZADO A POSIÇÃO DO SR
BORCiHl

SAO PAOIiO 27 1 Asapressl — Em
matitfesto publicado hoje peln Impren-
sa, o sr Hugo Borghi. decidiu final-
mente apoiar a candidatura do sr.
Christiano Machado íi presidência da
República.

FARSA O APOIO DO SR
BOROHl

SAO PAULO, _7 lAspressI — Segun-
do declnraçefis prestndas â reporta-
gem por dirigentes do Partido Traba-
Ihlsta Nacional, o "manifesto 1) na-
çflo' divulgado como rtcfliilção poli-
tlca do deputado Hugo Borghi ao piei-
to de - de outubro . uma farsa, pois
tal manifesto foi enviado aos lornaia
que o publicaram pelo partido utlver-
nâvío, ou seja pele.* PSP. Afirmaram
os dirtiíf-ij.-.ç petomstaí que n sr,
Hugo Borghi não tom eanrililalo á
Presidência dn Renúbllca

PARA O COMI.
CIO DO DIA M

Mais de cem caminhões
descerão dos subiirbüos
— A letra da «Marrfta

do Brigadeiro»
Parn o comício de eucsi

da caintianha do brigadeiro
Gomes, na sábadn, ,.(). nn
rfu do Castelo, descerão dn
bit-3 mais tip cetn caminh
formarão círculo pin rrü'/r
ça Rio Branco, p r.mn oj.
rÔ\9, iht)),inftrnn q loail.

Scrõo solto-dnn fogos de
rBpresGffttanâo os fnovnfíntos
dn vida e da campanha rio
to Hucíoítaf,

'""n «ti io
E'Iu«rila
B-píom.

» mhiir.
'"¦1, 

911»
líit pra.

•«ti,. It.

"rli/lclo
-Ctílvoi

condi.d.

PARA DECORAR S CANTAR

F,' n seguinte, a 1'tn, da. 'Match*
</i«.- gfrá cnntaiddo Brigadeiro

no comido:
Srifjndairfi, Brigadeiro,
Candidato sem igual.
Brigadeiro, Brigadeiro,
Esperança nacional.

Brigadeiro, Brig.8_.0iro,
Candidato etindanut.
Brigadeiro, Brigudmm,
Honra e glórw. àn Brasil.

Brasil, por ti, iirit.ria .íifinií,
Lular&mos com fervAr,
Daremos ate a priíprio (nio,
Por teit esplendor.

-«Mo desi.fre.-Os,
tinidos venceremos.
Avante, povo brasileiro,
Dá o ten voto ao Brig'.idft\r*i,

CLIMA DE TERROR EM
PERNAMBUCO

Pedidas forças federais par»
garantir o pleito

A propósito do elirn:_ rjuc e.ià
reinando em Pernambuco, o sr.
Odilon Braga, presidente ria l.'.
]_). N., recebeu do sr. Cid S-tm-
paio o seguinte telegrama: -Co.
munico se iniciou em Pernambu-
co tremenda pressão policial con-
tra os nossos correligionários.
Impedido. comparecimento _
urnas em todo o interior rio Ei-
tado. Protestos neutralidade •
promessas dadas de garantias í
liberdades no pleito foram a mi _
de (pie se serviram até agora
os pessedistas graduados e re...
ponsáveis pela ordem pública no
sentido de obstarem nossa açüo
preventiva obtenção meios legais
asseguram exercício direito vu-
to. Pernambuco está debaixo re-
tfiine terror. Saudações, as.)
Cid .Sampaio».
r_.mi.AS KôKÇAS FEUBBAIS

A U. D. N. e o P. S. P. dfl-
ram entrada, ontem, no Trlbu-
nal Regional Eleitoral de Per-
nambuco a um pedido conjunto,
no sentido de que o T. P.. E. so-
licitasse o envio de forças lede-
rais para garantir a realização
do pleito no Estado, A fim fle
que o podido pudesse ser .atis-
feito em tempo, cs requerentss
solicitaram, também, dispenss
dos prazos regulamentares To-
davia o presidente do 'I I- S-
de Pernambuco decidiu que ter*
de obedecer a todas as formali-
dades_ legais, deixando assim de
reconhecer os motivos de urg.n-
cia alegados.-

Promoções no Deporta-
mento dos Correios e

Telégrafos
O presidente ria Repúblico -.sltu-

decretos : promovendo funcionários dt
carreiras provisórias riu Quadro 111 —
Departamento dos Correios e Tclígra-
fos — do Ministério da Viaç_o.

Viaja para Recife o mi-
nistro Novais Filho

Pelo «.Constellation. da -Panali d»
Brasil-, seguirá, hoje. para Recite, 0
ministro Novals Mlho. acompanhado
de seu oficial de gabinete sr. Meir*
dc Vasconcelos. O embarque uo lllu"
lar da Agricultura está previsto psr»
fis 17 horas, no aeroporto Santos OH-
mont.

Financiamento de sino-
veis para os associados
de instituições d»' pre-

vidência social
li |1I ll-iilcnl- dn Hcpiililii-ii niisliiiui
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lllllgn |v .li. Ili'nulll.l|.'l.lii iipiiiviiilo
pelo iiecieiii H, | 74ii, ,|,. '.!,s.ií,;iy, 

hi-
IciiiiIii iinlii iliTieln n ;>{->. 17f, ,\, ile
.1 

'.•-IH 
: .Ali. I" tiu iiDiiliuttiH i

i iiimiii ilu ,\| .',iiiilin|iiiiiii, e IViisiich
llllllll ruiu flll, Ilu llllllll'Klliinillu ||l|i||M
'•'"" iiill n.o, i oliil lllll ou llliii,iciiii
III' 1'lllilh nil 'l|uill,uiiilil.m iuiiii muni
ilu ilun MM.', mi||ll| mlnli Iiii|,| ii|j|||ii mi
iii|ill,iii'iiii ny nin, ii nr.,,i d,. |i||||||i|ui
Huiil ii lliiliiliivnu ile 1.1'iImi, iiii k|i|VlVU>
M i'"i"iii"iii'in ilu .o misii nmii^mlii,
ni"1 bu >|i iummiiiiiiI i um |i,|,|,| ,u,,,|,i,•'III |ii'|il |li'|ii||l„i,iriH„ N/i|i|ii|||i| ilo
l'ii-.ilni"ii» IimIiii, ,i, ni-niu mu, /,„
UmHiiiiuhiiin» «mui .nlin iiimiiirii,» ü
»• I l'i , (• . lh, liv , i i. ,. ... ,|. IU,MUI* ll» iW» toWMHt

K,

Chave da seguran-
ya da comunidade

do Atlântico
Norte

ÍNGTON, T, (A.F.P.)
— «A defesa da Europa Oci-

dental é. a. chave da segurança
da Comunidade do Atlântico
Norte e mesmo durante rnisíO
combate contra a força tnimi-1
na Coréia, devemos preparar "»
planos para a defesa futura Ca
outra fa«e do globo . declaro-
o general Ornar Bradley, piest"
dente do Estado Maior combina-
do americano, durante r.m nlm*'
go oferecido pelos jornalistas d*
Washington. O general Bradley
declarou-se igualmente partia»"
rio da constituição de força»
militares alemãs e da integração
destas forças na organização rte"
fenstva do Atlitntico Norte. ,

«Em minha opiniílo — declarou
— se situarmos nossas linhas ie
defesa avançada sobre o K.no. e
preciso que tenhamos em contl
a inevitável perspectiva (ie que *
Alemanha ocidental tombar- ns*
mãos da Rússia Soviética-

Precisando seu pensamento. "
presidente dos Estados Maiorsí
combinados prosseguiu dizendo-
«Uma defesa adequada da Eu-
ropa ocidental roquer a Alnna-
nha, e a Alemanha . .ibe om *
diferença entre sun liberdade o'J
mm escravidão depende dn»-»01'"
ça dn Comunidade AtUntlcfl. *
atitude dos inillturt'8 doí _:'tn. '•
Unidos -obro oalii qiieslAo * '"'
vorftvol A IntegiHçAo dim fcirçfl*
mlll fu nm (iiomãs mi iirgnnl*H,i*°
di'li'iiHlvit dn Pltiropil nclili.il">'1
no i|iiiii|i'n do 1'ui'ln lln A«Irtn»i-
cn. Pi.iii ii|;li Inulcuiiiiliilci '' 11''
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Vereador

castro Ramos
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0 "TREME-TREME" DA AVENIDA
 Rafael Corrêa de Oliveira

cronista político dos «Diàtios
Associados» afirmou, onlem.
que o brigadeiro Edunrdo

| Gomes se encontrou rom o sr.
j Getúlio Vargas no Rio Grande do
Sul. O cronista, como os seus
jornais, está a serviço ria causa
perdida e já agora ridícula do
sr. Cristiano Machado. Nno ad
mira, portanto, que recorrn a
essa deslavada mentira para sal
vanizar a carcassa rie uma can-
didatura que se perdeu no ano

Lenda que não
morre

Ua contador e economista,

lionário do Departamento*, 
d0 Café e do Instituto

' 
I ,)o Sal, atualmente fls-

jo Diário de Noticias. Um
mo socialista para traba-
'|0S 

interesses da coletivl-
."melhorar o nivel da'repre-
,}0 popular. Cédulas pelo
,, 26-0320 e nos seguintes

lf08. Avenida Rio Branco,
«andar, sede do Partido So-
i, Brasileiro, rua J. J. Sea-

!2, apt. 201 e rua Benjíi-

Batista, 18, 3" andar, apt.

r0 Jardim Botânico; rua

Jo Mendes, 36, 9" anda.-,

501, Glória: rua São Fran-

Xavier. 121, 8" andar, ap'..

ma Santo Afonso, 29, apt.
Tijuca; rua Ibiquera. 101,

20' Lins e Vasconcelos:
Assis Ribeiro, 57, Marechal

no saguão da Associa-
fileira dc Imprensa e em

io, postos de distribuição de

cédulas do P. S. B.

RICARDO
IU umimis d<> cap- R'.enrdu

lelra da Uimta avisamos

0 sen mimo fui roclHtrailn

it candidato a vereador

1.
JUWT

.Uma agência de impivnsit ame-
Tirana, há poucos illas. divulgou,
dn FrancCort, a nolicia «le. «lescen-
drr Hiller de judeus. A noticia não
e nova. E níio esta acertada. E'
uma daquelas lendas que. de tvm-
pn a tempo, renascem e não podem
morrer.

Vale a pena, porém, indicar as
fontes da lenda, que n&o carecem
de Interesse.

Baseia-se, cm primeiro lugar, no
nome «Hltler». f.ste nome acha-se,
na Áustria e cm países da Euro-
pa Ocidente), grafado de diferentes
formas como Hiller, Hledler Hue-
Her. Huetter, Hitter e que. tudos,
significam «homem da rabana».
Nome de ratólicos. nome também
de judeus, e. nao raramente, o en-
condamos em cpinitfrlos is-
raelitas da Europa Oriental — an.
tes de lerem elos sido destruídos
pela infâmia nazista.

Mas o nome. neste caso. nfto tem
nenhuma lmporlftncla. porquanto
Hltler não Unha o rncnoi direito no
nome de Hltler. Seu pai sc cha-
inava Schlckelgruher e sua mae
Poclz. de modo que senumlo "K
normas luso-hrasllelras, deveria êle
usar u nome Adolfo Poelz Schlckel-
gniber.

O pai. um tal Alolsio Schlckel-
gruber, sapateiro, soldado e adua-
nelro, era tilho' espúrio da criada
Anua Schickclgruher, K asma vem
n segundo elemento que se acha h
base dn lendo da origem Israell-
ta de Hltler.

Quem fnl o pai de Alolsio. Isto «5
o nvo paterno de Adolfo" Niniíuém
n sabe. Coisa lamentável para o
própria Hitler porquanto as leis
raciais dos nazistas exigiram para
qualquer nomeação pública a prova
de quatro avós «arianos.. Adolfo
talvez pudesse arrolar três. mas
nunca quatro porque nlnpuém sa-
be quem foi seu avfl paterno — In-
certeza que impede a prova de ter
èle sido «ariano* no sentido dn sua
própria fé.

Nada demonstra mnls rlaramrn-
te u loucura das leis raciais e dn
nazismo em seu conjunto dn que o
fato de que o próprio Adolfo Hl-
tler. não podia ocupar. segundo
essas regras o mais modesto cargo
de funcionário no Tereciro Reich!

SPECTATOR

wm socialista brasileiro

ara Deputado Para Vereador
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DE SOUZA BARROS JACYRA DE SOUZA GÓES
,«,„„, ex-enfernielra da FE» *»™«££Z<& %?•*-«

(ÃO PAGUE ALUGUEL
iüE-SE lotes de vários tamanhos a partir de Cr$ . .. -

(1(1,01) pagáveis em prestações de Cr$ 150,00, a 8 mi-

ido trem elétrico (E.F.C.B.), 42 trens por dia. Tratar
iVisconde do Rio Branco, n" 20, sobrado, com JUbh .

PRAÇA TIRADENTES, telefone 42-1592.

ICSI KITOHIO WS AlIVIU ACIA

DU, OCTAVIO SIMÕES BARBOSA
DBS. OCTAVIO SIMÕES BARBOSA

HEN.IAMIM MAHIKNSE OE MIRANDA (

• ONU, «m-rdaJ.. Stata-l"* K.hMar, Itai-b ¦ Procuradoria

(Riu Ilelirrt, 23 - SM»» 
'sU-Vt - W*" 2Í-M28)

Expediente : - das 12 H* in horas
m

1ADUREIRA
CASAS NOVAS E VAZIAS

* ótimas casas «le vila, con. varanda. 8 "«"í^oLnS
**a eom «ás. banheiro completo c quintal, a ua »««»inBos
fe 869. Preço: (Jr* 135.000,00. sendo uma parte a vttWi *

phata em 00 prestações mensais. Tratar «om 
^«»»(|(i .. .... — •... .iu  19 undíir — «1118 «lll —ie em 00 prestações meiiw». •-  , ....

íi avenida Nilo Pecanha, 26 - 1» andar _ feiuaj«i_
Tel.: 12-95011, das 0 ns 12 e das 14 às 1» horas.

¦ "—-
.¦"•«.mo, uma ,Mula rir, sr. Helioi Belt.no »»'*»% !„!_Xamro«

l**.D.t. . rotugoa dc 3 dc outubro Bo» a toco rta* <• «d*»dJ"™J_lr
L/'t t\m que n circundam, de morto que «sses tios nno *v

Para Deputado Federal
Dniílo Democrftticn Nacional

HEITOR BELTRÀO

nimato «Jo seu patrono, no les-
prezo publico e na podridão da
ven ai idade de que e expoente ;
documento o triste caso de Ju-
randir Pires Ferreira Devemos,
todavia, opor a mais essa men-
tira uma declaração formal: o
brigadeiro Eduardo Gomes nio
se avistou co mo sr! Getúlio Ví»r
iras no Kio Grande do Sul «lem
em lugar algum do Brasil. O
resto, isto é, o que esta "tudo
veiculado a esse res^uito, lica
por conta do ktosso dinheiro qw
veiTi.correndo incessantemente ú-t
cornucópia oficial...

Dizemos o grosso dinheiro oor-
que o prefeito Rainho io sr.
Mendes das «rainhas*) assumiu
a direção «ia campanha a favor
do sr. Cristiano Machaao o vai
deixando o Rio de Janeiro es-
tarreuido diante da facilidade
com que se improvisa um te-
souro para dissipar em propa
Kanda política. O edifício do
«Palace Hotel» foi totalmente
ocupado pela equipe do preieitu
Rainho, — e aquilo já se trans-
formou num local de farra, oom
Iodas as comodidades oferecidas
pelos numerosos aposentos de
socupados. Um gaiato grifava
ontem à noite, em frente ao tPá-
lace», que o velho hotel acub.i-
ra os seus dias transformado
em verdadeiro *tremetreme>> E
outro gaiato, em tom jocoso, ad
vertia as senhoras que passa
vam:

— Madame, não olhe paru
trás se não vira estátua de .*ai
Foi assim em Sodoma e Gomot-
ra...

No interior do hotel a anima-
ção era grande e o ambient»
florido, enquanto a alegre so-
ciedade não se cansava de acla-
mar o prefeito Rainho.

Como vê o leitor, pretenue o
governo ganhar uma eleição
usando processos que não reco-
mendam o seu candidato. Pois

i se êste chegasse ao poder e fôs-
se, ao exercê-lo, o mesmo que
está sendo ao pleiteá-lo, o Urasu
deixaria de ser uma respeitável
Nação e daria ao mundo um
espetáculo de desintegração no-
ral e política...

Mas por que, o governo, atra-
vés do prefeito' Rainho, está as-
sumindo, ã última hora. >'Ssa
at.il ude desesperada, sem mãos
a medir, numa campanha' que
prometia desenvolver-se se>'er.a-
mente e honestamente?

A resposta é simples. O gover-
no não acreditava nas possibi-
lidados eleitorais de Eduardo Jo
mes. Os ratos comiam tranqüila
mente. Todos' se firmavam nesli-
convicção: Getúlio não pode vol
tar ao governo porque foi um
ditador. Eduardo não venevrá
Se vier ' Cristiano, muito bem,
continuaremos a comer o que.-
.io...

Nos últimos dias. porem, o Ca-
trde começou a receber informa-
ções alarmantes. De Iodos os
pontos do pais chegavam noti-
cias que assustavam os ralo1? '-'
movimento de opinião, no sen ido
da candidatura Eduardo Gomes
se tornava impressionante Jm"líder 

do PSD mandava oe
Pernambuco essa advertência: o
povo eslá indo para Eduardo «à-C
mes e eu não posso, por mi'.ha
vez. conter o eleitorado posse
dista que se passa para Getú

Noticias dessa ordem vlnnam
secretamente do pais inteiro Ba-
rala,' que encarna a alma do
«Burro Canário», entende que
só a violência impedirá a su»
derrota no Pará O faemora ala
gonno já fêz sentir ao irmão
que «eleições garantidas pelo
exército, são eleições perddas
para Cristiano?. Pe São Paulo
são ainda mais desoladoras as
noticias Borghi era a grande
esperança com os 400.000 voto»
que pretendia vender. Mas o
sr Cirilo Júnior não esteve pe-"los 

autos. Borghi poderia ven-
der essa mercadoria, mas, a ver-
dade ê que não dispunha dela

O negócio não inspirava ne-
nhuma confiança. Muito me-
lhor seria dar o dinheiro ao V
S. D. para uma grande cnm-
panha... , ,

Mas, desconfiança de ia. nes
confiança de cá, ludo indica -lUe
neste setor o dinheiro esta ouro
rie sair. E isto vem irritando os
ardorosos defensores da candl-
datura Cristiano Machado em S
Paulo. ,-

Mas por que o governo tao
generoso no Distrito Federal «sta
regateando em Sao Paulo:

FV que as noticias rio grande
Estado são positivas. Para »
candidatura Cristiano nao há
hormônio que dê jeito ..

As vésperas do'pleito, essa si-
tuaçao se torna alarmante para
os domésticos da Copa e i
nha E tudo indica que o povo
brasileiro, a três de outubro, «ori-
rá novos e luminosos horizontes
para o seu próprio destino ele-
gendo presidente da Repubucn

grande patriota Eduardo Go-
mes.

NOT,V — O sr. Cristiano Ma-
chado concedeu ao jornal «A
Noite», edição de 1* de nu.h-.
de 1931, uma entrevista assumir.-
do a responsabilidade do wwe
nenamento rta água do 12 K

e van glori ando-se da faça rna.
Contra fatos não há arg-mum-
tos"Censo 

de Economia
Ferroviária

n diretor tlu Central il«' B''»1'11 ba,1'
,,° pínáila criando no DW«rtamgto
a* Vn«lnn e Seleção um t.ensn rte Et o-
SSinh? l™n>v.A le d* «reter UWJU
2rainl«urtvo que será ministrado no po-°X 

%vo de um ano. consUn to «lo
«.ii currículo «k sesuiuto" maierias.
.íòmtia «w dc matemática wprrlnr. no-
_am dr¦ «tSSw fl» cconnniloa, princípios
IT»\,, de. •cònomU poliu™ ""<"*?««•:
K| de .¦i.lnilsiK'». n"Cfien Berals rte
mi «,.nn,;li. e (nnipnrltf >' lnl""^„

NOTÍCIAS OO EXERCITO
IVIde Boletim <1a I.lrrl.iria d.. rr«.ml dt> KttrrH» * S«. pAKli.a dn :... Secfto)

ALTERADO 0 PLANO GERAL DE CONVOCAÇÃO PARA 1951
Apresentado ao presidente da República o novo general de Exército - 0 dia de ontem

dos oficiais da Escola de Estado Maior do Exército do Equador - Canção do «Corpo

de Saúde» - Melhoramentos na Oficina de Fundição da Fábrica de Curitiba - Desig-

nado o tenente coronel Landry Sales — Homenagem a Caxias

Quinta-feira, 28 de Setembro de 1930

ILOTES COM PEQUENA ENTRADA
A 11 minutos de (Mimo (Jrandi-, nm ruas habitadas, coto linhas «1-

ônibus, a margem da estrada Kin-Sflo Paulo. Todos ;»l.-no:-, ,»elO
1 preço a partir «Ie CrS 12.dO0.0Q, om «I |.rcsln<5e« *on. u.".s.

Reservo mn limar em nossa londug&n o fa<,a m.ia visita «em

I despesa ne^i eomproinisso. Tratar eom Roberto, pelo talcHine:
 45-"f)34.

O ministro du tiuorra, em portaria
ontem assinada, resolveu alterar a por-'ária n. U2. de 21 rie .ikoíIti ria _!)5G,¦eferenle ao Plano Ceral ile Convootç&o
oara 1II51, de acordo rom as modifica-
';òç« que se seguem :

• «A. — o n. 3 rio' iiom 11 passara «.
seguinte redaçflo: — «Haverá

iima só incorporação pura as sepuinles
i. M, p <|iie deverA estar terminaria
in.8 seguintes datas; — a) -- 1» Zona
le Recrutamento t3» e Ti» K. M.) —
\v de maio; bl — 2' Zona de Recruta-
nento (Bi, 7», fi" e 1U« K. M.i — lv
le junho: ci — 3» Zona dc Recruta-
nento M« e H» R. M.l .— 1" de Julho.

Haverá duas incorporações n.is 1» o'!» R. M. da 8» Zona de Reerutamenlo,
iue deverão estar terminadas, respecti-
.'amente, nus seguintes datas: — a) —
t» Incorporação — V' de março; hi —
2» incorporação — lv rie novembro.

Nas datas. indicadas acima e que
terá Início a contagem rio fino de ser-
viço militar de cada contingente de Ul-
jorjior.idos.

Bl — O n. 4 do Item 11 passara a'.er a seguinte redação: — »0 último
Jia de apresentacRo para incorporação
•:oinoi(iirá com oVUtimo dia fixado pura
« Inspeção dc saúde de segunda época
r, em todas ns R. 4\l , o efetivo dos
lontingentes de Incorporados seríl cal-
cul a do visando dar o cumprimento ao
prescrito na portaria n. 42-37, de 15 de
dezembro de 1940».

C) — O, n. 5 do item II passara a
Ver a seguinte redação: -- «As inspe-
çOies rie saúde tcrllo inicio: — a) — 1.»
Inspeçílo (geralj nas sedes do» munici-
pios tributários, nas seguintes épocas:
— 1.» Zona de Recrutamento i3.t e ft."
R. M.l — em l.v rie março rie IMI:
2.» Zona de Recrutamento (6.» ".". s.»
e ]0.» K. M.i — em l.v de abril rie
1951; 3.» Zona de Recrutamento 14."
e P.» R. M.t — em l.v de maio de
11)01. Nas l.» e 2.» R. M.. as inspe-
ções de saúde terno inicio, ern principio.
60 dias antes das d tas fixadas para
a Incorporação da classe; bi — 2.» ins-
peçáo (complementai i, nas sedes das
guarniçoes nas seguintes épocas: l.(
Zona da Recrutamento <.!.? e 5.i H. M.»
— segunda quin/.fma de abril de 1951;
2.« Zona dc Recrutamento |K.". 7.'. .S."
e 10.» R. M.l — segunda quinzena de
main de 195J-; 3.» Zona de Recrutamen-
to (4.» e !).' R. Al.) — segunda quin-
zena de ítinlio de 1.951. Nua l.< e 2.'
R. M. a Inspeção de saúde complemen-
lar será realir.ada na quinzena que an-
teceder à respectiva incorporação, ci —
Dentro das datas extremas fixadas na
letra «a» os comandantes de ReglSo Ml-
litar organizarão os planos da 1,* ins-
peçfio i geral i de tal forma que a mes-
ma. termine o mais próximo possível da
fipoca de IncorporaçSo e possam na lio-
mens a da submetidos ser encaminha-
dos. logo em seguida, nara as suar-
nlçOes de destino».
APRKSKNTAllO Ali PKESUIKNTE IIA
KErCBI.ICA l> NOVU «ili>KRAI. 11!'.

EXÉRCITO

i instalado na oficina de fundição da-
c.uele estabelecimento

Importado rios Estadia Unidos, fol o
mesmo aqui montni *. tendo «ido ven-
.idas todas aa dl.' uldodes que surgi-
ram durante o trabalho, graças ao es-
forço e dedicação dos oficiais c ser-
vcntuArlos da referida Fábrica.

Outro melhoramento digno de nota
rol n aquisição de um laboratório com-
pleto para exame de areia, destinado
ao Serviço dc Ensaios e Revisão da
mesma Fábrica.
DESIGNADO O TF.NENTE-COBONEI,

I.ANDKV SAI.ES

O mlnlr-tro da Cíuírra apresentou, on-
tetn, ao presidente da Republica o ge-
neral Mário Arl Pires, ministro do Su-
perlori Tribunal Militar, por motivo de
sua recente promoção ao posto de ge-
neral dc Exercito

Para Vereador
-t_

.

Dr. Euclydí
Carvalho

CádulüNi hv, Rio BraiiM», I0H.
.-..in WM , Hub Kmiuii'l|>iH'iM»

•I tt, Illlll Hindu AI«'*rtMllrí'

r\*>Wli\ — aH"771ft.

O DIA DE ONTEM DOS UVICIAIS
K rROVEí-SòRES DA KSCOI_% DE
ESTADO MAIOR DO EXftRCITO DO

EOIADOR
Continuam os oficiais e pTütesHõre.

d» Bscola de Estado Maim do toérclto
do Equador, ora em visita ;.n nosso
pais. n serem 'jbõequlados por : nus com-
panheiros do Exercito brasileiro. Comu
antecipamos, viajaram, nte-ontem. pa-
ra Volta Redonda e Resende, de onde
regressaram na ma D hft de ontem, em
carro especial ligado a um dos notur-
nos de SÍSu Paulo.

Na Escola Militar rias Agulhas Ne-
gran passa iam tôda - a tarde de ante- i
ontem, visitando as instalações da mes-
ir.a e tomando conhecimento de planou
de trabalho teórico e priitlco. A noite.
foram homenageados com um jantar no
qual compareceram todos os ufictalü
instrutores e professores do Ksuibeieci-
mento, jantar esse que fol presidido
pelo nenernl Manuel de Azamtiujii Bn-
lliante. comandante da Kscola. que sau-
dou on visitantes. Agradecei) o coronel
Miguel A. Játl\a I.. direioi da Bscola
de Estado Maior do Equador

Ontem, concluíram os equatorianos
suas visitas protocolares comparecendo
à presidência da República, às lSlillDm,
r. ao Ministério do Exterior, as 16h3l)rn,
• a Prefeitura, às 17h30m. A noite,
assistiram a um espetáculo de revista
no teatro Carlos Uomes.

Para boje. de acordo com o progra-
ma orgnnizndo, os oficiais equatorianos
visitar&o. ás X horas, a Vila Militar;
M D lioras, a E A. O.; ás lll horas,
o 1" R I.; fls lllioOm, o Parque de
Motorização: e, *s 15 horas, a Escola
do MotomecanizaçÃ.0.

CAM.UO DO «CORPO DE SACIIE»
O ministro assinou, ontem, uni avise

aprovando a letra e a música da 'Can-
çá,o do Corpo de Saúde», rie autoria du
primeiro sargento enfermeiro Joeé doa
Santos Rodrigues.
PAGAMENTO NI) ASU.) DE INVA-

El DOS DA 1'ATKIA
O diretor do Asilo de Inválidos da

Pruria e Presidio Militai' da Ilha Bom
Jesus avisa, por posso Intermédio, qiic
o pagamento dos asilados ralalivo ao
corrente,mes tera início, hoje, e terml-
nara a 30 do'corrente.
REQUERIMENTOS DESPACHADOS
Pelo ministro foram indeferidos ou

requerimentos de Antônio Alvarenga
liorneles, Jofto Alvarez de Azevedo Cos-
ta, Marta Anunciada ria íJllva Costa;
deferidos on de Osvaldo Nãclo da Costa,
Antftnlo Ribeiro Wetnma Abdon Sena,
Alfredo .lorne Mlrandola. Humberto Gnl-
m.-uâes de Almeida, Max lose Ribeiro,
Raimundo Rivas de Carvalho Uma,
Ornar Castro Alves, Mario Marfins dt
Oliveira. Aurelinnn Marques dc Carva.
lho. Heoineio Silveira Marques. I.ouriva)
Laranja de Carvalho, Delmar Pereira
dn Silva. Hiiro rrerrclra Souto. Isni»
Rodrigues Marlins. Jurandir rio Nasci-
mento. Manpcl Barreto Filho, Temia-
tocles Moreira, Valdemar Alves dos
Santos. Antftnlo Miranda Marques. By-
ron Sohnelder Carpes, Francisco Bar-
bosa Cordeiro. ClaslÃo Alves Senbra «
Henrique Ramo* de Moura.

DESPACHOS DO CHEFE DO
D._0. A.

Pelo cliete do Departamento Geral de
Administração foram deferidos o.s re-
qiierimentos de JoSo Tavares ile Melo,
Júlio Limeira da Silva. Kdllljerlo Pinlo
Nogueira, Kleutcrlo Tito i.emos dos
Sanlos. '.'iuo Torre» Marlins, Rubens
Klcury Varela. Kriuardo rios Sanlos Me-
lo, NapoleSo Ribeiro Naaciinenio, Lauro
Puicínell. .L.uis de Paiva alacfigl. de-
raldo Antônio Marlins. Manuel Alves
Quaririulo, .lefersoii Sllvêrlo de Sousa,
Manuel Leite de Campos. Joaquim Cai-
valho, Péllx iionçalvea Ribeiro, Arnaldo
dn Silva Machado. Joftd domes de Oll-
vetra, Cidemundo iifcar Adler, Otávln
Kiiurn, Mcarli Moral» Barbosa e Her-
cllln de Oliveira.

IINIIIIHME DO «HA
A s.ft. M.i'.. iicniifiiou o f>" n.ilfnrm»

parn a um ulift.
IIEOHKHSI.II DA AMfll.t A DO

NIIIITE

por 'ei rninnaifiHl» 'loi iWiiilim Un..
dou, hiii.ii» rn114 a neiviçii, ii|iinKi.iiiiiii.
aii, nllll.ni » rlmuidunu «l"fiil di. 'I"".'
iii ii imieniii fiiirnii»! (!tirln« ll».'>nli.uin.
,1 hiiiiu ,
M»;i,III.M*r)M'.N'IOh NA lll II INA III.

IIINIMIJAO MA I A Illlll A Dl,
I I IIIIIIIA

a iiiimuii» il» 1'niiiiii'iHii iiiiii«iniii
imi.»», iiiiifi.i, «mn * Vkinn<» d» i'iiíi<
Illlll |i»l« l»IMI|IIMI/'»'» rSfít Illlllllll,nt d»
IMIII.N-/HD »u iA|í»»*IM« il» l»>'t»« \>***
IJHIIWM il» m»*i 'I11* '¦'"',,* ''f "'

O presidente da República designou n
tenenlc-coronel Landry Sales Gonçalves,
diretor geral do Departamento dos Cor-
relos e Telégrafos pura. como delegado
do Brasil, com poderes para assinatura
dc convênios, acordos, legiiinmenins.
disposições, protocolares finais e votos.
«ad referendum» do Congresso Nacio-
nnl, comparecer ao ii" Congresso Iostal
Teiegráfico das Américas e Espanha,
a lnaugurar-se na cidade de Madrid,
em 12 de outubro próximo vindouro.

AMANHA. O 4" ANIVERSÁRIO DA
IGREJA CASTRENSB DA VILA

MILITAR

A igreja Castrcnse ria gtmrniçlío da
Vila Militar e Deodoro completa, ama-
nha o 41 anlvcisarlo de Rua fundação.
A data será festivamente comemorada,
teniln o capitão capelão padre J. B.
Cavalcanti organizado um esmerada
programa, desta ca ndo-se do mesmo a
missa solene, que seiá celebrada as ll
horas, com pregação e que scra assls-
lida pelo ministro da Guerra, generais,
altas patentes, comandantes de corpos.
diretores e cheres de repartições e esta-
beleclinentos militares e suns famílias
bem como pelos jornalistas credenciados
no Ministério ria Guerra, todos especial-
mente convidados.
REVISTA MILITAR DE REMONTA 11

VETERINÁRIA
\ Revista Militar de Remonta e Ve-

Urinaria, OrgSo da Diretoria de Re-
monta e Veterinária rio Exército, que
esteve com as suas atividades parall-
sadas. voltou agora a circular bastante
melhorada, contendo o número rie Ja-
nelro-Junho de 1050 o seguinte sumário.
Nossa volta: Orna explicação e um ape-
ío: Contribuição para o estudo da raça
Gucrnsey no Brasil - Clovis Gomes
da Silva: Notas veterinárias. I — «'-
nertrofla dos cornetns -~ I.aerte Ver-
nandes Barreto; Bases técnicas para (.
fomento da recuaria no Brasil rential
— T Pinto Lima: Afecçfies do recém-
nascido - Álvaro Alves Pinto; Rela.
tôrlo sobre os trabalhos de desgaste-
rnfilizaçno no ano -le IMP: Susest6««
para. uma tabe'a de rscf.es para equ •

nos de raças puras - Hilbernon Maxi-
Diiano dn Silva.

TRANSFERÊNCIA DE OFICIAL

Fol transferido, por necessidade do
servl.o. o capitão I. E. Raimundo Ca-
valcanti de Paula, da Sub. F. E. para
o El. F da 10» R. M.

CANDIDATOS A ESCOLA DE SAR-
GENTOS DAS ARMAS

Avisa-se aos candidatos à Escola do
Sargentos rins Armas, inscritos por tn-
t:rmcdio rio Regimento Escola rie Artl-
lharia, que os exames de. seleção serfto
realizados em dia e Hora a serem dl-
vulcados pela imprensa desta capitai.
no<i seguintes locais: -exames físico e

intelectual, no quartel do Regimento
Escola de Artilharia, em Deodoro » o
de Saúde na .Tonta Militar rie Saúde
do Pronto Socorro da. Vi'a Militar,

HOMENAGEM A CAXIAS

A Secretaria Gerai da Guerra infor-
ma ror nosso Intermédio, que os ofi-
ciais da Kscola de Estado Maior do
Equador prestarfto amanha, ás 11 horas,
uma homenagem a Caxias, depositando
uma Palm" de flores no Pnnleotl MUI-
tar na praça Duque de Caxias, fron-
tnlra ao Ministério da Guerra.

CONVEUP.NCIA NA ES«'OI.A DE
SAÍI1IK DO EXfcRClTO

Amanba, ás 14 horas, na .scola de
saúde do Exéiclto, na rua Moncono
Filho 20. haverá uma conferência rio

ríof.' dr. Paulo de Gftis, catedrátlco
rie Mlcroblologla na llnivcrslrlrici.i <H'

Erasil. sobre o lema: «Considerações

sftbre o diagnosiico rias entero-huete-
riose?». ....
CIX-BE MILITAR DA RESERVA D«.

EXÍ.KCITO
N P 0:ll. DE NITERÓI — Uma co-

mlssáo dn N PO R. de Nilerói esteve
em viíila à sede rio Clube e (C/. cn-
trega de convites pura o baile de for-
matuta da turma deste ano a reall/.ar-
se domingo no Cassino Icaral.

«ASA DO SARGENTO DO
BRASIL

CAMPANHA DOS 6 MU. SÓCIOS —
A Comiasfto Central desta Campanha
comunica aos associados que o result*
rto do més rie ngftslo é o seguinte; ~-
1" lugar - João Mendes de Aguiar;
2" Joaquim I.ino ria Silva; 3'
Carlos Alberto de Sousa; e (•> -¦ l.in-
dalvo Rumos Vasconcelos. A entrega
rio prêmio ao 1" colocam, será no pro-
ximo baile, riia Ml dêsle mês.

CrtDiC.O T1E VENCIMKNTOS — A
Comli-tlo do Côdlno comunica que so
acha reunida diariamente Qualquer in-
formaçfio sobre o Código será prestada
em nossa sede social das 20 horas em
diante . ,

POSTO DB INFORMAÇÃO ELEITO-
RAL — Aos associados e sargentos ein
geral a Casa comunica a existência d«
um pftsto rie informaçfto eleitoral na
sede para consultas sftbre os locais do
votaç&o,

EDITAL DF. CONCORRÊNCIA
O comandante, do Forte Hnr.lo dn Ria

Branco e M B. O C . com autoriza-
çRo do chefe rio Departamento' Geral
de Administração, abriu Inscrições para
concorrência de venda. das vlnturu»
abaixo, consideradas Inservlveis para o'serviço 

do Exército: »' - ftnlhus —
i:<2 — Chevrolet I!),'1H, motor T-ft.
4.1J :WA: In — turismo - 4x2 — Ford

1040, moioi IM 2S-.UD6; d - ca-
minhfio - 4x2 - 1,5 ton. - Chevrolet

1P-I2. motor BC. - 2SIÍ.411.
JOGOS OLÍMPICOS REGIONAIS

DF ift.in
PROVAS A SERKM REALIZADAS

HO.TE. I< lmra» — Volel - na E.. E,
F. E. : II.•> R. 1. x P. E. ; R. K. ... X
Esc. Paraq.; S.o CI. A. C. M. x B.
G • 14 horas — Futebol — Sargenloi
-- na E. E. F. E.: i." R. I. X Cila.
P. (.; M R, A. C M. x Cie. Esc.
Trans.; 11 horas — Futehol ¦• Sargen-
tos - no Colégio Mlvltpr; l.o K. C.
G. X' .1.' P.. I.! 1* horas -- Futebol —
Sargentos ••-• no Fluminense F. Cl
2.0 B. C. C. X 1.o G. O. 1,15: R ho-
ras -- Futebol — Praças — na E. E.
T. %.: Btl. Mn. x R. E. A : 0 lioraü
.... Futebol — Praças - no Colégio
Militar; 1-1.' R. A. A. Aê. x R. F..
I.j « horas — Futebol — Praças --
no Fluminense Futebol Clube: S.o CL A,

Ghegou de Londres
¦ trifjHE

Wm

LONDRES (H. P) - Jâ che-
gon ao Brasil o reputado e
esperado tratamento OKASA
— OKASA è boje uma medi
cação de escolha universal re
contiecida pelo seu alto valor | tormacftea
terapêutico e pela sua ética
cia indiscutível OKASA aba-
se de Hormônios e vitaminas
selecionadas combate vigoro

lenia muscular nevroses •
psicasteina3 decorrentes oa
perturbações sexuais OK.a.s.4
encontra se a venda em D.ilaS
as Drogarias e Farmácini- ti-

«s pedidos ao ií8*
tribuidur geral Produtos ml-
micos farmacêuticos \i na,
Ltfla - Av Kio Branco ''9-
ft* andar - Kio OKASA un-

ym

m
¦^

i

samenlo todos os casos liga j portado diretamente de i.oa-
dos diretamente a perturba dres. em drageas "prata |)>tr»

ções das glândulas gemtaia e homem e drâgeas "ouro p_.ru

do aparelho sexual como As-1 mulher.
.y.^m

i .««(ii'..

x !l." G. A. C.; 14 horas — Vo.
- Praias — na K.. K. F. E.:
I. v Cia. P. E.l I." R I. B- 5»
A. C: 3.9 R. T. X S.» G. A,

- Cabo d» Guerra
E. F. E.: P. K. J

x 1.« R. C. C;
•B. O C. x R. E

C. M
leihol
l.o R
l.t G
c. M.; H horas
-- Praças — na E
B. G. : .l.» R. I
J.» O A C. - 1»

1.» G. A. C. V. x 2.' R. I.

BOAS NOTÍCIAS PARA OS
SENHORES SARGENTOS DO

EXÉRCITO
6 público e notório a constante

elevação do custo «le Vida. 1 urlo
sobe Entretanto, em meio a <>sBa
oscensao vertiplnosa rle todas ns

Utilidades, destaca-se prazeirosd-
mente um fatu que merece ea-
neeinl reparo: A Casa Moraes Al-
ves especialista em uniformes e

demais artiRos para militares, a
rua UruRualana, 171-A, persiste
em servir seus clientes e amigos.
cobrando preços realmente razoa-
veis, sem prejuízo da boa quall-
dade de yens artigos Casa Mo-
ta.es Alves - rua Uruguaiana ri.
174-A - Tel. 48-6853.

Para Deputado

Aos advogados do
Distrito Federai

"Solicito o apoio de meu? dig-
nos colegas para a miirm
candidatura a denutado pela

legenda da UDN.

Aguinaldo Costa

¦¦¦'':¦¦'¦¦':\-^^S€f%J ' t
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-.onheço a capacidade realça-

dora deste homem, que dignificara o

mandato que o povo lhe confiar, lenho

certeza disso e nâo se arrependtrío o»

que nele votarem. (Palavras do Gena-

ral Mendes cie Morais, o Prefeito ma'l

realizador.

VOTAI PARA DEPUTADO EM

.INDO SEMERARO 3|
A PORTO DA SILVEIRA

Candidato a Vereador, na les^nd» *•

Partido Socialista límnllelr». serrsi»-

tunrlo dn JuMifo, rom mais de :"J

nnw de ulivldade Jnfnallstlcn, t».n*»

semprf defendido <« Inleresse» colrO-

vos « mm «tira» ¦»»l»tenfl»f» e eni*--

r«iK dc«t» capital, cumunica aue sua»

cMiila» m«o rncontrudn* «V» portttTl»

d,, «Jornal do Brasil). "» .*** ÁO

Fnrliiln a Avenida Blo «ranço, l«,

2». andar <¦ na ma D. Manuel, Ifl •

^rfto remetida» • mimi »» »«)llcll«r

„or inrt» ou l»'l<>» telefonei.: M-9fil«.

4i-4tíl4 e 35-»!lõft.

.'&«!

DE. DJALMA CHAST1MET
riltlIlt(;iA  C.INKCOLOOIA,..„¦.„,„ a ^V\£i\ST^'^^ íSí:

;M
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Compre em casa especializada

RUA URUGUAIANA, 145
Telefone 43-4403

Esquina de Teóiilo Otóni
Rio de Janeiro

W]MlU,»IMIIUIUIII*^^|rM'.'!'1'."11!!!
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GENEROSO
PONCE FILMO

Antigo parlamentar, ex-secret.i-
rio da Câmara dos Deputados
Homem de pensamento e açào.
conhecedor dos problemas üo
Brasil e das necessidades do po-

vo. Oiiça-o, diariamente, as
21h30m na Rádio Rayrink

Veiga
Cédulas: Av. Rio Branco, 111,

naIa 207

AOS SRS. SARGENTOS 
j

A CASA- 1NENO
OFERECE:

Discos
Rádios
Enceradeiras
Relógios
Bicicletas
Rádios de pilha
Toca disco Thorc-ns

Em 10 Prestações
Sem Entrada
Sem Fiador

Entrega imediata
R. República do Líbano, 7

(Ex-rua do Núnrio)

FARÁ DEPUTADO

Incansável defensor das classes armadas. Autor do Sa

lário Família, Abono Permanente, Reforma no posto

imediato (incapacidade). Vários outros projetos.
Autor da-LEI FARAH

._  ^ffr_1_11_M__M__w-_BMMwwwi~ia«i' iwii|~^w—>,1B—n****wwwy_.

DUAS L1NOTYPES
Vendem-se duas ou uma Linotype modelo
14, em ótimo estado de produção completa-
mente aparelhadas, podendo ser vistas nos

salões de Keller, Weber S. A., à rua José

Eugênio n. 23-A - Preço, Cr$ 160.000,00
cada uma. - TRATAR na Gerência do
"DIÁRIO DE NOTÍCIAS", à rua da Consti-

tuição, n. 11. —

•' *" •' Ks

!--.

->¦ r.l

An pqsmiiik «me «lesejiin-m votar em lt. Magalhães Júnior par*

v«reii«l«ir e nâo tenham obtido chupas. ,.«.(I«-rn recrtai a vcula

ubaixo. sem deixar ien.himi v«-sti«:ln nos bor«los; utlliznmlo-n na.

votação «le 8 «le outubro. Qualquer trago ou furo qps bjnlo*
anulará o voto.

àW.íSJH

Ar Comprimido - (Peças)
Imporlndüiofl trndlclonnln d6»le ramo piociHnm do auxilia-
ii!M puni üKcrltórlo e pnrn SeçSn dc Pciçr". Renpo»(,n dando
p»o(i'iiç0i)H a 1'oftti'fincliw parn ('aixn n* "M \Wl dfl»te Jornal.

'Iinlii...«•i.li. -in Kimiii.i.IIniim.m
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NOTICIÁRIO DO ESTADO DO RIO
PODER EXECUTIVO

Nomeação de juizes de paz para diversos distritos
Subdelegado para Macaé — Adiantamento s autorizados — Admissões e exonerações

, — Licenças para tratamento de saúde — Movimento nas Secretarias
O governador Macedo. Soares e Silva

assinou ato.s autorizando Hermengarda
Marlana Jollannsen do Faria Alvim, a
ficar íi dlsposlcío do Serviço Especial de
Saúde Pública, do Ministério da Educa-
•vão e Saúde, e permitindo què Maria
Jacinta Trovão da Cosia Campos, ' lo-
tada no Liceu Nilo Peçanha, tenha e.Ner-
ciclo no Serviço de Difusão Cultural.

NOMEAÇÕES
foram assinados ainda pelo governa-

dor atos exonerando Adecil da Silva
Bousquet e Jair Guimarães, juiz e su-
plenle üe Juiz de paz de Monte Verde,
sse-iunilo distrito do Cambuei e nomean-
do para substitui-los, respectivamente,
Jo.sO ülinl e Alcides Gomes Filho

Exonerando Francisco Silva e Antônio
Alves ücidinho tios cargos de juiz e su-
plenle de Juiz de paz de São Josô do
Uliíi, quarto distrito de Cambuei, e no-
meando, respectivamente, Diógenes de
Sousa Campos e Honório Batista Viana,
para substítul-lus.

Por outros atos, foram nomeados
ClaudlnO dt» Uma Paranlios, para su-
plenle de juiz ile paz de Cunservaló-
riu. sexto clisliito de Marquês de Valen-
ça; Olímpio Santiago, paia escrivão de
paz de Muriqul, quarto distrito Ue «Man-
gaiatiba, e Jo.só Fernandes de Almeida,
subdelegado de policia do primeiro dis-
trito de Macaé. còm jurisdição eslen-
dida aos demais, e.sceto aos segundo o
sexto distritos.

ADIANTAMENTOS
Foram autorizados pelo governador os

seguintes adiantamentos:

PODER JUDICIÁRIO

JULGAMENTO NA SEGUNDA
CÂMARA DO TRIBUNAL

DE JUSTIÇA
A Segunda Câmara, sob a presidiu-

cia do desembargador Luis da Silveira
Paiva, julgou os seguintes feitos:

N, 1.522 — de Itaocara — "Habeas-
cor«pos". Impetrante, o advogado An-
tônio Carlos Sigmaringa Seixas. Pa-
ciente, Etcy d,i silva Lessa, — Conre-
deram a onlem para o pfcitn de
anular o processo de fls. .'_ em di*
ante.

N. U.VM — de Paraíba do Sul —
Agravo de Instrumento. Agravante, Ho-
meio Rispoli. Agravados, Italino de
Tizlo e outros. — Converteram o Jul-
gámento em diligencia, para que os
agravados digam sobre a petição e do*
cumenloa Juntos pelo agravante, una-
nimemente.

N. 2.o(»5 — de Campos — Agravo
de Petição — Agravante, Alberto Ki-
beiro Lamígo e outros. Agravado, Ma-
nuel Pereira Gonçalves. — Adiadu.

N. _:iK7 — de Petrópolis — Apela-
cão — Apelanle, Felipe Salomão Jú-
nior. Apelado, Eduardo Loureiro Go-
mes. — Negaram provimento. cx-REUNIÃO ANUAL DOS c,

ALUNOS SALESIANOS DE
NITERÓI

Vão reunir-se no dta l.o do outu-
bro, em sua sessão anual, os ex-alu-
nos do Colégio Saleslano Santa Rosa
dc Nilerói. devendo nessa oportunida-
dc ser esciolhicin a nova diretoria da
União do Ex-alunos Salesiaims. O
programa de festividades terá micio
r».-- lÒhSOni. com uma missa rie. açáo de' 
graças uc» Santuário rie N. 3. Auxilia-
dora. As 11 liora.-, breve sessão no
Teatro do Colégio.

Ilh3flm. — Romaria ao Monumento,
oom discurso comemorativo do 50.°
anlversárlt» do mesmo

13 horas — O tradicional almoço
de confraternização no refeitório rio
Colégio.

HliJOm, — Parte esportiva — fu-
tebol — volcl — basquete e Pingue
poniíiie entre ex-alunos — alunos in-
tel ros c externos.

Sexta Conferência ln-
ternacional de Im-

prensa
Um despacho de Nuva Yurk lntorma

que. conquanto a S,-\ia Conferência
Intcramei icana de Imprensa esteja pio-

.{gramada paia tei Inicin a 9 de outu-
bru, alguns dos redatores latmo-amerl-
canos — iníurma *La Prensa» — ia >e
adiatT t-m Nova íorli. Segundo o mes-
1110 jornal, mais de cem redatores e
Jornalistas da América Latina arena-
ram »« cunvite que Mies Toi feito para
participarem da conferência, ,1c que,
também, tomarão parle ròrca rie lõU
redalorcs norte-americanos.

Ratificado um tratado
entre os Estados íJni-

dos e a Irlanda
Um despacho proveniente dc ttasliing*

ton. informa ,que, ,. Departamento Ou
Estado anuncia que un, tratado ou
amizade, comércio u navegação eiilie ns
Estados Unidos c li landa iá ve acha em
vigol, após as necessãrias ratificações,
trocadas cm Dublin. O tratado seià va-
lido não só duiantc os dez anos estabe-
Incido, pelo aeóldii, mas, também. o,,r
uma série Indefinida rie anos. « meiws
<|tie uma das partes Inleiessadas, notl-
fique, corn n antecedência de um ano.
sua determinação em cancelai o ai-ôt*
du. E' u.primeiro nn gênero h sei as-
sinado entre os Estados Unidos e a li-
landa. Substitui, moderniza e expande
alguns lios antigos tratados firmados
enlie a Grã Bretanha e os Estados üni*
dos, quando a Gifi-Hrelanha conduzia
as relações econômicas da Irlanda

Baterá todos os réeor-
des de visitantes

lntorma um despacho de Utrccht oue
a Feira rie Outono, rie Utrechl, nau-
guiada a 5 do-corrente més, baleia lo-
dos os recordes dc freqüência, anlerio
res. segundo declara seu diietor, Sr,
1. Àlilius, _ii entrevista concedida A
Imprensa.

Acentuou o Sr. Mllius a gtande in-
fluéncia que o rearmiimento dn Euiopa
Ocidental tora sôbrc a economia em ge*
ral. Dando a Holanda como cxenu,,,»,
dlssi que os países como a GrS-Bretíi-
nha e os Estados Unidos poderiam ex*
portar menos, em virtude do.s scuh
progiamas ile defesa.

De 17.900 cruzeiros a Sebastião lio-
que Failace', contador do Tribunifl de
Contas; de 10.000 cruzeiros a Joaquina
Mendes Belo de Campos, dirigente do
Parque Infantil "Alzira Vargas do Ama.
ral Peixoto"; de 7.070 cruzeiros a Ma-
ria Hlisu de Carvalho, praticante de
escritório do Posto de Higiene de Bar-
ra Mansa; de 4.850 cruzeiros a Manuel
Marques Monteiro, chefe do distrito sa*
nltário II; de 9.600 cruzeiros a Germano
Brasillense Bretz,, chefe do Laboraló*
rio Regional de Petrópolis; de 7.0(10
cruzeiros, a Ilton Rodrigues dos Santos,
chefe du portaria da Secretaria de Se-
gurança Pública, e de 192 000 cruzei-
ros a Alceu Martins Mariz, diretor do
Hospital Colônia de Psicopatas de Vai-
gem Alegre.

Autorizou o pagumenlo de diárias re-
querido por Sebastião Rodrigues Rosa,
fiscal de Rendas, e Ângelo Ribeiro, con*
lador.

Autorizou ainda os médicos Milton
Nunes e Sílvio Caetano da Silva a se
afastarem do exercido de seus cargos,
pelo prazo de.dois meses, a fim de fie-
quentarem o Curso de Organização e
Administração Hospitalares.

Autorizou as admissões de Osório Tel-
xcira da Silva, como médico ilo Cenlro
de Saúde Experimental de Petrópolis;
Zulelca de Andrade Carvalho, como pra-
ticante do escritório do Serviço de Ad-
ministração da Secretaria de Saúde; DiJ*
ceia de Sousa e Melo, como auxiliar de
enfermeira do Hospital Psiquiátrico; Ma-
riu José Rowlands Muniu, como prali-
cante de escritório dos Serviços Técni*
cos Centrais; Oeirema de Siqueira Cos-
la, como praticante de escritório do.
Posto de Higiene de São Gonçalo.

E. finalmente, autorizou a Secreta-
ria de Saúde a admitir, como candidato
habilitado em prova pública, uma vaga
de auxiliar de escritório da tabela nu-
mérlca do Centro de Saúde Experimcn-
tal de Petrópolis.

Secretaria de í»aúde
e Assistência

O diretor do Serviço de Assistência
aos Servidores Públicos opinou pela
concessão de licença para tratamento
dc saúde aos seguintes funcionários de
Niterói: — Alice Gomes Vieira da Sil-
va — João Tuòe Leite de Meneses —
Edite Eslêves de Azevedo — Aurora
Lami Grei Tavares — rsmar Guimarães
Sardemherg — Marina Siqueira Ilibei-
ro. Em prorrogação: — Paulino Rodrl-
gues Cabral — Dionlsio da Costa e Sil-
va Júnior — Bernardlno-'.Vieira Mar-
quês — Sfllviá Cruz de Araújo Costa —
Maura Nogueira dos Santos e Pedro de
Albuquerque Cruz.

Funcionários do interior: — Maria
Madalena Leite Nora — Neusa Meira
da Silva — Lcòpoldino Damásio Cár-
doso — Nice Vidal e Maria Luiza Sa-
los, em prorrogação.

Foram concedidos abonos de um dia
a Engrúcla Cirino Pires de Campos;
de dois dias a Ronaldo Paiva Del-
Vecchio; e de três dias u Maria do
Carmo dos Santos Portela, Antolaun,
da Silva AUradique, Luol Ooêlho de
Aguiar Carvalho. Maria Aurora Guima-
rães, Ivone Sampaio Silveira e João
Leandro.

Foram habilitados nos exames de sa-
nidado e capacidade física: — Jandiru
Feitosa Almeida — Lia Barata Rangel— Abilio Trajano de Sá - Nilo Je-
ronimo da Silva e Olga Freitas de
Sousa.

Secretaria de Viação e
Obras Públicas

LICENÇAS
O secretário, sr. Bento Santos de Al-

meida. assinou alos concedendo licença
a Henrique Pinto Loja, Newton da Silva
Neves e Albano Cardoso.

Foi requisitado ao secretária das Fi-
nunr.-ai o pagamento de CrS 28.9,80 a
José Antunes de Carvalho Júnior, por
serviço» extraordinário!, en, agóslo de
1950.

DESPACHOS
O secretário assinou os seguintes des-

pacho-;:
Superintendência do Pórlo de Angra

dos Reis, comunica admissão de confe-
rentes para o més de agosto. — Apro-
vo. Ao D. 1.

Prefeitura Municipal de São . Sebas-
tlão do Alto, solicita legalização dc ser-
viços de Iransporlea entre São Sebas-
tlão do Alio e Maeuco. — Autorizo.
Ao D. E. R.

Secretaria de Segurança
Pública

O secretário, sr. Álvaro de Oliveira,
assinou alo pondo a dlsposiçS») do seu
gabinete, o delegado Humberto' Guari-
glia Júnior.

DA LEC AOS ELEITORES
FLUMINENSES

Recebemos da Liga Eleitoral Católi*ea, do Estado do Rio, para publicação,o seguinte:"Tendo circulado o boalo, absoluta-
mn-nia improcedente, de que u L.E.C.,
no Estado do Kio de Janeiro, havia re-
comendadu ao eleitorado católico oscandidatos de determinado partido po-litico. declara a Junta Estadual, maisuma vez, Haver-sc limitado estri.tamen-
le a revelar, no seu manitesto de 23
do corrente e na lista suplementai des-
ta data, para orientação dos eleitores
católicos, o nome dos candidatos quese comprometeram formalmente a pug-nar pela defesa e completa vitória dos
postulados da consciência católica, can-

.didatos dos diversos partidos.
Cada eleitor católico - insta repetii— tem o grave dever de escolher, cons*

deliciosamente, para todo o qualquercargo, sem exceção, quem lhe pai eça o
nitlhu, candidato, á luz dos princípios
e normas já reiteradamenle expostos,
quei na circular do venerando Episco-
liado da Província, quer na proclama»
ção e no manifesto da Junta Esla-
dual."

A Cúria •Metropolitana da 
' 
Arquidio-

cese do Iüo de Janeiro, cm data de
25 do corrente, lêz publicar unia not.i
em que se lê. entre outras, a seguinte
declaração "paia esclarecei os fiéis":"A L.E C é o órgão oficial que. pordelegação do Episcopado Nacional, cs-
luda assuntos políticos c orienta os ca-
tóllcos do Brasil."Em cada circunscrlção eclesiástica,
a, diretoria da L E.C. é nomeada pelo
exmo. prelado diocesano, do qual, porisso mesmo, fica dependente."

NOVOS COMPROMISSOS

^ 
"A Junta Estadual da Liga Eleitoral

Católica recebeu ainda o compromisso
do.s seguintes candidatos:

PARA DEPUTADO FEDKHAL: l'ni ¦
tido Somai Democrático •- Francisco
Saturnino Braga; Partido TrabnlhiHtti
Brasileiro — Celso Peçanha: União De-
mocrática Nacional — Hermele Rodri-
gues da Silva, Mário Guimarães, Lau.
rindo A Lemgruber Filho e Osvaldo
Luís Cardoso de Melo.

DEPUTADOS ESTADUAIS: ParliUO
ÜOcitil Democrático — Álvaro Berurdi-
nelll, Antônio Francisco da Silva Leal
Júnior, Jefferson Geraldo Bruno, José
C. Jannoltl, Messias Morais Teixeira,
Togo Póvoa de Barros e Válter Vlel-
tas; Partido Social Prourèssista - Olá-
vlo Leopoldlno Cavalcanti de Morais;
Partido TrtilititltiHln Brasileiro — Paulo
Antônio Pinto dos Reis; i» União Uc„,<>-
crtU.ie.tt, h'titinine.,iK. (aliança da U.D.N.
e P.D.C..» - Gaslão Gllcério de Gou-
veia Reis, Josc Ulmann Júnior- . Sc-
bastião de Arruda Negrciros. .

Niterói. 27-9-1950. — A Junta Estu.
dual da Liga Eleitoral Católica."

PELOS MUNICÍPIOS

Campos
nOMENAGUM AO GOVERNADOR

MACEDO SOARES
CAMPOS, 27 (Asapress) — A CAma-

ra Municipal foi convocada extraor*
Uinàrismente para. amanhã, ás '20 no-
rns, em sessão solene, prestar homena*
gem ao governador Macedo Soares, (pie
estará presente, devido ao termina da
primeira etapa das obras da central
hidrelétrica de Macabu.

O programa das homenagens está as-
sim organizado: o governador chegará,
de automóvel, às 16 horas; ãs 20 ho-
ras, sessão solene da Câmara, presi-
diria pelo dr. Nelson Martins, devendo
fazer uso da palavra os vereadores Ed-
car Nunes Machado, Gen.til de Castro
Faria e padre Ribeiro Rosário; ás 22
horas, recepção no Clube Saldanha da
Gama, dc onde o governador assistira
a uma queima de fouos de artificio,
cm GuanJs.

Petrópolis
SERIAMENTE AGITADA A POLÍTICA

DE PETRÓPOLIS
Como conseqüência da situação cria*

dn com o afastamento do prefeito FIA-
vlo Castrloto, a Um de se. deslncom-
patibilizar para ar, próximas eleições,
agitou-se seriamente a política de Pc-
trópoHs. particularmente após haver
assumido a Prefeitura, esta tarde, o
sr Jarbas Braga da UDN — o verea-
dor mais velho entre os que não con-
correm ao próximo pleito

A posse do representante udenista,
adversário do sr. Klávio Castrioto. rea-
Uzou-se na uresencii do secretario de
Segurança do Estado, sr. Álvaro de
Oliveira, tendo . provocado protestos e.
Inclusive, mn nedido de lntervoncfio tn-
deral ao ministro da Justiça, fnrmu-
lado pelo sr. Jaime Justo da Silva.

O presidente da Câmara teleiraton
ao presidente (Ia República, ao Kover-
nador do Estario. ao Tribunal Ree.io-
nal Eleitoral e ao Sunevior Tribunal
fjeitoral. tachando o ato- rio secreta-
rin (ie Spp.TíHixn eomo Intcrvpnofío nr-
niarii em PetrónnllS que "vnre tória a
legislação cslodunl o miinicloal"

O st. Jaime Justo cowunJVou ríitIp
o caso an (uis. eleitoral rié.^fo Munl-i
i»i«.« nr; Goulart Monteiro, p prnvldén*
eíotl lunto no Superior Tribunal. Elei-
toral uni mandado rie segurança con-
tra a posse rio vereador Jarbas Braça

Um grupo rte vereadores reunírio ao
anoitecer, recheio um manifesto contra
o ato. que considera Ilegal.

FALA O SECRETA110 DE
SEGURANÇA

O sr. Álvaro dc Oliveira, secretário
de Segurança rio Estado, declarou que
a posse do vereador Jarbas riragn na
Prefeitura' rte Petrópolis era perfeita-
mente lecal em face de aelipr-se a
mesma acéfa'a e ria iiieomnatlhPiriarie
de quasp tortos -os vereadores epndi-
cintos que são às 'prn-drons eleieres

"O PREFEITO XAO DEVE DEIXAR
O CARGO-'

O sr. Flfivlo Castrioto recebeu, à Al.
tlma hora. um telegrama do denutnrto
Soares Filho, nre-sldentc da UDN riu-
minense, se-iundo o oual. em rcsnost-i
a, uma. consulta, o ¦ Suuérlor Tribunal
Eleitoral tinha declarado oue "o iire-
feito não deve deixar .o rareo". '

Ao que soiibcmo.1. o sr Castrioto
aguarda n texto da decisão daquela
eórte erdloral. a fim rie que possa, tá
amanhã, às 13 horas, voltar k Prer
feitura.

Macaé
INAUGURAÇÃO DA USINA DE

MACAtVU
MACAE'. 27 lAsapressl — Passaram

liole nor esla cidade os componente* rin
comitiva do sovenador do Estado, r
tornallstas. oue vão assistir à Inau.
suracSo da usina hidrelétrica rio rio
Macabu. tuie se fará amanhã.

Estn cirinrte. que até nrnil tinha n
fornecimento ria Usina ric Glieérlo. c
a B.lurin rie um eon.liinln Diesel. Iiirlo
em estado nreeárlo, será enornieinenle
lienefieinda eom o funcionamento ria
nova usina. A Usina rie Macabu 'nau*
giirará amanhã, a titulo experimental,
o funcionamento de uma rias turbinas»
geradoras, que produzira n 000 cavalos,
dn fftrca. qun serão distribuídos prin.
cinnlmente nrlns munletnlr? de Camnn-,
Macaé Araruama Barra de S. João.
Cabo Frio p outros.

Conta a direção das obras InftUBUrnr
até o fim riêste ano mais duas tiirbi*
nas geradoras com o que serão for-
necirios 27 non cavalos rie fftrca elétri.
ca nara ns Industrias, Iluminação nú-
blica p narlleulaT rias cidades rio Nor-
te do Estario. ?

Duque de Caxias
AGr.ESSAO

«Tnão Serra Cardoso, de 40 anos, ca-
nado professor, candidato a vereador'
pelo POT. foi nqrrrilrio, nesta elriariç
sre.undo diz nnr alguns nollolals so-
frenrto couf.itsões e eseoriaefies cenern-
li7ndas; Fnl medicado no Hospital Ge
túlio Vargas,

ACIDENTE
Valdir de Olivclrn de 27 anos. soltei.

ro, motorista, morador mi rua Mauilt»
n. 26, foi vitima de um acidente quan
do pnchla dc Rnsnllnn o tanque do seu
carro. Verlflrou-6e piitáo. uma euplo.
não que lhe causou queimaduras rc-
nerallzartas dc |.<" 2 " p .1 ° graus. Fo)
Internado no Hospital Gctiillo Vargas

Devem os trabalhadores participar da direção dos Institutos - Afirma em...
(Conclusão da 3.» página)

grandeza dc cada Município. Nessa
comprensão. venho pregando a descen-
trallzação administrativa, que só se
tornará efetiva mediante melhor dis-
trlbulção dos recursos com que os
governos locais possam contar para o

pleno exercício das suas atrlbulçBcs.
Conheço os homens de São Paulo e
sei que, si» lhes dermos as condlçOcs
necessárias ao seu esforço, n rctrl-
DulçSo virá prontamente, com altos
juros na obra empreendida era prol
ao progresso nacional.»

EM PIRACICABA: Fatores do progresso rural
«Ao visitar esta formosa cidade

de Piracicaba, nenhum homem nú-
blico esquecerá que na' sua almosfe-
ra de límpida democracia amadürc-
ceu para a vida política o espírito
desse nobre paulista que se cha-
mou Prudente de Morais», Com os-
sa evocação ao grande estadista ;-ue
pacificou a. Nação e consolidou n Rc-
pública, de cuja vida dedicada tn

.servidor da Pátria focalizou alguns
episódios marcantes, o brigadeiro
Eduardo Gomes iniciou o sou lis-
curso em Piracicaba.

Em seguida o candidato nacional .pas-
sou ao exame.de diversos problemas ne
interesse do Município. Referiu-se ã
maneira carinhosa com que em Pirarl-
caba se cuidava do ensino, das suas
excelentes escolas dos seus Institutos,
do» seus centros de pesquisa c de '-ul-
tura.

Falando sôbrc o problema da edu*
cação rural disse o Brigadeiro :

«.Constitui a educação rural,, cfell-
vãmente, uma das árduas diliculda-
des com que se defrontam os <.—
t.udid'-os dos problemas nacionais. E
quando falamos em educação rural,
não se deve pensar tão só no ensino
primário «-.comum». Precisamos rulle-
tlr também o respeito da necessida-
de de proporcionai, à juventude e
no: adultos do campo, o ensino dc
natuiczn técnica que os encaminhe
vantajosamente nos labores cam-
pesinns: que lhes mostre comu pro'e-
ger o solo e como escolher, cm cada
lugar, as culturas ou criações ad?-
quariav: que lhes diga a forma de

obter o melhor rendimento das plan-
tações o dos rebanhos: que lhes ,n-
dique o modo eficiente de preparar,
conservai e fazer valei os seus pro-
dutos; o ensino, enfim, que IndusB
o habitante rural a amar n torta;
que infunda nele o gosto pela-s atlvi-
dades agrícolas, fazendo-lhe vér,
como, na simplicidade du campo, bo-
de êle conservar Intacta a ' higidez
de corpo e de espírito e encontrar
assim, para si e para os seus, a
fartura e a felicidade».

E sumariando os problemas da zona
rural brasileira :

«Falta de educação geral e téc-
nica, deficiente saúde das poputa-
Cões, dificuldades no crédito ngrlco-
la, má organização do trahalho c
mau serviço de transportes, — eis
a verdadeira muralha que se ante-
pôe ao progresso da zona rural bia-
sileira. Alguns reformadores im-
provisados, tomando conhecimento
apenas dos efeitos produzidos ,xir
essas causas, preconizam terapíuti-
ticas de caráter simplista, as quais,
a despeito de sua vistosa aparên-
cia. só conseguem iludir os qsplri-
tos menos esclarecidos. Se quiser-
mos ser fiéis a nós mesmos, como <
foi Prudenle de Morais. apontam«is
ao povo, com sinceridade. as cau-
sas. reais e profundas da situação
injusta em que se acham as nossas
populações rurais, e levantemos mi
brado de alerta, conclamando todos
os brasileiros de boa vontade, a
qur se unam no combate radical
àquelas causas».

EM SANTOS: Previdência social e política
dos institutos

< E' parn mim motivo de grande
satisfação visitar novamente a • i-
dade de Santos, o grande pulmão
através do qual respira este maiavi-
llioso organismo que é o Estado rie
São Paulo.

A terra que Braz Cubas fundou "in
1543, mantém vivas até hoje as suas
bolas tradições. Aqui encontraram
amparo os bravos marujos da arma-
da lusitana, ao tempo em Nque .»
pequenino Portugal se excedia a t-l
próprio nos sele mares do globo.
A Santa Casa de Misericórdia dos
Santos, a primeira fundada no pais
pelo fidalgo português, era um sim-
bolo de solidariedade humana, agi-
salho de quantos aportassem á estas
terras combalidos pelas doenças ou
consumidos pelo cansaço. Dela «e
originou o nome da cidade.

Hoje, a Santa Casa de Misericór-
dia de Santos continua sendo umn
instituição modelar, talvez a pri-
meira no gênero uo pais e ela >e
deve, quase Integralmente, à. Inicia-
Uva e à generosidade dos cidadãos
desta terra do trabalho, que não
hesitam em concorrer, sempre que
necessário, para melhorar a sorte
dos seus semelhantes.

Senhores
Há pouco tempo, aqui estive em

contacto com os trabalhadores rio
Cais do Porto. Confesso que guar-
do grata lembrança dn acolhida cor-
dial que me dispensaram o da sa-
tisfação dc nperlai--lhes as mãos .-a-
lejadas e honradas, com as quais
garantem o sustento das suas fami-
lias . constróem a grandeza de nos-
sa pátria

Santos é acima de tudo uma col-
meia rie trabalho, exemplo magnifl*
co, aliás, de que é o povo uau-
lista : dedicado aos devei cs pi o lis-
siiuiais. inimigo da ociosidade rend-i-
sa, tãu di, agrado do.s iitilitarislas
que cer cnm «,s homens dn governo
paia obter vantagens, sem dai ..-»n

. troca o seu esforço para « const!"'-
çãu do pais.

Êstes trabalhadores do Santos, c»i-
mo. aliás, os trabalhadoies do lodo
o pais, cumprem corretamente ».»
suas obrigações. Trabalham cum
eficiência, pagam contribuições rela-
tivamente pesadas aos Inlitutos, í
liem assim o imposto sindical, quenão ilies deveria ser cobrado.

