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O Matutino de Maior Tiragem da
Capital da República

O TEMro — PrevlsOes até 2 horas de amanhA, no Dls-
trlto Federal c Niterói: Tempo — Instável sujeito ft chu-
vas e trovondas. Temperatura —• Entrará em declínio

Ventos — Do S, rajadas frescas.

TEMPERATURAS MÁXIMAS E MÍNIMAS ME ONTEM:
Universidade Rural, 29,8-24,8; Méler, 32,3-24,6; Ear&o
da Taquara, 30,4-22.6; Penha, 30.4-22.7: Sanla Cruz,
30,2-22,8; Ipanema, 29,4-21,6; Pão de Açúcar, 27,5-21.0;
Bangu, 31,5-23,8; Jardim Botânico, 29,4-21,4 e Traça

Quinze, 28,9-23,3.
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apaziguamento üi w

Estados Unidos, Grã-Bretanha e
França não aceitam a alegação so-
viética de que o rearmamento da
Alemanha ocidental é o único mo-

tivo da tensão mundial
Reunem-se em Paris os delegados dos minis-
tros do Exterior dos Quatro Grandes, para
resolver sobre os detalhes da próxima confe-

rência dos chanceleres

FOGEM OS NORTE-COREÂNOS AMTE A ONU

GUY MOL-ET PEDIRA RATIFICAÇÃO A ASSEMBLÉIA NACIONAL
Aparentemente, ganhou em princíp

deixando de lado a debatida
io o apoio da maioria dos partidos,
questão da reforma eleitoral

PARIS, 
5 (De Karol C. Tha-

ler, correspondente da Uni-
teci Press) — Os países ociden-
tais pediram à Rússia que se
una a eles para acabar com a
guerra fria na Europa. Antes,
os referidos países lançaram
um repto à Rússia, para a rea-
lUação de um censo de suas
respectivas forças militares e
esclareceram que a atual ten-
são na Europa se deve aos pia-
nos armamentistas soviéticos e
de seus satélites.
Chegar a um
acordo

Os delegados dos ministros
das Relações Exteriores dos Es-
tados Unidos, França, Grã-Bre-
tanha e Rússia reuniram-se pa-
ra tentar chegar a um acordo
sobre o programa da conferem
cia, que deverá ser realizada
em fins deste ano, dos minis-
tros das Relações Exteriores
dos «Quatro Grandes-*.

Os representantes das nações
ocidentais entraram na sessão
inaugural unidos e determina-
dos a «não concordarem com
apaziguamento» e advertiram
que não aceitarão a alegação
russa, de que o rearmamento
da Alemanha Ocidental é a uni-
ca causa da atual tensão mun-
dial. ...

A reunião começou as lbnlani
•¦~*'t_TO.Çt>*t<.C*_l. . Os delegados re-

unirám-sc a portas fechadas,
para resolver sobre os detalhes
da primeira reunião, que os
chanceleres das quatro grandes
potências realizarão depois de
quase dois anos.
Frente comum

A reunião atual, que se rea-
liza no palácio situado perto do
bosque de Bolonha, é o resul-
tado de trocas de notas, às ve-
zes violentas, nos últimos qua-
•tro meses, entre o oriente e o
ocidente.

Os ocidentais decidiram, an-
tecipadamente, formar tuna
frente comum e o programa da
conferência que apresentarão
aos russos. O programa ociden-
ia) se baseia nas notas dirigidas
à Rússia, no dia 19 de fevereiro
passado. Os Estados Unidos,
Grã-Bretanha e França apre-
sentaram à Rússia um progra-
ma de três pontos, para a en-
trevista dos chanceleres. Como
primeiro ponto a tratar, frisam
«as causas da atual tensão in-
ternacional e os meios para as-
segurar verdadeira e perdura-
vel melhoria nas relações entre
a União Soviética, Estados Uni-
dos, Grã-Bretanha e França».

Por sua vez, a Rússia apre-
sentou um pedido, para que se
desse prioridade à questão da
desmilitarização da Alemanha,
conclusão do tratado de paz
com a Alemanha e retirada oe
todas as forças de ocupação
desse país, antes de se iniciar
o estudo da situação geral da
guerra fria.

Programa ocidental
Ernest Davies, delegado brl-

tànico, apresentou, em nome
das nações ocidentais, o seguin-
te pro.leto de programa da con-
ferência:

1  Estudo das causas da
tensão Internacional, na Euro-
n_i etc»

— Completar o tratado pa-
ra restabelecer uma Áustria in-
dependente e democrática.

__ problemas relativos ao
restabelecimento da união ale-

mã e preparativos para o tra-
tado de paz com êsse pais.

Proposta russa
Andrei Gromyko, delegado so-

viético, apresentou, por sua
vez, a seguinte Pr°P°?la:. ._._,

— Cumprimento do Acordo
de Potsdam e desmilitarização
da Alemanha, evitando-se a re-
militariznção desse pais.

— Estudo para a conclusão
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de um tratado de paz com a
Alemanha e retirada, em con-
seqüência, das potências de
ocupação da Alemanha.

3 — Melhoramento da situa-
çâo na Europa para continuar
com a redução das forças ar-
madas dos Estados Unidos, Rei-
no Unido, França e União So-
viética.
Muito significativo

Os delegados ocidentais con-
sideraram mui significativa a
proposta soviética e declararam
que a Rússia, ao que lhes pa-
rece não cedeu nada em seu
critério anterior, de que os pia-
nos ocidentais de armar a Ale-
manha são as raizes da atual
tensão européia.

A proposta de Gromyko de-
monstra que os russos seguem
o programa do Çominform,
aprovado em Praga, no mês de
novembro último: retirada de
todas as forças dc ocupação da
Alemanha, ao que os paises
consideram que daria como re-
sultado inevitável a absorção,
pela República Oriental da Ale-
manha, patrocinada pelos rus-
sos, da República Federal do
Ocidente.
Nenhuma refe-
rência

A proposta soviética não faz
referência ao tratado tle paz
com a Áustria, a respeito do
que há um «impasse» entre
aliados e russos, depois de dois
anos de negociações. Indica
também, segundo acreditam os
delegados ocidentais, que os so-
viéticos poderiam procurar fa-
zer com que os aliados redu-
zissem suas pequenas forças,
ao mesmo tempo em que a Rús-
sia efetuará reduções nas ga-
gantescas forças que possui, o
que deixaria o ocidente numa
situação militar muito pior que
agora.

Não obstante, serviu de esti-
mulo aos ocidentais o fato de
haver a Rússia concordado em
estudar outros assuntos, além
do da Alemanha, e por não ter
procurado complicar a entre-
vista dos chanceleres com um
pedido para que fosse acresceu-
tado ao programa a questão da
China. ,

A sessão de ho.e terminou fts
19hl5m.

PROPÕE-SE A DAR PRIORIDADE AO CO
À ADOÇÃO DE MEDIDAS EC

PARIS, 
5 (l>e Jos.ph GrigR*, correspondente da U. I'.) - <> »«*•

<**iy Mollet, de 45 nnos dc Idade o chefe do Parlld» Socialista
francês, aceitou a espinhosa tarefa do formar o novo -ruvèrno,

após cinco dias do crise política. Mollet, figura <iunsc desconhe-
clda fora da Franca, declarou ao presidente Vincent Aurlol que
aceitaria a presidência do Conselho do Ministros, que ficou vaga,
a, semana passada com a renúncia de Rente Pleven, em melo a
uma crlBO precipitada pela nova lei eleitoral. Disse também Mollet

que suas conversações com ob dirigentes políticos durante os ul-
limos dias lho haviam dado a certeza de que encontraria coope-
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MBATE À AMEAÇADORA INFLAÇÃO E
ONÔMICAS MAIS URGENTES. ¦

raeSo entre os diferentes partidos envolvidos na questão referente

T.ei eleitoral, _ quo. poderia constituir um governo moderado de

''""Anuoclou-se 
que Guy Mollet solicitará um voto de confiança da

Assembléia Nacional, que o apoiaria como presidente do Conw bo

de Ministros, amanha, às 151, 30m. O processo legal requer que

Mollet seja ratificado como presidente do Conselho pela Assem-

bl.ia, antes de selecionar os Integrantes de seu Gabinete, embora

em a. uns casos os chefes de governo contem com um gab.nete

formado antes de pedir o voto de confiança a Assembléia.
Mollet aparentemente ganhou em princípio o apoio da maioria

Uos partidos, deixando de lado a debatida questão da lelonua

eleitoral a qual precipitou a, queda do Gabinete Pleven a semana

ua.snda O novo primeiro ministro em perspectiva se propOe dnr

priori àde ao combate à ameaçadora infla,;.,, o a .do.lto de me-

d dás econômicas necessárias. Indicou Moile. que JA .e che«n

a acordo no sentido dc enviar novamente o projeto de reforma

eleitoral ã Assembléia e deixar as mãos do governo ""«-«"

qê o projeto seja aprovado, enviado ao Conselho dn República
!L equivalente ao Senado - e retorne para segunda discussão a

Assembléia Nacional. Porém, uma declaração dos rndicals-so-

cinli^s expressou claramente que o novo (jahlnete trataria ape-

nas de resolver os problemas econômicos mais urgentes e preparar
as eleições antes de Julho.

Estas penetraram na localidade de
Changpyong, cerca de 40 quilo-
metros ao sul do paralelo 38r
abandonada pelos vermelhos de-
pois de reduzida a um montão

de ruinas

Três divisões aliadas atacam a aldeia de Tae-
midong, num planalto, e obrigam os comunis-

tas a fugir a ímpeto de baioneta

O!

INALANDO 
perante o Comitê de Relações Exteriores do Senado

{ norte-americano, o ex-presidente Herbert Hoover teve oca-

sião de se manifestar contrário à remessa de divisões das for-

cas armada* ianques para defesa da Europa ocidental. No cl.-

ché, três expressões do político norte-americano, quando presta-
va informações e manifestava sua opinião a respeito da oi-

tuação européia.  (Foto I. N. P.)

Clementis será julgado em breve
Aguarda-se que, durante a formação de culpa,
íique esclarecido o misterioso desaparecimen-

to dc três cidadãos norte-americanos

PRAGA, 
õ (b. I\) — Os obset-

vadores ocidentais dizem que
esperam que o próximo pro-

cesso do ex-ministro dp Exterior,
sr. Vladlmir Clementis, esclareça
o surpreendente mistério do desa-
pareclmento de Hermann. Noel e
Herta Flelds, cidadãos norte-ame-
..canos, O processo de Clementis

e outros ex-altos funcionários co-

Estado de alerta
no Cairo

Tem como pretexto
evitar agitação maior
no caso de Marrocos

Disporá a Marinha americaíia de 500 vasos de perra
Planos atuais, parte de vasta campanha de rearma-

mento, a serem concluídos alé 1 de julho de 1952

Contará a Marinha também com mais de 500 embarcações de apoio e

desembarque menores, independ entemente de centenas de aviões
. .... ,..-. •.-«tí.rí i _niis rip um submarino aciona

P,ARIS, 5 (AFP) — A noticia
da proclamação do "eslado
de alerta" no Cairo, sob o

•pretexto de evitar uma agitação
inspirada pelo que te denomina
de "noticias de Marrocos" provo-
con certa admiração nos circulo»
autorizados.

Nõ0 se compreende, diz-se nos
citados círculos, que se as auto-
ridades egípcias queriam veria-
deiramente evitar essa agitação
¦não tenham, simplesmente dado a
conhecer a verdade, isto é, te-
nham desmentido at informações
absolutamente sem fundamento
dicitlgadas pela imprensa egipeia.

E' incrível que estando reinou-
do a calma no Marrocos, no Cai-

~ro tenham sido tomadas medidor,
especiais de policia. Sem dúvida
è a primeira vez que um "estado

, do alerta" é proclamado num pais
qualquer para fazer face a uma
situação criada de modo inteirar
mente artificial Çaseada em. noli-
cias sem nenhuma relação com a
verdade.

WASHINGTON, 
S — (De Dtty-

ton, Moore, da U. P.) — Até
1 de julho de 1952 a marinha

de guerra norte-americana disporá
de 500 vasos de guerra e 800 .'000
marinheiros — sendo a maior ma-
rlnha do mundo, sem termo de
comparação.

Os planos atuais, parte da vasta
campanha rearmamentlsta, ora-
vêem o emprego de três couraça-
rtos, 27 porta-aviões, 19 crubaflo-
res, 250 destróieres, 100 submavl-
nos, cerca de 100 unidades de com-
bate menores de superfície e 14
grupos aéreos de operação, de pnr-
ta-aviões, de cerca de cem aviões
cada.

Alem disso, a marinha contai a
também com mais de 500 embar-
cações dé apoio e de desembartjue
menores, independentemente ne
centenas de aviões de patrulha e

menores, de porta-aviões. Entrará
com mais de metade dns vasos ne
guerra da Força Naval Conjunta
da Organl/açao do Tratado do
Atlântico Norte, que deverá set*
comandada pelo almirante Wil-
liam M, Fechteler, comandante da
ttsquadra do Atlântico dos Estados
Unidos, multo embora alguns 11-
deres britânicos queiram um de
seus próprios almirantes nesse co-
mando. Devido ao tempo neces. ã-
rio para a transferência da reser-
va para a ativa de vasos de guewa
da segunda guerra mundial e para
a construção de novos, assim como
para o recebimento dos aviões en-
comeivlados, talvez a marinha nâo
alcance seus recursos programados
antes de passados 38 meses.

Para tornar a marinha ainda
mais poderosa, os planos prevêem
a adição, dentro de três ou quatro

anos, de um submarino acionado a
energia atômica e de um super-
porta-aviões de 57.000 toneladas,
para comportar bombardeiros itõ-
micos de longo ralo de ação. J*i
tiveram Inicio os trabalhos paia a
casa de Xôrça atômica para o <*ub-
marlno e do próprio submarino,
especialmente desenhado para ela.
O Congresso está concluindo a le-
glslaçüo para o supor-porta-avlôes.

Entre os 27 outros porta-avr»cs,
haverá três da classe "Mldway".

de 45.000 toneladas, nove da cia.-
se "Essex", de 27.000 e quatorze
de 14.500 e de 11.000 toneladas,
das classes leves rte escolta.

Quartdo terminar a guerra da
Coréia, mais forças navais serão
transferidas para o Atlântico, mas
poderosas forças de operação per-
maneccrfto, tanto no Pacifico Cen-
trai quanto no Extremo Oriente.

munlstas, acusados dc conspiração
cunlia o' governo, deverá começar
em breve, ao que se espera. O mes-
mo comunicado quo esclareceu o
mistério do desaparecimento dc
Clementis — sua prisão — trouxe
n baila novamente o intrigante de-
sapa, .cimento de Flelds c de seus
amigos tcheeos.
Desde que o trio norte-americano
desapareceu, em meados de 1949,
wírios altos funcionários tcheeos
íoram denunciados cunio tendo ti-
do contacto com éle e este ou
aquele dos Fields tem figurado
com'a designação de "agente noi-
te-amerleano" em quase todos os
grandes processos politicos da Eu-
ropa comunista.

Noel Fields, de 46 anos, ex-um-
clonário do departamento de Es-
tado e do serviço de assistência,
desapareceu depois de ter deixado
Praga para Bratislava, a 13 de
maio de 19*19. Dizem as autoiida-
des tchecas que êle deixou o Pais,
mas náo querem ou náo sabem dl-
zer como e onde êlo cruzou a íron-
telra. Seu irmáo Hernann, de 10
anos, velo a Praga, em agosto de
1949 e partiu depois para Varso-
via aparentemente à procura de
ÍVoél. Em agosto do mesmo ano
passou pela aduana do aeroporto
de Varsóvla, com destino a Pi aga,
mas jamais chegou aqui. Os polo-

i neses Insistem em que êle partiu

j e os tcheeos dizem firmemente que*
í êle nfto chegou.

TÓQUIO, 
5 (Terça-feira)

(Eamest Hoberecht, corre*»-
pondenle da U.P.) — As for-
çn.s da. ONU puzeram em fuga
,uma divisão norte-eoreana, que-
defendia estratégica elevaçáo na
zona centro-oriental da Coréia.
e penetraram na localidade de
Changpyong, cerca de 40 qui-
lômetros . no sul do Paralelo
38, abandonada pelos vermelho.-*
depois de haver sido convert.-
da em um montão dn ruínas
pela aviação e a artilharia
aliada.

Forças de três divisões nor-
te-amerieanas — primeira de in-
fantaria naval, segunda de in-
fantaria, que inclui uma unida-
de francesa, e sétima de infan-
taria, — atacaram a aldeia do
Taemldong, num planalto oiv!.
há. zonas virtualmente inexpl'*-
radas, e obrigaram a fugir au-
te suas baionetas e intensos
bombardeios de artilharia ua
tropas da primeira, dlvi.8.0 du
infantaria norte-coreana. Do
acordo com ns últimas informa-
çç.ões, os norte.-corcanos retl-
ráram-_l para tuna. linha de de-
fesa lm. rovlaada ao longo ii«
uma série de elevações ao nor-
te de Taemidong.

!¦

_

Se não fugirem
ü correspondente da U. P.

Jack Burson, informou quygJ
coronel Willtam Quinn, co_Ks-
cido pelo* soldados da sétima 4
divisão como íBuCfalo Bill**. de»
clarou o seguinte: «Destruire-
mos -Shcs vermelhos, rc nâo fu-

girem mais para o norte». Uma
unidade de tanques da sétimag
divisão penetrou em Chang;py-r
ong e regressou fts sua» linhas
informando que a «cidade nâo
é mais que um nome». Vm ofi-

Mercado do cacau
NOVA YORK, 5 (U. P.) - O

preço médio do cacau para entre-
ga Imediata subiu 47 pontos, pas-
sando a 38,37 centavos de dólar,
por llbra-pêso.

Ò Bahia Superior e o "Accra

Falr Fermented" permaneceram
Inalterados, em 38,25 e 38,38 cen-
tavos por libra, respectivamente.

Julgamento de
Oscar Collazo

WASHINGTON. 8 (A. F. P.) —

O ministério público terminou boje
o seu libelo contra Oscar Collazo,
nacionalista portorrlquenho, que
tentou assassinar o presidente Tru-
man, a 11 de onvembro do ano
passado.

No tiroteio em frente à "Bls.ir

House", um dos guardas íoi mor-
to por Collazo, que é acusado d*
assassinato e tentativa de homlêl-
dlo.

Os advogados da defesa pediram
que o juiz dê Instruções a júri
atualmente em vista.

O Juiz federal T. Alan Golds-
borough recusou formalmente êsse
pedido.

Acredita-se que o julgamento
terminará antes do fim desta se-
mana.

Pediram os comunistas o apoio áo Papa

r-^r-m
;, 'íàJwjy'MIU

AV. G1.AÇA ARANHA, 169
T. 22-8483

ELEITO 0 SR. JOÃO CARLOS
MUNIZ

NOVA YORK, 5 (U. P.) — O
sr João Carlos Muniz, delegado
do Brasil às Nações Unidas, íoi

eleito por unanimidade presidente
da Comissão de Medidas Coletivas,
criada pela Assembléia Geral para
estudar os métodos de coordenação
das forças armadas, que os Esta-
dos membros sâo convidados a
pôr à disposição das Nações Uni-
das, para repelir a agressão, caso
está fosse Iniciada.

A candidatura do sr. João Car-
tos Muniz, apresentada pela Venc-
r.uela, foi apoiada pela Turquia e
Bélgica..__-_—.^

CIDADE 
DO VATICANO 6

(U.P.) — O papa Pio N.1I
rejeitou o pedido comunis-

ta no sentido de que apoIas*e
o Conselho Internacional , do
Faz, dominado pelos vermelhos,
e recordou a. estes que tem
estado constantemente advo-
gando a paz.

A resposta do Sumo Ponl.i-
fice e o pedido doa cnmunstas
foram trazidos a público peln
<0-servatore Romano», jornal
do Vaticano, que publicou as
cartas trocadas a êsse propo-
sito. O jornal publicou uma
caria dirigida ao papa por ire-
deric Joliot-Curie, presidente do
Conselho Mundial de Paz, qua
recentemente celebrou uma reu-
niáo em Berlim. A carta, es-
crita em francês, aludia íi en-
cíclica papal de 19 de julho do
1950, sobre p.s «armas cruéis-*,
e a outros pronunciamentos do

pontífice sobre a redução dos
armamentos e a paz.

A carta de Joliot-Curie dizia,
entre outras coisas: «Tomamos
a liberdade de fazer um apelo
a S. Santidade, para que apoie

pelos meioa que julgar oportu-
nos estas propostas para a re-
dução das forças armadas, que
constituem passos para o de-
sarmamento geral».

Em nome do papa, respondeu
o sub-secretário de Estado do
Vaticano, monsenhor Giovan-
nl Battista Montinl, dizendo:
»Não podemos deixar de ver
com prazer o reconhecimento
rio fato de que o Sumo Ponti-
fice sempre levantou sua voz
em favor da paz, em favor de

Queriam que Pio XII apoiasse o Conse/ho inferna-

cional de Paz, sofc o patrocínio do conhecido marxis-
fa francês Fredef co Ju/íof-Cune

Rpoordou Sua Santidad^õulõutra coisa nãotem feito senão advogar

MnZntemwte* trlnquilida de do mundo, repelindo a guerra
COÜ»ldUW5lUci.i,Oi -o -a .„_„.._ 

, --ram „« declarações do
uma paz verdadeira e justa.
Essa é uma questão que muito
amiude, multa gente tem ne-
gado ou tem mal entendido,
em passado próximo: palavras
e ações do Santo Padre têm
sido tergiversadas, até o ponto
de que poderosas organizações
que,* .não obstante, asseguram
(-ue trabalham pela paz, che-

garam até a procurar fazer

prevalecer entre as massas a
abs-urda calunia de que o papa
desejava e era partidário da

guerra».
Monsenhor Montinl referia-se

â. propaganda comunista que

Cotação do café
NOVA YORK, 5 (U. P.) — O

café Sanlos "S". a termo, fechou
de 5 pontos de baixa e 10 de alta
e foram vendidos 25 contratos. O
Santos "U" fechou nominalmente
de 15 pontos de alta a 5 de balsa.

No mercado para entrega Ime-
dlata, "S preços continuaram sem
alterações, com o Santo.- . a .w
eents a libra-pêso e os colombla-
nos a 60 cenls.

acusou o Vaticano de «bélico
ao» e de apoiar os planos nor-
te.-americanos para «atacar» a
União Soviética.

O «Osservatore Romano» pu-
blicou as cartas depois que ele-
mentos comunistas disseram
que o papa estava a seu fa-
vor, no tocante ao desarma-
mento e à. paz. Pietro Nennl,
líder socialista que segue a po-
lítica do- Kremlin, declarou, em
comício celebrado ontem, que os
comunistas estavam procurando
obter «especialmente junto a
tão alta autoridade espiritual,
meios que nos possam condu-
zir, ainda que por caminhos dl-
ferentes, para o objetivo co-
mum, sempre que se trate de
u'a marcha para a paz».

Entretanto, ato seguido, Nen-
nl referiu-sé à resposta do Va-
ticano a carta da organização
comunista e assegurou que oa
vermelhos têm provas de que
existe uma cruzada lançada p<*-
lo Vaticano, contra uma parte
do mundo.

Monsenhor Montinl, depois de
referir-se àqueles que terglver-

saram as declarações do papa,
acrescentava que «é evidente
quo o Vigário do «Príncipe da
Paz», chefe visível da Igreja,
cuja missão é fazer com que a
justiça e a caridade imperem
sobre a terra, n8o pode ter de-
seio mais ardente que o de
qiie se estabeleça a paz entre os
homens».

Meios vatleanistas disseram
que se decidiu a publicação das
cartas para evitar tergiversa-
ções ã carta de monsenhor Mon-
tini, e .que se dissesse que o

pontífice apoiava o.Conselho In-
I ternacional da Paz. Mas o que
1 naqueles meios se considerava

como mais interessante é o fa-
, to de que uma organização ln-

ternacional dominada pelos co-
munlstas se, tenha dirigido ao
papa. Ao publicar aa cartas,
o «Osservatore Romano» enca-
beçou-as com uma nota, dlzen-
do: «Em várias partes foi dito
que, em nome de S. Santidade
Pio XII, foi enviada uma car-
ta ao «Conselho Internacional da
Paz*. Com o fim de sermos exa-
tos e de esclarecer esaas notí-
cias, julgamos oportuno publi-
car os seguintes documentos:

cinl dessa unidade di-i5-'* qu. o«
bombardeios de artilharia e da,
aviação aliadas converteram &
localidade em um montão de
escombros.

Acrescentou o oficial que os
comunista?, antes de se retira»

i em destruíram uma ponte sô«
bre o rio Pyongchang, que con-
iluz a zona de concentrar,;'-o co»
munista em Changdong, õ qui-
lômetros nn norte. Os comunis-
tas somente puderam oferecer
resistência no f lanço esquerdo
rins forças aliadas, no planalto
de Taemldong. Nessa zona, um»;
unidade francesa estava tra-
vando encarniçada batalha con-
tra umn unidade comunista, 7
quilômetros a nordeste dn 1-Iaa-
nhung, no centro da estrada
Hoengsong-Pangnln.

Ao norte de
Saemal
Patrulhas de tanques c uifan-

taria da primeira dtvIsSo ria. in»
fantaria naval atacaram linha»
comunistas nas cercanias de Ha-
tami, 2 quilômetros nn norte da
aldeia de' Saemal. e outra pa-
net.rou ern Kayudong, f' quilo-
metros e meio a nordeste de
Hoengsong. Fssas patrulhas ti-
vernm de retirar-Pe decido ao
fogo de morteiros das tropas co-
munlstas, entrincheiradas nas
colinas próximas.

Embora os aliados avanças-
sem em, virtualmente, todas nm
zonas do setor centrai da fren-
te coreana, há indicio., de que
os comunistas ainda sáo ca-
pazes da substituir pelo menos
parte das crescidas baixas qus
estão sofrendo. De acordo com
cálculos do quartel do oitavo
exército, os comunistas tive-
ram uma média de ..500 bai-

/xas diárias desde o dia 2ü de
'janeiro último. O correspondei.-

te da V. P., Wiüiam Chapman,
Informou que patrulhas da pri-
meira divlsáo de infantaria ata-
caram o que «podo ser a prin-
cipal linha de resistência china-
sai\ acrescentou que «informa-
ções recebidas nos postos de
comandado aliados indicam que
todas ns colinas diante rie nos-
sas posições encontram-se de-
fendldas peia Infantaria comu-
nista, apoiada por medalhado-
ras e morteiros.
Reforço comunista

A oeste do setor da primeira
divisão de Infantaria naval,
uma patrulha da primeira dl-
visão de cavalaria penetrou em
Yongdurl, avançou pela estra-
da de Hoengsong e aproximou-
so da localidade, em poder d«
infantaria naval, antes de re-
gressar as suas linhas. Vm des-
pacho do quartel general da '

terceira divisão de infantaria
norte-americana informa que na
zona no longo do rio Han, a
leste de Seul, os comunista»
estão reforçando suas tropas.; ;
As atividades nessa zona redu- j
ziram-se a duelos de artilharia» '

porém pilotos aliados Informar.'
ram que observaram «numero-
sos» caminhões e outros vet-
culos, que se dirigiam para a
capital sul coreana. *.

DR. P. DE ARAÚJO PENA
CMN1C . IIOMKOPATICA

Cm..: QultRn-H, 17 - Tel.: 43-3»l_
Ho».! r> ile Julho. ... Tel.t ».-»*«

OLHOS — Dr. Gervais
DOENÇAS E OPEKAÇOES

Rua Gonçalves Dias, S0, d.v and.
Tel.: 22-TJ68

| BANCO DE CRÉDITO REAL
DE MINAS GERAIS S. A.

60 anos do bons serviços
Avenida UIo Branco, 11 <!

Rim Visconde ile Inhaúma 14
Traça da Bandelrn, 141
Rua Uranos !>Ho (Ramos)
Estrada do Portela .«-'A

REJEITADO 0 PROJETO SOBRE
CONVOCAÇÃO DE RECRUTAS

WASHINGTON, 5 (A. F. P.) —
Por 55 votos contra 3t, o Senado
americano rejeitou hoje a propôs-
ta do senador republicano Wayne
Mors, visando fixar em 18 anos e
melo a data de convocação dos
novos recrutas.

A Idade de convocação - um dos
pontos mais discutidos do projeto
de lei submetido ao Senado, par»',
elaboração dn programa de servty
ço militar obrlfiat6rlo.
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Jangada de palitos
de fósforo...

R. Magalhães Júnior
Eu não sabia que fosse tão bom ser deputado

federal e, mais que deputado federal, presidente
da casa do Congresso que funciona no Palácio
Tiradentes. Mas começo agora a ter uma idéia
das vantagens e das delicias que tal posição
oferece, diante do desespero com que o simpático
e vivacíssimo sr. Cirilo Júnior procura agarrar-
S6i _ náufrago político do sossôbro irremediável
do PSD, — à menor lasca de pau que lhe passa
ao alcance. Braceja êle de tal forma e cata coisas
ao redor de si com tal ânsia que nos dá a im-

pressão de um sujeito que coleciona palitos de

fósforo, no mar alto, para com eles tentar fazer
sua jangada salvadora...

E' muito triste a derrota do sr. Cirilo Júnior.

Principalmente para êle. Nós outros, em ver-

dade, não temos nada com isso, pois não somos

parentes ou dependentes do presidente do PSD,

nem pertencemos a êsse partido, para chorar-lhe
as máguas, associados à sua dôr d'alma profunda
e compreensível. Apesar disso, é triste para nós,

também, que vemos um homem tão altamente
rolocado nos quadros do governo passado, — e

até por vezes lembrado para presidente da Re-

rública nas conversas moles da sucessão, — de-

gradar-se de maneira tão gritante e tão incon-

cebivel, no jogo das chicanas eleitorais, na ânsia

dc arrancar, de qualquer modo, por bem ou por
mal, uma cadeira de deputado, que o povo pau-
lista lhe negou. Presidente da Câmara e presi-
dente do PSP, engendrador da candidatura Cris-

tiano na impossibilidade de engendrar a sua pró-

pria candidatura, o sr. Cirilo Júnior devia ter

sido o deputado do PSD mais votado em Sao

Paulo, se fosse um lider eficiente e capaz, a

menos que sua posição rie chefe de partido fosse

O fruto de manobras palacianas, ou de conluios

artificiai*; Entretanto, não conseguiu êle eleger-

se. Ficou na rabadilha, como um simples segun-
do suplente! Bateu ãs portas da Justiça Eleitoral,
com todas as suas manhas e artes de advogado,
para ver se melhorava a sua situação, e fracas-
sou. Pretendeu a realização de novas eleições em
seções que iião se reuniram, e isso lhe foi nega-
do. Nas suplementares, que vão ser realizadas,
onde houve urnas anuladas, não poderá conse*
guir naria, como já se sabe. E, por isso, lança
mão do último recurso, — e de um recurso
positivamente sujo: pleiteia a cassação dos man-
datos de dois de seus companheiros de chapa,
eleitos em São Paulo, a fim de poder voltar à
Câmara! *

Nunca se viu disto, em nossa história poli-
tica: o chefe de um partido, derrotado, esma-
gado nas urnas pelo desprezo do eleitorado, que-
rer despojar dos mandatos dois de seus próprios
companheiros de chapa, para que possa salvar-
se à custa da desgraça alheia... Belo exemplo
de solidariedade partidária, êsse, não resta a me-
nor dúvida! Um dos ameaçados é o general da
reserva Lima Figueiredo, que dirigia uma es-
trada de ferro em Bauru, de propriedade da
Uniãu. Estando naquela cidade do Noroeste pau-
lista, não teve conhecimento da data da diploma-
ção, por falta de aviso do Tribunal Regional
Eleitoral, e só soube da mesma, pela leitura dos
jornais, três dias depois, quando deixou o exer-
cicio do seu cargo. O outro não sei bem se é
o sr. Marino Machado de Oliveira, ou o sr. Pas-
conl Rainieri Mazzili. Está nas mesmas condi-

ções. Que um elemento da UDN, do PTB, do
PSP ou de outro qualquer partido procurasse
bombardear esses deputados eleitos pessedistas,
seria coisa muito compreensível. Estaria na ló-

gica das competições partidárias. Mas que seja
um próprio elemento do PSD, — e justamente
o seu presidente em exercício, a quem seria de

exigir superioridade, compostura e equilíbrio, é
coisa verdadeiramente de estarrecer. Não só es-
tarrece como nos demonstra que o sr. Cirilo
Júnior está muito longe de -ser aquele «gentle-
man» de grande esportividade que muitos su-

punham que fosse, pois êle está fazendo questão
de aparecer ao.i nossos olhos é como um chicanei-
ro vulgar e um caso hediondo de antropofagia

política...

VARIAS OCORRÊNCIAS

Homicídio — Desastres — Atropel amentos — Acidentes — Agressões
— Incêndio — A ssalto — Baleado

Registraram-se. domingo e ontem.
nesta capital, entre outras, as seguin-
tes ocorrências:

Homicídio
Na avenida Mem de Si, em frente fi

«Leiteria Boi», achavam-se o comercia-
lio Válcllt Agostinho, de 22 anos de
Idade, solteiro, residente 6 rua Bento
Ribeiro, S2, apartamento 3 aeompa-
nhado de seus amigos Edson de Jesus
morador na rua Visconde Gouveia. 99,
apartamento 1 e Alexandre Ferreira,
domiciliado na rua Sousa Neves, 27,
quando *mtre o primeiro e um riesconhe.
cldo que por ali passava, houve acalo-
rada discussão. Em dado momento, ês-
te último desfechou um tiro no comer-
clárlo, feiindo-o gravemente no ahdo-
men, e evadlndo-se. em seguida para
voltar minutos depois, no auto de pra-
ca 5.4S.1S, dirigido pelo motorista
Humberto da Silva Leite. Saltando do
veiculo, ofereceu-se para levar Valdir
até o Hospital rie Pronto Socorro. |á
que a ambulância estava demorando.

Em caminho o agressor, conversando
com os amigos de Valdir, declarou ser
oficial da Polida Milijar. l.o tenen-
te Eduardo, do 4.° Batalhão de Infan-
taria, mas, logo depois de haver Vai-
dir dado entrada no H.P.S., o agres-
sor tomou destino ignorado. A vitima,
faleceu, ao ser Internada naquele noso-
comlo sendo o cadáver removido para o
necrotério do Instituto Médico Legal.

O fato fol comunicado h policia do
5.° distrito que apurou haver no 4.°
Batalhão da Policia Militar dois oficiais
com o nome de Eduardo: Eduardo VI-
laça, primeiro tenente e o aspirante
Eduardo Carlos Corlsl, este último re-
sidente k rua do Riachuelo, 32 apto.
124. cujos traços coincidem com a des-
crlcfio feita por Edson <Je Jesus. Fo-
ram tomadas providências no sentido ie
serem ns dois militares apresentados «
rt-ingncla, a fim de prestarem declara-
ções.

Desastres
nI nia Hadock Lobo, em frente ao

n. 375, o automóvel n. 10.96.53, diri-
gldo pelo seu proprietário, o dentista
Liclnio Machado Pinto, fol Imprensado
entre os bondes n. 2.059, da Unha fifi e
n. 2.064, da linha 68. dirigido pelo
motornelro regulamento 8.026. Em con.
seqüência do desastre, o dentista e seus
filhos. Marta e Marcos, sofreram for-
tes contusões e escoriações pelo corpo,
enquanto que a menor Maria Cristina,
de 5 anos. filha rio ooronel Miranda
de Carvalho, comandante dn Forte Du-
que de Caxias, que se achava nn vet-
cujo, sofreu fratura exposta do braço
dlrc-ito e forte contusão nn frontal.

Tamhém sofreu ferimentos o mérii-
cn Nélsnn Silva, sogro do dentista, sen-
do todos meriicadns na casa de saúde
N. S. rie Fátima.

* *
Na avenida Brasil, próximo & rua

Gerson Ferreira, a motocicleta de chn-
pa 11-78, dirigida pelo seu proprletá-
rio Artur Domingos Graça, brasileiro,
casado, com 28 anos. comerclárlo, re-
sidente na rua Pareto! 52 tombou ospe.
tacularmente. Em conseqüência do de-
gastre. além dn proprietário da má-
quina, ficaram feridas também duas
mocas que viajavam ao seu lado. Tra-
ta-se de Áurea Pinho, brasileira, de 29
anos, solteira, que sofreu fratura da
clavlcula. esquerda, e sua lrma Antõ.
nia de Jesus Pinho, de 26 anns, soltei-
ra, que além de fratura exposta da
mandlbula e fratura dos ossos do na-
rlz, sofreu concussSo cerebral.

As duas lrmás foram Internadas no
Hospital Getúlio Vargas e Artur, com
escoriações e contusões generalizadas
fol medicado naquele hospital.

* •
Na avenida Copacabana, próximo ao

Lido, verificou-se uma colisão de au-
tomóveis, ficando feridos Abílio Viei-
ra Monteiro, de 76 anos, português.
casado, comerciante, e sua esposa, Eli
zia Monteiro, rie 65 anos, doméstica,
residentes na rua Barata Ribeiro, 54.
Ambos foram medicados no Hospital
Miguel Couto, onde Abílio ficou inter-
nado. « *

Na rua Prudente de Morais, esquina
de Aníbal de Mendonça, o ônibus n.
8-19-38 da Vlaciio Relâmpago, chocou-
se com o automóvel particular 62-95,
dirigido por Alberto Lobar, de 25 anos,
morador na rua Ana Nerl, 662. Este
ficou com ferimento na cabeça e cam-
bém sofreram ferimentos as seguintes
pessoas que viajavam no veiculo: Ma-
rieta Lara. rie 24 anos, residente na
rua Marquês de Abrantes, 147. com
ferimento na perna esquerda; Regina
Afonso, de 18 anos, domiciliada na tua
Cardoso Júnior, 70. apartamento 102.
com contusões, e Teresinha Afonso, rie
25 anos, residente na mesma casa, com
fratura da perna esquerda. Todos re-iraiura aa perna KMjueiua, iuu«w if i ua uw« r*.*\,.ia, *.-*. w 
ceberam curativos no Hospital Miguel carro, Vitiato Martins, transportou a
Couto. Tomou conhecimento do fato «»¦*-*•» •»••> H-v-nlUil rin Pronto Socorro,

policia do 2o distrito.

Atropelamentos
Na avenida 2!» de Outubro, esquina

Na avenida Passoos, esquina de Pre- com a rua Silva Gomes, um auto par-
sidente Vargas, um ônibus de linha ticular atropelou a menor Idenir, de
120, da Viaçáo Copanorte, dirigido por 8 anos. filha de Manuel Lopes de Oli-
Lindemberg Lima, atropelou o sapa- •••*¦-= maciricnta •*••> m** nnn,*, rv*rlll*i.
telro JoSo Augusto Pereira, de 77 --.nostcíro João Augusto fereira, ne u ânus, -s, em <_*ieni.> ¦•.uiu, ^uc ¦*¦¦>¦.-»->
viúvo, português, residente na rua Ba- ocasião, em companhia de seu
..- _ .*. _ ¦-.¦¦¦ _ n/i:.. aa m* mm*.*, tt a .mil rr--,.¦. .*!.-. r-rtft-Mci er-m \'ac ffj.Hrfn-.ntn*:.rão de São Félix, 44 casa II, o qual,
no momento, atravessava aquela arte-
ria, produzindo-lhe fratura do crânio.
Socorrida pela Assistência, a vitima fol
Internada no Hospital de Pronto So-
corro, 6endo o motorista preso e au-
tuado na delegacia do décimo distrito
policial. • • m

Na avenida Brasil, próximo ao ce-
mitério rio Caju. foi colhido por um
auto de chapa ignorada que por ali
transitava, em excessiva velocidade, o
mecânico Jair Martins Dias, rie 17 anos.mecânico* .jair tnaruns uiu>, ut* .w atui** iww üuli <- « K.«*-.*.« —¦ •-
sa'telro, domiciliado na rua ftue-V» ] tomou conhecimento do t*ta.

VÍTIMASdoTRÁFEGO
(MORTOS NESTE MÊS)
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Total em 1950... 439

Total Jan. e Fev. 79

MARCO 1  0
MARCO 2  0
MARÇO 3  2
MARÇO  2
MARÇO « 3
MARÇO ¦*¦
MARÇO 7 
MARÇO 8 
MARÇO 9 
MARÇO 10
MARÇO 11 
MARÇO 12 
MARÇO 13 
MARÇO 14 
MARÇO 15 
MARÇO 16
MARÇO 17 
MARÇO 18 
MARÇO 19 
MARÇO 20 
MARÇO 21
MARÇO 22 
MARÇO 23 
MARÇO 24 
MARÇO 25 
MARÇO 26 
MARÇO 27 
MARÇO 28 
MARÇO 29 
MARÇO 30 
MARÇO 31 
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Eugênio, s.n. Cnm fratura da coxa
direita, a vitima íoi internadu no UPS.

m m
Na entrada Rio-São Paulo, no qullô-

metro 40, um ônibus da Escola de
Agronomia atropelou Aníbal Piororl, de
44 anos, casado, motorista, residente
na rua João Teles, 180, em Campo
Grande, que, ao ser medicado no Hos-
pitai Rocha Faria, faleceu, sendo o
cadáver removido para o necrotério do
Instituto Médico Legal.

* • •
No largo da Carioca, o ônibus chapa

8-14-81, da Viação Oriental, linha 130,
dirigido pelo motorista João dos Santos,
atropelou e matou uma senhora de côr
parda, aparentando 80 anos. Com gula
da policia do 8o distrito o cadáver foi
removido para o necrotério do IML,
sendo o motorista preso e autuado na-
quela delegacia.

• •
Na estrada Ilha, em Campo Grande,

o operário Alcides Gomes Tavares, de
33 anos, solteiro, morador na rua An-
tônio Rego, 227, em Olaria, fol atro-
pelado por um automóvel, sofrendo gra-
ves ferimentos. Ao ser Internado no
Hospital Rocha Faria, faleceu, sendo
o cadáver removido para o necrotério
do IML.

Na praia do Flamengo, em frente ao
Clube de Regatas do Flamengo, o jo-

Nu parque de diversões da Quinta
da Boa Vista, a menor Elizabete, de
15 anos, filha de João Rodrigues, mo-
rador na rua Maracá, 69, foi atrope-
lada por uma motocicleta, sofrendo fra-
tura do crânio e contusões generaliza-
das. Recebeu os primeiros curativos na
Assistência do Meler e fol Internada no
Hospital de Pronto Socorro.

Acidentes
A Assistência socorreu as seguintes

vitimas cie acidentes:
Elói Floriano das Neves, morador

na rua Aurélia, 177, em Mesquita, atln-
gldo por uma bola, quando Jogava íu-
tebol, em Anchieta, e que faleceu em
conseqüência do fato. ,

O menor Adir, de 14 anos, filho
de Olavo Belmlro, morador na rua
Capltílo Macieira, 391, que cairá de um
bondo na praça Cristiano Otonl, so-
frendo esmagamento do pé direito.

 Ataide de Sousa, de 27, solteiro,
servente, domiciliado na rua Dr. Wens-
chenk, 71, na Penha Circular; Jaime
Lucas Borges, de 30 anos, casado, ser-
vente, morador na rua Guilherme Max-
well, 585; Daniel de Abreu, de 21 anos,
solteiro, servente, domiciliado na rua
Peri, sem número; Gumercindo Fran-
cisco de Paula, de 24 anos, casado, re-
sidente na rua Tenente Brigadeiro, 39;
Francisco Vieira Filho, de 36 anos, ca-
sado, funcionário do SESI, morador na
rua André Pinto, 84; Joáo Furtado de
Medeiros, de 34 anos, casado, fundo-
nário do SF.SI, residente na rua Arman-
do Sodré, 35, fundos, todos vitimas de
uma explosão ocorrida na cozinha do
Serviço Social da Indústria (SESI), es-
tabelecldo na rua Guilherme Maxwell,
107, em Bonsucesso.

 A menor Emilia, de 5 anos, filha
de Idallna Xavier, moradora na rua A,
casa s|n, vitima da explosão de um
fogarelro, em sua residência, e que
velo, posteriormente, a falecer.

Clalres Paulo da Fonseca, de 22
anos, moradora na rua Álvaro Proença,
sln, que caíra de um trem, na estação
de Costa Barros, sofrendo fratura do
crânio.

Luís, de 7 anos, filho de lamenta
Oliveira, morador na rua Belisárlo de
Sousa, 104, em Bangu, caiu da cama,
tendo morte imediata.

Frederico Viana de Aguiar, de 30
anos, operário, morador na rua Mar-
garlda Andrade, 55, caiu de um ca-
minhão na estrada RIo-Stto Paulo, en-
tre Senador Camará e Bangu, sofrendo
graves ferimentos.

Antônio Pedroso, de idade Ignoraria
residente na rua Arístides Lobo s|n,
quando trnbalhava no açougue dt N.
Silva & Machado, na rua Laarn de
Araújo 102 a faca escapou em um
osso e o atingiu no ventre, causando
ferimento perfurante. Foi chamada a
Assistência, mas quando a ambulán-
cia chegou ao local, Pedroso já havia
morrido. A polícia do 13.° distrito to-
mou conhecimento do fato e o cadáver
foi removido para o necrotério do I*
M. L.

Agressões
A Assistência socorreu Clementlno

da Silva Gomes, de 31 anos, solteiro,
morador na ladeira do Escorrega,
129, com ferimento no cotovelo es-
querdo, o qual declarou que fora
agredido a bala, em frente à delega-
cia do 9.° distrito, pelo Investigador
conhecido pelo vulgo de Gostosão da
Lapa e pelo motorista do automóvel
n.o 5-19-37.

* •
Josetino Dário, de 23 anos, casado,

morador na estrada do Camboatá, 7,
em Deodoro, foi internado no Hospital
de Pronto Socorro, com fratura do
crânio, tendo declarado haver sido
agredido a socos, na Casa Goulart, st-
tunda no subterrâneo da estação D.
Pedro II pelo seu companheiro de
trabalho Elisio Alves Mendonça. •

Incêndio
No morro do Turano, na Tijuca, o

operário José Lisboa Sousa, de 33
anos, dormiu no seu barracão, dei-
xando uma vela acesa sobre um cal-

Clube de Regatas do flamengo, o jo- xote. A vela foi ao fim eia chama

sàdor profissional de futebol Rubens incendiou a improvisada mesa de 
ça-

ÇllJS 
Moutlnbo, de 27 anos sol- becelra pass an o-se parto barraca,

telro, residente na rua Sao Francisco
12, em Monto Alegre, no Triângulo Mi-
neiro, fol atropelado por um automó-
vel. A vitima, com fratura exposta
da perna direila, contusões e escoria-
ções pelo corpo, foi conduzida em am-
bulãncla para Hospital de Pronto So-
corro, onde ficou internaria.

*
Na' avenida Presidente Vargas, em

frente ao Ministério da Guerra, foi
atropelado pelo auto de chapa 5-22-41,
o canoelro Norlvai Domingues dos San-
tos. rie 18 anos. solteiro', residente r,a
rua dos Arcos, 14. O motorista rio

vítima ao Hospital de Pronto Socorro,
onde a mesma foi internada, com ira-
tura exposta da perna esquerda.

¦eira, residente na rua Dona Cecília
em Coelho Neto, que estava, na

,„,,.,,,,.,, ,..„,  pai.
Tendo sofrido graves ferimentos, a vi-
tima foi internada no Hospital Carlos
Chagas. • • •

Na avenida Presidente Vargas, es-
quina da rua Visconde Duprat, um
automóvel atropelou a menor Eva, rie
11 anos. filha de Luva Helisma, resi-
dente na rua Pedro Rodrigues, 21, apt.
4. Com o crânio fraturado e nutras
lesões, fol levada para a Assistência,
onde faleceu ao ser socorrida. O ca-
riáver fol removido para o necrotério
do IML e a polícia dn 139 distrito

yj operário despertou com as vestes
dominadas pelo fogo e sofreu çueima-
duras graves pelo corpo. No Hospital
de Pronto Socorro José faleceu "ouço
depois de ser internado. O barracáo
foi destruído pelo fogo. Tomou co-
nheclmento do fato a polícia do 17.°
distrito, sendo o cadáver removido
para o necrotério do I. M. L.

Assalto
João Machado Ferreira, morador na

rua Capitão Jesus, despertou na ma-
drugada de ontem com um ladrão in-
vadlndo a sua residência. Fez um dis-
paro de revólver para o chão .:om o
intuito de por em retirada o ladrão
mas este foi ferido na coxa esquerda.
Compareceu o R P. 59 e foram de-
tidos o larapio e o atirador Na de-
legacia do 22 ,*¦> distrito ficou apurado
tratar-se de um menor de lfi anos.
que fugira rio SAM, o qual declarou
que ia realmente praticar o assalto.
O ferido recebeu «.uratlvos na Assis-
tència e fol Internado no Hnspital de
Pronto Sor.orrn

Baleado
No navio "Ana", da Marinha Mer-

cante, fnl baleado no ouvido direito o
engenheiro de máquinas João Ricardo
Borges Neto, de 69 anos, casado e re-
sidente na rua José dos Reis 1.414.
Levado para o posto Central de As-
sistendn, ali recebeu os primeiros so-
corros, sendo, em seguida Internado
no Hospital dos Mirlttmos. A policia
está empenhadn em esclarecer o caso.
pois além ria suposição de se tratar
dc um acidente, é admitida também

¦s» te>±***â**-**« «i* ur.i crime.
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.... caso pars a Saúde Pública resolver
Impropriamente instalada em zona residencial^,
a oficina mecânica da rua do Rocha, 88, esta
pondo em perigo a integridade física dos mora-

dores vizinhos

REUNIÃO MINISTERIAL — A propósito
da reunião ministerial que teve lugar ontem,
no Palácio Rio Negro, convocada pelo chefe
do governo, a Secretaria da Presidência da
República distribuiu, à imprensa, a seguinte
nota: — «Realizou-se ontem, no Palácio Rio
Negro, em Petrópoiis, a reunião ministerial
convocada pelo chefe da Nação para o exame

da situação financeira do país. A essa reu-

nião esteve, também, presente o sr. vice-

presidente da República. O ministro da Fa-

zenda apresentou relatório circunstancial sô-

bre o assunto, tendo sido aprovadas, pelo
sr. presidente, as suas conclusões e deter-

minada a sua divulgação». — Na gravura,
um aspecto da reunião ministerial

Reuniram-se em assembléia
os ferroviários da Central

VAI SER ATUALIZADO UM
PROJETO DE REESTRUTURA-
ÇAO, VISANDO O AUMENTO

DE VENCIMENTOS
Sob a presidência do sr. José Soares

da Silva Filho, realizou-se, na Unlfto
dos Ferroviários do Brasil, uma assem-
bléia de ferrovloárlos da Central do
Brasil, tendo sido resolvido o seguinte:

«Que a Unlfio dos Ferroviários do
Brasil faria ao diretor da Central do
Brasil uma exposição, acompanhada da
sentença do Juizo da 3** Vara ¦ da Fa-
zenda Pública que mandou pagar o
aumento de vencimentos relativo hos
5 meses de 1948, solicitando a boa
vontade daquele administrador para ser
estendido aos demais ferroviários que
nfto demandaram em juizo os feitos
da referida sentença.

Que as providencias íâ tomadas quan*
to ao aumento de contrabulções parn
a Caixa de Pensties, pela Uniüo dos
Ferroviários do Brasil, estavam acer-
tadas, pois o caminho a seguir fol
o que a União tomou, isto é, conse-
guindo um projeto revogando a lei nú-
mero 1162-50, que aumentou as contri-
bunçfjes dos ferroviários, o qual tomou
o número 1006-50 na Câmara e já foi
aprovado pelas Comissões de Legisla-
ção Social e do Serviço Público. Êsse
projeto é de autoria do deputado Brl-
gldo Tinoco.

Quanto ao aumento de vencimentos
para os ferroviários da Central, ficou
resolvido que seria aproveitado um ser-
viço feito pela U. F. B., de reestru-
turaefio do quadro do pessoal, em vir-
tude de reforma por que passa a Cen-
trai. Êsse serviço de padronização de
carreiras e vencimentos será devidamen-
te atualizado com as leis em vigor o
apôs será apresentado ao diretor da
Central do Brasil para os fins de di-
relto».

Atirado pelo ônibus sobre um poste
Feridas cinco pessoas de nacionalidade japone-

sa, passageiras do automóvel

Volveu a Paris o
sr. Paul Reynaud

PARIS, 5 (A. F. P.) — Che-
gou esta tarde a Paris, prove-
mente de Nova York, o sr.
Paul Reynaud, deputado e an-
tlgo presidente do Conselho.
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Moradores das vizinhanças ria rua
Ana Nerl, no Rocha, vêm Insistente-
mente apelando, sem resultados, para
as autoridades municipais, no sentido
de serem tomarias providências em fa-
vor ria saúde dos que ali residem. Aro-
ra, riirigem-se a este lornal, narrando
o fato abaixo, na esperança rie que o
seu apelo encontre éco.

Segundo nos Informaram, existe na
rua rio Rocha. 88, umn oficina mecãni-
ca que é, ao mesmo tempo, fundição
de metais galvannplnstia. etc. e em
cujos serviços, além do barulho ensurde.
cerior da fundição e outros ruídos, são
empi-rgarios ãcidos que desprendem
cheiros Insunorlãvels. po c fumaça,
que so proletnm contra as casas vi-
zlnbns, conforme a direção do vento,
principalmente pnr não ter a oficina
muros altos e chaminés que pudessem
evitar a situação aflitiva em que se
encontram os moradores rins adjacén-
cias, malgrado ns providências já pe-
didas. há tempos, e sempre reclama-
das. n quem de direito.

Acresce que nos fundos da oficina a
parede 6 toda nhertn em janellnhas por
onde passam emanacües deletérias nnn-
dn em má u estar, sufocados, e sentin-
do fisicamente os graves efeitos do que
respiram, ofendendo a própria vista
os moradores vizinhos e dos fundos.

Está em jftgo, como se vê, e prln-

No local do desastre o automóvel e os estragos por êle causados

Na noite de ontem, um ônibus, na
rua Urugualana, atravessando a rua
Buenos Aires em grande velocidade,
atirou o automóvel particular 1-81-56,
que sala da segunda rua, sobre um
poste, danifleando-o bastante.

O ônibus, que pouco sofreu, prosse-
gulu na carreira levando o seu moto-
rista em fuga.

