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rosseyue
Após a conquista do entroncamento
rodoviário de Pyongchang, as tro-
pas da ONU tropeçam com a pri-
meira resistência comunista, ao

norte daquela cidade
Durante a jornada, as forças ocidentais fa-
zem um avanço de 13 Km, não obstante os lo-

daçais e caminhos intransitáveis
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TÓQUIO 

24. sábado (Earnest
Hoberecht, correspondente
l1a (_• p ) _ As forças -.Ias

Vncõp= Unidas apoderaram-se
_V entroncamento rodoviárin de

£vongchar,g. primeiro objetivo
d„ rua ofensiva na Coréia cen-

trai e tropeçaram cnm a prl-'lr, 
r0Pis.tência comunista *é-

ria. s quilômetros ao norte des-
sa cidade Durante a jornada, hs

irnra= aliadas fizeram um avan-

ci, máximo de 13 quilômetros,
nâo obstante os lodaçais e ca-

ninho? intransitáveis, dev.do ho
riPr-etimrnto da neve e o trans-
bordamento dos rios. em virtude
ias úlMmas chuvas. Houve
avanços até de um quilômetro
P msin pm alguns setores da

frente central, onde cerca de
10 000 =oldadpa de seis mem-
hrot rias Nações Unidas estão
esforcar\do-SG para entrar e anl-
ouilar uns lõ 000 ou 20 000 nor-
te-coreanos e possivelmente mais
-ç, r^o comunistas chineses.

Piores condições
\ us v ezes

Cur^-.a piore
observaram-se
condições at-

mosféricas 1o nue agora, üs
aliados ivançam do leste e do
su' sorre os noríe-eoreanos, que
se a^r,aditam estejam concentra-
i'r,i nc coisão de vvonju. ao nul
<ie Hoengsong. e ao mesmo tem-
pn aproxtmam-se do grosso das
Mrçíí. chinesas concentradas na
zena ds Hoengsong-Chipyong-
Hongchon. No decorrer das ope-
rações rie hoje, as tropas norte-
americanas eliminaram a ültl-
rr.a Unha dr resistência chinesa
nos arredores de Hoengsong. utl-
!'7iindo Unça-chamas e grana-
das, de mao. c a seguir entrin-
cheiraram-se para passar a
r.nlte

Prossegue o avanço
Uma forca blindaria norte-

americana, que operava no flan-
cn oriental rio ataque aliado, pa-
ra oC.jpar Pyongchang, prosse-
guiu esta tarde em seu avanço,
até ? quilômetros ao norte da
cidade devastada, ronsegulindo
alcançar cs norte-coreanos que
s» retiravam. Uma ponta de
lança da mencionada força, ao
passar p°r um desflladelro que
conduz a um entroncamento io-

Bevin reassumirá
LONDRES, 23 (AFP) — Um por-

ta-voi do .Ministério dos Negócios
Estrangeiros declarou, esta manhã,
que o sr. Ernest Bevin. que se
acha atualmente em convalescença
cm Eanhourne, reassumira suas
funçíes no Foreign Office, no fim
da próxima semana, Essa declara-
çâo, todavia, não põe fim aos boa-
tos, que continuam, de que o prl-
meiro ministro Clemente Attlee vai
designar substituto para Bevin den-
tro de quinze dias.

doviário, teve de enfrentar vlo-
lento fogo. Os comunistas, apro-
veltando o terreno idpal que do-
mina o estreito caminho que
corre pelo desflladelo. estiveram
em situação privilegiada para
cobrir de metralha os soldados
norte-americanos.

Primeira resis>
tência

Fol essa a primeira reslsten-
cia Importante e tenaz, desde
que as forças da ONU começa-
ram há três dias sua ofensiva
pela zona central da Coréia. In-
formações fornecidas pela força
aérea aliada dizem que os ver-
melhos estão se concentrando no
triângulo Hoengsong-Chlpyong-
Hongchon e no setor oeste, prô-
ximo de Seul, numerosos tan-
ques comunistas ocupam posi-
ções, ao mesmo tempo que a
artilharia vermelha faz fogo de
intensidade raras vezes obser-
vaclas nesta campanha. Quinze
aviões comunistas apareopram
sôbre o norte da Coréia, nao ha-
vendo porém noticias de que tl-
vt-ssem causado danos a bom-
bardelros ou caças aliados, que
novamente operaram em grande
número.
Duelo de artilharia

Na frente de Seul. travaram
duelo as baterias de artilharia
aliadas e comunistas, através
do rio Han. cujas águas cresce-
ram grandemente em consequên-
cia do degelo. A destruiria ca-
pitai sul-coreana está envolta
em fumo. proveniente das gra-
nadas fosforescentes norte-ame-
ricanas. Os comunistas envia-
rnm duas fortes patrulhas ao
outro lado do rio Han, para
averiguar o que planejavam os
aliados. Uma delas, composta
de 50 homens, tentou cruzar o
rio 8 quilômetros a leste de Seul.
porém fo! obrigada a retirar-se
p"ln certeiro fogo da artilharia
da ONU.

Intenso fogo
A segunda, com menores efe-

tivos, também retircu-se ao ser
atacada por Intenso fogo de me-
tralhadoras. O correspondente
da United Press, Peter Webb,
Informou que as tropas canaden-
ses travaram seu terceiro com-
bate em 48 horas, ao entrar em
luta com os comunistas chine-
ses. a distância de um tiro de
pistola. O objetivo dos canaden-
se? era uma elevação estrn^égi-
ca, na área do marco 149. em
poder dos vermelhos, e que fica
na parte da frente central. Ao
anoitecer, os canadenses haviam
avançado até 200 metros dan
posições vermelhas. Na frente
central, não houve contacto com
o grosso das forças comunistas,
que parece ter-se retirado atê a
linha que corre ente Pyonchang
e Hoengsong.

ALMIRANTE INGLÊS EM SUBSTITUIÇÃO AO NORTE-AMERICANO
Situação difícil criada por uma interpelação de Churchill na Câmara dos

Comuns, a respeito do comando das forças navais do Pacto do Atlântico

Attlee já havia aprovado a indicação do nome do almirante americano William Fechteler —
Terá qne voltar atrás

Lo,v
JDRES 23 (U. P.)  O primeiro ministro (Jlerne.nl Attlee co-

meçoú a estudar o possível pedido britânico de que um almi-
rante inglês substitua um- norte-americano, como supremo coman-

dante das forras navais do Pacto do Atlântico. A primeira grande
tempestade nos meios militares do Pacto do Atlântico começou a so-
prar quando o líder conservador Winston ChurchiV, ontem, reclamou
quo um innli?? fôsse posto à testa das força!, navais, cargo que — com
a aproixição britânica - havia sido distribuído ao almirante, norte-
americano William Fechteler. Attlee viu-se entfio apanhado em po-
r<Mo escabrosa dc ter que "reconsiderar" um assunto que tinha sido
apromdo por seu, governo, e pediu hoie todos os documentos relacxo-
nadou com a indicação de Fechteler.

A tarefa de- Attlee complica-se rruiis ainda pelo fato de que, com
as relações anglo-americanas não como seria de desejar, Attlee tem

que decidir se deve permitir que essa questão se converta noutra fonte
de disputas entre os dois paises.

Meios informados dizem, qve Truman o o general Eisenhower que-
riam um norte-americano nesse cargo e haviam assentado o nome do

almirante Fechteler, como o do homem indicado para êle. Masi Chur-

chill arregimentando atrás de si os ingleses, orgulhosos de suas trar

diçõês navlTs de todos os partidos, desfechou protestos contra essa
"cavitulaçõo" britânica.

A contenda girou em torno de dois fatores : 1) Que parte da

\IarfnhTbrmnica seria "comandada" por um almirante norte^me-
Zy-, -9 Rabòr si* ãe um modo gem um almirante norte-americano

£? ser Ío no 
'ctmando 

em Za'da longa erperiêncla britânica

em assuntos navais.

Estados Unidos e Grã-Bretanha es-
tudam a possibilidade de propor-
cioná-lo, a fim de não enfraquecer

a resistência de Tito à Rússia
Possui o marechal um Exército de 700 mil ho-
mens, que supera as forças totais de 600 mil

da Rumânia, Hungria e Bulgária
WASHINGTON. 

23 <U. P.) — | o aos satélites soviético:rAS!
Os Estados Unidos e a Grã
Bretanha estudam no momen-

to novos meios de proporcionar
maior auxilio econômico à Iugos-
lavla. Autoridades de ambos os
países informaram que a economia
lngoslnva atravessa uma difícil si-
tuação, em virtude dos grandes
gastos militares e despesas a longo
prazo, decorrentes do Plano Quln-
quenal do Reconstrução.

As autoridades aliadas receiam
o enfraquecimento do marechal
Tito, em sua resistência à Rússia

GRAVE A SITUAÇÃO NA CIDADE PE RABAT
Chega apressadamente a Paris um representante

do governo francês no Marrocos

Parece que não há harmonia^mTi^leta fe pontos de vista sôhre a
questão da independência do Protetoraüo

«odo. desonrosos, do Part, | «KrKfSaX

4CHESON NO SENADO AMERICANO. — O sr. Dean Ache-
' 

son, secretário de Estado, quando de uma visita que fêz ao

Senado, em Washington, a fim de pedir ao Congresso que for-

neca 2.000.000 de «bushell» de trigo para a índia. Aqui o ve-

mÓs em companhia do democrata James Richards e da embai-

yadora da índia, sra. Vijaya L. Pandlr. — (Foto 1. N. P-

PROBLEMAS DO EXTREMO ORIENTE
Não se dá a menor importância às propostas
de solução formuladas por Pietro Nenm e o
vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da

China comunista

WASUr
rASHINGTON. 23 (A. F. P.) —

im porta-voz do Departamen-
to dc Estado, Interrogado

hoie sôbre as várias propostas da
Conferência dos Cinco, para regu-
lar os problemas do Extremo
Oriente, feitas pelo líder italiano
Pietro Nennl e o vice-minlsiro dos
Negóclns Estrangeiros da China
Comunista, limitou-se a recordar

ATTLEE SOFRE UMA DERROTA TÉC
NICA NA CÂMARA DOS COMUNS

Suas conseqüências, porém, nao obrigam o governo

pedir demissão, nem a dissolução da Câmara

Mesmo com a oposicãole^^m^rTdTíiWnete, foi aprovada
uma lei sôbre liberação de transportes

a

IONDRES, 
23 (AFP) — O go-

j ' f-rno trabalhista sofreu,
esta tarde, na Câmara dos Co-
muns, uma derrota «técnica»,
cujas conseqüências nSo acar-
retarào nem uma visita do Prl-
meiro Ministro ao rei, para pe-
dir demissão, nem a dlssoluçSo
da Câmara, embora os depu-
tados conservadores tenham re-
bebido o resultado da votação

DR. P. DE ARAÚJO PENA
CLINICA DOMEOPATIÜA .

(«as.: Quitando, 17 - Tel.: Í2-29M
tlfR.: r, A,. .Iulho, «2. Tel.: 27-9219

aos gritos de : «Demissão ! Dé-

missão '.» .
Apesar da oposição do ml-

nlstro dos Transportes, os depu-
tados aprovaram, com efeito,
por 242 votos contra 234, o pro-
leto de lei pedindo certa libe-
rallzaçao dos transportes ter-
restres, hoje nacionalizados.
Esse projeto íol apresentado a
titulo pessoal por um deputado
conservador. A «derrota-» do
eove<-no se explica porque sex-
ta-feira é um dia particular-
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FACULDADE DE FARMÁCIA E

ODONTOLOGIA DO ESTADO
DO RIO

CONVITE

A Faculdade . convida «eus ain-

n08 c ex-alunos a re«.ip<:ao qne
lhrB «ferece hoje dia 24 fts 20 lio-

ras cm sun sede por tiotlvo
aniversário de fundação.

SOARES BRANDÃO
Ser. rei n rio

dc

RAHCO MOSCOSO aASTRO^A.

mente «penoso* no Parlamento.
A sessão, nesse dia, começa às
11 horas, ao Invés de 14h30m,
e a ordem do dia e reservada
à discussão de propostas de lei
emanadas de Iniciativas .ies-
soais dos parlamentares. Vários
deputados que, de segunda a

quinta-feira, têm que assistir
pessoalmente as sessões da Ca-
mara, aproveitam a sexta-feira
para voltar às suas clrcuns-
crições, particularmente os par-
lamentares escoceses, trabalhls-
tas, em sua maioria.

Baixa no café
NOVA YORK. 23 (U. P.) — O

café Santos" "S" para entrega a
termo fechou hoje na Bolsa de
Café com uma baixa de 2 a 8 pon-
tos vendendo-se 140 contratos. O
"Santos" "U", a termo, teve uma
halxa dc ü pontos, sem vendas. No
mercado de entrega Imediata, os
preços se mantiveram todos nos
níveis máximos com o Santns Tipo
4 cotado a 55 cents e melo por 11-
bra, e os colombianos a 60 112.

O interesse n0 Santns "S" a tér-

, mo. nn encerramento dc quarta-
feira 21 do corrente, íoi de 2.257

I contratos, nu sejam 52 menos que
! na sessão nnterlor rt.i Bolsa. O in-
i teresse nberto na Casse "l " man-
• teve-se sem alteração em quatro
i lolíV

quo existia no selo das Nações
Unidas uma Comissão de Bons
Ofícios, que se esforça para en-
contrar um meio de solucionar
pacificamente o conflito coreano.

Um porta-voz acrescentou que
nao tinha nenhum comentário a
formular a respeito destas por-
postas à Conferência dos Cinco e
que o governo dos Estados Unldos
nao fol Informado por ninguém.

Por outro lado, o pr.rta-voz do
Departamento de Estado Indicou,
em resposta a um jornalista, que
a resposta soviética às recentes no-
tas americana, francesa e brita-
nica, concernente a reunião dos
ministros dos Negócios Estrangei-
ros dos Quatro Grandes, continua-
ria a ser esperada.

PARIS, 
23 (U. P.) — Um re-

presentante do governo
francês, no Marrocos, chegou
apressadamente a esta capital,
por via aérea, procedente de
Rabat, para consultar urgente-
mente o Ministério dos Nego-
cios Estrangeiros, sôbre a «ex-
plosiva» situação política ali.

Essa visita é uma consequên-
cia da última negativa do sul-
tão Mohammed Ben Yousseí
Sidi de desautorizar as táticas
do Partido Ultra-Nacionalista
«Istiquilal». que se dedica à
propaganda da idéia da inde-
pendência completa dêsse Pro-
tetorado, em cujo território se-
rão instaladas seis bases da
Força Aérea Norte-Amencuna.

O general Alphonse Juin. Pre-
sidente Geral francês no Mar-
roços, e que ocupará um alto
cargo no Exército do Pacto do
Atlântico, sob as ordens do ge-
neral Eisenhov/er. está resolvi-
do a levar a questão a cabo.
mesmo ã custa de uma crise e
da abdicação do sultão.

O soberano tem se negado,
até agora, a desautorizar certos

do, com receio de que isso o
coloque -:no campo dos infiéis».

A gravidade com que a Fran-
ça encara a situação está tra-
du7ida no ato de ontem do pri-
meiro ministro Pleven. que con-
voc.ou seus principais ministros
para uma reunião, a fim de es-
tudar tôda a quostão.

Na primeira hora de hoje,
chegou de Rabat em avião M.

ciai do general Juin, para con-
tinuar as conversações com o
ministro do Exterior, Robert.
Schuman.

Parece que não há harmonia
completa de pontos de vista sô-
bre a questão entre os princi-
pais membros do governo. Diz-
se que Pleven e o ministro do
Interior, Queuille, apoiam a po-
litica firme de Juin.

Poderes extraordinários a
De Gasperi

R
Justifica o «premier» italiano as pretensões

governamentais
OMA. 23 (A F. P.) — De

Notícia qne não é
verdadeira

PARIS, 23 (AFP) — Em nota
oficial, o Ministério da Defesa Na-
cionai declara "destituída de todo
e qualquer fundamento" a Infor-
maçao de que "uma agência de lm-
prensa estrangeira difundiu, ontem,
e confirmou, hoje, de que estariam
em curso conversações entre auto-
rldades francesas e o governo dos
Estados Unidos, tendo em vista a
edificaçSo, no território francês
metropolitano, de bases militares
destinadas às forças aéreas ame-
ricanas.

Niemoeller em
Londres

LONDRES, 23 (AFP) — Vindo
de Nova York, chegou às primei-
ras horas da tarde, a esta capital,
o pastor Niemoeller. tendo assls-
tido, esta noite, à reunião pública
organiznda parn protestar contra o
rearmamento da Alemanha Ociden-
tal e na qual falaram lord Stans-
gate, ministro trabalhista do Ar;
sr. Élwyn Jones, deputado do La-
bour Pnrty e antigo Procurador
Geral adjunto no Tribunal de
Nuremberg.

Numa declaração que fêz ao des-
cer do avião, o pastor Niemoeller
frisando que a grande maioria de
alemães das zonas ocidentais opõe-
se ao rearmamento da Alemanha,
afirmou que êste "nilo contribuirá
para a segurança da Europa, mas
aumentará os perigos da guerra".

Pleven pede um
voto de confiança

Motiva êsse fato a
questão do projeto de
lei governamental sô-

bre a reforma
eleitoral

Gasperi defendeu hoje, ante o
grupo parlamentar democrata-

cristão, o projeto de concessão ao
governo de poderes extraordlnâ-
rios. em matéria econômica e de
politica social, que foi alvo de vi-
vas criticas.

O presidente do Conselho decla-
rou que. se poderes mais extensos
são pedidos pelo governo, é "para

permitir-lhe intervir mais rãplda-
mente, para defender sobretudo os
fracos contra o egoísmo dos mais
fortes c manter o poder aquisitivo
dos salários".

Quanto à política social. De Gas-
peri procurou justificar as preten-
soes gnvernamentais. acentuando
tudo o que fol feito para reduzir

o desemprego e expondo as medi-
das encaradas para remediar o
máximo possível a situação atual,
seja por obras públicas, seja pela
imigração pnra o Brasil e a Aus-
trália, notadamente.

Em seguida, fizeram uso dn pa-
lavra defensores e opositores do
projeto em questão, aprovando-se
por aclamação a primeira pnrte do
mesmo.

A segunda parte fol votada por
chamada nominal, Incluindo a con-
fiança ao governo.

Cindem-se as lios?
tes comunistas

italianas
ROMA, 23 (AFP) — Três mili-

tantes sindicalistas foram expulsos
d0 Partido Comunista, em Mantua,
segundo os jornais. Trata-se de
Glovannl Benventl, Andréa Berfaz-
zoni e Casimlro Zanella. acusado
de se terem "Insurgido contra a
disciplina", de acordo com o co-
munista Cecconi, que desertou re-
centemente das fileiras do Partido,
em sinal de solidariedade com os
deputados Aldo Magnanl e Waldo
Cucchi.

Os Jornais nnticlam ainda que
Enio Marzetti, antigo secretário
político do Partido Socialista, de
Ncnni. demitiu-sfi em Ascoll e for-
mou uma seção Independente, a
que já aderiram quarenta g qunlro

I militantes de seu partido.

PAKIS, 
23 (U. P.) — O pri-

mel-ro ministro Rene
Pleven pediu à Assom-

bléia Nacional, hojo, à noite,
ura voto de confiança, para
que ela concorde em estudar
o projeto dc lei governa men-
tal de reforma eleitoral.

Antes disso, a Assembléia
rejeitou sete contra-projotos
sôbre o espinhoso problema.

Já há dias a Comissão 'te
Sufrágio Universal da Assem-
bléia havia rejeitado o nroje-
to governamental, mas em vez
tle arriscar a viria dn schi-
nete, procurando obrigar a
Assembléia a aprovar o pro-
jeto. Pleven preferiu aprpeen-
tar a questão de confiança,
apenas na base de ser mes-
mo considerado pela Assem-
bléia, prova essa que êle cnn-
sidera mais fácil de ganlnr.

Batalhão cubano |
i

para lutar na j
Coréia j

WASHINGTON, 23 - (U. j
p.) — O chefe do estado maior
do exército cubano, general
Ruperto Cabrera, disse em con-
ferêncla de imprensa, que os
componentes do batalhão cuba-
no, oferecido ao comando da
O. N. U. para serviço na Co-
réia, serão escolhidos dentre o
exército cubano. Declinou do
calcular quando estará pronto
o batalhão, mas disse que se-
riam necessários aproximada-
mente seis meses para. equipa-
lo com armas modernas e troi-
nâ-lo em seu emprego.

O presidente Carlos Prio So-
carras convocou uma sessão ea-
pecial do Congresso cubano pa-
ra aprovar o envio de um bata-
lhão à Coréia, de acordo com
a exigência da constituição
cubana. Disse Cabrera que as
tropas em questão constitui-
riam um «batalhão reforçado»,
de cerca de 1.000 homens, os
quais seriam selecionados de
acordo com suas aptidões físi-
cas e com a idade. Acrescentou
que o comandante do batalhão
ainda não foi escolhido e que
tôda a questão estava sendo
estudada pelo estado maior.

O general Qnirino Uria, ins-
petor geral dn exército, qne es-
ta visitando êste pais em com-
panhia de Cabrera, e que es-
tava presente a conferência de
imprensa, interveio para riis-er
que se consideraria feliz se
fosse escolhido parn o pêíto.

Scliaclit vem
mesmo ao Brasil
DARIS, 23 (U. P.) — O
* dr. Hjalmar Schacht,
ex-ministro das Finanças
da Alemanha nazista, es-
tacionará em Paris duran-
te vários dias, a caminho
do Brasil e do Chile, de
acordo com o consulado
geral alemão, O dr. Scha-
cht chegou da Alemanha
ontem, à noite, e instalou-
se num grande hotel, no
centro do Paris. As auto-
ridades consulares recusa-
ram a dizer quando êle
partirá para a América do
Sul ou qual o propósito de
sua viagem.

*
PARIS. 23 (AFP) —

Foi concedida ao ex-minis-
tro da Economia da Ale-
manha, dr. Hjalmar Scha-
cht, autorização de per-
manência de oito dias na
França.

_   .. :os. se nâo
lhe fôr proporcionado maior auxl-
lio econômico. Não obstante, nfio
se pensou ainda em enviar armaa
à Iugoslávia, cuja utilidade princi-
pai para os aliados repousa no seu
exército, de 700.000 homens, que •
supera as forças totais, de 600.000
homens, da P.umania, Hungria e
Bulgária.

Alguns cálculos estimam que o
auxilio necessitado pela Iugoslávia
chegaria até 400.000.000 de dólares,
caso se quisesse resolver adequa-
damente a atual crise financeira.
Entretanto, os Estados Unidos
acreditam que seriam necessário»
menos milhões de dólares, se Tito
abandonasse seu otimista Plano
Qüinqüenal e prestasse mais aten-
ção às necessidades urgentes do
país. Os Estados Unidos e a Gra-
Bretanha já concederam quantias
fabulosas ao marechal Tito, sendo
que só o total do auxilio norte-
americano ascende até agora a
125.000.000 rio dólares.

Quando o secretário de Estado
adjunto, sr. George Perklns, que
conferonciou com Tito, regressar
aos Estados Unidos, em princípios
da semana próxima, passnr-se-6 em
revista tôda a situação. Os dire-
tores do Banco Mundial acreditam
que será fácil à Iugoslávia obter
um empréstimo considerável, como
o que solicitou em 1949, o que ali-
viará o auxílio financeiro necessá-
rio. pelo que as autoridades oci-
dentais aguardam a decisão do
Banco, antes de tratar definitiva-
mente da crise econômica iugosla-
va. Receberam-se certas informa-
ções de Belgrado, segundo as qunls
lá 

'agora 
não será encarado tao

seriamente o Plano Qüinqüenal.

Grupos de guerri-
lheiros

LONDRES. 23 (U. P.1 — Meios
militares britânicos dizem qua
qualquer ação militar do Comin-
form contra a Iugoslávia seria lnl-
ciada por grupos de guerrilheiros
anti-tltistas. formados e petrecha-
dos nos países satélites. Tal Infll-
tração armada, que se espera seja
qualifica de "cruzada dos guer-
rilhelros", seria reforçada, mal»
tarde, por forças armadas da Ru-
mania, Bulgária e Hungria, segun-
do os informantes. Estes, entre-
tanto, acreditam que a Iugoslávia
seria capar, de dominar tais movi-
mentos. enquanto a Rússia não en-
viasse seus pióprios exércitos. Cal-
culam Cies que o exército iugos-
lavo disponha de 300.000 homens,
ou 30 divisões. Isto é. mais do que
o Ocidente tem disponível para a
força' unificada de defesa do oci-
dente. Acreditam que as atuais
advertências ocidentais à Rússia e
aos satélites, contra um ataque à
Iugoslávia, poderiam revelar-se um

poderoso fator dissunsivo contra a
agressão Imediata. Mas argumen-
tam que Isso não constitut substi-
tuto para preparativos a fundo.

Até agora, náo se cuidou dos
ajustes militares entre o Ocidente
e a Iugoslávia, segundo as referi-
da<= fontes de informação. Sabe-se.
não obstante, que se havia prome-
tido ajuda militar a Tito, caso êle
carecesse dela. E Tito. em dlscur-
so recente, deixou ver claramente
que pediria essa ajuda, so a Iugos-
lâvia fôsse atacada.

Afastada a amea-
ça de greve geral

LONDRES. 23 (AFP) — Anun-
ciou-se oficialmente esta tarde ter
sido feito acordo, resolvendo a
questão entre os ferroviários e a
Comissão Executiva das Estradas
de Ferro. Ficou, assim, afastada a
ameaça da greve geral ferroviária.
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Quem é que o sr. Getúlio
botu na direção do seu mu tu»
tino oficial, como interprete-
mor da coisa «populista»? O
picaresco sr. Cardoso rie Miran-
da, quo é uma espécie de aio
frustrado. O sr. Miranda tem
um ódio. de que se nutre e com
o qual alimenta as suas mani-
festações literárias e históricas:
é o ódio pela Ilepública. Vive
aquele serviça) dos engraçados
príncipes brasileiros a decantar
os encantos e virtudes da mo-
narquia, cuja restauração é a
sua idéia íixa. ao mesmo tempo
que não perde oportunidade de
denegrir o regime republicano
e as suas mazelas... Claro que
tudo isto é apenas pitoresco.
Assim afanoso na sua curiosa
diligência a favor de um pas-
sado bolorento e definitivamen-
te morlo, o sr. Miranda não
pode ser levado a sério: ê como
se estivesse metido em camisa
de bofes e calções de veludos,
e assim fantasiado nos batesse

¦ à porta, na sua ridícula cateque-
se monarquist a.

O fato de o aio Miranda sei-
colocado à frente do matutino
oficial só vale como mnis uma

• prova de como Getúlio pouco

CARAMELO
Joel Silveira.

está ligando para o verniz revo-
luciortário de sua governança
Na hora de escolher seus auxi-
liares e agentes, o «populisroo*-
fica sobrando — quem vai para
os postos mais graúdos é o mag-
nata Jaffet, é o miliardário Lá-
fer, o usineiro Cleofas ou o ba-
rão Cardoso de Miranda, gente
que tem tanto a ver com o so-
cialismo quanto o novo diretor
de «A Manhã» tem a ver com
a República.

Os «queremistas» mais creu-
tes, aqueles que, meio encabu-
lados, procuram enganar-se a si
mesmos, inventaram uma expli-
cação para os desconcertantes
desvios do sr. Vargas. Dizem:
sE' só no começo. O homem
não pode fazer, logo no prin-
cipio, tudo o que pretende. Tem
que consolidar a sua posição...;,
A crença deles é a de que. da-

qui a quatro ou seis meses, o
chefão porá de lado os seus
magnatas e especuladores, os
poderosos representantes do di-
nheiro, e chamará ao peito a
gente do seu ((trabalhismo»,
agora posta de lado. E' uma es-
perançu — mas é uma esperan-
ça muito frágil e tênue. Todo
mundo sabe que o sr. Getúlio
vai se dar muito bem com os
endinheirados que pôs no go-
vêrno. Sempre se deu. Que foi
a ditadura senão uma poderosa
chocadeira de fortunas, de ovos
de ouro? Dela os ricos saíram
ainda mais ricos, o que sem dú-
vida tornou os pobres mais po-
bres — mas istp não tinha gran-
de importância, pois os «anji-
nhos» e a «cadeira americana»
do carrasco Muller garantiam a
plena eficiência dessa bizarra
Paz Social que os srs. Lodi e
Daudt. trazem na boca. como se
mastigassem um caramelo.

VARIAS OCORRÊNCIAS

TSa Reitoria da Universidade do Brasil o
ministro da Educação

Percorreu demoradamente os diversos departamentos, que se acham instalados numa
das alas do antigo Hospital de Alienados — Discursando, disse estar o governo empe-
nhado no fortalecimento da instituição universitária — Almoço em sua honra — Pro-

messa de ampliação das bolsas de estudos
O 

'mlnislro 
da Educação, sr. Simões

Fiiho, %-isitou, ontem, a Reitoria ria
Universidade do Brasil, que se acha
Instalada numa das alas do antigo
Hospital de Alienados, na praia Ver-
mellia.

Recebido pelo reitor, sr. Pedro Cal-
num por membros dos Conselhos
Universitários e de Curadores, fun-
Clòhários da casa, pelo presidente (lo
Diretório Central de Estudantes e ou-
tros acadêmicos, aquele ministro per-
corieu demoradamente os departamen-
tos da Reitoria, cujo prédio foi re-
formado na gestão do atual reitor.

.' FORTALECIMENTO DA INSTI-
TIIÇAO UNIVERSITÁRIA

Ao findar a visita, os conselhos
Universitário e de Curadores recep-
cionnram o sr, Simões Filho em ses-
«fto conjunta na qual fuiou o sr. Pe-
dro'Calmon.'Agradecendo, o titular da pasta da
Educação t» Saúde pronunciou o se-
guinte discurso:

sXa mínhu primeira visita. como
ministro de Estado, a Universidade
do Brasil, desejo assinalar o empe-
nho do Governo da República em
manter com as universidades brasi-
leiras ralações de estreita colabora-
«ão e proveitoso contacto.

O trabalho que se realiza nesla
casa — padrão que e e deve ser do
sistema universitário brasileiro —
adquire relevo tanto mainr quanto
mais se desenvolve e acentua nos
planos do Ministério o alargamento
da - educação popular, em círculos ca-
da vez mais amplos.

O esforço de educação das massas,
na. convergência de todos os recur-
sos e energias .poderia, não fosse a
Universidade, acarretar aquilo que um
dos nossos mais proveetos técnicos cha-
mou de «crise da cultura quaiitati-
vai. Dal. embora consideremos de-
ver primeiro e indeclinável o desen-
Volvimento da educação popular, es-
tamos empenhados, ao mesmo tem-
po. no fortalecimento da Instituição
universitária, no aprimoramento dos
seus quadros e na maior altitude dos
seus trabalhos."Mos momentos de ebulição social.
« sob a cúpula das universidades que
se' há de encontrar, na serenidade rio

Concessão de prerroga-
tivas a funcionários

com mais de 40 anos de
serviços na Central

O diretor da Central do Brasil,
considerando que é de inteira justiça
a concessão de prerrogativas a ser-
vidore.s que tenham prestado serviços
*-Central durante 40 ou mais anos.baixou portaria concedendo passe ga-binete aos servidores aposentados após40 ou mais anos de serviços e eE-tendendo essa medida aos que aindo.se encontram em exercício desde queestejam em idênticas condições quan-. ,to ao tempo de serviço.

|j|| :"::"/ . ;; g g.g'-: ¦ g
___»'K J_i_ ~$& ' ' •''»'** % 'v'

Aspecto ,to almoço oferecido ao sr. Simões Filho
Universidade do Brasil.

ioiitífico, as fórmulas e ks ilustre
os problemas que nos

'mim

na Reitoria da

tru balho
soluções para
angustiam.

Por expressa determinação do se-
nliur presidente da República, trans-
mito. assim, ao preclaro reitor e a
todos os que trabalham em atlvida-

I ries universitárias, a sua mensagem
de confiança e os propósitos em que
está o governo de prestigiar a Uni-
versidade do Brasil, esperando dela
a continuidade do seu iabor pela
cultura nacional.

Saúcio a todos, nn pessoa do reitor

o magnífico,

Tribunal do Júri
ENTRO;', ONTEM. EM NOVO JUL-
GAMENTO O FISCAL DA GUAR-

DA MUNICIPAL -SABIÁ''

Realizou-se, ontem, o julgamento do
fiscal da Guarda Municipal Lucindo Mi-
guel Cruz Costa, conhecido por "Sabiá",
que no dia 1 oe fevereiro de 19-19 assas-
sinara. em frente ao Hotel Serrador, o
desordeiro Edgar Oliveira dos Santos,
vulgo "Edgarzinho".

O acusado, que havia sido ameaçado
de mo;'te pela vítima, já ffira anterior-
menti» submetido a dois julgamentos, se-
gendo noticiamos em nossa edição de
ontem, tendo sido primeiramente conde-
nado á pena de dois anos e oito meses

i de prisão, obtendo sua absolvição, no
segundo julgamento.

Em virtude di apelação interposta
pelo representante do Ministério Público,
teve o réu. de subin»jier-se a novo júri,
que se iniciou às 13 horas de ontem.

A acusação esteve a cargo do promo-
tor Emerson de Lima, funcionando co-
mo assistente do Ministério Público o
advogado Alfredo Tranjan.

Foram patronos do réu ns advogados
(Assis Serrano Neves e Mário de Fl-
gueiredo.

0>» trabalhos se prolongavam ainda
quando encerrávamos esta edição.

Execução do plano de lança
mento do Livro Didático

Reuniu-se ontem, a comissão encarregada de
• estudar o assunto

Convocados pelo ministro da Edu-
«Çfies e Saúde estiveram reunidos
tè'.. srs. Augusto Meier, diretor do
Instituto Nacional do Livro. Gildá-
lio"; Amado diretor do Colégio Pedro
CI.. «--d. Lúcib Magalhães, diretora
io' Ensino Secuiidário, os quais inte-
grU.ui, a Comissão de Estudos para
pôr em imediata execução o plano
de lançamento do Livro Didático, qu
deverá- ser impresso pelo Governo.
Êste plano, que visa solucionar um
dos ; graves problemas que entravam
«.'-"educação do pais. corresponde à
promessa feita pelo ministro da pasta
nb'.momento de sua posse, conforme a
manifestação do presidente dn Repú-
bllca no sentido de tornar acessível a
ifistrüçáo às camadas menos favore-
cldas do povo. A referida comissão
está incumbida rie organizar as bases
pura. os concursos de seleção dos li-
vros didáticos, destinados a todas as
distípllnas do Curso Secundário

Violências contra a im-
prensa em São Paulo

" : DIRIGE-SE A A. li. I. AO¦ GOVERNADOR syARCEZ
Ao governador Lucas (iarcez. o pre-

sidente da A. B. I. enviou s, segui"i'se
telegrama:' — «A Associação Brasilel-
ra de Imprensa salienta m v. excia.
Ijue a 'liberdade de Imprensa, asseuu-
rada pela Constituição ?*ed\»ral e :el-
terada na Estadual de São "aulo cão
s*e condiciona nem limita tendência
filosóficas ou políticas. ,'lentiíicada da
apreensão dns jornais «ia chamaria
«Imprensa Populars» nos mas 20 s- 21,
assim como da prisão -le jornalelros,
a Casa do Jornalista leva tais fatos
ao conhecimento de v. «xcia., nn c r-
teza rte que providências definitivamen-
te repáradoras de práticas arbitradas
sejam adotadas por v. .ixcia Atenc'o-
sas saudações. — (a.1 HThert .Vo-
set, presidente».

A primeira parte dos trabalhos daComissão deverá licar concluída den-tro de 15 d:as, em virtude da urpèn-
cia que lhe foi recon endhda.

Associação dos Agen-
tes Fiscais do Imposto
de Consumo do Brasil

Deverá realizar-se no dia 26 do cor-
rente, às 17 horas, na serie social da
Associação rios Agentes Fiscais do Jm-
posto de Consumo do Brasil, sita n.
Avenida Rio Branco número 117, se-
gundo andar, sala número 228. a pos-se da sua nova diretoria, assim cons-
tltulria:

Presidente, Arlosto César de Azeve-
du; vice-presidente. Arlindo Soriano
1'upe: primeiro secretário Dilermando
Duarte Co.\, segundo secretário, Car-
Ios Bayma rie Oliveira: primeiro lesou-
reiro. Aloisio Ribeiro da Boamorle;
segundo tesoureiro. Clóvls Soares Du-
tra: orador oficial, Alcides Gomes
Valente; bibUotecájio-arquivista, Luis
Felipe rie Cnstilhos Goycoehêa. Con-
selho Fiscal: srs.: Oton .Túlio de Bar-
ros Melo, .João Rodrigues de Almeida
Castro x- Vitor José de .Matos. Su-
plentes: srs. Osvaldo Nobre Gaudie-
Ley, Everardo Gonçalves de Melo e
Aguinaldo Grave.

Asessão será presidida pelo sr.
Rubens Rêgu Serra Martins, secreta-
rindo peUis srs. Oton Júlio rie Bar-
ros Melo e Francisco Perl de Sousa
Alencar, membros da diretoria cujo
mandato termina.

Em dia que será oportunamente
anunciado, a diretoria ora empossa-
da irá. incorporada e em companhia
dos agentes fiscais rio imposto de con-
sumo aqui residentes e que se encon-
trarem em trânsito, cumprimentar o
presidente da República c os minis-
trn? de Estado.

Dr. A. de Carvalho Azevedo
Estágio na Universidade dc MichitíMii <=> Hospital Henry Ford,
nos Estados Unidos. D«»;n»,'!'s internas — Coração e Eletroear-
tlio-rrafia. — Avenida Nilo Peçanha, 12 — 4" andar — Sala 107-
U!nr!:i-nente, de Ki às 18 horas — Tels.: 52-1855 — Kes».: 3--8,'v'*)

cuja inteligt^n-
cia enobrece esta casa, restaurada
psir êle na tranqüilidade austera de
sua nobreza, a êle e aos Insignes
mestres que o ajudam no desempê-
nho de preparar as gerações rio fu-
turo».

ALMOÇO AO MINISTRO
A seguir, o sr.' Pedro Calmon, ofe-

receu um almoço ao ministro, do qual
participaram, além de chefes de ser-
viço. os membros dos conselhos uni-
versitárlo e de Curadores presentes,
inclusive os representantes da classe
universitária. Agradecendo as palavras
q-.ie lhe foram dirigidas peio profes-
sôr Oscar da Cunha., o sr. Simões
Filho ainda uma vez usou da pala-
vro.

AMPLIAÇÃO DAS BOLSAS DE
ESTUDOS

No decorrer da sua visita, n titular
ria Educação foi Inteirado peio sr.
Pedro Calmon das atividades Ua Uni-
versidade. merecendo particular aten-
çtUi do ministro, a concessão de boi-
sas dc» estudos. Revelou, então, o sr.
Simões Filho, o seu propósito de es-
llmulai a iniciativa privada no senti-
dn de concorrer pura a ampliação do
número rte bolsistas, bem como da
cooperação oficial.

Homicídio — Desastres
pelamentos —

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

Homicídio
No piitio da estação de Cnsrudura,

ao indo rto depósito de mercadorias. íol
encontrado morto com o crânio esfa-
celado, o engraxate Jorge Silva, de <ln
am.s, que fazia ponlo na rua SíriOnlo
Pais, naquele subúrbio A polícia do
24." distrito fis remove! o corpo do
inditoso homem iniciando diligências
em torno do fato. Soube então a policia
que o menor Sebastião Vani, de 17
anos tora quem descobrira o cadáver
u que junto ao mesmo dormia um ho-
mem idoso, de côr branca, o qual. ao
notar o espanto do menor, calcou os
sapatos e desapareceu. Prosseguem as
diligências para a descoberta do cri-
mlnoso.

Desastres
Na rua Conde de Bonfim, em frente

ao n. 1.037, verificou-se um desastre
com um auto-lotaçao. ficando feridos
o operário Jorge Jacinto, dv 20 anos,
solteiro, morador na rua Azevedo Ll-
ma. 28: o comerciário Celso Manuel rie
Paula Guimarães de 2o anos, resl-
dente na rua Condenha, 58 t» o enge-
nheiro Válter Moura, residente na rua
Santa Carolina, 24. Todos sofreram
contusões v escoriações generalizadas,
sendo os dsjis primeiros medicados pela
Assistência e o último no Hosçital N.
S. das Graças.

m * *

Na rua da Abolição, a camlonete n.
8.9S.8Í*, da Prefeitura, chocou-se com
o bonde n. 1.716. ria linha 7S. guiado
pelo motorneiro regulamento S.290, fl-
cando feridos os seguintes guardas mu.
nicípals: Anfílnin Gonçalves, de 36 -inos,
casado, morador na rua Ana Neri 641:
Claudionor Costa de 27 anos. casado,
residente na rua Pacheco Leão. 226;
e Silvestre Belmirn da Sllfa. de 46 anos,
casado, morador na rua Barão de Petró-
polis. 118. rasa 10. Todos sofreram
contusões e escoriações generalizadas,
sendo medicados pela Assistência do
Méier.

Acidentes
Entre as estações de Encantado e

Engenho de Dentro, caiu de um trem
um homem, rie efir preta, aparentando
28 anos. o qual sofreu fratura do crft-
nio. falecendo ao ser internado no Hos-
pitai de Pronto Socorro. O cadáver foi
removido pnra o necrotério do Instituto
Médico Legal.

•

Carlos Pereira Cardoso, de 33 anns,
casado pedreiro, morador na rua Hen-
1'iiiue Fleuss. 475. caiu rie um andai-
me em que trabalhava, no prédio em
obras da rua Leopoldina Bastos, 130,
sofrendo graves ferimentos. Ao ser
medicado pela Assistência, faleceu, sen.
do o cadáver removido para o necroté-
rio do Instituto Medicai Legal,

Atropelamentos
Na praia do Flamengo, em fronte à

sede rio clube do mesmo nome o estu-
donte Mário Cunha, de 18 anos. sol-
teiro, morador na rua Alzira Valdeta-
ro. 40. foi atropelado por um aulo-
móvel, sofrendo fratura do hraço es-
querrio. A Assistência sororreu-o.*** «

Na nu» 24 de Maio, esquina de Dias
da Cruz. um automóvel atropelou e ma.
tou um desconhecido. O fato foi co-
municado à polícia rio 22.0 distrito,
sendo tomadas providências quanto á
identificação da vitima e do carro atro-
pelador. bem como a remoção do cada.
ver para o necrotério do Instituto Mé-
dico Legal.

Agressões
Na ladeira do Vnlonco, 45. o estiva-

dor Lino Olmes. rie 42 anos solteiro,
ali residente, teve uma desinteligência
com o industriãrio irineu Pereira de
Mesquita, vulgo íPernamhueoi mora-
dor na rua Frei Caneca, 43. agredindo-
se ambos mutuamente. O primeiro so.
freu ferimentos penetrantes no hemi-
tórax direito e no nbrtome. o o segun-
do, contusões na região frontal, sendo
ambos medicados pela Assistência.•

Moaclr Correia da Silva, de 23 anos,
casado, operário, morador na run GhL
vão 92, barracão sem número, agredia
sua senhoria Carmelita Gama de 43
anos. casada com o operário Manuel
Correia rie Sousa, quando êste interveio,
em defesa da esposa. Munindo-st. en-
tão. de uma faca e de uma barra de
ferro, Moaclr pôs-se a desferii golpes
no antagonisla. Em dado momento,
Carmelita arrebatou a faca rio Inqul.
Uno. agredlndo-o com a mesma. To-

— Acidentes
Agressões

Atro-
Inquilinato

i
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Seria pedida a revisão da Lei do
Uma informação obtida no Catete, a propósito de um

pedido de providências de numerosos inquilinos
Ameaçados de terem majorados seus alugueres, os moradores do edifi-
cio «Santos Lopes» — Nada pôde fazer a Delegacia de Economia Po
pular - Devem ser enviados abaixo-assinados ao presidente da República
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FEV. 28
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dos sofreram ferimentos diversos, sen-
do medicados pela Assistência. Por se
achar em estado mais grave, Manuel
foi internado no Hospital dt ?ronto So.
corro.

Não logrou o sindicato
desligar-se, da

Federação
O Sindicato Nacional dos Comercia-

rios da Murinha Mercante dirigiu-se,
há tempos, ao Ministério do Trabalho,
solicitando desligamento, da Federação
Nacional dos Trabalhadores em Trans-
portes Marítimos e Fluviais, em vista
de abaixo assinado de associados, e
também de resolução da assembléia
geral.

A matéria é regulada em portaria
ministerial, n. 39, de agosto de 1944,
cujo artigo 22 estatui : ..O desliga-
mento rie qualquer entidade filiada a
uma federação ou confederação só
se poderá efetuar, mediante prévio
pronunciamento da assembléia geral,
pela maioria dos associados inscritos,
subordinada a decisão à, homologação
do ¦ ministro do Trabalho, Indústria
e Comércio;».

O consultor jurídico do Ministério
foi de parecer, pois, que o pedido nào
está em condições de ser homologado
pelo que o ministro o indeferiu.

XSTÉVE, ontem, em nossa re-
daçfio, o sr. Diogo Gonçal-
ves dos Santos, residente

no Edifício "Santos Lopes", à
rua André Cavalcanti n 15, apar-
tamento 207, que disse falar em
nome de todos os moradores do
prédio, a íim de relatar o que
se segue.

Residem naquele edifício, de
que é proprietário o sr. Francis-
no Santos Lopes, e que é admi-
nistrado pela firma Duvivier &
Cia.. 44 famílias, lota! dos apar-
tamenlos distribuídos pelos qua-
tro andares do prédio.

Todos esses Inquilinos estão
ali mediante contrato por dois
anos.

Assim ocorre com o iniorman-
te, cujo contrato de localização
com término em 28 de outubro
de 1950, pela anterior lei do in-
quilinato, estaria prorrogado até
31 de dezembro do mesmo ano.
Nesse ponto, entretanto a atual
Lei de Inquilinato é omissa.

Valendo-se disso, a firma admi-
nistradora Duvivier & Cia. acaba
de dirigir a todos os inquilinos
do edifício, com data de 10 do
corrente, uma carta-aviso, decla-
rando que vai requerer ã Prefei-
tura novo arbitramento de alu-
guel dos respectivos apartamen-
tos e que, já a partir deste mês,
será cobrada dos seus moradores
a despesa de condomínio.

Lembrando que a Lel do Inqul-
llnato em vigor, quando da sua
votação, recebeu várias emendas
de autoria do deputado Duvivier,
frisou que a mesma, entretanto,
não autoriza o qoe se pretende
exigir dos moradores do edifí-
cio.

REFORMA DA LEI DE
INQUILINATO

Informou que esteve na Dele-
gacia de Economia Popular, a
fim de pedir providências ao res-
pectivo delegado, nada eonseguln-
do senão a indicação para dirl-
gir-se ao prefeito, no sentido de
não consentir no aumento de alu-
guei, através de novo arbitrameh-
to, e ao presidente da República,
para que seja feita uma revisão
da Lei de Inquilinato em vigor.

Nesse sentido dirigiu-se ao Ca-
tete, onde, recebido por um ofi-
clal de gabinete, foi Informado
de que o caminho seria um abai-
so-assinado dos inquilinos inte-

Quer que o filho seja
internado

Esteve na redação deste jornal o
sr. Alcides Galvão. funcionário muni-
cipal, aposentado e residente à estra-
da do Soca) n. 1.108, ^asa S, i ut
veio fazer um apelo às autoridades
competentes no senido de .ier o reu
íilho Jorge Ubirajara Gaivâo. que se
acha seriamente enfermo, internado em
qualquer hospital da Prefeitura ou da
Üniào.

Associações Culturais e Científicas

Vultosas malversações na Caixa Eco-
nômica de Pernambuco

Até agora, porém, a única punição que se deu
aos responsáveis foi a demissão dos cargos que
ocupavam na diretoria — Ainda a briga dos en-
genheiros — O Tribunal de Contas não tomo a
conhecimento das representações — Outros

processos julgados ontem
Tribunal de Contas realizou, on-

tem. mais uma sessão ordinária cie fl-
callzacão financeira com a presença
dos ministros Joaquim Coutinho. Ru-
bem Rosa. Alvim Filho. Silvestre Pé.
rides, Bittencourt Sampaio. Pereira LU
ra Rogério rie Freitas e do procurador
Cunha Mele

VULTOSAS MALVEli.SACOKS
Nossos leitores devem estar lembra-

rios dos escândalos da Caixa Eco.
nomien do Pernambuco, que .1á noticia.
mos nestas colunas e nue tiveram co-
mo consecjuênci- a demissão rie vãrios
diretores. Corno até agora esse proees-so não tenha sido julgado, o procura,rior Cunha Melo emitiu mais um pa-recer em que. riepois rie criticar a de-
mora. concluiu:

«Essa siluaeão prolanga-se indefinl.
dnnwnte.

As graves irregularidades da Cartel-
ra de Penhores da Caixa, até agora,
já apuradas suficientemente, tiveram
apenas uma sanção: os diretores 'oram
demitidos.

Porque deixaram jã ns funções não
devem, entretanto, ficar isentos dou-
tias sanções de que se tenham tornado
passíveis.

No almoxarifado da Caixa há uma
falta de materiais de Cr.S lrS5.76.1.70
(Vide fls. 2211.

Não tdianla mais diligência sôbre
essa falta rie materiais, pois .lá está
provada pnr demais no processo.

Há despesas com pagamentos indo-
vidos 'Vide fls 28).

Há excessos rie diversas despesas, já
apurados, num total de CrS 217.197.10,
como se vê do demonstrativo rie fls.
27 « 35.

Muitas oulras irregularidades exis-
tem que não estão esclarecidas e apu-
radas.

Diversas verbas foram suplementadas
sem aprovação do Conselhs, Superior dns
Caixas Econômicas, como deviam sei.

Isto pflsto. embora convencido da Inu-
tllidade rie mais uma diligência, con-
eordamos com o parecer do sr. diretor
por umn nova diligência nestes Iermos, DISTItlHriCAO OE CKÉII.ITO
pura que venham ao processo os se- Foram registradas as distribuicõe;
guintes elementos.- | dos créditos de CrS 198 500 000.00 a

— os Indicados nos itens »as e i diversas Delegacias Fiscais para a'en.
«b» da Instrução 'fls. 2:13': siei. no corren* ano. ãs despesas eom

II — o Balanço patrimonial: os serviços do Departamento Nacional de
III — esclarecimento sflbre o tunda. [ Estradas de Ferro: CrS 2 000 000.00

mento rin despesa para na importância

llio Superior, sôbre as contas, logo queseja satisfeita a diligência a que se
referem o oficio de fls. 228 e o voto
de tis. 239 in fine s? 231.

E' r, nosso parecer.)
AINDA O CASO DOS DOIS

ENCiENHEIKOS
Já se está tornando famoso o caso

rios dois engenheiros do Departamento
de Correios e Telégrafos que se acusam
mutuamente de peculato. Voltando a
matéria, ontem, no Tribunal, provocou
muita discussão. Isso porque os minis.
tros Ruben Rosa Alvim Filho e Ro-
gérlo de Freitas, entendiam que. de
acordo com o art' 32, V. da Lei S30.
competiu ao procurador tomar as pro.vidências que julgasse cabíveis na es-
pécie. Discordavam os seus colegas Sil-
vestre Péricles. Pereira Lira e Bit ten-
court Sampaio, achando que o prõnrio
Tribunal era que deveria instaurar o
inquérito administrativo.

Desempatando, o ministro-presidente
manifestou-se favorável a essa última
interpretação que era. aliás, a do
parecer do Ministério Público.

NAO TOMOU CONHECIMENTO
O Tribunal decidiu não tomar ro-

nheeimento rie diversas representações
de interessados, que lhe foram dirigi-
das, solicitando, o registro de contratos
feitos com a Superintendência das Em.
presas Incorporadas ao Patrimônio Na-
ciona!.

Reservou-se aquela Cflrte parn exanil-
nar a matéria quando os contratos lha
forem enviados, na forma lega) e em
tempo hábil.

TABELAS
Foi registrada a tabela orçamentA-

ria do Mlnistéri. do Trabalho (Tribunal
Superior do Trabalho) paro 1951. re-
lativo à Verbn 2.

O destaque de CrS 20 IK10 00 destina-
do an pagamento do salário-família dos
Diaristas rio Ministério das Relações
Exteriores.

ei

de CrS 14 '39.20 a Evand»-o ria Fonseca
Vasconi-eins ¦*? outros som verba, no.
mo consta a fls 2-s:

IV — eflpia dn resolução no Conse-
lho que aprovou of Orçamentos.

-— esclarecimentos sobre as oro-
vidências tomadas pera ressarcimento
do preiuizo causado pelo desfalque ha-
vido qu Hlmnxniliado:

VI — apitíf-iaçftn *-;.*• Ct.*íisi*Jív- *-•¦¦>
per-..,: d,,.« excessos ti, despeso rie-
monM.rnrios n fi« 27 » 33.

Vil — pniecer conclusivo dc Conse- tlm do P,"^P

para pagamento rie despesas enm a
construção rio Sanatório dt» Belém Pa-
rá; Cr.S 3 700 000.0(1 á D P. na Ha-
hia paia pagamento dc desnesas com
a construção riu Delegas ia Kisca! o rie.
mais repartições fazenriárins no mes-
mo EstHrio

ADIANTAMENTO
Foi ordenado »i registro do adianta-

mer/o ris, Cr,** 20 OOO.IHi enrregu»».- ao
contado; OtáUo Monjardirr.. para .«mr.
rer As despesas com o custei.» »v, !:»»-
'.•isiH do Serv.ç,. Público e du Uoie ii

STANDARD PHONIC DRILL
CLLH — Na reunião de Hoje será
encerrado o programa dt feversí-
ro, com uma sessão "jue terá poi
título -St. Valentine Ivieeting».

Soli a presidên,'ia do sr. Rober-
to Cardoso, o programa obedecera
à seguinte ordern:

— «Music svhile you lalk»,
audição de um discos vKmg-playng»:

— «St, Valentine Dayt, rela-
to pela sra. .leni Carvalho Lima
sõhre seu significado ; sur ori-
gem:

— <A sweet ooem oi love».,
declamação pela srta. Ana Elizo
L. Viana:

— rLove lettersi, hlstsírico sô-
bre cartas amorosas pelo dr. Ade-
mar da Silva Rocha:

— <A different .ecture», estu-
do de gramática Inglesa pelo proí.
Alfred H. Palmer;

— iThree :ittie worlds to
three great uomem, palestra Dek
sr ¦ Roberto Cardoso.

A reunião será encerrada pelos
componentes do grupo «Power»,
sob a dtrecão da srta. Alda An-
tunes.

ASSOCIAÇÃO BRA-TLEIRA DE
EDUCAÇÃO — Através da emissfl-
ra P R.A.-2, rádio Ministério na
Educação, prossegue i Curse de
Férias promovido pela Associação
Brasileira rie Educação. Iniciado r.o
dia 19 do eoi-rente, com v palestra
do dr. Odilon Braga, .em o Cur-
so obtendo a colaborição de vá-
rios professores espcclnimenie con-
viciados pela diretoria 1e Cursos c
Conferências ria A. B. E. — Já
se fizeram ouvir os srs Temisto-
eles Cavalcanti, Lourenço , ilho,
Fernando Tude rie Sousa e Ma-
dureira de Pinho. Falarão ainda
os professores: Pedro s.almon. no
dia 26 segunda-feira. Leite Lopes,
no dia 27. nn dia 28 Pi>drn Gov-
veia. sôbre cinema e Eriucnçár;
no dia 1.9 de março a sra. Regi-
na Real sôbre Museus e educação:
no dia 2 a sra. Rute Vilela fala-
rá sôbre Biblioteca c educação.
Ainda outros professores serão ou-
vidos colaborando no Curso de Fé-
rias ria A. B. E. As ('-radiações
do Curso de Férias stão sendo
realizadas diariamente, ãs lnh-IOm.
(exceto aos sábados).

CENTRO NACIONAL DE ESTU-
DOS COOPERATIVOS - Há certo
tempo vem-se esboçando na Ar-
gentlna um movimento doutrinário
em favor da infância abandonada,
liderado pelo sr. Masirício Baben-
co, vigoroso publicista militante
do movimento cooperativo nacional.
Esta campanha vai ganhando ter
reno dia a dia. iá havendo mes-
mo irradiação em outros palser.
Seu inspirado! .evou o plano ao
conhecimento da ONU. onde opor-
tunamente será apreciajo Delos se-
tõres competentes.

A serviço dessa campanha, acha-
se entre nós o sr. Cairos Benche-
trit, oririal da Marinha Mercante
daquele pais amigo, 'razendo a ir.-
ciimbéncia rie comunicir as, públl-
co brasileiro 'riéias condensadas ri' 
plano do sr. Babenco. apresenta-
do em seu livro «Los Nino.» Prl-
meiro ..s. Grande pa.-te riést, prr.leio porierá sei resolvido ern nase
cooperativa, rie modo .t imprllnii
continuidade n assislên ia infantil,
sem o caráter de -oisa efêmera,
que geralmente tomam a.» 'amea-
nhas sie inlclatha priv.iaa

O Centro Nacional Is t» ilido»
Cooperativos resolveu -atrnclnar e..
tn conferênr a. oue <e S fr .nquea-
da a seus associados • ar pútili»co em gerai, especial,ns-n'e ás »u-
torldades sanitárias, va. cn. nos-
s»» uat.s, fui tam fln or<*Viit>nTa so
ciai da enanca.

Será "caliíBdn na oôxima <n
gunda-feira, dln 26 is 1K horas

no saião da Sociedade isaciona, de
Agricultura, à avenida IraruVlir,
Roosevelt. n. 115, 6.s> andar.

CENTRO DE ÜSTüDOS DO
SERVIÇO DE 1'1SÍ0_0GIA DA
POLICL1NICA GERAL DC RIO
DE .1ANEIRO — Pronovido reio
dr. Edmundo Blundi. chefe de cií-
nica do Serviço de CiMologia e na
cadeira de Tisiologia da Fueuldtde
de Ciências Médicas, erá realiza
do. no Centro de Sstuios do Ser-
viço de Tisiologia da Policilníca
Geral do Rio de Janeiro, un. cur-
so de radiologia clínica da tu-
berculose pulmonar, cow o seguiu»
te programa: 1.» auts — Auia
inaugura) — Prof. Alolsic de Pau,a.

2.» aula — Radiologia do trtrax
normal.

3.» aula — RadiosoMpia. Raalo-
giatia simples, Perfil e outras in-
cidências. Broncografia, Tomogra-
fia.

4.» aula — Segmentas Bronco-
Pulmonares

5.» aula — Radiologia da tu-
berculose primária.

H.t aula — Radiologia do infli-
trado precoce. Radiologia da séri:
Hematogénicp..

7.» aula — Radiologia da Co-
lapsots^rapia médica.

S.» aula — Radiolo-ila da Co-
lapsoterapia Cirúrgica. ds. caver-
nostomia. das ressecç5es.

Aulas diárias, das ¦> às 9 horas
da manhã, inicio em 1.'. de mar-
ço, com freqüência limitada etn
vista rio assunto práti:o e lotação
do ambiente refrigera-lo. A ire-
quência ao curso dá direito a uir.
diploma. Inscrições io Serviço d:
Tisiologia da Policllniefl Geral óo
do Rio de Janeiro, avenida Nilo
Peçanha 38, 9.0 andar, nela
manhã.

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
HOMEOPATIA — A Federação
Brasileira de Homeopatia, desejan-
do incrementar a divulgação da
Homeopatia. acaba de conquistar
mais uma vitória e -.estas condi-
ções. trabalhando junto ao Conse-
lho Nacional de Educação, conse-
guiu que a Comissão de Legislação
do mesmo Conselho füsse favorá-
vel à inclusão do estudo de far-
macia homeopática nos cursos dc
tocas as faculdades de farmácia
do Brasil.

Os nossos louvores -io Conselhei-
ro Cesário de Andrade, irmão dc
nosso amigo, o inesquecível médico
homeopata gen. dr. José ^oaquim
d« Andrade.

Na reunião a realiza;-se em Ti
do corrente, trataremos do ensino
dn Homeopatia no Curso Mediei
de acordo com a divulgação publi-
cada no nosso último nolctim. Trn-
taremos ainda de pi-ograma radio-
fnnico «Voz da Homeopatia» a ser
irradiado duas vezes nor semana
pela Rádio Mauá, a lartii do ini-
cio do próximo mês. Outrossim,
serão tomadas providências, nara a
divulgação da Homeopatia nela Irr-
prtsnsa. nelo Rádio e nelo cinema
e também pelo ensino

Creio que o prosado tmigo esta-
rá conosco, rianrio o .,eu apoio e
nos auxiliando a levar t.v vencida
estes importantes impreendimentos

A mudança da F. t}. H nara
sua nova sede na Praia de Bota-
fogo n 430, será o nareo de urr.u
época de coordenação dt planos.
organização, unificação c rielhor
harmonia no seio aa :amllit) no-
meopata e ainda de uanalhos e.v-
conjunto entre as Associações Ho»
meopáticas existentes, i«.ra cor.cre-
tlzar as realizações .¦nencionacia1:.

Todos os interessadas, sócíoí ,,,
não da F B H .is_r» oor tar.-
to '*onv :dadns a 'orr.DarecPi ru
dus 27 do corrente *s 20b3<m-
na Piam dt Botafogo 43o

ressados ao presidente da Repú-
blica.

Estendida a base de um
sindicato carioca

O ministro do Trabalho assinou
expediente, estendendo a base terri-
torial do Sindicato dos Trabalhadores
nas Industrias de Móveis de Juneo
e Vime. de Vassouras e de Escovas
e Pincéis, do Rio de Janeiro, que, as-
sim, passa a. denominar-se .'Sindicato
dos Trabalhadores nas Indústrias rie
Moveis de Junco o Vime, de Vassou-
ras. de Escovas t Pincéis, e de Corti-
nados e Estofos, do Rio de Janeiro».

Em virtude disso, e comn se
trata da defesa de grande parte
da população carioca, veio o sr'
Diogo Gonçalves dos Santos »
nossa redação, a fim de que ;eia
tornado público o que ocorre
para ciência de todos os inquliil
nos que se sentem prejudicados

Acrescentou que. segundo o in-
formaram no Cateu-, um >¦>.'
abaixo-assinado provocaria, em
março próximo por ocasião da
reabertura d0 Parlamento. i»ma
mensagem do chefe rir, governo
sôbre a medida que se faz neces-
rária.

Companhia de Imóveis Parque Celest
Relatório da Diretoria, referente ao Exercício
de 1950, a ser apresentado à Assembléia Geral

Ordinária
Senhores Acionistas:
De acftrdo com o que preceitua a legislação vigente e coir.c determinam

o.s Estatutos Sociais, apresentamos à apreciação de V.sas. o Relatório rife-
rente às atividades sociais durante o exercício findo em 31 de dezembro <ie 1950

No transcurso desse Exercido Social não ae registrou qualquer fato ii.g-.
de registro especial, iâ que o mesmo decorreu normalmente. O Balanço Geral
e a demonstração da conta de Lucros e Perdas, que mereceram parecei -ií-n.
rável do nosso Conselho Piscai, são um reflexo claro do movimento dos negóciossociais, no entanto, permanecemos, como ê óbvio, ao inteiro dispor de '." sà>
para qualquer esclarecimento ou detalhe que, porventura, julgarem necessário,
e, assim, estamos à disposição de V Sas. em nossa sede social.

Rio de Janeiro. 12 de "fevereiro de 1951.
COMPANHIA DE IMÓVEIS PARQUE CELESTE

Vítor Nothmann
Diretor-Gerente

Adalberto de Pa-ssos Cruz Costa
Díretor-Secretárie

Balanço geral encerrado em 31 de dezembro de
1950 referente ao período de 2 de janeiro a 31

de dezembro de 1950
A X I V O

I) — FIXO
Móveis e Utensílios r
Ferramentas c Utensílios ,

II) — DISPONÍVEL
Caixa e Banco

III.» — RKAIJZAVEI. A OVRTO l-RAZO
Contas Correntes ,
Juros a Receber 

IV) — REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Terrenos e Benfeitonas 
Prestamistas 
Prestamlstas — Impostos a Receber ....

V. — CONTAS BE RESULTADO PENDENTE
Pagamentos Adiantados
Conta de Desenvolvimento
Lucros e Perdas 

Cr$ Crt

B. 506,00
3 S53 20

47 . S-lfl 70
1 .170.00

26ft 048.50
313.091,60
49.116.20

213,00
52Í**, 923,9*0
35.557 S0

315 V.

827

565.706 50

1.381.378.40

VI) CONTAS DK COMPENSAÇÃO
Açóes Cauclonadas ... 4.000 no
Títulos a Receber 13.250.0O
Terrenos sob Hipoteca ,, 54.000.00

Ií

II-

III i

IV i

PASSIVO

EXIÍ.lVKl. A CURTO PRAZO
Contas a Pagar 

EXIfilVEI. A LONGO PRAZO
Compromissos de Venda 
Menos: — Parte realizada desta conta
pelos Prestamistas 

NAO EXIGI VEL
Capital 
Compromissos de Venda. 937.830 00
Menos: — Parte a rea:;-
zar deste conta pelos
PrestamistRS 313.0S1 60

.luros em Suspenso
Fundo de Reserva Lega! ....,.,
Diversas Contas 

- CONTAS DF. COMPENSAÇÃO
Cauçóes da Diretoria ... 4.000 00
Títulos em Cartê!-a .... 13.250 00
Terrenos Hipotecados .. 54.000.00

71.250 00

Cr$ Cr*

-..531 30

937.S30 AD

024 73» 40

300 000 00

52-i .735 40

¦i 090.40
20 667.40
12 25P Í0

S6S.7Í5 50

1.2S1.37S If

.250.00

Rio .ie Janeiro 31 de dezembro dê 1950
COMPANHIA DE IMÍiVEIS PARQUE »*"EI.ESTI*

Vítor Nothmann — Diretor-Gerente. — Adalberto óf- ra-iso»» Cru* Cn»*» —
Dlretor-Set-retário. — Altino Barbosa de Sonsa — Contador ¦- Tteg. n :??1
— CP C - D.F.

Demonstração da conta de «Lucros e Perdas
Encerrada em 31 de dezembro de 1950

(Referente ao período de 2 de janeiro » 31 de deí.embro dr 19*01

CRÉDITOS

Vendas de Terrenos
Dedu7.-se: Custo

de Terrenos
Vendidos ...

Amurtlzaç.tr, de
Benfeitorias.