Entretanto, se recebem dos seus
empregadores os salários a que fize*
ram ius, ¦ não têm recebido do Ks*
tado e dos Institutos retribuições
cm benefícios, que correspondam, ain-
da que aproximadamente, aquilo quedão àquelas entidades

Inúmeros trabalhadores residem cm
casas humildes nos morros o em ou-
tio.'- sítios desta cidade, sem \»s
melhoramentos essenciais para uma
vide razoavelmente confortável, «:o-
mo, água, luz, esgotos, pavimenta-
cão das ruas c estradas, etc files,
fazem jús, a tais melhoramentos e,
se o Estado não tem preenchido es-
sa obrigação para com eles, é por-
que os_. vastos recursos, que arreca-
•da, têm sido ma) aplicados c absor-
vidos cm gastos não reprodutivos,
que os governos verdadeiramente voj-
tados para ns interesses do povo lem
obrigação de reduzir, para aumentar
a suma dc obras cm beneficio rta-
queles que trabalham e pagam tri-
bulus.

Quando nos lembramos tte quo araniilia do operário, que se invall-
da tio serviço <»u fora dele, ou dn-
qucle que falece, recebe cerca dc'JID cruzeiros poi mês, temos bem
nítida, diante dc nós, a certeza dc
que a previdência social no Brasil
c ainda urna aspiração o que há
multa coisa a Cazer paia pô-la nos
seus termos exatos, rie modo queás famílias dos trabalhadores, quedcsdpareçani ou cessem a sua ali-
vtilarie por Invalides, não caiam na
miséria, para não falarmos nas de-
mais insuficiências, como a rié apn-
senladoria e inúmeras outras.

Ueseju relembrar aqui o que alfr-
mei em discurso anterior: os insti-
tutos não podem sei dirigidos unila-
teralmente por pessoas indicadas só
pelo (inverno, que è apenas um dos
contribuintes. Os trabalhadores, que
pagam as suas quotas, e os ernpre-
gadores, por igual, devem ler Iam-
bém para proteger os interesses dc
todos os contribuintes e não sômen-
te de um, o governo, que, diga-se
de passagem, está injustificadamente
cm atraso no pagamento de suas
contribuições.

Por outro lado, faz-se indispensá-
vel que os inslitulos prestem jontas,
periódica c publicamente, da sua
gestão, divulgando balanços claros e
precisos sôhre a arrecadação, investi*
mentos, despesas e benefícios riistrl-
hulrius, para que a . Imensa massa
de contribuintes não permaneça sem
conhecei, como até agora, a lorma
pela qual estão sendo administrados
os Institutos e cuidado o enorme pa-
irimônlu. constante dns contribui-
cões de milhões tle empregados e em-
pregadores em lodo o Brasil.

Lamento encontrar Inúmeros Ira-
balhndorcs de Santos, imiti» ferrovia-
rios como portuários, ensneadores,
carregadores e outros, a braços, com
uma reivindicação que parece dp

todo Justa, mas alé agora não sa-
tlsfolta. qual seja o pagamento do
repouso semanal remunerado que
lhes seja devida, desde íi data da
promulgação da respectiva lei.

i Quer-me narecer que seria ato rte
! Justiça e digno de encômios fossem
| essas reivindicações ntendlda-; nos
: lermos legais a fim rie se elimina-

rem motivos desnecessários de mal-
estar que não favorece nem emprega-
dores nem empresados,

Senhores:
Dirlglndo-me ao povo rte Santos,

repito uma afirmativa: não sou ca-
paz rie formular promessas para
conquistar simpatias. Sou, acima rie
tildo, um homem dc trabalho. Só do
rríeii trabalho tenho vivido até hoje.
Por Isso mesmo sinto, hem nítidos,
ns problemas dos trabalhadores rie
todas ás categorias, inclusive 'os
dessa grande e esoueelda classe mé-
dia, nas' quais se incluem os co-
mprelários os hancãrlns e os emnrc-
gados- em geral. Eleito para dlrl-
glr os destinos rio pais. a situação
de todos eles estará constantemente
sob nosso cuidado, • como um dos
problemas dignos rie merecer a aten-
cão de um governo que procure fa-
zer Justiça e promover o progresso
econômico e social rio pais.

Agradecendo esta manifestação de
apreço e solldarlednde rio povo la-
horlom de Santos, desejo reafirmar
minha inaba'ável confiança na vi-
tória rios princípios oue vimos pre-
gnndo em nossa cnmnanha. para
grandeza dn Brasil e felicidade dos
nossos patrícios.

FESTA POPULAR NO CAMPO
DT-1 SANTANA

Hoje. ,*s '20 horas, realiza-se. no
Campo ri" Santana, promovida nelas
senhora'* hrigndelristas. uma inícres-
sante festa nonular. com barraqui-
nhas, leilões e oúlras alraçfies nopu-
lares.

Comnaieeerão tortos os c»'irlirialos
da. União Democrática Nacional.
Para o brilho da festa, concorrerão
diversos números de músicas regio-
nais.

COMÍCIOS NO RIO
Hoje, do M. N? P. às _0 horas

no largo do Machado.
Falarão» os srs. Heitor Beltrão,

Xavier de Araújo, Wilson Passos,
ibsen Marques. Rafael Corr£e de
Oliveira, deputado «Mário Piragibe e
professor José Soares.

Amanha, no Rio Comprido, às JO
horas. Promovido pelo Centro ei-
viço Pró Eduardo Gomes. Oradores:
dr. Geraldo Ferraz, presidente do
Centro: Heitor Beltrão, estudante
Nilo Valcntim Jones e vereadora
Llgla Lessa Ba"slos.

MANIFESTO DOS ESTUDANTES .
ÜE ENGENHARIA

O Comitê Pró-Eduardo Gomes da
Escola Nacional dc Engenharia dlrl- .
giu ao publico o seguinte manifesto, »
assinado por seu presidente, Jorge F.
Bandeira, de Melo:

"A proximidade do pleito de 3 de
outubro leva o Comitê Pró-Candida-
to Brigadoiro Eduardo Gomes, da Es-
cola Nacional de Engenharia, a dl-
riglr-se aos alunos desta Escola »< ao .
povo carioca em geral, para real ir-
mar sua contiança^ no Candidato Na-
cional e apoiar publicamente a indi-
cação feita pela UDN do nome do
ilustre professor Maurício Joppert da
Silva para o cargo de Deputado Fe-
deral.

No. momento cm que tantos aventu-
relros ce lançam a conquista denia-
gogica do voto de pessoas menos avl-
sadas, por displicência ou ignorância,
fazemos um apelo aos colegas e ao
povo para qúe pensem mtlito antes de
depositar seus votos nas urnas. To-
dos devem desconfiar dos "amigos do
povo", de últinia hora c dos "sal-

vadores da nação ' improvisados as
vésperas das eleições. E' com pe-
sar que vemos boje elementos que. Já
deram provas sobejas de incapacida-
dc para resolver problemas nacionais
se dirigirem ao povo. pretendendo,
com uin cinismo revoltante, voltar ao
poder de que l_nto abusaram e que
não souberam honrar.

Moços que somos, fomos buscar nos-
sos candidatos entre aqueles que, pe*
lo Idealismo e pela capacidade rea-
lizadora, se distinguiram no passado,
fazendo jus ao nosso apreço e ao
nosso voto entusiasta e confiante.

Náo apontamos aos alunos da ENE
e ao povo em geral nomes desconhe-
cidos. mas, bem pelo contrário, cl-
dadâos lastrcados por uma soma de
serviços prestados ao pais e aptos,
por sua capacidade cultural p técni-
ca, a bem desempenharem os cargos
para os quais foram convocados

Poi sua personalidade, oue o cie-
dencii ao respeito dc Iodos os bra-
sllclros. é o brigadeiro Eduardo Go*
mes a certeza rie uma administração
eficiente e honesta, a esperança dc
uma perfeita organização nacional.
6cu nome constitui umn. rias reser-
vas morais de nosua terrn Sufragá-lo,
pois, nas uriins. é demonstrar nmor

Companhia Construtora da Casa Própria
AVISO

SORTEIO DO MÊS DE SETEMBRO
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ESTADUAL DE MINAH GERAIS, h looll/ai-sa no próximo rila %ti rio setembro rio
UMO, Os ,„„'.,„„ „i„ dovorfio ser Itrito* .«<• A* \% horas ri^sso rila,
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ni ¦ ;»i_IM.-vttMij,xi;tTTT__Kt„i.„,..,

A Dllfl/IOIÍIA
jusLmimt*m*um!UW*i**etiUM*iMíím*ij'-4uiuia.

à pátria, concorrer para levar o Bra-
sll ao seu glorioso destino,

Com êle cooperará, e3tamos certos,
como representante do povo na.Cá-
mara Federal a figura destacada de
Maurício Joppert da Silva, um dos
mais cultos professores da nossa que-
rida ENE. Como se não bastasse o
seu passado de trabalhos e realiza-
ções, os altos objetivos de seu pro-
grama para o Distrito Federal sSo
suficientes para recomendá-lo aos co-
legas e ao digno eleitorado carioca.

As urnas, pois, com o brigadeiro
Eduardo Gomes para presidente ria
República e Maurício Joppert da. Sil-
va para deputado fcderall"

MOVIMENTO RENOVADOR
Cenlro Cívico do Morro de S. Car-

los — O Centro Cívico do Morro de
Sáo Carlos, reduto brlgadeirista que
vem trabalhando em prol da candi-
datura do brigadeiro Eduardo Gomes,
homenageou, em sua sede, à rua Lau-
rindo Rabelo n. 310, o sr. Adauto
Lúcio Cardoso, candidato a senador

-pela União Demcorática Nacional. Os
dirigentes do Centro enalteceram o
valor moral da campanha brigadelrls-
tal em todo o Brasil, hipotecando
apoio irrestrito à candidatura do ho-
menageado. Agradecendo, o sr. Adau-
to Lúcio Cardoso disse da sua satls-
facão em face daquela solenidade.-

Curso de Fiscais — O Movimento
Renovador está mantendo din curso

para Flscnis e Monitores, na rua da
Alfândega n. 32. Quaisquer informa-
ções poderão ser obtidas naquele lo-
cal com o sr. Kastrup.

ADIADA A VISITA DO BRIGADEIRO
A JUIZ DE I ORA

JUIZ DE FORA, 27 fAsapress) — O
avião do brigadeiro Eduardo Gomes,
retido devido ao mau tempo no sul.
obrigou a transferência para o dia
29, sexta-feira, a sua visita a Juie
de Fora, marcada para hoje. Inúme-
ros lldrres brlgadeirlstas encontram-
se nesta cidade à espera do candi-
dato democrático, notando-se entre
outros. Domingos Peluso, secretário
do Interior do governo mineiro, e Ma-
galháes Pinto, cx-sccretárlo de ^inan-
ças. candidato à Câmara Federal

APELO AOS ACADÊMICOS DE
DIREITO

Os acadêmicos da Faculdade Na-
cional de Direito convidam seus co-
legas brlgadeirlstas a comparecer in-
corporado3 ao comício pró-Brigadeiro,
no dia 30 do corrente.

O local de encontro será cm frente
a Faculdade, sábado, ãs 19 horas.

Encarece-se o compareclmento de
todos os simpatizantes desta campa-
nhn de redenção nacional, a fim de
que se faça sentir, de maneira cate-
górica, a presença da Escola nesta
concentração popular.

História

PARA CRISTIANO, TUDO !
(Conclusão du 3.» pagina)

pera da eleição, vamos dar um ligeí-
ro passeio pelo manifesto da Liga.

Depois de examinar as dlflculda-
des da guerra, passa a examinar a
posição de duas classes: os democra-
tas oposicionistas "na demagogia con-
tra o poder constituído", e os -anti-
democratas, ambas "manifestações ma-
léflcas' .

Nas demagogias contra o poder
constituído destaca, cm primeiro lu-
gar, os democratas liberais. lnfor-
ma ...."Os democratas liberais oposicionls- -
tas ou confusionlstas dcdlcam-se ás
campanhas de descrédito do govér-
no, focalizando suas falhas, seu fa-
vorltismoou sua desonestidade".

Assim, constitui demagogia íocnll-
zar as falhas, o favoritismo ou a de-
sonestldade do governo.

Uns e-outros — os democratas,-11-
berais e autoritários, de um lado,
e os Ideólogos anti-democratas do ou-
tro, "todos ou quase todos estão che-
fiados por arrlvlstas ou lnconscien-
tes da realidade brasileira".

Então, para salvar a Pátria desses
arrivista, surgiram o coronel Rubens
Ribeiro dos Santos (que por sinal
distribui cédulas eleitoral.',, do sr. Vi-
torino Freire..-.1 e a Liga Nacional
de Educação Democrática, que defen-
de a doutrina evolucionista do coro-
nel, "formulada para defender a De-
mocraoia e fortalecer o regime Capl-
talísta".

Apresenta êle. então, sua . teoria
pessoal da história do capitalismo e
da situação do trabalhador nas ideo-
logias políticas e passa a expôr. o
princípio do seu evolucionismoi
HERANÇA PARA OS TRABALHADO-
RES E COMISSÃO NAS EMPRESAS
PARA DOBRAR OU DIVIDIR O TEiW-

PO DE SER.VIÇO
A principal descoberta da "demo-

cracia evolucionista" consiste na ga-rantla, aos trabalhadores, de herda-
rem as empresas, mediante indeni-
zação aos donos e herdeiros, através
de úm Banco do governo, para Isso'criado.

Os atuais donos dos estabeiecimen-
tos industriais e comerciais ficam
impedidos de vendé-los. mss os fu-
turoí donos — isto é, os atuais tra-¦balhariores — poderão -fazé-lo â von-
tade, desde que tenham acabado de
pagar o dinheiro que o governo em-
prestou...

O manifesto não diz o que aconte*
cera com es novos empregados admi-
tidos depois da herança: se serão
incluídos como donos ou ficarão á
espera quP. nova herança...

Só tem direito à herança os brasi-
leiros natos ou naturalizados e os es-trangeiros com filhos brasileiros.

O Banco do governo empresta odi-nheiro na proporção de tempo de ser-viço de cada trabalhador; mas éssetempo de serviço pode ser contado cmdflbro ou "diminuído" à vontade ooruma comissão, eleita em cada esta-beleeimento por um ano.
De maneira que. no mesmo mani-festo. a. 'democracia evolucionista"

que distribui cédulas da dupla Cris-tlano-VItorino, consegue ser contra os
patrões e contra os empregados: con-tra os primeiros, ferindo o direitode propriedade, porque lhes proíbevender o que é seu; e contra os se-
gundos porque permite diminuir oseu tempo de serviço e acabar prâ-ticamente, com o direito à establ-lidade.

CONTRA A CONSTITUIÇÃO
A Liga é contra a Constituição. Diz

que se manifesta "contra a lei queimpõe dificuldades ao registro dos
partidos regionais e aos candidatos
avulsos". Essa "lei" nào è uma leicomo as outras, nâo: é a Constitui-
Ção Fçderal.

CONTRA AS APOSENTADORIAS
E PENSÕES

Náo há qualquer referência ás ms-tituiçóes de previdência social. Masse conclui, do programa, que a Ligae contra as aposentadorias e pensõespara a massa profissional. Só têmdireito a montepio os que trabalhamem estabelecimentos perpétuos ou quenào garantam herança; e explica: '-
"Nota: são perpétuos o Estado, suasInstituições, as sociedades civis decunho Impessoal, as religiosas, piaso congêneres".
PARA SALVAR O PAtS: INDENIZA-
ÇAO AO TEMPO PERDIDO NO NA-

MORO E OUTRAS SUGESTÕES
O manifesto apresenta ainda outrassugestões salvadoras, dignas, por issomesmo, de fazer parte de um progra-ma nacional para a educação de-mocrática ..
Por exemplo: organização de umBanco para estimular a plantação riefruteiras e a indústria de doces emtodos os municípios. Outro Banoo —

o Banco da Pesca - para financiara salga e o enlatamento de peixe.Todas as comunidades brasileiras se-rão obrigadas a ter reservatórios dá-
gua pnra peixes, de acordo com sua
população.

A Liga é também favorável tmasvamos citar entre aspas porque oleitor pode pensar que é Invenção dealgum humorista! "ft lei que não per-mite escritórios comerciais depois do4.o andar, nos prédios altos, a fimdn que os trabalhadores dos centrosurbanos possam habitar em local pró-xlmo ao trabalho e almoçar com afninflla".
Conhece o leitor alguma vizinha

que perdeu tempo namorando? A Ll-ga salvará o Brasil asxegurando in-denlzaçao "à mulher menor que sen-tlr-sc prejudicada com o tempo per-dldo em namoro ou noivado desfeito«em Justa causa",
B o,i filhos iam pai? Terlio salinamínimo nté 7 nnos d» Idade. A Liganfio diz onde, Depois dos sele anosimo para ns internatos do Kstado,'

Mns o Rslnrio terá Inlernalos quehaMem parti torto»?
i: O GOVERNO 1'IN/iNOIA i.nsa
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mediante dispensa do ponto, funcio-
nários públicos e para-cstatals, en.
quanto que outros, por um atraso
de minutos, perdem-o dia. E que êsse
devaneio político, utópico e pitores-
co seja Impressão nas oficinas do"Departamento de Imprensa Nacio-
nal".

Mas tudo vale. Para a dupla Crls-
tiano-Vitorlno. tudo. Desde que nos
manifestos da Liga Nacional, de Edu-
cação Democrática são distribuídas
cédulas do candidato oficia] e de um
dos seus dois companheiros, nada lhe
faltará: nem gente nem dinheiro.

11 (l° paMm«eda
A estória uo „„,,,rada ao i„,bl,co „,',>slçfio, no cai., Com,1»'"*nales. ' "oit
A curiosa cxposl,.»,, ,pela Administração 7 ,01 otniSociedade rie K^„(^>.ií"'lo papel moeda. rnm Fata 11tado. do Banco ,1a K C<"!tt"
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glnqua época .1" n",""1' <V;
criaria a primeira nota 
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Interessada a Art-,
na em participai

, Banco Mundia,
Informam dc Washlnei„»co Internacional de RecoZ.*0mento recebeu, Iccc»*,

forte expressão dc IntorXV '
Una para uma possível Z °!J
Banco «Mundial. m'aH

Um porta-voz do Banco*.Argentina havia propôs,,™^"'
Ban™. sem«¦=m_sldo ,.l

Aumentam as expn
Ções suecas de

madeiras

como membro rio
tros detalhes tiv

Se bem que ainda nao '«íuipublicados os algarismos"^'"'!.
portações suecas de madeir. J*já se pode vér
radas e aparei

"Meira m
soas. („m »*

tábuas para caixas, versas e lorai,
1.Ü5Ü. atingiram cérca"^'^?*
dards, ou seja, 4U pnr wr,u, 

'"*
(lamente da exportação cala,,?todo o ano. de 600.000 a &Zdards em comparação com S,período correspondente do min _\ou 25 poi cento das exportaZde 1949. diz a cRevistul»1
ca» ¦ em seu último numeto.

O Brasil necessita do teu voto; não foge;'lever para com a tua Pátria. — (Amam
Niemeyer)

COMARCA DE DUQUE Di
Estado do Rio de Janeiro

CARTÓRIO DO 1.» OFÍCIO
O Oficial abaixo assinado, atendendo ao que requer,»Companhia Frigoríficos Reunidos do Brasil, representada iseu diretor superintendente, dr. Flôro Edmundo Ireire Igias pessoas abaixo citadas, residentes em íujrnr incerto f'^bido, para virem a êste cartório, à avenida Plínio Casadonesta Cidade de Cuque de Caxias, Estado do Kio de .Janeiro ias prestações vencidas, mais as que se, vencerem, ale omento, juros de mora e custas, decorrentes dos contratos abmencionados, celebrados por instrumentos particulares, devldiiite averbados h niarjrem da inscrição 26, a fls, 180 a 186 do I8 deste cartório, sob pena de, decorrido o prazo lesai, serem

mesmos rescindidos, na forma do «que estabelece o artigo lt,Decreto 8.079, dc 15 de setembro de 1938: — MANI1I ABOU)
lote 156 da quadra 15 das «Chácaras Arcampo» — CrS Uli— averbaeão 383 — L.» 8; MÀNIH ABOUD — lote 155 - m
15 das «Chácaras Arcampo» — Cr$ 11.916,00 — averbaeão!
L' 8; DIAMANTINA MAJLTY ABOUD — lote 157 - quadridas «Chácaras Arcampo» — Cr$ 10.951,10 — averbaeão 379 — L-DIAMANTINA MALTY ABOUD — lote 158 — quadra 15«Chácaras Arcampo» — Cr$ 11.051,50 — averbaçSo 378, a lis, Ido L* 8. Dado e passado nesta cidade de Duque <Ic Caxias,
tado do Kio de Janeiro, aos de/olto dias do mês de seta
do mil novecentos e cinqüenta. Eu, DÈCIO SOARES DK SW
E MELLO, Oficial, o dactilografei, subscrevo e .-ssino.

(BEL. DÉCIO SOARES DE SOUZA E MELLO)

INEDITORIAIS

A candidata enfermeira
Uma das candidatas à Câmara Federal peio 1'. S. B.

rabel Ferreira Jorgre — em entrevista a uni matutino, no i,
de sua campanha, delinêa, sob ponto de vista geral, o que I
— fará, desejamos nós — como deputado.

O.fato da candidata ser uma simples Enfermeira diploni
pela Escola Ana Nery, pode parecer a muitos que, eleita, se
cunsçreverá ao setor da Saúde Pública. Entretanto, ninguém i
ihor do que uma enfermeira assim especializada para conhe
de perto as necessidades de todas as classes e ,-lns famílias,
cujas casas penetrando, por dever de ofício, pode surpreen»
para remediar, nem que seja apenas pela palavra sadia, os é
desajustamentos, fora mesmo do terreno sanitário. K a l»
disto é a sua inteligente e humana concepção «Io problema
favelas.

De fato, a extinção do LOCAL da favela não o resolve,
que corridos de um lado, os seus habitantes dirigem-se para ou
até que a fiscalização os alcance de novo, espantanilo-os para ou
rumo, como ciganos acossados. Mirabel Ferreira Jorge pensa fi
rente, e pensa muito bem. A favela tem que ser ASSISTIDA |i
ser melhorada, progressivamente, ate ser transformada ew'
cleos residenciais compatíveis com a vida. .

Toda gente sabe que na velha Europa, os prédios tle IP
tamentps, levantados pela contingência do espaço, foram lidt
mente destinados âs classes menos favorecidas, siiliiiulo ym]os andares mais altos, aqueles mais necessitados ainda. m«P
terá passado, 6em ter lido, pelo menos na adolescência, ns si»
romances em que tantas vezes, a heroína descia de uma a:
furtada...,

Hoje, os edifícios de apartamentos em lodo mundo, variar
de padrão, chegando aos soberbos monumentos que se levantar
até entre nós. E adeus escaladas fatigantes por intermináveis
cadas. pois a lei já determina um limite de andares nas const
ções sem elevadores, sabido como é que o corat.ãti humani
sobrecarrega ao esforço das grandes subidas.

Ora. aí temos a evolução de um tipo de liabifat.ão coletl
praticado para a classe pobre, e que deveria ter vindo para
Brasil com a sua característica essencial. Va falta Jessas mora»!
a favela pretende substituí-las, e, nesse caso, a solução c A"
TI-LA, SANEA-LA, aproveitando a área por onde se eslen
conservando os seus moradores o direito de estabilidade, t
meçando por lhe fornecer vias de acesso que possam ir niel
rando sempre, até ao plano inclinado, quando se tratar tle nw'
Mas isto é um plano que está no programa da candidata i"'1"-1
Ferreira -Jorge, e que não me cabe expôr traindo a confianç!»
suas confidencias.

No terreno da enfermagem — essa profissão, ou melhor *
classe, que tem no Brasil, um destino parecido com o d»s J«lle
na Alemanha do Hitler — Mirabel Ferreira Jorge tem ° coiW
de CABEÇA DE PONTE entre o seu grupo e o de proíission
procedentes de outras Escolas. Partindo do princípio dc ¥'
missão di. enfermeira exige predicados essenciais, ela defen11-
direito dos que já provaram esses requisitos, no cuniprinienl"
suas funções, e que procedentes de vários campos de aprendi
gem ou da prática, labutam nos mesmos setores, mde. eni
tude da fuzão dos serviços federais e municipais, um K".!"'
Enfermeiras Ana Nery vem trabalhando. Todos conhecenw-
pequenos conflitos que são inevitáveis em tais situações ta
mando medidas justas e coerentes aos direitos de cada um. '"
Enfermeira diplomada por Escola de ,-ilto padrão, eslá M"
ciada a realizar um trabalho de assimilação entre todos o» 

jse dedicam à enfermagem, procedentes de qualquer esnol» eF
cipalmente dessa formidável Escola que tem sido a Asslsici
Municipal, conseguindo convertê-los, os enfermeiros todos, f"»1
laboradores unidos para a grandeza dc suas finalidades.

O Brasil precisa de Enfermeiros e os Enfermeiros precisan
uma voz a seu serviço: IMirahel Ferreira Jorge,

Agosto de 1950.
IKi.NE PU.LAK DRLMMOND

i
,.-:'
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NOTICIAS DA PREFEITURA

0 HOSPITAL PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS
noções e aumento fluinquenal — Elevado o padrão de numerosos funcionários —

Iodos vigilantes ao prefeito — Despachos do prefeito — Concessão de salário-
flu-Atos e despachos nas Secretarias: de Administração, do Interior, de Finanças,
Agricultura, de Educação, de Saúde, e no Montepio dos Empregados Municipais

litreior Departamento de Assis-
so

itn
Servidor, dr. Moaclr Ra-

ao secretáriom oflrlo «lli"i<1,r
rt, Admlnlstracío, siirpi-Iu a

' , d.» um novo hospital desti-
atender os funcionários rta

u„,a vn que o atual jA nao
„ grande número de fundo-
(URU ramllias que recorrem
I rin Servidor. Apreciando n

„ dr, Válter Santos, titular
t socretaria. sulimvitoli owi»r»:-

Ç pleno acordo com n exposição
(,, [oi apresentada.
rmiMlliVoES •='¦ AUMENTO

QriMIlENAl»
«[pilo assinou decretos promo-

!i por antigüidade para a classe
L^trtlligraíofi Juvenal Fonseca

I.L Salomão Cohen w Elir Clia-
ti silva e pura a clnsse s».E», Fer.

ile Oliveira e Marelllo de AraU-
merecimento parn « classe «Nj»,

Sil rte Fiscalização Faustlno Nu-
Vdasqwes. Nomeando interlnamen-
,,,, n cargo de escriturárlo Paulo
íindu Pinto Dantas: em comis.
para cargos de cliefe do Ser-
jf Ení.»rmnRcm do Deparlamon-

l Assistência fio Servidor, Leonor
jCIrfsw de Sousa e chefe dc nis-
,«'(, Departamento de KdiflcaçBes
¦jinheiro Ivan Pinheiro de Oliveira
,, exonerando disse cargo o en-
,lro Edgal-d Severinno de Lima t
viciai Administrativo Ivan da Sil-
Cirrallin amhos n pedido; efetl-
i) o vlgliante Rubens IDIas da Co*.
ijnnicando nara a classe *G* o en.
;.|rn Eurldict» MaRalh8.es rie An-
, silva: dcslgnandn pais a funcün
frdnr financeiro ria lemporada T.l-
Oficia' A<- 1930, o oficial admlnls-

im Oss-aMo Cento Si. Concedendo
jlmcSo «lc maglslérlo «os professft-
Csirirm Navarro Serra e Ema

dra Mansure e aumento qulnque-
(OS f.jnol.Kiarlos Antônio Paulo dns

Hetirlo.no Mateus Pedro«a, Ma-
Delt Ramos .losé Soares Cardoso.

Serelo. Antônio nomes de OH-
i Elvira r. de Matos. Maria .T.
CJsW Pereira, Aureliano F. d»? LI.
Vlrtullno .T. de Brito. Augusto de

l HuÇo .'ns»5 ric Andrade. JoSo T..
.losí P. Albunuertiue, .Tose Ks-

¦c Filho. .Tacllilo .Ios? Marins. Ma.
ii? Azevedo Álvaro O. dc Moura.

í! Cos'». .T'lcí FernRndes Pereira,
Francisco Bastos, Onofre d» SII-

talhai Gonçalves de Melo. Art Io.
Pirelra riamos. Galdinn Alcides .T»'-
j», JoSo Rocha ria Silva Manuel
tíiro da Silva. Domlnjtos Frnncls-
laves. Arlindo Cardoso de Paiva.

Ferreira de Araü.lo, Serapilin rta
i Vargas. Valdes da Silva Pinto.

Io de Sousa, .loanulm rjoncalvoc dc
.., Franrlsco n. d^ Oliveira Filho,
3r,n Pinto MA rto de Rnrrns Henri-

!, Josí Ezrauiel de Oliveira, Oul-
ri Pinln dc Axevcdo Edite Qua-¦i Cardoso Adi?!ino Loureiro, AI-.
¦Jnspria Silva. Edgard Soares Pa-

Januel Guilherme, Leocádta da
i T.o.sa Manuel de Sousa Borge.s.
kmar Pereira Rahia. Alfredo Telo.»
>Ior»ls Si bastião Constantlno Tel-
l, Alvlna Teixeira dos Santos. .Tose
l(j. .Tosí Francisco Foleno e Age-
IVreIra dns Santos.

tlATill n r-AI.RAO PK NTIWBHO-
Sn? FDNCIONAKIOS

'Wttn em vista o artigo 2.° da» lel
fi rfíreínr dn Departamento do IVr*
elsvou para «G->. o padrão dos

!"r»es abal\n relacionados: — Os-',i Castelo Branco — Rubens Dutra
feals — M;rIo Mach.irio da Costa
Mlla Cunha — Rute de Albuquer-
Cru: Pedroso — Mfirlo Feirelra

... — F.untce Paranhos Guimarães
Eimeralda Cavalcanti de Aqular —
il,r,bn rio Farias — Silvio Perroni
Vete Bandeira Neri — Eunicv> Me-
taiinet — Orlando Gomes — Orlan.

, Sniisa Fontes — Eunlce I.apnrl
llola — Mame Casado de Lima An-
i - Marina Soares Barbosa —
2'mtrn Calmbro Ribeiro — Nair
¦ Rocha — Nilza Moníno de Oli-

Roberto Gomes — Nelson Ro-
? Medeiros — Maria Peixoto Bra»

Maria Ana Gomes Seoane —
a Ferreira — Maria Pezzlni Mon»

Oifcle Correia da Costa — Ve-
feia Santiago — Olca Soares da
i- Manuel dos Passos — Geraldo

Djalma Guedes — Silvio Bar.
Corte»! - Gnnoveva da Silva Bar-

Marl» Clara da Rocha Macha-

do — Rosalvo rie Arruda Estrela
Emílio Wilson Neves — Adelmlro rtaSilvn Santos — Herondina Batista —
Gilson Lima Verde — Nalr Dias Bar.bosa — Nauto Bitton — Hélio Morei-ra dos Santos — Wilson Gomes Cornei-ro — Ondlna Silva — Inocêncio de
Lara Pinto — Rubem Flori -- Paris
Barbosa Doria de Gois — Humbertu
Marzan! — Murilo dos Santos CoimbraIwan Patrocínio — Zadir Otacilio
Ribeiro Paranhos da Silva — JoSo Da-
vid dos Santos — Hólto Bastos Santia.
ro — Hebe de Oliveira Matos -- Te»
i-esa Mangia Raimundo — Maria rie
Nazaré Mendes Pereira — Valério de
Sousa Coluinho — llca Tavares VianaRoselia Raso — Virgínia Flguelrl-
nha Guimarães — Nanei Sales da Sil-
va Rocha — Marta Mayrink LimoeiroMaria da Glrtria Gurgel de Bitten.
court — Hercllia de Brito Banha —
Paulo Guaplassu de Si — Álvaro do»
Santos — Antero Eenevides — Francis-
co Pires Lavor — Eudóxia Chaves —»
Mário Ferreira Gomes — Carmélla ds
Perdigão Nogueira — Luis Moreira Ri»
heiro — Henrique Emílio Franco —
Luís Goaçalves Vieira — Leonor Sam»
paio Guimarães — Gioconda Tessarl Ll.
ma — José Lube Neto — Jurandir Fer.
nandes Garcia — Fank Aires dc Cas»
tro — Horácio de Azeredo Coutinho —
Dulce Ehrhardt de Melo — Eugênio de
Andrade Câmara — Geraldlno Borges
Guimarães — Diva Pereira Wandecli

Orllndo Amaral — Demoslene»
Soares de Magalhães — Neuza Godinho
rios Santos — Ana Assunção Porto --
Mário Gazancgn — Euridice Pereira d«
Cunha — Corãlla Calazans Mala —
Jurema da Paciência Nabuco — Dulcl»
néia Reder Dias — Maria rie Lourdes
Austregésllo Leal — Maria de Lourdes
Nobre Guimarães — Maria de Lourdes
Chaves — Maurício P.amos — Milton
Machado Leobons — Nariir Muniz d»
Sales — Maria Leonflia Llsbfia Ramo»

Maria Prata Nunes — Albertinc
Ferreira das Neves — Maria Augusta
Bicalho — Otávio rie Almeida Coutinho
Dulce Alves rie Alalde — Nildl Maria
de Camargo — Nelson Alves Machado

Oltnda Afonso — Maria José Bor-
ges Caminha — Edvvlges Bustos —
Maria .losé Basto* — Otacilio Baldra-
to Teixeira — Maria Sofia da Gam»
'Sanlos — Mlrga Massena Godinho —
Mary Ferreira Machado Newton — Joa-
auim Carneiro Rodrigues — Maria da
Glrtrla da Silva Coelho — Adella PI-
nheiro Pinto — Marina Carrascosa
Contreims — Nllton da Costa — Nt-
lo Carlos da Cruz — Cindida Lúcia (Je
Sousa — Celly Batista de Sousa San-
ins — Jorge de Sousa Machado — Na-
dir de Almeida Sllben — Manuel Au-
susto Guerra — Caeilda Pereira Braz
-- Alcldiadlna Cavalcanti Guimarães
Teixeira — Alzira Vaz — Astroglldo
Sancho — Antônio Carlos Alves Pe-
reira.

Ar*i,o nos vigilantes at\
TREFEITO

O prefeito recebeu da Assuclaçáo dos
Vigilantes telegrama pedindo-lhe que
(sancione o pro.ielo que reestrulura *
Poliica de Vigilância.

SEKAO RECEBIDOS TELO
PREFEITO

A diretoria da Associação dos Zelado,
res «! os representam es das classes »de
contínuos, serventes e trabalhadores,
que vêm pleiteando diretamente « me-
lhorla das referidas classes, convidam
os seus componentes, efetivos e extra-
numerários a comparecer ao Palácio
Guanabam, hoje, As 17 horas, quando
serfto recebidos pelo prefeito.

DESPACHOS PO PREFEITO
Na Secretaria de Administração —

Germano Monteiro Bento Filho — Au-
torlzo. Maria do Espirito Sanlo Gui-
marües — Arquive-se: Manuel Bento
— Autorizo; Amoaclr Nlemayer — Cl-
ente. Seja submetido, novamente, f>
Inspeção, decorridos 90 dias de vser-
ciclo.

Na Secretaria do Interior — A. T.l-
nhares — Ciente. Prossiga-se; Valde-
mar Jean Jacques, Getolio Norberto
Machado — Arquive-se; Romeu Felix
Bailes — Desejo lermínar com o Jogo
de futebol nas praias de banho llml-
tando-se a um máximo de quatro os
locais onde se permita. Ao Departa-
mento de Fiscalização compete agir. e,
cnm brevidade: Agência Luz — Auto-
rlzrt; Anlero da Silva — Reduza-se;
Jofio Maria — Concedo; AIRertino Brl-

O LEITOR TAMBfeM OPINA

COISAS DA LIGHT

ivei

¦inguérn deve faltar às urnas, especialmente
moços, que são o futuro da Pátria —

(Amoacy de Niemeyer)

»J AOS FISCAIS DA PREFEITURA
'»"< PREZADOS AMJGOS 3 COLEGAS. SAUDACÕKS
¦ Antecipadamente agradecido pela coopera(;So, espero urgente

m
•^ila. Das ifi iís 19 horas

José Mariozxi Filho
FISCAL

INC. ELEITORAL: — Rua Luís de Camões, 56-A — Tel.: 4S.«."i5'„\

rascANA o/nelnor restaurante
fíí/A SAdJosé se

et»
eus,}-
dão
nais
<••>
et»

de
ibar
vli^

do
,(i«

«lt*

F S I Li D A
CONSERTO DE COLARINHO

Colarinho da fralda .
Punhas novos 
Çnnfecção sob medida ..
Vários consertos, colarinho, fassenda n*>va

CrS
ür$
Cr.Ç
Cr$

20.0»
15.011
60,00
S0.00

fRAÇA OLAVO BO.AC, 11 - MERCADO DAS FLORES

AMANHÃ AMANHÃ

LEILÃO JUDICIAL
Espólio (lo Amanda Hermes da Fonseca

(Princesa Belfort)

LEILÃO DE MÓVEIS,
JÓIAS E UTENSÍLIOS

(UA BAMBINA, 157 (Botafogo)
ftSO NUNKB tutoriiido por nlvmá Ho MM. Br, Dr.
Jí d* Dlrvilo iIh !{' Vnr» do (irtktn. * Hueeniun», Cir-

í'l'}- Cjffeln, vendfilá nn l«HAo mmnM, «e*í«-í«l»'»«-
*«• ««(«mbro ilr WMi, kn 'M huri.ni mIm Jinlm «»•*»¦

p dormlIArlrti ,...•.•> i-mmI, IMhx, prfiiwrli» IribMH»m ""Ihiimh, uluiml,U,»"ê^i Viíê têÜÃou dstulhurfo
«'» "'Unm\ do Ctwénio", dl «»'.»"híl< i

KUês — Revele-sc; .Tons» Botelho de Ma-
redn .Trtnlor — Concedo; I.eovitjlldn
Ralleslleil — Deferido: Rogério doa
Santos — Indeferido,

Na Secretaria de ViaçRo — Cariou de
Lemos Bastos e outros — Indetlro;
VIaçao Rerienlor Uda. — Deferido;
.losé Eugênio de Oliveira. Antônio
Francisco do Nascimento, Ônibus Cen.
trai Ltda. — Deiírido; Arlindo Dn-
míticos Lapas — Mantenha-se o alo;
Antônio M. Borges Teixeira -- Apro-
vel; .Toao .Tosí de Moura — Seja de-
slermdo; M. Gonçalves e Pereira —
Mantenho o ato.

Secretaria Ceral de
Administração

Atos rto secretário geral — Foram
designados Nelson Coelho rte Freitas
para a Superintendência do Transporte:
Valdemiro Novals, Geraldo -Espíndola
de Magalhães e Francisco Olibano rto.
sas para a Secretaria de Saúde: Sa-
mucl Inácio de Andrade. Luís Gonza»
Ka Lopes da Silva, .Tose Barros, Avell-
no Viana da Costa e Ari José Batista
paro a Secretaria do Interior e Segu-
rança.

Despachos — Moaclr Carplnler, Mar-
ta Silva Gomes — Indeferido; Alcides
Cândido de Freitas, Silvia Esnaty,
Maria de Lourdes Lelle Veloso, Maria
Nazaroth dos Santos, Cecília de Azrve-
do Franco da Cunha. Wilson Ferrari e
outros — Deferido,» Herclllo Nunes ria
Rocha — Arqulve-se: Arnaldo Ferreira
Laranja e Valdir Luis Figueiredo da
Gama — Indeferido.

UB1-ARTAMENTO 1)0 PESSOAL
Despachos do diretor — Augusto Pe.

relra Gonçalves. Alfredo Vieira d»
Araújo. Silse Campos Selxas Franco,
Cristóvão Medeiros Melo. Euclides
Guedes de Almeida. José Alves da SII-
va. Sebastião da Silva, Alfredo Lara
Rosa, RomuaMo Francisco Barbosa,
Agenor C. dos Santos Sabino Ramos
Fernandes, Angelina Matos Gravlna,
Dalva de Castro Palha, Arnaldo Coelhn
Carvalho, José Murilo Gomes, Almlra
Cardoso rie Lima, Alesandro Ferreira,
Mário Batista Nepomuceno, Manuel dt
Carvalho, Renato Cortes, Casemiro Vais»
de Oliveira, Antônio Miguel Fraga Fi.
lho, .lolio de Deus Gama, .Tuslinlann
José dos Santos, Artur Rique de Al.
melda, Cléla Barradas dns Reis. Eun1-
et« Miranda Machado e Antônio José ria
Silva — Concedido n salário de fa-
mllia,

Secre-taria Ceral do
Interior e Segurança

Atos do secretario geral — Deslgnan»
dr, Carlos Perinn de Macedo para o De.
parlamento de Fiscalização e Hcnrlqut
Augusto Dlniz do Andrade, para o Ser-
viço rte Expediente.

Secretaria Ceral de
Finanças

Despachos rto seeretírlo geral — NII-
r.t, Ludolf de Almeida — de «eôrdo;
José Maria Dias Ferreira — Mantenho
o alo; Iníústrlas Reunidas do Distrito
Federal Ltda., José Rebelo Casemiro,
Pereira Cardoso e Vieira — De acordo
com o parecer, restitua-se; Válter Gau.
dênclo rte Queiroz. André Samu e A,
Gomes Ltda. — Mantenho o ato.

Atos do secretário geral — Designan»
rto Paulo de Tarso Melo para o De»
parlamento rto Tesouro e Francisco df
Paula Andrade Farias para n Departa»
mento da Renda de Licenças.

Secretaria Ceral de
Agricultura

Atos do secretário — Designando
Ublrajara Baldomero Goulart para o
Departamento dp Ahasleclmenlo e Vál.
rtlr rie Oliveira Rocha para o Departa-
mento de Agricultura.

Secretaria Ceral de
Educação e Cultura

J>ErARTAMENTO BE EDUCAÇÃO
PRIMARIA

Atos do diretor — Designando SII-
via Oliveira GiMs para responsável pelo
núcleo 8351; Álvaro Pereira da Silva
Filho para a esrola Senador Camarâ;
Kunice Mlranda Machado para a esco-
ia João Ribeiro: Maria Dilon SOBres,
para a escola Rodrigues Alves: Dago.
herto Pereira Gulmarfies para a sede
do II) D. E.: Maria das Dores Lima
de Melo para a escola Cardeal Leme.

DEPARTAMENTO DE SACDE
ESCOLAR

Atos do dli-eloi — Designando An»
rtréla de Carvalho Asci'iico para o 1(1
D. M.j Altino Morais Sarmento para o
11. D. M.; Luzs Antônio I.'rural KIngs.
ton para o 1 D.M.: Dlnnrá Pereira
Goiana paia o S D. M.; Virgínia ri«
Morais de Florambel Pinto Peixoto para
n Instituto Médico Pedagógico Osvaldo
Cruz.

Secretaria Ceral de
Saúdp e Assistência

DEPARTAMENTO DR ASSISTÊNCIA
HOSPITALAR

Atos do diretor — Designando Nic»
rte Carvalho Pinto para o Hospital Ge-
ral Moncorvo Filho e Hilda Fernandes
Bandeira para o C. R. Prefeito An.
gelo Mendes de Morais.
Montepio dos Empregados

Municipais
SERVIÇO DE EMPRÉSTIMOS

IMOBILIÁRIOS
Exigências do chefe — Inscrições de

ns. 001 a 063: Compareçam para pa-
gamento da taxa rie avaliação».

- EMPRÉSTIMOS
Amanha, de llril^m às 14 hnras, «e-

lAo pagos os pedidos de empréstimos
anunmlarios neste mês e ainda náo re-
cchidos.

As propostas náo procuradas serfto
automaticamente cancelada».

(.'lulie IMunicipai
SESSÃO DB DIRETORIA — Reali-

zar-se-á hoje, quinta-feira, *s 17 ho-
ias, uma sesllo «xtraordlnárla da Dl-
l-ctoria do Clube.

PECÚLIO PAGO — A henlficlárla da
sócia falecida sra. Maria Adelaide rta
Silveira, professora, a tesouraria do
Clube pagou o pecúlio a que tinha dl-
Cell»

LISTAS DAS ZONAS ELEITORAIS
— A Sccivlarlo do Clube comunica «os
ws. sócios que te acham h disposição
dos mesmos as listas das zonas eleito-
rais nara consultas rios srs. associa-
rios e exmas. famílias.

SESSSO CINEMATOGRÁFICA —»
Hoje, quinta-feira, ás ?0h30m, «etá ex!.
blrii. na sedo de Hadock Lobo um fil-
m\» ric longa metragem.

KXCUItSAO A ARCOZKLO — F"t«
nrapcilnndii ginnrto Inieiísse a excur.
Nho q\lo o Dcpnrlametitn Soclnl reali»
ziuá li iinu/lvcl cidade rie Airozelo,
iui próximo dln 1. A partida «islá ihhi-.
i»ndn pwh H" l»'i horu w « volle no
dH, h. fi urde, Pi"'" por pessoa: Cia
i:in,iiii «'«liiniln Incluída iinsníiBorn e es.
tm,. m. Orando flolnl AiciMolo. Ins.
ciIcVn ha HiTrelarlli rtn CIUDB «td «
dia Ti rtn niiiiihin vindouro,

VMflPKIIAI, INFANTIL - DnmlWW
vindouro, nin '•" <¦»' uutubiio, o Rapur»
iiiiiwiiiii fi.i.iHl reillmi/l d" In nom»,
uma v-iMifi»! Infurilil, enm Joioi •
«NlbloAn 'I" lim 'Ume niopilo peie •

HKIIN/ÁO - foi' iiiiiii"»» d« fôii'»
,,i-(|iir riinii i. >¦ '" liam i '¦¦

i#«la»H'li» Ai IWIiWni, h leiinino dm
iuli.dn»i|i.i»-i> d«» tllviirtna Minii» d»
e»|i'iileii| '|U" iiíUvii iníicad» imn
ili»ia f*-ii*i l». iin»«»'I»,
mm W M«Í*A • «ei» icill/«'l'»

«inaiili», »» 'tu »»"»»«i »* t*,,tl ft! ".*

i*i.,„ii»*.i il" tini* fa in*»». »''»' ê.HlV
\m ft» Mn mnl mn, M Jãís*'!*!'

Escreve o ar. .1. Gomes da Silva:
«.A Light mantém um contraio com

a Municipalidade, segundo o qual,compromete-se mediante retribuição
nâo pequena, a fornecer luz, teleto-
ne, transporte etc, aos seus munici-
pes. D» maneira porque o cumpre
sáo testemunhas todo» aqueleR que vi-vem nesta «Cidade Maravilhosa»... _

ultimamente inventou o mito do•rsíTcl». Se de fato o Brasil fosse um"
pais bem administrado, essa brinca-deira custaria caro a quem a inven-tou, por isso que representa nada maisnada menos que a confissão cínica eriespudorada de que a Light pouco stImporta com as cláusulas contratuais
qup assinou, nada havendo feito n*es-se» últimos vinte anos paia provercom aparelhagem técnica uma cidade
que duplicou de tamanho nesse perlu-do. A desculpa de falta rie chuvase rie um grosseiro lamentável, porquenão nos consta que antigamente cho-vesse menos ou mais nesta reglfio. O
que havia é a populAyão muito me-nor e portanto jjastando menos, as re-servas de água que hoje estáo, «ieJato, à mingua.. Mas, repetimos, poioue estão a mingua? Porque a Light
preferiu que a situaçáo chegasse Adecalamidade publica para entác forcaro governo a sei riador desse imora-lissimo empréstimo »u<» arranjou ecuja única lou pelo menos principal!finalidade será engrossar os pinguesIcros oue anualmente consegue trans-ferir para o exterior, (enquanto quoos comerciantes e industriais daquilem de se ajoelhar á espera, paraseus negócios, nos guichés do palrió-tico Banco rio Brasil...). Agora, ooue deixou rie ser feito — criminosae 1nten«'ionalmente — repetimos, foiri tomada rie providências para proveresse aumento de consumo facilmente
previsível ante o crescimento da cl-rtf,ri,». Por ,|ue sô agora, é que setrata ria ariuçim rio Paraíba do Sul?Será qu<» antes o rio referido náo cons-lava dn mapa? Será que « Light nãolinha dinheiro para as obras? Se náoo tinha como podia exportar os ml-ihões rie cruzeiros de lucros que »x-
portava e continua a exportar, ape-sar de Iodos os entraves» qne a Car-leira Cambial do Banco do Brasil an-lepôe aos -seus nacionais? 'Uma «<5deduçfio é possível. O que falta aoshomens públicos rie noss-R leira éumn noção fundamental de vergonha
e brio. Querem o emprego. Os pro-.blemas brasileiros que se rianem. O
povo é uma cáfila ordinária qu* nãn
vale a pena auscullar a não ser em
período de eleições.

ft a época, portanto, rtos brasileiros
que se apresentam como ^salvadores
rio povo» ou seus mirabolantes pro--
gramas e promessas, n vista do que
até aqui fizeram quando detiveram
em suas mãos o governo por tatUos
anos... Procurem salier como o Ria-'
sil foi vendido e como «> povo bra-
sileiro sofreu mais do que o rios pai-
ses que tiveram a guerra em seu
próprio solo. O resto é conversa. Por
exemplo: — agora eslou escrevendo rie
casa. Zona Sul da cidade. São oito
horas da manhã. Ligo o rádio. Nnria
Procuro acenriei ns luzes. Narin. Te-
letnne para n Light (o telefone le-
vou quatro anos para vir. Só veio
riepois de cinco contos de gorgelR....»
U2.380(1. O que há rom o fnrnecimpn-
to dc luz? Depois rie perguntar o en-
rterêço, o empregado diz apenásmente
isso: — Luz só riepois rias IS horas.
Por que? perguntamos. & n resposta:
— Conserto de linhas. Sim senhor!
Essa é outra! Conserto de linhas.

Quer dizer que numa cidade a Liglit
só dispõe de uma linha rie abaste-
cimento. Quando cisma ric» brincar
com ei», •«•ni qualquer aviso |>r*vlo,
desliga o fornecimento e os consumi»
dores que vão ás favas. Isso sem
prensar em hospitais, escolas, casas
em que haja doenles graves (como c
o caso aqui pegado onde há necessl-
dade continue rie bolsas de géloj ali-
meiitacão de crianças, velhos etc
Nada disso existe anle o poder riilalo-
ria! de uma Empresa cínica que se
sente forte porque a triste verdade é
que tem torios os seus funcionários
«flBcalizadorf-Ji* na «avela como des-
raradamente nos informou há tempos
um rie seus «altos» funcionários quan-
rio lomos «ajeitar» a instalação do
telefone...

Sisse é um pequenino aspecto de
nossa desgraça geral. Bom seria que
os brasileiros (que já conhecem um
Brasil mais digno) meditem antes de.
votar nos manipancos rtesavergonha-
rios que continuarão ou piorarão ésle
estado de coisas •¦.

Inaugurações, hoje, no
Cais do Porto

Com a presença «t.. presidente ds Ue»
púhlicn, prefeito rio Distrito Federal,
ministro ria Viaeão e demais aulo.»l-
riades, serão Inaugurados, hoje, ãs 8 lis.
ria manhã: o cBIoco Amazunr.s» da VI-
Ia Portuárnla; «Presidenle Dutra» rum
•55 apartamentos; o Parque rie lnfli-
máveiss do Cais ri.. Caiu r n lluml»
nação de 1 .HfHlm rin Avenida Rio nu
Janeiro. O vnloi t»l.,hnl dessas ohi i«
é de Cr$ 30.000.000,00.

O at" terá Inicio na «Vila 1'oit iá-
ria»; á rua da America, esquinai da
run Barão da Gamboa.

Ordem Mística da
Regeneração

Recebemos:
'A fim de tintar de interesses ge-

rais, ficam convidados Iodos os asso-
dedos e adeptos. Irmãos. InclusLe
aquiles que [riram afastados pela Dl-
retoria, para uma i-união que lera 'u-
gar, hoje, ã avenida Almirante Rarro-
so, 72, 5.¦> andar, ás 20h30m».

v«dHr^lH
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DESAPARECIDOS
Desapereeeit df

iúa residência, ss-
Vado último, Ral»
aiunda Xavier di
lesus.

Sua, mãe pede •
quem tiver qu«I-
quer notici* da cie»
saparecidá, eu j »
fotografia estampa
mos no clichê »o
lado. informar peln
teleíon* -lil-78í:> ou
para a rua Livra-
mento, 77, 1" «nd.

* * *
Acha-se desaparecido da residência,

na estrada da Posse n. ílüít, em Cam
po Grande, desde IS do corrente, a
sra. Rosalina Vieira de Sousr, de «0
anos de idade, que saiu de casa nt-
quéle dia, náo mala regressando. Náo
a tendo encontrado nos lugares enrit
procurou e esclarecendo tratar-se rie
pessoa doente, seu filho José Antônle
Teixeira, vem pedir a quem tiver notf.
rias o favor de transmitir para o en.
deréço acima.

Kalmnnda

CAMPANHA PELAS REIVINDI-
CAÇÕES DOS CIRURGIÕES-

DENTISTAS
Realiza-se, hoje, a as-

sembléia geral da
classe

Do mesmo morto que várias ou-
trás profissõen liberais, também
os cirurgiões-dentistas prosse-
pitem na sua campanha por sua
mais urgente reivindicação, isto é,
a melhoria de seu» vencimento».

Hoje, fts 20 horas, no auditório
do Instituto dos Comerciários, á
rua México, 128, 10,'' andar, será
realizada a, anunciada assembléia
geral dos cirurgiões-dentistas.

Nessa ocasião, serão apresenta-
dos à classe os memoriais (jue «e-
rS.o entregues ao presidente da
República, ao ministro do Traba-
lho «> ao prefeito.

Para esta veuniüo estão sendo
convidados todos os dentistas •das
entidades autárquicas « para-esta-
tais, bem como das Instituições so-
ciais e particulares.

Celebraram o centena-
rio da morte de RaJzac

Informa um despacho de Paris que
os balzaqulanoa de Parla e das cidades
ligadas a Balzac, Toura, Salimur, Alen-
c,on, Fougeres, Frovins, Troy««, Metz,
Orléans e Beaugency celebraram o cen-
tésimo aniversário da morte <lo grande
escritor com uma missa celebrada na
Igreja de salnt. Philippe de Roule. HA
um século, o carro fúnebre de Baluan
deixava a Igreja, paróquia do escritor,
para o cemitério.

A tarde, reuniram-se ao redor do mo-
numento qne se ergue «Obre o tfimule
do autor ria «Comédia Humanai., do
Pere Lachalne. O busto do escritor
emergia rie uma monianh» de flores.
Pierre Uescaves, Ciídton e o« ..refém»»
da» cldadee referidas tomaram alterna-
tlvamente » palavra e leram as rtltl»
ma» páglnHS do «Per* Rorlnt^.

Em SÃO PAILO

REAL HOTEL
Tinlos om «pariu-
i.ir-ii.n-i com bl-
nl"m<» privativo

RUA Tirvii.mAS n.- <;•:,

Tflttoiw <>-H»07
( líIflV ini- Min )

PARA VEREADOR

FREDERICO TROTTA
^yg'gy-yMy+'y&
m \y;yyy:-M

m_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\___::y''g -¦¦''¦)^_^__\í_\__ ''¦¦'•¦_______]

Presidente do Instituto de Pro-
fessores Públicos e Parti-
culares.

Diretor
NO».

da revista «O ENSI-

Antigo vereador pelo Partido
Autonomittn (1935-1937)

Ex-flovernador do» Territórios
de Iguaçu e do Guaporé.

PONTOS ESSENCIAIS DO
SEU PROGRAMA

Semana de 5 dias com dois
dias de repouso remunerado.

Financiamento a longo pra-
zo para construção de casas
para trabalhadores, funcio-
nários e militares, com dis-
pensa de impostos munici-
pais.
Participação dos empregados
nos lucros das empresas.
Autonomia do Distrito Fe-
deral e sua divisão em sub-
prefeituras.
Ensino primário e secund.í-
rio gratuitos.
Melhoria dos transportes.
Problema do desemprego, da
viuvez e da orfandade.

Assistência à maternidade e
à infância.

N. B. — SSo validas as cédulas que tragam somente os di-

zeres «Para Vereador — Frederico Trotta» — ou as

que digam «Para Vereador — Partido Republicano
— Frederico Trotta.

As cédulas de R. Magalhães Júnior
candidato a vereador pelo

Partido Socialista Brasileiro
podem ser obtida* no» seguintes
locais: avenida Klo Branco, J?5
— 2" andar (sede do partido);
Livraria José. Olympio, à rua do
Ouvidor, 110; Madame Jenny
(iModnK). rua do Ouvidor, 1S3;
ConNiiltnrio médico do dr. Hura-
berto Alvear do lUagalhã*», *
rua do Ouvidor. M-A — i» ;m-
dar; Consultório medico do dr.
Francisco Benedetti, à rua Arr.ú-
jo Porto Alesre. 70 — l? emitir-,
Escritório de. M. 31. Cavalcauti,
â avenida Jtio Branco, 9 —- í"
andar — Sala 1.38; residência de
Nestor Moreira, ã rua Silva l*5n-
to, 3-A — Vilit Isabel; .•e'-.ííJèri-
cia de Ivan Palmeira, * rua
Ministro Otávio Kelly 9 Vi-
jucá: residência .le t»'i)s:.,.ti»3l
Amaral, à rua Ilr. H»\!cno l',»-.»m-
dfto, 81 — Vila Isabel: .(•-í.;.,u-
cia de Gastão Pereira \wh- 1
rua Nova «lerusnlém, 35 — í;«jii-
sucesso; residência de »!osé Man-
tenegro, à rua Bento Gonçalves,
133. casa 8, térreo, em Engenho
de Dentro; residência de Manuel
Schwar/., ft rua Professor Gabt-
¦m, 2H8 — Tijuca; residência do
Raymundo Souza Bantas, à rua
Frei Fabiano, S75 — Aptf 202;
residência de Renato Alvlm, à
rua Eurico Cruz, 28 — Jardim
Botânico; residência de Miguel
Santos, à praia do Flamengo,
M — 1' andar — Apt" 111; re-
sidência de Nelson ScJileder, é,

rua Costa Ferra/.. 38 — Rio Comprido; com Djalma Bittencourt, à
rua Riachuelo, ".'?.. tôrroo; no T«vitrlnho .Tardei, com Mara. Rúbla e
Gevsa Bôscoli: rn Teatro R >ginn, com Susana Negri e José Soa-
ros; no Tealro (\'"'o« linmi'. («im Cole Santana; no núcleo do
P. S. B. dn í ie:». » «'.-n;':! .lo&o Luís Alves, 830: e. no Teatro
Copacabana (entrada dos artistas), com Irineu de Freitas: na
residência ile Raymundo Magalhães Netlo, h rua «D». 34, em Mes-
gria; na residência tf» l-uís Carlos, à rua Pereira Nunes, 85 —¦
Aldeia Campista: na residência de Manoel de Vasconcelos, a »ua
Corceir. 25. em Ipanema; e, com A. Mattos, à rua Bento Lishôa,
70-A, sobrado, no bairro do Catete; na residência de Dyla Josctti,
a rua Ronald de Carvalho, «0 — Apt.' 51; na Farmácia Capital, à
rua do Lavradio, 50; na Livraria Sâo José, à rua São José, 88: no
consultório médico do dr. Weksler, à rua da Carioca, 5 — 5* andar
— Sala 504; no Teatro de Bolso, a pra«,'a General Osório, em Ijra-
nema: e na residência do candidato, à nia Marechal Mascarenhas
de Morais, 100 — Apt» 701 — Tel.: 37-0385.

DR. ENÉAS BALESDEOT

R. .Magalhães Júnior, jornalista
e autor teatral, candidato a ve-
reador pelo Partido Socialista

Brasileiro

Ortopedia
Fraturas l»s, Houpltnl Servidorm «Io EttaAo —

Kniliniftj-fla «i»iif» - Ralou X a «omlciil»
C!oi>«. Av Rln Itranro. 277 - «. 101 — 1 Js» :1 «.« — Tel.l SÍ-8SS3 — Ambnlfttórlo:

AV. MEM I>E SA', 2.10-A — 8 AS 5 HORAS — TEÍ„: 83-51*0 —
 RES.: 27-'i880. 

MADUREIRA
VENDO (^ASAS FT/.NTK de rua com 1 quarto, 1 sala, coslnliá,
e quinlnl, à estri/a do Porlela. 88 e !M). Sendo um sinal de
Cr$ S3.2OO.00 e o restante em prestações de Cr$ 644,00. Tra-
tar com MILTON ROCHA, à avenida Nilo Peçanha, 28 —
Sala 701 — Tel.: *?-B50fi, das » às 12 e dns 14 às 18 i.oras.

____-_-__¦¦________________ __________
__Mmmt-—^^____________\_0_J^^
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JOALHERIA PASCHOAL

CRONÓGRAFO SUIÇO
UNIVERSAL

¦ dinhstira Cr$ 5(0,00, ¦
praz» Cr$ 63.tO maniaii.

// \ .

CRONOG-sAFO 5UIÇO, cem 1?
rubi», folheado, cair fundo da
aço inoxidável, go.-iilido «mu
funcionom-nto, poi Cr$850,OO
a proio CrS 93,50 m-niais

_\m MODIRNO RELÓGiC /^M^T Jr^ãLjt&sMtm IRACEIET, folh.ado u \*W%<A A^fc/W»TY >M¦K ouso, luicst, garnn £*^^*fl!Í/J IV/Hr^ \WíW8 tido «tu p*"»'ii° /^fásmzy \^&&ffl m
§____ luns-ionamanlo s/***\£lj y^TV S-t*f/ *W.m tér^^k áSSP ma viiia. . m£^Jtáy) <M^nv S

pr»/o- <r*V^S/a#* /Á,si '-g/i» SrÍceÚ? m

Mm kWM7ff\ ^^^&-'/Ãw ,a""- ,ui- M
!5f- mm. Iuil \w*^*"'M7 co <ior«n gg.
Wt TlftXS À^(Wm^'}í! "n" A vi,,D W.
f_s__l s-lilm {wí^t/Kitt ' ,;s •'¦'"•||" ^K
SK mf\llm\ Jãí/t^tl/f '" ' '* ''"¦¦'" ""'" $H

Ac

RELÓGIO SUIÇO, folhando,
com pulstiro, 15 rubi» a com
gnrontia da funcionamanto,
Cr$ 430,00 A prazo Cr$ 4S.40
mansai».

•

«ELOGIO SUIÇO, folheada,
para homem com 15 rubie,
garantida teu perfeito funcl-
• namento. CrS 275,00 A
prazo Cr$ 30,S0 montai».

,.i.ll'.. I.KJi.m PARA Ml i/«
corda nam ll dlai. A villc
Cr$ 510,00, o prtueCr$ »>4,00 ............

i (1(111111(11 (iiMri.icio, a
.His», .1,» rsirtln. (srantlilii «
n.'ii per fello lunrlnnamento.
A s .sin ( rt I HMI.OI), a pruj»
Cr» lllll,llll mrnanle.

linde '//jTTI NPlül"'medi. M/St* W\Ia pera +'fwffo ¥**
oue •»¦•¦ j..'!»;,'j•<i »«.»,. prtil Oj-*».i.«.i* 'civ/i
luillia, • l'»i'•iiIumiI K.Q

Cri «10,0»,« ' '
•itit* Ml M ,00 mttiuAi,

TUDO A VISTA OU A CRÉDITO SEM MADOR

JOALHERIA PASCHOAL
;Ly .«AVENIDA RIO BRANCO, 114"' ". •"•' «.-AM

swss««iii»>«f««i«s*»i^
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"SO O FAKAÕ TEM ALMA"
A nova peça d€ Silveira Sampaio não se inclui entre as melhores désse

festejado ai tor c. ator Fiou mesmo abai.ro de "O Impado" que, por suu""'vez, 
é inferior ua anteriores. Serú apressado deduzir, porém, que não vale

JfgraKàe coisa. Seu ;)rrji«i,:o está no confronto, está no fato rie ter Sampaio
i Vubião demais com as suas sátiras à sociedade contemporânea, tornando"' 

o público do Teatro de Hôlso muito exigente.
Isoladamente considerada a. sátira passada nn Egito, três mil nnos ou-

tes de Cristo, com os personagens falando na linguagem do Rio e refe-
rindo-se à coca-cola. ajrresenta qualidades acima do normal vo teatro li-
ijeXro. Possui traços de originalidade, possui ólintit movimentação verbal

„ '0 mímica, contém hmaorismo de boa água.
jLü A discussão cm torno dc como contentar o povo que, contrariando a

lei dc Osv.s, segundo n qual "só o faraó tem alma'', dias seguidos aluiu
diante do palácio o coro "nós queremos — ulma!', nós queremos — alma!",
ó urna coletânea deliciosa de farpas Dela participam o indeciso Faraó —
Renato Machado, sua espertíssima esposa Unatsis — Laura Suarei, o

1 inanluvo Conselheiro — Raimundo Furtado, o' rapuce ricaço Jaflás —
Luis Delfino, o SOlsne caricatíssimo General — Edgar Vasconcelos e o
¦loltrie Sacerdote. -»

.Sc /).iii que todos se desempenhem òlimamenle de. seus papéis, salvo
ainda algumas indecisões, é de justiça destacar a nova e esplêndida cria-
ção de Luis Delfino, bem como o efeito irresistível conseguido por Edgar
Vasconcelos com u sua indumentária, o cavalinho de. pau, os gestos.

Silveira Sampaio sCmenle começa a aluar na segunda metade da
pei.ii. E' o maestro do coro que ritmadamente pede alma para o povo
egípcio tirando o sono do Faraó e du esposa. Sun interpretação do líder
qy.ü s,: dei.ua envolver e cair nu armadilha da corte, sucumbindo nas mãos
do escravo negro Anwnclep (Gilberto Silva, um detalhe correto) é mar-
cada ppla originalidade e graça que. distinguem sua nrle intcrpretativa.

Cenário e figurinos dc Ernani Vasconcelos, adequados. —- R. L.

Dulcina e Odilon fo-
ram homenageados

Outüai* num dos intervalos de
«As Arvore.*! morrem dc |ié», a
Coinimnlitii Dulclna-Odlloii homem-
ircou Dulruin e Odilon comemorai!-
d» suu vullu a» Brasil. Km nonio
''.n Companhia» falou a atriz Su-
«una Nesrl. As-radeccii o ator Odl-
lun A/.evrd», qne expressou acha-
rt-r.i se fir (¦ Dulcina muito* fell-
ces í»ut estarem de volta an Brai-.il.

Odilon, ..'tomou, ontem o impei
di' sua c.-Jucflo cm <;As Arvores
ii!»ir.-eri c,e |>Í», papel que ile ha-
viu Interpretado durante 4 meus.
antes de sun Ida para Buenos Al-
res,- onde representou em espa-
nh.;l com' Dulcina e um elenco ar-
l-enllnu. durante dois meses, a fa-
mosn peta «Chuva», nu Teatro
Granil Splrndid.

Sadi Cabral em «Ca-
minhantes sem ína»

Viajará o Teatro Foi-
elórico Brasileiro

Con, .icstinri íi cidade dp Resende,seguirá mi próximo dia 'JS d» corrente,i.- elenco dn «Teatro Folclórico Brasi-lem», que irá apresentar, a conviteda M-Jni-Ipa.idade local, espetáculos 'ir.nulos e quadros folclóricos do seu ie-•jertótlo. õ 'i. F, b. pnl- ocasião rinir.aururneiio do Museu dc Arte Mo-iierr-n daquela cidade.

DENTADURAS MODERNAS
AMERICANAS

Brldges, curtia* e consertos Ar
df<ntadura em SO minuto». DK.
HOCHA — Av. Marechal floria-
n«< -119 — Sobrado — Tel.: 23-31)5:)
ü n,a Iin-.es tlp Sousa 1  Tel.:
48-15T0 — (Praça da Bandeira).

Domingos c feriados das 8 às
12 horas
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SADI CABRAL

Sadl Cabral, depois de muitos me-
ses de ausência du teatro, está nova-
mente n» paleo, vivendo um papel dl-
ferente na sua carreira: o banqueiro
Miguel, de «Caminhanles nem lua»,
que .Sarah e .lonê César Borba apre-
sentam no Teatro Pênlv.

Ausente do leatrn, é unia maneira
de dl/er; no rádio e no magistério,
Sadi (ai,ral eslá sempre no teatro.
Alraves do microfone ou na sala de
aulas, ile difunde e ensina helas II-
cí.cs e exemplos de arte dramática,
üiiamlu <Mc reaparece num elenro. após I

(Conclui na 8.» pág*., 2.1 seef.o) !

cSands of lm, .lio.a;>, produçfto
Kepulilic. om caria/, na linha do
<><le«,ii. Direção: Allan Dvvau. Kleo-
co: John Wayne, James Brown,
Wall.v Cassell, John Altar, Iti.hurd
Wel.li, Arthur Iiuiií, Adele Mara,
Forrest Tiieker, JuHo Hislmp, *l«-
i«es llolilm, Ku-hnrd 'laeckft, Pe-
ter toe, lllll Murph.v. (*ei>rr«- T.vi.e,
liai Klelierllnr, John Mrliuire,
Marli.. Miluer, l.eonard Ctn.ilc.v,
William Self e mais seis militares
que, realmente, participara... das
operações: I). M. Sluiup, II. I".
(Jrovte, llarold i). Sehrier, Itene A.
(íaffnnn, Ira II. Ilayes, •loltn II.
Bradley.

Outro filme de guerra, Doía fei-
tn, «ftl.re TaraWa e Ivvo Jl.na, uni
dos estádios mais duros da luta nu
Pacifico.

•Inhn Wayne fa/. dr sargeníão ea-
rarleríslico, a ntena/ar u juízo doa
recrutas. Mas, ante» disso, è im-
mem, o tem melancólicos proble-
¦nas sentimentais, o que põp em
sua personagem Interessante acen-
I.» dramático. — listes são aspe.'-
tos humanos d? espetáculo, para
não fnlar nn. própria guerra.

O renArio é vivo, eonio convém
a uma n«,'áo bèliea. r laura niAo,
freiiuentemente, de fotos verídicos.»
rolhidas, mesmo nus eomhntrs, por
operadores navais. Aliás, c lão bem
imaginado o «screen play», e tão
fellí o 'íniontase» que mal se sen-
te a passagem do que ê. ficção
para o nue é realidade:

li um tratnmpiito srguro, ilcsciu
volve-o em linguagem bem com-
posta, rmpregando quadros ricos e
vigorosos, onde lampejam idéias
não só originais como tamhnn in-
teligeutes, e, às vê/.es, expressas
com extraordinário senso estético.
Assim, o tiro de canhão jogado em
«e!nse-up» na leia, pelas siirrealis-
tas e amplas raias dessa potente
arma; assim, ainda, n superposição
de fotogramas para narrar o trei-
namento, a energia do sargento, e
seu domínio sôbre a tropa; sem es-
quecec a Impotente cena final, rm
que cinco bravos erguem a bandei-
ra americana, depois de violenta
refrega, mercê de uma marrarão
adequada e de oportunissimo «Inng
slint»

He outra parte, também há
trechos convenciona is, dando um
ar de inegiiuidade ã ntuuisfern,
quebrando seu «encanto» bélico, pre-
judicando-lhe u cunho heróico. .Mas
tudo muito a» de leve, sem jamais
se tomar irrandc defeltn Outro
erro a ser apontado esto nn repeti-
ção de nliíiium coisa Já exibida em
fitas semelhantes, como, por
exemplo, «Im punhado de lira-
VOS» .