Na Assistência foram socorridos os
seguintes japoneses, que viajavam no
automóvel e sofreram ferimentos sem
maior gravidade: Maria . Taskimitsu, de
18 anos; Tito Massuda, de 47 anos;
Satlca Iamaguce, de 18 anos; Midare
Koga, de 22 anos e Sizuca, de três
anos, filha de lasco Koga, todos mo-
radores na Colônia Agrícola da Para-
da da Cachoeira, no Rio Douro. O nu-
tomrtvel depois de derrubar o poste
chocou-se no prédio n.« 19, da rua Uru-
guaiana, onde está Instalada "A Con-
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ASSISTÊNCIA QUlMICO-FARMACÊUTICA
JURÍDICA E FISCAL
Licenças de produtos farmacêuticos,
ali mentares, desinfetantes e de
toucador.
Registro de marcas.
Obtenção de patentes de invenção.
Questões fiscais • trabalhistas.
Legalização profissional, comercial e industrial.

v Farm; AL^RO**iv4RGES; Direlor-fcèraU ! 
M

Prof JOSÉ FERREIRA DE. SÓÜÍrA, Diretórjurícjico
.V R. Qui>atjaa,f Xl'\2r° -- Tél. ¦ •32-0*548'-^ Rio- «

^w* ^<^.._
ÊLE CHEGOU!

Com os deslumbrantes
ARTIGOS DE PÔSCOfl

fiança", danificando um mostruarto e
uma porta de aço.

A policia do 8.» distrito tomou co-
nheclmento do fato.

DOENÇAS UO ESTÔMAGO E INTES-
TINOS, FÍGADO E NERVOSAS

I.A.OS X

Prof. Renato Sousa Lopes
Itua México, n. 93 — 21 pav. Edlfl-
cio Minerva, das 18,30, fis '20 horas.

Telefone: 22-1227

LABORATÓRIO DE ANALISES

Exame de urina. Diacnosticn do ura-
vldez, em 3 horas — Exames de «an-
Kue. escarro, fezes. Tiihacem. Cultura
— Rua Alclndo Guanabara, 15-A —

Quinto andar, salas 601-2.
Tclefom* 32-3421

NÃO PAGUE LUVAS!
Vende-se, S. Francisco Xavier,

ótima casa, dois quartos, sala, ba-
nhelro completo, fogão h gaz,
área tirando cimentada Entrada
30 mil cruzeiros e o resto em dez
anos. Preço 170 mil oruzeiros. Ver
na rua Ana Nerl fi(12. Inf. av.
Rio Branco 128, sala 1012 —
Tel.: 42-8802 -— 42-0548.

SINDICATO DAS EMPRESAS DE
PUBLICIDADE COMERCIAL

DO RSO DE JANEIRO
ASSEMBLÉIA GERAL

EXTRAORDINÁRIA

Convido os srs. associados qui-
tes a comparecer à* Assembléia Ge-
ral Extraordinária, quo será rea-
llzuda no dia 13 do corrente, na
sede dêste Sindicato à rua Alcln-
do Guanabara, 17|21 — 11.» —
sala 1109, às 14 horas, em primei-
ra convocação; caso não se con-
siga número legal, no mesmo dia
e no mesmo local, às 14h30m, em
segunda convocação, para tratar
do seguinte:

a) — Discussão e aprovação do
relatório, atos, contas e
balanço do exercício de
1950;

b) — Renúncia do presidente
efetivo;

Rio de Janeiro, S de marco de
1951. — Antônio José Martins —-
Presidente em exercício.

Dívidas incobráveis
Quer vender ou receberV Procure
o Departamento de cobranças —
Eu. Regina — Rua Alclno Guana*
bara 17|iíl, 9.*) andar h. 906 A-l.

Telefone: 42-7728

Última hora esportiva

VITÓRIA DO BRASIL SOBRE
OS ESTADOS UNIDOS NO

WATER-P0L0
CAMPEÃ A ARGENTINA EM
TIRO AO PRATO — VICE

CAMPEÕES OS
BRASILEIROS

BUENOS AIRES, 5 - (U. P.)
— O Brasil derrotou os Estados
Unidos por 8-5, em water-polo.

VICE-CAMPEAO O
BRASIL

BUENOS AIRES, 5 — (United
Press) — A Argentina classificou*
se campeã em Tiro ao Prato
(pombos de barro), por equipes,
com 786 pontos, num total possi-
vel de 800. O Brasil foi o segun-
do, com 747; e a Guatemala ficou
em terceiro, com 666.

ARGENTINA, 10-0
BUENOS AIRES. 5 — (United

Press) — Em partida de water-
polo hoje realizada, a Argentina
derrotou o Chile por dez a zero.

cipalmcnte, a saúde dos próprios ope-
rárlos. Cnso muito importante é que se
trata de zona absolutamente residencial
e que a oficina é Instalada em casa
residencial, por Isso contígua as de-
mais.

Quando a referida oficina se ins-
talou, foi apenas como mecânica, o
que era suportável: depois vieram os
outros serviços, entre os quais a fun-
diefio, e os que exigem o uso de ácl-
dos. Dal por diante nfio houve mais
sossego. Os serviços dessa oficina sSo
feitas, fts vezes, íi noite, obrigando n
vizinhança a fechar ató as venezianas,
para nãn entrar o mau cheiro e o pó.
Mas, a! predomina a tortura do cn-
ior.

E', evidentemente, um caso doloro-
so e que exige providências saneado-
ras.

Encontrada uma cader-
neta de contribuição do

I. A. P. I.
Está em nossa redação, ft disposição

de seu dono, uma caderneta de contri-
buição do I.A.P.I., pertencente ao as-
soclado Antônio Augusto Ferreira, de
nacionalidade portuguesa, empregado da
"Saboaria Imperial Limitada". Êsse do-
cumento foi encontrado na via pública
pelo sr. Jorge Bezerra, funcionário do
Departamento de Imprensa Nacional, po-
dendo ser procurado no Departamento
de Circulação do "Diário de Notícias",
a partir das 9 horas.

Df*. OSBORNE
RAIOS X

filmografias rfxumc-a í-n» *e»l-

dência Edifício i)de«in. 7.» andar
«alas 718 e 7i!> — Clnelãndi» —
Spmpre nm médico das 9 às 17

horns Tels.: Vi fi(IS4. 2(5 H2*th.
87 6227

PASTA COM DOCUMENTOS — Dei-
xada cm automóvel estacionado na
Esplanada, frente ao Ministério da Fa-
zenda, dia 28, contendo papéis e do-
ciimentoK pertencentes & 'irmã Indiís-
trin. Nacional de Colas e Adesivos
Ltda. — Pede-se a i-uem encontrou o
nh-ií-niiln di* entrepar na portaria Ifste

.Tornai.

Dra Gladys Browne
Ouvidos, Naria-, e Garganta — Ou-
vidor, n. lfl» — Telefone 23-5401, a»
segundas, quartas e sextas-feiras, das

14 horas em diante.

Distúrbios sexuais — Vias urlná-
rias — Ginecologia — Sífiüs —
Blenorragia — Cura rápida —
Rua da Quitanda, 20 - 2* andar —

DAS 9 AS 12 E DAS 14 AS 18 HORAS - TELEFONE: 22-3051.

CURSO DE BACHAREL E PERITO
Para os diplomados ou nfto diplomados em contabilidade. Brasileiros ou ta-

trangelros, Informações parn todos os endereços do Interior dos Estados. Cartas
parn resposta. ESCOLA DE COMERCIO E CIÊNCIAS — Caixa Postal n. 3.024
Klo de Janeiro. Registro dc Diplomas de escolas de comércio ou superiores e
Registro de Professores diplomados ou nfto diplomados. Rus l1?. dc Março, H7
— 19. andar — Telefone 2H-40!)fl — Professor Lupércio Penteado — Expediente
dns 10 às 18. Aceita procuração dn interior do país e alunos por corres-
pondéncia.

À PRAÇA
JOSE' GARCIA, tendo adquirido o estabelecimento comercial,
sito na rua Carolina Machado, 1.570-A, em Bento Ribeiro, da firma
MANOEL DA SILVA MATTOS, avisa ã praga e a quem intere.s-
sar possa que está à disposição para atender, dentro do prazo da
lei, a quem se juljrar credor ou com qualquer direito sobre o
referido estabelecimento.

Rio de Janeiro, 5 de março de 1951.
JOSE' GARCIA

NARIZ DE FERRO
TIRA O CHEIRO DA SUA GELADEIRA

CARDIOLOGISTA HOMEOPATA
Doenças do coração, prenxAo arterial, nrtrta, vuriy.es e hemorróldas

OR. .JOK<;.', PACI1A — Rua Senador Dantas, 7(1 — Telefones: 2B-,4')87 i
 52-51(11!» — Dlns pares, dns 4 íis fi horas. 

SUCESSO
HIGIENÓPOLIS

Vendo casas com 1 quarto, 1 saiu, cozinha, Inuir.eiru completo P
quintal, à Av. 29 de Outubro, 2.061, casas de 1 a 6. Com um sinal
de Cr$ 25.000,00 e o restante cm prestações do Cr$ 1.057,20. Paru
ver no local. Tratar com MILTON ROCHA, à, Av. Nilo Peçaniiu
n. 26, sala 701. Tel.: 42-9506, das 9 às 12 e dns 14 âs 18 horas.
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ADVOGADO

RUA DA QUITANDA,20
S.403-F0NE52-5892-RIO
TELES.,VPAQANI"
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eX-AUXILIAR£S DA CASA MAPP/Af
RUATjENERAI POiiDQACUCKONtS 46-3096e 25-3520

WÊB.
Lindos e Deliciosos

Produtos de Ernesto Ncugo-
bauer S. Cia. pioneiros da
fabricação de ovos de Pás-

coa no Brasil.

A venda em todas as casas do gênero
Distribuidores:

COSO CONDOR IMP0RT0D0R0 LTDB.
R. BUENOS AIRES, 177, TEL. 43-6802 • RIO

PÂTHE - ART-PALACIO - PARÁ TODOS
(Cinelândia) (Copacabana)

HOJE
(Méier)

£ 0 AMOR E 0 TRONO"
(Ruy Blas)

com Danielle Darrieux e Jean Mar ais
(Acomp. Com pis. Nacionais)

«ARROZ AMARGO» VOLTARA AO CARTAZ QUINTA-FEIRA!

LOTERIA
FEDERAL
SÁBADO f
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Estende-se a novos setores a paralisação das atividades no Maranhão
Com a adesão dos gráficos ao movimento, vai São Luiz ficar sem jornais

As agências das companhias de aviação suspendem a venda de passagens
Afetado também o tráfego ferroviário — O ex-comandante da Região vai

apresentar relatório ao ministro da Guerra
Reafirmam deputados dos vários partidos coligados que a oposição não transigirá com o «go-

vêrno ilegal» do sr. Eugênio de Barros —- Outras notas

NAO 
HA' indicações de evolur

ção dos acontecimento do
Maranhão no sentido de

volta à normalidade. As noticias
de São Luis ao contrário anun-
ciam uma ampliação do movi-
mento grevista. Assim o Sindi-
calo dos Gráficos aderiu, d, pa-
rede e já amanliã provavelmente
Sdo Luís estará sem jornais.

Novamente ontem vários navios
deixaram o porto da capital ma-
ranheme sem que pudessem des-
carregar, devido à greve dos por-
tuários.

O' sr. Jadiel de Canxilho, re-
cém-nomeado diretor da íl. F.
Sã0 Luís-Teresina, e que ainda
*e encontra nesla capital, rece-
ben cabograma do diretor inle-
rino daquela ferrovia comunican-
do-lhe que, tendo aderido ao
movimento paredista o pessoal do
telégrafo e das oficinas da com-
panhia, o chefe desías declarou
mstar na impossibilidade de
aprontar trens para o tráfego
normal.

Por outro lado, as agências das
tompanhias de aviação na capi-
tal maranhense anunciaram que
ndo mais venderão passagens,
pois a greve se estende ao pes-
soai aeroviário.

VAI APRESENTAR RELATÓRIO' 
O EX-COMANDANTE DA 10.»

REGIÃO
Chegou ontem a esta capital o co-

ronel Irima Siqueira, que acaba de
deixar o comando da 10.» Região.

Esse militar vai apresentar ao ml-
nlstro da Guerra pormenorizado re-
latório da situação maranhense e das
providências que, por lôrca do seu
cargo, adotou em defesa da ordem
pública no Estado, até passar o co-
mando «o general Edgartino Azeve-
do.

"NENHUM ENTENDIMENTO COM
O GOVÊRNO ILEGAL DÓ SR.

EUGÊNIO DE BARROS
Assinada pelos deputados Muricio

Jansen, Walbert Pinheiro, Fernando
Viana, Vera Cruz Marques, Klorêncio
Boates Carvalho, Granco Travassos,
Furtado da Rocha Sant03, Avllásio
Maranhão, José Bezerra, Válter Car-
valho e Josó Maria Carvalho, eleitos
j>Ha Coligação de partidos do Mara-
nhão, a Agência Nacional recebeu, on-
tem, um telegrama, via Western.

Segundo êsse despacho, a greve to-
tal, no Estado, continua inalterada.
O comércio, a indústria e a estiva
permanecem paralisados, tendo-se in-
tegradu no movimento paredista todos
os sindicaatos dc classes.

Esclarece, ainda, o telegrama que
o P.T.B. e os demais partidos da
Co!iga<-ão jamais terão qualquer en-
tendimento com o governo do sr. Eu-
gênio de Barros, por eles considerado
Ilegal. . .

Os signatários declaram, ainda, que
o sr. Paulo Ramos, como presidente
«hi P.T.B., serão do Maranhão, está
credenciado para íalar sôbre a posi-
cíio desse partido em íace da situa-
ção maranhense.

Afirmam, finalmente, que a greve
permanecerá até que seja resolvido o
caso local, sol) a orientação do P.T.B.
e partidos coligados.

MAIS TROPAS FEDERAIS EM
SAO LUÍS

Chegou ontem, a São Luís, o na-
vio de guerra "Cananéi*", levando
reforços de tropas do Elíérclto.

A ATITUDE DA UDN
Em íace de noticias divulgadas,

segundo as quais a direção nacional
da UDN recusara apoiar a posição
assumida pcla seção maranhense, em
favor da intervenção federal no Es-
tado, o sr. Alarico Pacheco, presi-
dente do partido no Maranhão fêz as
seguintes declarações à imprensa:

c— Todas essas noticias são infun-
dadas. Entendl-me com o dr. Odilon
Braga, presidente do nosso partido,
f. dele ouvi que a União Democrática
Nacional está Inteiramente solidária
com a atitude assumida pelos seus
bravos correligionários do Maranhão,
fiéis aos postulados de sua campa-
nha e aos compromissos da Coliga-
ção Oposicionistas.
SOLIDARIEDADE DOS LIBERTA-

DORES DO R.G.S.
Os srs. Déclo Martins Costa, pre-

sidente, e Mem de SA, secretário do
Partido Libertador, seção do lllo
Grande do Sul, dirigiram um telcgra-
ma ao sr. A. Carvalho Guimarães,
vice-presidente do Diretório Central e
presidente do Diretório Estadual do
Maranhão, manifestando a solidarie-
dade daquela seção aos seus compa-
nheiros maranhenses na posição «or
êstes assumida contra a posse do sr.
Eugênio de Barros.

No mesmo sentido recebeu o sr.
A. Carvalho Guimarães telegrama «lo
deputado federal Coelho de Sousa, do
P.L. gaúcho.
SOLIDÁRIO COM O MOVIMENTO O

SK. LA KO(,UE ALMEIDA.
O sr. Henrique La Ronue Almel-

rta, presidente do Instituto dos Comer-
ciárlos, f. que é natural do Mara-

niiSo, dirigiu ao «Jornal do Povo>,
de São Luís, um telegrama solidari-
zando-se, epi termos calorosos, com
o movimento contra a entrega do go-
vêrno do Estado ao sr. Eugênio ne
Barros, «imposto pela fraude e a
coação*.

DETALHES I)A SITUAÇÃO
S. LUÍS, 5 (Asapress) — E' rie

calma ainda a situação reinante nes-
ta capital embora o povo continui
manifestando seu propósito dc não
aceitar como legal a posse do gover-
nador Eugênio de Barras. Dessa lor-
ma, atendendo ao apelo das autorl-
dades militares da 10.» Região,
cessaram os tumultos de rua, man-
tendo-se a população cm alitude or-
delra. No entanto, a vida da capital

(Conclui na fl.í página

Diplomado o sr. Carlos
Frias

O Tribunal Regional do Distri-
l.o Federal, em sessão extraortli-
nâria, voltou a apreciar o caso
do sr. Carlos Frias, candidato
eleito à Câmara Municipal, que
teve a sua diplomação sustada
em vista da sua condenação de-
cretada por sentença judicial.

Impetrando «habeas-corpus» .1o
Supremo Tribunal Federal ob-
teve o mandado de segurança,
além da anulação de parte do
processo. Ern vista disso recor-
reu ao Tribunal Regional, «jue
decidiu cancelar sua decisão an-
terior, em virtude de ter cessado
o impedimento que a decretara.
Tendo o referido candidato apre-
sentado os documentos exigidos
por lei, Inclusive prova de qui-
tação do serviço militar, foi-lhe
entregue o respectivo diploma.

Regressou de Montevi-
déu o ministro da

Justiça
Chegou onlem, a esta capital, de re-

gresso de Montevidéu, viajando cm
avião da F. A. B., o ministro da Jus-
tlca, sr. Francisco Negrão de Lima,
que chefiou a Misão Especial do'Brasil,
nas solenidades ria posse rio novo pre-
sidente do Uruguai, sr. Martinez True-
ba. J

Foi recebido o sr. Negrão de Lima
por autoridades civis o militares e ami-
gos. Falando n. reportagem, o ministro
da Justiça salientou o ambiente ile en-
lusiasmo popular em que decorreram as
lestas da posse rio chefe rio govêrnu
uruguaio.

Após reassumir a pasta, o ministro
da Justiça apresentou-se ao presidente
da República, no Palácio Rio Negro,
despachando com o sr. Getúlio Vargas.

Mais tarde, em companhia rio si .
Negrão de Lima, foram recebidos pelo
chefe do govêrno, o sr. Temistócles Ca-
valcanti, procurador da República, e o
sr. Petrônio Barcelos, que acaba ris
ser nomeado governador do Território
do Guaporé.

REMESSAS GRATUITAS DE DINHEIRO PARA
MINAS E SÃO PAULO

Banco Financia! da Produção S. A.
CAPITAL: CR$ 50.000.000,00

Não cobra selos sôbre depósitos - ABERTO O DIA TODO
RUA MÉXICO, 128 — Edifício do IAPC
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No M. da Agricultura
O ministro João Cleofas recebeu, on-

tem, entre outros pessoas, os srs.:
ministro Cunha Melo, embaixador Ba-
lista Luzardo, deputado Paulo Ramos,
Berent Friele e Nestor Pinto Bastos.

Em pequenos e «fraudes (-ama
nhon. acabamoB <lc receber mude
Io» para 1951. Oferecemos «lesooit
lo» especiais. verlifi()ue h»,'e meu
mo em .1. Medlna, r. Chile 27,
InJ:i fundos.

Bg^^^tv^^MÃ^Stfc^ffiKZ

Swi nossas exposições encontram-
se as últimas novidades em car-
reteis, moulinetes, canicos, co-
lheres, chumbadas, iscas etc.

SECÇÃO DE CAÇA E PESCA

MESBLA
RIO: R. DO PASSEIO. 48/56. HITER0I: R. YiSC. R. BRANCO, 521 /3

DR. ALUIZIO MARQUES
CLÍNICA UE NERVOSOS - 1'SICO-
TERAPIA e Reeducação Emocio
maI — Av. Graça Aranha 32C —

9.1 and. Teletones: 22-9796 e
2T-4151.

èÃH£0.ÜHÒ;P!WTjEL.
CONSULXEAí';NÒSSAS; TAXAS

GELADEIRAS
MODELOS 1951

Westínghouse, Crosley, Phllco, Ge.
¦ eral Electric, Gibson «s Interna-
Wonal Harvester (com porta má-
»ica) e Kelvlnador — fi n 12 pés.

BUA CHILE N.< 27
Loja (fundos)

Oom garantia do 'representante

Besta cidade. Diversos modelos a
•recos de rara ocasião, das me-
tnores marcas. Verlíiqne, hoje
mesmo na CASA J. MEDtNA —
Rna Chile n. 27, loja (fuudos)
•— Fica entre a avenida Rio Bran-
•n e h rua SSo José.
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LEIA
Revista da GUA1RA.
Em todas as bancas.

0 prof. Mira y Lopez na
«Conversa em Família»

A «Família» «le Capai Urha
no receberá hoje, ã» 22hl5m,
a visita «io professor Mira >
l.opez, «íue falara «ílhrr os pro-
blemas vocacionais. A «Con-
versa em Família» í transml-
Ihla pela Rádio Mayrink Veiga.

De 1946 a 1950
o consumo anual de

produtos de petróleo
no país aumentou de 2^2

bilhões de litros para mais
de 5 bilhões de litros.,.

^<St-5p>»—ÜJÍ5-* "C^V" '*>:-3>

. " t ' - •

...E neste mesmo período o
custo de vida se elevou de 39.2%

* Dados do Centro de Análise da Coniuntura
Econômica, referentes ao Distrito Federal.

_J po?,
1307»

I 2
§.207,
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Nestes cinco anos, os preços das mer-
cadorias básicas, no atacado, subi-
ram. 7S.2%*

* Dados do Centro de Análise da Conjuntura
Econômica, referentes ao Distrito Federal.

PERCENTAGEM DE AUMENTO
DE 1946 a 1950

GASOLINA 14%T

...mas o preço da gasolina
subiu apenas 14%

PRINCIPAIS PRODUTOS
DE PETRÓLEO 1 8 %*

CUSTO DE VIDA
39.20/o*

Pte'ÉÇO;5:-DAS. MERCADORIAS-' \;í
rr^r . U0.AÍACAbÒ..1r8.2%*-''

mmWm^r«m^/tfmJk

.* Dados referentes ao Distrito Federal

Acrescente-se a isto o fato de que,
de cada cruzeiro que V. paga pela
gasolina ou outro produto de petro-
leo, apenas 39 centavos são o custo
de produção e transporte até o por-
to brasileiro de desembarque^

A melhoria âa^^àKdãrde 'âoss^ns proflutoCa par da maniK

'tençâo de - preços,: os mais baÍxosctem"sido" uma constante preo-j

cupaçSo da Organização Esso^Dürante j>"novo: ciclo. de 12 mesesi

ora' concluidorént^egamos "mais 
petroteoT âmpfiàmos as nossas ins-^

talações, renovamos, reforçamos ou substitumios nosso equipamento'

è, de cada cruzeiro recebido por. nossos produtos,'tivemos.a se>i

gulnte^aplicaçãor

aiBIStMBWt^WWBWM-WHWt^^

Custo de produção e
transporte até o porto
brasileiro de desembarque ^-39 cenfavos

ImpOStOS. . m.M »T. » • mt* mmtimjt » •-» • | • *0

Transportes /f
compras no país. 15

Salários e despesas
de manutenção /f
e depreciação ^

Lucro ¦ • • • • °

CrS 1.00

í5Si?S^«?5SSÍ^>SS!GR^^ ss^s^sssss^s^s^ss^ssç^sssssssss^^^

(isso) STANDARD OIL COMPANY OF BKAZIL
SO-RP-l- 51

I
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Aconteceu há, 20 anos

O que o "Diário de Noticias
publicava no dia

6 DE MARÇO DE 1931
Haviam apresentado renúncia to-

dos os membros do chamado Tri-
bunal Especial (revolucionário), que
eram os srs. J. J. Seaora, Justo
de Morais, Solano Carneiro da
Cunha, Sérgio de Oliveira e Djal-
ma Pinheiro Chagas.

*
O Interventor federal no Amazo-

nas, sr. Álvaro Maia, declarava ser
desesperadora o situação econômica
e financeira daquilo Estado.

* *
Vencendo Jlm Maloney, por de-

clsSo, num «matclv» de 10 «rounds»,
em Mlami, o pugilista Italiano Pri-
mo Carnera prosseguia em sua es-
calada para o campeonato mundial
de box. * *

Realizava-se, no saldo da Acade-
mia Brasileira de Letras, uma con-
ferêncla da escritora Anita Itália
Garlbaldl, neta de José e Anita
Garlbaldl, então em visita ao Bra-
sll. * •

Anunclava-se o próximo filme
brasileiro «O BabSo», íalndo, can-
tado e musicado, com Genésio Ar-
rada no papel principal.

BOMBA DE RETARDAMENTO
No discurso pronunciado sex-

ta-feira última, aludiu o sr. Ge-
túlio Vargas aos inales da in-
fiação, comparando-a a uma
bomba de retardamento, cu|os
efeitos se fazem sentir muito
tempo depois.

Como o presidente da Repú-
blica pretendeu dar à sua fala
o caráter de uma prestação de
contas, é muito bom que haja
usado essa Imagem a fim de ena-
mar a atenção do país para a
perniciosa enfermidade que o
vem abalando e que o curandei-
rismo oficial só tem conseguido
agravar. Se quisermos utilizar
a definição clássica de inflação
— inflamação, tumefação — ve-
remos que o tumor de que está
sofrendo o organismo econômico-
financeiro do Brasil não surgiu
agora. Começou a apontar du-
rante o Estado Novo, ergueu-se,
ameaçadoramente, no período de
guerra e prosseguiu na marcha
assustadora após a derrota do
Eixo. Nutriu-se das emissões
com que o general Dutra conti-
nuou a política financeira do sr.
Getúlio Vargas e, agora, está
atingindo a plenitude, prestes a
rebentar e derramar o pus da
anarquia sobre a nação inteira.

A fim de suavisar o colosso e
procurar reduzi-lo sem colocar
o organismo do Brasil em esta-
do de choque, o er. Getúlio Var-
gaB não foi buscar um cirurgião,
como o sr. Guilherme da Silvei-
ra, preferindo um clínico, como
o sr. Horáclo Lafer. Aquele Dre-
tendia a deflação, isto é, o corte
a frio do tumor de papel-moeda.
Êste, se mantiver seus pontos de
vista, há muito veiculados, pre-
ferira o emprego de doses maci-
ças de antibióticos, pois não o

PAPEL-MOEDA

alemoriza o fenômeno da Infla-
ção, antes, de acordo com as me-
lhores correntes, o divide em in-
fiação "maléfica e Inflação benè-
fica — isto é, maléfica, quando
se destina ao pagamento de com-
promissos que não criam rique-
za, e benéfica, desde que o di-
nheiro emitido se destine à pro-
dução. Claro está que a atual
inflação ou a maior parte das
emissões que incham o meio cir-
culante brasileiro não pode ser
classificada como -benéfica. O
grande problema do atual govêr-
no será separar os apelos irres-
ponsáveis, à Carteira de Redes-
contos, das necessidades reais
do país em crescimento e, ao
mesmo tempo, adotar medidas
firmes para retirar da circula-
ção o dir.heiro sem valor, que
eleva o custo de vida.

Nem sempre quem faz o no é
o mais capaz de desfazê-lo. En-
tretanto, além da obrigação pre-
cípua, que lhe assiste, como pre-
sidente da República, de sanear
as finanças do Brasil, o sr. Ge-
túlio Vargas está no dever de
procurar e pôr em prática os
meios adequados para vencer a
inflação. De nada adiantará ao
país que o chefe do Estado vá
para o microfone da agência ofi-
ciai diagnost!car o mal que mui-
tos conhecem, e todos sentem na
própria pele, e deixe que se
agrave ainda mais, por motivo
de inércia ou de providências
erradas. A bomba de retarda-
mento a que fêz menção o sr.
Getúlio Vargas começou a ser
caprichosamente fabricada no
decorrer dos longos anos de seu
primeiro governo. Os jatos de
papel-moeda, as desbragadas fa-
cilidades de crédito, as incorpo-
rações sem garantia, a emissão

abundante de papéis oficiais,
além de aumentar o custo de
todos os elementos necessários
ã vida, criou e exacerbou o gôs-
to pela especulação, pelo aven-
tu^eirismo, pelo jogo comercial
e bancário sem escrúpulos, fa-
zendo surgir um amor, até en-
tão desconhecido, pelo supérfluo,
pelo falsamente requintado, on-
chendo as cidades de objetos de
puro luxo, enquanto as popula-
ções rurais viam aumentar a ml-
séria tradicional Ninguém mais
se conformou com lucros mode-
rados e a diminuição do poder
aquisitivo do padrão monetário
alcançou todos os setores, espe-
cialmente os empréstimos em ai-
ribeiro, conforme demonstra
«Conjuntura Econômica», no nú-
mero de fevereiro último. São
os mais atingidos pela deprecia-
ção monetária, diz a conceitua-
da revista, uma vêz que apenas
uma parte do poder aquisitivo
invertido pode ser, posteriormen-
te, realizada pelo seu potencial
efetivo, dando, em conseqüência,
que o investidor se vê na contln-
gência de procurar obter -ima
taxa de juros superior à remu-
neração obtida para seu capital.

São os efeitos da bomba de
retardamento deixada pelo Es-
tado Novo e aperfeiçoada pelo
general Dutra e pelos ministros
da Fazenda que o ajudaram a
deixar o país na situação em que
se encontra. De«monte-a, se pu-
der, o sr. Getúlio Vargas, cure
o tumor, se lhe fôr possível, o
sr. Horácio Lafer Enquanto pro-
curam os nr-eios, manda o bom
senso dizer-lhes que, na falta de
engenho e remédio, pelo menos
não agravem a aflição ao doen-
te, êste Brasil saturado de D.?-
pel-moeda e enfermo de maus
governos.

Crimes de policiais
Vêm-so registrando nos últimos tempos, com

EM CIRCULAÇÃO ! desusada freqüência, atos criminosos, homicídios.
Cr$

Desde a Indepen-
dêneia, em 1822,
até 1930. governo
Washington Luis
(108 anos)  2.842.151.000,00
Em 1945, quando
foi deposta a dita-
dura Getúllo Var-
gas de 15 anos.. 17.536.369.000,00
Em 1950, após 5
anos do governo

Dutra, Incluídos os
3 meses de lnterl-
nldado do presl-
dente do S. T. P. 31.202.1542.115,20*
o governo possui, no Banco do
Brasil, ouro em deposito no valor
aproximado de 7 biliões de cruzei-
ros, mas deve, ao mesmo Banco,
eêrca de 10 biliões.*
Vamos ver o que vai fazer, agora,

e novo governo do sr. Getúllo Var-
gas, com o sr. Horáclo Lafer na
pasta da Fazenda e o sr. Ricardo
Jafíet, na presidência do Banco do
Brasil."D. de N." — Fev. de 1951.

PARA
TODOS

Tuplnambás
A balata
Calor orgânico

TUPINAMBÁÜ 
— Apesar de quase

totalmente extintos, ou tupi-
nambâs são, entre os índios da

América do Sul, os mais conhecidos,
Missionários e viajantes de vários
paises visitaram-nos entre os séculos
XVI e XVII deixando obras minucio-
sas sobre seus costumes e ritos, re-
ligiosos. Citam-se as de Thevet e de
Cardim, O missionário Yves d'Êvreux
deixou, no seu livro "Viagem" uma
descrição viva das características dos
índios, Procurando converter ao cris-
tianismo os chefes o feiticeiros das
tribos, manteve com eles longas con-
versações; e no decorrer dessas entre-
vistas tomava as suas notas que con-
servaram a ordem- do pensamento dos
selvagens e inúmeras expressões do
idioma indígena,

*

A 
BALATA — A Balata, árvore

que cresce nas regiões próxl-
mas às serras que separam o Bra-
sll da Venezuela e das Guianas pro-
duz látex abundante, que no comer-
cio substitui a guta-percha. Distin-
gue-se das outras espécies porque a
sua goma é elástica e não visguen-
ta. A madeira, multo resistente,
aproveita-se na construção civil e
naval, em dormentes, obras hidráu-
llcas, etc. A goma balata é utili-
Eada especialmente paia isoladores
elétricos, tecidos impermeáveis e
correias de transmissão.

't'

*

CALOR 
ORGÂNICO — O calor do

corpo humano não se transmite
ao ar quente tão facilmente

como ao ar frio; no ur úmido, v
suor não se evapora, tanto. Disso é
que depende, principalmente, o aba-
famento das salas quentes e fecha-
das onde o ar nâo se renova : obs-
trui-se a irradiação da culot e, para
evitar o aquecimento excessivo, re-
tardam-iie os processos de aqueci-
mento orgânico, produzindo efeito
depressivo sobre os órgãos.

tentativas e agressões, cujos autores são elemeii-
i tos da prfipriu polfcin, civil ou militar. Com us,
i armas quo lhes silo fornecidas para manutenção

dn ordem o garantia da vida e incolumidude do ei-
dndão, elementos indignos do pertencer aos qua-
dros policiais cometem tropelias o violências, re--
solvendo arbitrariamente casos pessoais e, fts vê-
zes, até embriagado», atacando cidadãos inermes
o pacificas.

São sempre d«> condenar, como tantas vezes
temos feito, as violências policiais, do modo geral,
isto é, aquelas arbitrariedades cometidas pela po-
llcla no exercício do suas funções, transpondo os
limites que a lei lhe traça para agir. Esses outros
casos, porém, são ainda mais graves, quando o po-
licial turbulento e criminoso age em questões par-
ticulares valendo-se da qualidade e da arma que
sua função pública lhe proporciona. E' o que mais
depõo contra a própria Instituição da polícia, mos-
trando quo em seus quadros existem elementos
tão perigosos, ou mais, do quo os criminosos de
fora, quo têm por dever perseguir.

Quo pena caberia para crimeB tão sérios e re-
voltantes? Em geral, o que sucede é o contrario
do quo se poderia esperar de uma instituição mo-
ralizada. Em vez. de maior rigor ser dado no tra-
tamento desses casos, que comprometem toda a
organização policial, lançando vergonha sobre, a
classe, o autor do delito beneficia-so geralmente
do uma estranha benevolência por parte dc seus
colegas e nem mesmo as autoridades superiores
determinam as severas providências que seria de
tomar. Procura-se logo «abafar o caso», desde
quo o criminoso seja da policia. Há uma espécie
de cumplicidade, de alto a baixo, servindo de incen-
tivo a novos crimes.• O general Ciro de Resende tem divulgado seu
propósito de moralizar o departamento que dirige.
Pode começar, hem como o comandante da Polícia
Militar, determinando a máxima severidade ,*us--
tamento nesses casos em que estejam envolvidos
elementos da polícia e que a dcslustram, usando
para crimes as armas que receberam paru manter
a lei e a ordem.

Combate ao sensacionalismo
Parece estar a Polícia disposta ii proibir a

venda do publicações imorais. .Pelo menos, uma
delas jã teve a sua circulação cassada. E como
seria injusto que apenas sobre ela recaíssem os
rigores das autoridades, deve-se. admitir que igual
providência so estenda a outros congêneres.

Infelizmente, nus últimos anos, recrudesceu de
maneira impressionante, êsso perlodlsmo malsão,
justificando-se, assim, medidas cm defesa do de-
coro público.

E' de lastimar que até revistas em outros tem-
pos tipicamente familiares, inclusive editadas por
empresas administradas pela União, fossem destl-
nando suas páginas, pouco e pouco, a ilustrações
inconvenientes; orientação que teve o sen ponto
culminante nas reportagens relativas ao carnaval
dêsto ano.

Vem a propósito recordar que os proprietários
das empresas editoras desses semanários, no ano
passado, em reunião convocada por iniciativa du
cardeal I). Jaime Câmara, assumiram compromis-
sos pessoais no sentido da cooperação da imprensa
numa obra de resguardo dos bons costumes. Aliás,
aqueles compromissos se referiam também ao no-
ticiáriu sensacionalista, levado por vários jornais,
sobretudo vespertinos, a, proporções deploráveis e

que inverte a missão da imprensa, transformando-a
em fator de deseducação e do desmoralização dns
massas. Ora, é notório que não só tais folhas,
depois da aludida reunião, prosseguiram em seus

processos do escândalo, como lheB deram maior ex-

pSiisão, convertendo as respectivas páginas no mais

pernicioso veículo de propagandas dissolvcntes.

Seria, oportuno, assim, quando a Policia sen-
te necessidade de suprir a ausência de senso de
responsabilidade dos diretores de certas publica-
ções. aplicando-lhes sanções em que jamais deve-
riam incorrer, que outra mentalidade também viés-
se a predominar nos diários que propinam aos
seus leitores, com títulos o gravuras chocantes ou
licenciosus, uma literatura deshragada, de efeitos
danosos no espírito dns criaturas impressionáveis.

Esso sensacionalismo degradante precisn mr
tão combatido quanto a pornografia.

Seria a mensagem
presidencial um
violento libelo

Leitura pelo próprio sr.
Getúlio Vargas perante o
Congresso — Tem sido
apresentados poucos di-

plomas à Mesa da Câmara
Apesar de ter entrado na st-

mana em que retomará os tra—
balhos legislativos, a Câmara
dos Deputados apresentava, on-
tem, muito pouco movimento.
Vlam-se, lá muitos operários,
uns nos serviços de limpeza,
outros levantando paredes. O
grande quadro de Elizeu Vis-
conti, na sala da Mesa, estava
sendo lavado cuidadosamente
para destacar melhor aos
olhos dos novatos, neste come-
ço de legislatura, alguns vultos
históricos do Parlamento bra-
sileiro.
POUCOS DIPLOMAS APP.E-

SENTADOS
Ao contrário do que costuma

ocorrer em ocasiões idênticas,
têm sido entregues aos m°in-
bros que restam da antiga
Mesa muito poucos diplomas
de deputados. Vinte, ao todo.
Entre os que se anteciparam fi-
guram os srs. Afonso Arinos de
Melo Franco e Magalhães Pin-
to, da U. D. N., de Minas, e
o sr. José Augusto, também da
U. D. N., do Rio Grande do
Norte. Na primeira sessão pre-
paratória, sábado, os demais
presentemente nesta cidade en-
tregarão os seus diplomas, para
efeito também de verificação
do «quorum» e eleição da nova
Mesa.

COMPARECERIA O SR.
GETÚLIO VARGAS

No dia 15, às 14 horas, rea-
lizar-se-á, a instalação do Con-
gresso, quando será lida a men-
sagem anua da Presidência da
República. Informava-se, on-
tem, da parte de alguns depu-
tados mais «habituées» do Rio
Negro, que o presidente com-
parecerá pessoalmente para ler
o documento, em lugar de on-
viá-lo pelo chefe da sua Casa
Civil para o primeiro secreta-
rio do Senado proceda h leiíu-
ra. Esses mesmos representar!-
tes afirmam que a mensagem
fugirá à rotina de uma simples
exposição da situação do nais
para aparecer como um iraeun-
do libelo contra a administra-
ção anterior.

NOTAS POLÍTICAS

NOTICIAS DA MARINHA

PROMOÇÕES NOS ALTOS POSTOS DA CARREIRA NAVAL
Regresso do ministro da Justiça — Visitas de cortesia — Apresentações — Homena-

geado o comandante Afrànio de Faria — Escola Naval

Sobre a «Tabela Única»
do Ministério da

educação
CONFEBRNCIA ENTRE O MINISTRO

E o diretor t)0 D.A.S.P.
EstéAV em conterem i" com u minis-

tro da liducaçfin c Saúde o diretor do
Departamento Administrativo dos Ser-
viços Públicos Entre ns diversos ;»s-
sumos tratados, tigurou a «Tabela
Única», daquele Ministério, tendo Dres-
tado esclarecimentos no curso das con-
Versações os srs. Orlando Cala/a. dl-
retni do Departamento de Administra-
çao- Alolsio Gomes Caminha, diretor da
Divisão do Pessoal: i o si. Pérlclcs
Madureira Pinho, chefe do gabinete.

Comissão de Defesa
do Café

A comissão de -eíesa do Caie rea-
Uza hoje. nr. Ministério da Fazenda,
sua primeira -euniãn deliberativa, de-
vendo fixai pontos sobre defesa do
produto e respectiva política, quei no
plano interno. qu«r no Internacional.

Pagamento no Tesouro
Serf- ¦ ,'aijas note as frlhas do 11 c

drfi '" Montepio da Guerra: 7201 -,5.
Mi- i Militar da Guerra: 7210-17-

O presidente da República assinou de-
cretos promovendo, ao posto de vice-al-
mirante, o contra-almirante Raul Lo-
bato Aires; ao pôslo de contra-almi-
rante, os capitães de mar e guerra Or-
lando de Sousa Martins Ferreira e Ed-
gar Soares Judice: an posto de segundo
tenente, os sub-oficiais Jaime de An-
drade, João Domingos do Nascimento,
João Manuel de Morais, Gracillano Fer-
relra Gomes, Antônio Alves Pessoa e
Fernando Irineu ele Brito, os primeiros
sargentos Francisco Marcelino Barbalho,
Francisco .lati Bentes, Jnão Ferreira
de Andrade e Luis Fernandes dos Pas-
sos; íi graduação de terceiro sargento,
os cabos Antônio Gonzaga da Silva,
Joaquim Quintino dos An.ios e Otavia-
no Tavares dos Santos: e transferindo-
os para a reserva remunerada, perce-
bendo os vencimentos integrais do pôs-
to ou graduação a que são promovidos.

RETIFICAÇÃO DK DECRETO

Foi retificado o decreto rie 9 de fe-
vereiro de 1950 que promoveu ao pôs-
to rie capitão de corveta e transferiu,
compulsòriamente para a reserva re-
munerada o capitão tenente Valfredo
Caldas, para o fim de, conservando-o
na mesma situação de inatividade, con-
siderá-lo promovido an dito posto de
capitão rie corveta e transferido para
a reserva remuneraria em 31 de dezem-
bro de 194R. data em que atingiu a
idade limile para permanência no ser-
viço ativo, percebendo, a partir dessa
data, os vencimentos integrais rin posto.

O REGRESSO DO MINISTRO DA
JUSTIÇA

O ministro da Marinha fêz-se repre-
sentar no desembarque do ministro da
Justiça, que vem rie chefiar a missão
especial ã posse dn novo presidente do
Uruguai, pelo seu a.juriante rie ordens,
primeiro tenente José Celso de Macedo
Soares Guimarães.

APRESENTAÇÕES
Apresentaram-se no ministro da Ma-

rinha os capitães de mar e guerra Pe-
dro Paulo de Araújo Susano. comand<m-
te do NE «Almirante Saldanha», e Levl
Pena Aarfio Reis. comandante dn «Gua-
nabara», por terem regressado ao pôr-
to do Kio de Janeiro, após viagem de
instrução com o Corpo de Alunos da
Escola Naval, e os capitães de mar e
guerra Carlos Paraguassu de Sá. Sll-
vio Borges de Sousa Mota e Francisco
Vicente Bulcão Viana, por terem sido
promovidos pnr merecimento e a fim dc
agradecerem os cumprimentos recebidos
por ocasião dessa promoção

VISITAS l)E CORTESIA

Estiveram em visita ao ministro o ai-
mirante Egas Monlz de Aragao e o
capitão Milton Coutinho Marques, este
agradecendo os cumprimentos enviados
por sua rerente promoção por mere-
cimento.
HOMENAGEADO O COMANDANTE

AFRÀNIO

Os jornalistas credenciados no gani-

nete dn ministro da Marinha prestaram,
sábado último, homenagem ao coman-
dante Afr&nin de Faria, como reconhe-
cimento pela maneira com que se hou-
ve, durante a administração Silvio de
Noronha, para com os profissionais da
pena, tudo fazendo para que eles pu-
dessem desempenhar satisfatoriamente
sua missão naquele setor armado. Sau-
dou o homenageado o nosso confrade
Seabra. O comandante Afrànio, que
acaba de ser rilstinguido pelo ministro
ria Marinha com o comando do «Ber

Pelos numerosos furos na antepara e
arranhões dos ricochetes das balas, na
bolada do canhão, de bombordo à ré,
tinha-se uma perfeita idéia ria dureza
da luta que se travara pela defesa rio
posto que a nação lhe confiara.

Graças a Inteligência e habilidade do
nosso comandante e imediato, retiramos,
rápido, todas as eulatrinhas, aprovei-
tando a situação caótica então rei-
nante.

Essa sábia medida, de segurança, ne-
sarmou o navio, tornando-o Impotente,

tioga», agradeceu a homenagem rie seus Cf.<;o nova reação se fizesse sentir, por
amigos da imprensa. A festa, que se qUe, neste caso, os navios que se man-
realizou no terraço da Casa do Jor-
nalista. foi encerrada com um brinde
de honra ao ex-ministro Silvio de No-
ronha, erguido pelo jornalista Oiania
Brandão Teles. O jornalista Washinglon
de Castro, que se encontra nos Esta-
dos tinidos, a serviço da Sala de Im-
prensa da Marinha, fêz-se representar
pelo seu progenitor, jornalista Otávio
S. de Castro.

ESCOLA NAVAL

Chamada pnra a prova oral de Por-
tuguês, amanhã, às 9 horas: Turma
efetiva - 247 — 250 — 259 — 281

(FN) 304 — 317 — 333 — 377
382* — 397 — 409 — 414 — -»2()
45 — 53 — 59 e 86; Turma suple-

mentar — (FN) 87 - 91 — 9B -
120 c 128.

Chamada para a prova oral de Por-
tuguês. depois de amanhã, às 9 horas:
Turma efetiva - (FNi 87 - 9] —

96 — 120 - 128 - 137 - 152 —
169 (IN) 258 - 305 -• 307 e 331.

Chamaria para a prova oral de Física-
Química, depois de amanhã, às 9 ho-
ras: Turma efetiva - (INi 75 — 93

105 - 114 - 1lfi - 123 - 131
_ X78 — 414 - 420 - 45 - 53 — 59

 86 — (FNi 87; Turma suplementar
96 - 120 — 128 - 137 e 152

A INJUSTIÇA DE UM VETO

Escreve-nos o comandante Armando
Pina:

«Certa vez revoltaram-se os marinhei-
ros da esquadra. Detinham, eles, um
poder formidável de destruição, os cou-
raçados «Minas» e «São Paulo», na-
quela época, dos mais poderosos do
mundo A surpresa e a violência da
ação brutal, sacrificando -omandanles
e oficiais, assustou, assombrou c ame-
drontnu toda a população Medidas e
providências foram logo adotadas pelo
governo no sentido de imediata restau-
ração ria ordem. Novos comandantes
ti ofiriais foram designados para relo-
marem ns navios. rahpndo-mc o cruza-
dor «Bahia».

Acompanhando o saudoso comandante
Raimundo Vale e o imediato Noronha
Santos, encaminhamos para o nosso na-
vio. e. embora na incertesa rio que ,ios
aconteceria, seguimos leais ao compro-
missns que fizéramos rom a bandeira.

Ao galgar o convés do -Bahia», de-
paramos com o local onde fora glorio-
samente sacrificado o tenente Mário Al-
v.s, meu colega de turma.

tiveram fiéis à legalidade, já agora,
competentemente aparelhados de arti-
lharla e de torpedos com cabeça de
combate, reagiram, atacando o nosso
navio, melendo-n a pique, se fôsse ne-
cessfirlo, e com isso nos sacrificando
em liem da ordem e ria honra ria Ma-
rinha e rin pais.

Dessa noite que passamos e rio que
depois aconteceu, sô os que estiveram a
bordo podem dizer, das aflições, rias
agruras e incertesas rio que oorieria
ter acontecido.

Bem melhor, porém, diz a ordem do
dia 55 do Eslado Maior da Armada,
que assim se pronunciara: «O coman-
dante Vale. hem como seu imediato,
o capitão de corveta Júlio César rie
Noronha Santos, riesde logo comprova-
ram o acerto da escolha dn governo
riesignanrio-ns para tão árdua missão
Cnm coragem, tato e energia, dedica-
damente secundados por seus oficiais, n
comandante e Impriiato rio «Bahia» con-
seguiram restahelpcer a calma em sua
guarnição, normalizando pouco a pnu-
co a disciplina de hnrrio Disso è nrovn
a retirada da guarnição dn «Bahia»,
efetuada, na melhor ordem, na noite dc
9"de riczcmhrn último, debaixo rias oa-
terias ria Ilha rias Cobras, sob hábil
e criteriosa direção do ranltSo de cor-
veta Noronha Santos»

Comn nn «Bahia», em todos ns outros
navios da esquadra tudo se processara
com o mesmo ardor e o mesmo interes-
ssp pela honra da Marinha e nl está
a mesma Marinha nn sua gloriosa tra-
jetória parn a grandeza dn Brasil. 1á
agora aumentaria rie valorosos feitos da
última guerra.

Num pals novo como o nosso, tào
necessitado de uma boa formação mn-
ral de seu povo. impõe-se o estimulo
e a emulação e nunca perder-se tão
boa opnrtunidarie rie fazer justiça real-
canrio-se virtudes cívicas como na lei
de combate ao comunismo.

Estamos confiantes no Congresso que
fêz a lei e sabe multo hem o psplrito
que a presidiu».
ART. .11 DO REGULAMENTO PARA

A ESCOLA NAVAL
O presidente rin República assinai

decreto, dando a seguinte redação no
art. 51 do regulamento para a Escola
Naval, aprovado pelo decreto n. 26.40'";,
rie 25 de fevereiro de 1949:

-Durante o estágio escolar, o aluno
que, no ano letivo, íôr inabilitado em

PERIGO DE GUERRA COMO
HÃ DOIS ANOS

SOFIA, 5 (A. F. P.) - "Hoje,
como há dois anos, o perigo de
uma nova guerra aparece à huma-
nidade como uma nuvem sombria"
— declarou o dr. Neitchev. mem-
bro do Bureau Política do Partido
Comunista búlgaro e minislrn de
Assuntos Estrangeiros, perante o
Congresso da Amizade Búlgaro-So-
viética, que acaba de realizar-se
em Sofia.

Analizando, em seguida, a situa-
ção nos paises capitalistas, Nelt-
chove afirmou, principalmente, que"o Plano Marshall tinha arruinado
os paises ocidentais o não conse-
gulra impedir o desenvolvimento
econômico da União Soviética e das
democracias populares. A fraque-
za fundamental do sistema capl-
talista, acrescentou, reside nas di-
vergências sempre crescentes que
dividem os paises Imperiallstas' .

Depois de comentar a entrevista
recente do general Stalin. o ml-
nistro búlgaro concluiu: — "Os im-
perialistas fazem tentativas para
introduzir seus agentes no campo
da paz, da democracia e do sócia-
llsmo. para destruir sua unidade.
No entanto, a vigilância revoluclo-
nária dos trabalhadores faz fra-
cassar suas intenções. Os casos de
Rajk, Kostov, Sllng, Svermova e
outros sâo prova evidente.'

AVIÕES A JATO PARA 0
TRANSPORTE DE PASSA-

GEIR0S NO BRASIL
LONDRES, 5 (A. F. P.) — O"Evening Standard" informa que o

Brasil será o primeiro pak a en-
comendar na Grã-Bretanha aviões
de reação "Comet", para transpor-
te de passageiros

Diz-se que, por ocasião de re-
cente viagem de negócios à In-
glaterra, o sr. John Trippe, pre-
sidente da companhia americana
de navegação aérea "Pan Ameri-
can", da qual é subsidiária a "Pa-
nair do Brasil", resolveu adquirir
diversos aparelhos "Comet" para a
empresa brasileira, tendo entrado
em confabulações com a Sociedade
de Haviland.

Os aparelhos "Comet" são os prl-
meiros aviões de reação para trans-
porte de passageiros. No correr
do próximo ano entrarão em ser-
viço nas linhas aéreas dn "British
Overseas Airways"

A situação maranhense
OCASO 

do MaranhSo é o fato político P|:et^m1ina"*t„sdênaer9.
dias. Evidentemente, o movimento *SS£^ffljS£, 

«««tidos oposicionistas contra o ato do Tribunal Eleitoral que
diplomou e empossou no governo o sr. Eugênio^ de Barros, tran*
cendeu desde logo os limites de mera competição partidária e

ganhou proporções excepcionais. nwf(,.* 
O que se apresenta, ali, ao observador isento depreíe

rendas preconcebidas entre as facções em luta, é, «W***™?!.
te uma situação revolucionária, cuja permanência por mais
aígunT dias Icarretará conseqüências verdadeiramente catas-
trÓfl 

0S'que de inicio se poderia considerar uma simples P.endên-
cia partidária estendeu-se e «profundou-se como _™. f™»£de insurreição popular, cuja importância se «jldencla na para
lisação de todas as atividades, a começar «as do Estado, poM
que o governador empossado ficou desde logo bloqueado no seu

palácio7 impossibilitado materialmente de exercer «««1(l»eFn^;
cela de poder, e atingindo todos os setores comerciais e indus-
triais, os transportes, comunicações, etc. Furado

Dadas as já de si precárias condições econômicas do^Estado,
um dos mais pobres da Federação, essa cessação dei todas_as
atividades por longos dias há de produzir conseqüências trtRl.
camente ruinosas, criando uma situação de verdadeira cala
mWaporP?ste™cabe 

estranhar a aparente indiferença com o que
o governo federal assiste ao desenrolar dos acontecimentos tio
MaranIao°se 

conhece, realmente, nenhuma medida de caráter
especial, que, em face da gravidade da situação, haja adotado
o governo da União visando a restabelecer a normalidade (la
vida maranhense.

Seja qual fôr a solução que venha a ser adotada, uma so-
luçao "ríte^ 

é lic.to a(j sr Getúlio Vargas - quaisquer que
sejam suas inclinações e preferências na luta de partidosido
Maranhão — aplicar seus velhos métodos de adiamento de todos
os problemas, sua tática de entregar ao tempo todas as soluções,
no caso de um Estado que, com a cessação de todas as ativioa-
des, caminha para o colapso econômico, a fome e todas as con-
seqüências terríveis que se hão de esperar dessa calamidade.

A presidência do PSD
O Conselho Nacional do P. S. D estará reunido, hoje, às

21 horas, para eleger o novo presidente do partido, em substl-
tuicâo ao sr. Cirilo Júnior, que, como segundo vice-presidente,
vem ocupando o lugar desde a renúncia do sr. Nereu Ramos ti
a recusa do sr. Benedito Valadares de substitui-lo.

Todas as conjeturas sobre os resultados dessa eleição inrti-
cam o nome do sr. Amaral Peixoto, governador do Estado do
Rio e genro do sr. Getúlio Vargas, como o candidato de granrie
maioria pessedista para dirigir o partido, nesta nova fase. As
hipóteses da reeleição dos srs. Nereu Ramos ou eleição do sr.
Cirilo Júnior parecem completamente afastadas, e outras can-
didaturas que surgirem nos últimos dias, como a dos governa-
dores Régis Pacheco, da Bahia, e Juscelino Kubistchek, de Minas,
não chegaram a ganhar consistência.

A candidatura do sr. Amaral Peixoto vem ajustar-se as
condições atuais do P. S. D., dada a adesão dêste ao governo
Sabe-se que o governador do Estado do Rio, embora pertencente
aos quadros do P. S. D . vem atuando, desde a fase preparatória
das eleições de outubro, como elemento de ligação entre o seu
partido e o P. T. B. Por outro lado, a sua condição de genro cio
sr. Getúlio Vargas facilitará aos pessedistas a_aproximação rom
o presidente da República.