Comiss6es s 'Ven-
das 

CrS

11.351,00

111.534.90

12.850,00

Cr»

288.080,00

135.735,90

débitos
Cr$

CRfimros
Crt

LUCRO BRUTO NAS VENDAS DE 1950
Receita de Contratos Caducos 
Juros Recebidos 

122.34' 10
3 000 00
1 157.90

DÉBITOS

Publicidade e Anúncios S.038,30
Despesas Legais e Judiciárias 2.936.40
Ordenados 28.640,0c
Honorários do Conselho Piscai 300,00
Material de Escritório 1.42200
Despesas Gerais 21.485^40
Telefones 1.369 0O
Honorários da Diretoria 100.ROO.00
Impostos e Licenças 19.648,10
Aluguéis 4Í200ÍOO
Selos e Estampilhas 126.00
Hor.orárlos de Advogado ..../*, 6.000 00
Seguro c. Acidentes ,,, 257,20
Segure contra Fogo 14670

192.369.60 156.80100
PREJUÍZO LIQUIDO do Exercício 35.5.*,7'"

192.369.60 192 36° ü'1

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1950.
COMPANHIA DE IMÓVEIS PARQUE CELESTE

Vítor Nothmann — Diretor-Gerente. — Adalberto de Passos Cru/ Costa -
Contador — Res n. l"21Diretor-Secretário

— CR C • D.F
Altino Barbosa ds» Sousa

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Referente ao exercício de 1950

Os abaixo assinados, membros do Conselho Pisca) da COMPANHIA 
"*E

IMÓVEIS PARQUE CELESTE, declaram que procederam a um minucioso 
*

detalhado exame de tftdas as contas referentes ao exercício dt 1960. e achar&nlem perfeita ordem todos os documentos e livro» correspondentes, nada tendo
por eoiiBeguinit. a objetar quanto ti. aua exatidào. sendo de parecer »iue *«
mesmas sejam aprovada* pelos Senhores Acionistas.

Kio de Janeiro, 12 de fevereiro de 1U61.
COMPANHIA DE IMÜVE1& PARQUE CELESTE

JOAUl IM BARBOSA ÜE SOCSA
ME1..S T-IDSTKl I"
BRAZ MONTEIRO ÜE BARROS

KBHMHBWTffrtliltflTilf.ii.ii—t "r 'V """
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INDEFERIDO O PEDIDO DE INTERVENÇÃO FEDERAL EM SERGIPE
CONGRESSO, 0 SUPREMO

CONSTITUIÇÃO
R. Magalhães Júnior

Muita falta tem feito, aos senhores depu-
tados, a leitura atenta do texto constitucional.
Se o fizessem, não incorreriam em tristes equí-
vocos, homens como os srs. Jonas Correia e Rui
Almeida, demandando contra a União, para re-
ceber, como militares e como professores, pro-
ventos relativos ao exercício de uma função que
estavam constitucionalmente impedidos de exer-
cer. Se tivessem lido com atenção a Constitui-

ção, teriam evitado o ridículo imenso de convocar
extraordinariamente, até 9 de março, um corpo
legislativo que não mais existia, pois os man-
datos dos seus membros se haviam extinguido,
inapelàvelmente, a 31 de janeiro do corrente ano.
Era fácil chegar-se a essa conclusão pela leitura
da Constituição. E a tal conclusão cheguei eu,
nesta coluna, quando escrevi sôbre o disparate
da convocação. Mas havia deputados obstinados
em prolongar os mandatos por mais um mês e
meio e ôsses só cediam à lógica implacável de
suas conveniências pessoais.

O Supremo Tribunal Federal, julgando o
mandado de segurança impetrado pelo deputado
eleito, Carlos Castilhos Cabral, deixou bem claro
isto: a terminação dos mandatos a 31 de janeiro.
Não foi necessário entrar em altas indagações
filosóficas ou em profundas interpretações júri-
dicas. Não Bastou uma vista d'olhos r.o artigo
da Constituição que limitou a duração daqueles
mandatos. Negando a medida impetrada pelo
deputado eleito de São Paulo, o Supremo Tri-
bunal Federal fêz. no entanto, questão de des-
mascarar a convocação «á Ia diable». pondo têr-

mo às explorações de cavalheiros que já foram
deputados, mas agora não mais o são. No meio
de tudo isso, realmente digna de aplausos, pela
sua elegância, pela sua decência, foi a atitude
do sr. Gabriel de Resende Passos, da UDN de
Minas, oficiando à Mesa da Câmara, para dizer
que não se considerava mais obrigado a compa-
recer ao Palácio Tiradentes, pois o seu mandato
terminara. O candidato ao governo de Minas
derrotado pelo sr. Juscelino Kubitschek fêz uma
saída limpa e decente do cenário parlamentar em
que tanto brilhou, e mais brilhara, se não, fora
pegado para Cristo na ingrata campanha eleitoral
mineira.

Cassada a medida liminar de segurança concedida pe-
lo Tribunal de Justiça do Estado ao seu presidente para

permanecer no governo
Mantida a posse do vice-governador, sr. Edélzio Vieira de Melo

T

* ¦ ¦¦¦¦¦

Institu

O que há, marcando a diferença entre a ati-
tude do sr. Gabriel de Resende Passos e a de
alguns cavalheiros que estão chateando no Pa-
lácio Tiradentes para receber não se sabe que
subsídios, é que êle não só ajudou a fazer, como
leu e lê a Constituição. Alguns repórteres poli-
ticos deviam lê-la, também, pois é leitura ino-
fensiva e fácil de ser entendida. Andam alguns
a verrumar com insistência a anedota de que os
srs. João Cleófas e Danton Coelho perderam
seus mandatos, pois que nenhum deputado pode
aceitar, nem exercer emprego em entidades de
direito público. Ouviram o galo cantar, mas não
souberam interpretar a cantiga. Os srs. João
Cleófas e Danton Coelho estão excetuados. Ga-
rante-lhes o mandato o artigo 51 da Constituição,
que diz: «O deputado ou senador investido na
função de ministro de Estado, interventor federal
ou secretário de Estado, não perde o mandato»,
— como não o perdem também os que, com
prévia licença da casa a que pertencerem, sena-
dores ou deputados, exerçam missão diplomática
de caráter transitório (artigo 49). O artigo 48
da Constituição, — o mesmo que veta as pre-
tenções dos srs. Rui Almeida e Jonas Correia. —
não tem nada que ver com a posição dos srs.
João Cleófas e Danton Coelho. Com um pouco
mais de conhecimento do texto constitucional,
os jornais não gastariam tanto espaço em vão.

. ri)

CASO DE SERGIPE en-
controu ontem solução no

Supremo Tribunal Federal.
Encaminhado o processo ao

julgamento, acentuou o sr. Plí-
nio Travassos, procurador ge-
ral da República, que havia
dois pedidos a serem exami-
nados, que eram os seguintes:

ti — o do sr. EdiMsio Vieira de
Melo, vice-governador do Estado de
Sergipe, diplomado pelo Tribunal Re-
glonal Eleitoral daquele Estado e pe-
rante o mesmo empossado, depois de
resposta daria nesse sentido pelo Co-
lendo Tribunal Superior Eleitoral, a
uma consulta que lhe fora feita pelo
requerente, — pedindo, com funda-
mento no disposto no art. 3ÜS do Có-
digo de Processo Civil, seja autori-
zada a execução daquela decisão do
Tribunal Superior Eleitoral, para evi-
tar lesflo grave e ordem pública, e

II — o do desembargador J. Ro-
drlgues Nou. presidem e em exerci-
cio do Tribunal de Justiça do Estado
de Sergipe, pedindo providências no
sentido de ser reempossado. como go-
vernador daquele Estado, o, desembar-
gadoi João Dantas Martins dos Reis,
que diz ter sido deposto no dia 17
do corrente, depois de amparado poi
medida liminar concedida nos autos
do mandado de segurança que. im-
petrou ao referido Tribunal de Jus-
tlça».

O parecer do Procurador Geral con-

ição de uma lei orgânica de Saúde
Ao tomar posse, como diretor do D.N.S., destacou o professor Arlindo
de Assis a necessidade daquela medida para uniformizar-se as tarefas

de cooperação com os Estados
Também já assumiram o novo procurador geral da Fazenda e o presidente do Banco de Crédito
da Amazônia — Posses, nos Ministérios da Viação, Itamarati e Agricultura — Nomeado o pre-sidente do Instituto Nacional do Pinho

Realizou-se, ontem, no gabinete
do ministro da Educação, a posse
do prof. Arlindo de Assis, no cargo
de diretor geral do Departamento
Nacional de Saúde, vendo-se presen-
tes figuras representativas dos cir-
culos míriicos, culturais e da socie-
dade e representantes de autoridades
e instituições científicas.

Falou, inicialmente, o ministro Si-
infles Filho, que declarou ter o go-
vêrno Ido buscar, nomeando o pro-
fessor Arlindo de Assis, no nivel
mais alto da díncia brasileira, o
diretor do Departamento Nacional
de ??.úde voltando, assim, à tra-
dição que elevou àquele pflsto Os-
valdo Cruz. Azevedo Sodré, Carlos
Seiá.. Carlos Cl&sgas e Clementino
Fraga.

-Esses ilustres brasileiros — acres-
centou o sr. Simões Filho — per-
tenciam à família espiritual de Pas-
teur. cu_o título, feita a obsrração
das especializações, e até do diploma
escoiar, era o de ser o genial e
picir-r.ic experimcntalista, dedicado a
extrair d.is seus trabalhos príiticos
e da sua intuição humanitária os
novos recursos de combate à doença
Com os precedentes nacionais, que
dão tal altura t, direção geral da
saúde, na esfera das atribuições
federais, e «>s créditos que recomen-
dam o dr. Arlindo de Assis à ad-
miração d? todos os brasileiros,
estou certo que a sua administra-
Cão se assinalará por notáveis inl-
ciatlvas. a que daremos, o ministro
do Estado e seus auxiliares diretos,
o maior apoio, ansiosos pnr poder-
r.-.os corresponder ã confiança e a
espectatlva do povo, em tudo o
que se refere às campanhas sanitá-
rias. Multo já se realizou nesses do-
rr.inios da intervenção enérgica do
poder piíblico. Porém, muito há ain-
da que realizar. Estamos resolvidos
a levar por diante uma ação infle-

do

clui pelo deferimento do primeiro e
indeferimento do segundo desses pe-
dldos.

A DECISÃO DO MINISTRO
r.AUDO DE CAMAI-GO

No mesmo sentido decidiu o minis-
tro Laudo de Camargo, cujo des-
paeho foi o seguinte:

..Em Sergipe, foram ordenadas no-
vas eleições paru Governador.

Assumindo, porém, o Governo o
presidente dc Tribunal de Justiça, no
cargo nSo se demorou êle, porquanto
teve rie cedô-lo ao vice-governador
eleito e empossado perante o Tribunal
Regional Eleitoral. Essa posse se deu.
quer em face do arl. 51 da Consti-
tuicão do Estado, quer do decidido
pelo Tribunal Superior Eleitoral, ao
resolver o pedido de mandado de se-
«urança impetrado pelo desembargador
presidente. Este, então, e por se n5°
conformar com a situação criada,
velo a impetrar mandado de seguran-
ça ao Tribunal de Justiça, que con-
cedeu a medida liminar. Ambos os
interessados se dirigem agora à pre-
siriência do Supremo Tribunal Fe-
deral: o vice-governador. para que o
ato da sua posse seja respeitado, sus-
tando-se os efeitos da medida liminar;
e o sr. desembargador presidente, para
ser reempossado mediante interven-
ção.

Solicitadas informações, vieram es-
tas pelos despachos telt-gràficos feitos
¦juntar.

E, ouvido, concluiu o sr. dr. Pro-
curador Geral pela manutenção do ato
impugnado da posse.

Da suscinta exposição feita, bem se
conclui que o Irregular da situação
apresentada resoullou do irregular de
certo procedimento tomado.

Na frase de Carlos Mnxuniliano, _¦
um mal intervir, mas, ás vezes, mal
necessário.

Realmente, sem a intervenção, or-
dens da justiça poderiam passar por
letra morta, cura desprestigio do Ju-
dlriàrio e negação do regime. De ver,
entretanto, que só se intervém como
excepeão e quando a normalização
não possa surgir, por meios outros,
que o legislador soube preconizar c
sem a medida extrema lembrada.

Na espécie, não hà lugar para
qualquer intervenção por lnaplicável
e por a não autorizaremn as circuns-
tâncias ocorrentes, de fácil remoção.
Empossado foi o vice-governador elei-
to.

E o íoi, em face do art. õl da
Constituição Estadual, ao estabelecer
a posse- perante o Tribunal Regional.

Ainda o foi, em atenção ao decidido
pelo Tribunal Superior Eleitoral, apre-
ciando o pedido de mandado de segu-
rança apresentado pelo desembarca-
dor presidente.

Seçue-se dai que. enquanto suosis-
tit a decisão e não fôr declarado in-
constitucional o invocado preceito, _
de ser mantida a situação atual.

Sendo assim, não se vê como. des-
locada a questão do âmbito eleitoral
para o da Justiça comum, se procure
embaraçar, mediante medida liminar,
o livre exercício do governo, corno o
órgãfi máximo da Justiça Eleitoral
deixou autorizado.

E' ainda de estranhar viesse a ma-

onselho Econômico e Social da ONU
Reune-se no dia 20 em Santiago do Chile aquele

importante comitê das Nações Unidas ¦
João Portela Ribeiro Dantas,

dida a ser concedida, por um dos
dignos membros do Tribunal Regional
que. por suas funções neste Tribunal,
estava por certo impedido de tratar da
matéria, eom.. relator, no Tribunal
de Justiça.

Não ocorresse êsse senão e não se
encontrariam estas palavras na Ata
da 22' Sessão Ordinária do Tribunal
Regional, realizada a 20 do corrente:
«.que se abstem respeitosamente de vo-
tar, por ser relator do mandado de se-
gurança, e deferiu liminarmente o
mesmo. E. anda mas, porque a«*ha
que este Tribunal não ê competente
para posse aos eleitos».

Para tudo regularizar, o vlce-gover-
nador, com exercício no governo, pe-
diu que, nos termos do art. ."128 do
Código de Processo Civil, fosse de-
cretaria a manutenção do ato impug-
nado, ou seja. o ria posse.

Resa o preceito: «A requerimento
du representante ria pessoa jurídica
de direito público Interessada, para
evitar lesão grave !i ordem, ft saú-
de ou S segurança pública, poderá
o presidente do Supremo Tribunal Fe-
deral ou ri«". Tribunal de Apelação,
conforme a competência, autorizar a
execução do ato impugnado».

Aí se encontra o remédio a se con-
trapor u'a mediria, mal riecrptada
e seu efeito supensivo.

Para o devido controle é que os
presidentes daqueles órgãos Judicia-
rios, hoje também o do Tribunal Fe-
deral de Recursos, poderão agir na
forma facultada, se na sua compe-
tência a apreciação du processo, por
via de recurso ordinário.

Os casos previstos em lei abran-
gem situações as mais diversas.

Por isso. fazem sentir os doutrina-
dores, que condições peculiares a ca-
da caso Justificam o uso da faculdade.
Cada espécie pode, pois, ter a cór
que lhe fôr peculiar. Urge, s«'nnente,
seiu rie natureza a reclamar a provi-
dên«*ia salutar estabelecida pelo legis-
lador. O em questão está, entretan-
to, a dispensar justificativas, dada
a olensa ã ordem iurídien, com pre-
judicar a acoo da Justiça Eleitoral,
que. para prestigiai mandamento prô-
prio. autorizou mesmo a requisição de
força federal. Já se sabe que foi di-
piomado o governador e que foi sus-
citado conflito rie jurisdição.

Tudo, portanto, está a aconselhar
se mantenha a situação existente,
sem nada inovar, situação apoiada
em prefeito da lei maior do Estado
e legitimada pelo órgão maior da
Justiça Eleitoral.

Resolvo, assim, cassar a medida
liminarmente concedida, continuando
a subsistir a posse conferida ao vice
governador.

Dê-so ciência «1a presente decisSo
ás partes interessadas e ao dr. Pro-
curador Geral, enviando cópias ao sr.
ministro da Justiça e Negócios Inte-
riores e aos presidentes do Tribuna!
Superior Eleitora! e Tribunal Regio-
nal de Aracaju. — Rio. 23 de feve-
reiro de 1951. (a) Laudo de Gamar-
go, presidente do Supremo Tribunal
Federal*.

E' a primeira vez que se decide caso
dessa natureza, firmando a competên-
cia da Justiça Eleitoral.

prof. Arlindo de Assis, quando assinava o termo de posse.
Educação, sr. Simões Filho

na presença ministro

xlvel em benefício dns populações i
necessitadas^. j

Falou, depois, o prol. Arlindo de
Assis, que fêz uma evocação rie suas
atividades na carreira sanitária e
das suas próprias e prolongadas re-
lacões rom o Departamento cuja
direção assumia naquele, instante e
de cuins servidores esperava mere-
cer a colaboração indispensável ao
bom desempenho de suas novas
funções ç responsabilidades.

Aludindo aos principais problemas

sanitários depois, o orot. Arlindo rte
Assis afirmou : -A análise serena
das nossas realidades sociais, eco-
nômica? e financeira*, ric-ve p/esiriir
às determinações que visem fazer
vingar ern nosso pais as práticas
oficiais da mediclníi preventivas.,
acrescentando : -/Antes de alcançar-
se este objetivo ainda distante, te-
mos ainda que palmilhar uma longa
e difícil estrada. Tanto mais ne-
cessário se torna, por isto mesmo,
balisá-la desde já com iniciativas

Coíitinuará sendo ofilizado o arpivo "ideológico"

os

Organização da contabilida-
de dos partidos políticos

Como o Tribunal Superior Eleitoral respondeu
à consulta do PSP — Os representantes dc Mi-
nistério Público nos Tribunais Regionais —

Outros

Ignora o ministro da Justiça o que há sôbre autonomia do Distrito Federal — Maior as-
slstência a menores — Nada ainda quanto à portaria dos táxis — Não se pensa em
regulamentar o jogo — Policiamento, audiências, tabela única — Permanecerá o co-
mandante da Polícia Militar — Chefiará a delegação brasileira à posse do presidente

do Uruguai — Palestra o sr. Negrão de Lima com os jornalistas
O ministro da Justiça compareceu,

ontem, as 3fi horas e 30 minutos, à
sal-t de imprensa, quo funciona junto
ao seu gabinete, onde palestrou com
os jornalistas ali credenciados, ofere-
cendo lhes uma taça de champanhe.

Esclareceu, de inicio, que adiara o
contacto com a imprensa, não só pela
complexidade de problemas a que tem,
düiri.-imento. de atender, como tam-
Mm por um certo esquecimento.

Mas reconhece que a colaboração
desta lhe é imprescindível.

AUTONOMIA DO DISTRITO
FEDERAL

Interrogado sôbre se o g.ovêrno
npoinrá .-> movimento que pretende re-
formar a Constituição para conceder
autonomia rio Distrito Federal, decla-
rou não haver tomado conhecimento
do mesmo, por isso que ignora o que
a iespeit.0 pensa n presidente da Re-
p-jhlica. Adiantou, todavia, que. tal-
Wz mais tarde, possa pronunciar-se
quanto ao assunto.

MENORES ABANDONADOS
Com referência ao SAM, ao IPQN,

«> asslítíncia aos menores abandona-
«los, enfim, informou que o governo
está rojjtnnrto em omnliá-los, aumen-
tando o número de núcleos.

E acrescenlou que de vários gover-
fladores Já recebeu sugestões e solicl-
tações para que sejam criadas e re-
morlelntias instituições do gênero.

Paralelamente, abordou o problema
geral rios menores, dizendo que. a seu
"nr, o Código de Menores projetadinão atende á gravidade ria questão,
P'*l«-> que. está estudando outro pro-
loto, que ppresentará ao Congresso,
Paro suprir as lacunns daquele.

TABELAS ONICAS
IntcrpeUrio sôbre a revisão que será"eita nas tabelas únicas do Ministé-

rio, da Policia e da Imprensa Nacio-
Ral. rcspnndr-u qne a matéria está
afeta ao DASP. o qual a vem estu-
dando metjruiosamente, e somente
Quando as conclusões desse órgão lhe
forem encaminhadas, saberá que pro-vldínolas tomar.

PORTARIA DOS TAXIS
Sôbre a comissão encarregada de re-

ver a portaria dos táxis, que tanta
«ileuma tem suscitado, confessou não
estar perfeitamente a par de suas
atividades, adiantando, porém, que
Providenciará oara que o caso seja
resolvido.

tr*?^, *•;

O ministro da Justiça quando falava aos jornalistas

REPRESSÃO AO JOGO
Aífcci do j'«so, declarou 4US o SfO"

vêrno cumprirá a lei existente que o
proibe, e, portanto, o reprimirá cada
vez mais, sem pensar, portanto, em
regulamentá-lo.

POLICIAMENTO
Perguntado sôbre se há possibilidade

de a Policia Militar cooperar com a
Civil, na manutenção da ordem e da
segurança pública, já tão comprometi-
das pela falta de aparelhamento ade-

quado, disse que reputa imprescindi-
vel essa cooperação, e que o novo co-
mandante du primeira dessas corpora-
çoes está providenciando no sentido
de que a mesma se concretize, quan-
to antes.

POLICIA MILITAR — CORPO DE
BOMBEIROS — IMPRENSA

NACIONAL ;

Quanto ao Corpo de Bombeiros, in-
formou que dentro em bre|-e, será
aomeado seu novo comandante.

Por outro lado, a direção! da lm-
orensa Nacional permanece inaltera-
da, enquanto na Polícia Militar con-
tinuará o general Danton Teixeira^ a
convite do presidente ria República.

SERVIÇOS ADMINISTP.ATIVOS
E AUDIÊNCIAS

Declarou o sr. Negrão de üi» **»

JèêÊ
•¦:- »jm£Lw~— ..'•¦•-•¦ ' * ¦: if

exeqüíveis, que lhe delinearão
rumos e lhe consentirão o aparelha-
mento gradual»

Relerlu-se. a seguir, o professor
Arllndo de Assis à necessidari. ria
instituição da nossa lei orgânica de
Saúde rie modo a tornar uniformrs
as tarefas dc cooperação entre o
D. N. S. e os Estados, pondo em
destaque, entre as deficiências atuais
do nasso aparelhamento sanitário,
os dois grandes males que afligem
as populações urbanas : a mona-
lidade infantil ç a tuherc«iiose.
Quanto a esta última, encareceu a
urgência de execução da lei n. 4S4,
de 13 de novembro de lIMíS, que
atribuiu ao Serviço Nacional de Tu-
berculose a difusão e a propaganda
de vacina BCG em todo o território
nacional.

Concluiu o prof. Arlindo de Assis
por citar o lema de Osvaldo Cruz :
«Não esmorecer, para não desmere-
cer».'

Usaram. ainda, da palavra o
prof. Heitor Praguer Fróis, para
transmitir o cargo ao seu substituto
e fazer um relato do que realizou
e do que planejou realizar á frente
do Departamento Nacional de Saúde,
e o dr. Rubens Paranhos, diretor do
Serviço de Biometria Médica. por
delegação de colegas, numa saúda-
ção no nrof. Arlindo dc Assis
JA A.SSIMIli O NOVO PROCURA-

DOR C.ERAL OA tazknha
Já tomou posse do cargo de pro-

curador geral da Fazenda Pública, o
sr. Arolrio Renato Ascoli advogado
em nosso foro. publicista e flgur;« dns
nossos meios econômicos e flnancel-

.ros o sr. Arnldo Ascoli foi oficial
de gabinete do ministro da Fazenda
sr. José Maria Whitaker e atuou no
Conselho Técnico de Economia e Fa-
zenda e na própria Procuradoria de
Fazenda Pública. quando reuniu
numa coletânea, soh o titulo dc
«Questões Jurídicas* uma série do
parecert-s de sua autoria.
EMPOSSADO O PRESIDENTE OO

BANCO DE CRÉDITO DA
AMAZÔNIA

Perante o ministro da Fazenda, to-
mou posse, ontem, o sr. Gabriel Her-

man Filho, no rargo de prosiriehtc do
Banco de Crédito da Amazônia.

No MINISTÉRIO DA AfiRI-
CtILTITRA

provavelmente efetuará modificações
aos serviços do Ministério, e que re-
Litivamente aos cargos de chefia nn-
da resolveu, ainda.

Quanto a audiências públicas, mar-
cará um dia na semana para que as
mesmas se realizem,

"ATESTADO DE IDEOLOGIA"

Com respeito ao "atestado de ideo-
logia", cuja exigência prévia o mi-
nistro do Trabalho vem de cancelar,
o Ministério da Justiça não tomou
qualquer providência, embora seja a
Policia Civil o órgão que, detentor
de um fichário especifico, até então
forneceu ditos "atestados' . Esclare-
ceu o sr. Negrão de Lima que se o
Ministério do Trabalho não mais exige
"atestados", cessará a Polícia de for-
necê-los. e que os referidos arquivos
serão utilizados em outros serviços,
desde que haja necessidade.

VIAJARA O MINISTRO

Encerrando a palestra, adiantou o
titular da Justiça que segunda-feira
irá ao Uruguai, chefiando a delegação
brasileira à posse do novo presidente
daquele pais.

Sou regresso so dará no dia 4 do
ssfe vjBdourO-

No gabinete do ministro da Agricul-
tura. foram empossados, ontem, os
srs. José Maria da Gama Malcher,
diretor do Serviço de Proteção aos
índios: Antônio da Cunha Bnima,
diretor da Divisão do Fomento dn
Produção Vegetal; Domingos da Sil-
va Ferreira diretor da Divisão dt
Obras: Dulce Pinto Ferreira dc Ma-
galhães. diretora da Divisão do Pes-
soai. e Jorge Soares Duque Estrada,
membro do Conselho Administrativo
da Caixa de Crédito dn Pesca.

Após a assinatura dos termos de
posse, discursaram o sr. Cunha Bal-
ma e a sra. Dulce de Magalhães,
que focalizaram. respectivamente,
questões de fomento vegetal e de
formação dos quadros de pessoal do
Ministério.

NO ITAMARATI
Perante o sr. João Neves da Fon-

toura. ministro das Relações Exterlo-
rt;s, tomaram posse, ontem, dos car-
gos de secretário geral Interino, o
ministro Heitor Lira, e de chefe do
Departamento Político e Cultural c
ministro Henrique rie Sousa Gomes

Perante o secretário geral Interino,
foi empossado, nas funções de che-
fe da Divisão Política, o ministro
João Emílio Ribeiro.

O ministro do Exterior assinou
portarias designando para exercei

(Conclui na -fi.* iiiKlna)

Reur.iu-se. ontem, o Tribunal Su-
perior Eleitoral, com a presença
de todos os seus membros e a pre-
díncia do ministro Ribeiro da Costa.

Examinando uma consulta do
Partido Social Progressista sôbre
como organizar a contahilidade dos
partidos políticos, em face da exi-
gência legai de declaração dos au-
xlllos recebidos, respondeu o Tri-
bunal Superior Eleitoral que devem
ser adotados dois livros especiais,
intitulados -Caixa» e «Registro de
Contribuições e Auxílios», de modo
que se torne fácil o exame, no caso
de qualquer determinação da Justiça
Eleitoral.

Em vista de uma consulta do Trl-
bunnl Regional do Rio Grande do
Sul sôbre a quem cabe representar
o Ministério Público junto àquele-
órgão, uma vêz que havia dupllci-
dado de interpretação, resolveu a
alta carta esclarecer que, em face
do que dispõe a lei orgânica do
Ministério Público, que tem o nú-
mero 1.343. cabe aquele posto ao
procurador da República no Estado
respectivo.

Indagou o T. R. de Santa Ca- i
tarlna sôbre o pagamento de grati- |
flcação aos juizes eleitorais que es-
tejam em férias, embora o período
que o T. R. julgue rie Intenso alls-
tamento, e o T. S. E. respondeu
que os juizes em férias só recebe-
rão a gratificação da função se fo-
rem substituídos por outro juiz elel-
toral que não poderá receber duas
gratificações.

O recurso da União Democrática
Nacional contra o resultado do
pleito presidencial do Pará não foi
conhecido pelo T. S. E

Também não foi <:onh.vldo o re-
curso do Partido Republicano contra
a diplomação dos candidatos vito-
riosos no pleito municipal de Ja-
cinto, na ítílma zona de .Minas Go-
rals.

Não será o Palácio
Guanabara transfor-' mado em residência

presidencial
A propósito da n«.ta llvulgada cn-

tem por um >*espertino, segundo :i
qual o intendente do Palácio do Ca-
tete, sr. Lourival Teles le Meneses,
teria visitado o Palácio Guanabara,
com o objetivo de tomar orovldênria*.
para transformar aquele Palácio em
residência do presidente aa Ivcpública, j
após seu regresso do Palácio Rio
Negro, informa-se que «:al noticia
absolutamente Inverldica.

Em visita teita na ma.-ioã de hoje
íi Sala de Imprensa do Palácio do Ca-
tete, o sr. Lourival Peles <.e viene_.es
teve oportunidade dc escla.-ecer aos
jornalistas ali credenciados que ««ua
vtsita ao Palácio Guanabara foi feita
«im caráter meramente protocolar, nfio
tendo entrado em cogitações tal as-
sunto.

ulgados
Por fim, o T. S. E., em face de

uma consulta rio Tribunal Regional
de Alagoas, sobre o exercício das
funções de suplente de juiz do Trl-
bunal Regional, esclareceu que fun-
cionário público efetivo, exercendo
«comissão de confiança do Executivo,
se eleito para aquele cargo, pode
continuar no exercício da comissão
até o momento da sua Investidura
na função eleitoral.

Convênio de In terçam-
bio de Frutas com a

Argentina
No sentido de colher elementos líl-

formativos a respeito da -xecução do
Convênio sôbre Intercâmbio rie Frutas
com a Argentina, particularmente fi ex-
portação rie bananas, a Comissão Con-
sultiva de Acordos Comerciais reaiizt.-
rá. na próxima quarta-feira, dia 2b,
ãs 15 horas, no Palácio jti.mi.r3ti,
uma audiência púhlica d_ que parti-
ciparâo os órgãos representativos dos
produtores e exportadores «^e bananas
e os interessados na matéria.

RANTIAGO, 
12 — A partir do

próximo dia 20 as atenções
internacionais convergirão pare
Santiago tio Chile. Toiioh os ho-
mens sequiosos de paz estarão
voltados para este conclave em
que dezoito nações, pela décima
vez, traçarão reunidas uuvos pia-
nos para o levantamento econô-
mico e social dos povos.

Somente por duas vezes, em
Genebra e Londres, êsse orga-
nismo internacional se afastou
da sua sede em Lal<e íàuccesss.
E agora vem a nosso <:ontinen-
te. depois de uma votação de 10
contra 6 dos países soviéticos e
da comunidade britânica.

Do temário dosla conferência
ressaltam as seguintes matérias
de importância: a) — Kevista
anual das perspectivas economi-
cs; «o* _ Ajuda técnica aos
países pouco desenvolvidos, in-
cluindo os meios de financia-
mento; c) — Investigação sôbre
«trabalhos forcados» e os meios
de terminar com eles; d) — Co-
operação internacional sôbre o
controle e utilização das águas;
_, — Acusações de que os dl-
reltos sindicais estão sendo vlo-
lados.
Durante esta reunião será elel-

to o novo presidente do Conse-
lho, que substituirá Herman
Santa Cruz, chileno, no próximo
período.

it estimado em número de tre-
zentos e trinta repre.entantes
que virão ao Chile. Os países
membros do Conselho sio Bél-
gica, Canadá, Chile, China, Tche-
coslováqula, França, Rússia, In-
dia, México, Imn, Filipinas, Pa-
kistão, Peru, Polônia, Suécia, m-
glaterra, Uruguai e Estados Uni-
dos.

A presença de elementos russos
d dos seus satélites, determirou
o recrutamento do «Departamen-
to 50» da Policia Secreta do Chi-
le, divisão de espionagem do
Serviço de Segurança da Nação.

Desse Conselho, estarão depen-
dentes as resoluções de caráter
econômico social, cultural, edu-
cativo t- sanitário. Entre ou-
tros, traz os seguintes propó-
sitos: níveis de vida mais ele-
vados, trabalho permanente para
todos, condições de progresso
econômico e social, cooperação
internacional de ordem cultural
e educativa.

O Conselho Econômico e So-
ciai da O. K. U., atua por melo
de comissões e comitês, que são:
Comissões de Questões ríconômi-
cas e Emprego; Fiscal, Estatls-
tica; População; Social; De direi-
tos humanos; Da condição soct.-i!
e Juridical da mulher; e de Es-
tupefacientes.

Nesnecessário é ressaltar a
tr__nscedôncia deste conclave.
Nele serão estudados assunto?
do caráter vital para o nosso
continente.

Este contacto que a Conferén-
c!a enseja aos membros de de-
zoito países, terá o efeito de fa-
zer voltar o Interesse das Na-
ções Unidas para a Amévlc-a do
Sul. que clama por melhores
condições econômicas, da sua
çente, para projetar-se no mun-
do em toda a sua pujança.

Essas dezoito nações verão

como países de iabuiosas rlque-
zas se convertem em miseráveis
Beml-estados, com sua autir.io-
mia e exploração própria, deli-
tnitadas pelos trusts internado-
nais.

Esta coníerênela terá por pai-
co o Carrera, notável notei de
Santiago, que tem por lingua
oficial o idioma saxão.

Aliás, quando colhíamos es-
tas informações, notámos íoki
que espanto e admiração os
circunstantes nos miravam pela
audácia de nos dirigirmos no
tão prosaico castelhano.

Como sóe acontecer naquilo
que tenho a marca da oi gani-
zação americana, tudo neste no-
tel é confusão, para surgir den»
tro em breves dias írreconhe-
eiveis.

Três altos chefes das Nações
Unidas, três arquitetos, dois de-
eoradores, cinco pintores, 30D
operários e 200 soldados do Exér-
cito Chileno estão empenhados
no acondicionamento e embele-
zamento do Hotel Carreta.

Ultlmam-se as instalações da
telégrafos, telefones e celetipos^-
escritórios para jornalistas, cl-
nematografistas e fotógrafos que
aqui funcionarão.

Dos Estados Unidos chegartí
diariamente mlmeógratos, má-
quinas de escrever e impressorea
elétricos, que serão manejado»
durante a reunião por oitenta e
três adestrados secretários, .**en-
to e setenta funcionários e seis
Intérpretes.

Serão montados três restau-
rantes. duas «boit.es» o bares
pai-a atender aos delegados nas
suas fugidas rio plenário. Ail
serão servidos os mais variados
pratos, tendo-se em vista, na
medida do possível, a divetsi-
dade de paladares; serão monta-
dos dois magníficos «shows».
que levarão aos convidados a
música chilena e a dolência da
canção francesa.

Nada disso, no entanto, se
consegue, senão a peso de ouro.

Assim é que, esta Conferén-
cia custará a bagatela de 250
mil dólares, dos quais o Chile
pagará 14 milhões -Je pesos."
Estes voltarão decuplicados aos
cofres do pais com os castos
dessas 600 pessoas, que ocupa-
rão boa parte do seu tempo
comprando «souvenlrs».

I Santiago estava precisando re-
almente de toda esta agitação,
pois o país, praticamente, fecha
para «fugir» do abrazador ca-
lor de 25.'* no mês de íeverelro.

Já desaparecerá a monotonia
de todos os dias vazios. As ruas
estarão coloridas com os man-
tos, «ifêz» e turbantes orientais.

Santiago estará engalanada e
vestida de luxo. para fazer-se
crer dinâmica metrópole cosmo-
polita, e as belezas chilenas,
abandonarão seus refúgios esti-
vais, para dar nova vida às ala-
medas abandonadas...

E assim, estarei levando de
roldão esses dias que se arras-
tam insipidos com a nostalgia
da pátria, sacudidos apenas por
descontínuos tremores de terra,
que nos dão acidentalmente a
sensação de viver.

EX-COMBATE-NTES!
ELEIÇÕES HOJE NA ASSOCIAÇÃO DOS EX-COMBATENTES

A comissão pró «CHAPA PEDRO PAüI-O», às eleições rta

Seção do n. F., da Associaç3o dos Ex-Combatentes rio Brasil, con-

vida a todos os ex-combatentes, amigos e admiradores de PEDRO

PAULO SAMPAIO DE LACERDA, a comparecerem às 15 horas,

de hoje, à sede da Associação, à avenida Augusto Severo, 4 (LDN),

a fim de votarem na «CHAPA PEDRO PAULO», enja vitória fará

da nossa Associação um verdadeiro órgão de defesa dos Interês-

ses dos pracinhas.
PODERÃO VOTAR TODOS OS SÓCIOS, MESMO OS QUE

NAO TIVEREM PAGO AS MENSALIDADES.

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 1951.

a.) CELSO TEIXEIRA — PiComissao.

«AMENT0 DO CONCURSO DE MELHORA
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Av. Presidente VursaB 4GS.
Tel.: 23-1820
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Flagrante da entrega do grande prêmio final para votantes do sensacionalíssimo MELHORAL

DOS CRACKS DE 1950. moderníssimo «Mo rris-Oxford» de Cr$ 68.900,00 _ preço de tabela

_ oferecido pela CIBRASIL, coube à votante EMILIA SIMÕES NEGRÃO, residente à rua &"*}*-

una, 81, Penha, São Paulo. Neste mesmo dia, Ademir — o glorioso MELHORAL DOS CRACKS DO

BRASIL DE 1950, recebeu a chave do apartamento de Cr$ 250.000,00, também oferecido pela Cl-

BRASII a melhor companhia em matéria de economia. Além destes dois grandes prêmios
finais, o MELHORAL DOS CRACKS DE 1950 distribuiu outros 116 entre cracks e votantes de todo

o país, inclusive viagens aéreas em possantes «CONSTELLATIONS» da PANAIR DO BRASIL,

como as que realizaram os votantes JOÃO SIGISMUNDO BALDUF, de Porto Alegre, e FLOREAL
OA COSTA PIMENTA, de São Paulo, que visitaram as capitais do Velho Mundo. Outros 17 «Tu-

ristas-Melhoral», que escolheram o Rio para sua permanência, foram regiamente hospedados no

luxuoso HOTEL EXCELSIOR, o mais elegante de Copacabana. E assim, entre o mais absoluto
sucesso, encerrou-se, dia 9 do corrente, o sensacionalíssimo MELHORAL DOS CRACKS DE 1950.
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Aconteceu há 20 anos
-|o|-

O <jue o "Uidrio de Noticias
publicava no dia

24 DE FEVEREIRO DE 1931
Dlacursundo em Belo Horizonte,

O sr. Getúlio Vargas, chefe do go-
vêrno provisório, dizia que os ho-
mens da revolução de 193U «batiam-
se pela reivindicação da justiça,
pulo respeito integral aos direitos
dos seus concidadãos e para que no
Brasil tivéssemos um mundo me-
Ihor, com respeito completo aos dl-
reitos de cada um».

Chegava ao Rio de Janeiro o ge-
neral Huntzlngtr, novo chefe da
MIusSo Militar Francesa.

Notlclava-se que na cidade pau-
lista de Penápolls, estando a ca-
dela local ameaçando ruína, haven-
do mesmo um grande rombo na pa-
rede, por onde penetravam animais,
tío um pasto próximo, os presos
ali detidos fizeram uni abaixo-as.
slnado às autoridades pedindo o ne-
cessârlo conserto no prédio, para
que eles nâo fossem obrigados a
abandoná-lo. Como não os atendes-
sem cotizaram-se e pagaram o con-
sêrto da cadela.

O cinema «Odeon» anunciava pa.
ra a próxima segunda-feira a es-
tréia de «Trindade Maldita», o pri-
meiro e único filme falado por
Lon Chsney.

OS BONZOS DOS SINDICATOS
Está, mesmo, o ministro do

Trabalho disposto a investir con-
tra os aventureiros que tomaram
conta da vida sindical, enrique-
cendo à custa da perseguição e
da delação de trabalhadores í

Se o fizer, estará desenvolven-
do a obrigação natural de um
governo eleito principalmente
com o voto dos proletários, que
acreditaram nas promessas de
melhore6 condições sociais e ae
encontravam desiludidos com a
orientação trabalhista do govêr-
no Dutra, aliás mero prolonga-
mento dos sistemas introduzidos
pelo E3tado Novo. E' consequen-
te que os trabalhadores desejem
retomar a liberdade de livre as-
sociaçãa, violentada pelo govêr-
no, através da Polícia e do Mi-
nlstério do Trabalho, ambos os
órgãos representados pelos fal-
sos líderes sindicais. Vem agora
o sr. Danton Coelho e os ferre-
teia com um título justo, dizen-
do que vai acabar com os oon-
zos dos sindicatos. Esses hioó-
critas e mistificadores são bem
conhecidos, vários deles conse-
guiram sair da mais negra rni-
séria econômica para o noticia-
rio distribuído aos jornais pelos
condutos oficiais, para o usufru-

to de automóveis que Jamais 90 i
nharam utilizar, para o conforto |
de residências pagas à custa do
dinheiro dos trabalhadores e oa-
ra o dispêndio de fartas quan-
tia- de inconfessável origem.

Além de todas essas vanta-
gens, ainda acreditavam na con-
dição de líderes, que lhes tinha
sido impingida e. como era are-
ciso manter a sinecura e a re-
presentação do cargo, saiam a
posar de dirigentes, a todo .oro-
pÓ8Íto, tirando fotografias, dan-
do entrevistas, fazendo declara-
ções, subscrevendo cartas e tele-

problema: prolongar o mais pos-
sivel a graça que lhes fora con-
cedida. Daí as intrigas, ae oer-
seguições aos sindicalizados mais
ativos, aos verdadeiros líderes
da classe trabalhadora, a toda
hora apontados a polícia política
como elementos perigosos ao re-
gime e ft segurança nacional.

A opinião pública brasileira,—
que sempre condenou os farsantes
dos sindicatos, os agentes sten-
sivos do Ministério do Trabalho
que se eternizam na direção de
órgãos de classe, de qualquer
grau, — somente pode esperar

gramas, em nome da classe ou j que se eliminem, no mais breve
do ramo de atividades que fin- j espaço de tempo, os parasitas
giam representar. Nas ocasiões I que converteram uma instituição
e que o governo precisava de
uma manifestação de trabalha-
dores, lá apareciam os inefáveis
sevandijas, tentando fazer crer
que chefiavam uma coorte nu-
merosa de operários dispostos a
morrer pelos olhos do cabeça vi-
sivel do poder central.

Felizes e prósperos, tornando
da pseudo liderança de honrados
trabalhadores um meio fácil e
alegre de subsistir com muito
dinheiro, reforçado peias verbas
do Fundo Sindical, os Inescru-
pulosos indivíduos só tinham um

respeitável, como a agremiação
de trabalhadores, em fonte de
proveito ilícito, em veículo de
perseguição policial e inttrutnsn-
to da mais sórdida bajulação.
Mas se o ministro do Trabalho
pretende «penas, com a invés-
tida contra os bonzo& atuais, a
substituição por outros, mais no-
vos e menos marcados, será oou-
co todo 3 desprezo dos traba-
Ihadores ao governo que se terá
erigido em bonzo, também, para
mistificá-los e ludibriá-los no seu
direito à liberdade de associação.

PAPEL-MOEDA
EM CIRCULAÇÃO

Cr»
Deide i Indepen-
dência, em 1832,
até 1930, governo
Washington Luis
(108 anos)  2.942.151.000,00

—. Em 1945, quendo
loi deposta a dita-
dura Qetúllo Var-
gas, de 15 anos.. 17.536.269.000,00
Em 1950, após 5
anos do governo
Dutra, Incluídos os
3 meses de interl-
nldade do presi-
dente do S. T. F. 31.202.542.115,20*
O governo possui, no Banco do
Brasil, ouro em depósito no valor
aproximado de 1 biliões de cruzei-
ros, mas deve, ao mesmo Banco,
eèrca de 10 blllões.*
Vamos ver o que vai fazer, agora,
o novo governo do sr. Getúlio Var-
«as. com o sr. Horácio Laler na
pasta da Fazenda e o sr. Ricardo
J&ffet, na presidência do Banco do
Brasil."D, de N." — Fe», de 1051.

*

Militares em funções civis
Continua o atual «ovêrno a dar largas A ten-

dência de seu antecessor quanto ao provimento
de cargos civis por militares.

Par» certas escolhas estranháveis do general
Dutra havia a explicação de que, tendo convivido
sempre no seio de sua classe, só dentro dela conhe-

cia os nomes a quem desejava confiar funções de fis-
calizaçâo. Passou-se também a considerar razoa-
vel que se entregasse de preferência a elementos das
classes armadas cargos de direção técnica de ser-
viços Industriais do Estado e de outros órgão»
relacionados mais profundamente aos interesses
da segurança nacional. Por outru lado, longe vai
o tempo em que se entregava a chefia de poli-
cia a magistrado ou cidadão de formação jurídica.
A extensão, enfim, do exercício de funções civis
por oficiais tem prosseguido.

Üe nada adiantou que a Escola Superior de
Guerra atraísse para os seus cursos, Igualmente
ministrados a patentes superiores dos três ramos
das forças armadas, altos funcionários e técnico»
da administração civil, com o objetivo, certamen-
te, de torna-los aptos a uma colaboração mais
profunda e especializada com as classes milita-
res, em casos de emergência e mesmo na rotina
governamental. Ninguém conceberia o absurdo de
que mesmo um desses alunos viesse a comandar
um batalhão e multas repartições ou autarquias
nitidamente civis, até meramente burocráticas, sfto
entregues aos técnicos de infantaria, cavalaria,
artilharia, etc.

Chama atenção, especialmente, o fato de que
entre essas entidades se encontram as de natureza
cultural ou enjas atividades se entendem exclusi-
va ou especialmente oom a Informação, a difusão,
os meios de divulgação do pensamento.

Não avançaremos em considerar suspeita essa

preferência, em admitir, já, a Intenção de estabe-

Assistência a menores
Causa espécie que um governo cuja ascensão

se féz à buse da maior demagogia, das mais exu-
berantes palavras de ternura pelos infelizes, ain-
da não tenha lançado suas vistas para o setor da
assistência a menores.

E' êsse um dos serviços públicoB mais des-
moralizados pela gravidade de casos ocorridos e

pela clamorosa ineficiência em que jaz, há tan-
tos anos.

Debalde os juizes e os delegados de menores
apresentam, de quando em vez, as impressionan-
t<is estatísticas de crianças e jovens de ambos os
sexos, abandonados e delinqüentes, para os quais
o Estado não dispõe de meios para recolher e re-
educar.

Além de tudo. a desorganização do chamado
SAM. é famosa. Não dispõe êle de institutos para
onde encaminhar os milhares de órfãos e aban-
donados que o procuram. E. quando tem a pos-
sibilidade de abrigar um ou outro, preliminarmen-
te u submete a um estágio em seu depósito já cé-
lebre pelas condições sanitárias e pelos incidentes

que têm lá ocorrido.
O problema está a reclnmar a atenção muis

urgente, dando-se ao menos à opinião pública a lm-

pressão que outros setores administrativos têm
conseguido dar. de que vai fazer alguma coisa.

O ministro da Justiça parece não ter tido tem-

po ainda de cuidar do assunto, viajando primeiro
a Minas em visita ao governador e agora ao Cru-

guui em missão diplomática. Está no dever de
lembrar-se, porém, de que faz purte de um go-
vêrno que prometeu a felicidade, o hem estur, a

plenitude da justiça social, e cuidar daquele es-

querido e infeliz setor da sua pasta.

lecer um espírito mais rígido nesses setores, mas o
reparo tem cabimento.

NOTICIAS DA AERONÁUTICA

PARA
TODOS
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REUNIU-SE A COMISSÃO DE PROMOÇÕES
Candidatos à Escola Preparatória de Cad etes do Ar chamados à exames — Aerona-

ves matriculadas na Diretoria de Aeronáuti ca Civil - Aero Clube autorizado a funcionar

O LÍDER
Osório BORBA

Não se hâ de fazer ao ar. Otá-
vio Mangabeira a injustiça de lou-
var o seu brado de «Oposição!»
com excessos que possam de nun-
ciar surpresa. Se essa era a ati-
tude a se esperar do velho luta-
dor, a rigor, e em outras circuns-
tàncias nem haveria o que elogiar.

Que pode haver de extraordiná-
rio, de louvável em si, de merece-
dor de aplausos especiais na sim-

pies, natural, esperada ou até, ao
contrário, desnecessária declaração
de um líder oposicionistas de que...
e oposicionista, continua oposicio- .
nista e vai fazer oposição?

Apenas, no caso do Brasil e des-
ta época há os contrastes que am-

pliam desmesuradamente a signl-
ficação dos gestos mais elemen-
tares de dignidade, de um simples
cumprimento do dever, da reite-
ração de uma singela atitude de
coerência. E' o fenômeno, decor-
rente de uma relatividade de va-
lores, pelo qual se transforma, por
exemplo, em virtude heróica, em
merecimento invulgar, o simplissl-
mo dever primeiro de todo indivi-
duo de não roubar, quando a vida

pública está tomada por ladrões,
negociatas, advogados administra-
tivos, contrabandistas.

No Brasil de hoje, o gesto do
homem público que se dispõe a
ficar na posição oposicionista é
algo de neróico. Ao menos pelo
contraste com o espetáculo da sub-
missão geral ao triunfador de 3
de outubro

No naufrágio de 1937 salvaram-
se ainda muitos. A resistência ao
Estado Novo era um te3te para
o julgamento de cada indivíduo
responsável no Brasil. Por meno-
res que fossem as diferenças ideo-
lógicas entre os velhos políticos,
havia uma distinção a fazer, ao
menos de caráter morai, entre os
que aderiram ao governo de fôr-
ça — como os tristes governado-
res que a lü de novembro, sem
nenhuma dificuldade, consentiram,
todos eles, em passar a simples
delegados do ditador — e os que
ficai am fiéis ao regime destruído
e amargaram até o fim o ostracis-
mo, as perseguições, e, pior ainda,
a humilhação e a vergonha de uma
ditadura aviltante.

Para o sr. Otávio Mangabeira a
resistência, ativa e indormida, sig-
nificou mais sete anos de ostra-
cismo. Quando, no último quin-
quéiiio. o governador da Bahia
era cruelmente castigado nos co-
mentârios peio seu éno da »eoa-
lisãov, e apontado como um éter-
no e vulgar cortejador das posi-
ções e dos favores do poder, fa-
zia-se simplesmente tábua rasa da-
queia prova em contrário, excep-
cional, inexcedível, emocionante:
os seus quinze anos de voluntá-
rio ostracismo, de invariável e in-
flexível resistência a um governo,
com prisões, banimentos, campa-
nhas difamatórias e o assalto, atê
ao seu único patrimônio pessoal,
à sua cátedra universitária. Quan-
tos homens públicos neste país do
adesismo já fizeram tão longa,
brava, estoica prova de... faquí-
riamo. de capacidade de voltar as
costas às seduções do poder e ex-
por-se às suas iras? Por mais gra-
ve que fosse o âeu erro, ou a sua
culpa, na política de apoio ao go-
vérno Dutra, -xpara consolidar a
democracia», tinha êle um passa-
do que impunha respeito e devia
valer como fiador de suas inten-
ções.

NOTAS POLÍTICAS

À ESCOLHA DO SR. MILTON CAMPOS
dicaçâo do.seu nome^como -presentante 

^U.D^na

são
Aldo

delegação brasileira a
em Washington ^^ fósse concedido un,

prazo para decidir Não podia resolver de pronto. W*» ^
ceiave não estar em condições de enfrentar os trabalhos cia

missão a lhe ser confiada. Teria, antes, de considerar os es-

tudos a que teria de proceder, preparando-se conscientemente

oara o cumprimento dos deveres que assumisse.
Prometeu o sr. Milton Campos dar sua resposta com o

necesS rapidez, de maneira a permitir a consulta, em caso

negativo, a outras figuras da U. D. N., entre «quais

enumerados os srs. Osvaldo Trigueiro. Prado Kelh e

SamP0°sr. 
Milton Campos era esperado nesta capital, ontem à

noite, mas, ao que estamos informados, possivelmente só che-

8ará 
A 

°propósito 
da candidatura do sr. Alde Sampaio, afirma-se

que o sr. João Cleofas teria sugerido o nome dêsse deputado

pernambucano ao sr. Getúlio Vargas. Êste. porem, declarou

que o caso estava afeto à U. D. N. a quem caberia decidtr.

Os «bígamos» da UDN
Xa semana finda, na Franca, o «r. Edouard Herriot pro-

vocou uma crise no Partido Radical, renunciando à presidência

para forcar uma decisão definitiva do partido sobre os «bígamos».

Os «bígamos» são os radicais e radicals-socialistas que,

permanecendo nas fileiras partidárias, fiharam-se também ao KP*,,

o Kassemblement du Peuple Françals, que, como se sabe. e

o organismo que congrega as forças do «gaullismo».
Como De Gaulle, habitualmente, procura dar a seu movi-

mento um sentido de aliança popular, e nao propriamente de

partido, diversos radicais e radtcais-socialistas entendiam que
não havia incompatibilidade entre permanecer nos seus parti-
dos e aderir ao R. P. F.

Ganharam o nome de «bígamos»,
Entre eles há deputados, e deputados influentes.
Mas o sr. Herriot não hesitou. Pôs em jogo todo o seu

prestígio tradicional contra a permanência desses homens de

«double appartenance», no partido de que é chefe. Atirou, mesmo,

à batalha, a própria presidência, que tantos anos exerce.
No Brasil, também, temos os «bígamos» da C D. >.
Os dirigentes do grande partido oposicionista, porem, que-

rem ignorar a anomalia que representa sua presença simulta-

nea na agremiação nascida na resistência contra a ditadura e

no governo do ex-ditador...
#

Mas ai vem a Convenção Nacional udenista. A ela '..-abe

a última palavra; e nâo é de esperar que centenas de homens
independentes, fervorosos e sinceros se conformem com o es-

cândalo dessa duplicidade que serve a dois senhores.

DIVERSAS

Segue, hoje, para Mon-
tevideu, o sr. Edvvard

Miller
Depois du- uma curta oenrianència n,capital da República, ixn rr4>,são e,

Departamento dt Estado ¦otte-air.eri.
cano, seguirá, hoje, para Mímtevtjfy
em um «Strato* eiipper -0 PruMtfe
te» da fan American Won d Airwt\»
o sr. Edward fí. Miller !•• que \'u
ali, assistir à posse do oove premic»,
te 'd»> República Utuifuaio..

O referido avião, que uarliu „n
tem, às 17h7rr:. retornou 10 ae:vij>,)ni
uma hora depois, marcar.»lo-se novi
calda para ome-m mesmo, is íunljrn
A partida, porém, foi transferida ^t
hoje, às 9 horas.

Aprovada a redação dc
parecer sobre o «Plane

do Carvão»
O Conselho Nacional oe Eorfiiiraíi

aprovou, c-m sua reunião le or.tprr.
redução finai do parecer qu.» st.r,
apresentado ao presidente .:a Kepul.i.
ca sobre o «Plano do Carvão», eiabr
rado pelo engenheiro Mário ds silv
Pinto.

O partKiei aprovado Tpitcerra as ,,t,
clusões propostas pela Corritão i.^
ciai, que foi constituída ^(ji-eie jj
gão por técnicos de todos ai. set>',íe
ligados ao problema do larvão
colaborou com o Conselho r.s
cão dos estudos.

Durante a sessão foi o assunto .*
gamtnte debatido por todos os consj
lheiros presentes.

e ..i!
eaaip

A CONVENÇÃO DA l.D.N.
FLUMINENSE

RUDBA-VINA 

— Instrumento de
cordas, muito usado na Pérsia
0 no norte àa índia, o rudrw-

tMíKi 30 assemelha, a uma grande
guitarra e é composto de seis cordas
de tripa, que se tocam coin. uma pa-
iheta de madeira ou de marfim. Cha-
ma-se também "rabab" e atinge, mui-
tas vezes, um metro de comprimento.

*
* *

SAVATE 
E CAPOEIRA — A "capo-

elra", que todos nós conhece-
mos, pelo menos de nome, no

Brasil, teve, de certo a sua origem
na "Savate" ou "box francês", que é
um combate a ponta-pés, de acordo
com certas regras. A "savate", ao
que se julga, é originária de Caen.
Foi há multo tempo praticada na
França como uma verdadeira arte,
antes que o box inglês para ali fosse
Importado. Os goipes da "savate" po-
dem ser classificados em três cate-
gorias : o ponta-pé baixo (a nossa
"rasteira"); o ponta-pé de flanco ou
ao corpo; e ponta-pé ao rosto.

*
* *

MODINHAS 

— A modinha era uma
melodia triste, sentimental, fre-
quentemente em tom menor,

com letra amorosa, Muitas dessas mo-
dintum eram extraídas e adaptadas
daa óperas italianas mais populares.
A modinha passou de Portugal para
o Brasil, sendo ainda hoje, um gê-
nero que encontra renitentes admi-
radores, notadamente em zonas do
interior.

Agraciado com a Or-
dem do Mérito Médico

O presidente da República assinou
ato pelo qual o sr. Antônio Austre-
gcsllo Rodrigues de Lima ingressa na
classe da «Gran Cruz da Ordem do
Mérito Médico», pelos serviços Dres-
tados no magistério da Faculdade Na-
cional de Medicina da Universidade
do Brasil e como representante do
nosso país em numerosos congressos
científicos internacionais.

No Palácio Rio Negro
O presidente da República recebeu,

ontem, no Palácio Rio Negro, parn
despacho, os ministros das pastas
da Viacâo e du Aeronáutica. Em au-
dléncia, recebeu o deputado Dlnarte
Mariz, o maestro Heitor Villa Lobos
e uma Comlssfio de Pecuaristas do
Brasil Central.

— Estiveram, ontem, no Palácio
Rio Negro, os diretores da Fábrica
Nacional de Automóveis, que foram
mostrar, ao sr. Getúlio Vargas, o pri-
meiro automóvel construído no Bra-
íii e que servirá de modelo para a
fabricacào nucional.

 O sr. Getúlio Vargas recebeu,
em audiência, os diretores du «Sin-
ger Machlne Company» que disseram
ao chefe do Governo da intenção da-
queia empresa de fundai em São
Paulo, na cidade de Campinas, urna
fábrica cuja capacidade de produção
será de 150 mil unidades poi mfs.

Sob a presidência do maior briga-
deivo Vasco Alves Seco, chefe do Es-
tndo Maior da Aeronáutica, reuniu-se.
ontem, a Comissão de Promoções da
Aeronáutica. Durante a sessão, Íoram
tratados vários assuntos atinenles às
finalidades daquele importante órgfio
da F. A. B.

AFEESENTOU-SE AO MINISTRO
Em virtude de haver passado o co-

mando da Escola de Aeronáutica ao
coronel Vítor Burcelor., apresentou-se,
ontem, ao ministro, o brigadeiro Ismar
Pfaitzgraff Brasil

ESCOLA PREPARATÓRIA
Deverão comparecer ao Instituto ile

Seleção e Controle, à av. Marechal Cfi-
mara, 233, 2" andar, na próxima se-
gunda-feira, às 8 horas, em jejum ri-
goroso, a íim de se submeterem ao
exame de bioquímica e, no mesmo dia
o local, após o almoço, às 1.2 horas,
impreterivelmente, munidos de lápis
preto, a fim de se submeterem a exa-
me de psicologia, os seguintes cândida-
tos ao 1" ano da E. P. C, do Ar:
Abel Murta de Gouveia. Antônio Os-
car de Morais Ferreira, Custódio Antó-
nlo Sobral Vieira. .Danilo Pinto Mon-
tenegro, Eduardo Pessoa Fontes, Elias
Mota, Emílio .losé tln Fonseca, Ênio
de Sousa Pinto, ErnBn! üeschamps Ca-'
valcante, Ernesto Ricardo Neuman.
Fernando Antônio Bomiicer da Cunna
Tsixeita, Fernando Artur Kolendar Pa-
che^-o, Fernando Gonçalves da Silva ,lú-
nior, Flávio do Azevedo Gusmão Cer-
queira. Francisco Carlos Pereira Cas-
1'ardo. George rie Rutena Sousa. Gilson
Gomes Ribeiro, Gulihermo Augusto Car-
doso Furtado, Gustavo Paulo da Silvei-
ra. Hellington Tavares. Hélio Klein
Lontra. Hínlo Ferreira, Henrique An-
tônio Vieira de Castro. Ivan Dutra,
João Francisco Câmara de Santana,
José Alberto Albano do Amarante, José
Diniz Filho. José Maria da Silva. José
Ferreira Guerra, Múclo Menlcuci Ja
Costa Pinto, Nelson Bachat e Ronan
Stoduto. /

AERO CLUBE DE MANDAGUARI
Em virtude de despacho exarado pelo

diretor de Aeronáutica Civil, foi autori-
zado o funcionamento do Escola de Fi-
lotagem do Aero Clube da cidade de

i Mandnguari, no Estado do Paraná.
i MATRICULA DE AERONAVES
! Na Diretoria de Aeronãutlcn Civil ro-

ram matriculadas no Registro Aeronáu-
tico Brasileiro as se»gulntes aeronaves:

o minls-
tro Nero Moura. íuzendo-se acompa-
nhar de seu ajudante de ordi-ns. caol-
tão Celso Hiendlmayer.

na categoria de Pr-.vada de Recreio. | ontem, no palácio Rio Negro
sob o número 2.966. a aeronave oe
marca PP-DYP. de propriedade du -sr.
Raimundo Antônlus de Azevedo, regis-
trada no aeródromo do Rio de Janeiro;
na categoria de Privada-Transporte Pú-
blico, sob o n. 2.5)67, a aeronave tipo
Douglas, DC-3, de marca PP-CDM. de
propriedade da empresa Serviços Aéreos
Cruzeiro do Sul Ltda., registrada no ae-
ródromo Santos Dumont

TAXI AÉREO AUTORIZADO
O diretor geral de Aeronáutica Civil

exarou despacho, autorizando o sr. Má-
rio Biochl a utilizar a neronave de mar-
cas PP-DUK e o sr. Altamiro de Moura
Pacheco, a aeronave de marca PP-AAC,
em serviços de túxi-aéreo.

NO PALÁCIO RIO NEGRO
A fim de submeter à ratificação do

presidente da República diversos decre-
tos alusivos a assuntos de interesse
do Ministério da Aeronáutica, esteve.

FELICITAÇÕES AO BRIGADEIRO
FONTENELE

Por motivo de haver sido empossado
na Ditetoria Geral de Aeronáutica Cl-
vil, o brigadeiro Henrique Dyott Fon-
tenele vem recebendo numerosas íelicl-
taçües de altas autoridades, colegas de
farda, instituições e de pessoas ami-
gas. Entre os telegramas de felicita-
cões enviados ao novo titular da D.
A C, figuram os do sr. Juscelino
Kubitschek, governador do Estado oe
Minas Gerais; da Panair do Brasil, por
seu presidente Paulo Sampaio; da Va-
rig, por seu diretor-gerente Rubem Ber-
ta; do sr. Humphrey Toomey, em seu
nome e em nome dos presidentes da
Pan American Airways e do vice-presl-
dente Morrlsson, da Divisão Latino-
Americana da Pan American Airways.

Truman se candidataria a senador
Parece que não se mostra propenso à segunda
reeleição, preferindo recuperar seu antigo

lugar no Senado

WASHINGTON, 
23 (AFP) -

Segundo dizem os amigos
de Truman. no Congresso,

o presidente dos Estadoa Uni-
dos empreenderá uma campanha
eleitoral no sentido de recupe-
rar seu antigo lugar no Senado,
quando terminar o aeu mandato
à presidência.

Nesse caso, competirá com o
senador Kem (republicano), nas
eleições de 1952. Parece que Tru-
man não pretende reeleger-se
pela terceira vez para a primeira
magistratura do pais. No en-
tanto, não se espera nenhuma
declaração oficial quanto aos

projetos pessoais do presidente.
Supõem os observadores que a
decisão de Truman dependerá,
em grande parte, do desenrolar

dos acontecimentos mundiais.
Observa-se, no entanto, que ne-
nhum presidente dos Estados
Unidos, até agora, foi eleito para
o Legislativo depois de ter es-
tado na Casa Branca.

Quanto ao senador Kem, não
mostrou qualquer surpresa ao
saber que teria. Truman como
competidor, limitando-se a anun-
ciar que ainda não decidira se
apresentaria ou não sua candi-
datura.

Pagamento no Tesouro
Serão pagas hoje ;.s folhas du 30.»

dia útil: aposentados cio Exterloi:
4.001 da Fazenda: 4 106 fi. da Asrl-
cultura: 4.fi01-2. da Aeronáutica:
4.401 (io Trabalho- 4.801. pensões da
OuarüH Civil; 7.515.

BASES DE AVIAÇÃO AME-
RICANA NA FRANÇA

Até agora o Q. G. de Eisenhower não confe-
rendou a respeito com o governo da República

PARIS, 
23 (A. F. P.) - O Q.G.

do general Eisenhower nté ago-
ra não cenferenciou com o gover-
no francês, sobre a criação de ba-
ses de aviação americana na Fran-
ça — anuncia um comunicado ofi-
ciai do G.Q G atlântico.

O comunicado desmente, Igual-
mente, que tenham sido assumidos
compromissos por quem quer que
seja, paia estabelecimento de ba-
ses na França.

No que diz respeito â tiansle-
rência, í>:h-a n região parisiense,
do Estado Maior das Forças Aéreas
americanas, que se encontra atual-
mente ein Wlesboden o mesmo
comunicado acrescento quo se es-
ludam atualmente projetos a res-
peito, tendo si»lo examinado vários
locais perto de Paris e outros lo-
ca»s. No entanto, nenhum* pt****

foi ainda tomada, na falta de tro-
cas de pareceres com o governo
francês sobre a questão.

Truman em férias
WASHINGTON, 23 (U. P. )

— O presidente Truman pai-
tira a 2 de margo para Ca;«o
Hueso, no Estado de Flórida,
para três semanas de trabalho
e descanso. O chefe do Exe-
cutivo viajará em seu avião
especial, o «Independenco, c-
sairá de Washington sexta-iei-
ra próxima, à tarde. O presi-
dente passou um mês em Gayo
Hueso, em março passado, mas,
rto fim do uno. não íéz sua
eostumeim viagem de inverno
^ ViÁcida.^

ALERTADOS OS CATÓLICOS
CONTRA A PROPAGANDA

COMUNISTA
CIDADE DO VATICANO, 23 lü.

Pi — A Santa Sé alertou os ca-
tólicos contra duas formas de pro-
paganda comunista, uma das quais
pode levar à excomunhão. Uma
fonte do Vaticano declarou que a
organização juvenil, chamada "As-

soclação de Pioneiros Italianos", é
de Inspiração comunista e portan-
to os católicos que se filiarem a
ela ou apoiem ativamente seu pro-
grama serão excomungados confor-
me o decreto de julho de 1949, con-
tra o comunismo.

Esta associação foi criada há
pouco mais de um ano e foi acusa-
da anteriormente de tendências es-
querdistas.

Fontes do Vaticano acrescenta-
ram que a publicação da AP1 é
destinada à crianças de 10 a 15
anos de idade. Tem por fim ne-
gar os princípios religiosos e edu-
car a juventude na doutrina co-
munista, que a igreja condenou
solene e definitivamente

Por outro lado. o Vaticano de-
clarou que era contrário aos prin-
cípios cristãos debater os proble-
mas da paz com os comunistas.

Aerwcentaram que o.s comunls-
tas criaram pequenos grupos que
visitam os vizinhos para 

"debater"

a paz. mus que, na realidade, "só

sei-vem para alimentar perigosas
ü.jsõos que. em muitos casos, não
sáo cornpativels com a letra e o
espirita do pensamento cristão''.

Mas o teste da resistência ao Es-
tado Novo veio perdendo a sua sig-
nifica ção. A volta do ex-ditador
completou a obra de devastação
moral. Muitos, e entre eles alguns
dos mais bravos, façanhudos, apa-
rentemente irreconciliáveis «ma-
quis» de 1945. cansaram. .. Está o
leitor pensando no ríspido, cactà-
ceo governador, ou no jovem co-
ronel rio petróleo? Pense por sua
conta. Não precisamos de perso-
nalizar êstes comentArios.