•lohn Agar o Adele .Mara mal
defendem o lado romântico, que.
todavia, Ihvan sabe preparar com
habilidade e Intuição arlivil—«s,
dando-nos momentos grnei" ••». '-o-
.mun ten ti vos. comoventes

John Wa.vne está n \<j>m-;m|.-; ea-
sa-se bem A personagem logrando
hnns efeitos. 1'orr >t Tm-Urr, es-
forçando-se por iscr natural... e
ninsi-frui'. Jiille llisliop poucu fa>
Wall.v Cassell é o melhor appsar dn
padronizarão em que vai caindo,
com aquele jeito n tipo dr gaiato,
tis demais, sofríveis.

COTAÇÃO: J — lta/.«ável.
RITMO — Scfctiro.
EMtlíllO — Bom.
KOTOr.RAFIA — Comum.
INTEKrRF.TAÇAO — Correia.

IIl'GO BARCELOS

«ROMANCE CARIOCA» ESTRÉIA HOJE
NOS 3 CINES METRO
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¦Jane Powell e Barry Sitllivan. .1 «»»</ è de "Romance Carioca".

Jane Powell, Ann S.ilhcrn. Barry
Sulllvan, t'armcn Miranda, i.uuis i_'a-
lhern, Scotly Beckett e ForJtúnio Enna-
novn são as principais figuras de «I?n-
mance carioca», o lão esperado musi-
cal .'Ue estréia ho.ie. nos três . cines
Metro. História leve p divertida, cheia
dt; bom humor, dc belas canções t* in-
tercssántes números dc dança, «lio-
niiince carioca»» apresenta mim primo-
roso lícnicnlor as aventuras de Jane
Powell, vivendo a figura da itrequiela
Nancy, a jovem nue vem ao Rio i,e

«Cruel destino:-'

SM;^'j*'SBftt*tfá*fcifir^tf-JMflBBWI^M ^B^fc v.-.*- mirt, . SVrr A

P>MflBflS^'x>9IH<s9!HNHHaafitD<<B
.'l/il. : .'i

Janeiro cm busca rie sucesso na car-
reira teatral e se apaixona por Barry
Sulllvan oue. por um desses capri-
clios do destino, apaixona-se pnr tun
vez por Ann Sothern, resultando dn!
uma serie tle acontecimentos de Incrl-
vel comieidacle que íaião rir muito
a li'j.la e qualquer plulcia. Alem cia
parle românUca, o filme apresenta lie-
lissimos números musicais c cançfiws
<iue encantarão a todos como «Km-
braccable You» e «T.ove ls Like Tnis-,,
interpretadas por Jane Powell, «Time
And Time Agaim-, cjnc Ann Sothern
interpreta com muita elegância, i)
lambem, dois números oue certamente
agradarão em cheio aos cfans^ < Vip-
sce-T-Oc «Carcom-pa-pa», iiue é uma
ailaplacüo estilizada do tão populai
.IJaiS.n.5 de Humberto Teixeira c l.uis
Gonzaga, números ísses interpretiiclos
pela pequena notável, Carmem Miran-
da, n, cnm ela. os rapazes rio Batido
da Lua. ,

.-Romance carioca» c o filme com
que us Metro-Passeio festejarão, hoje.
seu novo aniversário, riitfn-se de pas-
sugeni. Nenhum filme podei ia ser mais
apropriaria para o grato acontecimento,
porque «Romance carioca» ó alegre,
t ,mi > a alacridndo do lernicolor, tun
imí.-ica ticpiilantc, buliçosa, tem ro-
mane**, e lem, sobretudo, um cctibl»
iiiii' rounc as fiRuras mais amáveis que
Iludiríamos esperar para que nos cs-
pelassem mima comemoração de anl-
Mfi'1 sAi Io.. .

«Desembarca um inari-
nheiro», já na próxima

segunda-feira!
Os marinheiros tini uma pequena

cm caria porto... Mas há sempre uma
que é a verdadeira. * única, a defini-
tlva!...

E por isso veremos segunda-feira,
no Rivoli em «Desembarca um maii-
nhelro» como Ama.lco Na2ZRl-l, ma-
rujo dos sele males, «cal» como um
patinho nas artimanhas chorosas rie
Dorls Durántl. Apaixonados, amando
Intensamente, loucamente vivendo a
história ile um pobre homem que tro-
cou o navio por uma mulher! Nunca
Américo Nazzari esteve tfto (jarboso,
como nesta comédia espetacular ria
Art-Films dirigida nor Piero Ballarini
c com um elenco 'que inclui ainda
Germana Paolieri, Enrico Clorl e "
veterano comediante Polidor, rie quem
todos os antologistas falam bem.

Gail Russell em «Capi-
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Assim estíi Maiia Antoniela Pons,
em c t.'ruel destino^, poderoso drama
que o cinema mexicano nos apresen-
lai.i. Maria Antoniela Pons surge-nos
mn s uma vez em toda a sua e.xlra-
ordinária arle de .rumbeira» cum a
sua graça e malícia indescritíveis. Ilis-
lólia sensacional rie amoi c senlimen-
lu. .Cruel riestino» será exibido segun-
da-feira nos cinemas: Vitória, lpa-
•ifiii.i. America, Monte Castelo, Fio-
riano c Palace Nlt.

«Agüenta firmo,
Izidoro»

• Agüenta firme Isidoro; c ,*. pilmeli'a
produção rie unia nova companhia,
¦¦ue tem a orientação de Luís Mar-
quês rie Araújo .produtor associariol,
Ademar Gonzaga, Luis dc Barros e
M Paul Duvcirc.

Au lario rie Tolo, aparecqni no elcn-
eo de cAguenta firme Isiduio.> us yp-
guintes artistas: Nelma Costa, mine.
Um, Zaquia Jorge, Delco Júnior, Vio-'
leia Ferraz e Marilou üanlas.

<!ttit ¦fitiiiiStíil

A exqulsita (Jnll Russel c a ale-
gria rios iillins:. «le «Capitfio China»,
u filme da Paramoiml que estreará
segunda-feira nas telas rios cinemas
Plazii, Astórin, Olinda, Ritz, Slar, Pa-
risieiisc, Colonial, Primor, Mascote e
Hadock Lobo.

Quando foi convidada paia interpie-
tar o seu papel nesta pelicula, Miss
Russell uTui vacilou; aceitou inconti-
ni.nli a sua Indicucãu, porque *sabiii
rio antemão que não sã a história
prometia uma boa película, como ainda
mais uma vez contracenaria ao laiío
rie .John Payne, ator com quem já Ira-
haihou outras vezes. Provada assim
a homogeneidade ria dupla Gail Rus-
sel-.lohn Payne. repartem élcs em «,Ca-
pilSo Chinai as honras estelares com
.lofíiey r.ynn, Lon Chancy Jr. e ou-
tros, num drama vigoroso no qual a
simpática csliéla desempenha a con-
tento a parle romântica em meio rie
uma -atmosfera de ódios c choques rie
vingança entre homens da tripulação
rie um cargueiro perdido numa tem-
peslade em alio mar.

PEOGRAMAS PARA HOJE
TEATROS

-CIRCO GARCIA - FunçSes
-diária:;, às 2J horas.

COPACABANA - 27-0020. —
•-Calarica At. Rússia», às 16 e
111 tiornr.
-CARLOS OOMKS - 22-75S1.
iMão Boba*, As 16, 21) c 22
horas.

1-1X-CASSINO ATLÂNTICO. —
iFecnadu.

FENIX - 22-5103. «Camlnhan-
tes sem Lua», âs 16 e 21 ho-
ras.

FOLLIES - «Cabeça lnchitda>,
js 'J) e 22 horas.

GINÁSTICO - '.2-4.')U0. Fe-
chado.
¦ Ü1.0R1A ¦ 22-IJ1Í6. «PicCOli»,
úa' í7 e 21 horas.

JOÃO CAETANO - 43-S177.
fechado.

MUNICIPAL - 22-2SSS5.
..REGINA • 32-5X17. 'As Ar-
voics Morrem de Pt->, às 16 «

. 20hl&m.
lll V AL - 22-2127. »A Camt-

fula. do Anjo», ás 16, 20 t 22
horas.

!t'-:l-Üf3UCA - 22-0271. Fe-
chado.

. ¦ - SÈKRADOR - 42-6-142. 'ila-
rl&-.)oao», ás Ifi, 2U e 22 ho-

-.. ras.
•s- TEATRO DE liOLSO - «Só
-; n Fara6 tem Almas-, às 21 ho-
I> ras.
n-TFATRlNUO JARUÜL - «Míbs' 

If ranças, âo 20 « 22 horas.

CINEMAS
Cinelândi*

CAPITÓLIO - 22-67S3. Sess&es
Passatempo.

IMPÉRIO * 22-y*i!H. <.A «ran-
ds llucilou.

MLTHO - 22-6*110. iRomance
Carioca».
-ÜDFlO.N • 22-1608. «Iwo-
.Uma».

PAJ.ACIO - 22-()!í3S. «Areia
Movediça.'.

PATilE' - 22-B7II5. -.Katu-
otias.

FLAZA - 22-10-.I7. «O Ooslo-
iilo».

REX - 22-6327. «Afrontanno
:i Mortct.

RIVOLI - 42-9525. <Katu-
cha^.

VITORIA • 42-81)20. <A Pan-
lera».

Centro
CENTENÁRIO - 43-«M2*J

^Nascida pura Amai>.
C1NEAC-TKJANON - 42-61121.

-:Aula «le 01nâ.stlca>, com Pa leia
Uesenhn Colorido — «A Una

' d* Capre tireton» — Viayeir.
tlolorlrta — «Em maus Lençóis»

Desupllanle comédia — «Ca-
detes Canino:;» — Esportivo No-
tàvcl, etc.

COLONIAL - 42-S512. vO Gos-
tosáo».

ELUORALIO - «2-3H5. <gu»r-
telo».

FLORIANO - 43-HU74. «ivo-
,liuia».
-GUARANI - 32-5651. «Con-
fiHSItO».
. UijIAL - •I2-121«. «iwo Jiina».
-ÍRIS • 42-1218. «A Pantera»

MEM DK SA' - 42 22112. -A
ont rn».

I.APA - 22-2513 «Ene.mini
ao inverno».•lODEHfO - 22-71170.

OLImpIU • «t2-4!lbS.
. PAKIBIliNlilD • 32-.H23. 'O
OontUf(Ao>.

IMIEMIUII-ITE • «\ anil» d"
l''0H.<»
. 1'IIIMOH • 4Ü-U0KL, «II '!>'»

AVISO
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-REPUBLICA - 22-11271.

RIO BRANCO - 43-163','. «Ro-
inanre no México».
-SAO JOSÉ' - 42-051)2. «Ka-
tuciia-..

Zona Sul
ALVORADA - 27-2!<ü6. <\*énus

de Fogos.
ASTORIA - 47-0466. «O Gos-

tosSo».
FLORESTA - 26-6257. «Náo

me Diga Adeus.;.
-GUANABARA - 20-9339.
(Oianlapu Dupla».
-IPANEMA - 47-3MI6. «Areia
Movediça».
-METRO - COPACABANA —
37-DSSI8. «Romance Carioca:..
-NACIONAL - 26-6072. <0 Fl-
lâo de Prata».

PIRAJA' - 47-266». «Iwo-
Jlmn-..

POLI TE.» MA - 25-1143. «Mar-
caiía r»elu Deslinoi.

RITZ - 37-7224. «O Gosto-
sAo.*.

R1AN - 47-1M4. «Iwo-Jíma»
ROXV - 27-f.245. ¦.«uarteln»,
SÀO LUIZ - 25-7679. «.Iwo-

«lima*. *V
STAR - 26-2230. «O Goalo-

sio».

Tijuca
AMERICA - 4S-4fliy. «-Pecado

de Nina.--.
-CARIOCA - 2S-S17S. «Iwo-
.lima».

METRO - TIJUCA - 4S-S840.
«Romance Carioca».
-OLINDA - 4S-1U32. <0 (Jos-
tosâo».
-TIJUCA - 4S-451S. «Receios».

Outros Bairros
AVENIDA - 4S-166'«. «.rela

MoveUiea»,
-BAN I) K IRA - 2S-7575. -.O
Príncipe e o Mendigo...

CATUMBJ - 22-30X1. ,.Asas dc
Brasil*.

EST AC IO DE SA' - 32-2923.
-História rie uma Mulher».

F L U M 1 N E M s E - 2Ü-14.I4
«Tarzan e a Monianha Secre-
ia».

OIIAJAI," - 38-1311. «O Prln-
ci.ue e o Mendigo».

HADDOCK LOBO - 4X-9610
«O Gostosáo»,

MARACANÃ - 48-1911). «Iwo-
I tma >.
-NATAL - 4.S-MMI. .História
de uma Mulher Perversa;,.
-PAROQUIAL - u,el uastilho)
«Rapsódia Azul».

REAL - 29 346/. «Frenle a
Frente com os Xavantes».

SAO CRISTÓVÃO - 4.S-4925.
<A Filha rie Neluno».
-VELO - 4S-13S1. «A Deusa
do Mais.

VILA ISABEL - 38-13111.
íChanlage Dupla>.

Subúrbios da Central
-ABOLIÇÃO - «Franltensteln».

ALFA • 29-8215.
BENTO RIBEIRO - iSnnnue

ile Toureiro..,
BORJA REIS - 2S-8I78.
COLISEU • 2U-87&3. «Do Mes-

nm SnnRUe».
-COELHO NETO - .I.afile, o
Cor»sú.rlü>.

CRUZ e, SOUSA • «Cinco De-
vem Vivora.

CRUZEIRO • 4U-46DI,
EDISON • 2!l-444'.». «Cl liilrí.

pl.lP»,
IliA.IA' • 2II-S3,'HI,

,l>.\ IAI. • 2!i-inl,-i2. «1'niaii.ito»
.lun Muif* «tn Sul..

I.IJ.S (Miiiecluil llennrii.
Akiihn Hiiimienlnii»,
MAUUIIEIIIA < 3U'kiaíl, .llvn.

Iiiiiii >.
MAIIAMIAU,

. MAIHIITIO . VII lllll. ,u Ho»,
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MiiiHM • ati.iaiia, .n umuiu
ILiii" ii 1'nru»,
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IIIIIHHIMI) ... iHAMliUl, «D
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O Camondongo Mickey Pata do DUR1Ü DE KOT1CIÁS c stu inrmil Por Wall Disney
ÉLE QUER BRIGAR COMIGO!TícsZs" - ' ,. ¦'' / Vocc... Vote i mesmo muito eiiara- 1 // Tf.
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VEM 
atuando no elenco de radio-lea-

tro da Rádio Ministério da Fduca-
Cio, os rádio-atores Ivan Meira e Alan
Lima, quo começaram na mesma PRA-*:
como amadores do programa "A .Tu-
Tentndts Cria", dos alunos do ColcRio
Tedro H.

^: íj: >!í
'•fi yrINUTOS Biopniíicos". dc Sílvio

1V1 Morcaux. será transmitida pela
PRD-5 Rádio Roquette Pinto, ás 20h
45m. — As 21h05m, nessa emissora, o
soprano Ararl Belas Campos dará um
recital. — "Dentro da Vida", crônica
rie Marilla' Dalva. no microfone da
PRD-5, no horário das 21h45m.

* * *

NA 
"ConYersx em Família" da Radio

Globo, teremos hoje, à nolle, as
22h."H)m, discussões sôbre os problemas

da cidade
tos

f\ ROMANCE W Rio f ...

alrarés He vj.vdo Tarlido Social ufim,',,-::M

TEL

nov« proKrnma n'»e pn* «f « *
tiaMinistério 

"da 
Educaçs,, m^Wapresentar amanhS quinta t»i'" Irário das 20 horas] via»m ,, ,£lt»no passsdo carioca "o 'r.'!r"l!;!;:il

Rio", cm forma d- riflo.,.?,?-- <>
dará os costumes cs hábitos 'i:t'
tetura, « viria social. , muni,'':'**sla. a literatura «in Kio (j, .,','*
colônia ás duas primeira, d'fi,':'C'!l
publlcanas. "O rcmp.n-5 rt0 „;:';"a assinatura dc Sévplo D Tu"que parn a PT?.«i-3 ;Pm e,,-i.. 

""c"l,
rie rie programas, rnmo "Convii i*terat.ura", "S.imburá", "Tèdfi .'i''rica" p. tantos outros "bronca,,,**

PROGRAMAS PARA HOJE
MINISTftniO DA EDUCAÇÃO

(PRA-H — S00 kcs.)

8 horas — Abertura. — Marchas. —

«hl»m — Hora ria ginástica. 6h45m
Suplemento musical. 7 horas — Co.

líülo do ar (espanhol e italiano). 8 ho-
ras — Música, apenas música. 8h30m

Rádlo-Jornal ll.» edição). 9h30m —
Música dc todos os tempos. 10h30m —
Nossos filhos. 1 horas -- Musica para
s almfleo. 12 horas — O dia dc hoje
há muitos anos. — Trechos dc óperas.
12h30m — Rádio-jornal (2.a edkSoi.
12h40m — Música variada. 13 horas —
Noticiário das Bandeirantes do Brasil.

Recltal-concfrto. 17 horns — Ahcr-
tura. — Ao redor do mundo (Estados
Unidos). 17h30m — A Juventude cria.
IS horas -- Rádlo-jornal (.t.* edicãoi.
Melodias do Brasil. IBhllOm — Terra
brasileira. 19 horas — Música para o
janlar. 20 horas — SRmburá. 20h30ni

Selecfles musicais. 21 hora-» — Lon-
dres informa. 21h15m — Intcrlúdlo. --
21h30m ¦— Concírt.o sinfônico. 23h30m

Encerramento.
*

RADIO IlOQtJIJTK PINTO
<pnn-5 — i.-tnii kcs.)

R horas — Suplemento musical da
manha. 8h30m — Jornal da Prereltura.
S horns — Curso de ínclfs. 9h30m -
Suplemento popular variado. 10 horaa

Hora rio lar. 11 horas — Proçrama
Instrumental. 12 horas — Pelo Brasil.
12h30m — Fragmentos. 13 horas — In-
termez«o. Llhlôm — Fantasia. 13h30m

Instantes Mágicos. UhSÒm — Brin-
quedos.. 15 horas — Ritmos para o Ira-
balharior. Lourdes Costa. 16 horas —
Música sentimental. lOh.lOm — Álbum
de melodias. 17 horas — Conservatório
do ar. 17h30m — A mela lun. 18 ho-
ras — Are Maria. — No mundo da
melodia. IBliHOm — Solos de piano. —
19 horas — Bolsa dc Valores — Pales-
tra da Secretaria Geral de Saúde c As-
slsténcla — Suplemento esportivo. 20
horns -- Juventude Musical, apresen- jtando a. pianista Míriam Freire de Cas- ,
tro. 20h30m — Atividades da Prefcl-
tura. 201145111 — Minutos BioRráflcur.
de Silvio Moureaux. 21 horas — Co-
mentárlo. Armando Mlçuéls. — Reciln)
rio soprano Aracl Belas Campos. 21h
30m — Lledrr de Brahms. 21h45m —
Dentro da Viria, ri» Manha Dalva. --¦
Solos de piano. 22 horns — Resumo
do noticiário rin BBC. — Múslta uni-
versai. 22h40m — Informativo do Su-

perlor Trlbun.in Eleitoral ,J3 h...Encerramento, '

EMISSORA CO.NTINENTAI
irRD-8 — | 0.-II) kcs.)

in horni — Audlráo rom •»„„,,
Alves. UhlSm carta, fia sr. 

:ls!|
IBlHSm — Resenha rsportlva, flaíi'."se. lülilüm -- Contin-nm no lã19h25m — Basmietebcl em ty - ''
— Esportes. 20h40n , MilSj1 "le n .,,in - Parlamento «». ,.,,21 horns — Rumo a Buc-cs ti-, ,
17m -- Páulna politi.-a. 

'3lh31m 
nnrlto da vitória. '.'2 horas — Paifiido sr. Ademar dc Barros. Ei^ím

Comentário do rim. 22h:;6m - rL"nas do Ri») dn rvalj. 2:> ilr,tii 
' ¦?'

portes. 23hlõm - Hltmcs da ttltliiu1 horas — ET Cf? rrn mento.

RADIO TAMOln
<PRTi-7 — snn lr\.)

l"h.1llni — Soli.-. r> árgSo IS ir-— OrncSo ria Ave Maiia IBhlõrn
Novela relislnt.a. I8h30m -. ]irfi' 

"
saudade. JBh4r.ni - Mil . uma ncii,;lsi horns — Capitáo Alias , ja-,..'20 horas -- Audição «.'.- Frilz Ba"h','.'
Rar.islR. 20h30m — "Peilro «Jo Fediií.
lho". 21 horas - Pnu-.n para tnejiicüo. 21h.*i5m — Fnl!... rn ar. :iMhfi,
Programa da UDN. 22li30m - cfi.fi
da Chacrlnhn. com Abrlarío BitS
1 horas — Encerra mcntii.

Exercite sua
memória

Ü Ie '

Pequenas Tragédias Conjugais

Onofre nSo desconfia que eu sei
que foi éle que mandou o meu
nome para o Clube dos Amores e

Teresa pensa que fui eu mesmo
quo escrevi a

carta...

K*s>

ü DIÁRIO DE NOTICIAS é um jornal parn as elites de todas as classes sociai? Por Jillllllv iMlirpIlV

Agora chegou a minha vez: Esco-
liierel duas ou lios mocinhas c
mandarei cartas pedldontlo-as paia

quo venham falar comigo
pessoalmente!...

Eu lhes dis.se que, se. por •
arnso, não me encontras-
spm em casa, que laias-

sem com minha mãe
Sofia! Vou me

divertir a
bessa!...

¦r.'à*i"~~-^j"iWiia&wS; ¦ r^+ ^•itoi+fijgnwgá .m^\^r~*>**** **

O coionel terá, dentro em pouco,
mliitas queixas de alguém, pois dei

¦seu nome como lendo marcado
os encontros:.

O Marinheiro Popcye
':'i- *¦ Ha! Ainda om Im.i forma dcpolK —N
^* de tantoM anoM )

Voptyo sjb.> qtie luiatá n» l>arcaç*7 ^_ —«*-^\^*—v

Fará do DIÁRIO VE NOTICIAS o sen jornal
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LEITOR: — Responda, men-
talmente, ás perguntas abaixo », em
-ituiria, canfronle as mas respos-
tas v.mm as nossa», que ser Ao puhlí-
cadas amanhã :

10996 — Qual foi a tríplice pro-
fecia de Savanarola quo
se cumpriu'.'

10997 — Na saleiia de tipos slia-
kcspcaieanos o que re-
presenta Cailban?

*
1099S — Como vivem os frades

cia Ordem Cartuxa?
¦^í

1099Ü — O que quer dizer s/r;."
*

HOUO — A que se dá o nome
zimbóiio?

AS CINCO PERGUNTAS BE ANTE.
ONTEM «^ AS RESPECTIVAS

RESPOSTAS

KWH I o que tmiinii célebre a cl-
dadezinha alcmá de Obc-
raiiimergíiu'.- — As repre-
sentações de episódios da
Pai:cão dc Cristo, que ali
se leallJam de drz em dez
anos, em cumprimento a
um voto feito cm 16J4,
quantlo da pesle que asso.
lou a localidade. Os inlér-
pretes são todos habitantes
do lURar. e apesar rie mui-
tos nao terem instrução ar-
tistica, desempenham os
seus papéis com uast.inle
poder dramático.

io»!):; — Qual dos seueiais de Na-
poleão «e tornou famoso
pelas suas carj-as de Cava-
laria'.' — Mural, que sem
sei um estrategista como
Huclie, Desaix ou Lannes,
possuía noiavel habilidade
em movimentar gra n cl e s
massas de Cavalaria. A sua
Intrepldez e audácia lize-
ram dc seus soldados ca-
valeiios Incomparávels. Co-
mo comandante da Cava-
laria do grande exército,
salientou-se em Iena. Eylaii
e Priedlnnd, e a vitória rie
Napoleâo em Moscou, de-
ve-se-lhe em ernnde parle.

1091)» — quem foi que disse que ka-
vi» perdido a mão esquer-
da "para maior floria da
direita? — Cervantes após
ns ferimentos recebidos na
batalha de Lepanto.

*
1111)1)4 _ o que era Euléro antes d»

se Insurgir conlra a iere.ta
católica? - Monge ngos-
ttnianô. nascido em Eisle-
bem iSnxe), ein 1483, filho
de um operário mineiro.
Exromungndo pelo Papa,
queimou em Wlttenberg, aliuln de excomunhão r con-
llnunu lutando ato á mor-te (15461, pelo triunfo desun doutrina.

1111)05 — O que cxislr tir curioso nn
movimento da l.ua? — O
falo dela girar rie tal mn-
uelra que conserva sempre
n mesmn fnie voltada pn-rn a letra. Por enusn rie-..se movimento curloiw nnn-.¦a vemos o reverso riu
hiiii

..fOnBMPpNUÍNClA! • A,, dr¦illieilo d, ('«„(,„ silveliM ciin.
ns n-in «innoAn, OdoiIiiiiiiiiimiIp

neiiiiif, ii|ii'nvi>|i ii niln nu
l'l|l llIlflIH

l.eiftiiiiliii.

RADIO I1T1
trr,r,-*; — 1,511o kr, \

tôhl.lm — Brasil n dentro. líh"-?i.
F.-imllla musical T?CA Vlrtor. llhfij—- O sucesso rio dia, — Tlca noite"ci.
ra você. 11) heras - rtádlo cspotln
10h25m — Instantâneo musical. lofi.fi
rei — Pessoal ds relha guarda. !').llm — Muito r.lifin «io horizonte ||horas — Nos bastidores «Io mundo -
CrAnica rin mundo. 31h35m - Cr.»'tc-!;i o poeta? 22 horas - ri!?.!rs\
Rnvcrnnrinr rie SAo rnuin. 22lilSia .
Parêntesis sonoro. 2".h,*;iim — x'(ht
Club Ch.lOm — Prlmtlraí do dia. «
Encerrmiiento,

n vnro .n \. io.val
trni.-K — iisn kcs.i

1.*. horflí -¦ Convrrsa entre ix\\>\
lllhlSni — Cine revista. I8li25i,i 

"
Uoutr.r Pllullno. -- No mundo dj boli,
18h45m — Minha vida meu amor. t)
horas — História do vovó camsndi,
lShlõm — Avrnluras rio Anjo 20 hc-
r.is -- Viva .*» Msriiihji .'0h'.'5m - Rii
prirter Esso. -- Aenn.eceii P5;lm...
íl heras ¦¦¦¦ Comenti.no político. - &
í ii a rio sertão. 21h."»5ni - Orquestra irt»
Indica. '.12 horas - Pa lontra do dr. Vi.
cIih «lu Melo. 221)10)'. Msdlr d« KIi:i
Couto. 22h"t0rn - Disse me disít.
Utellnha Eri; 22h55m - Repórter Es»,
Hora dc propaganda política pr.rlUí.
ria. 24 horas — Ritmos cia Panalr r|
ar. üh4;»m — Museu de cèrs. - Zi.
cerramento.

k

RADIO GUANABARA
(1'RC-S — I.3IÍ0 kcs.)

lShlSm — Marcha dos esportes, il
horas — Frente Popular Guanabivi,
211i3õm — Comentário do nia - fi:!>
tórlas que a História cão conla il
horas — Conversa ao pé tio fogo. VÁ
30m — Rádio Patrulha. 33 horas-,
"Koii.i". 24 horns - Rádio Patrulti.
()hi5m — Encerramento.•

rauio (i.irtr.
irRA-ll - i.l" kn 1

171l55m -- Meditação. 13IU5 - P*
litlra fluminense. 18hò0m - Ondi il«
portiva. 1!) horas — Política c poii*
ros rio Partido Trabalhisla. mliljni -
Gravações. 20 hora.- ¦ Ba?.*>r cie M*
vlrindcs. 21h30m - PriiitríHia 'lo P*
tl«lo Trabalhisla Nacional. 21M3ra -
Gravaçóes. 221i.l0ni - POI' em Ml.
cha. 231io0in - Pinai,*

RAUIO Cl.(llll)
n-itr :; — i.irii kcs )

IS horns - Ave Marls. - Dlsc I*
ckev. 18h30m - Esquina da SltnpilH
l!l hora» E>porle no ar. 20 horas-
Sociais inlp.niis. E.uos p Opiniões,
2Chl0m - Tribuna polilira -0h2fitr» -
.Jornal do Paraná 20h2Sm Diário c»
Metrópole. — Novela "Matei!" -I ';';'
ras — A canção rio <*»»¦ Bloun.»
rie Cristiano Machado. 21h35ni - C»
mentúrlo iDDNi. 22 horas - <-'onvci«
sn ao pé rio foco iretrnnsinlssáo il
tuilestra do Bovcrnncior Ademar dc BIP
ros< - Comentniio IPSDL 22liMn! -
Conversa em faniilia 2,*ili34ni - J'*
saurus. 24 horas — Grande nnllrlalj0.
0h30m — Música variada. 1 hora-E»'
cerra me nl o

-A

BKITISn BBOAUCASTING
(ItRC - Londres)

19 horns — Resumo cie- progrüinas <JI
hoje. — In«:l^s pelo rádio (Batcri.
lShlSm - Noticinrío. 191l30m - R»";*
teatro. 20 horas - Pateslm. -™'J\

Música ligeira 11 " oartr). 30h'Jni»
Palestra, 20h4.*im M?sl«*a 1IW'«

<2.i parte). 21 horas -• N'otieíar!0.
21hlSm - Comentário de •'• "¦ \'"
KUson, 21h:i0m - Concírlo s!nfAr,l.-n.
22 horas - Sumírln daí noticias r r«v
dlo-panorama 22h25m - nrsumo M
proirram» para amanhã.

OCIMPRA-SE UMO
Kitceradelras, A«pUadnrr«, vjiqBlnas.
3l.it.irrs., Ventiladores. I rlalalt. *"'

(anil enmuletaa Pnc»-«e vm .

Tp!ls.:4:-t-9517e48-',.><30

ANTIGÜIDADES
Ciu.iprnin-se prntarhis, poreclanaii, ''"'¦
tais, tiiiitiiras, |i*.ias, marfins, '"'"'
parn papéis e inoveis He jiU'lir,.n.:°,l-atu-sc o valor dn aiillKiildiiilr -']_
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Telefones mais úteis Aqui trm o t+itor
mil. utclt, ou. •

mala

» '«lltlo doa t.l^r.i,.
¦ <•¦ -¦ i« aa% diticuidadet
uitrnle» i

Si.mrro : Tosto Central — w, Queiias .
2K-0U33; M. Couto — \ de Noticias

- 30-'JJ89: C. Chafl.!i:i; Mc
ílJCSi: G filias

_ M. Hermes 606; n. Faria - C.
t!!.õtfií«: 1'cdro 11 - S Cruz. 271.
"riirpo ir Bombeiro*: Posto Central

-i.lW. Est. Marítima — 43-0531

Reclamações do "üiirlo
- 4J 2S10 - Ramal 9rohcla Civil — Radio-ratrulha : —

32-1242; Del Econ Pop. : - 22-2303Delegacia de dia : — Tr'tfone • —
42-9614.

Repoi-lauem de Policia do "l»iirlo
de Noticias": _ 42-2310 - Ramal 15

BÍÉÉíLiUmieus
SEüUNOA SEÇÃO Quinta-feira, 28 dc setembro de 1950

Um jornal, sendo o resumo instantâneo tia vida Io-

cal e da vida internacional, é o primeiro alimento
do homem civilizado: geralmente, a refeição da ma-

nhã vem "depois" da leitura do jornal.

CONCEDIDA FORÇA FEDERAL PARA GARANTIR AS ELEIÇÕES EM ALAGOAS
Enviou o governador Silvestre Péri-
cjes para defender os seus pontos de
visla no Tribunal Superior Eleitoral

uni professor da Faculdade de
Direito de Maceió

podem prefeitos candidatar-se a deputado e ve-
reador sem deixar o cargo — Medidas de segu-
rança impetradas para os candidatos do P.R.T.
..No Tribunal Regional — Contrário o procura-
dor geral ao recurso dos comunistas de S. Paulo

A REUNIÃO ile ontem «Io Tribunal

Superior Eleitoral foi presidida
peln milUS Iro I.afaiete de Andra-

toe resolveu um Importante processo.

pvocniici 
'

jiiüri.i

«.«¦niiciilp >1e Alagoas, contendo a de-
- : formulada pela União Demo-

Nacional, contra atos de vio-
praticados pelo governador do

Estado, Si'. Silvestre Pcricles de Góis

Monteiro.
. ,..-a denúncia.' vieram se ajuntar

-imãs' outras, todas assegurando a' -'ida ali de um clima dc insegu-
nre tornaria impossível a rea-

¦incãn lio eleições livres e honestas,
im reclamos quase gerais se associa-
:..,, o, ,!os juizes do Tribunal Regio-

i>itoral. que. por isto falo. fo-
,,„, Contados como "declaradamente

' '" ¦ nrio governador do Estado.

rançi

UcciOíis
^nlP-otilctn o TritUl¦ "Igínciff

•i-orpus", íormulado em favor

Tribunal Superior
..,verteu em rUligíncWUm pedido tle

SfofleteiVdã Policia Militar, ainda
wr violências do governador Silves-
,,, Pcricles, e para defender os |X>tt-
L ,1c vista daquela autoridade apre-
ontou-se no Tribunal Superior, ori-

¦em o sr. l.uis Antônio da Cosia
Carvalho, professor cia .Faculdade de
Direito üe Alagoas, que teve a' opor-
Umidade rie invocar, na tribuna, da-
nrela curte, a necessidade dc manter-
«o prestigio da autoridade acusada.
Os argumentos do advogado, porém,
loram utilizados pelo rclalot- do feito

para a concessão do forca federal,
opinião unanimemente aceita pelo Tri-
butl.il, que eslava desfalcado dos se-
nttores Machado Guimarães, por mo-
lisüa. e Sampaio Costa, que se do-
datou impedido.

0 relator, sr. Plínio Pinheiro Gui-
niarSes, analisou todas as pecas do
processo, referindo-se até ao inciden-

i entre os irmãos Góis Monteiro que
repercute por lodo o Estado, depois
dn {ato ser relerido pelo advogado do
governador.

Ainda hoje o Tribunal Superior de-
verá oficiar ao titular da pasla da
Guerra pedindo . as providências ne-
cessárlss para fornecermos contingen-
tes ptcclsos para garnntlH da ordem,
da liberdade de propaganda e do livre
exercício do voto, em qualquer ponto

do Eslatlo em que julgue preciso o
Tribunal Regional.

OUTROS JULGADOS
Ainda na sessão de onlem o TSE rc-

solveu esclarecer que os prefeitos mu-
nlcipals que so candidataram aos car-
Kos de deputado e vereador nãu pre-
cisam se afastar do cargo durnnto o
pleito.

Em face de uma consulta sôbre a
nomeação de mesa tios pura mesas re-
ceptoras esclareceu o TSE que sô os
juizes eleitorais podem praticar tais
at03, cabendo aos presidentes de mesa
a nomeação de secretários para auxi-
liarem os trabalhos.

O Partido Trabalhista Nacional con-
seguiu, onlem, o registro da cândida-
tura do sr. Vitorino Freire ã vice.
presidência da República.

NO TRIBUNAL REGIONAL
O presidente do Tribunal Regional

rio Distrito Federal determinou a ptt-
blicacão de edital no Didrio ila, Jus-
tiia, sôbre o pedido de registro dos
novos candidatos do PSP ao Senado
Federal, para que, durante -ts horas,
fiquem sujeitos a impugnações.

Em face da apurarão de fatos, re-
solveu o Tribunal Regional Eleitoral
mandar reincluir no alistamento o no-
me da eleitora Maria Bernardn da
Conceição, que fora dada cimo fale-
cida. O juiz da Sexta Zona deverá
tomar as providências para a efetiva-
cão da medida.

O delegado do Partido Republicano
Trabalhista apresentou ontem vários
pedidos de medidas de segurança em
favor dos seus candidatos, ameaçados
na sua libredade dc ir e vir, e con-
tra as violências que diz estarem sen-
do praticadas pelo chefe de Policia
com vários cidadãos, do seu Partido,
nesla capital.

O REGISTRO DE ELEMENTOS
COMUNISTAS

O sr. Plínio Travassos, procurador
geral da República, deu parecer con-
trário ao recurso interposto pelos catl-
didatos do Partido Social Trabalhis-
ta, em São Paulo, que tiveram nega-
tios os seus registros para cargos ele-
livos. Refere-se o chefe do ministé-
rio público k cassação'dos mandatos
dos comunistas e declara-se de anôrdo
com o voto vencedor na corte pau-
lista.

Desenvolve-se a revisão da coleta censitária no Estado do Rio
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Clínicas Dr. Francisco Sant Anna
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ELEVAÇÃO DO PREÇO 00 CAFÉ OOM A CONIVÊNCIA DA C. C. P.
Persegue lavradores e espanca estudantes a

policia dò sr. Ademar de Barros
Seus inspetores de quarteirão continuam a praticar desmandos contra

eleitores d a oposição

Manobram os inte-
ressados no semi ido

da majoração

^s Coi _\«j^^5^Jvjfcjfc|3 de mobilização, em 1 l^|
**«7^9S^^-/mSw!OTR:i<Sn^^^ ,lias apenas, o gover- %Sy7r
^MÚÈrWJB, WtmaVmW&fflíi miov Antônio de Al- KwMl

\MÍs tóC*»í^/y^,^è»I^^^Lra buquerque Coelho de /ffv
" 'Qi.MJ^Ci^r^firMi^^P Carvalho, parte de Mi- !ífc

%i> <®fes^»^P^\ ^m^Jr* nas Geiais à flellte rie / A
filMí ®ímV W ti 1 8-OCiÒ homens,, na maio-

\( W»)^.dt\iWl,\m. 
"-iliWí. 'lil milicianos, em so-

XV&VS .Vê'Jm^ corro da cidade do Rio
de Janeiro que tora

^^ tomada pelos ti-an-

H "' -r y: ;ii,.,.m:.|,i, em última discussão no ãR^t,T\'^Syí.
-s^- Senado e no mesmo dia sancionada ^V^^YwÈ»

?.'';.< ÍV~ pela Princesa Imperial Regente O. lua- ^ *ií--~V'v5\^H
'¦':'; -i^r- ne!, a lei qne declara livres os (tllios Í^^C^Íáü-1 \**

X~ ipiii-ável ã liberta-lo dos escravos. K^TflfljSp^T^a
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l)R. ANTÔNIO REBELLO FILHO
CARDitil.otiiA - ELETROCAKDIOÜRAFIA ,~ MA8«>TB»AWA

Kua São I-rancisco Xavier, 603 - Tels.: a8-920o e 48-4453

CLÍNICA de olhos santa luzia
TRATAMENTO JAS DOENÇAS DOS OLHOS

Óculos - Operações - Diariamente, das 8 às P 
í,0^.>o,

^ENIDA MEM DK SA'. 41-1^ ANDAR - TM,.; 3-i-»-o3

Doenças e câncer da pele, sífilis
¦>u ri a ««líl XOr.DEIRA

iSX
DK. CASSIO NOGUEIRA

Assistente da Kac. Nac. tle Medicina — «"» «»

i^mblíta. IM - Edifício G. Dias - »•««ter

- Sala 502. das 14 ãs 19 hora» - fei» ¦- ""^

DR, JOÃO REGALLA
D(l INSTITUTO DA CARÜlOLOGIA

<AUI)IOI.O(ilA CLINICA IMIODICA

i '•'«•tiiMunliouriilia GuMolernplu
K»l'l« «fi-. BronS m - Sala U»Q » Tel.i «-MM- «"»

1 lfi liui-iis. Kcs.: _ Kua Snn Kranclsco \avliir, .171 — IO"-

48-.1,VI7 •• '8-11170.

O presidente da República recebeu
do deputado Benedito Costa Neto, M-
ce-piesidcnte cm exercício do Par-
tido Social Democrático, seção tíe
São Paulo, o seguinte telegrama :

(Apresentando a v. exa. as mi-
nhas homenagens, venho trazer ao
seu alto conhecimento os seguintes ta-
tos : O regulamento policial de -São
Paulo, permite aos delegados no-
melem, em número ilimitado inspet-.)-
res do quarteirão. Fundados em inslrit-
Cõcs emanadas ria Secretaria de ¦ Se-
gurança, os delegados do interior, em-
bora em sua, maior parle contrafei-
tos, porque a policia paulista de car-
relra 6 constituída de elementos ;dô-
ncos, estão nomeando para cada mini-
cipio. inspetores. de quarteirão em
número considerável, sòmenle escapai-
do municípios onde não existem par-
lidos adversários do governo. Munidos
de sua papélela de nomeação, iilis
inspetores recebem arma de fogo e ma-
terial de propaganda e se dirigem a
seus quarteirões, inclusive os rurais,.
começando o trabalho sistematizado de
aniquilamento da vontade do elci'o-
rado do interior que, cm certa Dnr-
contagem, c tímido e se recusa a com-
parecer fts seções eleitorais diante des-
sa pressão. Está' programado por ís-
aos inspetores de quarteirão fazer parar
caminhões dos que enfrentrarem a
situação e a pretexto de revista paru
recolher armas, despojá-los de nossas
cédulas, A denúncia dos falos ã Jus-
tlça Eleitoral não adianta porque és-
se alto poder somente pode agir em
face de provas, mas os documentos rie
nomeação estão em poder dos inspeln-
res o não são publicados no iornal ofi-
ciai e as instruções são sttscelí-
\'eH rie provas. Alem disso, n Justiça
Eleitoral somente prova em casos es-
peclais e, quando um c preparado,
centenas de outros terão ocorrido, O
único remédio. capaz de restabelece:'
a confiança do eleitorado é impedir
a perturbação resultante da rcai.-ão
inevitável que se verificará em muitos
municípios é a execução rio Item inís
das instruções, movimentação de Uo-
pa federal. Isto í. a colocação ne
pequena forca federal cm cada muni-
clpio, sendo em alguns suficiente umn
esquadra ou grupo de combate. Ape-

Íamos, com grande empenho, para u
benemérito chefe da Nação, no '.io-
mento em que se pretende esmagar a
vontade do povo, conveitendo-se im
autoridades capangas do governo es-
tadual. Respeitosas saudações».

Não funcionarão as
íeiras-livres no dia 3

de outubro
O Departamento de

Abastecimento tia Pre fei-
luru avisa ao público in-
leressado qne, no próxi-
mo dia 3 de outubro (dia
das eleições), não funcio-
narãò as feiras-livrc.s no
Distrito ¦Federal.

O ininistto da Justiça, recebeu rio
Centro Acadêmico XI de Agôslo. rins
csl.udunles . de Direito de São Paulo,
o seguinte telegrama :

fEm Assembléia do Centro Aoa.ifi-
mico XI dc Agosto, os esludantes de
Direito da Universidade de São Pau-
lo resolvem, comunicar a v, exa. o
seguinte : O governo rio Estado, 'imi
indisfarçáveis intuitos de coação poli-
tlca, prendeu e espancou um colflsa
do nossn Faculdade, quando no üso
legal de seus direitos de propaganda
partidária, ai Nerino Comes, 2v se-
cretário».

tt
O presidente da Associação Mural Co

Litoral Paulista, rie Santos, Silo Pau-
lo, dirigiu a seguinte reclamação ao
governo federai :

<A Associação .Rural do Litoral Pa.t-
lista, com sede em Santos, solicita
providências contra perseguições sos
agricultores, pela policia ademaris'.»
O lavrador Garcia, residente cm
Abdias. foi proso ontem. Saudaçõ-s.
.I.isc rireit de Almeida — presiden-
lei.

NOVO 
escândalo registra-se,

agora, na CCP. com o
caio do «cafezinho» .

Os proprietários de cafés e
bares desta capital vêm tra-
balhando junto aos membros
da Comissão, para que o «ca-
fezinho» e a «media» logrem
um aumento calculado acima

. da base do preço do café tor-
rado.

Nestas duas últimas sema-
nas comerciantes daquele ra-
mo têm estado em contacto
com as autoridades da C.C.P.,
acertando os detalhes dessa
solução, deplorável para os
consumidores cariocas. Fun-
damentando a pretensão, o
Sindicato do Comércio Hote-
leiro entrou com um pedido de
liberação do «cafezinho-) e da
«média», cujo objetivo é con-
seguir um acréscimo de preço
além do razoável.

Pandemoi io na Delegacia Fiscal do Amazonas
Estão paralisados há seis anos os serviços de tomada

de contas
«Reina completa desorganizaçõo e invencível atraso» — «Iminente o co-
lapso de toda a organização íazendária» — O único funcionário era um
marinheiro, que morreu na mesa de trabalho — Lacrado o cofre e fe-
chada a repartição — As contas da Comissão Liquidante do D. N. C.

Em dez anos, o aumento global da
população foi de cerca de 40%

Chamada de candidatos a auxiliar censitáriò

O auditor Aprigio Mesquita fôz, un-
tem, no Tribunal de Contas, o relato-
rio de um processo impressionante pe-
lo número de irregularidades que revê-
Ia. Nele o delegado fiscal no Amazonas,
encaminhando a relação de responsáveis
por bens públicos jurisdicionados ft refe-
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submetidos a novo Júri. Todavia, não
tendo comparecido um dos advogados
dc defesa, o julgamento foi adiado
pela décima vez

JURADOS UE OUTUBRO
Para servirem como .iulzes de fato

nos julgamentos do próximo mês. no
Tribunal do Júri, foram sorteados os
seguintes jurados:

Albino de Moura Mesquila — Alte-
mar Dutra de Castilho — Antônio Xa-
vier de Oliveira — Crlso Leão Fontes
— Cláudio Sinfrftnío de Medeiros Li-
ma — Eudoz.i Pedro Lopes — Kmanuol
Sampaio Costa — Tauslo Valcnlim
Viana — PYançols Nobert Filho —
José Fererira Gomes — João Cordeiro
da Graça — Luis Mac Dowell da
Costa — Luis Solano Carneiro da
Cunha — Mário Altino de Araújo —
Mário Chagas Dória — Marcial Du-
arte — Nilo Pinheiro Barroso — Og
de Almeida o Silva — Teotònlo Piá-
vio Miguez de Melo — Tito Pais Leme
r.mles e Vladimir Bernardes.

Adiado pela décima vez o jul-
gamento dos réus

Faltou um dos advogados — Necessária uma
medida capaz de impedir adiamentos prejudi-

ciais à rápida atuação da Justiça
Há quatro anos, transita no Tri -

bunal do Júri o processo a que tes-
pondem o.s réus José da Silva, vulgi^,
«Zézlnho e Scbaslião Vasques, vulgo
«Ncnem». Segundo a denúncia, os
acusados mataram o operário lliglno
Pousa Alves, a ponta-pés. O tatu
ocorreu no dia 126 de novembro de
19-lti, cerca das 19 horas, na rua
Ferreira de Andrade. Julgados no ano
passado pelo Júri, os acusados foram
condenados apenas a um ano de rie-
tenção, e obtiveram ísursis», ganhan-
do a liberdade. O tribunal de Jus-
tica, entretanto, considerando absurda
a-wdecisão dos jurados, anulou o (Ul-
gamento. Ontem, os criminosos seriam

Tentou embarcar peles
como roupa velha

Com destino a Cannes, transitou pelo
porto desta capital o navio italiano
-Andréa C», embarcando no Rio al-

guns passageiros para o velho conti-
nente. Deveria viajar pelo retendo na-
vio osr. Paul I.antcr, de nacional!-
dade francesa, que pretendia encontrai-
se com sua família, que so encontra
na Europa.

ü si. Lander foi impedido dc lnzê-to
devido h Interferência dos servidores
aduaneiros José Panlaleáo, Mancisco
Antunes c Eduardo Silva, os quais,
desconfiando de que a sua bagagem,
contida em sete caixotes, nao era a
.Iiio constava da relação declarada
pelo passageiro, procederam às forma-
lidades regulamentara; e, cm presença
do sr. Paul Lanler, abriram os men-
Cionados caixotes, constatando que o
seu conteúdo era constituído de peles
trabalhadas, de alto preco. Entretanto,
na declaração de bagagem constava
que o sr. Lanler levava utensílios de
cozinha e roupas velhas.

Diante da infração, o sr. Pantaleão
lavrou o termo de apreensão, comu-
nlcando, em seguida, o fato ao sr.
Scrzedelo Machado, Inspetor da Alfftn-
dega, que compareceu imediatamente
ao depósito de controle de bagagens de
exportação, onde se encontrava <•

produto da apreensão, dando outra»
providências, em aprovação no alo do?
responsáveis por aquela dependência
da Alfândega.

O.s sete caixotes apreesndirios posam
aproximadamente 1.000 quilos, cal-
culando-se em cerca rie 500.000 cruzei-
ros o valor ria mercadoria neles con-
lida. As autoridades fazendárias foram
cientificadas da ocorrência, tomandii
sn providências subsequentes cablveif
no raso.

rida Delegacia Fiscal expõe os moli-
vos do atraso dessa remessa c tece gra-
ves considerações sôbre a desorganiza-
ção dos serviços sol) sua orientação, es-
elarecenrio que, embota tenha reiterada-
mente pedido providências hs t.utorida-
des competentes, a desordem é genera-
lizada, abrangendo outras Delegacias,
sobretudo em relação aos serviços ck
tomada de contas, cm grande sll aso.
com sensíveis prejuízos para o Tesou-
10.

PARALISADOS DA' SKIS ANOS
Logo ao início, diz o delogado-fisca!

Edmilson Moreira Anais: «Ao assumii
a função, em Uns de novembro -titi-
mo, encontrei os serviços desta rupaiU-
ção num estado que poderei chamar dc
clamotoso. Centenas de processos, al-
guns envolvendo intetêsse financeiro dos
servidores, Jaziam no gabinete á espe»
ra de despacho; muitas outras centenas
empilhados nas várias seções, aguatda-
vam instrução e andamento; balam etes
das cxatórias, poi confetii hã mais de
dois anos; serviço dc tomada de con-
las. parallzado há mais de seis; repar-
tiçôes subordinadas, no inleriot do Es-
tado, pouco menos que abandonadas.
Em suma, completa desorganização e
invencível atrasei em todos os servi-
ços da Delegacia Fiscal.

IMINENTE O COLAPSO DK iôIJA
ORGANIZAÇÃO FAZENDAKIA

Mais adiante, alitma o sr. Edinil-
son. cEsta Delegacia, repartição paga-
doru de vulto, que atende an maior k.s-
tado e territórios limítrofes, perdeu ns
rédeas rio controle da arrecadação, da
supervisão e do sistema fiscalizadin e
vive para a execução de um mlninmi»
dc serviços essenciais, que é o que |us-
tiíica a abertura dns portas dlárlamt-n-
te. Desejo salientai, todavia que me é

simplesmente torturante contemplar umn
área administrativa de sua relevância
— porque fiscal e financeira — que
está caindo aos pedaços; conhecer os
problemas, o ver-me imyoienle para
solucioná-los; c, mais, assistir um co-
lapso iminente de toda organização fa-
zendátia e ficar manletado, sem po-
der evitar o «mal maior».

O MARINHEIRO MORREU SÔBRE
SUA MESA DE TRABALHO

«A' guisa de Ilustração — continua
o delegado — permito-me anotar um
episódio dramático, ou melhor, fúnebie
A Mesa de Rendas da Cruzeiro do »ul,
Acre, com a sua lotação incompleta e
os poucos funcionários afastados, es-
teve, nos últimos tempos, dirigida poi
um simples marinheiro! Trata-se ün
agência fiscal de relativa importância,
porque atende a uma cidade bem ariian-
tada e populosa, consequentemente de
acentuado podei tributai io. Como tem
vivido praticamente abandonada! a ten-
da tem sido diminuía, quando poderia
atinyit u quádruplo. Ali, segundo sei, os
contribuintes comparecem espontânea
mente pata saldar seus débitos fiscan
e. se não o fizerem, nada lhes sucede-
rá. Num rios últimos telegramas diri-
gidus a essa chefia, o humilde man-
nheno dizia da precariedade da sua
saúde, das suas poucas luzes para a
chefia de uina Mesa de. Rendas, da tm-
possibilidade rie dat conta de todo set-
viço a seu cargo, e postulava as pio-
vidéncias cabíveis, concluindo pur «lu
mat que as aspeicsas o as responsabi-
lidados do cargo excediam ãs suas lói
ças e .1 sua vocação patriótica. Naüa
se léz. I', o pobn marinheiro em dia de
mês passado, tumbriu sôbie n mesa di-
trabalho que usava na repartição, viti-
ma de um insulto cerebral. Após sua
morte, o juiz local mandou lactai o co-

(Conclui na ?.? página)
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do Kio tle Janeiro está
alualm.entu dividido em cinqüenta
e seis municípios, seis dos quais

criados no transcorrer do decênio
194U-ÕU, por desmembramento. O Cen-
so Demográfico de 1950 abrangeu, por
conseguinte. 56 cidades fluminenses;
em iodas elas, como é sabido, já foi
encerrada a coleta de in formações.
Também nas vilas do Estado se com-
plelou, desde alguns dias, a grande
contagem populacional de 1 de julho,
cujo andamento, nas zonas rurais.
prossegue eni ritmo acelerado.' A re-
visão ua coleta »e uesonvoive em todo
o território estadual, esperando-se
apreciável rendimento que deverá ale-
lar principalmente os resultados pre-
limituire.s, já conhecidos, de certas ci-
nades, como Campos e Sâo Joáo dc
Merili.

De um modo geral, o desenvolvi-
mento demográfico dos aglomerados
urbanos fluminenses, òcorriuo durante
os dez últimos anos, revela altos ín-' dices positivos. Em algumas cidades,
o crescimento da população alcançou
porcentagens supenoies st luü por ceu-
lo, ressaltando claramente a ocorrín-
cia tio fatores artificiais. De falo, se
forem comparados os quantitativos
populacionais-, referentes a ITMii e u
1IIÕU. lio cidades como Barra Mansa,
Duque de Caxias, Nova Frtburgo,
Nova Iguaçu, Nilópolis, São João de
Merili, Sao Gonçalo, Paraíba cio Sul.
Itugutil, Teresópolis e outras mais,
os respectivos Índices de incremento
elevam-se. em todos os casos, a mais
de õO por cento, e mesmo atingem em
Barra Mansa, lil. por cento; em Du-
que de Caxias, '_'10 por cento; em Mão
Gonçalo. 1K(). por cento; em Nilópolis.
ltl-1 iior cento; cm Nova Friburgo, hl
por cento.

QUARENTA POR CENTO O
AUMENTO GLOBAL

Nus cinqüenta e seis cidades recen-
soadas, a população total monta a
mais de 71S milhares de habitantes
— cifra suscetível de acréscimo, após
a verificação da cole!a e apuração.
Nelas existiam, em 1940, 511.IMO pes-
soas. Calcula-se disse modo em cerca
de 10 por cento o aumento global ve-
rificado no decênio.

Entretanto, não é pequena a quan-
lidado de sedes municipais- onde se
revelou precário, ou mesmo negaltvo,
o desenvolvimento populacional nn pe-
ríodo inlei-censitáriò. Itaoeara, flraf.
Sebastião do Alto e Silva Jardim (ex-
Capiva.ri) estão, por exemplo, neste
último caso: desde VJ4U, as respecll-
vas cifras demográficas viram-se redu-
zirlas cm proporções compreendidas
entre 2,5,e 10 por ccnlo, aproxima-
damenle.

Em. pelo menos, 15 cidades, o acres-
cimo populacional não atingiu, sequer
LH) por cento; e em cerca de 1/5 de
todas as sedes municipais, foi inferior.
a oO por cento.

CIDADES E VILAS
Enquanto, nas cidades, o crescimen-

. to global foi, como vimos, tle 40 por
cento, para as vilas do Estado o
índice correspondente foi muito su-
perior. Se em 1940 havia, para todas
as sedes distritais fluminenses, uma

população conjunta de 181.399, habi-
tantes, hoje existem nelas nada meno»
rie 324,500 almas, fixando-se, dessar- ..
le, em 7S por cento o Índice de cies»
cimento no decênio. O dcsenvolvimuni
to da.s vilas ter-se-ia processado, por
conseguinte, em ritmo notavelmente
mais acelerado do que o das cidades.

A verdade, porém, é que o índice'
enunciado reflete, antes, a grande
proliferação dos pequenos aglomera-
dos urbanos, ocorrida ua terra flu»
ininense nos últimos tempos. Seiã,
portanto, conseqüência da Criação de
novas vilas onde outrora existiram,
simples povoados de caracterisl.ii as
nitidamente rurais. E não, resultado
de um extraordinário — e incxplicá-
vel — engrandeelmento demográfico'
das vilas do Estado.

Com efeito, enlre 1910 e 1950, fo-
ram criados no Estado do Rio mal*
106 sedes distritais, o que elevou
para 352 o número tle vilas hoje
existentes.

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS'
A proporção que as necessidades do

serviço exigem, o Serviço Nacional de
Rsceiiseamento tem convocado os can-
didatos melhor classificados nas pro-vas de habilitação para auxiliar cen-
sltário e perfuradora. Estão sendo
chamados, presentemente, os eandiuà-
los a auxiliar censitáriò que obtive-
ram, no respectivo leste de seleção,
nota igual ou superior a 71, bem como
as. candidatas, a perfuradora com
bola final igual ou superior a 62.
Esses candidatos devem comparecer,'
até 30 do corrente, ,\ sede do SNR,
no horário de 12 ãs 17 horas (exceto
aos sábados), a fim de serem enca-
minharios a exame de saúde .e instrui-
dos sobre os documentos necessários
à admissão. Seráo considerados desis-'
lentes todos os que não se apresen-
tarem dentro do prazo estabelecido,
isto é, até 30 dc setembro em curso.

DR. ERNESTINO DE OLIVEIRA
(iinec.ilogia — "Cirurgia — fartos
- K. Araújo Pfirto Alegre. 5fi, n.">7. — Telefone» 4-.;-8IUli. -J7-7-J8I.

Jr. Pedro de AlBuqueíouu
DOENÇAS SEXl AIS

E UÍÍINÁRIAS
Rua lc KoKárltl HS _ |ji> i An <j„

D E S A I X
Avenida Rio Itrunco, 311, sala «OS.

Edii. ISrasiliu. Te).: 4-J--475».
Tortas as muiiliãii

Prof. Milton Rivera Manga
AOVOtiADU

SalaMénlc.i, í)»r-i." - :04

ATÉ CR$ 4.800,00
MAQUINAS DE COSTURA — COMPRAM-SE

Máquinas Singpr qualquer tipo — Pfaff — Ponto Ajour Esquerda
— Paga-se até o preço máximo tle Cr,? 4.800,00 no ato da compra.
Atende-se rápido pelos telefones 31-3900 e 32-7987 — Rua ÍSs-

 tácio de Sá, 37. 

BONSUCESSO
CASA VAZIA

Vendo à rua Adail, 144, ótima casa de vila com !í bons qiiar-
tos, sala, banheiro, cozinha e boa área. .Entrego vazia, com
uni sinal de Cr.Ç 60.000,00, facilitando-se 50% e o restante em
prestações mensais de CrS 800,00. Ver a casa 8 e tratar com'
o sr. Ivo Teixeira, â praça Getúlio Vargas, -i — si" andar —

Salas 920 a 923 — Tel.: 22-5543 — Negócio rápido.
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CALMA
DE GIFF0N1

Eficn» contra as enxaque
ci», nevrnlgi«s, dorei dc oa
ntçau, InMuenzn ou orlpo. f«
iu cs, reiimutlínio o dore« on
geral Evita a oombato oi
I. nll l.i.l.m

Nas farmiolOi e ilrogarlm.
Urn vltíroa ila BO a anvaloiim
ún V. . ¦ ".fi imi'!"

DaniWlo u«i'*H 1'aiwíuil»»
Droga» M Oino»' — «ua ft\
m'*ii» da ii"'" 1/ *

4§ O Brigadeiro teve, em 1945,

2.039-000 votos.
Se cada
mais um
nacional

bfigadeírista obtiver
ií0tOf o candidato

alcançará em 1950

Conquiste esso novo voto na sua família, dntre ss seus colega»
ou «ntro os i«u» amigos, snflm, junto a qualquer brasileiro I
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moacy ele Niemeyer
Rua da Assembléia, õl — 5" andar — U. D. N.

j*AÇÃO ENTRE AMIGOS
r~Flea transferido para o «lia 80 de outubro, a rifa que deveria

-íjprrer no dia 28 de setembro, referente a máquina de costura
^V  Sinjrer. 

dermol
Para os acidentes de toda hora*

m

O maior «stock» de
PEÇAS E ACESSÓRIOS

FORD
CHEVROLET
PLYMOUTH

— E

RENAULT
NAO COMFKE SEM. CONSULTA» NOSSO TRKÇO

AUTO MODELO LTDA.
''"Largo do Machado, 23 — Tels.: 45-1133 e 25-6050.

m-niim stmmmm

Terrenos na praia
de Sepetiba

SEM ENTRADA
00 prestações mensais sem juros.
Tosse imeiliata .podendo construir

imediatamente a sua casa.
Keserve 3eu lugar nas jiosshs ca-
mionetes, para no próximo domln-
íro visitar o local mais pitoresco
o futuroso sem compromisso e sem

despesas.
Vendedora exclusiva:

Expediente: das 8h30m às 12 e das
18 às 18 lio ras.

Avenida Presidente Vargas, 149 —
8' andar — Sala 14 — Tel.: J3-23GS

— Com o sr. Antônio.

LUIZ GAMA FILHO
JPara ser eleilo precisa de teu voto

Pedidos de cédulas pelos seguintes te-
% fones:
iL 29-3245 — PIEDADE

29-1008 — PIEDADE .
49-7902 — MÉIER
49-1591 — ABOLIÇÃO
25-4317 — FLAMENGO
37-0059 — COPACABANA
37-3597 — COPACABANA

l 38-3273 — ANDARAÍ
GAMA FILHO comunica, também, que

asi cédulas sem. o nome do Partido, ofereci-
mento de amigos seus, são válidas porque
estão, inteiramente, dentro da Lei Eleitoral.

m$m%ezeigW

Estreantes na ABI
Renlizn-se liojc, às 2J horas, no au-

ditóiio da A. B. I., o 4.» concerto dc
estreantes de J950. Participaram >la
recita a pianista Vrlmn Iticliter e a
cantora Teresinha Franco Tavares. Con-
vites na secretaria.

Orquestra Uni ver-
si tá lia

Realizar-se-á, domingo, às 10 horas,
no salão Leopoldo Mipuez da Escola
Nacional de Música, mais um concêr-
to da Orquestra tJnlversilária tia Casa
do Estudante do Brasil, sol) a dlrec.lo
do maestro Rafael Batista, que terá,
como auxiliar o estridanle Clco Gou-
lart.

Será executado o scífulnie progranw:
Beetiioven — «Ouverture» • Erometheus j
Sinfonia n. l; concerto em do menor
isolo d? plano a cargo de Míriam Frsi-
re de Castro;. A entrada será franca.

Orquestra Sinfônica
Brasileira

HOJE, AS 20 HORAS, O ENSAIO
DO CORO

Reallzar-se-á hoje, ás 20 horas, «o
auditório do Ministério da Educação o
Saúde, mais um ensaio do conjunto
coral da O. S, B., sob a direção da
professora Clpofe Pearson de Matos.
São convocados todos os inlPRrant.es
do conjunto.

OS PRÓXIMOS CONCERTOS
SETEMBRO

Hoje — Pianista Iara Bernete, —
Cultura Artística. — Teatro Muni-
cipal, As 21 horas.

Hoje — Pianista Vera Richter t
rantora. Teresinha F. Tavares. —
A.B.I., ás 21 horas.*

llomlngo, 1 — Orquestra Univer-
sitárU. — E, N. de Música, ás 10
horns.

OomlnKo, I — Frei José Mojica.
E. N. de Música, ás 2üh30m.

Conservatório Nacio-
nal de Canto Or-

feônico
CENTRO DE COORDENAÇÃO

Realizar-sc-ô, hoje, mais umn reu-
nião do Centro de Coordenação, com
o seguinte programa: •

») — Assuntos Pedagógicos;
b) — Leitura a. primeira vista do

coral n. 100, de J. S. Bach;
c) — Ensaio das canções rie cordla-

lidade, de H. Vllla-Lôbos:
d) — Leitura do Kyrie e do Sane-

tns da Mi3sa de São Selias-
tiSo, de H. Villa-L&hos;

e) — Continuação da Leitura do
Kyrie ria Missa de J. S.
Bach:

) _ Continuação da leitura da
Ave Maria de Francisco Braga.

Teatro Experimental
de ópera

«MOEMA» E «CAVALLERIA RUST1-
CANA», HO.IE, NO REPUBLICA, EM
ESPETÁCULO OFERECIDO AO PO-
VO PELO BRIGADEIRO EDUARDO

GOMES

O Teatro Experimental de Opera»
voltará hojo, ás 20h30m, numa recita
olerecida pelo Brigadeiro Eduardo Go-
mes ao povo. Não haverá convites cs-
peciais. As portas rio teatro serão
abertas uma hora antes do espetáculo
ser iniciado. O maestro Afonso Mar-
tinez Grau dirigirá uma orquestra de
52 professores, enquanto a sra. Car-
mem Gomes será o «regissour» e Ro-
berto Schalopfir o maestro rios co-
ros. A sra. Alda Pereira Pinto è a
diretora desse núcleo de artistas jo-
\ens, estando os cenários a cargo de
Pernamhuco de Oliveira, do Teatro do
Estudante.

íMoema> terá os seguintes interpre-
tes: Maria Elisa, Mourão, Edgar Ve-
loso, Lourival Braga, Armando Ma-
ciei, Onofre Sr.liettlne '.' Frede Ama-
ral. A «Cavalleria Rusticana» será
apresentada por um elenco constitui-
do de Dorlnn Lima, Afonso Valérto,
Enzio Feldez, Lilia Scwhartz e Leny
Gomes.

Frei José Mojica
RECITAL, DOMINGO, NA E. N. DE

MÚSICA
Em beneficio da O. V. S.. dará

Frei .losé Mojica, domingo, ãs 201l3Om,¦.it; Escola Nacional rie Música, um
recital rio canto. Ingressos na Cate-
dral Metropolitana e á rua 7 de Se-
lembro, 1S5.

Tecnicamente resolvi-
, da a televisão na

Suécia
Está agorn tecnicamente resolvida a

televisão na Suécia, declara u sr. E.
IJ. Esplng, do Departamento Geral ,le
Telégrafos, que acaba de regressar de
um congresso europeu dc televisão cm
Genebra. Oa países que aderiram ao
chamado sistema de 625 linhas, entre
eles a Suécia e a Dinamarca, pstane-
leceráo um intercâmbio mútuo rie pro-
(Tramas, quando tirarem terminadas
suas redes dc televisão.

^ I í^àSJLdeHORTEaSUL
Amazonas

NOVO OIIEFJJ DE 1'OLICIA
MANAUS,' 27 (AsapressI — O go-

vernador rio Estado, Júlio Carvalho Fl-
lho, decretou a nomeação do dr. Uavid
Alves de Melo para a Chefia de Policia
e do dr. Elphego .Iori;e do Sousa para
procurador Kf.ral do Estado, em subsll-
tulçfio aos srs. tenente-coronel Ailalbcr-
to Cavalcanti c dr. Renato Rocha,' res-,
pectivamente.

Rio Grande do Norte
COMITIVA DA ESCOLA SUPERIOR.

DE GUERRA
NATAL, 27 (Asapress) — Encontra-

se nesta capital a comlliva da Escola
Superior de Guerra, Integrada, entre
outros, pelos generais Osvaldo Cordeiro
de Farias c Alcides Etchegoycn. A co-
iniliva percorre o norte e o nordeste,
Informando-se sobre n situação econOmi-
cadessas regiões, tendo aqui realizado,
hoje mesmo, diversas visitas.

São Paulo
AMEAÇADA DK FICAR SEM I'AO
SAO PAULO, 21 (Asapress) — Toda

a.cidade de São Paulo oslève, ontem,
ameaçada de ficar sem páo. Os pro-
prletárlos de padarias haviam dcllbe-
rado, apôs uma reunião em assembléia
geral, suspender a, fabricação de pftô,
em sinal de prolesto pelo último tabela-
mento do produto pela Comissão Esta-
dual dc Preços. Estava decidida a gre-
ve. Entretanto, atendendo a uni apelo
da diretoria da entidade, resolveu espe-
rar por mais alguns dias, dando tempo
ao organismo controlador para estudar

. » - -*,
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FICOU SURDO ?
Escreva-mo o dia de sen univer-

sario e ilar-lhc-ei uma receita pa-
ra eliminar n surdez. Dirija-si; por
cartas para 15.014 na portaria
dPNle jornnl.

Pandemônio na...
(Concluafto <lo 1.» paginai

fre, fechou a repartição c guardou as
chaves. Esse homem não morreu, íol
Imolado.1»

S oseiá possível saber-se o nume-
ro e o montante dos alcances, que cer-
tamente existem, quando a situação íoi
regularizada. 3-"A 

titulo rio conclusão, o delegado
fiscal pediu desculpas i«ir não ler tem-
po de pintai com tintas vivas a ver-
daricira situação da Delegacia...

O auditor relator havia propst que u
tato fosse levado ao conhecimento dn
presidente da República e do minisuo
dn Fazenda, mas tnl decisão foi adia-
dn, cm virtude de o ministro Claudlno
haver podido vista do processo.

AS CONTAS 1)0 D N O

Foi também relatado prlo mesmo nu-
dltnr um pedido feito pela Comissão li-
quldanle do li. N. C. de novo prazn
paru prestar os contas dc 1U47, 1iMS e
1!M9.

Tendo em vista que a referida co-
missão tem abusado de tais pedidos, i'
Tribunal resolveu intimá-la a apresen-
tar suas contas dentro de sessenta dia?
improrrogáveis, sob as penas da lei.

Enquanto essa situação se protela, of
ex-servidores aguardam cm vão que se-
,1a cumprido o mandado dcseguranc*
que ordenou seu reaproveitamenlo 'me
dlato.

PROFESSORA DE PIANO
Diplomada com cursim dc. apor-
feiçoumento, aceita alunos. Tclc-
fomir para 25-492'J, do 8 as 10.

Reunidas em volume
as conferências do

padre Piquet
O padre Riquet reuniu em volume

(Edição Spesi suas conferências da
quaresma de 1!>.TI em Notre Dauie, de-
dlcadas ao Cristão em face do atel3mo.
Na rartn-pre.rácio de monsenhor Feltin,
que abre o livro, o arcebispo de Paris
deseja que o padre Riquet possa con-
tlnuar seu ensino, - do nlto do púlpito
de Notre Dame. — (S.F.I.).

SAO JUDAS TADEU E NOSSA
SENHORA DAS GRAÇAS, por
mais uma grande fraca nlcan-
çnda, torno público a minha éter-
na gratidão.

OUTKMBEB LIMA DO NASCI-
MENTO.

CAMINHÕES A FRETE
Precisa-se, serviço certo e efetivo, tratar com o sr. Cunha,
no escritório do Despachante Andrade Bastos, na Estação

Marítima.

Titulo Eleitoral n. 25.856
Perdeu-se o título eleitoral, pertencente ao sr. Luiz. Afonso Ju-

ruena de Mattos. Gratifica-se a quem encontrar. Favor enviá-lo ao
 Colégio .Itiruena, ã praia tle Botafogo, XHÍi.