A-crise do PTB
Dando curso ao movimento de rebeldia no V. T. B. paulis-

ta, contra a destituição do sr. Newton Santos, dn presidência do
Diretório Estadual, os vários elementos que encabeçam a dissi
dêneia estarão hoje, à tarde, em conferência com o sr. Getúlio
Vargas, no Palácio Rio Negro. Como nada ficasse resolvido na
última reunião entre os autonomistas e o sr. Danton Coelho, a
questão foi transferida ao arbítrio do presidente da República,
de quem se espera, aliás, transfira, por sua vez, essa atribuição
aos órgãos dirigentes do P. T. B. Os dissidentes insistem na re-
condução do sr. Newton Santos como ponto básico de qualquer
entendimento, ao passo que o sr. Danton Coelho, mesmo inclina-
do a admitir uma solução conciliatória, pretende manter o nto
de intervenção no diretório paulista.

Também em Minas o partido está em crise, pretendendo-
se a destituição do sr. Ilacir Pereira Lima, atual presidente do
Diretório. Essa pretensão é fortemente apoiada pela bancada
estadual mineira que, ontem mesmo, enviou uma comissão ao
sr. Danton Coelho, com um manifesto assinado por quase todos
os seus membros, propondo a intervenção no diretório e o afasta-
mento do sr. Ilacir Pereira I»ima. Os petebistas mineiros estão
dispostos se declarar em dissidência, caso não sejam atendidos.

Por outro lado. também no Piauí, nao é melhor a situação
do partido. Alegam os petebistas «históricos» que a direção na-
cional não lhe dá nenhum apoio nem prestígio, e ameaçam, igual-
mente, juntar-se ao movimento rebelde dos paulistas.

DIVERSAS

Para contrabalan-
çar a propaganda

comunista
Truman pediu o crédito de

97.500.000 dólares desti-
nado à Voz da América
KEY WEST (Estados Unidos, 5

(A F P ) — O presidente Tru-
man pediu ao Congresso crédito!
suplementares de 97.500.000 dóla-
res para a "Voz da América", em
razão da "necessidade imperiosa"
de contrabalançar a propaganda
comunista de "falsidades e men-
tiras"."Por Incrível que pareça —
acrescenta o presidente em sua
mensagem ao Congresso, acompa-
do o pedido de créditos suplemen-
tares — as mentiras comunistas
são acreditadas em numerosas par-
tes do mundo, porque as pessoas
nSo têm o menor meio para co-
nhecer a verdade."

nEUNIK-SE-A' NO PRÓXIMO IMA Hl
O SENADO

O vice-presidente do Senado federal,
sr. Melo Viana. distribuiu ontem, a
seguinte comunicação: ?Faço sabei aos
srs. senadores que. nos termos do ar-
tigo II, dn Regulamento Interno, as
reuniões do Senado Federal, prepRiatrt-
rias da primeira sessfio legislativa nr-

dinária, da segunda legislatura, reali-
zar-se-ãn a partir de 10 rio corrente
mês, nn Palácio Mnnroes
QUERIAM O VICE-PRESIDENTE NO

COMÍCIO «PRO-PAZ»

Há finco riias compareceu a uma rias
audiências dn sr. Café Filho um moço
que. dizendo sr jornalista não ia fnr-

(Conclui nn fín patrlnn)

Kio Grande do Norte
NOVA TABELA DE PREÇOS DE

MERCADORIAS
NATAL, 5 (A. NI - A partir de

amanha, começará a vigorar, oeste
Estado, a nova labcli. de preço.' dos
gêneros alimentícios. adotada i)cla
Comissão Estadual de Preços verifi-
ca-sc entretanto pouca diferença par»
menos em algumas mercadorias

Sta. Catarina
100 HOMENfc. ARMADOS QUE

QUEREM ASSALTAR
CHAPEC<">

FLORIANÓPOLIS. í (Asupiessi -*
Informam de Chapecó que o .iu.? dB
direito daquela cidade acaba de pedir
o envio de forcas federais pH.a a
mesma, que estaria sendo ameacud»
dc um assalto em massa por parte de
elementos que des.Jam vingar o tru-
cidamento dos presof envolvidos no
Incêndio da Igreia .ocal Diz ri u 11
que cerca de 100 homens armados )A
estariam nas proximidades de "hape-

có. marchando para o assalto que não
deve tardar.

Espirito Santo
CENTRO DE SAÚDE COM MAIS UM

SERVIÇO
VITÓRIA, 5 (Asapressl - Com a

presença do governador do EsUdo e
de altas autoridades loi '.naufíurado,
ntj Centro rie Saúde de Vitória, o Ser-
viço Social, cuja atividade tem i.ranc"9
significação para o nosso meio, porque
toda ela se orienta no sentido rie ea-
Justar os que se encontram em si-
tuação de desajustamento A execução
dêsse trabalho exige agentes especia-
Uzados, tendo o dr. Jaime Santos
Neves diretor do .Jepartamento Esta-
dual de Saúde, cuidado dc formar
elementos capazes para essa i-arefa,
fazendo realizar um curso sob a dlre-
çfic de uma assistente social dlp'oma
da no Rio.

Minas Gerais
GREVE NUMA USINA MINEIRA

BELO HORIZONTE, i (Asapressl —
Um movimento grevista irrompeu entre
os operários da Usina Salto Giande,
situada no município de Guanhães Ao
que parece, o momento fo'. Insuflado
por elementos comunistas, que tenta-
ram levantar os trabalhadores "ontra
os dirigentes da construção, nor motl-
vos ainda não esclarecidos Dns :)50
operários engajados, cerca de 150
abandonaram seus postos, tentando
ampliar o movimento percorrendo di-
versos setores dn obra e arrebatando
06 Instrumentjos de trabalhar dos quo
relutavam em aderir ao movimfntr.
O chefe de Ifolícia tomou rnnhecimen-
to do fato por 'nlrrmédin rios nnfce-
nhcíros da emprí.sa empreiteira riaf
obras, mandando para aquela «one
um reforço policial para Impedir qunl-
quer ato dc violência.

NOTICIAS DA AERONÁUTICA

Homenageado pelo governo equatoriano o titular da pasta
Classificações, dispensas, transferência e designações de oficiais — Atos do ministro —

Candidatos à Escola Preparatória de Cadetes do Ar chamados ao exame de Psicologia

NEHRU QUALIFICA OS COMU-
NISTAS COMO UMA AMEAÇA

À ÍNDIA
BOMBAIM. 5 (U. P ) — O prl-

meiro ministro Nehru qualificou
os comunistas comn sendo uma
ameaça à índia.

Declarou perante cerca de 200
mil pessoas que os comunistas es-
tão "trabalhando atrás da corti-
na. Nenhuma nação pode tolerar
Isto". Comentando a politlcn da
índia com relação ã Coréia, Neh-
ru declarou : — "Seguimos uma po-
lítica definida, tendo em vista os
acontecimentos. Esta política pode
ser correta ou pode ser errada. A
história decidirá a questão "

Qualificou de insensata a suges-
tão no sentido de que a Índia
apoiasse um terceiro bloco de na-
ções asiáticas

assuntos que não sejam de formação
militar-naval, será submetido na segun-
da quinzena dn mês de março do ano
seguinte, a exame dc toda a matéria
lecionada em que haja sido reprovado
Se fôr aprovado em todos ns assuntos,
passará para o ano scpulnle; se for rc-
provado cm rinls ou um rins assuntos,
repetirá o ano: se for reprovado em
três ou mais assuntos, terá baixa de
praça com eliminação de matricula.

Parágrafo único — Se n aluno tiver
slún inabilitado em desenhn, o exame
será suhstltuldo por uma prova grá-
Hca?. '

Compareceram, ontem, ao gabinete
do ministro da Aeronáutica, o tenente
coronel Ernesto Delgado, tepresentante
dn ministro da Defesa Nacional da Rc-
pública do Equador, acompanhado do
tenente coronel Rafael de Andrade, co-
mandante interino ria aeronáutica .ia-
quele pais nmign. e capitães Osvaldo
Ávila, chefe rio Serviço rie Comunica-
ções, e Jacinto Roals. chefe rio Serviço
rie Manutenção ria Aeronáutica equa-
toriana. O tenente coronel Ernesto Del-
gado fêz entrega rias insígnias da Fôr-
ça Aérea Equatoriana ao ministro Nero
Moura, prestanrio, assim, uma homena-
gem an titular da Aeronáutica Brasi-
loira.

Em seguida, o ministro ofereceu as
insígnias «honoris causa» da FAB aos
tenentes coronéis Ernesto Delgado e
Rafael de Andrade. O ministro Nero
Moura fêz entrega, ainda, rio uma men-
sagem dirigida ao ministro da Defesa
Nacional Equatoriana, sendo, por fim,
servida uma taça de champanha hos
presentes.

Essa solenidade foi assistida pelo ma-
jor Vasco Alves Seco, chefe do Estado
Maior da Aeronáutica, coronel Darl)
Cavalcanti de Azambuja, cônsul Ha-
riock Lobo, chefe do Cerimonial rio
Ministério e todos os oficiais que ser-
vem no gabinete do ministro.

ATOS DO MINISTHO
Atendendo a necessidade dn serviço,

o ministro assinou atos classificando: na
Diretoria de Rotas Aéreas, os majores
aviadores Geraldo Laharte Lebre e Er-
nestn Labarte Lebre: nn Segundn Gru-
po de Transporte, ns maiores avia-
riores Carlns Mnreira rie Oliveira Lima
e Afnnso Ferreira Lima: no Hospital de
Aeronáutica dn Recife, o major mé-
dlco Henrique Mnurfin Camarinha: nn
Hospital de Aeronáutica rin Galeão, ns
majores mériions .losé Ubirajara rie Ce-
sárin Alvim e Harvei Ribeiro rie Sou-
sa; na Escola rie Especialistas rie Ae-
rnnáutica, o major médico Fernando
Martins Mendes: na Esrnla de Aeroná i-
tica. o maior mérlicn ,Insé rio Amaral:
no Hospital Central rie Aeronáutica, n
majnr médico Herhert Mcnries Cnutlnho
Marques: na Base Aérea de Santa
Cruz. o major médico Válter Pinheiro
Curti: na Diretoria de Saúde do Ae-
ronáutira e Hospital Central ria Aero-
náutica, respectivamente, ns tenentes
enronéis médicos Hcrbert Carneiro Yung
e Robertn Meneses de Oliveira

DISPENSA DE OFICIAIS

O ministro assinou ato dispensanrin.
por necessidade do serviço, o capitão
aviador Agenor de Figueiredo, das fun-
ções rie ajudante dc ordens dn majnr
brigadeiro João Correia Dias da Costa
Por outro ato do titular da pasta, toi
dispensado das funções que exercia na
Escola Superior de Guerra, o capitão
aviador Antônio Flrlznla.

servien, para servirem no Estado Maior
da Aeronáutica, sem prejuízo rio está-
gin quo realizam naquele órgão, os se-
guintes oficiais: coronéis aviadoras
Homero Souto de Oliveira e Rube Ca-
nabarro Lucas: tenentes coronéis avia-
dores Adamastor Beltrão Cantalice, José
Vaz da Silva, Roberto .lulião de Cavai-
cante Lemos. Pcrirn rie Freitas Ribeiro.
Manuel Rogério rie Sousa Coelho, Antô-
nio Bastista Neivo rie Figueiredo FI-
lho; majores aviadores Faher Cintra,
Cirano rie Andrade Sousa, Délio Jardim
dc Matos, Carlos Júlio Amaral da Cunha
e João Eduardo de Magalhães Mota;
capitão aviador Hélio Langsrh Keller
e o tenente coronel médico Joaquim
Martins Garcia

NOMEAÇÕES
Por ato do ministro, foram feitas as

seguintes nomeações: para diretor do
Instituto de Seleção c Controle, o coro-
nel médico Benjamim Ferreira Bastos;
para diretor do Hospital de Aeronáutica
do Galeão, o tenente coronel médico
Salvador Uchoa Cavalcante; para dl-
retor do Hospital de Aeronáutica dos
Afonsos. o tenente coronel medico Edui-
no Tamarindo Carpenter: para diretor
rio Hospilal rie Aeronáutica de Canoas,
o tenente coronel médico Carlos rios
Santos Rocha; para diretor ria Polcli-
nica de Aeronáutica de São Paulo, o
tenente coronel médico Antônio Castro
Fleuri.

A DISPOSIÇÃO MA IMlKSIDfiNClA
DA REPriBLICA

Em obediência a uma ordem do pre-
sidente da República, o diretor dn Pes-
snal da Aeronáutica pôs h disposição
do Gabinete Militar da Presidência ria
República, o sub-nfirial Juvenal Nunes
da Silva.

INSTITUTO DE SELEÇÃO E
CONTRfiLE

Deverão comparecer an Instituto de
Seleçnn e Cnntrftle. á avenida Marechal
Câmara, 23Í1, 2" andar, hnje, após o
almôçn, às 12 hnras. impreterlvelnvn-
te. munidos de lápis preto, a fim ne
se submeterem an exame de psicolo-
gia, os seguintes candidatos ao 1° ano
da E. P. C. du Ar que prestaram o
exame físico nas Zonas Aéreas: Al-
berto Garcia Moura. Eduardo Schalders
Neto, Francisco Bezerra da Silva Jú-
nior, Jaime Buscov, Anacllno Vale-
rio Alves, Antônio Expedito Santos Soa-
res. José Morais Nobre e Nilton Bezerra
da Silva.
CANDIDATOS A E. 1'. O. DO AU

A Diretoria do Ensino da Aeronáutica
solicita aos candidatos aos 1» e 2" anos
da Escola Preparatória de cadetes dn
Ar que faltaram à prova rie matemâtl-
ca por motivo rie saúde apresentarem-
se ã Segunda Divisão para tratar de
assunto de interesse próprln.

' 
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TRANSFERENCIA
Em virtude de ato rie ministro, foi

transferido, da Base Aérea rie Santa
Cruz para a de Fortaleza, o major
médico Lúcio Mendes Frota.

DESIGNAÇÃO DE OFICIAIS t*
Foram designados, por necessidade í1

i i.^--...*wmm

CANDIDATOS APROVADOS PARA
O 3» ANO

E' a seguinte a relação dos cândida-
tos ao 3" ano da Escola Preparatória
de Cadetes do Ar. aprovados no exame
de admissão: Afonso Ribeiro de Melo,

Afonso Fcrinanri Barros e Silva, Davi
Ferreira Snares, Pedro Ivo Barreiros,
Rui de Sã e Silva, Sérgio Antônio los
Reis Vale. Silvio Carlos Tigre Maia t
Trajann Antônio Mnrtêo de Azambu.tB.

COMPAREÇA AO flAKINETF DO
MINISTRO

Está sendo convidado ao comparecer
ao gabinete do ministro, a fim de tra-
tar de assunlo do seu interesse, o sr.
Nicanor Francisco Silva.

CLUBE DE AERONÁUTICA
O Departamento Recreativo do Clube

de Aeronáutica fará realizar, sábado
de Aleluia, dia 24 do corrente mês, o
«:Ba!le de Aleluia», para os associad.ii
e seus convidados, das 23 fts 3 horas.

Os sócios poderão retirar convites na
Secretaria do Clube, até o dia 21 do
corrente mês: cada sócio terá direito
a um convite e cada convite dará ln-
gresso, no Clube, a um cavalheiro •
duas ou três damas.

Traje passeio ou fantasia.
CASA DO SARGENTO

Reunir-sc-á, na próxima qulnta-fel-
ra. ãs 20 horas, ordinariamente, o Con-
selho Superior da Casa do Sargento do
Brasil. Dada a Importância dos assun-
tos, o presidente solicita o compareci-
mento de todos os membros.
DESPACHARAM COM O MINISTKO

O ministro recebeu, ontem, para des-
pacho, em seu gabinete, o coronel Ca-
semlro Montenegro Filho, diretor geral
do Material, e o hrigadeiro Américo
Leal, diretor geral dn Pessoal.
OBSF.RVARA' OS CENTROS AERO-

NÁUTICOS EUROPEUS
Arnmpanharin rie sua esposa, deixou

o Rio. sábado, com destino a Lisboa,
o jornalista baiano Fernando Huosal
d»- Oliveira, diretor de «O Aeronáuta».
O referido jornalista, que percorrerá oa
principais centros aeronáuticos dn Velho
Mundn em viagem rie estudos ' obser-
vação. estenderá a sua viagem a Lon-
dres. Taris. Roma e Madri. Ao embar-
que de Fernando de Oliveira comparece-
ram inúmeros elementos da Imprensa
especializada - e elementos ligados ao>
nossos círculos aeronáuticos.

MODIFICADO O REGULAMENTO
O presidente da República assinou

decreto, dando a seguinte redação ao
art. 15 do regulamento aprovado pelo
decreto n. 10.999, da 3-12-42, manda-
do aplicar íl Diretoria de Engenharia
do Ministério da Aeronáutica pelo de-
creto n. 26.494, de 21-3-49:

«Art. 15 — O diretor, militar ou oi-
vil (art. 13). terá, conforme o caso,
um assistente civil ou militar, que „
substituirá em seus impedimentos. Pa»
rágrafo único — A função de assis-
tente, quando exercida por civil, t prl»
vativa rie engenheiro civil,, escnlhldn -n-
tre os prnfisslnnais de carreira dn Qua»
dro Permanente do Ministério da Ae«
ronáutlca. Quando exercida por militar,
é privativa do posto de coronel ou te-
nente coronel, de preferência da cate-
geria de engenheiro».

t,
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UM EXEMPLO A SEGUIR
ESTRUTURA E REALIZAÇÕES DA UNI-

VERSIDADE DO CHILE
João Portela Ribeiro Dantas

ANTIAGO, m.irco. — A Uni-
SAv

exageros, uma das organi-
zaçôes mortelares no nosso con-
tinente.

K ela, responsável pela cul-
turn do pais; e vale recordar
que diste pequeno Chile, ja sal-
rani nomes que as elites Inte-
lectuais do mundo, aplaudiram
e reconheceram como verdadei-
ros artistas.

Supérfluo é recordar, que o

Chile legou ao mundo espiritual
ficuias exponenclais como Ga-
br iria Mistral, único «Prêmio
Nobel» dn América Latina, .e
Pablo Neruda, que se impõe co-
mo um dos grandes poetas con-
iemporftneos e curte doloroso
exílio na Europa, por ideologias
oue professa.

Conta ainda com artistas co-
m, o pianista Cláudio Arrau, e

Ramôn Vinay, tenor do Metro-

polltan de Nova York que a-

zem parto do rol dos altos valo-
res musienis dos nossos dias.

A Universidade do Chile tem

como reitor dor, Juvenal Hernan-
dez intelectual de grandes mé-

ritos, que estA nas cogitações
rio Partido Radical, a agremia-
cfto majoritária no Chile, para
às eleições presidenciais no pró-
vimo pleito de 1052.' 

Foi a Universidade fundada
em 1S39 e por largo tempo, no
século passado. constituiu o

maior centro de cultura no nos-
«o hemisfério.

rara Santiago se transferiram
os exilados políticos dos países
vizinhos, da envergadura de um

Sarmlento, Mltre e Alberdi, ar-
crentinos; Porto Seguro, brasllel-
ro- Moreno, paraguaio; Rowe,
americano, e muitos ™>t™s* .

A. Universidade do Chile estA,
toda ela. impregnada do espín-
to panamericanista de Anciros
Belle um venezuelano que deu
ko Chile o melhor das suas for-

cas e brindou o mundo com Mia
cultua privilegiada.

Hoje. a Universidade realiza
intenso labor pelo levantamen-
to do ntvel cultura! do Chile.

E' reconhecido neste pais o
direito íi cultura, r quo merece
especial interesse do Estado, quo
determina compulsória a educa-
çAo primária.

A Universidade do Chile com-
pe:e o cultivo, o ensino e a dl-
fusão das ciências, letras e ar-
tes

O raio de ação desta entidade
cultural não está adstrito aos li-
mites urbanos de-Santiago: esten-
de-se de norte a sul do pais.
dos desertos e vales áridos rio
norte das férteis planícies da
zona centra!, ao su! enregelado.

Para esse efeito, fizeram-se
montar, num vagfio ria Estrada
de Perro, que vai aos mais dis-
tantes rinefre? chilenos, uma bl-
j,.,'n,pr;l completa, discoteca, uma
equipe de teatro dramático e rie
marionetes, enfim, todos os ele-
rr.er.tos indispensáveis à difusão
cultural.

K ainda um moderno ônibus,
qur. com os mesmos recursos,
corre as longas estradas do país.

Desde o agricultor ao indus-
trlal. do «Huaso> («cow-boy»
chileno i ao mineiro, a todos en-
fim. chega a mensagem de cul-
tura que desde Santiago se Ir-
radia.

SAo também oferecidas es mas-
na». conferências. representa-
çfipfi teatrais e «ballets», con-
certos sinfônicos populares, pro-

VENDE-SE
Par» desocupar lugar um dor- i

mitórlo colonial mexicano, uma .

poltrona Drago e três camas de

«nltelru — Preço 10.000,00 —Kua

Dulce 46, apto, 101. Tel.: 48-8402.

jeções cinematográficas, exposl-
ções de artes plásticas e foto-
gráficas.

Conta com um Departamento
rte Tentro Nacional que, com
melhor sorte que o nosso Tea-
tro do Estudante, não necessita
do apoio particular para equili-
brar suas finanças.

Aquele órgão incumbe o fo-
mento do teatro chileno, organi-
zação e estimulo a conjuntos
profissionais que efetuem «tour-
neés» dentro ou fora do pais.

Possui .ainda um Teatro Ex-

perlmental, onde se iniciam os
lovens que revelam vocações pa-
ra o palco. Al está a escola de
nrte cênica, cenográfica, enfim,
toda a organização cnpnz de pro-
duzir bons elementos para n
arte nativa.

Mantém ainda grnnde blbllotc-
ca e também um serviço de ou-
blicíições culturais de lnestlmíi-
vel relevância.

O Instituto de Extensão Mu-
slcal tem a seu cargo a Or-

questra Sinfônica do Chile, con-
juntos de câmera, o magnífico
Coro Universitário e o Instituto
de Investigações Musicais.

Sob a administração do Ins-
tituto de Extensão das Artes
Plásticas estão os Museus ae
Arte Contemporânea e Arte Po-
pular.

Existem, também, arquivos
folclóricos, culturais e fotogra-
íicos.

A Universidade do Chile con-
cede anualmente os prêmios na-
clonals de literatura e nrte, e
promove festivais de música cm-
lena.

No entanto, a Universidade
não poderia descurnr da saúde
fisica e assim possui umn orga-
nização esportiva completa.

Ali. praticam-se todos os os-
portes e os jovens unlversitá-
rios já tem arrebatado para o
Chile inúmeros troféus em com-
petições Internacionais.

N&o se pode esquecer ainda o
Serviço de Bemestar Estudan-
til, que mantém casas para mo-
radia de estudantes e assisten-
cia médico-dentárla.

Durante os meses de verão,
ao contrário do que se poderia
esperar, a Universidade mantém
as suas portas abertas e abriga
três mil estudantes para cur-
sos de pequena duração e de ca-
ráter complementar.

esses cursos são orientados
por professores chilenos e por
outros contratados no estran-
gelro.

Neles são ministrados as mala
diversas matérias, tais como :
filosofia, psicologia, pedagogia,
sociologia, literatura, ciências so-
ciais e econômicas, história, geo-
grafia, matemática, folclore, ar-
tes plásticas, música, dança,
educação física, economia do-
mestiça, artesanato, etc.

A Universidade cabe aln.líi
promover e Incrementar os es-
tudos geográficos neste pais e
a direção do Observatório Na-
cional, por cujas lentes tive
uma visão mais próxima do nos-
so satélite.

Assim é, pois, a organização
que tem por lema; A Universi-
dade do Chile é a casa do pen-
samento americano».

E é êste o programa que a
Universidade tem traçado e as
realizações que, com gigantes-
cos esforços, tem conseguido
efetivar.

Vale ressaltar, que toda esta
tarefa é desempenhada num pais
pobre, que extrai seus recursos
dos cinqüenta mil quilômetros
quadrados cultlvávels, num pais
de 750,000 kms2.

rsto, entretanto, advém do fa-
to de que o Chile não tenha
preservado o seu sub-solo do co-
lonlalismo norte-americano e ou-
tros capitais estrangeiros que
têm Invertidos somas no total oe
1 bilião de dólares em terras

NOTICIAS DO EXÉRCITO
(Vide Boletim da Diretório do Pessoal do Exército A 3» pagina da 2» scefio)

Homenageado, ontem, o general Zenóbio da
Costa, por motivo da sua graduação

Como falou o chefe do Estado Maior Regional — Homenagem do Regimento Sampaio

— Dos oficiais equatorianos ao Patrono do Exército — Problemas da Amazônia — Lei-

lão de automóveis -- Vai assumir o sub-comando da V Dl -- Apresentação de convocados
,, , ,^»^t^a»»-»*»»»»»*.M*»*»*»»*»*»*»*»*Ba*Bja*Bjja^

^^~ ¥alt Disn
vr sua Mflis aetfi grirgro, extraído do ceLBBHe
CONTO 06 FRDRS.üe PeRRRULT /

em ^fecuMBôboç*

' """*""' " '"?> Ié>

Rcnllzou-se, ontem, as 16 horas, no
salão nobre do Quartel General da
Zonn Militar de Leste c 1.» Região
Militar, umn homenagem no general
Zenóbio da Costa, pela respectiva ofl-
clalidade o a que se assoolarnm nu-
morosos amigos, bem como os gene-
rnls Fluza de Castro, Aristóteles de
Sousa Dnntns, Paulo Figueiredo, Adrla-
no Saldanha Maza, Jnlme de Armei-
dn, Otávio dn Sllvn Paninhos, Dlmns
Siqueira de Meneses, José Carlos de
Sena Vasconcelos, Inácio .Tose /cris-
slmo, Bandeira de Melo, Tales de
Azevedo Vilas Bons, Emanuel Marquês
Porto, Aquiles Galotl, Vnldemnr Rocha
e Odilon Gomes dn Silva, todos_os co-
mandantes de corpos dn guarnlção des-
tn cnpltal. diretores e cheios dc re-
partições e estabelecimentos subordi-
nados, coronel Albert Buchnlct da
Franca, decano do Corpo de Adidos
Militares, reprcsentnntcs do ministro da
Guerra c do outras altas autoridades
elvis e militares e major Geraldo cor-
tes. A homenagem consistiu nn reu-
nião de todos no local acima citado

Em nome dos homenageamos, talou
o coronel João de Almeida Freitas,
chefe do Estado Mnlor da 1.» R. M.«
que proferiu o seguinte discurso: «A
graduação de v. exn. no mais alto
pftsto do Exército, em conseqüência do
restabelecimento de uma lei antiga pe-
lo Congresso, tem particular e c*Vr>*-
slvo significado, porque êsse fato, em-
hora não chegue a ser uma repara-
çSc ressalta um período obscuro, quo
vimos de atravessar, nn vida publi-
cn brasileira.

Náo é a vo? do velho amigo, nem
n de seu chefe de Estado Mnlor quo
clama, mas os fatos inrontestes e o
seu glorioso pnssndo de mllltai impo-
luto e bravo que bradam e ecoam no
Kxorrlto e no Brasil, apresentando v.
exn como um dos lídimos expoentes
de nossa classe. . .,.„

V exn que possui a mnls hrilhan-
te fé de oHelo dos generais dn Re-
pública, com qunrentn citações por
bravura, que tem a mais honrosa col -
decoração que um militar possa al-
mejar _ a Cruz de Combate rie 1.»
Classe, que foi agraciado pelo re da
Inglaterra eom o titulo de general lio-
norárlo do Império Britânico, com JA-
das as honras c prerrogativas do pos-
tn talvez o único, no Brasil, que pos-
sua tão nltn Inveslidura, que e por-
tndor, ainda de dezenns de outras
dignificamos condecorações nacionais o
estrangeiras: v. exa. que rol o bra-
co forte e ir.tlmornto da F.E.B.,tno
gloriosa pelos seus feitos o tão de-
camada pelos demagogos rte casaca o
de fnrrtn: v exa., o general M«
exclusivamente devemos a Primeira
importante vitoria na Itália -Toma
da de Camalore: v. exa., cuja atua.
cão decisiva e nltnmente patriót ca
conduziu-nos A vitória no ultimo ata-
que a Monte Castelo; v. exa., exem-
pio de heroísmo e de sadio pntriot s-
mo. foi, rom todos esses rclovnntls-
slmos serviços prestados ã Pátria, pôs-
to a margem, juntamente com a Lei
de Promoções e u Constituído Bia-
sileira, em satisfação a ambições In-
con fossa veis, por aqueles que deviam
servir rie exemplo A posteridade! _

V exa ri chefe, chefe pela açnci,
pela bravura, pela competência, pela
serenidade, pela Inteligência, pelo cn-
ráter e pela abnegação, tpinllcladcs in-
confunriiveis que caracterizam o ver-
dadolro chefe, aceitou resignado e pa-
trlôtloamente o fato consumado, por-
que. no julgamento sereno o super or
de v exa., tal qunl o rio Inolvldá-
vel Marechal Mailet - a injustiça
clamante não lhe atingia e sim a F0r-
ça Expedicionária Brasileira, ao Exór-
cito e aqueles que a praticaram.
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Flagrante da homenagem de ontem ao general Zenóbio ia Costa,

que, aparece na foto discursando.
nete do ministro (pátio do Ministério

Os governos e os homens passam,
porém as ações perduram com todos
os males ou benefícios que elas acar-
reluram.

Estamos às portas da ttrcelra con-
flagraçao mundial, apenas esperam a
tomada rios dispositivos para a borras-
ca cair Implncavel sobre os povos. O
Brnsll, sem qualquer preparação psico-
lógica de seu povo para a guerra,
precisa de generais como v. exa-,
pata não tombar sob o narcótico de
certos acontecimentos, que irão amn-
nhã embotar os mais nobres sçntlmen-
tos pela desilusão do sacrifício pres-
Indo fi causa da humanidade. Meu
general - os fortes e os dignos ven-
cerão sempre; essa graduação é o co-
mêço du justiça que não tardará
Aceita, pois, em nome dos oficiais do
EM. e no Q. G. essas insígnias,
que v. exn. usarii para gloria do
nosso Exército e grandeza do Brasil».

Tomando u palavra, o general Zenó-
blo agradeceu a homenagem de nue
es?ava sendo alvo por narte dos seus
amigos, colegas, camaradas o oficiais
do sou Estado Maior. A seguir, fez
nh.são ãs derrotas e vitorias rio que
«"mos alvo na vida». Na 8» 

gItália, disse, as armas brnsllelrns fo-
ram derrotadas om duas 'nvcstlrias
contra a nosiçün previlogiaria i torti
«cada rie Monto Castelo Somente da
terceira vez fomos vitoriosos, lambem
na paz temos batalhas para for r, o
quanta voz não somos derrotados IA
Pouco, declarou o antigo comandante
na infantaria ria F.E.B., ori a maior
de minhas batalhas da paz. e só a
galhardia, ânimo InquebrnnbSvc e coe
são testemunhados na 1.» Hoa ¦o M
litar possibilitaram uma esplendida \l
tória, para hem dos brasileiros o de
nossa PAI rin. Estas platinas nue hoa
mo oforeceis — concluiu - seruo para
mim um estimulo o um gula pnrn a
trilha do dever e da honra.

HOMMNAOKM HO KEGIMKNTO
SAMPAIO

da Guerra — praça da República),
o leilão dos seguintes automóveis usa-
dos: um «Mcreury» mod. ín<16; um
«Chevrolet» mod. 1940; 2 «Chevrolet»
mod. VM1; um caminhão de 2,1M
ton; «Chevrolet'', mod. 1942; duas
motocicletas com «stde-car», «Harley-
Davldson», modelo 1941. Quaisquer ln-
formnçfles com o tenente Araújo, no lo-
cal aclmn citado, diariamente, das 14
ãs 17 horns.

AJU1.ANTK »E OKDENS
lol nomeado ajudante de ordens do

general Aquiles Galotl o capitão An-
gelo Garrido.

TRANSFEItfiNCIAS «E MSDICOli
Foram transferidos, por necessidade

do serviço, do 23.9 B. C. para o H.
M de Fortaleza, o capitão TeôfUo
Machado de Arntijo Costa; do C v.
O R. da S.o R. M. para o H. M.
dc Belém, o capitão João José de
Arai"o Moura; do II. M. de Belém
pnrn a 1.» Cia. do 3.9 B. Frontçl-
ras o 1.9 tenente Antônio Fernandes
de Medeiros; da 1.» Cln. do .H.9 B.
Fronteiras pnra o 19 B. Saúde, o 1.»
tenente Cavour Teles de Sousa; do 109
G A T. 75 para o 23.9 B. t,., o
1.9 tenente Cllmérlo Pereira dn Sll-
va; o o l.v tenente Lutb Viana, do
19 9 B C. para o 10.9 (,. A. i. io.
DESPACHOS DO CHEFE HO 1).O.A-

Pelo chefe do Departamento Geral oe
Administração foram deferidos os ro-
queHmentos de Francisco Torquato
Pais Barreto Filho, Ivo Borges da
Fonseca Neto, Mozart de Andrade Sou-
sa José França, Murilo Valeriano do
Lima, Mozart Machado Brandão Lu s
Salgado Góls, José Otavlann da Sll-
vn Eurlpodes da Costa Velho Cortes
Valdo Sete do Albuquerque, Jorge de
Figueiredo Pita. Armando Zenaide
Guòrra, João Esplnola Corroía Isldo-
ro Pereira de Castro Sousa e Eug..-
nio Antônio de Castro.

NOVO CHEFE HA Z.? C K

chilenas, completamente alheios
à economia nacional, que sô é
beneficiada em 10 por cento das
grossas fortunas que lhe deve-
riam pertencer.

Aqui vão duas lições para o
Brnsll: o prodigioso esforço da
Universidade do Chile em des-
cerrar os véus da Ignorância que
envolviam as massas, fazendo
do privilégio de uma reduzida
elite bom comum de todos os
cidadãos, e também os inales a
que foram expostos os chilenos
quando abdicaram das suas ri-
quezas imensas em favor de aa-
tutos capitalistas.

Ucelüi . ,
UNIFORME COMPLETO
PARA MENINAS OE 11A15a«osm \pÊ\

A oficialidade do Regimento Sam-
paio, tendo ft. frente o seu comandar.-
te, coronel Magessi Pereira, antes da
homenagem acima prestou outra, tam-
bém ao general Zenóbio da Costa, sol)
cujas ordens esteve no teatro dr- ope-
rações da Itália, comparecendo Incor-
porada ao gabinete daquele chefe ml-
litar Ali. em nome rios presente, la-
ou o comandante Magessi Pereira, que

proferiu uma oração ressaltanrio os
méritos do homenageado. O general
Zenóbio agradeceu.
HOMENAGEM HO *»OADOK AO

PATRONO HO EXftUClTO
Os coronéis Galo Franco o César

Alfaro e capitão Luís Mora. do Exér-
cllo rto Equador e que anui se en-
contram em missão do sou pais. qual
sela a de acompanhar um grupo do
lovens que vêm cursar oslaholeclmen-
tos militares do nosso Exército, pres-
taram, ontem, ãs lfi horas, homen-i-
gem no patrono do Exército, fazenda
colocar no Panteon Militar, onde se
encontram as cinzas do duque e da
duqueza de Caxias, uma palma de fô
res naturais Recepcionaram aqueles
oficiais superiores equatorianos o co-
rònel Eugênio Rubens Vieira da Cunha
socrotArlo gora! do Ministério da
Guerra, e o capitão Mozart de bou-
sa Oliveira, chefe do gabinete dnque-
In Seeretnria, formando uma guarda
que prestou as honras milhares, ten-
do o ato se Iniciado com 0 toque do
Hino do Equador. Os oficiais estran-
gelros estavam acompanhados do te-
nente-coronel Jaime Lemos o do 1.9
tenente Dlógenes Vieira, especialmente
postos A sua dlsposlçfio.

PROHI.KMAS HA AMAZÔNIA
O coronel comandante da Escola

Técnica do Exército convidou pnra fn-
zer umn conferência inaugural de ano
letivo o general Inácio José Veríssimo,
que escolheu como tema os problemas
da Amazônia. Durante efiren de 90
minutos o conferenclsta prendou a
atenção rin assistência revelando ser
um conhecedor dos aspectos do que
se reveste o estudo dessa região.

CI.TJBE MIXITAR
CURSOS —- Continuam abertas as

o
Assumirá, no próximo dia 15, o seu

novo cargo de chefe da 2.» Cir-
eunscrlcfio de Recrutamento, com sedo
em Niterói, o coronel .Tono Batista do
Maios, que vem de servir como che-
íl do Estado Maior da 4.» Região M-
litar e guarnlção do Estado dc MI-
nn" O ato rcvestlr-se-A de solenlda-
de devendo oompnreoor as altas au-
toridades civis e militares desta cida-
de e da capitnl fluminense.

CURSO DE CLASSIFICAÇÃO
PE PESSOAL

Realizou-se, ontem, As 9 h°™s' ra
cerimfinin inaugural das aulas do Cur-
so do Classificação de Pessoal, que
contou com a presença dns altas au-
toridades militares. Sôhre o ato pro-
feriu uma conferência o Instrutor che-
fe do Curso, coronel Irncl Ferreira de
Castro.
AVISTOU-SE COM O MINISTRO O

«OVERNAHOR HO RIO BRANCO

O ministro da Guerra recebeu, on-
tem em conferência, no seu gnnine-
te 

'o 
sr. Jeroelllo Guelros. governa-

dor do Território do Rio Branco, que
se achava acompanhado do deputado
Féllx Valols de Araújo.

HOMENAGEM AO GENERAL
OSVINO

O general Osvlno Ferreira Alves,
chefe do gabinete do ministro, por
motivo da sua graduação no atual pôs-
to, vai sor alvo, hoje, As 16 horas,
de uma homenngem dn parte da ofi-
clalidade daquele gabinete, que lha
oferecerá ns plntlnns do novo posto.
Para o alo foram convldadns ns al-
tas autoridades militares, amigos e cn-
mnradns do homenageado. A nome-
nagem estará presente o ministro.

PAGADORIA HE INATIVOS E
PENSIONISTAS

O chefe dn Pngndorla Centrnl do
Inativos e Pensionistas avisa, por nos-
so Intermédio, aos Interessados, que o
pagamento, naquela repartição, de atra-
sados, e nlugueres de casa, referen-
tes ao mês de fevereiro último, será
efetuado hoje e amanha, das 12 fts
lfi horas.
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AVMZOPFM
i crvzlar Hoa da faTioca. 66 Q 68

lnscrlçóes para os seguintes cursos
pintura. decoraçAo do lar, bolos con-
feltados, dança clássica, corte e cos-
tura, Inglês, alemão, ncordeon, inicia-
ção musical, canto e teoria, piano e
teoria, ornnmentaçfio floral, salgadosio
doclnbos artísticos. Para pedidos do
Informações e lnscrlçQes. queiram dl-
rlglr-se ao 6.9 andar (Biblioteca), dià-
rlnmente, com srta. Luci, dns 14 As
19 horas.

— Continuam também abertas as
Inscrições para os cursos de Prepara-
ção A Escola Técnica do Exército e
Escola de Estado Mnlor. Para os pe-
dldos de InformaçSes e Inscrições, quei-
ram dirigir-se ao 7.** andar (Dopar-
tamento Cultural, sala 703, diãrla-
mente, das 13 As 10 horas, com o sr.
Bonfim de Melo.

DEPARTAMENTO TIÍCNICO Bl HE
PRODUÇÃO HO EXftRCITO

Sollcltnm-nos: «Chnmn-se n atenção
para os Inscritos, cnndidatos ao mn-
terlal referente A lista «C», que deve-
rão depositar no D. T. P. Ex., até
o dln 12 do corrente, a quantia dc
CrS 7.300,00»
APRESENTAÇÃO DE CONVOCADOS

NO BATALHÃO DE GUARDAS
Deverão apresentar-se no quartel do

Batalhão de Guardas, até As 11 ho-
ras rio dia !> do corrente, sob pena
de serem considerados Insubmissos, to-
dos os convocados que se apresenta-
ram no PR-16. que funcionou , nnque-
Ia unidade, e que faltaram A Inspe-
çãc de saúde.

«EX-COMBATENTE»
Está circulando o n. 51 do jornal

«Ex-Combntenlej>, que, como sempre,
traz farto noticiário e desenvolvida co-
labornção rie Interesse.
FOI A PORTO ALEGRE O GENERAL

ETCHEGOYEN
Embarcou para Porto Alegre, onde

já se encontra, o general Alcides Gon-
çalves Etchegoyen.

VAI ASSUMIU O SOB-COMANDO
DA 4.Ç D. I.

Por ter de assumir o sub comando
da 4.« Divisão de Infnnlnria, apresen- \
tou-se ao ministro o general Nelson
de Melo, que vem de exercer Idêntica
comissão em Mato Grosso.

LEILÃO HE AUTOMÓVEIS
USADOS

Realizar-se-â no prór'mo dia 14,àsl
9 horas, em frente ti fcarace do gabi-

CIDADÃOS CHAMADOS AO
RECRUTAMENTO

Estão chamados os srs. Fernando
Barreira, José Sales Pereira, Ênlo Car-
los Tinoco de Azevedo e Francisco
Borges Camoos para comparecerem ft
2» Divisão da Diretoria de Recruta-
mento, 5.*> andar, ala Marclllo Dias,
pnra tratar de assunto de seu Inte-
rêsse.

UNIFORME DO DIA
•A Secretaria Geral da Guerra mar-

cou o •õ.i uniforme para amanha.

CASA DO SARGENTO DO BRASII.

REUNIÃO — A Comissão Mista Pré-
Interesses Gerais da Classe reunir-se-
á As 20 horas de hoje, parn dar prós-
segulmento nos trabalhos de elabora-
ção do plano de enquadramento das
especialidades e funções (nrt. 84 dn
C V V. M.), com as respectivas
justificações, a fim de serem entre-
gues aos ministros das pastas min-
tnres Interpretando as justas aspira-
cOos da classe. Nesse sentido a Co-
missão tem recebido Inúmeros traba-
lhos de colegas, os quais.

Pnrn o êxito dos trabalhos, faz-M
mister o compareclmento de sub ofl-
ciais, sub tenentes e sargentos de to-
das as especialidades e funções, in-
dependente dn condlcfio de associado.

ASSF.MBLIÍIA — Dia 10 do corren-
te As 20 horns, haverá uma Assem-
bléla Geral, que elegerá os diretores
e conselheiros que ocupnrão os cargos
vngos.
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quasa 40 anoa qua a ESCOL.A REMINGTON prepara
bons profissionais • centanaa dSies ocupam lugaraa da daa.

taque oa Indústria a no comércio I ainda mais; no Concur-

¦o Brasileiro do Dactiiografia, am 1922, antra 4) aacolaa, of

profissionais diplomados pela ESCOLA REMINGTON conquista-
ram os sate primeiros prêmios ou seja, todoa oa prêmio» i
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PELOS MUNICÍPIOS

Petrópolis
SERÃO EXAMINADAS AS CONTAS

DA ADMINISTRAÇÃO FLA\ IO
CASTRIOTO

A tramara Municipal do Petrópolis,
que iniciou sua nova legislatura sã-
liado, nomeou uma comissão para exa-
minar as contas da administração Ha-
vio Castriolo. Outra comlssáo foi cons-
titulda, a lim de rever o regulamen-
to dos transportes coletivos.

EM NITERÓI

São Gonçalo
HOMICÍDIO

Aluisio Pinto de Araújo, operário,
ele 27 anos, morador na .-ua Leopoldl-
na sn., por questões de família, ma-
tou com dol3 tiros de revólver 'lornfts

Marins, de 43 anos, também opera-
rio residente no Alcântara. O crlml-
noso íugiu e a policia local tomou ro-
nhecimenlo dò fato. fazendo remover
o cadáver para o necrotério.

DAEMPOSSOU-SE O DIRETOR
DIVISÃO DO D. S. P.

Tomou posse, ontem, no cargo rie
chefe da Divisão de Seleção e Aper-
Meoamento do D. S. P., o sr. Leal-
dino Soares Alcântara.

MATRÍCULAS NA ESCOLA UE
VETERINÁRIA

O Centro Acadêmico Vital Brasil Fi-
lho, da Escola Fluminense de Medicina
Veterinária, informa que se adiam
abertas, ale o dia lü do corrente, na
Secretaria ria Escola, à rua Vital Bra-
sil Filho,' 77, das 19 às 21 horas, as
Inscrições para o vestibular ao Curso
Superior.

Em liberdade o comercian
te julgado ontem

Baleado o jovem pelo guarda-civil
Imprudência fatal de um policial turbulento

COMPRA-SE TUDO
Roupas usadas — Maquinas ••<
«screver e de costura — üncer*
deiras e tndo que represente va»

lor. Tel.: «3-7180

ARAÚJO
ALFAIATE

Roupas sob medida, confecção de
1.» ordem — Praça Olavo Bilac
11  i.?, Mercado das Flores,

Tel.: 33-0402.

HOJE
ÓCULOS

CruzeiroÓtica
K. Bitencotu-t Silva n. 12-D

Sessão preparatória da
Assembléia

O presidente da Assembléia Legisla-
tiva do Estado baixou edital convo-
cando os novos deputados para a prl-
meira sessão preparatória, a realizai'-
ze amanhã, às 14 horas.

PODER EXECUTIVO
READM1SSAO DE FISCAIS DE

RENDA 
'

O governador do Estado assinou atos
admitindo os seguintes fiscais de ren-
da do Estado, que foram exonerados,
sem Justas causa, dos cargos que exer-
ciam, em caráter Interino: Mário Mar-
tlns, Durval Gonçalves, Atir Marinho,
Luís Paiva da Silveira Filho, Nilce
Resende, José de Almeida, Ari de
Freitas e Wilson Vieiras.

Avisos Fúnebres

J. B. CHAGAS

+ 

Mário I»uir. da» Chagas e
família comunicam o passa-
mento de seu Irmflo J. B.

CHAIJAS, ocorrido no dia 4 fts
4hS0ni, tendo o féretro saldo para
„ cemitério dc N.. Iguaçu, às 17
hora».

VALENTIM GEYER

+ 

Carmelita Geyer de Abreu

e filhas (ausentes), Alber-

to Geyer e' família, Henrl-

que Tjader o família, Domlneos

Gomes de Carvalho e família, e

demais parente* participam o fa-

leuimento de seu querido Irmfto,

tio, cunhado e> parente e convl-

dam para seu enterramento, saln-

do o féretro da capela da Bene-

ficiencla Tortuguesa, üoje, às 11

horas, par» o cemitério do Cajn.

DR. SPINOSA ROTHIER
Doenças sexuais e arlnáriai. La-
vagem endoscôpltji da vesleula —
Próstata — Kua SENADOR UAN

TAS 45-B — TEL.: 22-8367
Ue 1 às 7 horas

Cinta plástica para senhoras
Nova crlacâo original de Mme. Perez
reduz com certeza 20 centímetros nas
meiiidnH de qualquer senhora, encolhe
a barriga, corrige os quadris — Rua

tladock Lobo, 302, casa fl-A —
Telefone 28-01)5.1.

SA as primeiras horas da madrugada ,
de hoje terminou o julgamento, no Tri-
bunal do Júri, do comerciante-José Fer-
nandes Leite Pereira, que tentou assas-
sinar a tiros de revólver o garraleiio
Manuel Gomes Jorge, em seu nstahe-
lecimento comercial, à praça da Re-
pública n. 85, no dia 5 de . novembro
de 1!)4S. For questões comerciais, o
acusado desfechou cinco tiros de re-
volver na vitima, eausando-lhe feri-
mentos graves. Submetido R lulgarnon-

'to no ano passado, íol o '•íu condena-
do a um ano e sois meses de reclusão.
Não se conformando com aquela dccl-
são, o promotor recorreu ao Tribunal
de Justiça, que mandou o réu a novo
julgamento.

Ontem,. produzindo nova acusação, o
promotor Arnaldo Duarte, auxiliado pelo
advogado Alberto Moreira, pediu a con-
denacão do réu por tentativa dc hnmi-
cidio pela agravante de traição, pois a
vitima fora baleada pelas costas.

A deresa esteve a cargo do advogado
Celso Nascimento, que também defen-
dera o réu no primeiro julgamento.
Quando o promotor replicava; o advo-
gado Celso Nascimento, considerando-se
ofendido, abandonou a tribuna, e, ao
voltar para a tréplica, requerei! o oh-
leve que o representante do Ministério
Público fosse impedido de apartcá-lo,
terminando assim o Incidente.

Findos os debates, o Conselho de Ren-
lenca, por maioria de votos, acolheu
a tese da defesa, considerando que o
acusado agira sob violenta emoção.

O juiz Bandeira Stampa, que presi-
dlu K audiência, fixou a pena em dois

A propósito da nota que publicamos,
ante-ontem, soh o titulo «.Baleado por
um guarda-civil», acrescentamos agora
maiores detalhes, que obtivemos ou-

l vindo diversos moradores do largo do

anos de prisão. JA tondo cumprido a Monteiro, local onde se verificou a

pena que lhe íol imposta, o réu obtevo I agres sao
a liberdade. I No Bar e Caie Familiar, ali situa-

Estende-se a novos setores...

do, encontrava-se em llbacfies alcoó-
licks, o guarda-civil n. 747, Antônio
Sales do Amorim. Numa mesa pró-

Doenças dos intes-
tinos, reto e ânus

Dr. Bueno Brandão
Das 14 às 1»

Rua da Assembléia, 98, 'lfi andai.

S. A. J0SÊ FERNANDES
COMftBCIO E NAVEGAÇÃO

ASSEMBI.ftlA GEKAL
ORDINÁRIA

(PRIMEIRA CONVOCAÇÃO)
Convidam-se os Sr». Acionista» a

se reunirem em Assembléia Geral Or-
dlnAria no dia 10 de abril prfixlmo
vindouro, as 10 hora», na sede social,
ti avenida Kl» Branco n. 20, 4?.
pavimento, a fim dc:

a) Deliberarem sôhre o relatArlo
o hnlunco e a conta de Lucros
e Perdas referentes ao exercido
findo em 31 de dezembro de
1950, apresentados pela Diretoria
e também sobro o respectivo pa-
recer do Conselho Fiscal;

b) Elegerem os novos membros do
Conselho Fiscal e arbitramento
dos seus honorários.

Outrossim, ficam o» senhores acio-
nlstas também avisados de que se
acham a sua .disposição os documentos
de quo trata o art. 9!) do Dccreto-Lel
n 2.027, de 20 de setembro de lOtn.

Blo de .lanelro, 12 de fevereiro de
1951

JOSÉ GONÇALVES FERNANDES
Dlretor-Presidenle

CÂNDIDO ARAÚJO NEIO
riirctor-Secretnrio

Casa vazia por 100 mil
cruzeiros

VENDE-SE UMA CASA VAZIA
com .três íiuartos, !i salas c. de-
mais dependências, luz elétrica,
medindo « terreno 10 x 80 metros,
livre e desembaraçada, por 
100.000,00 cruzeiros. Ver na rua
Guaiuba, 379 em Acnrí, E, F. Rio
Douro, ou dp ônibus, que passa
na porta. Cliaves ao lado, com o
sr. Machado. Informações telc-
fone 47-3415.

Arthur Martins Pinto
(MISSA DE 7' DIA)

A 

família de ARTHUR MARTINS PINTO agra-

dece, profundamente sensibilizada, as demonstrações

de pesar recebidas por ocasião de seu falecimento, «

convida seus parentes e amigos para assistirem à missa

de 7" dia que, em sufrágio de sua alma, manda celebrar,

amanhã, quarta-feira, dia 7, às 9h SOm, no altar-mor da

Catedral Metropolitana, antecipando os agradecimentos.

VAI rNlBM¦8 _K_J3_ N N 11 «a Kl n Kl V D
¥ B í\KtT,mWa ^ K ¦ » t* GEYER

* MM» Ili
MCÕÍS PRÍNSADAI

MOINHO FLUMINENSE ». A.
SEÇÃO RAÇÕES BALANCEADA!?

Av. Presidente Vargas 468.
Tel : 23-1820

(Conclusão da 3.» página)
está ainda totalmente perturbada,
mantendo-se om greve várias classes
trabalhadoras.

A praça Luís Lisboa, transformada
em «Fórum» romano ó o ponto de
concentração dos rebelados contra
aquele ato, tendo à frente os lideres
da oposição. Ali se estão reunindo
também os trabalhadores em greve,
para os quais os mentores das cor-
rentes oposicionistas organizaram um
eficiente sistema de abastecimento,
visando alimentá-los e suste-los fora
d» trabalho o maior tempo possivel,
a fim do fazei prevalecer seus pon-
tos de vista. Numerosos populares
participam dessa tarefa, percorrendo
as ruas da cidade, a colher dinheiro
para a aquisição de gôneros alimen-
tidos. No pôrto, sô entram navios
carregados dc» mantimcnlos, sendo
que os de bandeira estrangeira le-
vantam ferro às pressas. Os U-ribu-
nais de Justiça e Ulcitoral permar.c-
cem inativos, com a maioria de seus
membros rccelosa da reação popular.
Também náo estão funcionando nor-
malmente as repartições públicas nem
o comércio, havendo seguras esperan-
ças de que será decretada a Inter-
vencão no Estado, tendo em vista
a paralisação quase total de suas
atividades vitais, incluindo os trans-
portes, numa como que autêntica re-
volucão branca capaz de causar os
mais sérios prejuízos à economia ma-
ranhense se não for contida a tempo.

O general Edgartino dc Azevedo,
que chegou sábado a esta capital, já
trndu mantido vários entendimentos,
não só com o governador como cnm
os lideres da oposição, manifestou n
reportagem a sua esperança de que a
situação será resolvida dentro de bre-
ve tempo, embora nada pudesse adi-
antar sobre as predisposições em que
se encontram dentro do Estado as
forças oponentes em luta.

A opinião generalizada aqui, no en-
tanto, 6 a de que o povo não mo-
difieará a sua atitude enquanto o
governador não renunciar.

O Exército, que continua policiando
a cidade, mantém guardas avançadas,
munidas de metralhadoras em todos
os pontos considerados estratégicos,
sendo de notar, n respeito, que as
(topas da Policia Militar foram man-
dadas recolhei em-se ás respectivas
sedes.

Por outro iado; já sobe n mais de
uma dezena o total dc pessoas vitl-
madas pelos diferentes tiroteios veri-
ficados nesta capital, achando-se a
maioria delas Internadas no Hospital
de Pronto Socorro. Vários comícios
já foranv realizados novamente na
praça Luis Lisboa, atraindo o com-
pareclmento de milhares de pessoas.
Naquele local, senhoras da sociedade
servem aos trabalhadores em greve
refeições preparadas em cozinhas im-
provisadas ali mesmo, utilizando para
isso os donativos das pessoas amigas
da revolução.

Sabe-se que» as esposas dos opôs!-
cionislas dirigiram uma mensagem a
d. Darcy Vargas pedindo o seu apoio
ao movimento grevista para aliviar
a situação aflitiva das mães mara-
nhenses.