O sr. Otávio Mangabeira não
aderiu à filosofia da moda que
pretende riscar do dicionário po-
IStico a palavra Oposição. Sabe que
um governo sem oposição, sem fis-
calizaçâo para os seus atos, sem
freios para os seus caprichos, é o
pior que pode acontecer a uma de-
mocracia . Mesmo quando melhores,
mais honestos, mais democráticos
sejam os aeus propósitos e oh seus
planos: porque o poder tende a cor-
romper os que o exercem, até os
mais puros, e a falta de oposição
ajuda e apressa êsse processo na-
tural de corrupção. Quanto mais o
governo de alguém que nunca teve
vocação para a democracia. E que
mal se empossou já começou a ar-
mar os seus futuros pretextos — si-
tuação internacional, perigo de
guerra, anarquia administrativa,
crise econômica, inquietação social
— para novas aventuras anti-de-
mocráticas.

Está. marcada para 10 de marco n
convenção estadual da UDN fluml-
nense.

Nessa assembléia serão eleitos os no-
vos dirigentes estaduais e of delegados
á Convoncão Nacional.

Está sendo articulado para a pre-
sidência da seção fluminense da UDN

nome do sr. Prado Kelly.
ELEIÇÕES NA UON- CARIOCA
Realizam-se. amanhã, das H as 18

horas, as eleições dos Diretórios de
cireunscrição promovidas pela UDN-DF.

i São os seguintes os Diretórios: 1» /Sona
Candelária. São Domingos, Santa

Rita. Sacramento. Gamboa, Ilha do
Governador e Paquetá; '2* Zona --
Santo Antônio, Espirito Santo e San-
tana: 3» Zona — Santa Teresa; 4» Zo-
na — Gávea. 5» Zona — Copacabana;
6» Zona — Engenho Velho e Rio Com-
prido; 8» Zona — Méier; 9» Zona —
São Cristóvão; 10» Zona — Piedade;
lli Zona — Penha e lrajá: 12» 4ona

Madureira e Pavuna: 13* Zonu —
Realengo. Santa Cruz, Campo Grande
e Guaratiba.
TRATAMENTO DESIGUAL PARA OS

CANDIDATOS A UM DIRETÓRIO
UDENISTA

Esteve em nossa redação o tenenle-
coronel Valdemar Kitzinger, candidato
h presidência do Diretório do Rio Com-
prido, da UDN. nas .feições para os
novos dirigentes do partido, no Distrito
Federal.

i^ueixa-sc o sr. Valdemar Kitziníjei
contra o tratamento desigual que cstft
recebendo, como candidato, da direção
udenista local, em favor do outro cun-
didato. que com éle disputará a ore-
sidéncia du Diretório, ao qual — dtir-
ma — todas as facilidades são eonue-

! (lidas, ii pomo de prorrogar-se o prazo
i de inscrição, no qual iá estava fora o

seu concorrente.
NO PALÁCIO GUANABARA O SR.

CAFÉ' FILHO
Na tarde de ontem, esteve no Pula-

ciu Guunabara. o sr. Café Filho, vice-
presidente da República, que. em .-om-
panhia do prefeito Mendes de Morais
visitou demoradamente todas as depen-
dêneius daquele Palácio No decorrer
da visita, examinou o sr. Café Filho
as possibilidades da mudança do Sena-
do Federal para ali, conforme é pen-
samento do governo.

JORNALISTAS KM VISITA AO Sll.
ÜOIS MONTEIRO

Alguns componente da bancada c.e
lmprensu do Senado visitaram, ontem,
k tarde, o chefe do Estado Maior Ge-
ral das Forças Armadas.

ALMOÇARAM NO MINISTÉRIO DO
TRAHALHO

O ministro da Guerra, o presidente
do Banro do Brasil, o sr. Gabriel Te-
dro Moacir, presidente do PSP gaúcno,
almoçaram, ontem, no Ministério do
Trabalho em companhia do sr. Dan-
ton Coelho.

POLÍTICA DO PTB

termédio da Cooperativa, como suce- |
de em São Paulo. Confirmou também i
sua próxima viagem a Europa, em j
missão oficial do governo federal. j

HOJE A CONVENÇÃO DA UDN
PAULISTA

SAO PAULO, 23 lAsapdiess» — Rea-
lizar-se-á amanha a Convenção Es-
tadual da UDN. Assinalam a:guns
observadores políticos que jamais a
seção paulista do referido partido foi
para um conclave de tal importar,-
cia com tamanha divergência. Acre-
dita-se mesmo que nenhum acordo foi
conseguido nas conversações preliml-
nares entre as denominadas aias
"velha" e "moça" podendo isso pro-
vocar uma cisão ou pelo menos um
desentendimento sério, obrigando o
partido a prosseguir sua vida pcll-
tica com duas ou três correntes de
opinião em seu seio.

Alguns próceres com os quais ec-
teve a reportagem lamentaram que
náo haja chegado a um acordo, tendo
em vista ao menos a formação do
novo Diretório Estadual, que deverá
ser eleito na reunião de amanhã.

CAMINHARAM P&A UMA
EM BUSCA DA UBERSAfê
VIENA. 23 (U. F..i - Diz e

polícia que Katalln Karauy. hç.
roina da resistência e a mais po-
pular atriz de Budapest^i^iuamen-
te com Oliver Lantos. o "Bing
Grosby dos Balcans", caminfmram
pela lama e sob a ohuva, em h__-
ca da zona norte-amerir.ar.a da
Áustria, ontem à noite. T^ito •*
srta. Karady quanto Lantoji disse-
ram que estavam sob a vigilância
da policia secreta comunisfcj h.un-
gata, antes da fuga.

Karady é cantora e atriz df, cl-
nema e operou nu movimento sut>-
terrãneo antí-nazista hinga-.-o, riu-
rante a guerra. Disse q'_e- <}.a *
Lantos fizeram os úitirjios SO o.al-
lômetros em busca da liber^dfi,
pela lama e sob a chuva. £ or^er-
ta vez condenada à morte pelos na-
zistas por asiiar o entíe do n#.ivi-
mento subterrâneo húngíio, «enc-
ral Uszjzaszi. Mas salvou-a ds
morte a libertação de Budapyt
pelos russos.

O sr. Otávio Mangabeira con-
tinua na sua posição. Retoma a
resistência de quinze anos. Se não
havia ainda um lider para o que
sobrar da avalanche adesista no
seio do maior partido oposicionista,
aí está um, e o mais categorizado
e idôneo.

Taxa criada pelas em-
presas de navegação

estrangeiras
COMISSÃO PARA ESTUDAR

AS CAUSAS DO AUMENTO
DE FRETE

A fim de estudar as causas da
criação de uma taxa de 25 por cento
sobre os fretes normais das mercado-
rias destinadas aos principais portos
do pais. Rio e Santos, taxa essa es-
tabelecida pelas empresas de navega-
ção estrangeiras, o ministro da Fa-
zenda convocou, há dias, uma reuniüo
dos representantes das citadas emprê-
sas, Inclusive o presidente do Centro
de Navegação Transatlântica.

O problema foi examinado em seus
vários aspectos e expostas as dtver-
sas causas da medida tomada pelas
companhias de navegação, entre as
quais o congestionamento de am-
bos os portos atingidos pela mesma.
Os representantes das empresas rie
navegação comprometeram-se a sus-
pender a cobrança da taxa rip 25 por
cento tão logo fossem removidas rs
causas que a determinaram. Ficou
decidido, por isso. a constituição de
uma comissão incumbida de estudar,
detalhadamente, as possibilidades rie
remover as causas do aumento do
frete.

A Comissão ficou integrada nelos
srs.: Guilherme Arinos. representante
do Ministério da Fazendo — Roberto
H Campos, presidente do Centro de
Navegação Transatlântica — F J.
.Squler. representante dos armadores
estrangeiros — engenheiro Alclo Pai-
mí-rio Lopes, representante do Minis-
tério ria Viação — Álvaro Dins da
Rocha, membro da Comissão de Ma-
rinha Mercante - Joaquim Ferreira
Manda. representante do Ministério
do Trabalho; e engenheiro Miranda cie
Carvalho, superintendente 1:1 Admi-
nistracAn rio Cai* co Porto úi> lllo
dL- .l;»n«í<--

O sr. Danton Coelho prossegue em
suas conferências com elementos do
PTB. Ontem, è tarde, avistou-se com
o sr. Alencastro Guimarães, e muis
tarde,' no .Jockey Clube, com o sr.
Cirilo Júnior, presidente do PSD.

Ao que se adianta nos círculos rnais
ligados ao mlnistio do Trabalho, r.u-
merosos membros da Comissão Exe-
cutiva do PTB de Sáo Paulo, que cons-
tltuem a maioria dêsse Diretório, en-
caminharam cartas.ao ministro do ira-
balho, como presidente do Partido, re-
nunciando a suas posições partidárias.
Êste será o primeiro passo para rees-
truturação da seção.

Outro acontecimento político — se-
gundo as mesmas fontes — foi a vlsitu
que lhe fêz a bancada do PTB de Ml-
nas. para lhe hipotecarem solidariedade.

REGRESSA O SR. ADEMAR DE
BARROS

BELÉM. 23 'Asapress» — Somente
hoje o sr. Ademar de Barros dei-
xará Beiém. Ontem, o ex-governador
de. São Paulo, esteve em Caiena e
Macapá.

FORMAÇÃO DE UM ÜN1CO
PARTIDO "POPULISTA"

BELÉM, 23 lAsapress.» — Noticia-
se que o sr. Ademar de Barros está
preparando as bases para o lança-
mento do novo partido nacional oes-
tinado a reunii num só bloco os cha-
mados populistas, iniciando as rie-
marchas pele Pará, com as porUs
abertas para todas as forças políticas
O sr. Ademar de Barios conferencioti
Já com vários lideres políticos paia-
enses. nada transpirando sobre os
assuntos tratados
CONTRA GEN. DUTRA E A FAVOR

DO PRESIDENTE PERON
BELÉM, Ü3 lAsapresti — Numa

recepção oferecida peioí pecuaristas
paraenses, o 6r Ademai de Barros
íéz novas criticas ao governo do ge-
neral Dutra, elogiando o do general
Peron. Afirmou o ex-governadar de
Sào Paulo que o Brasil importou 3
mi», tratores, sendo 2.800 para São
Pauio e os 400 restantes para tedo
o Brasil Acrescentou que em 4 anos
o governo do general Peron comprou
30 mil tratores sendo que. em com-
pensaçãu, no mesmo período tmper-
turnos 5 mi! Cadilacs e a Argentina
nem um

O sr Ademar de Barros prometeu
conseguir mn auxilio cio Banco do
Brasi! para ;i pecuária dc Pará, -u-
períndo também que o financiamento
êeiu l*i-9 poi uquéie Banco por ln- {

Greve de 24 horas
no Chile

SANTIAGO DO CHILE, 23
— (U. Pi — Dezenas de mi-
lhares de pessoas nesta capital
tiveram de dirigir-se à pé ás
suas ocupações, ao se tornar
efetiva, esta manhã, a greve
de 24 horas de duração, decla-
rada peios empregados de em-
presas de transporte particula-
res, paralisando-se os servi-
ços de locomoção coletiva e
parcialmente as atividades co-
merciais.

A greve toi decretada pela
Confederação Geral dos Empre-
gados particulares, que contro-
la duzentos mil empregados,
em solidariedade aos seus cole-
gas de Anfofogasta, que exi-
gem aumento de salários. O
comércio abriu suas portas ao
público, porém elevada percen-
tagem de empregados aderiu ã
greve. A Federação Bancária
manteve-se alheia ao movimen-
to, funcionando ob Bancos nor-
malmente, enquanto forças mi-
litares guarnecem os poucos
veículos que continuaram em
circulação.

Invasão do conti-
nente chinês '

TÓQUIO, 23 — (U. P.) -
Circulam aqui boatos insisten-
tes, de que os nacionalistas
chineses taicez invadam o con-
tinente chinês, mas a maioria
dos observadores nesta capital
acredita que uma invasão em
grande escala ainda não será
realizada, pelo menos dentro de
um ano. Fontes nacionalistas
nesta capital esperam que se
verifiquem muitas incursões
isoladas contra as forças co-
munistas no contigente, antes
do fim do corrente ano, e acre-
ditam que muitas delas serão
«bastante importantes». Este-
ras norte-americanas têm cui-
dado de não falar na partici-
pação da China nacionalista na
guerra da Coréia. Acreditam
os observadores que os na-
cionalistas somente atacarão os
vermelhos se receberem garan-
tias de apoio norte-americano,
talvez até com oficiais norte-
americanos no comando das
tropas ou como assessores nas
frentes de batalha.

KOERGER CANDIDATO
VIENA. 23 (AFP) — O gene-

ral Theodor Koerger, prefeito
de Viena, foi designado, por
unanimidade, candidato do Par-
tido Socialista às eleições para
presidente da República, duran-
te a Convenção dêsse partido.

NOS ESTADOS UNIDOS 0
«CAMBERRA»

WASHINGTON. 2o 'AFP: —
O bombardeiro à reação briíá-
nico «Camberra.». que estubele-
ceu recentemente um novo v.re-
cord-> de travessia do Atlântico,
entre a Irlanda e u Terra No-
va, pousou no inicio desta tarde
no aeródromo militar de An-
drews, perto desta capital.

A viagem entre Gander ,í
Washington, ou seja uni \fer-
curso de 2.036 quilômetros, íoi
efetuada em 2 horas e 59 mi-
nulos, ou seja na média de cêr-
ca de 700 quilômetros.

ACHESON DESCANSARÁ NA!
BERMUDAS

: WASHINGTON, 23 (AFP> -
O secretário de Estado, Acne-
son. pretende descansar alguns
dias nas Bermudas — anuncia
o Departamento rie Estado. O
sr. Dean Acheson, acompanha-
do de sua senhora, partirá hoje
para Nova York. de onde io-
mará o avião para as Bermu-
das. devendo voltar a Wash*
ington durante a próxima se-
mana.

FESTA DESLUMBRANTE NO
BUCKINGHAM PALACE

LONDRES. 23 (A. F. P.) -
O rei Jorge VI e a rainha Eli-
zabeth deram, ontem, à nui-
te, no Buckingham Palace,
grande recepção para os mem-
bros do corpo diplomático. A
maior parte dos embaixadores
e ministros plenipotenciários
acreditados em Londres e os
membros das embaixadas e lo-
gações. assistiram à festa, que
foi uma das mais deslumbrai-
res que o rei ofereceu ao cor-
po diplomático, desde o fim d;i

Nomes aponta-
dos para o prê-

mio Nobel da Paz
OSLO, 23 — IU. P.i - '-«ryg-

ve Lie, secretário gera! da Ü.
N. U., Jawaharlal Nehru, »(ívi-
meiro ministro da Índia* e Ro-
bert Hutchs, expresidente da
Universidade de Chicago, ^on-
tam-se entre oa 28 nomes a pon-
tados para o Prêmio Nobel da
Paz, dêste. ano. Alégi dessas
2ê pessoas, sete organizações
internacionais foram candidata-
das.

Os candidatos pertencem a IS
paises e entre eles se encon-
tram Frank Buchnan, teologoe
e lider do Movimento '.*• Rear-
mamento Moral; Robert Jack-
son, da Corte Suprema dos i^s-
tados Unidos; Manlev Hudson,
técnico em Direito líiternaeio-
nal, todos norte-americanos:
sir Hartley Shawcross, pi-""
curador geral da Inglaterra;
Louis T. Brouclcer?, estadista
belga: Rafael Altamira y Cie-
va, técnico espanhol em direi-
to internacional; Lucien Co-
quer, publicista * Leon Jou-
haux, líder sindical. Rmbo»
franceses, e EmiJe Dreyfus. o*-
cifista suiço.

Associação dos Servi-
dores Civis do Brasil
Duas iniciativas da Associação .íos

Servidores Civis do Brasil, »m_ _i.ei.cii-
cio do funcionalismo (ívü cítao W
vias de concretizai-se. Assim .. ^c»
a 2 de marco, fará inaugura; « "s'0'
ciação o restaurante para iuncionáros».
no últmio pavimento do Ministéri» '«
Fazenda. No mesmo edifício f" "'n'
funcionando, há algum tempo, '"'
taurante do subsolo, qoe se 'i£stu>fl._
atender ao pessoal subalternc o.»1' ''''
nistérios.

Além do restaurante, .niciara i&m'
bém as suas atividades, a 1 't rT;1"'
to. o Serviço rie Subsistência 1i.Vnl-
holsável, oue possibilitará íos .
dos da A. S. C. B. a -quisic;»»
utilidades a preço de cusio

Súfít:

Cristal âe rocha para
os Estados Unidos

Com o reerudesrimento das operaC0*"
militares nas frentes onde operam w
forcas das Nações 1'nidaS, aurr.er.ta-
ram os EE. UU. o volume das su*6
aquisições de minerais estratégico^
Entre os exportadores de cristal de ¦
cha, por exemplo, figura o Brasil a»
grande exportador e têm sido uprcci»-
veis as últimas remessas que iiwnt <
ainda astora. em uin clipi>er <»l*"í™
da Pan American World Airways, envia
dus peia Cia. Mineira de Cristal»i
Pan American Development, de .v
York-, seguiram para aqute pal«» '
volumes contendo quase (\u2ent;» «>"""

daqucie Importante ml'
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RESEI
NEWTON FREITAS

_.-.»;.4 JANEIRO — "Mus nãn ú para tanto '." — murmurei corno-
R~v,,iv jiara mim mesmo desembarcando em Ruma e vendo o próprio

.siiriiíi' Enuiidi, De Gasperi, Sforzu e centenas dc personalidades
lítica» (í minlia tspeiu .. Modestamente- agarrei minha mala e desci

j trem, gaguejando palavras de gratidão enquanto o Hino nacional
¦r¦ uiiio irrompia as primeiras notas marciais... Não é isto parecidoU 

argumento da fita de Cantiflas t Pois foi exatamente o qu-e vi
""assisti 

f-m weMS primeiros minutos em Roma. Apenas um mínimo

_ talhe: o mundo oficial ali não estava propriamente por minha cau-

_ sim porque se inaugurava naquele instante a maior e mais rm-
"ürlanle 

e mesmo a mais bela em linhas ultra-modernas) Estação
terminai de Roma.

Desde então os acontecimentos não me têm decepcionado. Cada
- , aue abro o jornal — discretos jornais — sem manchetes exage-

Indnt descubro uma coisa sensacional, que tentarei reswmir,

0 Papa fecha a Porta Santa, que só será aberta daqui a vinte e
anos :

t/nrre Trilussa, senador honorário e o poeta máximo da Itália,

j ^i,, um parênteses, também no dia que desembarquei em Bue-

_/_- are* há doze anos morreu Lugones, o maior poeta argentino.
udênciUj claro, pois nào tenho nenhum ciúme dos poetas e

NOTÍCIAS DO EXÉRCITO

r.inci

Mera comeu
Von Í0H- "-'u' - •

Termina o ano de 1950, uno catastrófico paw Iodos e especialmvn-
», «ara mnn.'Encontro 

nas ruas da cidade enormes bruxas montadas em esco-
,,„ ,- somente depois me inteiro que são as festas da "Ueluita", qua
hA séculos se realizam na Piutza Navona e cuja linda iniciativa é
-((SM rie dar presentes às crianças, cumular os policiais das ruas de

mniy.-s. vinhos, flores, bonbons, etc.
passa Togliaili por Roma. vindo de Rapallo (onde descansava)

vara ir descansai em Moscou Dizem as més línguas que deixando

Váii-jiis relembrou d frase memorável: "Vedete Napoli e dopo mo-

Marre o cardeal Primado de Roma. E o "Tevere", com. as chu-
,t,s -id subiu oito metros.

Encontro um leão nu nta e penso em outra "Befana". Sei depois
nue tra um íedo rit; verdade, fugido do circo e morto em plena rua,

depois de dar sustos cinenmtográficos à população.
Chega Eisenhower e fracassam us manifestações comunistas, gre-

i«?s, etc.
Pussa Pandiá Keruh e deixa entre os joi-nalistus a impressão de

estar decidido a fazer a política, da Rússia. Sintomáticas as flores que
¦Y.c foram entregues pelas damas defens,oras du pas:. Vocação para um

Hituro tsenes.
Partem para Moscou mais dois lideres do Partido Comunista: Lon-

¦>n e Stcchia; misteriosas idsts e voltas incertas." 
Co')enwra o Partido Comunista sen. XXX anitersdno, chocamente.
0 IiiustrwZ Gaslini dòa toda a fortwna para a constituição de es-

iabelecimentos destinados à defesa da infância. Era o homem mais

nco iia Europa e a doação está calculada em mais de vinte biliões

ie liras. A Fundação se chamará "Gianinà", nome de sua filha morta
aos dez anos de idade, motivo central da doação.

Morre Elena de França, duqueza de Aosta. que quase se casou

yynib rci da Inglaterra e foi lembrada para esposa do Tzai das Rús-
lias d que se casou finalmente com. o duque de Aosta. Morreu em
Qutsiflflu.' os funerais foram em Nápoles e o enterro em Capodimonte.
Am de Guise, Irene da Grécia, e outras personalidades nobres da Há-
ile e dn França estiveram presentes à oerimônia. Grande repercussão
#t?i ROína

Abandonam- espetacularmente as fileiras do Partido Comunista os
temtados Magnani e Cecchi. Dizem que irão engrossar as fileiras do
pjí- •'-. liderado i>or Silone

E o •¦Tevere" continua subindo...

(Vide Boletim da Diretoria do Pessoal ao Kxêrclto fi 4» pfiglnu da 3» seção)

Corte de mais de cem milhões de cruzeiros
no orçamento da guerra

Não haverá expediente aos sábados — 0 dia de ontem no gabinete ministerial — Pa-
rjamento das vantagens do novo Código de vencimentos — Visita do gov. do Amapá

NOTÍCIAS FORENSES

Em liberdade, o locutor Carlos Frias
Novo procurador geral da Fazenda — Inventário de conseqüências imprevistas —

Ordem dos Advogados — Supremo Tribunal Federal — Justiça Militar
Somente ontem- foi julgado pelo Su- biam que viva estava a mãe, em São

n-erru Tribunal 'Federal o recurso dei Paulo. Anulou-se o segundo casamen-
f,i*,uh«»».enrnuS» imoetrudo em favor do to, mas. se a Justiça aceitara a prova

da morte da primeira mulher do (ôn-

O ministro da Guerra, de acordo com Bldo eleito e empossado senador pelo

ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS NO
COMÉRCIO DO RIO DE JANEIRO

ASSEMBLÉIA DELIBERATIVA
Reunião Ordinária

De ordem do Sr. Presidente e nos termos do § 2'- do
artigo 90 dos Estatutos Sociais, convoco os Senhores Sócios
graduados e Membros eleitos da Assembléia Deliberativa
para a reunião ordinária que terá lugar no próximo dia 27
do corrente mês de fevereiro, terça-feira, às 20 horas, no
3" pavimento do edifício social (Salão das Assembléias),
para a seguinte

ORDEM DO DIA:
ai — eleger e empossar a Diretoria para o novo exer-

cício administrativo de 1951'1952.
Secretaria, 16 de fevereiro de 1951.

CARLOS ANTUNES DE FREITAS
1" Secretário

a política financeira do governo, re-
solveu aprovar, ontem, o corte de cem
milhões de cruzeiros feito no orçamento
do Ministério da Guerra.
UNIÃO CATÓLICA DOS MILITARES

Reaiizando-se no próximo dia 28 uma
reunião da União Católica dos Milita-
res, em preparo da Páscoa dos Mili-
tares de 1951, o coronel-capelao chefe
do s. A. R. convoca, por nosso iuter-
médio, todos os capelães militares se-
diários na 1» R. M. a comparecerem
nesse dia, às 17 horas, à sede daquela
agremiação, no edifício do Ministério
da Guerra, 5'> andar, sala da Btblio-
teca.
A HOMENAGEM OE HOJE AO DEPU-

TADO FARAH
Realiza-se. ho.ie, âs lli noras, o almoço

de Homenagem das classes armadas ao
deputado Benjamim Farah, autor da
lei 1.15b, de 1950, que beneficiou os
miiiUires da ativa e inativos. O ágape
terá lugar no Clube Militar, achando-se
Insciitos para saudar o homenageado
vários oradores.

DESIGNAÇÃO DE CAPELÃO
O ministro designou o capitão capelão

militar padre Orlando Raimundo Busato
para servir na guarnição militar de
Ponta Grossa, por necessidade do ser-

.viço.
AGUARDANDO NOVA COMISSÃO
O ministro mandou continuai adido

à Secretaria Geral da Guerra o tenente-
coronel Roque da SUva Palmeiro, aguar-
dando nova comissão.

APRESENTOU-SE
Apresentou-se ao ministro, por ter

Notícias da Polícia
Militar

DESPACHOS EM REQUERIMENTOS
Nos requerimentos abaixo menciona-

dos, deu o Comando Geral os seguin-
tes despachos:

dos soldados do 3« B.I., Jalr da
Silva Feljó; do 5v B.I., Mozart Lopes;
do CS.A., Rau! Patrício; c, do R.C,
Roland Gonçalves de Carvalho, pedindo
carteira de identidade: — «Forneça-
se-lhes mediante indenização do va-
lor»;

do terceiro sargento Manuel Ama-
ro do Nascimento e cabo Durvallno
Francisco da Silvu, ambos reformados,
pedindo carteira de identidade: — -For-
neça-se-lhes mediante indenização do
valor.»:

do capitão Jessê de Sousa Mene-
ses. pedindo certidão de itens que »;nu-
mera: — «Certifique-se»;

do segundo tenente Alcir Miranda
Pereira, pedindo permissão para inter-
nar no Hospital da Corporação sua es-
posa d. Remeth Sobral Pereira: —
«Concedo»;

de d. Nalr àa Silva de Oliveira
Morais e d. Erellia Gomes da Silva,
pedindo matrículas como costureiras
desta Polícia Militai, para o ano em
curso: — «-Deferido*-. e.

de d. Oracllia Alvarenga Correia,
viúva do soldado reformado Mário Ma-
rlnho Correia, pedindo o pagamento do
salário família a que tem direito seus
filhos menores Neide. Marli e Marlenc:
— «Deferido, de acordo com a infor-
mação du Contadoria;.

GOZO DE FÉRIAS —
PERMISSÃO

O Comando Gerai concedeu ao sar-
gento-ajudante diplomado da E.P. Lair
Jacinto da Silva, permissão para çozat-
as férias reguiamentares relativas ao
ano de 19Õ0. na cidade de São Fidelis,
no Estado rio Rio de Janeiro.

REQUERIMENTO DESPACHADO
I No requerimento em que o soldado
I reformado Eurico José da CosirFjperie
I segunda via de carteira de identrande,
i deu êste Comando Geral o seguinte

despacho: — «Forneça-se-lhe mediante
indenização do valor*.

Estado dn Bahia, o general Renato
Onofre Pinto Aleixo.

COMPARECIMENTO A DIRETORIA
DE ENSINO

Pede-se o comparecimento de Vital
Ferreira da Nóbrega e Djalniir Correia
Mendes à 3» seção da Diretoria de
Ensino do Exército, para tratarem de
assuntos de seus interesses.

NAO HAVERÁ' EXPEDIENTE AOS
SÁBADOS

Para melhor atendei as necessidades
do serviço, o ministro, em aviso ontem
assinado, resolveu que o expediente no
seu gabinete e na Secretaria Geral du
Ministério da Guerra continua sendo
dus 7 às 18 horas, com interrupção de
apenas duas buras paru almoço Aos
sábados n&o haverá expediente nesses
dois órgãos da alta administração do
Exército.

LA SERRA NO REGIMENTO
SAMPAIO

O Regimento Sampaio comemorou,
ontem, em seu quartel du Vila Militar,
em homenagem aos subtenentes e sar-
gentos e suas famílias, mais um de
seus arrojados feitos na campanha da
Itália, qual seja o da conquista de
Lu Serra, uma das localidades mais
fortifiedas pela tropa inimiga. Foi exe-
cutudo um programa cívico-social orga-
nizudo pelo comandante do Regimento,
coronel Magessi Pereira.

O DIA DE ONTEM NO GABINETE
MINISTERIAL

O ministro, que chegou, ontem, muito
cedo ao seu gabinete de trabalho, pus-
suu a visitai, em companhia do coronel
Osvino Ferreira Alves, as diversas se-
çeôs, que se achavam em pleno fun-
cionamerilo, com os seus oficiais a pos-
tos. A seguir, passou a despachar
numeroso expediente. Na parte da tar-
de. upòs receber em conferência os ge-
neraís Mullins Jr., da Missão Militar
Americana; Juarez Tâvoru, recêui-ebe-
gado dos Estados Unidos, e Zeno Es-
tillac Leal. novo comandante da 1» H.
M. e guarnição de Minas, pussou a dar
audiência pública, tendo atendido cerca
de meia centena de pessoas que o pro-
curaram, vendo-se entre us i>: «entes
muitos oficiais, civis e sennoras. Ü
ministro terminou a audiência depois
das IS horas,

O PAGAMENTO UAS VANTAGENS
ÜO NOVO CÓDIGO DE VENCI-

MENTOS

Segundo fomos informados pelo ^ubi-
nete ministerial, as .antagens resiillan-
tes do novo Código de Vencimentos se-
rão pagas dentro da primeira quinzena
de março próximo.

UNIFORME DO OlA

A Secretaria Geral da Guerra marcou
o 5? uniforme paru os dias 27 e 2S do
corrente.

O GOVERNADOR JAXARI NO
M. DA GUERRA

O governado! Jantai Nunes, do Ter-
rltório Federal do Amapá, esteve ontem
no Ministério da Guerra, estendendo sua
visita aie ao Serviço da Imprensa, ondo
palest.-ou cordialmente com op jorna-
listas credenciados.

DESPEDE-SE O MAJOR RUPPE

3ADEIRA ELECTROLUX
Das, suecas 2 anos de garantia, de todos os tipos, B-3. B-4 e
B-5. Vendem-se por Cr§ 1.950.00. — Kua Visconde de liihauma,

134 - 4' andar - Grupo 426 - CASA TINOCO LTDA.

PROF. REGO LOPES

PIANOS GUNTHER
Famosos pelas qualidades, beleza e sonoridade. Uaran-
tidos nor 50 anos. Desde 1800 nos mercados. Variar

modelos. Pianinos e cauda

AGENTE GERAL

SEVERO DANTAS

Rua Henrique Dias, 24

TeL: 48-9898
(SjNTHrft,

\M»*» »f»l^

áí»**•*_.

26*1783
26-7A37

WÊ&i

O UU LISTA

de Setembro 99
18 às 17 li».

Das

Dr. Euclvdes
Carvalho

Reassumirá sua clinica a
partir do dia V de março

OVOS DE PÁSCOA
comprem d.rotnmenie na tábrlcj Pmi.lsta pele
metano ao preco. sao dc chocolate com leito >
cheios com hombont cechejdoi de trutas. Artl'
¦o Uno e de luxo. Bala. crlMdlliada., quilo
IO crutelros; recheada» a 1* cruíelros: nom-
nons reenoado» t SO cruielroüi as licor a J3
cruitilro. í dp creme » 30 cruiílro». Cocada»,
uatats a «nobora, üananada, doce d* leite,
suspiros, cento, ZO crmelro». Bl.coltot Uno»,
quilo. 20 crmelros. Junina « caramelo. Tolfl,
a 30 cruielros. Rua Misuei de Frias. 35, tel.
48-47B9, (Ica no lim da avenida Presidenlt
vmrjas. adiante da rua Macnado Coelho.

M ÁQUINAS
DE ESCREVER

(À VISTA E A PRAZO)
Novas e reconstruídas de di-
versas marcas, inclusive por-
táteis. LAUMAR — Rua do

Ouvidor, 41 - Loja.

A fim de assumi: a suu nova co-
missão no 3^- Batalhão de Engenharia,
viajara na próxima terça-feira, pura
Cachoeira. Rio Grande do Sul, sede da-
quela unidade, o major Carlos Henri-
que Ruppe, que seguirá acompanhado
rie sua família. O maior Ruppe, antigo j
ajudunte de ordens do ex-ministro da
Guerra, apresentou ontem suas despe-
didas ús altas autoridades militares e
ã imprensa credenciada junto ao gabi-
nete ministerial.

DESPACHOS DO CHEFE DO
O. G. A.

Foram deferidos os requerimentos de
Enéias Ferreira Dourado, Herman Sun-
tiago Costa. José Manu Muniz. Sebas-
tião Braga, Elói Martins da Bora. Fir-
mino Aires da Lua. Licínio Moreti, KhuI
Primo da Costa Pereira Filho, Osvuldu
de Oliveira Neves, Aristides Silveira
Goulart, Jorge Manuel Pinlo, Adair
Ferreira Mendes, Alberto Portela, Dag-
mo Benjumlm da Cunha, Lucílio Bar-
bosa da Silva. Helder de Oliveira Pinto,
João Freire do Nascimento, Mário Bar-
bosa. de Barros e José Rodrigues da
Silva.

ORDEM SÔBRE SARGENTO

Conformo publicado no Boletim ln-
terno n. 41, de ontem, do D. S. E.,
pussou à disposição do Serviço Medico
da Presidência da República o segundo
sargento Djalma Cavalcanti, do Hospi-
tal da Guarnição da Vila Militar.

CLUBE MILITAR

FOTOGRAFIAS — Achnm-se no De-
partamento Recreativo as fotografias
tlrudas durante os bniles de Carnaval.
Os sócios interessados em adquirir có-
plus das mesmas devem procurur o ar.
Cícero, nu sala 708, das 13 às IS ho-
ras. O filme do Carnaval será exibido
brevemente, em data a ser mareada
e publicada na imprensa.

SECRETARIA — Está sendo convl-
dado a comparecer à Secretariu désso
Clube, a fim de tratur de assunto de
Interesse mútuo, o capitão Abeguar
Leite de Oliveira Andrade.

TARDE DANÇANTE — O ClUDe Ml-
lltar avisa a seus associados que iarA
realizar hoje, dus 18 âs 21 horus, uma
tarde dançante. Entrada com a apre-
sentaçâo da carteira social.

HOMENAGEM — Avisa-nos a co-

missão encarregada do almoço a ser
oferecido, hoje, ao deputado Farah, que
as listas de adesão eslão encerradas,
por falta absoluta de espaço nos salões
do Clube Militar.

O CÓDIGO DOS MILITARES E AS
DESILUSÕES

Recebemos. «-Os especializados na ar-
te da. guerra, quando em conferência
ou mesuiu ensinando, upresentam uma
série de cuidados a serem tomados un-
tes e após o combate. Vemos termi-
nada a lula gigantesca pela aprovação
do Código de Vencimentos e Vantugens
dos Militares, em que todas as forças
tomaram parte e, conseguintemente, to-
dos os valores dessas forças. Entre-
tiintu. os cuidados tão enslnudos foram
esuueeidus. Não houve preparação al-
gumu nem E.T. uem O.T. e muito
menos uinda os indispensáveis LEVAN-
TAMENTOS. Resultudo: após quatro
anos de dolorosa luta, eis-nos com o
CVVM nas mãos, mas... cadê FUN-
DOS?... Ora. nós. nós que desde no-
vembro do uno findo viemos iludidos
com o ABONO; desde janeiro viemos
contundo cum as vantagens do novo
Código, somente desilusões temos tido.
0 ubono náo foi pago e morreu. O
Código saiu. mus não lembraram os
grandes eatrategistus de garantirem a
reiaguardu: não temos dinheiro puru
pô-lo em vigor. Isto na parte rferal.
Quanto ú particular, isto C, a que in-
teressa aos menos favorecidos, tudo ê
tristeza, tudo desilusão. Umn série de
incoerências, interpretações dúbius, cueio
de «.dá-mas-tiia», enfim, o novo CVVM
será objeto, não muilo distante, dus
famigeradas consultas, expediente que
somente prejuízo truz aos interessados,
pois que tuis consultas sfto sempre ue-
guidus de sugestões sempre prejudiciais.
Em breve muitos estarão amaldiçoando
o novo CVVM, pelo quanto encerra de
dúvidas, de desigualdades, de desilu-
soes. Esse notável órgftu da nossu un-
prensa, intérprete fiel das nossas uspt-
rações e divulgadoi das noticias mlll-
tares duqui a pouco passurè a trans-
crever us consultus feitas sobre as di-
versus situações de praças enudas pelo
CVVM e aa tristes e desconcertuntes
soluções. Para começur. já nâo Lemos
dinheiro. Esperemos o restante*.

CANDIDATOS AS ESCOLAS PREPA-
RATORIAS DE CADETES

Estudantes aprovados e não ciassi-
ficados, por faítu de vagas, nas 2» e
Ut Séries ,ias Escolas Preparatórias de
Cadetes, estão tomando providêncius no
sentido de dirigirem um Memorial ao
ministro da Guerra pedindo a ampüu-
ção do número de vagas, em ambas ua
séries, que, como se sabe, tol apenas
dc IS, em cada uma delus. Neste sen-
tido. marcaram uma reunião para a
próximu segunda-feira, dia 26, às lli
horas, nu redação deste jornal, a fim
rie combinarem medidas a respeito, en-
carecendo a presença de todos os inte-
ressados.

DECRETOS ASSINADOS

O presiofcllle da República assinou os
seguintes decretos: nomeando o tenente-
coronel Eduardo Heis de Freitas para
cheíe da 19» Circunscrição de Recru-
tamento, o major Pascoal Marcnetti pu-
rn servir nu Diretoria de Transmissões,
o major Ciro Dentice Caídas para ser-
vir no Oepartumenio Técnico e de Pro-
dução do Exército e o major Oscar
Campos Neves para servii na Diretoria
de Recrutamento.

«habeas-corpus» impetrado em
conhecido locutor de rádio Carlos nrias.

Conforme noticiamos anteriormente,
aquele radialista fora preso em vir-
tude de determinação da lustiça local,
acusado que era de falência fraudu-
lenta, „

O sr. Carlos Frias, não se conror-
mando com o que decidira o juiz de
primeira instância, impetrou uma or-
dem de «•.habeas-eorpusx, perante o l'ri-
bunal de Justiça, que, manifestando-
se sôbre o pedido, veio a confirmar a
decisão proferida peio juiz singular.

Através do seu advogado, sr. Hera-
oltto de Sobral Pinto, o locutor radio-
tônico recorreu para o Supremo Ir -
bunal Federal, que concedeu a medi-
da, tenrio sido expedido o competente
alvará rie soltura uo comandante, rio
Regimento rie Cavalaria, onde se en-
contrava recolhido o paciente.

O pedido foi concedido por maioria
de um voto, tendo sido anulada a oarte
do processo, a partir dos exames peri-
ciais da firma pela qual era responsa-
vel o sr. Carlos Frias.
NOVO PROCURADOR GKRAL DA

FAZENDA

juge a segunda foi havida como de
bon 'fé. A sentença passou em lulga-
do. Com a morte do inventariado, en-
írentam-se as duas esposas, a que fora

Mandados do Segurança: de rxiurlvrtl-
Gomes Machado (São Paulo) — ri»
conheceu: de dr. Marcial Paiva (JUr-.
nasi, major Lourival Silveira (Minniii,
Filomena Mataruzzo (São P^iulo) e Gal-
dino Ferreira rie Carvalho (S. Pauio»-
— negou provimento: dc Luis de Cer-
queira (Distrito Federal) — rejeitou

dada como falecida e a outra. Esta os embargos opostos.
herdeira testamentária e a bon fé

ou putatividade do casamento permite
que soja herdeira testameniária, sem
prejuízo da metade da legítima das
filhas. Esta circunstância, retraçada
no ligeiro, mas detalhada nos autos,
leva-me a não aceitar o esboço rie pnr-
tiihas. tal como- feito, e impugnado
pela viúva. — De imóveis n serem par-
tilhurios tocarão, por metade, à viúva.
A outra metarie tocanâ às filhas rio
inventariado. Se não se harmonizarem,
proceder-se-á a venda, com a partilha
do preço. Nunca ficaria bem o ron-
domínio, ou a vizinhança, entre as -luas
senhoras, a que ressuscitou e a que
fora vitima do engano do inventariado
que se apresentara eomo marido. Vol-
tem os autos ao Contador.»,

ORDEM DOS ADVOGADOS
Foram feitas mais duas corrigendas,

na publicação efetuada no «Diário de
,,,. „„„„,. rf„ nrneurador Justiça», de 10 do corrente, a respeito

1-omou posse do cargo de Procurador ^ ^.-.^ de _ümeros de inscricn0

Compra-se tudo
Maquinas de escrever e de costura, rn-
ceradeira, ventiladores, rádios e tudo
que represente valor, coinnm-se a no-

mlrlliu - Telef mie. Sr AIIHKAM

4 3-92 32

geral da Fazenda Pública, o sr. Aroldo
Renato Ascoli. recentemente nomeado
para essas funções, pelo presidente da
República.

INVENTÁRIO DE CO.NSEQUÊN-
CIAS IMPREVISTAS

Foi requerido, na Terceira Vara do
órfãos e Sucessões da capital paulista,
o inventário de Antônio César Nobre.

Somente com o encaminhamento em
Juizo desse pedido é que se veio a pio-
vor que o <de-cujus» fôru Mgamo.
surgindo a disputa dos bens por narte
das duas esposas, uma residente em
São Pauio e outra nesta capital.

Deparando-se com êsse curioso e taro
caso forense, o juiz, a quem fora dls-
tribuído o processo, exarou o seguinte
despacho:

'Antônio César Nóbrega. — As pá-
ginas destes autos encobrem um desses
dramas que, de quando em quando,
passam nos Juízos de Sucessões e de
Fumília. O inventariado, casado, com
mulher viva. convolou. no Rio. a novas
núpeias certo que no regime da se-
paração, e dando como faiecida a sua 1
mulher, que morava, êle o sabia, em
São Paulo. Provas alicerçadas em ius- I
tificacões graciosas, que se perdem no '
tempo. Ar próprias filhas do primeiro
leito rto inventariado. .- iá mocas ca-
sarieiras, teriam assistido ao casamento
dele, apontado como viúvo, e elas sa-

Dr. Joaquim Vidal
OCI) LIST A ** » «««as
Avenida Almirante Barroso, »7. »"- —

Telefone 2S-S4ZI

DR. RAIMUNDO REZENDE
EX-MÉDICO INTERNO DO SAXATO-
RIO CANAVIAL — DOENÇAS DO

APARELHO RESPIRATÓRIO
Consultório: Hua Araújo Porto Ale-
gre, 70 — If andar, salas 112 a 1)7
— Telefone: 22-H8H9 —.Terças, quin-

tas e sábados — Residência: —
Telefone: 28-H7U0.

CASA TIJUCA
Aluga-se casa de dois pavlmen

tos íl rua Antônio rtnsillò .1 3.
com iraraire. Estn vazia. Vlsltnt)
domingo das 14 às 16 horas

originária na Ordem dos Advogados do
Brnsil. Seção do Distrito Federal.

O «Diário da Justiqa» de ante-ontem,
22 do fluente, publica essas corrigen-
das, em edital.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

O Supremo Tribunal Federal reuniu-
se. ontem, em sessão plena extraorrii-
nária, tendo julgado os seguintes pro-
cessos:

Petições de «habeas-corpus: de Ma-
nuel Peres Periane (São Paulo) — in-
deferiu; e de Joaquim Duaite da Cunha
Pinto (Distrito Federal) — não conlie-
ceu.

Auto Mercantil S.A.
Aciiam-He à disposição d<-s se-

nhores acionistas, na sede debti
Sociedade, ã rua dos «nvalidor

12b, os documentos a que se re-
fere o artigo 99, do Decreto-Lc.
2.02* de 2fi dc setembro oe 19-10

Kio de Janeiro, 21 de fevereirt
de 1951.

ATTILA CASTRO
Ülretor-Gereiite.

JUSTIÇA -MILITAR , .!
IMPETROU oílABEAS-CORPUSv PARA

SER LICENCIADO DO EXERCITO "

Deu entrada, onlem, na Seção Ju-
diciárla do Superior Tribunal Mllitat;
uma oroem de «habeas-corpus* .rape-
trada pelo soldado Antônio Silveira da
Cunha, do 2» R.C, com sede em Süo
Borja, o qual pede para ser licencia-
do do Exército, em virtude da conciu-
são de seu tempo de serviço.

Alega o paciente que deveria ter sido
licenciado em janeiro de 1940 i- não o .
íôra por estar respondendo a processo
perante a Terceira Auditoria da Tfcr-
ceira Região Militar e, embora .-.bsul-,
vido pelo Conselho Permanente de JUS-
tien. continuou nas fileiras, por Ur
havido apelação dn promotoria raK»
instância superior.

A medida, depois rie numerais e
autuada, aguardará julgamento em i.iirll
próximo, quando aquele Tribunal rei-
niriará suas atividades.

União Fabril Exporta-
doraS. A. (ü FE).

Comunicamos aos senhores Aeio-
nistas que se acham a. sua dls-
posição, na sede social, ti rua
Miguel Couto, n 121, loja o»
documentos de que trata o art.
!)J do Decreto-lei número 2.fi/,7. de
2fi de setembro de IH-10, reíeiren-
tes ao exercício findo em 30 áe
dezembro de 11)30.

Klo de Janeiro, 21 de fev«Veiro
de 1951.

JOÃO GOMES LOBARINHAS
Dlretor-presidente

quem bete

Escola Preparatória de
Cadetes

Em grau de recurso à Junta Supe-
rior de Saíide d» Exército foi julgado
apto o candidato Florlm Ferreira
Coutinho Filho, aprovado em exame

intelectual rom 290 pontos.

DR. JOSÉ DE ALBUQUERQUE
MKMBHO DA SOCIEDADE DE

SEXOLOGIA DE PARIS

Doenças sexuais do homem
KUA DO HOSAKIO. l)o.

DE l AS fi-

Chuveiros elétricos
100 por cento automático, pornu»

liga com a água, garantia de l:
5 anos, instalo em sua rcsidênei»

por 000 cruz.elros, peça pelo tel.;
30-4948. Sr. Gl) até as 12 horti*

RÁDIO VITROLA R.C.A.
Com Long-I'lay (8 -otaeòes)

Sem uso, com garantia, recente-
mente Importada, onie válvulas,
várias ondas, pick-up automático
12 discos, vende-se por preço
multo Inferior ao do custo. —
Tci,: 37-5432.

POLVÍLHO
ANTISSÉPTICO
\C GRANADO :.rjf!s 

Suores^

VENDE-SE POU 3011 MIL CRU-
ZEIROS, o prédiii à rua Frei Henrl-
que 129 (começa na Av. Suburbana
número 78901 com terraço na frente,
três quartos, sala, eozlnh» u uns.
linn. comp.. água em abundância e
um galpão em terreno arborizado, com
11,50 de frente por 33, próprio para
outra construção e Rarage. A Pre-
feitura jú assinou contrato para cal-
çuiuento du rua. Ver nn local e In-
forme com o proprietário, lele-

 fone: 49-3598. 

Associação dos Servidores
Civis do Brasil

SEDE — Rua Pedro Lessa 36 — 2?
 andar (IPASE) 

CONSELHO DELIBERATIVO
2* CONVOCAÇÃO

Cumprindo determinação da Direto-
ria, e de acordo com o artigo .16, rto
Estatuto social, ficam convocados os
Senhores membros <lo Conselho Dell-
herativu para se reunirem em sessão
extraordinária, no dia 12 de março
rto corrente, fts 17h30m, em seKiinilu
e última convocação, nesta sede so-
ciai, com a seguinte ordem do dia:

a) — Examinar e votar uk con-
tas do exercício de 1950;

lt) — Examinar e votar o orça-
mento para o exercício de
1951 (letrn O do art. 38) e

c) — Interesses gerais.
Rio de Janeiro, 32 de fevereiro de 1951

Ibany da Cunha Rlhelro
1" Secretário

GADOVI1A
«ACÕ£S P8ÊNSAt>Ak

MOINHO FLUMINENSE S A.
SEÇÃO RAÇÕES BALANCEADA,

Ar. Presidente Vargas 463.
Tel.: 23-1820

repete...

ESTÁ DOENTE? \
Sotre de doenças internao'.' Nào |

perca a esperança na sua curi •'
Procure o Especialista dr. Jorge j
Júnior, médico da Associação Es- j
plrita Jesus Cristo. Consultas às |
terças, quintas e sábados, das 10 i
às 12 e das 14 fts 19 horas. Con •

sul tório: Rua do Ouvidor 109 — '
*«ti andar, sala 700 N5o se aten I
de por correspondência.

yv>..- ¦¦!.•¦-.-¦_. --.r.y'¦¦/-&&%

INSTITUTO TERAPÊUTICO
PAN-0RGÂNIC0 S. A.

Acham-se à disposição dos se-
nhores acionistas na nede social,
à avenida Presidente Vargas. 502,
15 pav., nesta cidade, ?ts documen-
tos a que se reíere o art. 99 do
Decreto-Lei n. 2827, de 2fi de se-
teicbro de 1940, referentes ao
exercício encerrado em S0 de de-
zembro de 1.950.

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro
de 1951.

ERNAN1 LOMBA FEKRAZ
Diretor

1
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BOTAFOGO
V1SNDO — apartamentos de frente — com varanda. 1 snlas,
8 quartos, cozinha, banheiro completo em côr, quarto .; lia-
nheiro de empregada e área. Treço: CrS 370.000.00, sendo uma
entrada de OrS 87.000.00. e o restante em prestações mensa-s.
Ver, diariamente, e maiores informações, das !> às 11 horas, a

rua D. Marlane, 118 — Apt' 201, coei o sr LEO. Tratar com

os srs. LEO ou SILVA, à avenida Nilo Pecanha. 26 — Sala 701 —

Tel.: 22-2483.

nceradeiras Electrolux
Cr$ 2.000,00 — 200,00 por mês - SEM FIADOR - GARANTIA DE 2 ANOS

A«PTRA»01tES - LIQÜIDIFICADORES - ESPALHADORES DE CERA AUTOMÁTICOS -

ESCOVAS^ELÈTROLIXA PARA LIXAR O ASSOALHO, Cr$ 280,00 - BATEDEIRAS - FÔR-

MAS ElftTOICAS PARA BOLOS, CrS 220.00 - RÁDIOS E FOGÕES MARCA «REI».

CRUZ & MIRANDA, Rua do Ouvidor, 102 - 3/ andar — Telefone: 43-1097
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RECENTEMENTE INAUGURADA I

CASA DÀ IQ^EiACtrüA

I Rua São José, 66 I £ MAIS CENTRAL!
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Os casos Morosos da cidade
Ksta üeçfiu, crioiln em 2:i de setembro dp 1941, para servir de intermediária

entre r.:. propósitos generosos do púhllro e as nossoas necessitadas que por ele
i5o socorridas, ao atlnerlr o caso n" 1 3(10, conforme estatística fine fazemos
periodicamente. }i\ recebeu e distribuiu entre os beneficiados e suas famílias
a somn de CrS 1182.772.80. ate 25 de acosto de 1950. De cem em cem
casos, romo de costume, rontlnunremos a dar a cifra total dos donativos
distribuídos.

Os leitores, nue nao quiserem levar pessoalmente os seus donativos aos
endereços Indicados, poderão traze-los ao «Diário de Noticias», onde serflo
recebidos pela uerpncln deste jornal, das 9 ãs 18 horas.

A entreua, nelo «Diário dc Noticias», das Importâncias recebidas, ê feita
tildas an semanas, às quartas-feiras, entre 16 c 18 horas, quando poderão vir
ft nossa redação os leitores que desejarem assisti-la.

OTICIÁRIO DO ESTADO DO RIO
PODEE EXECUTIVO

CASO 1.364

Revisão dos atos de remoção "ex-offieio" e de permis-
são de exercício de professoras

Dois despachos do governador do Estado — Assinados
os atos revogatórios

ProsscPTue o sinistro destile. Raro e, o dia em que na fila dos que
ORpcrnm os socorros desta seção não defrontemos um enso de tuberculose.
K* o pterno motivo dos dramas da pobreza.

Devemos hoje atender mais uma dessas tristes historias, de des-
diro.su mulher contagiada pelo mal terrível de que faleceu o marido.

A viúva, que reside na rua Fonseca Teles, n. 89, em São Cristóvão,
esta atravessando momento lancinante NSo faz multo tempo, perdeu
o marido, que era operário, recehendo exiBua pensão. Durante a mo-
le.stia, que fol longa, castnu o pouco que tinha c, n que não tinha.
Estn endividada. Mas, nSo é so. A viúva tem quatro filhos, dois pc-
quenos, de 11 e 10 anos. respectivamente, e dois mais crescidos, de 15
o 18 anos. O primeiro esta doente. Convalesce de uma pneumonia e
hâ, receios de que se tenham ressentido de tal forma os pulmões que
nao escnpe o rapazinho dn Infecçâo da tuberculose também. Um dc-
sespêro

Ixiro depois que morreu o marido, a viúva consesulu um emprego
de aprendiz de sapateiro para o filho mais velho. O que fie sranha,
porém, mal dá paru o seu próprio sustento

E' fftcll de calcular, assim, sem que sejam necessários maiores
comentários, as apertnras dessa infeliz criatura. Enfermlça. sem re-
cursos de espécie alguma, sem n devida assistência para a sua moléstia,
ô ainda ela que. pode dizer-se, faz pela subsistência sua e dos filhos.

Urge acudlr a essa pobre gente.

Entrega de donativos
Conforme ficara assentado, realizamos, ante-ontem. a entrega dos

donativos nos casos ns.. 104 — 115 — 346 — 450 — 5P3 — 619 — 647
73S — 816 — 877 — 8110 — 8<J4 — 90(1 — 1.001 — 1.075

1.07S — 1.161 — 1.176 - 1.196 — 1.199 — 1.207 — 1.222 — 1.227
1.253 — 1.277 — 1.27S — 1.346 — 1.351 — 1.358 — 1.362. no total
de OrS 2.12.\00. Os demais casos chamados e t|iie nfto compareceram
deverão fazé-lo nn próxima quarta-feira, entre 14 e 17 horas.

Donativos em nosso poder
Saldo em nosso puder rios casos nue ficaram por pagar,

conforme discriminação feita na edição de quarta-
feira  CrS 9.874,00

Recebemos mais:

Luis Américo — casos 334, 679. 79S, 1.046
e 1.293 — CrS 40,00 para cada. no
total de  CrS

Por alma de Joana Sarmento — caso 114 . CrS
AnPnimo — caso 1.363  Cr$
A. O. B. — Km Intenção an espirito do

Inesquecível cspô=.o — casos 911 e 617
— CrS 25,00 para cada, no total de .. CrS

200.00
20.00

100,00

50.00 CrS 370.00

CrS 10.244,00

Anônimo caso 1.363 3 gramas de cstreptomlcina.

ORTEaSUL
Rio Grande do Norte

RJCOMI*OSTA .'. C. E. P.
NATAL. 23 — (A. N.) — Depois

de ter nomeado o capiláo Luís Ce-
sar Paiva. ón Polícia Militar, para
a função de delegado da Economia
Popular, o governador do Estado as-
sinou decretos recompondo a Comis-
são Estadual de Preços, sob a pre-
sldência do sr Humberto Nesi e ten-
do corr.o membros os srs. Lauro Pin-
to. capitão Rollndino Maeiei, Será-
fim Medeiros, João Alfredo Pegado
Cortez c Edilson Cid Varela.

Paraíba
TÉCNICOS ITALIANO? EM

AGRirrLTT RA
JOAO PESSOA, 2S — (Asapressi

— Consoante entendimentos mantidos
pelo governador José Américo, técni-
cos italianos virão a Paraíba, a íim
da examinar a melhor localização da
cultum d? uva e selecionar os terre-
nos aproveitáveis. Espera-se que a
viticultura venha a influir poderosa-
mente no programa de rocuperacüo
econômica do Estado adotado pelo ro-
vo chefe do Executivo.

Pernambuco
ACOSSADO POR VIOLENTO

TEMPORAL
RECIFE. 23 — (Asapress) — O

navio «Lolde São Domingos», do Loi-
de Brasileiro, nue acaba rie arribar
ao porto, foi acossado por violento
temporal err, águas norte-americanas
um dia depois de deixar Nova York
com destino ao Brasil, numa faixa de
700 milhas. Toda a carga estivada
no convés dc- vnnte. constituiria de
automóveis foi danificada, sendo que
20 dele* ficaram completamente :ru-
tillzados. Rádios, refrigeradores o
outras utilidades que se onconTavnm
no porfio foram Igualmente atingidos
pelas Águas.

Alagoas
QrEREM AV.VÍENTAR O

PREÇO DO ACtCAR
MACEIÓ', 2M — (Asapress) — Fo-

ram criticados na Câmara Municipal
os tisineiros que onerem aumentar o

Novos oficiais de gabi-
nete da Diretoria da

Central
O tenente-coronel Eurico de Sousa

Gomes, diretor da Central do Bra-
sil, baixou portaria designando o
oficial administrativo, classe "H".
Paulo Moreira, e o agente, classe"K", Florismundo rie Albuquerque
Melo, para exercerem ns funçfies de
oficial de gabinete da Diretoria ria
Estrada.

Destacamentos de Ins-
vestigações da Central

do Brasil
O diretor da Central do Brasil bai-

xou portaria restabelecendo o Desta-
camento da Ser.-5o de Investigações da
Central em Barra rio Piral, e crian-
do outro Destacamento em Minas Ge-
rais, com sede na cidade Corinto. des-
tacamento êsse que estenderá sua ação I
às zonas de Montes Claros e Pira- :
porá. •

_Ayisos Fúnebres

OSVALDO PINHEIRO NAVEGA !
(MISSA DE 30." lUA)

tSeus 

pais e irmãos convi-
dam os seus parentes e ami-

gos para assistirem ã mis* a
qne mandam celebrar por alma ãe
seu saudoso e pranteado filho e
irmiío. às 8 horas, do dia 2(1 dr
corrente, segunda-feira, na igreja |do Senhor do Bonfim, em S. Cris-
tovao. Agradecem o compareci-
mento.

TASSO SAMPAIO DE
ANDRADE

+ 

A família de TA.«SO SAM-
PAIO DE ANDRADE ngra-
dece as manifestações e«

pesar recebidas, e comunica (|L'e
fará. celebrar missa de 7.v d.'a.
•ec/undu-felrn pró>:ima at> "IiSOm.

na laTPjn d<> Sagrado Coração a-
Mu uo Mf-li-r.

preço do açúcar. Alguns vereadores
afirmaram que. contrariando as atuais
afirmações, os balanços mostram
constantes lucros.

Bahia
REPRESSÃO AO JÔCO

SALVADOR. 23 — (A. NO — O
secretário de Segurança deste Esta-
do .sr. Laurindo legis. acaba de
determinar severa repressão aos Jo-
gos de azar em todo o Estado. Ain-
da ontem foram recolhidos a dele-
gacla auxiliar, em virtude dessa me-
dida. vários contraventores. os quais
vãu ser processados de acordo com
a lei.

Espírito Santo
RODOVIA

VITORIA, 2o — (Asapress) — O
governador sancionou a Lei da As-
sembléia Legislativa concedendo a
Prefeitura Municipal de Afor.so Cláu-
dio o auxilio de IS mil cruzeiros pa-
ra prosseguimento da rodovia llgan-
do a sede do distrito de Joatuba à
estrada tronco e a Florentino Ávidos,
para que a mesma atinja o povoado
de Conco Pontfies, no mesmo distri-
to.

São Paulo
APREENSÃO DE PUBLICAÇÕES

IMORAIS
SAO PAULO. 23 — (Asapress) —

A Delegacia de Costumes, apreendeu
ontem nas bancas da cidade grande
publicações nacionais e estrangeiras
consideradas imorais.

Rio Grande do Sul
nno MILHÕES DE

DÉFICIT
PORTO ALEGRE. 23 — (Asapressi

— Círculos trabalhistas estão nlar-
mados com a situação financeira do
F.stado. tendo o governador Ernesto
Dorneles. ern reunião do seu secreta-
riado. revelado aos seus auxiliares
que o «déficit* do Rio Grande rio
Sul, ultrapassa a aesa dos 600 rnl-
Ihfies de cruzeiros.

INSTITUIÇÃO DE UMA LEI...
<Concliisão da 3.» páirtna)

ns funrB -, de auxlllares do gabinete
do secretário geral do Ministério, os
diplomatas conselheiro Jaime de Bar-
ros Gomes. Dora de Vnseoneeloss e
Heitor Pinto rie Moura.

MIMST15RIO DA VIACAO
Perante • ministro Álvaro de Sousa

Lima. tomará posse. hoje. ás llll
30m, do cargo de dlrvtor geral de
Administração do Ministério ria. Via-
çfio. o sr. Francisco Mendes, que
já pertence «o quadro de servidores
dessa Secretaria de F.stado e ultima-
mente servia como assistente do ril-
retor Reral de Ensino da Aeronáutica.
TOSSE DE GOVERNADORES DE

TERRITÓRIOS
DeverAo tomar posse. hoje ás llh

Sílm. no gabinete do ministro da Jus-
tlça o srs. Geracllio Gueiros e Pe-
tronio Barrelos, nomeados, respecti-
vãmente, governadores dos Territórios
de Rio Branco e Guaporé.

As 11 horas no mesmo gabinete,
será empossado no cargo de diretor
da Ac/nrla Nacional, o sr. Calo Ml-
landa,

NOMEAÇÃO DE CHEFE
DE SEÇÃO

O diretor da Divisão flo riate.-ial
do Ministério da Viação, cr. Hélio
Cruz de Oliveira assinou portarias
concedendo dispensa da chefia da
Seção Econômica e Finan"eira ao oi,
adm. Antônio de Carvalho Dias e
designando para substituí-lo na refe-
rida chefia o ot. adm. José NicolAtl
de Barros Melo.
SEGUNDA-FEIRA A POSSE DO

PRESIDENTE DO ÍAPETC
Tomará posse segunda-teira. ãs 11

horas, perante o ministro do Ttí-
balho, nn cargo de prssldente dc
IAPETC. o professor Francisco Os-
car Penteado Stevenson.

A transmissão do cargo no Ins-
tltuto será ás 15 horas.

NOVAS NOMEAÇÕES
O presidente ria República assinou

decretos, nomeando. oresidente do
Instituto Naclona) de -.'inno, o sr.
Raul Péricles Cardoso. • diretor dt
divisão do instituto Nacional do Ma-
te, o sr. Hélio Bankel.

DIRETORIA DO ENSINO
INDUSTRIAL

O sr. Solon Guimarães, novi dire-
tor da Dlvisáo do Industrial dc Mi-
nistério da Educação, minará posi,e
ás IS horas de térça-fei,-i) próxima,
no gnhirrtf do oiinjítn.

Numa exposição do secretário de
Educação sôbre atos de remoção «ex-
offlclo» de professoras, da administra-
çáo passada, o governador exarou o
seguinte despacho:

«As remoções no magistério primário
normalmente sâo feitas mediante con-
curso. Ainda mais, o professor nomea-
do ou removido para unidade escolar,
sô após 3 anos ou 5. quando radicado,
poderá deia ser removido, mas sempre
mediante concurso. Ora. segundo se ve-
rlfica do presente processo, as normas
que tém presidido à espécie deixaram
de ser seguidas em S6 remoções verifi-
cadas. «ex-officlor, em 1950 e em ;a-
nelro do corrente ano. A necessidade
do ensino e o direito de velhos servi-
dores impelem-me a determinar que a
Secretaria de Educação e Cultura ela-
bore, com urgência, o expediente ne-
cessado á anulação de tais atos. Os
professores atingidos, querendo, pode-
râo inscrever-se no concurso de remo-
çâo, que autorizo seja reaberto».

Noutra exposiçflo que lhe dirigiu o
secretário de Educação, a propósito de
permissões de exercício, o governador
proferiu o despacho seguinte:

«Verifica-se da relação anexa que, no
ano de 1950 e no més de Janeiro últi-

mo, foram concedidas 329 permissões governador do Estado o Jornalista Hugo
de exercício de professores do ensino
prê-primário e primário. Número .tâo
elevado de afastamento desses funcio-
nárlos de suas atribuições efetivas nas
respectivas lotações só pode ser preju-
dicial ao interesse do ensino, como real-
mente foi. Trata-se. portanto, de uma
situação que náo deve. persistir. Re-
comendo, pois. ao sr. secretário de
Educaçfto e Cultura promova o expe-
dlente no sentido de fazer cessar tais
permissões, examlnando-se os vasos que
se enquadram na lei n. 1.144, de 23
de janeiro do corrente ano, atualizadas
as provas legais devidas. Finalmente,
quanto aos professores ora com per-
mlssAo de exercício no (.Serviço de Edu-
cação Física», deve ser fixado o ml-
nimo de funcionários nessas condições,
perdurando excepcionalmente a situação
até que a Secretaria ofereça solução
definitiva ao caso. para o que deter-
mino a maior urgência».

Ontem, foram assinados atoa cance-
lando os atos de remoção «ex-offlelo»
de professoras, publicados durante o
ano de 1950 e no mês de janeiro de
1951.

NO GABINETE DO GOVERNADOR
Fol nomeado oficial dc gabinete do

POLÍTICA FLUMINENSE

Reuniu-se a bancada da UDN
Acordo com o PTB na eleição da mesa

Numa das salas do edifício da
Assembléia Fluminense, reuniu-se, on-
tem. a bancada udenista, com a pre-
sença dos srs. Soares Filho, presi-
dente ria seção estadual do partido, e
Mário Guimarães, ex-deputado. que
exerceu a liderança na passada legis-
latura. Foram tratados diversos assun-
tos da economia Interna da agremia-

ção. bem como examinaria a questão
da composição da futura mesa e dis-
cutida a possibilidade de acordo com
o PTB para eleição de um petebista
para a presidência. desde que seja
assegurado à UDN posto .de relevo
e correspondente h força de sua re-
presentação parlamentar.

Na próxima reunião, a ser reali-
zada segunda-feira, na residência do
sr. Paulo Araújo, secretário geral da
seção estadual, será escolhido o novo
lider da bancada.
COMBATERA' ENERGICAMENTE OS
PROJETOS DE MUTILAÇÃO DO

MUNICÍPIO DE CAMPOS
O PSU de Campos tornou pública

a sua desaprovação à idéia de nuti-
lação do município. defendida pelo
deputado Paula Lôho. pessedista de
Angra dos Reis, autor de três proje-
tos que estão apaixonando a opinião
pública campista.

EM NITERÓI

AGREDIDO 0
OSVALDO

O engenheiro Osvaldo Noronha, di-
retor da Divisão de Obras, .espondeu
pelo expediente da Prefeitura de Ni-
terôi durante 13 dias. designado pelo
atual governador. Nesse espaço de
tempo, assinou numerosos alos de dis-
pensa de servidores admitidos pelo ry-
prefeito, além de vetar 13 lesoluções
da Câmara Municipal beneficiando íun-
cionârios da Prefeitura.

Corria rumores de que os prejudi.-a-

POSSE DO MINISTRO PRO
CURADOR DO TR'BUNAL.

DE CONTAS
Durante a sessão de ontem do Tri-

bunal de Contas do Estado do Rio.
foi empossado nn cargo rie oroeurndor
substituto o sr Hamilton Xa\ior. ex-
deputado estadual pelo .nunlcir.Io rie
São Gonçalo.