Metabolismo Basal
Dr. Mário Rangel

Av. Rio Branco 11« -
14.? and. — S. 1108

Tel.: 18-7801

l)r. J. Cruz Guimarães
rjHOJKUlA DA SURDEZ — OUVIDOS — NAU12 — UAKGANTA

Tendo regressado dos Estados Unidos reassumiu a clinica.
Rua Mí>jcico, 41 — 13" andar — Sala 1.803 - Tel.: '1%-Zril,

RÁDIO DE PILHA
%&8BíW*W*:&s&m®'~m'~~ '

COLCHÃOJQE MOLAS -^^- I

OüBríAVhL.
INDEFORMÁVEL

«"'ÍU ^^WÊÊÊÊSF'' l VENTILADO.
U/irco co/códo c"e mo/os oafenfeado

Qua do Senado.I08^ode Jandro TF! 52-6111
VENDAS A VISTA E A PRAZO

AUMENTA OS GLÓBULOS
VERMELHOS DO SANGUE
FORTIFICA AS PESSOAS
FRACAS, ANÊMICAS E

ESGOTADAS
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À CLASSE FARMACÊUTICA
EMILIO DINIZ

DA SILVA
Chefe do Serviço cie Farmácia cio Mos-

pitai cios Servidores do Rstaclo, LI-

vra>docente (In Universidade do Brn>

hII, Prof, dn Ficuldldf de Karniii.

)lt\,a Odonloloolu do TstHiJn do lllo

Candidato a vorondor podn w«i vallono apoio
Piirliilo So<j/ilihl/i Itr/ihilciro

AV, RIO ijiíauí o, r/3,2/ andur - 1M,< 37-V6'#V
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Philco 5 válvulas ondae lon-
gas e curtas, pilha interna
com capacidade de mil horas.
Tipc ideal para a sua fazen-
da

CR$ 3.800,00
à vista pelo Reembolso Postal

SEM ENTRADA
SEM FIADOR

EM 10 PRESTAÇÕES
Estes rádios possuem trar.s-
formador universal, tomada
para pick-up e são de ondas
curtas e longas faixas am-

pliadas

CR$ 170,00
Corbet, cabeceira, 5 válvulas
linda caixa de madeira pinta
da a duco, metálico em cores
variadas. Uma sensação err,

qualidade e baixo custo

illiii»nilMii»IIMII»liM

CR$ 270,00
Indiana, 6 válvulas, olho

mágico
E ainda, rádios Philips, Phü-
co, Emerson, Pilot e outras
marcas americanas, diversos
modelos aos melhores preços

e condições na praça
VENDAS A DOMICILIO -
Compre sem sair de casa. Dis
pomos de vendedores com au
tomóvel. Basta telefonar pa
ra Moura, 26-2905 R. Voluil
tários da Pátria, 24. Apt. 9.
VENDAS PELO REEMBOL-
SO POSTAL: — Atendemos
somente a dinheiro,

Rádios, gelndelras, liqulclih
ondoreii batedeiras de bolo,
enceradeiras a demoli iitlli
laclefi domesticas, tudo do bom

e do melhor nt<í em Hi pr*»
t/irofis som numento 'Io (»'"
ço,

Luiz CoHla livul
dv Moiiru

MUA 0A ALFANIIROA, UM
i' «ala m m. uuA«e tu»

mHr\ UrtUUUAIANA

n rucurso iiiterpôBto conlru r. imriaria
212.

Rio Graiide do Sul
EQUIPAMENTO 1'AItA A DSINA
TERMO-EIvÊTRI^A DE SAO JE-

RON1MO
PORTO ALEGRF., 27 (A. N.) —

Estão sendo embarcadas na Inb-latcrra,
cum destino n esta capital, numerosas
jitrtes do equipamento da grande usina
central tcrmo-elétrlca de Sfto JerOnlmo,
pesando cerca ile. 400 toneladas. A usl-
na dc Sfio Jerônimo servira. Interligada
à, de Bu&res. n8.o so às diversas cida-
des da rogifto colonial italiana e do
vale' do Taquari. como também à cl-
dade de POrto Alegre, esperando-se sua
Inauguração em 1951.

Minas Gerais
CONSTRUÇÃO DO PALÁCIO I)A
JUSTIÇA »E JIIZ DE FORA

JUIZ DE KORA. 27 (Asapress, —
O governador Milton Campos mandou
o secrct.lrio do Interior providenciar a
construção imediata do Paláílo da Jus-
tica de Jiilz de Fora, velha aspiragâo
dos juristas e serventuários locais.

AGRADECIMENTO
ANTÔNIO RIBON e Família. OKrade-
cem mis Srs. Drs. Osvaldo Oomo» p
Arthur Oroflno La Porta pelo carinho
ii iliilicação que dispensaram à sim
filha Aliou Rlbon (Loió), por oeasISo
eni que íol a mesma BulimetMa, no
Hospital dc Pronto Socorro da llh»
ilo fiovernador, a duas melindrosas
operaçfics.

A srande capacidade proflslsonal d»
monstrada pelo operador, Dr. IA
Porta, e pelo médico rlínlen, Dr. Os-
vnldo «ornes, devem a vld» de «ua
filha, pelo que, de pfiblleo, lhes hip«i-
teram toda «ua eratlduo. extensiva
nos médleoli asslsteni<>s, Dr. lndalé-
elo Iglésln», enfermeiras « demais ser-
vidores do referido Hospital.

Aos ex-alunos dos Cur-
sos de Administração

do D.A.S.P. (1942-
1943)

Solicito o apoio de meus pre-
zados alunos e ex-alunos para
a minha candidatura a Depu-
tado pela UDN do Distrito

Federal.

Aguinaldo Costa

Avisos Fúnebres
IRMANDADE NOSSA SENHORA

MAE DOS HOMENS

Coralia Gonçalves
Cezar Villela

IRMA JUÍZA

*A 

Mesa Administrativa da ir-

ninndivde de Nossa Senhora M»e

dos Homens cumpre o doloroso

dever de comunicar aos demais

Irmãos e nmlitos de D. CORALIA

GONÇALVES VILLELA o seu faleci-

mento nrnrrldo ont<!in, Tepentlnanien-

te, convidando-os c a sua Exma. Fa-

nilll» para assistir ft Missa do corpo

presente que scrli relcbrad» em sua

iKreja, ft Rua da Alfândciça n. M,

íis í) horns, bem como para o sepul-

tamento rs Ilhailm, saindo n féretro

do mesmo local, par» a necropole de

SBo Francisco Xavier.
OR, RENATO PAES LEME

(JI1Í7.)

O Brasileiro que não vota é um estraneei
dentro da própria Pátria. — (Awoacf?

Niemeyer) H "e

Orminda Rocha Victorio da Costa
|

(Viúva JEmysrdio Adolplio Victorio da Costa)
Adolpho Victorio da Costa, Emydio Augusto r;. 'ral,Antônio Emydio Cabral, Dagmar Victorio d,; Oliveira (tinho, Kddie de Oliveira Coutinho, senhora o filha j|

cel de Souza Queiroz e senhi^ra, Gilda, Gilberto "
de Oliveira Coutinho, Manoel Valadão, senhora ,¦ fin,a . -e Miiuj
Victorio da Costa e íilha, Álvaro Kocha Pereira da stVva' iViUd
Pereira da Silva, senhora e filhos, Eugênio da Veijça Baste. *7
lhos, Humberto Pereira da Silva (ausente), Cristina tyr<,|r„ V,"1
reia e filhos, Nelson Pires .lordão, senhora o liiiio, (;ióii„ „,.'"•

in 
"'"""J l!

e convidam para a missa de 7« XW"°'

cisco Antônio Teixeira Campos, agradecem as manifestacÒM ,
carlnlio recebidas por ocasião do falecimento d« sur inesau™ ,
mãe, avó. bisavó e tia. e convidam para a missa dp 7: ,iia °'
pelo eterno repouso de. sua alma, farão celebrar sexta-feira' T
29, ãs 10 horas, no altar-mor da Catedral Metropolitana. Amei
padamente agradecem.
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Anteci.

Coronel Plinio Tourinlio
(MISSA DE 30? DIA)

Esther Pereira Tourinho e filha (ausente), Ma-
jor Plínio Francisco Tourinho, senhora e filhos

Major Luiz Carlos Tourinho, senhora e filhos, (au.
sente), Major Ayrton Tourinho, senhora e filhos, (auscn.
te), Major Reynaldo Mello de Almeida e senhora, Tenente-
Coronel Iberê de Mattos, senhora e filhos, Major Roberto
de Ulhôa Cavalcanti, senhora e filhos, Dr. Paulo Feijó e
senhora (ausente), João Eugênio Granier e filha (ausente)
Themira e Mercedes Tourinho, agradecem as manifestações
de pesar recebidas por ocasião do falecimento de seu que-
rido esposo, pai, sogro, avô e irmão, PLÍNIO TOURINHO
e convidam para a missa de 30' dia, que será celebrada
amanhã, sexta-feira, dia 29, às 10 horas, no altar-mor da
Igreja Conceição da Boa-Morte, à rua do Rosário, esquina
de Miguel Couto.

v
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Concheta Sicilia-no
Octftvio Gentil e filhos,

tSobastiUo 

Gentil e família,

I.ulr, Tena e família «• Hen-

ritiue Blbeiro de Carvalho c íami-

lia, comunicam aos demais paren

tes e amigos o falecimento de sua

inesquecível mãe, sogra e aví,

convidando-os para o seu sepulta-

monto, (pie se fará uo cemitério

dc São Francisco Xavier, as I»

horas do dia 28, saindo o féretro

dc sua residência ã, rua Mariano

Procópio n. flrt (morro do Pinto).

Capitão de Fragata
Alberto de Luctna

(FALECIMENTO)

Sua famíiiu comunica o

TF seu falecimento ocorrido on-

tem e convida para o »eu

sepultamento hoje, às 17 horas,

saindo o féretro da capela Keal

Grandeza para a mesma necropole.

Perpetua de Jesus

t 

Manuel Joaquim Pinto, Ma-
ria Gonçalves Pinto, Manuel
Gonçalves Pinto e Miquelina

Gonçalves Pinto ausentes Joaquim
Gonçalves Pinto coinnnlcam o fa-
Icclmcnto do sua mile, sogra e avó
cm Portugal e convidam pura a.
missa do 7.' dia a realizar-se no
altar-mór na lirreja. do Convento
de Santo Antônio (Largo da Ca-
rioca) no dia 20 do corrente ás V
horas confessando-sc desde jó ura-
tos por fiasse sto de piedade crista.

Perpetua de Jesus
FAMCCIMA KM POKTUGAJ.

t 
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David Rodripes Ferro
(FALECIMENTO)

- Sua família comunica aos parentes e amigos o
seu falecimento ocorrido ontem e os conviria paia
o sepultamento que se realizará, hoje, dia 28, àj

11 horas, saindo o féretro da Capela Real Grandeza, do
Cemitério de São João Batista para a mesma necrójiole.

•jtfiKÉl
I

DR. ARY PIRES DAS CHAGAS
(MÉDICO DO HOSPITAL PEDRO II)
Lygia Corrêa Chagas e filha, dr. Afio das Cha-

gas e Evangelina Pires das Chagas, viúva, filha e
pais do saudoso médico, DR. ARY PIRES DAS

CHAGAS, convidam os parentes e amigo* para a missa do
primeiro aniversário de falecimento que mandnm rezar por
sua alma, na Matriz de Santa Cruz, dia 29 do corrente, às
8 horas. Por êsse ato de religião se confessam agradecidos.

f
ZULMA RAMOS

(MISSA DE 7? DIA)
Antônio Memere e família, sensibilizados pe-
Ias demonstrações de carinho recebidas poi oca-
sião do falecimento de sua gentil c querida ami-

guinha ZULMA, convidam para a missa de sétimo dia
que, em intenção do eterno repouso de sua alma farão
celebrar, amanhã, sexta-feira, dia 29, às 11 horns, no
altar de Nossa Senhora das Dores, na Igreja da Candeia-
ria, agradecendo antecipadamente a todos que compare-
cerem a êsse ato religioso.

ZULMA RAMOS
(MISSA DE 7? DIA)

Henriqueta Ramos e filhas, Lui» Duboc Fi-
gueira, senhora e filho e Edwin CalverV^enhora
e filhos, agradecem as manifestações de carinho

recebidas por ocasião do falecimento de sua inesquecível
filha, irmã, cunhada e tia ZULMA e convidam para a
missa de sétimo dia que, pelo repouso de sua bonisítm»
alma, farão celebrar no altar-mór da Igreja da Candeia-
ria, amanhã, sexta-feira, dia 29, às 11 horas, solicitai»-
do encarecidamente a dispensa de pêsames. Anteciparia-
mente agradecem.

CONCEIÇÃO G
(FALECIMENTO)

Luiz Penna e Henrique Ribeiro de Carvalho, esposa
e filhos, comunicam o falecimento de sua extremona sos™
mãe e avó, e convidam para o seu sepultamenlo fu*,r"Lrie sua residência, ã rua Mariano Procópio, 53 ' JLdo Pinto), às 10 horas de hoje. para o cemitério de 'a

Francisco Xavier.

'"Ii

CONCEIÇÃO GENTIL
(FALECIMENTO)

Sebastião Gentil, esposa e filhos, comunicam o '"J^l
mento de sua extremosa mãe, sogra e avó, e convitw
para o seu sepultamento, que sairá de fua resitlw <
à rua Mariano Procópio, 55 (Morro do 1'int»), a-'

horas de hoje, para o cemitério do São Francisco Xavier. ____

DULCE MÕMZ~WBÉÍR0
(MISSA DE MÊS)

General Lcmnan de Andrade Monlz Ribeiro, sua u>í''
mâ.os, irmãs, cunhados, filhos e noras, njcraducem a ''
que os confortaram no doloroso transe do falecim
de sua inesquecível esposa DULCE, e convidam '•
mais parentes o aniiiros parn a missa que, ••"> ','

de sua boníssima alma mandam celebrar no altar-mor ou J*do Hiifirnido Ooraçflo do Maria, amnuliã, sexta-feira, din »
HliSOm, sita à rim Coracilo do Maria, no MM ler.
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«Ladrões de bicicletas»
a seguir

jt n seKuir, ns cines Metro cstarfio
tando ..Ladrões dc bicicleta:-,

realização de Viltorio de
cuja distribuição, na Ame-

Tica l.nliii''!' se encarregou a Meiro-
Jjoldwvn-Maiyer. (DlRa-se ele passa-
Mm ct'i•» o Brasil roí o pais escolhido
íara a estréia nn América Latina i.
Multo esperado, várias vízes premia-
/i0 (cin Hollywaiod, Bruxelas, Locarno

fíovA Ynrk), "Ladrões de hieieletas:»
mimeie flear entre as sensações su-
nerlattvns da presente temporada. O
realismo dn famoso filme italiano fi-
cará entre ns emoções maiores, no
runtlnsenle de grandes sucessos cine-
matogai-flficos dais últimos tempos.

IrTaluizio marques
CtfMCA DK NBKVOSOS: emente-
rnpia e Keediicação lOmnciiin*-) —
»v tiraca Aranha. 32(1 — 9.» and.

Telefone»: SZ-0706 e 37-445J

jÚTáQ U I N A S
DE ESCREVER

(A VISTA E A PRAZO)
Novas e reconstruídas de di-
versas marcas, inclusive por-
táteis. LAUMAR — Rua do

Ouvidor, 41 — Loja.

CASA DE REPOUSO
ALTO DA BOA VISTA S. A.
(Centro dr Medicina rstrainini-íitlca)
UMA OKOAJMI/aACAO MllllKI.NA
PARA TRATAMENTO MllltRHiVO

llofncas Interna», — Estado.
nervoso?

l'SKJO'l'J5UAI"IA — l*SII)A.NALISfi

Concluído o filme por-tuguês «Frei Luiz de
Sousa»

Tal como estava previsto, ti novofilmea português «Frei Luiz de Sousa,dirlglílu „ur Antônio Lopes Ribeiroficam concluído o de filmagehs S
cumni-n'8 

"C 
,JUlh0* Kül '''¦.orosàmemecumprido o plano de trabalho que seestabelecera e, assim, entrou iá na rasede montagem a primeira película degrande metragem subsidiada pelo Fun-

A„a~ • Cnema Nacional, f, tambémAntônio Lopes Ribeiro, o realizador
quem trata ta montagem do filma»,r*.a Interpretação de «Frei Luis rieSousa», anuncia-se, irá apresentar-seuma sensaeionpl revelação. Trata-sede Maria Dulce pequena atriz de 14«nos que. foi escolhida entre muitascandidatas ao difícil papel de «Maria
de Noronha» e que ó completamente
desconhecida do grande público.A jovem artista, embora enfrente
pela primeira vez as câmaras cinema-
toçxá ficas, coube representar uma nas
figuras dramáticas • de maior Intensi-
dade nn obra de Garrett que serve
de base ao argumento.

No teatro, sempre têm sido anis-
tas experimentadas que tem represen-
tado o papel. Esta será. pois, a pri-meira vez que a pequena «Maria i'e
Noronha» viverá através duma atriz
também menina c ao que parece de
maneira notável.
«Cinemaníaco», com

Harold Lloyd
Mais um bom programa está' anun-

ciado para o Início de outubro. Tra-
lat-se de cCinemanlaco», que estará
nas telas dos cinemas São José, Alfa,
Braz de Pina. Itamar li. Governa-
nuri. o Alvorada, a partir do dia '2.

«Cinemaníaco». cujos papeis centrais
se encontram a cargo de Conslanco
Cummings e Harold Lloyd, secundados
por um elenco homogêneo é a historia
ale um sujeito maluco por cinema que
resolve dirigir, produzir e Interpretar
um filme. Inexperiente, porém, des-
conhecedor do assunto, vê-se às vol-
tas' com mil e uma atrapalhadas,
a-ada qual mais saborosa c capaz de
provocar ns melhores gargalhadas ila
platéia. Basta dizer que uma dessas
complicações quase insolüveis o nada
mais nada menos que Constance...

JíV LAR e 7üz SOCIEDADE
Médicos e enfermos ,pR'me|Ra comunhão

1
I

AOS FUNCIONÁRIOS DA POLICIA
An-bal Martins Alonso, candidato a deputado pelo P.

D. C, foi quem, em 1945, com o ministro Ribeira» da Costa,
propôs e elaborou os projetos de reestruturação de todas
as carreiras policiais. Na Câmara, defenderá, novamente,
os vossos direitos e interesses. Cédulas ctim o Dr. Silvio
Pena e na redação do Jornal do Brasil, com o próprio can-
didato.

•**¦ - *»*
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YOCE JA CONHECE ARY BARROSO
Vote nele para vereador —¦ UDN

CÉDULAS:
CENTRO

Av. Uio Branco, 120 — I-oja 14 — Galeria Emp. do Comércio

Av. Rio Branco, 173 — 3'-' andar

Av. Marechal Floriano; 57 — Casa Superball

Rua da Assembléia, 51 — 5" andar
"Rua da Quitanda, 17 — 1" andar

ZONA NORTE

TaVCCA: — Rua Contlci de Bonfim, 321 — Apl* 2
Rua Conde de Bonfim, 470
Rua Hadock Lobo, 132

RIO COMPRIDO: — Rua Campos da Pn/., 101 — Sobrado

PRAÇA DA BANDEIRA: — .'r-dro Guedes, 15
Mari/, e Barros, 115 — Casa tf)

VILA ISABEL: — Major Barros, 38 — Apl'-' 103

ALDEIA CAMPISTA: — Rua dos Artistas, 23 - Casa f.

LINS DE VASCONCELOS: - Bieuiba, 54 — Apf 202

ENCANTADO: — Rua Goiás, 224 — 3* loja (Café)
Rua 2 de Fevereiro, 310 — Casa 5
Rua Teixeira de Azevedo, 445

PIEDADE: — Rua Teresa Cavalcante, ,*>2

IODOS OS SANTOS: — Rua .losé Bonifácio, 650 (Ann. Azeredo.)

ROCHA: — Rua 24 de Maio, 93 — Casa i7

EMj? NOVO: — Rua Coronel Genserico Vasconcelos, 30

VICENTE CARVALHO: - Rua lerê, 921

INHAOMA: — Rua Padre Januário, 55 — Casa l

BRAZ DE PINA: — Rua Pindaí, 114

BANGU: — Rua 12 de Fevereiro, 127

Os "licneflciados'' pela assistência
social dt) Estado não se cansam de
queixar-se do desamparo em que
vivem, no tocante a serviços meai-
cos. Onde os hospitais a que pussuiH
recorrer? onde, mesmo, os ambitíu*
tórios situados cm pontos acessíveis
»* em quantidade bastante? onde as
visitas doniíciliáríaa com a presteza
exigida em tantos casou/

. 'i'6Ua esiKt organização está longe,
muito longe, dv corresponder aos
GOmprontisüOS' assumidos pelo gov€r-
no, em traça dns pesadas contribui"
Hõcs descontadas nas folhas dos sai-
làrion,

Mas. já agora, não são apenas os"beneficiados" que sp queixam: silo
igr.Mi.icnte. ns médico» dessa» insli-
tuiçõe», também, descontentes com
aquilo iam» elas 11,cs proporcionam.

Pelos modo»,- suu campanha terá
vitoriosa, obtendo (.les a majoração
dc vencimentos i/ue prclenàim.

Restará, depois, o outro caso —
a> rins contribuintes rias autarquias,
qw. tiveram, ultimamente, como se
sabe, da sofrer um aumento cm suas
mensalidades.

. IS pensar, ainda, nos doentes que,
não seiiilo funcionários públicos ou
autárquicos, au não TMdcntti dispor
de tempo, nem, possuindo reslilincia
pura- aguardar longanienle o socorro
estatui ou. p.iraeslatul,' precisam
apelar paru. os médicos da clinica
civil s, principalmente, para as /ur-macias. Quem. pode, hoje, nas cias-
ses modestas; dar-se ao luxo do chu-
mar um facullulivo a domicilio/ e
quanto custa um ligeiro receituário,
tia bolir.a da esquine-" E a» casas
de saudei Coisa sii paira ricos ou...
endividados.

Sã,, verdades sabidas. Mas queaté parecem, mentiras! — L.

CORRESPON DÊXCI A. — Minei-
ro. Brigadeiro, — o "achado" teve.
o destino merecido.

NASCIMENTOS
O sr. Arnaldo Maraglia a? sra. Al-Ijeitinii Valença Maraglia participam u

nascimento do sua filha GENI.

O casal capllao-lenenle liauí Gomes
dp Paiva-Zuila Gomes dc Pana an tn
i-ia o nascimento de seu filho MAX1-
MiLIAKO .lOSft.
ANIVERSÁRIOS

Fazem • anos ho.ir:
Dr. Delfim Moreira Júnior, ministro

rio Tribunal Superior do Trabalho.Prof. Clemente Mariani, es-minis-
tro da Educação.

Dr. Rubens Farrula." Prof. Duleidio Pereira.Dr. Cama e Sil\aSr. Henrique Batista.
Brigadeiro J. ('. Dias Costa.Cap. Osvaldo Frias Vilar.
Ur. Félix Correia Rodrigues, mé

dico.
Cel. Armando Dubóis Ferreira, co-

mandante da Escola Técnica do Em?]-
cito.

" Sr. .1. Ribeiro Mendes.Sr. César ale Morais Brito." Sr. Bcliüário Lima." Sr. Luís Sá de Araújo.Sra. .toaoulna Rosa Cardoso.•* Sra. Lia Leal Alves do Vale. cs-
posa do sr. Zadir Pinho Alves da>
Vale.

MENINO ÁLVARO VIDAL PINHO
— Faz, lio.ie, n sua primeira comunhão
o menino Álvaro Vidal dc Pinho, niu-
no da liscola Canadá e filho alo casal
Carmern e Antônio Soares dc Pinho.

NOIVADOS
O sr. Eugênio Fernandes Dairia e

sra. Maria Alice Lemos Dória parti-
ripam".o noivado de sua filha Carmem
Sih ia Lemos Doria. om o sr- Amai-
do Vieira Canto, filho rio sr. Miqucl
Ferreira Canto e sra. Adelaide Vieira
Canto.

PROCLAMAS
Estão se habilitando para casar:
Ademar Adelino de Sousa e lima Sou-

sa. Gaspar: Sebastião Borges de Oli-
vc-ira n Laura Abrahão Silva; .lansíi
Piaiencn ric Oliveira a;'Edite Carvalho
dos Santos Lima; Marciano da Silva
e Nita Trindade Rodrigues; .lacl Mou-
ra e Avelina ria Cunha Abreu; Flávio
Flelschner dt» Novals c Use Dressen*
dor Ce; Abraliao Misceno da Silva c lie-
loldes Linhares; Silvério Castro Gomes
c Rute Rodrigues; Joaquim Sandin de
Oliveira e Elisa das Jores Campeio:
Danilo Elias ria Silva e N'iida de Sou-
sa Xavier: Gustavo Aurcllno da Silva
f- Lívia MaselÜ'; Grajaho Carreiro e
Patrocínia ale Jesus Amado; Manuel
José Nunes . Nelo e Llgia de Araújo
Lima; Oton Freire e Noémia Pereira
de Vinhais: Vanluil Chaves dos San-
los e Antônia Peruze: Joaquim Bar-
bosa da Silvn o Maria José de Alniei-
da: Miguel Ramos •¦ Maria dos Sar-
tos; Maurício Alves de Matos e Olga
Pereira da Concoieíifl: Januário Man-
riarinn e Eser Brande Regato: Antií-
nio Amaro de Paula e Carolina Tava-
res do.i Santos; Luis Rei Caren e No6-
mia aloselila Pimenta; Aníbal Ferreira
c Júlia ('asimiro; Marinho Gabriel e
Vahlemlra Alves Sousa: Higídio Figuel-
redo dos Santos e Lédia Gomes Ca-
lheiros; Alberlino Bispo Santiago e Se-
bustiana Martins dos Santos: I isé de
Sousn c Dell"* I.ethierl: José ria Sll'n
Juru'Nia e Clara Alvina Zulilhe: An-
tônio Pereira ila- Freitas • Albcrtina Ca-
valcante; Antilnjo Pais de Almeida
Campos e Marin José Lago; Valda-mi-
ro Teixeira da Costa e a;léia Dias Men-
doncti.
CASAMENTOS

SRTA. MARIA AMÉLIA VILELA
ARAUÁO -- SR. .K)S& JACINTO UL
RESENDE -- Realizar-se-à, un dia .'10
tio corrente, na igreja do Sagrado i o-
ração aie Jaisus, o casamento da sita.
Maria Amélia Vilela Aragôo. a-oin o
st*. José .lacinto do Rescmric. St-rão pa-
alrinliiis. da noiva, no civil, n sr. AgT-
nor Braga e senhora e. no religioso,
o sr. Afonso Vil-Ja .v a srla. Juraci
Cavalcante, do noivo serão padrinhos,
m» civil o a'asal Oscar Snntos e, nu
religioso, o sr. Manuel Lemos e s*»-
nhora.

SR'IA. IVAN1SE 'GOMES — SR
JOSÉ GARCIA — Terá lugar, hoje, Ls
17h'l(Jm,. no Mosteiro de São 3ente, o
enlace matrimonial da srta. Ivan/se
Gomes, filha do sr. Joaquim Gomes,
presidente do Sindicato du Indústria de
Panifii-acáo e Confeitaria do Rio dc
Janeiro c da sra. Helena Harchamhols
Gomes, com o. si. losé Garcia, filho
do sr Antíinin Garcia,
ma r.\ Colegial*, e da
Mnla Garcia.

rhefe da lir-
sra. Augusta

SRTA. MARIA
- SR. MANUEl

Realizar-se-á,

ZONA SUL

COPACABANA: — Euclides da Rocha, 516
Siqueira Campos, 230 —

LEBLON: — Rita Ludolf, 16

GÁVEA: — Lopes Quintas, 79
Artur Ararlpe, 03 — Apl" 104

BOTAFOGO: — Sorocaba, «54
Bambina, 68
São Clemente, 48

CATETE: — 2 de Dezembro, 112
Cago Coutinho, 60
Catete. 131

.Sobrado

PERDI em tn\i no percurso ila
| rim Gomes Freire a Zona (Sul via

Catete, I relógio ile pulsai «• i
a-apa de i-haiitaiug aliible fnca-para
qualquer infiuinai.-ão telefonar pa-
rn sr. Silveira, tel : '!.'5-;>7(l.-> ;>
run il»a fYit.rti n. "M.*»',

ASTENI A
NEURO* MUSCULAR?

A base de estralo testiculai a
acantis virilís, Glontono noi-mall-
so as funções vilaisdo HOMEM.

Lie. S N. F: M. 895 • A2
TUBOS COM S0 ORAQEA»)

LITERfltURO:
EXPfiNSflQ CIENllFICÜ S II.
CAIXA POS1AL, 39»-SÃO PAULO
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JOSÉ GONCALVK.--
.lOSC UAS NEVKS

no alia "d ilo eor-
rcnle, o enlace matrimonial ala srla.
Mari» .l.ai.sé Gonçalves, filha do sr. An-
Ifinio Gonçalves Pereira a' ala sra. Ala-
ria .loaqnina Pereira, -om o sargento
Manuel .losé tias Neves. O atai civil
terá lugar as lõlilillm, na residência
ala noiva, na rua Belmira, 17, Piedade,
e o alo reliiiloso. ás 18 horas na ipra-
ia Matri/ do Divino Salvador, na Pie-
aleale.

T E A T R O
(Conelusão da 8.- pá-»-., 1.» seajãa.i
nilHrvalu.li temais si ni|ire a eada vez
annis nm ator eiinsrlcnle. seguro, eiillai.
que drsrnvolvp sua vocnçílo na r\pc-
rlénrla e iirmiiiisa rnnstantes de ma
nrte.

No Teatro Fênlx, acura, (rinii-lo num
ni.iiiiirilo hisli.rleo de sua vida nrtís-
tlea: Saali (atirai ci.nirinura em IHBO
iíiiüs lindas de praia dr ator. Vinte r
elneo ano» da- (cairo. E éle «aiulic eu-
a*ailln»r hem esta cnineniiaraefto. rra-
parneendo aos «ru*. adnilrailores nn
(Ia. Suriih-.lose César Rorlaa. um elen-
i'a» haimoEênpn. Inspirado no aproveita-
nieulu dus nossos valora'» draniAMeais.

Várias notícias
O Teatro Independente esta eom sua

I estreia .mareada para a segunda-feira,
¦ íl de outubro,- no Teatro Follies, em

Copacabana. A peca com que o T. 1.
Iara inicio as suas atividades è -O

regresso», drama cm 1 ato. de Pé-
icles Leal..

Ody Frasa dirige o espetáculo. Jm.s
ni.írpretcs veremos Osvaldo Wadding-

lon, Nelson Dantas, Claiidiano Pilho e
i a liudla Elbe. O awnario único de .O

regresso» foi desenhado por Cláudio
Moura.

— Com Beatriz Costa, Salomc, Cola»
Spina, Jurema Magalhães, Celeste
Alda e Rafael Garcia, e as garotas
argentinas será apresentada hoje, em
três sessões, islo é. em vesperal .-Por-
luguésinha» a preços reduzidos, e a
noite, às -'O e 22 horas, « nova pio-
duefio de l.uls Peixoto c Chianca de
Garcia «Mfio bobas.

— Há muito o cômico' Válter Dá-
vila vem se Impondo no gênero ie-
visla. Sua -nrreira o colocou como
bom elemento em qualquer elenco du
gênero, tanto que c sempre procurado¦por organizações. Agora, porém, is-
Ireando na revista '.Miss Franca», co-
mo cabeça da companhia, iunlamenle
com Mara líilbla. êsse ator se impôs
na interpretação de seus números

Mas, na revista «-Miss Franca», hfl
nlndn a admirar o trabalhai das »els
bailarinas do «-Ballet flgalle», do seu
diretor Iíanl Dubois, do gaia .tardei
'¦"lllio, da' atriz Kma Dávila e de Mar-
tln Vargas.

Próximas estréias
•a.Mulé .macho, sim slnliô^ -- No Tea-

iro líeereio. Este mês. Empresário;
"áller Pinto.

¦ • •
«As meninas Barranco» — No Tea-

tro Regina. Em outubro próximo. Km*
presa rios: Uulrinn -Odilon.

• ? •

«O regresso» — No Teatro KoIIId»
Vo próximo mês. Empresário: Tealni
Indepenalenle, » • •

"(laaalirii-riiliri.im.; — No Tonlfil Si'l •
nirior. No mês vlnilouro. tCmpreHúriOK.-
il, I..-iiillaii!; c D. Monte.

SRTA; ED1.A PIRES DUTRA —
SU. ROBERTO JÜUÜ DB OLIVEIRA

Realizar-se-á, no próximo dia HU,
fts ü horas, o casamento civil da srla.
Edla Pires Uulra com o sr Roberto
Júlio de Oliveira.

J

SlflA. BEUÍlSS FONSECA — DR.
HÉLIO JUSTTNIANO DA ROCHA
Realiza-se, hoje, o enlace niatriinuninl
da srta. Belkiss Fonseca, Íilha da sra.
ír.cila Burlier Fonseca, com o sr. ilé-
lio Justiniano ala Rocha, filho do prof.
Djalma. Rocha e ala si a. Rosalí Ro-
cha. A cerimônia religiosa terá lugar.
às 17h.''üin, nu igreja de São Sebastião,
na rua Hadock Lobo,

ALMOÇOS
DR. LEONARDO SMITH DF LIMA

Realizar-se-á depois de amanhã, iis.
13 horas, no Clube dais Caiçaras, La.
goa Rodrigo de Freitas, o almoço que
amigos e colegas oferecem ao dr. '.co-
r.ardo Sniilh de Lima. por motivo oe
sua recente promoção no cargo de de-
sembargaalor do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal. A a-aimissíio pronto-
tora da mçinífes.iacão é constituída alos
drs. Oscar Tenririo. Augusto Sussekhi
e Manuel Antônio Gonçalves, cstamlaa
as listas dn adesões n.i «.lornal alo Co-
méreios, portaria da A. B. 1. e a-om
c sr. Carlos,' no Tribunal de Justiça.

HOMENAGENS

ALMIRANTE D1DIO DA COSTA -,-
O almirante Didlo da Costa foi alvo,
ontem, de" u'a manifestação do siri-
palia da parte alais seus auxiliares do
Serviço de Doeumentacã. i do Departa-
menln da Administração Naval, ou i
lhe ofereceram ns Insígnias dc seu no-
vai posta». O at" te'." lUgar no salão
da biblioteca do Ministério dn Mari-
nha e foi assistido, alün clamielos fun-
a Sináiiii'-. por autoridades navais rie-
presenlanles da imprensa.

COMEMORAÇÕES
SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASI-

LEIRA -- A Sociedade Teosúfica Bra-
slleira comemora, hoje, o L'D.v anivér-
sário de sua fundação espiritual. Cai-
memorando a -efeiiiêriale. 'essa institui-
ção realiza, fts 21 horas, uma sessão
magna no Liceu Literário Português,
durante a qual prestará uma horhcna-
gem especial á índia c ao Egito. Se-
gulr-se-á uma hora ale nrte na qua!
tomarão parle n pianista Oslrls Costei-
'¦rt, <j violinista Osório Meifples, o ba-
rilono João Gibin. o violoncelista Uai-
ler Smetack. a o soprano Ana Lusa.
Entrada Franca.

BENEFÍCIOS
FUNDAÇÃO BELA LOPES DE OLI-

VEIRA — Está sendo -.guardado com
interesse o chá em beneficio da <Fun-
dacão Bela Lopes de Oliveira» Insti-
tuicão Médico-Social de a'aimba!e ao
câncer ala mulher, com desfile ile mo-
delos franceses dos costureiros, Jai-quc.-:
Fatli, Christhian Dior. ¦> Jean Desses
apresentados un Golden-Room do (,"o-
pacahana Palna-e, amanhã, íis 17 ho-
ras. Bilhetes ft venda pelo leletone
-12-5S1Õ.
FESTAS

OLÍMPICO CLUBE — Paia encerrar
o programa social dêste mês. a dire-
ção social do Olímpico Clube ofere-
cera aos seus associados no próximo
sábado, das 18 ãs -jr)b.".0m. mais uma
tarde-dançante, rom o concurso * tio or-
questra. O Ingresso sciã frito exclusi
vãmente a-om ii apii-sentaa.-ãii ala car
teira social e do recibo do més.*

CENTRO EXCURSIONISTA PICO DO
ITATIAIA —- O Centro Excursionista
Pico do Itatiaia e o Clube dns Inapiá-
rins, farão realizar, no próximo, síU-a-
aio, no salão rtíslc lílliiwj. o baile i.i
Primavera, animado por orquestra, .
fatia- sc prolongará das 21 horas fts '
ria msd-ugada.

Traje, .jasseiq complulo.
VIAJANTES

SR, PERCY FOSTER — Chegou
ontem, ao Rio do Janeiro, viajando
num aiclippera» da Par ".mcriian Wm-in
Airways, o jornalista iiurle-amrrican

DR. DOBBIN
DENTISTA — RAIO X

Hiii-a marcada
Una Sln. luzia, <i8i>. n| 1*11 —

Tel.: aS-Síl!"

DR. ALVARENGA FILHO
CLINICAS llli; CUIANCAÜ'

Cons. Una Araújo 1'òrtu *!»-(• r«*.
70, sala» 814-15 — Telefone -Ü-õliSal
— Diariamente di» % à» *» miras
exceto aam NálmiliiH. '<e*.ideneia—

Telefone -tfi-8083 e 37-R558.

BICICLETAS
INGLESAS

Phillips - Hércules

•fí^*" iMi Ai fSyJYv \V

Percy Foster. do King Featincs Sjiuli-
cate ua Argentina.

su. humi'Hi:ey wallace to-
OMEY — Depois de permanecer alguns
dias nesta- capital,.regresará hoje para
o-. Estudos Unidos, ft bordo de um
«ulipper» da Pan American World aVir-
ways, o sr. Humphrey Wallace To-
omey, gerente da Divisão Lalinii-Aine-
ricana da PAA, com sede em Miaini.

Sl!. C.ASTAO CÉSAR DE ANDKA-
DE — Deverá seguir n.ije, dia 2H, pia-
ra Belém, em Bandeirante da Panalr
ilu Brasil, ai sr. Gastãai César rie An-
nnide, diretor alo Programa Amazônico
do Serviço Especial de Saúde Publicai.

tt

SR. RAFAEL DA SILVA XAVIER
Viajará hoje com destino a Belo

Horizonte, num dos Bandeirantes da li-
nha mineira ria Panalr do Brasil, o
sr; Rafael da Silva Xavier, secretário
geral do Instituto Brasileiro de Oeo-
grafia e Estatística.

SR. MOZART GROSSO — Viajou,
ontem, liara Corumbá, num Bandeiran-
le ria Panalr do Brasil, o sr. Mosait
Grosso, cônsul rio Uruguai na cidadã-
dc Porto Murlinho, Mato Grosso.

SR. DORG1VAL MOSSORÓ —.Heitor
na, hoje, ã -Paraíba, o sr. Dorgiva.
Mossoró, engenheiro industrial naquele
E-.tado. • '

— Passacelros embarcados no Rio,
, cm aviões ala ..Cruzeiro dai SuL-: para
; Porto Alegre: Luís Caputo, Orlandy
i Rubem Correia, Isnaldo Chrurkratl de
: Sá Rodriguez, Ascanio Tubino; para
| Curillba: Odeie Borges, Emilia de Araú-
1 jo Freitas, Isaura Moura Cardoso, Iara
. Bacelar Enout, Ancte Cliamilele; para
I Salvador: Antenor Cossenza, Franciscn

Rocha. Antonieta Rocha, Válter Macha-
rio Barauna, Renato Araújo Sampaio.
Paulo Campos Brlcio. Álvaro Silveira.
Josa1 da Silva Grcaves, Flá\io Orlando
dc Sousa, Arlstides Miltain da Silveira,
Joaquim Alves de Sousa Monteiro., Ber-
nadete Lima ale Saiusa Ferreira, Geral-
do Martins. Jalro Sahack, Celestino de
Sá Freire Basílio, Ingo Neulig. Afonso
Celso Belford Ouro Preto: para Recife:
Douglas Rahn. Ildebrnndn Falcão. Sil-
vii Magalhães Lustosn, Paulo Fernan-
rio ala Silva Teixeira, Leai Wldmer, Eu-
siibio Lopes Filho.

FALECIMENTOS
SR. JOSÉ CAVALCANTI SANTOS

Faleceu, ontem, fts 11 horas, o sr.
José Cavalcanti Santos. O extinto dei-
xa viúva a sra. Isaura Cavalcanti, c
4 fühos. Seu sepultamento terá lugar,
hoje. ás 11 horas, saindo o féretro,
fts 11 horas, ria a-anela Real Grandeza
para o cemitério de S. João Batista.

MISSAS
Serftai celebradas, hoje, as secialnlcs:
Iracema Soares ala Silva — As 7hS0m,

nn igreja do N. S. do Perpétuo Sn-
corro.

Viúva .Margarida Cosia — As lt) ho-
ras, na igreja ale N. S. dn Conceição
e Boa Morte.

Em» Wulfes — As Sli3i)m, no Con-
venlo ale Santo Antônio.

Jnné Nicolau Tinoco — As fe horas,
na Igreja do Carmo.

Jaisii Henrique Aderne — As 10
ras, na Catedral Metropolitana.

Ventura I.tiiics da Silva — Às 9
ras, na Catedral Metropolitana.

•Inaf-ulni de Arruda Falerto —
lOIi.-tlIm, na Igreja alai Carmo.

f.afnlete l.nmartlne — As 9 horas,
no convento de Sanlo Anlônio.

COMPRO MÓVEIS
•|ra£ra.TeI.4:U)íM6

•UVfiE-sr DA TOSSE
t DEFENDA OS

SEUS BHÔNOUIOS COM*

ho-

bo-

As

Senhoras • * * :.
LEITURA RÁPIDA, DE INTERESSE PARA A MULHER

* * Senhoritas
— A quadrinha de hoje !
Quem, fiado cm qualquer Eva,
Segredos ¦ dá li saber,
C'*m redo inteuta prender
As águas que o Nilo leva.

It. DE ALARCON

— Convém saber
A princesa Catarina Itomanovna
Dfischkov, escritora fussa, nasceu
cm São Pelcrsburg, em 174.'l. Per-
correu tfida a Europa ocidental,
onde se relacionou com a.s celebri-
ilarics literárias da época, princi-
palmente com Voltaire. De regres-
so ao seu pais, fundou uma Aca-
aiemia ile Ciências, pelos moldes
ria Acudornln Francesa. Foi no-
meada para presidente da nova sai-
ciedude e lomou parle Imporlanle
na elubordcSo dn "Enciclopédia"
russa. Alem ile trabalhos histúri-

cos o literários publia-aalns cm re-
visLr.s, escreveu muitas pecas dra-
mãlia-as. A sua libra prima sfio as"Memórias", divulgadas em língua
inglesa, depois da sua inerte.

— Curiosidade
Pava-M) o nome tio "Cijiriana" n
um vrKtiflo que asavam as miilhc-
res italianas ilo sénilo XIV. Era
justo, .••¦mu presas, oom Úecotc qua-
ilradn - bastahto pronunciado, man-
gas largas, e Unha uma ficlra rie
hotões, na frente, do ciir.ft a l»;ii-
xo. í.steH vestidos Imodestamrntc
denotados foram assunto u> ser-
mões de diversnso oradores cun se
insurgiam contra o lii?:o dos botões
de pérolas assim como (aml>;m eon.
tra o seu corte.

a não filiarem durante o espe-
táculo. Deixar ijiit' façam o Que
entendam é uma falia ale respeito
pari com os riemak, além de ser.*
Iire.iualii-i.il para elas própria.s,Kque",
licam mal acostumadas. . is

»-!8S JÍS
— Conselho
Ia.embre.-sc dc u»e a esposa iiue náfli
sf. preocupa eom as atividades do
marido( deve modificar sua condu-
ta, antes que cie vi buscar jnii(-ai
do casa a compreensão que ateei*,
— Elegância
aVa primavera c no ..rdaiaiiiV*"-irp-
rão, estarão ffni íjrandt moda ptvestidos confeccionados com. imisab-
unos estampadas, de cores visllo-
sas. % .',

í 8— Seja artista... na cozinha
liCil.n SIMPLES DE FUBÁ' $13ATülO/-: — Meio nuilo de ¦ fubá
ale arroz. 4 colhcrcs de aa,-úear,• 1".
colher ale manteiga, 1 pitada de
sal. Misture tudo e v^ juntando
âgun a ferver, nlé ficar um angn.
D.iite fts cailherndas num tabuleiro
untndo e leve a assai- no iíVnp*
Sirva quente com manteiga.

10
3.

I orne nota

Esta tem graa;aV

bavicaâa m
vasos fi TiJB-
ficando ^ot

mais brilho e màf»
do quo com úyiin

rftoúi ,i» it-ifnras ooiiciii colaonrar nokt/
<f-r,Ao. ipnilo rnt vtstA a lorillA sucinta -fei»

¦V
due i* apresentado crtrt.i mn tios seus aisuntos.

A rigua ligeira menta
e.rr-- tante para- limpar
nitiicntrs de cristal,
í/ir ymos m,n
transparentes
omiifii.

O DQNO T).\ CARA (pnrn um ln-
rirão) — Que procura tti ?

Dinheiro !
—i Ah ! então, posso dormir tran-
quito, , .

Pensamentos
I

Uma mulher ale 17 anos ilcixa-sc jamar; uma de 30, fa;:-s.' amar. —
JUCARD.

A quem revelas o leu serredo, dás
a tua liberdade. — ROJAS.

Por vezes, o recanhr.cimwito origt-
ra a, amizade; nunca onqlna o
amor. — Í1MB. VE STAEL.

Boas maneiras
E' sumamente desagradável para
aqueles que freqüentam a-inemas e
teatros, que as crianças laçam ba-
rulho e os incomodem. Por Isso.
deve-se habituar as mesmas a fi-
carem quietas rm seus lugares e

Para decifrar no bonde
S o Incites das Charadlnhas dc hoje: .i

Pitonico — L.iniuslno/liniuslne '•—
Oraudos/grados — Capeta. * 

J
ALMATa*

SONNY REFRESCOS S. A. I
.\a-hani-se íi «lisposicão dos t%-

alhures acionistas, nn sede social,
h rua Teixeira Kibeiro (ll(!|Bã(l. l)H
alocumcntias ile que truta o iwt.
»!l do Occroto-lri 2.(127 de 2n|ll|U40.

ICiu rie Jnneiro, 25 de setembt'-
de '.'!ã0. i

SONNV ItKKKKSCOS S. A. |.lOSÍ: AKMAMH) DK tSOUüAj
KIKKIKO i|

l)j retor* Presidente
•IAVMH MAIITINS l)'AKAÚ,10|

Diretor-sccretArio \ ¦

<w* GRÃOS oe SAVDE
Of fRAlSCK /®È
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\L^
Vungaeíra %

Acabe com o resfriado »splr»nd«
duas ve7.es em caria narina •

InhaUnte de Benzcda ina.
O alívio é imediato.

INHALANTE DE

BENZEDRCNA•.'-••¦-, .,,.-;-v \rW»Í

Triciclo» itljglaaac»
p«ra carajá. Sorli-
mento completo de
peças. Vendas por
Atacado e a Varejo.

B. HERZOG
Comércio e Indústria S.A.

Av. Marechal floriano J
Tel., 43-1592 -- Rio

Tratamento rias doenças uno
relais dan colitei a- reto eoli

te» aiiiebiiiniiH c

HEMORKÓIDAS
Por procesKii próprio e sem

operação

DR. LUIZ SOlfRÊ
HIA HODItlliO Sil.VA, N. M
!í.'i AMIAII — TKl : :e'i-«(i!)H

íiMiiii»MiuiinMiiniiH

TROQUE 0 MOTOR DO SEU CARRO

por um novo ou por um recondicionado garantido!
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0 mal secreto...
A maioria dos homens incidi- 110
erro lamentável de «deixar para
depois» ou pnra o eterno «ama-
nhã» » cuidado e. nlençãt» <|iie o
organismo reclania iiuando unia
dns preas de sun maquina está
Talhando. As ^sínlisHcas nos rc-
vetam ronsrqtiênriaN dcsastrusHs,
tendai eoinu aaiisa a (inuca nuiiiir-
tftnrln <|iM- damos an nosso arpa-
oísiuo Tor isso se fa/, nprí-Hsárío
i'orri(ífi íssr orro, dispensando uo
nosso corpo Iodos ns cuidados dc
(in** nerossitar a fim dr mip ns
•*iias funções não sofram soiorno
ale caniliiiiiiilaalc. lliiainns há. nair,
rmlii»ni mocos parrrein tor atingi-
alo a umn Idade avançada pela per-
da do seu vigor fisiro p mental,
llinndo, assim, a iiiniuiiii dns pra-
zeres qne a vida oferece. Sr *
fisnr a» si'ii caso, procure usar VI-
rllasp. um tônico rcgriierador oup
despertará em sen airKnnlsnío uaivas
cnerRlHH. afastando o fantasma ria
velhice nrecaicc. Vlrllanc um prn-
dutn do LaliiirnlArlii .lesa ínirinii-
ll/a. an funções sexuais. Vlrlla.se
ipara ninhos os sexos), e venallalaa
cm todas furiníiiliis r druxarlas alai
l.riisil 1'i'llldns pado rremliolsii A

raixa iNistai :i:ih:i. — iüh
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Rápido «{(vio
. <pm o agrad^veí AtKA-SElTZES

O mpamo «najjièiico inócuo
au* alivia rapidamente • dor
A» oaheça i> o qu» proporcio-
n» um reronfortantt» alivio
no* rr»''»«i*iiios cansados e do-
Imtdo» Dlstolv-, um, oll
diia» pastilha» em um copo
<l*ai»iia. Raa-pare ron-"*. horbu-
l-i* Tome - /> agradável •
lhe dará r.-tpido aliv:a^ Nüo
« laxante Tenha semnr-
*¦•¦¦¦ **•<="?-» oiin
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O PROF. PAPINI
candidato a VEREADOR, conta com o VOSSO VOTO

Cédulas: rua México, 148, 11v andar, ou nas
«mesinhas da UDN .

Iao PROFESSORADO
PARTICULAR!

— Volvendo ao passado, examinando os miais da Câmara Muni
cipal do 1935 e 19J*(í, encontramos um vereador que empri" es-
t«&ve na vanguarda dos que trabalhavam em favor do magistério
particular. Foi FREDERICO TROTTA, atual presidente do Insti*
auto dos Professores Públicos e Particulares e «liretor da revis
ta pedagógica «O Ensino»

A FREDERICO TROTTA, devem os professores particulares'' PROJETO 190, de 1935, transformado em Lei n" 65, de 21 de
junho de t93fi. e que considerou permanente o recistro
provisório expedido pelo Departamento de Educação 'os
professores de ensino particular.

PROJETO n" 10(5, de 1935, transformado em Lei n" 46, e i»it-
permitiu aos professores primários e secundários paru-
culares- do Distrito Federal, contribuírem para a Associa*
ção Mcdico-Cirúrçica dos Empregados Municipais, com o
pagamento da jóia em dez prestações.

PROJETO n1' 191, de 1935, que eqiiiparava às Escolas Prima-
rias Municipais, o Curso Primário dos Estabelecimentos
do ensino particular pnra efeito da expedição de dip"o-
mas.

PROJETO n" 27, de. 1936. que concedia uni -nixilio -os esta-
belecimentos de ensino que davam matrículas gratuitas às
crianças do Departamento de Educação.

- Ninguém'melhor que FREDERICO TROTTA defendeu >s in
terôsses do ensino do professorado particular.

Voltando a pleitear a cadeira de vereador que tão bem usiiu
om beneficio do magistério quer público quer particular, fa/cmns
um apelo aos professores particulares do Distrito Federal — em
sou próprio interesse e nos superiores interesses da classe —
para que façam votação cerrada nesse nosso grande amigo —
FREDERICO TROTTA — para vereador.

Â S". .¦¦¦¦¦ «*

á' 
^%*____r

-•: -^^^^ , flftfen»n__fe»-_--"

Para Vereador

TROTTA
N. B. — São válidas as cédulas que tragam somente os di-

1 zeres «Para Vereador — Frederico Trotta» — ou as que digam
jj «Para vereador — Partido Republicano — Frederico Trotta».

I AO PROFESSORADO
PRIMÁRIO MUNICIPAL

Este artigo se destina especialmente ãs jovens proTessõras
: formadas após o ano de 1937.

As mais antigas terão, por certo, na memória, as lutas e
»* reivindicações do magistério nos anos de 19.15 e 1936, e sabem,
| perfeitamente, quem foi o maior e mais denodado amigo do pro-

fessorado, não medindo sacrifícios, esforços, trabalhos para de-
fendê-Io e dar-lhe aquilo a que tinha direito e -jue lhe era ne-

I gado.
E é por isso que seu nome agradável eco onde quer que' esteja um membro do magistério público» municipal ou particular

. porque grandes cometimenlos praticou que redundaram ecn be-
j, neficio de nossa classe que lhe está penhorada pela gratidão.

Melhorou a situação angustiosa em íue tos debatíamos com'• minguadas ordenados. Porém, »iâo só o aumento de n.tssos e.sti-;, pêndios conseguiu, como também outras vantagens n que linhamos direitos mas nos eram denegados. Elogios não nos regaiea-¦vam, todavia, concretamente nada nos concediam. Foi FREDER1-
;! CO TROTTA, quando vereador em 1935 e 1936 que realizou gran-
[r dei. conquistas em proveito do magistério público e partículai

Seu passado «_ um acervo grandioso de serviços prestados aos
,' professores. Entretanto sua açào dinâmica de advogado mpur•'. do magistério não cessou com a dissolução das Câmaras em 1937

Quer como presidente do Instituto dos Professores Píibh-os
II e Particulares, quem como diretor «a revista «O línsitio». cnn*
m tinuou Impávido sua campanha em nosso favor.

Sempre que houve uma reivindicação do professor, lá en-
I contraímos lutando a seu lado FREDERICO TROTTA, (Mir meio
| de mensagens, artigos ou pessoalmente como na discussão dos
„' votos de 1948 e 1949 que tanto nos interessaram, procurando -••«
í roadores e senadores para Influi-los com seus argumentos e 'o*
§ snonstrações em nosso proveito.

caso ¦ dos diretores de escola e do reajustamento dos pro»fi fessôres primários o tem preocupado ultimamente. E acredito
' que se esses educadores seguirem sua orientação no mott*> de

;i ag»ir para obtenção dos padrões de veneimentos a que têm direi-
| to, estarão no caminho certo da vitória.

Apenas para rememorar, abaixo transcrevo alguns dos relê
:. vantes serviços prestados por FREDERICO TROTTA, à nossa
| classe:

— P. n' 24, 35, aumentou os vencimentos dos professo-
V res primários, bem como a gratificação dos diretores de escola'_'¦ fiscais e orientadores.

II — P. n' 23, 35, efetivando nos cargos de orientadores de
;; educação elementar ou orientadores de educação elementar do
.(Departamento do Educação.
zi IH — P. n- 29, o5. transformando em Lei, contando, paraÀ efeito de jubilação, os serviços prestados em escolas pelos prole»-
,; .sores, como substitutos, efetivos ou interinos, como ostagiários ou
•5; como adjunto interino.

IV — P. nv 8-A, 35. pelo qual ficariam efetivados no cargo
j* de diretor de escola todos os professores que na .lata da isM-ia-
i; tura da lei estivessem exercendo aquele cargo em comissão tia
», mais de ura ano.

— P. 187, 35, transformando em lei, pelo uual toi contado
ij para todos os efeitos, aos professores primários, todo o tempo
a do serviço prestado ao magistério primário, anteriormente a «-ws

i se como professor primário.-
Xi — P. n" 185, 35, pelo qual era incorporada aos venci men-

«} tos dos professores a gratificação do exercício das funções de
li diretor de escola.B=
;.;, Vn — P., ir' 186, 36, transformando em Lei n" 120, fixando

: os vencimentos iniciais do professor primário.
Vin — A EMENDA n'-' 228, de 1935, transformada em Lei.

íf Sobre a gratificação dos «'iretores de escola.
IX —P. u'-' 201, transformado cm Lei, pelo qual Joi aumenta*

il-do o número de professores primários e fixado o quadro de di-
!,]. rotores de escola.

X. — Conseguiu o reconhecimento do.s direitos dos Superin-
| tendentes de Ensino à equiparação aos sub~diretores.
fi XI — P. n" 79. 35, que autorizou o Prefeito a lonceder uma
i área de terreno destinada à construção da sede da Casa do Pro*fessor.

XII — Foi ainda o autor de uma emenda concedendo um
| auxilio em dinheiro ã Casa do Professor.

XIII — P. ir' 88, que autorizava a Instalação e organlziuàti
R do Museu Histórico da Cidade, hoje organizado.

Professor !
Em defesa, de vossos
interesses e nos da edu-
cação uo Distrito Fe-
deral, votai, paru ve-

rondor em
FREDERICO

TROTTA
N H, »• Mu ¦ -111.1." M i •'i»»ii«- mm. i»„',„, lòlHQIltt) III íll»

**ri'" "lli » '• '- Illllll m l ,»,l-,l«». i,.ili « llll »H l|lll< lllu'llll»
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EDUCAÇÃO É CULTURA •MOVIMENTO UNI VERSITÁRIO
Professores (eom

P maiúsculo)
Aprendi n i«»r rum imui profMsAra,

ntii». durante anos p anos. rnnhrrcn to-
<los os proM,.nin« da «ente i»«l>rr dp
morro, ondp fiinchinavn a pscola pli-hllra da otial pra dirplora. Muiliis »-«f-
ms, Ipvoii erlancas sem rppprsos a
ponsnltrtrlns dp médicos srus ronhppl-
dos. Podia «pr ppsslma Pllpntp _, nfto
pSRür receitas, mas pra, uma educado-
ra dp fato. » » *

Orla vpi, pontratamos, novp colp«rni>
e mi, mn pvplípador para suprir as
ilpriplriifins d., nm mpslrp vprhnso o
vario. Combina mn», pnir.ir rln«iin»iitn
crtizpirns por liorn do nula. No fim.
Bastamos qtiinhpntiis P.mirlroB e tivo-
mns dp/, aulas pada uma dp qunntnshoras fAssi-m npppssarlns para todos
romprppndprmos a mataria. K' o pro-
fessor nflo pra um «dois dp naus»». (I-
nha laolos tttnlnç — Inrltisivp intiT-
i.nriiiiiais — qup, hojp, spria impedi-
do dp i.rpslT ponpurso para o maris-
tírlo sppiiiidilrlo da l-rpfp|tiira (CrS
S 4lin.nn por mPsl. . .

Ilnvln pm iB-uapp. nn IXlndo dp Sfto
Pnuln, umn profpssAra primaria. i|iip,
para o maior rpndimi-nlo dp sna fur.
i»)»/ dnvft ntiInK *n'»li'nient«rrs n?.o re-
mum-radas i» forneeln mereniln*; a sphi
alunos. fianhava inpnns dp frS
?.non,on... • * *

Tivp profpssftrps ano «fpntavnm iiieu-
nar-nip, quando Ihps fnr.ia pcriunlns
inpsppradiis o pomplpxas. Outros. PO-
rpm, deixavam as respostas para mais
tardp p, na aula seciiinte, demonstra-
vam ri»nlmptitn sua cultura.

A Injustiça mal» dolorosa I* a romp-
Hda pnr um profpssor. Fprp fundo no
eorapAo do pstuilante. prostitui a ps-
eoltt p. quando nfto enehp de liigrlmas
os olhos, enclip de triste/n. dp rpvol-
ta e de desAními» i> corn^fio dr quem
a Rofrr. Tellzmeníe, muitos proft»s«6-
res eiiriiprermleni Isto.*• , *' *

Tom o rorrer dos aiinft, desaparecem
da nossa lembrança a fisionomia, o
tom dp voz p as palavras dp eertos
profeHHfires cujas afirniatlvn»* linhnm
um perto «perfume» du eternidade. K
suritein, trazidas inespermlampiili- pnr
um aenntciniento t|iinli|iirr, as. nulas
de outros mestres, no passado Inex-
presslvo. Mas hft tniiihí-in iitineles, eiiin
memória è sempre a mpsmn. e cuias
HciIps atuais parecem, cada rila, tpr
sido dadiiH na véspera! — Rl'l.

nutras noticias ímpolares na 8*. pftit.

FACULDADE NACIONAL DE DIREITO
¦NOTICIÁRIO OO CACO

JUDICIÁRIO PENAL. — Relação de
pontos pvta a segunda prova puroiul**— 1 — ui — tribunais populares (júri,
esoubinato. acessorato); b» — prieno
provisória; c) — sistemas probaliirlos.•J — a) — as partes du processo ih;-
nal; b) — liicidente de falsidade: cl —

'prova testemunhai. 3 — a) — açào
penal; tj» — pericia; c) — insanidade
ment.-il tio acusado. 4 — at — avíio
civil; b» — conceito, objeto e ônus tía
prova; cl — exceções. 5 — a) — llnn-
le tle forma», lugar e temi-xi tios atos
processuais; b) — citação. Ititimacíio e
notifica cão; c) — prova indiciaria. 6 —
al — Vícios e remédios dos «tos pio-
cessuéis (nulkinde); lil — sentença |ic-
nal; cl — ncão penal nn ei-imc fali-
mentar. 7 — a) — procedimento nos
casos de crime contra a honra; bi --
teoria geral dos recursos; ei — exe-
ciK-fto. 8 — a. - pronúncia; In —
procedimento nos casos de crime contra
a propriedade Imtitei-inl; c) — apela-
cão. 9 — nl —- protesto por novo Júri;
lil — "habeas-corpus"; c) — incidente
da execução. 10 — a, — liberdade
provisória; bl - prova documental;
cl — processo para aplicação dc me-
ditlas de segurança.

CINEMA. — Hoje, hs IS horas, o
Departamento de Teatro do CACO Iara
realizar mais iimn sessfio cinematográ-
fica, com «i exibição de "Lu symplio*
nle fanlaslique" de Berlloz, acompanha*
d?, de fatos sobre sua vida e sua obra.

TEATRO. — Dl&rlamente, íis 18 lio-
ras e 3(1 minutos, o Departamento de
Teatro sorteará ingressos para "Canil-
nhanlcs sem lua" (Fênix — 20 lio-
ras! e "Camisoln tio anjo" (Rival —
companhia Aimée. Sessões fis 20 e 2-.'
horas). Inscrições no CACO.

CONFERÊNCIA. — O psiropedagORO
professor Maxtmillcn Langsncr Iara. nu
dia 12 ile outubro, às 1!) horas, uma
conferência pftbre "Fenômenos pslqul-
t-os". com demonstraçBcs prôtlcnH e
prnjecAo.

CONSELHO — As eleiçOes pura o
Conselho de Reprercntantes estfio mar*
i-.-ulíis para o dia 2 .le outubro, segun-
da-feira. As instruções referentes ao
pleilo estAo afixadas no Cilindro de avl-
sos.

OFERTA DF. LIVROS. - O prn«?s-
sor ,1. C. Sampaio de Lacerda, .-ate-
drôtlco de Direito Comercial, ofertou à

ESCOLA NACIONAL DE ENGENHARIA
CHAMADOS A SECAO DE EXPE-

D1ENTE -- Devem comparecer, eom
urgência, a Secíio de Expediente, „s
alunos : Llneu Maria Vieira, Max .lor-
ge Rangel, Carlos (». Paternostro. Luis
Gonzaga Moura, Paulo A. Botelho,
Salomão Mallna, Homero P. \V. de
Carvalho, Haroldo L. Alqueres e Jofto
B. Augusto Uiiidtin. iA; ano) — Alalr
da Mota Silveira, Henrique de Saules,
.losC de Carvalho Abreu, Luis Pereira
de Almeida. Osvaldo Mineira, Raul
Ribeiro Guimarães, Hajam, de Faria
Júnior e Túlio Cisai Braga Studart.

AVISO AOS ALUNOS DO QUINTO
ANc — Os alunos abaixo relaciona*
dos devem comparecer, e„m urgência,
ã Seçfto de Expediente, para cumpri-
rem as exigências relativas íi efetiva-
ciiti da respectiva matricula, no quintotino: ai para ,apresentai retiiio da
taxa de pn>m«,cào ao quinto ann (CrS
5,no, por cadeira do quarto anu, em
que foi promovido l, uma eslaniplllia
federal ric Cr* 5,00, c um selo »le
educação rie Cr« 1,00 : Anllial Anift-
nio da Silva, Elias Slelnlierg, (íllberto
D. de Sousa. Paulo V. Brando, : Ro-
berto de Assunção Machado; I.i paraapresentai uma estampllha dc Cr*
5.00 tfederais), c um selo dp edura-
ção (CrS 1,001, i Gil A. rie Albuquer-
que. Le.iaor Herszenluiul ,.« Leonel A.Ferreira Paulino. Todos os alunos dó
quinto iiim deverão comparecei à Seção
rie Expediente, para apresentai provarte quitação com o serviço militar, semo que nflo poderão prestai os exames
Unais em dezembro.

AVISO AO SEGUNDO ANO - Usalunos abaixo relacionados devprflocomparecei ali o dia 30 tio rorrentemês, a Seçfto de Expediente, a limrie cumprirem as exigências relativasa matricula ; a» para apresentar re-clho de pagamento dns taxas de ma-trlcula e freqüência e promoção aosegundo ano, uma estampllha de CrS•»,(K, e um selo dc educação de Cr«$1.00 ; José P. da Silva POrto, LlneuMaria Vieira e Ivo Rocha: tu paraapresentar reclbc da taxa dc rrcquên-cia das cadeiras que dependem : Ge-raldo M. rte Carvalho. Slmão T. Bias
Fortes, Laura de S. Ferreira. João

Busco Augusto l.ondon, José M. de
Suus.-, «Neto, Ruliim Feingold, Joiio
L. Osório, José li. de Medeiros, Mau-
ricio Tarnapolsk-, e Luis de S. ltesen-
de; o pnra apresentar ns selos |á
mencionados ; Francisco K. F. Evan*
gelista. Jacrt Hcrszeniiauilt, Jaime R.
da Rocha, Sebastião C. Drumond, Ser-
ge M. Fonseca, Urins Ribeiro Bilio,
Aldrovando F. da Graça, Roberto S.
tle O. Roxo. Natanlel M. Simas, Ed-
monri A. Barlquc e Carlos A. C.
Marciu Renault.

Instituto de Educa<,ão
EXPEDIENTE DE ONTEM - A

provn finai de Administração e Organi-
zacào Escolar será realizada nn dia 3.
quinta-feira, de acordo com o seguin-
le horário: 1." Série, fts 13h2Cm -
Sala -'21; 2." Série, ás Hhl5m - Sal»
133.

EXIGÊNCIAS A SATISFAZER - Ar-
gentiriH Cesária de Jesus, ldftlia Mo
reira Limn. Maria Ellinor Lapa Cou-
tinho - Compareçam n Secretaria dês-
le Instituto, procurar d. Áurea.

Federação dos E.vAlii-
tios das Escolas Livres

do Brasil
A diretoria da Federação dos Ex*

Alunos das Escolas Livres do Brasil
avisa aos interessados, cujos processos
se encontram na Junta Especial, quenão recorram a. Intermediários. As In-
formações sobre o encaminhamenlo e
reexame dos casos serão dadas pessoal
e gratuitamente em sua sede, na rua
Frei Caneca n. 204, à.s segundas e sex-
tas.fclras, das 8 às 12 horas, ou na
própria Junta Especial, nos dias Já de-
terminados.

Eslão lambem convocados Iodos os
ex-alunos das Escolas Livres para uma
assembléia geral, que se realizará ama*
nhã. íis lü horas, na sede do Cenlro
Paulista, na praça da Independência,
12. antiga praça Tira dentes.

INSTITUTO SANTO ANTÔNIO
Rua das Laranjeiras, 559 e 575

l)o niatornal ao admissão. Internato. Ônibus para externato. semi-
internato. Línguas, piano, ed. física, danças clássicas, etc.

PàKTIDO LIBERTADOR
PARA DEPUTADO,

Dra. Na terei a da Silveira
ARTIGO 91 - Certificado P.I.A. (Para concursos)

(Artigo 91, curso para principiantes)
Turmas novas em irsani/.açslo. pela manhã, á -nráe e ã noite— P. I. A., curso prático de português, inglês e aritmética —
Curso Gosch, o <jue obteve o primeiro lugar nos exames dóArt. »l, no Colégio Pedro II, em 1S48 e 194». — Mensal Mu ie:CrS 100,00, sem jóia. - Rua 7 de .Setembro. 03 — 8» andar

INSTITUTO PAPINI
Concursos para o IAPI: Escriturário, Operador e

Oficial-Administrutivo
Turmas iniciais. Êxito garantido

RUA MÉXICO, 148 .11.»- TEL.: 38-1.574
Orientação do Prof. Papini

0 professor A. Papini, candidato a vereador, sentir-se-é
honrado com o vosso voto

escriturário do I. A. P. I.
0 INSTITUTO SANTA ROZA mantém

turmas, sob a orietação do prof. Santa Roza,
— Assistam a aulas .som compromisso. —

Rua Ramalho Ortigíio, 30 -• 2." a tV anda-
ras, — Tel.: 43-01125.

III 
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Iilbliolera do CACO, os seguintes livro?
rte autoria de Ruy BarbOHB: — "As t-es-
soes de clientela e interdi.-ão ile oon-
corríncln nas alienações &_ estabeleci-
mentos comerciais e industriais" (19131
e "Conceptos modernos dei Dereclin tn-
teinacional" (Buenos Atres, 19161.

CONSELHO DE REPRESENTANTES
— A Associação Libertadora Acadêmi*
ca, tomando conhecimento da nota pu-
blicada ontem no "Diário de Noticias",
pelo presidente .»!o Centro Acadêmico,
comunica que os seus rcpres.sntant.es
realizarão, amanho, de acordo vom os
Estatutos, a reunião ordinária do Con-
selho. do mis de setembro, para 11 uual
ticam convocados todos os representai!-
tes.

S. E. J. E. S.
REUNIÃO DA DIRETORIA. — Fi-

cam convidados os membros da direto-
ria para uma reuniflo que se lealizarii
/imanhS, hs 15 horas, na snla do ae*
gundo ano.

LIVROS DE DIREITO CIVIL. - E'
chamado ao S. .1. S. E. S. o colega
Paulo de Loanda.

AVISO AO l.v ANO iSEUUNDO
VESTIBULAR

As provas de Teoria Geral ilo listado
serão realizadas sexta-feira, _9, fts 03
horas.

Colégio Pedro II
(Externato)

EXAMES Dl) AKTI(it) 1)1 < 1'ltl.MKIKA
fiPOCA)

AVISO — A secretaria avisa aos in*
leressailos yue os exames de primeira
ípoca pelu regime do artiiío Ml, do de-
creto ii «1.2-1-1, rie »-t-l!,42, terllo Inicio
no dia 4 dt outubro rio corrente ano,
As lSliSOm. obedecendo ao seguinte lio-
rárlo: rila i -- PORTUGURS -- Ss IS
horas -- candidatos de ns. pares; dia
4 — PORTUGUÊS — às L'0 horas —
candidatos de ns. lin pares; dia fi —
LATIM — às IS horas — candidatos
rie ns. pares; dia ,1 -- LATIM -- An
20 toras — candidatos de ns. ímparna,
dia-B — FRANCÊS — íts 18 horas —
candidatos de ns. pares, dia C —
FRANCÊS — as 20 horas — cândida-
los de ns. Impores; dl.-, D — INGL&3
— As 1K horas — candidatos de ns.
pn res; dia !i — IN(;LIÍR — An 20 ho-
rus — f-andldatos rie ns. Impares; dia
Hl — MATEMÁTICA — às IX horas —
candidatos de ns. pares; dia 10 — MA-
TEMÁTICA — às 2(» horas — candi*
rimos de ns. impares; dia 11 — DK-
SENHO - às IS horas — candidatos
de ns. pares: dia0lt - DESENHO -
às 20 horas — candidatos dc ns. Im*
pares.