Durante uma das últimas manifes-
tacões populares, uma mulher comu-
nista improvisou um «meeting>, con-

CENTRO

Escritórios Comerciais
Alugam-se em edifício novo de oito pavimentos, servido
por dois elevadores, últimas salas disponíveis, com to-
dos os requisitos modernos, inclusive, água filtrada e gc-
lada. Entrega imediata. Pode ser visto todos "os dias
das 8 às 11 e das 13 às 17 horas — Rua Teófilo Otoni
128 — Cia. Industrial e Mercantil "Casa Fracalanza" —

 Fones: 23-4869 e 23- 5534 

clamando o povo a reagir contra a
«dominação do Brasil pelos norte-
americanos*. Percebendo a manobra,
03 lideres oposicionistas fizeram toar
as sirenes da praça Luis Lisboa con-
clamando o povo a expulsar do seu
seio os vermelhos que queriam se In»
filtrar no movimento contra o gover-
nador Eugênio de Barros — o que
foi feito.

Informa-se que estão presentemen-
te nesta capital diversos correspon-
dentes de jornais estrangeiros, atrai-
dos pelos acontecimentos atuais, tn-
forma-se também que o Tribunal Ue-
gional Eleitoral já recebeu o pedido
de informações sóbre o mandado de
segurança impetrado pela Coligação
ao Superior Tribunal Eleitoral, tendo
aberto vista do processo om que a
oposição recorre da decisão que dl-
ploinou o sr. blugênio de Barros.

A Câmara Municipal, constituída
de 10 elementos da oposição e um
situacionista, solicitou garantias ao
comando militar paia poder funcio-
nar.
UM TELEGRAMA no SK. ADEMAR

UE BARROS
S. LUIZ, ü Asapress) — Entre

os telegramas de adesão ao movimen-
to, foi lido ao microfone da Praça
.Toáo Lisboa, um do sr. Ademar de
Barros, ex-governador do Estado de
São Paulo, do seguinte teor: «Acuso
seu telegrama o comunico haver to-
mado providências junto oo sr. pre-
sidente da República. Tudo envida-
remos em prol da libertação do no-
bre povo maranhense. Transmita de-
mais companheiros nossa solidaricda-
dade e esperanças de vitória da nos-
sa causa. Cordiais saudações, as.)
Ademar de Barros».
NOTA l»A ASSOCIAÇÃO COMER-

CIAI. DO MARANHÃO
S. LUIZ, 5 (Asapress) — A dlre-

toria da Associação Comercial en-
viou ao -.Imparcial», desta cidade,
a seguinte nota: «Logo levo conhe-
cimento dos fatos que se estavam
passando nesta cidade, a diretoria da
Associação Comercial, tendo cm vi-
ta inúmeras solicitações de seus con-
sócios, reuniu-se em sessão perma-
nente, com a assistência do exmo.
sr. comandante da Região, para exa-
me da situação que se criara parn «s
classes produtoras com a imtosslbl-
lidado do funcionamento dos esta-
tahelecimentos comerciais, indus-
triais e bancários.

Anteriormente, havia comparecido
A sede da Associação destacado ele-
mento das Oposições Coligadas, que
se declarando enviado oficial das
mesmas ali fora avisar o órgão do
comércio de que o povo não permiti-
ria, de nenhum modo, o livre exerci-
cio das classes produtoras, aviso êsse
que desejava aquele prrtrer fosse
transmitido ao Rio.

Entretanto, a Associação Comer-
ciai. de que fazem parte elementos
de Iodos os partidos políticos, não
concordou como não poderia concor-
dar com a sugestão, resolvendo, co-
mo lhe compo-lia. levar no conheci-
mento dos exmos. srs. presidente da
República, ministros da Justiça e da
Guerra, general Ciro Cardoso e dr.
Daudt de Oliveira, o que aqui se de-
senrolava, com ioda a lealdade e sem
quaisquer comentários.

Êsse cabogramns, cujas cópias es-
tão à disposição dos interessados, fo-
ram redigidos em presença dos co-
ronéls Inimá Siqueira e Anacleto Ta-
vares e aprovados por todos os diie-
tores presentes, entre os quais al-
guns pertencentes ft Oposições Coll-
gadas, lendo sido subscritos pelo sr.
Arnaldo Ferreira, nfio como presidên-
te do Banco do Estado, mas corne
presidente da Associação Comercial,
entidade o quem compete a defesa rins
.interesses das classes que representa,
e cujos prejuízos se refletirão sobre
a economia do Estado».

CLINICA DE SENHORAS — MEYER
DR DAVID NUSMAN. Diariamente, das 16 às 19 hs.

MEYER — CLINICA DENTARIA
DR. D. CALMON BERSUC - 2>s, 4*s e 6*s, HtaWb».

MEYER — R. Carolina Meyer, 14 - Sob - MLVLK

ÕTMÓO,
Vendem-se de linho, casimira e tropical.

Rua Lavradio, 13.

Companhia Brasileira de Concreto
Relatório da diretoria

lfeliondiiio Koch de Araújo, a
vítima do policial desordeiro.

xlma, também serviam-se de bebidas
os indivíduos conhecidos pelas alcunhas
de Benedito Peixeiro e Alan- Motor-
rieiro. Em dado momento houve uma
desinteligência entre eles o o guarda-
civil. O policial, que faz parte da
guarniçâo do Socorro urgente c é
temido na localidade pelas constantes
violências que costuma praticar, din-
giu-se aos populares de forma gros-
seira e, ato contínuo, sacou de um
revólver, disparando contra os homens.
O projétil foi, no entanto, atingir o
estudante Heliondino Kock de Araújo,
de _U anos de Idade, que, no mo-
mento, passava pela calçada do bar
onde se desenrolou a cena. Hclion-
dino sofreu fratura do terço médio
da perna esquerda c íol transportado
para o Hospital Rccha Faria, ficando
ali internado.

O guarda civil, depois de praticai'
o covarde atentado, procurou fugir,
sendo preso por populares e entregue
à delegacia do V!S') distrito, onde foi
autuado pelo comissário Fontoura
Carvalho. Consta, porém, que
acha cm liberdade.

Senhores acionistas. ,.„„.„ „
Dando t™*?™»*""*™*^^^-'*, da Conta de Lucros e Perda,

. P^recerTconse^ —ad° 
em 3° dC *'*«*¦

hr° 
Tendo5completado todos os estudos técnicos sobre a aplicação dos novo»

SiaUmastú» construção, a Sociedade está agora preparada para entrar en, um,

fase de franca, atividade construtora.
Rio de Janeiro, 28 dc fevereiro de 1951.

Jaccmrs Vlsnevski, Diretor-Superintendente.
Comercial.

estatutárias, vimos Iraztr

Alfonso Glinkel, Presidenle. —
Isaae Abulafia — Diretor-

\

Balanço Geral encerrado em
30 de dezembro de 1950

ATIVO

IMOBILIZADO
Patentes e Direitos .,
Máquinas e Pertences

Cr$

4,330.118,10
iso.ooo,no

DISPONÍVEL
Banco Operador S. 

DE RESULTADO
Prejuízos d« Exercícios Anterior»!
Prejuízo deste Exercício

1.4915.261,00
1.690,50

de
já se

Albertina Dagmar Geyer, dolorosamente, partici-

falecimento de seu querido esposo, e convida a

todos os parentes e amigos para o seu enterramento,

saindo o féretro da capela da Beneficência Portuguesa, hoje,

t pa o

as 17 horas, para o cemitério do Caju.

General Jacinto Inácio Torres Júnior

+ 
Viúva Álvaro Dantas Carrilho, Neuza Torres

Mena Barreto e seu marido Paulo Mena Barreto,
Mucio Torres CarrÜho, senhora e filhos; Cario» Au*

gusto Carrilho, senhora e filha; Rubens Torres Carrdho,

senhora e filha; Álvaro Torres Carrilho, senhora e filhos,

Jacinto Inácio Torres Carrilho e senhora cumprem o dolo-

roso dever de participar a seus parentes e amigos o faleci-

mento de seu extremoso pai, sogro, avo e bisavó, saindo

o féretro, hoje, terça-feira, às 16 horas, da rua Grajau, 151,

para a necrópole de São João Batista. .

CARLOS TAVARES
Gcorgetf» Braz Tavares, filhos, genro e neta (ausentes),

Marietta Luiza de Jorge Tavares, Gnbriella Tavares, Artur

Guimarães de Sá Brito, senhora e «lha cumprem o dolo-

roso dever de comunicar aos parentes e amigos o fale-

cimento de seu sempre querido esposo, pai, sogro, avô, filho, Irmão,

cunhado e tio CARLOS, ocorrido em São Paulo, e os convidam

para a missa que será celebrada em intenção de sua boníssima

alma, quinta-feira, dia 8 do corrente, às 10h30m, no altar-mor da

Igreja da Candelária." 
CONTRA ALMIRANTE ARMANDO AUGUSTO GONÇALVES

MPERIAL HOTEL
LAMBARI

BOITE — CINEMA — QUADRAS DE

TÊNIS — PARQUES

DIÁRIAS COM REFEIÇÕES:

Cr$ 110,00
Cr$ 200,00

pessoa . . . . ,.. .
pessoas. . :. ,.•,. ,.

Informações e reservas:

EDIFÍCIO REX — 5.' andar — Sala 501

Telefone: 22-8554

Inaugurada, em La-
vras, uma agência do

D C. T.
Iniuigiiiou-sc, domingo último, em

Lavras, no sul cio Minas, uma «gên-
cia do Departamento de Correios e
Telégrafos. Estiveram presentes ii
Inaugurarão um representante do go-
vernador de Minas Gerais, o diretor
e altos funcionários do D.C.T., auto-
ridades municipais e outras pessoas.

UE COMPENSAÇÃO
CauçAo da Diretoria

PASSIVO

NAO EXIGÍVEL
Capital 
Fundo de Depreciasâ-o

Cr*

6.oo».ood,nn•J77.071,10

DE COMPENSAÇÃO
Ações Caucionadas

Cr?

4.4S0.11M*

11,60

1.496.911,50

SOO.000.00

6.277.07.1.1:.

Cr»

6.977.071,10

300.000.lKi

«.277.071,10

DR. A. MULLER
Ciinlf-ii — Aparelho digestivo: dorn-
• as do fígado, Intestinos, estoning". etc

Av. «raça Aranha, 200 — Salas
202-201» — Telefone 22-7208.

111A GUAÇA — A Nossa Sc-
nhura de Cíicia, protetora fios afli-
tos, agradeço unia graça obtida.

PROCOPIO MOUKA

Demonstração da conta de Lucros e Perdas
DÉBITO

Despesas Ge

furos
Prejuízo dôste Exercido

C K * D r T O

Cr»
1.S02 J0

Cr$
31-_.<K>

l.sau.f.o

i.S02:si>

t

t
(MISSA D£ 7' DIA)

Amélia de Araújo Gonçalves, dr. Sérgio Gonçalves, se-
AnI01I l...-„ aI /-_!,., <:,,inini-ães <la Fonseca e senhora.

^aV^lv^^comMdííteÃib-rto 
A. Gonçalves, filhos

e n toTal mirante Geronymt, F. Gonçalves, senhora e ti-

Francisco G. Gonçalves, senhora e filhos, Augusto Gon-
viúva Alfredo Gonçalve filhos e netos ajrrade-

por ocasião do lateii-
avô, irmão e lio AH-

lhos. dr
«alves (ausente).
cem as manifestações de pesar recebidas
mento de seu saudoso esposo, pai sogro,
MANDO, e convidam os parentes e amigos paia a missa

que, pnr sua boníssima alma mandam celebrar amanha,
if) horas, no altar-mor da Igreja <ie .V S. do Carmo, a

Marco. Pelo i.uc antec!4)axU«íe_ite agradecem.

de ',' dia
dia 7, âs
rua l« dr

WANDA COSTA MUZELL
(MISSA DE 7? DIA)

Coronel 
Dr. Pedro Menezes Muzell, Eneida Cos-

ta Muzell, Francisco Alencar Azambujà e senhora
(ausentes), Oswaldo Muller e senhora (ausentes),

Armando Dias da Costa e senhora, Walter Lamb e senhora
(ausentes), viúva General Acacio Faria Correia e íL" os
agradecem as manifestações de pesar recebidas por ocasião
do falecimento de sua inesquecível esposa, mãe, irmã,
cunhada e tia e convidam todos os parentes e amigos para
a missa de 79 dia que mandam celebrai- hoje, terça-feira,
dia 6, às 9 horas, na Matriz dos Sagrados Corações (Tijuca).

HERBERT E. TAYLOR
(FALECIDO NO CEARA')

+ 
- Laertes Taylor e família, Armindo Henriques e

família, Oscar e Hamlet José Taylor de Lima e Fred
Taylor e senhora convidam aos demais parentes e

amigos para a missa que será celebrada amanhã, dia 7 de
março, às 8h SOm, na Igreja de N. S. da Conceição e Boa
Morte, à rua do Rosário, esquina da Av. Rio Branco, em
sufrágio da alma de seu boníssimo e inesquecível pai, so-
gio, avô e irmão HERBERT, falecido no Ceará.

NOTAS POLÍTICAS
(Conclusão da 4.» imclna)

mular (¦ualijuei pedido, e siin um ines-
peradissimo convite: ijueiia nada mnis
e nada menos que o vice-presidente
comparecesse a» comício «.prò-paz» que
os comunistas pretendem realizar.

Não se conhecem exatamente os têr-
mos da resposta que o sr. Cnfé Filho,
deu ao convite. Sabe-se apenas que,
refeito da surpresa deu um *nâo»
seco o categórico, apesar dos esfor-
cos e da renitêneia do moco da Ida.
CONVIDADO O SR. DANTON COELHO

A VISITAR MINAS GEBAIS
O sr. Juscelino Kubltscíiek, governa-

dor de Minas Gerais, convidou o sr.
Danton Coelho, a visitar oficialmente
aquele Estado.

Respondeu o ministro do Trabalho
aquiescendo ao convite.
APRESENTADO O SR. OSVALDO TRI-
GUEIRO AO MINISTRO DO EXTERIOR

O sr. Odilon Braga, presidente 
'da

UDN, avistou-se onleni, às IUjGíii. com
o sr. Joào Neves da Fontoura, no Ita-
marati. a quem féz a apresentação do
sr. Osvaldo Trigueiro, ex-governador da
Paraíba, escolhido para representar o
partido na delegaçào brasileira à Con-
ferência dos Chanceleres, em Wash-
ington.
FOSSE DE DIRETÓRIOS PAROQUIAIS

DA U. D. N.
O presidente em exercido da Unifio

Democrática Nacional, seçáo do Distrito
Federal, dará posse, hoje, ás 18 horas,
na sede do partido, aos novos dirlgen.
tes das seguintes paroquias :

Ajuda — Andarai — Anchleta — Can-
delãria — Copacabana — Engenho Novo

Engenho Velho — Espírito Santo —
Gávea — Glória — Guaratlba — Inha-
lima — Jacarepaguá — Lagoa — Madu-
reira — Méier — Pavuna — Penha

Piedade — Rio Comprido — Rea-
lengo — Santana — Santo Antônio —
Santa Cruz — Sáo José — • Tijuca.

A 12, A CONVENÇÃO DA U. D. K.
CARIOCA

Reallzar-se-á na próxima segunda-fel-
ra a instalação dos trabalhos da Con-
venvão da UDN do Distrito Federal cuja
finalidade consiste em eleger o Conse-
lho Deliberativo do partido e adotar as
medidas políticas que o momento acon-
selha. O encerramento da Convenção
dar-se-a na terça-feira, às 18 horas na
sede do partido.

CONVENÇÃO DO PR. CARIOCA

Comunica-nos o Partido Republicano
— SecRo do Distrito Federal, que
realizará a sua Convenção Geral no
próximo dia 10 às 17 horas.

Além de outros assuntos, constará
da ordem do dia a eleição do novo
diretório regional.

DR. GILVAN TORRES
Impotência -— Doenças do sexo e
Urinaria» — Pré-nupcial — As-
sembléla, 98, sala 12. Telefone.:
•12-1071, da» 9 às 11 e 15 às 18.

DR. OCTAVIO BABO FILHO
Advogado — Primeiro tle Ala^ço
tel.: 48-625(1. (Kdifíclo do Paço).
Das IGhSOni às I!) horas exceto

às f>in. e sábados

DRA. MARIA LUIZA MELLO
CLINICA DE SENHORAS

Rua Senador Dantas, 118-C, 5?. an-
dar, sala 517. segundas, quartas e bc.x-
las-feiras — Das 13 às 18 horas —

Tplefnne M!-488fl.

Dra. Yára Muller
ADVOGADA

Dns 3 às 5 hora». Tel.: 43-7891
Kua I.'.' de Março, n. 141 — 8."

drTWbbm
DENTISTA — BAIO X

Hora marcada
Rim Sta. I.u/.ia, 085. n| 614 —

Tel.: 23-5212

Rio de. .laneiro, 30 de dezembro d« 1950. — Alfonso Gurkel ~- Presidente. --

Vlsnevski — Diretor-Superintendente. — Isaac Abulaíia — Diretor-
Costa Valle — Contador — Reg. C-.R.C. 6(13..lacMiut-K

Comercial. Léo dn

Parecer do Conselho Fiscal
OsnmembroCi0dÕUConselho Fiscal da Companhia Brasileira de" Concretos,

tendo -So o Balanço Geral. Demonstração da Conta de Lucros e Ferda,
mtoB referentes i

perfeita ordem, motivo por que sao de parecer que as contas
exercício devem ser aprovadas pela Assembléia Geral.

Rin A* Janeiro. 23 de fevereiro de 19S3.Rio de Janeiro, ^ 
ADOLFO CAMFELO GENTIL

DR. JOSÉ' ARRUDA DE ALBUQUERtJLE
MARIA JOSÉ' FIALHO MAGALHÃES

demais documentos referentes ao exercício de 1950, encontraram tudo en,
.en.ia,s..J°_ __:..7_ „„. «an ne, narecer aue as contas referentes ao dito

Alicates Vitry
FRE1SES, TAK1S

Unhas e peles. Kecebemos

Casa CIrlo — Ouvidor, 181

DR. JOSÉ DE ALBUQUERQUE
MEMBRO DA SOCEGDADB DE

SEXOI.OGIA DE PARIS

Doenças sexuais do homem
BOA DO

DE
ROSÁRIO, 98.
1 AS 6.

MÁQUINAS
DE ESCREVER

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

Ouvidor, 41 - Loja.

ÃST R O
CTLTRO

FILTROS (TIPO AF)
Alumínio fundido

HE GKAXDE RENDIMENTO
(Com 3, 5 e 6 VELAS)

PARA O FÍGADO
PRISÃO DE VENTRE

PÍLULAS DO ABBADE MOSS
As vertigens, rosto quente, falta de

ir, vômitos, tontelras • dores de ea-

oeça a maior parte das vezes são de-

vidas ao mau funcionamento do apa»

reino digestivo e conseqüente Prisão

de Ventre. As Pílulas do Abbade Moss

são indicadas no tratamento da Prisão

de Ventre e suas manifestações • nas

Angiocilites. Licenciadas pela Saúde

Pública, as Pílulas do Abbade Moss

são usadas por milhares de pessoas.
Faca o seu tratamento com o uso das Pílulas do Abbade Moss.
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_JE-ft Tara Edifícios
de Apartamen-
tos, Indústrias,
Fábricas, Colé-
frios, Escolas,
Quartéis, Hospl-
tais e para mo-
índias partícula-
res que necessl-
tam de grande
quantidade do
áfrua pura e crls-
talina, nao sò-
mente para uso
potável, como

para ha-
nhos, etc.

PRATICO e EFICIENTE

SOC. MERC. DE FERRA-
GENS, LTDA. — Rua Gon-
calves Ledo, 20 e 21 — Fones
43-7405 e 43-9419 — Rio.

Tel. SOMERFER

Apresentando em »en primeiro namero nm inm&rio sensacional!
EDITORIAL (O qne est* *m Vo«ft)
o PAIS (Resumo _e todos m fatos knnori_stef 4o Brnttl)

O CRIME (.Crime principal it, ¦emana)

orOSIÇAO <A» opiniões CONTRA *_ _npr«Mi_)

CRÔNICA (Rnbem Brar») ..<'
REPORTAGEM (Roteiro do Copiicivbsníl PM» Torto»»»

ItUHOKISMO
DICIONÁRIO

Hesprerenidos)

DE BERNARD SHAW (Uma selet-Be* total
dai ditos d* Shnw)

TESTE...
UMA PAGINA DB PIADAS
RADIO E TELEVISÃO
ESPORTE
PESS0AI. (SecKo de comentários sobre irente Iuwm)
IMPREVISTO (Fstrlela de QoelrAz)
O MUNDO (Um renumo dos fatos principal» do mundo)
O QUE fiI.ES DIZEM DO BRASH. (Tima coletânea dc todas

as coisas quo se falam
do Brasil no estrangeiro-

ADÃO JÚNIOR (A volla do Inimigo das mulheres)

nn

I
i

.munir

Pré<?o para todo o
Brasil Cr$ 4,00

CAPELAS 29-3353
Em frente ao

Cemitério de Inhaúma

¦¦H--_-H________s____S___M

Lixa o assoalho, deixando a superfície lisa e si», a,
aplicável em enceradeiras Ue 8 escovas. A venda
jokos de lixas. Nos pedidos para o interior, citar a
com as imitações. Fxi.ia a marca BI.ETROIJXA
BIR1CHE LTDA. — Rua Evaristo da Veiga, 73 —

pronta para ser aplicada a cera. ELETROLIXA *
nas boas casas do ramo. Treco: CrS 280,00, com S
marca do enceradeira. ATENÇÃO: — Cuidado

gravada no disco. — Distribuidor: FONTES *
Sobrada — Tel.: 82-2493. — RIO DE JANEIRO.

1

^Mi^mtniVfrímt ggerpiMMu^a»^^ aersBtvtutimts-i 11sW .„'¦ • :'..¦
•rjrçiF

._.„_-^:^4^''r^^ 'Í"- «-"____



Frimeira Seção — Sétima Página DIÁRIO DE NOTÍCIAS Terça-feira, 6 de Março de 1951

ã-4

Instituto sueco em
Jerusalém

Inaugurou-se em Jerusalém um
Instituto Sueco da Investigações
Teológicas, chefiado pelo doutor H.
Liungman d_ Lund.

Ali serio realizadas conferências
sobre as doutrinas judaicas e cris-
tãs, sôbrc problemas referentes aos
Antigo c Novo Testamento, sobre 11-
teratura rahlnlea . teologia slste-
maticn.

Pretende-se também estabelecer
uma colaboração com a Universi-
dade Hebraica dp Jerusalém.

Que fina retribuição n&o consls-
te nesse fato de notável significa-
çân! No mesmo lugar, em que, há
poucos anos, o conde Bernadotte,
um dos mais nobres fidalgos da
Suécia foi assassinado por lsraell-
tas fanáticos — nesse mesmo lu-
gar ostabeloce-se agora, por Inicia-
tiva sueca, uma cooperação sueco-
judaica, no sentido de estudar Jun-
tamento, os livros sagrados das
duas grandes religiões .

SPECTATOR

NOTICIAS DA PREFEITURA

Novo diretor para o Departamento de Tuberculose
Aposentadorias e transferências — Compareçam ao Serviço de Informações do DP —

Inspeção de saúde de professores particulares — Departamento do Tesouro — Despa-

chos do prefeito — Concessão de salário-fa mília — Atos e despachos nas Secretarias:
de Administração, de Agricultura, de Saúde, de Educação e no Montepio E. Municipais

NOTICIAS DA POLÍCIA MILITAR

AMENDOIM —
Quilo Cr$ 7,50

Fornecemos descascado qualquer

quantidade, para Indústria, arma-
sens, padaria etc. Preço espe-

•Isl para atacadistas. Fedidos

pelo fone: 49-6S58.

CLUBE DE REGATAS DO
FLAMENGO

CONSELHO DELIBERATIVO
Sessão Extraordinária

(Primeira e Segunda Convocações)
Usando ds_ atribuições que me sdo

«inferida* pelo art. 70 do Estatuto,
eonvoco os senhores membros natos
s eletivos do Conselho Deliberativo a
¦e reunirem em sessfio extraordinária
no próximo dia 9 do corrente, sexta-
feira, às 20 horas, em primeira con-
Tocação e ás 21 horas, em segunda,
»e nfio houver número legal para
m primeira, na sede do Club, à. .'rala
do Flamengo, 8B-68, para delibera-
•em sftbre a seguinte Ordem do Dia:

a.) Homologação de Vlce-Presidente;
b) Proposta da Diretoria para con-

cessfio de titulo honorífico;
s) Interesses gerais.
Rio de Janeiro, 4 de msreo do 1951.

DR. ANTENOR COELI-O
¦Presidente do Conselho Deliberativo.

O prefeito assinou o_ segulutes . de-
cretos: nomeando, parp os cargos em

comlssfto, dc diretor do Deparlamen.
to de Tuberculose, o médico Reglnaldo
Fernando Oliveira; de chefe dc Servi-
Co do Asilo Sfio Francisco dc .ssls,
Armando Medlna Galvfio; de diretor de
estabelecimento hospitalar, Fernando
Magnavlta; exonerando Artur Ouro-Fl-
no La Porta de diretor de estabeleci-
mento hospitalar; dispensando a pedi.
do, Qulrlno de Oliveira de presidente
a Comlssfto de Prêeos do Distrito Fe-
deral e nomeando para êsse cargo, o
engenheiro Adrlfto Caminha Filho, se-
cretárlo Geral de Agricultura.

APOSENTADORIA E TRANSFE-
RÊNCIAS

O prefeito assinou decretos nomean-
do para a classe «G» o enfermeiro Ju-
dite de Andrade Figueiredo; transferln-
do para o Q. P. o enfermeiro Rena-
to Silva Santos; aposentando o artl-
flce Raul Abreu; o guarda Luís P--
relra da Silva e o carroceiro José Joa-
qulm; nomeando para o cargo de pre-
posto de despachante Nelson do Oliveira
Carneiro; exonerando a pedido o téc-
nlco de laboratório Valdemar Augusto
Martins; o bibliotecário auxiliar Jupl-
ra Waddlngton; e por abandono de car-
go o oficial administrativo Mário Fer-
relra Mesquita.

COMPLETO!»

ru. 1

AUTORIA OE lOAO «-UN1NI

Com ffiO ta&nat * K9 Texto»
HO Gta-niat* Pon-tno. 16 x 23

-BOCHUHA DE -OXO, . taS 4W0
* «TENDA MAS L_VT-At.Tn.S Otl *â

UZNAS CHIMICASBRASILEIRftSSA
BArtOTICABr-i •«• tsrar-o SBo TOrnte

/Uuidtmo-t ttt* trttxttatxa AJ_ua_J.

ESCESSõ DE ÁCIDOS TÊM

QUE SER ELIMINADOS
PELOS RINS!

Be os rins não funcionam normal-
mente, o ácido úrico e as toxinas
invadem o sangue provocando dores
nas costas, olhos empapuçados, mlc-

ções freqüentes ou diminutas, ar-
dentes ou dolorosas, pés inchados e
inúmeros outros distúrbios que arrul-
narn a saudei Ajude seus rins a

purificar o sangue tomando Pílulas
Foster. Com êsse tratamento os rins

passam a trabalhar melhor, elimi-
nando rapidamente os ácidos e toxi-
nas que envenenam o sangue e

produzem todos esses distúrbios tSo

prejudiciais à sua saúde. Logo após
aa primelrai doses de Pilulss Foster,
ea rins, estimulados, tornsm-se mais
ativos, O mal-estar desaparece e
•m pouco tempo V. sentir- novas
energias e maior disposição. Comece
a tomar desde hoje Pílulas Foster—
da açSo balsSmica e diurétlca.

Pílulas Foster
BRILHANTES - JÓIAS ANTI-
GAS - JÓIAS DÈ OCASIÃO
O Interesse é sempre seu de
nos visitar para vender ou

comprar. Recebemos Jóias
usadas em troca

Joalheria ÚNICA
64, BUA 7 DE SETEMBRO, 54

COMPAREÇAM AO SERVIÇO DE IN.
FORMAÇÕES DO D. P.

Iraci Marcai de Matos — Junte de-
creto de provimento do ex-servldor.

Tlto de Abreu Fialho — Junte dl-
plomn de Médico.

Osvaldo Francisco de Paula — Com-
pareça para preencher a declnracfto de
família.

Alberto Paulo e Silva — Compare-
ça para preencher n declaracfto de fa.
mllla.

Irene Pereira Rangel — Substitua nn
atestado a assinatura de En! Marlozzl
Travassos por funcionário efetivo.

Laudclina Silva — Junte V). P. de
Inspetor de alunos classe «G».

Hellana Haldt Queirós — Junte por-
taria. /

Jofto Paulo de Brito — Nada hft que
deferir em face da deficiência do pe-
dldo.

Antônio Teles Slmns — Junte por-
taria de admlssBo.

Providenciem o comparecimento dos
atestantes a fim de assinarem o têr-
mo de responsabilidade — Inah Pel.
xoto da Silva — Reconheça a firma
do recibo de funeral.

Marleta dos Santos Silva — Antft-
nia Correia Ribeiro — Olinda Martins
de Azevedo — Maria .Tesulna Garcez de
Aguiar — Angelina Maria Correia —
Anisete Oliveira da Costa.

Juntem seus decretos de aposentado-
ria: — Flora de Oliveira Simões FI-
gueiredo — Arlosto Lopes Bernacchl
— Gellne Xavier D'Alcântara Toccl —
Rita Dias Brito.

Compareçam parn esclarecimentos —
Domingos Blanco y Blancn — Carlos
Cardoso — Jovlta Correia — Leonlcc
da Costa Andrade — Zuleldo Souto RI.
beiro — Judlte de Carvalho — Marcos
Tlto Leite de Castro — Shlrley de Car.
valho Leite.

Compareçam para ciência — Maria
Esteia Santiago Catltas — Madslena
Mogclln Gonçalves — Orlando Valen-
tlm Orlandl — Jorge Galvfio da Fon-"tourá — José Nunes da Costa — Jaci
Ramos de Castro — Carolina Ondina
Duarte Nunes.

Compareçam para receber documen-
toi; — Jorge Rangel dos Passos —
José Neves — José Ribamar Chaves —
Cristóvão Pinto — Alfredo Lima —
Aurellano Dias Paredes — Evangell-
na de Azevedo Monteiro Bnstos —
Francisco Magalhães Vasconcelos —
José Pessoa Rala Gabaglla — Manuel
Ferreira de Carvalho Souteio — Adal.
berto de Castro Braga — Oclrema de
Abreu e Lima.

Juntem seus decretos de provimento
Maria Elza Zulchner dns Santos —

Joftn Alfredo Lopes Braga — George
Summer Filho — José Estêvfio Correia

Caetano Gomes — Manda Meireles
Rodrigues — Roberto Vieira Martins
Ferreira — Nelson Silva — OsVBldo de
Paula Freitas Coelho — José Regis Pa.
checo Pereira — Esmeralda Maria
Campos — Abdon Elrtl Estellta Lins —
Iêda de Araújo Meneses — Alcides de
RA Cavalcanti — Joaquim Pereira da
Mota — Ozana de Sousa Savagct —
Norlval Diniz dn Silva — Aderhal Snl-
nola Dias — Serafim Ruas Martins Jfl-
nior — Rubem Gomes Pereira — Ed-
gar Coelho Rodrigues — Ataulfo dos
Santos Coutinho — Antônio Alves Cor.
rela Nunes — Áurea Mendonça — Cnr.
los Henrique Fernandes — Jofto Joa-
qulm Pires de Sousa Campos — Jan.
dlra Pereira — Wolfrang Bacelar de
Melo — ítalo Nardell — José Eelusol
pnls __ Ival Tàvora do Gama — Ral-
mundo do Amaral Carvalho — Manuel
Venâncln de Paz Júnior — Paulo Gus-
mftn Pernambuco — Jofto Batista Cha-
gas __ Manuel Felipe da Costa Belo--
Lúcio Otávio Nelson de Sena — Valdir
Glestelro Machado — Jorge Pachft —
Moacir de Melo — Álvaro Cumplido
de Santana Mascarenhas — Hamilton
Moreira — Bellsárlo Tàvora Filho —
Roberto Carvalho Tinoco — Renato dos
Reis Pais Leme — Hugo Gonçalves Pe-
na — Ernani Trota — Esio de Azevedo
Fundfto — Manuel Duarte Moreira Ne-
to _ Rodolfo Brunckort. — Cláudio Mes
quita de Azevedo — Gentil Teles Cos-
me dos Reis — Esteia Falcfto Rodri-
gues  Fernando JoSo Batista Coelho
Pompeu — Meta HaBse Hnebel — José
de Morais — Armando Sampaio de
GusmAo — C&ndldo Senra — José Car-
los de Araújo — José Maria de Aze-
vedo — Max Nelson Senise — Ismael
Gastfto de. Shueler — Elza da Silva —

Orlando Manes — Fernando da Cos-
ta Barros — Pedro Batista de Ollvel-
ra Neto — Helena Narslf Datar_ —

André Gomes de Amorim — José car-
nelro de Sousa Filho -Humberto do
Valo Prado — Murilo Blackwall Car-
doso Del Vechio — Amadeu Ludovlco
Camelo Centola — Hlram Aires de
Araújo — Iron de Melo Valente —„P«

dro da Silva Nava -
mes da Fonseca Filho

lermo — Marcelo José Figueiredo Lima
Edllo Lessa Alves Câmara — Ura-

no de Oliveira Alves — Sebastião Au-
gusto Fontes Lourenço — Isa Duarte
Mendes — Osório Barbosa Pereira —
Flâvlo Mala Teixeira — Mftrlo Gulma-
rfles Ramos — Silvio Pereira do La-
go — Evandro Balama de Araújo —
Osvaldo Barbosa de Oliveira — Manuel
Luis de Freitas Guimarfles — Jerônlmo
de Freitas .Gulmariles — Antônio Gon.
calves da Silva — José Ferreira da
Silva — Pedro Martins Monteiro — Al-
varo Ministério — Luís Felipe Salda-
nha da Gama Murgel — José Carlos
Madeira da Silva — Ivo de Almelda
Santos — Pio Ventania Porto — Jal-
me Monteiro Duarte — Jacob Israel
Lemos — Antônio Dias Rebelo Filho

Brotlldes Bulhões Matoso — Silvio
Frederico Brauner — Linandro Dias —
Oscar Gomes de Castro — Antônio
Emldlo Cabral.
INSPEÇÃO DE SAtJDE DE PROFES-

SORES PARTICULARES
3.o Distrito de Saúde Escolar — Rua

da Glória, 26 — Grace Rodrigues Pa-
checo, Maria Luiza Maler, TereBlnha de
Jesus Arantes Sampaio.

4.o Distrito de Saúde Escolar — Rua
da Passagem, 104 — Maria Esteia C.
Baltar.

5.o Distrito de Saúde Escolar — Rua
Barão de Ipanema, 34 — Alice Ro-
drlgues da Silva.

7,o Distrito de Saúde Escolar — Av.
Melo Matos, 34 — Déia Gomes.

8.o Distrito de Saúde Esdolar — Rua
24 de Maio, 931 — Lucl Lupla Balta-
zer.

9.0 Distrito de Saúde Escolar — Rua
Arqulas Cordeiro, 508 — Alta Teixeira
Soares, Míriam Serra, Tereslnha de S.
Ferreira, Vilma Serra, Válter Cavai-
cantl Bezerra, Zlzn Trindade da Silva.
Zulmira das News Andrade.

12.o Distrito de Saúde Escolar —
Praça Barfto de Taquara. 45 — Jofto
Francellno da Silva, Nali Tesch Fur-
tado Lima — Submetam-se ft lnspe-
çfto, segundas, quartas e sextas-feiras,
as 12 horas; têrcas, quintas e síibndos,
fts 8 horns nos distritos acima men-
clonados.

DEPARTAMENTO DO TESOURO

Tomaram posse ontem dos cargos de
chefes do Serviço de Controle e do Ser.
viço dc Correspondência dn Dopartamen.
to do Tesouro, respectivamente, o con-
ferentes de Coletorla Tftrclo dc Ollvel-
ra Pinho e o oficial administrativo Gcr-
trudes Brito.

— O diretor do Tesouro designou o
fiel Oton Ferreira de Barros para ser.
vir no 3.o Distrito dc Arrecadaçfto e
o coletor dr. Fernando Boa Nova Lo-
bato para ter exercício no seu gabtne-
te como membro Integrando da Comis-
sfio de Balanço que atua junto aos ór.
gftos arrecadadores do Departamento.

O mesmo diretor, sr. Wolf Teixeira,
baixou instruções relatlv_s ft cobrança
do selo de expediente nas guias apre

ge Furtado Nunes — Isabel Miguel
Rosa — Paulo Amaro — Francisco Jo-
Bé da Fonseca — Henrique Serquelra

Diva Marinho Azevedo — Hedel
Barbosa de Godols — Nelson Moreira
daCunha — Eduardo Lemos Marinho —
Gabl de Miranda Ramos Melo — Cel-
bo Van Ervcm — Umberto Fasano —
Alfredlna de Paiva e Sousa — An-
tônlo de Sousa Martins — Sérvulo Jo-
Bé de Andrade — Januário José de
Oliveira — Antônio Correia de Ma-
tos — René Frederico Moren Ormerod

Aírton Vital Ferreira Lima — Ja-
cl Lldlo de Oliveira — Deferido.

Sebastlnna da Conceição da Silva
Quintas — Deferido, em parte, flcnndo,
assim, autorizada a devolução dos do-
cumentos, mediante recibo. Quanto ft
restituição da taxa de avaliação, nfto
pode ser atendida em face do quo ln-
forma o chefe do Serviço de Empréstl-
mos Imobllftrios.

Célia Correia da Silva — Indefel-
do. (Foi o despacho proferido pelo pre-
feito).

Vitória Kury Pinheiro de Barros —
Indeferido, de acordo com o parecer
do chefe do MEI.

Manuel Loprs de Castilho — Indefe.
rido, em face das Informações.

Cecília da Costa Cunha — Indefe-
rido. ProsBlga-se, na base de CrS
270.000,00 (duzentos e setenta mll cru-
zelros), em face do que se Informa.

Welza Lolola Camorlm — Indeferido.
Caneele-se a lnscrlcüo.

Clélla Moura Brasil — Indeferido.
Manuel Lima — Antônio Lima —

Matricula 24.913 — Aprovo a presta-
Cfio de contas feita do auxilio recebido
para o funeral do contribuinte Manuel
Lima, matricula 26.422, falecido a 29
dc janeiro do corrente ano, tendo em
vista o processado.

EMPRÉSTIMOS
Será efetuado nmanhft, das llhlSm

fts 16 horas, o pagamento das seguintes
propostas de empréstimos:

PROPOSTAS: — 2334 — 2346!) —
23474 — 23476 — 2347K — 23484 —
23490 — 23491 — 23492 — 23194 —
23495 — 34496.

EXTRANUMERÁRIOS — Propostas:

APRESENTAÇÃO DE OFICIAIS
Apresentaram-se no Estado Maior.

no dia 3 do mês em curso, os seguin-
tes oficiais:

capitfto Antônio Fernandes Gur-
gel, por ter sido transferido do cargo
de cmt. da 4» Cia. para o de ajudante
do 7» B.I.;

major do Q.E., Luís de Siqueira,
por ter sido nomeado administrador
do S.S.; e,

major do Q.E., José Nunes da
Silva Sobrinho, por ter sido substitui-
do na administração do S.S., e por
ter entrado em gozo de férias.

GOZO DE FÉRIAS DE OFICIAL
Entrou, no dia 3 dêste mês, no gozo

das férias regulamentares relativas ao
ano findo, o major José Nunes da Sll-
va Sobrinho.

REQUERIMENTOS DESPACHADOS
Nos requerimentos abaixo menciona-

dos, deu o Comando Geral os seguintes
despachos:

do cabo de esquadra do 4» Bata-
lhâo de Infantaria, Jair Pereira de
Castro, pedindo cópia de certldfto de
nascimento para fins matrimoniais: —
«Forneca-se-lhe cópia da certldfto de
nascimento, Isenta de selo, por ser para
fins matrimoniais»;

do soldado do 6? B.I., José Ma-
ria Vieira, pedindo cópia de certldfto
de nascimento para fins matrimoniais:
— «Forneca-se-lhe cópia da certldfto
de nascimento, Isenta de selo, por ser
para fins matrimoniais»;

do cabo de esquadra do 6» Bata-
lhfto de Infantaria, Benedito José da

Silva, pedindo para que seja passado
por certidão, a data do seu nascimen-
to. naturalidade, estado civil e filia-
cão: — .Fotneça-se-lhe uma certidão
da qual conste os seguintes dados :
nome. filiação, data do nascimento,
naturalidade e estado civil isenta de
selo por ser para fins matrimoniais»;

 rios terceiros sargentos Antônio
Raimundo dos Santos e Reinaldo Vlei-
ra Braga: cabos José Ribeiro da Mota
e Juvenal Peixoto; e soldado Cérclo
Tavares, todos reformados, pedindo car-
teira de identidade: — «Forneca-se-lhes
mediante indenização do valor»;

 da ex-praça Antônio Bonifácio de
Queirós, pedindo certidão de tempo de
serviços: — «Forneça-se-lhe a certldfto
na forma ria leglslacfto vigente»; e,

 da ex-praça Pedro Diz Rós Jú-
nior, pedindo certldfto de tempo de ser-
viço: — «Forneça-se-lhe a certldfto na
forma da leglslacfto vigente».

DR. ALMEIDA CARDOSO — VIAS URINARIAS — Rins - Bexiga
Próstata — Uretra — DOENÇAS DO SEXO. Senhoras — Cirur-

gla. Mudou-se para: Praça Pio X, 54 — 6** andar — Tel.: 43-803»,
 às 14 horas (em frente ã Igreja da Candelária). -—

MATERNIDADE SÃO LUIZ
Diretor: DR. ÁUREO LINS

PARTOS — DOENÇAS DAS SENHORAS E OPERAÇÕES
Assistência ao parto e internação por 7 dias, inclusive cuidados ao

recém-nascido por pediatra. De Cv$ 600,00 a CrÇ 1.800,00.

SERVIÇO DE URGÊNCIA DE PARTOS E OPERAÇÕES
RUA IBITURUNA, 97 (transversal à Maria e Barros) Tel.: 48-0ftí6

Unguento Cruz
Par» feridas, dnrtros, frlclrns e eoie-
ma» _ Mmim o aformoscln o rosto.

Dr. Jayme Villas Boas
Dr. Norberto Villas Boas

Pele e SHIlls — 1 às 3 hs. T. 23--990
segundas, quartas e sextas-feoiras, R

 Ouvidor, 183, Sala 215 

DESPEJOS
Advogado -_p_el__t_ado em Direito
Imobiliário, Dr. Waldemar Rodrigues,
consultas sem compromisso. Avenida
Onça Aranha n. 206, sal» 303, das

IR. fts 19 horas, diariamente. —
Telefone 62-8043.

PROF. MILTON RIVERA
MANGA

ADVOGADO
México, 98, 2? andar — Sala 204

 Tel.; 22-1227. 

703-5 — 70356 — 70357
70350 — 703G0 — 70361
70363 — 703ô 4 — 70365
70367 — 70368 — 70360
70371 — 70372 — 70373
70375 — 70376 — 70377
70370 — 703RO — 703R1
70383 — 7038. — 70386
70388 — 70380 — 70390
70392 — 70393 — 70394
70396 — 70399
EMERGÊNCIAS -
224 — 417 —

2151 — 2204 —
5037 — 5198 —
8157 — 8479 —

13512 — 16523 —
20890 — 21431 —
25417 — 26109 —
28482 - 29361 —
38978 — 42356 —

70358
70362
70366
70370
70374
70378
70382
70387
70391
70395

Matrículas: 112

Tratamento das doença** ano-
retais da» coutes e reto coii-

tes amebianas e

HEMORRÕIDAS
Por processo próprio e

operação

DR. LUIZ SODRÊ
RUA RODRIGO SILVA, N

ü.t ANDAR — TEL.: 22-0698

CADOVIT*
OAfÔfS P»tNS»OAl

MOINHO FLUMINENSE S. A.
SECAO RAÇÕES BALANCEADAS

Av. Presidente Vargas 468.
Tel.: 28-1820

GRANDE HOTEL
LAMBARI

Diárias com refeições :
1 pessoa . . . Cr$ 70,00

. Cr$ 130,00

reservas: Edifício
Rex - 5.° andar - Sala 501

Tel. 22-8554

2 pessoas .

Informações e

sentadas aos chiches do Tesouro dc- I 49016 — 491M —

Leonldas Her-
Antônio Pa.

pois de três dias da «lata de emissão,
excetuadas as do Imposto de transmls-
s_o de propriedades lnter-vlvos. quo
devem ser devolvidos ao Departamento
de Rendas Diversas para a necessária
revalidação.

— Os Distritos de Arrecadação foram
oparelhados para que se processe com
celebridade a cobrança, sem multa no
corrente mês, do Imposto da licença da
locallzaçfio, de fôrma a evltar-se, tan.
to quanto possível, n perda de tempo
por parte dos contribuintes.
ELOGIADO O DR. VÁLTER SANTOS

Em face da terminação do 3.» tomo
do Almanaque dos Servidores, velha as.
plraçao do funcionalismo Municipal n
prefeito assinou portaria elogiando o
dr. Válter Santos, pelos relevantes ser-
vlços prestados a administração, na
conclusão do referido almanaque.

Antigo servidor municipal, o dr. Vál-
ter Santos foi diretor do Departamento
do Pessoal e atualmente _ secretário
geral de Administração.

DKSFAHOS DO PREFEITO

Na Secretaria de Administração —
Gilberto Sobral de Bulhões Sal&o —
Cumpra-se; Jorge Fernando Vidal —
Autorizo; Jurema Alves Machado —
indeferido; Obra do Assistência ao Filho
do Tuberculoso — Autorizo: Francisco
de Paulo Falhann Pedroso — Concedo
sem vencimentos; Dürlo Cardoso —
Arquive-se.

Secretaria Geral de
Administração

Atos do secretario geral — Dlspen-
sando Nerl Herculano Dias, José C.
Deveza, Djanlra do Prado Vlvlanl, Ral-
mundo Afonso Cardoso, Gustavo Tomás
Filho e Jorge Jahel.

Despachos — Clarindo Jacinto da
Cruz Iêda dos Anjos Costa. Olama de

1 Macedo, Silvia de Meneses Póvoa, Jofio
Guilherme Marialh e Maria dc Lourdes
Araújo — Deferido. Floriano Manhães
Barreto, Antônio Tavares da Silva e
José Tavares — Indeferido; Vera Costa
Santiago — Deferido; Joaquim Elldlo
da Silva, Arqulmedes Carneiro Men-
donca e Cordélia de Alencastro — Ve-
nham por Intermédio do Juízo compe-
tente.

DEPARTAMENTO DO PESSOAL

Despachos do diretor — Wilson Ma-
chado Lopes — Aguarde abertura de
inscrição; José Tblxeira Guedes — ln-
deferido; Estêvfio Matlas, Xisto Eu-
gênio Vieira, Alvlm do Nascimento Fl.
lho, Messias dà Sllxa Peixoto, Antô-
nio Lopes da Silva, Manuel de Paula
Laml, Baldomero Pereira de Carvalho,
Josué Moreira de Melo, Nelson da Cos-
ta, Áureo José Custódio. Natalino Can-
dldo da Silva Manuel Alves Damasce-
no, Guilherme Neto. Adolfo Carvalho
da Mota, Jocelln Misael da Silva e
Basilio de Paula Pacheco — Concedi-
do o salárlo-famllla; Alfredo de OU-
velra Brito — Compareça para rece-
ber oficio de apresentação.

Secretaria Geral de
Agricultura

56941 —53974
61544 — 99061.
CASAMENTOS

29482 — 46863

652 1979 —¦
2345 4197 —
6929 7609 —
10173 12113 —
16578 17051 —
21448 22673 —
26451 27540 —
350S5 38918 —
44288 46434 -.
50018 51993 —
59452 60097 —

29205

¦__-. *_.« i _%.l_a murei RADIOTERAPIA
DR. CESARINO RANGEL radioduenõsuco
Tratamento pelos Raios X, dai. dora>*«g^JS^»J^

CARTEIRINHAS DE COURO
PARA CLUBES, ASSOCIAÇÕES, SINDICATOS, ETC.

Vendas peio Reembolso Postal. Artefatos de Cooro «üttnfi-a*.^
.. _ ._ .  ..__ _ Sobrado — Tel.: 23-5098.

Avenida Presidente Vargas,
i —'

PINTURAS, DECORAÇÕES E
DESINFECÇOES

Oferecemos o nosso trabalho a todos os proprietários de apar-

tamentos, casas, etc. a domicílio, a fim de examinar janelas

portas, cortinas de ferro, venezianas, tudo que se possa pintar

e conservar, porque amanha pode ser ^ 
«"T^

mentos gratuitos e sem compromisso. Um mete^ 
f K 

° 
ton

pintura a 61eo, a 35,40 e 45 cruzeiros. Metro quadrado Kenton

ou Paradex: 1G, 18 e 20 cruzeiros. Um.met-O «-*-*>*^

tnra em fachadas: 5,80 e 10 cruzeiros. Chame pelo telefone.

43-7217 - Rua do Rosário, 186 -- V andai- Sala »¦

Í*Á

Atos do secretário geral — Foram
designados Breno Malsonete Lobato, Jo-
sé Nunes Vanderlel, Almir de Carvalho,
Francisco de Sousa Rosa, Luis Ralmun.
do Caldas e Olavo Ramalho Correia pa-
ra o Departamento dc Pesca e Pslsci-
cultura.

Secretaria Geral de
Saúde e Assistência

Despachos do secretario geral — Ma-
rio Cândida Guimarães, Alclna Martins
Pereira, Leonor Sampaio Guimarães —
Aprovo; Gladstone Francisco da Pai-
x&0 — compareça para esclareclmen.
tos.

Secretaria Geral de
Educação e Cultura

Atos do escrerárlo geral — Foram
designados Araci Azevedo Rocha Pa-
ranhos para o Departamento de Educa,
çao Primária: Antônio Joaquim Ro-
drlgues, Maria Slsson. Airton Oluchl,
Antônio do Vale Lima, Durval Concel-
ç_o da Silva e Silvio de Oliveira para
o Departamento de Educação de Adul.
tos; Vanda Levl Cardoso de Faria pa-
ra o Departamento de Educação Prima-
ria: Oto Maria para o Departamento
de EducoçSo de Adultos.

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
TÉCNICO-PROFISSIONAL

Atos do diretor — Foi transferido
Amartna Moura da Costa para a es-
cola Rlvadávla Correia.
Montepio doe Empregados

Municipais
DESPACHOS DO DIRETOR

Duhllla Frazáo Guimarães Madeira
— Hugo Martins Rosa — Justo OU-
V«k« ú» Sons» —Xaldlr Jôrlo

i

- Matrículas
51241.

Ó pagamento das propostas anuncia,
das neste mês c nfio recebidas, so
serA efetuado fts quintas-feiras.

Propostas dc emergência canceladas:
Propostas — 89389 — 89460 — 89474
89538 — 89581 — 89598 - 89633 —
39644 — 89677 — 89976 — 89219 —
°330~MOTUO 

PARA CASAMENTO CAN-
CELADO — Proposta*. 100425.

Propostas comuns canceladas — Pro-
postas: 70397 - 70472 - 71208 -
23525 — 23568 — 23606 — 23642 —
23739.

EXIGÊNCIA DO 3-D.F. — Os ser-
vldores dos pedidos abaixo menciona-
dos queiram comparecer: „nA-

PEDIDOS — 59396 — 71243 — 71245
71467 — 2344 — 234B.

Clube Municipal
TELEVISÃO — O Departamento So-

dal do Cluhe comunica que colocou a
disposição dos associados, o aparelho
de televisão, dc quarta a domingo, se-
manalmente.

CINEMA — No próNlmo dia 15 ri"
corrente as 20 horas, na sede de Ha-
dock Lobo, o Departamento Social vai
Inaugurar a sua seçno clnematogrâfl-
ca com a exibição de um filme rln
longa metragem, estando para lssn.
convidados os assoclndos e suas ex-
mas. famílias.

HORA DO CALOURO TNFANTIL —
A partir rio riia 10 sorüo abortas ui
Inscrições parn os candidatos ft pri-
meira Hora do Calouro Tnfnntll quo _•>•
rá realizada no próximo mês rio abril.
O Departamento Social como estimulo
aos pequenos artistas, oferecerá pré-
mios aos primeiros classificados.

SECAO DE XADREZ — Solicitam™
o comparecimento de todos os enxa-
drlstas. ho.ie, têrca-felra. especlalrocn
te dos que so classificaram na prime),
ra turma de 1950. srs. rir Gualhertn
de Almelda dr. Hilvan Ca anherifl.
Breno dos Santos Filho prof. Armando
Sampaio, prof. Mário Ferreira dc Sou.
sa, dr. Roberto Porto ria Silveira, dr
Josí Moacir Serra, dr. Gregôrlo Mu-
niz, cap. Válter Schaefer, Homero do
Oliveira e Osvaldo Pereira Caldas, n
fim de ser escalada a equipe que dispu.
tara no próximo dia 9, a Taça Clubo
Municipal de Simultâneas de Mg1-

CAMPEONATO DO CLUBE DE lffitt
— As finais dêste Campeonato estno
sendo disputadas, semanalmente, nas
terças fts sextas-feiras. Solicitamos n
comparecimento do dr. Gregôrlo Mu.
nlz, a fim de que realizo as suas par-
tidas pois dos finalistas, até h pro-
sente' data. . o único faltoso.

BIBLIOTECA DE XADREZ — O dr.
Roberto Porto ria Silveira, acaba ao
oferecer ft no.sa biblioteca os seguln.
tes livros: «Flnales Elementalr-R». «ia
P. A Romanowslcy: *Lo que dene sa.
bersede Ias aperturas», do mesmo au-
tor; -Nimzowlch», de Fred R*-'111™*
«Calssa», dc Aurélio A. de Berols e «El
Sentido Comun En A.lerirez» rlc Laskor.
A êste culto nnxadrlsta, pois Roberto
Porto da Silveira, í um moco rie ta-
lento c multa cultura, os sinceros ngra-
declmentos da Soçlio dc Xadrez do Clu.
be Municipal. ..

INTER-CLUBES DE 1950 — Conti-
nuanrin a publicação das vitórias ob-
tidas pelo Clube Municipal neste tor-
nelo publicamos hoje a partida entro
o dr. Gualberto de Almeida do Ciune
Municipal e o sr. Célio Requeira do
Fluminense F. C.