SALA DE IMPRENSA NO
PRONTO SOCORRO

Segunda-feira próxima, ás 14 ho-
ras, será inaugurada a íala de lm-
prensa do Pronto Socorro de Niterói,
que passou' a funcionar io Hospital
Antônio Pedro.

A Associação Fluminense de Jorna-
listas, por nosso intermédio. ionvir"a
as autoridades, a classe médica em
geral, representantes de outras asso-
claçfies e os profissionais ia impren-
sa para a solenidade, durante a qual
falarão o jornalista Raimundo Montei-
ro, presidente da AF.l e o dr. Márit
Monteiro, um dos diretores do Pronto
Socorro.

ENGENHEIRO
NORONHA

dos estavam fazendo am-aças à pes-
soa do sr. Osvaldo Noronha, o qual,
ontem, à tarde, fo1 efetivamente agi e-
dido. nas Imediações da Prefeitun..
pelo sr. Lisandro Mota. •xcluldo, por
veto parcial, da relação le beneficia-
dos por uma das resoluções da ("a-
mara Municipal.

O agressor, em seguida, dirigiu-se a
residência do desembargador Oldernar
Pachero. rie quem é amigo, enquanto
o agredido comparecia à "odeia a fim
di. apresentar queixa. suhm?tendc-se a
exame de corpo de delito.

Exames de admissão
na Escola Industrial

Aurelino Leal
RELAÇÃO DAS CANDIDATAS

APROVADAS
Foram as seguintes as alunas apro-

vadas no exame de admissão á Es-
cola Industrial Aurelino Leal: Aída
Ramirez. Alcldéia Gonçalves de Amo-
rim, Crlulda Rollm de Lira, Dllre
dos Santos Dilma Alves Moreira, He-
lenl de Almeida, Hilda Couto dos
Santos, Ida Abade Bandeira, Inês de
Castro Costa. Ilza Borges Telxtiia,
Iracema de Oliveira. Ivanllde Gene-
roso. Letln Correia Gomes, Luzia Ma-
chado de Medeiros. Magall Gomes de
Castro, Maria Aldlcéla de Barros. Ma-
ria Auxiliadora dos Anjos, Maria Au-
xilladora Ornelas. Maria Helena M.
Rodrigues. Maria' Madalena Fortuna-
to Reis. Marllza de Andrade, Mar-
Iene Rosa de Atalde. Marli Fonseca
dos Santos. Marta da Conceição I3rl-
to. Mauryssette Machado Torres. Ml-
riam dos Santos, Nazária Ramos, Ne-
lir Gama Morse. Neusa Maria dos
Santos. Odaír Pinto Bastos, Rosa
da Encarnação Silva Araújo, Roslta
Lemos Monteiro. Rubellna Ferreira dos
Santos. Silene de Sousa, Sônia Ma.ia
Vercills, Tercilla Barbuz. Tereslnha
dos Anjos de Sousa. Tereslnha Ne-
ves Ribeiro. Naldéia Dina Portela.
Iêda Cardoso da Silva, Ivone Ferrera
de Miranda, Ivone de Oliveira Gomes
e Zilmnr de Almeida Silva.

Não compareceram 4. Não obtive-
ram média global 19. Inabilitadas 74.

CASAMENTO NO EDUCANDA-
RIO VISTA ALEGRE

Hoje, no Educandário Vista Alegre,
será realizado o casamento da srta.
Maria Augusta Nunes — jovem i ue
até esta data teve ali o seu lar com
o sr. Máximo Felipe da Sllvn. one-
rário.

Os atos civil e religioso rrào leva-
dos a efeito no próprio Kducandáno.
com Inicio ãs 16 horas. íaraninfados,
por parte da noiva, pelo prefeito de
São Gonçalo e senhora e pelo sr. Le-
no de Carvalho e .-.ra. Estefftnia Me-
lo de Carvalho e, por parte do noivo,
pelos srs. e sras. coronel Raul rie Al-
huquerque e deputado Hipólito Porto.

ESPETÁCULO TEATRAL NO
CLUBE CENTRAL

Na sede do Clube Central, à praia
de Icaral. será apresentada, hoje, ás
21 horas, a revista-«rhow» intituU.ia
«Noite rie Estrelas», em 3 atos c 20
quadros. Tomam parte, i-ob a direção
de Manula. os artistas Daisy dei Ne-
gri, Natália Daré. Lúcia Pedrinba e
Marta Velnsques, além rie outros.

Poder Judiciário
PERMUTA DE JUIZES DE DIREITO

De acordo com o edital de convoca-
çâo do presidente do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio, as Cá-
mnras Reunidas daquela corte reall-
zarSo, dia 28. umn sessão extraordi-
nária. especialmente com o objetivo de
examinar a questfio da permuta de
Juizes de Direito, sôbre a qual se
multiplicam ns consultas dos inte-
ressados.

Exagerado o número
de passes-gabinete
SEM EFEITO OS QUE FORAM

FORNECIDOS PELA ADMI-
NISTRAÇÃO ANTERIOR

O diretor da Central do Brasil, ten-
do em vista o exagerado número de
passes-gabinete, em número superior
a 400, emitidos para o correnle ano
pela administração passada da Estra-
da. e considerando que já foram subs-
titufdas quase todas as autoridades
beneficiadas pela medida, resolveu
tornar sem efeito os referidos passesexpedidos até 15 do corrente, hem
como determinar que. a partir de
março vindouro, só terão validade nas
linhas da Central os passes assinados
pela atual Diretoria da nossa prln-cipai ferrovia.

PELOS MUNICÍPIOS
Petrópolis

MEMORIAL DOS PECUARISTAS CON-
TRA A IMPORTAÇÃO DE CARNE

ARGENTINA
Orna comissão de pecuaristas fêz

entrega de un, memorial ao presidente
da República, no qual é examinada
a situação da pecuária nacional, u.i
face da anunciada importação de cer-
ne argentina, e se declara que a me-
dida viria romper o equilíbrio do sis-
tema econômico do Brasil central,
com reflexo na economia de todo o
pais Os pecuaristas acrescentam que
os preços a eles pagos não acompa-
nham os níveis de elevação do eus-
to dos produtos em gerai e assinalam
que, se os consumidores do Rio papam
mais 30 ou 4(1"'^ do que deviam pagar,
a culpa não cabe a eles pecuaristas.
Depois de dizer que a importação de
carne representaria tremendo golpe
na criação de gado e na Industriai'-
zação do artigo, os pecuaristas su?e-
rem providências tendentes a soluclo-
nar o problema do consumo com o
produção nacional, mediante seu 'n-
cremento. a melhoria dos transpor-
tes. a construção de armazéns frigorf-
flcos e nutras medidas mais

Duque de Caxias
ATINGIDOS POR UM RAIO

Na casa da rua Bor.Jardim. som
número, achavam-se Felfcla Bonfim,
de 24 anns. solteira, e seus filhos
Paulo César. Ellsabete e Beatriz, res-
píctivamente de 4. 8 e 6 anos quando
o prédio foi atingido por um raio.
que. além de provocar o desabamento
de uma parede, produziu queimaduras
diversas na referida senhora e nas
três crianças. Beatriz teve morte irs-
tantinoa e as três vitimas foram
medicadas no Hospital Getúlio Var-
gas.

Baranda.
AUDIÊNCIA 1'ÜBLICA DO C.OVEK-

NADOR
Concedeu ontem o governador do Es-

tado do Rio a sua primeira audiência
pública, recebendo, no palácio do Ingâ.
grande número de pessoas.

A audiência, que se prolongou por
quase toda a parte da tarde, foi das
mais movimentadas, estando o gover-
nador fluminense acompanhado de to-
dos os seus oficiais de gabinete, que
anotaram os pedidos para uiterlores
providências.

Condições para a melhoria de
salários na Central

Determinações do coronel Eurico de Sousa Go-
mes — Dois terços das vagas que se abrirem
serão preenchidas por merecimento e um terço

— por antigüidade
O coronel Eurico de Sousa Gomes

Filho, diretor da Estrada de Ferro
Central do Brasil proferiu despacho
mandando que organize o Departamen-
to do Pessoal, oom a máxima urgiu-
cia. e submeta à sua deliberação, as
normas pelas quais poderão ser pro-
postas e concedidas as melhorias d-;
salário.

Em linhas gerais, as melhorias sô
serão concedidas: se prooostas pelos
chefes de serviço a que o empregado
estiver diretamente subordinado. su
essas propostas tiverem í uo afixada.1,
para conhecimento de todos os interes-
sados e empregados. — nos quadres
dos depósitos, oficinas, escritórios, etc.
e sc houver vaga.

Das vagas que se abriram 2!3 .-eião
preenchidas por merecime-Vo e üíi por
antigüidade, sendo condições para me-
reciment.o a comprovada liiriênola Co
servidor, a sua dedicação ao serviço,
a antigüidade na função e antiguiria-

riu na Estrada. Faltas ou atrazos ao
serviço, não justificados. impedirão
proposta à melhoria por merecimento
e altas discipllnares, cujas punições
tenham sido cumpridas, nlc deverão
constituir impedimento a melhoria,
quando não forem desabu.iarioras.

Fichas para casas que
negociam com gêneros
alimentícios de origem

animal
O diretor do Departamento de Ve-

terinária, em boletim de ontem, re-
eomemlou aos chefes de Serviço, a
imediata instituição ria ficha sani-
tá ria das casas que negociam com
gêneros alimentícios de origem ani-
mal (inclusive aves vivas).
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0 mais moderno ambulatório
O «SERVIÇO MÉDICO ALBINO SOUZA CRUZ»,

PAIS — ASSISTÊNCIA PARA MAIS

na Compita d Ci

Missa em ação de graças
O Núcleo Manguinhos da Concentração Politica LEVY NEVES,

associando-se aos moradores de Manguinhos, convida aos amigos
e correligionários dos demais Núcleos a assistirem à Missa em
ação de graças pela reeleição de Levy Neves, a realizar-se às 10
horas do próximo domingo, dia 25, na Matriz de Nossa Senhora I „0fler suportar sftzinno tão «ran

Em festa de marcante signi-
ficação social, foi ontem, Inau-
gurado pela Companhia de Ci-
garros Souza Cruz, em sua tá-
brica, à rua Conde de Boniim,
uni modelar serviço de assis-
tênciâ médica, destinado a colo-
car-se entre os mais compleros
no gênero, até hoje instalados
no país.

Estiveram presentes à cerimó-
nia, numerosos convidados, entre
os quais, o sr. Pedro Clark Lm-
te, representando o ministro do
Trabalho, sr. Danton Coelho,
além de diretores, empregados
e trabalhadores da empresa.

Destina-se o Serviço, ontem,
inaugurado, a atender a mais
de dois mil operários, diaristas e
mensalistas; afora a parte de
consultas propriamente ditas,
comportando diversas clinteas,
haverá uma creche com cozinha
dietética e banho infantil ene-
xo. Dois médicos ficarão per-
manentemente de plantão, pela
manhã, e outros dois à tarde.
Quanto à clinica dentária, tam-
bém constante do conjunto, ser-
virá, inicialmente, aos mensalis-
tas, em número de quinhentos,
dado que. os diaristas já contam
com uma assistência dentária ex-
terna, facilitada pela Compannia.
Quer o mobiliário e a decora-
ção das salas, quer as instala-
ções das diversas clinicas ou ser-
viços, incluindo a creche, são de
marcante bom gosto e reunem
o que de mais moderno existe na
matéria.

Em homenagem ao fundador
e presidente da CompanhU, o
novo Serviço foi denominado
«Serviço Médico Albino Souza
Cruz». Numa das salas do con-
junto figura o retrato do sr.
Albino Souza Cruz, sendo que
cópias dessa fotografia, em tempo
enviadas às diversas filiais íigu-
rarão nas respectivas salas de
honra, como um preito ao infa-
tigável industrial.

A bênção das novas insí;.ja-
ções foi dada por D. Pedro Mas-
sa, prelado do Rio Negro e Ti-
tular de Hebron, que. em rápi-
das palavras, enalteceu o si;?ni-
ficado daquela obra social, que
só merece elogios, assinalando a
justiça da homenagem presiada
ao comendador Albino Souza
Cruz, cuja vida, dedicada ao Ira-
balho, pode servir de modelo a
quantos desejam viver com riigni-
dade e proveito para a socieda-
de. Terminou D. Pedro Massa
felicitando os diretores da Com-
panhia de Cigarros Souza Cruz,
em nome do Cardeal D. Jayme
Câmara e no seu próprio.
FAT.A O FUNDADOR DA CIA.

SOUZA CRUZ
Falou, a seguir, o sr. Albino

Souza Cruz, que pronunciou as
seguintes palavras:

«Podeis fazer, certamente, uma
idéia da grande emoção que in-
vade a minha alma neste momen-
to. Felizmente, a idade não me
tirou as forças para resistir às
alegrias, nem me deixa abater
pelas tristezas.

Há, precisamente, quarenta e
oito anos que esta portentosa
indústria, que hoje floresce com
o nome de Companhia de Ci-
garros Souza Cruz, sob a sá-
bia direção dos meus amigos,
começava humildemente, numa
pequena casa da rua Gonçalves
Dias, 16. Fundei-a. então, cun-
tando apenas com os meus es-
forços e com a capacidade que
adquirira na Fábrica Veado,, onde
eu aprendi para saber um dia
ensinar a outros. Logo após' os
primeiros ensaios naquela casi-
nha da rua Gonçalves Dias, 16,
seis meninas já estavam apren-
dendo o oficio, usando as pri-
meiras máquinas manuais, que
faziam cinco cigarros de cada
vez, depois cortados para serem
colocados nas carteiras. Três
anos depois, crescia o rnovim?n-
to, e eu recebia a primeira má-
quina de fazer cigarros com pon-
ta de cortiça. Crescendo cada
vez mais, o pequeno sstabeleci-
mento já tomava aspectos de res-
peitável indústria. Há uma h's-
tória na minha vida, coincidên-
cia curiosa, que vale a pena re-
latar. Desde 1890, que êste local,
onde então existiam umas \e-
lhas construções da antiga íá-
brica de Rape Paulo Cordeiro,
atraia a minha atenção. Aos do-
mingos para aqui me dirigi3 e
ficava horas esquecidas debru-
çado nas velhas paredes a olhar
os casarões então em vida, pen-
sando sempre na hora feliz de
adquirir o imóvel e fazer nascer
uma grande indústria. Parecia
que o meu êxito estava ligado
àquele cenário de meus sonhos
de moço. Vale dizer que em 1910
já eu me fizera dono daquilo
que vinte anos antes namorava
com secreto desejo de possuir.
Cresceu, assim, a Fábrica de Ci-
garros Souza Cruz, graças à mi-
nha constante assistência junto
ao.s operários, ensinando-lhes o
ofício, sendo como eles um ope-
rário. Cresceu tanto essa orRaoí-
zação que. afinal, eu próprio ron-
tin-me exausto e receoso tio não

e Cigarros Souza
REALIZAÇÃO SEM PARALELO NO
DE DUAS MIL PESSOAS
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Flagrante na creche cio "Serviço Médico Albino Sousa Cruz", vendo-se, além dc D. Pedro Mossa, que deu
a bênção às instalações, o patrono do serviço e membi os da diretoria da Companhia dc Cigarros Sousa Cnn.

do Bonsucesso, em Bonsucesso des t-nc.irpos. Foi por isso q\.i<\

em 1914. resolvi transformar a
firma por mim fundada, em so-
ciedade anônima, sob a ck-no-
minação de Companhia Souza
Cruz. Esta foi a forma feliz on-
contrada para aliar os capitais
necessários à maior ampliação
da empresa, de modo que a obra
por mim iniciada encontrasse
maior segurança no sou prosse-
guimento, oferecendo o neeessá-
rio amparo aos meus operários,
além de me permitir cuidar da
minha saúde fortemente abalada.
Desta forma, foi a Companhia
se expandindo grandemente, e
dia a dia, maior se torna, gra-
ças h perfeição técnica de sous
produtos e à austeridade rio;;
seus processos de fabricação o
de negócios. Quiseram esses
meus bons amigos que o mais
antigo desta Casa, que sou eu,
aqui permanecesse como reli-
quia afetiva da fundação da rua
Gonçalves Dias, que passou para
o n1' 26. Com esses bons amigos
venho convivendo há longos anos,
identificado com eles e deles re-
cebendo sempre provas da maior
atenção. Eis-me aqui, pois, con-
vósco. nesta organização moae-
lar. Eis-me aqui, para festejir-
mos estes melhoramentos que
hoje se estão inaugurando, e
são a prova de que nesta casa,
mais do que a.s máquinas, in-
teressam os seus operários, cola-
boradores leais e dedicados da
Companhia de Cigarros Souza
Cruz. Como o mais antigo, aqui
estou para agradecer a todos os
meus colaboradores por terem
continuado a tradição dos tiue
aqui trabalham, servindo à gran-
deza deste país, que é a minha
segunda pátria. Permiti ainda
que eu acrescente a estas oa.!a-
vras, que vos dirijo comovido,
outras que desejo possam ir no
coração dos meus companheiros
na direção desta casa. Leais
amigos e companheiros fiéis na
amizade, que ainda me cobrem
de consolação nesta hora de ve-
Ihice, lembrando aos que me su-
cederam a minha efígie de ve-
lho operário desta organização.
Dignificando o antigo mestre des-
ta Casa, ôles estão demonstr.in-
do o quanto prezam os que tra-
balham com dedicação e assidai-
dade, que são as qualidades que
constróem com mais segurança
e honra a existência dos homens.
A todos os colaboradores da Com-
panhia de Cigarros Souza Cruz,
dirijo-me dizendo: «Lembrai-vos
sempre de que esta obra começou
com um homem humilde, que se
fêz pelo trabalho e que disso sc
orgulha». Meus amigos, compa-
nheiros da Diretoria! Muito ob.-i-
gado pela vossa carinhosa lem-
branca de amizade. Muito e
muito obrigado».

O DISCURSO DO SENHOR
HERBERT MOSES

Usou, depois, da palavra, o te-
nhor Herbert Moses, para pro-
nunciar o seguinte discurso:

«Vinculado por laços estreitos
à Companhia de Cigarros Souza
Cruz, há mais de quarenta anos,
nela tenho vivido, no decurso
dessas quatro décadas, muitos e
memoráveis dias de júbilo. As-
sim foi quando alcançamos a
meta de sermos uma indústiia
genuinamente nacional, que uti-
liza, na manufatura e comerciall-
zação dos cigarros, fumo, papel,
cartolina, etc, de produção bra-
sileira. Assim foi, quando us es-
tatisticas de fabricação eviden-
ciaram havermos atingido, exolu-
slvamente no Distrito Federal, o
dobro do volume de produção rle
há quarenta anos atrás, om todo
o Brasil Constituímos hojo. ,----m
dúvida, uma dns organizações ,t,-

dustriais rr.ais difundidas nacio-
nalmer.te O norne Souza Cruü é
símbolo em qualquer recanto :1o
território brasileiro, de quaüda-
de. Produzimos sempre mais
para atender ao consumo em
permanente aumento. Cresce-
mos com o Brasil e, na medida
das nossas possibilidades, esta-
mos contribuindo para o deson-
volvimento do país se processar
de forma sempre mais intensa. A
Indústria do fumo é. notória-
mente, da? que mais coletam
pnra o Tesouro Nacional. Nin-
guém ignora que cada um dos
milhões de pacotes de ciganos
vendidos pola nossa Companhia
encaminha pnra o Fisco cotns
de imposto quo, somadas, andam
pela o^sn dos biliões de cru-
zeiros anuais. Atingiu a Comna-
nhia Souza Cruz êsse deser.vnl-
vimento. mediante a aplicação
inflexível de uma política de
visão larga, que não se atem
apenas ao lucro da empresa, mas
cuida, igualmente, de atender oo
consumidor, ao qual oferece sem-
pre artigos de qualidade compro-
vada e aos seus empregados e
operários, cuja situação procura,
constantemente, melhorar. Pra-
tiramos neste particular, uma po-
litica socinl de que nos sentimos
orgulhosos. E é justamente nos
termos dessa política #que esta-
mos inaugurando, hoje, um ser-
viço médico-social, que aspira a
ser considerado modelar na trate-
ria. Serei, sobretudo, fiel aos
sentimentos de quantos colabo-
ram na Companhia de Cigarros
Souza Cruz, se disser que êste
é. para nós. um dia excepcionei-
mente feliz. Vamos pôr em fun-
rionamento um serviço assistén-
ciai que acreditamos honra não
apenas a nossa empresa ou a m-
dústria nacional, mas o conjunto
da política de assistência social,
posta em execução pelo Governo
brasileiro. A idéia que inspirou
todo o trabalho da Diretoria foi
a de criar um serviço moldado
em tais padrões de qualidade que
ninguém, em nossa Companhia,
inclusive os próprios diretores,
possa encontrar superior em nos-
so meio. Ao serviço que hoje
incorporamos à organização da
Companhia de Cigarros .Souza
Cruz, foi dado, numa homena-
gem justíssima, o nome do nos-
so Presidente Albino Souza Cruz.
Êste amigo, caro ao meu corpeão
e à admiração de todos nós, bem
merece a reverência que Mio éfeita pela diretoria da Empresa.
Fundador e presidente da nossa
Companhia, é um nome igual-
mente respeitado no Brasil e emPortugal, duas pátrias Irmãs, qjesouberam honrá-lo como merecia
ao completar cinqüenta anos de
permanência entre nós. Em nomeda Diretoria, quero agradecer atodos os presentes e, de modoespecial, a D. Pedro Massa, pre-lado do Rio Negro, e Titular rleIlebron, cujas palavras hão de
perdurar nesta casa, como fontene perene estímulo ao aperfei-
çoamento constante dos nossosesforços em prol da paz socinl noBrasil. O ministro Danton Coe-lho é merecedor da nossa melhor
gratidão. Fazendo-se representar
especialmente pelo sr. PedroClark Leito, deu-nos uma de-monstração de apreço que nosanima a muito esperar da suadinâmica gestão, á frenle do Mi-nistério que diz, diretamente
com a coordenação dos esforçosde empregados e empregadores
em benefício coletivo. Compreen-demos o alcance da solidariedade
que nos trazem, quanto nns hor,-ram hoje com a sun presença,por isso. não hesito om afirmar
que n Companhia tio Citvirio«

Souza Cruz saberá preservar no
caminho que vem trilhando pura
a maior grandeza do país».
A PALAVRA DO REPRESL.V

TANTE DOS OPERÁRIOS
O vereador José Soares Sam-

paio, presidente do Sindicato ios
Trabalhadores na Indústria 1o
Fumo do Rio de Janeiro, pro-
nunciou, logo após, o feguinte
discurso:

«Numa festa eomo a de hoje,
vinculada ao bem estar dos tra-
balhadores na Indústria .io
Fumo. não poderia deixar a$ se
fazer ouvir a xoz do seu óríáo
de classe. Quero, em nom-1 do
Sindicato dos Trabalhadores na
Indústria do Fumo dn P.ii .ie
Janeiro, expressar o.s nossos ngra-
decimentos à direção da Cin de
Cigarros Souza Cruz, pela espl.ii-
dida realização que é o «Serviço
Médico Albino Souza Cruz- A
instalação e funcionamento le
um Serviço dessa ordem, dotado
de amplos recursos materiais. :e-
rão reflexos imediatos na saúc'e
dos trabalhadores e. portanto, na
elevação da sua produtividade.
Acompanhamos de perto o ^sfí.r-
ço da Companhia de Cigarros
Souza Cruz, no sentido de meiho-
rar as condições do trabalho ct
sua fábrica e de assogur.ir sos
operários ambiente mais s.-uniá-
vel e proveitoso. A reforma das
suas instalações fabris, obedece
a êsse critério e pode sor apor.-
tada como exemplo às demais
indústrias brasileiras. Por msis
de uma vez temos tido diver-
gências com a Companhia de
Cigarros Souza Cruz. na defesa
do direito dos nossos associados,
mas esta circunstância não ex-
clui o reconhecimento ti.-a conv
tante preocupação dos sous di-
retores em prol de soluções har>
moniosas. Desejo aproveitar a
oportunidade para anunciar a
próxima inauguração da wde
própria do Sindicato dos Traba-
lhadores da Indústria do fumo
do Rio de Janeiro. Entro outros
serviços dostinados aos associa-
dos. haverá um torviço médico
capaz de atender aos trabaümiio-
res e suns famílias e, embora os
auxiliares dt-sta fábrica "i^P0-
nham do excelente «Soniço M^
dico Albino Souza Cruz», ,'fM
por isso o esforço do seu Sind'ca<
to é menos apreciável, yor ou-
tros trabalhadores carec.edores de
assistência nos locais de trabalho
utilizar-se-ão do serviço médico
do seu Sindicato. Façamos vo"1!
para que o esforço da Cnripa'
nhia de Cigarros Souza Cruz
prossiga e se amplie construi1*
mente, não só em proveito dos
seus colaboradores, mas tamhéiiii
como exemplo às demais organi-
zações industriais, para que res-
guardem, como é de justiça, os
trabalhadores, anseio do presi-
dente Getúlio Vargas, tanto. "s-
sim, que o ponto alto de sou r,r0'
grama de Governo, é — ampaW
e proteção aos trabalhadores)•

Os convidados e demais p-;s"
soas presentes, tiveram otiaR'-»0
de percorrer, em seguida, as ne*
pendências do «Serviço MódiC
Albino Souza Cruz.-, e de ohser-
var o cuidado com quo f"r;
montadas todas as instahçoes.
A impressão dominante ora o n'
que, como lembrara o seanor
Herbert Moses om sou disc u»
nem mesmo os diretores P0'-
rão encontrar, fora do Serviçoj
instalações congêneres mais o1"'
pletas e eficientes.

Foi oferecida nos circunstanUJ
uma mosa do doces, tendo-se ¦'"
cudo brindes no champa;;nc
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NOTÍCIAS DA PREFEITURA

Maiores facilidades para os contribuintes municipais
Começará a 1 de março a cobrança do imposto de localização — Vai terminar o prazo
nara registro de alvarás e das licenças de letreiros, vitrines e patentes de inflamáveis

_- Será pago, hoje, o lote 6 — Atos e despachos do prefeito e dos secretários gerais
— Pagamento de empréstimos

n. -,,-ónio com o determinado pelo
DP «LU. ,_„„•, „„ nrAvltnr. rifo •*»)-,,.,.» terminará no próximo dia 28,

p i,»/o «incvdido para pagamento do
° firo de Alvarás de Localização.
"Ifi ií em prorrogação. Também, no
1:Tr\ti més corrente, terminará o pra-

nara paRamento da renovação da
"„"„,,. de Inflamáveis. e dos Impôs.
io, de letreiros vitrines, etc.

CAüAMKNTO HOJE 1>(( LOTE 6

Prosseguirá no]e, o pagamento do mês
de fevereiro sendo atendido nos pró-
lírios locais <le trabalho, os funciona

Integrantes -tos núcleos do Lote

BKOKBHHIS 1'KLO PREFEITO
•.•«tiveiam ontem om conferência
„u prefeito. <is srs. Rubens Dôrto,

í°l m» <» Wlison de Oliveira, e. em
iínac.iu us srs. Klevlo Fraga e Má-

i, rnliral respectivamente secretários
r «iá,. Saúde e Assistência e Vlacão

, Obras Publicas,

HBUt-lOSAMENTO OE CKltniTOS

pm face de autorização superior, pe-
,„ «cretário de Administração, foi

mitido o relacionamento dos crédi-
?"' .soeciBis, dos seguintes íunclonâ-
;,.._. Aüce Rodrigues da Rocha —

iihn dc Barros e Vasconcelos Giesta
Marilia de Moura Diniz Cerqueira
Heloísa Carneiro Leão -- Isis Mo-

•Tir» de Freitas — Aldemira Marinho
Sto - Nadir Vaz da Silva Meanda

Ari Lui-** de Sousa — Olicides Ro-
Zismat — Francisco Borges Valente —

Biffino Francisco Maia - Léla lx>-
12 dos Reis Martins - Alvina Teixei.
m dos Sa-1»06 — Mar!ta Gonçalves
Cavalcanti de Carvalho — Amélia de
t„,ijs Tavares Figueiredo — Maria Jo-
Xa N«WS de Brito - Edna Ribeiro

Marla de Lourdes Bastos — Slbe-
Z de Santar.3 Reis — Maria de Lour-
H,». Soares da Mota — Mello Cruz Ro-
LMes _ ."a.nuárla Rodrigues Duarte

Iranl Antonin da Mota — Maria da
ãôrla Monteiro — Mari Cavalcanti Ra-
les — Desdemona Lisboa Correia —

üzira Valim NM.iac de Sousa -- I-êda

Cu-MO Carneiro - Alba Silva Mo-
r»l -- Heloísa Kirmento de Noronha.

COMEÇARA' OIA l.« OE MARCO A
COBRANÇA DO IMPOSTO OE

LOCALIZAÇÃO

Confcme noticiámos prosseguiram
ontem ss visitas de inspeefies ao vá-

rtos setores da Secretaria Geral rie Fi-

nancas que o atual secretário geral, dr.
Nelson Mttfarrei vem levando a efeito.
Ontem esteve o secretário no Departa-
mento de Rendas de Licenças man-
tendo longa balestra oom rs diretor e

heíes de Serviços. Nesta oporfunida-
i» 'oram assentadas orovidênolas para
melhorar a arrecadação, visando me-
E» o sistema rie distribuição oe

jüias, cuia medida será posta em exe-

BOIJPAS USADAS
Compram-se a domicílio

Telefone: 22-5568

LIVRARIA
Fran ci sro Alves

ROA DO OUVIDOR, 166

DRJPEDRO OE ALBUQUERQUE
DOENÇAS SEXUAIS

E URINÁRIAS
Rna do Bnsario 9>. — Ue 1 às -

PIANO
Professora, vinda de San Panlc, Ie
oiona pelos métodos maio moder»
tio» — Kua Campos da Past «14 - •
Apto. SOI — (Rio Comprido! —
Tel : U-IRãi — Preços módicos.

Doenças dos intes-
tinos, reto e ânus

Dr. Bueno Brandão
Das U ãs 10

Rua da Assembléia, »8, 1.1 andar.

'lTatame.nto das doenças ano-
retais das r.olites e reto coll-

tes amehianas e

HEMORRÓIDAS
Por processo próprio e sem

operação

DR LUIZ SODRÊ
KCA ROUKIGO SILVA, _». 14
»»» ANDAR — TEL.: 22-0898

cuç_o apôs o 2.Q semestre de 1951,
quando as guias serão distribuídas pe-
lo Correio, evitando, assim, a perda
de tempo por parte dos contribuintes.
O sistema adotado, será Idêntico ao
dar. guias do Imposto Predial e Terrl-
torial, com resultado satisfatório para
o público e. para a própria municlpa-
lidade.

Com relação ao Imposto de Localiza.
Câo, a cobrança terá Inicio nó próximo
dia l.o de marco. As ícuias seríio eo-
tregues. mediante a apresentaçBo da
guia do 2.° spjthjsIio de 1950. sendo
facilitado o pagamento em nunlr.uer dos
Distritos de» Arrecadação. Instalados
no centro da oldadè nos subúrbios da
Central do Brasil e da Leopoldina.

DESPACHOS DO PREFEITO
Na Secretaria de Finanças — Instltu.

to de Previdência dos Servidores do
Estado, Roberto Magno de Carvalho,
Leonor da Silveira Muniz Teles, Julieto
da Cunha Espinola — Conceda-se; C.
R. Vasco da Gama — De acordo: Pau.
lo Ferreira Dias e outros — Arquive-
se; Joaquim Felipe de Freitas — Apro.
vo; Joaquim Pinto Moreira de Maga-
Ihiles — Coneeda-se

Na Secretaria de Saúde — Hortêncio
Gonçalves e Metalúrgica Teixeira Ltda.
— Cancele-s»?.

Secretaria Geral de
Administração

Atos do secretário gerai — Foram de-
signados Rubem Pimentel Cea, Trajano
Socci para a Secretaria de Educacfio;
José Lins Calheiros e Joaquim Paixllo
para a Secretaria de Saúde; Antônio de
Paula para. o Departamento do Pessoal;
Jorge Teixeira Pinto para o Serviço
de Expediente: admitindo Benjamin
Blsmarker para a funeflo de trabalha-
dor.

DEPAHTAMEK-O DO PESSOAI-
Despachos do diretor — Albertino An-

tónio Sobreiro Filho — Arquive-se;
Eolo Gtovanini Marchisani: .Tansen da
Costa Lopes, Serafim de Oliveira Filho,
Geraldo Celestino Machado, Pedro Fra-
ga MontaivBo — Indeferido; Inês Viei-
ra Bclan, Jovellno Nogueira. Máximo
Barbosa, Severiio Pereira da. Cruz. .To.
sé Joaquim Ferreira, Altair Chaves Pi-
nheiro. Otaclllo Nunes dos Santos. Boa-
ventura Ferreira da Silva. Antônio Soa-
res Ferreira Camilo Pinto da Fon-
seca Soares, José Gonzaga, Manuel Po-
reira de Sousa Teodoro dos Santos. Jo-
sé Botelho da Silva e outros — Conce»
dido o salftrio-famílla.

Secretaria Geral do
Interior e Segurança

Despachos do secretário gera! —
Adolfo E. Júnior — Concelo os autos;
Bar e Mercearia téra Ltda. — Rcle-
vo as multas; José da Silva Simões —¦
Junte certidão apresentado.

Secretario 1,eral fie
Saúde e Assistência

Atos do secretário geral — Foram
designados Paulo Sandoval. Nailor de
Morais e Dialma Cortes para o De-
partamento de Assistência Hospitalar;
Redel Barbosa para o Departamento de
Higiene; Maria Sebastiana de Andrade
Botelhn para n Deoartamento de Tu-
berculose.
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA

HOSPITALAR
Atos do diretor — Foram designa-

dos Djalma Cortes paia o Hospital Fe-
dro Ernesto: Arnüo Augusto de Cas-
tro e Süva para o Hospital Gera' Mi-
guel Couto: Osvaldo Campos da Pa*»
para o Hospital Rocha Faria.

Secretaria Geral de
Educação * t iiltnrc

Atos do secretário geral — Foram
designados Jair Andrade. Alicio raixvi-
ro, Manuel Vila Nova Jorge de Je-
sus de Sousa, Vicente Popolíno, lide.
fonso Leite Araruna. Válter José Ma-
ria Manuel H. de Oliveira. Plínio XI-
menes Gomes. Moacir Coelho de Nn-
vais, Livino Vaz, Bertolino de Matos,
João Clemente da Silva, Ângelo Bruno
para o Departamento de Educação do
Adultos: Oto Maria Karpfen para o
Doparrttmento de Educação Prlmána.

DEPARTAMENTO DE EDrCAÇAO
PRIMARIA

Atos do diretor — Foram designados
Mary Cavalcanti Sales para a escola
José da Silva Araújo; Rnsa Maria Al-
ves da Silva para a escola Sampaio
Correia e Eunice Ribeiro Gondlm pai*a
o Serviço de Correspondência.
MontPnio do* F.ninresia.ini».

\1iinií*ir»ai«
DESPACHOS DO DIRETOR

Carlos Nunes — Atanâsio Carlos Va.
ladares — Joaquim Pereira Neves --

Joaquim dos Santos — Jorge Francij-
co de Oliveira — Clovis Francisco do
Paula — Orlando Pinto de Azevedo -~-

João Coelho de Melo — Jaci Valer o
Franco — Newton Mitrano — Olímpio
Monteiro Rodrigues — Domingos Fer-
reira Nunes 

'—¦ 
Claudiano de Azevedo

Silva — Raimunda Vieira da Silva --

Armando Amorim dos Santos — Ari-
des Lopes Gâzlo — José Ivo Flores —
Carlito Vieira dos Santos — Renato
Alves Cordeiro — Joio dos Santos Jú-
nior — Josó Messias da Silva — Nes-
tor Manuel Pinto — Argemiro Martins
Bastos — Deferido. Autorizo o paga-mento da importância de CrS 500,00
(quinhentos cruzeiros), de auxilio de'
natalidade, na forma da lei.

Albino Mendes dos Santos — Joa-
quim da Costa Ribeiro — Enéas Tei-
xeira — Tapir de Oliveira — Adolfo
César Oa Silveira — Eieutérlo de An-
drade — Claudionor de Lima — Eládio
Teles do Amaral — Deferido.

Contado José dos Santos — Deferi-
do. Inscrevam-se como pensionistas d.
Benedita Soares viúva e os menores
Nilza dos Santos, Ivele José dos San-
tos, Janete José dos Santos, Marlnsto
José dos Santos a Nelson dos Santos,
filhos do contribuinte Conrado dos San-tos, matricula 25.928.

Rosa Ferreira Guimarães — Deferi,
do. Inscreva-se como pensionista d.
Rosa Ferreira Guimarães, mãe da con-
tribuinte Rosa Ferreira Guimarães ma-
tricula 23.338.

José Antônio de Oliveira — Deferido.
Inscrevam-se como pensionistas d. Ade-
laide da Conceição Oliveira, viúva e os
menores Maria de Oliveira Célio An-
tônio de Oliveira e Wilson' AntOnio de
Oliveira, filhos do contribuinte »Iosé An-
tônio de Oliveira, matrícula 53.340.

Guaraciaba José Pereira da Silva —
Deferido, em parte. Cobre-se o débito
de mensalidade em prestações mensais
de importância igual à duas vezes a
contribuição atualmente devida, con-
comitantemente com as prestações re-
ferentes à jóia.

Elza Leal Soares — Cobre-se o dé-
blto em prestações de CrS 300,00 (tre-
zentos cruzeiros),

Jorge Esfefftnió — Julgo em ordem
a documentação apresentada.

Mesbla S. A. — Pague-se à firma
Mesbla S. A. a importância de CrS
336,00 (trezentos e trinta e seis cru-
zeiros t, por fornecimento de material,
de acordo com o pedido o. 5 o empe-
nho n. 7, de 18 de janeiro de 1951.

Araripe Rodrigues da Silva — Não
pode ser atendido, tendo em vista o
que se informa.

Edgard Antônio Marques — Arqui-
ve-se, por falta de cumprimento de
exigência.

Joaquim Antônio Ribeiro — Arqui-
ve-se. por falta de cumprimento de
exigência.

Montepio Civil — Pague-se a quantia
de CrS 48,90 (quarenta e oito cru-
zeiros e noventa centavos'.

Casa do Policiai — Pague-se a quan-tia de CrS 9.640,00 (nove mll seis-
centos e quarenta cruzeiros).

Caixa Beneficente da Limpeza Publi-
ca — Pague-se a quantia do Cr$ 8,50
(oito cruzeiros <? cinqüenta centavos'.

Associação Beneficente do Professo,
res Católicos do Distrito Federal -—
Pague-se a quantia de CrS 60.00 (ses-
senta cruzeiros).

Caixa Beneficente Auxiliar dos Em-
pregados Municipais — Pague-se a
quantia de Cr$ 2.640,00 (dois mil seis-
centos e quarenta cruzeiros).

Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Bancários — Pague-se a quantia de
CrS 165,00 (cento e sessenta e cinco
cruzeiros e sessenta centavos).

Caixa de Aposentadoria e Pensões rios
Ferroviários da Central do Brasil — Pa-
gue-se a qantia de CrS 23,60 (vinte e
três cruzeiros e sessenta centavos).

Sociedade Beneficente dos Empregados
Municipais — Pague-se.

JEMPRÊSTIMOS
Será efetuado segunda-Ieira, rias 11

ás 16 ho.as, <, pagamento das seguin-
tes propostas de empréstimos:

PROPOSTAS — 23363 —- 23364 •-
23365 — 23368 — 23.369
23378 -— 23335 — ISÜSO

EXTRANUMERÁRIOS
5957J — 59572 — 59&7H

NOTICIAS DA MARINHA

HOMENAGEADO COM UM ALMOÇO 0 ALMIRANTE MILES
Como falou o ministro da Marinha — Notícias da comissão de recebimento dos cru-

zadores — Audiências — Visitas

'*»37r —
•JKiiO.
Propostas:
59575 —
5Q5*?9 ••-

59582 5958:-! -~
59586 59587 —
5959.1 59592 —¦
595GÒ 59597 —

5957*»»

¦¦ • Matrículas: 132
8305 9055 ~-

24862 •»¦ 26687 —
31845 -- 3330(5 —
37*I4(J 384S7 —
49359 51603 —
5665:1 59049 —

- Mafriculas: 12064

RELÓGIOS E DESPERTADORES
Vendem-se de diversas marcas, fo-
Ihea-os, 15 rubis. l""a homens. •»**
300,00: de senhoras, com cordonete,
Crf 250,00: pulseiras Champion, Cane-
tas Escalarei» e Parker 51 No varrjo
e atacado, preços esperla« a -even-

dedores. — Renente Keljé 72-A.

DR. CESARINO RANGEL £££tUo
Tratamento peloR Raios X, das dores articulares, Bursites, dores
feumôticas. ciáticas. Moléstias da pele: Mlcoses, ec/emas. etc. —

3—- Bua Rodrigo Silva. 34-A — Sala 301 — TeL: 22-6fi74. 

OR» ALMEIDA CARDOSO - VIAS URINÁRIAS - Rins - Be»?-
- Próstata _ Uretra - DOENÇAS DO SEXO. Senhoras -W
*». Mudou-se para: Praça Pio X, 54 - 8»' andar - TeL: 43 808».

às 14 horas (era frente è Igreja da Candelária).

Ortopedia
Fraturas

DR. ENfiAS BALESDENT
Do Hospital do» Servidores do Estado - Radiologia

óssea — Raios X ü domicílio
<'«•«.: Av, Klo Branco. 277 — sala 707 — 1 -fl 3 horas — Tel.: 22-8688 —
*mlia\at„rlo — AV. MEM DE SA' 230 -IIU. HORAS — TEI..: 32-IUMI

RESIDÊNCIA: — 27-26H0 '

ARAME FARPADO
J. D. MAGALHÃES - PRAÇA PIO X, 98 - Solo 310

LABORATÓRIO DE ANÁLISES
DR. NABIR ARNOUK

Exumes de sanjrxie, urina, fezes, escarro, etc.
Dm- Diagnóstico precoce da gravidez.pRAÇA SAENZ PENA, 35 -- Sala 201 - Tel. 28-8172

16 m/m — FILMES — 16 m/m
CONDE DE MONTE CRISTO
ÚLTIMO DOS MOH1CANOS
RUA DOS CONFLITOS
NOITES DE ANGUSTIA

CITERA LTDA.
_5°*ETOBER E ACESSÓRIOS. AiiiBuel - Venda — Consertos
*v» ERASMO BRAGA. 255 - GRITO ÍOI - TEL.s 32-5554

!_

59Õ7H — 59577
5958U — sans.)
5958»} — 39õa'í
5958» — 59590 -
59593 — 59595 —
59591?.

EMERGBNCJ.AS
629 — 85ü -

10951 — 15269 -
29440 — 3J670 -
3o621 —¦ &5361 -
46365 —• 4861(7 -
54134 — 5.'5-16^ -
6U176 — 8*156-!.

CASAMENTOS ¦
1400*2 -- «ms.

SoiSo papas também as propostasanunciada!» nisto més e ainda nãc, re-
ceblíiiE.

<.(lll> '"i!(:ni<»í(i;:.

JÓIA DE INSCRIÇÃO — A Diretoria
do Ciulítí, em aua última reuni&u, re-
solveo suspender, em caráter provisório,

i a cobrança <la jóia de inscrição, tanto
para os fiervontuários municipais, como
para os ecms parentes.

DEPARTAMENTO SOCIAL -- E' o
seguinte o proflrrnrra rie festas para o
próximo mês úe marco: Dia 4 — Do-
mlnfjo — Das 19 fts 22 horas — Reu-
ni&ú tfancante, com orquestra. Traje
dc passeio completo, não sendo perml-
tido o uso de saia e blusa e nem pa-
letõ e calça ri.» cores diferentes. Dia
35 — Quinta-feira — Às 20 horas —
Sessfio cinematográfica, com filme de
longs. metragem. Dia 24 — Sábado —'
Das 22 fts 2 horas — Noite de Aleluia.
Traje de passeio ou fantasia e dia 25
— Domingo — Das 16 as 19 horas —
Vesperal infantil, com orquestro. Dls-
trihuieão de bonbons e sorteio de lindos
ovos de Páscoa. Traje de preferência,
fantasia.

DEPARTAMENTO ESPORTIVO —
No próxima quarta-feira, dia 28, às
21 horas, em sua sede de Hadock Lô-
bo, o Departamento Esportivo do Clube
homenageará a crônica esportiva da cl-
dade com um coquetel.

XADREZ — Foram classificados pa-
as finais rio Campeonato Interno de
1950 do Clube Municipal, os seguintes
enxadristas: dr. Gualberto de Almeida,
POrto da Silveira, Breno dos Santos,
prof. Mário Ferreira de Sousa, prof.
Atila Medeiros e dr. Gregório Muniz.
As finais disto torneio serão iniciadas
no dia 27 próximo, têrca-feira, às 20h
3om e o campeão de 1950 representará
o Clube Mulclpa) no Torneio Carioca
de 1951. A partir do dia 27 do cor-
rente, o Clube Municipal terá a sua
seção de xadrez funcionando tfidas as
têrcas, quartas, quintas e sextas-feiras
e convida todos os sócios e enxadristas
a comparecerem à sede de Hadock Lfi-
ho para a realização de jogos amlsto-
sos.

TAÇA MUNCIPAL DE SIMUI.TA-
NEAS DE 1951 — No dia 9 de mar-
co próximo, por Iniciativa do Clube
Municipal, será realizado na sede do
Hadock Lobo pelo atual campeão do
xadrez, dr. Tiago Mangini, um torneio
tie simultâneas contra 50 tabuleiros o
serão convidados para participarem
dêste torneio os seguintes clubes: Cluba
tie Aeronáutica Associação dos Servi-
dores do Ministério de Educação e Snú.
de, Ministério da Fazenda, Tijuca Tô-
nls Clube, A. A. Vila Isabel. Netu-
no A. C., A. A. Banco do Brasil,
Associação Cristã de Moços. Grajaú
T. C fisses clubes concorrerão cada
um. com uma equipe de 5 enxadristas ti
a equipe que maior vitórias ohtivei con.
tra o campeão, ganhará a Taça Clubo
Municipal de Simultâneas de 19.V1 u
u primeiro enxnilrista que vencer o
campeão terá como prêmio uma me-
rittlha.
Insfieloreis tie aluno--, dn PDF

O presidente «•tr excrçirlo da Asso-
ctaçlio dos Inspetores de Alunos dn P.
D. V. convoca o Conselho Diretor e o»
Inspetorc» de AiUnos twra compatvrc-
rem holr, ás 1" horas, na prneo da In-
dependência -50-3" andar, ts fim do
tratarem assunto do Interesse ds ciasse.

O almirante Miles, da Marinha ios
Estados Unidos, ora em visita ao nos-
so pais, foi homenageado pela Marinna
do Brasil com um almoço. Oferecendo
a homenagem, falou o ministro da Ma-
rinha, tendo agradecido o marinheiro
norte-americano. A oração do almlran-
te Guilhobel foi a seguinte:

«Exmo. sr. almirante Miles, srs, ai-
mirantes, meus senhores:

E' esta a segunda vez que v. excla.
.nos visita e hoje me cabe o privilégio
de recebê-lo em nome da Marinha do
Brasil.

Há cerca de trinta anos, aqui chega-
va a primeira Missão Naval Americana,
trazendo a chefiá-Ja a figura tnsigne
de um dos mais ilustrados vultos da
Marinha americana, o almirante Vogul-
gesang. que já anteriormente honrara
a Escola de Guerra Naval e que deve-
ria, durante muitos anos. emprestar-nos
o brilho de sua inteligência e a esme-
rada experiência de seus acertados jon-
solhos. Muitos outros chefes e oficiais
o sucederam, sempre com a mesma de-
dicação e perfeito espirito de coopera-
ção, até o dia de hoje, em que des-
frutamos a companhia do nosso preza-
do almirante Von Heimburg, a quem
nos ligam laços de particular e bem
justificada amizade.

Não nos esquecemos, tamném, dos
assinalados préstimos da Missão Naval,
com suas oportunas atividades nos ár-
duos anos em que. irmanados poi um
mesmo ideal dc luta contra o inimigo
comum, aqui tivemos a partilhar co-
nosco a defesa de nossas linhas de co-
municações marítimas e das águas do
Atlântico Sul as valorosas naves ame-
ricanas que constituíam a quarta es-
quadra, sob o comando do almirante
.Tohn Inghram, cujo nome recordados
sempre com admiração e saudade.

E\ portanto, muito considerável o
acervo de serviços que vem prestando
ao Brasil a Missão Naval Americana,
mas eu espero que êies se tornem ain-
da mais objetivos, de vez que os des-
tinos do mundo tendem a estreitar
cada vez mais a colaboração entre nos-
sas Marinhas, agora ligadas por com-
promlssos assumidos e que o Brasil,
obedecendo hs suas tradições históri-
cas, jamais deixaria de cumprir den-
tro de suas maiores possibilidades; êlcs
envolvem Interesses comuns de tfidas
as nações da América, irmanadas na
tarefa primordial de assegurar a defesa
do continente americano.

Ainda agora, a alguns milhares de
milhas de distância, no arsenal de Fl-
ladélfia, se processa o rearmamento de
dois cruzadores que nos (oram cedidos
pelos Estados Unidos da América rto
Norte, sob o império das contingências
que regem aqueles compromissos e isto
bastante nos conforta, porque admitimos
que marque o inicio de uma era de
cooperação objetivlsta. na quin enxer-
gamos, também, como que uma com»
pensacào e reconhecimento pelos riscos
corridos em comum em duas guerras
nas quais, de peito aberto, o Brasil
empenhou talvez a sua própria liberdade
como nação soberana sem que. quando
o triunfo iluminou as armas das nações
Unidas, o imenso acervo dos serviços
que prestou fosse devidamente reco-
nhecido, fora do ambiente inoperante
do sentimentalismo, sonego ndr-lhe o dl-
reito às justas compensações de que se
feseia credor.

Temos a certeza, sr. almirante Mi-
les, que sua visita será altamente pro-
veitosa e reflita na Marinha americana
no sentido de manifestar-lhe o quanlo
lhe somos agradecidos pola colaboração
quo nos presta e o quanto desejamos
que se 'urne cada vez mais fratei-
nalmer.re estreita e efetiva.

Convido a todos os que nos honram
com sua picsença em torno desta mesa
a que me acompanhem no brinde que
formulo pela felicidade pessoal de s.
excla.., o sr. almirante Miles, pela gló-
ria dc sua heróica Marinha e por seu
Ilustre presidente».
RECEBIDO EM AlOIfcNClA O E.M-

BAIXAUOK DA ESPANHA
O ministro da Marinha recebeu em

audiência o conde de Casas Rojas em-
baixado;' da Espanha, que se fêz acom-
panhar peio adido militar à embaixRda
espanhola, tenente coronel Manuel Die.!
Alegria Gutierrez.

APRESENTAÇÕES
Apresentaram-se ao ministro da Ma-

rinha o capitão Ernesto de Meio Jú-
nior, a fim de assumi; as funções i'e

cruza-
e «AJ-

oíicial de seu gabinete, e o primeiro
tenente Cláudio de Paulo Leite, por tev
sido posto à disposição do Conselho Na-
cional do Petróleo,

VISITAS DE COHTKS1A
Estiveram em visita ao ministro da

Marinha os almirantes Milton E. Mt-
les, da Marinha norte-americana: Al-
fredo Cnrlos Soares Dutra, Adalberto
Lara de Almeida, Artur de Freitas
Seabra, Osvaldo Palhares e Antônio
Aires de Mendonça e os brigadeiros
Ivan Cárpenter Ferreira e Hugo da
Cunha Machado.
NOTICIAS DA COMISSÃO DE RECE-

BIMENTO DOS CRUZADORES
Encontra-se instalada no edifício Wl-

dener, sala 726, em Filadélfia, Estado
da Pensilvãnia, nos Estados Unidos, a
comissão de recebimento dos cruzado-
res. Essa comissão é presidida pelo
almirante Ernesto de Araújo, adido na-
vai brasileiro, tendo assumido as fun-
ções de secretário da comissão o ca-
pitfto tenente Renato de Paula e Silva
Tavares, as quais lhe foram transml-
tidas pelo capitão tenente HildegaMo
de Noronha Filho, que as vinha exer-
cendo interinamente.

A comissão de recebimento, constitui-
da do almirante Ernesto de Araújo e
dos capitães de mar e guerra Paulo
Bosisio e Raul Reis Gonçalves dc Sou
su e secretariada pelo capitão tenente
Renato Tavares, vem mantendo cons-
tantes trabalhos a fim dc ultimar
preparativos para entrega dos
dores «Almirante Tamandaré»
mirante Barroso»,

Por ocasião da chegada do navio-au-
xillar «Duque de Caxlasv a Filadélfia,
estiveram a bordo dessa belonave o oi-
mirante Schulrmann, comandante oo
Quarto Distrito Naval, .sediado nessa
cidade; o capitão La Jenesse, coman-
dante dn Esquadra de Reserva de Fila-
délfiaj o almirante Ernesto de Araújo,
adido naval brasileiro; o comandante
,7osé Goossens Marques, adjunto do adi-
do naval; a cônsul brasileira Vera R.
Sauer e várias outras autoridades.

Os capitães de mar e guerra Paulo
Bosisio e Raul Reis. respectivamente
comandantes rios cruzadoies »Almiran-
te Tamandaré» e «Almirante Barroso»,
apôs a chegada do «Duque de Caxias».
inspecionaram os primeiros contingen»
tes de suas tíuarniçóes, que se encon-
travam formados no convés superior, de-
terminando, imediatamente, numerosas
providencias. Está sendo mantido om
serviço de patrulharnento. em conjunto
com a «Shore Patrolt. organizado pe-
las nossas autoridades, a fim do poli-
ciar o serviço em terra. O comporta-
mento das nossas praças é exemplar,
não se tendo registrado, até o presen»
te, nenhuma atitude que possa com»
prometer o bom nome de que goza a
nossa maruja naquela cidarie.

DECRETOS ASSINADOS

O presidente da República assinou os
seguintes decretos:

Promovendo, por merecimento, «o

pflsto de contra-almirante, o capitão ds
mar o guerra Mário Lopes Ipiranga
dos Guaranis; ao pflsto de capitão oe
mar e guerra os capitães Paulo Paia-

guassu de Sá, Silvio Borges de Sousa

Mota e Francisco Vicente Bulcão Via-
na; ao posto* de capitão de fragata, us
capitães Armando Zenha de Figueiredo,
Frederico Guilherme Huet de Oliveira
Sampaio, .João Avelino de Magalhães
Padllha Filho e Milton Mendes Comi-
nho: ao posto rie capitão de corveta, os
capitães-tenentes Rodoval Costa Couto
Freila% Joaquim Américo dos Santus
CoéllMJT Lobo. Adolfo Barroso de Vas-
concelos, Arcanjo Poeira da Silva e
João Botelho Machado; e, por antigui-
dade, ao posto de capitão de fragata,
os capitães Lauro Freilas e Alfredo
Morais Filho; ao posto de capitão fl«
corveta, os capitães-tenentes Milton
Pereira Monteiro, Jo&o Cabral Huguet.
José Cláudio Beltrão, Frederico Gianini,
João Carlos Palhares dos Santos; oo
Corpo rie Saúde da Armada, promoveu-
do. ao posto de capitão-tenente, o prl-
melro tenente Albino Sarteri: e conce-
dendo a diversos oficiais, sargentos,
praças e ex-praças da Marinha a me-
dalha «Serviços Relevantes-» e «Servi-
ços de Guerra».

Aqora MA!S PERTO
que nunca!

LARANJEIRAS
Vendo à rua Belisário Távora, 98 — apartamentos com ótima
sala, 3 quartos, banheiro, cozinha, etc. Prédio em centro de ter-
reno. Preço: CrS 340.000.00, sendo um sinal de CrÇ Í0.OOO.ÜÜ, c
o restante em prestações mensais de Cr$ 3.873,20. Ver, diária-•mente, com o sr. Ribeiro, das 15 às 17 horas. Tratar com os
srs. SILVA ou I.EO, em Iremos. Borda &. Cia. Ltda., ã avenHa Nilo Peçanha, 28 — 7" andar — Sala 701. 

t. K N T R
ESPLANADA Ü O SENADO

VENDO — junto a rua do Senado — a rua Carlos de Carvalho.
tí — apartamentos de 1 sala. ¦: quartos, cozinha e banheiro com»
pleto e áreu. Preço: CrS; 215.000,00. sendo am sinal de CrS..
42 000,00 e o restante dm prestações de CrS 2.410,80 Ver rtiã
riaiiientc, das 9 ãs 11 horas, von» u sr. l.o pes. Tratai» um Lemos
borda * Cia Ltda., eom o <-r. Leo ou Silva, à avenida Nilo

Peçanha. 2(5 — T> andar — Sala 701 - Tel.: 22-2183.

\ * ____________! __P^^_____

BOLSAS PARA
SENHORAS

Consertam-se. ting-em-se e »->x**

cutam-se encomendas com perfeição
Kna da Carioca, 52. I.». sa)a n. 3

 Te!.: 22-9186 

ligados pela

ROTfl MAIS CURTA
graças aos

COHSmUTIOHS da

mtíMR
DO BRASIL

Procure as Agências de Viagens ou

nossos escritórios
9.003-1

Oferta aos estudantes do Brasil
Semana do sapato Colegial por apenas

Cr$ 74,80
A NOVA GIOIA à rua 7 de Setem»
bro, 205, venderá, a partir de 1' de
Março até o dia 8, sapato tipo Ins
tituto de Educação para moças e ra

.pazee ns. 28 a 37. Por motivo de grandes vendas, êste artigo
só será vendido nos dias marcados de 8 às 12 horas,

A NOVA GIOIA — RUA 7 DE SETEMBRO, 205

áf^***»^___

TUDO EM 10 E 15 PRESTAÇOE

' ^ f J8H."*'*»

Rádios. Ventiladores. Enceradeiras. Liqüidificadores, Relógios,
Canetas, Anéis, Pulseiras, Ferros elétricos e. Faqueiros.

¦J-tUA SAO JOSÉ'. 56 — 1" ANDAR — SALA 11 — TEL.: 32-055J

TERRENOS
CAMPO GRANDE

CHÁCARAS: Mensalidades, CrS 191,00, —
LOTES: Mensalidades, Cr$ 153,00. Área mi-
nima 1.500m2. À margem da Estrada Rio-
São Paulo. Construção imediata, facilita-
mos a entrada. Informações: RUA S. JOSÉ5
N.y 56 — 1.' — Sala 11 — Telefone: 22-0571.

GOMES DE SOUSA.

AVISO AOS ACIONISTAS
Acham-se a diuposiçáo rtos se-

nhore» acionistas, na sede socIhi

da Companhia, à rua Méxjco, 108,

8.» pavimento, todos os documen-

to» * que se refere o «rtigo a»,

do decreto-lei n. 2.827, de ití dc

setembro de 1910.

JBio de Janeiro. 22

de 1951.
Ass. — Luiz B. de Souza Danta<*

Diretor

LEVY NEVES
MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS

Os moradores de Manguinhos, têm o grato prazer de comi-
dar os amigos e •orreligionários de LEVY NEVES, a assistirem
à missa em ação de graça, que mandam celebrar, pela reeleiçio

! désso grande e benemérito político, amanha, domingo, dia 25 as
10 horas, na Sratri/ de Nossa Senhora de Bonsucesso, sita à rua
General Galiene, em Bonsucesso.

S __W_ll I FÇPETACULrtG _in»»iirir^r^__i^-rlBf-l^*»»»»-"?^^^^^ i
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SÊNIOR RESIDENT AUDITOR
Good opportunity with Iarge company íor fully qualified
man, 30 to 40 years of age, to take charge auditing activi-
ties in Brazil and perform internai audits. Headquarters
in Rio. Essential that iadividual have complete experience
in conduct of audits together with fluent command of eh-

glish and portuguese. Write, giving ali details as to age,
nationality, education, experience, salary desired, etc, to

Caixa Postal 3944, Rio de Janeiro, Ali applications received
will be treated confidentially.
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APARTAMENTOS NO LEBLON
Vendem-se, em luxuoso Edifício de 4 pavimentos, em final de
construção, para entrega dentro de 30 dias, à rua Desembarga-
dor Alfredo Bússel, 73 (antiga rua Amiris), esquina da run Ge-
neral Urquiza, com garage no subsolo, constando de: 1 e 3 quar-
tos, sala. cozinha, banheiro, "oruiheiro de empregada e áre» le.
serviço com tanque. Preço: de 240 a 300 mil cruzeiros, com 60%
financiados, à longo prazo e facilidade de pagamento da parte
n&o financiada. Ver. no local, e tratar com os Construtores LUIZ

DEBENNE & CIA. LTDA.. à rua Chile. 31 — 1» andar --
 Tels.: 42-3553 ou 23-8595.

CASA DAS LONAS
AVISO

Comunicamos aos nossos distintos clientes, fornecedores
e amigos que, nos dias 27 e 28 (terça e quarta-feira)
do corrente, estaremos fechados para Balanço, reabriu-

do no dia l9 de março

CASA DAS LONAS LIDA.
8 — RUA SAO JOSÉ' - 10

¦>MÉtfai__L!Sg_5É2W___P____ _ffe>____V% __% fl _t% 8 _.__% f1 ____d_flí_____b H' ;' r^»? ¦ ^' r-!S£i5éÃ^=^::í^^-:-. -ri"'":. ^^K
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Teatro em «boites»
A mod» do ta*ntrai em «ahoites» es-

tá se flrmanrlo. Xas rasas Aaiap-ilao
e Casablanca atuam, a-om sucesso,
conjuntos compostos rie afamados ato-
res. as primeiras horas do din. Basta
citar Praieóplo Ferreira e Almíe, que
emprestam sua colaboração á êsse
gênero dp espetáculos.

Horário dos espe-
táculos

Hoje, os teatros do centro daa ci-
dade funcionam ti tarde (lü horns a
e à noite (20 e 22 horas). Amnnh.-I,
domingo, êste mesmo horairio í- mnn-
tldd. com pxtonsão nos tpatrns dc
bairros.

Próximas estréias
ESCÂNDALOS 11)51 — lía-vlslai —

No dia 2 de marco, nn Teatro <'nr-
los Gomes, pelo elenco de Bibi Ter-
relra.

•-H >'¦ %

A DOCE INIMIGA — Comédia —
No dia 9 de marco, nn Ta-ntro Re-
Sina, pelo elenco dc Dailrinn de Mo-
rais.

¥ * +
OS INIMIGOS NAO MANDAM

FLORES — Comédia — No dlia U!
de março, no Teatro Serrador, pair
Samarltaraa Santos e Flrtvlo Cor-
deiro, * * *

«MOtILIJN ROUGE» — Uavlstn —
No dia 2 de março, no Teatro Foi-
lies, pelo elenco de Junn Daniel.

FRAQUEZAS EM (ilJKAI.

Vinho Creosotado
Sil VKIKA

DR. SPINOSA ROTHIER
Doenças «eximiu e urinftrluH I.u-
vagem endoscApka tia veslcula —
Próstata — Rua SENADOI" DAN

TAS 45-B — TRI..: 22-8867
De I às 7 horns

«Os inimigos não man
dam flores»

Fldvio Cordeiro

Estreara! no próximo dln 12, nn
Teatro Serrador, -a peca de Pedro
Itloch — «Os Inlmliíos mio mandam
flores». Nela ninarão Snmiirliaiia
Santos e Ila vio Cordeiro. «Oh . Inl-
ruídos.,.» são uniu comedia em 'A
alos, dn autor do vitorioso dp «An
niilos ale Kairiallae». Vai A a-a-nii cm
seguida a esta última pt!<;n, nno vem
nriipanilii ai rurtii/, há a-aVa-u de seis
naeses. A direção do espetãeailn en-
lii-ró ii Graça .Melo. Os eenairlos são
ala- Durei Uv:i aim-lliMn.

«A respeitosa de
San Marino»

Nessa flramfttlea peili-ula estão re-
unlalais ns dois atores Italianos, Ana
Maglinnl e Vilti'.ril de Sicn, que aa
Euraipn Sul América Iria lanem denlraa
du poiiiais dlns.

»A respeitosa ae Snn Marlno* serfl
o pidximn cia rtn?. do cine Síio Jaisé,
caim exa-lusivlalnale, caimpli-tnnilai um
dais dn tempolada de rlnemu de .jíKil.

FARMÁCIAS DE
PLANTÃO

Estilo de plnnlJAo, liuje, ae secnlntes:

Área loteável em Bangu
Muito perto dns construções do I, A. I*. r., porto do Estádio ilo
Bangu. Fácil comunicação, mnis ou menos 11G lotes já em

aprovação, fase final.

Vendae-se, preco bastante acessível, facilitando o pagamaàhto. Preço:
Cr$ 1.400.000,00. que é na realidade uma verdadeira pechincha.
Firma de São Paulo enviará na próxima semana, procurador pnrn
realizar negócios. Cartas à iUOACYK ARAtl.IO — Itex Hotel —

Kua Álvaro Alvim. 

A. Carlos 31-n
M. Floriano mi
Mem de Sà 17N
Meai! ale SA 27S
KIjh hneio Git-.fi

Catete 142
|jH|in 16

cv.lete Ü8ti
Laranjeiras Kll

At, Abrniites 110
Alleo 7

Pnssft(-em li-a
A. Paiva 1.24li-a
.1. niitfinlco 08S-n
A. de Paiva lí-an
Hiinmllfi n:t-n

fí. Sniiipnlo 2.11-n
TotiPlen-s *Ji- .,
F. Mendes 4.*i-a
Sta. . -llllll U:, :i
Ii. Itlbeiro (MO-b
.1. Cnslilho 16
Av. Cop. 1.21!)

G. cTAvIla 1Ji7-f
J, dn Cn nno !)
Sto. Cristo 181
B, «lhelro 25
11 ale .Junho IP.IU
.1. Palhares 721
Rtn. Mnrln ti
Cntiiiiihi 121

Una], l.aiho 158
S. Cn rios (l.l-n
S. Cristóvão 114
M. e Ilnrros -15,1
S. h. (ionz. 2.2Ü5
(ien. Sainpnlo 12
S. Januário 7(ir>
R. I-efin. 