NOTA — Os estudantes tar.lo todas
as provas escritas nss mesmas salas
em 'toe forem chamados pela primeira
vez.

Os srs. candidatos deverão compare-
cor 10 minutos antes do inicio «Ins pro-
vas munidos de caneta-tinteíro e c:ir-
tfiira de identidade. B' expressamente
proibido o ingresso rie candidatos por*
(adores de livros, cadernos, pastas, em-
brullios, etc

E' permitido », usn de dicionário As
provas escritas de Latim, Para as pro-
vas Krâficn» de desenho o* sre eandl-
,latos deverão trazer rígua, compasso,
lápis preto e de cftre!».

Faculdade de Dínito
do Rio de Janeiro
CENTRO Al ADC.MK O

< AKPKNTKR
LUIS

BIBLIOTECA rtltil-KKSUIÍ ROKERTO
LIRA — Hoje, às 20 noras, n.» íalSo
noure da Faculdade, será I augurada
a «Biblioteca Profcssot Roberto Lira».
oem como os retrato» dos saudosos pio-
fessdres catedráticos .\lcides Bezerra
Moniz Sodré, Afríinio Peixoto . Leflnl-
das Resende. Sem dúvida aiyuma une
a inauguraçSo da üitilioteca . dos re*
tratos daqueles que téo Dem souberum
contribui, para o cni;ruiidecimenlo le
nossa Faculdade constituirá um giand»
maico na vida rfa nossa tradiciuna'
Escola.

CONFERÊNCIA — A Secretaria So-
ciai comunica aos .;olegas que mais uma
vez se viu nn contingência de ndiar a
conferência que o professoi Mebert (ha-
moum realizará iObre o «Kxistenclalia-
mo», marcada para uo.te, às 2Uh3t)m,
em virtude das solenidades que serüo
levadas a efeito por ocasISo dn inau-
KuríiçHo da nova Biblioteca du Escola
e dos retratos de saudosos mestres

DIÁRIO DA JUSTIÇA - Com,'nica-
mos a todos os colegas que o C.A.L.C.
mantém em cilfi sede vários números
do «.Diário da Justiça», onde os Int*-
ressados poderflo verificar onde votnrflo.

Bolsa de estudos para
médicos

O Instiuito de Pesquisas do Labora*
tótio Squibb, de Nova York. Dfomove
uma bolsa de estudos para especia-
zação dc médicos brasileiros, que ain-
da nflo tenham atingido a Idade de
trinta anos.

Fomos Informados pelo secretario da
cumisstto .iulcadora de qde a Bolsa rie
Estudos Squibb lei a » duração dc três
anos e que as inseriçrics serão acei-
tas até o rila 1 de outubro próximo.
Mais Informações poderfto ser obtidas
pessoalmente ou poi escrito, no Dc-
parlamento Médico Squibb, na rua Dr.
Cândido Espinhelra, 143, S60 Paulo.

CONFERÊNCIAS
PROFESSOR ADAMASTOR LIMA —

Hoje, às V!0 horas, na Faculdade de
Direito do Rio di* Janeiro, na rua do
Catete, o professor, Adamastor l.lma,
pronunciará uma conferênHa sobre «O
Código Comercial:».« « •

PROFESSOR «MARIO RARA IA —
Amanha, dia 2'J, às I7h45m,
1-faliZU-so na Escola l.ivn; ile Estudos
Superiores, da Casa do Estudanle no
tlrasii a «onlciènrín do prolestsor ivla-
riu Barala sdlue »A arle da escultura
na prebistOrjai. Egito e Antigui.lade
oriental. A entrada seta tranca, i»a
Casa do Estudante do lliasil, rua
Santa Luzia. 305.* * *

PINTOR IVA SERPA — O pintoi
Ivli Serpa inaugurarA na Aliança
Francesa ric luiz de Fora uma expn.
slçlio de pinturas Infantis de seus nlu-
nos, pronjn, iund» amaniin , di» '.'Sl.
uma ronferêncla sdbrc cArte mlantil
e Ensino de desenhos.

CORONEL WALDEMAR PEREIRA
COV'1'A — Amanhã, sexta feira, dia ül)
An _() horas, na sede rtus Leglo-
nanas rie Mtirlli. íl rua TAnes Sn*
briiilin n 'ití, nn EslaçÔo riu MélSl,
>ôbre 1, tema: «A vldn Espiritual rie
Sumo Antônio dc Pádua». Kntwiiln
flutua,

• 1 *

lEN-l.l.lKUMKL Dlfil.FINO t>'EltlU».l-
UA - Doinlliiiu, t\>. lt» limas, A cun
I mii;iii,uniu, III, .iiiiiinil.., un |,l|jii hk
llllllll ilu IIIMilln I»'i„I„iiii, hAIuc .AII1111
KNIilui ensino du l'.i*piillUnnit uiiih
ini,«mi ai» cnnfiiièmtiiN ilu «iiiin» Ai-
nu» Kiuili»,'., Lm imlu fiiípcii,» ¦ •

KMJKlNllhlHO llllli HU.IH.IIIIA.S
III) IIUII IA IlAHHOHA - Aliilihlill,
rtn IVI1M11111, 1111 iniilli«/nii» ilii |iiiiiiiiii,"iu
iiiiiiiiiii Viiiutiti. k iitciiiiiu ui i.» iiiiiiii
n Vil. liív, «uiili.t, «/iiii», 11 imiiii,
• Kiiii,|iiiii>'III,ii hltilOijliin ilu {'tiriiluMlM
•»• A l'i,li(i|i»il»<ji d* Cifii.)», ,,.«,..»
Imniti j.

«História e explicarão
da escultura.»

AMANHA. NA 1JA8A DO K,vrillAN-
TE, A SEGUNDA Al T.A IIII CURSO,

PELO PROFESSOR MARIO
BARATA

«Na Casa rto Estudante do Brasil,
amanha, ás lTli.tilm, o professor Mário
Barata dura prosseguimento ao curso
sflbre «.História e explicuç.lo da esctu-
tura*, que «em realizando naquela
Fundaçfto, promovido pela Escola Livre
de Estudos .Superiores, da CE B. Essa
segunda aula-conferêneta, que terá 111
gar no sulfio nobre da Casa do Estu-
dante, a rua Santa Luzia. :iüS, versara
sôhre o tema: Pré-Hfstórla e Antlgnl-
dade Oriental, e h e!n poderfio assistir
tftdas as pessoas Interessadas em ae-
suntos de artes plásticas.

Faculdade Nacional de
Medicina

DIRETÓRIO ACADÊMICO
DEPARTAMENTO CIENTIFICO —

1» SEMANA INTERNA DE DEBATES
CIENTÍFICOS r Prosseguirá noje, no
salAo nobre, 11 1» Semana Interna de
Debates Científicos, com os trabalhos
de Clinica Cirúrgica Civ Grupo». Pede*
ye o compareclmento dos candidatos h>.
lil horas no Departamento Cientifico.

EXAMINADORES -- Foram convida-
dos os seguintes professores: Alfreuo
Monteiro, Brandfto Filho. Jorge. Morais
Grey e t'go Pinheiro Guimarães.

TRABALHOS INSCRITOS -- *u Tra-
lamento Cirúrgico das iMccras Gasiii-
cas e Dnodenais»-. «Estudo das Varlzes
dos membros inferiores». - Diagnostico
u Tratamento das Gangrenas Gazosas»,
«A mistura Tionembulal-Cuiare na 111-
duçiio da Anestesia Geral» e «A Injeção
un musculatura para-vertebral como re-
curst) anulgéfíico»»

CONFERÊCN1A SOBRE CÂNCER -
O professor Alberto coutinho pronun-
ciará, ás 11 horas, hoje. no Anfiteatro
de Parasitotogia uma conferõncia s6bre
Introdução ao Estudo do Câncer.

ALUNOS CHAMADOS — Pedimos nos
alunos Mozart Carneiro de Albuquerque
ti. 218, Ademar Rodrigues rte Sousa
n. 272 e Carlos Augusto de Oliveira
l.lma que procurem urgentemente a Se-
cretaria da Faculdade.

CONSELHO DELIBERATIVO — O
presidente em exercício do U A. con*
voca o Conselho Dellber-itr o para uma
aessão ordinária, a ser realizada ama*
nhft .

COMISSÃO >->E SINDICÂNCIA - Pe-
(limos aos colegas membros da Comis-
sfto de Sindicância para a ocupaçfto
das vagas existentes na Casa do Estu*
dante de .Medicina que entreguem ur-
gentemente os seus .pareceres.

ATIVIDADES ESCOLARES — S«»
ANO — CLINICA NEUROLÓGICA -
Cursu oficial, exame final. hoje. ks f
horas, para os alunos de ns. 102 a 1215;
dia 29, para os de ns. i27 a ISO e o
de 11. -42.

clinica Neurológica
Ar.strcgésilo», hoje, às
o n. 31 .

CLINICA PSUJÜlA'. i;iCA — Curso
oficial, exame final, dia S, As 10 horas,
para os rte ns. 101 a 12.'í; dia 6. para
os rie ns. I2t> a 150, dia 7, pura os
de ns 4 - 7 — H — 10 — II — 13
H — Ifi — 16 - 17 -¦ l.v - 19 — 2»,
22 - 30 — .17 - 42 - 43 — 4,i — «:i
o 101 .

CLINICA UROLOGlCA — Exame n-
nal, boje, para os de ns tõl ? 170:
dia 2P. para os de ns 17) a ino.

PEDIATRIA - Curso oficial, exam»-
final, hoje, às 1» horas, par: nt ie
rs. I a 13 16 a 2* e n de r,. (2.
dia 2!.», para os de ns. 2,'t a SH e ;•)>•
a 50.

PUERICULTURA — Curso oficial,
exame final. Iioje, As .Sli.'10in. para o»
de ns. 51 n 76, dia 2P, para cs de
ns. 77 a. 100 e os de ns 145 — 14H

AVISOS -¦ Pede-se o comparecimen-
to. r«a SeçSo do Expediente Escolai
dos seguintes alunos. Ave.llna Vilas
Boas Pinto, I.uis Renato Carneiro ila
Silvn Caldas, Erigiu rie Ramos Clare.
Eduardo Bonaato Coleti. Eugínlo Pe-
nagos Rlvera e Luis Carlos de Oliveira
Meireies.

3'» ANO - «Veiie-se o eompaieeimeni,
na Seçfto do Expediente Escolar, n fim
de apresentarem sflo .(.'ederal iCr$ .r».0()i
e. dc i-jd»i,-aç5o e Saúde, dos alunos de ns

(Doe. Antônio
* horas, para

127 125 4H 213 124 IP
20 21 42 43 45 H5
7'.l Sl PU .- 119 122 •_'.,')

135 140 H2 113 Ms 150
151 153 15.1 15(i 157 1H8
11!) 174 20S 212 21S -- 21H
225 227 23(1 235 244 245
21!» 252 253 203 277 302
290.

Uma escola de Direito
no subúrbio de Piedade

INAICIIIA-SI DIA 31) A KACU1-
IIADK DE CIÊNCIAS JURÍDICAS

1)0 RIO DE JANEIRO
As 1? horas do dia 311 próximo, inau-

Rurar-ae-á, na ru». Manuel Vitorino.
n 51)5, na Piedade, uma nova escola
de Direito, denominada Eacnldade de
Ciências Jurídicas do Rio rie Janeiro,
ligada A Fundação Cama Filho.

«A igreja e a nova
ordem social»

A Juventude Feminina Católica dn
Paróquia de São José avisa que a
conferência "A Igreja e a Nova Ordem
social'", a realizar-se amanhã, Ss lHh
1.5m. no auditório do I.P.A.S.E.. terá
como aulot o dr. Fernando Carneiro
u não como estsvn anunciado o dr.
DomüiROs Velasco por estar o mesmo
«¦uísentp do Rio até essa data, em
campanha .política.

Associações Cul-
turais e Cien-

tííicas

PARA DECIFRAR NO BONDE
PALAVRAS CRUZADAS

1'ROBl.EMA N." 351)

ACADEMIA NACIONAL l.'E Mt.-
DICINA - A sessão a reali/.&i-si
amantiá, Ai. _llli3U-o na sede d;,
Academia. t»-ra como urdem rio ala.
a» A tórme Colirio - pei,. avarie*
mico Abei di Oliveira; h» 15 anos
d»» experiência dc moléstia asmAli-
ca Alergia jins Eslado.* tinidos —
pelo acadêmico Álvaro Rostos.

/UMATA -52/©

Horizontais:

1 _ Forma de transação comercial em
que a mercadoria é posta no lu-
gar uo destino iior preço que in-
clui o custo, o seguro e o [reta.

Forma rie transação comercial
em que as mercadorias são on*
tregues a bordo.

v; _ fabricantes <il! espadas (ant.);
armei 1 os.

— Parte mais larga e enrnuda da
perna das reses. —• Ama-scca.

_ De ouli-a forma. — Fileira; ren-
qUP. _ Forma arcaica rio artigo
definido o.

. _ Apartar: desunir.
ti — Pronome pessoal segunda pessoa.

Composição (xiélica dividida cm
estrofes simétricas. — Prefixo la-
tino: apartamento, salda, separa-
ção. etc.

7 — Sufixo: autor, oficio, ocupaçfto.
Forma do pronome lu. quando

procedido de preposição.
ü _ Os quo ma Iam c esfolam reses

nos matadouros.
9 — Soberano de um reino. — Certo

jftyo de cartas (Rio Grande do
Sul).

Vert
1

—
—

4 —

ícaís
Antigo nome cln "ave-do-pnral-
so". — Grau de «baixamente oO
elevação ria voz.
Encerrar cm clausura.
Ilhota calcáren da França, no
Mediterrâneo, a trfs quilômetros
de Marselha. — Nome du le-
tra (i.
Quarta nola da escala musical.
— Haste dc madeira a que pren-
dem ns principais peças do ara*
do. — Nesse momento.
yue «ela.
Crcnc» religiosa. — Unidade das
medidas agrárias. — Preposição;
indica lugar.
Rio da Sibéria, com um curso
de 850 quilômetros. — Interjei-
çáo: designntiva de nojo ou des-
pt-èüo.
Refeições leves, w.,_ constam so-
bretudo de licores e vinhos.
Finura de espirito. — Moeda de
dez réis; nome da letra X.

SOLUÇÕES DU PROBLEMA
.V." 35S, DE ONTEM:

HORIZONTAIS; — Carnal — Ima-
culada - No — Em — Ad — Fim —
Má — Merecedor — Ir — Lis — Lá —
Cá — Id — Amoladora — Solar.

VERTICAIS: - Dinâmicas — Modo-
ram — Ca —- Os — A.C. — Fel —
Lo — Municipal - Al — Mês — Da —
Lá —¦ Or — Demolir — Camaradas.

CHARADINHAS

NUVISSIAIA

O cacliiir.bo em que o >>itc»-, estava
fumando, pertence ao mrfpico da
companhia. —2 — 2.

(Oddeyj.

C A S A L

E' verdade ijuc o natural dc Li-
moges so viaja em nittt.móvel fe-
chado! — «1

(Durindana).

SINCOPADA

Os rico.s «-«-.o sempre importantes.
— 3 - 2.

(Snntorum).

COMBINADA

-f lado -_ Silencioso.

-f lado -_ Finório.

-f- lado = Devastado.

Ti\it.ui>,as, capetinha.

(Cortez).

No pé da seção "Senhoras-Sonhorltas"
(páHinn social), os leitores encontrarãc
as soluções rias charadinhas de hoje.

Aceitaremos com muito agrado cola
bor-içào de charadinhas e perguntas de
algibelra, dentro rin mesma orientação
fácil com que aqui sâo apresentadas.

Exposições
EXPOSIÇÕES PEMIANEtfT-es

Funcionam permanentemente a»_7
guintes exposições:

Galeria Bernardelli, Ho /h,.,„iVacioncl de Belas Art,n.
Lticl/tij ,/a /tl6u9ucl-7«e, *a .„„

Ribeiro dc Almeidn. n.» 22
'15 «Jo

Galeria Rembrniitlt, r\a
Passeio, ),.» 711. itoorado.

Aíusau Antônio Parre.„a,
rua Tiradenfes, „.» «57, KiterúiGaleria Buropi, »,« j,..'tJ.
Atldnficn, .,..' 702-Á. ^

Gnleru, ria Vinoi, ra r>ia n0
«lindos Ferre,vn, „." 50-/.

Gale.na Aslcanasy, na nr, t
Quitanda, 11.e «3 a'

Galeria Calvtno, n„ rua Sa,,,,,Luzia, n.» 730. 2.v ondar.
Museu Histórico ria Ci.fntfc neParque, da Citlade. to, Gtliça ' '
Galeria. Ventlome. avenida Ca

piicubanti, lt." 2.TJ.
ilf»(se-ií Histórico Nacim.ni

praça Marechal AnrOrt, (,i,n.,.-,„'l0 .
Estação de Hidros tln l>nna,r,.

Museu Nacvintil dp. Br.tàs a,teu. no Escola Nacional ,/„ d(,"
Artes.

Galeria de Arle Nacional, M.ticio-sede do Banco Bouvimn 
' 

11 
',,

andar. '
Galeria Langeback rf lenr.ro

(rua Barata Ribeiro, n.t> 4%,.*
WIN VAN DYJK. -. Pinturn. -

A'o Galeria Riam, cm C'»/iocubnua

FERNANDO MARTINS. - p,„.lliro. — .Vo Museu dn Belai Artes.
m

PAULA FONSECA JÚNIOR.
Pintura. — Na Associação Cntiã 7e.Moços, até o dia 30 do enrreine.*

GUIDO VIARO. _ Pt-ifnr,*, _
No Ualtio de. Exposições do /Ifutjj.
(ilrio da Educação.

"ÍNDIOS E SUA ARTE'
Biblioteca Nacional, enccirt

- Nt,
"• ko-e.

VITRAIS. - «Vo. Galeria de Arttt
Clássicas, silo na run. tln Ouvidor
n." 3(i, c,í(í 30 do ctrrrente.•

CREUSA. — No Institui,, dos ir-
guitelos (edifício Odeo„, \.i „n,f„n
a exposição de pinlura-guaríies df.
cor ativos.

DR. BARBOSA DA LUZ
fllHO^ I,,s< K-1'K'il'Sil
ULI1UJ C| ,,H1|1() ..)|hii
R. Assembléia Ifl-A — K.i and.

Fones: 25-8.101 e .13-5787.

DESENHO E PINTURA
ESTUDO NA A. B. D.

Av. Graça Aranha, 19, 2.'
andar — Tel.: ,32-6242

EXAMES VESTIBULARES"
EXAM1CS DE ADMISSÃO AO

COLÉGIO NAVAL
(Primeiro, secundo e terceira Hnnj)

TCHMAS NOVAS
Curso Aradêmic» — Kua da Glória,

Si (n 3 nilnuntos da Clnrlánillm
.Matrículas: (f«rças. quintas e «r\ta».
feiras, das 15 às 17 horas. — Diluiu-

mente: das íl) ks 22 horas.

ALMATA.

ARTIGO 91
ASSOCIAÇÃO CRISTÃ

DE MOCOS
Itua Araújo Porto Alepre. $n —

(Bsphtniida ili» Caste.lt>>.

Recupere o tempo perdido fn

«-.curió o Curso Ginnsiai em i

uu 2 anos: Mulrictilus abertas

Inicio dns aulas em outiibrti.

Prazer 3 folo>rrafiaH 'Sxi.

^l_____iálélil
RAÇÕES PRENSADAS»

MOINHO rLUMINBNSft b. A

HJO — TEL.: 153-1 HíO

PAirriDO LIBERTADOR
PARA VEREADOR

PROFESSORA ANNA BARRAFATTO
INSTITUTO DE SELEÇÃO E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL

Curso de Técnicas de Exploração
da Personalidade

Estarão abertas, ató o prAxImo dia 13 dc outubro, ns inntririilns li"-1
> Cl Ksti DE TRCNICAS DE EXP_OItACAO DA PERSONALIDADE. » «"
reallzHdn nela l.'1'NDACAO «SETÍl Ul) VARGAS, NO INSTITUTO l»t
SEI.EOAO E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL (I.S.O.P), siiol, a dirrcüo

rto Professor E Mira y Iawvt..
>, < urso, ,|i,c se çompfli» ile aulas teftrieiis e práticas, desdobra-se rm

(mum, períodos, ii terminarem em setembro de 1051, com intervalo (»»"
pcrimlus il» férias escotures. r

IIOftAKIO DAN Alü.AS: lêrçna e qulnlaa-feirag, dc 11 i." 10 l»»ra»-
LOCAI. DAS AULAS: Kiin da Cnudnlftrla n. «, 2". andar (ISOP)
LOCAI. DAS I.NSCRIÇOES: Secretaria (ücral dos líursos rta FiindncA'»

fietillhi Xn.cas — Avenida 13 rte Mala n. .23, 12?. andar.

PSD - para vereador - PSD
MERCEDES DAKT
20 anos n serviço do funcionalismo e do magistério municipal

PARA DEPUTADO

tW lia ULIifCInA HA
i . m l a:

Umi oxiitónuln n lorvlgo dn oldado
- AvoiiliiH Mniitiiiii, HurruNii, I .

llllll NAo limi', llll „im«,,!., ,.
»('¦ » W„il, ,i ll»,, .„ , 1,,1'JI .., »„j,

• rn» -i »"i'" •'- Man Vliuiili,, nu , V|,i ,|„ _
Kum 'H <•• Mulo. llll m i. ii... ii,,,,, m ,.,,.
• A|il- UNI lllrriil *, (im wnn |,,H1| i|,„l/u,,M ,(j,m>«'Hllllllil, 11 (l'li'il>H||i) m Umi \.ui \mnW»i
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ií'!^;;ag e Câncer da Pele- Sífilis
CÂNCER

pB b. AZULAY

Curso e prática no

VORK SKIN AND

RAIOS X _ RADIO «'IC.Av Nilu Peçanha, 12 - saJna
4111 _ 4(|fi _ Tel» : 32 k-,44 _
27-2384 e 47-1420 - Das 10 aa li
hora». — Segundas. siu>.riaa ;
Mesta* feiras, e dus 17 à«, it, ho

ra», diariamente, exceto aua
afiliados.

])r. Orlandino Fonseca
(DA ( KI.Z VrJKMEI.HA HIIASIl.EI RA i

(irtops-dla — Trniiiiinlolusln — llsi.itn-npla
Trafaniptitn da paralisia infantil

.diaiw

jltórlii:

R A I O S X
Mic.u especlulizado das doenças dos ossos e articulai-ôcs —

Avenida Rio Branco, 287, S? andar Salas SI» e 518, ile
|, I8I1 :mm — Telefone — 22-8757 — Itesirlínria: .17-1531

Rosllocniria s» tratamento de fraturas a «lomiciil,,

NOTÍCIAS DA MARINHA

Reassumirá hoje o chefe do Estado Maior da Armada
Decretos assinados — Designação de comissão — Homenageado o comandante Paulo
Bosísic -— Esperado amanhã o «Duque de Caxias» — Candidatos ao Quadro de Con-

tadores Navais — V Regata Escola Naval

Nova tabela dos -servi- MAQUINAS DE MÜKK CARNE

.—- " ' " '" "" 

Ifencão - Aproveitem
¦unos vendendo junto à Estação de Ql-EI-

^iDOS, lotes a partir de Cr$ 7.000,00, módica
Irada, e o restante em 60 prestações mensais
Cr$ 1(15,00, servidos em ambos os sentidos

ir(j2 trens elétricos diários. Tratar visitas
L0RETO OU ANTÔNIO à Avenida Pas-

B.33, V andar, sala 211, telefone: 43-8423.

. GERALDO BARROSO
imunien a «eus amigos e clientes que reassumiu a sua
nica cie Cirurgia geral — Doenças de senhoras —

ias Urinárias. Das 14 às 18. Consultório, rua dc Mé-
i\ - ~i" andar - Grupo 702. Telefones 53-4313

e 27-1719 R.

COPACABANA
o lítimi'!. apartamentos, novos c vazios, prontos paru serem ha»

[llus. .uni I i| na ri o, 1 sitia, cozinha, banheiro, pes.»u» amplat»:
p íi piirlii- rir CrS IUI) 000,(1(1, sendo unia parle a vista e o res
:!• pro presliK-ftes nicnsaiH. \i-r no local diariamente <lan lt ôs
horas, ;i run Felipe sie Oliveira, 4, 8? nnilar apat. 311 Ksquiiiu
li Princs-HH Isabel. Tratar com MÍI.TON ROCHA, íi Av. Nilti

9 l-pcnnhn. -!«, sala 701. Tel.: 42-01)0(1, das 9 às 12 e das
14 às is horas 

ISA CASTIÇO MÓVEIS
AGORA MUITO MAIS BARATOS

PREÇOS » DINHEIRO
Ia ile jantnr .Mexicana  Cr$ 4.200,0»
irmitiirl.i Mexicano  Cr$ 5.800,00
In df imitar Chipendale  Cri» ff.800,00
mmitnrm Chipendale  CrS 8.800,00
liei? fabricados com madeira de lei, absolutamente garantidos

RIA DO CATETE, 164
EM FRENTE AO PALÁCIO

O almirante dc «"Sq-üRrirn Flávio Fi-
BUelredo de Medeiros, rjue re':rn'.p-
mente regressou dos Eütarlos ütlMos,
ontir esteve em visita oficial, resr»
sumirá, hoje, às 14 horas, »s suai!
funrfirs de chefe do Estado Maior cia
Armada

A transmissão ilo cargo será fe:*a
pelo vice almirante Atila Mnntc'ro
Achí. que o vinha exercendo Interi
namente. Para a cerimônia, foram
convidadas altas patentes navais.
r)ISP13NSA.DO O VICE DIRETOR DA

ENGENHARIA NAVAL
O ministro rilspen-ou o capitão dc

mar e Rverra Cícero de Freitas Ma-
rlnho do rni-go dc vice diretor da En-
trenharta Naval

ESPERADO AMANHA O "DUQUE DF
CAXIAS

O capltfio de fragata Luís Olivio
Brnsll. comandante rio navio auxiliar"Dutjue dc Caxias", comunicou ao
ch-fe dn Estado Maior da Armatia
que o navio deverá checar ao Rio
amanha, ás fl horas ftsse navio an-
xillar ilo nossa Marinha rie Guerra
dcverS atracai' no Ar5er.nl de Marinha
do Rio de Janeiro a fim rie permitir
*> desembarque rios racleteí. e aspiran-
tea.
HOMENAGEADO O CAPITÃO DE MAR

E GUERRA PAULO BOSISIO

O almirante Sílvio de Noronha reu-
nin. na tarde rie ontem, a oflclalirin-
d.' de seu rTi.blr.ftc. a fim de honienn»
ffanr n eniy-tfio rie mar e guerra Paulo
Bclsto chefe rin frabliirte. por motive
rt" r.i-u aniversário natalicio. Nessa
ocaslfto falou o ministro, que exal-
ton ns v!rturi»s de seu r.uvíliar imedia-
t.». oficial brilhante, possuído'- de uma
valiosa folha rir serviço* Drestad^s ft
Armada Em resDOBlft. agradecendo.
falou o comandante -Roslsio. Finda a
hpTs-er.i-.cpm foi servida umn taça íç
chimnaRiihe aos nrescnt.es

Também os torna listas acreditados
lur.li ao cahlnete ministerial. Incor-
porados. apresentaram cumprimento?
ao aniversariante .

ALMIRANTE DIDIO COSTA

Os auxlliares do Serviço de po-
rn menti ri o da Marinha homcnaçen-
r»m. ontem o seu diretor, contra
almirante Didio Iratim Afon?o fia
Costa, ofe.recenda-lhe as platinas dó
novo pfisto.

DECRETOS ASSINADOS

Opreslrtente da República asr.inau
os seguintes decretos: nomep.r.clo o ra-
pitao de corveta Silvio Matos rie Oil»
velra para exercer o c-rco de cornou-
rtante ria corvetr ".laceciiai" e dis-
pensando do referido carso o napitS-r
de corvela Pedro P»na BrlRhtmore'
transferindo para « reserva da Ar-
maria. nao remunerada, o s:eRt'nri:> te-
nente. clrurclao-dentista. .lonas Por»
tllho, visto ter ureltadf) cargo núblire
civil, dp provimento efetivo, na Pre-
fcl»ura do Distrito Federal: nromoven-
do. nes termos da lei 11 ° 288 4fi. Kl-
terada pela de n " Oifí.ifí. no pí.slo de
secundo tenente, os subofloials Bei-
nardo Emílio Olsen. ,In?o Mercedes dn

Compro encerad»*»ra
Perfeita ou defeituosa. menm«i
incompleta. Pairn liem Trlpfnnc

oara 4S 9.111 s- 13 :«2(l

J

V^H

HOTEL
oOCOS DE CALDAS

falneário de água sulfurosa - Boite - Pis-
cinas - Quadras de Tênis'- Parques

Diárias com refeições:

pessoa  Cr$ 120,00
pessoas  Cr$ 220,00

COM 20%. DE DESCONTO
informações e reservas: Edifício Rex — 5
andar — sala 501 — Telefone: 22-8554.

Partido Democrata Cristão
VOTA) PARA VTSKEADOH

OR. ÁLVARO CUSTODIO VAZ
O médico d«» -novo

IIKt ril.uiçHi. «Ir rédnlars
Kiih Diíts da fru/ «liili (Mélser).

Tumores e Câiuer
Raios X e Radittm

Dr. von Dollinger da Graça
riXAMJSS PKHIÓIIICOS KM TO
DAS AS IDADKS PARA 1'RISVEN»

CAO CONTRA O CANCKR
Observacãn nu Memorial tluspitai
dc CAricer — Nova VorU — Ah-
p.p.mbléia 3S — Kanitz 4 horas
Hora marcada 22-1538 e 87-2413.

<> I

Só na

ADOMA
VrndriK n proAÍacÕes sem selos nem
<iiiatfi(|itrr de«ipt>»a*i ale íris naça-
mentos e «ft I pnr cento 'de en-
tni.ssiio de fi a 1.0 paKamenlos: (er-
nus mi enrtes dr rnslmlrn, tropl-
cal nn , Unho. camisas ctieens, (<m-
lhas. metas, f;rnvnliiK, rnupaK dr
rnmn i* mesft, irunrdn-clMivn*. alu-
mfnio «C'lialeira»f hicietetas. rir.
etc. — KTA SF:TK l>B SETKM-

BI»), 12

Luz e Raimundo Nonato rios Sanlos r
primeiro sariçento Jono Ellol Gomes,

e t.rarsferinrio-os paro a reserva re-
numeraria: -retificando o decreto de
2S df frverelro do corrente ano., rela-
tlvo a reforma rie diversos otlclais ria
reserva remunerada, para o *im de
cancelar.' nn referido deceto, o nome
rio s»(?unrio lencr.tr. flíl. Florlnnn
neraldo dn Silva, visto não haver o
citado oficial atingido a idade limite
para permanência na reserva: nrnmn-
vendo, nos termos ria lel n.° 1150.60,
ft. prríiduacfío de terceiro sareenío. o
caho fur.Ilelro naval João Aciole -íarro».
e o cabo rie máouinns Benertlto Teo-
doro. r transferlndo-os para a reserva
remunerndn

TEM NOVO OIHETOR INDUSTRIAI.
O ARSENAL DE MARINHA

O ministro, em ato de onlem dcglt"-
nou o capitão de mar e guerra eiv,»e-
nlirlro naval Cícero tle Freitas Marl-
nho para exer.»er o carRo de diretor
industrial do Arsenal de Marinha do
Rio de Janeiro e dispensou rio referido
rarim o capitão rie mar e guerra Raul
Rerjls Tlitencourt.

ESPKRADO EM AMSTERDAM O
"ALMIRANTE SALDANHA" '

O navio escoln "Almirante Balda-
nha". cuja chegada a New Castle
fora retardaria devido a violento lem-
coral apanhado na travessin Oslo-New-
Castle, tevr, consenuentemente, r.ira-
zada a sua pr.rllda. A«s.m foi qm.
somente ontem o navio ' deixou o
porto New-Caslle com risstlno an rie
Amsterdam, onde é esperado hn.lc ft
noite .

DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO

Foram designados os capitães dp cor-
veta Milton Coutinho Mendes Mar-
quês. Tarsisio Martins Ribeiro e o
cnnit íto tenente Adolfo Barroso de
Vasconcelos para. em romissío err.!-
tirem parecer sobre a Ira dução de
"Tempornrv Safetv Mnmtal for Sh.'p-
"Temporal V Safetv Manual for Shin
cnnitno tenente Júlio Oonuales Fer-
nandes e pelo primeiro tenente Luís
Nocueira Furtado de Mendonça

CON*CURKO DE ADMISSÃO AO QUA-
DRO DE CONTADORES NAVAIS

Em grau dr recurso, foram Ins-
peclonarto»; rte saúde e julgados anlos
os seguintes candidatos ao Qun-
dro de Contadores Navais: Amnii-
ri Prleses Cardoso. Fernando nua, te
Grania Henrique Simões Machado e
Orlon Luis Nascimento

MOVIMENTAÇÃO DE NAVIOS

O rebocador "Tritãn" chegou a Re-
e'.fe procedente de Sslvarior O n«-
vlõ Ianque "Ra^a" checou a Para-
naguá. A corveta "Carioca" partiu
de Santarém com destino o Óbidos
regressando em seguiria a Santarém

PORTARIA SEM EFEITO

O ministro tornou sem eíeiio. a por-
tarla que designou Olímpio Fernan.
des ria Cunha pata ter exercício nn
Arsennl de Marinha rin Rio rie Ja»
neiro.

A MARINHA NAS COMEMORAÇÕES
DE MONTEVIDÉU

O dr José Rolierto de Macedo Soo-
res, emhaixadoi do Rrasfl no rji-u-
gna-!. enviou telegrama ao ministro
fazendo caloroso elogio ri» partici-
pacão da nossa Marinha nas romeno-
rações rto centenário de Artipas em
Montevidéu.

O embaixador Macedo Soares lc-,.
ressaltai .. extraordinárii efeito pro.
dnr.lrio pelo deslile dos aspirantes le-
vanrio. nos fuzis bandelrolas uru-
gualas

F!nal.i>ando a sua mensagem, o em-
baixarioi Macedo Soares solicitou so
a'mirante Silvio rte Noronha trànsml-
Ur ao comandante do nnvio-auxiliat"Duque de Caxias" e » todo." os de-
mais oficiais, aspirantes e guarnlçãò
a st*U p!oíí:o p agradecimento prla rn-
liosa rooprração prestada fts cotncmo-

rações

V REGATA- ESCOLA NAVAL
Sern realiaadn no próximo doiipn-

go. dia 1 " df outubro, a V regata
Escola Naval, na qual tomarão parte
barcos de 9 classes diferentes de todos
or clubes filiados n Confederação
Brasileira dc Vela r- Motot .

Instituiria em 194<i, hoje é uma
das mais concorridas reunias a vela
realizadas no Brasil Nn ano passado
tomaram parte 98 barcos ele todas as
classes e este será maior
número ric concorrentes.

Ela se destina às classes •
internacional, Guanabara,
Star, Lightning, Elagen-Shnipie. Snipp
e Dlnghy. A Escola Naval tomará par»
te em quase todas as provas, concor-
rendo com 14 barcos,

Ao clnhe vencedor etp cada classe
será conferida a tnça "Escola Naval '
destinada a mesma. Elas serão rie
posse provisória, tornando-se dt pos»
se definitiva quando o clube vencer-

a prova durante 3 anos consecutivos
ou cinco anos- não consecutivos.

Em 1948, o Iate -Clube rio Rio de
Juneiro c o Clube Regata Guanaba-
ra tornaram-se detentores respectiva-
mente das taçns destinadas as cias-
ses "Star" e "Shnrpie", por terem
conseguido trós vitórias consecutiva?
nos anos de 19411. 1947 e 1948.

Em 194!), a taça classe "Hagetl-Shar-

pie" foi entregue ao Rio Yacht Clube
por ter conseguido íris vitórias con-
secutivas nos anos de 1947 1948 e
1949

Foram instituídas novas taças pari
as três classes acima.

As guarnições colocadas em 1.° lu
gar em cnrtn ciasse serão conferida!
medalhas dc prata. As colocadas em
2.0. .I.0. 4.°. 5.° ou 6." lugares, serão
conferidas medalhas de bronze V.nri-
caria urupo de 5 barcos concorrente."
en. rada classe é atribuiria um» cias |
sificação; j

A partida ria regala terá inicio às
Kih.lOm. !

São convidados rie honra os alinl-
rantes dc esquadra Silvio de Noronha,
ministro dn. Marinha, e Thenbalrio
Gonçalves Pereira, riirctor geral de
Ensino Naval. E será o árbitro de
honra o almirante de esquadra Alber»
to de Lemos Basto, presidente ria
Confederação Brasileira dc Vela e
Motor.

A comissão de regata será constitui-
d» pelos senhores Wllliam de Alinei-
ilu, cnpltf.es tenentes Alberto "urnei-

ro de Mendonça, Maurício Peixoto
Meira, Antônio Carlos Diriier Barbosa

| Viana e aspirante Ricardo Mata de
Araújo.

Durante a leaüzaçãn dn rcg.ita
haverá dança nos salões da Escola
Noval e será servido bufet aos cnn-
vida dos

As conduções para os convidados se-
rão a partir de 12 horas, sc.inda ria

praça em frente ao edifício do
Standard.

dores do porto
Comunis^a-nos « Ãaministraç.lp riu

rórto do Rin rin .»anolr" :
«Foi hoje encaminhada .'¦" süvírio,

ps.i- Intermédio rto Departamento N<-
cional rie Portos. Kios r Canais, a nova
tabelo numérica dos servidores da Ad-
mlnislraçilo.

A.-, diversos üárles funcionais foram
organizadas de maneira a dar acesso
normal nns postos de fim ris» carreira
e o pessoal foi quantitativamente nu-
montado para lotar as novas instala-
ções conlriuldns e aparelhos adquiri-
dos.

Ao mesmo tempo que .. UeparUmen»
to rie Portos esturin ditas l.iheias,

procedeu-se a distribuição das mesmas
pelos servidores, para receber suges-
toes que. depois dc examinadas pela
admiPistrnçfto serfio encaminhadas no

fthMrararn ns afamadus máquinas «SCKCAS», -oni 4 Iftmtn.t*
1><» CrS 120,00 pnr CrS 85,0(1.

EMPRESA CALIFÓRNIA OF, rWOKT.-KXl'OKT. LTDA.
 urA no ouvidor. 107 - 1* andar —

ESTOmflGO podiam
ULCERRD0 iidip**»

TOMEm^VeMit

¦ CASA DAS LONAS
(.nuas, cores firmes, para todos os fins. Arreiow. artigos de
montaria em j-rernl. Artitros do viagens, Pastas. Cintos e. todo*

os artefatos de. couro.

O .MAIS VARIADO SORTIMENTO E OS PREÇOS MAJ8
VANTAJOSOS. SO' NA

C A S A D A S L O N A S
8 — Rua São José — 10 — fTnica no Rio

»aw»aK»»g»w»»a»ws»«BMa,q»»»»g».^^

r-KAQlIOZAS KM GKRA1

Vinho Creosotado
SII VIClItA

BÔCIOS — Cirurgia
UR AI.OISIO -HOKAIS UFAiO

Av Nilu 1'ecanha, i»í>

Dra. Gladys Browne
I.Uividsi». — Narli e liarrantrt — Ed
Ouvidor, n IIIM — Telefone ÜH-B4U1. ft»
«ecusida», quartas «, .sextas-feiras,, das

UliSnni em diante i

FÃBROWTsrjóíÃS j
A FAlirlru de ,lólas «Ks-ieru l.tita. — i
l.raca On/.e de .Iiiiiii». 75. primeiro an- I
iliir, telefone 4.I-4I",!, (antlKii «ventila
1'resirienle Varei!."., - Kl». Iirltneirsi nn-
dar), vende um relógio «»oii. luilsen»,
ile «Tfln.. IH niillates. snrnntliiii. para
•.cuhsiiii, nor i SOU crinteiros: sim um"
ii,- ouro, pliitlnii e lirllhiuilcs, i.aru «>•
nlis.ro. pnr 1511 criiíclrus: uni .elí,t;..
tle «uirii, IS niillnlcs, imra iiomein. i»«».
IISII cruzeiros; anéis de rrnu -lesiir rll.l.
iTii/.eirus 1 onsertã-se ^ f»i»se *'»•»
enei.tiiendn, .malqiier |Aln «te viirn ou I
«latina. t'alirleam-»i' Jsílas em rernl, ;
especlnlnicnle enlares »l« '«on i>»r h,».i«. 

|
nrec-ns. Prp-ços f^prrfnli wnru .l«*p/i>ii- .

tu* f rfvend-Prtoros *

| FOGÕES
1 Ol.EO OI) WI.KKO^KNR

' K'n orrstHi.-ft«'a - Sem «M.tra.-I»

e *píti f'«(!itr

I Camões do Valle & Cia.
h. I.AI'A H - fl '+*-

*mmm*m&immMÈk*tmnmmmmritwm»wm**mr*mmmm

ÍIil)»*to.
E VIDRO OU COM BASE OE METAL

ÁfCAevJ&UJ

I ¥-7 /

l&n CrrÍ\

VrUV'¦¦¦«'»¦¦>. »m.»ii»miH. ——p>WW

fc. u\

HatRIZ- LS. FRANCISCO- 38,^0
MEYER • R. LUCIDIO LAGO - 36

Petrópolis • av. is de novembpo-906

ainda

Carioca,

¦ ^OfiS^-s. g, /-^H Bi,

&VHttai
i/monac

W. CAIOOERAS. 15-J/. TEl. S2-4137

A abstenção eleitoral é um crime contra o in-
terêsse coletivo. — (Amoacy de Niemeyer)

CONSERVADORAS DE SORVETE
VENDAS A PRAZO — CAMÕES DO ,'AM.E & CIA.

Rua da I.apa, 8 — Telefone: 32-1422

INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO VOLTA REDONDA S. A.
EDITAI- DE CONVOCAÇÃO

Os fundadores abaixo indicados da Sociedade Anônima «IN-
DCSTRIA DE REFRIGERAÇÃO VOLTA REDONDA», ora em
formação, convidam todos os subscritores do capital social para
o comparecimento em primeira convocação, a fim de promoverem
a fundação solene da referida sociedade, aprovação do atual pro-
jeto dc estatutos e eleição da Diretoria, no dia 5 (cinco) de ou-
tu bro do corrente ano, à rua 14, n" 183 — Sala 300, às 20 boras.

Salientamos a necessidade imperiosa desse comparecimento.
a fim de evitar novas convocações f|iie importará em maior perda
de tempo.

Volta Redonda, 23 de setembro de 1950.
I*. P. dns Fundadores: NÊI.SON PERES GARCIA

DEFUMADO» PAI JACOB
PEDRAS VERDES

Em guas orações e preces use o DEFUMADOR
"PAI JACOB"

Nas Farmácias, Drogarias e Hervanários
Fabricante: WALTER BALSIMELU

Rua Bueno de Andrade, n.v 299 — Sâo Paulo
Representante no Rio: FLORA BRASILEIRA

Largo Monte Castelo n." 8

Conjunto * ,,
Tropical, Desdff M

¦»

^»SJLJ>A.S» A» P.PAZO
4

PIANOS GUNTHER
Fiimoí-tns püliiv qunlidndrm, boio7,<i
•) ísoinn iiludi' (iitiiiiitiiliit. por .'»d
«no»., Dendü 1800 nou mffi-iindon

V/irloh modploii,
1'iniiiiiiii. i' miimIii

A(ÍICNTIS OKIIAI.i
M IC V !')K n O h S T A H

KUA HKNHIQUK |)IA«, %\ • \'V,\„ IM \\w
*m mmt *wmtm*m*mmmmwtmmmthitmm *m*i>mmn,,w m ¦<

ÍEMPESTADE QUE PASSA...
l.a tora rugt o Cfjvao e i.

vento avoltâ impierlosa.r.eii-.e
o arvoredo, o ciariU du rt
lamp*»" ilumina, por vezes «
semblante de pavor rie alguém
q ii «i espteiia a iempest.a»-ie
pelo vidraça dH janela. £ as
sim, tamoéin » tosse . Vi.i
ienta. apavorante, ela imim/iti
e açoita o organismo que va.
se debilitando, aos uoucof .

E como a tempestade qi«
passa, tarnliCITi a tosse «:es»-Ji,
mas, somente, vencida tieia
ciência, ti para venstt a luu»
se, a ciência criou i essatosse
Um xarope eficaz que faz .ie»
sur as tosses, nripes e or»n
quites... ', essali..sse vende-çi-
em todas as farmácias e dro
KMsMlS

ttnarTt*— »**-r»vm,-s^^**'**u****v''~mmmmm

(M96RECIMEHT0

«Sai
ENTREGA IMEDIATA

Rotativa, 2.50 litros, com motor elétrico, pronta para
funcionar. Idem, idem 180 e 200 litros.

RUA FREI CANECA, 15,5

ALBERTO RICHTER
Represent-ante distribuidor da Mecânica Alfa Lfa£a.

São Paulo
s-aiwjiçreo

fome cuidado com t per-
d» de peso. Uso lignific»
que V emá lem snergiss e
pode sb*»?ar *o ;nfr»<jue-
"imenro .'omoleto. Comece

k loitiii- ímidusamente
N.fjro ifoistRto ,5sk«.y. que
ontem «gora, ^)t>m de fó«-

'ore» e cálcio,

VOTE BEM
PARA VE R E A DOR

Hugo Laercio de Barros
DO P4RTIDO REPUBLICANO

Ex-operário de diversas fábricas (Cart. n. 98.830, s&-
rie 24, do MTIC) . Hoje advogado, professor, diretor
do Instituto Moraes-Barros, do Méier. e autor dos li-
vros: Manual Técnico dos Concursos, Antologia do
Amor e a Luta pela Paz. Um candidato verdadeira-

mente do povo, que se fêz por si mesmo
CÉDULAS:

Av. Amaro Cavalcante, 37, sob , Méier; R. Odilon de
Araújo, 249, Caxambi; R. Quitanda, 20 - 4?, gl 408; R.
Júlio do Carmo, 491; Av, Eng. Assis Ribeiro, 161,
Marechal Hermes, e Av. Copacabana, 915-A («Sapataria

Elegante;.

NEURO FOSFATO

ESKAY

Incorporação do Edifício Máiaga
Rua Domingos Ferreira, 03/65

(Entre às ruas .Santii Ütarii ..» FiRiicireilo Majíalhites)

VALOBIZE SEU DrNIÍEIRO -- comprando pequenos aparta-
mentos resltleneinis, qne lhe ilarào a melhor remia e uma vn-

lori/iicâfi certa.

T1I'() DE APARTAMENTOS OIFEKENTES — estritamente
resideneiais e. eom todo conforto — Vestíbulo — Sala — ótimo
quarto — Banheiro completo — Cozinha completa (eom foniVo
de 4 horas) — Quarto e VV. C, fiara emprejfada, área de sei viço

e tanque. Preços a [lartir de CrS 230.000.<>(s.
TIPO «B» — Sala, «living:», ¦! quartos, 'i banheiros, .'«na, ea/miia
quartos e dependências para empregada, área de «iervi<;o, anna-

rios embutidos, Preços a partir de CrS 17000(1,(10.

FINANCIAMENTO, r.0% — PEQUENA ENTRADA K KACJIJ.
DADES DE PAGAMENTO DUBANTE A CONSTRUÇÃO.

INC-ORPORAÇAO, CONSTRUÇÃO E VENDAS

DA

CONSTRUTORA SANTA CLARA LTDA.
R. São José, 50 — 9." pav. — Grupo 003

Telefones: 52-3721 e 52-3738
vrm™«mnam»wwwmtx ttfwwnnnMR

^

CONTRA TOMES, (tôo^ÜlTfc^^^

y.*g:^^

LE JD) © JjTib
LISBOA, Capital milenaria de Portu-jí! e centro dc grande
interesse para todos os viajantes, principalmente

para os de língua portuguesa.
LISBOA pode ser atingida em poucas horas de

vôo direto, por um dos DC-6 da S.A.S., velozes

e luxuosos As maravilhas da viagem começam no

instante da partida, quando o passageiro
tem o seu primeiro contacto com o conforto

• o ótimo serviço proporcionado pela S.A.S.

SCAW0MA WAJIf

^mr—H^Ja*fw«M—-^íSií

PossnejKr.i tijmb+m
à vmnria na» r-íy -OO-*
Agemlas d» .'-.'W&ii
turltmc a nn»
Componliias ',-¦•"•
Nacional* d» ¦Mi-j-iis,
Navnqnctto AorüO,

^m
(t.inri'»» 4tf.it t.Hr-rttMhnntttàf

Av. Kin mance, T/7 loia i MU, Ri* «i» Janulr»
Ao*ne.n> •.>. illa Paul*, Rtclt» • P»no Ai«,<>«

¦¦•<-*¦, ¦•> •¦ ,-*•», ,-í 1M'm*
• • *«i mwm m

*^»tf^j^s
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Dr. Jayme Villas Boas
Dr. Norherto Villas lloas

l'di r mllli» . »? .1 Mirai. —
Ithlniif *^.i 4H1MI ^rKiinilas, mm/t tu»

r nestnK-ffin.il itim hiT'<1«r. >rtii
Saia m:.

RÁDIOS modSos
im;«.as _

A >ista
VAI Vul.AS

i* a prazo

BAZAR ANA MORI
li. ANA NKHl, «Sil. lei ; 48 v-.IO

SKMPKK AS SI AS OKIIKXS

ARTHUR SEGALL
cspisüialiüta na kxkciião
he hanql btks, casamentos,

i.inch v, cock-tah.-partí
Alugn material completo cnni

serviço «le garçom extras
TEL.: 32-3313 TEL.: S.-.131á

^^^Sjjjk

Chuveiro
Elétrico

«TERMO»

NOTÍCIAS FORENSES

Não haverá expediente no Foro, no dia das eleições
Portaria do desembargador Adelmar Tavares — 0 sr. Oceano de Araújo Sá, cujo «nome
exotérico iniciático» é Yokaanam, teve suspenso o pátrio-poder -— Mandado de segu-

rança coníra o chefe do Trânsito — Justiça Militar

IMI.MONS
TKAÇoK.S |
domicilio «"« ! i H -
compromisso.
Apriiviido no

II. ' N.
KUA nos !>

i.M.inos
IS*.? 25.

Telefone: 22-7.17

ü desembargador Acietmai lavaits,
Piesiuc.iui! lj uiuu.ial i.o juaiicá uu 'us-
Uno l^aciai, na laiue unlern ua..\uu a
pu.>ai,_ nun.uiu Kw/.aI. quo dispuu so-
ui_ íi» pvuviutiic.aü a _,iuni ijinauus
na ju_lim lutai, cui reiac-u ao pitiiu
UlciuníU Ul. .í UC üUtUbfU, UUjo i,'ül ti U
yue s^ si.„uu;

«A l r.Nut-iNÍ)U ao hüpm.r.iiiiLu tl'-
numeruüun juizes cunvocauos paia pi o-
siuirem u ouin.ua *_.?*.. vw. ***«.! ..,.,».--..«-
ias, serviço ^t natu.u-ia pic-ciuimaj
iL.uüiyu hacltuinl, arlitu laõl;

A ii_..'nD.__._naaj a Su^^uu uu lh.i .
lliu tíaiHiunai — da Urdem dus Advu-
gUüOS uu -Jí.isil, t»u uwi.u íi «.-«.a i i*.¦-
bidjncia em lil du cuiiunie u icv_do au
cu.ihecimciiiu du iSgVcfeio 'Uiuunal i'it-
110, ti Uáandü Úlx a..lbUl.dO qut_ mt
cu.itciC o ailiyu üjJ, pa.àj;.ai.us i", 11»
_ ô* tio Códito cia Organização Juúi-
Ciúiia Uo ivio.t lio r CuCiüi, coinuinuuu
com us ailüus -6 e li>i númivu i uo
Codiso «ie i-iuecsao Civii.

ut,_Oi-.V h., determinar ts seguintes piu-
videneias a sei uni auolauas uc -i a ^J,
de uuiumo:

ai — as Varas Criminais, de Menu-
Ks _ Al ._ciiLt-_> Uu i i auaiuu, liu* uuu
ii'.:u.i_nai normalmente,

ui — nas \ aras üe Urííios c .Suias-
C: Jíci.istiu iJubiicu, so ila.u ie-

nu anuu.iienlu us leitos contenciosos,
li — nas Uid.í de 1'an.ii.a, su cuu

teião andamento as avões de dosqimc
liiigiosu, nulidade ou anulação de casa-
nicntu, poilendu enuelanto serem, leitn.s
as citações iniciais;

d> — nas Vaias Cíveis c du Kazen-
da Pública, terão andamento us piores-
sos preventivos, incidentes e assecuiaió-

l/K. AI..Mi:ill* I.AhDDSO - v IrtS LKIMaKIA:* - itins, -
Bosmi - frftstatas - uretra — OU l,AS «JO SRXO - S«s
nhora* — <!ir.uriri:i /Mudou-se i>ara. Praça Pin X 54. 6" andai

l'el. 13-HII3Ü. as 14 tuiras (em frent«' à ifrroja ('anilel* "•

PARA VEREADORES
Partido Republicano

RAYMUNDO BASTOS
CLÍNICA 1)0 DR

ll(H'('lll(

HELBIO REGO UNS
(lll ftstailo

ni;.. o;, mandados de segurança, as la-
iLti.iá- u tis Luiicuruuiahi (juiiciiuu trnii_*
..-mu isci\.-iii luiiHs as ciiucutb iniciai-
iu.:-* cícniais a.ucu. Nòsuaa vuiíií. uai
se ui..L'i'ãu lean^ar as audiências de i.is-
IruvueS e jui_diiienio, aesignauas pa,a
L.~^_ pLillOUU,

u.i — Wttu (.uino.Kiâo a cul tur us uiu-
/u.-> paia cuiH-siu.LhU, emburgus uu i_-
cuisus, sai\u nus ícaus cujo anuumeii-
lu nuu e suspensu por esta lJul\ai'la, e
íicriiu reslilUiuos as punes os ja em
cuiõu (.anigu m.\j üu Cutitgu de 1-iul'cs-
so civn, e o.vu páiugruiu i'', do Códi£o
ue Urgani.acau .luui.iuiiai.

i; — na seyünda instância os procos-
soó cul rei au noimalinenic;

l,) — nau haverá expeuienle nu 1'uia-
cio ua Juslica e Anexos, e eni todas us
ui,pendências du Serviço Jud.ctánu, na
lu.va-ieira, ò ue ouiuoro, data lixada
pa.a as eleições gerais. i!egislie'.-,t e
,,j^,.;quc-se. kio Ue Janeiro, Uisirilu
vcüciai, em '2't oe seteinuru i.o lUoO.
Adelmar 'iavures — rresidenie.a

iüívAAIVAjl
U.juiz Ueoclccianu .viaiuns de Olivoi-

ra i i..iu piuj.ini u sc^uíhU.' i_cci5áu:
>.ísüiiit.o Auilcs liamos Uu aa, casauu.

cOüi ucc«_iiu uc Aiau.tu ii.), aiiuiiiiisu<i-
uuiü uuü üciis (iu casai, cuni lundamun-
Lu iu» aiLiyu lla.it numeius l o ii-u .^J-i
üu Lúuitíu Civil, u inicicttiandu ueca-
iiu uc rtiai.ju ba auaJiuuiiuii v iai _.uii-
jugai c cu.iiuiinc t-i«: prupi iu u uüc.àra
ci.i sua piucuracTiu dü h.-Iiihs 19, cn-
clausuiuu-se na ci- ratei niuaue Ucleticii
UspuiLUausia Universal;:, pur livie e cs-
pontanea vontade com o nume cexolen-
eo-mieiálieo de loliaanarn . A cai ia uc
Colhas lu-ll, laanuaua esc.evèi pui lci -
ceiiu a esposa da nulicia do piopus.io j Terceirn Vara da J/azenda Pública, por
do «Mesliu luKuanams de lomper teia-; césar Gonçalves Guimarães, um man-

i dado de segurança.
Fundamentou-se o pedido de seguiaii-

terdilo aquílc rjue se achar em cárcere
por mais de dois anos. para o efeito
da mulhet assumir a direção da ("aml-
Ha e a administração dos liens do ia-
sal. — Pelo menos desde tt)4G ,.(v. car-
Ia de folhas 10-ílJ O interditando sc
enclausurou o. na carta, da secretária do
inteiditando vem o esclarecimento: «Kl-
cais pois assim, informada de que c da
decisão pessoal do Mestre, de há mui-
tos anos, (c paia lõda a Comunidade
da Academia Esotéricai. sd sair ow
Templo Hermético a público para fa.ai
unicamente aos enfermos que buscam
a cura de seus males do corpo e do es-
pirlto P nunca se entender sobre qual-
quer assunto o com qualquer pessoa
cujos latos cessaram ao se despedir e
encerrar suas atividades no mundo pro-
fano, por tempo Indeterminado». —
Pouco importa, portanto, que o cárcere
a que se tenha votado u interditando sc-
ja voluntário e nao se trate de uma cri-
são punitiva do Kslado: éle se dedicou à.
reclusão contemplativa dos ascetas.
Alem do mais o artigo número 804 do

¦ Código Civil compele ao Juía a incuin-
bencia. rie adotar medida que lhe pa-
n.ça a reclamada para proteger os lia-
vens dns menores, suspendendo alé,
quando coíivcnha o pátrio poder, su o
pai ou mãe faliam aos deveres palei-
nus. pêsle modo: liei por liem décia-
lar que Adllcs Ramos dc Sá assume a
direção da familia o a administração
dos bens do casal, para que produza os
jurídicos c legais efeitos. P. It. I.
Prossiga-so»,

< <)N<:emua a sküukam.a
Contra o major-diretor do Serviço de

Trânsito, foi impetrado, no Juizo r.a

NOTÍCIAS DA AERONÁUTICA

Homenageado o diretor de Ensino pelo se-

gundo aniversário de sua gestão
Regressarão, amanhã, os cadetes que desfilaram em Montevidéo - Pagamento, hoje,

aos diaristas, tarefeiros e pessoal civil e militar do Estado Maior - Nova concorrência

pública para exploração de café, barbearia e banca de jornais no Aeroporto S. Dumont

A>>si>,t(i>li' «Ia lau. Slcüiriita — Un Hos|>. Serv
Prático «I«ih Hospitais Anier-anos

CIRURGIA — GINECOLOGIA — VARI/tíS
Kua lYlartiiirà <¦<¦ Abrantes. IH'£ - (Sanatório hüo Geraldo) —

 ItthHlIm — leis.: 26-5155, 37-IKI.6. '.5-65,- e Ü7-I.K5 
AS

BAIRRO MARIA DA GRAÇA
Vendemos casas com 'i quartos, 1 sala, banheiro e \V. C, in
ternos <• quintal regular. Local servido por trens elétricos, nun
des «> lotações. Sinal de t'r.$ 15.000,00 e prestações mensais de
CrS 789,10. Ver às seffundas, quartas, sextas e domingos, das V
âs ll horas, eom o sr. LiKAGA, à RUA CONDE DB A/A.M
BLJA, «:!,-) e R1H. Tratar om LEMOS. BORDA & CIA. LTDA..
à avenida Mio Pecanha, 'IR — "<• andar — Sala 70fi - Tcl.: H'I-li*9.'i

¦-¦—-—'— ¦-- —' '"-—-•*—-• mmaaaaamazaaat»~tawmtmammaamr^^

Ç\JÜ3 Cum ii USpÜSU [ÍUI Í».'VilpU liUl.LUl-
minado i de nao se envolver cum assuu-
tos U*hlp(H ais, Oí: iiUalqUt'1 csp_i.il'. us
autos ouu noticia de que a esposa c us
lihius luium compielamenle niiaiiduiia
Uns polo uuurdiiaiHiti, que pasauu a ¦ nt-
liar uma espécie de seita ue lundu ceie-
tico e que se propõe a Uns espuiiuais.
Us uens dus rasai e itu.s fillius, seu.
ínturesses, tudu foi abandunadu cm no*
me dofa.se crudu. Nau cumpre ai^ui apu--
ciar a moiaiidade uu gésiu, Inas c cvi
denle que se loina necessáliu acãuleia:
us inleiesses _ u>> hens dessa lainília (¦
enquanto u processo de imerdlcáo uáu
alinge a sua'tinalidade. Llo\is tlrvila-
qua, cumentandu u artigu -51 do Coui-
ku Civil, explica: .-Estando o marido em
lugai remôlo uu nau sabido, isto c um-
i;c du lai, sem se comunicai, cum nç
seus u sem lumai as necessàiias provi-
déncias. paia que a diiecão da lamina
nau sofra, muilu cmliora ainda n.lo
tenha sido declarado ausente, é neces-
s.iiio que alguém assuma o lu^-íii (|uc
êle dcserlou. e esse alguém outro .iãu
pode sei senãu a mulhei. cuia ineapa-
cidade civil enlâu. cessa, c que pode
praticai tudos us atos da vida iliu Idi-
ca. inclusive us judiciais, sem necessi-
dade de autoiização de quem quui que
seja, salvo quando se ti ai ai de aliena
Cfio de imóveis:.. — K adianle. sôlue o
segundo fundamento invocado neste des-
pacho: — ,A mulher também assume a
direção da família c a administração
dus bens du casal, quando u marido rs-
IIvei cm cárcere, por niius de «luis anos.
ou fór ludicialmentr, declarado intérdl-
to* — Está assim cquipaindo

BOAS NOTÍCIAS PARA OS
SENHORES SARGENTOS DA

AERONÁUTICA
F; imlilicii e autoria

¦le\ ação do custo ile
e Kntretaulu, cm

'i.-icensão vertiginusa i
utillilaili H, ileslacn -se
nu ntc uni tato
especial reparo:

a consta nlf
Vnl;i. I U'lu
niciu a '-síi.'! i
ie tini a.s a.-

se |jra7.eirosa
que merece

;\ Casa Mo-
raea Alves. es|jecialista ern uni-

mes e demais artlgus para un
litares, à rua UrtiKuaiana, 174-A.
persiste em servir seus clie.ites

Ca no lato de, sendo o Impetrante n,0'
turista profissional, tido sua carteira
apreendida. por ato de 2H de agosto
deste ano, por infração — segundo o
impetrado — do artigo 129. inciso ll,
lelia «F» do Código Nacional de 'fran-
sito. t

¦ Concedendo a medida, o juiz Alcmo
Pinto Falcão aecntuuu que «a aplica-
cão de sanções têm que repousai em tl-
ruins certas e discriminadas pela .iur-
ma positiva. Por mais reprovável que
sc.ia o prisma da moial, a sanção lem
que sei a legal, salvo aquela saneai,
mui ai de reprovae&o das pessoas de
nem o que não é imposta, nem delen-
de ua autoridade.» Apoiuu-se. também,
em que verificou que o impetrante não
foi ouvido pela referida autoridade du
Servi.o de Tránsilo.

.11 STK.A Mll.lIAK
\ai her processado o lenenle Monteiro

Atalde de .Sousa, taifeiro da Escola
de Especialista da Aeronáutica, conde-
nado a seia meses dc piisão pelo Lon-
selho Permanente da Primeira Aud.lo-
ria da Aeronáutica, não se conforman-
do cum a decisão proferida pediu ao
Supeiloi Tribunal Militai revisão d"
plUCCÜSU.

Kclatou a matéria, na sessão de on-
tem. o ministiu Gomes Carneiro que
chegou a conclusão de que o réu tôia
sem miiti\u justificado e arbitrariamen-
te agredido pelo tenente João Mana
Monteiro, em seu próprio lai. sendo de-
pois conduzido por uma patrulha eu-

in- í mandada pelo referido otlclal, e rem-
| lliido au xadiés da Unidade.

(is juizes ¦ considerando que. nesses
lermos, provado que. sem necessidauc,
o supcnoi invadiu a casa do "rqueien-
te com grande aparato, e, com vioiôn-
cia sc atracou com ele. acordam, em
defein u pedido de Revisão, paia ie-
formando a senleni,'a cundenalória. iin-
sulve. u taileito e mandai que se reme-
lani us aiiiiis ao si . Procuradoi Ali-
l.tai. p.iia us fins de direilo. aprerian-
ilu .i condula do segindo tenente Joáu
Mai 'a Monlfiuií.

ENTRADA DK N(>\ «JS IMtlH.KSSii.s
Nl. S. T. M.

De.arn etiliada, ontem, nu Supeuoi
lr.bunal Militar, em giau de apelação

inversos, pioeessos procedentes desla ia-
p.lhi e dos Estados e iclerentes aos

Antônio Paulu Leopoldo ria t.uz.
Ademai Gonçalves
Santos.

Gonçalves uu:

USTRES
DE

CRISTAL
Vendem-se «le 5, fi, S. 8 e 18 vela»
ornado» de lindo» piiiRenles •
«..orrenles «le Bacarat Verdaoei
ra maravilha para pessoa» «le fino
«. apurado frôato. I*«?la terça parir

do valor. Urgente.

i Rua da Assembléia, 51,
3. andar — Grupo 302

PARA DEPUTADO FEDERAL

JOSÉ CAÓ
Partido Republicano

(p cinema em casa m
|»_2^- Alusucl c ptoizçõcs dclilT.cs de lcn=a e curta mctrafjcm, -^^S
j^^»-. mudos c sonoros, naconais e estr anscirob. Venda de co- ¦¦_gB
fen~—- ietores e acessórios de 16 müiT.etros t^eça iniormações o _^ffl

p CORRÊA SOüZA.fT^ M
^ÊfcZs ^ pioneira do cinema da 16 m/m , no Brasil. IZ^jjl
—%& Ruo Podro Lessa, 35, 4.° andar ,^^j

^^«2J<_V/y Rio d? Janoiro VS$5_W_3 amiBus. cobrando pi pi.iis -cal-

mmmWmmWmWmWm l>«,„ilÍHIBÍ__^-_ÍSai_H_l_^-«--l«lllllll«ll«-lllll«llll««««««^-«—>—>" 
Ku_m_a n |V.|.,\ _ Tel 43-665^ _ g

Os oficiais que servem n» Diretoria
do Ensino compareceram Incorporados
uo gabinete do major-brigadeiro Antó-
nio Guedes "Muniz, a fim do lhe apre-
sentar cumprimentos pelo transcurso do
seRlindo aniversário de sua gestào nes-
sa repartição. Ja ali se achavam o dr.
Simáo Ta mm,, representante do minis-
tro da Justiça; capitão aviador Rafael
Leoendio dos Santos, representante do
ministro, que ee encontrava enfermo;
brigadeiro Henrique Fleluss, coronéis
Jussaro Fausto de Sousa, E3tevâo Leite
de Resende, João Mendes, Artur Alvim
Câmara e Vítor Barcelos, dr. Francls-
cri Mendes, oficiais, funcionários e sar-
gentos.

Fazendo uso da palavra, em nome do»
oficiais, o coronel João Mendes men-
cionou as realizações do major-brigariel-
ro Guedes Muniz na direção da Dire-
toria tio Ensino. Em seguida, cm nome
dos funcionários, o sr. Dcclo de Ro-
eher focalizou a importante obra de
reestruturação do Ensino na FAB. que
o homenageado vinha executando.

Agradecendo a demonstração de apre-
ço de seus auxlllares. o major-brigadei-
ro Guedes Muniz féz um retrospecto
dos doi3 anos de sua gestão.
COMPAWÍCIMENTO DE FAMÍLIAS DE

OFICIAIS FALECIDOS
Estão sendo chamados A 4.» Divisão

da Diretoria do Pessoal da Aeronáull-
ch,' a av. Churchill. 1SG, 3.o andar,
edifíclo-sede do Ministério da Aeronftu-
tlca. nos dias úteis, das 13 às 17 ho-
ras,' pessoas das famílias dos falecidos
cap. av. Válter Ribeiro. 2.° ten av.
res. José do Carmo Braga, asp. av res.
conv. Rubens Percs, l.o sarg. Manuel
Carlos de Macrdo e 3.° sarg. José Do-
mlclano da Siiva

VISITA A CASA DA MOEDA
O diretor geral de Intcndência da

Aeroniudca, brigadeiro José Epamlnon-
das Aquino Granja, acompanhado dos
coronéis Orlando Deodato Cardoso, Ar-
tur Alvim Câmara e Augusto Xavier
dos Santos, de outros oficiais e jorna-
listas, esteve, ontem, em vléita fl Casa
da Moeda, tendo percorrido Iodas ss
suas instalações e assistido á fabrica-
çüo de moedas Teve o brigadeiro CSran.
Ja oportunidade ài observar cs moda-
los des cédulas que serüo brevemente
fabricadas ali.

Ao retirar-se, manifestou, em nome
dos visitantes, ao diretor, engenheiro
Pellnlo Eniíãcio Maia. a magnífica lm-

Doenças dos intes-
ti it os, reto e ânus

Dr. Bueno Brandão
iihn 14 as ia

Ituu da Asnf-mhléia, 98 . 2.° andar

Compra-se tudo
Roupas" usadas — Máquinas «le
escrever e Ue costura -» Kncera-
deiras c ttnlo que reprtíser.ic X'a-

|„r. _ Telefone: 4í-8ri|)(i.
Chamar sr. ISAAC

pressão colhida, apresentando-lhe fell-
citações pelo excelente regime de tra-
balho adotado nesse importante estabe-
lecimento.

O KEGKESSO DA COMPANHIA
DE CADETES

' 
A Companhia de Cadetes da Escola

de Aeronáutica, o/ue desíilou em Monte-
vldéu, por ocasião da comemoração do
centenário do nascimento do general
Artigas, está vinjando dc regresso para
o Brasil. A chegada do "Duque de Ca-
xlas" está marcada paia amanhã, às
9 horas, no Arsenal dc Marinha.

PAGAMENTOS DE HOJE

A Subdiretorla de Finanças efetuará
o pagamento referente ao corrente mês.
aos diaristas c tarefeiros. das 12 ás
13 horas; às praças da ativa e inativas.
das 13 às 15 horas e, aos pensionistas,
das 15 ás 16 horas.

O pagamento do pessoal civil e mt-
litar do Estado Maior da Aeronáutico
será efetuado também hoje, a partir
das 15 toras.
CLUBE DOS SUBOFICIAIS E SACGEN-

TOS DA AERONÁUTICA
A diretoria do Clube dos Suboficiai*

a Sargentos da Aeronáutica convoca a
Comissão de Festas para uma reunião
hoje. às 30 horas, ém sua serie social
k avenlda Dr. Ernani Cardoso n IRS
Cascadnr*..