Dr. Gualherto de Almeida
(Branca si

x
Sr. Célio Requeira

(Pretas)

ESTÃO a venda ob lindos e
confortáveis apartamentos mo-
hilários para casal, com ba-
nheiro completo, kitchinete, va-
randa, etc, do magestoso edi-
íício Ipú, onde existou o «Pax
Hotel» à Praia do Russel, 49C,
ao lado do Hotel Glória no me-
lhor local da cidade, com vis-
ta maravilhosa para o mar.
SSo excelentes pnra moradia
própria ou para renda fácil e
segura. Preços a partir de CrS
170.000,00, facllitandn-sc até
70% a longo prazo, tabela
Price. Metade dos apartamen-
tos já foi vendida em poucos
dias. Tratar no locai de 8hS0m

às 10 e de 11 às 15 horas.
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Jor-

P4D C3BR
?. P4BD P3R

C3BD P4D
C3BR P3B
B5C PxP
P4R B2R
BxP CD2D
O-O P4CD
B3C O-O

10 T1B B2C
11 D2D P3TD
12 TR1R T1BD
13 P3R C1R
14 C4R P3TR

15 BxP PxB
16 DxP P4BD
17 CSC BxC
18 CxB C (1R*3B
19 CxPR PxC
20 BxP-1- T2B
21 D6C-I- RIT
22 DxT D1C
23 DxD CxD
24 BxC TÍD
25 P6R C3B
26 TxP CxB
27 T7B

As pretas abandonam,
ria do Clube Municipal.

co/v2çoms pe
cúim/o /f/âim mt&i

Pela manfiõ, ao pular da cama, lembre-se do higiene dos olhos, tâo
necessária quanto a do corpo.
A fumaça, a poeira das ruas ou das estradas, a vida trepidanto das
fábricas e dos escritórios, exige a defeza dos olhos contra as infecçães

e os micróbios. Colírio Moura Brasil evita as irritações e
vermelhidões oculares, devolvendo aos olhos a sereni-
dade, o brilho e a saúde. Colírio Moura Brasil estimula e
garante uma suave circulação do sangue no globo ocular.

< *-./^s°i*«^Jra

Con Ira o f i/moça, o poeira,
os micróbios e os excesso»
ocu/ores, Colino Mouro
Brasil é o liei z impa-
nheiro de Iodas as hora».

íM_.

£&SBf4

Colírio Moura Brasil
2 gofas... 2 minufos.... 2 olhos claros e bon/fosí
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O Follies, um. «tos teatrinhos da nona sul, o de Juan Daniel, o

de melhor aspecto arquitetônico interno, decaíra, francamente, no ano
passado. Cartazes que ali se sucederam eram fraquinhos, fraquAnhos.

Desde a semana, passada, aquele cantor-ator e empresário voltou,
à direção de sua casa de espetáculos com a revista de bolso "Monlin,

Rouge", assinada por Alberto Flores e Marcos Broneberg, a qual se-
guramente restitui o teatrinho aos seus melhores tempos, graças, so-
bretuão, ã participação profusa de um dos mais a.preclados cômicos
para o gênero — Válter d'Âvila.

Como primeira figura feminina, está Lourdinha, Bittencourt, que
tem. qualidades, porém não todas, para a posição que è a de coman-
dar e animar a parte cantada e dançada dn revistinha. Alguns de. seus
números são feitos com outro elemento de suoesso no rádio — Nelson
*2c>nça!ies.

A intervenção de Mary Lopes em alguns quadros é sempre muito
feliz, pois se-trata tle atriz experimentada e capaz de agradar muito
nas espanholadas ou simplesmente representando, nos "sketches".

Os companheiros de Válter d'Âvila são João Riba3 e Válter Mo-
reiM, fiotando-sr, ainda, no grupo masculino, Juan Daniel e o baila-
rino Roberto Garcia.

Representam muito satisfatoriamente, também, Bdith Braga, Car-
men Rodrigues, a jovem estreante Marina Martins e Regina Flores.
JE a pequena, turma de "girls" bem treinada, apresenta alguns ele-
mantos apreciáveis.

O texto contém passagens bastante pesada», do ponto de vtsta de
moralidade, resvalando para o franco licenciosismo na interpretação.
E, em dois quadros, o emudecimento das "girls", então chamadas "go*
rotas naturalistas", avança de maneira considerável em relação ao ha-
bitital no gênero, entre nós. — R.

Boletim da SBAT
Está circulando o número de Janel-

ro-feverelro do Boletim Sociedade Bra-
lileira de Autores Teatrais.

O Eolctim dlvulca, na integra, a
peca de Mateus da Fontoura: «Dln-
linha*.

Próximas estréias
ESCÂNDALOS 1H51 — Revista —

No dia 7 do corrente, no Teatro Car-
los Gomes, pelo elenco de Bllil Fer-
reira. '

A DOCE INIMIGA — Comédia —
No dia » do corrente, no Tealro Ke-
sina, peln elenco de Dulclna de Mo-
rais. * •

«IS INIMIGOS NAO MANDAM
FLORES — Comédia — No dia II
«Io corrente, no Teatro Serrador, por
íiamaritana Santos e Fia vio Cordeiro.

*t •

CHIltüCA — Comédia — No dia
9 «lo corrente, no Tealro Itivnl, pelo
elenco «le Aida Garrido.*

A ENDEMONIADA — No dia 20
no Teatro Serrador, pelo elenco de
Olga. Navarro.

SALA DE JANTAR
Vendc-so uma sala de Jantar

completa, estilo rústico, embula,
maciça, trabalhada a mao, em 6ti.
mo estado, com tampos de vidro.
Itua Anchieta, 5, apto. 1003 —
Ume.

Próxima estréia de
Olga Navarro no

Serrador
Logo após o encerramento da tem-

porada de Procópio, ocupará o Teatro
Serrador a atriz Olga Navarro c sun
companhia de comédias, cuja estréia lu
está marcada para o dia 20 do cor-
rente. A criadora de «Desejo» e da
«Respeitosa» apresenlar-se-á à nossa
platéia numa peca famosa, original
do escritor autrlaco Karl Schoencherr
<A endemonlada», na qual tem vlgo-
rosa criação artística, conforme ai'cn-
tuou a critica paulista quando ela
representou a referida peca no 1'ea-
tro da Cultura Artística, durante três
meeses consecutivos. Na representa-
cão de «A endemoniada» tomarão par-
te os atores A. Fregolente e Dionlslo
Azevedo, ator novo, de Süo Paulo, quose revelou naquela capital. O cenário
e os figurinos de «A endemoniada»
foram executados pelo artista Hane
Sachs.

Vem aí o elenco Dul-
cina-Odilon

Terminou domingo sua temporada
em SSo Paulo,, no Teatro Santana,
o elenco Dulclna-Odllon que Já na
sexta-feira reaparecerá no Teatro Re-
glna com a peça «A doce Inimiga».
A tradução «S de Armando Gonzaga e
os cenários sâo de Carlos' Thlré, exe-
cutados por Luziana Trigo. «A doce
inimiga», tem adaptação musical do
maestro Almeiro Machado.

w/w/w////
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Cinema na ABI
Realizar-se-á amanha, no auditório da

Associação Brasileira de Imprensa a
sessão cinematográfica para os asso-
ciados e suas famílias, com apresenta-
ção de um complemento naplonal e de
um filme de longa metragem. O ln-
gresso far-se-á com a apresentação da
carteira social.

Leonora Amar retor-
nou ao México

Após uma estada de um mês no Rio
de Janeiro retornou ao México, via
Lima e Havana, pelo "Conquistador
dei Cielo" da Braniff Airways, a ar-
tista brasileira e estrela do cinema
mexicano Leonora Amar que, durante
a sua permanência aqui, conquistou
o titulo de "Rainha1' do carnaval ea-
rioca, no concurso realizado por oca-
slao do trlduo de Momo sob os auspí-
cios da Associação de Cronistas Car-
navalescos.

«Conflitos de amor»
Segunda-feira próxima — os cinemas

Pathé, Presidente, Alvorada e Para To-
dos terão novo cartaz. "Conflitos de
amor" (La Ronde), o filme duplamente
premiado no recente Festival de Ve-
neza, — pela Melhor Cenografia c me»
lhor adaptação cinematográfica — diri-
gldo por Max Ophuls e Interpretado por
Jean-Lou!s Barrault, Anton Walbroock,
Blmone Signoret, Daniel Gelln, Serge
Regglane, Slmone Slmon, Danlelle Dar-
rleux, Odette Joyeux, Isa Miranda, Fer-
nand Gravey e Gérard Phllipe

Não atingem os juros
da dívida pública da

União
O dlretor-geral da Fazenda, em cir-

cular aos chefes das repartições su-
bordinadas. declarou que, enquanto
persistir á legislação atual, as dis-
posições do decreto 20.910, de 1 de
Janeiro de 1932, não atingem os Juros
de títulos da divida pública da União,
que, por não terem sido pagos nns
épocas regulamentares, são transferi-
dos para a conta "Depósitos de diver-
sas origens — Juros de apólices" —
observando para efeito prescrito, o
art. 168, IV, rio Código Civil.

TERRENOS EM SENADOR CANÂRÁ
EM 60 PRESTAÇÕES MENSAIS

Vendem-se, defronte da JSstação «le SENADOR CÂMARA' a pri-meira depois de Bangu, servida por trens ehítricos e uma or^uni-
zada linha de ônibus, ótimos lotes em local de grande valorização,
com água canalizada, luz elétrica e terreno urbanizado. Informa-
ções no local, diariamente, com o sr. Antônio, no Bar, defronte

 da Estação. :

Adicional para prêmio
de seguro de acidentes

do trabalho
Pelo diretor do Serviço Atuarial do

Ministério do Trabalho, foi assinada
a seguinte portaria:

"Art. 1.° — O adicional local para
os prêmios dc seguro de acidentes
do Trabalho, no Dlstrito-sede do Mu-
nlclplo de Sorocaba, fixado pela Por-
taria n.° 8, de 22 de maio de 1947,
fica reduzido para Ü0%.

Parágrafo único — Esta redução só
se aplica aos contratos posteriormen-
te á entrada da nresente portaria.

Art. 2.o _ As entidades segurado-
ras fica facultado solicitar reajusta-
mento das tarifaçôes individuais, cujo
triênio esteja em curso e tenham
seus prêmios afetr.dos pela redução n
que se refere o art. l.°

Art. 3.o — A presente portaria en-
trará em vigor a. hora zero do dia
primeiro de abril dc 1951".

"A GATA BORRALHEIRA" — Cena de "A Gata Borralheira" (Cin-
derella), desenho animado, em grande metragem, revestido de tecnt-
color e com músicas de Walt Disney, que a RKO Rádio apresentará
segunda-feira próxima no Plaza e demais cinemas desse circuito.

Dispensado um fotó>
grafo do Ministério do

Trabalho
O fotógrafo Domlcio Correia Pinheiro,

que servia na Sala de Imprensa do
MinlBtérlo do Trabalho, acaba de ser
surpreendido com sua dispensa das
funçóes de tarefeiro daquela Secretaria
do Estado. Sem que tenha havido mo-
tivo Justificável para êsse ato, o sr.
Domlcio Pinheiro Julga tratar-se de
perseguição dos srs. Olavo de Siqueira
Ferreira, ex-dlretor do Departamento
de Administração e Antônio Pizarro,
ex-administrador, tanto assim que, se-
gundo notificação recebida, terá que de-
volver ao Tesouro os vencimentos de de-
zembro findo, na importância de CrS ..
766,00 quando, na realidade, trabalhou
todo êsse tempo e continua prestando
serviços ào Ministério do Trabalho.

«Arroz amargo» vai
voltar depois de

amanhã!!!
Uma ação Judiciária Impediu o pú-

blico carioca, por alguns dias, de con-
tlnuar apreciando o filme de G'useppe
Do Santls "Arroz amargo" que vinha
sendo projetado em vários cinemas:
Agora, porém, solucionado o Impasse
com a vitória da Art Fllms S. A.,
proprietária legal do filme que deu
fama a Sllvana Mangano, Já na pró-
xima quinta-feira, depois de amanhã,
novamente estará ej.i cartaz. "Arroz
amargo", no Pathé, Art, Palácio e
Para Todos.

Modificação salutar
Nem sempre podemos aceitar a Jus-

tificativa de que os condimentos excl-
tam a secreção dos sucos digestivos.
Salvo quando usados moderadamente os
condimentos podem determinar sérias
pertubarções, sobretudo para o lado dos
rins e do aparelho digestivo.

Se lhe agrada, use condimentos, mas
não abuse deles. — SNES.

«Eleonora Rossi»
"Eleonora Rossi", a protagonista do

filme "Persianas fechadas", da Art-FH-
mes nasceu em Nervi de uma família de
oficiais da Marinha. Aos 15 anos saiu
do colégio com diploma de professora e
dominando perfeitamente o francês e
o espanhol, língua materna esta última.
Desde então queria dedicar-se ao cine-
ma, mas somente há dois anos logrou
realizar sua aspiração vencendo a hos-
tilidade paterna. Começou com "Os pi-
ratas de Capri" e, posteriormente inter-'
pretou "Ralph" e "Altura". É apaixo-
nada do automobilismo e tem desejo do
tomar parte nas corridas. "Persianas
fechadas" é seu primeiro filme impor-
tante. Dirigido por Luigi Comencini e
produzido por Luigi Rovere. este filmo
Lux será distribuído no Brasil com abso-
luta exclusividade pela Art-Fllmcs S. A.

«Cantiga da rua»
"Cantiga da rua ', uma produção da

"Albuquerque Filmes, apresenta-nos Al-
berto Ribeiro, Deollnda Rodrigues e
Eunice Mufioz num romance sentimen-
tal. estando sua exibição sendo feita
nos cines Presidente. São José, Coliseu,
Fluminense, Méier. desde hoje, e no
cine Baronesa a partir de quinta-feira
próxima.

«A noiva desço-
nhecida»

Em "A noiva desconhecida" 'lime
da Metro-Goldwyn-Mayer que os três
cines Metro vão apresentar depois do
amanhã, temos um figurino dos pri-
metros dias deste século. As orimeiras
cenas mostram Van Johnson de chá-
péu de palha — e Judy Garland de
saia "entravée"... Várias canções en-
volvem êsse filme que também mos-
tra S. Z. Sakall, Spring Bylngton, o
veterano Buster Keat-on c outros.

Exercite sua

D'

memória

«Escotismo»
ACAMPAMENTOS DE GRADUADOS:

— Realizou-se nos dias 3 e 4 pp. um
acampamento de graduados (Guias,
monitores e sub), patrocinado pela
«Região Escoteira do Distrito Federal»,
que contou com o concurso de várias
tropas escoteiras. O acampamento toi
Instalado na Vila Albano, em Jacaré-
paguá. A chefia geral do acampamen-
to esteve a cargo do sr. comandante-
de escoteiros da R. E. D. F. O sr.
comandante técnico, também compare-
ceu a êsse acampamento.

SOLENIDADE NA ASSOCIAÇÃO
FLORIANO PEIXOTO: — Com o com-
parecimento de todos os escoteiros des-
ta Associação, realizou-se em sua sede,
no Pátio da Estação de São Cristo-
vão, no dia primeiro de marco, lnte-
ressante solenidade que conlou com a
despedida do ex-monitor da Patrulha
da Águia, sr. Jaime Gonçalves Filho,
que partirá dentro de breves dias para
a Escola Preparatória de Cadetes do
Ceará e, da posse dos srs. J. G. Ca-
vaco e Georget Leírancols, respectiva-
mente na subchefia da tropa e chefia
dos Escoteiros Seniros.

REUNIÕES NA ASSOCIAÇÃO FLO-
RIANO PEIXOTO: — Continuam a ser
nas têrcas e quintas-feiras, das 19h30m
às 22 horas, as reuniões na sede da
Associação Floriano Peixoto.

LEITOR: — Responda, men-
tslment-, ai perguntas abaixo, e
confronte as mas reipostas eom
a* nossas, aue serio publicada*
amanhã:

11616 — Qual o volume da Ter-
ra, teoricamente aceito?

*
11647 — Qual o significado do

nome Bartolomeu ?
*

11648 — A quem se atribuiu a
autoria dos "Livros Sa-
grados dos Antigos Per-
sas" ?

*
11649 — Quais foram as duas

grandes paixões de To-
bias Barreto ?

*
11650 — A quantos litros equlva-

le uma barrica (medi-
da) ?

AS CINCO PERGUNTAS DE
DOMINGO E AS RESPECTIVAS

RESPOSTAS

11611 — Qual a razão da lltosfers
ser denominada SIAI, ? —
Pelo seu elevado teor em
sillea e alumínio.

11642 — A que se refere a "Lei de
Bode" ? — A distância re-
lativa dos planetas ao Sol,
tendo a Terra por reíerên-
cia. *

11643 — Que composto qufmlco t o
azinhavre ? — Carbonato
de cobre hidratado.*

11644 — Em que região transladara-
se os asteroldes ? — Entre
Marte e Júpiter.

H:
11645 — Qual o volume ocupado pe-

Ia molécula grania de nm
gás? — 22,4 litros, em con.
dições normais de tempera-
tura e pressão.

A PK0GRAÇAO noturna de hoje na
Rádio Ministério da Educação :
SO horas "Lendo • Contando",

programa dc Álvaro Armando e Aríete
Pinheiro; Slh ÜOra, "França Eterna ,
programa de Intercâmbio musical entre
a França e o Brasil, que traz a assl-
natura d„ Michel Simon e Lia Roquete
Pinto; ãs 32h será levada ao ar mais
uma audição de Mensagem Musical, com
"scrlpt" de Luís Cosme.

* *

ÀS 
21h30m, será transmitida pela Rá-
dio Roquete Pinto, mais uma das
palestras do professor Jónatas

Serrano. — O programa de músicas es-
potializadas "Música Universal" será
Irradiado pela P R D . 5, no horário
das 22h5m. * *

PROGRAMA "Ondas Musicais',
em sua audição n.o 794, a ser
Irradiada hoje, oferecerá um ra-

dlo-concêrto em gravações em que se-
rão ouvidas as seguintes peças : 'Cosi

fan tutte" — Ouverture, de Mozart —
regente: Jacques Rachmilovlch; 2.° mo-
vimento da Sinfonia n.o 39, em Ml-Be-
mol maior, de Mozart — Regente: Ar-
turo Toscanlnl; Sinfonia n.° 1, em Dó
maior, ds Blzet — Regente: Jacques
Rachmilovlch, e "O Pombo Silvestre
op. 110 — Marcha Nupclal, de Dvorak
— Regente: Erlch Klelber. A execução
dessas peças estará a cargo da Orques-

O

tra Sinfônica da NBC. Em seguida, o
baixo Ezlo Plaza, com orquestra re-
gida por Donald Voorhees. interpretará."Non piu andrai', da ópera "As B4-
das de Flgaro", de Mozart, e "Des-
pedida e Morte de Boris , da ópera'"Boris Godounoff", de Moussorgstty Na
segunda peça, além daquela Orquestra,
haverá também a colaboração de coro.
Este programa será apresentado em ca-
dela, das 13 às 14 horas, pelas RAdioa
Jornal do Brasil, Cruzeiro do Su), Mauá
e Guanabara.

A 
EMISSORA CONTINENTAL contl-
núa apresentando de segunda *
sábado, ãs 9h45m o 18 horas - "O

quo dizem os Jornais" — um progra^
ma que focaliza as principais "man-
rhctles" dos matutinos o vespertino!
da metrópole. * * *

EROERETTES e romances do sé-
culo XVIII" tal é o titulo dn
transmissão de "França Eter«

na", programa dirigido por Mlche) Si-
mon, com a colaboração de Lia Ro-
quete Pinto, hoje, às 21h30m, pelas,
emissoras da Rádio Ministério da Edu-
cação, durante a qual as vozes de Mar«
tha Angellcl, de Madelelne Renaud, d»
Roger Bourdln e de Plerre Bertln ofe-.
recerão uma seleção de romances bens
conhecidas graças às coletâneas dc
Weckerelin.

UgH

PROGRAMAS PARA HOJE

OS PROGRAMAS PARA HOJE
TEATROS ' - republica

-ACAPU1.CO («boite-) - «Café
Concerto n. 3», às 24 horas.
• CASABLANCA («boite*). —

Fe-

«Vermelho, 32», às 24 horas.
COPACABANA - 27-0020. —

Fechado.
-CARLOS GOMES - 22-75S1.
Fechado.

EX-CASSINO ATLÂNTICO. —
Fechado.

FENIX - 22-5103. Fechado.
TEATRO FOLLIES - «MoullB

Rougc». às 20 e 22 horas.
GINÁSTICO - 42-Í3Ü0. Fe-

chado.
-GLORIA - 22-8116. «O Dinho
se Divertem, ãs 20 e 22 ho-
ras.
-JOÃO CAETANO - 43-8177.
Fechado.
-MUNICIPAL - 22-2SS5. Fe-
chado.

REGINA • 32-.-W17. Fechado
RECREIO - 22-2S01. «Muie

Macho, sim Sinhô», à3 20 e 22
horas.
-RIVAL - 22-2127. Fechado.

REPUBLICA - 22-0271. Fe-
chado.
-SERRADOR - 42-6442. «Esta
Mulher é Minhas, às 20 e 22
horas <

TEATRO DE BOLSO - Fe-
chado.

T K A T R I N II O .TARDEI. -
27-S712. *2um! Zum!>, âs 20 e
22 horas

CINEMAS
Cinelândia

22-Ü7&3. Sessões

I - REPUBLICA - 22-0271.
chado.
-RIO BRANCO-43-1630. «Mer-
cado de Ladrões».
-SAO JOSÉ' - 42-0592. «Can-
tlga da Rua».

22-9348. «Ladrão

CAPITÓLIO
Passatempo.

IMPÉRIO -
eom A unas.

METRO - 22-5490. «Perdida-
mente Tua».
-ODEON - 22-150S. «Corpo e
Alma».

PALACiO - 22-0838, «Estra-
nha Caravana».

PA THE' - 22-879*. «Entre o
Amoi e o Trono».
-PLAZA - 22-1097. «O Mundo
? Culpado».

REN - 22-6327. «Aviso aos
Navegantes».
-RIVOl.l - 42-9C25. «A Cega
de Sorrento»,

VITÓRIA - 42-9020.
tado* .

Centro
-CENTENÁRIO - 43-S423. «Dl-
níieíro Muldlto».

OINEAC-TRIANON - 42-0021.
«PâlllCO uo Hfto dc AçflCíir!» —
repurtagetn especial. — «o Paio
no Júri. — desenho. — Atuall-
ilude» NO-I-OI) — A festa do
povo no Estádio Municipal. —
«O coelho defende o pólo» —
desenho — «Perigos da Real
Policia Montada» — novo epi-
líiriio — Os últimos aconteci-
mentos mundiais, etc, etc.
-COLÔNIA I. - 42-SM2. «O
Mundo e Culpado»

• Depor-

Es Ira-

«San-

ELDORADO 42-3145.
FLORIANO • 4.'i-l)074.

nha Caravana»
-GUARANI • 32-&B&1.
gue, Sun] e Líigrimas».

IDEAL • 12-1218. «Estranha
Caravanas

IRIs - 42-1218. «Trafdoi Ines-
peraüot.

MEM UE SA' - 42-2232. «Se-
grídu das Jóias;.

LAPA - 22-2543. «Falta Al-
guém no ManlcOmlo».

PRESIDENTE - «Cantiga da
Rua».
-PRIMOR - 43-6HS1. «O Mun-
do é Culpado».

AVISO
Pedimos aos senhores ge-

rentes de cinemas gue no?
iMitiiuniquern eom a necessa*
ria antecedência as altera
i;Oes tios respectivos progrii-
mas. a fim de evitai que o
público seja mal informado
sobre os filme? cm exibição.
— Tel.: 42-2910. ramal P.
das 16 ás IS horas.

-ona Sul
27-293(1. «Mu-

«Entre o

ALVORADA
lher Perversa».

ART- PALACIO
Amor e o Trono».

ASTORIA - 47-0466. «O Mun-
do 6 Culpado».

FLORESTA - 26-6257, «Pelo
Amor de uma Mulher».

GUANABARA - 26-9339. «Os
Miseráveis».

IPANEMA - 47-3S06. «Estra-
nha Caravana».
-METRO - COPACABANA —
37-9S9S. «Perdldamente Tua».NACIONAL - 26-6072. «Trai-
çüo*.

PIRAJA' - 4 7-2668. «Com as
Horas Contadas».'
-POLITEAMA - 25-1143. «O
Cerco».

RITZ -
Culpado».

RIAN -
Alma».

ROXY ¦
do».

SAO LUIZ - 25-7679.
e AI m a .*,

STAR - 26-2250. «O
Culpado».

LEME
tura».

37-7224. «O Mundo e

47-1144. «Corpo e

• 27-8215. «Deporta-

«Corpo

Mundo (¦

«Sua ultima Aven-

Tijuca
-AMÉRICA - 48-4519-. «Corpo
e Alma».
-CARIOCA - 28-8178. «Estra-
nha, Caravana».
-METRO - TIJUCA - 48-8840.
«Perdidamente Tua».
-OLINDA - 4S-1032. «O Mundo
é Culpado».
-TIJUCA - 48-4518. «Através
do Furacão».

Outros Bairro»
AVENIDA - 48-1667. «Depor-

tado».
BANDEIRA - 28-7575. «Invés-

tlgador Secreto».
CATUMBl - 22-3683 . «Roman-

ce em Alto Mar».
ESTACIO DE SA' - 32-2923

«Segredo da 'Caixa».
F L U M 1 N E N S E - 28-1404

«Cantiga da Rua».
GRA.1AU' - 38-1311. «Invés-

ligador Secreto*.
IlAfinOCK LOBO - 48-11(110.

-MARACANÃ - 48-J910. «Es-
tra nha Caravana».

NATAL - 48-1480. «Paraíso
de Satan».

PAROQUIAL - (Del Castilho).
RKA'L • ÜÜ-IMtí?. «Sombra que

Pa ssa».
-SAO CRISTÓVÃO - 48-4925.
«Capangas do Diabo».
-VELO - 48-1381. «Sombras de
Ambição»..

V1I.A ISABEL ¦ 38-1310. «Os
Miseráveis».

Subúrbios da Central
«Mistérios da

«Tormento

ABOLIÇÃO
Vida».

ALFA - 29-8210.
du uma Glória».

BARONESA - «O General Mor-
reu ao Amanhecer».

BORJA REIS - 29-4281.
BENTO RIBEIRO - «Meus So-

nhos te Pertencem».
-COLISEU - «Cantiga da Rna».

EDISON - 29-4149. «Arrojado
Embuste».

COELHO NETO - «Os ir-
màos».

CRUZ E SOUSA.
-CRUZEIRO - 19-4651. «Jim
das Selva3».

IRA.IA' - 29-8330. «Piedade
Homicida».
-.IOV1AI. - 29-0652. «Atravct
do Kuracâo».

LUX - (Marechal Hermes)
Roseana».
-MADUREIRA - 29-8733. 'Es-

Í 

tra nha Caravana».
- MEIER - 29-1222
ÚM. Rua*.

O Camondongo Mickey O VIÁRIO Ubl NUTIUlAb t um tornai para at «fites ttt, toaai, a» olasset sociau- Por Walt Disney

^lEIIIll|jlpp!i; í
Por favor, não abor.

reça. doutor. Sin-
tn-me bem
melhor...

Nfio seja bobo,
amigo: Serão

precisos alguns
minutos para que um pe-
queno veneno de serpente

e de canibal
possa

curá-lo.

^^^^Ê
^*:àí

O oue é E' ° que voc* eslA vendo... ) ¦WWIS \CJ^ -
,' , mas.. Hei! Deixe essa Procuro fugir dela: / •—1 vK) )/\7SZT~^

^._ ^>< garraiai E. uma mosca ^*v -r'y'^wyv'Cn\l

ffl]/*%F% ________^ Oi-^b,K..tr^„tt 
»,¦¦.«««. ékmjm

Pequenas liragédias Conjtsgais favo %t UlÁKtü üh, NUtIVIAt f <wi< mrnai oi •¦trnrm Murphy

 . / "\ a Possue metade das ações cia Companhia

r' 

" "" >v Não, ela n5o disse nada, mas VI H do Plunker e ele tendo a coragem
Sofia, a prima de Plunker nSo é claro para qualquer um sabe i j^Ia isto Sofia o que ex- c* de dcspetlir-mc' Eit. seu
lhe teria dito algo sobre seus que ela tinha grandes lntcrés- / pHcará rie onde vinha u cunhado!" .

, negócios com n firma de ses. pois sempre estava ( 'seu 
dinheiro ws^ ^^

1 Plunker? endinheirada... \ 
'' '/M&tytfl r'^v_ ^y  v_  . ^s WwÊL v—-——"^ '-*-

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
(PRA-8—800 kes.)

(PEL-t—9.770 kes.)
t horas — Abertura. — "O Dia de

Hoje há muitos anos...". 6hl5m —
Hora da ginástica. 6h45m — Suplemen-
to musical. 7h — Colégio do ar. 8h —
Melodias do Brasil. 8h30m — Rádio-
Jornal (!.«• edição). 9h30m — Música de
todos os tempos. 10h45m — "Curso de
Férias" da A. B. E. 11 horas —
"Música para o almoço". 12h —
"Cinco minutos na vida que passa". —
Solos de plano. I2h30m — Rádio-Jor-
nal - (2.a edição). 12h40m - Vespe-
ral sinfônico. 17h — Abertura. — "Ao

Redor do Mundo" - (Itália). 17h30m
Música ligeira. 18h — Rádlo-Jornal

(3.a edição). — Rapsódia das Américas.
18h30m — Terra Brasileira. 13h — Mú-
sica para o Jantar. 20h — "Lendo e
Contando". 20h30m — Seleções musi-
cais. 21h — Londres Informa. 21hl5m

Interlúdio. 21h30m — "França Éter.
na". 22h — Mensagem musical. 83h —
Música, apenas música. 23h30m — Sán-
cerramento.

RADIO ROQUETE PINTO
(PRD-5—1.400 kes.)

8 horas — Suplemento musical da
manhã. 8h30m — Jornal da Prefeitura.
9 horas — "Curso de Inglês". 9h30m

Suplemento popular variado. ÍOh
—• Hora do Lar. llh — Programa
instrumental. 12h — Concerto sinfônico.
13h — Suplemento musical — em subs-
titulção da Conversando, — "Este pro-
grama é seu". 14h30m — Música de
todo o mundo. 15h — Ritmos para o
trabalhador. 16h — Música sentimental.
16h30m — Boa Tarde Musical. 171) —
Música sinfônica. 17h30m — A Mela
Luz. 18h — Ave Maria. — No mundo
da melodia. 18h30ro — Solos instrumen-
tais. 19h — Bolsa de ValoreB. 19hl5m

suplemento Esportivo. 19h30m — No.
tlciário da Agência Nacional. 20h —
Peças para piano (de autores fran-
ceses). 20h30m — Atividades da Pre-
feitura. 20h 45m — Solos de violino.
21h — Comentário, Armando Migueis. —
Treahos do "Mefistófeles", do Botto.
21h30m — Palestra sôbre o professor
Jônatas Serrano. —- Suplemento musi-
cal. 22h — Resumo do noticiário da
BBC. — Música Universal. 23 horas

Encerramento. *
EMISSORA CONTINENTAL

(PRD-8—1.030 kes.)
18 horaí — O que dizem os Jornais.
 Audição com Ciro Monteiro. 18h

lBh — Cartaz Vascaíno. 18h45m — Re-
senha Esportiva Fluminense. 19h — Co.
mentárlo do dia. 191U5m — Continental
no turfe. 19h25m — Basquetebol em
dia. 20h 3m — "Fatos em Foco.
20h 15m — Esportes. 20h40m — Tur-
íe em Revista. 20h55m — Parlamento
de graça. Slh — Basquetebol em foco.
31hl5m — Momento Econômico. 31h31m
—' Música para milhões. 22h — Dia
em Revista. 22h32m — Filigranas do
Rio da Prata. 23h — Esportes. 23hl5m

Ritmos da televisão. 1 hora — En-
cerramento. *

RADIO NACIONAL
(PRE-8—980 kei.)

17h4Sm — "Alô, alô, dona História".
18h — Cine Revista. 18h25m -r "Nüv

guém Rasga". — No mundo ds bois*
I8h45m — "Minha vida, meu amor",
19h — "Histórias do vovô camarada".
19hl5m — Aventuras do anjo. 19h30nt

Agência Nacional. 20h — "Obrigado,
doutor". 20h25m — Repórter Esso. —
Atualidades em desfile. 21h — Ouvia,
do e aprendendo. — Cancioneiro Royal.
21h35m - Musical Super Fllt. 22h -.
Pontos de vista. 22hl0m — Recital di
José Antônio com orquestra. — Solos di
órgão. 22h55m — Repórter Esso. 23h
30m — Ritmos da Panair. Chl5m -•
Museu de cera. lh5m — Encerramento.*&»

RADIO GUANABARA
(PRC-8--1.300 kes.)

18hl0m — Rondo dos Cavalões. 18h
15m — A Marcha dos Esportes. 19h —.
Curiosidades cinematográficas. 20h —i
Abertura. — Recital com Erlcson Mar-
tha. 20h30m — Ritmos do mundo. 21h.

Sinuca de Sete Bicos. 21h30m —
Rádio-Curlosidades. 22h — Encontro it
dez. 22h30m — Rádio-Notlcias. 23h -.
Boite. — Encerramento.

*r-
SADIO VERA CRUZ

(P R E - 2)

18 horas — Angelus. 18hl0m — Cr».
púsculo. 19h — Monte Líbano. 20h —
Programa Aurora. 21h - Real Progrft-
ma. 22h — Música Imortal (trechos cláí-
slcos). 23h — Encerramento.

•th

RADIO GLOBO
(PHE-3—1.180 kes.)

18 horas — Ave Maria. — Dist*
Jockey. 18h30m — Gravações Thesau.
rus. 18h45m — "A Mulher que Deus
me deu", novela. 19h - Esportes no
ar 20h — Sociais infantis. 20h5m —
"Diãrlo da Metrópole". 20hl0m - No«
tlcias do Paraná. 20hl5m — Trlbun»
política. 20h30m — "Pedro Mestiço".
21h — A Canção do dia. - "AquniPle

Sertaneja". 21h35m — "Teatro de Sc-
nho" (uma novela completai. 22h —
Noticiário. 22hl0m — Conversa em Ia.
milla. 23h30m — Gravações Thesourus.
0h30m — Música popular variada. '
hora — Encerramento.

BRITISH BROADCASTING
CORPORATION

(BBO . Londres)

20 horas — Sumário das Noticias —
Resumo dos programas de hoje. — To-
pico do dia. 20hl5m — A Guerra Fna.
20h30m — Novo Conjunto Londrino tle
Cordas Slh — Noticiário. 21hl5m -
Rádio-teatro. 21h45m — Jack Byiield
(piano). 22h — Sumário das noticias e
Rádio-panorama. 22h25m — Resumo rios
proernmm p»ra amanhã. — Orquestra
Filarni. de Londres. 23h — Noticiário.
23hl5m — Comentário da Grã-Breta-
nha. 23h30m — Fim.

Escola do Arruda
Para motoristas

Amadores c profissionais. Catai
«.Mimnletu ou meln curso Alngató
de carros para exames, th-8 40,06
poi treino. Rna Frei Caneca, ÍH

sobrado — Tel.: 82-7071.
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Psicanálise — Angústia — Desânimo
DR. LUIZ FRAGA

R. SENADOR DANTAS, 76 — 4* ANDAR — TELS.: 27-3680 — S7-«S20Í

EXAME DE ADMISSÃO — Estão abertas as Inscrições.
Reservem com urgência suas vagas — Ginásio e Científico.

COLÉGIO GUANABARA — Diurno e noturno — Fraca Genend
Osório — Ipanema. ¦¦

Chassis para Eletrola
Vende-se chassis novo, o que há de mais moderno em recepcBe^
técnica e som. Com 8 válvulas, curtas e longas. Tonalidade de gn*
ves e agudos naturais, sem distorções ou deformações. Adaptável*
a qualquer tipo de toca-disc.os. Materiais dc boa qualidade. Ga-
rantia total. Vendas e demonstrações â domicílio, a Jerslldd

Cerquélra. — Tel.: 48-1680.

UM ESTOJO
PARA SUAS
JÓIAS MUSICAIS

MODULO - 2a-1578. *.0 Noivo
de Minha Mulher».
-MASCOTE - 2!)-Uill. «:0 Mun-
do è Culpado».

M OfiKR N O — (BANGU).
«Cena do Crime».

MONTE CASTELO - 29-8250.
t Deportado».

PARA TODOS - 29-6191. «En-
tre o Amor e o Trono».

PALACIO VITORIA
«Uma Mulher Contra
do».

MARABÁ"
de Nina».

48-11171.
o Mun-

I-SII38. «Pecado

¦IH-VJU1.PILAR
Pampa Mia >.

PIEDADE - 2'J-GÕ'SJ:. «O Amoi
«Canliga | Acima rie Tudo».

QUs.ii:-.u - ;;j-;--oii. «o Noi-

vo de Minlia Mulher».
RIDAN - -1'j-iü:í3. «Viagem

Sangrenta».
K1N - TIN - TIN - 49-3189.

«Terra Violenta».
ROUL1EN - 49-6891. «Uma

Mulher no meu Passado».
-SAO JORGE - (Maria da Gra-
ça). «Escrava Isaura».

TODOS OS SANTOS - 49-0030.
«Punhos de Campeílo».

TRABALHADOR.
-TRINDADE - 40-3S3S. «Mu-
lher GanKster».
-TROPICAL - (ANCHIETA)
«.jTCsciavn Isaura».

VAZ LOF.O - «Stromboli».

Suhúrbios da Leopoldina
B1M - BAM - BUA! - Sü-ÜIGZ.

-BRAZ DE PINA - 30-3IS0.
«Aventuras de D. Juan».
-ORIENTE - 30-1131. «Rosa da
América».
-PARAÍSO - 30-1060. «Frlrla».
-PENHA - 30-1121. «Travessu-
ras de Júlla».

RAMOS - 30-1094. «Você Está
no Brinquedo».
-ROSÁRIO - 30-18S9. «Henrl-
que V».
-SAO GERALDO.
-SANTA CKCIL1A - 30-lS'J3.
«Cristóvão Colombo».
-SANTA HELENA - 30-2(106.
«A Vida ric Solteiro o Boa».

Ilha do Governador
• GUARABU - «Remorsos.

ITAMAR - «Bola de Cria-
tal».

-JARDIM - «Conflitos de Pai-
xúes».

Nilópolis
NILÓPOLIS - «Cilada Fatal».
IMPERIAL - «Mulher Gangs-

ter».

Caxias
CAXIAS - «Crime

da».
SANTO ANTÔNIO

Secreto».

da Estra-

«Inimigo

Nova Iguaçu

KDEN
dorps».

ICMí.Vt
vana».

Niterói
«Pavor nos Basti-

«Estranha Cara-

IMPERIAL - «O C6rco>.
ODEON - «O Amanha, que nao

Virá».
PALACE - «fòs Mlserftvels».
RIO BRANCO - «Tarde De-

mais».
SAO JOSÉ' - «Querida de

Vov6».

Petrópoli»
D. PEDRO - «Fogo de Eme

çoes».
PETRÓPOLIS - «De Corpo «¦

Alma».
Volta Redonda

-SANTA CECÍLIA - «Solldíi"
do Inferno».

Vila Meriti
-GLORIA - «Ladrflo de Ba*
iad>.

Acondicione suas gravações
em álbuns "Marabá",

aumentando a
durabilidade de
sua discoteca.

•
í um produto
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HABITUE-SE A GOHSER-
VAR SEUS DISCOS EM

ÁLBUNS
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TELEFONES MAIS ÚTEIS

Pronto Socorro: P6»to Central: —
23-2121; Méier — 29-0003; M. Couto —
37-0097; O. Vargas — 30-2289; C. Cha.
gas — M.Hermes 606; R. Faria — C.
Grande 666; Pedro II — S. Crus, 371.

Corpo de Bombeiros: Posto Central
_ 22-2044; Est. Marítima.— 43-0531.

Anui Mm o leitor .» mluçlln de» ttl.tan.t
ntnlr, otel», «ua o livrarão daa dificuldade.

mal» urgentes i

Queixa* e ReclamaçSe» do "Diário
de Notícias": — 42-2910 — Ramal ».

Polida Civil — Rádlo-Patrulha: —
32-4242; Del. Econ. Pop.: — 22-2303.

Delegacia de dia: — Telefone: —
42-9614. . ,

Reportarem de Policia do "Diário
do Noticia»": — 42-2910 — Ramal 16.

Diário Jêbêsêm
>'WMI0

SEGUNDA SEÇÃO
Têrça-felra, 6 do marco de 1051

A verdadeira chave de todos os problemas humanos

está apenas no conhecimento da verdade. O jornal

criterioso e bem orientado fornece a todos a ver-

dade prática de cada dia.
*

Congelados pelo Ministério da Fazenda os créditosjk; importantes firmas desta capital

Processos equivalentes a 300 milhões
de cruzeiros aguardando pagamento
Suspensa a liquidação dos compro-

missos assumidos em 1950
F

SUSTADA A POSSE DO PRESIDENTE DO INSTIMO NACIONAL NHO

?OI SUSPENSO ne Ministé-
rio da Fazenda o paga-

mento dos compromisso», assu-
mldos em 1950 e não saldados
na época devida, quo montam
a vários milhões de cruzeiros.
Consequentemente, foram os
mesmos inscritos «m «Restos
a pagar», e entre os credores
estão Importantes firmas des-

ta praça, que, por Isto, terão
seus créditos congelados, até
segunda ordem.

Estão nas mesmas condições,
na 1» Subdiretoria da Despesa
Pública, 32.585 processos equl-
valentes a 300 milhões de cru-
zeiros, ali empilhados, aguar-
dando pagamento, relativos a
1949 e 1950.

DESRESPEITO À LEI DO INQÜIUHATO
Procura a firma comercial despejar os subloca-
tários, a fim de majorar os alugueres — Apelo

às autoridades ¦

HISTÓRIA DA EXPORTAÇÃO DE MINÉRIOS NO BRASIL

íXSgãnêsTõ grupo jafet e os contratos de
seus sobrinhos chamas

«COMPRA» AO ESTADO POR 10 CRUZEIROS O QUE VALE 800 CRU-

ZEIROS A TONELADA NO MERCADO INTERNACIONAL
Prova dc cartório de «m negócio que entra agora na sua fase dc execução_- Bqg£do o man-

eanês por prego inferior ao do mercado internacional — Integra dos contratos
fe De um observador econômico.

TERIA SIDO INDICADO POR UM
TELEGRAMA APÓGRIFO — EM:
POSSADOS OS DELEGADOS DO
IAPC E IAPETC NESTA CAPITAL
Assumirão, amanhã, o diretor do Departamento
Nacional de Educação e o do Instituto Benja-

mim Constant
AO 

GOVERNO do Estado <1e
Santa Catarina, segundo

Os sublocatários do prédio, sito
k rua do Lavradlo, 144, perten-
cente à Irmandade de Sao Fran-
cisco de Paula e dado em loca-
ção à firma Cardoso & Cia.» lo-
ram notificados nudiclalmente,
quando ainda ignorava a passa-
da lei do inquilinato. para deso-
cuparem o prédio, no prazo oe
noventa dias, sob pena de terem
de responder a uma ação de cies-
pejo, caso não efetuassem a mu-
dança no prazo estabelecido na
notificação.

Como, porém, segundo afirmam
os sublocatários, se trata de uma
medida tendente a oferecer a
firma aludida oportunidade de
aumento de alugueres, contra o
estabelecido na lei que regula tvs

relações entre locadores, locata-
rios e sublocatários, o advogado
da empresa comercial vem pro-
curando os queixosos aos grupos
de Ires e quatro, procurando,
dêsse modo, conseguir retirar to-
dos os moradores, os quais, era
reclamação endereçada a çste
iornal, apelam para. as autonda-
des, no sentido de verificarem
o que há de real sobre a de-
núncia que fazem, esperando, ou-
trossim, as providências que o
caso exige.

DESCREVEMOS, documenta-
damente, nas reportaoens

anteriores, como
a exportação de
ferro no Brasil:
estrada de ferro

ae processa
minérios de
a principal

nacional, —

Dificílima a situa-
ção do Instituto

do Mate
Foram demitidos trin-
ta funcionários nomea-
dos na administração

passada
O sr. Pretextato Taborda, novo

presidente do Instituto Nacional
do Mate. declarou que é dificili-
ma a situação dessa autarquia,
principalmente em face das ro-
íneaçóes ali feitas ao «apagar das
luzes»... Porisso, cerca de 30 fun-
cionários foram demitidos, con-
slderandp-se que suas funções
eram Inteiramente dispensáveis.

Pnra recolocar o Instituto em
situação normal, o sr. Pretextato
Taborda pretende executar as se-
guintes medidas:

Equilíbrio orçamentário de
uma política administrativa, a ner
executada nos seis primeiros me-
ses, com a devida compressão
de despesas.

Adiantou que o PJrobl<.™* úo.
Instituto Nacional do Mate é
estabelecer o equilíbrio entre a
produção e o consumo geral, os-
tudando a exportação para a con-
quista de novos mercados.

Esgotada a capacidade
de vários serviços do

SAMSAT e SECT
Comunicam-nos: "Tendo em vista

oue está esgotada a capacidade dos
serviços médicos, cdontológlcos e dc
atendentes, aqueles, do SAMSAT, e,
esses, no SECT, capacidade fixada em
SO pessoas, mns atualmente dobrada
para 100 pessoas por dia, resolveu o
inspetor geral daquele serviço Instl-
tulr um serviço de cartaóes-Iichns,
que'seráo entregues, a partir de se-
gunda-leira, dia 12, hs 11 horas, aos
desempregados que se dirigirem aque-
le Serviço. ,

Para os demais serviços, tais como
cartas para obtençíio dr carteiras pro-
fissionais, etc, não haverá limite.
Todos os dias o inspetor geral atende-
rá quantos necessitarem da colabora-
ção do SECT".

que faz o transporte das Jarl-
das ao porto, tem «déficit» to-
do o ano, de vez que cobra
ao exportador brasileiro -um
frete em 50 por cento Inferior
ao seu custo específico. E com
Isso ainda transforma o gru-
po exportador Jafet em um
verdadeiro truste, que sacrifl-
ca a economia dc um Estado
em particular (o de Minas Ge-
rais), e do país em geral.

Mesmo, porém, que a estra-
da a que nos referimos, — a
Central do Brasil, — cobrasse
o frete Justo, a exportação dft
nossos minérios continuaria,
como continua sendo feita, sem
vantagens para a Nação, por-
que o preço a que são vendi-
dos tais minérios de ferro,
maia ou menos 200 cruzeiros
a tonelada, corresponde justa-
metnte ao seu custo: 30 cru-
zeiros na extração, 30 cruzei-
ros no porto, mais 140 do fre-
te da Central. Total, 200 cru-
zeiros, o que significa que os
exportadores não estão «ven-
dendo», mas «dando» quase de
graça os minérios brasileiros. E,
na operação, só fica no Bra-

sll o lucro dos exportadores,
representado esse lucro pelo Já
conhecido desconto de 50 por
cento em fretes que obtiveram
nos bastidores de nossa estra-
da de ferro deficitária.

Pior a história do man-
ganes

O que acontece com o man-
ganes é multo pior. "fclo é ex-
portado por valor Inferior em
CO, 70 e 80 por cento án sua
cotaçKo no mercado interna-
cional, que ê de 40 a 45 dóla-
res a tonelada. Em 1949 (vide
estatística do M. da Fazenda,

transcrita no Boletim do Cons.
Fcd. do Cora. Exterior), -jue
foi o «melhor» ano, o manga-
nes foi vendido a 35 dólares
aruis ou menos.

«Mas se o manganês, ainda
que a tal preço é'assim ven-
dido por agentes brasileiros no
porto do Kio, já sôlire o navio
do truste estrangeiro que o ad-
qulre, nao será porque é com-
prado caro nas jazidas»? --
perguntara* alguém de boa fé.

Nflo. Mediante um papelu-
cho cavado à base de «pisto-
lhões» e conversas subterra-
neas, os tais exportadores bra-

Em favor de Volta Redonda
Verdadeiro sentido do ofício-denúncia do ex-
governador Milton Campos, publicado, domin-
fo neste jornal — A rebaixa de fretes benefi-
ciaria também essa usina, que nao e competi-
.dora das siderúrgicas de São Paulo e Minas.

0HS CONTRATOS que acabamos
de reproduzir não representam
parti- o Brasil, apenas, o pre-

juiza evidente de a, Nação entregar
a particulares, -pnr dez cruzeiros a
tonelada, um bem público que' vale
d.-* 800 a IM10 cruzeiros.

Tal como. já ficou sumariamente
dito na. reportagem estampada em
nossa terceira, página de ante-on-
tem. também nossa siderurgia-^ a
carvão de pedra, em Volta Redon-
da, é atingida, e fundo, pelas cou-

Em defesa da União das Operárias de Jesus
Fala a propósito do caso da prisão de duas meninas o

desembargador Sabóia Lima
Sensacionalismo provocado pela autoridade policial

Nova convocação de
auxiliares censitários

A «m de se submeterem a exame dc
Saúde e receberem Instruções, estão
lendo convidados a comparecer à sede
Jo Serviço Nacional de Recenseamento
[avenida Pasteur, 404), todos os dias
utels, lnclUBlve aos sábados, oe w
lis 17 horas, os candidatos a auxiliar
rensltário que obtiveram, na Pr°va.**_f*-
llzada a 11.6.50. notas compreendidas
entre 60 e 63 Inclusive.

SerSo considerados deslstentes çs
candidatos que n&o se apresentarem ate
o dia 15 do corrente.

Repercuti» «Inda. o incidente verlii-
cado na União das Operárias de Je-
sus', sexta-teira última e conhecido
através de uma denúncia telefônica nn
terceiro distrito policial, segundo a qual
duas crianças Internadas naquela Insll-
tuiç&o encontravam-se ali encarceradas.

De fato, a reportagem ali chegando,
verificou que Maria Lourdes de Lima,
de 13 anos, e Regina Helena de Lima,
de 15 anos, se achavam presas num
pequeno barracão.

Falando a respeito, d. Clotltde Gul-
maráes, uma dns diretoras da Uni&o
das Operárias de Jesus, explicou que
havia posto as duas meninas de cas-
tlgo no referido barracão, por não pos-
sulr, no momento, dependência melhor,
pois todo o prédio está sofrendo obras
de ampliação.

FALA O DESEMBARGADOR
SABÓIA LIMA

O desembargador Sabola Lima, falan-
ds a respeito, declarou à nossa repor-
tagem o seguinte:

 <'A União das Operárias de Jesus
é uma instituição única no Brasil, pois
tem um alto espirito de família r,a
educação de meninas vindas das cama-
das sociais mais humildes da socleda-
de, com as taras dos lares desorgam-
zados, por fatores sociais e biológicos.
Recentemente, o grupo Econômico e
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O desembargador Sabóia Lima, quando falam ao repórter.

w.qiiéncias negativas daqueles malsi-
nados contratos. Isso, porque nossa,
principal, usina metalúrgica- perde,
com a exportação brasileira, de mi-
néruis a'preço vil. a compensação de
custo diante da concorrência estran-
geira. Enquanto esta. dispõe de car-
vão abundant-s e barato, mas tem.
de importar minérios dn alto teor
dn nosso, conosco acontece justamen-
te o contrário. E' óbvio, j/oi», que
»e importamos carvão caro e cnn-
aentima» na-exportação de minério»
a preços ínfimos, expomos nosso
principal usina siderúrgica à situa-
Cão de produzir ímuís caro do que
o estrangeiro.

A fraca defesa de Jafet
Apesar do que ficou dito linh<t*

metma, — * que é uma reprodução
do afirmado tia reportagem de ante-
citem, domingo, — ontem, segunda-
feira, o jornal do grupo Jafet, <*•
'Folha Carioca", pretendeu resnmi-
der ao libelo que formulámos com,
a seguinte "manchette" stmsaciona-
lista: "Querem acabar com Volta
Redonda".

E atribui tal intenção não so ao
"Diiirio de Noticia*", oowo ao e-v
governador Milton Campos, cujo ofl-
cio.denitHCia, veir.ulamos no texto dtt-
quela reportagem.

Oro, essa, é uma taida, pueril, —
melhor diremos maliciosa a inócua.
E pelas seguintes razões:

1) No final do seu oficio de de-
núncia-dn fnisíe, o »r. Milton Cam-
pos propõe não um aumento de fre-
tes (pois »ò assim poderia afetar
Volta, Redonda), ma» uma rebaixa
de 40%, o que evidentemente *o
poderia, beneficiá-la. E muito.

2) O ea-governMdor de Minas G-e.
rai», ao criticar, »wl seu oficio, o
regime dm fretes, não teve, — rww»
jxjrferta ter em vista, — Volta Re-
donda, porque esta não é concor-
rente das outras tndíistrias; ne,n da*
mineiras, nem das paulistas. Volta
Redonda trabalha com carvão d*
pedra e produz perfis pesados, en-
quanto que todas as demais traba-
Viam a carvão de madeira e pro.
diizem perfis leves e médios. Sã»
dois tipos de produção e de merca,
dos distintos.

stlelros adquirem do Estado i.
direito de extraí-lo pràticanien-
te de graça. Multas vezes uun
ge dílo nein ao trabalho de ex-
trai-lo; deixam disso incumbi-
do o próprio truste comprador,
a quem vendem com simples
riglo o contrato oblido do Ks-
tado. Tudo sob a complacen-
cia das autoridades fíoverna-
montais, incluindo a Fiscaliza-
çfto Baucilria.

Para provar ta! coisa pass:i-
mos a transcrever mais adian-
te dois estarrecedores contra-
tos: um que certa firma con-
aejrtiiu do Estado de Mato
Grosso, e outro em que essa
mesma firma faz a transferén-
cia a um truste estrangeiro.
Ambos os documentos sito de
1048. , 

'

A firma em questün é a So-
bramil, da família Chamas,
notoriamente associada por pa-
renfesco de snnprue e de_ne>:ó- ¦
cios ao grupo Jafet. São os
mesmos Chamas que fabricam
gusa Tiara Jafet, os mesmos
Chamas que participam de
suas empresas, que adminls-
tram seus jornais, os mesmos
Chamas financiados pelo Uau-
co Cruzeiro do Sul, de .lafer,
os mesmos cujos nomes já <"«•
faviim Indicados para o seu
gabinete de ministro da !•*«-
zenda, conforme publicações
na Imprensa. E' assunto que
melhor elucidaremos, oporfu-
nutriente. Por agora, mesmo
admitida como verdadeira a
nenhuma ligacíio comercial da-
quele grupo com o de Jafet, o
Importante é fazer prova de
nm tipo de contrato para a
exploraçüo e venda de jazidas
brasileiras.

A simples transcriçüo elucl-
darft os leitores do que sejam
esses inomináveis negócios.