2JI

Av. Tiíucn S7-t>
P. Rlquelrn ou
Av. 2R Ret. 2K5
Av. 2.S Ret. JH4

11. Mesaiultn 7fili-n
Universidade t(J-a
II. da Costn y7-n
l.eaipolalo Jll4-n
IlnlHilnnn 2H5

h. Teixeira 2.s;i
R. P. Xavier !>i).'í
Ana Na»ri 2.07S-M
2. ale Mralo 7-12-n
H. B. Kellro 87-n
II. B. Iletiro 87-D

I). da Cruz ailH
Lins Vnse. 240-a
21 de Maio 1.(105
A. Cordeiro 310

Carlinmlll 357
i2i> loja)

21) Outubro 6.720
UOIAs llli

C. A/nmu. 1121-a
2!) Outubro 9.377
C. de Melo T.IH
N. Ciou vela 4ií5
C. linltro lKti-b
Av. N. Vork mu
T. frustro 427-ai
A. Lessa li

-A. línii elos f>fii*i
N. Nimes 3:n;

Quito Jís,'i
Jiia-iinitil 134

J. Rlheiro 7M8-U
Jiiftli lie*!0 14(1
N. S. Penhn 52-n

Apncê 17-b
Uranos 1.100

Mains. Kfllx H3B
V. Matsnlli. 220-a
Dourados ' 8ii.*i-b
Aut. Clulie 2.884
B. ale Pina 1.3011
B. Marcial ltlli
V. Carv. 1.00!)
V. ( n rv. 3113-a
M. R.-iiiRel SI7
P. cia lioa-ha HIH
F. Marinho 4.5
Aut. Clube 4.026

C. Mnchmlo 1.480
L, Pavimn 45-n
T. Fin-aamo 4.116
C. C. Menesaw 2S
Jncarep, 7.tir.s-n

PJ VnKitielre 23-;a
C. Benlclo 310-c
M. Miiilesflno 2I!l
J. Vicente 1.121
Rtn. Cruz 1(14
F, Borges 22
Estr. Monteiro 4
A. Alberto 430

í lo.1ai)
S. Cn nin ril '2í>
P. Carvalho 11
P. Freire 71

Não embarcaram ainda os
astros de Hollywood

Em trânsito pelo Rio, demandam Punta dei Este
June Mnver, Joan Fontnine, Faith

Doumergiie, Florence Mutly, Li-
zabetil Scott, Patrícia Neal, Mar-

"NHVH F, 8ANGUF!" — Segun-
da-feira próxima, o Vlnza, Astri-
ria, Olinda. Parisiense, Rilz, Star,
Colonial, Primor, Mascote e lln-
dork. Lobo, apresentarão "Nevo

e sangue", franiliosa. produção,
em tecnicolor, da RKO Riiilin,
tendo um elenco de artistas con-
sagrados, como sejam : Glenn
Ford, o intérprete de "Carmen";

Alitla Vulli, <• artista italiana r.ue,
íloll.uivootl conquistou; Olainle
Ruins, famoso nlor cnracleristi-
co: e mnis Sir Ce.dric llardwick,
June Clnyiiiorth, Lntlo Slcin e

Lloutl üridges.

9 t 9Jk >tftf% Jr **i - i_fi_________B^_fc_«_^_^PPBBB_y n^_^_^_^_^_t m^H9^ _T_d' I * ¦ 11 ¦ ^__h_i^hlit *H' I T^ÍP^S

Recuperou a pasta
perdida

Faii publicado, liA dlns, níste jor-
nal, mn apelo do sr. .loíio (Jlimaco
ala Silvn, iuiiciiiiinilii ain Secretaria
Geral dn Guerra, que, tendo penll-
alo umu pnsta com (loeurni-ntós ale
Impiil-lftni-ta e dais qauils tem nlisolu-
ta lu-i-a-sslilndi-, pedia n i|aii-ni encon*
trou, o favor (io devolve lu no enale-
raK-ai Inalia-n.lii. Comunli-a-nais ngalra
,-aaiiiele senhor ter slalo procurado pela
sí-nltoritn Viwnta dns Soutos, *osi-
alente nn run ain Pinin, em Coelho
da nnchn, que hnvia enconlrndo n

pnsta e fPz-llie entra-Ra dn mesma.
Intacta, com todos os clax-iimenlns,
pelo qup turnn prthllon o sou agra-
aleclmenlo.

Registro bibliográfico
«ABC DO LAVRADOR

— Resiiniiiulo ns culturas
PRATICO»
mnis üli '!¦•

ale lavoura cm pequenos livros iliu
ti-ndos. o 'AliC dai lavrndor pinlicn-

dns Edições Melliornmenlos, forneci-
esclnrecimentos n Ici-jais e profissiunnis,

ciiano va-m i-onliiiniir ais volumes b,
Kl o IU, respecllvnmeute, <sO lomnte»
(Sliistito José Murninmii), «Primeiros
passos nn iivii-ulltir.-o a.laisaí Reis), e
«Cultura prática do triga»» (Carlos
Unyorj.

tri Thoren, John Dereck, Evelyn
Kcyes, Ala-xls Smilh, Cralg Sle-
plicns, Wenclcll Corey, Klcnrdu
Montalban, «astros» de Hollywood
que deveriam tor deixado esta cn-
pitai, ontem, com destinai ao Uru-
gtial, parn nli assistirem nu Testi-
vai de 1'unla dei Este, não pu-
deram fazê-lo, devido a um con-
trntempo n.-i partida do aparelno
que 

'os 
levaria.

Às I7li()7m ilecolam a aeronave,
do Galeão, ao mesmo tornando,
às 18h08m.

Marcou-se, então, nova partida
para as 20hl5m, a qual, todavia,
não se verificou, sondo flnalmen-
te transferida para hoje, às 9
horas.

«Perdidamente tua»
Como Lilly .lumes, leremos Lana

Túnica-, u seguir, vlvunalo uni grande
papel em «-Pei-aJidnnieiie Iam» iA LITe
oi Hei- Owni. da Metro Gailahvyn-
Mnya-r. rtny Mlllnnd i ai seu gnlã
nisso filme dirigido por George Cukor.
Ann Dvornl: lniiiluJ-m oslíi nn interpre-
tiição, c n npiespnlnçfio de •IViillala-
mente tit.-t !.- seria fa>il!i. a seguir, nos
trís cines Mello.

«A rua», novo filme
sueco

A CADEF. prosseguindo na série
de suas exibições, nos apresentará
brevemente a produção sueca «A rua»,
um espetáculo em que May-Britte Ntlfi-
son vive a figura da «Jovem» a de-
bater-se no horborinho da incompre-
ensão e da maldade humnna.

«A noite de 23
de maio»

Ricardo Montalban, que ontem dei-
xou o Uio, é o heiói, como se sabe,
de «A noite de 23 de maio». (Miste>jy
Street a. da Metin-Guldwyn-iMayer, aira
em ca rtn?. nns trfts cines Metro. Sally
Fones! é sua «lenrilng»-lady», estando
Elsa Lanchesler tnmbém no elenco.

«Canção libertadora»
O cine Rlvoll apresentará senaindn-

feira o rilme Italiano «Cánçáo Liber-
tadorai*, com Tito Gobl. Adriana Re-
netti, Cario Nlnchl e Vera Carmi.

Exercite sua
memória

%mÊ-, 
'A!''flH__m

K#*&*^^',|#^È
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Rodrigues, como aparece em
"Cantiga dlt Rua", filme portu-
gufv, nue tem, nn parte druiná-
tica c cômica, um naipe de mtis-
tns, tnis como Eunice HIuvos, Ma-
nuel [Santas Ctiivnlho, Alves da
Cosia, Mniia Olgitim, Luisn Du-
riin e o engraçai!issinio Continha.
"Cantiga da Run", um Innçnmen-
to da. Luso Filmes, será visto a
partir do dia cinco nos cinemas
Presidente, São Josõ, Coliseu,
Fluminense, Méier e IJnronesa.

LEITOR: — Responda, men-
talmenle, as perguntas abaixo, c
confronte as suas respostas com as
nnssas, que serão publicadas ama.
nhã :

11606 — Qtiem foi o autor da fra-
se : "Uma mulher de es-
plrlto nunca envelhece"?

•1*
11607 — Qual o brasileiro Que to-

mou pnrte destacada nas
lutas pela Independência
do Equador, Colômbia e
Bollvia ?

*
11608 — Quais os principais escri-

tores portugueses que
constituíam o grupo dos
"Vencidos da Vida" ?*

11609 — Que é "marataná" 
?

11R10 — Como se chama o licor
fabricado com cerejas
amargosas ?

AS CINCO PEKGUNTAS DE
ONTEM E AS RESPECTIVAS

RESPOSTAS

11601 — Quem foi 
' 

Francisco Go.
mes da Silva na hlstórl»
do Primeiro Império ? — O
popular 

"Chalaça", cama-
reiro e valido de D. Pe-
dro I. *

11(103 — Donde deriva o adjetivo"emaranhado" ? — Do
substantivo "m a r a n h a",
que significa fibras ou fios
enredados.

*
11103 — Qual fui o livro de «istréia

de Monteiro Loba'o ? —
"Urupês".

*
11604 — Qne nome tem o cabo usa-

do para levantar pesos a
bordo ? — Eslinge.*

11605 — Como é chamado o vinho
de má qualidade ? — Mor-
ra^a.

PRA
hnra&,

Nl

lí apresentará hoje, às D
Melodias do Brasil", co-

letânea de músicas populares bra-
silelras, com "script" de Djalma Ta-
vares.

O HORÁRIO das 14 horas, a profes-
sóra Havia da Silveira Lobo apre-
sentará o programa 

"Literatura

Criadora", na faixa da emissora da
Prefeitura. — A partir das 16h30m, a
P R O - 5, Rádio Roquete Pinto, trans-
mltirá a peleja Vasco x Corinthlans, di-
retamente do Estádio Municipal, na voz
de HélJo Barreto, comentários e repor-
tagens de Duque Estrada.

EMISSORA CONTINENTAL lrra-
dlará hoje, em "Rádio Esportes
Gagliano Neto" — o encontro Vas-

co da Gama e Corinthians Paulista, cm
disputa do Torneio Rio-São Patiln,

AMANHA, 

domingo, a reportagem da
Televisão Tupi estará a postos,
para transmitir em todos os seus

pormenores, mais uma partida de fute-
boi, pelo Torneio Rio-São Paulo. — A
Orquestra Tabajara de Severlno Araújo,
continua a apresentar-se todos os sá-
bados. às 20h45m, pela Televisão, num
desfile de ritmos em arranjos especiais.

-F «f» -T*

A SEGUINTE a programação da
Rádio Ministerial da Educação, pa.
ra a noite de hoje : JJlhl.-iin —

Interlúdlo; ülhlWm — Recital-Cnncêrto,
aprefentundu o pianista Arthur Schna-
bel; 3-!h30m — "Música Viva", apresen-

A

E

tando a Suite "Hary Janos
tán Kodalv.

* * *
IETOR DE Radiodifusão RUr„

Sol.

0 mU.-*j
ÍJServiço de Informação* Aerl-Í"

nçar na Rádio ¦•'-.''
«H-avés do piogr^,

acaba de lançar na Rádio mT-I"tério da Educaçáo. através do nint»"Terra Brasieira", os Comandos «?rais. uma equipe de locutores rer.-,,
res da nossa imprensa, a grôr.unio- . .
terinárlos, que está vislianrio as n,
priedades agrícolas, transmitindo S-
ses locais, reportagens ae grande iri'
rèsse para todos os que vivem no n«
po. Tendo visitado uma horta do _2»em sua primeira audir.âo, os ComaM
Rurais falarão terça-feira próxima i
18h30m, diretamente da estrada da' T-t
Jucá, de uma das mMores srani.i- V"
Distrito Federal.

¦.¦m

Stanjas d-

A P R A . 2 apresenta, diàrlsm-m.
de l-hJíOm ns Dh30m. o sen •¦_-SJJ'

fl

çoaw :
tados

ornai", quc tem as sesiilnte. ,!*
Noticias Locai.., Noticias du, ti!Noticiário Internacional *•_

Bastidores do Mundo (comentário d, AlNeto). Pelos Esportes 'comentários JIAntenor Coelho), Cenas c Bastldotu
(comentários de Saldanha Coelho solir
cinema, teatro a. múüicai, InformatõM
úteis e Cltimas Notícias. O "Rádio-
Jornal", que tem a direção de vitor
do Espírito Santo, só não á apresen.
tado aos domingos.

* * +

ZEZE' 

FONSECA Já assinou contato
com a P R A . 9 e dentre de àiij

. alguns dias reaparecerá no çénsro
que J. tornou famosa no rádio — aio.
vela.

PROGRAMAS PARA HOJE

OS PROGRAMAS PARA HOJE
,12-11271. ife-

«Cavalga-
20 e 22

t3-S*77.

Fe-

TEATROS
ACAPULCO («boite») - «Cate

Concerto n. 3», às 24 horas.
-CASABLANCA («boite* >. —
«Vermelho. 32», âs 24 horas.

COPACABANA - 27-0020. —
Fechado.
-CARLOS GOMES - 22-75S1.
Fechado.

KX-CASSINO ATLÂNTICO. —
Fechado.

FENIX - 22-5403. Fechado.
tJIJNASTICO - 42-43H0. Fe-

chado.
GLrtRIA - 22-9146.

da Mágica», As 3 6
horas.

lUAO CAETANO
I-aachado.

MUNICIPAL - 22-2SS5
chado.

REGINA - 32-5S17. «As M.1os
de Eurldice», fts 16 e 21 lio-
ras.

P.ECP.EIÔ - 22-2801. «lluiê
Macho, sim Slnho», às IR, 20 e
22 horas.

Rival - 22-2127. Fechado
REPUBLICA - 22-0271. Fe-

chado.
SERRADOR - 42-H442. «Esta

Mulher aj Minha», às lfi, 20 e
22 horns.

TEATRO DE BOLSO - «O Fe-
Usberto do Café», üs 16, 20 e
22 horas.
-TEATR1NHO JARDEL -
JÍ7-S212. «ZumJ Znm!i, às 20 e
22 horas.

CINEMAS

Cinelândia.
• CAPITÓLIO - 22-67SS. Sessões
Passatempo.

IMPÉRIO - 22-1)348. «Mulhet
Satânica».

METRO - 22-5490. *A Noite
de 23 de Maior.

ODEON - 22-1508. «O Amanha
que nâo Virá».

PALÁCIO - 22-0838, «Aviso
aos Navegantes».

PATHE' - 22-8795. *aArroü
Amargo».

PLAZA - 22-10U7. «O Vale da
AuiDiçào».

REX - 22-6327. «Amanhecei
Fa-idlco».

R1VOL1 - 42-9525. «Sombras
do Passado».

VITORIA - 42-9020. «A Cego-
nha Demora».

Centro
CENTENÁRIO - 43-S423. -.Iwo-

Jima».
C1NEAC-TRIANON - 12-002-1..

«Pânico no PSo de Açúcar!» —
reportagem especial. — «O Pat-J
no Júri» — desenho. — Atuall-
dades NO -|- DO — A festa do
povo no Estádio MunicipalI. —
«O coelho defende, o pólo» —

. desenho. — «Perigos Un Real
Policia Montada* — novo epl-
sodlo. — Os últimos acontecl-
mentos mundiais, etc, etc.

tJJOLONIAL - 42-8512. «O Ville
dai Ambição».

ELDORADO - 42-3145. «Prln-
cesn do F.laiorado».
-FLORIANO - 43-9074. «Um
Dia em Nova Vork».
-GUARANI - 32-5651. «A Lei
do anais Forte».

IDEAL • 42-1218. «Aviso aos
Navegantes*.

ÍRIS - 42-1218. «O AmnnhS
que nao Virá».

MEM DE SA' - 42-2232. «Mu-
lher Satânica».

LAPA - 22-2543. «Mestres dc
Baile».

PRESIDENTE - «Arroz laiaair
go».
-PRIMOR - 43-BSS1. «O Vale
da Ambição».

• 1-ü-ü'OBLICA
cliadu.

RIO BRANCO - 4J1-1IÍ30. «OI-
tiniu Noite de Glória».

SAO JOSE' - 42-O0J-2. «A Jo-
gaalora».

Lona Sul

«Qua-ALVORADA - 27-2930
tro Penas Brancas».

AUT - PALÁCIO - «A r i o z
Amargo*.

ASTOK1A • 47-0100. «O Vale
cia Ambição».

FLORESTA - 20-0257. «Aaln-
gas uo Ueserto». •
-GUANABARA - 2Ü-ÍI339. «Ma-
drugnaloresi.

IPANEMA - 47-3800. <Aviso
aos Navegantes».

METRO - COPACABANA —
37-9898. «A Noite de 23 rie
Maio*.

NACIONAL - 20-0072. «Capl-
tflo Chlnn».

1'IRA.IA' - 47-2008. «Ladrões
úf. Bicicletas».
-POLITEAMA - 25-1143. «Ro-
mnnce Carioca».

ltlTZ - 37-7224. «O Vaie da
Ambição».

RIAN - 47-1144. «A Cegonha
Dctnora-se».

,- ROXV - 27-8245. «O Amnnhâ
que nâo Virá».

SAO LUIZ - 25-7079. «O Amn-
nliai que nfao Virá».
-STAl!-- 20-2250. «O Vale da
Amhlcflo».

LEME - «Arroz Amargo».

Tiju ca
AMERICA - 18-45111. «O Ama-

nhâ que niio Viria».
CARIOCA - 28-8178. «Aviso

aos Navegantes».
•MUTUO - TIJUCA - 4S-8840.
«A Noite rie 23 de Maio».
- OLINDA - 48-1032. «O Vale
da AmblçAo»,
-TIJUCA - 48-4018. «Vingança
do Destino».

Outro» Bairros

«O Ama-

«Arma-

«Unem

- 32-2923.

28-1404

•«Arma-

O Camnndongo Mickey O OIÀRIO DB NUTIUlAb » uw íornall paro a» slite* de tOdai aí olatsei loctau

Por favor: tenlin cuidado,
para nfto Irmos todos

ao fiiiulo...

Por Walt Disney
Está é para você capitão! \

^^t^-r^" 
° ¦•¦¦—- wíi'i iTiJuRn-nH1 ----— b_L_^_3 _^__i_9j ii_B_B _-_a ''' 
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Pequenas Tragédias Conjugais (faço dr DIÁRIO DS, NUTIOIAB c tasu lornal Por Jimmy Murphy

AVISO
Pedimos nus sennores ge

rentes de cinemas que nu.1-
ajoinunlqueira com u neceaisft-
ria antecedôncla as nitt-ra-
çOes dos respectlvoi- progra-
mm. a fun de evitai que o
prtbllco seja mal Informado
sobra- ob fllmeü em exibição
— Tel : 42*8910, ramm 9.
itn». n< Ah IK horas.

AVENIDA - 48-1(107.
nhfl. que não Vlrft».

BANDEIRA - 28-7570
Ülllins.

CATUMB1 - 22-3081
e o inflei?».'

ESTACIO DB SA
«Torra Violenta».

F L U M IN lú N S 10
«S.-angne na Lun».

GRAJAU' - 38.1311
tHthn».

IIAIJDOCK LOBO - 48-9010.
«O Vnlai iln Amblc&o».
-MARACANÃ - 4,8-1910. «A
Cegonha Demora».

NATAL • 18-1480. «Qiinndo as
Nuvens Passem».

PAROQUIAL - (Del Castilho)
REAL - 29-3407. «Sombra qne

Passa ».
-SAO CRISTÓVÃO - 48-4925.
«A Mfto Negra».
-VELO - 48-13S1. «Toltlo-Joe».

VILA 1 S A 1! E L - 38-1310.
«Vnpnl Batuta *.

Subúrbios dn Central
ABOLIÇÃO - «Simbníl, o Ma-

ru.1o».
ALFA - 29-8215. «Patusenda».
BARONESA - «Nnda nlêm de

um Desejo».
BORJA I1K1S - 29-1281. «O

fritlmo dos Miihk-niios».
-BENTO RIBEIRO - «ídolo do
Prtbllco».

COLISEU .
-EDISON - 29-4449. «Iwó-
.Iiiiii) * .

COELHO Nl'J'1'ai - «1'nlxfies em
Kiirln-.

OUUJü 10 KOUHA.
CHUZKllíO - 49-4a,51. «Morte

MlHtenosn»,

lUAJA' • 29-8330. «Jornnaln
Mlingrusn».
-JOVIAL - 29-0052. «Na Tela
do Destino».

l.UN — (Marechal Hermes).
tBumdl».

MADUREIRA - 29-8733. «Avl-
su nu» Nnveiífirifits».

MARANHÃO
5ll-"'F.H • 29-1222. «Fnmm Of

riinof*

f. , __.  d Onnfi-p, vorfi nao vai ^—\ O MEU PIRMO. FORA DE QUAL- \
» I trabalhar hoje? Ã Vou sim, | QUER DÚVIDA, ME DESIGNARA' \

Tei-a»sn, o cornnp] Onofre eslá so «—^^Jmas nfto tcnlio I GERENTE GERAL DA J
apiaivpil.-iuiio do casamento de seu (—^ Ikk. 

p- / pressa.., I COMPANHIA. f~

MINISTÉRIO UA EDUCAÇÃO
(PRA-2—-800 kcs.)

6 horas — Abertura. — "O Dia de
Hoje na. muitos anos...". 6hl5m —
Hora da ginástica. 8h — Musica, ape-
nas música. 8h30m - "Rádio-Jornal"

ti.» edição- 9h30m — 'Música de
todos os tempos . 10h45m — "Notas

Pedagógicas" Uh — Música para o ai-
moço. 12h — 'Cinco minutos na vida
que. passa' . — Sol06 instrumentais. 12h
30m — "Rádio-Jornal" - (2.& edfçàoi.
12h40m - Música variada. 13h - "Co-

letânea musical". 17h — Abertura. —
"concerto bintònlco asjravaajões). 19h —
Radlo-Jornal - i3.B edição). 19h —
Música para o Jantar. 19h30m — No-
tlclário radiofônico.. 20h — "Lira do
Povo". 20h30m — "Noticias mundiais
da UNESCO 20h45m — Suplemento
musicai. 21h - Londres Informa. 21hl5m

Interlúdlo. 21h30m — Hecltal-con-
certo. 22h30m — "Música viva". 23h —
Música, apenas música. 23h30m — En-
cerramento.

ia
RADIO ROQUETE PINTO

(PRD-5—1.400 lics.l

6 horas — Suplemento musical da
 .iijum jornal ua Prefeitura.

9h Biiulemento popular variado. 10h
interpretes populares, llh — Varie-

dades. )2h — Cancioneiros populares.
13h - Orquestras de salão. 13h30m —
Canções. 14h — "Literatura Criadora
14hl5m - 'Êste 

programa e seu" lSh
Solos instrumentais. 15h30m - Tre-

chos líricos. 16h — Boleros. 16h30m —
Futebol — Transmissão, diretamente do
Estádio Municipal, do Jôuo Vasco x Co-
rinthians. 19h — Bolsa de Valo-
res. — Suplemento musical. 20h -
Bailados de óperas. 30h30m - Meloalar
Brasileiras. 20h30m — A Discoteca em
Sua Casa 21h30m — Proprama com o
cravista Vanda Landovska. 22h — Re-
sumo do noticiário da BBC. — M?sica
universal. 23h — Enceramento.

EMISSORA CONTINENTAL
(PRD-8—1.030 kcs.)

15 noras - Tarde Esportiva. I8h45m
Sábado Esportivo Fluminense, lflh —

Comentário do dia. 19hl5m — Chegadas
e Rateios. 20hl5m - Mesa Redonda dc
Futebol. 20h40m — Mesa Redonda de
Turfe. 20h55m - Parlamento de Graça
21h - D Pancho y su cara 2lh31m —

Música para Milhões. 22h - Dia em Re-
vista. 22h32m — Filigranas do Bio da
Prata. 23h — Esportes. 23hl5m — Rit-
mos dn televisão. 2 horas — Encerra-
mento.

RADIO NACIONAL
(PRE-8—980 kcs.)

lõhoras — Programa César de Alen-
car. lflh — "Historias ao vovó câmara-
da". 19hl5m — No mundo dn bola.
20h — Teatro Toddjv. 20h25m - Repor-
ter Esso. - "Vamos sair para outra"
21h - Resenha da prograanaçâo
"Nfio estamos sós". 21h35m — José
Antônio com orquestra. 22h — Ouvin-

AS
do e Aprendendo. 22hl0m — Gravs.
ções variadas. 23h35m - Rupsô-iia oo.
turna com Edú. 22h65m — Sepírt-f
Esso. 23h30m — P.ltmos da Panair ob
15m — Museu de cera. Ih5m - Enter,
ramento, *á*

RADIO TUPI
(Televisão — TV)

17h — Filmes. 18hl0m — Eacerrame».
to. 20h30rn — Filme. Documentário ali
TV. 20h45m — "Show" da Orques»!
Tabajara de Severino Araújo. 21h -
Calouros em desfile, com Arl Barroso,
21h30m — Telejornal, com Luis Jato-
bá. — Encerramento.*

RADIO GUANABARA
(PRC-8-1.3CI) kcs.)

19 horas — Gravações variadas. 20h |Gravações Gente Nossa. 21h — Bi.
dio Patrulha. 21hl5m — Vamos Dan.
çar. lh — Encerramento.*

RADIO MAYRIKK VEIGA
(PRA-9—1.2'ÍO kcsl

18 horas — Kleber Figueiredo e Pa.
trício Teixeira. 13h2õm — Esportes To-
ay. — Quarteto Copacabana. 18h45m -
Galho de Urtiga. — Pereirinp.a. 19h -
Esportes. 20h — Panorama Econômico.

Ciro Monteiro. 20hlSm — Pausa pars
Meditação. 20h30m — Carmélla Alves.
2lh — Programação variada.

RADIO VERA CRUZ
(P B E - 2)

18 horas — Angelus. 18hl0rr.— Cr*,
púsculo. 19h — Monte Líbano. ÍOii -

Clube da Ale?rla (variedadssi 23h -

Encerramento. *K

KADIO GLOBO
(PRE-3—1.180 kcs.)

16h30m — Futebol. 18h30m - The-
saurus. 19h — Esporte no ar. 20h -

Sociais Infantis. — Irmãs Medir.a. 206
30m — "Pedro Mestiço", novela. 21h

A Canção do Dia. 21h5m — Fe-
los Caminhos da Argentina' . 2Oh20s

Thesaurus. 21h35m — Anjos do Ia-
ferno. 22h — Recepção em Famill!.
23h — Clube do Toca-Dlscos. 3h -

Encerramento.

BRIT1SH BROADCASTING

CORPORATION
(BBC - Londres)

20 horas — Sumário das Notícias. -

Resumo dos programas de ooje. 20hlOm
'Europa — a Próxima Etapa". 20b

30m — Recital de piano.21h - ."-oil-
ciário. 2lhl5m -- Comentário Sôbrt o
Extremo Oriente. 21h30rr, — Letras £ Ar*
tes. 21h45m - Música troli-lôna-ia 4i
Rússia. 22h — Sumário das Notícias e
Rádlo-panorama. 22h25m - Resumo dos

programas para amanhã. - Focall2an*
do Diversos Instrumentos da Orquestra

repetição. 23h - Noticiário. 23Jhl5m
Música em gravações. 23h30ra -

Fim.

MINORATIVAS
PRISÃO DE VENTRE? NAO PRODUZEM CÓUCAS

ü (Vlariiilicini Ho|K'Vt? O 01*1/10 Dia NOTWIAt- r um tornai paro at slltet tlt Itinnt n» nla.trt «oriaiu Por E. C. Segar

Km certo momento esla-
vn melo a|iiilAinelro nu

frente dn sombra!

| Tnrlilllifio correu tanlo que pei-iloii ay^.
. a sua sombra, —

BPBB--VI _7 lm ./fr?H. /Corre mnis ) 
w_-^_-- r-,

llPvivi í W A dc. que n J ['¦:( ] //ll
«k*?^ J^l li í fê/^/*r""' / P'S'''!"*in / ¦vInry •¦t"1 n"° ^\('

^ J|;W IvA^^á'^) > f*°"ll"'"! (. P°,le 8"*1!*"*' '-¦¦¦••- Y'j

il'|'l , , 
'''•¦' ¦,9^-— ^Às \ V ^fmsm^'

COT' '"'V. Kj__ 
_M__ 

Syn.li.Mt. I«r . Vi'i.,1,1 ,1,1,1, |tOT„J. __}_ ___________

Foi um belo trabalho ala» Turbilhão,
miis !(ki>hi alia-Raiii a va-7. alo

FoKlielc.
E' mesmo?

lá #««(

Vai segurar o feno mm um
pedaço de pnu?

NAO. NAO TODO...
VOC 15 VEU A.

JI

Wm_
Síms ^xf^v^ i *Mii.üyt>i5y

MODliLO - 29-1DV8. rO Mn-
tador».

MAHCOTIÜ - 29-0111. «Um
Amor em Cnda Vlaln».

M O U U 11 N O - (UANUU).
«Aviso aa.s NHveunntes».

MONTk! CAHTMl.O • 29-K2.-ÍU.
«O Ainiiiilift (jue ndo Virá».
-PARA TOUOS - 29-51111. «Ar-
rtn Ain.-iii-i.*.

PALÁCIO VITORIA - «8-1971.
«I"rn lá ale bom.

MAIIA.IA' - 29-7394
•PILAI! • 49-1*201. «Não È Na-
da Dlssoi.

PIKDADE . 29-11532. «O Oa-
vlflo do Deserto».

QUINTINO 2II-H230. «Calca-
ra».

RI DAN • 4-.'-HiJi.a «Mum Ho-
£jVt/*a ¦— ¦»_i...^w..

RIN - TIN - TIN - 49-3489.
iTenti Violenta».

ÜOIILIKN - 49-M191. «A In-
('ini\ ciilfMirln de ser EflpflHa»
-SAO JUIU11-; • iMnriii da (Jin-
ça>, «Tu Di bém Bom os Irnincm*
-TODOS OS SANTOS - «11-0030.
iltomfliillcn Defensor».

TRAMAI.IIADOIt
-TKINDADK • 4ll-.'|SiW. «Pftsto
Aviiiii.-nilii em Marrocos».

TROPICAL - (ANa-HIKTA),
4 Rm-rnvfi (ifliira»

VAZ LOBO • «Mercaaloie» dl-
Inirlnfli».

Suhín liim dn I .(-(i|nil(liaiii
HIM ¦ BAM • BUM • 30 tiHit.

¦ BRAZ DE PINA • 30*Jilh9
«P.-UsUo Sanra-eaitii-

-ORIKNTli • 30-1131. «Pecado-
res dos Mares do Sul».
-PARAÍSO - 30-1000. «Desfile
de PAftcoa».
- PUNI IA •
fV-ii f 'iMdii.i *

JIO-1121. «Nem o

RAMOS
MiikimIoi .

ROSÁRIO
Cluftnm

HAO ISKRAI.UO,
-HAN'IA CI-JI-II.IA
«Hlvfttl i»tn Kurifi» ,
• RAMA I1KLENA
. I-, mi,rim ¦

10-1094. «Homem

10-lbfc9. «Fúria

80-1828,

30-2H66.

Ilh/i do Governador
«PlMnaio em. QUA!-" HU

l"ta,-|«ii«.
. ITA. <lí i

- JARDIM
vestre».

NILÓPOLIS
d rijes*,

IM l-l-Jltl A I
ler».

«Mlnba ' Hosa SU-

Nilópolis
•tMercado de La-

>,Mulher ilnnKS-

«a^oracnruinai».

Caxias
-CAXIAS - «l^üífto Sinistra».

SANIO AN'lilMO.
Nova tgunçu

VF.HDE - a- Invencível».
Niterói

. KIJWN • «O flnviAo ao Oe-
leitú»,
¦ 1 i. A H A 1 • «A a-.ion» de
Amar»».
. IMPKKIAL • <Winclua»!a>l 73»

OKKOIN • «Avlco aio» **a»v«--

itantes».
-.PÁLACE - «Mulher Satanlea».

RIO RRANCO - «O Gostosão».
RAO .IOSE' - «Mulher do

Cais».

D. PEDRO
ueiu.-..
¦ PWTROPOL1B
Jj; ilstal».

CAPITÓLIO -
nao Virá».

Petrópolit

«Terrn Selva-

JACAREPAGUÂ
VENDE-SE o ultimo loteamento de uma QUADRA, com 35 lotts
residenciais planos, a 80 metros da avenida Nelson Cardoso. Apro-
veite essa única oportunidade de adquirir o seu lote no mellior
local, perto do bonde e ônibus. l'agamentos a prazo e visitas cem
compromissos. Tratar com MACEDO, pelo telefone: 53-õma, ou

aos sábados e domingos, à avenida Geremário Dantas, ae.

DOENÇAS NERVOSAS
DR. LYSÂNIAS MARCELLINO DA SILVA

Assist. da Univ. Brasil
Consulta com hora marcada — Tel : 22-9409

¦ass

DR. J. BRAGA
Avenida 13 de Maio, 23 - 7? andar - Salas 736 e 737 -

Edif. Darke. Terças, quartas, quintas e sextas, das
9 às 12 e das 14 às 17 horas.

Consultas marcadas com antecedência

MEIER
CACHAMBI

VENDO — à rua Estêvão Silva, 175 — apartamentos de. 1 ***l!1

l quartos, cozinha com gás. banheiro completo e quintal- Prefo;
Or$ 168.000.00, sendo um sinal de CtÇ 45.000,00, e o restante en*
prestações de Cr$ 1.560,00. Ver, diariamente, das 9 às 11 horas,
por obséquio dos Inquilinos. Tratar em Lemos, Borda & Ci»
Ltda., à avenida Nilo Peçanha, 26 - Sala 701 - Tel,: 22-íM«

«Montanha ale

O Amanna i|iie

Vi,ita Redunda
•san-ia ihJt-iiiA • «sonnaaair
ale Olho* Abertos».

Vila
- a l o ii ia
Kr.ilH (ih>,

Meriti
• «agi|„|fT, Per.iif

MORADORES DA ZONA SUL
para sua comodidade

TELEVISÃO
REFRIGERADORES

RÁDIOS E ELETROLAS
APARELHOS DOMÉSTICOS

IMPORTADORA GALLO LTDA.
AVENIDA COPACABANA, 71-A

'^"^fS^V^: ¦IWTfff^'^ B_B_ifeilllllM
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Desnecessária e prejuoiciai a impor
tapo de carne argentina

Memorial de pecuaristas nacionais entregue ao
presidente da República — Será examinado o
assunto pelo vice-presidente da CCP, ministros
da Agricultura, Fazenda e Viação e prefeito do

Distrito Federal

\]MA comissão de pecuaristas do Brasil Central foi re*
U ..,»,-. -, ontem, pelo presidente da República, a
aiiem f<*s sulrtiga de pormenorizado memorial sobre
a importação de carne argentina.

Dêsse documento, são as seguintes as principais
conclusões: l) a importação é desnecessária e prejn*
(licidl aos interesses do país, mormente porque o pro*
hlêtna dn falta de carne seria resolvido se houvesse
transporte normal, sobretudo para Minas Gerais, cujos
Ixois líordos não são devidamente escoados pela bitola
Uirüà da Estrada de Ferro Central do Brasil; 2) a dis-
tribuição do produto nesta capital deve ser radical men*
Ia modificada

i fim de examinar o assunto, o presidente da
Kepública vai constituir uma comissão composta dos
ministros da Agricultura, da Fazenda e da Viação, do
r;r,,.„residenle da CCP e do prefeito do Distrito
iclrral.

Critério dos cortes nas verbas.
cia Educação e Saúde

Declarações do sr. Simões Lopes a propósito
do assunto

peculiaridades daquelas atribui-
ções não permitem, no entan-
to, uma estimativa imediata Xin.
redução global no orçamento
deste Ministério. Os trabalhos
nesse sentido estão sendo efe-
tuados com a máxima celerida-
de, através de minucioso estudo
de cada. verba' e. os cortes se-
rão feitos em tudo de que não
resulte desorganização dos
Serviços, s-

Iv!

!t 
\ l,.\ N i'ii) a representantes da

1 iiujiiffsa acreditados junto
no -• i p-iblnete, o ministro

ic.-ieão declarou o seguin-
propOsito dos_ cortes que
, .cr feitos nas verbas
• t,-i .•!.¦;-, daquele Ministé-

.¦:¦ .i corrente ano:

l'ienuÍM"»camente, a situa-
rconótiuro-financeira do
ppnç sacrifícios gerais e
¦,;;,i governo teria. que
exemplo, nos termos e:c-

-, da deliberação dn sr.
.,,(,* dn República. Mas é
n pbiclivo 'le s. excia,—a

nn!, -.,' programa administra-

tivn ;i ser executado, que a re-

i ,,, ,1p despesas, sendo em-

\X-, ;i mais drástica possível,
-jo venha a prejudicar o an-
•1-i.inento »le serviços essenciais,

no i.i ia desses dois propó-
necessariamente,

tido das necessl-
ivns de tais servi-

.* o que também
fpito. com urgência,
dispensável cautela,
i-- múltiplas e im-

uições de um Mi-
n-n n da Educação e

ponsável pnr riois cios
I .-. ¦• complexos selo-
íimmiftração nacio-
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Amanhã, a exilu-
ção do «Vassouri-
nhas» ho campo

do Vasco
Será homenageada, se-
gunda-feira, a diretoria
do «Camelo de S. José»

afirmou o sr. Si-

a vastidão ou

Maus dentes
Maus -eniv_. .viu.w»" " mastigação

inii-iun-lo-sti mal .t iliges-
¦,M'i.ii'iii*i que se desenvul-
l-ni''.» t.siiagiiüos, carrega-
.iiimcntus, podem causar
;.,., peiturbações e altera-

,ij,, o apuieitio digestivo,
pctturliaçôes gástii-

íiiinf o estado dc

deí6itui»*íi,
tâo. Ois ii
\m iv;*- 'I
dos r-ílot»
¦s ir.tu* *¦'
¦Ses em i»

Quando »;''
its, prurute ».
:-íus dfnlt:: — ••"•'

NO 
ESTÁDIO do Vasco da
Gama, terá lugar, mini-
nhã, a ultima exibição

ilo Clube Carnavalesco Misto
Vassourinhas, tio Kecife, para
o púbico carioca. Essa festa,
que está marcada para às 21
horas, será em homenagem ao
prefeito, sr. Mendes de Mo-
rais e à imprensa carioca.

Segunda-feira; s»s 17 horas,
um grupo de pernambucanos,
residentes nesta capital, ho-
menagearâ a diretoria do
«Vassourinhas», «oferecendo-
lhe uma lembrança. O local
lessa homenagem, será na
avenida Rio Branco, 91 — 7'
andar — Sala 2.

,;ríí-»'í!í*:~'»." h7'.*^.:"- . ;» ±^ . • A-sU.Ji
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li! VOLTA DK BECK.ylAN

Manuel Bcckman e' seu
mão Tomás amotinam o
ivo de S. Luís do Mara-
lão contra o privilégio da
impanhia de Comercio e os
silitas. Prendem o capitão-
«ir Baltazar Fernandes e
irlgiiin a êste e o gover-
idor Si e Meneses a re-
;narem os cargos. Dois

-lias depois expulsam oa Je-
lítas, fazendo-os cmharcar

em dois navios.

^fcig%fi|^
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Quase devorado pelo fogo uni quarteirão no centro da cidade
ATINGIDOS O CINEMA ELDORADO, O RESTAURANTE TROPICAL

E O LICEU DE ARTES E OFlCIOS
Iniciaram-se as chamas em conseqüência da explosão num fogão a óleo -— Prejuízos avaliados
em muitos milhares de cruzeiros — Empregados detidos para averiguações — Como se desen-

volveram os trabalhos contra a propagação do incêndio

Voix aspectos impressioiutndes^do interior do velho prédio sinistrado.

i.S' llh 35m, «ie ontem, o velho
***• quarteirão situado na rua

ffetencourt da Si/ra. oii-fe
estão localizados o vespertino "O

Globo",\a Livraria Freitas Bas-
tos e outros estabelecimentos co-
merc.iais foi prf^sa das chamas,

O fogo, que irrompera em con-
.vpíiuêiicia. de uma explosão no
fogão n óleo do Restaurante Tro-
picai, propagando-se, atingiu a
tabacaria. Lopes Sd, o Cinema El-
dorad.o, o Calo Nice, na avenida
Rio Bronco, e a "bonboniére", do
Indo do largo da Carioca.

A Livraria Freitas Baslos n o,
reiJuciio dr "O Globo'' lornm
ameuçadas pelas labaredas.

As partes mais atingidas -Io

referido quarteirão foram o
restaurante Tropical, que ficou
reduzido a cinzas; a Tabacaria
Lopes Sá e o cinema Eldorado,
que ficou quase todo des-
tru ido, com exceção de algu-
mas poltronas.

Ao local compareceram uni-
dades de socorro do Corpo de
Bombeiros, sob o comando do
capitão Teles, tenente Zacarias
e aspirante Taulo. Após méin
hora de intensa luta os sol-
dados do fopo conseguiram
debelar a.s chamas, impedindo
que oulros estabelecimentos
viessem a ser igualmente atin-
gidos.

Segundo hipóteses levantadag
pelo comissário de <üa do 8'
Distrito, o cozinheiro do Kes-
taurante Tropical, João Afon-
so, teria deixado cair banha
sobro o fogão. Em consoqun-
cia, as chamas saltaram e su-
bitam pela chaminé, indo atin-
gir, o primeiro andar. onde
havia, material velho e de fa-
oil combustão.

Foram detidos, pnra averi-
guações, o cozinheiro, seus
ajudantes, Francisco Calacio
« Manuel Gomes Gedey, e os
serventes do cinema, Mariano
Lemos e Acir Nora.

Jorge de Oliveira, funciona-
rio de «O Globo», quando em
companhia de seus companhei-
ros dava combate as chamas,

no braço esquerdo,feriu-se

."¦'.'• *~«*a-'.-,: :-•¦•»•¦**<¦'• ¦•""'%¦
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A lucliada do prédio incendiado, que dd paru a rua Belencourt ria Silva.

FeijoDesabaram dois prédios na rua Regente
Quatro famílias ficaram desabrigadas — A anciã, em
visita ao seu neto, ficou sob os escombros, falecendo no

Hospital de Pronto Socorro
NA 

RUA REGENTE FEIJO'.
r.èrca das llh30rr de ontem.
«Verificou-se sério " desaba-

menlo dos fundos do prédio n.
Sfl, em consenuéncia rio que, uma
anciã, gravemente ferida, veio
a falecer ho' Hospita' de Pronto
Socorro, quando lhe eram mi*
nistrados os primeiros socorros

Nn (irédio d" BPfêco, que é «ie
construção nnílRa, datando de 1012,
eslá localizad no andar térreo, a
lá lírica de lamancos de propriedade
rie Zefelino de Jesus. Nos 1.° e 2.°

Imecilalamonlc, f«5l cnnduzida ao
Hospital «le Pronto Socorro, onde mo-
m.-ntos depois, veio a fnleccr. O
corpo da Inícrtunadá senhora "foi re-
movido para o necrotério dn Instituto
Médico Legal. ,

Acorreram ao Ineal o:» hnmliciroí;
do Posto Central, snb o comando do
cripllão Teles, procedendo ft retirada
dos utensílios «los moradores. O co-
mlssárlo Lomba, do 10." distrito, avl-

respectivamente
; ria Costa Leite
Ribeiro.

pavimentos, residem,
as famílias rici Luís

>» Maxlmino Pereira
falando ã nossa reportagem, os

moradores locais declararam que ul-
timamente vinham notando que o
velho prédio, dia a dia. tornava-se ln-
seguro, pois, freqüentemente, sen-
tinm um ligeiro extromerimento dns
paredes laterais, seguido rin esboroa-
menln dns revesiimentns Internos,
Ontem porém. <» ralo se acentuou.
O tamanquoirn, i.i-ii(Ui que a qual*
quer momento rtiirlti o casarão dls-
pensou ns seus empregados e acnnse-
lhou fts pessoas ali residentes o que
se retirassem. Pnuro depois, Inda
a parle dns .undns desabava tragorn-
samenlc. A senhora Maria Duarte,
de 10,'', anos, viúva moradora nu rua
Dlonlslo. 5!l. na Penlin, que se en-
contrava em visita ao seu noto Luis
da Cosia Leile, foi atingida pelos
escombros, sofrendo em conseqüência
fraturas rio crânio, dns braços e das
pernas.

sendo socorrido no posto cen-
trai de Assistência.

Devido a ação das labareda»,
as redes telefônica e elétrica
sofrerá minterrupção, tendo, por
èsse motivo, sido paralisado o
trabalho nas oficinas de «O
Globo».

Falando ã. reportagem, o co-
missário Brandão, declarou que
o Bar Tropical, está segurado
na Companhia Novo Mundo na
importância de SOn.OOO cruzei-
ros, não estando os demais
estabelecimentos na mesma si-
tuação. O Liceu de Artes e
Ofícios. que foi levemente
atingido, está segurado em va-
rias companhias, pela impor-
táncla de 1.200.000 cruzeiros.
Quanto nos prejuízos^ causados
pelo fogo, finalizou, foram
Consideráveis, não se podendo,
entretanto, até agora, precisa-
los.

Nas imediações da Livraria
Freitas Bastos, que, por pou-
co não foi devorada pelas cha-

. mus,, encontramos r> dr: Ai-
cebiades) Antogini, um dos di-
retoreF do conhecido estabeie-
cimento, que nos declarou o se-
guinte:-Felizmente, a nosaa emprê-
sa, praticamente, nada sofreu
em conseqüência da lamenta-
vel ocorrência. Apenas foram
desligados os fios telefônicos e
os da luz, medida preventiva,
posta em pratica pelos bombei-
ros. Esse contratempo deverá
ser sanado hoje mesmo, õu
amanhã.

Vagas para de-
sempregados no
Ministério do

Trabalho
Para estafetas, labora-
toristas, serventes, pe-
dreiros, torneiro-ajus-

tador e outras pro-
fissões

0 
Serviço de Encaminhamento
e Colocação de Trabalhadores

do Ministério do Trabalho,
dispõe das seguintes vagas : 50
rie boy, estafeta e aprendiz, para
meninos de 14 rr lfi anos; S0 para
trabalho em laboratórios, ou de
a.prcndiz de fábrica, pnra moças
de 14 a 16 anos; 50 «íi? semente;
50 de pedreiro, ajudante com. prá-
tica de metalurgia, ferramentelro
e torneiro-ajitstudor; viiriqs lugo-
res para carpínleifos e encera-
dores.
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Texto de SÉRGIO 6. TÍMACEDO
Desenhos de RENATO SILVA
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1 AS CASAS DE FUNDIÇÃO |
do século XVIL E para o fabrico de barras... m

Em pó, grãos ou em barres marcadas, o ouro g

circulou como moeda no Brasil, desde princípios §§

^^^^^^^^^..."^^^^ms^^^M
 A exploracSo do ouro tove Inicio na capitania, de Sáo

Vicente, onde. em 1553. m-iriindo carl» «tu bispo d. Pedro
Fernandes Sardinha, huvi» sliln encontrado o precioso

metal. Em 1500, Brás Cubas «: Luís Martins enviavam ft metro-
pole pnrtiiRiiesa amostras «los minérios encontrado», na Hxpcdiçfi-
que haviam r.-allrodo ao sertiio E n partir rto século XVII o
ouro passou a circular, como moeda, em l>6, grüo t) follict-is,
ou trnnsforrtiado em barras. ,

No alio. dois aspectos do prédio desabado.- e, em btii-.ro. da esquerda

para a direita* a menor Lucilia e seus pais. sra. Fernanda Pombo Ri-
beiro a sr. Maximino Pereira Ribeiro, residente no prédio sinistrado.

sado ria ocorrência, tomou as provi-
dfcnrins que se faziam necessárias.

encontra vamos entre-

OVTRO DESABAMENTO
Pnuco depois, o pr«"'dlii rie n. 37,

também dc três pavimentos, talvez,
em conseqüência da trepidação que
provocara o desabamento .tft descrito,
teve parle «los fiiiulns riilrin. Ali, estli
Instalada, na parte térrea, um dc-
pósito de cereais e nns andares
perloros. residem ns famílias
Amllcar Lopes ferreira e .Inué
PiTes (Vmdp. l-VM/iiiriiti', mcsU»
houve vliiiii: a tami-nlar.

su-
(Ih

nflo

Quando nos
Kiies ft nossa missão osslsllmos *.
um oln db;iio do louvores.

Em vista fie as famílias «los pré-
dlns dcsalmiliis leirni ficado desBbrl-
Kadns, « si a. Rnsnllníi Bnrbnsa, mn-
iiidnia nn nin André Cuviilcnntl, W/».
lhes «iferiTPU " -sun residência pnra
Bi'iilli!ini'litii pnivlsíiiln.

Mantida a Comissão
Permanente da Legis*

lação do Trabalho
O mlnislro do Trabalho, conside-

rando a necessidade de ser mnntldn
o funcionamento, em seu gabinete, da
Comissão Permanente de Lesdslacfio
do Trabalho, Instituída pela' portaria
n. S5.*de 31 de maio de 1943, reor-
Ranlzaria pela de n. 292. de 1 de
dezembro de 194S, assinou alo resol-
vendo :

Art, j9 — Fica mantida no gabl-
nete do ministro a Comissão Perma-
nente da Legislação do Trabalho
(C. I'. L. T.J, com a competência
que lhe foi atribuída peifts portarias
ministeriais ns. 3~>, de 31 rie maio de
19-13, e 292, de 1 de dezembro de
1948.

Alt. _? — A presidência da Comis-
são referida e o seu funciona mento
reger-se-So pelo disposlo nas portarias
mencionadas, constituindo-se a ço-
missão dos seguintes membros, além
do consultor Jurídico dn Ministério,
srs. Oscar Saraiva, Osvaldo tJomes
da Cosia Miranda, Geraldo Augusto
Ue Faria tíatlsta, Luls Augusto do
Rego Monteiro, Durval Marcenal de
Lacerda, Nério Slegfrled Wagner Bat-
tendlerl, Valdo Carneiro Leão de Vas-
concelos, Moaclr Veloso Cardoso de
Oliveira. Nelson de Azevedo Blanco e
Arnaldo Lopes Sussekind.

Em honra de Coelho ==

CLINICA DE OLHOS SANTA LUZIA
Nelo

,

__=

A — Para a transformação «Io melai cm barras criaram-se as
/ fasns «le Kundic-o, que foram sendo estabelecidas em ilii«»-

*" rentes capitanias, A. medida das necessidades. Nessas Casas
o ouro era fiiiidlilo, cobrando-se o ImpiiSto «le vinte por cento,
ou seja. um «minto, destinado ã I-azcnda Kcal. As narras de
ouro. «le BcAftla com «letermlnação expressa «Ia «Carta Kéeia»
«lo 1!) «Ic marco de 1720, eram marcadas, naquelas Casas, pela
forma seguinte: n«. anverso da barra — »s armas rto reino ilo
1'ortn.al. tcnilo por balvo o nome ou local da oficina (casa ile

fundição), o ano, n palavra loque e correspondente algarismo,
nlém do peso: no reverso — a esfera armilnr sobre a cru* de

Cristo.

^^SiS^í^tfT n '^f'% i í ^:t"
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— E' preciso notar-se, porém, «ine êsse estilo «nem sempre

foi observado, porquanto n pnoçonagem nas barras nem

sempro foi aplicada rte acordo rom a rr.r-omeiidiy.ao», n-

forma Saturnino de 1'ãdi.a. Os donos das m»™»;."*""*0 "^

H_n*_^£íSírS^^«
Reino».

_ As «Casas de Fundlçflo» atuaram, também, portanto, como

nma espécie dc alfünrtegft oi» c.leiorln rte Impost.is. Kxls-

tiram «Casas «le Fundição» em vArlas capllanlus, nola.Ia-

menle* na capi(a..la «1« Sfto 1'nulo *- em São Paulo, •'arttnaguft.

I.i ape, Taubaté, Sanios. Parati, Oiiaratlnguelii: na oapltan n «le

Minas - Via Ble* Sal.arft. Serro do Frio. Rio das Mortes. • I oco,

ràrâcotu. Âraguass,., e nas capitanias Ua llalila, Mato Oros.so.

Clolás t, proTÜvelmeiitc, Vernmtmco. ~j

=53
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IltATAMr.NTO

— f >iti'rn(,'õi'*-
DAS DOKNÇAS »<>S OI.HOS

— rMnrlnnir-nti-, <ln« H h* <* liorn*
A1LMIIA Sll'.M DK SA', 11 V A.NDAK ¦IKL.: 2--B-33

AniiuiliA, dointii-ii, a 1'nlBn ilot Mo-
uiilni cs de «'«lellio Nelo enrerin st
festividades »b> arrivetiflrln d" en-rltor
que «IA nome /iquela ti-gliin il" lllltifl
ii.» Kvtrada «le Kciru lt ir, Iinuo. A«.
I", hora» nn pinç; pt li'0'.p'i! i.nveiA
Cf-nffrívti jh;*i'< «'¦••! if, c-".:-ii.rti, fp^rA o |:
Jnrnnii'.'* e nrnf--»-ir Joflo Giiirni-'*-». '"'"

"iiiiii

 Detiillir pitoresco» referido por Saturnino «lc Tiblim. esta
00 fato de haver existido «mui lloKnl «Casa de I-unilU-o»
em Minas, em 1'araopeha. onde o fisco foi burlado ilnrniite

multo tempo, «Indo que n mesma 'iindla ouro marcando ns hnrrii».
com a marca rtn Cnsn d«< Vila Klrn, . Semelhante estnlielccl-
iiiiiitn forn do lei fnl Instalado pnr um certo Inãrlo Ferreira.
iiprMiiiuido lio nno ile l*:t'.!, depois do hlixer fnhrlciiiln grniutr
iiniixrn de hnrriiH.. .

Quarta-feira: 0 REI DOS FALSÁRIOS

WlJliEililM
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CURSO ACADÊMICO
EXAMES VESTIBULARES

CMio Intensivo pnr» or exame» veRtlhi.li.re_ dnr. E.coln-. Superiores elvl. e
—í  mllltareR «lo Rio e <1or Estano». —

Inlrlo dia Ifi dp Marco

DIÁRIO DE NOTÍCIAS Sábador24 de Fevereiro de 195;

ROA DA GLORIA. 52 (A 3 MINUTOS DA ..IM-I.AM.IA.

Curso Vestibular C. O. S.
ENGENHARIA - ARQUITETURA - QUÍMICA E BELAS ARTES

Cursos completos - MATRÍCULAS 4PERTAS „ _
Avenida Presidente Wilson. VIO - 5" andar - Sala 503 -

 Edifício lnúbia — Castelo. ~______~_____

ívV.-L-*.* '"¦'¦'.

COLÉGIO MILITAR
ADMISSÃO SOB A ORIENTAÇÃO DO

CORONEL MOACYR TOSCA1NO
(PROFESSOR DO COLÉGIO M1XITAR)

Matrículas abertas. Informações na secretaria do Colégio

Benjamin Constant.
RUA PEDRO AMÉRICO, 51 - CATETE - TEL.: 25-6656.

Diário E
E D U C A CÃO £ C Ü \^$ÈMM1^^^^Ê^M^^t^M

PARA OfCIFRAR NO BMUXl *EXposições
PALAVRAS CRUZADAS

(Outras .noticias escolares na 3.* pftglna)

Anulada a prova.de segunda época no
Instituto de Educação

EXONERADO, ONTEM, PELO PREFEITO,
O PROF. MARIO DE BRITO

ri

TRABALHE DESPREOCUPADO
MATRICULANDO SEU FILHO NO

Colégio Franün Delano Roosevelt
MATRÍCULAS ABERTAS

Clássico - Científico - Ginasial - Admissão ¦¦ Primário
Manhã - Tarde - Noite

RUA IBITURUNA, 43 45 — 28-6818 e 48-7361

CURSO CIENTÍFICO
(DIURNO E NOTURNO)

Matriculai- abertas para todas às séries

Colírio Barão de Mesquita
32 - RUA ALMIRANTE OO..KRANF. - S2 - TEL.: 48-1920

ADMISSÃO AO GINASIAL
Exames no dia 21 — Matrículas abertas. Aceitam-se transle*-

rênclas para todas às séries.

COLÉGIO BARÃO DE MESQUITA
RUA ALMIRANTE COCKRANE. 32 - TEL.: 48-1920

Garanta para -b seu filho .
unia carreira ginasial.<_L
brilhante, com o CURSO

OE ADMISSÃO do

O 
SR. ARTUR RODRIGUES TITO, respondendo pelo
expediente da Secretaria Geral de Educação e Cul-

tura, propôs ao prefeito a anulação da prova de Mate-
mática de segunda época do exame de admissão ao
Instituto de Educação, considerando serem as questões
demasiadamente, difíceis e o tempo bastante exíguo

para sua solução. O general Mendes de Morais, que
verificou pessoalmente o teor da matéria apresentada
aos candidatos, den o seguinte despacho:

"De acordo. Verifiquei, pessoalmente, as quês-
toes dadas aos candidatos ao curso ginasial para crian-

ças de 10 a 11 anos, convencendo-me da procedência
das queixas e dos termos do presente ofício. Em con-
seqüência, determino a anulação das referidas provas
e que. os candidatos sejam com maior brevidade sub-
metidos a outro exame perante nova banca examina-
dora, constituída pelo sr. secretário de Educação, sem

que elemento algum da anterior faça parle da mesma*'.
Responsabilizando o diretor dó Instituto, sr. Mário

de Brito, o general Mendes de Morais exonerou-o da-

quelas funções.
Em vista dos acontecimentos, não se realizara a

prova de Português marcada pnra hoje.
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CURSO DE REVISÃO — «Vo auditório do Ministério du Educação, rea-

listou-se a inauguração do Curso de Especialização pnra Professores

de Jardim du Infância, subordinado ao programa educacional do

IPFS Com a presença do representante do ministro da Educação,

sr Afrânlo Coutinho do reitor do IPFS, professor Tarso Coimbra e«

sob a direção dn srá. Ana Rimoli de Faria Doria, tiveram inicio as

aulas regulamentares, tendo o ato caráter solene e festivo, compa-

recendo cerca de duzentas alunas. No clichê, a. mesa. que presidiu aos
 trabalho e parte da assistência*

Faculdade Nacional de Direito

fynniicio lURUEHn l
prole i» Botafogo. 16* 

^
(*_.._." 26-0393 • 26-3222*

lardlm de Infância
Primário - Admissão

Ginasial - Clássico
Cientifica

(Diurno o Noturno) /

IIEscola C. A. P. "Orsina da Fonseca
Cursos: — GINASIAL - COIV1ERC1AL BÁSICO — TÉCNICO
DE CONTABILIDADE — SECRETARIADO. — Admissão aos

concursos do Instituto de Educação e demais {.inásios da Pre-

feitura, a cargo de professores especializados. — Jardim da
Infância Modelo.

Matrículas abertas — Exames de admissão às primeiras séries

Ginasial e Comercial Básico, na segunda quinzena de fevereiro.
Aceitam-se transferências.

 ROA HADOCK LOBO. 148 - TEL.: 48-5501
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| ESCOLA TÉCNICA DE COMÉRCIO
Associação Cristã de Moços

RESTAM POUCAS VAGAS PARA AS SEGUINTES SÉRIES

TÉCNICO DE CONTABILIDADE E PARA O 8« E 4' ANOS DO
CURSO COMERCIAL BÁSICO

HORÁRIOS: ,

Curso Técnico -— Manhã e Noite
Curso Comercial Básico — Noite

O nosso horário dá manha é ideal para funcionários públicos.
Rua Araújo Porto Alegre, 86 - 2v andar — Tel.: 22-9860.

- _.———————-————-———--—————————mm——mm—mm

NOTICIÁRIO DO CACO

AVISO AOS CALOUROS — Durante
a realização dos exames vestibulares,.
os calouros poderão lazer refeições a
CrS 6,130, no restaurante da Faculdade,
devendo, para isso, dirigir-se ao presi-
dente do CACO e apresentar o .recibo
de quitação com a Tesouraria da Fa-
culdade.

MATRÍCULAS —_ Encerrar-se-á, na
próxima segunda-feira, dia 26, o prazo
para a renovação de matrículas. Os
colegas deverão trazer uma estampllha
de Cr$ 3,00. uma de Cr$ 5,U0 e dois
selos de Educação.

EXAME OCULAR — Comunicamos
aos colegas que o Serviço de Prevenção
ria Cegueira realizará, no Instituto Ben-
..amim Constant (avenida Pastcur, 350,
térreo), gratuitamente, o Censo Ocular
dos estudantes da Universidade. O ai-
cance desta medida beneficiara todos
os examinados, visto como são frequen-
tissimos os vícios de retração que pre-
judlcam os estudantes e são, enlretan-
to, passíveis de correção cientifica. Os
interessados deverão comparecer ao lo-
cal referido, diariamente, no horário
das 9 às 10 horas.

BIBLIOTECÁRIO — Depois de de-
morados esforços junto à Reitoria da
Universidade do Brasil, o CACO con-
seguiu a designação de um f.uncionário
especializado para a Biblioteca do
CACO.

Fica, assim, cumprido mais um dos
pontos de nossa plataforma administra-
tiva. A Biblioteca do CACO, reorga-
nizada e grandemente aumentada, virá,
dessa maneira, preencher as suas ver-
dadeiras finalidades.

ALTERADO O HORÁRIO DE
SEGUNDA erocA

Por motivo superior, sofreu alteração
o horário para as provas escritas de
segunda òpora que será agora o se-
guinte :

Segunda-feira, 26, ás 16 horas —
segundo ano — D. Constiticional —
prof. Aguinaldo Costa; quinto ano —
D. Judiciário Civil — prof. Costa Car-
valho.

Faculdade Nacional de Medicina

GINASIAL - COMERCIAL
CIENTIFICO

DIURNO E NOTURNO
O INSTITUTO SANTA ROZA está acei-

tando matrículas para os cursos acima.
RUA RAMALHO ORTIGÃO, 30 — 2.' e 3.ç

andares — Tel.: 43-0325

Faculdade Nacional de
Arquitetura

DIRETÓRIO ACADÊMICO
POSSE — Realizou-se, ontem, no sa-

lão nobre da Escola de Belas Artes,
a posse do novo Diretório Acadêmico
da Faculdade Nacional de Arquitetura.
A mesa que presidiu os trabalhos esta-
va constituída dos srs. Pedro Clark
Leite, representante do ministro Danton
Coelho; Marcelo Roberto, presidente do
Instituto»dos Arquitetos do Brasil; dr.
Freitas Góis, representante do reitor
da Universidade rio Brasil*. Otávio Gui-
marães, secretário ria Faculdade de Ar-
qultetura; Paulo Andrade, presidente do
D.A.; Dante Autuorl, presidente eleito
e professores Ubi-Bava, Pedro Paulo e
Davi Azambuja.

Está assim constituído o novo Dlre-
tório: presidente, Dante Autuori; vice-
presidente, Elier Kaufman; secretários,
Amaurl Dlnis e Arnaldo Ferraz; lesou-
retrós, Flávio Dias e Amauri Cole.
Diretor de Publicidade, Huflo Macedo.

ESCOLA TÉCNICA DE COMERCIO
Instituto Brasileiro de Contabilidade

(Sindicato dos Contabilistas do Rio de Janeiro)
Rua Buenos Aires, 283 - 2? - Edif. Próprio - Tel. 23-4587
Estão abertas ãs matrículas no ano de 1951 para a
1», 2* e 3? séries do Curso Técnico de Contabilidade.

TURMAS PELA MANHÃ E À NOITE
Mensalidades módicas, garantindo ao aluno um

pecúlio de Cr$ 5.000,00
ACEITAM-SE TRANSFERÊNCIAS

Exames de admissão
para os ginásios muni-

cipais «Prof. Clóvis
Monteiro« e «Bangu»

Até o dia 27 do corrente, estarão
abertas, no Departamento de Educação
Tecnlco-Profisslonal, na av. Almlranle
Barroso, 81, quinto andar, sala 506,
das 12 ás 16 horas, as Inscrições para
os exames de admissão à primeira sé-
rie do «Ginásio Munlclpnl Professor C16-
vis Monteiro» e do «Ginásio Municipal
Bangu*. As provas terão Inicio no dia
28, terminando a 2 de marco próximo.

Terça-feira, 27, ás 16 horas —- se
gundo ano — Finanças — prof. Olinda
de Andrada; terceiro ano — D. Civil
— prtfc. Clóvis P. da Rocha; quarto
ano — Medicina Legal — prof. Hélio
Gomes; quinto ano — D. Civil — prof.
Gondim Neto.

Quarta-feira, 28, às 16 horas — pri-
meiro ano — Teoria do Estado — prof.
F. Bittencourt; segundo ano — Direito
Penal — profs. Madureira de Pinho e
A. Sardinha; terceiro ano — D, Co-
mercial — prof. Castro Rebelo; quarto
ano _ D. Judiciário Civil — prof. Os-
car Cunha; quinto ano — D. Intern.
Privado — prof. Haroldo Valadão.

Quinta-feira, 1 de marco, fts 16 ho-
ras — quarto ano — D. Industrial —

prof. 3. Pimenta; quinto ano — D.
Administrativo — prof. Bilac Pinto.

Sexta-feira, 2, fts 16 horas — prl-
melro ano — D. Romano — prof. Ma-
tos Peixoto; segundo ano — D. Cilvll
— prof. San Tiago Dantas: terceiro
ano — D. Penal — prof. Oscar Ste-
venson; quarto ano — D. Comercial —
prof. Sampaio Lacerda; quinto ano —
D. Jud. Penal — prof. Hélio Torna-
ghi.

Segunda-feira, 5, às 16 horas —
quarto ano — D. CMl — Prof. A.
Medeiros.

CONCURSO DE HABILITAÇÃO
PROVAS ORAIS — TerSo Inicio, se-

gunda-feira, 26 do corrente, às 16 ho-
ras, as provas orais do concurso de
habllltaçáo, para as diversas turmas
assim distribuídas: F,ortugués — 1 a
25; Latim — 26 a 50; Francês — 51
a H4; Inglês — 54 a 117.

Escola Normal Car-
mela Dutra

EXAMES DE ADMISSÃO AO CURSO
NORMAL (Segunda épnc»)

Chamada pnra n prova de sanidade
física e mental das candidatas habill-
das nas provas escritas (eliminatórias)
de matemática e portuguêi, —* As can-
didatas habilitadas nas provas escri-
tas (eltminntórinsl de" matemática e
português dos exames de admissão de
segunda época ._ primeira série do cur.
so normal da Escola Normal Carmela
Dutra, abaixo relacionadas, deverfto
comparecer ao Serviço de Saúde do
Instituto de Educação e Escolas Nor-
mais, ft rua Mariz e Barros, 273, no dia
26 do corrente, segunda-feira, ás 12 ho.
ras (meio dia), para submeter-se à
prova de sanidade física e mental exl-
gida pelas Instruções (artlg o 11).

Náo poderão prestar as provas orais
dos referidos exames as candidatas que
náo comparecerem para a prova de
sanidade física e mental.

Relação, por ordem alfabética, das
candidatas chamadas para a prova dc
sanidade física e mental: — Adélia Ma-
tos Galváo — Altlna da Silva — Ana
Maria Braune Collet — Ana Maria
Neto ,de Sousa Campos — Dayse de
Oliveira Araújo — Dayzi Borges dos
Santos Silva — Débora de Oliveira Cer-
queira — Deli Cordeiro — Dllma Gou.
vela do Carmo — Djalmlra Ferreira
de Melo — Dulclnéla Fernandes Pa-
raense — Edl Teresinha Amaral Via-
na — Ermelinda Martins — Erotildes
Daysa Borges dos Santos Silva — Gl-
cellnda Maria Almada — Haiva Glória
Dinlz — leda Esteves Fernandes —
Leia da Silva Faria — Leda de Sou-
sa Guimaráes — Lulza Clapp Nepomu-
ceno — Maria Adellna de Assunçáo Pin.
to — Maria Cognac — Maria Imacula-
da Fernandes de Amorim — Maria
Isabel dn Silva — Maria de Lourdes
Martins Machado — Maria Lúcia Fer-
nandes ¦ de Amorim — Maria Teresa
Martins Ribeiro — Maria Teresinha
Matos dc Siqueira — Marlah Rosa Go-
mes — Marisa de Araújo — Marli Ma-
chado Borges — Nalr Olero Gomes —
Nazi Faria — Norma Oliveira Guima-
rfies Delgado — Solangc Maria Vilaça
da Cunha.