Comunica, outrossim, que, a parlli
de ontem, acha-se funcionando, â noi-
te, um Centro de Informação Eleitoral

CONCOItltÉMClA PÚBLICA
A Diretoria de Aeronáutica Civil aca-

Dr. Alcides Seura
Ginecologia — ('Irurirla — Partos
— Avenida Kio Branco, 277 —
Apartamento 1507 - Tel.: 22-l(.:i8

BROCHE
I'erdeu-s«í um broche (rosa 4e

ouro) . Pede-se a quem n encon
trou, a fineza dc entrcjrá-ls â ave-
nida Henrique Valadares, 13, que
será gratificado.

ba dc abrir novas concorrências parn
o aluguel de áreas o instalações dest.l-
nada3 a Café, Barbearia. e Engraxate
e' venda de Jornais na nova estação dc
aeroporto Santos Dumont, a ser Inau-
gurada dentro dc breves dias.

Estamos informados de que foram rs-
tabeleeldas. agora, condições mais fa-
voráveis aos candidatos à exploraçãi
desses negócios, achando-se o adminls.
trador do aeroporto habilitado a pres-
tar aos' interessados todas as informa-
ções e esclarecimentos sobre os editais
das concorrências.

«mwo de ]r,
A Sâo Judas Tade. „deço o beneficio alc^

WALDEMIRO

8ÍI

man

PERDEU
de - CrS '2 . miii.nu „„ H «« v(|
-..o x-„..i ... , . '"'i 2i«i.'ll

lli

rua Neri Plnlieiro, ;,„,,, ,Itubcns Rrasil liotollu, "í"a
entrefrar ã l>raçl| ,, 

' 
[¦Maria rle cVar.arrtli \„r'!"'

serA bem _rr«tirie«d_ l"}* -
judiciai» a mesma ilcnrí . '

™ «tlllltj

ÍÔDAS AS 1
Em ouro, platina, ,„„, ,brilhantes. Lma casa 1»!, '

o niitign. A HOItA CPliTâ '""
1882 Preços para „,'/„ 

A;«"

que <S comprar barato n ¦
«Onicita» e tfidas as h,,„. 6(l
AV. MAU. FHHUANO^V1:;"!

ja e sobrado Tel • ii...

3»
Continua
durante o

mês de
Setembro
Saldos de
Abal-jour

FUNDADA EM 1669- ROAM<$Ê$ÍX

PASCHOAL CARLOS MAGNO apresenta

de graça para o povo, hoje. às 20,30, no Repúl

i BRIGADEI
em espetáculo oferecido pelo

RO E

55
av_>_..„y

KA(,Ô£S PRfcNSAOAS

MIHMKI Vi IIMINUiNSt S A

RIO — TEI 2S IH20

O TEATRO EXPERIMENTAL DE ÓPERA
em "Cavalleria Rusticana" dc Mascagni,
Intérpretes* Dorina Lima, Afonso Valo-
rio, Enzo Feldez, Lília Schwartz e Leny

Gomes.

Sociedade Beneficente dos
Funcionários Federais e

Municipais
SEDIC: IUIA SENAIlOK

POMPEU 131, SOB.
Convida iodos o» interesado» a

comparecerem sábado, dia 30 àa
11 lioras cm reunião dc bem rc-
ral, oa senhores sócios enquadra-
dus ao Ártico 11.? a fim de nor-
maliznr a sua situação, outro»
sim, chamamos a atençílo «los ae
nlmres do que determina o Arlitro
35 _ A COMISSÃO: Oionlsio, Mo
icira c Tfirrlís.

AZ1AS «
DISPEPSIAS,

GASTR1TES
Papaina do Dr. Niobey

Neutraliza pronlameuie a hl
peracidez estomacal e é. de in
«lleaçau eficaz nas enfermidades
do aparelhu dljrestivii Vende-
se em tildas an farmácias e
drogarias ou pelo KeembôlBo,
C. Tostai 3383 - Itio.

em "MOEMA", de Delgado de Carvalho.
Intérpretes: Maria Eliza Mourão, Edgar
Veloso, Lourival Braga, Armando Ma-
ciei, Onofre Schettine e Frede Amaral e
Orquestra de 32 professores, sob a direção do maestro MARTINEZ GRAU.

Direção de coros: Roberto Schlaepfer — Regisseur: Carmem Gomes
Cenografia: Pernambuco de Oliveira.

Direção geral do T. E. O. ALDA FERREIRA PINTO
AVISO: Não haverá convites especiais. Os portões do teatro serão abertos uma

hora antes de ser iniciado o espetáculo.

HOJE, DE GRAÇA, ÀS 2í,h30m NO REPÚBLICA

'undoda •- Vif
*-.•_ Snclad •?. B>.- tin Ouvld-r, 8? - «io d* Jon«iro

e«PI1'U «!rS M-0«Oft.M - Ht.LIZfiDS tIDO.eai.10
¦««ItV^* V" Ol/H/49 - MAIS OE 14? 000 000.0b

OC «OSTCIOS DC UOUIDAÇAO ANTECIPADA

ifie r«t||vdM n» Olti-i- di» útil ât> c*d> m*» * Av«nl«J» Rio Brtnco l.fl »Ahr«~
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Super -CARIOCA
É ACOMPANHADO DE:
1 PAR DE SOLAS-INTEIRAS DE COURO
1 PAR DE SALTOS DE BORRACHA

TUDO ISTO APENAS*I50
Em crotnc liso, finlisímo.
Torioforiado • couro. C6-
re», preto, innrrom e h*'
voim, 30 a 44 Um vilçid.
como eilr, em iiiialciiifi
B..|i.ll.ll li. ||» i |.|||.|r, .IIH

l» no mlnlmp Cri ¦."..(.¦nu
ICrnilni.lli'1 i Ijlliprundo iji
1'flniilfltUiU CAhilCM lia*

INCA y/jL
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FROCURE O POSTO
INCA MAIS PRÓXIMO

DE SUA CASA
Av. Pres. Vargas, 1023
R. do Teatro, 2!l
K. da A3sembleia, 39
R. México, IH
Pr. da República, 237
Av. Mal. fioriano. Z.Í5-E
R. Buenos Aires. 34-
R. rio Matoso. 24
R. Francisco Sá, 7, Copai-aham
Pr. Condpssa Paulo de Froniin,

44, Rio Comprido
R. Cnnde «Ie Bnniíim, 31G
R. Carolina Machado. 4SI ¦ H.

Madureira
R. Lobo Júnior, 213H, Piüiha-

Circular
R. Augusto Vaaroncelns, 9-A.

Carnpo Grande
R. Adolfo IlirKaniiiii, 33? • A,

Engenho de Dentro
R. Cel. Rh.iriiI, 4li, Camplnho
R. do Catete, ::/v.

Inlrtljoi n fíeniirl/io,

, , 43-6487"", ' 47-0302
RHMlOllo ro*ui

mr... uiMi'
Kliir*vi iki«i M ll" "
i|« Iimii R»lli«, H''< h

lll» A* \*i,*lm
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TRICOLIN
BRANCA. colarl-
nho com bai-bata-
nas, o melhor arti-
50 por este preço,
de 59,80 por 

IS,ge Tricoline «.N O V 89?
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1 TRICOLINE
BRANCA. verda- a $o

tecido de grande du-
preço de aniveraárla,

jor »

iT

1 1 tu .^ > v B / ^^^. m \ \ I 
^"t.ríviíí*''-fc-iÇjfXtíe&f 

fl Piiama d» trirn1' - . ^ V extra, i-.-' vivo», pa- jm» J yi
Guarnição p/ me- 

/ Superior cretone. f 1 ^/ 
^ ^ L S^J 

f \ ) H|r$%#^f I „'« parir eom 7/fl I r» adultos par n* A/tf¦a, grande varie- .y) 
fl 

l forte, largura 2.G //} /> I \ ^ 
4 <A*. V'rXÍ>' f V^ftí 1 vivo, dè 79 faO //fi I »«.»¦ *«™ «"«*•« 0/(9

peças de 24.lj0 / W " ( 28.50 - Larqurs / Tf _ I ^ ____# X-^11*1 ^ / 
s>\£,| 

JÍL.V § 
"»l 

I *#
por  * i i" i 1.40 de 25.80 por., if 1 ^8^_ _^i^ \ 

"-'•>^ 
»^--v^-v/~S*/*—"""^ - ^^A^^^* m"m' "'^ " ' " "**

ri. «.ii-h,-—S._»y. m_i ii» ' "^i_ \ 
"'"' T>" "* *""' 

S * " fl ^^*3Stífl^ Calcinha» de ma- I fl ¥^J 
- vv 8 teria plástica, di. á Babador de mat;- V f*" ^& a 

' "^ 1 f\
^^25-^^ I /' 1 Babador de fustSo .«/./ veraoa tamanho» yj,i \ ria plástica, gran- f)Q\ K! T~í 7\ . I //> f\ ft\
//^^SSfc^ I / •' *V 1 com rendaa, de iflh\ eSrM : roaa, azJ (1$ ( 

** variedade de < 7 I /V . >\ I //[ V;J\

^iV-A 1 
^^^í?' 

a /^ ^Sí*i^\N /^^f kJfPsfí i Corc)onít- g^"''1" 1 Camisetas. gran-
c I 1 fy'ÍIS»W\\\\ / tPJt ^ /^§r7rX/" ¦ resistência, 19,80 1 de variedade, a

\ Colcha branca de » ^^ l\ \ V \ \-• \\ v / 'Ml\ M>\ / / U ^ fl Cambraeta, tecidr Èifi\ começar de  Â*IQPano» para copa, 
/ fl 1 fuatto, írtlgo au- //^I \\\\V\\V / M 

'£&& 
//< I fl forte, de 14,t) fl 16) 

Ç 
Qo

tamanho 60 x 60, / / | perior, de 59,80 //(/§ I \ \ \ V\WV Vr /x^l /*/) / 
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I \ I P°r  /# 
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Ç JT*
de 5,90 ror apana» 

^ 
- í P°P  

7^ 
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I I\\\yU^ ^ Á\\f/ X// V^^---w^--^/ÍÍLÍ--^^^^

V ^j^^^*^. | ^^*»*»^ I Lindo vestuário fl 1

^-y 1 ^^^^^T^^j^L 1 VeStidi-hos de Kinmai para l>»tl- j^^k/» j«Marinheiro», coti 4f\ A W BA m~i W éF"^^^^^S.
v-^-/^NrVN M ^^^^^W^^y^\\ 1 cambrala- lindas J^JK 7íul"- Rrande %hi-í.-- tT/ãÇí (bordado e uni api- £mfj H /V?k Í3L \ /^fe\ 1

V''^ SkC/t-\ I V^^^i^A^í^e^ » aplicações p/ cri t/v ,1ad'' mn<lèl",, ni'* *\\\fU Jto de matéria kf% F fl fttr™ilÇ£Vi 1 /fél i
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~ 
fpláatic» de 79.80 |// fl ^M \V^*\ I d/1 f? V r—%>^w" ií <^V\\ 1 vSIf^Wi^Ss 1 ano'de 69-80 pn_ T ^ hZ"-'" -'""-^li^, ^. - -.-^ -l 3lt/ J[ \ >^ai tf/M ^^i

\ Guarnição p/ re- 9 ^^V v.^Pv\\\Vk\ 
// TTTTTTTV 1 / I^Sl \ c t" / ^ #»^ por . . iJA

Jogos de organdi I feição. 1,30 x 1,30, ...I >N^Í^\vS\ 
/j \\l\\ I ///li 

1 Soquetea. fio da /"fl P°r  
f/fi

para quarto, 7 
/>/J^ l com 6 guardana- O/(j i M\\v\v\ /' IH 111 I 1 

' 
/ \ \ 

¦ eacoc.a. ar .go h «/ /A§f
peças, diveraas cô. CfyíJ ) po8, de 45.80 por. KA& \\ \\\W\\V \ ) ,, I II, / // I | 

grande raa.atenc 
j/- /^

rea, de 29,80 por. í f"\ mili f \VVV\ \\V V! I I í Ií í (/ X. I \ \ I I 
' C°meç;" H" /.  #

ir******-^"^! ) .rf^^^alc"^^!. ¦ Calconete de li- ^yj/Q/Tl Calçonete de fus- £* I ú Vestuário de brim. i f* fi I *V)n| ' 
f /v«* «^^W-^^^^J''í^r 

| S >&/ **7Vlr^m I non^ lindo modelo, Víf• Uo com bordados, *%/Q I bonito bordado no 
/ ts & \ \ \\ \ \%. ^^Fl/MÍ:^^/

-lll \ ^^^^''s^íf-'/''',Í^S.'^^. I criança» de 1 a 4 ifi - crianças de 1 a i Jtl - I peito, de 65.80 noc £j 7 ~ 
% ,| I ^flHP^-^M^^'J^

l l / ^EfrfH^^^^l anos''dc 34'50 po" ^^i /!I!!>4!^L^iJÍ3lJ^ -l£i § -í ' lfS ( ^^^^^^fe^-

Toalha felpucla l ^^ ^1 ^SsSÍÍvv 
í ' 

\fí 
' 

{\.//J/\ ML \ Maletas para to i#>£l rl? porta nota8 
i^tf

^ríífc. I Vestuário de brim / J*\f\ Costume de brim 
^\_f%A ListVso 

°m 
o dVc //O ^ I / \\ -, /T\ XNv I /W íA /»/ mWfléfaJjmwk 1 mesclado en. az-.» JUQ\ ^n01' í" m0, V<C//) Vo"1 vlv&s' rií 2 ' /Íl^ 1 // \\ /7v// \ iLS) \ A? ¦ fc\ ' // JMmW)

{^^fW% ^^ 

^1 
anos, de 59.80 por 

jfg j J>"Q». ^ 
115.00 p„- ^ _^> i^ 

 ^^ J^_ J ^^7 \\V^W ^ W^ J^/

li fl \ Cost. de troplca' fl Lenços de cam- variedade de a»
Colcha de íustáo I Lençóis 

J"" 
"•¦ 

¦ Costume de brim Iflo brilhante fl "rala em cores < f*Q 
drôea. a começa- MA

em cores -.om dr- /.r „ 
' *,..,J! ' 

OTC? I branco, confecção Calças dc brim I forro de rayon B branco - Variado »/Q d*  ft
senhos - Casal de //J I Jfl í! //^ 1 "e primeira, de 5 iO_/9£ alonado, criança-. . */X I em 4 eòres. cai «O r» fl wtlmento a oo 
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Expos.yao canina
Niterói

em DIÁRIO ESCOLAR
A 8 in CITIHHO, Ml

CAIO MAHTINS
ESTÁDIO

di
to

iKenii"! Clube» do listado do Kio
Janeiro r.allzaiá sua Primeira

,:..- Em-iisIc-O Capina, no dia K
luiu-irt* próximo, ii" I_tádio Caio
ins da vizinha capital.

.;'...s inscrivOes se Iniciaram no dia
8' eo e ii rente e scião encerradas nu
d'_ 1 de culubro próximo vindouio.
pi.(:cri:.'i ser Inscritos alem dos cões
cc¦ ; pediRiée, os que não o tiverem
e i-ue queiram adquirii o flíegislro
Ir.tciíil ile Orinem». contanto que sejam
d- propriedade de pessoas oue .esl-

¦dum -tailrci do Estado do Riu de Ja-
neiro.

. Atum'fio conio Julgadores, juizes ria
Ár:;. nt: .ii. Sim Paulo. Distrito Fe-
deral, boi . assim eomo o si.. Mola
Çiibral rin Paraná, que aliiíiiá como
jul;: auxiliar.

As Inserlçõcs poderán ser leilas nn
sede do B K.C., em seu horário nor-
nv I e in sede daquele Clube, na I un
Mimicl P.enleio n. 3Í), Fonseca, das
_!i .. ?J horas nos dias úteis, e rias

Curso para medi.os,
promovido pelo Centro
de Estudos da S.G.S.A.

Reatizar-se-á
Hospital

inianha. As 21 horas.
Moneôrvo Filho, si'0 nn

mesmo nome. uma aula subor-
no seguinte lema: "-Traumalis-

tórax; conduta cllnlco-cirúrgi-

no
rua rio
illnada
mo do

. _i".
Serão fornecidos, no termino rio cur

so. eerlifieados aos alunos que ohti
verem dois lír. s de freqüência.

de

Faculdade Nacional de
Odontologia

SUBSTITUÍDO O DIRETO íí — Por
ter sido nomeado professor ilu Unlver-
nhlaile ile Muiiis Ceinis e desejando
transforir-se PBra ,3e'o Horizonte, pe-
diu demissão do cargo de diretor da
Faculdade Nacional Odontologia, ria
Universidade do Brasil, o dr. .Tose Fer-
reira Pire.., que será substituído, inte-
rinnmente, nelo vice-diretor, de acór-

Faculdade Nacional
Filosofia

DIRETÓRIO ACADl-.MICO
CUTCKO PRft-VESTlBUL.AH — Inicia-

ram-.e as aulas do Curso pié-Veslihu-
lar, organizado pelo D. A.

Continuam abortas as inscrições pura
Iodos os cursos.

SESSÃO CINEMATOGRÁFICA — A
romissÍM. de (.nom. Oo D. A. fará exi-
bir, nmni.il... iis liOhMOm, no salío no-
bre rin Faculdade, o filme "Carnet (ie
Baile", dirigido por luiviviei.

Os interessados deverão procurar os
convites na snln do D.A.

Notícias da Polícia
Militar

.LICENÇA — PERMISSÃO

An capIlSo Carlos Magi.Ih._s Ca-
valrante, foi concedida licença na...
Iratamcnto «le saúde, no pei iodo de 1_
dn corrente a 11 do mis próximo vm-
douro, com permissão para gozá-la pn
cidade rie Asuas da Prata, no Estado
de São Paulo.

REQUERIMENTOS
RACHADOS

DES-

B íis 21 horns nos sábados e domingos, do com o regimento da Faculdade.

â^Fiicy de Nlemeyer
Rua da Assembléia, 5L — 5? andai U. D. N.

CASA
VICENTE CARVALHO — Vll.A KOSMOS — Vendo magnífica
residência, com três quartos, sala, varanda, banheiro comiileAo
<: -inlia, copa c ótimo quintal. Entrego vazia, sem demora,
preço «lo íliO mil cruzeiros, sendo íí. mil cruzeiros à vista,
r; .tante, com 15 anos do prazo, em prestações mensais.

 de Alecrim, 813. 

pelo
e o
Kua

Faculdade Fluminense
de Medicina

CURSO
donando r
rio ile Fl
destinado

VESTIBULAR -
i Curso Vesllbuli
rica,. Química e
no preparo de t*

- Eslii fun-
r, constitui-
Biolüííia, e

ÍIHÜlIrllns M(l

próximo exume vestibular nos curso.'
médico e odontológico.

Está o curso conveninetomcnle apa-
rolhado, eom aulas práticas individuais,
e está sendo ministrado nos lalioraló-
rins rin Faculdade, nn rua Visconde rie
Morais n. .101, em Niterói.

CLINICA GERAL DR. MACHADO FILHO

Consultas com radioscopia CrS 30,00
nADIOGKAFIAS DOS PULMÕES (Tamanho GRANDE), com o

resultado em 15 minutos. — Cr$ 80,00.
Médicos especialistas para o tratamento das doenças do

CORAÇÃO — PULMÕES E APARELHO DIGESTIVO
CLÍNICA GINECOLÕG1CA. A CARGO DE MÉDICA KSP..CIA-
LISTA — Tratamento das ÚLCERAS. VARI/ES E KCZI MAS
DAS PERNAS, SEM DOR E SEM REPOUSO, pelos métodos

mais modernos e eficientes.
RUA S. JOSÉ', 50 — T ANDAR — DIARIAMENTE, (DAS 8

 ÀS 13 E DAS 11 AS 19 HORAS).

Instala-se hoje em «luiz
de Fora o IX Con. tes-

so de Estudantes
Mineiros

.TPJZ DE FOKA, _7 (Asapress) —
Instala-se, hoje, às 11 horas, no nu-
riilórlo rio Palace Hotel, desln cidade,
o IX Congresso IJniversilário Mineiro,
esperando-se a presença do governador
Milton Campos, do sociólogo Alceu
Amoroso, de Trlstão ile Alníde e ou-
Iras personalidades de deslaque.

EM ALTO MAR, COM OS VIVERES COM-
PLETAMENTE ESGOTADOS!

Reabastecida a tripulação do veleiro espanhol
pelo transatlântico «Argentina»

O brasileiro que não exerce, dc cinco
co anos, o dever cívico do voto, não

ü"i ein.
merece n

título de cidadão nem pode ufanar-se rio
patriota. — (Amoacy de Niemeyer ser

0 PARANÁ

Reconhecido um sindi
cato gaúcho

Poi deferido o pedido de conoe.nlra- | l"S
cão rie' cnteíjorias, formulado pela As-
sociacão Profissional dos Trabalhadores
na Indústria Metalúrgica de Cachoeira
do Sul, Rio Grande do Sul. e reconlie-
vida a entidade, sob n denominação <'c
Sindicato rios Trabalhadores nns [nriús-
Irias Metalúrgicas e de Material Ei-
trlco de Cachoeira dn Sul, como re-
presentativa rias categorias proíissionnls
compreendidas no _¦!.¦' Grupo -- Tra-
halhadores nas Indústrias Melnlúrsicas
e de Material'Elétrico do plano dn
Confederação Nacional dos Trabalhado- i
.••es nn Indústria, com base territorial
naquele município. |

Foi assinada, lambem, a respectiva
carta sindical.

Nos requerimentos abaixo menciona-
dos. o Comando Geral exarou os fe-
nuintes despachos :

rios nnspeçarias .'osé Anlônio Cat-
los e soldado MArio de Assunção e
Silva, ambos reformados, pedindo ear-
leira de Identidade : — <-Forneça-...-
lhe mediante Indenização du va-
lor.-;

<le dona AuRiistina Luna, viúva
dn sr. Alfredo Antímlo Veiga, pediu-
ilu transferencia pnra seu nome <ia
consignação paia aluguel de caso des-
contada nus vencimentos do 1' I ensaie
Orlando du Fonseca, c. bem assim,
o pagamento dos alugueis já dosem,
tados e ainda não receiiidos : — 'Pio-
ve, com alvará que está dovldámen-
le habilitado em Juízo: :

rie dona Ollvia de Almeida Sanlla-
go. viúva do '_•' lenenle reformado
.loão __nll..n Santiago, pedindo paga-
mento de vencimentos e mais importnn-
cia deixada pelo mesmo : — ¦ Pague-
se-lhe ,-t Importância ile Cr. 8,90, ue
acordo com a Informação ria Conta-
,doria_;

rio cabo de esquadra Roberto Sou-
res rie Siqueira, pedindo reong:.'.inmenlo
por mnis três anos : — -Indeferi-
do.;

rin ex-prnea .los. Francisco de
Melo ifi.i. pedindo novo alistamento:
— .Deferido>; e.

rio soldado Francisco <le Santana,
pedindo engajamento por mnis Ires
nnos : — (.Indeferi'!".-.

PAGAMENTO DF. Viíí-TTIMKNTOS DI_
PRAÇAS riKKOit.MADAS

Será efeluado n partir do (lia 29 Ou
corrente, o pagamento riu., venclmen.

dns praças reformadas, dns pen-
si.es dn Montepio Militar e Caixas He-
neficenles nos herdeiros rie oficiais e
pravns c rins pensões alimentícia., tudo
relativo no mês de setembro do nr.o
em curso, obedecendo a seguinte cs-
cala :

_-i-ii_i-_-----*_-_--i-ff^^

- ' - ã^^^KM||^E_r__.ffl-_^ . ' i_^^í__j_-_i_- IR
IH__*..í.S^
____s_-__if____^___^__^v v KmmÊÊmWm

f>R¦' 

_^______ -__^______&-__________E______V<^_£ ''.^^'_. ____^_H
$. ¦. ,.-?. ~^_í_l-__^_S_y^-^^l

)

HÃO PAGUE ALUGUEL
Aproveite, faça a sua casa e more no «tuc «¦ seu. Estatuo. ,
dendo .'.timos terrenos a partir de CrS 10.000.00 - Posse |mwi|..
— Construção livre — Bom Comercio — farmácias _ Cltièt
etc, além rte «luas linhas rte. ônibus e Ir» trens elétricos nm, s
vem ao local. Ver e tratar com JOFFILY, â rua Vise,,mi,, , 1*

20 — Sobrado — Tel.: .2-1592. KECORTK fcSTi. .v-.1.11»Branco, e. apresente-o.
ÉSTK AXtNc

16 M/M
Mudos e sonoros

mm .lias - «Shprts»

— FILMES —
Novidades - Longas nieii!Uro.ls

w .nii is

A tripulação do "Anita'

Quando de sua última viagem pura
esla. capital, o vapor "Argentina", per-
lencenle á Frota dn Doa Vizinhança,
da "Moore McCormack", encontrou, a
¦11) dias rie viagem rins Ilhas Canárias,
o pequeno veleiro "Anita", de bandeira
espanhola. Seus tripulantes, foragidos
do governo (io general Franco, estavam

icceíieiK/o o preciosa socorro do "Argentina

os viveres completamente esgotarom
do». ,'._,_

Num louvável gesto de solidariedade
humana, o comandante rio transatlan-
tico americano determinou o forneci-
mcnlo de alimentos nos tripulantes rio
"Anlla", que pode prosseguir viagem
devidamente reabastecido.

O

BOM AUTOMÓVEL - VENDE-SE

Projetores e

CITÊRA LT DA
Erasmo Braga, 255 - Sobreloja - G. 201

DCMRIO COMP RI
Junto h prata Condêssa Paulo de Frontin, â rua (|a Estrela
52, 54 e 58, vendo ótimos prédios, fiente dc rua, com ;. qUa,
tos. 3 salas, copa, cozinha, banheiro c nos fundos porão ia.
bitãvel. O terreno tem 45 metros de comprimento. \'rtn,i ,
partir de Cr$ 285.000,00, sendo uma parle à vista e o restante
em GO prestações. Visitas, diariamente, das 0 às 11 linras. Tra-
tar com MII_TOX ROCHA, à avenida Nilo 1'ecanlia, :fi _
Sala 701 — Tel.: 42-950K, das !> ãs 12 e das 14 às 18 itoras

STANDARD 14
Completamente novo, quatro portas.
e«.r preta, linrtn carro. Pode. tra/.er
Prego: CrS 48.000,00. Aer: rõslo Ksso

'.  Tratar com Manoel —

HP — 1948
cinco lugares, bitola larga,
mecânico. Negócio ã vista.

. Voluntários da Pátria. :_)8.
Tel.: 20-7712. 
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CIMENTO - TACOS — FERRO - PEROBA - CANELA

ATEMAD LTDA.
RUA CHICHORRO, 29/53

(Catumbi)
RUA EQUADOR N.? 306

(Praça Mar. Hermes)

êiilo Âgnello de Souza e Silva
MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS

Os funcionários da S/A. "O MALHO"
convidam os parentes e amigos de seu pre-
zado Diretor ANTÔNIO AGNELLO DE
SOUZA E SILVA para assistirem à missa
em Ação de Graças que, pelo restabeleci-
mento de sua saúde, mandam rezar amanhã,
dia 29, sexta-feira, às 10 horas, no altar-
mor da Igreja da Candelária.

Não pode contrai ar
operários estrangeiros

INDEFERIDO O PKD1DO DK 1_MA
FIRMA DESTA CAPITAI.

A firma Pereira Agulnr íi Cia., es-
t..helec!-.. nesla capital, solicitou ao
Ministério rio Trabalho nuloi izn.íio parn
contratar operários estrangeiros espe-
cializados.

Segundo parecer exarado no pedido,
"r> dispositivo excluden.p da Consolida-
ção dns Leis do Trabalho condiciona n
admissão de empregados estrangeiro;.,
Cora dn proporcionalidade lesai, fl sn-
lislacSo de dois ¦ requisitos íundiímen-
tais: ai (|iie haja falia de trabalhada.
res nacionais: hi que se refira no exer-
eleio rie funções tíenicas especializa-
des". No cnso referido, trata-se dn
ncimissíio de empresados estrangeiro»
qne, á falta de denominação especiüca,
poderiam s.r classificados de "operário.';

especializados nn indúslria de tniion-
ria", e, sesuniiu parece, hí falta dc
trabalhadores nacionais familinrizado.1
com as atividades peculiares n essa j
Indústria. Mns, a simples snlisfacAo dn
nm dos requisitos lesais não aulorlüu !
a concessão (ia isoneno solicitada. |

O pedido foi Indeferido.
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Dns llh .''."rn iis 13h IJUm
curadores,

Dia III (Terça-feira):

Dns 1 lh .".Uni ... _5h .'inm -¦

dos i lierdeiios que deixaram
parecer nus meses anteriores).

PENSÕES ALIMENTÍCIAS

Hei dei-

:._..'I)A .lOItl-AO. canilldnlo
.,.„. „ Dr ArbnMo Botelhu
VKRA «Kl/.», iis II horas

Pru- I

Alrn/.-i-
dc cum-

Snlir. <¦ iirenTania «lo 1)11. ROBEIlTI) DK Ml
tt ll.iniladii pelo 1'artldo Drmiicrnln ( rislín. 'li
Benjamim, na <'onferfiicla priilerlda nu «U.MMO
r. 30 llliliuldS «le 18 dn corrente:

«Tnrnn-sc precisn. pelo nirniis. mie '"'" ll iircenrla possível iiiiiii lei es-

tltüele.a uni nível Invarlftvel, ciiiilparniiilii iieniiaiieiiteineiili'. sejniii "liais fiirein

h. eventualidades, os l''iinrlnnArliin Ailmlnistriitivcs nns «las carreiras do» ll-

lulares di. rCKOlIas e inil ileclos, de i""'l '" ve/, ile sirini, por '"-"s ul-

(iniiis, inni|iriiiii(l"s parn liaiv» (iiiandn fssi-s tituliins crescem, se eimservrm,

,„.| itrárin, no nicsiiKi nível, Mildinln e dcscendii com cies Uiiulniicr cnisn

.cinelliHiiti'. por exemple, íi dls|iosic.-n Iccnl 'I stnlicliie, nãii poderem nunca

«is incinliri.s du Poder Jiidlclíirln I edcrnl, ler vencimentos Inferiores nus dns

Ksludos. pin mais que se elevem ns remunerações estaduais. Para o caso <:.

clentlstuH Inslilistltiilvels e de lòrnlciis aliMiliilanienle Indispensáveis
Hi-mpro ll iicurs. AO (. INTRATO 1'illt PRAZOS DKTERiMINADDS K »AN

DIKKITO A KKMI'NKRACOKS J_\< I DKNTKS A TODAS AS LETRAS «.'OM

MXPÓENTES, de quaisquer das Inlnlns de remunerni-ões para o «\IL(.I. >l .

r_ci-s». ,. . !
II serviço liiirocríilicii. eiiniii vinha ili/.enil". requer dispendlo excessivo «le

imriên.iii e i. «lrcis-o definitva de saerflear as próprias ambições, trabalhando
rada uni para auferir apenas mn saliirln ini.dlcn, e Inalterável inir lnrsos lapsos |
de tempo, ile transição entre ns «leurinis de promoeflo hlernriiulctt Snli êslc j
liltinio puniu «le vlsla o burilem!.- tar. nin sncriricio senicllinnle mi dn npcrárlii-,

c ipifliito n» illspé.ndln de iinclcncin, sciiiclhantc nn dn sábio, .1 li
IU .MACAU, KM I l( IIAItIOS. DAS lDftlAS riIOVKMI.NTI.S DE
«LISAS IC lAAMIiS DE CASOS VA1ÍIOS».
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Aprenda dactilografia

AO SOM DA MÚSICA
no Curso de Dactilografia da

CASA EDISON
de Setembro, 90 - 3.° - Tel. 22-7780

Din
Das I 1

ciais: '.',
Dln K

Das llh
praças.

(i i Spv.u-frir.-> :
.".Om ns l.ili .".0m Dus Ofl-

<SeKiinil--felrnl:
;um hs i.-li ."Om

DR. PIZZOLANTE
RINS - liKXKiA - PRÓSTATA — OVARIOS - HI.KNORUAGIA

— IA .'OTftXClA — REUMATISMO
TKATAMKNTO RÁPIDO SUM DOR — APARELHAGEM AIOI.l.R-
NA G. E. - ASSEMBLÉIA, «7 - S» ANDAR - TEU.: 22-81.2 -

 De 8 às 18 horas. 

MÓVEIS - ESCRITÓRIO
Mesas, armários, padronizados, etc.

SOC. INDUS LTDA.
R. Marrecas, 43 — sob. Tel.: 52-5671

Penicilina Brasileira
A Indústria Brasileira de Produtos Químicos Ltda.

PRODUTOS «ISA»
pioneira da produção industrial de penicilina na América
Latiu-, tem o prazer de comunicar ãs ilustres classes médica

c farmacêutica do País o lançamento «Io

GINOCILIN
(Ovulos-comprimidos)

'.eu mais recente desenvolvimento em terapêutica glnccnlãgi-
?a. Trata-se do um medicamento que, sem alterar » rearâi. do

meio, ASSOCIA A ATIVIDADE ANTIBIÓTICA DA .M.MUI-

Í.INA A QUIMIOTERAPIA PELA SULFA E TRIOXI." ,¦ i ILE-

NO, COBRINDO TODO O CAMPO DO TRATAMENTO LOCAL

DAS ENFECÇÕES DO APARELHO GÊMTO-URINARIO, Itiais
quer que sejam os organismos infectantes.

Amostras e literaturas a disposição dos senhores médicos

RUA SÂO LUIZ GONZAGA, 857 - TEL.: 48-5603

T E R R E N O S
VENDO cm prestações, no município dc Caxias, a 1 hora dc
trem e a 10 minutos a pé da estação local. Lotes planos
ruas abertas, luz e muita água. Posse imediata, constiução
livre. Tratar: Av. Presidente Vargas, nv 52!) — 3" andar
— sala 311, ou pelo telefone: 23-3990. Traga este anúncio

que lhe será útil.

UMA ABUNDÂNCIA
DE LEGUMES

diii-aule. iodo o ano tru/. a nossa coleção de
QUINZE diferentes espécies «ie boiuenles «li
legumes: Espinafres de Yiiolla.y, Espinafre.-
do verão, Alface cheia «Attraction», Alface,
cheia «Rainha de Maio», Cnuve Roxo, Couve
de Milão, í.oiive de Bruxelas, Cebolas pina-
relas, Allio-porro de Carentan Cenouras

«Hor.:: di-Nanles», Cenouras Klakkee, Rabanetes redondos, S.iJ:_
[risada, Cerefólio frisado, Aipn esbranqueeendo só, com os usos
completos da cultura, por .somente 20 cruzeiros. MILHARES DE
FLORES durante todo o verão traz a nossa coleção de QUINZE
diferentes sortes de sementes de flores, com os usos completos

da cultura, por semente — 20 cruzeiros.
Expedição imediata, depois da recepção «Ia soma em notas envia-

das por carta registrada à Compagnle Bclge dc Culture
Calmptbout (Antw... Belgique. Europe.
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Prof. HENRIQUE ROXO
nervosas,
quartas c

Clinica medica em ge-
ral. Doenças mentais c

Largo da < arioca, 6 - Salas 107 e 1118, nas segundas,
sextas-feiras, das 2 às 8 horas — Tel.: 22-0860 —
Rua Gustavo Sampaio t(_ — Tel.: 37-6513.
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mtJík 1_TEIGA\. FÁBRICA

_?___
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V FEITA AVÍ8TA DO
;''•>, FF.CaUt8 
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M«nlpul_d« «m n._quln« con-

juguda modtrnUilma « llvrd
da, oonUoto fnanu*l. Sabor
Inutípcr Avel, qui-lldiula flnla-

alma, 0|t. ¦— qUHoí Cr$ 34,00:
C|S — quilo: Crt 32,00. .

RUA DUtNOO AIR Cl. JM 
'

M A I) U 1 _ E I R A
Vendo casas de vila com I sala. l quarto, cozinha, banheiro
entrada Independente e quintal, ã estrada do Portela, 80. Loin
um sinal de Cr.. 23.300,00 e o restante em prestações de. Ir..
,.70,00. Visitas no local, diariamente, das !) as llhSOin. I ratai
com MILTON ROCHA, íi avenida Nilo Poeanlin, ili

701 — Tel.: 42-9506, das !l iis li e das 11 as 18 horas
Saiu

O nOVO tomo IMOR (Máquinas Agrícolas Rom. Ltda.)

de extraordinária precisão, está equipado com

rolamentos cônicos Timken.

Eis aqui a Preva iIb Eficiência -
Graças ao emprego dos rolamentos

cênicos Timken, a precisão do novo

torno Imor tem alcançado limites

que excedem de muito às espe-

cificações das tábuas do Profcs-

sor Schlcsinuer ou da American

Standard Association.

Pomos à sua disposição nosso
Departamento Técnico, para
quaisquer informações ou para
estudar a aplicação de rolamen-
tos Timken nas máquinas de
sua fabricação. E verifique a
marca Timken, estampada
na capa e no cone de cada
rolamento, que identifica os
rolamentos Timken legítimos.

INTESTINO - RETO - ÂNUS
DR. ANTÔNIO S/VLÍ3AI.0

Ex.Interno dos PioIh l.onmiuil, Cnniot «• tather.v, do l'orl-
HEMORRÓIDAS

Sem iipi'nii.'Hti. sem ll-ll', mmii i'i'|liillso
C.OIlMIllIllR, iliüllllliieille, 'I.ih 'II lis I'.
Kl, i.ii Ouvidor H.i' - Snln i.i".
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THE TIMKEN ROLLER BEURISG COMPflüí

OF SOUTH IMERICR
Rua Duque dc Caxias. 129/7111 - Silo

Tels.: ,.::-(l._)1 e 52-6._>..
Paulo
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Danilo e Pirllo es BB ^0

IIiiki|lllia
Wi fl M

tez aspirantes também serão julgados na reunião de
amanhã do Tribunal de Justiça

OAunir-oP-4' an""»1^, o órgão de
iitíça da Federação Metropolitii-

de Futt>ho'' Parn JulEar »¦ ca-

Irá à Europa o Corin-
thians Paulista

e PAl'L°, 27 (Asapress) — Em
jL'c|p|o a diretoria do Corlnthians

mareou a data de 15 dc no-
vindouro, para o embarque dafeulisi» marcou

»6 ..inilnnrn

f apresentação de basqueteboi, com
Sino i Europa.

Ma excursão, que terá Portugal*Z, 
o primeiro ponto visado, será um

jmlo da alvi-negro aos seus cam-
«es invictos de bola no cesto, que,

í pátria de Camões, passarão a. se
JbtreBi outros paises.

sos de indisciplina, registrados na
última rodada dos campeonatos
da cidade.

Foram Indiciados ontem, doze
Jogadores, sendo dois das equipes
principais e dez da divisão de as-
pirantes.
DANIXO E PIRILO PASSÍVEIS

DE MULTA
Apesar dos comentários variados

quf vem sendo feltos, sobre a in-
dlclaçiio do centro médio Danilo, o
Vasco deve ílcar descansado. Ape-
nar. foi indiciado por praticar o jo-
go violento e n&o é reincidente es-
pacifico. Da "vez 

passada foi mui-

UHPEONÂTO DA FLOTILHA DE SNIPES
Prosseguirá sábado o certame — «Buscapé» na
liderança — Finais no Brasil para o Campeo-

nato Continental Americano
Sábado próximo, 30 do corrente, com

duas regatas habituais sinalizadas
JI enseada de Botafogo, pelas 14 ho-
!jj prosseguirá o campeonato da
Hoillha dc Snipes do Rio de Janeiro,
«ue vem sendo liderado pelo «Buscapé»,
Je Paulo Monteiro Lima e Sérgio Vays-
ilére. secundado pelo «Danger», de
Armando José Norman. Valores novos

! tomo Pedro Tona Franca, do *Biri-
I ta», e Tom Zimmerman e Huns-Her-
j naiin Schultdl, respectivamente, do
I iTimi» e do «Tibiricá», tôm sido atrat-
idos P°r íssp torneio que desde 1945,'li disputa anualmente.
j Aintln sábado dois estreantes sáo

i programa da semana

SÁBADO

FUTEBOL
CAMPEONATO DE PItOFIS-

SIONA1S
AMÉRICA X OLARIA

No Estádio Municipal.
CAMPEONATO CLASSISTA
Ferreira Pinto x Standard

Sul América x Leandro Martins
Moinho Fluminense x Leopoldina

DOMINGO

PHOFIS-CAMPEONATO DE
SIONA1S

FLUMINENSE X VASCO
No Estádio Municipal.
BONSUCESSO X BOTAFOGO

Em Tpixeira de Castro
BANGU X S CRISTÓVÃO

No Esfadlo Proletário.
MADUREIRA X CANTO 0O RIO
Em Conselheiro Galvfio.

CAMPEONATO JUVENIL
OLARIA X AMÉRICA

VASCO X FLUMINENSE
S CRISTÓVÃO X BANGD

BOTAFOGO X BONSUCESSO

esperados : o paulista da classe 20m 2,
Artigo Singer, no «Pashar», e Ritva
Yara Urbar», ao leme do «Sans SoucU,
cuja proprietária, Liuba van Eyken,
embarcou para o Canadá têrcá-felra
última.
FINAIS BRASILEIRAS DO CAMPEO-

NATO CONTINENTAL
Em Vitória, no Espirito Santo, pro-movidas pela Klotllha de Snipes 245,

sob o patrocínio do Iate Clube do
Espirito Santo, foram corridas a 9
do corrente, as regatas finais para es-
colha de duas guarnições que irão re-
presentar o nosso pais no campeonato
continental americano de snipes, pro-
gramado para, de 15 a 25 de novem-
bro, em Havana, na ilha de Cuba.

Apesar de ainda nao terem sido
homologados pela Classe Snipe do
Brasil os resultados, crê-se como certa
a presença dos seguintes amadores, ao
leme de dois snifes nas cinco regatas
de. Havana : Armando José Norman,
do Rio de Janeiro, e Paulo Nicolau
von Schilgen, de Vitoria. O terceiro
concorrente. Renato Horténsio da Sil-
va, representando a Flotllha 30S, de
João Pessoa, Paraiba do Norte, estará
credenciado se a homologação barrar
Paulo von Schilgen, que não disputou
as eliminatórias da zona sul do Bra-
sil, corridas nesta capital a 19 e 20
de agosto.

A ausência da guarniçao paulista(Ernesto Alm. Júnior-Fredl Cerveny),
segunda classificada nas eliminatórias
Zona Sul, bem como o não compare-
cimento da Flotllha de Snipes de Per-
nambuco. em Vitória, ainda assim não
roubaram o brilhantismo do torneio,
disputado sob vento forte e esplêndida
organização devida ao capitão de snl-
pes Roberto Saletto, ao comodoro As-drubal Resende Peixoto c ao represen-
tante da Snipe Class International Ra-clng Associatlon nas finais, Joseph
Willlam Brown.

tado por desrespeitar o Juiz, falta
diferente. No maximb Danilo será
multado. No entanto, esse excelen-
te Jogador está, pondo as mangai-
nhas de fora...

O outro profissional que esta na
berlinda é Pirllo, do Botafogo, a
quem acusou o Juiz da mesma fal-
ta.

DEZ ASPIRANTES NA
BERLINDA

Foram indiciados dez aspirantes
pelas seguintes faltas: Jogo violcn-
to — Manuelzlnho e José Bandei-
ra, do Canto do Rio, reincidentes;
Lelcco do Olaria; Jorge do Amé-
rica e Getúllo, do Bonsucesso
Desrespeito ao árbitro: Ernani e
Inerte, do Vasco; Hélio, do Fia-
mengo; Maurl, do Sfio Cristóvão e
Ivan, do América.

DOIS CLUBES INDICIADOS
Por terem Infringido os regula-

mentos, atrasando o início de Jo-
gos oficiais, serão multados, ama-
nhã, os clubes Sfto Cristóvão e
Flamengo'.

VAS REEXAMMAR 0 CONSELHO SUPERIOR OA FIA.
RECUADA TAMBÉM A TA-

BELA DA SERIE "B"
Amanhã, os jogos adiados de 2.? feira última
A tabela da série «B» dos Cam-

peonatos de Basqueteboi da 2' e 3'
divisões foi recuada, com a trans-
ferência da rodada de segúnda-fei-
ra devido ao mau tempo. Em con-
seqüência, teremos amanha estes
jogos:
FLUMINENSE X A. A. CARIOCA

Ginásio do Fluminense F. C.
Luis Marzano e Nerval Sôler,

juizes; José Moutinho, cronometris-
ta; Rubens dos Santos, apontador;
e, Aljair Guimarães, delegado.

TIJUCA X BOTAFOGO
Quadra do Tijuca

Aladino Astuto e César Porto,
juizes; José Guio Filho, cronome

e, Luis Lins de Vasconcelos, dele-
gado.

GRAJAÚ' X JEQUIA'
Quadra do Grajaú

Noli Coutinho e Pedro A. Ve-
lasoo, juizes; Pascoal Bruno, cro-
nometrista; Antônio A. Santos,
apontador; e, Ari Smith, delegado.

Como, porém, os jogos de ontem,
foram adiados, é possível que ha-
ja um recuo na tabela, ficando os
prélios para sexta-feira.

Ike Williams conservou
o título dos leves

WASHINGTON, 27 (U. P.) — O
campeão peso leve Ike Williams ven-
oeu, ontem à noite, por pontos, o
Italo-mexicano Charlie Salas, numa pe-

trista; Élcio A. Santos, apontador; íèja em 20 rounds.
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EM 1952 0 CAMPEONATO PÂNÂMERICÂNO DE FUTEBOL
Em Santiago do Chile o certame com a presença do Brasil

Convocado, a pedido do Fluminense, para apreciar a interpretação dgiüa
pela diretoria da entidade sobre a lei da CBD

I Sarno contundido
i S. PAULO, 27* (Asapress) — O za-
1 pieiro Sarno, que no domingo passado,tw.prílio contra o Corinthi.inp, íoi ptln-Ifjfo no punho direito, tendo sido en-

lesado, não participará do jogo de
domingo contra "o XV de Novembro.

8 ~ ~—' ¦
I Situação do certame

classista
I A atual situação dos clijbes partici-lentes do Campeonato Classista, por
| v.ios perdidos, é a seguinte:

Brahma  0
Ferreira Pinto  2
Standard Electric  6
L. Kailway  7
Leandro Martins  8
Clube Sul-América  8
M. Fluminense  11
Luporinl  17

BICICLETAS
Em prestações — sem entrada

e sem fiador

Camões do Valle & Cia.
R. LAPA, 8 — 22-1422

SANTIAGO DO CHILE, 27 (Uni-
ted Press) — O Comitê Executivo
da Confederação Pan-Americana
de Futebol, que tem sua sede nes-
ta capital, fixou para os meses de
janeiro e fevereiro de 1952 a reali-
zação em Santiago do Chile, do
Primeiro Campeonato Pan-Ameri-
cano de Futebol, do qual partici-
parão, ao que se acredita, dois ter-
ços dos países americanos, nos
quais este esporte é eminentemen-
te popular. A princípio, pensava-
se er.i realizar este transcedental
torneio norte-americano èm fins

de 1951; mas triunfou a opinião da
Confederação Sul Americana de
Futebol, que propunha para prin-
cipios de 1952 a realização do cam-
peonato.

Há vários anos que se vem la-
lando na organização da Confede-
ração Pan-Americana e, por conse-
quência, na realização de torneios
pan-americanos, periodicamente, de
maneira a não coincidirem com
os campeonatos mundiais e iiem
com os campeonatos sul america-
nos. O campeonato mundial, rea-
lizado de quatro em quatro anose

Apreciará novamente a diretoria-da C. B. D- o projeto do
v Campeonato Brasileiro de Amadores

Será considerado em conjunto com o Conselho Técnico de Futebol —
Juizes brasileiros para o quadro internacional da FIFA

A proposta do Conselho Técnico
de Futebol da C. B. D., sobre o
Campeonato Brasileiro de Amado-
res, será apreciada numa reunião
conjunta, daquele órgão com a Dl-
retoria da Confederação

Ontem à tarde, quando começa-
va a reunião do Conselho Técnico,
convocado para tomar conheclmen-
to da sugestão da Diretoria, que
opinara pela aplicação do Regula-
mento da Taça «Paulo Goulart de
Oliveira», com algumas alterações,
o vice-presidente, em exercício, da
Diretoria, sr. Mário Pollo, sugeriu
seja a questão discutida em con
junto, sugestão essa aceita pelos
membros do Conselho.
JUIZES PARA A F JL F. A.

Atendendo a pedido da F. '1.
F. A., que anualmente renova o
seu quadro internacional de ár-
bitros, resolveu o Conselho Técnl-
co de Futebol manter os árbitros
anteriormente indicados, Mário Via-
na e Alberto da Gama Malcher.

desta capital; Mário Gardelll,
Sâo Paulo; Osvaldo Sousa,

de
da j liahia além de Argemiro Félix' (Sherlock), de Pernambuco.

REGULARIZADAS AS TRANSFERÊNCIAS
Assinado o convênio entre os clubes paulistase cariocas

SAO PAULO, 27 (Asapress) -
Na sede da F. P. F., conforme
fora determinado, teve lugar on-
tem à noite, a reunião dos presi-
dentes dos clubes da primeira divl-

Líder o Baía
SALVADOR, 27 (Asapress) — Com

o empate, registrado domingo último,
entre o Galicia e o Vitória, o certa-
me de profissionais da cidade tem um
único lider, o E. C. Bahia, que li-
cou, assim, mais próximo do penta-campeonato, embora tenha ainda dois
compromissos: domingo próximo, con-
tra o Guarani, e na noite de quarta-íelra, contra o Galicia.

são de São Paulo e do Distrito Fe-
deral, para a assinatura do convê-
nio que regulará a transferência
de jogadores entre os dois maio-
res centros futebolísticos do país.
Firmado o acordo, não conseguiu
entretanto a reportagem tomar co-
nhecimento do seu texto, tendo por
intermédio do sr. Carlos Martins
da Rocha, presidente do Botafogo
F. R., sabido apenas que o mea-
mo se compõe de três itens. Ter-
minada a reunião, reuniram-se os
mentores máximos paulistas e ca-
riocas, no Hotel Excelsior, para
um jantar.

os campeonatos sul americanos,
anualmente. Nas reuniões periódi-
ca da Confederação Sul America-
na de Futebol realizadas nas ca-
pitais em que têm sido disputados
os campeonatos sul americanos,
foi se cristalizando, pouco a pou-
co, a idéia da Confederação Pan-
Americana e do Campeonato Pan-
Americano, que abrangerão, me
possível, todos os países da Amè-
rica, inclusive o Canadá.

O regulamento do Primeiro
Campeonato Pan-Americano de
Futebol a realizar-se nesta capital,
de j' reiro a fevereiro de 1952, foi
modificado somente no artigo 30,
a fim de aumentar para 29 o nú-
mero de pessoas d ecada delegação
que participe do torneio.

A Confederação Brasileira de
Desportos, sugeriu, por escrito, a
data de 15 de janeiro de 1952 para
o início dó certame pan-america-
no. A Liga Paraguaia de Futebol
e a Federação do EquaOi,. propu-
seram os meses de. novembro e «le-
zembro de 1952. Todavia, o Comi-
té Executivo da Confederação Pan-
Americana de Futebol levando em
consideração as sugestões da Fe-
deração de Futebol do Chile ieci-
diu fixar paru os meses de janei-
ro e fevereiro de 1952, quando Ja.
esteja terminado na América do
Sul, pelo menos, a temporada ofi-
ciai de futebol das respectivas as-
sociações e federações futebolistl-
cas e quando existe no Chile uma
grande afluência de turistas dos
países americanos.

A Confederação Pan-Americana
de Futebol, é constituída, além de.
outros, pelos seguintes países: Ar-
gentina — Bolívia — Brasil — Ca-
nada — Costa Rica — Colômbia —
Cuba — Chile — Equador — Esta-
dos Unidos — Guatemala — Me-
xico — Paraguai —- Peru — Uru-
guai. Estão sendo levadas a efei-
to negociações para a admissão da
Venezuela — Panamá — Hondu-
ras — Nicarágua — Haiti e Re-
pública do Salvador.
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E verdr deiramente assombroso o cresdmen-
lo óú Rio o Janeira Percorrendo oe seus mais
longínquo* subúrbios, nota-se que milhares de
construções surgiram, nestes últimos anos, e que
dezenas de outras vão aparecendo cada dia, Não
obstante isso, o grave problema da habitação per»
manece afligindo, as classes menos favorecidas,

£ o fenúrneno natural de todas as «Idades eis
franco desenvolvünenta

A COMPANHIA DE EXPANSÃO
TERRITORIAL, a grande organlzaçío bnobt-
linrin. que. ha 26 anos. vem colaborando eficlen»
taneme para o progresso do Rio, loteando numero»
eas áreas c facilitando, portanto, a aquisição de lotes
poputaret, preparou, cuidadosamente, o loteamento*P/iJRQUE 

CAMPO UNDO". que. como os prece-
tientes. muito vem contribuindo pera que milhares
O pessoas possam morar em suas casas próprias.

Ul DE EXPANSÃO TERRITORIAI
Rua Visconde dt Inhaúma, li*

l.' «ndar • Janti * U-21SI > Mo

"-¦*»»....,,. MI.IJH JU.....L**W**i-»v» smmaaTaammmmmmWmM ¦

gjL .Kmm-, I CAMPO LINDO I
^^5Q^^" ~g--J ^A.^i*R ..' 89 UMOO - «MAEtVtl - lAUOAvil I^^S:^^^^^^fe->>*!^^^Pf^ M 

OHIOOU AGORA A SUA OPORTUNIDADE! 9
^^-^•^—-'"¦-¦m A 

'* mülutos de *nlbus dt CAMPO GRANDE, ft margem E9
Ikj. , 

""7$^cÃmãõ 
ojmmm *** Estrada Hlo-SBo Paulo (asfaltada), estão ¦ «anda, no H

Mpà- é& PAnQUE CAMPO LINDO, esplendidos lotei de 10x60. WÊ*^llfl§?V ^stâ^r partlr á" CRÍ 5.000,00, em prostaçSe» mensnls (Tabela M
^Ss^p|v ^<<tâ0%>&<íP fl Prlce) de CR* 95'00 • magníficas chácaras, desde 2fl00 mz, Iii
^•t/^I^S. 

^^ggg^g!^^^^*'»^ P°r 
CR* 10-000,00. em prestações meiwals de CRt 190.00. WÊ**V^1?PS* * '" * A ÚLTIMA OPORTUNIDADilAMOVEinjAl g

MêÈ& /"ag=~J5:T" -l^jjg^^ Sjj Wono urt>«»f»»'«o em pleno execução. fl

JÊÊr llMilt~^ D fl ¦»««« MOil MIMO O HU Um**, NOI «NAUS tfMCUUS, MIA fl
ÊÊ? P.iUPfí ll *'!l1** 

«^^ »»»0O. Wl 0«rti* OU COIáíSOMIBO. ¦
IÊÊ l _J^J*nlltJ LMfíl} jl to'«""«"o 

enquadrado noa Oaentot-Mt 58 • 3.079. Ia

^>Biá3S*4M'! 
^a^Zmmm^^^a^^ámm^ m^^at* PrTFWftf*^:i'.^'i^mmWm^gfmm^mm^mmmmL^Lm^^ií-'! : -^ '"^ÉHBS^B^,

Situado a marfim ^vapSuS^íi^^^^ ^j^fc" o* W*' ^'"'''""'^^^^i^^^^^TÍjuF*''^da rodovia Rio • ^*íã88tWW^t^mm\^^^i!l>\*$ls. ]J^»WiS^í^^^^a^iW^^^^^ii ifflil HSfto Piulo (ufolt*. JrtlíWrwWtitmmmmW' .-t*\<sMmW»m^ ^^ItSl^*1*™3^ IsoiVsm&SmmmmmmmmmllWansa.
da), a 15 mlnutot d« ^r af^SsiSiNjji-jW^V^^^ ft /ií^-íiillBH^BffWiS
ínlbu* de CAMPO ' J» 

^^^SÉí^v 
MBSíWSS ^*~^. at -r===MzZZ~m}í:¦ ^Mm^NmWkWMSM.grande servido m ^^mSkWísJXu^^Wsai,. ^^^^^^^^mMmm^^^^ÊS^ammW^^KM

diariamente por ^^aWm^mt^^MmmmJm^^^aam^^.^Íjff^*^w«i>«jAZjT#.i:i.^^MjfcZF&ftt&ammmalf
malf òí80treníelé- Of ^««l§liiWEli**aff^^
tricô*. ^*5-^^^^^^ÍÍmí B^^l^gSIffiiiaW^rY. ^>WiJi^ti^^ji^flMs. ^?^^M*jj

MSM lalkaVUttIOttAa. ^^^^^^^^mmg^t \ >\* ^^SÊ^s^a^^^^^m^^^^K^^M^ÊWaXM

^^^a^LW^tA1**^ ^^Wm^^SmamtW^l^X^^m,/^< WWm^ÊÊÊÊmmm\9m

Voltará a pronunciar-se o Con-
selho Superior da Federação Me-
tropolltana de Atletismo no caso
dos atletas Emílio Henrique
Steling, Edmundo Rodrigues da
Paix5o e Antônio Ferreira, trans-
feridos do Botafogo para o Vas-
co da Gama. A pedido do Flumi-
nense, a Diretoria daquela enti-
dade resolveu convocar o Conse-
lho para apreciar «a interpreta-
ção dada pela Diretoria» à Lei de
Transferência. E' curioso notar
que o Conselho Superior Já se
manifestou sobre as transferên-
cias, quando não se conforman-
do com a decisão da Diretoria
da F. M. A. que lhes negara
a transferência, do Botafogo pa-
ra o Vasco, os trêe referidos atle-
tas recorreram para aquele ór-
gão superior, que a manteve.

Esta decisão, tomada em maio
último, fora, baseada no Código
Esportivo da Federação — art.
68, parágrafo 1» — «Os atletas
poderão transferir-se de um pa-
ra outro clube filiado uma únl-
ca vez em cada ano, nos meses
de janeiro e fevereiro».

Posteriormente o Vasco da Ga-
ma, baseando-se na Lei de Tran3-
ferência da C. B. D. — que se
sobrepõe às das Federações —
obteve, a transferência dos três
atletas. O dispositivo alegado
foi o artigo T> — «Ao atleta ama-

A Light nos esportes
Marcante sucesso registrou o Clu-
be de Tênis Independência com
a realização, sábado último, da
Festa da Primavera. O mau tem-
po não chegou a prejudicar o
brilho daquela festa, resultante da
numerosa, seleta e entusiástica
freqüência, da caprichosa orna-
mentacão do Ginásio e, mais ain-
da, da imponência da solenidade
de apresentação e coroacâo da Rui-
nha e das Princesas, srtas. Wil-
ma Nogueira, Hldet Bastos, Al-
da Castro e Lee Chaves, que en-
cheram de graça e encantamento
a festividade. Foi mesmo um gran-
de sucesso para o clube de Hugo
Vilas- Boas, DJalma Lapa, Carlos
Pimentel e Elpldio Matos.*

O Força e Luz excursionou ao-
mingo com numerosa comitiva à
localidade de Muriqul. Divertiram-
se a valer os alvi-anis, disputando
partidas de voleibol e futebol.

» • *
No próximo sábado o Força

e Luz realizará a Festa da Pri-
mavera, no Ginásio Independên-
cia.

• » •
Tráfego e Telefônica realiza-

rão sábado próximo penúltimo
jogo do turno do campeonato da
Adeca, assinalado na tabela.

Gaúchos x catarinen-
ses, pelo Campeonato
Brasileiro de Voleibol

Terá prosseguimento hoje e amanhã
o Campeonato Brasileiro de Voleibol
com a realização, em Porto Alegre,
dos jogos entre as seleções locais, mas»
culina e feminina, e as de Santa Ca-
tarina.

Os vencedores enfrentarão nesta ca-
pitai, a 10, 11 e 12 de outubro, osvencedores da eliminatória Estado do
Rio x Minas, que será disputada em
Niterói, a 6, 7 e 8 daquele mês.

Abertas as inscrições
para o Campeonato de

Lance Livre
A Federação Metropolitana de Bas-

quetebol abriu inscrições para o VII
Campeonato Carioca de Lance Livre,
até o dia 6 de outubro próximo.Desse certame, que será realizado no
dia 12 daquele mês, participarão os
clubes filiados efetivos.

Sawitt enfrentará,
hoje, Armando Vieira

SANTIAGO DO CHILE, 27 (U. F.)— O tenista brasileiro Armando Viel-
ra, considerado aqui como um dos
mais completos da Amórica do Sul,
disputará, amanhã, o match final pelotitulo de campeão do torneio interna-
cional, que está sendo realizado nesta
capital.

O adversário de Armando Vieira será
o norte-americano Rlchard Sawitt.

Vieira é campeão do Brasil e do
Chile.

dor poderá ser concedida trans-
ferência de uma para outra as-
sociação, sujeitando-se a esti-
gio de três a doze meses a con-
tar da data da sua última exibi-
ção em competição oficial da as-
aociação de origem», com o para-
grafo 1* — «Se ao transferir-se
de associação não tiver ainda o
atleta participado de competição
alguma na associação de origem,
o estágio será de 3 meses, con-
tando da data de entrada do pe-

dido de transferência na rea*
pectiva federação».

Um recurso do Botafogo teva
o seu encaminhamento ao Con.
selho Superior embargado pela
Diretoria da F. M. A., que con«
sidera «insultuosos» os seus têr«
mos. Agora, entretanto, a pedi»
do do clube tricolor voltará o as»
sunto ao exame do Conselho Su«
perior da Federação Metropolita»
na de Atletismo, convocado para
amanhã, às 17 horas.

íTUá/t
rFoj» JOSÉ BRÍG1DO

Foi denunciado, por um confrade, o propósito do se ara-
bar com a divisão de juvenis, na Federação Metropolitana dc
Futebol. JSssii idéia somente pode merecer repulsa, pelo muito
que representa de prejudicial para os interòsscn rto futebol
brasileiro. Em vez de se procurar ampliar essa divisão, crlan-
do-se uma divisão de juvenis «juniors» o outra de juvenis «se-
niors», para melhor orientação o aproveitamento dos novos va-
lores, cogita-se de acabar com a classe! Ignoramos quais se-
jam os mentores dessa idéia negra, infelicíssima, quo. possui a
grande virtude do denunciar maus esportistas, homens sem
clara noção dos deveres que lhes cabe atender. Se é assim que
pretendem justificar ix opinião arrojada de que praticamos o
melhor futebol do mundo, estará bem arranjado o «associa-
tion» pátrio. Tudo acontece porque a entidade dirigente do fu-
tebol não é mais do que simples mandatária dos clubes. Só
faz o que os clubes desejam, nunca o quo realmente interessa
ao esporte. Num profissionalismo «manque» como o nosso, ou-
tru coisa não seria de esperar. Os paredros tiram toda a au-
toridade da. Federação, de modo que esta, teoricamente mon-
toru do futebol, é, praticamente, simples «pau mandado» dos
clubes, «marionettes» que dançam mais ou menos, conforme os
cordões sejam mais ou menos agitados... Sem uma Federação
perfeitamente integrada em sua finalidade, será impossível co-
gitar da melhoria do futebol e dos nossos costumes esportivos.
Tudo deve ter um limite, inclusive a interferência dos clubes
nos órgãos dirigentes do esporte.

©
Foi assinado o convênio entre clubes paulistas e cariocas.

O amabilíssimo doutor Fangloss devo ter cedido aos paredros
magníficos óculos de vidros azuis, para que todos estejam con-
tentes, vendo «tudo azul»... A» intenções são bons, louváveis
e dignas dc franco apoio. A experiência, entretanto, não tem
correspondido perfeitamente a propósitos tão bonitos. Fazemos
votos para que, desta vez, cantem outros pássaros. Se os lio-
mens pudessem manter os acordos que fazem, fiéis aos com-
promissos assumidos, o futebol e o esporte cm geral estariam
em situação bem mais vantajosa. Entretanto, a falta de memó-
rln é alarmante. Isto quer dizer que, na cabeça da maioria
dos paredros falta fósforo. Sim, fósforo aceso e um pouco de
gasolina...

©
O C. It. do Flamengo acaba de ter um gesto delicado e

justo, concedendo ao jornalista o. técnico português Cândido de
Oliveira o honroso titulo do «sócio proprietário». Essa atitude
cavalheiresca do querido clube da Gávea é prova do reconhe-
cimento dos rubro-negrus à fidaiguia do gosto de Cândido de
Oliveira, aqulescendo em emprestar ao «team» principal do
clube as luzes dos seus conhecimentos técnicos. «Xoblcsse
oblige».

Há um mundo de candidatos às próximas eleições c o es-
porte se apresentará com regular contingente. Entre aqueles
que são verdudeiramente esportistas e que monstraram, em
setores diversos, trabalho fttll pela causa, esportiva, há os
«arrivistas», os que aproveitam a «deixa» para fazer sua «fe-
zinhu»... O esporte amador, Inclusive o chamado esporte me-
nor, está necessitando multo de medidas que o auxiliem a vi-
ver melhor, a desenvolver suas atividades. Está farto de pro-
mossas o de palavrório vistoso e infecumlo. Os que vivem no
esporte sabem quais são os amigos verdadeiros com que têm
contado e podem contar no futuro. Seus votos, por conseguinte,
precisam ser bem pensados, porque há muito diabo solto escon-
dido nns túnicas dos apóstolos...

VIAS UR E HE
AGUDAS Oü CRÔNICAS — PRÓSTATA — BEXIGA — RINS

E URETRA — DOENÇAS DAS SENHORAS - DOENÇAS
ANTJ-RETAIS

Tratamento rápido em 10 injeções intramusculares
DR. MÁRIO NEVES Horário: das 7 às 12 e Jas A às
7 horns - Rua Sete de Setembro, 228 — 5» andar — Tel.: 23-5660
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Um aviso pnrn Iodos os leitores do "VIDA JUVENIL"; Já está n venda o número do outubro trazendo anAventuras do Carllnhos e trone, n História de Willinm 0'Dwyer o um habituais seções "A MutomAlIcn sorri
paro você", "Escolha sun profissão", "Hoi-óIh dn vldn roal", "Mlro-ee na sua própria letra", - PREÇO ISM
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DIP, após o seu triunfo no páreo inicial da última "sabatina"
 na Gávea 

0 programa da corrida de
sábado em seleção

MOVIMENTO TÜRFISTA

11 GRAN n L n IU
As prováveis montarias e cotações para as próximas corridas na Gávea

Paulo — Os primeiros favoritos dos «catedráticos»

II

A corrida em São

jVtlo está Idcil pura o observador
o programa da corrida de siíbado

próximo na Gávea;

o
Sdo oito páreos onde há de tu-

do Hoje, em dia, a coisa mais
dificil i acertar. Não viram como
o SELVÁTICO venceu aquele pa-
reo .dando 12/10, depois da TA-

RENTAtSE ter sido apontada como
a favorita absoluta!

•
Cnrrefrnfl são carreiras, dirão os

mais entendidos...

Vaiamos o programa de sábado,
olhando o» respectivos valores:

PRIMEIRA CARREIRA |

1.400 METROS

Quatro áispiitantes apenas neste
páreo. ALTAMISA, KEVASCA, CO-
JUBA 9 LVTÊCIA são as iispu-
tantes. Tudo depende de. uma boa
partida, do estado tia raia e da dt-
reçõo... ALTAMISA é o favorita.
Ganhará!

«^ |
I SEGUNB£ CARREIRA 1

1.4fjp J4ETROS I

I
RAMA, pela, atuação passada, é

a favorita dos entendidos. THAIS e
ALÉA as adversárias mcil» em eut-
dutitcia, e MEDIA LUNA è um azar
respeitável, pois, foi aposlada da
vez passada.

TERCEIRA CARREIRA |
I

1.400 METROS j
I

Tudo indica, que chegou a vez de
TOCANTINS, muito embora MA-

Dr. Sebastião de Azevedo
DOENÇAS K OPERAÇÕES NA

GARGANTA, NARIZ E OUVIDOS.

Diariamente dns 3 a» fi horas, ex-

jeto ao» «Abadou. Cons.: Rua do

Juvldor, 1B9, G.*í andar, sala B20

Tel».: 43-6591 — Res.: 38-2616

NIMBE « GUAMBI apareçam com
possibilidades de êxito. Ambos estão
bem preparados para a carreira.

| QUARTA CARREIRA

1.600 METROS

Nn areio, ARGONAUTA e BOTIC-
CELLI sõo os favoritos dos "cate-

dráticos", principalmente ARGO-
NAUTA, que ostenta, magnífica lor-
ma. Bom azar: — OURO PRETO.

QUINTA CARREIRA

1.500 METROS |

MARSHALL-CAMELOT é a pare-
lha favorita, enquanto IMPÁVIDO
reaparece bem preparado para a
corrida, estando apontado por mui-
tns entendidos. Um atar sedutor: —
TARUMAN — que atravessa a me-
lhor fase de seu "entrainement".

-I
I

SEXTA CARREIRA
I

1.400 METROS j

__l

L1PE acaba, de produzir "per/or-

mnuce" meritOria e está indicadis-
ji)»t>. ROLANTE DO SUL e TRI-
MONTE adversários temíveis, en-
quanto HUNTER. PRINCE é um
azar recomendável. Esperam me-
lhor atuação dc MONTE CARL0.

!
SÉTIMA CARREIRA |

1.400 METROS

GUARANKSINHO o PURK andam
'tinindo" e são os mais falados nes-
te páreo. HISPANO e DULIPÊ es-
tào tio páreo s ALVOR é sempre
uma ameaça ii«»i páreo numeroso.
MALANDRO está na. "votante"...
Qualquer dia vamos ter!

I
OITAVA CARREIRA

1.300 METROS

ANACREON anda na ponta dos
nascos e seus adversários terào de
correr muito para derrotá-la. LORD
POLAR e BROWN BOY não devem
•ur nívidodos

 n mi !¦!¦ ii ii min iiiiiiiihi iiiiiinwi—niimwj

fCOMP. BRASILEIRA OE PRQDUCTOS EM CIMENTO ARMADO W ¦

^Mr>£5vP^@-S%t"?^t£aãfffefig'HIs ¦ fi K$$*&SswG^ÊBfS!^eea\vSHlaeS I

A MAIOR E MAIS COMPLETA ORGANIZAÇÃO, COM MAIS
DE 30 ANOS NA INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE

- CIMENTO 

PRODUJOS DE CIMENTO AMIANTO "SANIT"

CHAPAS LISAS E ONDULADAS — CUMIEIRAS — CA-
LHAS — TUBOS — CAIXAS — COIFAS —

 CHAMINÉS — ETC. 

PRODUTOS DE CONCRETO
CAIXILHOS PARA JANELAS — TUBOS — CALHAS —
POSTES — MUROS — MOIRÕES — GRADIS — CAIXAS
PARA ÁGUA, GORDURA, INSPEÇÃO, ETC. DO TIPO
«CITY» — TANQUES — PLACAS PARA PASSEIO, ETC.

PRODUTOS DE "PEDRITE"
(Marmorite)

MESAS E BANCOS — ARMÁRIOS DIVERSOS — LAVA-
TôRiOS COLETIVOS — DIVISÕES — PISOS — ESCA-

DAS — RODAPÉS — LAMBRINS, ETC.