Os contratos
«Contrato de compra firmado

(Conclui nn 8.» pflíina)

teria sido estabelecido pela
alta administração do pais, ca-
beria indicar o presidente do
Instituto do Pinho, como cou-
be ao do Paraná a lndicaçfto
do presidente do Instituto do
Mate.

governador de Sunta Ca-
tarina, sr. Irineu Bornhausen,
enviou no chefe do Governo
três nomes para um deles ser
nomeado para a presidência do
Instituto do Pinho e como o

presidente da República não

quis fazer a escolha, ficou o
assunto sem soluçfio. Foi quan-
do surgiu o nome do sr. Raul
Péricles, como o candidato do

governador santacatarlnenss,
vindo o mesmo a ser nomeado,
tendo sido a sua posse marca-
da para sábado, adiada, depois,

para amanhã.
A notícia da nomeação do ar.

Raul Péricles, paraibano e Jor-
nalista no Paraná, motivou ln-
dignação nos meios políticos de
Santa Catarina, atribuindo-se n
sua indicação a um telegrama
apócrifo, com o nome do go-
vernador Irineu Bornhausen ao

presidente da República.
Foi, assim, sustada a sua

posse.
NOVO DELEGADO DO

I. A. P. C.

O sr. Henrique de La Roque,

presidente do Instituto dos Co-
merciários, nomeou e deu pos-
se, ontem, ao novo delegado do

A. P. C, no Distrito Fe-
deral! sr. Benicio Fontenele,
em-substitulçâo no sr. Antenor
Gomes de Carvalho,

O novo delegado no Distrl-
to Federal, é ex-deputado trn-
bnlhista, de cuja bancada foi

viee-lider.
A transmissão do cargo terá

lugar hoje, fts 14 horas, na sede
da Delegacia.

DELEGADO REGIONAL DO
I. A. P. E. T. C.

Perante o sr. Oscar St_even-
son, presidente do I, A. P. E.

T. C, realizou-se, ontem, a pos-
se do sr. Jones Correia no
cargo de delegado regional do
I. A. P. E. T. C. no Dis-
trlto Federal.

Usaram da palavra o sr. Fer-
nando Lobato de Faria, trans-
mitindo o cargo; professor Os-
car Stèvenson, srs. Hélio Wal-
encer, Ivan Guimarães e Sanlof
Melo, representantes de asso-
ciações de classe ligadas ao Ins-
titúto, tendo falado, por ú 1 ti-
mo, o novo delegado.

A. POSSE DO NOVO DIRETOR
DO INSTITUTO BENJAMIM

CONSTANT

Está marcada para amanhã,
ás 15 horas, no gabinete do
ministro da Educação e Saúde,
a posse do novo diretor do lns-
tituto Benjamln Constant, dr.
Heroiinio Conde.

DEP \RTAMENTO NACION ALi
DE EDUCAÇÃO

No gabinete do titular d*
Eduração, amanhã, ãs 16 ho-
ras, tomará posse do cargo da
diretor do Departamento N>-
cional de Educação, o profes-
sor Nelson Romero, catedrátlco
do Colégio Pedro II.

BIBLIOTECA NACIONAL

Tomará posse depois de nma-
hft, às 15 horas, o novo diretor
da Biblioteca Nacional, escritos
Eugênio Gomes.

A cerimônia será realizada oo

gabinete do ministro da Edil-
cação, verificando-se em segui-
da a transmissão do cargo na
sede daquela repartirão.

1

Dr. Arthur Breves
DrolorlRts. da Beneficência Por.

tuguês» — Cirurgia — Vias Cri-
narlus — Rua Assembléia, 98 -*

Das ò k» 1.

HEMORROIDAS
Dr. Antônio Salgado

ESrEClAUSTA
Ex-Interno prol. Bensaode,

de farlR
Onvidor, 16B, s. 10TJ U0 h*£OI\»)

Tcl.t «3-8880.

DOENÇAS DA PELE
Símia — Tiimore» — Oftncor •— Ee»»-
mas — VurlM» — Clcenw d/w fwrnM
— Vcmiinn — Euplnhni — duerf» d«

cahelo
ELETKOTERAP1A

DR. AGOSTINHO DA CUNHA
nan IB à« 18 hor**

Do Houpltal N. S. do Co.m»n
ASSEMBLRIA, 13 — TEL.: SÍ-SMS

AVISO AOSHIATEUSTAS D0ENCAS DQS PULMÕES
Carimbo comemorativo
à disposição do público,

hoje, e amanhã

ASMA BSVEClAf.I/ADO)

1 de, com ns taras aos lares _jw's«"'-
zados, por fatores sociais e biológicos.

| Recentemente, o grupo Econômico^ e

mem ,-m. jdfiSP**»» ^fc^lP»

Humanismo, criado pelo notável domi-
nicano padre Labret, fêz um inquérito,
em São Paulo, sobre os estabeleeimen-
tos oticiais e particulares que acolhem
menores desvalidos. A conclusão loi
apontar a UnlSo das Operárias de Je-
sus cnmo o mais notável estabelecimen-
to, que deve servir rie modelo, lenho
sobre a mesa o volume 52 da Revista
Social, que publica o referido Inqué-
rito Eis um trecho: "O brilhante su-
cesso da sua obra é a mais decisiva
condenação de lôdos os métodos priva-
tivos de liberdade, usados até agora
na reeducação das crianças abandona-
das. Mais de 130 crianças recolhidas das
favelas e dos nsllos. Todas unidas pel»
mal» filial afeição aquela que, ..espon-
tâneamente, chamam de "mamãe . i or-
tas abertas. Meninas e meninos, mo-
cos e moças, unidos fraternalmente, x»m

problema, nem escândalos. As crianças,
Integradas em lôdos os aspectos da vida,

participantes de todas as alegr as *

trabalhos das outras meninas; distin-

guindo-se entre os melhores em Intell-

gência e aplicação nos colégios e ginft-
sios da cidade; desenvolvendo os dons
artísticos os mais variados - oi 

çwpo
de ¦'ballef da U. O. . já se apresen-
tou no estrangeiro. Que revelação mais
completa podia se desejar da excelên-
cia das virtudes da família e da l ber-
dade, levadas a essa altura excepcional
nor uma mulher que não é excepclo-
nal" senSo porque vive simplesmente
mas Intensamente, sua vida de mae e
de cristã!"

APENAS SENSAC10NALI3-
MO POLICIAL

Prosseguindo. disse-nos:
— "Assim, fui surpreendido quando,

no sábado, vi reportagens sensacionais,
provocadas pela Própria policia, cm que
so apontava a União como uma casa
onde as crianças eram torturadas e em
cárcere privado.

E' Inacreditável que seja um delega-
do que tenha provocado este sensaclo-
nalismo, procurando destruir a tradl-
t-So de bondade, dedicação, eficiência,
capacidade e educativa da obra Inicia-
da por d. Clotilde Guimarães.

No entanto, há milhares de crianças
abandonadas, que vegetam pelos mor-
ros, dormem nas sargetas, futuras <le-
linquenlcs, tendo a policia dado pie-
ferincia paia cuidar de meninos que
eslfio bem am.tirados e educados ma-
ternalmenle.

Fatos como êsles. tiram o estimulo.
Ira7."m o desânimo para a< rjouca* pes-
soai que espontaneamente, por um lm;
PMI50 ,',r roíaçSo. se dedicam n obra
bonerr^rlta do amparo * InfSnrls. exi-

gtndo nan tó fartos recursos, miwi prtn-
ripslmente alma »» desprendimento. Pos-
»o apontar um caso. Em 1938 era «u

juiz de menores, quando um ilustre pro-
fessor da Escola de Medicina e notável
psiquiatra fundou, em Petrôpolis, um
estabelecimento para a Infância «nor-
mal. E' um dos problemas mais sérios
e o governo pouco tem a seu favor, ue
ncôrdo com o Ministério da Justiça,
mediante pequena quota, pelo Juízo rie
Menores foram Internados vários me-
nores que recebiam o necessário Ira-
lamento médlco-pedagôgtco. Ura destes
fugiu. Foi ao Fórum de Petrôpolis, e o
Juízo de Direito e o delegado, com uma
caravana de jornalistas, interrogaram
o menor, foram ro local, fixaram des-
crlções sensacionais e, apesar de ser
tudo Imftglnaçfto do menino, que era
bem tratado, apontaram os diretores
como algozes, que nem comida davam.
O resultado é que o ilustre professor.
diretor rio estabelecimento, resolveu <n-
cerrar as suas portas, desgostoso. e eu,
como juiz de menores, nfio tive onde
Internar cerca rie 30 menores epllept -

cos neuróticos, débeis mentais. Resul-
tado do sensacionalismo forense e |>o-
"ciai. ,.„,. «,,

Alegou-se qne uma menor estaria em
cárcere privado na União. O fato d*
encarceramento já foi desmentido. Em
tbdos os estabelecimentos, não sendo
admissível castigos físicos, sempre P0".
clvos. multa vez é necessário recolher
os menores Indisciplinados e que ro-
metam faltas graves contra «moral-
dade e contra a autoridade, em qu.-ii -

to« para que. em algumas horas de s<>-
lldão e meditação reflitam sobre a lal-
ta cometida.

Em Buenos Aires, há a célebre rasa
Lar Ricardo Gulierres. que foi abjeto
rie uma notáável conferência do saudoi-,3
Afrãnlo Pclxol». como o mais impor-
tnnte estabelecimento da América. Pois
bem, cm 1945, visitei o estabelecimento.
De fora da sede. a um quilômetro, na
um pavilhão chamado "II Retiro' com
cerca de 60 celas, onde são recolhidos
t»s menores que não se adaptam à dis-
cipllna. No momento em que fiz a vi-
sita. eslavam Internados 48 menores,
quando a lotação da Casa Lar Rlcarto
Gutierres era de ROO menores. E asnlm
o método pedagógico de recolher meno-
res em quartos, onde permaneçam ai-
eumas horas como medida educativa.

Qual a razão, pois, do sensaclonalis-
mo dado ao raso da UnlSo dns Opera-
rias rie Jesus? F.' uma Instituição mo-
rielnr, criaria sob novos ambientes, rão
tem recintos fechados. As meninas f.aem
para ss aulas nas escolas: o icteller Iem
uma organização de arte, que e ronrei-
tuarin cm todos os círculos teatral».
D Clntllde Guimarães é uma verda-

'rielra mãe rie sua* tuteladasv «4 ale-
cris noção d» responsanilld-id", con-
fiança materna,, orientação pedagógica
exemplar".

:» Êste jornal, desde " monta-
0<?m da, usina, inclusive através de
opiniões editoriais, sempre deu toda
o apoio ao empreendimento de Vol*.
ta Redonda, como o prova a ma~
neira como acolhemos os resultado»
dos seus trabalhos.

E como o prova, sobretudo, nossa,
publicação de domingo (um d'm an-
te» da acusação infantil t> diversio-
nitta da "Folha Carioca"), quan-
do denunciámos a ameaça que re.
presenta. para a estabilidade de
nossa siderurgia a coque a exporta-
çáo de minérios tem a compensação
»m volumes e valores do carvão im-
portado.

4) Totifo o oficio do sr. Milton
Campos oomo a reportagem dêst»
jornal mencionam o erro na fixa-
ciJo d-e tarifa» desde 1»39, quando
n*m sequer existia Volta Redonda,
mas desde quando estava em eriv-sn,
como continua, o critério tarifária
para o exportação de ?mtténos, já,
feita pelo grupo Jafet, a eisa épo-
ca.

S) <7tn do» prineipaii objttivot
dêste jornal, ao impreender ma»
reportagem de denúncia do truste
Jafet, foi e i, precisamente, o de.
fesa de nossa uiina-chave da Vol-
ta Redonda.

E' o que fioará ainda mal» cin-
ro em nossa prdrima reportagem do
assunto, tão claro, tão meridiana-
¦mente elaro que o truste Jafet,
acuado pelo documentário irrecusá-
vel que acumulámos, terá de reco-
lher seu. frustrado recurso de de-
fesa e fornecer outrot á "Falha Ca-
rioort", e, sobretudo, à Nação, que
continua ã- espera, deles.

Comunicam-nos do Depar-
tamento dos Correios e Te-
légrafos:

«Ao ensejo da Inauguração
da nova linha aérea Rio-Lima,
da Panair do Brasil, e tendo
em vista solicitação dos Sn-
teressados, a direi oria de'Cor-
relos autorizou a utilização,
ontem, (5) e hoje, (6), de
um carimbo comemorativo,
não obliterador, quo se en-
contra à disposição do publl-
co no saguão da Diretoria
Regional, à rua Primeiro de
Março».

Consulta*
horas — Cr?
Cr$ 80.00,

RESULTADO
ROA DO OUVIDOR.

TL-BKRCULOSE (TRATAMENTO

DR. HENRIQUE SINGER
.._ ¦¦ *!-. .... ...ín 'tl*l\ II')

Pnm dtn-ltn a »ms» radW***» «raude :<0xin. l>n. 8 »» «

loô?00? Das 14 ». i« <"•"<» - Crí "!"0'0"' ¦;h',,-a" av*1*'*i"

IMEDIATO —
J83 — SALAS

ENTREGA-SE NO DIA
a07._»o9 _ TELEFONE 43-8556.

CLÍNICA DE OLHOS SANTA LUZIA
AVENIDA MEM DE SA', 41 ¦- 1" ANDAR - 1E1 -»>»

TD5CANA o melhor restaurante
k(M sÀà José se

-

h

IIi,
RÁDI0-VITR0LA R.C.A.

Com Longo-riay (3 rotações)
Sem uso, com tenrantla, rece»-

temente Importada, onre válvula»,
vária» ondas, pick-up automático,
12 discos, vende-se por preço mui-
to Inferior ao do cutito. —

Tel.: 37-8432.

IH

o

Vai ser examinada a
estrutura metálica

do Mercado
Municiapal

PREFEITO nomeou
comissão composta

engenheiros Neves da Rocha,
diretor do Departamento de
Obras, Tancredo Pinto de Ml-
randa e Ivo Magalhães para,
sob à presidência do enge-
nhelro Mário Cabral, secre-
tarlo geral de Viaçfto e
Obras, examinar a estrutura
metAllca do Mercado Muni-
cipal.

 | 
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LOÜRDINHA°BITENCOURT ^^^fl

RECEPTORES dé iEUYISaO
a preços éxcepciòno.s
*""*Oe OS TlÓ^rÇ ^* .

' W. M. REIS £ A, v
AVENIDA RIO BRANCO, 4,*Ar ANO»:

FEITA A VISTA Dô+' 
FREGUÊS ;" |,

Manipulada ém máquina coiip

dc coritacto manual. Sabor
insuperável, qualidade fin»-r-«¦«'¦*¦: m1. o_a; 3.^00.

rúá witenòs mres:;?3S

II

LOÜRDINHA BITENCOUR1
JELSON GONÇALVES!

CÂmv'WDKKVSS • KõBEm SAPSM
joãõsimo rwàs • ee/ru szàsa
ofFõU/eS.

et
~~-mv$fâÊÊm

j ''ifg^ ff-frfwf.fl^LÍ' mmm^ü. 1 j

WfSÍS-SZ'' DIARIAMENTE |
A»t ídliSOm | I

j{ E iíhSOm ¦: l

T€L€l/fSAü
As mal* dfamada» marea» eom
antena adequada, instalamos em
seu lar pelos nossos técnicos
competentes.

GENERAL ELETRIC - modílo 1951 - W.,llngh<.u.. Phlleo •

Crosl.y • d. 6 - 7 8-9-10 pi., eom asilltonela }«•«'«••
GARANTIA REAL OE 5 ANOS. V.nda» o prazo. Enlr.ga Im.dlato.

PALÁCiO DAS GELADEIRAS
RUA DA ASSEMBLÉIA, 105 . P.no do Avtnlda.

A mali ontlsa eoia n«il« romo-

1

h,i««,ii ii»itewBIM*!
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I INTERNATO
Externato e Semi-internato. COLÉGIO PAN-AMERICANO. T'm

colégio não basta, é preciso ser nm hom colégio. Admissão ao

Colégio Militar, Pedro II, Instituto de Educação e Esco-

Ias Técnicas. - Kua Miguel Fernandes, 44 - Móler - Tel.: ÍJ-lli.n

ARTIGO PROFESSORES DO COLÉGIO PEDRO 11
Turmas iniciadas a 5 de março

Cursos» PREEIMIJSAR, para os alunos

sem base e INTENSIVO em 1 ou 2 anos.

Exames em outubro e janeiro. Aulas pela
manhã, ã tarde e ã noite. — ATENEl
PEDRO II — Avenida Presidente Varnas,

866, esquina da Av. Passos — Tel.: 43-H319

rARA CHIFRAR NO BONDt Exposições
PALAVRAS CRUZADAS

TRABALHE DESPREOCUPADO
MATRICULANDO SEU FILHO NO

Colégio Franklin Delano Roosevelt
MATRÍCULAS ABERTAS

Clássico - Científico - Ginasiai - Admissão - Primário

Manhã - Tarde - Noite

RUA IBITURUNA, 43 - 45 — 26-6818 e 48-7361.

LIVROS ESCOLARES
PARA TODOS OS CURSOS

Economize tempo e dinheiro comprando na

LIVRARIA ACADÊMICA
49 _ RUA MIGUEL COUTO _ 49 _ TEL.: 43-6209

Registro de diplomas
de Contabilistas

O diretor do Ensino Comercial de-
feriu o pedido de registra dos diplo-
mas das seguintes pessoas: de auxl-
liar dc escritório, Teresínha rie Oil-
veira; de contador, Josef Gersztajn;
Clarlsse Modesto Neves; de técnico em
contabilidade: MArlo Francisco Júnior,
Nnsslm Zaidan, José Sansiovani. Mn-
ria Eugênia Magalhães. Pedro Penna,
Nativo Eleutério Bergamlnl, C:irloa
Celso Pereira de Sousa, Hélio Cat.er-
mol Werner, Amador Magalhães Ri-
beiro, Emanuela Apostólico Mario VI-
cente Lombardl, Marta do Céu dr Al-
meida Rocha. Antônio Pina do Nas-
cimento Filho, Humberto Panzn Pra-
do, Otnvio Almeida, Terezinha de Je-
sus D'Angelo Morí, Caio Gemiani Pin-
to de Toledo, Wilson José Medeiroí
Duarte, Elol Valente, Wilson Antônio
Frias Hélio Biancalnna, Yutaka Ta»
kluti.' Pedro Lisboa, Saul Fracnlossl,
Teodolindo Valriuga, Valdir Milani, Al-
rides de Oliveira, Miguel Correia Lei-
te, Osvaldo Estêves Fernandes, Wil-
son Garcia, Iracema Carolina de Sil-
vio, Antônio Di Sessa, Sallm Blttar,
Alex Ramos, Arnaldo Laurlto, Vitori-
no Matos de Almeida, Jorge de Aze-
vedo Melo, Angelina Maria Glglío o
do Allnôr Melo.

(Outras r.oHrlns eseocolart-s na 4.1) iniglnn)
m

INTERESSA AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS

que possuem o Certificado de Conclusão do Curso
Ginasiai.

Curso de Técnico em Contabilidade em 3 anos. Horário
Curso, 7h 45m às 11 horas.

Esc. Técnica de Comércio da A.C.M.
Rua Araújo Pôrto Alegre, 36 - 2? - 22-9860

—Il | I llll. ' ' TTTT"Tf————~—^" ______«______II««I_M_

Faculdade de Economia e Finanças
DA

Sociedade Universitária Escola Superior de Comércio
PRAÇA DA REPÚBLICA, 60

Continuam abertas as Matrículas para os Cursos
de CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ATUARIAIS e CIÊNCIAS
ECONÔMICAS. Das 14 às 20 horas, diariamente, os can-
didatos serão atendidos na Secretaria. Ainda há vagas
em ambos os cursos.

Aceitam-se transferências para 14 vagas no 2? ano
do Curso de Ciências Contábeis e Atuariais, vantajoso
para os que não conseguiram diplomar-se Contador.

Escola Normal Car-
mela Dutra

HEABEKTURA DAS AULAS E
INCORPORAÇÃO DAS

NOVAS AI.INAS
Comunica-se aos corpos docente e

discente da Escola Normal Carmela
Dutra que a abertura rios cursos, parn
o ano letivo rie 1951, scrA realizada
no prrtxlmo din 32 rie março, se-
gunda-felra, ns 14 horas, com a ce-
rlmônia dn incorporação das novas
alunns, soh a presidência rio secreta-
rio geral de Educação e Cultura.

A aula inaugural, sôhre Literatura,
Brasileira, sern daria pelo professor ca-
terirático rio Instituto rie Eriucaçüo,
dr. Clóvls Monteiro, que aqulesceu
gentilmente, an convite que lhe foi
dirigido pelo diretor, pelos professores
e pelas alunas ria Escnla Normal Car-
mela Dutra.

Torios os professores e alunns dês-
te estabelecimento deverão comparecer
h Escola, uma hora antes ria sole-
nldade.

As aulas das atuais segunda e quar-
ta séries do curso ginasiai (primeira
e terceira séries de lílõOi, as da se-
gunda e terceira séries rio curso nor-
mal (primeira e segunda séries rio
19501, e as novas alunas (primeira
série rios cursos ginasiai e normal),
bem como as professoras rie eriuca-
çao física, música e canto orfeonien
estilo convocados para o ensaio ria so.
lenlriarie a reallznr-se no sahario, dia
10 de março, às 9 horns, soh a dire-
çüo rio professor Gabriel Skinner.

ÍNSTALADO O CURSO DE INShlTfCfDA — No instituto de Malarlo-

logia situado no quilômetro treze, da estrada Rio-Petrôpolis, foi insta-

lado'solenemente o Curso de Inseticida, instituído pelo Serviço Nw-

cional do Malária, cuja principal finalidade é habilitar os sanita-

ristas nacionais e estrangeiros para o fabrico do inseticidas, destl-

nados ao combate das enfermidades endêmicas. Como se sabe, o DDT,

comumente usado .para tal fim, é um produto importado e, em face
da mobilização econômica, que ora se verifica nos Estados Unidos,

seu principal, produtor, a, sua importação tomar-se-á extremamente

difícil circunstância que fatalmente acarretará sérias dificuldades a

ação'do Serviço Nacional da Malária. Daí, a importância que adquire

o curso ora iniciado, visando, a fabricação de inseticidas nacionais a

base de matérias primas também nacionais. No decorrer da soleni-

dade falaram vários oradores, entre, os quais o sr. Victor Mora Ponce,

bolsista, boliviano e que, em nome do governo do seu pais, agradeceu

ao qovêmo brasileiro e ao Serviço Nacional aa. Malária, a criação das

boísas de estudos para os sanitaristas dos países vizinhos, que poderão,

assim aprimorar seus conhecimentos na fabricação dêsse produto ativi-

dade em- que o Brasil, se enquadra entre os países mais adiantados do

, mundo. Na gravura, um aspecto da solenidade. 

Faculdade Nacional de Odontologia
CENTRO ACADÊMICO COELHO

E SOl'SA

AULA INAUGURAL — As 20h30m,
nn salão nobre do Palácio Universi-
tário — na sede da Universidade dn
Brasil, a avenida Pasteur, 250, Praia
Vermelha — será realizaria a nber-
tura do Curso Oriontologlco rio corren-
te ano letivo.

A aula inaugural será proferi Ia pelo
professor Francisco Benigno, ri i Uni-
versiriade rie São Paulo. Para este ata
estão convirtndos os professores, assls»
tentes, instrutores, funcionários, alu»
nos e os cirurgiões-dentistas que a
file queiram assistir.

BIBLIOTECA — Solicitamos a de»
volução imediata dos livros empres-
tados a fim de serem catalogados.

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA — Inician-
rio suas atividades em 1951. a A. A.
promoverá Campeonatos Internos. Ou
colegas Interessados em tomar parta

GINASIAL » CIENTIFICO
COLÉGIO DA ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS

TARDE

12,40 fts 17 horas

GINASIAL: — 1' E 2* SÉRIES

CIENTIFICO: — 1» E 2' SÉRIES

Uma boa escola que oferece excelente progrrama de Ginástica e

NataçSo.

RÜA ARAÜJO PORTO ALEGRE, 36 — 2' ANDAR —

 TEL.: 22-9860. 

INSTITUTO PAPINI
RUA MÉXICO, 148 — llí. ANDAB - TELEFONE 47-4238

1. CONCURSOS: Estatístico do I.A.P.I. — EscrlturArlo e Ofieliil
Administrativo do D.C.T. — Oflclnl-Admlnlstrativo da Prefeitura

Oflclal-Icrçlslntlvo e Revlsor das Câmaras Federal e Municipal
Vencimentos: dc CrS 2.100,00 a CrS 8.100,00 _„„_n.i».

2. ÁRTICO 1». — VESTIBULARES pnra DIREITO FILOSOIIA:
Início das turmas. _ „
ADMISSÃO ao Colégio Pedro II, Instituto do Educncfto e E. N.
Carmela Dutra: ensino Intensivo
Curso de PORTUGUÊS por CORRESPONDÊNCIA — Aulas par-
tlculares — PONTOS para CONCURSOS.

Orientação do Professor A. PAPINI (do Colégio Pedro II, dos Cursos
lo D.A.S.P. e da Rádio TUIM).

nestes Campeonatos devem procura»
o colega presidente da A. A.

CAMPANHA DO LIVRO — Esta»
mos empenhados, atualmente em sé-
ria campanha no sentido de consegui»
das Editoras, professores e amigos da
classe estudantil, livros para amplia»
ção ria nossa Biblioteca.

Escola Nacional de
Música

Colégio Pedro II
(Externato)

AULA INAUGURAL - O sr. dl-

retorno Externato comunica que será

na próxima sexta-feira, 0 dêste mês.

Ss 9h30m, a inauguração das aulas

dos cursos deste Colégio.
n ato. que será solene, terá a pre

sid°ncla dò ministro da Educação
Proferirá a aula inaugural o P™tessor
J B. Melo e Sousa, catedrátlco de

História Geral e do Brasil.
Os alunos deverão comparecer, de-

vidamente uniformizados, as b horas,

a fim do tomar conhecimento anteci-

pado dos respectivos horários.
Solicita-se também o comparecimen

to de todos os membros do maglsténo
no referido ato Inaugural.

EXAMES DE SELEÇÃO - Para
efeitos de matrícula, até depôs de

amanhã, das 11 ãs 16 horas, deverão
comparecer ao Externato os seguintes
Santos, cuias transferências oram
acenas, lendo em vista os resultados
das respectivas provas rie seleção a

qu3 foram submetidas :
'*> GINASIAL — Dulce leresinha

dos Santos, Kleber Duarte Vasconce-
los. Marly Pereira Bastos, Mana de
Lourdes da Silva Rosa, Maria de
Lourdes Coelho Esteves e Neide Pe-
reira Ribeiro.

Si GINASIAL — Benedito Oliveira.
Jorge Domingos Lourenço, Nely Cae-
tano Gomes, William Georges Khoury
e Norma Daise Pereira Calado.

li CLÁSSICO — Hélio da Costa
Magalhães, .losé Teles Correia, Maria
Teresa Guimarães Pinheiro, Maria £s-
mênia Amaral Coutinho, Nanei Burla-
maqui. Ulisses dc Azevedo Braga e
Zinn Zaitaft.

2v CLÁSSICO — Elza Campos de
Sousa e Setuka Yassuda.

19 CIENTIFICO — Artur de Car-
valho Fernandes Neto, Amnurí Petró-
polis, Carlos Francisco Moura, Carlos
Carneiro da Cruz, Fany Zlalkein, Her-
mann Glanz, Ismael Pontes Paula,
Leda de Almeida Gomes, Leslie Tosta
Nogueira, Mário Gomes Tavacho, Sil-
via Grossman, Armando Morais Melo
Filho e Aldo José B. Cerquelra.

2i CIENTIFICO — Céres Maria Ja-
cobina Fragoso.

REVISÃO DOS ATUAIS PROGRA-
MAS DE ENSINO — Reunir-se-á hoje,
6 do corrente, fts 10 horas, a Con-
gregacão rio Colégio Pedro II, a fim
de designar os professores que deverão
constituir a comissão que vai rever
os atuais programas do Curso Secun-
dário.
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ESCOLHA DE PROFESSOR
Os candidatos habilitados deverão

comparecer ft Escola a fim de esco-
lherem professor nos dias e horas se-
guintes: 7 rie marco, fts 14 horas
(Violino) — 9 de marco, fts 14 horns
(Canto) — 12 de março, fts 14 horas
(Teoria Musical» — 14 rie março, fta
14 horas (Plano).

A escolha de professor de Teoria
Musical foi. marcada para a data su-
pra em virtude dos exames rie Ins-
trumentos se prolongarem até o din
10 de março.
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COLÉGIO DO flTHENEU SflO LUIZ
: RUA SILVEIRA MARTINS, 151/153 TEL. 25p4855

QUEM NÃO CONSEGUIU MATRÍCULA no COL. PE-
DRO II, no COL. MILITAR ou no INST. EDUCAÇÃO,

PROCURE O TRADICIONAL

Colégio Paula Freitas
CURSOS: Ginasiai, Científico, Comercial Básico e Técnico de

Contabilidade. Aceitam-se transferências e adaptações.

RUA BARÃO DE ITAPAGIPE, 285 a 289 - Tel.: 28-0358

ENHORES PROFESSORES DE LATIM!
Trasiormem o Latim numa matéria amena para os alu-

nos, empregando o método do

Prof. PAULO RÓNAI
cuja série de manuais, aprovada pela Comissão Nacional
do Livro didático e conforme aos programas em vigor -

GRADUS PRIMUS
GRADUS SECUNDUS
GRADUS TERTIUS
GRADUS QUARTUS

está à venda em todas as livrarias e na

Agência da EDITORA GLOBO

Rua México, 128 — 1* sôbre-loja n? 1 Tel.: 22-749?)

COLÉGIO LUTECIA
Cursos Clássico e Científico de nível excepcional

Professores das matérias principais:
LIBERATO BITTENCOURT FILHO — ex-diretor do

antigo Colégio 28 de Setembro
GEORGES NEU — diplomado pela Escola Politécnica

de Paris
PIERRE H. LUCIE — licenciado pela Faculdade de

Ciências de Paris
J MOOJEN — doutor em Zoologia pela Universidade

de Kansas (U.S.A.), naturalista do Museu
Nacional

E. LIGER BELAIR — licenciado pela Faculdade de Le-
trás de Paris, professor do Colégio Pedro II

E. GRUEN — doutor pelas Universidades de Berlim,
Londres e Roma

JEAN ACHAR — licencié-és-letres pela Universidade de
Paris officier de é Instruction Publique.

MATRÍCULAS ABERTAS PARA TODOS OS CURSOS

(DIURNO E NOTURNO)

v, ______¦_¦_—¦—__ mt* muttt I
II RUA 24 DE MAIO, 494 TEL.: 29-5720

Ao lado do
lápis, da pena e do pincel,
a borracha é indispensável
ao artista. Para os seus tra-
balhos de arte -borrachas

MONGOL 8 ou 12
PINK PEARL 101

iSTU DANCES!

Garanta a perfeição doi
seus trabalhos escolares —
âscrita ou desenho —
com as borrachas

WANDYK e MONGOL
?m todos os tamanhos
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EBERHARD FABER
CÂMINHO>ÍDE ITAÓÇA', .955;
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Associação dos Anti-
gos Alunos do Exter-

nato São José
IRMÃO AMBRÔSIO FIRMINO — A

Assoraçíio dos Antigos Alunos do Ex-
ternato São José comunica a todo*
os seus associados que íará realizar a
missa de .10'' dia, pela morte do bonls-
simo Irmíio Ambrrtslo Flrmino, antigo
representante do revérendlsslmo irmão
assistente-consultor, junto à Associação,
no próximo dia 8, quinta-feira, às 8
horas, na capela do Colíglo SSo José,
— Internato, ã Rua Conde de Bonfim,
1067.

Para êste ato de piedade cristã es.
pera esta Associação o comparecimen-
to do maior número de associados i
amigos do abnegado e bondoso proles-
sôr que íol o Irmão Ambróslo.

1 A_MAtA-#/c
PROBLEMA N." 4t>»

Horizontais

— Exame de tropas em forma-
tura.

— Fitei a vista em; encarei.
— Preposição: indica lugar. —

Instrumento para encurvar as ca-
lhas das vias férreas. — Símbolo
químico do cérioj

— Com as asas caldas ou partidas;
derreados.

— Cheiro; aroma. — Noticia; no-
vidade.

— Miraram de novo; observaram
com atenção.

— Estás. — Forma reduzida de se-
nhor. — Interpreta por meio da
leitura.

— Aviva; fomenta.
— Andor de procissão.

v/ertlcals

— Contornos; circuitos.
— Avalias; consideras.
— Nome dn déclma-terceira letra do

alfabeto inglês. Ruído; emissão
de voz. — Interjeicâo: exprime
admiração, dor, etc.

— Ladrão que passo o conforto-
vigário.

— Bonança- — Pungir; atormen-
tar.

— Publicação que sai todas as se-
manas.

_ F.orma rio pronome tu, quando
precedido de preposição. — So-
trimento moral ou físico. — O
mais.

S — Divisão do terreno de um cerni-
térlo, na qual se podem abrir se-
pulturas.

9 — Expressão de condolência pela
morte rie alguém ou por .Ugum
infortúnio.

SOI.UCflES DO PROBLEMA
N." 458, DB SÁBADO ÚLTIMO:

HORIZONTAIS: — Vão — Oca —
Chapa — Ab — Ano — PO — l?é —
01 — Moléculas — Cã — A.C. —
Jã — Ulo - Ar — Fraga — Ode —
Ida.

VERTICAIS: — Via — Jaó — Bro-
ca _ Oc — Fé — Ha — Ur — Ca-
nicular — Pó — Og — Oa — Ola —
Ai — Placa — Ave — Ria.

Sobre a 2.- época no
Colégio Militar

Divulgamos ontem a nota em quo
a Diretoria de Ensino do Exército, a
propósito dos memoriais que lhe ha-
viam sido apresentados por pais e
responsáveis por alunos do Colégio Ml-
lltar, dava noticia de que os mesmos,
após terem sido devidamente Infor-
mados, haviam sido devolvidos ao ml»
nistro da Guerra, para decisão final.

Em vista disso, aqueles que pedi-
ram a concessão de segunda época
para os reprovados em três matérias
deverão procurar hoje, às 15h30m, n
general Estlllae Leal, para saber de
sua decisão. A comissão convida todos
os Interessados a se reunirem no ml-
nlstérlo da Guerra, 9.o andar ãque-
Ia hora. a fim de 6e dirigirem ao gr-.-
blnete do ministro.

CHARADINHAS

NOVÍSSIMA

— Vou procurflr curá-lo embora êsse
ferimento tenha muita -purgação,
— 2 — 1.

EXPOSIÇÕES PERMANENTES
Funcionam permanentemente as -¦•
guintes exposições:

Galeria Bcrnardelli, no Mu--
Nacional dc Belas Artes.

Lucílio de Albuquerque, na ru-
Kii-eiro de Almeida, «.' 22.

Galeria Rembrandt, na rua d-
Passeio, n." 70, sobrado.

Museu Antônio Parreiras, n-
rua Tiradentes, nfi 47, Niícrdi.

Galeria Europa, na Avenirli
Atlântica, nfi 702-yt.

Galeria Da Viiici, na rua D"
mingOs Ferreira, n." 50-A.

 G<ileria Askanasy, na rua fl'
Quitanda, n.» 63.

 Galeria Calvino, na rua 8anl'
Luzia, n." 790, 2.<- andar.

Museu Histórico dn Cidade., i"
Parque da Cidade, na Gávea.

Galeria Vendr)me, na Avcnia,
Copacabana, n.o 252.

Museu Histórico Nacional ,m
oraça Marechal Ancora, (próximo à
Estação de Hidros da Panair).

Museu Nacional de Belas Artet
na Escola Nacional de Belas Artei--

Galeria de Arte Nacional, tir
ediflcio-sedc, do Banco Boavlsta, 11 •'

andar.
Galeria Lonncbach & Ten-nírr-

na rua Barata Ribeiro, n.o 488.•
j. CARVALHO. — Pintura. -

Na. g-ilcria "Polo Ártico", na Ave-
nida Rio Branco, n.o 137. — Apre-
sentando aspectos do Rio. da Ilha do
Governador e, de Niterói. — Dia-
riamentP, das 8 fls 16 horas.•

PRIMEIRO SALÃO DO ART-CLV-
BE DO RIO. — Primeiro Salão rie
Pintura Moderna dn Art-Clube do
Kio — Na. sala do Diretório da
Escnla de Belas Artes, inteiramente
reformado para. esto exposição.*

ALMIR MAV1GNIBR. - Piniuro.
_ Nn Instituto de Arquiteto» â<
Brasil, na praça Floriano. n.o 7, pri-
meiro andar.

m

WIN VAN Dl.lK. — Pintura. -

No Museu Nacinmil de Belas Artes*
W E. LEVIN. — Pintura. -

Na Avenida Rio Branco, n.» 151.
das 9 às 22 íioras.*

O ARTESANATO NA ESPANHA.
— Na Avenida Copacabana, nume-
ro 1.032-B. R"h os auspícios da em-
baixada espanhola.•

PINTORA REGINA KATZ. - Na
sala do Diretório da- Escola de Bo-
Ias Artes. — (Bua Araújo Parto
Aleqrel. -

TELÜSFORO DE MORAIS REGO
Pintura. — No auditório do 9.»

andar ria Associação Brasileira de
Imprensa.

LEVINO FANZERES. - Pintura.
Na loja. IPrm-.endas", na Ave-

nida Nilo Peçanha. n.o 12.*
EXPOSIÇÃO DE MINIATURA DA

"COLMEIA DB PINTORES". — A
exposição estará franqueada ao pú-
blico todos os domingas, das 9 às 12
hnras, na Escola, Antônio Prado
Júnior.

(Oddey).

CASAL

2 TURNOS: MANHÃ E TARÇ»E

Professores competentei
e dedicados»» Instalações

modelarcs> Máximo
íproveitamentojt

MÓDICAS ANUIDADES

Só se pode esperar rufna em tudo
que se econstruir sobre um afo-
leiro. — 3.

(Manchu).
SINCOPADA

- O autor do furto ê conhecido pela
alcunha de Verruga. — 3 — 2.

(Santorum).

COMBINADA

 _(- ta s= Acha-se.

_ -(- ta = Ardil.

-f- ta =_ Rosto,

.ásfro que tom luz própria.

(Vlnlclo).

No pé d» sec&o "Senhoras-Senhorltas"
(pagina social), os leitores encontrarão
as soluções das charadlnhas de hoje.

ALMATA.

Reforma no Instituto
Rio Branco

O presidente da República assinou um
decreto, na Pasta das Relaçóes Ex-
teriores, que altera o Regulamento do
Instituto Rio Branco. Pelas modifica-
ções decretadas, o exame vestibular
constará de provas de Português, Fran-
cês Inglês, História Mundial Moder-
na História do Brasil, Geografia. Ele-
mentos de Economia Política, Noções
Fundamentais de Direito e Cultura Ge-
ral As matéYias do Curso de Prepa-
ração serão: Português, Francês, In-
glês. Política Mundial Contemporânea,
História Social e Política do Brasil.
Geografia Econômica. Economia Polltl-
ca, Direito Internacional Público, Poli-
tlca Econômica. Direito Internacional
Privado, Direito Constitucional e Admi-
nlstratlvo e Direito Civil e Comercial,
A distribuição dessas matérias pelof
dois anos do Curso será feita pelo mi-
nistro de Estado, por proposta dn di-
retor do Instituto. Por fim, estabelece
o decreto que, em aulas suplementares,
um funcionário da Carreira Diplomátl-
ca designado pelo diretor fornecerá not
alunos do Curso a orientação e as no-
Cões necessárias a carreira.

DESENHO E PINTURA
ESTUDE NA A. B. D.

Av. Graça Aranha, 19, 2»
andar — Tel. 32-6242.

MATRÍtUlAS
ABERTAS

1952 — Vestibulares — 1952
Medicina — Odontologia — Farmácia

MATRÍCULAS ABERTAS. — Turmas limitadas.

INICIO DAS AULAS: — 15 de março.
AULAS PRATICAS individuais e intensivas.
ÓTIMOS LABORATÓRIOS de Química. Física e Biologia.

CURSO PRÉ-UNIVERSITARIO
ED. BEX - 5» ANDAR - SALAS 503, 505 E 519 - TEL.: 22-5475.

{AO anos de tradfgâá)
Rrochueío4124«TeU 42-3461

MTIFICO
(DIURNO E NOTURNO)

MATRÍCULAS ABERTAS
ACEITAM-SE TRANSFERÊNCIAS

Colégio Barão de Mesquita
Rua Almirante Cockrane, 32 — Tel. 48-1920

r
ÂS ABERTAS

CLÁSSICO E
CIENTÍFICO

Diurno e noturno

GINASIAL E
COMERCIAL
Diurno e noturno

Educandário Ruy Barbosa

RUA GAGO COUTINrIO N.» 25

Largo do Machado

TÉCNICO DE
CONTABILIDADE
(ex-curso de contador)

DURAÇÃO: 3 anos
CONDIÇÕES PARA MA

TRÍCULA: certificad»
do curso ginasiai ou
comercial.

VANTAGENS: além do
diploma profissional,
o direito de ingressai
em qualquer escola
superior.
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Terça-feira, 6 de Março de 1951

Senhoras * * *
LEITURA RÁPIDA, DE INTERESSE PARA A MULHER

DESESTÍMULO
:\,iO e uma batalha fácil de ganhar o que travam artistas —

ir. tér pret es o autores ~. cm seu. próprio pais, para vencer, de um
Luto. tt indiferença do público e, de outro, a má vontade dos em-
presários.

Certo

A ilha proibida
\'ão

ae amai pura, enquanto ve, em iurnv, w
sugio do que vem de fora. A instituição das

temporadas nacionais, no Teatro Municipal, através de um dispositivo
tgat de todo oportuno, inspirou-se no generoso propósito de pro-

nossos artistas ense.jos Que só de raro em raro lhes
 De resto, o texto da lei respectiva .está a merecer

uma ampliação, parn que melhor se defendam, os interesses dos au-
fores nacionais. Ka. temporada anterior, --¦ '-- ¦•"" '¦-¦>""

/
porcionui aos
são oferecidas.

,,,,t  u«iBi«u>, por exemplo, não houve
lufiai liara os autores brasileiros. Interrompida a serie de espetáculosInfiai vara os autores brasileiros. Interrompida a serie de espetáculos
¦por motivos que não vêm ao caso discutir, ficaram com isso prejudi-
radas as óperas nacionais incluídas no programa.

Teme-se que, desta rei-, Jioros obstáculos surjam, hl e o que. nâo
deveria acontecer.
assunto deve estar

esta vez, novos oosiacuios surjam, a «-. v qut: nui,
Há unia Comissão Artística c Cultural, à qual o

assunto deve estar presente, e hà, também, um coordenador, o ma-
estro Silvio Piergile, a. quem não so negam, atributos que o tornam

capas de dar satisfatório desempenho dessas funções. Se, apesar de

tudo. não sa der a. atenção devida à obra dos nossos compositores,

então c que existem forças nisso empenhadas, o que será para
lastimar.

São estará em causa, propriamente, o mérito dessas obras, mus,

« principalmente a existência delas. B não deixa de ser triste que
venha sempre dó estrangeiro a revelação do valor dêsse ou, daquele

artista patrício, simplesmente porque, em sua terra, nio logrou trans-

por as barreiras de indiferença e desinteresse opostas por parle dos

que tendo ao alcance os meios necessários, deram preferência, sem-

pre', a divulgação de obras estrangeiras, nem todas, naturalmente, de

superior qualidade artística. . , , ,
Está claro iavibém, que, neste capitulo..cumpriria, afastai qual-

auer araumento de cunho mercantilista. E ninguém, poderá afirmar

que não estará al o centro rto questão, a causa essencial de

tudo. Manuel Moraes.

Temporada de Arte
Nacional

ABERTAS AS ASSINATURAS PARA
OS ESPETÁCULOS LÍRICOS

Acham-se. abertas, a partir rio hoje,
«• assinaturas para as duas series
ria espetáculos líricos ria Temporada
de Arte Nacional — uma paia oi-o
recitas noturnas s outra para f.eis
»",perals no Teatro Municipal, dan-
ío-se preferencia, até sábado, noa o.s-
•.inantes do ano passado. Dentre a»
«-ineras programadas, incluem-*-.* Bo-
das de Figaro", de Mozart; ''La Ser-
va. Ftidroma". de Porgolesl; Boi In
C.odunow", de Mussorg-ky; » 'ais-
taff, de Verd^

PROFESSORA DE PIANO
Diplomada, com curso* de aper.

fplgoamento, aceita ulu..on. Tele-

tonar para ÜB-4H88, dç o A» ¦¦«¦

PIANO
Professora, vinda dc Sfio 1'aulu, le

cioua pelos métodos mali moder

no» _ Kua Campos da Pa* VI •

Apto SOI — (Ri« Comprido) —

Tel : 28-7054 — Preços módicos.

Sucesso de Vila Lobos
em Paris

PARIS. 5 - 'A. f. P.) - Diante
de uma sala repleta, o compositor bra-
sileiro Heitor Yllla Lobos dirigiu, ft noi-
te do sábado, a orquestra da Socieda-
de de Concertos do Conservatório de
Paris, em um programa exclusivamen-
te «'omposlo de obras áo maestro.

Villa Lobos dirigiu a tSinfonla»,
«Presentes de Natal», e «Coros numero
9» Urna salva de aplausos saudou o |
maestro brasileiro, no final do con-
efeito, e numerosas personalidades lua-
fileiras e írancesas desfilaram diante

Destaonvam-se o embaixador do Bra-
sll » senhora Ouro Pi elo, o ministro
conselheiro Nemoslo Dulra, o sr. lau-
lo Carneiro delegado tio Brasil na
1'NKSCO, o cônsul Jurando tailus
Barroso, o sr. Pierre Erlangor, diretor
da Associação Francesa de Ação Ai-
tlstica, Conde do Billy, Duquesa de Ia
KochefoucntiKI. a pianista brasileira,
Madalena Tagliaferro, professor ltay-
mond P.onze, o pianista brasileiro Ar-
naldo Estrela, membros da embaixada
e rio consulado do Brasil, pianista Va -

ter Rummel e muitas outras personall-
dados francesas e sul-americanas 

As empresas de turismo continuam
a carregar, pnrn terras estranhos
viajantes brasileiros. Multiplicam-se
us anúncios sedutores, com progra-
mas de excursões maravilhosas a

preços de espantar. Por conta ao
Ano Santo, concorremos com mire-
ciável parcela pura. aquilo total de
alqunf milhões de visitantes de RO-'nia.MMiilo 

dos quais, como se sabe,
resvalaram, atè Paris para. conhecer
— e, naturalmente, excomungar —

o existencialismo. Ah! velhaqui-
nhosl A

Ora, oo que nos consta., o esse
movimento de. raida rie òmh.viro —

porque é dinheiro que ««i —*. ."«0
corresponde uma. justa retribuição
mor y-irle tle estrangeiros qne. nos

procurem também aliciados por
agentes da turismo em função Ia

fora. Nâo se vêem mais, como un-
finamente sa viam, pelas mas cen-
Irais dn Rio, em carros abertos ou
bivatfinrio o comércio de "souvemrs ,
'qrupos ateares de gente dn cara rn-
gado, e riso esfusiante. Até parece
que voltamos uo tempo da lebre
amarela.

Enquanto isso, dantio dn nossa
própria, citlarir, ainda se reduzem,
ou sr recusam, facilidades a, quem
pretenda, fazer um turismozinlio ur-
baro. Lá está, quebrado, suspenso,
u carro do Pão de Açúcar. Menos
um passeio para o carmea. h, poi
cima, a Cantareira, resolve adotar,
nos domingos, o mesmo horário «os
dias (tteis. n<is suas barcas para rn-
qiicltl. Não o fêz sem acusar a Mu-
Hicipalldade do feio pecado tle faltar
a compromissos contratuais, acusa-
cão diante da qual a. Procuradoria
Cr.rul da Prefeitura vein a publico
explicar, com a. maior candura, que
o processn relativo a assunto de
tanto interesse parn a população
está naquele departamento desde...
33 dn fevereiro último! "Apenasmen-

le" dezenove dias...
Paqucld é um tradicional passeio

popular. Paru atender ao etrlrtiordx-
nário movimento de visitantes, nos
domingos, a Cantareira sempre ;ios
na linha ns barcas da. de Niterói,
com capacidade para. 1.500 passiam.
ros. mas transportando, na realidade,
dois ou, três mil de. cada ves. --

Pois, de agora em diante, em duas
viagens, somente seguirãn quinhen-
tos passageiros e em três outras,
oitocentos!

E ir.sn acontece — veiaml — logo
«n início do governo do sr. Getúlio
Vargas, o grande, o único ami/70 dos
pequeninos, dos que, morando nos
morros, nos subúrbios ou em habi-
lações coletivas, sem ar e sem ("**.
encontravam, primeiro, «o passeio
marítimo de duas hnras <*. depois,
na ilha encantadora, com -mas

praias innnsas e a sombra, de. tuos
licuores seculares, um pouco da ale-
qria. do viver - que é um direito
seu. acima da Constituição.

Mas... a coisa è assim, trabalha-
dores do Brasil! — h.

- 8 ho-

10 ho-

1'ereiia de Abreu, Wellmgton Lolle
Carvalho, Rute Helena Araújo Bastos
r\m Castro, Wnndcr Bastos de Castro,dToséC 

Miguel Teixeira Rogo An.no

Tocantins Penha. Maria .tose dt Seu-

«"acl Duarte de Oliveira; para
Ilhéus: Jairo de Araújo Góls, Mai ia

.losé Costa dc Araújo üóls, Ma!l«*H
Celeste do Araújo Góls, ™nfG*^-
rio de AiMÚjo Góis. Maria Lucla Gols,rMartha 

Man, HcIU- Gomes Parente
oara Recife: Belr *>a Cardoso, Lucl
Cardoso. Alessand. Gutkrre*. Mano

Torres, Mndomni ;..*f 
«""f1™^

Araújo. Idalina Andrade, .-osí Ta*, a es

Vila Nova, Alfredo de Freitas, Anto-
nio Batista da Silva.

MISSAS
Celcbram-M'. hoje. «» seguinte»:

Ite. aviador Fernandr. Kmítlo NeVM
. . 10h30m Igreja de N. S. d" cai-

mo.
Maründn. d'()tlvclra Gavlnli»

ras. Igreja «le S. Joaquim
Antftnlo Pereira Gonçalves

ras. Catedral.
Noemla •»•»*<•" *¦•" A**ular ~ 8 h"' 

|
ras. Catedral. i•Lauro. Terelra Jardim - 10 ""'»»• |
[ffieia de S'. Francisco do Paula.l8L,Uf« 

Antf.nl., Dalb,- - 7h3J"= 
^l \

Jk da Capelinha de N. S. tias nia 
|

cas.
Manuel 1'ircs Oucrrelro -- 8h30m.

lerda de S. Pa"1" Apóstolo. ,^Casilda de Slqarlr. «urir*« »¦*«
Teixeira - 10 horas. Igreja
S. do Carmo.

Josefa Martins — 9h30m
Santo Antônio dos P"t,re«. ,

Maria Issac Issn — nh.»m igre
'a de S. Nlcolau.

Carolina Teixeira — 10h30m. Ca-

"Maria 
de lourdes Blcalho de Alva-

rensa - 9 horas. Matri/. do Cristo
Redentor.

redro Paulo Werncek Machado —

10 horas. Igreja da Cruz rios Mili-
tares.

Uahel MariiiiK de AUmnneriUie ~

!jh30m. Igreja dc S. Goncalo e S.
Jorge.

* Senhor itas
\ — A qundrinha ti»; hoje

•?«;*:« ct-migii o t:i?/>i."ii,
i't,r citdti vez que tc víjo;
Os curas nuncu- aouberuin
As cura: que ;<i: um beija.

M. MLSQVITA

Convém saber

Joana Romun!, pintora ile.li ¦.:*>¦..

nasceu om 18B0. Só pintava paisa-
gens e retratos, demonslrando ma-
gniiico talento. Kntre seus traba-
lhos, citam-se: "KerodUidos", "A

infanta", "Flor dos Alpes", "Sa-

iomé", eiv., além de Inúmeros ro-
tratos, como os de («ibson. da con-
dessa de Brlchc, etc.

3 — Curiosidnde

I <* — Seja artista... na cos-nhacr.EMK 
D3 MOKAXGOS: -- I ,»-

i ,, dc Iclie, Ü Pires hem che.o» tio
morangos muüuros ou morangos cm

calda. Adoce o leite :i !'õ',lu e le-
vc-,, " d rver lim uma hora mui»
ou r.-.-nos'. Deixe esfriar e depois
d>> morno, demanche níle os mo-
ranços deixando alguns inteiro-.

I.,...v 
'p."i"i 

cozinhar ligeiramente,
retire do fôíio, deixe amornar o co-

!onuo :vi crsmcii-i, l-^i' çel.ir.
'; 

10 — Tur.ie nota

Para limpar pinturas a õleu, tal-
s, ,.,,.„ ,,,/„,fi„ ff.. a,,,'mina. i

á-r.i.ti qaírtr. r.it.lKbc-se cum essa
i,.i.tlura ' -:i-.i il--nei'J, que si es-
preme e se rslrenn. '»' sequaln,
„6hrm a parir ,i,, quadro que estl-

Igreja de

A iransfusío de s»ní;iie i muito
mni-i anliüa do quo sc -ujiOc >.:t"
so «'onhcrr a. data d;« su;t orljeni
na. história da riiattia, m*.s sahr-
se qur «a de us» corrente no se-
i-ulo XV.

Esta tem graça?
O EMPREGADO — Que '"¦¦'¦' .'¦¦' '

O FKÜGU&S — Qu:", Intui um
$pylt.ro do vula.

Pniíi 'j senhor r
Sim.
Quul é. a marca dn ¦'"« cHrro •
A'ii o lenho varro.
Kniàü, tem uvião t
3'ti-mbè-m nãn.
Motocicleta, f
Não... nem mesnu.
Desculpe-me, senhm

TCiii*» na lí'irnr^« noti«;m colatiorai nestí
' if,Jc, lci'.1n pm vicl.: .1 lornin sucinl.i ura
' aue «• nprrscntiino cjdJ um rtos seus flsounto».

Para decifrar no bonde
1 Sniiu-cirs rias Cliarailinhas d» hoje :
1 Catarte. - Paurana pântano. Bo-

stâo butâo. - - Estrela.
Al "¦ IA

ti dll.siío ilfliní
mios seguros

hit-iclel
7/t'íS '.¦

tia cidade, não
pura palestres.