ATIVIDADES ESCOLARES

1. ANO -i- Exame final e parcial.
Serão chamados todos os alunos que
pertencerem ao CPOR, hoje, fts 8 ho-
ras.

3o ANO — Clinica Prop. Médica —
Segunda e última chamada de exame
de segunda época para todos os alunos
que requereram. _,._

Dia 1 de março — FARMACOLO-
GIA — exame escrito para todos os
alunos inscritos, às 13h30m no Laho-
ratórlo da Cadeira.

4o ANO — Clinica Psiquiátrica —
Prova oral, exame final, hoje, às 9h
30m, no serviço da cadeira, para os
alunos de ns. 3 — 21 — 25 — 37 —¦
49 _ 19 _ 74 — 79 — S7 - 100
— 101 — 133 — 152 — 187 — 198 —
202 — 205 — 228 — 256. Hoje, fts 8
horas, segunda chamada, exame de se-
gundi. época, para os alunos d«j ns.
14 _ 31 - 27 — 181 e 218.

Dia 27 do corrente, têrça-felra, fts
13 horas, no Lab. de Técnica Opera-
tórla — Exame escrilo, para os alu-

nos matriculados no ano de 1950, sob
os seguintes ns. 56 — 73 — 92 — 130
- 152 — 198 — 202 — 208 — 222 —
224 — 228 — 235 — 249 e 256.

CONClbtSO DE HABILITAÇÃO

HOJE — Biologia — fts 7 horas, can-
didatos de ns. 321 a 400. Física — fts
7 horas, candidatos de ns. 81 a 120;
às 15h30m — candidatos de ns. 121 a
160. Química — «ls 8 horas, cândida-
tos de ns. 761 a 800.

DIA 26 — Biologia — às 7 horas,
candidatos de ns. 401 a 480. Física —
às 7 horas, candidatos de ns. 161 a
200; às 15h30m — candidates de ns.
201 a 240. Química — às 8 horas,
candidatos de ns. 801 a 848.

Ainda não resolvido o
caso do Colégio Militar

ALMATA-^/o
PROBLEMA tí.» 453

Horizontais

— Transformar em pão (a farl-
nha). .

_ Dar upas (o animal). — Magis-
trado supremo das antigas repu-
blicas de Veneza e Gênova.

— Fiasco; malogro. — Rezam.
_ O mesmo que eiró, espécie de

enguia. — Substância amilácea
que se extrai da parte central dos
saguelros.

— A mesma coisa. — Tabaco em
pó para cheirar.

— Carbonato de potássio provenlen-
te das cinzas de madeira. —
Juntar.

— Apertam com laçada ou nó. —
- Fortuna.; boa sorte.
— Refazer com modificações pro-

fundas.

Verticais
— Tornar puro; acrisolar.
— Tatu-bola. — Ponha data em.
— Nascido. — Deitam elos.
— Cóleras. — Oferenda: presente.
_ Divisão dos*meses dos antigas ro-

manos. — Inculto; agreste.
— Branquela. — Substância, azul ex-

traída das folhas da anileira.
— Rei dos Amalecitas. vencido e prê-

so por Saul. — Fio ou fios/a
folha da pltelra."

— Recompensar; gratificar.

SOI.llCfiBS DO PROBLEMA
N ' 452, DE ONTEM:

I
HORIZONTAIS: — Paginador — Adia

— Bofe — Tom — Sem — Ir — Sul —

Ré — Navegarem — Ad — Mar —

Co — Dor — Sir — Orla — Lida —

Ramificar.

VERTICAIS: — Patinador — Adora-
(loi.a _ Glm — Rim — Ia — Sem —
Al — Lilgar — Ab — Lar — Ll —

Dos — Sic — Oferecida — Rememorar.

Faculdade 'de Farmácia
e Odonaologia do Esta-

do do Rio de Janeiro
Na sede da Faculdade de Farmácia

e Odontologia do Estado do Rio de
Janeiro, na rua 15 de Novembro, 78
em Niterói, realiza-se hoje, às 20
horas, uma sessáo solene por motivo
do aniversário de sua fundação.

Temos divulgado amplamente as
diligências efetuadas pelos pais e
responsáveis por alunos do Colé-
glo Militar Junto ao ministro da
Guerra e ao general Mário Tra-
vassos no sentido de ser concedi-
do exame de 2." época aos que
forarfi reprovados em trés mate-
rias estando vários sujeitos a des-
ligamento. .

Apesar do estado de angustiosa
expectativa em que se encontram
aqueles pais, arriscados a pre-
Juizo irreparável com o corte i.ks
carreiras de seus filhos, ns au-
toridades ainda não deram qual-
quer solução ao pedido.

Féz pntem uma semana que foi
entregue o memorial ao senernl
Mário Travassos e o diretor do
Ensino Superior ainda não comu-
nlcou sua resposta aos interessa-
dos.

Escola Comercial
Sousa Aguiar

CURSOS NOTURNOS GRATUITOS —

Continuam ahertas as inscrições para
o exame de admissão ao Curso Comer-
dal Básico desse estabelecimento, sito
na avenida Gomes Freire, 490 (anti-
go 88).

Funcionará, também, nessa Escola o
Curso Prático de Escritório, em dois
anos, com o seguinte currículo: primei-
ro ano — Português, Inglês MatemAtl-
ca e Contabilidade; segundo ano —
Noções, de Direito, Dartilografia, Con-
tabilidade. Inglês, Matemática, Portu-
guês, Legislação Trab. e Fiscal e Ls-
tenografia.

O Curso de Artes Femininas, também
em dois anos, abrange as seguintes dis-
ciplinas: primeiro ano — Desenho. Cor-
te e Costura, Chapéus e '''rahalho^ de
agulha e ornatos: segundo ano — De-
senho, Corte e Costura, Chapéus, Tra-
balhos de agulha e ornatos e Economia
Doméstica. »

Os candidatos devem dirigir-se à Se-
cretaria de 19 às 22 horas.

__
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ESCOLA TÉCNICA DE COMÉRCIO.
DO RIO DE JANEIRO

PRAÇA DA REPUBLICA, 60

CURSOS COMERCIAL BÁSICO E TÉCNICO
DE CONTABILIDADE

Estflo abertas as matrículas porá o 1» ano. Qualquer d(.ssps
Cursos é hoje de grande vantajrem para os jovens, porque os
habilita para o trabalho atual, sem lhes tirar a possibilidade
de sojruireni outra carreira, vnlendo-se da facilidade de ad;ipta-
çfto ao Clássico, ou aos Vestibulares para Cursos Superiores.

ADMISSÃO
Estilo funcionando as aulas dn Admlssftn, pela manhR c ft noite,

Inteiramente RTÁtls. ——

GINASIAL GRATUITO
Colégio Franklin Delano Roosevelt

A partir de 1951 manterá uma turma ginasial in-
teiramente, gratuita a alunos selecionados por uma Co-
missão de Professores.

Informações na Secretaria do Estabelecimento, das
8 às 11 horas da noite.

RUA IBITURUNA, 43-45 — TELEFS: 28-6818 • 48-7361

Visitam o SAPS as alu-
nas do curso de alimen-

tação da Prefeitura
Estiveram em visita ao f«APS, cu.ia.s

principais dependências oe"?orreram, ln-
cluslve o Restaurante Contrai orde
participaram do almoço «ios trabalha-
dores, as alunas do Curso oe Alimen-
tacfio para Professoras Pri_TiArlas. man-
tido pelo Departamento de Saúde E.s-
colar da Prefeitura. _

Acompanhadas do dr. Nllton -íraga
de Oliveira, orientador e professor da-
quele Curso, as visitantes leram rert-
bidas pelo dr. Edson Cavalcanti, dlre-
tor geral do SAPS, a "4Uem manifes-
taram a ótima impressão qut recolhe-
rnm das diversas allvlda-les da Au-
tarqula da praça da Bandeira, • terdir
ainda acrescentado "que esperavam da
administração de s. s. am futuro l-:'-l-
Diante para uma Instituído de tão
elevadas e nol.res finalidades.

Colégio Militar
CHAMADA PARA A MATRICULA

São chamados a comparecer ao au-
dltório do Colégio Militar nos dais
e horas abaixo, acompanhados de seus
r-sponsAveis, a fim de serem matri-
culados os candidatos aprovados no
Concurso dc Admissão à l.a Série
Ginasial e Cientifica deste estabele-
cimento:

DIA 26 DE FEVEREIRO — 9 horHS,
Ricardo José Rebouças de Andrade,
Ivan Carvalho, Marcos Ventura Gui-
marães Orlando de Andrade Carva-
lho Aldir Raposo Martins. Rubem de
Sã. Padllha, João Rafael Borja Reis
de Moura Rosalvo Marlano da Sil-
vá Neto, Valdir Carvalho de Castro,
Eduardo Jorge Pereira Lima, César
Augusto Nicodemus de Sousa. Eduar-
do" Sousa d'Avila Melo, João Flãvio
Pedrosa João Amando de Queiroz
Neto Carlos Rogério Bonorino Nobre,
Oscar José Valporto de Almeida, Car-
los Alberto Veríssimo de Pina, Pli-
nio de Carvalho Lins, Gcrnldo de Me-
deiros Bethlem. Aírton Flores Alves,
Edmlr de Oliveira Moreira. Jorge Al-
berto Levei. Ivan Camargo da Cos-
to Otávio Renato Monteiro de Almet-
dá Carlos Augusto Guimarães, Her-
bert José Teixeira, Edson Fernandes
de Sousa, José Carlos da Silva Fon-
tela Março Aurélio Pereira Reis. Mar-
co Antônio da Costa Rosa. Mário Sér-
gio de Castro Dourado, Orlandtno
Mansel das Neves, Gilberto Nunes
Raposo, Francisco José Eneelke Al-
ves, Valdir Moreira Neto, Mário de
Sousa Sampaio da Silveira. Paulo .Er-
nesto Salvo, Armando Luis Trompo-
wskl Arírihóin. Alfredo GOtf.es de
Faria Júnior.

DIA 27 DE FEVEREIRO — 9 horas,
Nelson Cuesta Frutuoso, Jorge Alberto
Pereira da Silva, Sérgio Paulo da Fon-
seca. Júlio César Monteiro de Bam.s.
José Cozzollno Barcelos Dias. José
Ramos de Almeida, Gilson Manhães
Mendes Tavares, Sérgio Murilo Lima
da Silva Pinto. Júlio César Meneses
de Salnt Edmond, Levy Newton de
Carvalho Filho Rodolfo Cognac. Nel-
son Thlers Silva,- Rodolfo Evaristo,
Vitor Siqueira, Paulo César Fabiano
Barbosa, José Carlos Silveira Arrais,
Carlos Ernesto de Sousa, João Carlos
Fraga Pinheiro, Bolon Carlos Wirs
Selxas, José Jaime Morais, Décto
Mauro Rodrigues da Cunha. Carlos
Roberto Torres. Antônio José Nota-
roberto Barbosa, Paulo César Batista
Fernandes. Roberto ViHra do Nasci-
mento. Alfredo Maurício de Araújo.
Peri Leão Silva. Carlos de Sousa
Brandão, Eduardo Carlos da Cunha.
Nelson Velho rie Castro Faria, Mauro
Velho rie Castro Faria. Nclslmar Mou-
rn Vandeli e Ardson rios Snntos Via-
na.

CHARADINHAS

NOVÍSSIMA

Todo o negociante que se fingir
de rico, estA no rumo certo da
«jueí-rti fraudulenta. — 2 — 2.

(Zé Braz),

CASAL

Quem sobe ao cume daquele monte
acha uma maravilha. — 2.

SINCOPADA
(Xis).

Quando o orador è multo enfático,
levanto acampamento. — 3 — 2.

(Santorum).

COMBINADA

EXPOSIÇÕES PERMANENTES. -
Funcionam pei-mnnentcm.nte tu jT.
guintes exposições.

Galeria Bernardt.Ui, tio üluieu
Nacional ae Belas Aries.

Lucilio de Albuquerque, «a f,10
Ribeiro de Almeida, n.« 22.

Galeria Rombmndt, na rua it
Passeio, n.0 70, sobrado.

Mwseti Antônio Parreira», n„
rua Tiradentes, n.' 47, f/tíeró.'.

_ Goleria Europa, na A.»-^a
Atlântica, n.» 702-/4.

Galeria Do Vitict, na rua Do-
mingOs Ferreira, n.» 50-X.

Galeria Askanasu. na rua ir,
Quitanda, n.> 63.

Galeria Caívltto, na rua Snnui
Luzia, n.' 7ÍX), 2."- andar.

Museu Hislrtrlco da Oidad», no
Parque da Cidade, na Gávea.

Galeria Vetirtômu, na Av»Mia
Copacabana, n.' 252.

Museu Histórico Nacional, no
praça Marechal Âncora (.próximo íi
Estação de Ilidros da Panair).

Hít-seu Nacional ds Belas Arte*
na Escola Nacional de Belas Arte». 

'
Galeria de Art» Nacional, ite

tdiflcio-sede do Banco Boavista, ll.t
andar.

Galeria Longebach & Tenrejro,
na rua Barata Ribeiro, n.' 488.*

J. CARVALHO — Pintura. - Na
galeria "Polo Mico", ns Avenida
Rio Branco, n.' 137. — Aprettn-
tando aspecto» do Rio, Ilha do Oo-
vernador e Niterói. — DMriamenl-,
da» 8 à» 16 ftoras.

PRIMEIRO SALÃO DO AR-Cl.ll-
BE DO RIO. — Primeiro Baláo de
Pintura Moderna do Arl-Cluba io
Ria. — Na sala do Diretório da Bi-
cola de Bela» Artes, inteiramente rt-
formado para esta e.rposic.o.

ALMIR MAV1GNIER. - Pltitur».
No Instituto de Arquitetos do

Brasil, na praça Floriano, n.» 7, .ri-
meiro andar. "

•
WIN VAN DIJK. —Pintura. -

No Aíiiseit Nacional da Belas Artes.*
W. E. LEVIN. — Pintura. -

Na Avenida Rio Branco, n." 181,
da» 9 fls 22 horas.

O ARTESANATO NÁ ESPANHA.
Na- Avenida Copacabana, níi-

mero ,1.032-B, sob os ai.s-.lr«n5 dn
embai.rarf.1*. espanhola.

PINTORA REGINA KATZ. — Na
sala do Diretório da Etcol. de Be- I
las Artes. — (Rua Araújo Porto
Alegre.).

TELÊSFORO DE MORAIS REGO.
 pintura. — No auditório do 9.*"

andar da. Associação Brasileira de
Imprensa.

LEVINO FANZERES. — Plnínra.
 -ya loja "Provenâas", na Ave-

nida Nilo Pecanha, n.o 12.•
EXPOSIÇÃO DE MINIATURAS DA

"COLME!A DE PINTORES". - A
exposição estará franqueada ao pu-
blico todos os domingos, das íl às 12
íioras, ua Escoia Anionú, Prado |
Júnior.

Colégio Pedro II
(Internato)

A secretariando Internato Pedro _
avisa que a rouparia do estabeleci-
ment.o está recebendo os enxovais dos
alunos matriculados no corrente ano,
devendo os interessados providenciar
a entrega de suas roupas com s maior
brevidade possível."

+
+
+ to

Caipora.

to ?=

to =

Idiota.

Limpo.

A roça.

(Malmeida).

No pé da secSo "Senhoras-Senhoritas*
(página social), os leitores encontrara.
as soluçOes das charadinhas de hoje.

ALMATA.

PROFESSORAS
NORMÁLISTAS

Registrem-se em Desenho. Trabalhos
Manuais e Economia Doméstica, no
Ministério da Educaçfto e Saúde. «*
poderão, nsslin. lecionar em Olnáslo.

— Incumbe-se déss» serviço.

o dr. F. Friaça
Kua dn Kobárlo, 54 — Uc — i1*. 4's
p 0's — 12 fts 14 e 16 fts 17 I«<>t5; —
Tel.: 23-20G8. KIO I>» «IAN1HKO.

(10862) 81

COLÉGIO E ESCOLA TÉCNICA DE COMÉRCIO
PAULA FREITAS

Admissão, Ginasial, Cientifico, Básico e Contabilidade

OS EXAMES DE ADMISSÃO FORAM ADIADOS para o dia

26 (Ginasial — 8 horas da manhã; Comercial — 7h30m da noite)

RITA BARÃO DE ITAPAGIPE, 285 A 289 — TE1.,: 28-0358.

F iir\rNnil
Escola Técnica de Comércio

Fundação Getúllo Varga

OR. 0CTAVI0 BABO FILHO
AdvuRiiilu — «'rtmelro de Março
tel.: 48-0!.Sfi (Edifício do l'ac»>
Uns let-SOm ¦*_. 19 horas «sxpetc

às Bas. e «abados.

XAME DE ADMI
AO CURSO COMERCIAL BÁSICO

ESCOLA TÉCNICA DE COMÉRCIO DO
RIO DE JANEIRO

PRAÇA DA REPÚBLICA N . 60
Chama-se a atenção dos candidatos que não lograram
matrícula no Colégio Pedro II e Escola Normal que ainda

há vagas nesta Escola.

GINÁSIO GUIDO DIE FONTGALIAND
Estão abertas as matrículas para o ginásio de

manhã e primário de tarde.
O curso de Admissão funciona nos

dois turnos —
RUA LEOPOLDO MIGUEZ, 70 — Copacabana

Acham-se abertas até 28 de fevereiro
as matrículas para os seguintes cursos:

Curso de Desenho Básico
Curso de Desenho'de Maquinas

EDIFÍCIO DARKE —Av. 13 de Maio, 23
12.* andar — Tel.: 22-3159

I

GINASIAL - CIENTÍFICO
COLÉGIO DA ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS

TARDE
12H 40M ÀS 17 HORAS

Restam poucas vagas para as seguintes séries
GINASIAL: 1», 2' SÉRIES
CIENTÍFICO: 1», 2* SÉRIES

NO TIJRrfO DA NOITE AINDA TEMOS VAGAS
PARA A 3* SÉRIE

Uma hoa escola que oferece excelente programa de
Ginástica e Natação

Rua Araújo Porto Alegre, 30 - 2" - Tel.: 22-98fi()

Ginásio Pardal Pinho
Rua Conde de Bon fim, 733

TELEFONE 38-3056

MATRÍCULAS ABERTAS
Admissão aos cursos ginasial e normal do
Instituto de Educação, da Escola Normal

Carmela Dutra e ao ginasial do
 Colégio Militar

1.» E 2.' ANOS GINASIAIS
ACEITAM-SE TRANSFERÊNCIAS
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VÍCIOS DO OUVINTE
í/ru oMt-ar sMre os programas de Concertos, ao longo do tempo,

revela a fixação dc gostos das platéias a que se dirigem.
Tanto mais variados e tanto maior a percentagem de obras novas,

MintAi viva e sensível a exigência dos ouvintes t diferindo como e na-
tuna, a relação do que se ouve com maia 

'freqüência.'nos 
diversos

centro*. B' certo que há coisas que haverão de permanecer; há
criações definitivas, cuja presença perdurará. Estas, porém, não con-
tum mana observação da natureza da que ora fazemos, entre nós,
o progresso, nesse terreno, tem sido lento; nada obstante, forçoso
será verificar que, ultimamente, e impulsionado por fatores que devem
ser estimulados, o avançd*vem assumindo aspectos menos desalentadores.

Contudo, ainda lutamos contra uma forte onda de preconceitos
estéticos que, üs 'vezes, ameaça asfixiar tentativas generosas e inteli-
gentes- de renovação do repertório dito tradicional. Todos sabem
como, na, maioria dos casos, se organizam'programas, quando se trata
dr, executaiiles de renome internacional, con tratados por entidades oit
r,mpesdrios,-em nosso meio. Impõe-se, não raro, o que deverá êle
interpretar, c não o que desejaria o próprio artista, tido coisas do
mercado artístico. Veja-se o êxito de Um Brailously, com seus re-
citais CliopUl; c veja-se também a relativa indiferença com que se
acolhem realizações do porte, da significação de um, ciclo das Sonulas
et, dos Quartetos de, Beetlioven.

Infelizmente, na música, o ouvinte terá de conformar-se com o
qne llie é oferecido - a menos que se disponha a procurar no disco
aquilo que real. e efetivamente quer ouvir. \'ão ê o mesmo que se
dá quanto ao aficionado literário. Muitos vão aos concertos quase
que exclusivamente levados pela presença desta ou daquela obru no
programa; em certos casos, a obra terá valor inconletável, mas noutros
¦.,-i-á uma criação^ pouco acima ou equivalente ao vulgar. Não erraria,
provavelmente, quem. opinasse pela rarefação dos primeiros, eom. in-
tetra predominância rios últimos. Mas, já aqui a questão adquire outros
contornos, pois falávamos mais particularmente da recusa de entrar
eni contacto com o 'que é novo — ou, mesmo, o que ó velho,
ma-i, desconhecido.

lü quantas páginas dos grandes mestres clássicas continuam ainda
por aqui irreveladas. Basla lembrar as primeiras audições dadas pela
0 S. B., sob a direção a êste respeito lão inteligente do maeslro
Lamberto Baldi.

MANUEL, MORAES.

PROFESSORA DE PIANO
Diplomada com cursos dc aper-

feiçoamento, aceita alunos. Tele-

fonar para 25.492!!. rte b ás 11)

DR. ALUIZIO MARQUES
CLINICA DE iVEUVOSOS PSICO-
TERAPIA o Keeducaç&o Emssclo»
nal — Av. Graça Aranha, 288 —

D.* and. Telefones: 22-9790 e
27-4451.

NEM TODOS
PODIN

Ôrgí

fazer uma nstav&o de águas-
mas todus podem conseguir
uma excelente depuração or-
pânica pelas vias eliminatô-
nas, espelir as areias e os
cálculos de ácido úrico e ura-
tos causadores do artrifismo
da srnta e do reumatismo: de-
sintoxicar o figado. os rins <
os intestinos; tirar a acidez
excessiva da urina uma das
causas da irritação da prós
tatu e da uretra, corrigir, en
fim. u insuficiência renal, ne
pãtica por meio da IJItOFOK
MINA ti 1 l» O iS i. granalndo
efervescente, dc sabor muits
agradável. Receitada, diária
mente, pelas sumidades rnêdi
cai. Km todas as farmácia» (
drogarias. Depósito geral. .Far
macia e Drogaria Glfonl —
Bua Primeiro de Março, 17 —

 RIO 

gão eletrônico com
qualidades «naturais»
LONDRES. (B. N. S.l — U>n órfião

eletrônico com original combinação de
qualidades será exibido durante a Foi-
ra das Indústrias Britânicas, êste ano.
Igual, em soma, ao órgão dc tubos,
é executado de maneira exatamente
idêntica; ó "adaptado" e regulado
para o local onde tenha de ser Ins-
talado e ocupa um mínimo de espa-
Ço.

O instrumento ' resultado dc 25
anos de pesquisas. NSo requer ulte-
riores afinações. sendo particular-
mente apropriado para os países tro-
pleais, porquanto pode ser facilmente
protegido contra calor, umidade e
insetos.

ROUPAS USADAS
Compram-se domicilio e tnáqui-
n/i de costura. Tel.: 42-5716 edia»
feriados para 38-5451. . Chamar
Alberto.

TRATORES
Executamos serviços de Loteamentos
cnm tratores equipados com lâminas.
Tratar ã. Av. Erasmo Braga, nume-
ro 277 — 12?, sala 1200 — Tels.:

52-3224 on 2(1-1277.

HOTEL FAZENDA
C A N A N É A -
Situado nn cidade dc Vassou

ras, a uma altitude de 450 me
tros, em clima reconhecidamente
seco e extremamente agradável,
qualquer que seja a época du
ano, destina-se a receber pessoas
sãs que procuram . recreio e dls
tração em ambiente familiar. De
talhes e informações à rua Sena
dor Dantas. 77 loja. Tel.: 43-5531

Distúrbios sexuais — Vias urina-
rias — Ginecologia — Sífiiis —
Blennrragia — Cura rápida —
Rua da Quitanda, 20 - '£•> andar —

DAS 3 AS 12 E DAS 14 AS 18 HORAS — TELEFONE: 12-Afiõl.
I JÚLIO MACEDO

FÁBRICA DE. BOLSAS
ENCOMENDAS E CONSERTOS

Aceita-se qualquer feitio seja, qua) fôr o material ou mo»1êlo.
EUA 7 DE SETEMBRO, 177, SOBRADO — TEL.: 43-8481

CARDIOLOGISTA HOMEOPATA
Dos-nças» do coração, pressão arterial, aftrta, varlr.cs c hcniorroldas

DR. .JOHT.IO FACHA — Kua Senador Dantas, 76 — Telefones: 2B-43S7 e
«2-ail»!) — Dias pares, das 4 fts fi horas. 

lecanopos ~ Correntistas
Brinco desta praça, precisa. Exigem-se

referências e quitação militar. — Carta in-
clicando idade, estado civil, grau de instru-
çâo, experiência e ordenado pretendido, para
29.901, neste jornal.

TERRENOS À BEIRA-MAR
COROA GRANDE - BAÍA DE SEPETIBA

Vendas em 61? prestações mensais sem juros. Tosse ime-
¦unia an comprador medUnte 15% de entrada. Possibilidade
de pronta construção. Condução griátis aos dom.inços e
feriados para os pretendentes visitarem o local mais pi-

toresco e futuroso de Coroa Grande.
Expediente: das 8 às 18 horas.

Avenida Presidente Vargas, 149 — 8" andar — Sala 14 —
Tel.: 23-2368 — Com o sr. Antônio.

(próximo a rua 1<* de Março). 

[.lironc mIii 1 \tí\ IIH Adaptação e Vestibular
PRAÇA DA REPÚBLICA N. 60

Sob a direção de conhecidos educadores, foram ins-_
'alados na sede da Escola Superior de Comércio os cur-
s°s acima, que se destinam a preparar candidatos às Es-
colas di Direito. 0 de adaptação, para os técnicos e
cnntadoier-i que desejam se aproveitar das vantagens do
Decreto n 27.848, de 2 dt* marco dc 1950, e o vestibu-
¦'" "¦'¦.i todo e qualquer candidato aos cursos jurídicos.
**¦¦»"' ¦¦¦¦!¦ •"" •

%clAR
NASCIMENTOS

O sr. Jaime Monlz dc Aragíio ric
üóis Dauuer c a sra. Olrco Maria
Dáfiucr comunicam o íasrimentn de
seu íilho ALFREDO.

O sr. Ari Martins Duarte e sta.
Nanei Viana Duarte comunicam"r >as»
cimento, nu (lia 10 do covrei.le, oa
menina LÜCIA.

ANIVERSÁRIOS

Fazem anos liojc:
Df. Romero Estelila.

Sr. Euclides Teixeira
Dr. César Navarro, medico.
Dr, Guararl Lopes le -ousa Cosia.
Dr. Onésimo Coelho, advogado.
Dr. Hélio Huiwiu.
Di. João de Albuquerque, médico.

.loSo Maria Brocnado Filho.
Mário dc Albuquerque Ma-

Dr.
Sr.

ranhâo,v Sr. Hnche fonte.' Almirante Francisco Agostinho d
Sousa Melo.

* Srta. Komilda Alves, lundonlria
do Ministério ria Guerra.

PROCLAMAS
• Estão se lialiililando »iara casar, nas
várias circunscrlcüe-l d-.-sta cí.pitai:

Antônio Maria Taveiru ¦• Adllia au-
susta dc Sul e Paiva; (tomualdo fie
Carvalho e Silva e Leocásila Munlz
Burlini; César .losé da vJraca Dila
tle Oliveira Gomes; ledo .lacob Blauth
e Ináeia de Melo Braga; Alvarn í4ui-
marães e Marli Heresa de Oliveira;
Leopoldo rie Sousa Lima s»'i'ho o Lála
Salvador Fernandes; Gerson Ferreira
Campos c Edite Vieira; Sebastião Jo-
sé Ferreira* e Antonieta Gouveia; Na-
s.»ib Paulo Felipe e 1-Illda Maiiano (ia
Cunha: Wilson dc Sousa *>fassn c Ma-
ria José Ferreira: Llneu Machado i
Marlcne Valentlm; Francisco dc Ka-
ria Vaz e Dircc de Carvalho; NII-
sol, dos Santos c Elza iilcante; José
Pedro Pinheiro « Eduvirge Queiras Mn-
tos: Irénio da Costa Matos Vanía
Ferreira da Silva; Natale !'rota '¦ Egi»
lia Pano; Geraldo Vicente ce. Oliveira
o Análla Maria da Conotcào; Nelson
de Albelria Cunha c Maria Rodrigues
Feijó; Mário Glsllo e -Joiia PeduHo
Barletta; Maurício Garcia Bastos e
Neido Alves de Moura; Oa,'cl Miranda
e Djanetc Ferreira da SlWa: David
d'Oiivelra Simões c Nilza Cordeiro Pe-
reira; Nelson Benevides e Turandi da
Mota Vasconcelos: Francisco Pinheiro
e Nadir Leporais: Moaclr_,dos Tantos
Amaral e Madalena dos Santos; Moa-
cir Francisco Siqueira e Landt1 Gil
Marques Garcia; Manuel Slrzina c Mar-
garida Maria Benevides: Otávio Ribel-
ro Tavares e Dina ria Gnncelc&o Ri»
beiro; João Luís Novo 'e Nimever s>
Elofi Gonçalves de Sá Ear.); Luís Gon-
zapa rie Abreu e Hilda Garcia Vilela;
Francisco Maria da Costa Tavares o

DIÁRIO ESCOLAR
Faculdade de Direito

de Niterói
CENTRO ACADÊMICO EVARISTO

DA VEIGA.
EXAMES VESTIBULARES — Estão

sendo realizadas as provas orais do
concurso de habilitação, diariamente,
a partir das 8 horas da manhã Já
íol dlvulRudo, neste jornal, o respeti-
vo horário.

EXAMES DE SEGUNDA ÉPOCA —
Prosseguem os exames de segunda épo-
ca. O CAEV também divulgou, neste
Jornal, o resoectlvo hoiário

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS —
Continuam abertas, na -secretaria da
Faculdade, as inscrições para reno-
vação de matrículas na segunda ter-
celra, quarta u quinta séries do Cv.r-
so de Bacharelado.

AULA INAUCfüRAL — Comunica-
mus aos colegas que a secretaria da
Faculdade ainda náo marcou a dr.ta
da aula Inaugural do presente ano
letivo.

INSCRIÇÃO DE SÓCIOS — Pedimos
aos colegas que preencham a ficha
de • Inscrição de sócios do CAEV, in-
dependente dt qualquer ônus, para
quê possamos atualizar o flchár-.o. In-
dispensável à remessa, para as re-
sldências dos colegas, dos nossos Jor-
nals e revistas c informações úteis.

CONSELHO NACIONAL DOS ESTU-
DANTES — Consl 'erando as Irregu-
larldades havidas no último Conselho
Nacional dos Estudantes, o CAEV.
desejando tomar conhecimento mlnu-
cioso do assunto, solicitou à UNE,
através da UFE. cópias autenticadas
dat atas das sessões do citado C K.
E. e das propostas e. protestos en-
viados à mesa pelas diversas banca-
das."O GLADIO" — As colaborações
para o próximo número de "O Glá-»
dio" devem ser entregues, na sede
do CAEV, ao colega diretor do De-
partamento de Publicidade e Informa-
ções.

BOLETIM INFORMATIVO — Está
circulando um número especial do Bo-
letim Informativo do CAEV. trazen-
do em suas pnulmis assuntos dc In-
terêsse da classe

REGIMENTO Ií REGULAMENTOS —
A diretoria rin CAEV. cumprindo dis-
positivos estatuáriqs, elaborou ° apro-
von o Regimento Interno ria Diretoria
p os Regulamentos dn Biblioteca, do
Departamento de Assistência e 'Io
Departamento rie Edição

ORÇAMENTO — Para a alursl ges-
tao. 1PS0 51, o orçamento etn vigor
prevê uma receita de Cr$. 1B4 8111,00
e fLta uma despesa ric Crt
lBt.íllO.00.

TAXA DO CALOURO — A nrrera-
dação da "Tasn do Calouro" foi e/e-
tua ria cnm excepcional ixlto, findo
de ressaltar n ejpnnIÃnea colabora-
ção prestaria pelos calouros.

Apenas n cnnriidalo Inscrito n.°
397 recilsoil-*c a pagar a taxa cem
alegar motivos que Justificassem essa
atitude.

CORRESPONDÊNCIA — Continuam,
relidos, na sede rio CAEV. telegramas
e cartas destinados aos 6rs. Alvr.ro
Fausto Ferreira Martins da Rocha,
Helmar Bastos Devoto. Edgar Estréia,
¦I. D. A. Miranda, José Cristino dc
Oliveira. Renan dc A-golo Fonseca e
Scbnsliáo Odeon Ferreira.

PUBLICAÇÕES RECEBIDAS — Rc-
cebemos: "O Universitário", ann 111,
n.° XII, órg&r rio Centro Acadêmico
XII dc Outubro da Faculdade do
Farmácia e Odontologia dc Goiás, "O
Gifrão". ano VI, n.o XVII, do Cen-
tro Acadêmico de Economia, Finanças
o Administração de SSo Paulo; "Mo-
vimento" revista da UNE; Plano Se-
xenal e Polônia de Hoje, do B I,
P., Anuárlo Acadêmico, ano I. n.o I,
do Centro XI de Maio da Faculdade
de Direito de Goiás e Boletim, ano
II, n.o VI. do Centro Brasileiro de
Pesquisas Físicas. Agradecemos.

BIBLIOTECA — A colega biblioteca-
ria está organizando uma lista Oe
livros a serem adquiridos para a BI-
blloteca do CAEV.

REUNIÃO DA DIRETORIA — Estão
convocados os colegas diretores do
CAEV para a próxima reunião ordi-
náría, n realizar-se quarta-feira, às"9h30m

PARTIDO UNIVERSITÁRIO
RENOVADOR

,"0 RENOVADOR" — As colabora-
ções para o próximo numero de '-O
Renovador" devem ser entregues, na
Faculdade, ao colega Elmo Guedes
Aruelra dlrctoi do órgão oficial do
PUR

ESCUDOS — Os colegas Interessa-
rios om adquiri) nn escudos do PUR
deverão procurai um dos diretores do
partido on. o sr Anselmo Cabral, r.n
cantina da P.ifUlriKric

REUNIÃO DA DIRETORIA - Roa-
llzar-sc-á. Fcgundii-felrn. » próxima
iTinilan nidlnárla dn diretoria do
PUR Ficam. poln. ronvocadoa paru
ix citada reunião Indo», n* coleuas
4tltl(,l*m.
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NA ItMBAl.KÁDA DO BftAjSll, — Foi recebido na
embaixada, do Brasil em Montevidéu, o . sr. An-
rirés Martinez Trucba, presidente eleito du República

«PI ¦ •
WÊMmk-lgimm

Oriental do Uruguai. Na gravura, um aspecto du
recepção, vendo-se o estadista uruguaio sendo biin-
dado peto embaixador José Roberto dr Macedo

Soares, a cmbaixairi," do Brasil, o embaixador Giordano Eccker e o arcebispo da Montevidéu

Ada Abreu Dias; Válter Munuei Uan-
las c Maria da Glória /orrelra; Luis
Bandeira Guimarães u Helena Salgado
Fiusa; Carlos Augusto ".nnslíio t» To-
resinha da Fonseca Viana.
CASAMENTOS

SRTA. NEUSA DA SII.\'A - Slt.
ARMANDO CAMPOS — llMlIza-se, 1.0-
je. o enlace matrimonial ri» srla.
Neusa ria Silva com o »r. Armando

Campos. A cerimônia religiosa lera
lugar, ãs JU lioras, na 'iialriz de 3.
Cristóvão.

SRTA. ARLETE LOPES AFONSO
— SR. WELM.1NGTON hARBOSA —
No Pretório, realiza-sc, ioje, ás OhüUm
o enlace matrimonial da frlH. Aríete
Lopes Afonso, filha do «r. João Loocs
Alonso e ria sra. Adelaide Lopes Alui.-
so. com o jornalista. Welmlnglon Bar-

Uniõo Benefstente dos Chauffeurs do Rio de Janeiro
Keconhecida de utilidade publica por decreto -*.*•* 5.135, de 26-3-1934Edifício próprio - flua-Evaristo da Veiga, n" 130 - Sobrado -20 horas, exceto aos sábados, que é das 8 às 15 horas.\

Sábado, 24 de fevereiro
DH-AlUAMENTsJ JIJItlDItO - Ho.

rárlo : das llh;iüm as 12h3Um, todos
os dias úteis Advogados drs. Re-
nato Otávio Brito de Araújo - chete
do Gabinete; Francisco Mateus Per»
reira, Edmundo de Almeida Rego Fl-
lho, Afonso Silva ferrão, Mário Bor»
ges Maciel, Hélio Pinheiro da Silva,
José de Ribamar üampello e Joaquim
Luis de Oliveira Belo.

DEPARTAMENTO MEDICO — Hora-
rio : dr. Braga NetoT das B âs 9 ho-
ras, todos os dias úteis; dr. Jorge de
Lima, das 12 às 13 horas, todos o s
dias úteis; dr Domingos Sérvulo, das
14 as- lã horas, todos os dias úteis,
exceto aos sábados; dr. Ablas Vieira,
das 19 ás 20 horas, todos os dias' úteis,
exceto aos sábados.

MUDICOS ESPECIALISTAS — Tislo-
logisla : dr. Olímpio Gomes, a rua Mê.
xlco n° 21, 3.» andai, sala 302, as
terças, quintas i sábados, das 17 às 19
horas. Ociilisla : di João de Gervais,
á avenida Mem de Sa n.>» 41, sobra-
d(j .todos os dias utels. aas 14 as 15
horas Otw-rino laringnlogista: dr. Mau-
rillo de Melo, o rua Ivlexlco n.o 31, 12.o
anilar. sala 1201, todos os dias úteis,
das 14 ás 15 noras, exceto aos soba.
dos, que e das 9 ás lll horas. Os se-
nhores associados serão atendidos medi-
ante a apresentação da gula passada pe-
Ia Secretaria,

DEPARTAMENTO OENXAHIO — Ho
rárlo: rira. Leyla Semi Maxnuk, às
segundas, quartas e sextas-feiras, das

às 11 horas; dra. Marina Maxnuk,
das 13 ás 16 horas, às terças, quln-
tas >! sábados. <

DEPARTAMENTO UE ANALISES —.
Horário : di . Sílvio Rangel, das 15 às
Ifi lioras, todos os dias úteis.

AMBULATÓRIO - Enfermeiro Se-
oastiáo Freitas "Ia Silva Horárlu das

às 12 horas e rias 15 ás 20 horaa,
todus os dias utels, exceto nos sábados,
que e das 9 as 12 horas.

EMPRÉSTIMO I N T L II C O — Esta
aberto o empréstimo interno, entre s.s
associados, autorizado pela Assembléia
Geral Extraordinária, para construção
da nova sede social O empréstimo será
pelo prazo de 15 anos, vencendo ju-
ros de 6 iseisi por cento ao ano. A
quantia mínima emprestada e de Cs$
200.00. podendo, entretanto, o associa,
do emprestar maior Importância, par-
celadamente ou de uma sô vez. Com-
pareça à sede social, obtenha todas as
informações precisas e concorra com a
valiosa parcela que destinar a esse
(lm.

EM CASO üli DESASTRE O ISSO-
CIADO NAO DEVE FCGIlt - Deve
pnrai o carro e prestai socorro a vi-
Uma AlCm da nilillis sio CrS '.ÍOII.OO.
dp qur tiíitn o Codtu»- Nacional ri**
1'iánsiLo. provada a lugfi rio indiciado,
Após praticado o acidciilu a pcnali-
cindo criminai lhe é nplliadii com au-
mento. Cuidado com a vcincidado e a
falia ric ficins. SSo deveres cios asso-
ciados : parágrafo 9.° rio artigo 8 °
dns Estatutos : Comunicai pessoalmen-
te, exceio quando preso ou acidentado,
a Secretaria ou Delegação, qualquei ln.
clrionlc, por mais Insignificante que lhe
pareça, dentro do prazo de 24 horas,
se o fato ocorrer dentro do perímetro
social, c 12 horns, se fír fora dést»
perímetro, a fim de nSo perder o direito
ao ntixllio estatuído.

AVISO — O associado deve «cm
pre estar munido do sua carteira asso-
clatlva c o recibo de quitação, especial-
menle quando, oin caso de aclriente, ne-
cessitar de assistência Jurídica.

CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA
ASSOCIADO REMIDO — A diretoria
pede o comparecimento dos senhores es-
sociados remidos o fim de adquirirem,
na Secretaria da Dnliio, a nova car-
telin de identidade, instituída para or
sócios remidos

CAMPANHA DOS TRINTA MIL AS-
SOLTADOS — A União vai iniciar a
construção de sua nova sede social, com
10 andares. à rua Riachuelo n.° 373.
A diretoria faz um apelo.para que cada
consóciu proponha, nelo menos, mais
um colega para o nosso quadro social
e, assim, teitmos vitoriosa a nossa
campanha.

COBRANÇA DE MENSALIDADES —
Por se acharem enfermos três cobrado-
res, a Diretoria da União faz um apelo
aos senhores associados que ainda nâo
receberam a visita do cobrador, para
quo eletuem o pagamento de suas men-
saudades, nesta sede social, até que se-
ia normalizado nosso serviço de cobran-
ça, o que será feito com a máxima
brevidade.

HOSTA RESTANTE — Hà cartas
para os seguintes senhores associados i
José da Costa, José Ferreira Louro, Má-

Faculdade Nacional de
Farmácia

EXAMES DE SEGUNDA ÉPOCA
l.o ano - iQulmica Analàtlca —

Hoje. ás )3 lioras — provo escrita.
Dln 2fi, segunda-feira à;, t) horas —
prática — às 13 horns oral.

Bolíinlca Aplicada ii Farmácia —
Dln 27, lérça-felra, n.» 13 hora:; —
eferila, pratica c oral

Química Orgânica — Dln 27, terça-
tf li a. fis 13 horas — c:,cr;t.i. prática*p nnii.

Físico - Din 2B. quarta-feira, An
a hom». -- escrita pratica ,- oral

2 " ANO — Mlrroblologiii ~ Dm 28,
quartíi-frliii ,i» ir, horii.s — .-M-rit;i'
prnllrn e ni;.!

i rio de Sousa Brito, Melo Ribeiro e Ro-
borto Pereira Machado.

Serviço de Trânsito
EXAME DE MOTORISTAS

CHAMADA PARA 20 DO CORRENTE
AS 0H45M : — Nilton Cunha Soares!
Carlos Torres, Ângelo Marcos Filho, José
Aimoré Ublrajara Cerrl Filho, Antônio
de Oliveira Correia, José Aprígio Filho,
José Gomes de Sousa, Joseph Kulzer,
José de Lelis Barbosa, José Slmão Men-
donça, Jair de Almeida Pais, Nelson OI-
mo. José Lopes, Pedro José Ventura,
Helvécio de Castro Magalhães, Ernesto
Dias Barbosa, Reinaldo do Amaral Do-
mlngues, Valentlm Ferreira de Abreu,
Milton Costa, José Francisco de Sousa,
Josué Ribeiro Cunha, Osvaldo Oliveira
Silva, Gustavo Vidal, Manuel de Sou-
sa, Belisário Marques Petisco, Arlindo
Ferreira Martins, Júlio Bordington, Do.
ris Jones Hadlock, Aristal Calmont de
Andrade o Daniel Mnrtins dc Almeida

CHAMADA PARA 2(1 DO CORRENTE,
AS 8H15M : — Frederico Nunes da Sil-
va, Georg Pictz, Joaquim de Sousa,
Joáo Sabino da Silva, Alberto Teixeira
Guimarães, Antônio Francisco Arcenio,
Laurelino Nogueira dos Santos, Paulo
César da Cruz, Osvaldo Neves dc Lima,
Pedro Cardoso Franco, Jaime Pereira
da Costa, Amintas de Siqueira e Silva,
Ozires da Silva Tavares, Jorge Gonçal-
ves, Delfino Cândido Gomes de Lima,
Joáo Afonsp Pereira, Agostinho Alves
Ribeiro, Antônio Ferreira dos Sant03,
Gustavo Rostheuser, Acioli de Sousa,
Armando Eusébio dos Santos. Jampércio
Pinto Rodrigues. José Cândido da Cos-
ta, José Nunes. Jeová Rodrigues de
Sousa, Antônio Senra, Alfredo Teixeira
Pinto Castro, José da Costa Anjo, Jeo.
nilson Ferreira dos Sanlos, Fernando
de Novals.

CHAMADA PARA 20 DO CORRENTE,
AS 9H45M : — Claudlonor Neri. Raml-
ro de Morais Sousa Costa. Valdir José
da Silva, Roberto Braga Nunes, Ari VI-
eira Magalhães. Júlio Sillero fiz, Jor-
ge Salvador aMtera, Antônio Ajael, Hll-
ton da Silva Diniz, Edison Coelho Mas-
carenhas, Alcides Dini* Câmara, Rauli-
no Mendes da Silva, üracy Moura, Car-
Ios Sanlos, Francisco Alves da Poça,
José Meneses Reboliças, Bráulio Batista
da Silva, João Martins Júnior, Antônio
Trlerweiler, David dos Santos Filho,
Oscar Elól da Silva, Antônio 'Figueiredo
L. da Silveira, Ivan Madeira Coelho,
Sebastião Elias ria Silva, Itamar Gomes
de Almeida, Abel Marques da Silva,
Agostinho Mendes de Mesquita, Válter
Inácio dos Santos, Glovenale Delfino d
Antanas Olrnlus.

CHAMADA PARA 2(1 DO CORRENTE,
AS 14H45M : - Nivaldo Bonfim rin
Oliveira. Fleujamlm Zaltiar Furtado, Ge-
raldo Diniz Bandeira. Josó Peilm Leite,
Jnline dn Silvn Gadelha, Atílio José
Vago. João dn Almeida Brandão, Hrge-
pipo -Soares Barbosa Júnior, Raul rios
Santos Afonso, Elias Dias dn Silveira,
Pnul Herninn Llnduaii, Aclyxon Luis Fn-
glinries, Euiiénlo Pinlo. Manuel Em) Pi-
nheiro rie Sousn. Francisco Ferreira,
Ageu Alves Correia, Nnor Viana ria Cos-
ta, Conceição José Gomes, Carlos Au-
gusto Pinto da Fonseca Dins. Francisco
dn Silva Branco, Newton Bahia Diniz,
José Martins, Jany Lemos Costa,- Do-
mii-lo Rodrigues Neves, Marciano Au-
gusto dos Santos, Válter Mariz Sarmen.
to, Manuel Priiriínrlo dos Santos, Or-
declllo Rodrigues don Sanlos. José Pln-
lo dos Snnt.0.-, c Miguel Fernandes Cnn-
luárla. *

OBSERVAÇÃO: — A falia à chama,
dn Importará no pagamento de nova
Inscrição.

FUJA DO CALOR
l-lm" ICngcntiüIm Paulo dtí ü''rotiMn (K.
I''. O. K.) à 2 horns -tio 'Klo. coíti
hna estrada dr rodagem e a 5 ml-
nulo» dn Kstaçãn. aliignni-kc lionn
quartoN eom pen sflo completa a nes-
snns distintas. Casa eni ccntrii ile
grande .jardim, rnm õlima piscina de
azulejo. Tratar pelo telefone: 35-6185.

hosa, do Serviço do lmprínsa da Bra-
nití Airways, filho rio =l\ Nnminalo
Barbosa o ria sra. Marieta Barbosa.

s/:ajan I tia

SR. CLEMENTE MARIANI -
Acompanhado rie sua çspfi-.a e filhos
viajou para os listados unidos, ;x-la
Branifl Airways, via 'Lima r Havana,
o ex-ministro da Educação, sr. Cie-
mente Mariani.

SR. MILTON CLARKSON LIGHT-
NER — Apôs uma demorada citada
no' Rio, onde veio tratar Ji- incentivo
dos organismos brasileiros filiados h
sua organização e visita s.s autoriria-
des do pais, lendo, inclusive, sido re-
cebirio cm audiência polo "-residente sta
República, retornou, onlcm. aos EE'.
UU. cm um clipper ria r'an Amcri-
can World Airways n i-r. Milton
Clarkson Llghtnor, presidente da Sin-
ger Sewing Machlne Co. mundial.

FALECIMENTOS

SRA. JÜLIA FREIRE LOPES —
Na localidade de Iraci, em Quipapá,
Estado de Pernambuco, faleceu, no dia
"0 do corrente, n sra. .'iilia Freire
Lopes, viúva rio sr. Samuel I.npes,
que fof agrirultoi naquele município

Sãn seus filhos ns srs. Alcides Lo-
pes, gerente da Empresa lornal 'o Co-
mércio dp Recife, Valdemar Lopes. &-
retor da Secretaria Geral rio Conselho
Nacional de Estatística: Wnldee' Lo-
pes, chefe de Serviço do IBGE; Aba-
lardo Lopes, agricultor ,»m Quipapá;
sras. Juraci Lopes Sampaio, esposa rio
dr. Dlonlsin Sampaio, advogado em
Londrina, no Paraná, e lani Lopc3
Leite, esposa do sr. Nelson Leite,
agricultor em Quipapá. e srta. Iraci
Lopes. - .

«IM MEMORIAM»

EMBAIXADOR AFRANfO DE 1ELO
FRANCO — Comemorando a passa-
gem da dala natalicla do embaixaáov
ÃfrAnlo rip Melo Franco, »cus ;imigns
mandam celebrar missa por sua alma,
nn dia 26 rio correnle. ás if)hnrns.no
«Itarrnrtr ria Iiíití.-i rir N'. S. rin Ca,
mn, na rua l.o do Março.
MISSAS

íiilnles:
.1'lllln

yh30m.

ho

•Telrliram-sr, hoje, ns -tr
Rirs;nc Viana Teixeira

lOhHOm. Candelária.
Alberlo Vfnfn dp Sousa

Igreja rie N. S. rio Carmo.
Anlónlo dc Oáls Ellery - lü

ras. Igreja dc Santa Teresinha.
Neusa Ferreira — 8 horas, igrsja

N. S. da Conrcição c Bna Morte.
Oscar Roque Bastos — MhSOrn. 1—'e-

ja N. S. ria Conrcição » Moa Morte.
Eítefanla Menespsi Muni,, — in l»o-

ras. Igi-eia da Lapa rin; Mercadnrpç,
I-ldla Monteiro Ferreira — Sh^Grr»

Catedral,
¦Insé Ferreira (le Carsnlho — 10 hü-

va?. Candelária.
Celso Faria — ShSOm. lurcl? dc S.

Francisco rie Paula.
Cândida de Aran.jn Man ucs — :'h.-iUm

Igreja rie S. Francisco ,:ie Paula.

FERIDAS. ESPn-mAS K MANCHAS
CLCERAS E REUMATISMO

Sr2?** •
ionf;í.Ti»5s)

Auxiliar no tratamento da sifílis.

Av

Dr. A. S. DIAS
ADVOGADO

Causas (Jivcls e Criminais
. JU do Mala, 211 — 21'.' nnilar
saln 21IH f EDIFÍCIO DAKKK)

TKL. : Z'i-(\1-,ti.

Itii.s

SINDICATO DOS (J L 1A1ICOS,
Q Cl.MICOS IXDI'1SIRI AIS,
(JI-I.MICOS I.MH STIIIAIS
AC.KM OI.AS H í:N(,|;.
NHEIKOS QflMICOS DO

KIO DK ,1A MURO
St-midnr Manias, !!l — nalnK

100/107 — Tcl. 23-l72.'l
IMI'OS'1'0 SINDICAL

Comiinlenmos aos nulmlcos qne ^*-
le Sfntllenln esla furnereiln em ann
fíeile, A rua Senador Dantas, Jl), sa-
lan I OS/107, das Ií ás lil hnrn»,
guias <|p renilhlmenfo para paga men-
ts> rtsi Impftstss Sindical referente no
ann do 1051 * e que en vln remos pfttns
Kulas a Isxlsis iiiiniilsi-s fsnllcltarem.
Ou profissionais Incluídos ní-nle rpm-
lliimrnlo do Imposto sfio os seguiu-
les: Oiilmlrsis, Qiiimlrns Irirlusl rlnlv,
Quinilcos) Indiiülrlals Aicrfcolas o fn-
Kcnholrns dlllnilcns. — HiTliani KIih-
cli,ii c)c Araújo — l'ri>sl<ls<iilt>.

CASA DE REPOUSO
ALTO DA BOA VISTA S. A.
O-ntro dc Medicina 1'bicoKuinática
UMA OKÜAMZACAO MODERNA
1'ARA TRATAMENTO MODERNO

DOENÇAS INTERNAS
ESTADOS NERVOSOS

rSICOTERAriA PSICANÁLISE

DIREÇÃO

Dr. Edmar Terra Móis
Dr. Joubcrt T. liurliosa

A. A. França

CONSELHO TÉCNICO
Dr. Araújo S. Brota»

Dr. Josó Leme Lopes
Dr. Mário ScjllllcR
Dr. Paulo Albu(|ui*ri|ue

1'SICANALISTA
Ilr. Alcyon Uiirr Hisliia

ESTRADA DAS ITHNAS 574
TM" CA

TELEFONES: :iH-8(i7V c .IH .r.ll.'t.'l
- vím **tmmw*Twn*auy»mva*rfíe*WmimW*m^

Contax

mRõnJ ^^#

SECÇÂO CINE-FOTO

MESBLA

Senhoras '«¥• ¥ *
LEITURA RÁPIDA, DE INTERESSE PARA A MULHER

•*¥* * * Senhoritas
1  A quadrinha de hoje

\Muito cuidado se mentes
fí sc mentir He ssduz,,
Que a mentira f, das sementes,
A que mais ae reproduz.

ÁLVARO ARMANDO.

— Convém saber
.Maria Pita foi uma heroina espa-
nhola do fim do século XVI. Em
J581), os ingleses puseram cerco a
Corunha, 'aperlando-o . cada vez
mais: e a guarniçüo Ia capitular.
Maria Pita conseguiu reanimar,
com sua valentia, os soldados ps-
panhóis, que acabaram por veh-
cer o inimigo. Felipe II plevnu-a
Sx categoria rie porta-bandeira e
Felipe lll perpetuou na sua Ia-
milia o «rau e o siilrio de porta-
bandeira reformado.

— Curiosidade
O primeiro cartão de. visita dc que
hu. notícia, ua Huropa, data d_ se-'. gunda metade do século XVI « esto
conservado numa vitrine dos arqui-
vns (le Venera. Consisti» êle nunin
minúscula- fôUm dc pergamiuhn mi
qual se lê o nome de ".lean Wes-
tlircoff". estudante cm Pádua, no
ano IISO. Tem acima a divisa: "A
esperança me sustenta".

— Esta tem graça?
PRIMEIRO MENDIGO — Voes-, vi
aquele homem, ali t E' um avaren-
to. Certa ves, meteu a mão nu
bolso e me disse: — "Vá tomar
café."
SEGUNDO MENDIGO — Li qne
t<i tlfgi, Ale ? I/m íjrUsieiro T
— Não! Uniu. tablete de açiícur...

— Pensamentos
O melhor melo rte bem começar o
dia ii refletir, ao despertar, se há
possihi!idade de ser útil nos seus
semelhantes. — NIETZSCHB.

A lolcrâncla é tão necessária na
politlca como na religião- somente
o orgulho nos torna intolerantes.

VOLTAIItE.

'O* 
homens amam atrai-Ss dn chi-

«ir; mas ns mulheres são ciumen-
tas através do amor. — AVER-

: THEIMER.

Boas maneiras
Ninguém tem o direito de ser vo-
luntàriamente desagradável e mo-
lesto. Êste dever reíere-se <'i hlgie-
ne, ao traje, aos costumes, aos
modos, à linguagem, ao tom de voz
e a tudo mais quanto possa in-
fluir no ânimo daqueles com que,m
conviver.

Conselho

Lembre-íc de que devemos nos colo-
car sempre'acima dos nossos des-
•rostos, procurando não revelá-los
àqueles que não nos podem ou não
nos querem valer.

Elegância

Um detalha importante na maqui-
lanem é o sombreado dos olhos e
o contorno das sobrancelhas. B' in-
dispensável observar que vem todos

COMPANHIA DE IMÓVEIS
PARQUE CELESTE
ASSEMBLÉIA GEItAL

ORDINÁRIA

o,v olhos ficam bem, qvntula som**
breados, pois paru mu Una pessoa*
rstn particular envelhece» An uti-
brancelhax ilev-sm .ter delineada*
com especial cuidaria aproximando-
.se o tnn ia possível do ndttQal, tt
fim dc não comprometer o,\ traçoõ
fisionômicos.

9 — Seja artista... na cozinha
BOLO ESPECIAL: - 1 colhei de
manteiga, 2 de açúcar, 1 ovo, 1
xícara de leite, -'.i xícaras dc» ta-
rlnha ric trigo, - colherinhas e meia
rie fcrmcnlo. Bale-se a manteiga
com n açúcar ali su Iransformaí*
cm crime: junta-se o ovo e o tel-
tr. batendo bem ¦¦, em seguida,
acrescenta-se a farinha dc trigo pe-
ncirndn .iuntnrnenlo oom o for men-
tn. Coloca-se a massa em fôrma
untnda cnm manteiga e leva-se uo
fsViin brando, durante uns 20 nil-
nulos.

10 — I orne nota
il in. ih'.r iiara lun/.ar uter.sittr.t,
dn ferro eamaltado é a rigu<i fer-
rrlltr.

râ-i.is us icitor.ts podem roí-iint**! nesta¦ç.f*Cs'ni. tendo, cm vista a Inrinn sucinta cm
nuo c apresentado cada um dos suus _ssuntota

Para decifrar no bonito»
Soluções das Charadinhu. de hoje :

Bancarrota. — Topojtopa. — Gulndiu
dolgulndo, — Panema,

A L Al A JL A

__BSi*"*"-^^^(_l '-¦ "i—-'—"S*tsv
*' -¦' ¦ 3___h

mmwi\
RAÇÕES PRENSADAS

MOINHO FLUMINENSE (*. A.
SEÇÃO RAÇÕES B.\I.ANCEAJ_A&

Av. 1'rpsidcntn Vargas 468.
Tcl.: 23-1820

cTneCkcgb
E'0 QUE ESTA EM MOGfi

-? krsuiisrn
-O

^^#MrVl^M0
0IA 1? EM TOPAS AS BANCAS

Gi

.São
nistns
lis-ral
co do

a)

convidados os Senhoresi arlo-
a rp reunirem em Assembléia
Ordinária, nii «Ila 2t ile-mar-
corrente ano», as 1-1 horns* n«

urde soclnl, ft rna Miguel Conto nn-
mero 51, 2'.' andar, nesla cidade, para
de 'acordo rnin si que dispõe o artl-
tio 119 do Decrelo-lel número 1. «27,
de 20 de Sclcniliro dc 1940, tratarem
da sesrulntc ordem do dia:

Tosuarem conhecimento e
deliberarem «obre o re-
latórlo da Diretoria, lm-
lanço, conlas. e parecer do
Conselho fiscal relntlsos ao
ano do 1950;
Elegerem <-•»& diretores e
membros do Conselho Fls-
rnl parn o novo exercício;

c) — Interesses gerais.
Rio dc Janeiro, 2.1 dc fevereiro dc 1951

Pela Diretoria
Adalberto de Passos Cruz Costa

b)

ELEVADORES SCHINDLER DO
DO BRASIL S. A.

Acham-se à disposição dos se.
nhores iicionistus, os documentos
¦a i|iie se refere « nrt. sl!) d(, Oe-
creio-I.ci n. 2 fi'í7, de 2li de se-
tem bro de 11140 e ficam u> rues-
mos convocados a réunlreni-se em
Assembléia (íenii Ordinária, na
serie social, n avenida Itlo Branco
ii. 128, sala 12(10, no dia 37. de
março de lílõl, ãs 11 num-, para:

a) discussão e votação du rela-
tório (Ih lliretorin, Balanço,
Conta de Lucros e Perdas e
Parecer tio Conselho Fiscal,
relativo au e.\ereiclu rti 1950;

b) eleis;ão dn Diretoria e dc
Conselho Fiscal c seus sa-
plentes pura o exercício «ii
11131 p. fixação dos venc.imen
tos dos Diretores e do Con
selho Fiscal

Rio de •Janeiro, 22 de feveielr»
de 1 !).*)! .

ELEVADOUES üsCHINDUSK OO
l'1'ASIC 6. A.

E. LINDECKEK
HENKIQÜE KOSENBERGER

Diretores.

Clínica de nervosos
Psicoterapia

Dlt. l-AHIO SODRE' — Ue volta d-
Kuropa reassumiu o consultório —
Consultas somente com hora marcada.
Rua México, 21, 39 andar, sala .101.

Telefones: f>2-'!)IO t 45-1/593.

li l!l^_H__^Ik—IÜM

Classe 14 - elétrica c / motor 110 /127
5d£cStura reta e zig-zag - casear pregar
botões ecolchetes-bordare outros .trabalhos

<Je real utilidade.
A roais completa ^o gênero

VENDAS A PRESTAÇÕES

Rua Luiz de Camões, 42 - Tel. 43-1633
RUA DO PASSEIO, 42/56

i
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COMÉRCIO, PRODUÇÂ NANÇAS
Mercado cambial

O merchadi. cambiai abriu, inlemr;
em .posiç&o estável, e sem aiterayio
nas caxas. O Banco do Brasil vennia
libra a cr$ 52,4180, e dólar a CrS \H, <ü
e comprava a CrS 91,4640, e a Cri
lB,3b, respectivamente.

Assim, fechou Inalterado.
O Banco do Brasil afixou, ontem, ai-

seguintes taxas :
Vendas «Uornorns

0r$ crs
Dólar, ft vista 18.7^ 18.88
Libra 52.4160 51.4000
Franco suiço 4 3881 4.2733
Pesêta 1.7096 
Franco francês 0.0535 0.0525
Peso boliviano .... 0.3120 
Escudo 0.6572 0.6334
Soles peruano 1.20 
Franco belga 0.3778 0.3642
Coroa dinamarquesa. 2.7353 7.8308
Coroa sueca 3.6209 3.5551
Coroa tcheca 0.3744 O.VAl.
Peso argentino 1.3371 1.3100
Peso uruguaio .... 10.0375 9.6230
Florim v... 4.9159 4.8266

OURO FINO
U Banco do Brasil comprou, intem,

a grama de ouro fino, na base ric
1.000 poi 1.000 em barra ou amoe-
dado, ao preco de CrS -20,8176.

MfillIAS OAMIUAIS
Em 22 do corrente registraram-se,

na Cftmara Sindical, as seguintes n»e-
dias cambiais :

A vista :
Dólar 
Londres 
França 
Bélgica (frs. belgas)
Suécia ,
Sulca ..
Dinamarca
Espanha .
Holanda ..
Portugal .
Uruguai ..
Canadá ..

Or¥
18.72
52.4150
0.0535
0.3778
3.-J209
4.3881
2.7353
1.7096
4.9159
0.65S7

Câmbios estrangeiros
NOVA YORK, 23.
A vista (telcgráflcn) :

Abert. Fecb.
Londres — p/t ....

2.8006/2.8018 2.8006/2.8018
Amsterdam — p/G.

26.25/26.27 26.25/26.27
Montreal — p/S .. 95.62 95.75
Berna (livre) — p/F.

23.24/23.25 23.24/23.25
Bélgica — p/b. ..

1.9887/1.9912 1.9887/1.9912
Parts — p/F

0.2856/0.2862 0.2856/0 W»5>
Montevidéu — p/P. 53.38 52.80
Madrid — p/P  9.16 u 16
Estocolmo — p/Kr. 19.85 19 35
Lisboa — p/Esc. .. 348/349 349/S50
B. Aires — p/P. .. 7.25 7.25
R. Janeiro — D/Cr$ 5.46 g.46

BUENOS AIREÊT 23. '*
A vista, sObre :

Abert. Parti.
Londres, £ t/venda,

P.  89.28 89.28
Londres, £ t/compra,

 89.20 Ri).20
Nova York, t/venda,

1Í403.OO 1.108.OO
Novu York, t/rompra

 1,400.00 1.400.00

n. Ifork, t/venda,
_  189.00

N. J£«iK, t/compra,
_  188.00

189.00

188.00

Alvnrás< div. pública t
350 Apls. Dlvs. Emis., —
Nom

LONDRES, 23.
\ vista, sfthre :

Ahert.
2.79.87

12.23
80.35

19.32
6.72

979.00
979 00

10.63
2.92.75

14.47
19.98

. 1 800

¦i.hU _'_¦
12 26
80.65
tü. 3b
o.'(Ia

181..A
981.OU

10.6.Í
2.93.25

14 50
20.02
1.800

Nova JíorK — *
Berna — 
Lisboa - Esc. ..
Copenhague — L.
Montevidéu — P.
Parlb — 
Bruxelas — F. B.
Amsterdam — O. .
Canadá — p/5 ••
Estocolmo — K.
Oslo — li
Gênova — 

Bolsa de Valores
Esteve, ontem, a Bolsa de Valores

em condições ativas e acusou negócios
reguiares nos títulos mais em evi-
dência. As apólices da Unifto ficaram
fracas, às municipais e estaduais de
sorteios estáveis. Regularam suslen-
tadas as Obrigações de Guerra c cal-
mos os demais papéis em evxldfincia,
como se vê abaixo :

VENDAS ItKAI.IfcADAS ONTJSM

OKBRTAB OA

Unif.
Dlv.

AiiAlIrcf. gerais :
80 Uniformisadas ..

551 D. Emis., Nom.
19 Idem
70 Idem
10 Idem

1605 Idem
40 Idem

172 Reaj.

port.

de Cr.? 500,

série
série
série

Rio

MONTEVIDÉU,
A vista, sfthre

23.

Londres,
— P.

Londres,
*- P.

£ t/venda,

£ t/compra,

Abert.

S.46

5.82

Fech.

6.46

3.5(2

Obrigações :
50 les. Nacional, 1921
92 Tes. Nacional, 1930

30(1 Tes. Nacional, 1939
90 Ferroviárias .. ....
73 Guerra, CrS 100, ..
69 idem 
23 Idem, CrS 200
24 Idem 

7 Iddm, CrS 500
7 Idem 

299, CrS 1.000, 
11 Idem, CrS 5.000, ..