SANEAMENTO
FOSSAS «OMS» — ESTAÇÕES DE TRATAMENTO Ob

ÁGUA E ESGOTOS — ESGOTAMENTO DE,CIDADES
 E VILAS 

Catálogos e Informações:

1UA MIGUEL COUTO, 40
Telefone: 23-1662

End. Telegr.: "Sanos"
Caixa Postal, 1924

RIO DE JANEIRO

RADAR-MARTINI. a parelha dn
Stud Seabra, /oi pleiln a javorila
ila Grande Premir, "Guanabara"

gue domingo próximo assistiremos
no Hipôdromo da Gávea, na rfiníii..-
cia de 3.000 metros. Na oportuni-
dade, aparecem como adversários
temíveis MANGUARI e TORPEDO,
ambos em excelentes condições de
treino e que poderão oferecer re-
sisténoia, aqueles dois adversários vi-
sados pela preferência dos entendi-
lios. *

Os programas para ns duas pró-
ximas corridas na Gávea, com as co-
tações ern vigor, são os seguintes:*

O PROGRAMA, MONTARIAS
PROVÁVEIS E COTAÇÕES,

PARA AMANHA

PRIMEIRA CAKRKIRA — AS TREZE
HORAS JE DEZ MINUTOS —
1.400 METROS — 35.000 CRU-
ZEIROS. •

Ks. Cts.
1—1 NEVASCA, I. ile Sou-

j-j^ t t «,,,,. • • • * 5o ou
2—2 ALTAMISA, J. Mesquita. 56 30
3—3 COJUBA, D. Ferreira . 56 35
4—4 LUTÊCIA, O. Ullôa ... 56 30

SEGUNDA CARREIRA — AS TKEZJS
HORAS E QUARENTA MINUTOU

1.400 METROS — 35.000 CRU-
ZEIROS.

Ks. Cts.
1—1 RAMA, T. Tavares . 56 25

2 MANDINGA, O. Macedo 50 80
2—3 THAIS, C. Moreno . 50 35

4 PORANGA, J. Portilho 56 50
3—5 MEDIA LUNA, D. Mo-

reira õ'2 60
6 .IEQUITIAIA, ,T. Tinoco. 56 60

4—7 ALKA, J. Mesquita ... 56 . 60
OPALA. F. Machado . 56 70
ALCAZABA, C. Calleri 52 40

TERCEIRA CARREIRA — AS QUA-
TORZE HORAS £ DEZ MINUTOS»

J.400 METROS — 40.000 CRU-
ZEIROS. *

Ks. Cts.
1—1 MANIMHÉ, L. Rigoni 55 30

2 PIRA.1UI, A. Araújo . 55 80
2—3 GUAMBI, .1. Mesquila 55 40

4 PATH FINDER, L. Me-
zaros 55 50

3—5 MACABO, D. Ferreira 55 50
6 EL SIROCCO, E. Cas-

tillo 55 «1
4—7 ORESTES, .1. Portilho 55 35

'• TOCANTINS, O. Ulla 55 35

QUARTA CARREIRA — AS QUATOH-
ZE HORAS E QUARENTA E CIN-
CO MINUTOS — l.flOl) METROS —
30.000 CRUZEIROS.

Kit. Ots.
1—1 ARGONAUTA, E. Castillo 56 27

MEDIADOR, D. Feriei-
,.a 56 70

2—3 LOIO, L. Mezaros ... 56 40
TOROPI, A. Ribas ... 56 , 60

3—5 OURO PRETO, O. Ullôa. 56 6(1
FLORETE, J. Tinoco . . 56 S0

4—7 BOTICELL1, V. Uma . 56 30
JERUQUI, P. Slmõíí . . 56 60
THUNDERBOLDT, Cíln-
dido Moreno  52 S0

QUINTA CARREIRA — AS QUINZE
HORAS E VINTE MINUTOS -
1.501) METROS — 30.000 CRU-
ZEIROS.

Ks. Cts.
1—1 MARSHALL, L. Mezaros 61 30

" CAMELOT, O. Ullôa . . 51 30
2—2 SEGUNDITO, B. Ribeiro. 48 50

HAUSTO, E. Cardoso .. 55 60
3—4 IMPÁVIDO, A. Araújo . 58 30

LESTE, duvidoso correr. 53 100
4—6 TARUMAN, D. Ferreira. 52 50

DYNAMO, .7. Tinoco . . 53 60
GALHARDO, duvid. cor-

rer  48 100

SEXTA CARREIRA — A8 QUINZE
HORAS E CINQÜENTA K CINCO
MINUTOS — 1.4(10 METROS —
2BO00 CRUZEIROS.•

BETTING
m

Ks. Cts.
1—1 ALECRIM. C. Moreno... 58 5U

2 IGUAPE, O. Castro . 52 70
2—3 LIPE, M, L'OHierou . 50 35

HAREM, O. Macedo . 50 80
TRIMONTE, U. Cunha 50 40

3—6 CAMBUCI. P. Simões . 56 60
7 HIPÓCRITA, E. Cardoso. 52 60

8 HUNTER PRINCE, X. X. 58 50 2—4 PURY, 3. Mesquita ... 58 35
4—9 MONTE CARLO, C. Cal-

lerl  52 60
10 ROLANTE DQ SUL, D.

Moreira  50 40
" JURÜ, C. Sousa .... 58 40

SftTIMA CARREIRA — AS DEZES-
SETE HORAS E TRINTA MINI»
TOS — 1.400 METROS — 30 000
CRUZEIROS.

BETTING

KS. Cts.
1—1 GUARANYSINHO, Enéias

Cardoso 58 35
3 LIPARI, X. X. .... 48 40
3 GALHARDO, L. Mezaros 56 60

Compram-se Roupas Usadas
MAqulnas de rscrever <• dr costura, m-
reradelra, ventiladores, rádios e tudo
que rrprrsènti' valor, rom|>ram-»e • do-

mieillo. Telefonar Sr. ARHRAM.

4 3-9282

POT
Para Vereador

Os concursos da ACD
Com. o resultado dus corridas rea-

linadas sábado e domingo últimos,
ficou sendo a seguinte a classifica-
c««o dos concorrentes inscritos nos
concursos abaixo, patrocinados pela
ACD:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7 -
8
9
10
11
12
13
1-1
15
16
17
18
l!l
20

1
3
3
4
5
S
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
3
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1

TAÇA "OLIVAL COSTA"
A. Bastou 118—179
Isac Moutinho 112—177
Ivan Moutinho 112—177
Raimundo Chaves . . 112—177
Otávio C. Carvalho . 108—176
A. Correia 107—171
Manlredo Liberal . . 105—168
J. L. Costa Pereira . 102—167
Pascoal Davidovlch , 116—166
Heitor de Oliveira . . 111—160
Juraci de Araújo . . 110—163
Heitor de Oliveira . 111—160
Gerson Cordeiro .... 103—159
Luis O. Belo 11.'!—157
TeóHIo B. Pereira . 102—154
Audir Bastos 106—151
Arnaldo Linhares . . 106—151
Neslor C. Pereira . . 102—146
Henrique M. Porto . 89—139
Emanuel Salgado . . 93—138
M. Vale Júnior .... 93—135

TAÇA "A NOITE"
A. Bastos
A. Correia
Isac Moutinho ....
Ivan Moutinho ....
Raimundo Chaves . .
Pascoal L. Davidovlch
Otávio C. Carvalho .
Gerson Cordeiro . . .
Manlredo Liberal . .
Heilor de Oliveira . •
Juracl de Araújo . •
Teófllo B. Pereira . .
Luis O. Belo ....
Neslor C. Pereira . .
J. L. Costa Pereira .
Audir Bastos ....
Arnaldo Linhares . .
Henrique M. Porto .
Emanuel Salftado . .
M. Vale Júnior . . .
TAÇA "ALFREDO FORD"

145
145
145
145
145
143
136
132
131
13(1
129
128
127
125
119
115
115
113
110
109

PEPITO, J. Tinoco ... 50 60
HISPANO, X. X. ... 50 50

3—7 GRÃO MOGOL, C. Mo-
reno 54 50

DULIPÊ, P. Coelho ... 50 50
CARLOS MAGNO, duvi-
doso correr 50 60

4-10 ALVOR, O. Macedo . 50 50
11 LESTE, duvidoso correr. 54 80
12 MALANDRO, O. Fernan-

des 58 50
" URENO, E. Silva ... 50 50

OITAVA CARREIRA — AS DEZESSE-
TE HORAS E DEZ MINUTOS
1.30(1 METROS — 30 000 CRU
ZEIROS.

B E T T t W O

Ks. Cts.
1—1 ANACREON, C. Moreno. 52 30

2 JEFFY, D. Moreira . 54 80
2—3 LORD POLAR, F. Irl-

Royen 52 30
4 ALPINA, .1. Tinoco ... 52 70

3—5 VELUDO, duvidoso cor-
rer 56 80

6 HASTALUEGO, E. Cas-
lillo 54 60

4—7 PELOTÃO, V. rie Andra-
rie 54 60

BROWN BOY. X. X. 56 60
FRONTAL, duvidoso cor-
rer 54 100

107—168
107—168
101—162
107—161
107—161
107—161
103—157
104—156
103—156
101—155
102—153
98—153
95—146
94—145
93—143
91—1-13
91—143
91—137
94—133
95—12S

Pascoal L. Davidovich
Manlredo Liberal . .
Luis O. Belo ....
Isac Moutinho ....
Ivan Moutinho ....
Raimundo Chaves . •
A. Bastos
Neslor C. Pereira . .
Gerson Cordeiro . . .
Otávio C. Carvalho .
A. Correia
Juraci de Araújo . .
Teúfilo B. Pereira . .
Henrique M, Pôrlo .
Emanuel Salgado . .
Audir Bastos ....
Arnaldo Linhares . .
Heilor de Oliveira . .
.1. L. Costa Pereira .
M. Vale Júnior . . .

TAÇA "O GLOBO"
Isac Moutinho 128
Manlredo Liberal ... 128
Pascoal L. Davidovich 127
Ivan Moutinho 126
Raimundo Chaves . . 126
A. Bastos 124
Nestoi C. Pereira . . 124
Gerson Cordeiro .... 124
A. Correia 120
Otávio C. Carvalho . 119
Teólilo B. Pereira . 119
Luis O. Belo 118
Juraci rie Araújo . . 116
J. L. Cosia Pereira . 114
M. Vale Júnior .... 113
Henrique M. Pôrlo ... 111

¦ Heitor de Oliveira ... 111
Emanuel Salgado . . . 105
Audir Bastos  100
Arnaldo Linhares . . . 100

TAÇA "DANIEL BLATER"

iV. da R. — Carreiras do "betting":
— Sexta — Sétima - Oitaua.•

PARA O «XXII HANDICAP
ESPECIAL»

Ofi pedidos de chamada para o"XXII Hanrticap Especial", em 1.800
metros, com a dotação de 60.000
cruzeiros, a realizar-se no dia 8 dn
próximo mês, destinado a animais
de qualquer pais, de três anos e
mais idade, que não tenham ganho
mais rie 300.000 enueiro» em prê-
mios de primeiro lugar tio pais e
no exterior, neste ano, serão rece-
hidos na Secretaria de Corridas até
às 17 Jiora.i de hoje, 28.•

O PROGRAMA, MONTARIAS
PROVÁVEIS E COTAÇÕES,

PARA DEPOIS DE
AMANHA

PRIMEIRA CARREIRA - A8 TREZE
HORAS — PRÊMIO «ANTENOR
LARA CAMPOS» — (QUARTA
PROVA ESPECIAL ÜE LEILÃO)— I . BOI! METROS — 30 000 CRU-
ZEIROS.

Ks. Cts.
1—1 MACAOBA, ,1. Mesquila. 55 22
2—2 VOLAGE, F. Irigoyen 55 30
3—3 MARINHA, A. Araújo 55 60
4—4 GASCONHA, .1. Portilho. 58 35

5 DONA SINHA. D. Fer-
reira 55 (jo

SEGUNDA CARREIRA — AS TREZ*.
HORAS E TRINTA MINUTOS -
1 «00 METROS — 35 000 CRU
ZEIROS.

1—1

2—2
3

3—4
5

4—6

Ks. Cts.
LOVELACE, O. Ullôa . 56 30
LENTEJOULA, C. More-
no  56 30

CHATO, X. 56 40
RONON, J. Mesquita . . 52 50
REUNO, D. Moreira . . 52 35
INVICTUS, L. Mezaros. .56 40
EL CAMPEADOR, J. Ti-
noco  52 35

CAMELOT. duvidoso cor-
rcl'  56 35

TERCEIRA CARREIRA — AS QUA-TORZE IIOUAS E CINCO MIM».
TOS — IMIfcMIo «PRIMEIRO COVORESSO IBERO AMERICANO
DE DERMATOLOGIA E SIFILO-
«RAFIA» — 1 600 METROS —
40 000 CRUZEIROS.

1—1 ALGARVK, V. Irigoyen 55' 25*'.'—2 ZANZIBAR, ,!. Porlilho 55 60
3 GAMBRINUS, E. Castil-

'o 55 70
3—4 MARROQUINO. L. Rigoni 55 70

Tobias U. Viana . . 222—329
— Guajará Paiva .... 222—329
— Zózimo Bittencourt . 222—329
— M. A. L. Cruz .... 222—329
— Teodoro P. Azevedo . 215—329
— Paulo Gomes 209—318
— Murilo B. Sanlos . . 209—318
— Rubens rie P. Sousa . 212—316
— Otávio Silva 214—315

10 — Eduardo Mota 213—315
11 — Lourival D. Pereira . 206—308
12 — Mário Schlavo 201—302
13 — Armando Santos .... 194—295
14 — Romeu G. Silva . . 196—291
15 — Alulsio Bastos .... 193—285
16 — Alulsio Almeida .... 195—279

MYME BOAVISTÃ
ADVOGADO

Rua do Carmo, 8 - Fone: 3Z-494S

M

Professor
MAX LINDER

ALMEIDA
Cédulas — Tel.: 27-4678 -
27-3448 - 47-2880 - 45-8920

49-0685 - 22-6487.

DR. COSTA JÚMOE
DR. FÁBIO t-EMAI.VA COSIA
OR. J. A VILI.F.I.A PEDRAS

Clinica de Tumores — ('a-ii-rrolo-rla —
KRriintpmpla — Rua Méxlro, *8. 4»

andar — Telefone 22-IA87

Cruz MontieJ vai correr
na Argentina

Na próxima semana nerú embar-cado para Buenos Aires n cavalo
CRUZ MONT1EL, do Stud Seabra.
que irá cumprir um compromisso
clássico em San Isidro.

A égua TIROLESA, ao contráriodo que foi noticiado, não será envia-«ia rt Argentina.

Apresentações
duvidosas

Siio duvidosa» as apresentações
dos parslheiros seguintes:

Crianças nervosas
Tratamento — Distúrbio» dr Al.ren-

iIlzaKem — (iatuelra — Afasla.
CENTRO LAETITIA — Barão da
Tflrre, 213 Tel: 47-0721 — INF:

das 2 As A horas.

CASA MARCOS
KSrEOIAUSTA JBM

Linlios — Tropical* — Cu-
aemiras nacional» • estran-

Reira* a provo* sem «om-
pntiditre*.

VKK PARA (JKKH
1715 — AVENIDA RIO

BRANCO - 17A
(Km frente A Galeria

Criir.elrn).
mi mm i—»—¦

— LESTE
— GALHARDO IQuinla car-

reiral
- CARLOS MAGNO

.— VELUDO
— FRONTAL

8 — CAMELOT
1 - PURITANA*

Os dais últimos na corrida de do-
mingo próximo e os demais na de
sábado.

5 SKETCH, A. Ribas . . 55 80
4—G MAKI, O. yilôa .... 55 20

" MAGGY, P. Simões 53 20

QUARTA CARREIRA — AS QUATOR
ZE HORAS E QUARENTA MINU-
T0S _ i.oOO METROS — 30.00(1
CRUZEIROS. •

Ks. Cts.
1—1 FAUSTO. D. Ferreira . 5S 30

LIVRAMENTO .... 56 60
2—3 CYPRESTE, L. Rigoni . 56 6(1

LAMPO, J. Mesquita . . 56 80
3—5 LIRÓ, O. Ullôa .... 56 50

PERVENCHE, L. Meza-
ros . .  M 40

REAL, J. Tinoco .... 52 80
8 EL TORO. C. Moreno .. 56 40

VICENTINO, D. Moreira. 56 50
10 IMPACTO, O. Fernandes 56 50

QUINTA UAKKEIRA — Ah QUINZE
HORAS E QUINZE MINUTOS —
ORANDE PRÊMIO OLASSlCO
«GUANABARA» — 3 000 ME
TROS — 150.0(111 CRUZEIROS.•

Ks. Cts.
1—1 MANGUARI, O. Ullfta . . 59 35
2—2 HIRON, A. Araújo ... 59 50

MUSTAFA, J. Mesquita . 59 80
3_4 TORPEDO, E. CflstillO . 58 40

CAXAMBU, X. X. . . . 59 80
4—6 RADAR, D. Ferreira . . 59 22

" MARTINI, F. IriROyen .. 58 22
" CUMBERLAND, X. X. . 59 22

SEXTA CAKKKIUA — AS QUINZE
HOKAS E CINQÜENTA MINUTO».
— I .000 METROS — 30.000 CRU-
ZEIROS.

•
BETTING

Ks. Cts.
1—1 ISLEBIS, L. Rigoni . . 56 35

TABAROA. P. Coelho . . 56 70
ETINCELLE, J. Mesquita 56 60

2—4 VISCONDESSA, O. Ullfta 56 35
NINIVE, C. Calleri ... 56 80
GARRUCHA, D. Moreira 56 60«

3—7 MARGARET. B. Ribeiro. 56 50
DIAVOLA, .1. Martins . 56 70
CASUARINA, X. X. . . 56 70

10 BALA, E. Castillo . . .
4-11 MIRAGEM. J. Tinoco ..

12 BOLI VA, U. Cunha ....
13 ELEGY. J. Portilho . .

" IDA, O. Fernandes . . 36 40

SÉTIMA CAKREIRA - AS DEZES-
SETE HORAS E TRINTA MINI'
TOS — 1.800 METROS — 25 Oil <
CRUZEIROS,

•
BETTING

m

Ks. Cts.
1—1 ARIANA, .1. Portilho . . 56 50

" LIZETE, X. 48 50
DENB1LI, E. Cardoso . 56 60
NAPOLEAO. O. Tomaz . 54 8(1

2—4 DRÁCULA. 1. (le Sousa . 56 60
OLKMPUS, .1. Tinoco . 58 50
CAUTELOSO, X. X. . 52 70
CIGARRILHA, P. Coelho 52 40

" IRAPIRANGA. L. Rigoni 56 40
3—8 TUPIARA, O. Ullôa . 56 40

9 GALARIN, X. X. . . 52 60
10 MUXAX1TA. C. Calleri. 50 60

" SULAMITA, X. X. . . 48 60
11 CASIOGEL, V. de Andra-

4-12 RJACHAO, B. Ribeiro . 58 50
13 DARLING. U. Cunha . 48 80
14 LEMA, M. L-Ollierou . 50 80
15 HOLLANDA, D. Moreira. 56 30

" LINDA DONA, C. Sousa 56 30

OITAVA CARREIRA — AS DEZESSE
TE HORAS E DEZ MINUTOS —
PRÊMIO «INDEPENDÊNCIA JO
CHILE» — 1.300 METROS —
30 000 CRUZEIROS.

56 80
56 50
56 60
56 40

¦'¦ ''^mm\\\\\\y^m\\\\\\%- &m\ ^5* 3F*"' 
''-''-- '*¥&$•'¦'¦^a\\\\\*&.'''''^^k\\\\v&& '

BETTING

1—1 E1RELA, O. Macedo . .
2 ZALUS, C. Moreno . . .

2—3 DANZARINA, D. Morei-
ra 

PÉN1CHE, X. 
PURITANA, duvid. cor-
rer

3—6 MÔNACO, V. Meireles ..
PATRIARCA, A. Araújo.
WAR JjRAFT, E. Cardo-

so .* 
4—9 LUCHON. V. de Andrade

10 BIRRETE. O. Ullôa . ." TARENTAISE, J. Tinoco

Ks. Cts.
52 30
54 80

52 30
56 80

52 80
58 50
54 60

54 80
54 80
54 40
52 40

N. da R. — Carreirnn dn "btttmg":
— Sexta — Sétima — Oitava.

DR. SPINOSA ROTHIER
Doenças uexuala e urliiAriaa. l.a
vagem endoncóplca da vealct.la
Próstata - lt SENADOR DAN

TAS 45-B — Tel : Í2-S.SK7.
De I òn 7 horas

RÁDIO VITROLA R.C.A.
Cnm l.ong-1'laj (3 intacôe»)

Sem uso, com garantia, recente
mente importada, onze válvula»
vária*» «ilidas, pick-up uutomátlr.ti
12 discos, vende-se pur preço mui
t<> inferior ao do custo. — Telefn-

ne: 37-5482,

DR RUBENS M CABRAi
OUVIDOS - NARIZ - U.Mtl'4IV|A
KsMag» — 1'ramieia • HrAn.iux» —
1 nri.iiB estranhos Largi. da <>ariura,
0. (Edlfleln Carioca) - «v inrtai —

Telefone 22 020»

DR. JOSÉ DE ALBUQUERQUE
M.EAIBRO DA SOtIKDADK DIS

SEX()I.O(,IA DE PARIS

Doenças sexuais do homem
RUA IH) ROSÁRIO. 98.

DE I A* H.

R ¦a-SS-í ¦'¦: ¦:¦: -*-:--i%f:--:>fi^a^B
i^Ti*^ &£ -^keW

V>y'.^S:^WmÊk

w

Para vereador

NERTA
Pachçco Tavares

Cédulas pelo tel.: '22-5837

DR. NABIR ARNOUK
Reaiuiuntiu aua clinica, de volta In Kiii-opn, mn geti novo consultório:
RUA SENADOR DANTAS, 20 - SALA 808 K RUA 24 DE MAIO. oll

VIBOR, após seu triunfo no páreo eliminatório do último sábado

z»s*t ^skT *t*T **? atft¦¦**¦
A corrida de domingo em

Cidade Jardim
Para, domingo próximo o Jockey

Club de Sâo Paulo organitou o se-
guinte programa:

PRIMEIRA CARREIRA — ÀS TREZE
HORAS E TRINTA MINUTOS —
PRÊMIO "J" — 1.500 METROS —
30.000 CRUZEIROS.

«•
QUILOS

1—1 SEM MEDO 56" BYRON . . 56
2—2 CAMPO ALEGRE .... 56
3—3 MITENE 54

4 BALTHAZAR 54
4—5 LIVERPOOL 56

6 MISS KID 54

SEGUNDA CARREIRA — AS QUA-
TORZE HORAS — PRÊMIO "F"
— 1.200 METROS — 40.000 CRU-
ZEIROS.

1—1 MAURITÂNIA
2—2 MANGABEIRA
3—3 JARRINHA . .

4 MANAGUA . .
4—5 KAMAR . . .

6 DOLOMITA . ,

QUILOS

55
55
55
55
55

TERCEIRA CARREIRA — AS QUA-
TORZE HORAS E TRINTA MINU-
TOS — PRÊMIO "K" — 1.KO0 ME-
TROS - 30.000 CRUZEIROS.

1—1 CONKETT1 .
2—2 LAFSTTE . .
3—3 CATÃO . .

4 MUT1SIA .
4—5 ARAGUAYA

6 ACAFIM . .

QUILOS
, W
. 56

56
54
56
56

QUARTA CARREIRA — AS QUINZE
HORAS — PRÊMIO "H" —
1.300 METROS — 30.000 CRU-
ZEIROS.

-1 CIIA1BAN . . .
-2 LUZO

3 GRAN CHACO . .
-4 LUCKY

5 MAR1BELLA . .
-6 LOUVEIRA . . .

7 MORE OR LESS

QUILOS
56
5b
56
56
54
54
56

QUINTA CARREIRA — ÀS QUINZE
HORAS E TRINTA MINUTOS —
PRÊMIO "1" — 1.300 METROS —
30.000 CRUZEIROS.

1—1 TIRIRA
QUILOS

56

2—2 CAMBIU-
3 GRAN BRETANHA

3—4 NOVELA 
5 FIDALGA

4—6 ROSA DE MAIO .
7 BURGUET*. ....

M
36
56
56
SS
56

SEXTA CARREIRA — AS DEZESSEIl
HORAS E CINCO MINUTOS fi!
PRÊMIO "A" — 3.400 METROS-
35.000 CRUZEIROS.

—1 ADVOKEITOR . .
2DOURANGO KID

—3 MAGO
4 JOAOZLMHO . .

—5 CRATEUS ...
CRIVADOR . . .
MARGRAVE . .

—8 MONO SOLO . .
9 OR1SSIMO . . .

10 JASPE REAL .

QUILOS
. 55
• 35

55
. 55
. 55
. 55
. 55
. 55
. 35
. 55

SÉTIMA CARREIRA — AS DEZES-
SEIS HORAS E QUARENTA HI-NUTOS —¦ PRÊMIO CLÀSSSIC0"AMÉRICA" — 1.800 METROS -
100.000 CRUZEIROS.

'QUILOS
... 53

. 35
. 35

.. 55
. .55
. 53
. 53
. 55

35

OITAVA CARREIRA — AS DEZKSSE-
. TE HORAS E QU1NZ E.MINUTOSPRÊMIO "X" — 1.400 METROS.30.000 CRUZEIROS.

1—1 CASCADE . . . ." PAAIMBEí . ,. .
2—2 MAJESTIC .-.''." MAÜGE* ¦*.- ...
3—3 JASM1NEÍRO . .

4 FOUGERE . . .
4—5 SAFIRA CEYLÀO

NEVER MORE .
GARIMPEIRO . .

1—1
2

2—3
4
5

3—6

4—8
9

FAÍSCA . .
BITTER . •.
JABORANDI
JUCAPE' . .
VALOROSO ,
JAVAL1 . .
ROBAL

QUILOS
56
52
56
5Ü
54
52
58

PRINCEZA DO OESTE . 54
IRISH STAR .... «
GUAZIL 54
RABISCO m

u D N
Para Vereador

Jorge de Lima
IV. Floriam». 55
!1 °-Tel.:22<m7

GELADEIRAS
3V2 — 5 — 6 — 7 — 8 pés GE, Weatinghouse,
Crosley, Pestcold, entrega imediata. Facili-

ta-se o pagamento. Ver

PONTO FRIO
RUA URUGUAIANA, 134 — TEL.: 43-K64S

A São Judas Taden agra-
dece graça alcançada. —

J. M. J.

Peitar às urnas para dar um passeio ou dei-
xar-se ficar em casa é um ato de inqualificável

impatriotismo. — (Amoacy de Niemeyer)

FAÇA DÊSTt ANÚNCIO UMA CARTEIRA DE SÓCIO
t PEÇA 10% DE DESCONTO

IF£J9 ÍÃ*&? eT^S v—A

BI FOCAIS Cr? 400,00 i'AKA
VER LONGE E PERTO

NUMENT Cr» £"0,00
QUAISQUER ÓCULOS KAJ li

MINUTOS — OFICINA
COMPLETA

NOSSA ÓTICA
IfixoeutamoN com peii -tyilo <innl<|tier receita para a mesma linn
162 — ALFÂNDEGA - 102 —0— «lunto da rua do» Amlratla*

fom tem credite nas

**************** * * *****************

MAM Jt Você ê quem manda nas

* i0í
t n t r a d a : voei d& c qui qui««r i

rrOStaÇÕOS: Voe* combina como 1*0.1- .-
uni 1Q1 1

¦¦¦¦¦¦ll

OUPA&... SC ROUPAS PARA HOMENS E RAPAZES I
umê c*d<li dt lolê* aiptclalliêdit BiX-íTH-SI-VA-MKN-TK tm ROUPAS

fi, prinoira Lo|a Ducal
oiln na Pça, IndvpxtndAncla (anti
go Pça, ih...I..I.I..*-) • I >.|iiiii.. lm»
i,.,..iiii« I i,..|..,l.!i...'

+&
iHÉHldll

a 2." i.oju Ducal
à Av, N, S dt Copacabana, 852
Eiq, ' ...,-.i,,.,i«. I'.,,„..,

...<» «mil as IjiJiin lliM-al MiirtflrAo por <««!« « Hilário!
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peonato de
Série

e _!) vindouros,
próximas, terá

Atlitlra Tljuca,
I» "Sírio i* Mesquita n. 145,

Ji«u30h30m; o Sétimo Cam-
P- rvcrclcios de Sírie. sob o
¦* "tL Brasileira dc Halte-

!da..»rÁ»í da Federação Me--* controle da Feder
¦*'* Halterofilismo.

mpwnato

Também Massinet fora da seleção
brasileira de basquetebol

Pediu dispensa o encestador bandeirante — Or-
ganizada a chefia da delegação — Ampla cola-

boração da Marinha de Guerra
que se destina es-

•""ÍITmotlvladorcs, è o even-
"Üa&nal oo calendário hal-
i l'a?,c'„.im „lc vem sendo

desde 194-5, ten-brasileiro.If™ „,,i,inn(!r..e nesue -a-»-». »",*
f"£Z compcticüo regular
r' P halterofilismo em nosso
fcirno

, .. como um campeonato in-
«¦KüSoWW o S-^úde, logo

,G,"conceito e tao sattsfatõ-
uteressou os halterofllistas

Vnije já em 1948 seus orga-.
tiveram de dar-lhe o caráter
* 

, qualquer romiietidor. man-
hoje.

r-oso notar que, até hoje, o
Tie Exercícios de Série so
5 «ncedoros: João Batista (cm
")«, 49« e Cid Pacheco (em
'iam Êste ano, os dois in-
S, nâo se inscreveram, dan-
': "oportunidade aos novos ele-
\ poderem aspirar animadora-
"titulo máximo.

d0 ala 28 teráo lugar as
aos atletas das cate-

e, no dia 29, as
Cstes em maior

(«atinadas
veteranos

Mais um tios elementos solecio-
nades para o preparo da equloe
brasileira dc basquetebol nao par-
tlciparã do Campeonato Mundial,
em Buenos Aires. O jogador pau-
lista Massinet Sorclnelll solicitou,
ontem, sua dispensa da seleção,
alegando que, encontrando-se err.
época de promoção, não pode, pro-
sentemente, ausentar-se do pais.

A CHEFIA DA DELEGAÇÃO
O presidente da C. B. D., etc.

Paulo Martins Meira coníirmou a
fuíi presença r«-i chefia da delega-
ção que Irá ã Buenos Aires O de-
legado será o cte. Osvaldo Gou-
lart. A delegação contará ainda
com dois juizes Cisar Porto e Ala-
d!no Astutp, f-ste indicado pela F.

ju estreantes,
raniorme as disposições do
XLresso Nacional de Halte-

„ Campeonato constará de
2 exercícios: rosca direta,

Krtento wpino no banco c
jSo na Planta dos pés.

irão inúmeros dos melhores
mu cariocas, «pertencentes aos
«MClaliwdos de maior desta-

„ Ginásio FArca e Saúde, o
Sparta, o Ginásio Carioca, o

Apoio, etc

As festas comemorati-
vas do 82.? aniversário

do Clube Ginástico
Português

Para iniciar as festividades do mês
do 82. "-'aniversário de fundação do
Clube Ginástico Português, será reali-
zada, domingo próximo, pela manhã, a
Competição das Bandeiras, com as pro-
vas de natação.

A reunião festiva contará com a
presença de algumas dezenas de con-
correntes e terá inicio às 10 horas da
manhã, rom a assistência dos patronos
das Bandeiras. •

»0to garante a tua liberdade; combate a
abstenção. — (Amoacy de Niemeyer)

I. B. B. A., um médico, que se;-á
o capltão-tenente 11611o Vechio
Maurício, um massagista, o tenen-
te reformado Romualdo Silva. Se-
rão convidados pula Confederação
dois cronistas especializados, sen-
do um desta capital e um de São
Paulo.

HOMENAGEM AO SECRETARIO
DA F. I. B4 B. A.

A Comissão de Zona Sulamerica-
na comunicou à Confederação Bra-
sileira de Basquetebol que o se-
cretárló daquela dirigente Ínterim-
cional, sr. William Jones, passará
por esta capital, rumo à Buenos
Aires, a 10 de outubro próximo.
Nessa ocasião a Comissão de Zo-
na homenageará aquele paredro.
TAMBÉM OS EXAMES MÉDICOS

NA ILHA DAS ENXADAS
Magnífica vem sendo a colabo-

ração que á' nossa- Marinha de
Guerra vem prestando á Confede-
ração Brasileira dc Basquetebol,
nes trabalhos de seleção e treina-
mento dos jogadores brasileiros.
Além de ter' posto à disposição da
mentora do basquetebol nacional
as dependências do Departamento
de Educação Física e Esportes, na
Ilha das Enxadas, tamhém os ser-
viços médicos serão utilizadaos na
organização do selecionado brasi-
lelro. Assim é que os exames mé-
dlcos dos jogadores nacionais se-
rão realizados pelo Departamento
Médico da Marinha, que dispõe cie
moderno e completo aparelha-
mento.

.Nova vitória de
«Argos»

Cumprindo com o seu calendário, rea-
lizou a Flotilha de Llghtnlngs n. 84
a oitava regata do seu Campeonato
Anual.

A competição foi disputada com tem-
po nublado e vento fraco e variável
de E- , ...O resultado até .'i terceira classifica-
Cfio foi a seguinte:

1,9  "ARGOS" — Com Fernando
Pimentel Duarte, patrão; c Luis Fe-
llpe Haas e Geraldo Queirós Matoso,
tripulantes.

2.9 — "BIRUTA" -— Com Carlos Al-
herto do Brito, patrão; c Paulo César
Rosa e Pierre Matos, tripulantes.

3..., _ "CAMAPUAN" — Com Osval-
do Ari Gomes, patrão; e Geraldo Ro-
cha Pombo e José Pcruzzi, tripulantes.

Davis venceu Aragon
LOS ANGELES, 27 (U. P.) — Km

luta realizada illunte de 9.500 especta-
¦lorcs no Auditório Olímpico, .lolm ~-
Davis dc Oakland, pesando 135 libras,
venceu cm 10 assaltos, por decisão,
o seu adversário Art Aragon. de Loa
Angeles, que acusara o mesmo piso
dc 135 libras.

Com essa vitória, Davis manteve seu
titulo dc campeão dos pfcos leves, da
Califórnia.

ll Só este

DR. ÂTAUtFO MARTINS
«-.SVlXilAUSTA

Itrmiiitiite usmátíoa
ISriinqiitte urOnica
COMPLICAÇÕES

VI). a 401 - ..2-11019
(i, exceto _í\l>udi>u.

«Jsitóia £_»
QUITAN1.A

mês

Dívidas incobráveis
Quer vender ou receber? Procure
o Departamento de cobranças —
K<] Itcffina — ií"*i Alclno Gim-
nabara, 17 — 21. »•" »-"'»r — "-0li

Telefone 42-7723.

COMPRA-SE TUDO
Itoupns usailiiH — Máquina» «Io
escrever o de ciiHtliru — Encera-

detrás o tudo «pio represento
valor — Telefone 43-7180.

ótimos resultados

Parker 51 legitima Cr$
Parker 21 legítima Cr$
Parker «Victor» .. CrS
Estcrbrook Cr$
Pulseiras Cham-

pion J. Cr$
APROVEITEM
LOJOARIA E

{(8ALAMA))
AV. RIO BRANCO, 91

iSumatmmmmmam

375.00
150,00
120,00

70,00

. 130.00
SO' NA RE-
JOALHERIA

TN PARA VEREADOR

ffi_P^^ÜÍ3!__ü«
_WÊ*mÉÊÊÈ
\__W$Ê$WÊÊÊÍÈÈ m
K_S- '¦¦?.$*1_>$«&____*R^1

«\^r^^_^^_Wr^m\f_m

OSVIIDO IYRES 100
Che-íe d» Maternidade. Dr Henrique Batista

(PX-KMKRGÍNCIA)

Avenida *8 ct» Setemhro 109

0
na mum oe m

A» cédula* podf»nr> «ei Drocuradfu» nos *#»eiiintp? endereço»;

Mirtchi! Rangel. ?41c« B ClKDlatma »B «oe P«r»?u»> W» »•*«' « ¦»»"">. » «P • *

Rui .rural. 4M R Archla» Cordeiro «U Rn» S rranç V»i1«i,«» Pomoillo Mb.inurrQi.e.MI

riu (morto Paes. 1» R Aluíam Miranda, M> Turalora da «silva. «71 t.' d* Março. '01 •.' *l*

Rui D Eugenia. M ll « Oulnewi. Hl «'.rtlnf Pena M «Jl.- «*» An-W" M-pdnnri. M»

AO MENA GEM DOS SFUS AMIGOS -R APMIFADORES

Doenças do CORAÇÃO
DR. A. C. GALVÃO

BUÜTROCAkOIOCíRAFIA
Cons.: Amaral Peixoto 110, s. «0
_ o.'.' andar - rei : l»-».^»- l»à*

rlamente fts 17 horas. Res.:
Tel : 5 573.
 Niterói 
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iiojE*sS<li__iy_iPr
iWrrfifillííiflííl íBfiíflil \*mÚ. Wí ÍMÍÈJrÇmaóisnm Comiâo

AAMlZelIVASCO 1

í«M«3elondisve
|Esjràh,_eirg« r?AQBTASCj^

ÍQUEBROír®
(demJto<b6me&> m

E-V|'.''i^í.',«i'{-À 1 Curiosidades
MUITO BREVE

,\L' Wcwsgo
ogíf&e

'5'e6'Episódios 
I

If.-, •',,.:,•' •:,,:¦:' i»'í. "<Sx h !J^I flÂM

IÜSii^ÈimÚMãlr^^WWEZ 

PAQ&NÍ1VAI RÍ1W1FIM i^i-n- éÈk- «

í 2TÍÍHH CMIM J^';Éfc: ^í^^^l

it ^^r-»^ UM FUME DA PARAMOUNT. A MftRCA DÃS ESTRELAS • • • • •

_ agora juntos para melhor servir

KELLER WEBEft S.A. é, agora,

a distribuidora exclusiva du

máquinas de escrever ROYAL,

no seguinte territóriot

Distrito Federal • Estado do

Rio • Estado do Espirito San-

to • Estado de Minas Gerais

Estado de São Paulo • Es-

tado de Mato Grosso • Estado

de Goiás • Norte do Paraná

^^^^^^^^^^^^^^^^^^s. KELLER WEBER S.A., como nova distribuidora exclusiva das máquinas dc cs- ep Diversos tamanhos da carro<£=>

WÊÊÈÈÈlk 
^^ÊÊÈÊÊÊÈÊÊÊÈÈÊ^>< crever ROYAL, coloca ao seu dispor toda sua organização. Completo _WÊKÊÊÊÊ*fmmm~m^

^^^^^ 
^^^^^^^^^^^^^ "Departamento T.cnico", com mecânicos especializados e peças originais da ^^,^^5SS|^

lllllÉlll ^ÍI^^^^^'' 
SV^^^^^isk fábrica, está apto a prestar perfeita assistência a qualquer máquina ROYAL, por

llllllilll ^lÉÉx ;^*.^^^^^>k ma's **ntiga que seja. Existe sempre um modelo ROYAL, standard dc mesa , <{^^
IfÉpPtll ^^%s- #<l%IÍÍ^^^%^v manual ou elétrico, mais recomendado para o seu serviço. Completa linha <^|lllllllÍ

KELSElI WMJtK ^.A. moOIJANIIROiAV.AlMIRANl_BARBO»0(81.A*CX.PP6TAl2M4'lll mQM lAO PAULO, AV ¦< >ÃO. 314-320 • CX. POSTAL 2SI4 • TIL. 4-4181

MAQUINA» COMKMCIAIS I GMANCAS

»*•
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COMERCIO PRODUÇÃO E FINANÇAS
Mercado cambia)

O Banco do Brasil afixou, ontem,
seguintes

Dólar.
Libra
f -anco
i *seta
Çraneo

taxas :
VENDAS

á vista

SUÍÇO

francês 
í>êBo boliviano 
Escudo . . 
Soles peruano 
Franco belga 
Coroa sueca 
Coroa dinamarqueza ....
Coroa tcheca 
Peso argeitino 
Peso uruguaio 
Florlm 

COMPRAS

Dólar,
Libra
Franco
Franco
Franco
Escudo
Corfla
Coroa
Coroa
Pêsn
Peso

à vista

sulco . .
francês
belga

dinamarqueza
sueca 
tcheca 

argentino ... .
uruguaio 

IR*
18. 72
52.4160

4.13291
1.7096
0.05115
0.313!
0.6573
1.20
0.3778
;t. h-juíj
a.7333
0.3744
1.3735
7.3943
4.9103

CR»
18.38
51.4640
4.2164
0.0325
0. 3642
0.6334
2.6368
3.555.1
II 3676
1.3475
7.3227
4.8211

RESENHA DOS MERCADOS
Registrou-se, ontem, uma alia

de dois cruzeiros nos preços do

café; o tipo sele foi cotado a

oitenta e três cruzeiros

quilos; lendo as vendas

somando o total de tre-

quinlientas sacas. — A

Bolsa dc Valores esteve bem ani-

muda e acusou, negócios desen-

volvidos nos títulos em evidin-

cia, que funcionaram calmos. Os

preços do açúcar e algodão per-
nianeceram sem alteração.

cento e
por dez
a, tôrmo,
ze mil fí

Florlm
OURO HNO

O Banco do Brasil comprou, onlem,
a grama de ouro fino, na base tle
1.000 por 1.000. em barra ou amuc-
dado, ao preco de CrS 20,8176.

MfiDIAS CAMBIAIS
Em 26 do corrente registraram-se.

na Câmara Sindical, as seguintes mi-
dias cambiais :

A vlsti» IK*
Dólar 18-72
Londres 52.4160
Escudo 0.6396
Franca 0.0535
Bélgica tf. belgas) 0. 3T7S
Dinamarca 2.7333
Suiça 4.3328
Uruguai  7.6564
Suécia  3.6209
Espanha  1.7096
Holanda  4.9130

Câmbios Estrangeiros

obrigações i
11 Guerra, CrS

8 Idem
24 Idem,

Idem
ldl.-m

2 Idem.
30 Idem

2 Idem
53 Idem
49 Idem,
50 Idem

552 Idem
357 Idem
3S4 Idem
3S!) Idem.

100,

CrS 200,

CrS 300.

rie 1.000.

5.000,

3%.

NOVA YORK, 27.
A vista (tclcjrráflral

Abert. Fech.
Londres — p/ í

2.8006/2.8018 2.8006/2.«01 8
Montreal — p/!> 90.93 90 S3
Am5terdam — p/C

26.24/26.26 26.24/26.26
Berna (livre) — p/F.'22.94/22.95 22.93/22.94
Bélgica — p/t . ..

1 9837 /1.9862 l. 9837 /1. 9S62
Parts — p/F

0.2850/0.2856 ().2S50/0._H5ti
Montevidéu — p/P. 40.75
Madrld — p/P 9.16
Estocolmo — p/Kr. 19.35
R. de Janeiro — p/S 5.45
B. Aires — p/P. . 7.45 7
Lisboa — p/Esc. .. 349/330

BUENOS
A vista,

AIRES.
«Abre :

27.

Londies. í t/venda,
 .

Lcndras, £ t/compra

Nova York t/venda,

Nova York, t/rompra

Ahert.

38.16

38.22

41. TO
9,16

19.05
5.43

35/7.45
349/330

Fech

38 US

38. Jb

CrS
Estaduais :

13 Min. Gerais. de
port.. populares 

100 Min. Gerais, Tb. Rec
Econômica, 3» ser
Minas, 1» série
Idem 
Idem, ria 2> série
Idem, da 3i série
Idem 
Pernambuco, port.
Idem 
Rod. E. Rio, 8%
Rod. R. Ci. Sul

55 São Paulo, õ%
118 Idem 

13 Idem 
Unlf. de São Par
H. do D. Federal :
Emp. 1931 — port. ..
M. dos Estados :
Prel. de B. Horizonte
Companhias :

540 Catl). Min. de Butlá.
de CrS 100. 

120 Bias. rie En. Elétrica,
de CrS 200, port. . .

20 D. de Santos, de CrS
200.00 — Nom

S0 lnd. de Grandes Hotéis,
rie CrS 1.000, — port.

150 F. Brasileiro. CrS 200,
200 Paul. rie Forca e Luz,

de CrS 200, — port.
19 Belgo Mineira, de CrS

1.000,00 (novas) 
Lei. Hipotecárias :

3 Bco. do Brasil. — dc
CrS 1.000, — 5% 

10 Bco. da Preí. do Dist.
Federal. CrS 1.000. 

"li

Div. Externa :
3 TU. Emp. Federal, de

1903. rie £ 100. Plano B

75.511
76,50

131,00
152,00
153,00
380,00
382,0(1
383,00
385.00
770,011
772,OU
773,01.1
775,00
778,00

3.900,00

390, OU

oo-nfrc
hiemi idade

pref.

10'£IÇ
i. M

Prel. . •
Docas da Bahia, pt.
Panaii
Sudelelio,
qãMesbla
lnd. M. Ferreira
Via. Biasil iiovima)
construções Gerais —
Paulista de Fftrca e

Luz
Marvln 
Lojas Americanas

brbéiiluri-s :
Docas de Santos, í%
Cerv. Brahma ... •
F. L. Nordesti Brasil
Lar Brasileiro
Hotels Paiace

Let. Hipotecárias :
Banco da Prefeitura

do D. Federal ....
Brasil — 57o 

aonn oin op 3|ba

120.00
950,00

400,00

4 .-itlO.OO

3.SOO,00 3

650,00
199,00

480,00

180, UO
430.00

900.10
295.00

JSO.Ut

20. IX)
360,00

.5(10.00

Itíb.UO
167.00

19»,00
700.00

il. 5C (na-
36.
42.
37.

93.10. 0

.12.

. 0.

2. 6. 9

93.
0.

870,00
850,00 I

14
155

92
31
42
50
10

•1
9

M

540

•ie . 560.0U
182.011
184,00

.... 157,011

.... 131,011
152,0'!
47,OU
47,5U

-, pt. 340.00
, 8% 900,011

207,0'J
208,00

209,00
lio . 895,00

Stock Exchange de
Londres

LONDRES. 27.
TÍTULOS brasileiros

Federais :
Conversão. 19.10. 4% .. 47. O. O

Emp. de 1912, 5% . ... 47. 0. 0
Funding. de 1931, 5%.

«B», 40 anos .• 80. 0. 0

MERCADOS
Cate

COTAÇÕES FOI» IU
Tipo 3, . 185.40 |1 Tipo
Tipo 4. . 184.80 I! Tipo
Tipo 5 . 184.20 || Tipo
PAUTA — Esl. de

Estaduais :
Distrito Feder

cionalização) 
Klo de Janeiro. 1927, 7%
Bahia. 1928. i% ¦ ¦ ¦¦

Títulos dlver»..» :
Citv oi Sao Paulo Imptu-

vements and Preehold .
Bank oi l.ondon South

America Ltda
sao Paulo Gás Ci. Ltda.
Brtzilian Warrant Agency

& Finance Ci. Ltda.
Cables & Wireless Ltda.

ordinárias 
Ocean Coal & Wilson, LI.
Imperial Chemical lndus-

tries Lida
Leopoldina Railway Ci-,
Ltda.

Lloyd's Búnk Ltda. «A»,
6'/! % 

São Paulo Railway Cl.
Ltda., depois da devo-
luçã.) de SO^ó do capital
(ações de 10 shillings)

Rio Floui Mills & Grana-
ries 

1'tTL'LOS ESTKAKC.EIHOS
Consols. 214%  72- 7
Emp de Guerra Brltâ-

nico, "2 Vi To. 1935-47 .
Shell Transp Trading .
Canadlnn Eagle Oil
Royal Dutch Petroleum.

DIVERSOS
CUNlHA IO

2. 2. 7

127. 0. 0

2.1S. 6

0.14. 3

1. 7. 6

94.11. 3
3. 5. 7
1. 9. 4

23.15. 0

CÂMBIO
Taxas de ontem, à vista no

Banco do Brasil:

Venda:

Compra:

Dólar
Libra
Franco

Dólar
Libra .
Franco

suíço

suíço

18,7i
52,41011

4.S?9i

18,38
51,4 fl Kl

4,21(M

QUILOS
6.. 183.60
7. . 188,00
8.. 182.00

Minas : café co-
18.10. Idem
do Rio -mum, CrS

Estado
CrS 17.60.

MOVIMENTO

fino. CrS 20.35.
Café comum.

ESTATÍSTICO

161,00

300,00

41,00

200,00

210,00

1.000,00
250,00

200,00

1.760.00

850, OU

SSO, 00

3.300,00

<u»
Ahért

. n/c.
, n/c.
, n/c.

n/c.
n/c.

/ech
52.25
n/c.
n/c.
n/c.
n/c.

— Nftn cotado e oara-

Calmo, com baixa

OFERTAS UA BOLSA
Vend.

1.365.00 1.365.00

1.364.00 1.364.00

MONTEVIDÉU, 27.

Londres, £ t/venda,

Londres, £ t/compra,

Nova York, t/venda,

N. York, t/compra,

LONDRES. 27.
A vista, sõhrt :

Abert.

6.72

6.5S

l\.-h.

6.72

6.58

251.00 251.00

250.00 250.00

Abert. Fech.
.. 2.79.87 2.80.12

12.23 12 211
80.35 80 h5
19.32 19.36
6.72 6 72

979 00 1)81 00
10 63 10 65

B. 139 90 140.11)
... 3.07.75 3.08.23

14.17 14.511
19 98 2(1 02
1.SOO 1.800

Bolsa de Valore*
VENDAS REALIZADAS ONTEM

f KS
4 Unllormisadas 

56 D. F.mis., Nom.
23 Iriem . . . 

ao port

Nova York — £
Berna — F. ...
Lisboa — Esc.
Copenhague — Lr.
Montevidéu — P.
Paris — F. ...
Amsterdam — G.
Bruxelas — F.
Canadá — J
Estocolmo — K.
Oslo — 
Gênova — L. ..

Unlf,
Div.

5%
Emis. Nom.

idem — Caul.
D. Emis.. port.
Rea.jusl. — õró
Obras do Porto

Obrigações :
Tes., 1921, 7%
les.. 1932. ó%
Tes., 1939. 7%
Tes.. 1930
Ferroviárias
Guerra, CrS
Guerra,
Guerra,
Guerra.
Guerra.

ApAI

720,00
780,00

860,00

930,00
(¦%

— iTc .
100, .
200. ,
500. ,
1.000, .
5,000, .

CrS
CrS
CrS
CrS
Estaduais :

Minas — riec. 1
Minas, 7%, port.

177

14 triem
21 Iriem
12 idem
17 Idem

505 idem
8R Idem

211 Rea.j Econômico

705,00
700.(Kl
70ri (11
653.00
RfiU.lKI
695,(Kl
705.(1(1
720.0(1
723,00
7S0.U0

Idem,
Idem
Iriem
Idem
Idem
Rec.
Idem.

5 %, port
— Nom ....

1» série. 5%
2' série, blb
3» série, 5%

Econômica, 7%
3' série ....

5% Emp.

DR. OCTACIUO GUALBERTO
UROLOGIA

Kua México, 41, !)." —
22-1210 e 37-1164

Tels

Dr. Joarruim Vidal
OCITIJSTA *s m
Alm. Barro»,,. 97, 6.». Tel.

HORAS

: Vl-hm

CHUVEIROS ELÉTRICOS
lnnÇi aiilomátlco Ile» tm abrir a Aeim
e desliga an fechar a mesma, Instala-
du em sim residência, eimi caninlla
de S anos, por 700 cruzeiro» Teça

pelo telefone :l(M!)4.'l. — Sr. Gil.

RELÓGIOS E DESPERTADORES
Vendem-*f de diversas marcas, fnlhen-
doa, lfi rubis, para homem, Cri 220,0(1
de senhora, cnm rnrdnnele, CrS 280.011-,
pulseira champinn a Crf 05,00: Cn-
netas Escolares p Esferográfica» e
PWker .11. Nn rarejo e atacado, pre-
«os especiais a revendedores. — Re-

sente FeIJó, 72-A.

DR. RAIMUNDO REZENDE
EX-JUÊDICO INTERNO 1)0

SANATÓRIO CANAVIAL
DOENÇAS 1)0 APARELHO

RESPIRATÓRIO
Consultório: Run Arafi.li. 1'nrtn Alegre,

70 — 1» anriur — Salas 112 li 117
Telefones: 22-HHHtl — Tfrcas, quintas
t sábados. — Residência: Tel.: 2(1X1(111

M. Gerais,
populai i

São Pauio. 5% ...
Idem — Unir.. SÇó . .
Rod. E. do Rio —

600,00 — 8% ....
Espirito Sanlo — CrS

500.00 
Pernambuco. 3% ....
Prel. de Niterói, 8%
K. Rio - FJIet., STo .
Prel. de Campos, S%
fulana — 1%
Rod R. G. Sul. 8%
P. B. Horizonte, 7%

Ap.il Municipal* :
Emp. 1904. 5% port.
Emp. 1931. 6% . ,
Emp. 1914, 67c, pt.
Emp. 1917. 6% . . •
Emp. 1906, 6%. pt.
Dec. 1.335. 7% ...
Dec. 3.264. 7% ...

A efles dc Banros :
Port. du Brasil
Preí. do D. Federal
Brasil
lnd Brasileiro ....
Boa vista
Mercantil do Rio de

Janeiro
Mineira sales
Ribeiro Junqueira
Nac. de Min. Gerais
Lavoura rie M. Gerais

R. laneiro
Ferro:
Jerónimo —

772,00
.890.00 I

637.00
6U0.Ü0

470,00
184.00
157,00
152,00

360,00

-100,00
208,00
900,00

Comp.
700.00

700,00
tíaO.OÜ
Í10.00
778,00
700.00

850,00
1.025,00

900,00
900,00

76,00
151,00
382,00
770,00

.870,00

630,00

23 ÓS7

3.389

26.976
436.334
094.638
452.144

1.050
1.150

272.97SJ

578.Sbb
652.721
624.833

460,00

183,00
156,00
150,00
540.00
535,00

47,00

870, U0

495.00

302.00

163,00
17(1.00
173,00

179,00

Preri. di
E. de

Minas S.
Ord. .

Idem —
Paulista

— port

Pref.
E dt

420,00

2UU.00

42.30

Ferro

206,00
S93.00

540,00

435,00
46,50

103,00
S50.00
790.00

IK 15,00
500.00

550,00
161,00
168,00
168.0U
167,00
174,00
177.0U

45U.0U
200.00
340,00
120.00

1 550.01

400,Ut
200.01

240,00
280,00
240.00

42,00
67,00

Leopoldina 
Central ~
Cabotagem ' • •
Reg. Esp. Santo —
Estrada? de Rodagem  18.um

•1'otnl  18.070
Do 1» do mês  489.943
Desde o lv dc julho  1.115.24o
Idem. ano passado  1.367 On.-.

Emh*rques :
Europa • ¦ • •
África 
Ásia . . ¦ • •
Cabotagem 
América do Sul 
América do Noite 

Total 
Do 1'' do mês 
Desde o 1" de julho 
Idem, ano passado 
Consumo local . . 
Consumo anteriot 
Cale despachado para em-

barques . . • ¦ • •
Café entrado por caminhões,

desde o 1» dc julho 
Existência ...
Iriem. ano passado ...

caie a reitMo
Contraio «-.A»
ABERTUKA

Cotações noi lll quilos
Meses Vend. Comp

Setembro  s/v. 181.50
Ouluhrt 183 90 181. (Kl
Novembro 185 70 181.40
Dezembro 183.80 182.60
Janeiro. 1951  188.00 185 20
Fevereiro 188. Í0 185 50
Vendas  9.500 sacas

Mercado tirme.

FECHAMENTO
Cotações por .111 quilos

Meses Vend Comp
Outubro  186.50 183.00
Novembro 186.50 183 40
Dezembro 187 (Kl 18-1 60
Janeiro. L931  189.80 187.20
Fevereiro, 1951  190.80 187.50
Marco. 1953  s/v. 190.00
Vendas  4.000 sacas

Mercado firme.

EM SANTOS
SANTOS. 27.

Posição de hoje — Estável; anterior,
estável, ano passado, estável,

Tipo 4 tmolei — Hoje, CrS 203,50:
anterioi. CrS 203,50; ano passado. it.V
10-1,50.

Tipo 4 tdurol — Hoje, US 20U.50;
anterior, CrS 200,50; ano lassado. CrS
99.50.

Embarques -— Hoje, 15.158
anterior. 50.061; ano passado,
ditas.

Enlradas- — Hoje, 36.123
anterior, 38.950; ano passado,
dilas.

Existência — Hoje, 1
anterior. 1 91X1.302 ;
1.071.601 ditas.

sacas, para os Esla-

«ti»
»hrrt
54.50
53.45
52.83
52.35
51.75

Meses s
Dezembro ..
Marco. l«51
Maio, 1951 ...
Julho, 1951
Setembro. 1951
Vendas

Na abej-tura
ttzadii

No fechamento -
dc 13 pontos.

MiMl CONTRATO
Musi^

Dezembro . .
Marco, 1951
Maio. 1931 . ¦
Julho, 1951
Setembro. 1951
Vendas

Na abertura
ile 35 a 35 pontos.

No Uchamento — Estável, com alta

dc 6 a 10, e baixa de 3*. pontos.
0181'ONIVKL

NOVA YORK, '27.

COMPRADORES
llpo tüo. n. 

'' 
  *~~~

lipi Km. n 4  
Santos imolei :

1'ipo Santos, fí. '2 .
Tipo Santos, n. 4 .

biUituí.
testritamente mole)

llpo Santos, n. 2
1'ipo Santos, n. 4

Açúcar
MOVIMENTO ESTATÍSTICO

Firme,

t-ecli
54.13
52.90
52.39
31.95
51.30

47.250
com Alta

Exportação 
Existência ;•¦• S.llO
Consumo tocai .. • ?0O

EM NOVA YORK
NOVA YORK, 27.

Entrenas :
Em outubro 
Em dezembro 
Em março, 1951 ...
Em maio. 1931 
Em julho. 1951 ...
Em outubro. 1951 .
Am. S. Mil  -

Na abertura — Irregular,
de 4 a 9 e haixa de 1 a

No fechamento — Fraco,
xa de 1 a 45 pontos.

Cacau
NOVA YORK. 27.

8.810
70O

Fech.
40.85
40.47
40.28
40.01
39.33
35 00
41.95

com alta
9 pontos.
com bai-

VIDA BANCARIA
Instituto dos

Bancários
DO 25DIA

— 50 exa-
exames de

Abert.
40.90
40.70
40.30
40.31
39.60
35.54

16

50
23

Em dezembro 
Ém março, 1951 . .
Em maio, 1951 ....
Em julho. 1931 ....
Em selemhro, 1931

Na abertura — Apenas

Ahert.
35.10
33.05
32.06
31.40

F*ch.
Ó4.05
32.00
31.10
30.50

54.50
53.75

57.00
55.50

54. ÔO
53.75

57.00
55.75

Entradas :
Do Estado do Rio
De Pernambuco . .

Sacas
1.084
8.283

9.367
13.703
7S 1)66

193 00
177 00
173 00
161 00

alta de 5 e baixa de 4
No fechamento — Frouxo

de 100 pontos.

Trigo
CHICAGO. 27.

FECHAMENTO
.-reco poi tiushel,

para entrega :
Ho.ie

Setembro  2.2250
Dezembro  2.2712

Gêneros
O mercado de gêneros de

funcionou, ontem, éom o
vlmento ;

Entr.
Arroz (sacos)  20.058
Farinha (sacos)  3.010
Açúcar (sacos)  5.753
Feijão (sacos)  3.5K0
Milho (sacos)  2.200
Banha (caixas)  3.228
Xarque (fardos) .... 200
Manteiga (quilos) ... .1.040
Azeite .caixas)  1.300
Bacalhau (vols.) 790

378 contratos
estável, com

i 10 pontos,
com baixa

AUXILIO -
Ester Cêlina
Ferraz —
nandes —

gucira de

Ant
2.2325
2.2737

consumo
seguinte mo-

Saldas
2.100

90(1
1.400
1.500

700
SOO
100

MOVIMENTO

ASSISTÊNCIA MÉDICA
mos de laboratório — 29
raios X - 9 internações hospltalai
_ 10 tratamentos especializados —

inspeções dc saúde.
AMBULATÓRIO — CONSUL1AS.

rirurEÍâ 33 — Otorrino-lanngologla
^Ortopedia 24 - Dermatologia
_ Clinica médica 37 - Oftalomo.o-

gia 18 - Ncuro-psiciuiatria 10 —

Pediatria 28 - Gastro-enterologla 9 -

Cardlologia 2 - Urologia 8 -¦Glne-

cnlogla e Obstetrícia 43 - Tislolonin

Aplicações tlsloleráplcas, 61; lale-

ções, 41; Curativos, 64; Aparelhos ges-
sados, 64; Outras tmohilizações. 1: .n-

tervçncCes cirúrgicas, 2 e Masssaçons
manuais, 24.

PROCESSOS DESPACHADOS PR-
LO DELEGADO REGIONAL

- ENFERMIDADE :
de Brito Macedo — Lali

José Paulo Werneck Fer-
Joel Pinto — Murilo No-
Oliveira — Alolslo Montei-

ro dè Barros Leite — Guilherme Orles, h

Filho — Horacio Salgado Romeiro —

Armando Dias Ferreira -.Artur dc

Paula Rosa e Silva — Hélio Pereiia
de Sousa . __

BENEFICIO — MATERNIDADE : -

1» parte : — Válter Tasslnart — Gllllat
de Lima Moreira — Aldo Alv.ír-

naz.

[•0lal : _ Maurício de Castro Mo-
ta — Enétas Rodrigues — Henrique
SebastiSo Vieira — Luis Vieira de

Carvalho — Gtijalva Pereira dos nan-
tos — Ivaldo Furlatl — Jorge José

Galdino — Vinícius França -- Fuari
Antônio Tomaz.

1 período : — Antônio Oliveira d-i

Silva — Haroldo P. Cavalcanti -

Henrique Pereira — Luiz Vieira dc
Carvalho — Eriigardo Ferieira Soares
— Dalvo Ferraz — Cláudio Albuquer-

que Carvalho Paiva — Déclo F.srocarri
rie Oliveira.

Notícias diversas
NOTICIAS DO CITY BANK CLUBE

Í1AILE DA ritlMAVEHA

No úllimo sábado, realizou-se p"
salSo nobre do CitY Bank Clube, a
testa da primavera, com a coroação da
rainha dos cltyhankenses, srta. Nou-
sa Maria Carvalho Neves e das orin-
cesa. sitas. Vllma do Amaral Cosia
e Maria Alice Sampaio V. Ramos

Após a solenidade de rr.roação le
ve Início o animado baile, ao som
da orquestra dc Valdo Magalhães,

prolongando-se até ás primeiras hora?

de dominpn.

SOCIAIS BANCARIAS

Transcorre hoje o aniversário ri—

seguintes associados ria A. A. Bane
rto Brasil ,

Alfredo Cadavid Ruiz — Santo?:
Luis rie Morais Guerra — Goiana; Alnl-
slo Papini Góis — São Paulo; JoSc

Braga — São Paulo; José Rodrigues üi

Almeida Noto — Pôrlo Alegre: Josí
Vencoslaii Campos — Sáo Paulo; O ¦¦¦

vln Xavier de Abreu — Prcsid.; Paulo

Pereira — C.irnnpoln; Vicente dc Oh-
veira -- Jaú e Marclllo Krocnlein —

Dccon Mec..

Prof. José Martinho da yDOENÇAS l,r ,-«,.... 
UCI

Meur.,
27-fitrjn

-"li.. i-„,M
I1IIKA v,AH'( U:

)R. OCTÁViO BABO
AOVOiiA.M. _ ,.nm„
* - Te,.: 43-625B. (Kdif

Xer

Dr
nha '
MATI

A
RIU»

I Ma1

isente Cnn
Para
mas

feridos, ilnrtrm.
Limita .' atormoMti .

Aniversário hoje
Fonseca, associaria rio

x bancária Alie-
City Bank Clu'ie.

Dr.
Docente
Avenida

Paiva Uoncalv
OCll.ISTA

1'nlvmliindi- dnda
13 dc Ma

Telefone 22-RM8

üta>il ,
'lil,

Dra. PEDRINA CALASANS
ginkcom>c:a - ani;-keta> uiukuia

rravessa do Ouvidor, 36 — 3*' andar — Das ir, às 18 hora
 ans sábados - Ti'..-;.: 52-0530 o Kos.: 22-0247.

s, cxcetl

1 CÂSÂ m. SAÚDE SM c5H
CIRURGIA — ORTOPEDIA — PARTOS

Partos desde Cr$ 1.000,00
Rua São Clemente, 271 — Telefone: 46-2828

*

Vc
e
l'r
e
rii-

CÉDULAS

Por favor — Av. Portugal, 298 — Rua Joana Angélica
n- 61 e em todas as Matrizes

UDN — Rua México, 3 — 4' and. — Rua Voluntá-
rios da Pátria, 196 — Assembléia, 51 — õ° andar.

BANCÁRK

DIÁRIO AGRÍCOLA

A produção de batata em 1950

iacas ;
5H 653

sacas :
35 417

921 4H7 sacas:
ano passado.

Saltam 15.789
dos Unidos.

KM SANTO*.
SANTOS, 27.

CUN'I KA IO
Meses i

Setembro 
Dezembro
Janeiro. 1951 
Março. 1951 
Maio, 1951 
Julho, 1951 
Vendas 

Total 
Saidas 
Exiolência 

Cotações por BI) quilo» »
Branco cristal 
Crlsla) amarelo
Mascavinho 
Mascavo

Mercado sustentado.
EM S. PADLO

S. PAULO, 27.
DISPONIVtIL

O disponível da Bolsa de Mercado-
nas de Sâo Paulo apresentou-se com
as seyulntes cotações (tabela oficial) :

Saca», por AO quilos :
CK5

Relutado frustrado  280,00
Crista) Norte  193.80
Sõmenos do Norte  186,50
Demerara do Norte  177,80
Mascavo do, Norte  180,00
Das Usinas do Estado (posto

vagão), para o atacadista,
saca rie 60 quilos ;

Kelinado extra 
Cristal 
Du atacadista para o varejo,

ou inri., sacas de UU quilos :
Kelinado extra
Cristal

KM PERNAMBUCO
RECIFE. 27.
Colações por llll quilos :

usina de primeira 
Usina de seuunria 
.'listai . 
Demerara
ferreira sorte

Cotações por in quilos :
Somehos • ¦ • •
Mascavo

Posição estável
Kntradas . 26./22
Do h' setembro . 155 288
Exportação . 2.950
Existência  72.558
Consumo local 2 000

llberl Vévh
203 00 203 00

. 202 00 202 00

. 203.00 203.90
. 205 00 205 00
. 206 00 206 00
. 206.00 206 00

Calmo Calmo

206,00
163.40

277.80
185,20

175.00
165,00
150.00
138,00
n/c.

36,110
32.50

26. 732
128.566
30.540
60.726
2.000

Algodão
MOVIMENTO ESTATÍSTICO

195,1X1
P-4 shrdrmtpA shrldou

de Segurou ;Cum |i
Argos Fluminense

Comp de Tecido* :
Brasil Industrial ...
Pelropolllana - Nom.
Nova América 
América Fabril . ...

Comp riflvema* :
Sid. Narional 
Butiá 
Bolgn Mineira 
Idem 'novas) 
Brns. de Cn Elélrl-

ca — port
Cerv. Brahma. prel.
toem — i )rd
Docas de Santos, pi.
Idem — Nom
Foiça e Lti7 de Mlln.

Gerais 
Expresso Federal
Carioca Industrial ..
Frota Carioca

Ferro Rrasilrlro ....

ü.JUC.Uü

300,00
250,00
605.00
720, W

200.00 tas.oo
42.00 41.00

500.00
.760,00 1.750.00

200,00 193.01
650.00

625 Ot
220.00 215.00
215.00 210,00

189,00
600.00
13000 127.00
«50.00 —

260.00 245.00

Mercado 

CONTRATO
Meseh .

Setembro 
Dezembro 
Janeiro. 1951 
Março. 1931 
Maio. 195.1 
Julho, 1051 
Vendas 
Mercado

RM
V1TOK1A, 27.

Funcionou firme, eotando-.se
7/8 ao preço de CrS 168,00.
quilos.

No preço acima nao esla incluída
a taxa de imposto sobre vendas i
consignações.

EM NOVA VOKh
NOVA YORK. 27.

«i >
Micrl run

 209.50 209.50
 21b 30 216 80
 218 50 219 80
 '!22 00 '223 10
 224.30 225 00
 225 80 226.00

250 1.250
.. . . Firme Est.

VITORIA

Entradas :
De Sáo Paulo .
Oe Pernambuco
Da Paraiba . ..

Fardofi
207

466

280.00
270 00

:M5 0(.
228 OO
228 00
214 (IO

o
poi

tipo
dez

Dia feliz para o Brasil, o das eleições, se todos
os brasileiros cumprirem com o sagrado dever

de votar. — (Amoacy de Niemeyer)

á^íPcv d© Htep**"^
Run dn Assembléia, M —• 5» nndnr — U.P. N.

JnsiiiieIi» d<» Socorro a Acidentados
DIRETOR: DR. RIJRKN ROCHARIJREN

Ittl/t VIMÍUMH', IM INHAliMA, H. » I" ANIIAIt TKI..I
rrnhini» •• AiHirAlliim "I" «<*'"•" - iM" v " vwvn* lltt*

n <iit/.i>miiN • 'iiiiiiii ilu •'H''»' pr wmrMhi».

'iiiiiui ii
in nm

Arrecadação
Renda lederal :

4 Recebedoria do
Distrito Federal
arrecadou ontem

li Alfândega do
Rio de Janeiro
arrecadou ontem
Renda municipal:

A Prefeitura do
Distrito Federal
arrecadou ontem

CrS

16 568 207,50

5.217.,321,50

15 724 172.20

285 U0
275 U0

2-t'í 00
230 00
J30 00
216.00

IK,

lotai 673
Saidas 289
Existência .  1652

Cutacõe» por ln quilos .
Fobia longa .

Seridó . ttipo 3)
Seridó < tipo 4)

Fibra média ;
Sendo Ulpo 3)
Sertões i tipo 5)
Ceará (tipo 3)
Cear» (tipo 5)

Fibra curta ;
Matas (tipo 3)
Matas (tipo 3)
Paulista (tipo 5)

KM 8
S. PAULO. 27.

COMUKAIJUKB.S
Cntaçõei» por IA quilo»

CONTRATO «C>
HASE — (Tipi. H)

Me»e» Aherl. r«cb
Outubro  274.00 n/c
Dezembro, 1951  284 50 283.00
Janeiro, 1951  285 00 285.00
Março, 1951  293.00 291 3U
Maio, 1951  269.00 266 00
Julho, 1951  n/r. 265 00

.... 223 00 22".
.. . Nominal
.... 216 00 218.00
PAULO

Segundo o levantamento que acaba
de ser realizado nos meios agrícolas
do pais, a prnduçáo brasileira dí ba-
tatn infclêsa será aumentaria de ...
11.845 toneladas no corrente ano. Em
conformidade com os dados do Servi-
co de Estatística, do inistérlo da Agri-
cultura, o total da produção de i.9S0
elevar-se-á a 739.724 toneladas, no ve-
lor de CrS 1.120.628.000,00. Em con-
íronto com o ano passado, verificar-
se-á um decréscimo de CrS 
10 671.000,00 no preço do produ-
to

Acenlua aquele órgão do Ministério da
Agricultura que as estimativas feltaá
para 1950 se baseiam na área cuiti-
vada, cuja extensão é de 148 227 hec-
tares, sendo de 4.990 quilos o randl-
mento médio por hectare

O maior volume da produção é o rte
São Paulo (Infcrloi an de 1949 em
12.372 toneladas). O Rio Grande do
Sul, segundo produtor, apresenta, em
confronto com o ano passado, um ate
mento de 27.040 toneladas na sua ín-
fra. O Estado do Paraná classifica-se
em terceiro lugai (149.607 toneladas
em 1949 e 140.707 em 1950). A pro-
dução do Estado de Minas é estima-
da em 63.229 toneladas, superior à
rie 1949 em 4.709 toneladas. Em or-
riem decrescente, os demais Estados
produtores de batata inglesa dão r>
seguintes : Santa Catarina Paraiba.
Rio de Janeiro, Goiás, Espírito Santo,
Bahia, Sergipe, Pernambuco, Ceará e
Maio Grosso.

ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MIN1STÊ-
RIO DA AGRICULTURA

Substituindo o dr. Ivens Freitas de
Sousa, que acaba de sei nomeado pa-
ra alto cargo no Ministério do fra-
balho, foi designado o rir Sílvio Prado
Pestana para chefiar a Seção dc As-
sistêncla Social rio Ministério ria Agrl-
cultura, função que exercerá anterior-
menle, na administração do ministro
Fernando Costa.

OS CAPRINOS NO BRASIL

Segundo o Serviço dc Estatística nu
Produção, existem no Brasil, frações de
milhar desprezadas. 13.389.000 capri-
nos. Os maiores rebanhos estào no Nor-
dést- e no Leste Setentrional. A Bahia
é o. maior criador de caprinos —
1.899.000; Pernambuco é o segundo
1.306 000; Ceará é o terceiro — . .
1.183.000; o Plaul * o quarto ...
1 007.000. Seguem-se : Sfto Paulo, 393
mil; Paraiba, 353 mil; Rio Grande Co
Norte, 308 mil: Minas Gerais. 286 mil;
Maranhão, 245 mil; Paraná. 199 mil;
Alagoas, 77 mil; Mato Grosso. 76 mi:;
Goiás, 66 mil; Sanla Catarina, ('4
mil: Rio Grande do Sul, 61 mil, Esot-
rito Santo, 49 mil; Pará, 44 mil; Ami-
zonas, 8 mil. Entre os Territórios o
Acre tem o maioi rebanho de caori-
nos — 4.570. Seguem-se; Rio Branco,
com 2.000: Guaporé. com 800; Ama-
pá com 390. O Distrito Federal'pos-
sul cerca de 1.300 caprinos.

SARDINHA E CAMARÃO

Visando a dclesa da sardinha verda-

rieira e rie algumas espécies de ca-
marão. a DivifSo de Caça e Pesca do |
Ministério da Agricultura procede acs
estudos necessários, realizando um P.'i-
nn de pesquisas nesse sentido

Como primeiro resultado, decorrem,
déssès estudos, verificaram os tC-"
nlcos dessa Divisfto a necessidade .»
aumentai 'o tamanho mínimo até ig-v
ra permitido para o comércio em apre
ço e que era. desde 19.34. rte 12 renl
metros para as sardinhas verdadeira?
Esse tamanho mínimo acaba oc ••
agora fixado em 15 cenllmetros, quan
do o peixe 1â produziu, peln men >f
uma desova. « Todos os exemplarc
abaixo diste limite serão apreendido
noi' entrepostos í nas fábricas
conservas, sendo punidos os .espon-

sáveis.
A portaria que regula n assunto i"

foco é a seguinte :
loi — que seja considerado com"

tamanho mínimo da sardinha verdade!•
ra — Sardinolla aurita — o de 0,15 m
tomado da ponta do focinho á base rie
pedúnculo caudal;

3ii —- que seja considerado conto
tamanho mínimo da espécie do cam.i-
rão Penacus setiferus o Penaacus
braslliensis o de 0.66m. (ornado ria
tura dos olhos a extremidade do lc
lecun;

liv, _ os infratores rias presente
Instruções serão punidos com as pena
lidades expressas no art. 82 do Código
de Pesca e no art. 6o do decreto-lei

Para Vereador vota
colega há 20 anos e
fíc.ln. V,' um carioca
legns, a ponto do.
arri ¦'.'-" Tíiipre a
companheiros menos
iiii;,;,, . e ca cidade.

em TIBYRIÇA NOGUEIRA UEYS. E' leu
nunca furou uma greve feitn em tou henr.
nato rjur muito ama «eu povo c seus co-

ganhando bom, sem, portanto, necessitai,
stofruraiva de sua situação a fnvor ile
favorecidos. Idoneidade e ação n si-ni™
Na Câmara .Municipal será uma vn/. mu

cera o leal em defesa do povo e da Classe Bane?ria! INFOR.
MA ÇÕES e céílulm eom os Operários, com os itarçnnr., rum
Vigias, com o pessoal da Portaria e rom os demais funciona
rios do Banco do Brasil, ou ã rua do Mercado, 25 — V an-tar
Cédulas dacülngrafadns (7x10). em pape! liso. Z-.omes novos p.ira

ns urnas de 3 de oitul.ro! P. T.
ci»' m*&»m»Nm iw « * ¦ ' -

n. 1.631,
1939.

RADIO

O Setor
Ministério
sentando,

Vendas
Mercado

 23.500

llpo
1'ipn
1'lpn

 Est. Firme
DISPONÍVEL

Cr* . 297 00
CrS 278 00

Cr$ . . 262,00
EM PEHNAMBCCO

UiM 1FE. 27.
Preço pin IA qnlloi. :

C.inilirmliir Hoje
Mulas Hiase 3)  258 00
Sertni-i i base 5)  270 00

Posiçiiii tirme.
bnl radas   
Do I» setembro  6.931 li.951

Ant.
258.00
270 00

MOV I M K IN TO DO 1*0 K I O

TRANSPORTES AÉREOS
Para Informações .sobre che-

gatlas e partidas dè aviões,
poderão ser usados, conforme
a companhia, os seguintes te>-
lefnnes:
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Aéreo Gerai 'it-üWi
Aerovias Brasil 3^4»ilü
Central Aérea UAtViti
Air France 42-8H88
BranlH õMHtiü
British lü-4040
Correio Aé. Nacional 'MW^Í)
Cruzeiro do Sul 42-60HH
FAMA 42-8*8*
Ibéria IWSHW
KLM 8,i-tí6-e-
Llnlias Aé. Paulistas ;«-o»5
Nacional 32-HllJi
Natal . ítt-'M'»!i
Pan Am. Airways .. 38-7?'»»
Panair «8-WVl,
RKAI Vi-Mli
Santos Dumont 42-Hir'l.
SASi MM'IM
TAI . . S3-7'iO(i
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de 27 dc setembro

PARA AGRICULTORES

de Radiodifusão P.ural dc
da Agricultura eslá apre-
de segunda a sexta-feira,

ás 18h 30m. na Rádio Ministério ria

Educacfto, TERRA BRASILEIRA —

um programa para lavradores c cria-

dores, donas de casa do Ínterim e em-
fessõras rurais, a cargo de rerialo-
res radiofônicos especializados em oro-

gramas rurais, com a supervisão ..«

agrônomos e veterinários rto Ministério
da Agricultura.

O TRItiO NO HIO GBAMIE 1)0 SC

De acordo com informes prestados pe-
Ia Seçáo de Fomento Agrícola Federal
dc sementes de trigo, representando
no Rio Grande do Sul, foram distribui-
dos aos lavradores sulinos 14.550 sacos

873.000 quilos. Essas sementes foram

previamente classificadas e expurgadas
Seu plantio ocorreu, no sul du Estado,
em época tardia (julho e agosto) ern
virtude da ahundància de chuvas na epo-
ca própria. Na outra metade- do Estado,

porém o plantio foi feito no tempo ipor-
tuno, esperando-se lavoura de modo

geral hóa.

Para auxilio a agricultura, o Mm!s-
térlo da Agricultura mantém coopera-

çâo fiscalizada numa área de 720 hc-
tares, com as variedades .-Frontana.,,
«Rio Negro- c «Gincana*.

Esclarece a aludida Seçán de fnmen-
to Agrícola que, st nâo ocorrei qua
quer contrarledade climática, a produ-
çáo deste ano deverá sei superior à do
ano passado, uma vez que a superll-
cie semeada foi muito maioi.

I-RODCCAO DE CARNES E
DERIVADOS

Registrados e tlscallzauos pela Divi-
sao de Inspeção de Produtos de Ori-

gem Animal, do Ministério da Agncul-
tura, funcionaram nu pais. nu ano pas-
sado, 485 estabelecimento de pruduçàu
rie carnes e derivados, assim distribui-
dus: H matadouros, 3 matadouros ue
aves, 21 matadouros trlgorlfi.os, 44 lá-
bricas de conservas e gordutas. 69 t-bai-

queadas, 131 fábricas de produtos
nos. 169 entrepostos t
piodutos industriais.

De um modo geral, uola-se acentua
do progresso na indústria da carne a
derivadas. Au lado de fábricas ainda de
instalaçáo primitiva, uma giande maio-
ria já ostenta equipamento moderno,
que permite maioi rendimento. As on-
(lições de higiene geral desses ostabele-
elinentos, bem comu os métodos de ma-
nlpulaçào dc produtos, vént merecendo
especiais cuidados dos oigãus compe-
tentes riu Ministério i tem alcançado
animadores índices dc melhoria.

INAlOCItADOb MAIS >tlls MISKIS
\(iRO-PE» l AKIOS

Foi uiHUHurniiii. iiu município dc l»,
dns, no listado dc Minas, inius um pus-
lo Ãitiu-|)eiuAl'lti do Mlnistcilii dn a„ii-
rtiliiua. O novo (..(tubelccimciuo ia,.
parle de rérii dc 2ti liuM.is iiiugi.iniii
dos piun ni|tiilii Unldnit. dn Fcileti.
(,'tiu, us ullimos dos (|iii. 1^ (jpvorAn en.
ti ai um liiMtjiiniinieiii" au o llin do
.oiicnii .nio
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Muiti, higiênica, dispensando o colchão,
e confortável, a Carne Metálica Dobrável
pode «et guardada em qualquer vSo e nâi
espace de dia l Em casa, para o quarto de em-

pregada, oo ainaa para colégios, casas de saúde,
eti a Cama Metálica Dobrável Drago * tn-
substituível porque, alérr.
fortável 4 lOOQt prática1

de higiênica e con-

Dou modelo» 1 Cicoltio.

Sfc'M CABICCE1RA

COM CABECEIRA

)N OÚSTttl A& «(UNIDAS

350,''
3R0.00

^< «II
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VIBRAÇÕES ULTRA-SÔNICAS
t t>.-.i«íií.«.»^-itin Aplica com aparelhagem motlernissi-
\j. r aiít^»-!-»l'" m;,, recentemente recebida tia Alemã-

CIATICA — UI.U-
ARTROSKS -i crande sucesso no tratamento da

[Io _ MIALGIAS - NEÜRAXGIAS
"otiViTES — PROSTATITES — ESCI.EROOKRMIA, ote.
A ¦„,-, Luzia, 'JÍ.S — Sala !)02 — Tel.: õ!-";!7 — (Edifi

1- Clube Militar) — Das 14 ãs 13 horas.

30LETIH DÂ DIRETORIA DO PESSOAL DO EXÉRCITO
Apresentação e movimentação de oficiais — Permissões

nR ANTÔNIO DAISY DE CASTRO
ADVOGADO

rno~c

para
Deputado Federal

Solicita a cooperação dos seus mniirris e
clientes. Se deito, pugnará pela assistên
cia e protegão a todos seres vivo.s, niclu-

sive os mintais.

Obtenha cédulas ã avenida Marechal Kio-
riani, IS — Sobrado e ,ielo lelefone '¦k-:,ív»4

OUARTEL GENERAL
CAPITAI, FEDERAL,

iv.to yv. mi.-.ii

BOLETIM INTERNO N." 'i'!l

Publiro, para a clrvicla execuçíso, o
seguinte:

APRESENTAÇÃO DE OFICIAIS
Apresentaram-se, ontem, a estu Dl-

retoria, pelos motivos abaixo, os se-
gulntcs oficiais:

ARMA DP. ARTILHARIA:
PRIMEIROS TENENTES — Saluslla-

nn Alves ila Silva, da 13.» C.R.. por
Ir represen dn da n.ilila cm r6?,o de
ft-rles i» ter que seguir para o destino
120." D.R.i — em Carmo do Rio Cia-
rn _ sul de Minas; José Galdlno Fer-
nandes, rin l.a-10.o G.A.C.M.. por ler
sido motriculndo no Curso de Foto In-
formncfto;

SEGUNDOS TENENTES — Milton Per-
nasettl Teixeira, da Escoln de Paraque-
distas por ter sido classirieado nessa
Escola; .Tofio Ferreira Vieira Filho, do
(l.o R.A.M. 75. por ter vindo a ser-
viço rin Regimento junto ao Depósito

Motomocanizaçfto; Assis Olon. do

HO EXÍ-.RCITO, Ilto de Medeiros Filho, da D.M.M-.
"- I7E SETEM- I por ter sido nomeado para a D.M.M.

(Gr. Rec. Mec.)

j^f»fti|iu>-rf.Jit|:™»-»EBffi^^

de

V
. .„ ,.,s;,s com 2 quartos, 2 salas, cozinha com Ki.»», banheiro

niiintnl em ótima rua ile vila, íi rua Conde Leopoldina, 15(1

!, 
" 

o» -i pu-tir tle CrS 130 00(1,00, sentiu um sinal di» Cr$ 15 (100,00,

,, restante em presta«,»i«es de CrS 1 123,30 Visitas ii" local diá-
'."..-, 

das D às 11 hnrns. Tratar com MlI-TOU ROCHA, íi Av

v,„ peçanha, 20, sala 701. Tel.: 42-950(1, das II lis 12 e (Ins
14 ;\s 18 hnrns •

2." d." A. Cav., por ter obtido mais 4
dias de dispensa do serviço para dei-
conto rm férins c seguir destino.

AKMA DE CAVALARIA:
TENENTES-CORONÉIS — .Tono de

Denn Noronha Mena Barreto, da D.P.,
por lor entrado em gozo dc licença es-
peelal a contar do dia 25 do corrente
eom direito n um ano; Augusto Hino-
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Vendo ra"!» Isolada em vila, à run Harãii dc Itapajripe. (!(!, casa

ll ...ni 2 quartas, 1 sala, cozinha, banheiro, bom quintal m o

,ln»l .le CrS XII (1(10,110 e ii restiiiiti» em prestações mensais durante

I Rniis Trntnr cnm MILTON W.CHA, ã Av Nüo Peçnnlia, 20
sala 701. Tel.: 13-U50R, ilns 0 ás 12 p «Ias M ãs lil horas

e nüo mus:
lí^^íínUW*WK0WWrfNW

„ IM[—nt<».»MBW»»MB3M|aaaWjpB[MaLBiK^
Ml ir,

UNS
Vendo

DE VASC NCELl
ótimas casas, à rua Dona Francisca, lü>. eni rua ste

rila com 2 quartos, l sala, cozinha, com uas, banheiro eoinnlo-
toé quintal. Prego: CrS 100.000,00, sendo um «ani de t»rS..
300(10 00 o o restante em prestações mensais, rratar com mu.-
TON ROCHA, à avenida Nilo Peçanha, 26 — Sala .(.1 — '<•'••

4»'-!1.10«, .Ias !) as lí e das 11 às 18 horas. 

J

0 REI DOS CABRITOS
GAUNHAS. FRANGOS
BHITI.NUÍIS, IJSITOKS

MAKKECOS, PATOS, PKKÜH. 'A-
E COKDKIRINHOS, tudo abatido na

linra e à vida d. público. Aceitamos encomendas para .iiltly.a-
dos.' rasanientos. etc. para prepará-los já «ASSADOS», •«. «rosto

lio Irejíiiês.
FVUOSOS OS NOSSOS «U)i\miNI10S», CAKRÊS E ftli.NIS
Pi' I'OR( O. sem |iele e sem toucinlio, o que vem merecendo ,

uma eriuide aceitação de nossos numerosos frefrueses. |
IU A RIACHUELO. 180 - TEL.: 32-8800. I

t0tgtnOgBtWtWkWO»WKÊV»Wt^0¦ imtWt*^*

TEATRO GLÓRIA

TÁ DOENTE?
Snlre «le doença», internas'.

Nâsi perca a esperança na.sue
«uru Procure i. Especialista

1 slr. .liir^e .liiiiiin médico dl
Associação ICspírita .lesus <wrln
to. Consultas as terças uniu
tas i» sabndiis, das 14 às 11) uo
ros Consultório: Una do mvi
ilor, n. lllll - '•' andar, si«ln
70(1. Nfto se atende por coires
Iis.nilência

luem bebe

• í
t

km
BARRETO PINTO avrer-ri-Ha

0 ESPETÁCULO MUSICAL MAIS DiVERüDQ DO MUNDO

QUE MARAVILHA!
Duas horas de contínuas c agradáveis surpresas,

de boa música, beleza, alegria c bom humor

IBI VERDADEIRO ENCANTO!
Levem suas crianças nas Vesperais do Gloria:

não poderão lhes oferecer melhor diversão

¦ 

*

TODOS OS DIAS: DOIS ESPETÁCULOS:

ÃSJL7 E ÃS 21 HORAS

Bilhetes à venda. Camarotes, Cr$ 149,50. Poltronas:
Cr$ 30,5(1; Balcões: Cr$ 1«,»^0. Selo incluí.!

Preços das VESPEKAIS nas terças, quartas, quintas e

sextas-feiras: Camarotes, Cr.$ 120,(50; Poltronas Cr$ •

24,50; Balcões, Cr$ Vl,~M. Selo incluído
\mm\

I repete... ^_ N

I - 

íi
p» 

transferido do Q.O
pnra o Q.S.G.;

CAPITÃES — Luis Gonznga de Ml-
risndii da Reserva, por ter sido pro-
movido no posto alunl e Itansferldo
para a reservn remunerada, de nrfirdo
com o artigo l.o da loi 1.150, de 12-7-
1950: AntAnio Coelho Nelu, da .1.» Cln.
Especial de Maniltençíio, por ler ri-
Kie.isado da InspeÇfto de oue foi
em companhia do exmo. sr. gen. cmt.
do N.D.IJ. li 6.i>. 7." e 10.» R.M.:

SEGUNDO TENENTE Pnulo Mn-
elel da Silvn, do 13.° R.C., por vir rm
gfizo de IC dlnis .le dispensa (de 21,
do corrente a 10 dc outubro).

ARMA DF. INFANTARIA:
MAJORES — Severlno Sombra de Al-

Duquerque, do 17.o R.I.. por ter aldo
chamado pela D.P.; Amilcar Dutrn dc
Meneses, do E.M. da 1* R.U.. por
ter vindo de Recife com permlssüo e
regressar até o dia ^0 do corrente;

CAPITÃES — Domingos Ventura Pln-
to Jlinlor do Q.G. da Z.M.L., por ter
regressado a 2S do corrente de Monte-
vldeu «onde foi acompanhando o exmo.
sr. general Zenoblo da Costa, de quem
é ajudante de ordens; Newl.on Ferreira
da Silva, do R.^.I.. por conclusão de
transito e recolher-se:

PRIMEIROS TENENTES — HélclO de
Sousa Cipriano. do 1." B.C.C.L., por
conclusão de dispensa a 27-9-50 e em-
bnrear com destino à unidade de orl-
gem: José dc Queiroz Andrade, do 2.»
Batalhão de Fronteira, por se achar
com R dias de dispensa do 2.o Batalhão
do Fronteira.

DESLIGAMENTO DE OFICIAI.
Em oficio ii. 125-AG-, de 25 do cor-

rente, o comandante da Artilharia de
Costa da 1.'» Região Militar, partici-
pou a esta Diretoria que o primeiro te-
nente do Q.A.O da Arma rie Enge-
tiharla Pedro Narciso Marquine, foi des-
ligado no dia 22, rio mês em curso, por
ter sido transferido para a Reserva Re-
numerada, no posto de capitão, do
acordo com o artigo l.o da lel n. 1.156,
de 12-7-1950.

REQUERIMENTOS DESPACHADOS
Por esta Diretoria:
— Arlosto Aristides Rodrigues da Sil-

Ta, segundo tenente do Q.A.O. da Ar-
ma de Infantaria, pedindo permissão
para aguardar despacho dc um reque-
rlmento pedindo transferencia para a
reserva, adido no 9." Regimento de In-
iantaria. — Deferido. Passa a servir
adido ao 9.° RI., aminrriando trans-
ferêncla para a reserva, sem ônus pa-
ra os cofres públicos.

MOVIMENTAÇÃO Dl! OFICIAIS
Por esta diretoria:
ARMA DE INFANTARIA

T'ansfii'0 por necessidade do ser

É^iliÊIÍS
N'ÀRWPP%Í#-A*?,~f/

|>lt. KIKTl NATO
j (iin<iiilln»i cnm hi.rn marraria — < r$

HO,lll) — Telefone SlS-.tflSS — RUA PA
CARIOCA, «, 41. andar — Uns 12 ã»

IH hs,rns — Diariamente.

ESTÔJO KERN
Vende se de-s.-l.ls.i. reK,iM rt. -nl.lllni •

„„trs.» ai.Ht-.-ll...'.. lunt.li. nu •• ¦'isníri..'»

.ira.h.si - A "ia do K..iArlo n H«
Sohritrin

viro da antiga ti.'' Delegacia oe Re-
erüúmento da 13.» Circunscrlcão de

Recrutamento para a 6.» Delegacia de
Recrutamento da 29.» ClrcUDS. rcãci de

Recrutamento, o segundo tenente Bar-
clmlo Batista Lins Sucupira.

. Transfiro, por necessidade do set-
vlco. da niillga 10.» Delegada de Re-

crútamento dn 15.» Circunscrlcão de

Recrutamento paia a 5.» Delegacia sie

Recrutamento da 29.» Clicunsc.rição de

fa?er I Hecrulamcnlo. o primeiro tenente Q.
AO Joaquim Sobral ria Cruz.

_ passo dc ordem do exmo. sr
ministro ria Guerra, ft "^'"^'"L^
S I E., adido como Sc eletivo losse.
o l.o tenente do Q.A.O. Raimundo
Mendes Carneiro.

ARMA DE CAVALARIA
Transfiro, por necessidade do ser-

vlco dn li» Delegacia de Recrutamen-
to ria 15.» Circunscrlcão de Recruta-
mento para adjunto da mesma clrcuns-
crlção de Recrutamento, o segundo te-
nente Q.A.O. Erill Quadros ria Sil\a.

Transfiro, dc ordem do exmo. sr.
ministro da Guerra, e por l"<*rt«se
próprio, da 33.» Delegacia de Recillta»
mento da 9.a Circunscrlcão de Recru-»
tamento para o Quartel General da .1.»
Divisão de Infaiitaral. o segundo te-
nente Q.A.O. Nadlr Vernes da Palma.

Transfiro, por necessidade do ser-
viço de., adjunto da fi.» Circunscrlcão
de' Recrutamento para as mesmas fun-
efies na 10.R Circunscrlcão de Recruta-
mento, o segundo tenente Q.A.O. An-
tônio Feljô.

De ordem do sr. ministro da Guer-
ra o capitão Raul Lopes Munhoz, re-
centemente transferido para o 2.0 Re-
cimento de Cavalaria, está autorizado
a permanecer na Diretoria de Ensino
rio Exército, nlé a publicação dos re-
sultados rios exames ã Escola dc Es-
tado Maior.

Prof. R%o Lopes
... , Itas ir. As 17 hornf

OCllíIStil H. 7 ,lo Srleml.ro, llll

Quinta-feira, :;3 dc ^iem^oâ^J^è |
• que não vota não tem o direito de

reclamar contra o mau legislador. - (Amoacy
de. Nicmeifcr)

DR. PEDRO DE CASTRO
Dncpiitr cln Universidiule
DOIONCAS IM l..\IONAKI»;S

Tuberculose. Rnisis X — 'tun
Dehret. 'iS, 1-í.v — l'el : 22-1175(1.

Escritório tle Advocacia
no

PROF. HAROLDO VALLADÃO
l'rii«.'H Qulnie ile Novembro, 20 —
5.v andar — Tel.: 28-O0S8 — Caixa
Pnstal n. 1.033 — Teleg. AROViI

BALAS QUILO CR$ 10,00
Comprem diretamente nn fábrica 1'nii»
lista, ucli. ensl», bulas cristalizadas,
iliiils, lll ern/.clrs.s; n»elis»iidiis de Irtila»,
(llllll, 14 eriiielrnn; biiinboim d.» creme,
'.III rrii/eras: rcclieariius de f ruins, BO
rriizcirsiN» de licor, :ii> erii/.elrns: lujii-
lm, 25 erii/.elrsis; ci.cnllas, ili.ee de 'ei-
te. dure de lialnln e ile BliAbnra, l.nna-
miriis, inariiil» e suspiros, cento, 20
i»rii7.elr«is — Kua Miguel de Frias, :i.">
— Telefone 48-4711!!, fim da avenida

1'reslileiile Varcas.

(1
Ii3> ^^ f( (\\y\
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?Sig

/ ?3

Transfiro por necessidade do ser-
vlco rio Quadro Suplementar Geral

I Núcleo ria Dtvlsiio Blindada I para o
Quadro Ordinário e classifico no 2.0
neeimcnlo de Cavalaria, o eapilfio Teo-
riolfn Benso Tavoluccl.

ARMA DE ARTILHARIA
Transfiro, por necessiriarie rio ser-

viço do 3.o Regimento de Artilharia a
Cavalo 75 para o Regimento Escola de
Artilharia, o primeiro tenente Manuel
Soares Pereira Tavares.

Transfiro por necessidade do ser-
viço do Quadro Suplementar Privativo
ÍCrÒR de Salvador) para o Quadro Or-
rilnnrio e élasslflro na l,»-4.n Grupo dn
Artilharia rie Costa Motorizado, o prl-
meiro tenente José Auaiislo Va?, Sam-
paio Neto.

PERMISSÕES
Coneerilrias por esta Diretoria pnra

passarem parte rins períodos ele t.rftn-
sito a oue tem direito:

OFICIAL:
Na Capital Ferieral. ai tenente,

coronel Osvalrio do Paço Mf.toso Mala.
transferido para o Parque Central rie
Mn t nmpen n izn (,'ã o.

PRAÇAS:
Em Santos, an spctindn sareento

Manuel Alves rins Sanlos. transferido
nara o 111-4° Rcelmento rie Infanta
ris:

Em Rc-lfe an secundo sargento
Wilson Tavares Borba, transferido para
n 7.0 Flsnnqr-lrãn rie Reconhecimento Me.
esnizarir»

ADIÇÃO t»K OFICIAI,
T-Ira adido a esta Diretoria, acuar-

rianrin elassificaçfin. n primeirn leiienle
dr. Q.A O ris Arma rie Infantaria
I.ennolrin Miranda ultimamente exone
rado das funções que exercia nesta
DP.

fi.» VARA CRIMINAI,
O exmo. sr. Julsi de Direito da (i.n

Vara Criminal, em oficio n.° ^ 202 da
Ifi rin corrente, solicitou providências
no sentido de sr ranresent.ndo anunln
l.ll7,o. nn dia .1 de dezembro nrnrlmn.
ís 1.1 hnras n segundo sargento Ant.*.-
nin Miletn Marnu»»s de Arruda, nert^n-
cente an Batalhão Escola de Enirenha-

ia ÍBVT).

NERVOSOS
Angústia, desflulnin, «Ilsliirl.li.s sexuais,

esgolninento, fnlta de menissrla,

O mõos que vendem

£ com Cute» 9la> atrai-

rão e impres.bioi.arao »>eus

fregueses...

ins-fmiu.

DR. J. (íRABOIS
Membro da «Ss.clel.v for the 1'syclio-
l.iglenl Ttud.v «f Soclnl Issues» — Knn
AI.VAKO AI.VIM. 21 — CinelAndin —
Kilificlo Delta, lll." andar — Salus
l.:U)1-I..KI5 — Telefone 52-:i(ll(i —
Dlnrliimenle, dns II ns 12 e de 14 ilr

1!) hnras.

GUARDA MÓVEIS
SÃO CRISTÓVÃO
Kl A .lOSf: Kl <;i:M() N 2!)

TliL,.: 18-Í08I
EDIFÍCIO rUólMtlO

Km cimento nrniailo ciinstruiilo
espe«'inlms»iite pura esse fim. Ki
liai ila CAIXOTAKIA BRASIL, es

peeialista em encaixiitamentu il"
móveis, loucas o cristais n domi
cílio, preço módico, com ptranlia
à AVKMIIA PRESIDENTE VAK-
UAS n. 1003 — Telef.ne: 48-4330.

».v, / / ''ss ",9-<sti i—ii

trabalham

RÁDIOS
Km prestações — Sem entraila

e sem flailoi

Camões do Valle & Cia.
R. LAPA, 8 — %'l-IWl

Use a- giamurosu» eôrtt

Cute» C)ue duram muito mal».

falam
Falam com brilho e são ouvidas,

quando embelezadas com Cutex

tm qualquei atividade, «-oce 6

acima de tudo mulher Ate a ponta

da»» unhas Esmalte-as sempre fria»

dirão que <océ e moderna e dis

tinta Como os homens admiram

Em todas as meios

¦4-

Doep Rose . Look Pink - App.ecart . Pretty Ga»

tWmtJJ N^

...e prevme
novas

perturbações
TOSS — xarope de lar-
mula cientifica — não só
(az passar a tosse, como
é de ação preventiva,
porque tonifica o orga-
nismo e fortalece a mu-

cosa contra novas per.
turbacòes. As crianças

gostam de TOSS, pela
suo consistência de mel.

DE RniCADA OTA-
ACHBr — Diretor dn

|////jJW,7/iiw»m,,r,,7,m,ímí/////|jW

(ai GFNERAI»
VIO MONTEIRO
Pessoal

Confere com o orlstnsl
SOLON LOPES DE OLIVEIRA

ronel ehefo do sr«irilT'ete.

LIVROS USADOS
Cumpro bibliotecas e avulsos, sô-
hre tudos os assuntos, fina As
sembléia 87 — lv andar. SantAnna

Tel.: 32-3871.

SIIIMOVITA
IACÕES PRENSADA"

MOINHO
Kio -

FLUMINENSE S.
. Telefone: 23-1820

19.000

LABORATÔlílO
BARROS TERRA

Edifício DARRE — Avenida
13 sie Maio. 23, 18.v, sala 1.838
Telefones: 82-6000 e 32-1435.
Sempre um médico de 8 às 18

horas laos sábados até
12 horas) .

(Exame do siinnue. urina, «is
carro, etc. — Vacinas autf»
KPiian — Tubauens — Dias
níisticn preesiee da ifravideí)

..,»../• iirjr-VFR ò „ tnoiliitor i».f/<'/""","»'e d* f"'c,"N '"¦"*. ,

„,:;::";:"...;•»:!:«, --•" <¦ 
¦""

EIXOS - JUNTAS UNIVERSAIS

PI3TOES - SEGMENTOS

PARA DEPUTADO

PROF. HÉLIO GOMES
R. Ale. Guanabara, 26 • 5* and. — Tel. 22-3506 -- PSP

UMA NOVA ARMA CONTRA À ASMA
BRONQUITE ASMÁTICA E RESFRIAIpOS
No tratamento da asma e bronquites asmáticas, é de reconhecitln
eficácia o emprego do ASTHMAN. A sua fórniulii é composta tle
a«fentes terapêuticos tios mais eficientes e modernos, principal-
mente Aminolilina, artia recente descoberta que torna o ASTH1MAN
o preparado mais completo para os males da asma, bromiinten
asmáticas, bronqtlites crônicas ou agudas e tosses rebeldes.
ASTHMAN, (lá alivio imediato ao asmiUico. Km todas as farina-

cias, ou pelo reembolso, caixa postal, -ISOti — Rio.

e™™:^^ __  |—~~~~ __1Z1I11__11Z-_1_."'' 
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FARÁ VEREADOR V. D. C. I
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ín descanso seus? (f^-^tó^tá^Wl fl ALPARGATAS m^/^ÊÊ^i

. \ ^—ggsgg, ^^

DA

ENGRENAGENS EM GERAL - COROAS P«NHM5 -

_ PLATOS E CHAPAS 0E PRESSÃO DA EM BREJGW - ¦ Ü1STR1BU,CA0

CKEMALHE.RAS - PONTEIRAS ^«^A 
0.MCJO _ ^ 

.^^ „
",0N",A1!KIU- 

ACESSÓRIOS EM GERALFABRICADOS PELA-BORG-WARNER'

AMORTECEDORES E MOLAS ESPIRAIS
0E DIVERSAS MAKI..AÍ

m,Tiiii.i mniiis iMi.iMvns in

10RG.WAHNER, ^F.X-nor.KJ '»
,-,|» MM»

—- -—- matmt* m,*"i

f
^Wt\ãNEP(%
Éks-!^fflfflTíJl^
Kl\t T8!Sy y, /M/S]

FRAQUEZA
é a porta aborta para todas as doenças

I (> D O L1N O
DE ORII

tAilii, |. uOrmit-AVârj UM • "»•*• **"''
Mm I" ""•<''"''[_

iQMtirRUH. m A . rüM»«W»
il AV, t

m isvllii ii iIkIiIIIiIiiiIi', (Irt iipetH'1. Hiniile
fArvn •' i'in'1'K'íii

l.nl.iiiim ile ".li rnllti'111 di' llllll lm
lllll |ii'l'lii|lll i' -¦¦ •¦Hull-"'-I nin» 11»
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lODOIJNO Dl') llllll á t» i'i'Iih'mIIii (Ini pAliiliiN. niM-mlcnn
n Niiliii'liiiln tliim iiiim nii".''Milnh

a meShor
garantia do
rendimento esn bcstorEos

Aqueles que cumprem missões rie emergência,
füitx-.m dfl importância tle uma Imlcriii df ""¦
fiança eni serviços de emergência Uma bateria
que fallm, representa um alçazo que pude
causai prejuiziis incalculáveis Kis porque, nos
serviços de inaioi ,responsaliili(lti(lc. mui ios
veiculo»—cm lodo u pnis—são equipatlus i-.mii
Ai;iimuliidoies Delcti 0 novo Dclcti. de caixa
reloiçaila é o resultado .li- loiifios aims dn
pcsi|iiisa e experiêni-ia. seja nos lali<iiiitiiri(i> da
General Motoih.sejH em l.esl.s feitos liire.Cluiienl.o
lias cstiiidas V lamlieiu, que usa seu iiinic para
os serviço» tliíinu.-. pode. confiai em Delcti - um
afiilililliidol seirtllti e de vida mnis liillpi, 0

_jii:iiiiiuliidoi du cuiifiuiiga que seu cnrru ineri'

MWMP W mmmwwmm wmnimnum i ¦.».'..

nCUMUIJDORES QB.Ü0
lllll I.HI/.U irl.;M,.|iKl I

for ii h.ii./.is « inivls,.. IIIIHMI» ii ...-.|»

tiidmiii, tniittiiiiiiuiiiti im iliiUilini'1". 'li

GtNtRAL MOTOR5 DO DKAS5L S.A.
imi
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LUMI
1 FRIGIDEIRA
1 CAÇAROLA
1 LEITEIRA
1 BULE DE CAFÉ
1 PANELA GRANDE
1 PANELA PEO.
1 CHALEIRA

K.,2?

Base de copo

Cálice de licor
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Leiteirinfaa

De
8,80

Copo de refresco

De
10,50

Sal - Pimenta - Palitos

w panela pi alumínio «y tampa ilpíi^i?!
Vi LATA ©E SSPOHfiCÊO A njv 1*^^11» íi I II 1

^ J-L_»

GARRAFA PARA
QELADEIRA

6 ESPREMEDOR
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eoM DIVISOR
E)íclu5ívo SEAUS
PAKELA HE PRESSÃO "SEARS"

COZINHA EM POUCOS MINUTOS

Alumínio fundido exlra-espêsso, capacidíide de 4 litros, válvula dc segur.in-
ça aperfeiçoada e válvula do escape rom indicador

Use o "Pi. A NO SEARS"
Enrrncto : 90,00 Mensal : 100,00
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"KENM0RE''
1 Liquiíicador

1 Capa plástica

1 Jarra de 1 litro

12 Copos de mesaj

6 Copos de vitaminas,

Pelo Plano S.fíHS
198*?MMttl1-0!f
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PREÇO REGULOU >V

> Jr

Entrada

800,00

Moderníssimo console com discoteca para * Seletividade e som inconfundíveis, isen-

150 discos em álbuns. tos^de dístorsões.
Automático «Collaro», inglês, para 10 dis- * Ondas curtas e longas em circuito de 5

cos de 10" ou 12". válvulas aperfeiçoado.
Alto-falante pesado, com 8", de grande. * Adquira-o à vista... ou com facilidade pelo

fidelidade. «Plano Sears».
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lio momento! Êste é o «Silvertone» que faltava no seu lar! Imagine... todas estas excepcionais quah-

|i. que só um rádio de preço muito mais elevado pode ter... num «Silvertone» de Cr$ 3.995,00. Venha cedo

V-ue haja um para você f Não perca esta oportunidade, única e excepcionai, de fazer uma grande compra .
»i
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SELECIONE SUAS MÚSICAS
PREDILETAS

PRE

I ^SCOS! ÚLTIMAS NOVIDADES!
;'-*ssos rias marcas: «Odeon», «Capitoln, fj/\ /\Q
*mbiai)e «r, c. A.», a partir dc .... XW;ww
L«UNS I>AUA 5 DISCOS! 10" E 12"!
1:11 -KraH„, C()pa reo|8t(:iit(: om côrco'"¦"', com niites dourados, por bò. «i Q 

OQ

GAITAS DE BOCA! FÁCEIS DE TOCAR!
*• marcati : i/Oonhiiclorara, «Vnn»

I fccaaisr.., poi preçoi ai |Mi'* A^/l 
QQ

PREÇO C 06C (
JUBILEU J»##tJf'

Circuito d<5 » faixas de ondas!
Alto-falante especial de 8'"

E Ç T Ql
JUBILEU '•'

Circuito de 4 faixas de ondas!
Alto-falante pesado de 12"!
Automático «Plessey» p/10" e 12"!

Irai-ih
"fl, a,'íl

Alto-iaiaiue o» n^. „. „ „, fi| c()m (,ÍK(,oi(M.a!«ííarrard» - o discos 10 /i/c imit-i.. .
iMóvel-eonsoh' com ampla discoteca! USK O «FLANO SEARS»

USE O «PLANO SEARS» Hntrodu: 1.000,00 IMensal: («0,00
Entrada: l.tíOO.OO Mensal: 400,00

Ia\k ís
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d

995,00
«lto.fala„te de 65»°ntínua'

_ US£ 0 «PÍAN0 SFARS»fnfrodo: 200 00 a* ,u,,'uu-Mensol: ] 10.00
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JACAREPAGUÃ

Magníficos lotei, de terrenos do l'£ x 511, cum . ,,'iu», luz, telefone, próxl-
tmon a tftda condtiçfto, com entrada de IO.ii e o restante em 10 anos
Trstnr \ rua Miguel Couto 43, W andar. Tel.: 23-4000, com ALHAI»,
eu em nossa acíncln, fl rua C&ndldo Benicio, 4 173, junto ao posto dc

punida de bondei), no Largo do Tanque.

DR. FERNANDO LINHARES
De volta de sua viuífem aos Estados Unidos reassumiu sua clinica

OUVIDOS — íJARIZ E GAKGANTA — SURDEZ
 RUA MfcXICO. 98 — 8" ANDAR — TEL.: 22-05115

A!>!__._$_*-# miP mWM^Wf
Rua da Assembléia, 51 - 5.' andar — UDN

PECAS PARA BICICLETAS
Firma tradicional no ramo de 'mportação, procura auxiliares com
experiência _n Seção de Peças de Bicicletas e ^Motocicletas. Res-'
posta para a caixa n* 24.971 deste, jornal, dando pretensões c

 -oferendas. 

Distúrbios sexuais — Vias urina-
rias — Ginecologia — Sifilis —
Blenorragia — Cura rápida —

Rua da Quitanda, 20 — S« andar —

«AS 9 AS 12 E DAS 14 AS 18 HORAS — TELEFONE: 23-3051

AUTOMOBILISMO E TRÁFEGO

Dr. Júlio Macedo
TERRENOS DE 6 MIL CRUZEIROS EM CAMPO GRANDE

Medindo 12x40, com força, luz, água o ônibus na porta, a 15
minutos da estação. Lotes de 20 x 83, para Cr? 14.000,00, tudo a

prazo de 5 anos. Posse Imediata. Construção livre. Grande valo-
rização. Ver, diariamente, com J. Mendes, no Rstaurante Jascata,
defronte da saída do trem, à direita de quem vai para Campo
Grande. Informações pelo telefone: 42-3157, h avenida Rio Branco.
.-  120 — 12' andar — Sala 1.222.

PARTIDAS DE LINHO
Lotes completos de puro linho belga. Lotes imitação Unho naclo
nal, linhos belgas em diferentes larguras, faqueiros de prata 90
em divers-os desenhos, etc. CONFECÇÕES DE CAMISAS E PI
JAMAS SOB MEDIDA — Vendas à vista e a longo prazo. FA
ZEMOS DEMONSTRAÇÕES A DOMICILIO SEM COMPROMISSO
— Peça Informações à LOTHAR 'lerman & Cln. Ltda. — \venida
Rio Branco, 100-108 - 2' andar - Salas 207-208 - Tel.: 22-3158 -

Remetemos para o Interior qualquer mercadoria pelo reembolso
—————— postal. ¦

RESTAURANTE
CENTRO

Aluga-se em edifício novo servido por dois elevadores, o
oitavo e último andar, com todos os requisitos modernos,
inclusive água filtrada e gelada, aberto em amplos salões
• com instalações apropriadas para restaurante, exigidas
pela Saúde Pública. Entrega em princípios de dezembro
p. v. Construção quase terminada. Pode ser visitado to-
dos os dias, de 8 às 11 e das 13 às 17 horas. Rua Teófilo
Otoni, 123 - CIA. IND. E MERC. "CASA FRACALANZA".

Fones 23-4869 e 23-5534.

CENTRO
Escritórios comerciais. Andar próprio para

restaurantes ou grande laboratório
Alugam-se em edifício novo de oito pavimentos, servido por dois
elevadores, andares com seis salas, juntas ou separadas, com
todos os requisitos modernos, inclusive água filtrada e lidada.
O último andar em amplos salões preparado com instalações para
gTande laboratório ou restaurante. Construção .|uase .concluída.
Entrega em princípios de dezembro próximo vindouro. Pode ser
visto todos os dias, das 8 às 11 e das 13 às 17 horas. — Rua
Teófilo Otoni, 123 — Comp. Ind. e Merc. «CASA FRACALANZA»

— Tels.: 23-4869 e 23-5534.

NOVA IGUAÇU
TERRENOS AO ALCANCE DE TODOS

PREÇO A PARTIR DE  Crí 13U0C.00
ENTRADA  Cr* i.atlO.OO
PRESTAfAES  CrS I--.00

SEM JUROS - -POSSE IMEDIATA
Vendemos, nas condlçftes acima, bons lotes .om ioda "onducao a
porta todos plantados de laranjeiras e outras arvores tiutlleras,
medindo l_í metros cie frente, poi 35 metros de lundos, a F- ml-
nulos da estação, local |A completamente povoado, 'omêrcto, etc.
lnfurnnaçòes e plantas, a rua Frei Caneca. 36 - Sobrado — Tel.:
32-U9__, das 8h_)m .às 18 horas, cnm o 

' 
. • Humberto Ju cm Nova

Iguaçu, lado direito da estaçfio. nem juntlnho a pontp no posto
DE (iASOl.INA DA SHKLL, cum o st Valdorniro, r.ouos os 'ias.
Inclusive. .Abados, domingos e feriados, das 8 às 17 viras. (Jor.tíu-
———————— efio gratuita, para os interessados. —;

Paclllta-se a entrada.

NARIZ DE FERRO
TIRA O CHEIRO DE SUA GELADEIRA

"MENUS IE UM MÉDICO"
O famoso romance de Alexandre Dumas. Edição cuidada, em 5

volumes. Preço: Or$ 120,00."ROCAMBOLE"
O mais perfeito e interessante romance capa e espada, do no-

tável escritoi Ponson du Terrail, em 3 grossos volumes.
Preço: CrS 200,00.

Pedidos à LIVRARIA SAO JOSÉ' - Rua Sao José. 38 — Rio
————— de Janeiro Atende-se pelo reembolso postal. —

5."*feira, 28 de setembro
DEPARTAMENT OJURIDICO — Ho-

rário : das llh30m às 12h30n., todos
os dias úteis; advogados : drs. Re-
nato Otávio Brito de Araújo — che-
íe do Gabinete; Francisco Mateus Per-
reira, Edmundo de Almeida Rego PI-
lho, Afonso Silva Ferrtto, Mário Bor-
ges Maciel, Hélio Pinheiro da 311va,
Nelson do Nascimento Quedes, José de
Ribamar Campello e Joaquim Luis de
Oliveira Belo.

DEPARTAMENTO MÉDICO — Ho-
rárlo : dr. Braga- Neto, das 8 ás 9 ho-
ras, todos os dias úteis; dr. Jorge
de Lima, das 12 às 13 horas, todos os
dias úteis; dr. Domingos Sérvulo, das
13 às 15 horas, todos os dias úteis,
exceto aos sázados; dr. Ablas Vieira,
das 19 às 20 horas, todos os dias
úteis, exceto aos sábados.

MÉDICOS ESPECIALISTAS — Tlllo-
lojista : dr. Olímpio domes, à rua
México n.o 21, 3.° andar, sala 302,
às terças, quintas e sábados, das 17
às 19 horas. Oonlista: dr. Joáo de
Oervais à avenida Mem de BA n.° _!,.
sobrado, todos os dias úteis, das 14
às 15 horas. Oto-rlno-larlngologi.ta :
dr. Maurllo de Melo, à rua México n.o
31. 12.o andar, sala 3.201, todos os
dias úteis, das 14 às 15 horas, ex-
ceto aos sí-bados, que é das 9 as 10
horas. Os senhores associados ser&o
atendidos mediante a apresentaçSo da
gula passada pela Secretaria.

DEPARTAMENTO DENTÁRIO — Ho-
rárlo : dra. Leyla Semi Maxnuk, às
segundas, quartas e sextas-feiras, das

an 11 hornn; dra. Marina Maxnuk,
das 12 às 16 horas, às terças, quintas
e sábados.

DEPARTAMENTO DE ANALISES —
Horário : dr. Silvio Rangel, das 15 às
IS horas .todos os dias úteis.

AMBULATÓRIO — Enfermeiro Se-
bastiáo Freitas da Silva. Horário : das
D fts 12 horns e das lb às 20 horas, to-
dos os dias úteis, exceto aos sábados,
que ê das 9 ás 12 horas.

EMPRÉSTIMO INTERNO — BBtá
aberto o empréstimo interno, entre os
associados, autorizado pela Assembléia
Òeral Extraordln;rla, para construçáo
da nova sede sonlnl. O empréstimo será
pelo prazo de 15 anos. vencendo lu-
ros de 6 (sois) por cento ao ano. A
quantia mínima emprestada é de Cr$
do emprestar maior Importância, par-
200,00. podendo, entretanto, ò associa-
celadn mente ou de uma só vez. Com-
pareça ft sede social, obtenha tftdas as
lnformaçfies precisas e concorra eom
a valiosa parcela que destinar a êsse
fim.

AVISO — O associado deve sempre
estar mcnldo de sua carteira asso-
clativa e o recibo de quitação, eape-
clalmcnte quando em caso de acidento
necessitar de assistência Jurídica.

CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA
ASSOCIADO REMIDO — A Diretoria
pede o compareclmento dos senhores
associados remidos a fim de adquiri-
rem. na Secretaria da União a prova
ram, na Secretarl ada Uniào. a nova
carteira de Identidade Instituída para
os sócios remidos

CAMPANHA DOS TRINTA MIL AS-
SOCIADOS — A União vai iniciar a
construção de sua nova sede social, com
10 andares, à rua Riachuelo n.o 373,
A diretoria fa* uni apelo para que
ceda consArlo proponha, ueló menos,,
mais um colega parn o nosso quadro
social «, asslt.,, tereme. vitorio?» a
nossa campanha.

EM CASO DU DESASTRE "O ASSO-
CIADO NAO DEVE FUGIR — Deve
para ro earro e prestar socorro à Ti.
tlma. Todos sabem perfeitamente que
ninguém mata seu semelhante por pra-
_aer. e em se tratando de acidente de
trânsito, hâ sempre atenuantes de de-
trânsito, há sempre atenuantes de de-
tesa, por Isso náo precisa fugir. Além
da multa de Cr» 200.00 de que trata
o Código Nacional de Trânsito, pro-vada a fuga do Indiciado após'pratl-
cado o acidente, a penalidade crlml.
nal lhe é aplicada com aumento. Cul-
dado com a velocidade e n falta do
freios. São deveres dos associados ;
parrtRi-afo 9.0 do artigo n.o dos Esta-
tutos : Comunicar pessoalmente, exceto
quando pr.so ou acidentado, à Secre-
taria ou Delegaçfto, qualquer lnclden-
te. por mais insignificante que lhe na-
reca. dentro do prazo de 24 horas, se
o fato ocorrer dentro do perímetro so-
ciai. e 72 horas se fôr fora deste pe-rlmetro, a 'lm de nflo perder o direito

DIRETORIA — Reune-se, noje, em
sessão ordinária, ás 14 (quatorze) ho.
ras. estando convocados os senhores dl
rètores : Alberto Ferreira dos Santospresidente; AntOnlo da Costa Mo-
reira - vice-presidente; JoSo Alves
Lima — l.o secretário; Ernesto Per-
reira Leltáo - 2.° secretário; Manuel
Correia Pinto Sales - l.o tesoureiro:
Antônio Garcia Puentes - 2° tesou-
reiro; Antônio Pereira da Silva
procurador geral;' Lulgl Bardanza -
bblllotccárlo; Oscar Anlceto da CostaArquivista

COMISSÃO DE SINDICÂNCIA - Es
tào convocados para a reunifto ordl-
nárla, hoje fts 13 hor«s, os senhores
membros da comissão : Àcáclo Duarte,
Alberto dos Reis, Lulgl Dell Arml. Luls
Pereira Cardoso e Pedro Tavares da
Silva.

Serviço do Trânsito
EXAME DE MOTORISTAS

PARA 29 DO CORRENTE, ás 6h45m:
Carlos Puiva da Gula, Moisés Gulkis,
Ulisses Alencourt Martins, Manuel Se-
rapiáo, Armindo Monteiro Lima, Má-
rio Morais Machado, Alfredo Nessim
Salvador Nahoum. Pedro Augusto Ca-
pela Júnior, Pedro Antônio de Oliveira,
Nlcollno ítalo Pllizola, Sebastião Ca-
valcantl de Sousa, Antero Barbosa, An-
tônio Belo da Rocha. Jozireno Boniíá-
cio. Antônio Barreto de Alencar, An.
tônio Alflnlto Neto, José Ferreira, An-
tenor Gonçalves de Freitas, Edwln Elias
Hamlyij, Carlos Fernandes de Castro,
Rosa Mário Cirio, Antônio Tânlos Abi-
be. José do Nascimento, Carlos Orlmal-
dl, Homero Duarte Simões Lopes, Abel
da Silva Nunes, Else Mayer. Joio Al-
ves da Silva Marcos Juan Emílio
Schwab e Dulce Lowdes de Azambuja.

PARA 29 DO CORRENTE, às 8hl5m:
Joáo Martins Tome, Luís Francisco de
Assis. Manuel Ferreira. Edson Gomes de
Morais, Reinualdo Simiâo. Luis Pedro
dos Santos, Sldnel Cerante, Joáo dos

União Beneficente dos Cháuffeurs do Rio de Janeiro
Reoonhecldu de utilidade públlcn, por dec. n. 5.135, de 20-3-1954.
Edifício próprio: rua Evarlsto da Veljfa n. 130, sobrado. Telefones:
4S-4S0S e «-479S. Expediente todos os dias fiteis, das 9 fts 20 horas,

exceto aos sábados, que é das 8 as 15 horas.

MOVEIS e DECORAÇÕES
' "JGLODMSILEIR*
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PRAIA DÉ BOTAFOGO, 360 - 364

Santos José Curvelra Ferreira, José
Carlos Feitosa. Francisco das Chagas
Carneiro, Tibúrblo Bezerra de Meneses,
José de Oliveira, Ramon Rodriguez y
Rodriguez, Valdemar Rodrigues Gonçaí-
ves, Osvaldo Garcez de Mendonça Fi-
lho, AntOnlo Euséblo Alves, José dn
Sousa Santos, Sebastlfio Santana, Oscar
Santos, Heráclito Faro de Carvalho,
Francisco Barbosa da Silva, Gluseppn
Francesco Zottarelll, Benjamim Pereira
de Oliveira, Válter Abecasais, Darci
Fernandes Gausa, José Mlgornnce, An-'
tônio Soares da Silvo, Milton Rios, Gll
Ferreira do Areújo.

PARA 29 DO CORRENTE, às 8h45m:
Artur Homem da Rocha, Milton Roxo
Soldo Falcüo, Geraldo Gonçalves Bar.
bosa, José Marlano de Freitas, Edival
Augusto de Matos, Gilberto Marques,
Osvaldo Marques Ribeiro, Nelson Mas-
carenhas Sampaio, Pedro Quirlno da
Silva. Jofio Soares de Almeida, . José
Oscar, Valdemar Ferreira Gomes, Ge-
rnldo Xavier, Luis Robles Lopes, Al-
fredo da Silva Gomes, Oscar Cunha
Vila Chft, Nelson Ribeiro de Melo, Vai-
demiro Pereira da Silvo, Ildefonso Lei-
te Bastos Filho. Euclides Geraldo Sil-
Telta Brocchl, Jacques Ferraz. Fernan-
do Bernardo Pinto. José Fernandes,
Uns Antunes, Abílio Augusto da Ro-
cha, Francisco José Teles, Manuel Bri.
to Meira, Vanir José Magalhftes Fer-
nando Ribeiro Rodrigues e Dilson Bit-
tencourt Vieira.

PARA 39 DO CORRENTE, às 14h45m:
Elias Gaspar do Carvalho.' Válter Pe-
reira dos Santos, Hans Plckel, Borij
Astrachan. Bolívar Pereira Dumas. Osó-
rio Rosendo Abrantes, Arnaldo Conde.
Adauto Germano da Silva, Osmar dò
Sousa. Silvio da Conceiçfio Dias. Apio
Olavo de Almeida, Cícero Felipe do
Costa. Jurandinlclo Pinto dc Oliveira,
Gerson Ponl, José Munlz Guerreiro, Ci-
priano Ribeiro. Alberto Falagan. Salva-
dor Luplno, José Oonçalves dè Mene-.
ses. Hugo de Sousa Gutmaráes, Nelson
Costa. Sebastlfto Silva, Carlos Mar.\-
Maurício de Meneses. Salvador Cabra)
Melo Rego, Moaclr da Silva Mala Eu-
gênio Vieira, Antônio Sestelo Martlnez.
José Cardoso. Joaquim José de Sou-
Bft, Mlehel Tannurl..

INFRAÇÕES REGISTRADAS
EM 14-9-50

ESTACIONAR EM LOCAL NAO PER-
MITIDO: P. 157 . 442 . 650 . 692

809 - 931 . 1548 . 2829 . 4303
4667 -. 5594 - 5851 - 6971 . 7091
9025 . 9729 . 9739 : 9913 - 1302.1

13026 - 13864 . 14262 . 14632 . 15472
17231 . 17516 . 18666 . 18923 - 18929
20111 _ 20917 - 24130 . 24234 - 25589
26214 . 26722 - 27035 - 27511 . 28199
28573 . 28764 . 28764 . 28885 - 28982
29330 . 30474 - 30474 . 30474 . 31812
32330 . 42599 - 33101 - 33854 _ 34615
34769 . 35394 . 35968 . 36615 - 36712
37200 - 37328 - 38002 . 38014 . 39135
39158 . 39250 - 39821 . 40374 - 40509
40512 - 42272 - 43031 . 41374 - 45509
47807 . 50189 . 52085 - 52090 . 100085
100222 -' 101609 - ' 102242 - 1026C6

103099 -
103629 -
105822 -
106699 -
108191 -
109285 -
109766 .
111316 -
112261 -

Carga 61607 . 64107 - 600196 .
603533 . P.E. 333 . M.G. 5555
5799 . S.P. 16766 - R.J. 2B162 - M.G.
33769 . Oficial 9 . C. 5901 . C. 23655
7-C-7242,

DESOBEDIÊNCIA AO SINAL:
302 . 606 . 4009 - 4009

5484 . 7134 . 16409 . 17079
31638 - 33(187
40318 . 41527 - 42081
43497 . 44133 - 44001
48327 . 48429 - 48545
49529 - 49601 . 49928
51061 . 51280 . 51688

51943 . 52173 - 52290 . 52931
53250 . 53339 - 53389 -100255 . 100888
100958 . 102396 . 102396 . 106771 -
106885 - 107471 . 110765 - ônibus 80424
81025 - 81072 -81358 . 81510 . Bonde
317 , 2055 . Carga 64708 . 70956 -
71530 . 72529 - 72654 . 73262 . 74819
76657 - 76812 . 79418 ; 600148
12314 . R.J. 3948 - Of. 90845.
CONTRA MAO: 9220 . 15635

26572 . 49039 . 103048
72592 . 72725 - 74228
603822 - Of. 90766.

NAO DIMINUIR A
CRUZAMENTO: 15783 

EXCESSO DE VELOCIDADE: 13680 -
70265.

CONDUZIR PASSAGEIROS: 602843 •
602843.

DESUNIFORMIZADOS: 46641 . 48979
48360 _ 50933 . 52087 - 53201.

ABANDONADO: 53247.
PARAR DENTRO DA FAIXA: 34502

80253 - 81227 . 81247 - 81373 . 81452
81737 . 81797 - 81920.

PARAR AFASTADO DO MEIO PIO- |
2303" • 24099 - 25663 - 48894 . 48247 '
50940.

NAO ACATAR AS ORDENS: 14220 • ]
41131 - 41598 - 42104 . 42371 . 43154 i
45639 . 45851 . 48301 . 51925 . 5206R |32077 - 52110 - 52892 . 52913 - 5224
102871 . 106525 . 112839 . 81125
81127.. 81287 . 81320 . 81706 . 6783:i
70933 - 72375 . 72566 . 600980 . 602647.

CONTRA MAO DE DEKEÇAO: 52

102667
103348
100426
105504
107273
108420
109480
110606
111968

102924
103549
105471
106383
108125
109282
109886
110955
112172

17348
37283
4272''
40148
4B772
49908
51813

29364
40501
43129
46936
49306
500ÍI8

103109
105039
105741
106834
108331
109362
110308
111568
110308
602161
E.S.

- P.
5141

26755
36520

110322
74330

. BA.

. 25710
. 72450
600279

MARCHA NO
81323 . 

'75592.

100022 - 101357 . 101641 . 103093 •
104911 - 105506 . 105688 . 100854 .
108694 - 108702 . 111402 . 111602 -
81363 . 66G01 . 71972 . 76278 . 602498
604198 . 604198 - 604185 - R.J. 14647
S.P. 46170.

FALTA DE TRANSFERÊNCIA DE LO.
CAL: Charrete 33.

FAZER MANOBRA EM LOCAL NAO
PERMITIDO: 73560.

FORMAR FILA DUPLA: 399 . 20217
27133 - 33819 . 35636 - 49900 . 102134
104774 - 109205 - 109421 - 110004 •
31274 . 81661 . 81750 . 67601 . 68079
74606 .' 78939 . 76817 - 602123.

FALTA DE MATRICULA: — 31678
48489 . 71115 . 75962 . R.J. 800 -
862.

EXCESSO DE LOTAÇÃO: — 45124 .
48120 - 48772 . 49250 - 49524 . 49669.
50035 - 50063 . 50118 . 50280 . 51813
52421 - 52798 - 53146.

TRAFEGAR ENTRE MEIO FIO E O
BONDE: 2038 . 3684 - 15098 . 101836
Of. 88228.

FALTA DE HABILITAÇÃO: 3798.
PARAR NAS CURVAS OO CRUZA-

MENTOS: 24906 . 30078 - 60085 . 70444.
RECUSAR PASSAGEIROS: 44726 .

48510 . 51186 . 81854.
IAPETC: 44024 - S.E 1534.
FALTA DE LICENÇO DO CORRINTB

ANO: 103032.
ANGARIAR PASSAGEIROS: 46615

50662.
PASSAR A FRENTE DE OUTROS

VEÍCULOS: 80786 . 81250.
FAZER USO EXCESSIVO DA BUZI.

NA: 18258 - 49127 . 110821 . 111710
604804 . D.Y. 3532.

FALTA DE EQUIPAMENTOS: 63660
64108 . 65135 . 71457 . 4698 . 76430
604508.

FORÇAR A PASSAGEM : 23881 .
108783.

TRAFEGAR EM LOCAL NAO PERMI.
TIDO: 442 . 28885 . 48355 . 48713
51860 . 52499 - 105841 - 106300 . 116300
110318 . 112205 . 65018 - 67591 - M.G.
69938.

EXCESSO DE FUMAÇA: 80845.

FALCÃO ALFAIATE
Pelo sistemn moderno

 KIACmiELO, 67. 

FARMÁCIAS DE
PLANTÃO

BoiSo d* planttto, hoje, ae seguintes:

DK. MURILL0 DE CAMPOS
UOENÇAS NERVOSAS

Vraça Florlano n 55. íx» 16 horat.
Tel: 22-820S

Alfaiate Voronoff
Faz de terno velho novo, vlrun-

do pelo avesso. Também conserta-
se e reforma-se de caslmlra, brim
iv feitio Rua da Alfândega, n. 36(1
— «obrado.

Cinta Plástica para Senhoras
Novo criacAo original de Mme Peres
redur. com certeza 20 centímetros nas
medidas de qualquer senhora, recolhe
» barriga e corrige o» quadris. —
Kua Hadock Lôho, 302, casa 9-A —

Telefone 28-0955.

FELTROS
Para todo» oa fica

Arsenal do Povo
Rua l.v de Marco, 149

ANAPYON
A senhora fuma? Então

use ANAPYON em boche-
chos. ANAPYON elimina
o odor do fumo instantâ-
neamente! À venda nac
farmácias, drogarias e per
fumarias.

. Andradas IU
u A. Carlos 51-a
-lm da Carioca iO

L. da Carioca 12
V. Rio Branco 31
B. tantas llü-e

Inválido» M
Lavradlo 00
Riachuelo 205

Bento Lisboa ti
Mauá 143

3. /erguelro SZ
Laranjeiras 34
VIbc. 0| Preto X4
8. Clemente 186
JU. CantuUria 8-a
A. Qulntela 40

-A. raiva 1.13l-a
Vol. -'àtrla 351
J. Botânico Í2D
8. Campos 119-a
Av. P. Isabel 00
T. de Melo 42
B. Ipanema 43-a
Av. Cop. 1.130-a
J. Nabuco 20

. Monteoegro 139-b
Frei Caneca 6li. Coelho 73
Pedro Alves

•Av. Salv. DA
Had. L#bo
Catumbi

C. da Paz 330-a
Matoso . 47M. e Barros 465S. L, Gonz. 2488. Crlstovfto 1.233Plratim

8. Januário
C. Bonfl-n
C. Bonfim
S. F. Xavier 20BB. Mesquita 7J5tl
Av. m Set. ue
B. Dmmond 2tí
S. F. Xavier 466

> Leopoldo S9-b
Leopoldo 086

24 de Maio 428
Ana Nérl 780
Vva. Cláudio «fl«

. A. Bergamim 345
A. Cavalij. 2.oori

273
77

461
6

sei
168
430
832

. a. B. Retiro Hb
Uns Vasc. õüii

. A. Miranda 201-d
A. Cordeiro S'2b
2» outubro 3.8DU
2U Outubro 8.255.
29 Outubro 10.44V
AV. Bub. 6.721'
A. Carneiro 6f-

*3. Ribeiro 1117-fc
Pça. Quintino 16
Pen. NnçOes 42-8
C. de Morais 3Ut>
L. Rego 'ü-

-N. Nunes 386
Nicarágua 340-ts

L. Júnior 960
Av. Democ. 81«

Uranos 991
Uranos 1.329
Dionialo 36

J. Cortinei 98-a
V. Carv. 1.325-a

Itabira 21-fc
B. de «Da 76i
Mons. Fellx Í.U4
Aut. Clube 8.344
AntOnlo JoSo 2-n
Cordovil 380-e

-V. Carv. 962-a
Silva Vale 326-b

M. Rangel 52í-
M. Rangel 17t-
M. Rangel L
Aut. Clube 2.297
Aut. Clube 4.025
C. Oalv&o 6iS<
C. Machado 800-n
C. Machado 1.S&6
Pça. 8 Maio 12&
Japoara 200

Rio dò Pau 30
Slricl 8-b

Av. G. Dantas 12
C. C. Meneses 4
Av. C. Vasc. 101
Sta. Cruz 492
Maranguâ 4-8

-J. Vicente 1.121
Albino Paiva 613

C. Agostinho 45
Lopes Moura 8tt
F. Cardoso 123
D. Modlm '9
P. Freire 71

Méier - Ulceras e eezemas das n^r
..iffiTODO RÁPIDO E SEGURO. NAO IMPORTA A ANT

Ir. Paulo Beierra- M,LÉST"
lhora uircada

onsmta,
AIIB

Mos29-259H n »-Hl9. Ie,0n«
comi

UNIÃO DEMOCRÁTICA NA0ÕNÃT
PARA SENHOR PARA VEREA iir.i»

Euclydes Figueiredo | Vinícius Alves Pinto

Por um Brasil mel
RUA ÁLVARO ALVIM, 52 — 3/ ANllAP

hor

LIVRARIA
Francisco Alves
RUA DO OUVIDOR, 166

DR. OLAVO R. DA CUNHA
Clinica Itadiológica e kadio

terapia Superficial.
Diariamente dns 14 An 18 bs.
R Evaristu Veiga, 16 b 1207

A domicilio pelo telefone:
38-7266

PARA VEPANEI0?
UEDES OO NOOTE

dos&ARBANJíV

«8-1724

TELEVISÃO
Hoje, uma realidade, seja um dos primeiros a acom-

panhar o progresso. Dentro de poucos dias inauguração

da R. T. Tupi. Adquira já o seu receptor televisão da
General Electric, em J. Pinho, à rua da Misericórdia, 2

(Praça 15) . Telefone 42-9311 — Revendedor.

*iu.Kate

LOTEAMENTO SEM IGUAL
Em FAZENDA confinando com o Distrito Federal

Vendas a prazo (Decreto-Lel n» 38) — Sem juros
Servido por trens da Central e Linhas de ónibas

CHÁCARAS «BBISA-MAB»
(a 5 minutos a pé da Cidade). Preço desde CrÇ 8(MH),(W

Entrada  Cr$ 800,00
60 prestações mensais de  Cr$ 12(1,0(1

LOTES RESIDENCIAIS (Junto à Estação)
Entrada  Cr$ '. .800,0(1
60 prestações mensais de  Cr$ 193,00

SÍTIOS
(a 10 minutos a pé Ja Cidade)
Desde  Cr$ i5 000,00

Entrada   Cr$ 1 ô0íl,0li
60 prestações mensais de  Cr$ 225,00

Plantas e todos os esclarecimentos com os proprietários
RUA GENERAL BOCAIflVA, 2 — ITAGUA1

(Estação seguinte ã de Santa Cru/)

enceradeiras Electro
Í^P<Ê O AAA AA Vendas a prazo — Sem fiadora I\ 9 4.UUlf,UU Garantia dois anos

ASPIRADORES — LIQÜIDIFICADORES — ESPALHADORES DE CERA AUTOMÁTICOS
ESCOVAS ELETROLIXA PARA LIXAR O ASSOALHO. PREÇO NO VAREJO: Ct$ 280,00.

ACESSÓRIO EM GERAL. — RUA DO OUVIDOR, 102 - 8' ANDAR.
CRUZ & MIRANDA LTDA. — Tel.: 43-1097

ff

1

712 1610
2C272 27676
36359 37103
43023 43294
48157 50854

3680
28338
40746
47099
51997

6048
32188
40608
47737
43250

¦. 1547:,
3324.".
41692
48131
100033

IARIDEM
RUA DA PASSAGEM, 17

?\ ftl,. 26.-3'03B

O dia da_ eleição é sagrado para todos os cida-
dãos. — (Amoacy de Niemeyer)

l

Companhia Internacional de
Capitalização

SORTEIO DE AMORTIZAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO
Na sede da Companhia, à avenida
Presidente Vargas, 509 — 9' andar
— «EDIFÍCIO MONTREAL», reali-
zar-se-á no dia 30 do corrente, sábado,
às 12 horns, o sorteio dos aossos ti-
tulos, referentes ao mês de setembro

—- de 1950.
Concorrerão ao mesmo todos os títulos em vipor naquela data,
na sede social. Os títulos em atraso poderão ser reabilitados até
as Hh30m, do dia do sorteio, na Caixa da Cia., à avenida Presi-
dente Vargas, 509 — 7' andar — na Agência Suburbana, A ave-
nlda Amaro Cavalcanti, 1.871, sobrado — na rua Albertina, 1-A 
Sobrado — Sala 3, cm Campo Grande — em Niterói, à praçaFlorlano Peixoto. 18. (Em frente à Prefeitura).

K^

Rua da Assembléia, 51 - 5* andar — UDN.

MATERNIDADE SAO LUIZ
Diretor: OR. ÁUREO LINS

PARTOS - DOENÇAS DAS SENHORAS E 01'ERAÇUES
Assistência ao parto e internação por 7 dias, inclusive cuidados ao

recém-nascido por pediatra. De CrS 600.00 a Cr$ 1.400,00.

SERVIÇO Dt URGÊNCIA DE PARTOS E OPERAÇÕES
WJA IHITIICIINA 97 (transversal n Mari7 p Barros) — Tel.: 48-092C

Dr. Flávio Aprigliano
Diplomado pelo «American Board of Otolaringology»

BRONCO - ESOFAGOLOGIA E CIRURGIA DA LARINGE
CASA DE SAODE SAO MIGUEL

Rua Conde de Irajá 420 — Tel.: 46-0808.
Cons.: — Tel.: 82-6761  Res.: - Tel.: i52-0036

II. fiil.UrldnWi

VAI A SÃO LOURENÇO ?
Hospede-se no famoso Hotel Silva, completamente re*
modelado, com novos apartamentos, chuveiros com
água quente e fria em todos os andarcH, sob n gerênein
de Alfredo Pereira e senhora (q»inne dentro do Pnrqun),
diáriiiH módicas. Tratamento familiar. Informações no
Rioi —- Avenida llin Kranuo, n.' 12 — I.* nndnr —•

Telefonei 48-4500 — 8r, AltMNIK) —

COMPRE AGORA e...
PAGUE DEPOIS /
SEM ENTRADA-SEM FIADOR -ALONGO PRASO

ELETROLAS E RÁDIOS DE LUXO
MAQUINAS 0E COSTURA

"i| liquidação
c um paro/

I Venham ver para crer !f

iJtar«&tfl

111 j@(l>

CR5-

Pormtm «H-
ENCERAOEiMAfl
ÍIWMLNXCI
l OHl|iM nA-, -.

4...