Pensamentos

s^Z 
¦¦<*«> 

oofr,mu,UrCAla «b» ^^^tmí

njalma Cast.ilhos Maia e ™*°ra>J°m?™V„ 
%r Augusto Coelho e

valho- Serviram de V^nnhos vela ™>J; °senhora.°No 
clichê, um

senhora e pelo «oraa, o 
^-Joséje^on^ ^ 

.^

MODAS

PROCLAMAS |HOMENAGENS

NASCIMENTOS

JAYME BOAVISTA
ADVOGADO

Bua do Carmo 9 — fone: a2-4H4ü

«O poder curativo do sangue»
UV» euiaSeltura é «le rea! utilidade aos doentes^ toÇgj^gVd*

Sü rstd,uaKo. dos ""^•^^•S^^jSííí-f!! Avenida 13 de Maio. 13
Tf ITA - Clinica do DR. OUVE IRA ™ 

clnclftndla _ i)a8 ls fts 19
Iflu Pav •— Salas l!)04-5-n — r'°- j™""".'!"." «Mos.

horas.' Remessa mediante envio da, despesas postais - CrS 3,00 em

ESCOLA ELEGANTE
DE COPACABANA

MATRÍCULAS ABERTAS

Aulas individuais leciona Elisa Nigvi. Quartas e sextas,

10 às 13 — 13 às 17. Corte, Costura, Chapéus e Bor-

dados. Cursos práticos e rápidos, garantindo-se a exe-

cução do primeiro vestido após a terceira aula. Av. N.

S. Copacabana, 583, ap. 1212. Escola Técnica de Ar-

tes e Proüssôes. Terças e quintas, 9 às 11 — 13 as 17.

RUA CONDE BONFIM, 272 - PRAÇA SAENZ PESA

Tel. 28-1271.

O casal Arllndo Gomes P«rtlcj^ o

nascimento do seu tllho ARUNDO.

ANIVERSÁRIOS
Fazem anoB hoje:
Dr. Carlos Guinle.
« sr. José Monteiro de Resende, ln-

dustrial e banqueuo.
sr. irenarco Mendes, funcionário

do Lloyde Brasileiro.
Sr Adelino Correia rie Oliveira,

auh-diVetor da S. A Werlte Martins.
Sr Aderhal Cardia.
sr. Jourbert de Carvalho.
Sr Olegario Meireles Garcia.
Sr Crütianc Benedito Otonl.
Sr Vicente Paulo Gnllez.
Dr Ani rtn io Antunes .lunior.
Menino Sérgio Darci, tllho do sr.

Darei A. Pinto e da sra. Rute Veia

Ca Silveira Pinto. (

Fêz anos. ontem, a .srta. Maria do

Carmo Pereira.
Transcorreu, onlem, a daU "»«««•;

ria da sra. Marina da Costa ia-

gUasso, esposa do sr. Lincoln Ga-

gliasso.
NOIVADOS

O casm Antônio Pinto comunica o

noivado dc sua filha .rta. Nali• Wn-

to, com o sr. .íoDo Alves ria Costa.

AZIAS— I

*M|||||||M|1>—-—Mi^lLUlJMII^IjMlIJB^

pllfSI |
^ ^..Jijè«s ü

7"/^^^aÍ7;':•¦•,/': 7t<(7-> f.

^'¦i^ii- F/MÍmmlp

DISPEPSIAS,
GASTRITES

Papaina do Dr. Niobey
Antt-ácitio poderoso, medica-

mento de grande valor no tra

tamento de todas as enferml-

dades do aparelho digestivo.
Nas farmácias e drogarias e

pelo Reembolso. Cni.so Postal:
3883. — Rio.

I Estão sv habilitando paia casar, nas
! várias circunscriçoes desta capital.

Alberto da Silva Rosa a Klonnes

Gonçalves Pereira; Wjlson Rodrigues e

Goraldina Teodoro da S,1 va, José

Herculano da Silva e Maria P«*»na

de Sousa: Atílio Ferreira e ülvira Go-

mes da Silva; Renato Domingos de

Miinnda e Maria Ferreira Paiva; A-
fredo Muni:-, da Silva e Alice isaoei

do Nascimento; Raimundo Jamsson e

D ima de Oliveira; Robertlno E161_de

AtaSjo e Abiraci Alves Ferreira: Rai-

mundo Edmilson de Paiva e Flores

Pinto; David Ferreira Coelho e Mana

Banca Siqueira*. Luis Fernandes Bar-

rio e Luisa de Oliveira: Arnaldo Lu-

cas Costa c Neusa Gonçalves Dias;

Mareia Muni,. Rodrigues a Carll.na da

Cunha Bastos; Mario de Melo Palha
res Filho e Cellse Teresinha OlWel-

ri de Sousa; Emldio Cardoso e Eu-

Uce rie Sousa: Mamede de Sousa e
"ederafta 

d°a Glória Araújo; Adema
r-irvalho do Nascimento e Altair cae

a"oT Sousa: 3akob Leo^ 
^chw«ide .ludite Lopes da Silva; Jair seva^e

Lídia da Silva; Artur Martin» rta fon-

secn e Silvia Ferreira Senbra. \ al

rinmar Francisco de Almeida e luie-

,a Maria da Trindade; Albino Comes

e Teresnlia da Silva Ferreira: Manuel
roauuim de Pinho Alanr. a Laura J.o-

oes Rodrigues; .lorj-e Ferreira Biüi,a

e Ar e e Kuia de Brito; IMuardo Vaa

da ConcelcOo e Rrotldes Cionet: An-
lAnln Fernandes Monteiro e Ueolinda

1.Alme da Esperança; Jose Mendes
•olaco e Carmem Nunes Posse;; Ml-

ílía Penha e Ana Mana Adão de

Sousa; Pedro .Icveiino Correia e Ira-

ei rie Sousa Pereira; Altair de ba-

ria e Sa Maria teefina; Paires
Paula e Aglaé Larnca PereJ a; Cons
láncia -silvn c Maria Ferreira; Modes-

o' ,e Sousa c Eunice de Castro; Ju-

anriir ria Cosia Braga e Vlima Pm-

to da Costa Cernurira: lohn Cçotgc

Rale e Vilma Pinto do Amo, DK -

no; Manuel da Rocha e «i lu-

Riácia Ferreira; Nizio da _ Cunhai e

Maria Marcelina da Conceição, Al ire-

do Henrique Herrera e Raimundo Mi-
ná de Sousa; Djalma Pereira e Ma-

,ia ria Glória Pinto; Dalton Benedito
Falcão e Iracema Calheiros Cleto.

BODAS DE PRATA
CASAL ADRIANO ALVES PEREI-

KA _ Na igreja da Candelária será

celebraria nn próximo dia 13 dc: cor

rente, às 10h30m, missa em agão de

graças pelas bodas de prata dc.casal
Zulmlra ria Silva Peielra-Adriano Al-

ves Pereira. A noite, os filhos doca-
sai professora Neiua da Silva Perei-
ra e sr. Antônio da Silva Pereira.
oferecerão, na residência ios seus pais
na rua Visconde de Itamarati, 1.^.
uma recepção ás pessoas de suas re-
lacóes».

, SR RAUL FERNANDES — Uma
comissão de funcionários do ' Ministt'-

I rio d'i Exterior, representando amigos
I do embaixador Raul Fernandes que

servem atualmente na Secretaria do

Estado, esteve em sua residência, a

fim de razer-lhe entrega de uma lem-
branca assinalando a sun gestão na-

quela pasta.

ALMÔÇOS

SENADOR ANTÔNIO BERMUDEZ
_ o embaixador João Neves da Fon-
toura, ministro do Exterior, ofereceu
ontem, no Itamarati, um almóco ao

senador mexicano Antônio Bermudez,
ora em visita ao Brasil.

«COCK-T«XlLS»

SR KENNETH GLADH1LL — Kea-
lizou-se, no dia 2 do corrente na sede

a Socedade Brasileira de Cultura In-

Elêsa na avenida Graça Aranha, um
!cock-tail» de boas vindasi ao seuino-
vo diretor sr. Kenneth Glarihll Wl -

son. recém-chegado de Londres que
vem substituir o sr. Wilson James

Craig. que durante muitos anos rol

diretor da Cultura Inglesa desta ca-

KADldS "gEL"
UM RADIO PARA
CADA GOSTO!

As cores do momento
EM PAUIS. IONDRES i NOVA YORK

Aqui estão as novas e glamurosas cores

selecionadas pelos 
"salous" Peggy Sage

nas capitais da moda. Use-as para

vivei na moda. Use-as porque Peggy Sage

seca facilmente e permanece dias sem radiar

ou descascai na ponta das unhas.

CORES OA OlTIMA MODA»

BERMUDA . UÍSQUE . SAGE K0SE

NATI.REI.LE • ROSEIRAL

550-F-M

pilai.
COMEMORAÇÕES

ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS
NO COMÉRCIO - A Associação rios

Kmptvgados no Comércio do Rio rie

Janeiro, comemorando no dia 7 do

corrente, o seu 71.» aniversário de fui -

daçfo, recepcionará a Imprensa escrl-
, e falada do Rio, oferecendo-lhe,»»

18 hnras, um «cock-tall», no Xv pa-
vlmento de sua sede social.

CONDECORAÇÕES

SRA STEFANIA NODAR1 - Foi

agraciada pelo Papa com a insígnia
.-Pro Erclesia et Pontiliçe» a sra. Sle-

faria Nodari. esposa do comendador
Lincoln Nodari. O ato da «^J»J*
comenda pontifícia realizou-se, domin-
eo ás 16 horas na residência da con-

^':orada na av. Atlântica 3432, pelo
Núncio Apostólico Cario Chiai lo, na

presença do bispo rie Nilrrô. I on,

João da Mata Andrade e Amaral.

VIAJANTES
prtOF. MA RT AG AO GESTEIRA —

Dp Araxá, para onde houvera seguido

parn um hrove período de repouso re-

irressou ao Rio em um dos Bandel

rantes da Panair do Brasil que es-
¦aram tufquela famosa estância termal

o prof. Martagáo Gesteira. «minente

personalidade da Pediatrta e da Pie-

riculturn e atual diretor do Reparta

mento Nacional da Criança.
*

_ Passageiros embarcados no Mo.
om aviões da «Cruzeiro do Sul», pa
^ làlvador: Paulo Antunes Ribeiro
unhurto Gauco Thomas, GllKa ^ai
Thomas Leia Leal Thomas, Carlos

Augusto dos Santos Silva, Wilson RO-
ia e Silva, Derck Herbert Levall Par-

kêr, Carlos Edduard Paes Barreto, Wl-

n"' êantanhede Horáclo Oartaiihada.
Maria Regina Dorla da Crtu"h^re.taB
Burklow Dulce Ferreira de Freitas,

Imllo Megle, Júlia da Silva Goncal-

vaT Geoíge Bruno Pichei. Arnaldo da

Cunha Chagas, Oscar de 
£«$ 

*£

nardes Filho, ft^»^*0. Va,^a
r«Mi Marlza Prado Valadares, v-f'"1

Sobral. Hernanl Savio Sobral, Augus-

to Schan Welbel; para Belém: Sady

^ÍNÍcÃllí. ARNALDO
CAVALCANTI

Cirurgia - »-««'<.» - "«"""í* *'

WSiáfV S-"^*S£
n.na ii »T. Telefone «8-eiwa. *«"-
?Z»" ooMlaa • a«U»>l.l«.. *•«

15 hs 1*J üorns.

Por Grace Thorncliffe

Cl dlaho nâo sabe >> que fêz lunn-
do criou o homem astuto. >¦ nz
mui a si próprio... As vilanias do
homem tornam o demônio santo. — '

SHAKESPEARE. j

O indivíduo nã» é nm univprs» \
que se baste a si mesmo. Hl:X- t
LEY.

l)-?.va-se acostumar especialmente "-
¦nimina* n. dizer a verdade, porque
r, mentir t um. vicio digno a; 0nit>
dos homens. — PLUTARCO.

j — Boas maneiras

As pessoas mais velhas, que con-
versam com as ndnleseentes sôhre
"flirts', perguntando-lhes se lem
namorados, incorrem em grave fal-
tu, pois' com Isso excitam a unagi-
nação e a fantasia das meninus,
cuiispirando também contra as bua--
nurmus 'I» eilucncfio e prudfnna.
K' isso unia leviandade que nao s1'
concebe.

— Conselho
Lembre-se de que devemos sempre
mirar-nos a nós mesmas, procuran-
du ver hs nossas imperfeições, para
corriRÍ-lm.

— Elegância
Procure sempre comprar águas "•
Colônia « essências de um so ?»"-
fume. Misturar estes preparados,
cada. um dc uma. qualidade, mV>
jiroriiií o resultado esperado e, em
tmtifos casos, redunda no justam----
te oposto.

o seu problema

DE BELEZA

Espinha1.
«Manchas

Sardos
Rugas

Sc a ma pele tor macia, ave»
Iodada c freáca, a sua aparência
será sempre jovem... A u:R.\
MERCOLIZADA \.w surgir
uma nova pele, cm poucos dias,
transformando a pele velha, em
outra, macia c assetmada. A

CERA MERCOLIZADA s.u-
visa. branqueia c protege, fazen-
do desaparecer todos os det.-i-
tos c manchas. Use ainda hoje
4 CERA MERCOLIZADA

Cèríi Mercolfriidíi
Coniervo tua cútit

Tesouras Vitry &/* j^í+c*.
FRÊRES, l-ARIS

Paia todos os finH. Kecebemo
Cas» Cirio — Ouvidor, 181

mm

COSTUME EM VELVETlittX —

Um interessante conjunto, para
rua, em duas peças. O casaco

tem as mangas três quartos,
com punhos grandes c largos,

bem. como uma cava larga. A

«ain tem quatro pregas na fren-
te e ê justa ao corpo. Um ótimo

conjunto para os dias úmidos.

SWMPOO

mm

1858 ^t&r 1W1 I

Jv'.:\^ÜMA'BPÜIíl^|SPK5A v
^K:4ÔRNÀIiXsÉüS;CABEL0S y

\ CÀÕELOS SÊCOi .
^g^ 

'NORMAIS pu OlEOSOS
^ISHAMPOOCAMOM.LA >

A MAIS BNCONTKAMA
em todas as Farmácias «

Drogarias. Tel.: 38-1215
Peca grátis o nosso gula
Homeopático à Caixa Tos-

tal. 603 —• Rio.

TORNA OS CABELOS ADEQUADOS
E JEITOSOS PARA LINDOS PENTEADOS

A VENDA NA PERFUMARIA CARNEIRO, SUAS FILIAIS

I NAS BOAS CASAS DO RAMO

ffi

'ft0 s^

Venda» a longo prozo dírelamenía da fábrica ao consumidor

SEM ENTRADA • SEM JUROS • SEM FIADOR

o partir de Cr* 50,00 mensais ou Ò visfa com grande desconlo

DISTRIBUIDORA DE

RÁDIOS 
"BEL LTDA.

TAMÜÉM NOS SEUS LÁBIOS.. moda é o batem harmouiMDto
TRKEtlVl nua ««- ..„„l,ii

I-ensy Sage. combinando com . c6, a, suas unha..
I0.1*»

Rua Sanu Lu,ia„ 735 11, ~fí*>.\™ " "» ^^ "^ 

\

Kua Araçaluba, H-9 - Loja M (Estação Coelho Neio)

COMISSÁRIA
-MOBIllUUa LUSO BRASILEIRA- R JWaratzaa- «SlOlLal 1 <"»>""

COM ISSAR-IA

CASA?; riMKNTA - Av. Duque Ai- Caxlm. 10 (Cnxlaa) - *¦ do Klo

CASA DE REPOUSO
ALTO DA BOA VISTA S. A.
«entro de Medicina Psleo.omfitlca

UMA ORGANIZAÇÃO MODERNA

PAKA TRATAMENTO MODERNO

UO EN CAS DÍTEKNAS
ESTADOS NERVOSOS

PS1COTERAPIA — PSICANÁLISE

U1KECAO

llr. Edmar Terra Blóla

Dr. Joubert T. Barbosa
A. A. Franca

CONSELHO TÉCNICO
Dr. Araújo 8. Brctas

Dr Jiisé Leme l.une»
Dr. Mário SclillU'»
Dr. Paulo All)U(|iiernue

FSlCANAtlSTA
Dr. Alc.Von Hh<t BHliia

KSTRADÁ MAS FCRNAS 5T)
TIJUCA

TEI.KKONES: S« 8*>^ * ;u< s,,8;

¦ Wrw wTjÈk^Ê ¦••-•'•••'"' v jfV
¦ Lal bt19 mk j^** >2^*w

m i tli m IgJ R; .'^S*v^gMi W IL 'a JL.am»a<>BB83S Ss •" -*•»¦¦ ~ ¦¦^sf

52RIRAN0í3CINKMtTRO
VWlAÍVifcTUC^"
Tou SABlí** 0UÍ
iSwmm®®'

tNOWOSl ,,
/OleiroX

'OM

S. Z. SAKALL .
;SPR!NG BYINGTON.^%:

UbmT -\

nwMaWV
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V-l

associações Cul-
turais e Ciem-

tíficas
SOCIEDADE KKAS1LEIHA UE

química Hoje, realizar-se-a, na
sorte ria Sociedade Brasileiro cie
Química, ov TH rie Maio n. 'J3. eili-
ficio Dnrke, 12v andar, sala AB-li.

&k 17 horas, uma assembléia ce-
i _j extraordinária, em 3.- convo-
ração, para o fim especial rie re-
formar o estatuto em vigor e per-
mittr ii fusão ria Sociedade cnm a
Assoealcflo Quimica rio Brasil nn
forma dos entendimentos ifl pro-
cessados Para essa assembléia,
que poderá deliberar com qualquer
número rir sócios de acordo com
o artigo <]s rio Estatuto cm vigor.
o presidente ria Sociedade Brasl-
leira de Quimica, sr. Orlando Ran-
gel. reitera o convite .ia enviado
a todos ns assnciadns

SOCIEDADE BRASILEIRA DE
HIGIENE — A S. B. H., reu-
nir-se-á cm sessão ordniáría hoje.
em sua serie, á rua Sta. Luzia,
732, s| SOS. sob a presidência do
prof. Geraldo H. rie r'<iula Sousa.
Da orrietn rio rila consta uma pa-
lestra do mnlariologlsta dr. Fer-
nando ric Bustamante. que falará
«sobre a rienslrinrie do A. daiiingl
em áreas sujeitas a aplicação in-
trarir.miciliares rie DDT->.

Aula inaugural do Cur-
so de Orientação

Profissional
Dando cumprimento A reforma do

set regulamento. o Instituto Blo
Branco iniciou, ontem, o seu Curso
de Orientação Profissional, confiado
ao diplomata Pio Correia.

Nessas aulas serfto examinados os
problemas da viria diplomática em
todos os seus aspectos, quer os de
convívio, quer os de relações e dn
orientaçno psicológicr,, a fim de obter
dos alunos a maior integração no
ambiente profissional a que se. riestl-
nam

O secretario Pio Correia fez exposi-
ção geral rios assuntos que versara seu
curso, acentuando a posição do Ita-
marati nn vida brasileira.

Essas aulas se realizarão ãs sevtas-
feiras, ãs lfi horas.

Departamento de Edu-
cação Técnico-Pro-

fissional
TERÃO INÍCIO AS AULAS NO DIA 13

O diretor do Departamento ae Edu-
cação Técnico Profissional encaminhou
aos diretores rie estabelecimentos su-
bordinados ao referido departamento
que em virtude de ainria se encontra-
rem em andamento processos rie Julga-
mento dos últimos exames de admissão,
as aulas no ano letivo de 1951 terão
Inicio no próximo dia 12 do corrente.

Cientifica, ainria. que os professores
em exercício nos estabelecimentos de
ensino profissional estão obrigados a
assinar o ponto a partir rio rila l.o
do corrente.

GRIPE!
O Xarope Ccssatosse, a, base dc
Fyrenol anti-febril, é de ei«:lto
surpreendente nus gripes e tos-
ses, que tanto abalam o organls
mil, Com alguma» colheradt.8 de
Cegsatosse, verifica-se a fluidifi*
cacau do míieiis catarral, fnzeudn
desobstruir ns vias i'esplrató**ias
e dando alivio imediato Cessatos
se vende-se em tAdas as farmA
das e drogarias. Pelo KeemcAIso

Caixa Postal 4104 — Rio

Faculdade de Direito
do Rio de Janeiro

CIOXTIMI ACADÊMICO LlHS
CAKPENTKK

REUNIÃO ORDINÁRIA — De açor*
do com o Regimento Interno, haverá
reunião ordinária rio C. A. L. C. ho-
le, âs 20h30m.

O colega presidente encarece a ne-
cessidade da presença de todos os
membros ria C. E., E. R. P., e dos cn-
legas conselheiros, principalmente da-
queles que ainda não tomaram pos-
se. Nessa reunião serão tratados as-
suntos de grande interesse para o cor-
po discente.

MATRÍCULAS NO PRIMEIRO ANO
— As matrículas para o primeiro ano
Iniciaram ontem, encerrando dia 9 do
do corrente.

O matriculado deverá trazer no ato
da matricula, 4 fotografias 3 x 4 e
pagar: li mensalidades, Cr? 284,00; ta-
xa de matricula, CrS 50,00; taxa de
expediente, CrS 20,00; num total rie
CrS 354,00. Horário: Das S às 10 ho-
ras, e das IS òs 21 horas . ,

MATRICULA CONDICIONAL — Se-
Segundo Ano - Pede-nos avisemos aos
alunos do Segundo ano, «que prestaram
exame de Direito Civil em primeira
época e cujas notas não foram entre-
gues à Secretaria da Faculdade, por-
tanto, matriculados no terceiro ano,
conriicionalmenle. que haverá uma reu-
nião dos Interessados dia 9, sexta- fei-
ra, às 20 horas, na serie rio C. A.
L. C.

CORRESPONDÊNCIA -- Encontra-se
na sede do Centro Acadêmico, uma
carta para o acadêmico Joaquim Reis
de Sousa, procednte da República Ar-
gentina.

ALUNOS QUE SE DESPEDEM —
colega Rubens Nogueira Duarte —
quarto ano «Apresenta por intermédio
do C. A .L. C. as suas despedidas aos
companheiros do quarto ano. em vista
de se transferir para a Faculdade de
Direito de Goiás, onde se encontra ft
Inteira disposição de todos».

Colega Roberto Mattar — quarto ano
«apresenta também, por intermédio do
C. A. L .C. suas despedidas a todos
os seus colegas e amigos da Faculda-
de. em virtude de sua transferência pa-
ra a Faculdade de Direito de Santo
Catarina. >

O C. A. L. C intepretanrio o pen-
samento de todos, lamenta perder o
convívio desses dois jovens eompanhel-
ros e espera que, no novo ambiente es-
colar, possam eles evidenciar as tradl-
ções desse velho casarão da rua do
Catete. Aos colegas Rubens e Roberto
os votos de felicidades do corpo dis-
cente ria Fnculriarie de Direito do Rio
de Janeiro.

GRATUIDADE — Os colegas que en-
tregaram os seus requerimentos ao C.
A. L. C. poderão obter informações
com o colega presidente.

AULA INAUGURAL — Dia 20 do
corrente, às 20 horas, será dada pelo
professor Benjamin de Morais, cátedra-
tico de Direito Penal, a Aula Inaugu-
ral. subordinaria ao tema: Novos Ru-
mos da Criminologla*.

Faculdade de Farmácia
e Odontologia do Es-

tado do Rio de Janeiro
CONCURSO DE HABILITAÇÃO (se-

gunda chamada) — Estão aberlus,
na secretaria da Faculdade, até o
até 10 do corrente, as Inscrições para
a segunda chamada do concurso de
habilitação ao curso de Farmácia. O
inicio das provas está marcado para
o dia 12. O presidente do D. A. in-
forma que os candidatos que oresta-
ram exames em primeira chamada es-
tão isentos de pagamento de nova
«taxa de calouros», para o que deve-
rão estar munidos do cartão de Ins-
crição com a respectiva quitação do
Diretório. Aos que irão prestar con-
curso pela primeira vez, a taxa será
cobrada no primeiro dia de prova.

INICIO DAS AULAS — As aulns
dos cursos de Odontologia e Farmácia
serão Iniciadas normalmente para os
segundo e terceiro anos, e no dia 8,
para os primeiros anos.

INSTITUTO SANTO ANTÔNIO
Rua das Laranjeiras Ns. 559 e 575

Do maternal ao admissfto. Internato. ônibus para externato, semi-
internato. Línguas, piano, educacSo física, danças clássicas, etc.

Curso Vestibular C. O. S.
ENGENHARIA - ARQUITETURA - QUÍMICA - BELAS ARTES

Turmas especializadas — Cursos completos
MATRÍCULAS ABERTAS PARA AS NOVAS TURMAS

INICIO: 15 DE MARÇO
Avenida Presidente Wilson, 210 — 5' andar -- Sala 502 —

 Edifício Inúbia — Castelo. 

VESTIBULARES DE ENGENHARIA E DE ARQUITETURA

CURSO CURTY-NOGUEIRA
Direção dos professores DURVAL CURTY e OTHON
NOGUEIRA, da Escola Nacional de Engenharia. —
Matrículas abertas, das 9 às 11 e das 14 às 16 horas.
AV. RIO BRANCO, 174 — 2* ANDAR — SALA 10.

Curso Vestibular de Medicina
Medicina — Odontologia — Farmácia —

Vestibulares
Turmas: manhã, tarde e noite — Curso completo
Aulas práticas Individuais — Cinema educativo

TURMAS NO MÁXIMO DE 25 ALUNOS
Matrículas abertas para as novas turmas. — Informações, à* ave-

nlda Presidente Wilson, 210 — 5' andar — Sala 503.

Centro Taquigrãfico Brasileiro
A GARANTIA DOS QUE DESEJAM TORNAR-SE TAQU1GRAFOS

Cursos práticos de: SECRETARIADO, ESTENO-DACTILÓ-
GRAFO E INICIAÇÃO COMERCIAL, EM 10 MESES. —
Profs. especializados e pontuais, sob a direção do PROF.
PAULO GONÇALVES. Aulas pela manhã, à tarde e à noite.
Excelente oportunidade para jovens que desejam seguir carreira
no comércio, no funcionalismo público ou parlamentar. — Início

das aulas, am 7 de março.

Secretaria: — Kua Álvaro Alvlm, 27 — 5' andar — Sala 50.
Aulas: — Praça Floriano, 55 — 11° andar — Grupo 6 ¦—

(Cinelândia) — Tel.: 52-2972. 

PRÉ-JURÍDICO
Preparação completa de candidatos ao vestibular de 1952. Turma
pequena, informações: de 17 às 19 horas, à avenida Erasmo

Í5r»íra, 255 — 7" andar — Salas- 703 e 703-A.
n

-.. ...,.  .

ÍINAS1AL GRATUITO
Colégio Franklin Delano Roosevelt

! A partir cie 1951 manterá uma turma ginasial inteira-
1 mente gratuita a alunos selecionados por uma Comissão

 de Professores.

j Informações na Secretaria do Estabelecimento, das 8 às
 11 horas da noite. 

RUA IBITURUNA, 4S-45 -- TELS.: 28-6818 e 48-73(11

Faculdade Nacional de
Medicina

ATIVIDADES ESCOLARES
PRIMEIRO ANO: Histologia — Se-

gunda chamada da segunda época,
amanhã, às 14 horas. Serão chama-
dos todos os alunos que solicitaram es-
ta chamada.

Anatomia Descritiva — Segundo pro-
va parcial (última chamada), dia 8 —
as 8 horas. Serfto chamados os alunos
que pertencem ao C. P. O .R. Dia lü,
exame final — às 8 horas para os
mesmos alunos que solicitaram esta
chamada .

SEGUNDO ANO: — Química — aula
Inaugural — dia 13 — as 10 horas no
Anfiteatro da cadeira.

TERCEIRO ANO: — Dia S do corren-
te — Anatomia e Flsiologia Patológicas

Exame prático horal — as 10h30m,
no Instituto Anatômico. — Dia 12 do
corrente — Farmacologia — exame
oral.

Comparecer a secretaria, o aluno Ed-
gar de Barros Clare.

QUARTO ANO: — Clinica Dermato-
lógica — Aula Inaugural, na quinta-
feira, dia 8 do corrente — às 10 horas
no Pavllhfto São Miguel, junto à San-
ta Casa.

Clinica Médica — Aula inaugural na
próxima sexta-feira, dia 9 do corrente,

fts 10 horas, no Hospital Moncorvo
Filho, para os alunos de números 1 a
55. — Clinica Dermatológica — exame
de segunda época — dia 9 do eorren-
te —- às 8h30m, — para os que re-
quereram exame dessa cadeira.

Comparecer com urgência ao Expe-
dlenle Escolar o aluno Manuel Ribeiro
Machado de Freitas .

QUINTO ANO: — Clinica Tropical —
Exame dia 9 — às 14 horas, para os
alunos: 64 — 66 — 68 — 83 — 88 —
100 — 115 — 124 — 136 — 137 —
170 — 176 — 189 — 209 e 22ü.

Pede-se o comparecimento a secreta-
ria, do aluno Nazário Franja Larios.

CONCURSO DE HABILITAÇÃO
DIA 6 — Química — às 8 horas —

candidatos de números 561 a 600. —
às 13 horas — candidadtos de números
281 a 320. — Amanhã — às 8 hoiascandidatos de números 1 a 40 — as
13 horas — cândida! de números 241
a 280.

AVISOS — Concurso de Docência Li-
vre — Estarão abertas' durante o mês
de marco as inscrições parn o concur-
so de livre docência dns cadeiras da
Faculdade.
Exame de saúde, medi-
co e dentário, dos can-
didatos à admissão dos
diversos cursos de Ser-

viço Social
Os exames serão realizados na serie

do Instituto de Serviço Social, à av.
Franklin Roosevelt, 115, '2v andar, e
terão inicio amanhã, às 13 horas.

As exigências médlco-dentárlas paraaprovação dos candidatos serão as mes-
mas contidas nas Instruções para o
ingresso nas escolas secundários.

A comissão médico-rienlária será for-
mada pelos médicos: dr. Dlógenes Pe-
reira ria Silva e dra. Maria da (Jló-
ria Watzl e pela dentista rira. Maria
Amélia de Barros Leal.

Escola Nacional de
Química

DIRETÓRIO ACADÊMICO
CARTÕES DE ALIMENTAÇÃO —

Avisamos aos colegas interessados cm
obter cartões do Serviço de Alimen-
tação da Reitoria que deverão pro-
curar a Divisão de Assistência en
Estudante, no primeiro andar da Uni-
versidade do Brasil.

Esclarecemos aos colegas que os
inscritos naquela Divisão sofrerão p.is-
teriormenle uma seleção, visto como
o número dos referidos cartões é
bastante pequeno no presente ano.
Dessa maneira pedimos aos colegas
que somente façam sua inscrição
em caso rie real necessidade e que pro-
curem posteriormente o colega presl-
dente dêste D. A. para maiores es-
clarecimentos.

REUNIÃO DO CONSELHO DE RE-
PRESENTANTES — Fica convocado
para o próximo dia 8 do corrente,
quinta-feira, às 14 horas, uma reunião
extraodinárla do Conselho de Repre-
sentantes. Dada à grande importância
dos assuntos a serem tratados, pedi-
mos o comparecimento dos colegas
representantes. A ordem do dia *erft
a seguinte: ll Caso do Petróleo —
2i Memorial a ser enviado ao presl-dente da República — 3) Reorganiza-
ção rio D. A. — 4) Revisão rios es-
tatutos.

DIRETORES DE DEPARTAMEN-
TOS — O colega presldenle solicita
aos colegas riireiores rios diversos De-
partamentos dêste D. A. que com-
pareçam com urgêncln à Escola, em
qunlquer dln na parte ria tarde, orin-
clpalmente o colega riiretor do De-
partamento Editorial.

MATRÍCULAS ABERTAS ATft
o dia in

Serfto recebidos na secretaria da
Escola Nacional rie Química, até o
dia 10 do corrente, os requerimentos
de matricula para o presente ano
letivo.

PINÇAS VJTRY
FRfcKES, PARIS

Para depilar. Recebemos —

Casa Cirlo. Ouvidoi, lü]

DR. CARLOSALBERTO CORRÊA
OCULISTA

Ed. Piauí — Avenida Almirante
Barroso, 72 — 4.9 — Salas 401-404
Fone: 23-6877 de 1 hora em diante

diariamente.

ESTÔMAGO, INTESTINOS, flUAUO,
DIABETES, OBESIDADE

REUMATISMO

Dr. Prado Franco
chefe do serviço da clinica medira do
Hospital da Cruz Vermelhn Brasileira
Praça Floriano, 1*6 — 29 andar —
Telefone: 4Z-flHl* - Iteslclenc-ln: 17-1321

ESTÁ DOENTE ?
(Jorre de doenças interna»}' Nilo

oerca a esperança na -nia curi
Pruoure o Especialista dr. Jorge
Júnior, médico da AsBoclacfio Es
olrita Jesus Cristo Consultas tis
tCrças, quintas e sábados, das 10
'ia 12 e das 14 as 10 horus, Con
lultórlo: Rua do (luvidor 1(1!) —
T.v andar, sala 70H Nfto se aten
de por correspondência

CASA BANCÁRIA DE
RESENDE S. A.

Assembléia Geral Extraordinária
SEGUNDA CONVOCAÇÃO

NSo tendo sido realizada n assem-
bléia convocada para 3 de marco cor-
rente, por falta dp número lesai, sfto
novamente convidados os senhores ado-
nlstas, em segunda convocação, para
a assembléia urrai extraordinária a
realizar-se fts 14 hnras do dia lfl de
marco rorrentr, na urde desta sorlr-
dade, li avenida Nilo Peçanha, 33(1.
nesta r Idade, a fim de: a) tomarem
fonlipclmenfo e drlilierarem sfthre o
«iimrnín de capital autorizado pela
H-iSfMiililiMa* c'T;tl extraordinária de 28
de drzrmbro dr 1050 e dos atos pra-
tirados pela diretoria para ísse fim:
h) deliberarem sobre a reforma dos
estatutos decorrente do aumento <!o
rnpital, da nindanca de denominação
e dn rrlacflo de mais um rnrij» na
diretoria: e) elegerem o novo membro
da diretoria.

Resende, t dr marco de 1051 <iiss )
Benedlctn Itanins dr Souza, diretor-
presidente. .JoAn Bimilsta de Freitas

¦Ucutur-gr rente.

DIÁRIO ESCOLAR
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DOS ESTUDANTES EQUATORÍANOS — Teve lugar, ontem pela
manha, na reitoria da Universidade do Brasil, uma cerimônia de in-
tercámbio cultural entre o Equador e o Brasil. Uma delegação daquele
pais amigo, constituída dos coronéis César Alfaio e Galo Franco,

capitão Luis Mora e o sr. José Joaquim Silva, conselheiro da embai-
xadn do Equador e representante do embaixador, fêz entrega ao
reitor, prof. Pedro Calmon, de um pergamlnho enviado pelos estudantes
de Direito Internacional, da Universidade Central de Quito, aos seus
colegas do Brasil, contendo uma mensagem de cordialidade cultural.
O capitão Luis Mora, vrocedtmdo d entrega daquela, mensagem dos
estudantes equatorianos ao reitor da Universidade do Brasil, pronun-
ciou palavras alusivas ti amizade e ao intercâmbio cultural que une
os jovens dos dois países, tendo o prof, Pedro Calmon agradecido, em
nome dos estudantes brasileiros de Direito internacional, No clichê,

um flagrante do ato.

Faculdade Nacional de Arquitetura
CONCURSO DE HABILITAÇÃO —

Candidatos chamados para exame oral
de Matemática, hoje, as 14 horas: —
Artigas Watklns — Anibal Santos —
Ad.lalme Martins C. Filho — Antô-
nio Prado Neto — Adalberto Garcia

Amaro Machado — Antônio Antunes
Barreto — Ângelo Castro Gonzalez
Aloisio Celso Kamos Jubé — Aldo
Pereira da Cruz — Andrés Nobell —
Amauri Destefano de Sousa — Alol-
sio Monteiro Becker — Abílio Mar-
que Cardoso Filho — Antônio Man-
ne — Adolfo Colker — Airton Acioli
Nobreza — Alfredo Gianlni Neto —
Agostinho Eugênio de Oliveira — Air-
ton Augusto Saraiva Filho — Beatriz
Hansel Feijó — Benclon Hlannl — Be-
nilo Piagl — Bruno Correia I.lma —
Constantino de Franco — Carlos Vai-
fan« — Carlos Alberto Fires Ferrei-
ra — Carlos Haroldo Sorensen — Cel-
so HenrlquK Cruz.

EXAME ORAI- DE FÍSICA —•Hoje
hs 20 horas: — Caio Rubem Lira —
Carlos de Melo Matos — Dinant dn
Silva llamalho — Dircell Magno de
Carvalho -- Dinaise Vieira — Ernanl
Santos Rocha — Eldio Bueno — Edil-
son Greco Araripe — Emílio Jorge
Farah — Everardo M. Foscaldo —
Eneida Mnria Sousa Lima — Eduar-
do de Villemol Negri — Elson Biten-
court Rosa — Eilder Rocha Lima —
Flávio Costa Almeida — Fernando
B. Graça — Fernanda rie Castro —
Gerda Diassuti — Gilberto de Sá
Mota Filho — Giusepe Boneli — Gl-
llan rie Miranda Raposo — Celso Fran-
cisco Viana Ferreira — Gil Henrique

Glauco de Couto Oliveira — Hen*
rlque IIJa Friedlauerder — Hélio Bra-
sli Correia da Silva — Helclo Ber-
jamin d? Sousa Freitas — Hélio Fa-
dei da Silva Araújo — Hélio Gomes
Teixeira — Homero de Almeida Leite

Amanha — Fisica, às 20 horas o
Matemática, dia 8, as 14 horas: —
Henrique Jorge Duarte Hall — Izidor
Bandarovsky — Isaias Lerner — Iver
Breves dos Santos — José Roberto
Gonçalves Barbosa da Silva — José
Genuíno de Ollevira — Jacl Ferreira
Hargrives — José Carlos Paoli Pra-
dei —- Jonas Mota Siqueira — Jaime
Zettel — José Liberal de Castro —
Jaime Abrunhosa Monteiro — José
Quintas Alves — José Lamtiert de Ma-
tos Dodibe — José de Oliveira Cons-
tant -- José Nelson Tosta — José
Pereira da Costa — José Murdock
Fernandes — José Getúlio Lima Júú-
nior — José Ramos Lima — Jorge
Soares Barbosa da Fontoura ¦— José
do Nascimento Ribeiro — Luis Mário
Sarmento Brandão — Luis Leite Nora

Luis Fernando Wilson Joppert —
Luis Augusto Loureiro de SA — LorI
Patzak — Mário Gonçalves - Mário
de Morais — Maria Auxiliadora Du-
tra de Andrade.

EXAME ORAL DE MATEMÁTICA
Amanhã, fts 14 horas e Física, dia

8. quinta-feira, s 20 horas: — Mau-
rlcio Wergner — Maria Amália Pá-
dua Amarante — Milton dos Snntos
Vilnr — Maria Beatriz Cavalcanti
Pontes rie Miranda — Maria Helena
Soares — Maria Francisco Tereza Al-
bano Ribeiro — Maria Zullna Campl-
nho Pereira — Manuel Paiva Fellx

Marlon Levl — Mauro Marinho
Rego Paixfio — Mário Lopes ria Cosia

Hilton rie Lima Gullhon — Mário
Pereira de Lucena Filho — Moaldo
Fernando Bornl.ousen de Faria — Ma-
ria rie Lourdes Machado — Marcelo
Vítor Gurgel Barbosa — Nilo Au-
gusto Borges Teixeira — Nice de To-
ledo Gomes -- Osvaldo Afonso <*e
Castro Filho — Prometeu da Silveira

Paulo dos Santos — Paulo Ma-
chado —- Paulo Ferreira ria Silva PI-
nhâo — Paulo rie Paiva Fonseca —
Paulo César da Silva — Pedro Pau-
lino GuimarSes —• Paulo Porriúncula
rie Sá — Paulo Monteiro Lima — Pe-
dro Relnalrio Morábito e Paulo Augus-
to Moreira.

Oral de Física — Dia 9. sexta-feira
fts 20 horaR e Matemática, dia 10,
fts 8 horas da manha: — Rechlam
Najmnn — Renato Edson da Silva
Prallon — Rubem Maeêo Mascarenhas

Roberto Macacbe — Rafael Mateus
Peres — Rute Ribeiro Masson — Ro-
berto Barbosa Auchlte — Reinaldo
Augusto Fanzeres da Silva — Ru-
bem Mauro Cardoso Lodolf — Renan
de Barros Oliveira — Rui Figueira Oe
Almeida — Ronaldo Antunes — Relnl
Freire da Silva — SOnln Goldstein
Alheira — Samuel Ferman — Sérgio
Pires Ramos — Sérgio Barcelnr —
Sara Neuman — Samuel Pustllnlc —
Wilson Pinto de Almeida — Válter
Bergamasco — Valei Maria Mascare-
nhas Pereira — Válter da Rocha
Costa — Válter Mendes — Jesus Pes-
soa Vieira — JoRo ria Gama Fllguel-
ras Lima — Olmar dc Paula —¦ Sér-
gio Dourado Lopes.

«CONSIDERAÇÕES SOBRE A PERS
PECTIVA DE EUCLIDES E A PERS-
PECTIVA LINEAR» — Sob êsse ll-
tulo será proferida, dia 8 do corrente,
às 16 horas, pelo professor cátedra-
tico rir. ¦ Carlos Del Negro, a magna
aula de abertura do Curso de Amui*
tetura da Faculdade Nacional rie Ar-

E S A I X
Avenida Rio Branco .íil. -iiila 60b

Edif. Brasília. Tel : 42-27.19
Todas as manhas

ÂCORDEON
Professora nn Tijuca, leciona mo*
ças e crianças. Telefone 48-4160.

CENTRO DE ESTUDOS E"ÕÊFÊ^
SA DO PETRÓLEO E DA ECO-

NOMIA NACIONAL
CONVOCAÇÃO

Na forma dos Estatutos, convoco os
senhores associados para se rriinlrrni
em Assembléia firrnl. nn próximo dln
0, sexta-feira, fts 17 horns, na >ede
social, ft avenida Almirante Barroso,
07 - fl?. - Sala 008. Primeira ronvura*
CÜO, fts 17 horas; segunda, fts 18 hu.
e terrrlrn. às 10 horos.

Será a seguinte a Ordem do "Xa:
1) — Prestaçflo dr rontns dn Dlre

torla;
2) Kleiççnn dos ftrcftos Dlrrtnns

para o período dr 1031-62.
GENERAL FELICÍSSIMO CARDOSO

Vlce-1'resldente, em exercício

Ainda a manifestação ao pro-
fessor Mário de Brito

Ameaçadas de punição as alunas do Instituto
de Educação, que promovem a homenagem

àquele educador

CONFORME 
havíamos anunciado, as alunas do Instituto de

Educação resolveram prestar uma homenagem ao pro-
fessor Mário de Brito, que foi afastado, recentemente, do

cargo de diretor daquele educandário, a qual deveria realizar-se
na quinta-feira desta s-emana, no auditório da Associaçüo Bra-
silelra de Imprensa. \Entretanto, segundo apurou a nossa reportagem, o secreta-
rio geral de Educação da Prefeitura, coronel Artur Rodrigues
Tito, ao ter conhecimento daquela homenagem, resolveu convo-
car as alunas diretoras do Grêmio do Instituto, declarando-lhes
qne deveriam ahstor-se de promover a referida manifestação,
pois êle estaria disposto a determinar o desligamento de todas
as alunas que da mesma tomassem parte.

Estranhamos a atitude do secretário da EducacSo da Pre-
feitura, visto tratar-se de uma simples homenagem de alunas
ao seu antigo mestre, o que, de modo algum, pode significar
um ato de indisciplina, como quer interpretar o coronel Tito.
Ainda segundo apuramos, as alunas promotoras da manifesta-
ção acham-se dispostas a levar a termo a aludida homenagem,
que, em último caso, seria feita na residência daquele professor.

Conferência
ESCRITOR MANOELITO DE OR-

NELAS — Amanha, fts 17 horas, na
Faculdade Nacional de Filosofia, so-
bre o tema «A filigrana árabe nas
tradições gaúchas», a convite do reitor
da Unlverslrinrie do Brasil e do riiretor
ria F. N. F. Entraria franca.

Instituto Nacional de
Surdos-Mudos

PRORROGAÇÃO DE MATRÍCULAS
A diretoria do Instituto Nacional ris

Surdos-Mudos comunica que prorro-
gou, até o próximo dal 10, o prazo
para recebimento dc matrículas no
mesmo Instituto. Em face dessR 'eso-
luçfto, as aulas serfio Iniciadas no dia
15 do corrente mês.

Escola Nacional de Engenharia

qultetura da Universidade do Brasil
A cerimOnla, presidida pelo reitor, pro-
fessor Pedro Calmon, terá a presença
do corpo professoral e será realizada
no Salflo da Congregaccáo do edifício
da Escola Nacional de Belas Artes,
sendo franqueada a entrada ao Inte-
ressndos.

EXAMES DE SEGUNDA ÉPOCA —
PRIMEIRO ANNO — Matemática —
Exame escrito, dia 12 (doze), fts 8
horas.

QUINTO ANO — Urhanismo-Arqui-
tetura Paisagista — Dias 12 a 31
de março corrente, fts 8 horas, na
eúpola.

DIRETOKIO ACADÊMICO
BOLSISTAS: — Amanhft — fts 13

horas, na snln de reuniões do D. A.,
deverfto comparecer todos os alunos que
recebem bolsa ria Universidade do Bra-
sil. para que se trate das bolsas de
estudo relativas ao ano rie 1951.

ESCANINHOS — Será feito um le-
vantamento rie tortos os escaninhos ria
F. N. A., a fim rie que ha.ia uma
nova divisão de quatro alunos em cada
um rièles. o que possibilitará vagas pa-
ra torios.

SERVIÇO DENTÁRIO — Lembramos,
a torios os colegas que existe um De-
partamento Odontológlco do Dlretrtrio
Central de Estudantes (D. C. E.)
que funciona nos dias úteis das 15 fts
•22 horas, na sede da U. N. E., ft
Praia do Flamengo. O tratamento é
gratuito.

RESTAURANTE —- Avisamos que rila
15 do corrente, Impreterivelmente, se*
rfto encerradas as inscrições para as 60
vagas no Restaurante dn Escola Na-
cional de Engenharia. As poucas va-
gas restantes deverfto ser solicitadas no
Departamento de Beneficiência. com o
colega Ciei, diftrlamente das 11 fts 12
horas. A refeição 6 de 6 cruzeiros.

APROXIMAÇÃO DE MÉDIAS — Os
colegas interessados em resolver o caso
rie arrendodnmento de notas devem se
reunir hoje, na sala rio Diretório, fts lü
horas, para que se discuta a questão.
Isto possibilitará que o caso seja pare-
senlarto na primeira reunião rio Con-
selho Departamental Juntamente com o
abaixo assinado.

QUARTO ANO — Os colegas rio quar-
to ano, segunda turma, deverão assl-
nar, o -mais depressa poslvel, um reque-
rimento de multa Importância. Trata-se
de um abaixo assinado que será envia-
do ao Conselho Departamental para que
seja homologado o nome do livre-docen-
te Afonso Eduardo Reariy, para profes-
sflr da carteira rie Grandes Composi-
ç8es. Salientamos que o memorial deve-
rá ser entregue o mais breve possível
e se encontra no bar do Diretório cs-
perando sua artesão. Maiores esclareci*
mentos comunique-se rom o colega
Kaufman, vice-presidente, nn D. A. nu
pelo telefone: 3S-9236.

FOTOGRAFIAS — do trote, a 8 cru-
zeiros, com o colega Paraíso, no De-
partamento Fotográfico rio D. A.

VISITAS A OBRAS — Em grupos rie
10, em cooperaçfto com o Instituto da
Arquitetos, serfio realizadas aulas prá-
ticas- em edifícios em construçfto. Ca-
da grupo deverá, nomear um represen-
tnnte para se entender com o Depar-
tamento de Intercâmbio, colega Ra-
quel, sobre horários e dias mais con-
venientes.

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA — Inician-
do suas atividades, está adquirindo no-
vo material esportivo a Associação
Atlítlca. Entre estes está programaria
a compra de uma grande barraca de
praia, contando, para isto, com a boa
vontade dns colegas .

DIRETÓRIO ACADÊMICO
Comunlcam-nos:
O presidente do D. A., convocou

uma assembléia geral, para amanhft,
fts 10 horas, a fim de tratar dos se-
guintes assuntos: 1) Matricula nas
cadeiras optatlvas do quinto ano:

2) Realização dos exames de se-
gunda época, com dispensa da fre-
quôncia;

3) Cobrança Ilegal da taxa de exa-
mes de segunda época;

Ao convocar esta assembléia o pre-
sidente do D. A. cumpre Informar
aos seus colegas que o Diretório Aca-
dêmlco tudo tem feito a fim de fazer
valer os direitos dos alunos da E.
N. E., mas Infelizmente até hoje nada
de postlvo fol conseguido; assim, nfio

querendo arcar com a responsabilidade
do que possa acarretar, deliberou con-
vocar esta assembléia, a fim de que
os alunos diretamente se manifestem
a respeito. Ass. Fernando Petniccl
Coneelçfln — Presidente do D. A.»

Faculdade Nacional de
Farmácia

ATIVIDADES 3SCOLARE3
AULA INAUGURAL - Perante i.

Congregaçfio e numerosa assistência,
rcallzou-se sábado, fts 13 horas, no
saláo nobre da Faculdade Nacional de
Medicina, a aula inaugural da Fac*,:l-
dade Nacional de Fnrmácia.

Ocupou a tribuna, proferindo •> re-
ferida nula, o professor Hildegarrio de
Noronha, catedrátlco rtc Botânica Apli-
cada à Farmácia, que discorreu sobre
o tema: "Breves Considerações a c.êr-
ca do Ensino na Faculriarie Naciona!
de Farmácia".

Encerrando a solenidade, usou da
palavra o professor Mário Tavelrn.
diretor da Faculdade pondo em relê-
vo o desenvolvimento rios cursos da
Faculdade que dirige, bem como. enal-
tecendo o empenho e os cuidados dis*
pensados pelas autoridades unlversi-
tárlas, proporcionande meios adequa-
áoi para o progresso do ensino far-
mncêutico, na Faculdade Nacional de
Farmácia.

CONCURSO DE HABILITAÇÃO - A
secretaria da Faculdade Nacional de
Farmácia Informa aos Interessados que
se encontram abertas as inscrições
para o concurso de habilitação (segun-
da época l até o próximo dia 8. em
suo sede, ti avenida Pastaur n." 458

Os candidatos deverfto apresentar, no
ato de inscrever-se, os seguinte? do*
cumentos: a) Certificado de -.onclu-
sfto do curso secundário completo; bl
Certificado de nascimento cl Prova rie
ldentldnde d) Prova de idoneidade mo-
ral ei Recibo do pagamento das taxas
exigidas.

Todos esses documentos, ricvldamen-
te autenticados, deverfto ser entregues
no protocolo da Faculdade, acompa-
nhados dc um requerimento subscrito
pelo candidato

A S. Judas Tadeu agrade-

ço a graça alcançada - R. M.

PROF. REGO LOPES
OCUTJSTA

R. 7 de Setembro 99 — Das
13 hs 17 hs.

DR. PEDRO DE ALBUQUERQUE
DOENÇAS SEXUAIS

E URINÂRIAS

Faculdade Nacional de
Direito

NOTICIÁRIO DO CACO
RESTAURANTE — CARTÃO DE

CR$. 2,00 — O Departamento de
Assistência do CACO comunica aos
colegas que, a partir de hoje, serfto
recebidos os pedidos de cartão do
Restaurante (1051), a fim dc fazerem
refeição a CrS. 2.00.

Há número limitado de vagas: 10
por cento sobre o número de alunos.
Os colegas que já têm cartfto de Cr! .
2,00 devem igualmente requerer, pois,
a partir de abril só os novos cartões
serfto válidos. O formulário a ser pre-
enchido deve ser procurado no CACO.
lí necessário trazer um retrato tama-
nho 3x4.

VESTIBULAR - PROVAS ORAIS —
O Departamento de Publicidade do
CACO avisa aos vestlbulandos que es-
tfto marcadas as seguintes provas
orais: hoje, fts 13 horas Português —
151 a 175; Latim, 132 a 164 Ama-
nhã, riia 7, fts 13 horas — Português,
17(5 em diante; Latim, 1(15 em diante.

DIREITO ROMANO - Por solicita-
ção do CACO o piofessor Matos Pei-
xoto dará hoje prova escrita de se-
gunda época aos alunos que deixa-
ram rie comparecer. A prova rerá
realizada, fts 18 horas, no Anfiteatio
do 3.° anrinr.

SEGUNDA ÉtnCA - PROVAS ES-
CRITAS — Hoje, fts 15 horas — Ju-
dlclário (4.o anol; amanhft. fts 16 ho-
ras — 5." ano — Judiciário Penal.

SEGUNDA ÉPOCA - PROVAS
ORAIS — Hoje, fts 16 horas. 3.o ano
— Comercial; — 5.o ano — Interna-
cional Privado Quarta-feira, rila 7 —
ás 15 horas — 2." ano — Penal.
Quinta-feira, dia 8. fts 14 horas —
1.° ano — Romano; 5.<- ano — As
16 horas — Administrativo e Judicia-
rio Penal.

DIREITO CIVIL - 4.0 ANO - A
prova escrita de Direito Civil do 4.n
ano será realizada na próxima sexta-
feira, dia 0, As 17 horas. E a pro-
va oral terá Início «egunda-felra, rila
12.

ANTIGÜIDADES
Coii-prnm-Re pratarlas, porcelanas, cris-
fala, pintura, idias, marfim, peso nam
onppls e móveis de Inrarnndá — Pn-
ga-se o valor dn antigüidade. Cosa
Anglo Americana Antigüidade l.ldn— RI'A DA ASSEMBLÉIA. 73

TEL. : 22-0664

Compra-se tudo
Mái-nlna» de escrever e de costura, rn-
cerndelra, ventiladores, rádios e Indo¦me represente vnl.H. riiinprn-se a cln.

mlellln - Telefone. Sr ARHItAM

4 3-9232

Instituto de Educação
JARDIM DA INFÂNCIA E CK' PO

ESCOLAR — Hoje, será recebida a
conflrmacfto de matricula rios alunos
que freqüentaram o Grupo Escola i e
o Jardim de Infância dêste Instituto
no ano de 1950, inclusive para os n'u-
nos do Jardim de Inrftnrla promovul-:**
ft primeira série do Grupo Escolat

Não haverá matrículas novas no(,íu-
po Escolar.

Os responsáveis pelos candidatos ft
matricula no Jardim rie Infância r,e-
vem comparecer para a competente •tis-,
crição.