Idem
Estaduais — Apls. I

21 Minas, 7%, port. ..
378 Minas, 1.177 

15 Idem 
Minas, 1»

3 Idem, 2»
103 Idem, 3»

3 Idem ..
Idem ..

43 Rod.
35 SSo Paulo 

141 Idem, Unlform
297 Idem 

9 Idem, C/.1uros
M. dos Estados :

12 Campos .. ' 
Bancos — Acftes :

200 Brasil CrS 200
168 Merc. do Rio de Janei-

ro, CrS 200
Companhias :

1500 Cons. Autônomo de Dis-
tribuldores de Filmes
CADEF,'. CrS 1.000, ..

313 Mot. U. C. e Importa-
dom, de CrS 200

40 Paul. de Força e Luz,
CrS 200

63 Belgo Mineira, pt., Cr$
1.000,00 

535 Sld. Nacional, CrS 200,
I>t. hlpotçcárlas :
Bco. do Brasil, Cr$ 200,

1 Idem, CrS 500
122 Idem, CrS 1.000
100 Bro. da Pref. do Dlst.

Federal, CrS 1.000, ..

t.TS
695.00
710,00
655,00
665,00
C70,00
700,00
705,00
355,00

870,00
865,00
880,00
865.00
74.00
74,50
148,00
149,00
370,00
372,00
758,00

3.800,00
3.805,00

520,00
620,00
623,00
168,00
150,00
149,00
149,50
150,00
535,00
205.00
905,00
910,00
910,00

825,00

550,00

400,00

200,00

200,00

202,00

.700,00
180,00

180,00
450,00
900,00

845,00

DIÁRIO AGRÍCOLA

Reerguimento da lavoura algodoeira

Nom.

5%

5%

— 5%
Emis.,

— 5% 
Idem — Caut. ..
D. . Emis., pt.,
Idem — Caut.
Reajust. — 5%
Obras do POrto,

Obrigações :
l'es., 1930, 7% ....
Tes. 1932, 7% ....
les., 1939, /% ....
ferroviárias — 1%..
Uuerra „ CrS 100, ..
Guerra, CrS 2(iü, ..

CrS iOO. ..
CrS T.000, ..
CrS õ.UUO, ..
Kfttnriuait. s

— dec. 1.177
1%, port. ..

HOLSA
Vend.

700,00

710,00
685,00
705,00
680,00
750,00
680,00

706,00

Omni).
690,00

700,00

700,00

743,00

Guerra,
Guerra,
Guerra,

Apól.
Minas
idem,

 865,00
 1.005,00

—*— SUU,t'L
865.00

 74,50
 na.ot
 370.00

757. IH)
.800,00

riem, 5%. Nom.
Idem — 1» série,
idem — 2» série,
Idem — 3» série,
Rec. Econômica,

760,00
8.815,00

. 625,00
550,00
400.00
170,00
152,00
150,00

5%
5%
5%
7%

M (jcralb 5% Kmp.
(popular) .. .... 290,00

Sfto Paulo — 5% .. 206,00
Idem — Unif., 8% 915,00
KoO li do Kll» —

Cr$ 600
Esp. Santo, CrS 50Q,
Pernambuco, 5% ...
Pref. de Niterói, 8%
Pref. de Campos, 8%
Prel de Belo Horl-

zonte, 7% 
Prel. J. de fora, 9%
Rod. R. Grande. 8%
Elet. E. do Klo, 2»

série — 8% 
Prel. N. Friburgo —

í%  200,00
Apól. Municipais i

Emp. 1904. ó%. pt.
Emp. 1931, 6% ... 154,00
Emp. 1914. 6%, pt.
Emp. 1906, 6%, pt. 173,00
Dec. 1.550, 7%  175,00
Dec. 1.999, 7% ...
Dec. 1.948. 7% ...
Emp. 1917, 6%. pt.

Acftcs de llanrn» :
Pref. do D. Federal
Brasil ..  550,00
Boavlsta 
Comércio — Nom. ..
Idem — port  550,00
Ribeiro Junqueira .. 198,00
Oliv. Roxo, Pref. .. 
Federal  ——
Regional  »—
Moreira Sales  ——
Capital  
Mauá 
Boavista 2.200,00
Port. do Brasil, Nom. 550,00
Ind. Brasileiro, pref. 140,00'

K. de Ferro :
Minas São Jerônimo

Ord  89,00
Idem — Prel  
Paulista — port. ... 

Cia. de Seguros :
«A Inconfidência» .. 210.00
Previdente V. 000,00

Oimp de Tecidos :
Petropolltana 

Brasil Industriai .... 

620,00

168,00
150.00
148.00.
540,00

205.00
910,00

535,00
440,00
47.00

162,00
820,00

490,00
640,00
880,00 

870,00 850,00

5Ü0,00
152,50
172,50

170.1.0
17S.00
l/4.(.(.
108,00

208,0(1
540,00

.oHO.UIj
380.00

530,00

200.00
160.00

2.XJ.0O
200.00
160,00
190,00

531,00

38,00
08,00

180,00

300,00

1.5500,00 1.200,00
 625,00
 270,00
 730,00

 490,00
1.705.00 1.700,00

200,00

215,00
220,00
42,00

185,00
105.00
284,00
230,00
390.00

195,00
670,00
090, uü
210,00
213,00
38,00

180,00

280.00

280.00
180.00

4.200.00

800,00

190.00

810,00

HS.OÜ

Prog. Industrial
Nova América ..
Conf. Industrial
América Fabril

«Han. diversas
Belgo Mineira .
Idem (novas) .
Brás. de En. Elétri-

ca — port
Cerv. Brahma, Pref4

, Idem — Ord
Docas do Santos, pt.
idem1 —- Nom
Butift 
Sid. Nacional 
Panalt do Brasil ...
Ferro Brasileiro ....
Parnlusos Sta. Rosa
Marvln 

'.

Paulista de Força e
Luz  205,00 200,00

a M. Eletricidade —
Pref  180,00

fürca e Luz/ de »M1-
nas Gerais 

Vale dn Rio Doce
Mesbla 
Máquinas Elna ..
Ultragás, pret. .,
Usinas Nacionais
Gás Esso 
Docas da Bahia ...
Anglo Brasileiro ..
Martins Ferreira ..
Vld. Brasil (Covibra) 1.200,00 1.050.00

UcliGntures :
Docas de Santos, 1%  178,00
Lar Brasileiro  200,00 198,00
Antflrt. Paulista, 8% 193,00 185,00

<Let. hipoterftrlas :
Bco da Pret do

Distrito Federal .. 850.00 
Brasi! — 57„  920.00

Stock Exchange de
Londres

LONDRES. 23.
TÍTULOS I1KASILEIR08

Federais :
Conversíio, 1910,
Emp. de 1913,

Estaduais :
Distrito federal,

cionallzaçfto) 
Rio de Janeiro, 1927, 7%
Bahia, 1928, 5% 

Títulos diversos :
City of Sfto Paulo Impro-
vdments nnd Prcehold . .

Banlt ot London South
América Ltda.

ádn Paulo Gás Cv.
Brnzlllan Warrants

cy Finnnce Cl.
Cnbles & Wireless

ordinárias
Ocean Cnal & Wilson.
Imperial Chemical Indús-

tries Ltda
Leopoidina Kallway Co.

Ltda., 6V.%, 1935 ..
Lloyd's Bank Ltda. «A»
São Paulo Kallway C».

Ltda.. rie 60% rie. capl-
tal (ac- de 10 shillings)

Kio Floui Mllls& Grana-
rie* 

TÍTULOS ESTRANGEIROS
Consols, 2%%  68. 7.
Emp. de Guerra Brita-

nico, 3'/j%, 1935-47
Shell Transp. Trading
Canndian Eagle Oll .

5% (na-

49. ü. C
49.10. 0

35. 0. 0
44. 0, U
39. 0. 0

94.10. 0

6. U. l>
Ltda. 8.10. f)
Apen-
Lida. 3. 8. 0
Ltda.

113. 0. 0
n. Lt. 0. 3.10

2. 4.10

146. 0. 0
2.15. 3

0.16. 0

1.13. 0

800,00Royal Dutch Petroleum.

MERCADOS DIVERSOS

92. 0.
4. 2.
1.13.

25. 7.

Café
O mercado de café disponível fun-

cionou, ontem, em posição estável e
sem alteração nos preços. A comissão
de preço sorteada declarou cotar o
tipo 7 à bnse anterior de CrS 183,00
por dez quilos, na pedra, e nãoahouve
vendas sôhre o disponível.

Fechou inalterado.
COTAÇÕES TOU 10 UUILOS

O ministro João Cleofas, preocupa-
do com a atual situação em que se
encontra a lavoura algodoeira, quase
ao desamparo ft falta de uma per-
manente assistência por parte dos
poderes públicos, resolveu, depois de
entender-se com o ministro Horáclo
Lafer, titular da pasta da Fazenda,
dar início a uma série de provldên-
cias no sentido de soerguer a cultu-
ra do algodão.

Como medida preliminar, o minls-
tro da Agricultura promoverá uma
reunlfio dos Interessados da lavoura,
da Indústria e do comércio, a qual
terá lugar no Recife e será encerra-
da na cidade de Campina Grande, no
Estado da Paraíba, com a presença
dos dois mencionados titulares.

Serfio convidados a participar dos-
aa reunlfio os governos estaduais, ns-
soclações e demais entidades algo-
doelras.

FINANCIAMENTO DA
JUTA

A solução está sendo estudada pelo
ministro da Agricultura

O ar. João Cleofas discutiu, on-
tem, o problema da .luta, com o 6r.
José Maria Fernandes, representante
lo Ministério da Agricultura na Co-
missão Nacional da Juta, srs. Mon-
teiro da Silva e Jorge Frias, respec-
tivamente delegados dos produtores
3 industriais na referida Comissão.
Esteve presente ft reunião o sr. José
Maria Araújo, presidente dn Comissão
de Financiamento do Ministério oa
Fazenda.

Após examinar os diversos aspec-
tos do problema da fibra amazfi-
nica, o titular dn Agricultura soll-
citou que elaborassem um plano do
financiamento da juta, a fim de

LABORATÓRIO UE ANALISES

DR. CARIETTI
Exame do urina. Diagnostico da gra-
ridez, em 3 horas — Exames de snn-
tue, escarro, fezes. Tuliagcm. Cultura.
— Roa Alclndo Guanabara, lfi-A —
lulnto andar, salní' 601-2, tel.: 32-3427

Companhia Eletro Rádio
Universal.

Acham-se à disposição dos Sc
nbores Acionistas na jede da Su-
ciedade, à rua República do Lí
han o ns. 10 e 12, os documentos
a que se refere o artigo 99, do
Decreto-lei n. 2.627, de 26 de se-
tembro de 1940.

Rio de
de 1951.

Janeiro, 22 de fevereiro

CIA. ELETRO RADIO
UNIVERSAL

MAX GRUNWA.LD
Diretor-Presidente

apresentá-lo
ésse .plano,
ser# feito
Agrícola e
Brasil.

ao chefe do governo. Por
o financiamento deverá

pelo Carteira de -Crédito
Industrial do Banco do

ASSISTÊNCIA DA
A LAVOURA E A

F. A. O.
PECUÁRIA

. 185.40 Tipo 6

. 184.80 Tipo 7

. 184,20 Tipo 8
— Est. de Mina
18,30. Idem ílno,
do Rio

Uma reunião no gabinete do MI-
nistro dn Agricultura

O sr. Pierre Travcr, chefe do Es-
crllórlo Florestal da F. A. O. no
Rio de Janeiro, acompanhado pelo
sr. João Gonçalves de Sousa, dele-
gndo permanente do Brasil naquele
órgão das Nações Unidas, esteve com
o ministro da Agricultura, com quem
trotou do programa de assistência
técnica h lavoura e á pecuária na-
cionais, a ser realizado pela referi-
da entidade, em cooperação com o
govêrnn brasileiro.

Foram expostas, também, ao sr.
João Cleofas ns medidas a serem ado-
tadas para a ampliação do Escritório
Florestal da F. A. O. nesta capital,
a fim de que o mesmo possA desempe-
nhar papel mais saliente na colabo-
ração relativa fts atividades flores-
tais.

REUNIÃO 1)E MOAGE1ROS
Estiveram reunidos, ontem, no ga-

blnete do ministro da Agricultura, os
representantes dos moinhos de trigo
do Distrito Federal, São Pnulo, Para-
ná, Santa Catarina e Rio Grande do
Sul, a fim de discutir problemas re-
latlvos ao escoamento da safra tri-
tf cola nacional.

O principal assunto examinado gl-
rou em torno da permanência dn maior
quantidade possível de trigo nas re-
gif.es produtoras, mediante a permu-
ta do quotas de trigo nacional entre
os moinhos do Sul e os do Norte e
Centro do pnis. Tal modalidade redu-
zlria os prejuízos da falta de trans-
porte, ao mesmo tempo que a safra
nacional de trigo poderia ser mais
facilmente escoada.

O ABASTECIMENTO DE G«-
NEROS AO DISTRITO

FEDERAL
O ministro Jofiô Cleofas,

suas Inspeções aos serviços
da Agricultura, visitou, esta
na, o Núcleo Colonial de
Cruz, em companhia do sr.
Augusto Falcfio de Almeida e
diretor da Divisão de Terras e
nlzaçfio.

O objptlvo da visita íol tomar co-
nhecimento direto dos trabalhos de
colonização ali promovidos pelo Ml-
nlstérlo e estudar providências para
o incremento da produção agrícola
em Santa Cruz e nos demais centros
de colonos da Baixada Fluminense.

Deseja o sr. João Cleofas que tais
núcleos venham a contribuir maisf
amplamente para o abastecimento, de
gêneros alimentícios ao Distrito Fede-
ral, o que espera conseguir através
de maior assistência aos ecuonos e me-
Ihor organização dos trabalhos.

Tipo 3 .
Tipo 4 .
Tipo 5 .
PAUTA

mum, CiS
Estado

CrS 18.20.
MOVIMENTO

Entradas :
Leopoidina .. ..,
Central 
Reg. Esp. Santo
E. de Rodagem
Ca bolagem 

Total 
Do lv do mês 
Desde o lv rte julho
Idem, ano passado ..

Embarques:
América do Norte .,

183,60
183.00
102,00

cale ii-
CrS 20,05.

Café comum

ESTATÍSTICO
Sacis

17.910

5.802

2.1.718
2*S. 3S0.

3.277.195
3.7Õ1.813

Sanas
20.42S

África .
Europa
Asla . ..
América

7.640

do Sul

iniciando
da pasta

semn-
Santa
João

Sllvn,
Colo-

FLUMINENSE FOOTBAL CLUB
«SESSÃO ORDINÁRIA» -0- 2' CONVOCAÇÃO

De acordo com o Art. 91 — letras «d» e «e», do item I, do
Estatuto atual, convido os Senhores membros do Conselho DeJI-
berativo a se reunirem, ordinariamente, na sede social do Clube,
em sejftinda convocação, aos vinte e sete de fevereiro corrente,
terça-feira, às vinte e uma horas, obedecendo a reunião a seguinte
ordem do dia:

a) — Tomar conhecimento, discutir e julgar as contas anuais
e parecer du Comissão Fiscal, com o Relatório do Pre-
sidente e informações dos Diretores;

b) — Dar pofcse ao Presidente eleito para o biênio 1951-1952;

c) — Homologar ou nüo a indicação dos demais Diretores,
feitu pelo 1'restdente do Fluminense;

d) _ Proposta dn Diretoria para concessão de títulos Dene-
méritos. Atletas e Laureados;

e) — Assuntos de interesse geral.

Bio de Janeiro. 21 de fevereiro de 1951.

SYI-VIO WttIOHT NETTO MACHADO

1'ntsuli-u.ti.' cm exercício

Total  34.003
Do lv do mês  336.517
Desde o lv de julho 2.973.055
Idem. ano passado  3.227 413
Existência  694.834
Idem, ano passado  885.262
Café despachado para em-

harques  165.421
Consumo local 1.050
Idem, interior 

CAKE' A TERMO
Contrato «A»
ABERTURA

Cotações por 10 quilos
Meses Vend.jfinmp.

Fevereiro 187.00 186.00
Março 186.50 185.80
Abril  s/v. 385.50
Maio 186.40 185.50
Junho 184.50 183.80
Julho 1K5.00 182.10
Vendas  2.000 sacas

Mercado firme.
FECHAMENTO

Cofaclíos por 10 quilos

7.067 67.519
 1.849.495 1.862.566

• «TERMO»
79.564 44.473

CONTRATO «ii»
CONTRATO «O

A hert. I' eru .
206.70,206.70

AI.ITl. íTcn.
193.40 193 40

Marco 194.90 194.90
Maio 197.90 197.90

Entradas
Existência

Saidas

Meses :
Fevereiro

Meses i
Fevereiro

CÂMBIO
Taxas de ontem, à vista, no

Uanco do Brasil:

Venda: Dólar .... 18,72
Libra . . . 52,4160
Franco sufço 4,3881

Compra: Dólar ,
JLibra .
Franco

. . 18,38
. . 51,4640

suiço 4,2731.

EM 8. PAULO
S. PAULO, 23.

DISPONÍVEL
O disponível da Bolsa de Mercado-

rias de São Paulo apresentou-se cum
as seguintes cotações (tabela oficiai) :

Sacas, por quilos «)rí
Ueflnado frustrado  230,00
Cristal Norle  195.00
Somenos do Norte ........... l(*U,5i;
Uemerara do NOrte  1'7 .ou
Mascavo do Norte  180,00
Das Usinas do Estado (posto

vagão), para o atacadista,
saca de 60 quilos :

Keílnaao extra  206.00
Cristal  163,40
Do atacadista para o varejo,

ou ind., sacas de,60 quilos :
Cristal»  18b.20
tleflnaoo extra  277,MJ

Algodão
Êsse mercado funcionou, ontem, ílr-

me e com os preços Inalterados.
MOVIMENTO ESTATÍSTICO

Entradas Martins
De Sâo Paulo 219

Total 
Saldas 
Existência 

tJotucões poi 10 quilos :
Fibra longa :

Seridô (tipo 3j  365.00
Seririó (tipo 4)  358.00

Fibra média :
Sertões (tipo 3)  346.00
Sertões (tipo 5)  330.00
Ceará (tipo 3)  328 00
Ceará (tipo 5)  Nomin.

Fibra curta :
Mata (tipo 3)  820.00
Paulista (tipo 5)  315.00

E.M 8. PAULO
S. PAULO, 23.

COMPRADORES
•Cotações pnr lõ quilos

CONTRATO «C»
BASE — (Tlpu 8)

Alicrt

219
320

30.378

367.00
360.00

348.00
332 00
(JKO.IK)

322.00
316.00

Meses :
Março ..
Maio ..
Julho ..
Outubro .
Dezembro
Janeiro .'.
Vendas ..
Mercado ,

.P. ..

Fech.
451.00 455.00
44-1.50 450.50
444.40 450.00
439.00 442.00
439.20 444.00
439.80 442.00

 15.000
Eçt. Est.

DISPONÍVEL
Tipo 4 — CrS  459,00
Tipo 5 — CrS  440,00
Tipo 6 — CrS  424,00

EM PEISNAMM1CO
RECIFE. 23.

1'reco por IA quilos
Comprador Hoje

Matas (base 3)"  395.00
Sertões (base 3) ....

Posição firme.
Entradas 
Do lv setembro 
Exportação 
Existência . . 
Consumo local 

EM NOVA
NOVA YORK, 23.

Feriado.

420.00

Ant.,
395.00
420.110

BOLETIM DA DIRETORIA EXÉRCITO
Apresentação de oficiais — Per missões — Falecimento de oficial

EDIFÍCIO DO MINISTÉRIO DA GUER- "a Oficina da Orca e ter vindo a esta Usboa Be.ouchet. uuimamer

RA - CAPITAL FEDERAL, 23 DE FE-1 ^pita em trânsito coi inus^o. RUI
VEitEiito de umi cle An Plres- d0 1- O'"!"3 de cannoesVbltbllto Ub 1U..I. Automáticos Auti-Aéreo, por ter conclui-

do exames na Escola Técnica do Exer-

143.114 143.114
 1.47.S

1.3S4 2.084
700 700

VOltK

197.90 197.90
197.80 191.80
197.80 1íI7.S0
197.80 197 K»

,. Pnrnl Khrni.
.. 205.50 205.00
.. 207.90 207.5(1
,. 209.50 209.20
,. 211.40 210.90
.. 211 .80 211.40
.. 212.40 211.90

250 500
. Calmo Ca uno
SANTO

tipo
dez

Meses Vend. Comp.
Fevr-relro 186.30 185.80
Março 185.50184.60
Abril 185.30 184.70
Maio 185.30 185.10
Junho 183.80 183.30
Julho 182.30 181.80
Vendas  2.500 sacas

Mercado colmo.
EM SANTOS

SANTOS, 23.
DISPONÍVEL

Hoje Ant.
Tipo 4 (mole) ... 200.50 200.50
Tipo 4 (duro) ... 197.00 197.00
Tipo 5 (duro) ... 188.00 188.00
Posição  Calmo Calmo
Embarques  20.138 24.378

Arrecadação
Cr$

Renda federal :
A Recebedorla do

Distrito Federal
arrecadou ontem 12.621.791,30

4 Alfândega do
Rio de Janeiro
arrecadou ontem
Renda municipal :

A Prefeitura • do

5.728.476,30

Distrito Federal
arrecadou ontem 7.949.932,40

Julho 
Setembro 
Dezembro 
Janeiro, 1952 ........
Vondas .. •>••••¦•»»
Morrndo .. ••¦•»•••>
Marco 
Maio 
Julho 
Sotembro 
Dezembro 
.laneiro, 1952 
Vendas 
Mercado 

NO ESPIKITO
VITORIA. 23.

Funcionou firme, cotando-se n
7/8 no preço rie CrS 177,00 por
quilos.

No preço acima não esta incluída
a taxa de tmpOsto sobre vendas a
consigtiacfti».

EM NOVA VOltK
NOVA YORK, 23.

CONTRATO «D»
Meses Ahert. vnah.

Marco  n/c. 53.60
Maio *.  n/c. 53.55
Julho  n/c. 53.20
Setembro  n/c. 52.90
Dezembro  n/c. 52.65

Na abertura — Paralizado e nfto'
cotado.

No fechamento — Estável, com baixa
de 5 pontos, parcial.

CONTRATO 
' 
«S»

Meses Abert. Ce..|i
Marco  54.55 54.48
Maio  54.65 54.53

Julho  54.15 54.20
Setembro  53.93 53.90
Dezembro  53.50 53.63
Vendas  26.250

Na abertutn — Irregular, com baixa
de 2 a 18 caltn dc 10 pontos.

No fechamento — Ki.távei, com baixa
de 2 a 17 pontos.

DISPONÍVEL
NOVA YORK, 23.

COMPRADORES
Santos (mole) :

Tipo Santos, n. 2 .... 55.75
Tipo Santos, n. 4 .... 55.25

Santos
(estritamente mole) :

Tipo Santos, n. 2  56.75
Tipo Santos, »n. . .... 55.50

NOVA
Meses;

Em marco .
inalo
julho ..
setembro
dezembro

Cacau
YORK, 23.

Em
Em
Em
Em

Aliert. Fech.
37.10 -36.95

Vendas

36.69
36.611
36.65
30.20

36.50
30.40
36.35
.':6.05

63 contratos
Nn abertura — Apenas estável, com

baixa de 2 a 27 pontos.
No fechamento — Estável, com bal-

xa de 17 a 45 pontos.
Trigo

CHICAGO, 23.
FECHAMENTO

Preco por bushell,
para entrega :

Hoje
Março  2.5050
Maio  2.5262

Ant
2.5050
2.5050

55.75
55.25

58.75
fiS.OO

Açúcar
O mercado de açtli-ai regulou, ontem,

firme e com os preços Inalterados.
MOVIMENTO ESTATÍSTICO

Entradas saeos
De Pernambuco  
Do Estado do Rio  . 

Total 
Saldas 
Existência 

Cotacf.es por 60 quilos :
biranro cristal  193 00
Crista) amarelo  1W.00
Mascavlnho  173.00
Mascavo  161.00

EM PERNAMBUCO
* RECIFE, 23.

Usina de primeira  175.U0
Usina de segunda  150.00
Cristal  150.00
Demerara  138.00

Gêneros
O mercado de gêneros de consumo

luncionou, ontem, com o seguinte mo-
vimento :

Arroz (sacos) ...
Farinha tsacos) ..
Açúcar (sacos) ..
Feijão (sacos) ..
Banha (caixas) .
Manteiga (quilos)
Cebola, (vols.) ..
Milho (sacos) ...
Batata (sacos) ..

Entr.
29.009
2.200
1.000
8.549
1.842
2.281
2.320

500
1.666

{J!ll(l"M
5.500
1.000
500

1.650
540

210

Informações diversas
ASSEMI1I.I5I AS OLHAIS

Realizam-se, hoje, as seguintes:
Agro Mercantil Ipê Sociedade Anô-

nlma, ás 15 horas, estrada da Soca
n. 400.

Indústrias Reunidas Tupiatan So-
eledade Anônima, ãs 10 horns, av. Rio
Branco, 277, sala 1306.

Agência de Representações São
Cristóvão Sociedade Anônima, ãs 8 ho-
ras da manhã, rua São Cristóvão, 1216.

Casa Bancária de Crédito Indus-
t.rial o Comercial S.A., ás 14 horas,
rua da Quitanda, 65, 4« andar.

Esa — Edlficadora Sociedade Anô-
nlma, hs 16 horas, rua do Rosário, 111,
5» andar.

Fábrica Nacional de Automóveis
Sociedade Anônima, às 10 horas, rua
Debret, 23, grupo 206.

cito e recolher-se à sua Unidade. Vai
dir Gonçalves du Silva Lima, do Re-
gimento Escola de Artilharia, por tér-
mino de exames para a Escola Técnica
do Exército e recolher-se á sua Unida-
de Natalino da Silvelru Brito Filho,
da 3." Companhia Especial de Manuten-
ção, por término de exames á Escola
Técnica do Exército. Newton Medeiros,
do I|2.° Regimento de Obuses-105, por
término de ferias, entrar em trânsito
. desligado da Escola de Aperfelçoamen-
to de Oficiais. Carlos Alves da Cunha,
da Escola de Aperfeiçoamento de Ofi-
ciais, por término de férias e entrar
em trânsito. Abelardo de Alvarenga Ma-
fra, do» 1." Regimento de Obuses-105,
por ter sido desligado do l.o Regimento
de Obuses-105, transferido para o Qua-
dro Suplementar Geral e matriculado
ua Escola de Estado Maior. Ivan Rui
de Andrade de Oliveira, do l.o Regi-
mento de Obuses-105, por ter sido ma-
trlculado na Escola de Estado Maior,
transferido para o Quadro Suplementar
Geral e desligado do Regimento de Obu-
ses. Osvaldo Glanini, do l.o Grupo de
Obuses-155, por término de exames na
Escola Técnica do Exército e recolher-
se á sua Unidade. Virgílio da Silva Ro-
cha, do .S.ü Grupo de Canhões Autumá-
ticos Anti-Aéreo, por ter sido classifi-
cado no 3.° Grupo de Canhões Automa-
ticos Anti-Aéreo, desligado do Centro
de Instrução e Defesa Antl-Aérco, en-
trando em trânsito e seguir destino a
27 do corrente.

PRIMEIROS TENENTES : — Aristides
Tinoco Barreto, da Escola de Artilharia
de Costa, por ter sido transferido do
Quadro Ordinário para o Quadro Suple-
mentar Geral e matriculado na Escola
de Artilharia de Costa. Elido Gomes
Martins, da Escola de Aperfeiçoamento
de Oficiais, por ter sido transferido do
Quadro Ordinário paia o Quadro Su.
plementar Geral e matriculado na Es-
cola de Aperfeiçoamento de Oliciais.

SEGUNDO TENENTE: — Geraldo Bar-
bosa, do 1.° Regimento de Obuses-105,

BOLETIM INTERNO N.o M
Publico, para a devida execução, o

seguinta :
APRESENTAÇÃO DE OFICIAIS : —

Apresentaram-se, ontem, a esta Dlre-
toria, pelos motivos abaixo, os seguiu,
tes oficiais :

ARMA DE INFANTARIA :
CORONEL : — Nilo Augusto Guerrei-

ro Lima, do Estado Muior da 6." Re-
gião Militar, por término de férias re.
latlvas ao ano de 1948, ter sido man-
dado matricular na Escola Superior de
Guerra, deixado a chefia do Estado
Maior da 8." Região Militar e entrado
em tj-ânslto, com permissão para guzá-lo no Rio.

TENENTE-CORONEL : — Oscar Pas-
sos,.dü Quadro Suplementar Geral, porter passado a adido a esta Diretoria.

CAPITÃES : — Milton Araújo, do 1."
Regimento de Infantaria, por ter sido
matriculado no Curso de Classificação
do Pessoai. Antônio Cândido Tavares
Bordeaux Rego, da Escola de Moto-Me-
canlzaçâo do Exército (Tático), por ter
chegado de Juiz de Fora e apresentar-se
à Escola do Moto-Mecanização do
Exército. Nabucodonosor Bailou da Sil-
va, do 20.o Batalhão de Caçadores, porter sido classificado no 20.° Batalhão
de Cuçadores e entrar em trânsito. Nll-
ton Ponte de Alenlcastro Graça, da Es-
cola de Transmissões, por conclusão de
Curso da Escola de Aperfeiçoamento de
Oficiais, nomeado instrutor de Emprego
Tático de Transmissões da Infantaria,
na Escola de Transmissões e recolher-se
a esta Escola. Elói Oliveira, do 5.o Re-
gimento de Infantaria, por ter concluído
a Escola de Aperfeiçoamento de Ofi-
ciais, ser classificado no 5.o Regimento
de Infantaria e entrar em trftnslto. Jono
Nunes Ribeiro, da Escola Técnica do
Exército, por ter sido matriculado na
Escola Técnica do Exército e término
de Curso de Topdogrnfia. Pedro Hen-
rlque de Figueiredo Banorino, do Qua.dro Suplemeiitar Geral, adido ao 6.o
Regimento de Infantaria, por ter de se-
guir para Caçapava, onde gozará o res-
tante da licença especial em que se
encontra.

PRIMEIROS TENENTES : — Francls-
co Batista Torres de Melo, da Escola
Preparatória de Fortaleza, por ter vindo
de Fortaleza conduzindo a turma da Es-
cola Preparatória de Fortaleza e seguir
para Resende. Umberto Nicolau, do 2."
Bntalbão do Carros de Combate Leves,
por ter errado em férias e ter que go-
zar parte delas nesta capital. Sérgio
Leóncio do Medeiros, do l.o Regimento
de Infantarola, por ter sido matriculado
no Curso dc Transmissões. Ebert José
de Seixas Duarte,' do 5.o Regimento tle
Infantaria, por retornar à sede de sua
Unidade. Nilson Pragana, da Escola
Militar de Resende, por ter vindo a
serviço da Escola Militar de Resende e
regressar hoje.

SEGUNDO TENENTE : — Divaldo Gal-
vão Lima, do ll.o Regimento de Infan-
taria por não ter satisfeito as condi-
ções de matricula na Escola de Edu-
cação Física do Exército e ter de re-
gressar à sua Unidade.

ARMA DE CAVALARIA :
CAPITÃES : — Alceu Vieira, do 5."

Regimento de Cavalaria, por término
de trânsito e. continuar adido à Es-
cola de Aperfeiçoamento de Oliciais,
aguardando prestação de conta. Alfredo
Arlsíarco Lelraud Marquesl, do Centro
de Preparação de Oficiais da Reserva
da 2.a Região Militar, por término de
transito e continuar adido á Escola de
Aperfeiçoamento de Oficiais para pres-
tação de contas. Francisco das Chagas
Oliveira, do 2.° Batalhão de Carros de
Combate, por seguir hoje para Forta-
lcza, Ceará, em gozo de férias. Aulete
de Albuquerque Puertas, da Escola de
Aperfeiçoamento de Oficiais, por ter
sido matriculado na Escola de Aper-
felçoamento de Oficiais.

PRIMEIROS TENENTES: — Alaor As-
sunção Valente, do 2.° Regimento de
Cavalaria Motorizado, por ter sido ma.
trlculado na Escola de Transmissões.
Rondou de Oliveira Guimarães, do 2.°
Regimento de Cavalaria Motorizado, por
ter sido matriculado no Curso Especial
de Equltação. José Novais Braga, da
Escola de Moto-Mecunização, por ter
vindo cursar a Escola de Moto-Mecani-
zação.

SEGUNDOS TENENTES : — Manuel
Henriques de Siqueira, do l.o Regimen-
to de Cavalaria de Guardas, por ter
sido matriculado na Escola de Trans-
missões do Exército. Cícero Rosa Pres-
tes. do 4." Regimento de Cavalaria, por
seguir para Porto Alegre, e recolher-se
ã Unidade. Luís Paulo Henrique Rego,
do 9.° Regimento de Cavalaria,. por tér-
mino (le férias e regressar a sua Uni-
dade.
— AltMA DE ARTILHARIA :

MAJORES : — Fernando Menescal VI-
lar, do Quartel General da 10.° Região
Militar, por ter sido classificado na 10.»
Região Militar, após o Curso da Es-
cola de Estado Maior e seguir destino
hoje, via terrestre. Hércules Torres Fer-
reira, do Quadro Suplementar Geral,
por conclusão de licença para trata-
mento de saúde e ter de submeter-se à
nova inspeção.

CAPITÃES : — Luís Vitor D'Arinos
Silva, da Escola de Aperfeiçoamento
de Oliciais, por ter sido mandado ma-
tricular na Escoin de Aperfeiçoamento
de Oficiais e Se apresentar á mesma.
Antônio Padllha, da Oficina ria Urca,

j por ter sido classificado no Quadro Su.
i plementar Geral, nomeado para servlrde Janeiro, ao l.o iene

"te nomeado
para servir como auxiliar de instrin
da Escola Militar de Resende.

Em Castro, Estado do Paraná
Blumenau, Estado de Santa Catarin 6
ao 1." tenente Nilo Florlano Peixoto
transferido da Escola Militar dc R«'sende para o Batalhão de Guardas

Em Sáo Paulo, Estado de ss
Paulo, ao capitão de Cavalaria, Claudl
de Assunção Cardoso, transferido nar»
o Centro de Preparação de Oliciais í»Reserva da 2.a Re,gifto Militar

Nesta capital, ao capitão dc c.vaiaria Liberato Bittencourt Neto uíti"mamente classificado no l.o Batalhão ctCarros de Combate. e
Em Porto Alegre, Estado do ai,Grande do Sul, jto 2.o tenente EtidZPereira de Magalhães, transferido dn ToRegimento de Infantaria para o isoRegimento de Infantaria. '
Nesta capital e Volta .-tedonda .2.o tenente Mário Matoso Car i.itransferido do 5.° Regimento de InS'taria para a l.a|i.o Batalhão d. i2"fantarla Blindado. e ">•

PRAÇAS:
Em Três Corações, Estado de Mlná5Gerais, ao 3." sargento Antônio rvreira dos Santos, transferido do b.Iimento Escola de Cavalaria pari » ícola de Sargentos das Armas úein 5f"letim Interno n.o 2, de 26-I-4.J51 "'Em Juiz de Fora, ao 2»- 

'„.,,,„„,
Joaquim Lemonge, transferido nar.Companhia do Quartel General da\ \Região Militar. aa '•"

Em Santa Cruz do Sul. ao . •• ,argento Guscington Nunes de Mor»»/classificado no 7.» Regimento de° lafantarla. e ln-
Nesta «lpitai, ao 3.o saruenin i.cl Iguatemi de Sous Lima, transíeririn

para o l.o Grupo de Canhões Âuilifticos Anti-Aéreo rt>"oma.
FALECIMENTO ÜE OFICIAL • _ „radiograma n.o 48, de 17 do correm?o senhor chefe da 2J.a circuní £de Recrutamento, comunicou a »i, ,,,retoria haver falecido ontem o'Vc ,.'nente do Quadro Auxiliar ,, .,..,...,de Infantaria, Antônio de Sousa Soutodelegado da S* Delegacia de rtecnit»

da
Al.

i.TlPI).

do l." tteguneiuo ae uuuses-iuo, mento daquela Circuriscrièln h d a'
por ter .sido matriculado no Curso de! tan)el,t0< 

H a ^cunscrlção rie Re(fll.
Transmissões.
— ARMA DE ENGENHARIA :

TENENTE-CORONEL : — Augusto Fra-
goso. do 5.o Batalhão de Engenharia,
por ter de regressar a Porto União
no próximo dia 24.
•MAJOR : — Américo José Brasil, do

ü.o Batalhão Rodoviário, por ter de re-
gressar a sua Unidade, por término de
férias.

capitães : — Fernando José dos
Reis Pontes, da Escola ue Apcrfeiça-
mento dc Oficiais, por término do mo-
tivo pelo qual passara a disposição aa
Escola Técnica Uo Exercito, por ter
sido desligado da Diretoria de Engenha-
ria e ter que se apresentai à Escola
de Aperfeiçoamento ue oficiais, por mo-
tivo de matricula. Carlos Afonso Flguei-
ras, da Escola de Transmissões do
Exército, por término dc concurso da
Escola Técnica (Io -Exército. Pedro Ale-
xandre Hurpla, do 4.o Batalhão de En-
genharia, por ter cessado o motivo de
qstar a disposição da Escola Técnica
do Exército e seguir destino. Dilson
Alves Viana, da Escola de Aperfeiçoa-
mento de Oficiais, por ter sido 'exone-

rado das funções que exercia na Dlre-
toria de Engenharia e matriculado na
Escola de Apertelioamento de Oficiais.
Ruben üc Maios Gomes, da l.a Com-
panhia de Transmissões da Divisão Blln-
dada, por embarcai para Friburgu, Es-
tado do Rio, em gozo üe férias. Murilo
Constant de Andrade Fraenkel, da Es-
cola du Aperleiçoamento de Oficiais, por
ter sido desligado da Diretoria üe
Transmissões a fim de cursar a Escola
üe Aperfeiçoamento de Oliciais. Paulo
Maranhão Aires, do 2.o Batalhão de
Engenharia, por conclusão üe trânsito
e recolher-se a sua Unidade. Valdemar
Meneses Rocha, da Escola de Aperíei-
çoameulo üe Oficiais, por ter sido ma-,
triculado na Escola de Aperfeiçoamento
de Oficiais e ter que se apresentar à
mesma.

SEGUNDOS TENENTES : — Cláudio
Bicalho Pltombo, üo 4." Batalhão de
Engenharia, por ter sido matriculado
compulsorlamente na Escola de Trans-
missões. Darci .ile Azevedo Ramos, da
4.a Companhia de Transmissões, por ter
sido considerado incapaz temporária-
mente para a Escola ile Educação Fí-
sica üo Exército, e retornar à sua
Unidade.

AINDA AltMA ÜE INFANTARIA :
CAPITÃO . -- Hugo Cristiano Bevila-

qua, da Escola üe Transmissões üo , averbaçáo dc tempo de serviço- •¦ 'De-
Exército, por conclusão ce Curso de ; ferido. Seja averbado nus assentamentos
Topografia e ter siüo matriculado na i do requerente como eletivo serviço t
Escola Técnica do Exército. j periodo de 21 6 1041 a 27 12-1941, quandoAPRESENTAÇÃO UE ASI'litANTES Ai serviu na Companhia de Quadros rio 1.'
OFICIAL : — Apresentaram-se, ontem, j Batalhão dc» 12." Regimento de Ir.lan-¦a esta Diretoria, pelos motivos abaixo, taria e cara fins de inativiriadi »> pe-os seguintes aspirante* a oficial! rindo rie 22-9-1943 ,-, 5-1 1944, ,,_v qU!ARMA DE INFANTARIA ! esteve estagiando como aspirante s

José Maria Gomes, do 23." Batalhão . oficial 110 ll.o Regimento de Infantaria
de Caçadores, por termino de transito i na forma do aviso n.o 230. publicado
e aguardar viagem a l.o de março. ! no Diário Oficial de 8-5-1950".

ARMA DE CAVALARIA » — Abelardo Nunes, l.o tenente d(
Júlio César do Paço Matoso Maia e Quadro Auxiliar de Oficiais, da arma

Quinlüio Amauri de Aqulno. .ambos do | cie Infamaria, da Diretoria de Recruta-
17.o Regimento de Cavalaria, por ter- j mento, pedindo averbaçáo de hervlçt
mino de uàr.cito e continuarem adidos: público prestado na Municipalidsde it
ao Regimento Escola c!e Cavalaria. j Distrito Federal, como Esclevente dc

PERMISSÕES 1 classe F : - "Deferido. Seja averbade
Concedidas pur esta Diretoria , nos assentamentos do requerente Dare
PARA PASSAREM PARTE DOS PE- I fins rie (natividade 10 anos. 1 meses (

ERMISSÕES
Concedidas por esta Diretoria •
PARA PASSAREM PARTE DOS PrRIODOS DE TRANSITO E"

OFICIAIS :
Nesta capital,- ao tenente-coronel otorDutra Fragoso, classificado na "iretori.

de Transmissões e ao 2.o tenentearma de Infantaria Osvaldo °ascoai
melda, transferido pto de Infantaria.

_,~„ E?. S.° Paul0' ao '.wien-.e.c.roneiAbílio Cunha Ponte, classificado na ieDivisão de Infantaria.
PRAÇAS:

Em Porto Alegre, ao 3.0 sargento r',_vlo Amarante Ribeiro, classificado naEscola Mililar de Resende.
r.~.^-legrete' ao 3-° sargento WilsonCustódio Montanha, transferido para t6.0 Regimento de Cavalaria.Em Uruguaiana, a0 3.0 sargentoManuei da Silva Cárceres, transferido
para o 8.0 Regimento de CavalariaNo Rio, ao 3.o sargento José' Ri.bamar Sousa Paula, transferido parao Batalhão de Guardas.

FíiRIAS - CONCESSÃO : _ Concedeas ferias relativas ao ano de 1950 actenente-coronel da arma de InfantariaJaime de Castro Carvalho, adirio a estaDiretoria
ADIÇÃO DE OFICIAIS : _ Declara-se

que a adição do capitão da arma or ln.¦fantarla Pedro Luis Pinto Bittencourt
do ll.o Regimento de Infantaria, de quetrata o item III, üo Boletim internon.° 38, de 21 do corrente, lesta Dire-toria do Pessoal, é a Comissão Especialde Obras n.o 5. e não como -niu publi.cario no referido item

REAJUSTAMENTO DE PROVENTOSDA INATIVIDADE : - Em face do de-creio-n.o 28.9tí6, de 13 de dezembro dt1950 que regulamenta a Lei n.o 1 050,de 3 de janeiro de 1950, na parte quéreajustou os proventos de Inatlvldadedos miiltares. recomentío a todos 01 lbteressadus que tiveram seus requerimen.
tos arquivados neste Departamento Oe-ral de Administração na fase dessa re-
gulamentaçfio, que requeiram reconside-
ração de despacho, parn reexame de seustíreilos. a luz do decreto n.o 2fi 966,acima referido.

REQUERIMENTOS DESPACHADOS -
POR ESTA DIRETORIA :

2." tenente Sebastião Haitelri, na 1J.*
Companhia de Transmissões, periir.de

RIODOS OE TRANSITO
OFICIAIS 1

Em Agulhas Negras, Estado do Rio
João Carlos

VIDA BANCARIA
Instituto dos Bancários

MOVIMENTO DO DIA 21

Terceira sorte 
Cotações por 10 quilos

Somenos 
Mascavo 

Posição estável.
Entradas 
Do \v setembro
Exportação ..
Existência . . .
Consumo local

n/c.

U6.20
82.50

4.016.967 4.016..ifc7
32.305

842. lai 844.16S
2.000 2.000

MOVIMENTO DO PORTO
Navios Proredênrlas Knt. | Salilns Destino | Tels.:

Ana 23 Florian. | 23-0742
Kerlgl 25 P. Alegre 1 43-ij(itl»l
Lóide S. Domingos N. York 21 — '— | 23-3750
Lóltln Colômbia P. Alegro 24 — | 23-375(1
Alloth Rotcnliim 24 20 P. Alegre | -13-4S2!.
Conte Grande ti. Aires 25 25 sênovu | (3-1)247
,\rncajii ia Samoclm | 23-3706
Alcântara éouthnmpton 25 25 B. Aires | 23-2101
Almte. Alexandrino 25 Manaus | 23-375IÍ
Lôlde Honduras Hamburgo 25 I — ! 2:i-37!iiS
Lôlrte S. Domingos N. Yorli 25 — | 23-3750
¦ ¦"i.i.. Chile P. Alegre 211 2« llanib I l;y,i'.!ii

TRANSPORTES AÉREOS
Para informações sobre clie-
gadas e partidas de aviõi>s
poderão ser usados, «informe
a companhia, os seguintes te-
lefoncs:

Aóro rterai 
Asrovias Brasil
Central Aérea .
Air France ....
Braniff 
Britsh i
Correio Aé. Nacional
Cruzeiro do Sul 
FAMA 
Ibéria 
KLM 
Linhas Aé. Paulistas
-Nacional 
Natal ...',
Pan. Am. Airways ..
Panair 
REAL 
Santos Dumont ....
SAS
TAL 
Transcontinental ....
VAKIG .:
VASP 
Viabrás 

22-t>7»3
.W-1300
33-BU9
¦í-a-afeia
ViWid
«-40 J 6
Í3-H825

. 12-tíOllO
42-4788
42-fi060
53-4654
32-5195
32-0455
82-7479
22-7179
22-7 2:0
42-3614
42-8036
4.2-1704
32-7000
42-0733
52-3700
42-8094
32-7399

_0 —
AEROPORTO SANTOS DU-

MONT — Estação de Hidros
42-6534; Estação Terrestres

(chegadas) 22-8352; (partidas)
42-1814.

AEROPORTO DO* GALEÃO
Estação de passageiros da

«Air France» — Tel.: Uov.
18; «Bruniff» .— Tel.: (iov.
16; KLM - Tcl.: (iov. llõ;
«Panair» — Tel.: Gov. 382;
SAS — Tel.: (iov. 816.

ASSISTÊNCIA MÈUICA: — 55 exa-
mes do laboratório — 54 exames de
ralos X — 9 internações hospitalares

11 tratamentos especializados — 22
Inspeções de saúde.

AMBULATÓRIO — CONSULTAS: —
Cirurgia, 19 — Olorrlnolarinsologla, 22

Ortopedia, 18 — Dermatologia, 25 —
Clinica medica, 47 — Oftalmologla, 10

Neuro-psiquintria, 15 — Pediatria,
23 — Gastio-enterologia, 14 — Car-
diologla, 3 — Urologia, 2 — Glnecolo-
glà. e Obstetrícia, 32 — Tisiologla, 56
e Protologla, 1.

AplIiNições fisioterápicas, 43 — Inje-
ções, '25 — Curativos, 26 — Aparelhos
gessados, 1 — Outras lmobilizaçíes, 2
e Massagens manuais, 24.

PROCISSSOS DESPACHADOS PELO
DELEOADO REGIONAL"*

BENEi-lClO-EN^ERMIDADE: Con-
cedidos — Lahlre Barrai Silva, Fran-
cisco Campeio, Clodoaldo Ribeiro Gulll,
Válter Pereira Machado, Clélla de (Jue-
des Santos. Prorrogados — Juraci Mi-
randa de Almeida, Petrônio Dantas de
Resende, Raimundo Petrelli de Lima
Reis, Leônidas Soares de Oliveira e
Wellington Barbosa.

BENEKICIO-MATERNIDADE: 1 pe-
riodo — Carlos Dutra Seger e Kran-
cisco Faria. Total -• José de Sousa,
Manuel Nunes e Fernando Vasconcelos.

Notjcias diversas
MORADIAS PARA BANCÁRIOS

Do bancário Carlos Oliveira, recebe-
mos, com pedido de publicação, a se-
trinta piuciamacão:

..BANCÁRIOS LEOPOLDINENSES —
Estamos em véspera de nova admi- j gmnlstracão no IAPB, que fazemos votos
recaia em pessoas capazes e honestas.'
Os bancários residentes no subúrbio da
Leopoidina, no perímetro Bonsucesso-
Penha, confiam em que os novos oírl-
gentes lancem suas vistas pnra ésse
subúrbio, construindo um conjunto lipo
Cavalcanti, Isto 6, a preços acessíveis
a bancários.

Está aberto a Inscrição para os
apartamentos do edifício da rua São
Salvador, cujos aluguéis oscilam de CrS
1.600,00 a CrS 2.00(l,t)0, o que prova
que, a ,continuar construindo somente
na Zona Sul (preferência da atual ad-
minlst ração 1, (amais poderão esses
apartamentos sei alugados a bancários.

E' grande o número do associados do
Instituto residentes rtns subúrbios da
Leopoidina, subúrbios estos que nunca
tiveram 11 honra ric umn vlslln dos

2R dias de serviço público, referente nol
períodos de 1(5-7-102!) a 31-12-1030 t it
24-7-1932 a 31-1-1042. de acrório eu me
parágrafo .6.0 do artigo 182 ria Consli-
tuiçSo e Aviso n.o 1.317, rie 25-10-1946,
estando incluído nessa contagem o pe-
rlodo de 10-9-1941 a 2-10-1041, eir que c
requerente estagiou no Replniento Sam-
paio, de acordo com o avise n.r 230,
de 26-4-1950".

— Eber Viana de Carvalho, rapttftc
..i,,„,.. ,,,. -,- , de Artilharia, do Centro de PreparaçSc
,.ocl°i* h° 

""liÍUt°:,„a 
J5°_íf.r 1"™?,° de Oficiais da Reserva do Ric (le Ja-passam de longe pela avenida Brasil,

quando vão ao beljn-mão em Petrópo
Us.

Aguardemos, pois.»
SOCIAIS BANCARIAS

Transcorre, hoje, o aniversário dos
seguintes associados da A. A. Banco
do Brasil:

Carlos Cunha Ollnto, Coxim; Eduar-
do Rocha Sales, Caxias do Sul; Luis
Moreira do Amaral, Opcam; Enso Pe-
reira, Porto Alegre; Ivo Osvaldo Mau-
sen, Cach. do Sul; Osvaldo Sawaia,
Pres. Prudente; Laórclo Duenns Braga,
Penedo; José Viniclo Pena Bherlng, B.
Horizonte; Otávio Castro' Moreno, Sal-
vador; Paulo de Oliveira Leitão, La-
jeado; Raul de Sousa Silveira, Ucifa:
Horáclo Ue Oliveira, São Paulo; João
Maria de Macedo Caldas, Mossoró; Hll-
ton Genuíno de Oliveira, Vaproj Alei-
des Pereira da Costa, Crerii; Olavo Lara
Resende, B. Horizonte; Antônio ibia-
pina Parente, S. Paulo e Benedito la-
vares de Toledo, Plraju.* *'

Anlversarla hoje o bancário José Soa-
res de Carvalho, associado 'do City
Bank Clube.

neiro, pedindo permissão para contrai!
matrimônio com a senhorlta Cléo Coe.
lho Mala, brasileira, filha do dr. DJal-
ma de Cnstllhos Mala e de d. Isis Coe.
lho Mala, residente à rua Ministro VI-
velros dc Castro n.° 41 . api.c 502,
nesta capital : — "Deferido".

AOIÇAO DE OFICIAIS :
Picam adidos : — A esta Diretoria,

aguardando classificação, o tenente-ro.
ronel da arma de Infantaria Oscar P8S<
sos e ao Depósito Central rie Material
Bélico, de ordem do excelentíssimo se»
nhor ministro, por trinta dias, por mo-
tivo dc doença em pessoa rie sua farol-
lia, o 1.0 tenente do Quadro Auxiliai (lí
Oficiais, de Infantaria, Luis Barcelos
Ferrelrn. ultimamente nomear!»» PRrí
servir na 20.« Circunscrlção de Recril'
tamento (4.* 

' Delegacia rie Recruta-
mento).

•
Assinado :

Coronel LUIS BATISTA
Diretor do Pessoal.

Confere com o original :
Coronel SOLON LOPES

OLIVEIRA.
Chefe do Gabinete.

DE

I ARAME FARPADO Z £ ;^L 1
•1 mo «Morris-Oxford» de Cr$ 68.900,00 — preço Ifl

5|| ENTREGA IMEDIATA _ ARCOMET — TEL. 23-3180 g

LAMBARI
Diárias com refeições:

pessoa
pessoas 

Informações e reservas: Edifício REX —
5. andar — Sala 501 — Tel.: 22-8551

Cr$ 70.00
Cr$ 130,00

"ilri^.tf^^wf^^rniiiiii-i''
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V>ÂLPITES DO "DIÁRIO DE NOTÍCIAS"
Chuva — Camapuan — Gold Mary
Estalo — Itaquati — Lipari
Descamisado — Nico — Mister Shuck
EI Gaúcho — El Sirocco — Sketch
lana — Tirolês — V. Alegre
Acidalia — Tio Willie — Waxy
Winter King — Mariano — Ituano
Borrifo — Byron — Sargaço
__. ¦

0 programa, montarias oli-
ciais e cotações para hoje
ElItA CAKKEIKA — AS TRKZE i QUINTA CAKKEIRA — AS (11)-KIMEIKA CAKKEIKA — AS TRKZE

HORAS E QUARENTA IC CINCO
MINUTOS — 1.400 METROS —

10.000 CRUZEIROS.

Ks. Cts.

1—1 CHUVA. I, de Sousa . 55 25
2_2 CAMAPUAN, A. Brito 55 27
3—3 GOLD MARY, S. Ferrei-

ra 55 30

««r.UNIM CARREIRA — AS QUA-
TORZE HORAS E QUINZE MINU-
T0S _• 1.B00 METKOS — Hft. 000
CRUZEIROS.- *

Ts. Cís.

1—1 ESTALO, D. Moreira . 50 20
2-i ITAQUATY. O. Ullfla . 56 22
3—3 SAQUAREMA. U. CunGa 48 50
i—A LIPARI. M. L-Olllerou 52 35

5 CHICO PRISCA, ,1. Tino-
co 50 45

"'EKCKIKA CARREIRA — AS QUA-
TOKZE HOKAS E QUARENTA K
CINCO MINUTOS — (DESTINA-
PA A APRENDIZES U)E iKKCEI
RA CATEOOKIA) — 1.400 M-~"-
TROS - 30.000 CRUZEIROS.

QUINTA CARREIRA — AS QUINZE
HORAS E CINQÜENTA E CINCO
MINUTOS — 1.400 METROS —
30.000 CRUZEIROS.

Ks. Ots.

1—1 DESCAMISADO, F. Ma-
chado 

j_2 MISTER SCHUCH, Vai-
dir Meireles

3 VENDAVAL, J. Marins .
g_i NICO. U. Cunha ....

5 FENELON. P. Tavares .
4_S CHUMBO', E. Cnrdoso . .

7 CHARAO. não correrá . .

qi*KTA CARREIRA — AS QUINZE
HOKAS E VINTE MINUTOS --

1 fiOO METROS — 40.000 ORI'-
ZEIKOS.

Ks. Cts.

56 27

56 45
5R 50
56 30
56 50
56 60
56 —

Ks. Cts.

1_1 EL GAÚCHO, L. Diaz . . 55 25
2_? F!T. SIROCCO. O. Ulloa . 55 40
J.-3 SKETCH, A. Araújo . , " ""

4 BOHEMIO. A. Ribas . .
4_5 MANGUARÍTO. L. Rigo

ni . jl " HATPY BOY, X. X. . .

55 80
55 50

55 30
55 30

0 início da reu-
nião de hoje
1 reunião de hoje tem

o r.cu início marcado para
ns treze horas e quarenta
e cinco minutos.

SUA GELADEIRA
ENGUIÇOt ?

lel.-lone imediatamente para
lll HIS2 i|UP seríi prontamente aten-
rt.rfn «Comercial e Domestica» —

Martins & Cunha". -

Porão habi tá vel
âlujra-se com dois quartos um

pios duas salas, cozinha . a gns,
instalações, srande varanda e área,
à rua Augusto Nunes '<22 — To
dn* os Santos CrS 1 .500,00. Con-
tinto. Desconto em folha.

1—1 IANA, L. Diaz
2—2 TIROLftS, P. Tavares .
3—3 ESPUMOSO, não correrá.

4 LARUE, não correrá . .
4—5 VIUVA ALEGRE, Saio-

müo Ferreira
" TARENTAISE, O. Ullôa.

SEXTA CAKKEIRA — AS DEZES-
SEIS HORAS E TRINTA MINU-
TOS — 1.300 METROS — 315.000
CRUZEIROS.

52 18
54 25
58 -
52 —

56 50
56 50

B E T T I N O

1

1—1 TIO WTLLIE, S. Ferrei-
ra 

" ASSALTO, nfio correrá .
2 MANDINGA. ,1. Sousa . .

2—3 MANA. L. Leilon ....
ABRE CAMPO, U. Cunha
ALCAZABA. A. Ribas ..

3—6 ALVINO. [. Pinheiro . .
ARUNAN. V_ Meireles .
WAXY, N. Pereira . . .
BOMBOM. O Relchel ..

4-10 ACIDALIA. D. Moreira .
11 MIRANTE, não correrá .
12 THAIS. .1. Tinoco . ,. .

" MICO. A. Brito ....

Ks. Cts.

56 25
55 -
54 150
58 GO
58 60
52 80

50
58 6(1
56 40
52 60
56 35
52 —
50 60
52 60

SUTIMA CAKKEIRA — AS DEZESSK-
TE HORAS E DEZ MINUTOS —
1.300 METKOS — 315.000 CRU' 
ZEIROS. »

S E T T 1 N G

Ks. Cln.

1_1 WINTER KING, Luis
Diaz 56 27

2 ISLETE. D. Moreira . 56 80
2—3 ITUANO. A. Ribas ... 56 30

4 NEVASCA, I. de Sousa 54 100
3—5 MARIANO. L. Rlsonl ... 56 40

6 VISIGODO. nãocorrerá 56 —
4—7 IDTI.TO. O. Ulloa ... 56 25

8 ELAN. L. Mezaros ... 56 60

OITAVA CARREIRA — AS DEZESSE
TE HORAS E CINQÜENTA MIN'!-
TOS,— 1.300 METROS — 30.000
CRUZEIROS.

Bírrisii

1—1 SARGACO, L. Rigonl . .
2 TARASCON, U. Cunha .

2—3 BORRIFO. A. Araújo . .
4 NORMALISTA. não cor-

rerá 
3—5 BYRON. A. Ribas . . . .

DAMA. D. Moreira . . .
FAUSTO. O. Fernandes .

4—8 CURITIBANO. O. Mace-
do 

9 CHEFE. C. Sousa . . .
10 NOVIÇO, L. Diaz . . . .

Ks. Cts.

56 35
56 50
56 30

54 —¦
56 45
54 80
56 35

56 40
56 60
56 60

N. da R. — Carreiras do "bctting'
- Serta — Sétima - Oitava.

I 1 jijf ^Tf J* / £Í/Jj •*

ENTREGAS A DOMICÍLIO
^PEDIDOS: TEL. 43-0249J,

Para os leitores
O nome do dia:

A ClD À LI A•
Falam muito:

IANA

Pode chegar o dia:
SARGAÇO •

Dois favoritos:
DESCAMISADO e

WINTER KING

Acredite quem quiser:
MARIANO*

lim segredo:
BYRON •

Na berlinda:
ELAN

MOVIMENTO TURFISTA

•** de hoje no Hipódrómo brasileiro
Programa de oito carreiras — Montarias oficia is e cotações — Nossas informações e o progra-

ma em revista — Os aprontos na Gávea — Corrida em Cidade Jardim
No Hipódrómo da Gávea teremos

hoje mais uma reunião /típica no
Hipódrómo da Qávea.

O programa é composto de oito
carreiras que não apresentam gran-
des atrativos.

'Deverá interessar quando muito
aos "habitues" do Hipódrómo que
aceitam qualquer constituição do
programa desde que haja movimen-
to de apostas.

Abaixo os leitores encontrarão as
nossas costumeiras informações e as,
últimas "performances" dos pare-
lheiros alistados no

PROORAMA EM
REVISTA

PRIMEIRA CARREIRA — AS TREZE
HORAS E QUARENTA E CINCO
MINUTOS — 1.400 METROS -
40.000 CRUZEIROS.*

ANIMAIS NACIONAIS DE TRÊS
ANOS, DOS LEILÕES DA BOCIE-
DADE, SEM VITÓRIA NO PAIS -
PESOS DA TABELA, COM DES-
CARGA PARA APRENDIZ.*

CHUVA, 55 quilos. — No dia ll de
fevereiro, na areia úmida, em 1.40Ü
metros, sob a direção de Canüiçlo Mo-
reno, com 55 quilos, foi quinto para
Cntira, Elanut, Gold Mary e Gay Prin-
cess,' derrotando Bola Azul. — Algo
melhor. — Seus, responsáveis nutrem
grandes esperanças.

CAMAPUAN, 55 quilos. - No dia 13
de janeiro, na areia úmida, em 1.300
metros, sob a direção de Salomão i'"er-
reira, com 55 quilos, íoi quinto para
Dança, Elanut, Home Fleot e Chuva,
derrotando Gay Prlncess. — Em bom
estado. — Poderá ganhar.

GOLD MARY, 55 quilos. — No dia
11 de fevereiro, na areia úmida, em
1.4Ú0 metros, sob a direção de Salomão
Ferreira, com 55 quilos, foi terceiro parn
Catlra e Elanut, derrotando Gay |rrin-
cess, Chuva e Bola Azul. — Em bom
estado. — E' apontada como uma das
prováveis.

SEGUNDA CARREIRA — AS QUA-
TORZE HORAS E QUINZE MJNU-.
TOS — 1.800 METROS — 35.000
CRUZEIROS. t*

ANIMAIS NACIONAIS DE SElb
ANOS E MAIS IDADE, QUE NAO
TENHAM GANHO MAIS DE S2U
MIL CRUZEIROS EM PRÊMlq/i
DE PRIMEIRO LUGAR NO PAIS -
PESOS DA TABELA, COM SO-
BRECARGA E DESCARGA PARA
APRENDIZ.

AVISO À PRAÇA
ISAAC ELBAS, tendo sido roubado, em sua carteira

onde se encontravam documentos de7 valor, inclusive uma

nota promissória no valor de Cr$ 100 000,00 emitida pelo
referido senhor, sem vencimento e sem data, avisa aos

Bancos, Casas Bancárias e pessoas amigas em geral, o favor

de não negociarem com tal título, visto ser o único dessa

Importância emitido pelo referido senhor, dando-lhe ciên-

cia no caso do mesmo ser apresentado.

HOTEL
LAMBARl

BOITE — CINEMA — QUADRAS DE

TÊNIS — PARQUES
DIÁRIAS COM REFEIÇÕES:
pessoa . ,., ,„ ,„ ,., d »... Cr$ 110,00

pessoas ,.,,.,,.,. Cr$ 200,00

Conforto — Distinção — Grandiosidade

Informações e reservas:
EDIFÍCIO REX t- 5.' andar — Sala 501

Telefone: 22-8554

ESTALO, 50 qulloc. — No dia 11 de
fevereiro, na areia úmida, em 1.800
metros, sob a direção de Dario Mo-
reira, com 51 quilos, escoltou Please,
derrotando [caro, Saquarema e Liparl.

Em boa forma. — E' um dos pro-
váveis na luta final.

ITAQUARY, 56 quilos. — No dia 27
de janeiro, na areia leve, em 1.500 me-
tros, sob a direção rie Pedro Simões,
com 56 quilos, fol terceiro para Mira-
culo e Please, derrotando Estalo, Dlo-
lan, Lipari e Imbú. — Seu "stado é
de apuro. — Inimigo temível.

SAQUAREMA, 48 quilos. — Sábado
último, na areia leve, em 1.300 metros,
sob a direção de Ubirajara Cunha, com
47 quilos, fol quarto para ícaro, Alvor
e Please, derrotando Pury. — Seu es-
tado é bom, mns a turma é *lgo lorle'.

Sò se deixarem correr na ponta...
LIPARI, 52 quilos. — No dia 11 de

janeiro, na areia úmida, em 1.500 me-
tros, sob a direção de Marjil L/üllle-
rou, com 52 quilos, £o| ..itimo para
Please, Estalo, ícaro e Saqucirema. —
Tem corrido pouco. — -fomente como
grande azar.

CHICO PRISCA. 50 quilos. •- No dia
9 de dezembro de 1950, na -irem úmida,
em 1.800*metros, sob a "lireçáo de Atau-
alpa Brito, com 30 quilos, foi décimo-
primeiro parn llaquaty, ícaro, Kslalo,
Carlos Magno, Carinhosa, Vbdln, Llpa-
ri, Botafogo, Kanthaca e Galhardo, der-
rolando Pepito. — Reaparecerá -^m fe-
gulares condições, mas o seu .eirospeeto
é péssimo. — Dlficil.

TERCEIRA CARREIRA — AS QUA-
TORZE HORAS E QUAKENTA 11
CINCO MINUTOS 

"— 
(DELiTINA-

DA A APRENDIZES UE 1'EHOEl-
RA CATEfiOHIA) — 1.400 ME-
TROS — :io 000 CHUZEIUOS.

- ANIMAIS NACIONAIS Ut, QUA-
TRO - ANOS, SEM VITÓRIA Nü
PAIS - PESOS DA TABELA, COM
DESCARGA PARA APRENDIZ.

DESCAMISADO, 56 quilos. — Es-
treante. — E' um filho de Dogari que
será apresentado em bom estado. —
Vale arriscar. \

MISTER SCHUCH, 56 quilos. — Es-
treante. — E' um filho de Goidon
Flzz bem movido. — Azar viável.

VENDAVAL, 5fi quilos. — No dia 11
de novembro de 1950, na areia leve,
em 1.400 metros, sob a direção de Calo
Brito, com 56 quilos, fol último para
Tarnscon, Noviço, El Matachln, Chum-
bo, Charuto, Nilo, Brejo e Nico. —
Vem de fracas atuações. —, Não acre-
ditamos no seu êxito.

NICO, 56 quilos: — No dia 28 <ie
janeiro, na areia leve, em 1.500 me-
tros. sob a direção de Ubirajara Cunha,
cnm 53 quilos, escoltou Chele, derro-
tando Etincelle, Charuto, Charão, Titã
e Fogo Belo. — Vem melhorando. —
E' um dos prováveis na lutn final.

FENELON, 56 quilos. — Estreante.
— E' um filho de Black Tonl em re-
guiar estado. •- Não acreditamos no
seu ôxlto.

CHUMBO, 56 quilos. — Nc, dia J.1 de
novembro de 1950, na areia leve, em
1.400 metros, sob a direção de ilton
Pinheiro, com 54 quilos, foi quarto paia
Tarascon, Noviço e El Matachln, sderro-
tartdo Charuto, Nilo, Brejo, Nlco e Ven-
daval. — Volta bem exercitado. — So-
¦mente como azar.

CHARAO, 56 quilos. — Não cor-
rerá.

QUARTA CARREIRA — AS QUINZE
HORAS E VINTE MINUTOS —

1.B00 METROS — 40.000 CRU-
ZEIROS. *
— ANIMAIS NACIONAIS DE TRÜii.
ANOS, DOS LEILÕES DA SOCIE-
DADE, SEM MAIS DE UMA VI-
TÓRIA NO PAIS —'fPESOS DA
TABELA, COM DESCARGA PARA
APRENDIZ.

EL GAÚCHO. 55 quilos. — Domingo
último, na areia leve, em 1.300 metros,
sob a direção de Luís Diaz, com 55 -rui-
los, derrotou Oraci, Oscar e Cataguá.
-- Continua em boas condições. — Po-
dera ganhar outra.

EL SIROCCO, 55 quilos. — No dia
18 de novembro de 1950, na areia pe-
sada, em 1.400 metros, sob a direção
de Emidio Castillo, com 55 quilos, der-
rotou Zingaro, Matador, Senta a Pua,
Good Sport, Avante. Cangnpé, Oleiro,
Indiscreto, Dingo e Clipper. - Volta
em boas condições. - E' inimigo les-
neltável, embora em turma algo forte.

SKETCH, 55 quilos, - No dia 24
du dezembro de 1950, nax çrama leve.
em 1.600 melros. soh n direção de Ar-
tur Araújo, com 55 quilos, es-c.')lloii
Parthenon, derrolando Oto, Gunmhl,
Bananal e Phlllrtor. — Em bom estado
— E' um (1<ih prováveis nn luln final.

BOHEMIO, 55 quilos. — No din 2H
de janeiro, na areia leve, em l.liKi
melros. sob n direção de Adão KlbflB,
com 5"i quilos, foi último i.orn Muni
Royal, Guambi. Odon e Manguarilo. -

Vem de fracas atuações — Não ocre-
dltamoa no seu exilo. ,

MANUUAltlTO, oo quilos. - ao uia
I 28 de janeiro, na areia leve, em 1.4iJl>

metros, sob a direção de Luis Diaz,
oom 56 quilos, foi quarto para Mont
Royal, Guambi e Odon, derrotando Bobe-
mio. — Em bom estado. — Vai correr
multo desta vez.

HAPPY. BOX, 55 quilos. — No dia 2b
de janeiro, na areia leve, em 1.200 me-
tros, sob a direção de LuIb Diaz, com
56 quilos, derrotou Gentil, ülngo. To-
cantins, Farewell, Avante, Cangapé e
Rainbow. — Continua em plena for-
ma. — E' Inimigo respeitável.

QUINTA CARREIRA — AS QUINZE
HORAS E CINQÜENTA E CINCO
MINUTOS —, 1.400 METROS —
30.000 CRUZEIROS.*

ANIMAIS ESTRANGEIROS, DE
TRÊS ANOS E MAIS IDADE, QUE
NAO TENHAM GANHO MAIS DE
30 MIL CRUZEIROS EM PRÊMIOS
DE PRIMEIRO LUGAR NO PAIS —
PESOS DA TABELA, -OOM SO-
BRECARGA E DESCARGA PARA
APRENDIZ. •

IANA, 52 quilos. — No dia 16 do
fevereiro, na areia pesada, cm l.aoo
metros, sob a direção de Jobel Tinoco,
com 52 quilos, escoltou Bakelita, derro-
tando Larue, em boa atuação. — Seu
estado é de grande apuro. — E' uma
das forças.

TIROLÊS, 54 quilos. — Estreante. —
E' um filho de Scarlet Tiger bem exer-
citado. — Há fé em seu triunfo.

ESPUMOSO, 58 quilos. — Não cur-
rera\ *

LARUE, 52 quilos. — Não cor-
rerá.

VIUVA ALEGRE, 56 quilos. — Do-
mingo último, na areia leve, em 1.60U
melros, sob a direção de Antônio Por-

.tilho, com 53 quilos, foi terceiro para
Espumoso e Larue, derrotando Viuva
Alegre, Puritana, Lollypop, Macanudo e
Zalus. — Mantém o estado. — Possivel
como azar.

TARENTAISE, 56 quilos. — Sttado
último, na areia leve, em 1.500 me-
tros, sob a direção de Antônio Portl-
lho, com 55 quilos, escoltou Bakelita,
derrolando Salpicada. — Anda bem. —
Deverá terminar bem colocada.

SEXTA CARREIRA — AS DEZES-
SEIS HORAS E TRINTA MINU-

TOS — l.ailO METROS— 26.000
CRUZEIROS. *

BETTING•
ANIMAIS NACIONAIS DE CIN-

CO ANOS, QUE NAO TENHAM
GANHO MAIS DE 40 MIL CRU-
ZEIROS EM PRÊMIOS DE PRI-
MEIRO LUGAR NO PAIS — PE-
SOS DA TABELA COM SO-
BRECARGA E DESCARGA PARA
APRENDIZ. k

TIO WILLIE, 56 quilos. — No dia
3 de fevereiro, na areia leve, ,.m 1.400
metros, sob a direção de Salomão Fer-
reira, com 56 quilos, fol terceiro paia
Fiel Amigo e Maná, derrotando l'hais.
Carinhoso, Bororé, Bombom, lallsco,
Assalto e Barriga Verde. - Seu -¦stado

é de apuro. — E' uma das forças.
ASSALTO, 58 quilos. — Não cor-

rerá.
MANDINGA, 54 quilos. — No dia ia

de Janeiro, na areia úmida, em 1.300
metros, sob a direção de Ollvio vlacedo,
com 54 quilos, foi oitavo oara Barriga,
Verde, Bororé. Fiel Amigo, Alcazaba,
Eton, Alvinç e Assalto, derrotando Bom-
bo e Bombom. — Seu estado é bom.
— Serve como azar para o placé".

MANA, 58 quilos. — No dia 3 de
fevereiro, na areia leve, em 1.400 me-
tros, sob a direção de Luís Leiton, com
58 quilos, escoltou Fiel Amigo, âerro-
tando Tio Willie, Thals, Carinhoso, Bo-
roré, Bombom, Jalisco, Assalto e Bar-
riga Verde. — Continua bem. — Vale
arriscar.

janeiro, na areia úmiüa, em i..iu0 rm.-
tros, sob a direção de Ataualpa Brilo,
com 56 quilos, foi sexto para Barriga
Verde, Bororé, Fiel Amigo, Alcazaba c
Eton, derrotando Assalto, Mandinga,
Bombo e Bombom. — Seu jstado é o
mesmo. — Somente como azar.

ABUNAN, 58 quilos. - No oia 3U
de outuoro de 1950, na areia leve, em
1.300 metros, 50b a direção de ilton
Pinheiro, com 56 quilos, fol ultimo pnra
Erln, Jaguary, Topásio, Thals, Bombo,
Jalisco, Bororé, Alvino, 3arcena e Japú.

Volta após muito fracassar. —
Achamos dlficil.

WAXY, 56 quilos. — Sábado illllmo,
na areia leve, em 1.500 metros, íob a
direção de Emidio Castillo, v.om 56 qui-
los, fol terceiro para La Mallnche t
Acldálin, derrotando Thals, Ativa, Erln,
Poranga e Vlneta. — Anda "tinindo".

Poderá ganhar nesta ipori.unidmta.
BOMBOM, 52 quilos. — No dia 3 de

fevereiro, na areia leve, em 1.400 me-
tros, sob a direção de Adão Ribas com
52 quilos, foi sétimo para Fiel Amigo,
Maná, Tio Wlllle, Thals, Carinhoso e
Bororé, derrotando Jalisco, Assalto e
Barriga Verde. — Nada um feito e
o seu estado é o mesmo. — Não gos-
tamos.

ACIDALIA, 56 quilos. — iiábado úl-
timo, na areia leve, em 1.500 metros,
sob a direção de Dario Moretia, com
56 quilos, escoltou La Mallnche, derro-
tando Waxy, Thals, Ativa, Erln, Po-
ranga e Vlneta. — Sô melhoras acusou.

Nesta distancia, "se nada houver",
é só sair...

MIRANTE, 52 quilos. — Nfio cor-
rerá.

T1IÀIS, 50 quilos. — Sábado último,
na areia leve, em 1.500 melros, sob a
direção de Jobel Tinoco, com, 50 qui-
los. foi quarto 'para La Mallnche, Aci-
dálla e Waxy, derrotando Ulva, Erin,
Poranga e Vinetn. — Seu estado é o
mesmo. — Somente como grande t.z£r.

MICO, 52 quilos. — No dia 28 de
janeiro, na areia leve, cm l.óOO melros,
sob a direção de S. Machado, com 50
quilos, foi último para Jaguanio, Erln,
Bororé, Carinhoso, Fiel Amigo, Eton e
Jallsmo. — Algo melhor. — Poderá
produzir boa atuação.

O programa, montarias ofi-
ciais e cotações para amanhã
PRIMEIRA CARREIRA — AS TREZi.

HORAS E QUARENTA E OINUO
MINUTOS — Í.300 METROS —
ÍO 000 CRUZEIROS.

SÉTIMA CARREIRA — AS OBZHJSS.J-
TE HORAS E DEZ MINUTOS 5~
1.400 METROS — 40.000 « RU-
ZEIROS.

ABRE CAMPO, 52 quilos. - No dia
23 de julho Je 1950, na areia pesada,
em 1.400 metros, sob a direção oe J.
Marinho, com 50 quilos, fol último paia
Apinagé. Rama. Bororé, Muzuzo, Espa-
darte, Bombo, Aléa e Media Luna. —
Melhorou algo mas, mesmo assim, não
gostamos.

ALCAZABA, 52 quilos. — No dia 21
de janeiro, na areia leve, em 1.400^0-
tros, sob a direção de EuclidOE Sllva,
com 52 quilos, foi terceiro pari Media
Luna e Erin, derrotatido . 'hais, Waxy,
Poranga, Jequitiaia e «Vlneta. — Em
bom eslado. — Bom azar 'igora.

ALVINO, 56 quilos. — ,No dia 13 de

Os aprontos de ontem
na Gávea

No ma>i/m de ontem toram estes
os aprontos anotados na pista de
areia do Hipódrómo da Gávea:*

LIPE U. Cunha — 800 me-
tros, em ' 48" 3/5

ARIANA — C. Moreno — 360
metros, suave, em .... 24"

PUME — R. Urbina — 700
metros, em  43"

PACALANO - A. Portilho —
600 melros, em 37" 2/5

HIPÓCRITA — A. Ribas —
360 metros, suave, em . . 26" „

BRAZILIAN STAR — Lad.
600 metros, em .... 38"

FLORENA - H. Alves —
600 metros, em 37" 3/5

LUISIANA — L. Rigoni —
360 metros, suave, em . , 24" 2/5
LUJAN — U. Cunha — 700

metros, em  44"
LILY — O. Ullôa — 600 me-

tros, em  36" 2/5
GUARUMAN — L. Meszaros

800 metros, ím . . . . 50"
ANDORRA — O Moreno —

700 metros, em 43"
INICIO - L. Rigoni — 800

metros, em  50"
BAR-EL-GHAZAL — J. Ullôa

800 metros, em ... . 49" 1/5
ESPUMOSO - L. Rigonl —

700 metros, em 43" 1/5
JAVANÊS — O. Ullôa - 600

metros, em  85" 2/5
OBEL1A — C. Moreno — 600

metros, em  37"
CHANGA — D. Moreira —

700 metros, em 44" 3/5
SENTA A PUA — L. Rigonl.

600 metros, em ... . 37" 2/5
PARIS — I. Pinheiro — 700

metros, em  55"
ITAVERABA — R. Urbina

360 metros, em ... . 22"
ORACI - A. Riba* — 360

metros, em  21" 3/5
LUARLINDA — R. Urbina —

600 metros, em .... 38" 1/5
LEBI.ON — A. Ribas — 360

metros, em 22" 3/5
CORRETOR — C. Brito —

600 metros, em 38"

zjS® ^®ç ¦&%;> *$? ^ ^ST

A corrida de Campinas
Foi o seguinte o resultado das

corridas realizadas ante-ontem no
Hipóirnmo de Campinas:

PRIMEIRA CARREIRA - AS TREZE
HORAS E QUINZE MINUTOS —
1.200 METROS — 4.000 CRU-
ZEIROS.

VENCEDOR:
GASPAROTD  l.«
CANELITA  2.»

R A T E I O B
Do vencedor Cr$ 41,00
Dupla (12) CrS 26,00

P L A O fl S
Do primeiro Cr$ 13,00
Do segundo Cr5 10,00

SEGUNDA CARREIRA — AS TREZE
HORAS E CINQÜENTA MINUTOS
— 1.000 METROS — 3.000 CRU-
ZEIROS.

.VENCEDOR: ,

ARAPUA  1.»
GIGOLETA  2.»

RATEIOS
Do vencedor Cr$ 17,00
Dupla (23) Cr* 23,00

P L Á O 6 B
Do primeiro Crí 12,00
Do segundp CrS 17,00

TERCEIRA 1 CARREIRA — AS QUA-
VORZE HORAS E TRINTA MINU-
TOS — 1.000 METROS — 8.000
CRUZEIROS. *
VENCEDOR:

. JACOBINO .  1.»
RAMA VERDE  2.»

RATEIOS
Do vencedor Cr$ 12,00
Dupla (24) Cr$ 20,00

PLACÊS
Do primeiro CrS 10,00
Do segundo Cr$ 10,00

QUARTA CARREIRA — AS QU1NZL
HORAS E DEZ MINUTOS —
1.000 METROS — 5.000 CRU-
ZEIROS.

VENOEDOR:
ARDILOSA .*  1.»
DEHASSI  2.»

RATEIOS
Do vencedor CrS 142.00
Dupla (24) CrS 31.00

PLACÉS
Do primeiro Cr$ 59,00
Do segundo Cr,$ 20,00

QUIN1A CAKKEIRA - AS QUINZE
HORAS E CINQÜENTA MINUTOS
- 1.500 METROS - 8.000 CRU-
ZEIROS.

SEXTA CARREIRA - AS DEZESSEIS-
HORAS E TRINTA MINUTOS
1.300 METROS
ZEIROS.

— 7.000 CRU-

VENOEDOR:
SIROCO
LIZETE 
SENTINELA '..

R A T E l 0 B
Do vencedor CrS 159,00
Dupla (14) Cr$ 66,00

-PLACÊS
Do primeiro Cr$
Do segundo CrS
Do terceiro Cr$

3.1

53,00
14,00
20,00

SÉTIMA CARREIRA -r- AS DEZESSE-
TE HORAS E TRINTA MINUTOS
— GRANDE PRÊMIO "JOAQUIM

FERREIRA PENTEADO" — BA-
RÃO DE ITATIBA — 1.500 ME-
TROS - 15.000 CRUZEIROS.*
VENCEDOR:

LANCEIRO  1.»
GUÀRUJA  2.»
CAMPO ALEGRE II ..... . 3.»

RATEIOS
Do vencedor Cr$ 26,00
Dupla (23) Cr$ 50,00

P L A 0 Ê B
Do primeiro CrS 14,00
Do segundo Cr$ 14,00

. Do terceiro ..'... CrS 12,00

OITAVA CARREIRA — AS DEZOITO
HORAS — 1.200 METROS — 8.000
CRUZEIROS.

• ¦ *

VENOEDOR:
FORTALEZA VOADORA ... 1.»
CAROUSTRIO  2.»

RATEIOS
Do vencedor ..... CrS
Dupla (44) CrS

PLACAS
Do primeiro CrS
Do segundo Cr$

SKTUIA CARREIRA — AS DEZESSE-
TE HORAS E DEZ MINUTOS -
1.300 METKOS — 35.000 OKU-
ZEIROS.

B B T T l N O
— ANIMAIS NACIONAIS DE QUA-
TRO ANOS, SEM MAIB DE TRÊS
VITÓRIAS NOJ>AlS - PESOS DA
TABELA, COM DESCARGA PARA
APRENDIZ.

•
WINTER KING, 56 quilos. — Sá-

bado último, na areia leve, em 1.300
metros, sob a direção de Cândido More-
no, com 56 quilos, derrotou Don Pan-
cho. Almofadinha, Jeruqui, Mutlsla,
Lear, El Matachln e GallanI. — Em
plena forma. — Poderá ganhar aqui
também.

ISLETE, 56 quilos. — No ula 28 de
janeiro, na areia leve, em 1.500 metros,
sob a direçãjo de Dario Moreira, com
56 quilos, fol sétimo para i-.ily, Uuano,
Grumete, Ouro Prelo, Idllio e Mariano,
derrotando Incendiário e Ronon. — Bem
exercitado. — E' um bom zar desta
vez.
, ITUANO, 56 quilos. — No Üia 3 de
fevereiro, na areia leve, em 1.SJ0 me-
tros, sob a direção de Dario Moreira,
com 50 quilos, escoltou La Fleche, der-
rotando Idllio, Don Navarro u Califa.
— Anda tinindo. — E' a forca.

NEVASCA, 54 quilos. — Domingo úl-
timo, na areia leve, em 1.500 metros,
sob a direção de Inácio de Sousa, tom
56 quilos, toi quinto para Bongá, ins-
piração, Leuca e Nuvem, derrotando Lo-
bélia. — Vem de fracas atuucões. —
Achamos difícil.

MARIANO, 56 quilos. — No dia 10
de fevereiro, na areia pesada, um 1.600
metros, sob a direção de Ilton dinheiro,
com 55 quilos, escoltou Grumete, der-
rotando Idilio, Ouro Preto, Incendiário
e Elan. — Só melhoras acusou em seu
estado. — E' inimigo temível.

VISIGODO, 56 quilos. — Não cor-
rerá.

IDILIO, 56 quilos. — No dia 10 de
fevereiro, na areia pesada, em 1.600
metros, sob a direção de Antônio Poi-
tilho, com 53 quilos, foi terceiro .iara
Grumele e Mariano, derrotando Ouro
Preto. Incendiário e Elan. — Em bom
estado. — SerA um dos primeiros na
luta final.

ELAN, 56 quilos. — No dia 10 oe
fevereiro, na areia pesada, em 1.600 me-
tros, sob a direção de Armando rtosa,
com 56 quilos, foi último para Grumete,
Mariano, Idllio, Ouro Preto e Incendia-
rio. — Em bom estado, mas em turma
forte. — Sua última orrida fol de-
cepcionnnle.

OITAVA CARREIRA — AS DEZESSE-
TE HORAS E CINQÜENTA MINU-
TOS — 1.300 METROS — 30.000
CRUZEIROS.

BETTING•
— ANIMAIS NACIONAIS DE QUA-
TRO ANOS, SEM MAIS DE UMA
VITÓRIA NO PAIS. — PESOS DA
TABELA, COM DESCARGA PARA
APRENDIZES.

SARGACO, 56 quilos. — No dia 10
de fevereiro, na areia pesada, em 1.500
metros, sob a direção de Cândido Mo-
reno, com 56 quilos, foi terceiro para
Vardam e Borrifo, derrotando Byron,
Noviço, Viscondessa e Igino. — Vem
de boas atuações. — E' uma dns fôr-
ças e vai bem montado.

TARASCON, 56 quilos. — No dia 13
de janeiro, na areia úmida, em 1.300
metros, sob a direção de Ubirajara
Cunha, com 53 quilos, fol último para
Winter King, Sargaço, Normallsta, Pa-
tlfe, Impacto, Livramento, Igino, Vlto-
ria do Palmar, Noviço e Llró. — Seu
estado é bom. — Azar viável.

BORRIFO, 56 quilos. — No dia lu
de fevereiro, na areia pesada, em 1.500
metros, sob a direção de Artur Araújo,
com 50 quilos, escoltou Vardam, derro-
tando Snrgaço, Byron. Noviço, Vlscon-
dessa e Igino. — Anda Ijnlndo. — E'
o favorito da carreira.

NORMALTSTA. 54 quilos. — NSo cor-
rerá.

BYRON, 56 quilos. — No dia 10 de
feverefro, na areia pesada, em 1.500
metros, sob a direção de Adão Ribas,
rom 56 quilos, foi quarto para Vardam,
Borrifo e Sargaço, derrotando Noviço,
Viscondessa e Igino. — Algo melhor. —

Agora serve como azar. — Multo Ia-
lado ria vez passada.

DAMA, 54 quilos. — No riia 3 de
fevereiro, na areia leve, em 1.300 me-
tros, sob a direção de Lagos Mezaros
com 56 quilos, fol sétimo para Sarale-

gre, Bola Dourada, Viscondessa. Vitória
do Palmar. Luis4ana e Diva, derrotando
Tabarôa. — Vem rie fracas atuações.
— Não gostamos.

FAUSTO, 56 quilos. — No dia 17
de dezembro de 1950. na areia pesaria,
em 1.000 metros, sob a direção de Os-
valdo Fernandes, com 56 quilos, foi sex-
to para Cypreste. Tarascon, 'mpanto,

Normallsta e- Pervenche, derrotando
Bola Dourada, El Matachin, Igino, Bre-

jo. Nereida, Garrucha, Nagor e Inda-
ba. — Bfem exercitado. — Possível
como azar.

CURITIBANO, 56 quilos. — Estrean-
te. — E' um paranaense, filho de Why
Not com bons exercícios. — Vai apa-
recer no percurso. — E' muito veloz.

CHEFE, 56 quilos. — No dia 28 de

janeiro, na areia leve, em 1.500 me-
tros, sob a direção de Ciprlano Sousa,
com 56 quilos, derrotou Nlco, Etincelle,
Charuto, Charão, Titã e Fogo Belo. —

Continua em boa forma. — E' ,-ompe-
tidor a ser cogitado.

NOVIÇO, 56 quilos. — No dia 10 de
fevereiro, na areia pesada, em U.500 me-
tros, sob a direção de Salomão Ferreira,
com 56 quilos, foi quinto para Vardan,
Borrifo, Snrgaço e Byron, derrotando
Viscondessa elgino. — Mantém o estn-
do. — Possível produzir boa atuação.

Ks. Ofs.

1—1 LIPE, U. Cunha .... 56 22
2—2 ARIANA, C. Moreno . 54 50
3—3 GUME, R. Urbina ... 56 60
4—4 PACALANO, J. Tinoco 54 60

5 NEGRA MARIA, L. Ri-
goni 52 70

SEGUNDA CARREIRA — AS QUA-
TORZE HORAS E QUINZE MINU-
TOS — l.SOO METROS — 30.000
CRUZEIROS.

Ks. Cts.

1—1 HIPÓCRITA, Ml Martins. 56 45
2—2 BRAZILIAN STAR, Dario

Moreira 54 27
3—3 GUELFO, A. Rosa ... 54 22

" NAPOLEAO, não correrá. 54 —
4—4 CARINHO, O. Ullôa . 56 30

" TRIMONTE, U. Cunha 56 30

BETTING

Ks. Cf».

55 25
53 100
53 —
53 90"
55 70
55 100.

m

TERCEIRA CARREIRA — AS QUA-
TOKZE HORAS E QUARENTA K
CINCO MINUTOS — 1 .«00 ME-
TKOS — 30.000 ORUZEIROS.

Ks. Ots.

1—1 FLORENA. L. Diaz ... 56 80
2—2 SARALEGRE, C. More-

no 56 30
3—3 LUISIANA, L. Rigonl .. 56 35

4 LUJAN, U. Cunha ... 56 80
4—5 BOLIVA, I. Pinheiro . 56 60

fl TINTUREIRA, E. Castll-
lo 56 50

QUARTA CARREIRA — AS QUINZE
HORAS E VINTE MINUTOS —
1.600 METROS — ?n.000 CRU-
ZEIROS."

1—1 LILY, O. Ullôa . .
2—2 GUARUMAN, L. Mezaros 56 60

3 DON NAVARRO, Ubiraja-
ra Cunha 

3—4 ANDORRA, C. Moreno .
5 ALTAMISA, D. Moreira .

4—6 GRUMETE. L. Diaz . .
7 INICIO, L. Rigoni . . .

QUINTA CARREIRA — AS QUINZE
HORAS E CINQÜENTA E CIN^O
MINUTOS — (HANDIOAT ESPE-
C1AL) — l.BOO METROS — 00.000
CRUZEIROS.

Ks. Ots.

54 30
56 60

52 50
50 18
50 40
52 50
52 30

1—1 GENTIL. E. Castillo
LAÇADA, O. Reichel
OBÉLIA, não correrá

2—4 CHANGA, D. Moreira
MUCHACHO. E Silva
OSCAR, J. Porlilho .
SENTA A PUA, L. Rl-^.

goni  5b 50
3—8 DRILIA, J. Tinoco ... 53 80

9 MISS YOU, L. Coelho . 53 60-
10 PARIS. I. Pinheiro". . . 55 100

" ITAVERABA. R. Urbina. 53 100 I
4-11 ORACI.- A. Ribas ... 55 30

12 PÉROLA DE IA PÓ, S.
CAmara  53 80

13 GLA DIO. C. Moreno . . 53 70
" POLA NEGRA, não cor-
rerá  53 —

OITAVA CARREIRA — AS OEZ<SSSE-
TE HORAS E CINQÜENTA MINU-
TOS — l.BOO METROS — 30.000
CRUZEIROS.

BETTING

Ks. nu,

1—1 MAHON, D. Moreira . 58 20
" CALMETE, G. Costa . 54 20

2—2 LUARLINDA, R. Urblnti 56 40
PÂNICO, J. Tinoco ... 82 100
MAÇO, C. Moreno .... 54 70

3—5 JANGADEIRO. «V. de An-
tfdrade 54 30

LEBI.ON, A. Ribas ... 56 100
CORRETOR, C. Brito . ,58 60

4—8 EGLE. L. Diaz 52 40
9 ALPINA, I. Pinheiro ... 56 50
" MEDIA LUNA. U. Cunha ¦ 52 50

Ks. Cfs.

1—1 BAR-EL-GHAZAL, Luis
Diaz 57 30

2—2 CURUPAY, S. Ferreira 52 80
3 BLUE DREAM, J. Por-

tilho 51 150
3_4 SCARLET ORB. E. Cas-

tlllo . , 60 35
" ROMANO. J. Tinoco . 48 35
" ESPUMOSO, L. Rigonl 52 35

4—5 ACIRAM. I. Pinheiro . 54 40
" SELVÁTICO, A. Araújo. 54 40
" CHENILLE. X. X. . . 59 40

SEXTA CARREIRA — AS DEZES-
SEIS HORAS E TRINTA MINU-
TOS — 1.300 METROS — 30.000
CRUZEIROS.

N. da R. — Carreiras do "betting"
— Sexta — Sétima - Oitava.

Não correrão amanha
f/fio serão qprEseníados no corri-

da de amanhã os seguintes pare-
lheiros:

— NAPOLEAO
— PANOPLIA
— OBÊLIA
— POLA NEGRA.

Dr. Jayme Villas Boas
Dr. Norberto Villas Boas

Pele e Slflllb - 1 «,» 3 nn. I. «H-4HII0
2a»., *as. t «as. R. Ouvldni 183-8. 'tlli

DESAIX
Avenida Kio Branco Sll.sala .108.

Edif. Brasília. TeL: 42-2759.
Tfidas as manhas.

BETTING

h.8. CtS.

1—1 MANTOUX. D. Moreira 52 30
2—2 JAVANÊS, 0. Ullôa . 56 27

3 VELUDO. P. Coelho ... 54 60
3_4 N»ON RÊVE. R. Urbina 52 70

5 IMAN, O. Relchel ... 52 80
4—6 PANOPLIA. não correrá. 52 —

7 ECELERO, C. Moreno 54 40

LUSTRADOR
Lustra-se, calafeta-se, estofador o

encerador. Benevennto Alves
Cavalcante.

Tel.: 23-3176 — 82-2136 ou
38-R199

Hotel Repouso dos
Veranistas

MENDES — ESTADO UO RIO

Férias ou «week-fend» — 2 lioras

do Rio, em trem elétrico ou boas

estradas de rodagem — Diárias
CrS 60,00 — Telefone 94 ou

48-0619, no Rio. /
ie—

Achados e perdidos .,
O ex-combatente Antônio Alves Oo-
mes, Incapacitado dft F. E. B., per-
deu no dia 22, no trem de Campo
Grande, entre Realenico e D. Pedro,
uma carteira contendo 2 cartfies:
um para Injrresso nas Casos de Dl-
versões e outro para trânsito livre
nos bondes da Prefeitura. Pede a.
pessoa que a encontrou, por gentileza,
entregá-la a rua Bernardo Vascon-
celos 488, no Realengo, onde serft

 gratificada. 

VENCEDOR :
CLEON  1.»
PERFILOUCO  ?.."

RATEIOS
Do vencedor ..'... Cr!f IK.IXI
Dupla <14i Cr$ 24.00

P L A O Ê fi
Do primeiro Ci.f 14.(«1
Do secundo Cr$ 24,00

25,00
15,00

10,00
10,00

F-3 - FORD -1950
Vende-se um .com motor de I

cilindros, 100 H. P. com carros-
serie ônibus rurul 12 lugares, óti-

mn estado. Ver e tratar il rm-

dos Inválidos n. 184, «om o sr.

Júlio.

QUISISANA HOTEL
POÇOS DE CALDAS
Balneário de água sulfurosa
Boite — Cinema —- Piscinas

Quadras de Tênis — Parques
DIÁRIAS COM REFEIÇÕES: .

pessoa. .  . , Cr$ 130,00
pessoas ... .\. .......... . Cr$ 230,00

CAPACIDADE PARA 800 PESSOAS
Informações e reservas:

Edifício REX — 5.* andar — Sala 501
 Telefone: 22-8554 

COLCHOEIRO
Fan-se reforma a domicílio para o
mesmo dia, leva. nioBtrnnrio em qual-
quer purte da 'cirtnde, sem compro-
nilsso. — Chamar Alcides, pplo tele-
fone: 20-35:15. Nno estando deixar

 recado no Café. 

Os «forfaits» para
a reunião de hoje

Até às 18 horas de on-
tem haviam sido entre-
gues os seguintes "fon

/aiVs" para a reunião de
hoje:

— CHARAO
_ ESPUMOSO

— l-AKUE
4— ASSALTO

_ MIUANTE
—VISIGODO
_ INOKMALIST/

Doi* grandes astms-m
éU444mm

I DRAMA
JREAUtTA

/ftXCITAfflE^apresctffação da'EUROPA 
4UI-

| AMERICft f UMK

< IO <t0«(WIU»O 01 i.M.BIMtj)
+JW).ate'f8aii0SItOI'OC5tl»ftVI

MM BAO J09€

BARRETO PINTO apresenta:
TRÊS grandes atrações no mesmo espetáculo

Kl CHI ARDI JR.
0 CÉLEBRE CRIADOR DA MÁGICA MUSICAL E

SUAS DESLUMBRANTES «ÍÜIÍLS»

na luxuosa e divertida revista de magia

CAVALGADA MÁGICA
(ÜLTIMOS DIAS Dü ATUAL PROGKAMA)

Terça-feira, 27: — Programa completamente novo
A figura mais atrativa do momento atual

A INCOMPARAVEL RAINHA DO RADIO

DALVA DE OLIVEIRA
NAS SUAS ENCANTADORAS CRIAÇÕES

e a famosa «Rumbeira» Cubana
YOLITA MENDEZ

acompanhada pelos «Irmãos Cuba:
(«espetáculos Nelson Sheffick»)

GRANDIOSO SUCESSO
E' admitido o traje «Sport»

«Espetáculos Nelson Sheíiick»
Todos os dias - l SessBes: ns UO e tt horas.

Bilhetes á venda: Camarotes: CrS 180,50; Poltronas:
Cr$ üO.oü; Unlcoos: OTO I8.r>0. - (Selo Incluído).

HOJE: - VESPERAL, AS 10 HORAS
AMANHA, às 16 horas, Vesperal dedicada totalmente ao

mundo Infantil, com distribuição do prêmios o' balas.

"i-ciMiv»T3ii"j»i.ATi
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Corinthians x Vasco,a pelejadehoje
No Estádio Maracanã, à tarde, o jogo-- As

prováveis equipes

T

••,»j.

i

¦

¦

¦-. ^^•¦•.•s^^.^,'-.y':-y*'r.:''--r^:-7^''-\"'',,.\t*
Y.yyY ;:¦;:¦ '.:.:•¦•..': -s;;

P',V. 
'' *•' 1 I lL 

""' '•''' * ' 
JmW ^ * "lÊ

,'*"¦-•**">" ^__r^___PMfc ______r ¦>, ? __i
_|''• 

"' ""' -»"___l- <_^H___K ^%0mB^mmmWmmW^-:\' * _I*_BI

r' . i «íf^í^v, ¦" ^^ "'"^__f''%*' 
v ¦ > »___: *** \*/ ^_B W$l * ____ÜS-^IK;> > -ti. 5' J_. *** ^liá.: :i ^ ¦¦¦'¦á^_B ^ ImIWaaW&wit • _. **- __¦ fiímV. !___ ^___B^,__É ^k. ^ __H &. V _¦ H

¦ ______$ L ?_É_J LÍk'//l hfl JKÉ É__H
H WL \\i_M HE»__f^__ W5a__l __

DOIS ML E QUINHENTOS AMAS ACOMPANHARÃO A CHA MA OLÍMPICA
BUENOS AIRES, 23 (AFP) — Tudo

está pionto para inaugurar, domingo
próximo, os Primeiros .Ioros Esportivos
Panamericános. A Confederação Argen-
tina de Desportos e o Comitê Olímpico
Argentino jâ ultimaram o programa
que será levado a cabo a partir de
25 de fevereiro., A chama olímpica, Ira-
zida pela delegação grega, será condu-
zlda até as proximidades do «Estádio
Presidente Peron» pela Avenida A vel-
laneda, distante doze quilômetros do
centro, por dois mil e quinhentos ai Té-'tas 

que representam os vários países
que participarão tio certame. O fngo
será entregue aos representantes gre-
gos, a cujo cargo, estará a taieía de
conduzi-lo alé o lugm onde eslá colo-
cada a lâmpada vntiva. Posteriormente
os componentes das respectivas delega-
enes. formarRo para iniciai posterior-
mente o destile, por ordem alfabética.
Após a chegada do Presidente da Re-
púhlica, general Peron e esposa, mem-
bros du Poder Executivo e represen-
tantos do corpo diplomático que se-
lâo saudados com as salvas de praxe
será. iniciado o desfile das delegações,
as quais irão se conduzindo para seus
respectivos lugares. Em seguida- será
içada a Bandeira Argentina no mastro
de honra e se acenderá a lâmpada
votiva. Logo será procedido o jura-
mento olímpico, pronunciado simultâ-
neamente por um representante mas-
cullno e um feminino de caria dele-
gacao. Depois do juramento lçar-se-á
o pavilhão olímpico, proçe<lendo-se ime-
diatamente a dcsconcentracão das de-
legacões. Uma banda militar Integrada
por oitocentos músicos terá a seu car-
go a execução do Hino Nacional e as
mai chás que serão executadas durante
o desfile. Anuncia-se que desfilarão.

Tudo pronto em Buenos Aires para a inauguração^dos.frisos Jogos

Esportivos Panamericános - Certos, os cubanos, da vitoria no basebol
—- Favoritos os argentinos no basqueteboi

Equipe do Corintliians, que, hoje, Iara fren.le ao conjunto do Vasco da Gama

alóm dos dois mil e quinhentos atletas,
mais quatro mll pessoas, entre as quais,
chefes das delegações, diretores, téc-
nicos, treinadores e colaboradores, na
cerimônia inaugural que deverá ler ini-
cio cerca de *J0 horas e terminai á por
volta das 22 horas, hora argentina.

ANALISE
Analisando as possibilidades que iém

os diversos países, nos vários esportes,
assinala-su que a Argentina deverá jus-
tifkai o seu titulo de Primeiros Cam-
peões Mundiais de Basqueteboi obtido
em 3 de novembro de 1S)5U em Buenos
Aires. Os jogadores argentinos vêm
sendo objeto rie uma preparação espe-
ciai, assinalanrio-se que esses Jogadotes
já superaram em 25% o rendimento
realizado no certame mundial. Tradt-
cional e perigoso adversário será o con-
junto Nortc-Amerlcano, que se apresen-
tara, agora, com um conjunto mais for-
te, constituído em sua base por joga-
dores rio «Oakland Blues Nuggel», con-
siderada a segunda equipe amadorisla
dos EE. UU., superado apenas pelo
ePhllipps 66*. Ademais essa equipe es-
tara reforçada por alguns elementos do
«City Colege*. A equipe do México, tam-
bém preparada com esmero, apresenta-
rá, um forte conjunto, com pretensões
ao titulo, O chile, por sua parte, cias-
slficario em terceiro lugar no Campeo-
nato Mundial tentará, nesta oporlunl-
dade, superar sua anterior colocação,

e para isso, vem treinando sob a di-
recão de um técnico norte-americano.
Este conjunto será um dos mais pe-
rigosos do torneio, por sua pujanle acao

e assedio constante sob a cesta.
O Brasil também será um adversa-

rio, no qual, precisa-se ler muito cuida-
do. No Campeonato Mundial, êste pais
desmentiu as atuações anteriores que
exibiu nos Campeonatos Sul-Americanos.
As restantes equipes, que se compõem
por Cuba, Equador, Panamá, Colômbia
e Paraguai, somente Cuba possui expe-
riêncla internacional. Os demais, ex-
cluinrio o Panamá, só possuem expe-
riêncla interamericana, e assim mesmo,
com pouco brilhantismo. O torneio dês-
te esporte terá como cenário o estádio
Luna. Park.

SKTE CONCORRENTES AS LUTAS
Quanto as competições de luta, so-

mente sete paises inlervirfio, sendo
Brasil, México, Equador, Cuba e Fa-
námá que já se encontram em Buenos
Aires, e mais Estados Unidos e Ar-
gentina.

PAREDROS QUE CHEGAM
Por outra parte, a ílm de presenciar

os Jogos, chegaram o delegado da Fe-
deracão Internacional de Esgrima, com
sede em Paris, Paul Albert e o diretor
técnico dos Jogos Panamericános, René
Paul Merclére.

TREINAMENTO INTENSO
BUENOS AIRES, 23 (De Milton

Em prosseiruliiícnlo au T,,r"
nelo Kio-Siio I*aulo. jogarão hu-

je. no Estádio Municipal, as

equipes do Corintians, vencedo-
ra do certame dc 1050 c do Vasco

da Gani», campeã carioca. A

luta entre ésse» tvelhos rivnis
.vem sendo aguardada com grnii-
de an§iedndp, dada a combatlvl-
dade do unze alvl-nejrro bandel-
rante.

No Jogo de estréia, no Pacaem-
bu, o Corintians empatou com o

Bangu e o Vasco lambem não

foi além do empate com o Ame-
rica. E' do esperar quo a parti-
dn de hoje seja das mais movi-
mcntiidas.

O ARBITRO

Dirigirá o .K-g» " ¦»«*• Mário
Vinnn, tendo com» auxiliares os

Juizes Carlos de Oliveira Montei-
ro e Alberto da Gama Malcher,

.OS QUADROS
PROVÁVEIS

VASCO: — Barbosa: Atljrustn
e Laerte; Eli, Danilo e .Jorge;

Tesotirinha, Ademir, Dirceu, Ma-
ueca o Dejalr ou Chico.

CORINTIANS: —- Bino; Ho-
mero oltosalein; Idário, Tougul-
nha e .luliao; .Tackson, Euizlnho,
Baltazar, Nardo e Colombo.

À PRELIMINAR
Disputarão a partida, prelimi-

nar as equipes do Americano e
(lalrão, cluhes avulsos.

O HORÁRIO
Preliminar  Uhlõni.
Principal  1(ihl5ni.

ÇmWmm^m /_S1 - /^O_^_Í^^__H^lf^l___l*^l____>^__Si

SEGUNDA SEÇÃO Sábado, Zt de fevereiro de 1051

Embarca esta manhã a delegação da C.B.D. aos Jogos Panamericános
DIFÍCIL JOGO PARA O AMÉRICAPiedade Coutinho da Silva Tavares resolveu se

guir -- Como está organizada a direção das equi
pes de atletismo, natação, saltos, polo aquático

ginástica, remo e tênis, da entidade máxima

Carr, da United Press) — Mais de 700
atletas de quase tôdas as "-publicas
americanas treinaram ontem sob um
sol clemente, quase outonal. os treina-
dores e técnicos de diversas delegações,
quase sem exceção, disseram que seus
pupilos encontram-se em excelentes con-
dições Tísicas para os jugos panamerl-
canos, que seião iniciados domingo pro-
ximo. Somente o campeão olímpico de
natação, o mexicano Joaquim Padilla,
roi afetado por complicações rcsultan-
tes da operação de apèndicite a que se
submeteu há duas semanas, antes de
partir para Buenos Aires. Entretanto, o
médico da delegação mexicana manites-
tou a confiança de que Padilla venha
a participar, dás provas. A maioria dos
técnicos limita seus atletas aos exerci-
cios leves e ginástica, evitando excesso
de treinamento e lesões* de última hora.

Existe uma grande confiança em tõ-
das as delegações, mas, entre os mais
otimistas figuram os cubanos. Não du-
vldam de que ganharão o titulo de ba-
seball e esperam destacar-se em atle-
tismo e natação. Acreditam que o Mé-
xlco será o mais difícil adversário de
baseball. Os treinadores mexicanos dl-
zem que têm mais esperanças em suas
equipes de natação, equitação, baseball
e basqueteboi as quais deram magnífico
rendimento nas provas e treinamentos
até agora.

Quando Luls Marfut, treinador da
equipe de box do Peru, íoi Interrogado
sobre porque trouxe apenas três pu-
gilistas, respondeu: «Porque acredito
que nos conformaremos com apenas *i

títulos de campeões Panamericános».

CICLISMO SOB LUZ ARTIFICIAL

A maioria dos ciclistas peruanos pe-
dalou onlem 50 quilômetros na Vila Pari-
americana, praticando, à noite, no velo-
dromo Palomar. Esla lol .a primeira
experiência sob a luz artificial aqui.

PREJUDICIAL A ILUMINAÇÃO

Os venezuelanos encontram-se em ex-
celente estado físico e os integrantes da
equipe realizaram exercícios leves e ise-
ções de ginástica, diariamente. Os fu-
tebollstas estiveram ontem no estádio do
Huracan, achando-o imperssionante pelo
tamanho e qualidade do campo, embora
tenham dilo que a luz é um tanto
opaca. Os venezuelanos, afostumados
com a iluminação lateral dos campos
de baseball, estranharam a iluminação
verllcal que está sendo empregada na
Argentina. Êste tipo rie luz prejudica
aos que não estão acostumados. Os la-
tist.is chilenos chegaram anteontem a
noite e começaram o treinamento ontem
mesmo. As equipes da Bolívia, Brasil,'estão sendo esperadas a qualquer mo-
mento. Uma vez que náo se alistaram
cinco participantes nas provas de Iating
estas não terão caráter oficial.

Ontem chegaram o primeiro grupo da
delegação do Brasil e o terceiro da ,}e.
legacão do México. O quarto e último
grupo mexicano é esperado hoje, Hoja
também deverá chegar a delegaçíio dos
Estados Unidos, composta por 158 mem»
bros.

A Tocha Olímpica, que arderá na
inauguração dos Jogos Panamorlcanoi
chegou ontem de avião, vinda da Grécia!
guardada por 5 atletas gregos '

Raimundo Dias Rodri
gues no Flamengo

iri. Mi

4-
Deu entrada ontem ft tarde na F,

M. de Atletismo, a pedido de
transferência de Raimundo Dia*
Rodrigues, campeão dn r.a Ido com
vara, do Botafogo para u Flanien-
go. Também solicitou transfprtncia
para o clube rubro-negro o ntlfta
Fernando Alberto Moreira da Ko.
cha, do Fluminense.

Não desertará Piedade Coutinho ria
. Silva Tavares da .equipe brasileira de

natação aos Jogoá Panamericános. A
aplaudida campeã brasileira, que se
tornara indiferente aos preparativos ria
CBD depois que leve negado o pedido
para a inclusão do seu esposo na de-
legacão, compareceu ontem à sede da
Confederação e passou a tomar as pio-
vidências para o preparo da sua do-

«cumentacão. Piedade não poderá seguir
hoje com os demais componentes ria
equipe, mas talvez possa viajai* ama-
nhã para Buenos Aires. Ainda nem
que Piedade Coutlnho lenha voltado
atrás da sua anunciada rosolucüo, pnra
atender ns necessidades da natação bra-
sileira. As contingências a que está
sujeito o Comitê Olímpico Brasileiro,
que recebeu uni mllhflo para cobertura
de despesas inicialmente calculadas Pin
três milhões são bastante duras e não
permitem o Iuno de outios tempos, em

¦que as nossa.-) delegações, às vezes,
mais pareciam uma excursão turística,
familiar do que realmente urna deleca-
ção de atletas amadores... PeTia e que
Talita Rodrigues e Marilena Vieira,
esta de Minas Gerais, não tenham se-
guido o exemplo de Piedade Coutinho
da. Silva Tavares.

SEGUIRA' IIO.IF. A DELEGAÇÃO
DA CBD

Em aviões da «Panair*». e da «Cru-

COMPRA-SE TUDO
Roupas usadas — Máquinas de
escrever e de costura — Encera-
dclras e tudo que represente ra-

lor. Tel.: 48-7180

Dívidas incobráveis
(Juer vender ou receber? Procure I

u Departamento de cobranças -

Ed. Regina — Rua Alcino Guuna
bara 17|21, ».v andar c. 006 A-l.

Telefone: 4Ü-7733.

O estádio do Pacaembu servirá,
hoje, de cenário a mn cotejo de
grande expectativa pnra o púoll-
co bandeirante. E' que, o team
do América, que iniciou o certame

saltos, engatando c(,m o Vasco, pela con-., tênis. ; i
na esta

ENFRENTARA A PORTUGUESA DE ESPORTES EM S. PAULO
tagern ile 1-1 dará combate à
Portuguesa de Esportes.

Por sua vez, a; Portuguesa de
Esportes,» que foi vencida pelo FJa-

zeiio rio Sul*, partirá riesla capital, rie
São Paulo e de Pôrlo Alegre a riele-
gaçãn da CBD, que compreendo hs
equipes de atletismo, nalacái,,
polo aquático, ginástica, remo
O embarque será ãs 7 '

ção de Ulriros. ,
A delegação terá como chele geral

o sr. Manuel Fui lado rie Oliveira, prt-
meiro secretário da CBD, distribuindo-
se assim a chefia das equipes: Atleils-
lr,o — delegado, cel. Arlindo Pinto r-iu-
nes; técnico, prof. Osvaldo Gonçalves;
Ginástica — delegario, tenente Otávio
Carlos Gonçalves; técnico. Artur

coü.n,0dr.Nffi°o 
-camisa?0 fécnlcot j peonato Brasileiro de Remo — 29 de abril, a

Alencar de Carvalho e Manuel Kocna I»* - .
Vilar; acompanhante das moças, sra.
Maria Helena Sanla Riia.» Saltos —
delegado. Roberto Amn.al Pinlo da
I.uz; técnico, Artur Busln. Pulo Aquá-
tico — técnico. Guilherme Shalii juiz,
.losé Ferreia Mendes; técnico auxiliar,
Fausto Alonso. Tênis — delegario, Pau-
lo da Silva Cosia. Remo — delegado
maior Darci Vignoll; técnico,
Rose.

O maior número possível de
concorrentes

3stam | Procurará a CBD dar especial realce ao Cam-

data marcada
i Aprovando proposta do Conselho

Técnico de Remo, a Diretoria da
'c. B. D.. ' ontem reuniria, fixou a
• data rie 29 ile abi 11 para a realiza-

çãn rio Campeonato Brasileiro rie
I Remo. Participaram da reunião, que

Túlio de '¦'ni presidida pelo sr. Mário Pqllo, ns
membros tio' Conselho Técnico de

Remo, srs. Air Pinheiro, Luis Gae-
elzer e Arnaldo Costa, que, depois
de apreciar a questão da representa-
çfio de remo aos Jogos Pan-America-
nos estuda-cam, com a Diretoria, a
possibilidade 

' 
dé fazer concorrer o

maior número possível de concorrer.-
tes ao Campeonato Brasileiro.

mengü por 5-2, certamente fará
Cíirça para obter ampla reabilita-
ção.

OS QUADROS PROVÁVEIS

AMÉRICA — Osni; .loel e Os-
mar; Hilton Viana, Osvaldinho e
Carllnhos; Natalino, Maneco, Di-
mas, Ranulfo e Jorglnho.

PORTUGUESA — Bolívar; Gul-
líierme (Manduco) e Hermínio;

Programa da semana

ILIDO PELA DISCIPLINA NO RIO-SAO PAULO
CONSTITUÍDOS DOIS TRIBUNAIS ESPECIAIS

HOJE

FUTEBOL
TORNEIO RIOS, 1'AL'LO
VASCO X CORINTHIÀNS

Estádio Maracanã, a (arde
TORNEIO RIOS HAIT.O

PORTUGUESA y AMÉRICA
Estádio Pacaembu, em São Paulo,

t. tarde.

Santos, Brand ãozinho e Jullnho;
Renato (Pinga II), Niqulnlio (NI-
ninlio.i, Pinga e Simão. .

Completa a tabela do
basebol

BUENOS AIRES. 23 IAPP) — E' a
seguinte a continuação da tabela dos
jogos de baseball, que terão inicio se»
gunda-Ieira próxima:

Quarta rodada — dia 1-3 — 10 ho-
..as _ Argentina x Venezjiela e Mé-
xico x Brasil; 15 horas — Nicarágua x
Cuba e Estados Unidos x Colômbia.

Quinta rodada — dia 2-3 — 10 ho-
ras — Argentina x Brasil e Venezuela
x Cuba: 15 horas — México x Colom-
iiia e Nicarágua x Estados Unidos.

Sextr. rodada — dia 3-3 — 10 tio-
ras -*- Argentina x Cuba e Brasil s

1 Colômbia; 15 horas — Venezuela x Es-
tados Unidos e México x Nicarágua.

Sétima rodada — dia 4-3 t- 10 ho-
ras — Argentina x Colômbia e Cuba x
Estado. Unidos; 15 horas — Brasil x
Nicarágua e Venezuela x México.

Seguem hoje para São
Paulo, Flamengo e

América
Para as disputas da segunda i_u.

da do Torneio Rio-S. Paulo que terá
como local o estádio do Pacaembu, via.
iarao hoje para a Faulicéia. em Bati.
deirantes da Panair do Brisll, us nm.
dros do Flamengo* e do América, que
serão acompanhados rios respectivos
técnicos, srs. Flftvlc Costa e »Dêlta
Neves.

Ambas equipes vao estreex em S.
Paulo no presente certame, que t«r,
em disputa o valioso troféu <-PaiUo
Sampaio», oferecido pe!» Panalr do
Brasil. Por Isso, chefiando as duu
delegações, seguirão tsmoém Ob presi-
dentes dos dois populares r»ub6E cario»
cas, «rs. Flávio Horta dc Araújo t
Gilberto Ferreira Cardoso.

O S. Paulo F, C, .que enirsntwi
no Rio de .lanelro a jquipe rampeS
do Torneio Inicio, s do nangú, che-
gará a esta capital ès I8h25m. vis.
jando em avião daquela empr-h?.

«Foguinho» dirigirá o
cotejo cariocas x

mineiros
Caberá ao Arbitro gaúcho Osvaldo

Rollas (Foguinho) a direcüo do em-
bate matinal do amanhã, entre cario»
cas e mineiros pelo troféu "Paulo

Goulart lie Oliveira". Não sendo pos»
sivel ao Juiz bahlano Osvaldo Souss

I atender a convocação da C. B D.
Uma vez que não se alistaram amanha, foi solicitada a presença," " 

nesta capital, do veterano apltador
sul-riograndenso.

NOTICIÁRIO DA F. M. F
O Flamengo, remeteu para re- rinthians - de Presidente Pru»

gistro, os contratos do técnico dente
Flávio Costa e
te Adãosinho.

do centro-avan-

AMANHA -I

REFORMA DE PRÉDIOS
Tudo Quanto nele dnsejar: aumen-
tos, pinturas, transformações etc.
Executo com rapidez e perfeição,
facilitando alRum pasamento, MES-
TRE COUTO CONSTRUÇÕES —

Tone: 43-8650; um artista k sua
disposição.

DENTADURAS MODERNAS
AMERICANAS

Brldgcs, coroas c consertos dí
dentaduras cm 30 minutos. —

UR. ROCHA — Av. Marcchai
Florlano 219 — Sobrado — 'J ei.:
23-3HÜ8, a- rua Lopes de Sousa L
-í- Tel : 48-ir»7fi — (Traça da
Baindelra) — Domlnjros o" feria-

dos, das 8 às 12 horas.

Especial rio Justiça de cada enti-
darie, composto de três membros.

O Regiíla-nento diz. o sGgulv.t'**:
— As penalidades que se lor-

na rem necessárias, serão aplica-
 ^as.

Pi 1--+:ninará a Rallía do n- — Pcl;is -«fracSes vurufica-participai a a __auia uu das nos jogos rea]lzâdos no Dls.
trito Federal, pw um Tribuncu Es-

pecia) composto'de três ¦»&) mr-m»
bros Indicados pela Federação Me-
tropolitana dc fulsool.

b) — Palas infrações vernlca-
das nos .jogos realizados sin Sao
Paulo, pur um Tribunal Especial
corr.posio de três (3) inombros In-
dlcados pela Federação Paulista
de futebol.

-- Dus declsOes dos Tribunais

Como aconteceu no nno passado,
os casos de indisciplina ocoivtdos
durante o Torneio RIo-S. Pau'o,
serão julgados por um 'tribunal

certame de remo
SALVADOR, 23 — (Asapress) —

A Bahia participará do Campeonato
Brasileiro de Remo. Para tanto, a
Federação dos Clubes de Regatas da
Bahia, «já convocou os principais re-
madores dos clubes, Vitória. Sao
Salvador, Santa Cruz e Itapaglpe,
para os .trabalhos de Seleção e pre-
paração tia sua representação.

11 riFOGO DE PALHA
Poesias de Guilherme Pastor.
Â venda na Livraria Freitas

Bastos.

ieleildos nos itens «a» e «b», ca-
berá recurso para um Superior
Tribunal Especial, composto de
três (3) membros indicados pela
Confederação Brasileira õe Des-
portos.

ANTIGÜIDADES
Cnmprnm-se praiarlas, porcelanas, (Hs-
tais, pintura, l«ias, marfim, peso nar:.
papeis 

~e 
moveis de jncarnndft- — »>n-

•ta-se o valor d aiitleillündí. C»»«
Anulo Americana Antlcnldnde. Mda.

— RUA l»A ASSKMBI.ftlA, 13
TBr>.: 22-ftflflt.

DK. FERNANDO LINHARES
'CIRURGIA- 

DA SURDEZ — Ouvidos. Narl/ e GarRanta
Kua México, 88 - »" andar - Tels.t 22-8515.

^^^^srsi^^s^o^rêh^Ssr
íWALDEMAR DANTAS

LUSTRADOR
Restauração de móveis em geral. Máxima Perfeição em qualquer

serviço pertencente ao ramo. — Tels.: 29-8912 e 28-»--*.

Ein último lugar o
Botafogq

SANTIAGO OÜ CHILE, 23 (D. P.)
— P.enlizarse & •.lomim.-o ft última ro-
dada do Torneio Quadrr-i-RUlai*. =om
os seguintes encontros: Botafogo ' x
Santiago Mornlng o Nacional x Colo-
Colo.

A colocação dns equipes por ,»ontos
perdidos é n seguinte:

Nacional e Santiago Mornlng, 1 pon-
to perdidos; Colo-Coio,' 2 pontos e
Botafogo, 4 pentos.-

Pinga para o Santos
SÍO BAL 1.0, 2'A - (Asapress) —

Positivamente, estamos numa época
de transferências sensacionais, enlre
os principais clubes futebolísticos do
pais, principalmente dos dois maio-
res centros, que sâo, o Distrito Fe-
defal e São Paulo. Os casos de Ho-,
mero, Itubens, Limlnha, Ciarei e
tantos outros, ai estao como com-
provantes, enquanto outros, sao anun-
ciados com serisaclonalismo. ARora
mesmo, em fonte Informativa digna
de crédito, soubemos, ¦ que não obstan-
te as dificuldades que encontraria
para executar tal pretensão, o Santos
F. C, mostra-se disposto a gastar
uma fortuna para conquistar o ata-
cante Pinga, da Portuguesa de Des-
porlos, artilheiro mor do último cam-
peonato.

S cüBEbos umu-

SrALEXAWDRE
EÜÍTB-ÜS, SEfD TinCIÍ

Calendário da Federa-
ção Portuguesa de

Futebol
LISBOA, fevereiro, (U. P.) — Já

•stá definitivamente elaborado o cr-
lendário internacional português para
a presente época de futebol. A lista
dos jogos dns equipes lusas é a se-
guinte: .

8 de abril, em Lisboa: Portugal x
Itália: 12 de maio, em Carrilff: País
de Gales **! Portugual; 13 de maio,
em Lisboa: Portugual B x Franga B;
19 de maio,, em Everlon: Inglaterra
» Portugual.

Depois, logo em seguiria, sei ao
dlípuladas a taça "Latina" c a ^taça' Rln dc Janeiro".

FUTEBOL
TORNEIO RIO-S. PAULO

' Na Rio :
BANGU X 3. PAULO

No Maracanã

TAÇA 'PAULO GOULART UE
OLIVEIRA"

Jogo decisivo
MINEIROS X CAKlOCAS

Eslá dlo do Vasco, às 9h30m.

Em São Paulo :
PALMEIRAS X FLAMENGO

No Pacaembu; à tarde

CAMPEONATO BRASILEIRO DA
JUVENTUDE

PARA' X AMAPÁ'
Em Belém

AMAZONAS X ACRE
Em Manaus

O Canto rio Rio comunicou que,
em íace a desistência dos demois
clubes, (lesiste também de dispy-
tar as preliminares do Torneio
Rio-São Paulo.

• *
O Canto do Rio pediu licença

para enfrentar, no próximo do-
mingo, em Caio Martins, o la-
moio F. C, de São Goncalo.

» «

O São Cristóvão pediu prorro-
gação da licença de jogos amis-
tosos para enfrentar os seguin-
tes clubes:

o, _ A A. A. Sanlacruzense
—"'de Santa Cruz, de Rio Pardo.

4 de março — A partida com o
TuPã* A A

í 11 de março —- A A

18 de março — 'O Penápolis
p, c. ¦— da cidade de Penápo-
lis, 'todos do interior paulista.

A. Co-

A Federação Paulista solicitou
a inclusão nas relações do Pai-
meiras, Corinhlians e do São
Paulo, os jogadores Liminha. Ho-
mero e Olímpio, respectivamente.» » »

A Federação Fluminense, co»
municou os fatos ocorridos do-
mingo p. p-, no Estádio Caio
Martins, entre as representações
Fluminenses x Cariocas, em
disputa do Torneio Paulo Gou-
lart, lamentando e informando
que punirá o jogador causador
rie tantos atos feios, tendo a par-
tida terminado em ambiente hos»
til para os cariocas.

O Bangu enviou o registro de
Barbatana.

>

de abril a exibiçãoNa segunda quinzena
dos tenistas japoneses

Kamanuro é Takano enfrentarão a equipe brasUeira, à «Taça Dans»
Nao ira a

Ultimando detallies de, «>rdem 
^J^^J^ZT^^

Enfrentarão eles equipe bra-
;ÍTZac2ZloJ do^tfnis Taponéses j 

te

^m_%°. US naDireeunirãao dl | Esperado o Santos em
ontem, a necessária verba para oi l
custeio das despesas, após ouvir os
membros do Conselho Técnico.

Buenos Aires Sofia de Abreu
sileira que fora escalada re»*1- 3 *1=ss

Davis".
IMPOSSIBILITADA DE SEGdR

SOFIA DE ABREU

A equipe brasileir. de tênis nfio
contará com o concurso de Sotis ...

Abreu, o que representa um

NA . SEGUNDA QUINZENA

A exibição dos campeões Japoneses
está marcada para a segunda quin»
zena do abril, antes, portanto dos

Jogos da "raça DaVis", & qual Ka-

Joe Louis e Ezzard Charles
lutarão pelo titulo

Meio milhão de dólares de garantia pela peleja

Belo Horizonte
.BELO HORIZONTE, 23 (Asa-

press) — Chegará, amanhã, a
esta capital, a delegação do San-
tos F. C, da capital bandeiran-
te, a fim de participar do «Tor-
nio Quadrangular», promovido
pelo Atlético, bi-campeão das t-.l-
terosas. América e Cruzeiro. O
torneio será realizado em roda-
das duplas, inicinndo-se domingo
com os preTíôs Cruzeiro e San-
tos e Atlético e América.

slvcl
ê inesperado claro na nossa represe»
tação aos Jogos Panamericános. »
formou o Conselho Técnico ds W»
ção que a aplaudida e^*» f-J'

CAMPO GRANDE E BELFORD ROXO
Terreno» no alcance do todo», com áfruB, lun e rua» «berta»; Campo Grande,

» ínlrêrm da llnlm do Bonde, a « minuto» da Estucfto, lindo laranjal, a par-

HVdeTi UM), PMUenr- entrada e prestações de 
Çr* 

228,50, pm.Une-
Bolfort Roxo. cortado p.-r linha de Onlbu., nervldo Dor trem e!« rlcoj

«em entrada, «rmdlutn: .,

l('II MS PrWBIVrm (mr.r.« • . »ft(1 ¦¦
, .... Vm v..nd,il..ru i\ Avenida Rn Brnnco IH 7? limiar — S/ •JOII-B,

,,7".: Tsr' lin,,,.»."!., ã rua ( n„  Grande nflmcr,, .««. cm frenlr n .Mn,nn.

SEU RADIO PAROU?
Conserte hoje mesmo em sua residência (qualquer mar-

Técnicos especializados. Damos garantia. leio-

22-0571. Oficina, rua São José 56 - 1? - Sala 11.ca),
íont

MIGUEL PEREIRA
sem juros. Construção imediata. Tratar com Santiago. Tel.. 32-U-54.

' 
SAO KUANCISCU, -3 lü,

_ o empresário Bill K.vne liiSSC

Jogará o Botafogo,
amanhã, no Chile

SANTIAGO, 23 (A. F. P.) - No

próNimo domingo, ãs 15 horas, o Bo-
atoso do Futebol e Regatas, d»** sil a-

sil, enfrentará, no Estádio Nacional,
» Santiago Mornlng e às 17 horas, o

Colo-Coio medirá suas iftrcas com o
Nacional, do Uruguai.

TELEVISÃO

(; ELADÈIRA S
GKNERAI. RLBTKIO - 1 tipos ile modelo 1051 - We_tln|rhour-.e
- I-Iiilcn — CroHley — Admirai — d<- (i - 7 — « — v «»

PALÁCIO DAS GELADEIRAS
____»í -aspíasíi •&« «a. "<^K"

Viaja, yara Viena a de-
legacão brasileira de

tênis de mesa
Já se encontra ua Europa a equipe

brasileira de téhis de mesa que parti-
eiparé do XV11I Campeonrlo Mundial,
que será iniciado u 2 de marco pró-
ximo em Viena, Áustria, ^s jogadores,
Batista Boderone, e os irmãos Ivan,
Wilson e Hugo Severo partiram na
madrugada de ontem. O _»mbarque do
chefe da delegação, DJalma De Vin-
cenzl e do Jelegado, . José Mariano de
Campos Filho e esposa está marcado
para têrca-feira próxirhn. Foi cance-
lada a inclusão das jogadoras Lour-
des Torres Garcia e Atila Cnrvalhaes
Pinheiro. Acompanharão a delegação o
sr Jorge de Morais Gomes e* sua i_-
posa, sra. Ivcte Toller Gomes e as
senhorltns Zally Mayer Toller c R"gl-
na Mayer Toller.

Pedido o passe de
Moreno

BUENOS AIKKK, 23 (A. F.
P.) — O Sim Paulo K. C, de Sáo
Piiulo. Brnsll, solicitou tclcfúni-
cnmcntc, nn Boca Juniors, d.-ila
rnpllnl, o passe <lo joijador Jo_6
Manuel Moreno.

que eslá disposto a garanti! ama
renda tie melo milhão de dólarss
para uma luta, em disputa do
campeonato mundial dos pesos-pc-
sados, entre o ex-campeão» Joe
Louis e o titular Ezzard Charles.

Kyne acrescentou que náò está
disposto a conceder nem um cen-
tavóao International Boxing Club.
pelos direitos de transmissão c".a
iuta pelo rádio ou pela teJevlsfto.
devendo o clube obter o que qui-
zer dos próprios lutadores, si com
isso concordarem.

Marshall Miles, empresário de
Joe Louis. declarou-se disposto n
aceitar a proposta de Kyne. '

Bibe jogará contra o
Bangu

SAO PAULO, 2'i — (Asapressl —
O meia esquerda Blhe, que constitui
a mais recente aquisição rio São Pau-
lo F. C está com a sua estréia
no esquadrão tricolor marcada para
domingo próximo, no Rio, quando,
em disputa do Rlo-SSo Paulo, dará
combate á possante equipe do Bnn-
gil, no Maracanã. Os meios sampau-
íinns aguardam confiantes o apare-
cimento do ex-lpiranguense no ala-
que rln vice-eampe&o, acreditando, que
o mesmo, fortalecerá o selor esquer-
do da vanguarda, que tanla preo-
rupacSo tem causado fi coletividade
do <mals querido de SÃo -Paulo».

formou o Conselho Técnico de"Ida campeã encon-
tra-se enferma, impossibilitada
viajar.

Gentil Cardoso também
é vendedor de «cracks» p

PORTO ALEGRE. 23 - <Asapr«M>
— Viajará amanha para o Rio «•

Janeiro, o preparador Gentil caroo-
sn, recentemente contratado peio ¦-.»'

zeiro. O conhecido «coach*» rsnoca»
virá a capital da Republica (»."-
cialmcnlc para vender aos clu
1'Iocbs, os »vpasses» dos ai
Nestor e do goleiro Borracha, amo»

pretendidos pelo futebol 1 ru guai«:
Ao que se anuncia, o Finr.ii'">" »'•*•

interessado no

ie». ct-
acanteí

•í ¦
<;in-slder> Nestor

PROF. MILTON RIVERA
MANGA

ADVOGADO
Méslcn, S8, li andar — Sal» -»-

 Tei.: 11-1111 ¦
 ,u_ _1IIIUU1  

——.-^

Jogo «revanche» entre
os veranistas de Barão

de Javari
Realiza-se, amanhã, no campo

do Estrela F. C, em Miguel Pé-
reira, o jogo revanche, entre os
veranistas de Barão de Javari,
casados e solteiros.

Estão convocados para êste
jogo, os seguintes «crackes»:

SOLTEIROS: — Dagomia, Ve-
nício, Antônio, Chiqulnho I, Luls
Carlos, Jorginho, Vavado, Abe-
lardo, Adriano, Beto, Nelson, Ru-
bens Prino, Chiquinho II e Zc-
zinho.

A madrinha dos Solteiros, srta.
Pepita, seguirá com a delegação.

CASADOS: — Quincas, Sílvio,
Artur. Ademar, Adáo, Aníbal. Ru-
bens. Valdemar, Jorge, Américo.
Wnyllr-n. Klaes, Arniriis, Ari.

A madrinha dos Cnsados. qLio
lambem spRiiirá <*ntn a delegaçfto,
será Mis» Henriette.

VIAS URINÁRIAS E HEMORRÓIDAS
AÜÜOAS OO CRÔNICAS - PRÓSTATA - BEXIGA -J$*S

E URETRA — DOENÇAS DAS SENHORAS — DOENÇA»
ANTJ-RETAJ_

Tratamento rápido em 10 injeções intramusculares
DR. MARIO NEVES HorârIoiaa.7aB«ed_B8ft»

^ 7 horns - Rua Sete de Setembro, Z23 — 5» andar — Tel.: 28-&w>

y

¦ **«

BOTAFOGO
Vendo, .ã rua Real Grandeza, 118 — casas em rua de va,
eom 2 salas. 2 quartos, banheiro, po/.inlia. etc. Pr<»».*»'» - '^
180.000,00, sendo uni sinal de Cr$ (10.0(1(1.0(1. <• o n»M;iii.«' ^
prestações mensais «Ir» Cr$ 2.069,80. Ver, diariamente, (ia^||NA
11 horns, com o si*. Ribeiro, níí casa '». Tratar cnm os sls*. ,v.
ou 1-fcO, om l.iMiios, Horda A* Cia. l.lda., ã avenida ><"
çnilha, 20 — "" andar •— Sala 701. Nâo so atende l><" '''"