CONVOCAÇÃO DA CONGREGAI. AO
— São convocados o.s srs. professo:es
catedráticos para a solenidade di ie-
cepçfio da professora eaterirática i 'irtia
Machado Fortes no cargo rie diretor
dêste Instituto, a realizar-se amanhã,
fts 14 horas

MATRICULA PAKA O GRUPO
ESCOLAR E PARA O -IAICDIM

DA INFÂNCIA
Até hoje. será recebida a conlirma-

Cfto de matricula dos alunos que fie-
quentaram o grupo Escolar e o .lairiim
da Infftncia rio Instituto rie Eriucn.ão
no ano passario. Deverfto Igualmente
tomar tal providência os alunos do lar-
dim da Infância promovido ft primeira
série do Grupo Escolar, no qual nho na-
verá matrículas novas. Os alunos rie-
vem sor representados p<,r sons rpspon*.
sáveis.

Rua do Rosário 118 »>e 1 .ia

DR. COSTA JÚNIOR
UK. KAKIO 1'ISNALVA COSTA
UR. I A VII.I.ELA PKDIIAS

Clinica de Tumores — (.'anrcri.lojrin —
Itadlotenipla — Kua México, 0H, 4s>

andar, telefone: 22-IISH*

Faculdade Nacional de
Filosofia

NOTICIÁRIO DO MOVIMENTO
DE REFORMA

INICIO DO ANO LETIVO: — O
Movimento de Reforma Informa que o
diretor resolveu transferir para o pró-
ximo dia 12 do corrente o lnclo do ano
letivo de 1951.

RESTAURANTE DA F. N. F. —
Considerando que o atual Diretório da
Considerando que o atual Diretório
Acadêmico nfto tomou nem uma provi-
dência no sentido de que as obras pa-
ra instalação do restaurante de nossa
Faculdade fossem concluídas e tendo-
se em vista o fato de vários colegas
necessitarem de fazer suas refeições ao
preço de Cr$ 6,00, o Movimento de Re-
forma resolveu entrar em entendlmcn-
tos com os colegas presidentes rios D. D.
A. A., da Faculdade Nacional de
Direito — acRdêmico José Frejat — *
Escola Nacional de Engenharia — cole-
ga Fernando Petrucci — no sentido de
que fosse permitido um número liml-
tado de refeições para os estudantes
ria F ,N. F., no que fol atendido. As-
sim os colegas interessados deverfto
procurar diariamente, depois rias ....
20h30m, o colega Fernando Novals, na
serie do Diretório Central de Estudan-
teí, para que lhes seja reservada a
Inscrição naqueles restaurantes.

CURSO DE JORNALISMO: — En-
cnntram-se na secretaria da Faculriarie
as relações para que os alunos matrl-
cularios na segunda e terceira séries do
Curso de Jornalismo opinem sobre a
preferência aos currículos anteriores ou
atual do mesmo curso. O Movimento
de Reforma convida seus colegas do
mesmo curso a comparecerem ft Secre-
taria da Faculdade, para satisfazer es-
ta exigência legal.

HORÁRIO PARA O EXAME DE HA
BILITAÇAO — Estão marcadas ns se-
guintes provas para hoje, referentes
aos exames de habilitação: — Física:

fts 14 horas ¦— para os cursos de
Química — Latim — fts 13 horas — pa*
ra o curso de letras anglo-gormani*
cas.

DENUNCIA DE ACORDO COM O
CONSELHO NACIONAL DE PETRO*
LEO: — O Movimento de Reforma con-
vida seus colegas matriculados nos
cursos rie Química, Fisica e História
Natural, para uma reunião hoje, rila U

fts 201ia0m. na sede rio D. C. E.,
h Praia do Flamengo número 132, o
fim rie que seja trataria a questão dn
rienúncia rio acordo, pi oposto peln E.
N, rie Quimica. de Instalação de um
rursn tle preparnçnn de ttVniros pm re-
finaria. Dada a importância do assun-
tn. pede-se o comparecimento dos ln-
tcicssailos .

MEIAS NYLON 51
A Casa Hermam está ven-
dendo desde Cr$ 25,00. —

R. Santana, 227.

Dr. Heráclito Leal
(Dn Hospital êafrée-Oulnle)

Moléstias de senhoras n vlns-iirlnftrlas
Largo da Carioca, 13 — 2c. «ndnr —
Diariamente, ft» 14 horas. Tel.:42-3037

DENTADURAS MODERNAS
AMERICANAS

Bridgres, coroas e consertos de
dentaduras em 80 minutos. —-
UR. ROCHA — Av. Marecftai
Floriano 210 — Sobrado — Tel.
23 8958. k rua Ixipe» tle Sonsa
— Tel : 48-1676 — (Fraca da
Bandeira) — Domingos e feria-

dos. das 8 as 12 horas

Sociedade Anônima
«O Malho»

Aoham-se à disposição dos se-
nhores acionistas, na sede social
A ma Senador Dantas n. 15 —
fi.** andar, nesta cidade, os do-
comentos a que se refere o art.
99 do decreto-lei n. 2.627 dc 26
dc setembro de 1040. Rio de .Ia-
neiro. 27 dc fevereiro dc 1051 . —
Luiz de Souza e Silva — Pro-
sidente.

CAIXOTARIA
BRASIL LTDA

AV. PRKSIDKNTK VAKíiA.-
1.003, TELEFONEI 48 4330.

(.'asa Especializada em Kmhala

gem de móveis, loucas e 'ris

tais — Fornecimentos dc cai
xhh, etc Preços módicos •

domicilio. Despacham sp enco
¦nendas.

Cadeira de Puericultu-
ra e Clínica da Primei-

ra Infância
Amanhã, terfto inicio as aulas "x*

positivas do cursn ria Cadeira rie 1'ue*
rlcultura e Clinica dn Primeira In-
[anda da Faculdade Nacional rie Me*
rileina da Universidade rio Brasil. "i|aj
aulns práticas 1ft começaram. A *"n-
ferência Inaugural será feita pelo nro*
fessor Martagfio Gesteira. fts fih20rn.
na sala rie nulas rio Instituto de Pue-
rlcultura dn Universidade rin Brasl1

RELÓGIOS E DESPERTADORES
Veiiclem-Hp de diversa» uiarr»m, io-
Iheados. 15 ruhis, parn homens, < rj
£00,0(1; de Nenhonis, com rordoiiWe,
Cr$ 2A0.00; pulseiras chniniilnn. < iint--
tas Escolares e ParKer 51, Sn -arejo
« Atacado, preços e*pi-rlnls ** *¦•'* **n-

dedores — Henente Feijá TJ-A.

S. A. JOSÉ FERNANDES
COMÉKCIO E NAVE(IA(.A()

ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

(Primeira Convoca çfi o)
Convldmn-se os Srs. Acionistas n se

reunirem em Ass^mhléin -fiertil P>'rn-
ordinária nu próximo dia Hi >).* iiirll
Íim 14 horus, na sede social, ti ave-
ilida Rio l.ranrn n. 20, 4" r*i.l-
mento, a, fim dc tomarem rnnlu-cin.cn-
to das exigências feitas peln llipnr-
tamento Nacional de Indústria i* < o-
mércio para arquivamento de alas nn-
teriores, deliberarem a respeito, •n-
lirctudn no tocante ao pretendido nu-
mento de rnpital.

Rio de .lanelrn, 12 de fevereiro de
10B1.

JOSÍ; GONÇALVES FERNANDES
Dlretor-Presldentí'.

CÂNDIDO AKAIJII NETO — dr.
Dlretor-Secretárlo.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
cíFRANCISCO DE ASSIS»

ASSK.YIIll.f-IA GEKA1
OI.IHISAl.lA

Ficam convidados os Senhores
Associados parn :i iissemhléü* a
realizar-se no dia ló io corrente
mês, ãs 10 horas, no Banco MauA
S. A., à av. Almirante Burroso
n. 01-A. a fim de tomarem conhe-
cimento e deliberarem sôhre n re-
intnrin do Mordomo, relatório do
diretor dos Serviços .Médicos, con-
tas do exercício cie 1050. próximo
pnssudo, e outros assuntos dc in-
tere-sso ceral desta Associação.

Rio de Janeiro, S de marco
de 1051.

HENRIQUE DE LACERDA
FERRAZ

(mordomo)

VESTIBULAR DE ODONTOLOGIA
Os CURSOS VESTIBULARES abriram matrículas para
as turmas dêste ano. Início das aulas: 2 de abril. —
Orientação geral do Prof. J. Bettencourt Rodrigues.

RUA BARÃO DE ITAMBI, 66 — BOTAFOGO

INSTITUTO BRASIL-ESTADOS
UNIDOS

EDITAI, DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL

ORDINÁRIA
ne acordo com os a Hinos 12?. t

11*?. dos Entatntos do Instituto Hra-
sll-Kstndos Vnldos, flcnm convocados
os sócios mantenedores quites, remi-
dos e bencmfrltos, pnra se reunirem
em Assemhtéla Gernl Ordlnárln, a 20
de marc» corrente, ás I7h30m, ns
sede social, ft run Senador Vergueiro,
103, para eleicAo renovntárla dn me-
tnde do Conselho Deliberativo.

Nfio havendo nfnnern lrftnl na prl-
meira convocação, a elelcíín se fará
com qunlnuer número de sócios quites
presentes, em segunda rnnvncncflo. no
dia 27 de marco, ás mesmns horns e
no mesmo local.

Rio de Janeiro, 5 de março de ,10.11
DANIEL DE CARVALHO

Presidente. .

TEATRO GLORIA
BARRETO PINTO apresenta:

RICHIARDI JR.
O CELEBRE CRIADOR DA MÁGICA MUSICAL E

SUAS DESLUMBRANTES «GIRLS»

ENORME SUCESSO DO NOVO PROGRAMA:
A ESPETACULAR REVISTA DE MAGIA

«O DIABO SE DIVERTE»
com a mais famosa criaçfio de Richiardi Jr.:

0 SENSACIONAL NÚMERO DA «GUILHOTINA»

A figura mais atrativa tio momento atual.
A LNCOMPARAVEL RAINHA DO RADIO

DALVA DE OLIVEIRA
NAS SUAS ENCANTADORAS CRIAÇÕES

E' admitido o traje «Sport»
«Espetáculos Nelson ShefficU»

Todos os dias — 2 Sessões: às 20 e 22 horas.
Bilhetes à venda: — Camarotes: Cr$ 180,50; Poltrona*:

Cr$ 36,50; Balcões: Cr$ 18,50. — (Selo Incluído).

QUINTA-FEIRA: — AS 16 HORAS: — VÉSPERAL, A
 PREÇOS REDUZIDOS. 
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Terrenos e Sítios - Nova Iguaçu
Vendemos no Município _e Nnva Iguaçu, em frente fl estnc-0, em local mui tu
hiihltnriii, com comércio, escolas, trens, lotações, etc, ótimos lotes rcslflrn-
cibIk i* sitio» Ia plantados com laranjeiras, água ótima e luz. Preço» desde
,,r$ 10 DOO.no, o longo prazo sem Juros. CONSTRUÇÃO LIVRE E POSSE
IMEDIATA Visite o local, sem compromisso, usando nosnn» conduçOes, que
»ai*m de no»»o escritório diariamente na 11 e ait 14 hora». Informaçnc» mnl»
detalhada» a Rua do Lavrndlo, número 27. sobrado, naln 2 — Tel.: 32-fltfiO

 com RAUL. 

BOLETIM DA DIRETORIA DO PESSOAL DO EXÉRCITO
Apresentação de oficiais — Matrículas — Desligamentos de oficiais

SEU RÁDIO PAROU ?
Conserte hoje mesmo em sua residência (qualquer mar-
ca). Técnicos especializados. Damos garantia. Tele-
fone 32-0571. Oficina, rua São José 56 - 1« - Sala 11.

DOENÇAS NERVOSAS
DR. LYSÂNIAS MARCELÜNO DA SILVA

Assist. da Univ. Brasil
Consulta com hora marcada — Tel.: 22-9409

GRAJAÚ

edifício do mintstéro da guer-
ra — capital federal, 8 de mar-

ÇO DF. 1951.
BOLETIM INTERNO N.° 18

Publico, para a devida execuçilo, o
.seguinto :

ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO
EXÉRCITO : — Sejam matriculados na
Escola de Educaçfto Física do Exército,
no corrente ano, os seguintes oficiais
da arma de Infantaria :

SEGUNDO TENENTE : — Eduardo Cé-
sar Lucena Barbosa, do l.o Regimento
de Infantaria.

SEGUNDOS TENENTES : — Ornar Se-
bastião Grossara, Euromy da Paixão
Dias Teles Pires e Aldo Pinto, do 4.°
Regimento de Infantaria.

SEGUNDO TENENTE : — Newton Dias
da Mota, do 9.° Regimento de Infan-
taria.

SEGUNDO TENENTE : — Roberto dos
Santos, do 17.° Regimento de Infantaria.

Vendemos ótimos apartamentos com 2 quartos, 1 sala, cozinha,
banheiro completo, quarto o banheiro para empresados e boa
área, à RUA PAULA BKITO, 101. Prestações a partir de CrS...
1.466,00. Visitas a partir do próximo dia 8, podendo as plantas
ser examinadas em nosso escritório. Tratar em LEMOS, BORDA
& CIA. LTDA., à avenida Nilo Peçanha, 26 — T> andar — Sula

 706 — Tel.: 32-1993.

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

APARELHO RESPIRATÓRIO
Consultório: Rua Araújo Pftrto Ale-
gre, 70 — 1» andar, «alas 112 a 117
— Telefone: 22-0880 — Terças, quin-

tas e sábados — Residência: —
Telefone: 20-8709.

ff
16 mim — FILMES — 16 m|m

KXCLUSIV1DADES
NOITES DE ANGUSTIA!

O ASSASSINO JA CHEGOU!
-___ O DIAMANTE DE 5 TOSTÕES!

(£TVj*>mn RÁPIDO DA NOITE! ETC.Wãm ciTERA LTDA.
Projetores e accessorios

aluguel — venda — consertos
Av. Erasmo Braga 255 — grupo 201

, Tel.: 32-5554 
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INTERNATO MODELAR EM PETRÓPOLIS
Matricule seu filho num colégio sério, vencedor dc vários Torneios

Culturais, Instituídos pelo SENAC e pelo Ministério dn Educação.

O Instituto Carlos A. Werneck
a par do ensino dc otlmn qualidade, fornecera a seu filho apurada

pducacAn, num ambiente famlllnr e saudável. F.stfto abertas as matrículas
em todos os cursos: Primário, Admissão, Comercial, Ginaslal, Científico e
Técnico

SEDES: —.Rua Paulo Barbosa, 81 — Telefone 3410.

Avenida 1B de Novembro, 20. — Telefone 2807

FETROPOLIS — Estndo do Rio.

GELADEIRAS
FRIGIDAIRE

Temos para pronta entrega os últimos tipos recebidos
dos Estados Unidos - modelos luxo e super-luxo.

CIPRA
Companhia Importadora de Produtos Americanos

Avenida Rodrigues Alves n. 147 - Tel. 43-4282.
(Próximo à Praça Mauá)

ff ;nT-_,-_^--_rJiU--UaJUIU-ll^^ *"** " WW-W"** *mi-**m ¦wT»"fW*«*PW--*PP*

__________r^9_*-\

__________¦__> _v 71'» >__

___________ü__l _________ _______ E____.

Ot acidentes ocorrem
quando menos se espera.

EXIJA O NOVO

Esparadrapo

SEGUNDOS TENENTS : — J o s 6
Afonso Vieira Ferreira e Rodolfo Prel-
tas Filho, do 19.° Regimento dc Infan-
taria.

PRIMEIRO TENENTE : — Edval Al-
vares Pimenta, do lO.o Regimento de
Infantaria;

SEGUNDO TENENTE : — Manuel
Bernardlno de Carvalho, do 13.0 Regi-
mento de Infantaria.

PRIMEIRO TENENTE : — Arlindo
de Araújo Pereira, do 28.o Batalhão dc
Caçadores.

PRIMEIRO TENENTE: — Paulo Bur-
Her Fontes, do Centro de Preparação
de Oficiais da Reserva do Rio de Ja-
nelro. .

Os oficiais em apreço, Já estilo apre-
sentados a referida Escola.

ESCOLA TÉCNICA DO EXÉRCITO : —
Em ofício ns. 290--52 D. P. Urgente c
292-352 2-D. P., o excelentíssimo se-
nhor general chefe do Departamento
Técnico e de Produçfio do Exército, co-
municou que foi deferido o requerl-
mento do capltno da arma de Artilha-
ria José Torquato Calado Jardim, adido
ft l.n|4.o Grupo de Artilharia de Costa
Motorizado, solicitando matricula no
Curso de Topografia da Escoln Técnica
do Exército e que o 2.o tenente da ar-
ma de Artilharia Flllnto José Braga
Coelho, será matriculado no citado
Curso daquela Escola, conforme aprova-
ção do ato daquela Chefia polo exec-
lentíssimo senhor general ministro da
Guerra.

Em conseqüência da comunicação su-
pracltada, foram aqueles oficiais man-
dados apresentar a Escola Técnica do
Exército.

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE
OFICIAIS : — Seja matriculado na Es-
cola dn Aperfeiçoamento de Oficiais, no
corrente ano, o capitão Jaime Marhado
Marinho dos Santos, adido ft Escola
de Motomecanlzaçfio, em substituição ao
capitão Alcides Santos, da Escola Mi-
lltar do Resende.

O capitão em apreço, deverft apresen.
tar-se ft referida Escola com a mftxlma
ureéncla.

APRESENTAÇÃO DE OFICIAIS : —
Apresentaram-se, ante-ontem, a esta
Diretoria, pelos motivos abaixo, os se-
gulntes oficiais :

a esta Diretoria, pelos motivos
os seguintes aspirantes a ofi-

FARMÁCIAS DE
PLANTÃO

/Ti^^S^g*****-^
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¦MP-I
IMPERM-ÁVEt

B.O.A.C. orga-

Iht-se «m oferecer aos viajan-
tes lerviço perfeito • experiên-
cia comprovada. Toda a tripula-

ção e aéro-moçai do» aviõe* da

B. O. A. C. têm, como principal
objetivo, proporcionar aos seus

passageiros o maior conforto •

bem - estar durante a viagem.
Viajantes dos 6 continentes - que
se utilizam das rotas da B. O. A. C
. comprovam a sua eficiência.
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Aulas Práticas
PELA MANHÃ, A TARDE E

A NOITE

Brevemente novas turmas
Sem compromlsao faça uma
visita para conhecer os labo-
ratórios de «Electra Rádios
Limitada», à rua do Ouvidor
número 164 _ 3» andar _
Edifício da Papelaria Ribeiro
(Elevador . _ «ELECTRA»

— não tem filiais 
Fundada em 1938

— ARMA DE INFANTARIA :
MAJORES : — Tácito Livio Reis do

Freitas, da 27.ft Circunscrição de Re-
crutamento, por término de trânsito o
seglr destino. Genaro Ferrari, desta Dl-
retoria, por conclusão de férias e reas-
sumir suas funções. Iraclllo Ivo de Fi-
gueiredo Pessoa, da Escola (le Estado
Maior, por não ter seguido a primeiro,
devido n acidente ferroviário e seguir
a 4 do corrente.

CAPITÃES : — Féiix Eduardo da Sil-
va Loureiro, do Serviço Geográfico do
Exército, por conclusão de curso dc To-
pagrafia da Escola Técnica do Exerci-
to. ter sido desligado da referida Escola
e destinar-se ao Serviço Geográfico rio
Exército. Carlos César Nogueira Alcides,
da Escola dc Aperfeiçoamento de Ofi-
ciais, por ter vindo do Parque de Ma-
torial dc Motomeconi-açfto de Recife e
ter sido matriculado na Escola do
Aperfeiçoamento de Oficiais. Wilson Al-
ves Fontoura, da Escola de Aperfeiçoa,
mento de Oficiais, por ter vindo ria 9.n
Região Militar (Quartel General Regio-
nall e ter sido matriculado na Escola
do Aperfeiçoamento de Oficiais. Pedro
Luis Pinto Bittencourt, do l.o Regi-
mento dc Infantaria, por ter sido man.
dado ficar adido ft Comissão de Enge-
nharia e Obras - 5, como se efetivo fôs-
se, dc ordem do excelentíssimo senhor
ministro e seguir destino.

PRIMEIRO TENENTE : - Carlos An-
tfinlo Figueiredo, do 13.o Batalhão de
Caçadores, por ter regressado de Re-
clfe, aonde fora em gozo de trânsito
com permissão e embarcar hoje para
Belo Horizonte, ainda com permissão.

SEGUNDOS TENENTES: - Alexandre
José Lopes, do 20.° Regimento de In-
fantaria, adido ao Quartel General da
B.a Região Militar, por regressar a 5."
Região Militar, por conclusão de ser-
viço. Ilson Nunes da Silva, do 5.° Re-
glmento de Infantaria, por término de
férias e regressar ft sua Unidade.

ARMA DE CAVALARIA :
PRIMEIRO TENENTE : — Ulisses dn

Silva, do Serviço Geográfico do Exêr-
cito por conclusão do Curso de Topo-
grafia da Escola Técnica do Exército,
ter sido desligado da Escola c destinar-
se ao Serviço Geográfico do Exército.

SEGUNDO TENENTE : - Lanes Cor-
rela Cunha, do l.o Regimento de Cava.
larla, por ter sido desligado da Escola
de Educação Física do Exército.

ARMA DE ARTILHARIA :
MAJOR : — Nelson Werneck Sodré.

do fi ° Regimento de Artilharia Monta-
da por conclusão de trânsito e entrar
em dez dias de dispensa do serviço do
ordem do excelentíssimo senhor mi-
nlstro.

CAPITÃES : — Agnophilo Brant, da
8" Grupo de Artilharia a Cavalo, por
tei vindo ao Rio em gôzn rie férias,
Elias Antônio Jnber, da Escola de Aper-
feiçoaménto de Oficiais, por seguir des-
tino, classificado no I|3.° Regimento de
Artilharia Anti-Aérea.

ARMA DE ENGENHARIA :
TENENTE-CORONEL : — Ladlsláu

Neto rio Azevedo, do Quadro Suplomen-
tar Geral, por conclusfto de férias.

CAPITÃO : — Américo Batista More-
no, do Serviço Geográfico do Exército,
por conclusão de Curso dc Topografia
da Escola Técnica do Exército e destl-
nar-se ao Serviço Geográfico do Exér-
cito.

MUSICO : — SEGUNDO TENENTE: —
Franklin de Carvalho Júnloor, do Ba-
talhão de Guardas, por ter sido nomea-
do para lntcgror uma comissão de exa-
me para sargentos músicos na Escola
Militar de Resende e seguir para Re-
sendo amanhã.

APRESENTAÇÃO DE ASPIRANTES A
OFICIAL : — Apresentaram-se, ante-

ontem,
abaixo
ciai :

ARMA DE CAVALARIA :
Pedro Correia Bruni, Júlio César do

Paço Matos Mala' e Nei Fonseca, do
17.° Regimento de Cavalaria. Oton Pio
da Fonseca Júnior, do l.o Regimento de
Cavalaria, todos por terem sido des-
ligados do Regimento Escola de Cava-
laria e seguirem destino.

ARMA DE ENGENHARIA :
José Marques de Sousa, do 7.° Bata-

Ihão de Engenharia, por ter que seguir
destino.

ADIÇÃO DE OFICIAIS : — Fica adido
a esta Diretoria, para fins de venci-
mentos, o major da arma de Infantaria
Benedito Freitas Diniz, por ter terml-
nado o seu mandato de deputado.

— Fica adido, de ordem do excelen-
tisslmo senhor ministro, a esta Direto,
ria, até ulterlor deliberação, o majoi
da arma de Cavalaria Aírton Teixeira
Ribeiro, classificado no 13.° Regimento
do Cavalaria.

DECLARAÇÃO DE ASPIRANTES EM
SEGUNDA ÉPOCA : — O senhor gene-
ral comandante da Escola Militar da
Resende comunicou a esta Diretoria que
foram declarados aspirantes a oficial
em 2.a época, riia 23 do corrente :

ARMA DE INFANTARIA :
Pedro Fernando Santa Rita Carvalho

de Atalde, Glauco Túlio Figueira da
Almeida, Deodato Camarcho da Costa,
Paulo Aníbal de Oliveira, Luis Gonzaga
Montes da Silva, José Sousa da Fon-
toura.

ARMA DE ENGENHARIA :
José Coronel Machado e Luis Eduardo

Barreto.
DESLIGAMENTO DE OFICIAL : —

Seja desligado de adido a e»ta Direto-
ria, o capitão da arma de Artilharia
Neraldo Dutra de Carvalho, por ter ces.
sado o motivo de sua adição a esta
Diretoria.

ALTA DO HOSPITAL CENTRAI, DO
EXÉRCITO : — Tev» alta no dia 29 de
novembro de 1950, do Hospital Central
do Exército, o 2.o sargento Raimundo
Viana Teixeira, do Contingente desta
Diretoria.

MEDALHA E PASSADEIRA DE PRA-
XA : — O excelentíssimo senhor general
secretário geral do Ministério da Guer-
ra remeteu a esta Diretoria, em oficio
n.o 298, de 23-11-1951, uma medalha e
uma passadclra de prata, com respec-
tivo diploma, concedida ao 2.o toncmU
do Quadro Auxiliar de Oficiais, da ar
ma de Cavalaria, Inácio Martins ¦'¦

Araújo, por decreto de 8-IX-1950.

Estão de plantão, Hoje, as seguintes:
B. B. Retiro 45'J
2 Fevereiro 1.000
D. Romana t)51-a

li do Março 14
Camerlno 44
Alfândega 74

(loja e li and.)
Riachuelo 133-a
Mem de Sft 230-b
V. Rio Branco 31

Áurea 30
P. Américo I3-a

Catete _S7
Laranjeiras 213
Cosme Velho 128
Vol. Pátria 244
Passagem 149-a

. S. Clemente 21
R. Grandeza 313
Carlos Qôls 88
Humaltã 310

Vol. Pãtrla 305
P. Leão 16-a
Av. Cop. 74

-Av. Cop. 813
-Av. Cop. 1.130-a

S. Campos 83
Duvlvler 18-a

. P. Morais 10
V. Pirajá 809-a
V. Pirajá 633
B. S. Félix 143
P. Ernesto 88
Frei Caneca 142
J. Palhares 669
Nal). Freitas 132
F. Btcaiho 406
Itaplru 679-a

-Had. Lobo 350
Estáclo de Sa 71

P. Frontin 610-g
-F. Eugênio 120

M. e Barros 635
S. L. Gonz. 2.314
S. Cristóvão 1.021

Piratinl 78
Gen. Padllha 3
General Roca 263
C. Bonfim 300
C. Bonfim 879
Av. 28 Set. 202
B. Mesquita 700
B. B. Ret. 1.870-b
S. F. Xavier 420
Vlac. Abnetê 34

-T. da Silva 849
B. Mesquita 238
Ana Néri 1.008
S. B. Mont. 88-b
S. F. Xavier 605
24 de Maio 140
A. Bergam. 45-a

do

24 do Maio 1.029
C. de Maria 44

Plaul 249
29 Outubro 5.625
A. Miranda 261-b
B. Campos 108
A. Carneiro 390
J. Ribeiro 197
29 Outubro 8.255
29 Outubro 10.442
Pça. Quintino 16
SldOnlo Pais 64
Pça. NaçOos 42-a
C. do Morais 560

Pirangl 31-b
L. RCgo 880
A. Navarro 45

. L. Júnior 2.059
Gualanases 29-c

Q. Maxwell 438
A. Cunha 14

Uranos 863
A. Barcelos 755

-C. de Melo 339
L. Júnior 2.130
B. Marcial 385-b

Itablra 89
B. de Pina 896
Mona. Félix 930

-M. Conrado 384
L. Rodrigues 10-a
V. Carvalho 700
M. Aracatl 16-b
Correia Dias 335
Maria Passos 21

(2» loja)
M. Rangel 628
M. Rangel 918
C. Machado 490
C. Machado 974
C. Machado 1.560
E. Otnvlano 286
Rio do Pau 30
h, Pavuna 46-a
E. Cardoso 85
G. Dantas 657
C. Tamarlndo 690

. B. de Sousa 36
Sta. Cruz 206
C. de Faria 17
Aug. Vasc. 20
B. Domingos 24
Estr. Mogarça 62
F. Cardoso 27

. C. Dutra 3-b

. P. Freire 71

VILA ISABEL
Vendemos pequenas casas com 1 quarto, 1 sala, cozinha, banhei-
ro e pequena área, à RUA SENADOR NABUCO, 103. Sinais a
partir tle Cr$ 15.0(10,00, já incluídas despesas de escritura de
promessa tle compra e venda, registro e seguro contra fôffo por
um ano. Prestações mensais, a partir do Cr? 608,00. Ver, no
local, com o sr. BRAGA e tratar em LEMOS, BORDA & C!1A.
LTDA., à avenida Nilo Peçanha, 26 — 7" andar — Saln 706 -•

 Tel.: Sa-ütO.S.

TEATRO EXPERIMENTAL DE ÓPERA
apresenta no

TEATRO REPÚBLICA
Av. Gomes Freire

A LENDA DO IRUPÊ
de Newton Padua

CAVALLERIA RUSTICANA
de Mascagni

4*> feira, 7 do corrente, às 21 horas

Assinado :
Coronel LUIS BATISTA

Diretor do Pessoal.

Confere com o original :
Coronel SOLON LOrES

OLIVEIRA,
Chefe do Gabinete.

DE

OVOS DE PÁSCOA
comprem diretamente nn tílbríca Paulista pel*
metade do preço. SSo de chocolate com lolte e
cheios com hombons recheados de frutas. Artl-
go tino c de luxo. Balas crlstaliiadas, quilo
IO cruzeiros; recheadas a 14 cruzeiros; hom-
bons recheados a 50 cruzeiros; de licor a 33
cruzeiros o de creme a 30 cruzeiros. Cocadas,
h-t.it- c sb.hnrn, HrnnníiU.1, tlo-f cie leito,
suspiros, cento, 20 cruzeiros. Biscoitos Unos,
quilo, 20 cruzeiros. Julubn e car_.it.eloq Tofll,
a 30 cruzeiros. Run Mlctiel de Frias, 36, tol.
4B-4799, fica no fim dn avenida Presidente
Vargas, adiante da rua Machado Coelho.

Méier -- Ülceras e eezemas nas pernas
MftTODO RÁPIDO E SEGURO, í

Dr. Paulo Bezerra
MftTODO RÁPIDO E SEGURO, NAO IMPORTA A ANTIGÜIDADE

DA MOI.t_STIA. Consultas com
hora marcada pelos telefones:

20-2508 e 20-1119.

FLORA M
JURUPITAN

Combate ns eólicas o us cnnffes-
lõps do ffgu-lo, os cAlculos lie-

pAtlcoH e a ictericla.

CHA MINEIRO
Indicado contra reumatismo go-
toso e artritismo, moléstias dn

pele, e, por ser multo dluré-
tico, nas doenças dos rins.

EDICiÂL
DIRAJAIA

Kxpectontnte Indicado nas bron-
quites e nas tosses, por mais

rebeldes que sejam.

LUNGACIBA
Poderoso tOnlcc. amante, ativa
o órgão digestivo, combatendo
as diarréias e o cutarro intes-

tlnnl. estimulando <> apetite.

VENDEM-SE EM TODAS AS FARMÁCIAS E DROGAR! .i»
PECAM GRÁTIS, NOSSO ÚTIL CATALOGO CIENTIFICO

J. MONTEIRO DA SILVA & CTA.
195 — RUA 7 DE SETEMBRO — 195

Telefone: 23-2726 — Rio de Janeiro

O1
NEYRALGIA DO TRIGEMIO
SINUSITE, NEVRAT.GIA DO TRTGEMIO, ARTRITE DEFOK-
MANTE REUMATISMO. Tratamento especializado pelo MÉ-
TODO MONTANARI, rápido e indolor, SEM OPERAÇÕES, SEM
INJEÇÕES e SEM IIOSPITAT.IZAÇÃO. Método usado e ex-
nerimentatlo com êxito nas Clinicas de PARTS, ROMA, MILÃO.

VENEZA e PADUA.
Em São Paulo: CLINICA MONTANARI — Rua São Luís, 258
— Tel.: 4-3717 e RIO DE JANEIRO — Rua Conde de Bonfim.
731. Consultas médicas diárius, sábado incluso, das 10 às 12 e

das 15 às 17 horas.
Para tratamento anotado — Solicitem, pelo Correio, o folheio

«NOVO MÉTODO MONTANARI».
Diretor Clínico — Dr. Gll Alvarenga — Tel.: 37-5549.
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O mundo
da

^J elegância
EM SUAS MÀOS

As mais belas

criações da Moda,

em todo o mundo,

estão ao alcance

das suas mSos

nas maravilhosas

páginas de
"Gran-Moda".

EM TODAS AS

BANCAS DE JORNAIS

Se|a de que morca for,
a sua lãm.rta cortará
melhor e mais depres.
sa, se V. usar o cre-
me INGRAM'S-men.
tolado, concentrado,
realmente econômico I
A barba mais cerrada
é uma barbada com
INGRAM'S.
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^ INGRAITS
IN . 7.033 é0**ér«/
CREME MENTOLADO E CONCENTRADO

FRIGIDAIRE modelo 1951

COM » TRADICIONAL COBTRSIA BHITÍNICA.

IRITISH OVERSEAS AIRWAYS CORPORATION

3X0 PAULO W 0» JANE1B0 RECIFB

Entrega imediatai A vista e a prazo sem fiador!

Afinal, já está no mercado, para entrega imediata, a famosa Frigi-

daire americana - de 7 - 9 e 11 pés - sem fila e sem fiador, por preços

normais, com garantia de 5 anos fornecida pela General Motors!

E, além das vantagens de preço e qualidade oferecidas por esta

marca reputada, V. S. contará também com o serviço mecânico espe-

cializado de Cimaipinto. Visite-nos hoje mesmo!
25 a nos

CIMAIPINTO
t r a d i ç â WÊÈtmlM

mereèifp;:
g ei adel^li^»

1%_r-
M>

Rua México, 31-B, Loja,
tels. 32-4531 e 52-3905
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COMÉRCIO, PRODUÇÃO E FINANÇAS
Mercado cambial

O mercado cambial aluiu, ontem,
em posição estável, u som alteração
n*s taxas. O Banco ti» Brasil vendia
li'»i-a a CrS 52,4160 e dólar a CrS 18.72,
e comprava 8 CrS 51.46-10, e a Cri
Tá.ns, respectivamente.

Assim, lechou inalterado.
O Banco do Brasil afixou, ontem, as

seguintes taxas :
Vendas' Compras

Cr*
18.72
5-.41BU
4.;iKti2
1.7096
0.U535
0.3120
0.6572
1.20
0.3778
2.7353
3.6209
0.3744
1.337.1
9.8268
4.9234

FINO

3S.3S
õl.4(vll.
4.271Õ

0.0525

0.633-!

0.3642
2.63ut!
3.5551 |
11,3676 ! Unif
1.311)1) ! Div.
9.4256 | —
4.8339 I idcm

D
< nlem,

na bate de
ou rmoc-

Dólar, a vista 
i.ibra 
Franco suico 
Pesêla 
Franco trancos ....
Peso boliviano ....
Escudo 
Soler peruano 
Franco belga 
Coroa dinamarquesa
Coroa sueca 
Coroa 1 checa 
Piso argentino —
Peso uruguaio 
Florim 

OLHO
O Banco do Brasil comprou

il j-rama de nuro tino, •-

1.000 P"r 1.000 em barra ou
dado, ao preço rie Cri -'O;*"6»

MftDIAS CAMBIAIS
Em 3 do corrente registraram-se

na Câmara Sindical, as seguintes me-

dias cambiais :
A vista :

Dólar 
Londres 
Franca • •
Bélgica Urs. belgas)
Suiça 
Suica 
Dinamarca 
Kspanlia 
Holanda 
Portugal 

Câmbios estrangeiros
NOVA YORK, 5.
A vista (telegrátlca) :

Ahert,

S50 Bras. de En. Elétrica,
port., CrS 200

133 D. Santos — Nom. —
CrS 20(1

100 Sao Jerônlmo, Ord. —
CrS 100

250 Paul. de Força e Luz,
CrS 200

10 Sid. Nacional, CrS 200,
Dehênllires :

199 Bco. i.ar Brasileiro —
CrS 200, H% 
Lei. hipotecárias :

200 Bco. d aPref. rin Dlst.
Federal, CrS 1.000, 1%
Alvarás, div. pública, :

7 Apls., Uniíormisadas ..
2 Idem, CrS 200

Div. particular :
52 Ac. rio Bco. Comércio,

CrS 200, — Nom

190,00

210,00

41.00

205,00
1SÜ.Ü0

199,00

850,00

706,00
120,00

310,00

Cr?
18.72
52.4150

0.0535
0.377S
4.3S62
4.3881
2.7353
1.7096
4.9234
0.665S

lfeeh.

105.00

705,00
670.00
710,00
6*0,00
755,00
680,00

$(55.1)0
 1.030,0(1
 910,00

 845,00
 71,50
 1.42,00
 362,00

735,00
3.690.U0 3.670,00

p/ELondres

Amstérdam — p/G-

Montreal

2.8006/2.8018 2.8006/2.8018

26.30/32 26.31/34
95.56 95.56p/5

Berna time) -g&m.** 
23.24/23.26

Bélgica - I^j;^ !.9887/1.9912
Paris - ¦,^gõg;0;2862 u.2856/0.2562
Montevideo 

'- 
p/P» S»»l° 53'1()

Madrid — p/P-' • •.• •
Kstorolmo — p/Kr.
Lisboa — V 'Esc. ..
B. Aires — p/P. ••
K. Janeiro — p/CrS

53.10
9.16 9.16

19.35 19.35
347.348 347 ,'348

7.25 7.30
5.46 5.46

BUENOS AIRES,
A vista, sobre :

5.

Ahert. Fech.

39.38

39.42

39.38

39.42

Londres, t/venda —
P./£ 

Londres, t,compra —
P./£ 

Nm a Voi k. t/v-enda,
_ P./l-SS lOO ... 1.408.00 1.408.00

Nova York. t 'compra
— P./USS100 1.406.00 1.406.00

MONTEVIDEO, !
A vista, «obre :

648,00
580,00

167.00
.150,00
145,00

290,00
205,00
940,00

447,00

850,00

«540,00
900,00

Londres t/venda —
P.í 

Londres t/compra —
i'/t 

N Vork, t/venda,
P/USS100 ...

N. üm-K, t/compra,
P.USS100 ...

LONDRES, 5.
A vista, «Obre :

Ahert.

5.46

5.32

Tech.

5.46

5.32

203.44 2OS.00

201.00 201.00

Ahert. Fech.
2.79.S7 2.80.12

12.23 32.26
80.35
19.32
6.72

979.00
139.90

10.63

No\a Vork — £ ..
Berna — 
Llsüoa — Esc
Copenhague — L. ..
Montevideo — P. ..
Paris — 
Bruxelas — F. B.
Amstérdam — G. ...
Canadá — p/S_ ....
Estocolmo — K. ..
Oslo — 
Gênova — 

Bolsa de Valores
Esteve a Bolsa de Valores, ontem,

com regular movimento de trabalhos,
tendo havido negócios, no entanto, de
pequeno vulto. Cotaram-se os titulos
em evidência sem alteração apreciável
« estáveis, tudo como se verifica em
seguida :

VENDAS KEAL17.ADAS ONTEM

S0.65
J9.56

6.72
981.00
140.10
10.65

2.92.50 3.93.00
14.47 34.50
19.9S 20.02
1.S00 1.800

Apólices iterals Or$
10 Lniíormisadas 700,00
46 I). Emis., port 660,00
10 idem 690,00

4 idem 70S.00
134 Idem 710,00

31 Reajüstamento 750,00
Ohrisracões :

645 Guenra, CiS 1.000 735,00
102 Idem 736,00

27 Idem, CrS 5.OOO 3.680,00
27 Idem 3.690,00
12 Jdem 3.695,00

Kstaduals — Apls. :
14 E. Sanlo — port 445,00
33 Idem 448,00
30 Minas — 1.177 6-10,00

130 Mina3. Rec. Econômica,
A* série 590,00

22 Minas, 1» série 165,00
69 Idem, 2» série 349,00
24 Idem. 3» série 143,00

410 E. KiO-Elet., 2» série 900,00
11 São Paulo 204,00

369 Idem, tnilorm 938,00
69 Idem 940.00

M. do n. Federal :
25 Kmp. 1904, port 585,00

100 Dec. 3.264 170,00
Ranços — AçÔM :

KKh Brasil, CrS 200 540,00
50 Comércio — Nom., CrJ

200,00 860,00
86 Crédito Pessoal, Pref.,

de CrS 100 130,00
SO Pref. do D. Federal,

de Cr$ 200 215,00
Companhla/i :

1682 Prog. Ind. do Brasil —
Cr5 200 1.300,00

100 Paul. de E. de Ferro,
port.. CrS 200, 190,00

DORES REUMATISMAIS
» Tratamento Moderno pelas ondas
í-ltra-sanlcaa. — Dr. _.. PARA-

. CAMPO. — Kua Santa I.uzia 798** — 9.i andar, snla 902 Edifício
 do Clube MilitaT 

OFKKTAS OA BOLSA
Vend.

¦")%

Emis., Nom.,
5% 
— Caut

Kmis., pt. 5Ct,
Idem — Caut
Jlea.iust. — 5'.»
Obras du Porto, 5?i>

Obrigações :
Tes., 1930, 7V„ 
Tes., 1W.'VJ. ilo 
Tes., 1939, 1"-'o ....
Tes., 1921. 1% 
Ferroviárias — 7?o . 
Guerra, CrS 100, .. 
Guerra, CrS 200, ..
Guerra, CrS 500, . 
Guerra, CrS 1.000,.. 737,00
Guerra, CrS 5.00O,

ApAl. Estaduais :
Minas — deo. 1.177
Idem, 1%, port. ..
Jdem, 7%, Nom. ..
Idcm — 3» série, b%
Idem — 2» sorle, 5%
Idem — 3» série, 5%
Rec. Econômica, 7?í>
M. Gerais, 5%, Emp.

(popular) 
São Paulo — 5% ..
Idem — l!nif., S?í>
Kori. E. do Rio —

CrS 60O
Esp. Santo, CrS 500,
Pernambuco, 5% ...
Pret. dp. Niterói, 89Ã
Pref. de Campos, &%
Ptei -K l-iek tion-

zonte, 1% 
Pret. J. de Fora, 9%
Rod. R. Grande, S%
_let. _, do Kio, 2»

série — &% 
frei. N. Friburgo —

1%
Apíil. Municipais :

Emp. 1901. b%. pt.
Kmp. 1931, 6% ..
Emp. 1906, 69b, pt.
Dec. 1.550, 7% 
Dec. 1,999, 7% ...
Ilec. 1.948, 1% ...
Emp. 1917, b%. pt.
Emp. 1904, 51;-, pt.
Dec. 3.264, 1% ...

Atiles lln Bancos :
Pref. do D. Federal
Brasil 
Comércio — Nom. ..
idem — port
Ribeiro Junqueira ..
Uüv. Koxo, Pref. ..
Federal 
Moreira Sales 
Capital 
Maua 
Boavlsta 
Ind. Brasileiro, pref
Com. e Ind. de Mi-

nas Gerais 
Port. rio Brasil 

Ji. de Ferro :
Minas São Jerònimo

Ord
Idem — Pref
Paulista — ixjrl. . ..

Cia. de Seguros :
«A incotiiidênr.ia> ..
Previdente 

Cia. de Tecidos
Petropolitana 
Brasil industrial ....
Prog. Industrial 
Nova America 
América Falirll ....

Cias. diversas :
BelRo Mineira 
Iriem (novas) 
Bins. de En. Elétri-

ca — port
Cerv. Brahma, Pref.
Idem — Ora ... .
Docas de Santos, pt.
Idem — Nom
Butiá 
Sid. Nacional 
Panair do Brasil .,.
Ferro Brasileiro ....
Parafusos Sta. . Rosa
Marvin  ...
Paulista de Força e

Luz 
S. M. Eletricidade —
Pref

Forca e Luz de Mi-
nas Gerais 

Vaie do Rio Doce .
Mesbla 
Máquinas EIna ....
Ultragàs, pret
Usinas Nacionais . .
Bras, de Meias, Ord.
Cerv. Cairü 1.150,00
Gás Esso  
Docas da Bahia 
Martins Ferreira ..
Panair 
Lo.las Americanas ..

Dcbênrures :
Docas ile Snntov, 7%
Ferro Brasileiro ....
Antart. Paulista, $%

Let. hipotecárias :
Lar Brasileiro 
Banco ria Pref. do

Distrito Federal ..
Brasil — 5% 

Comp.
700,00

665,00
708.00

750.00

640,00
550,00

50,00
165,00
149,00
140,00
585,00

204,00
935,00

540,00
440,00
46,00

160,00
S25.00

490, OC

870,00

Programas de produção
MAIS 

de um mês decorrido da posse do novo govêrno dn República,
continuam todos quantos se interessam pela solução dos pro-
blema» da economia, brasileira a. aguardar com vim ansiedade

a organização dos programas de trabalho que haverão de nortear as
atividades das classes produtoras.

Nada é tão indispensável, neste país avassalado vela miséria e
¦pela inflação, do que um bom plano de fomento à produção em to-
aos os setores da economia.

Ko entanto, a êsse respeito, tudo é silêncio, até agora. Apenas
o Ministério da Agricultura tem manifestado, a sua disposição de in-
tensificar a, cultura do trigo, que muitos temiam, e temem ainda,
possa ser descarada c preterida pela do milho, a cuja civilização,
por força talvez dn influências ancestrais, misturadas com as suas
inclinações platinas, quer nos atrelar o atual ocupante do Catete.

Quanto ao fomento ria produção industrial, então, nem se fala,
pois o 'ministro responsável por ela não chega para as homenagens
"trabalhistas" e, as lutas internas do partido de que é presidenle.

Ko terreno da pecuária, a, coisa, está ainda. pior. pois o que se

pretende fazer, para efeitos demagógicos, é. destruir êsse ramo da
nossa economia, em benefício, também... da Argentina.

Oa programas de produção, para serem eficientes, haveriam, de
supor a, mobilização dos técnicos, e estes ficaram fora, dos -minislé-

rios e da maior parte dos departamenlos-chave, como também exigi-
riam a, organização em novas bases do crédito e ííos financiamentos,
problema que ainda -não encontrou ressonância nem no Banco do
Brasil — onde se trata- de fazer inquéritos que a- nada conduzirão,
— nem no Banco da. Prefeitura, nem na Caixa de Crédito Coope-
rativo.

Cuida-se, porém, dr. cortes nas verbas ministeriais, cortes que
alcançam, em certos casos, as próprias dotações destinadas ao fo-
¦mento da produção. Eis lima qeusião de importância apenas relativa-
que. se pretende transformar em, panacéia para a cura- dos males que
anemizam „ organismo econõmxco-finunceiro do país.

Enquanto isso a produção continua, desorganizada, e abandonada
à sua própria sorte, como se não dependesse rio seu aumento e ria
tua diversificação a -única esperança que nos resta de sairmos da ne-
gra situação em que nos encontramos.

CÂMBIO
Taxns de ontem, * vista, no

Banco do Brasil:

Venda: Dólar . . . 18,72
Ubra . . . 53,4160
Franco suíço 4,3862

Compra: Dólar
Ubra
Franco suíço

18,38
51,4610

4,3718

Janeiro 448.00 450.00
Vendas  500 13.500
Mercado  Est. Est.

DISPONÍVEL
Tipo 4 — CrS 
Tipo 5 — CrS 
Tipo 6 — CrS 

CM fEKNAMBUCO
RECIFE. 5.

1'rcco por 15 quilos

VIDA BANCÁRIA

464.00
445,00
429,00

Comprador
Matas thase 3.» .
Sertões tbase 3)

Posição estável
Entradas 
Do 1» selembro .
Exportação ..
Existência .. ..
Consumo local

EM NOVA ÍOKK
NOVA VORK, 5.

Feriado.

Cacau
NOVA VORK, 5.

Hoje Ant.
395.00 395.00
420.00 420.00

 S.115
1TC.435 175.435

26.123 26.833
700 J00

Instituto dos Bancários
MOVIMENTO DO DIA Z

ASSISTÊNCIA MÉDICA: — 9 exa-
mes de laboratório — 4 exames de
raios X — 3 internação hospitalar —
2 tratamentos especializados — 5 Ins-
pecões de saúde.

AMBULATÓRIO — CONSULTAS: —
Cirurgia. 3 — OlorrinolarinKologia, 1
— Ortopedia, 4 — Clinica médica, 4 —
OftalmoloRia, 1 — Neuro-psiquiatria,
_ — Urologia, 3.

Aplicações fisioterápicas, 23 — In-
íeções, S — Curativos, 12 — Imobill-
zacóes diversas, 1 — Massagens ma-
nuais, 6.

Notícias diversas
PRIMEIRO CONGRESSO INTEKAME-

RICANO DE BANCÁRIOS

870,00 850,00

-00,00

156,00
175,00

590.00
180, UO

550,00
450,00
aõO.OO
198,00

3.200.0O
140,00

42.00

530,00
154,00
.. 731(10
170,00
178,00
1/1,1;!
1<>K.I»(i
535,00

210,00
540,00
400,00
530, U0

WOO.OL
100,00
200,00
160,00
190,00

320,00
500,00

40,00
58,00

180,00

DESENHISTA

* RIO
TEL.4 3-4408 -REEMB.PpSTÁL
AV. PRESigfcRÒA5;A \í»A - fc ¦

210,00 —
7.000,00 

320,00 310,00
30O,Wi

1.400,00 1.300,00
625,00
730,01.

400.00
1.660,00 1.630,00

195,00
090,00
(>Hll.:,l
205,00
230,00
40,00

lSO.ltU

tal <aç. de 10 sliillings) 0.15. 6
Rio Flour Mills & Grana-
ries  1.15.10

rmiLos ESTKANOBIKOS
Consols, -i3Á%  C8.10. v

MERCADOS
Café

O mercado de café disponível fun-
cionou, ontem, em condições calmas
e com os preços inalterados. O tipo 7
ioi cotado ao preço anterior de CrS
182,00 por 10 quilos, na pedra, e não
houve vendas sôhre o disponível.

Fechou inalterado.
COTAÇÕES POR 10 QUILOS

Tipo 3. . 184,40 || Tipo 6. . 182,60
Tipo 4.. 183,80 || Tipo 7.. 182,00
Tipo 5.. 183,20 || Tipo 6.. 1S2.00
PAUTA — Est. rie Minas2: café eo-

mum, CrS 18,20. Idem fino, CrS 19,90.

En.p. de Guerra Brita-
nico, U'á%, 1935-47 ..

Shell Transp. Trading ..
Canadian Eagle Oil ....
Royal Dulch Petroleum..

92. 3. 9
4. 4. 4
1.14. 4

25. 2. 6

Estado do Rio
CrS 18,20.

MOVIMENTO
Entradas :

Leopoldina
Central 
Reg. Esp. Santo
E. de Rodagem
Cabotagem

Café

ESTATÍSTICO
Sacas

Total 
Do 1" do mes 
Desde o 11 de julho
Idem, ano passado .

Embarques :
América do Norte .
África 
Europa 

21.746

21.746
54.146

3.432.455
3.707.055

DIVERSOS
EM NOVA YORK

NOVA VORK, 5.
CONTRATO «U»

Abert. Fech.
 n/c. 52.90
 n/c. 52.60

n/C. 52.33"... 
n/c. 51.80

 n/c. 51.20
Paralizado e nãe

Estável, cnm alU

Meses :
Março 
Maio 
Julho 
Setembro 
Dezembro 

Na abertura —
cotado.

No fechamento -
de 13 a 15 e baixa de 5 pontos.

CONTRATO «S»
Abert. Fech.

 53.50 53.85
 53.40 53.55
 53.00 53. IS
 52.70 52.73

.... 52.32 52.35
  1.250

Estável, com baixa

Meses !
Março 
Maio 
Julho 
Setembro .. .
Dezembro .. •
Vendas 

Na abertura

50.200

17.700

210,04)
215,00
44,00

185,00
105,00
285,00

390,00

205,00

280,00
200,00

600,00

280.00
180,00

4.200.00

«00.00
390,00
105,00

200.00

860.00
020.00

200,00

ISO, (JO

190,00

HIO.OC

1.18,00

570,00

200,00
500,00

4.000,00

I 78,00
199,00
190,00

198,00

845,00

Total  73.900
Do 19 domêS  S8.311
Desde o 1" de julho 3.106.136
Idem, ano passado ..;' 3.288.126
Existência .. .'  709.163
Idcm, ano passado  S62.431

barques  195.998
barquos  129.967

Lonsumo locai 1.050
Idem, interior 

OAFE' A TERMO
titntraln c.A»
ABERTURA

Cotações por 10 íullns
Meset Vend < »mp

Marco 1S4.50 3S3.H0
Abril 183.40 182.90
Maio 182.50 181.60
Junho 189.00 179.10
Julho  s/v. 176.00
Agosto  s/v. 175.30
Vendas  2.000 sacas

Mercado fraco.
KECHAMENTO

Cutacoet poi iu iiullot
Meses Veod. I .nnp.

Março  s/v. 183.50
Abril 183.30 182.70
Maio  s/v. 181.50
Junho 179.50 179.00
Julho 179.30 176.50
Agosto 176.00 175.00
Vendas  500 sacas

Mercado calmo.
EM SANTOS

SANTOS, 5.
DISPONÍVEL

Hoje

55.75 55.75
55.25 55.25

56.75 56.75
55.50 55.50

Stock Exchange de
Londres

LONDRES, 5.
TtTCLOS BRASULEIRO»

Federais :
Conversão, 1910, <% ...
Emp. de 1913, 5% ...

Estaduais :
Distrito Federal, 5% (na-

cionalizado) 
Rio de Janeiro, 1927, 1%
Bahia, 1928, 5Ç1 

Titulo» diversos :
City of São Paulo Impro-

vements and Preehold ..
Bank of London South

América Lada
Sau Haulo tias C». Lida.
Brazillan Warrants Agen-

cy Financo C». Ltda.
cables » Wireless Ltda.

ordinárias 115.0.0
Ocean Coai & Wilson, Lt. o. 3.10
Imperial Chemical índús-

tries Ltda  2. 3. 7
Leoonldina Rallvvay Ci.

Lida., 6'i%, 1935 .. 144. 0. 0
Lloyd\s Bank Ltda. <A» 2.16. 9
Sao Pauiu Rauwa> C».

Ltda., de 60% de capl-

AH. 0. 0
49.10. 0

35. 0. 0
44. 0. 0
39. 0. 0

94.10. 0

6. 1. -
8.10. II

S. 8. 9

DR. FERNANDO LINHARES
CIRURGIA DA SÜRDEZ — Ouvidos, Nariz e jtarganta

 Rua México, 98 — 8» andar — Tel.: 23-0515. 

Tipo 4 (mole)
Tipo 4 Criuro)
Tipo 5 Iduro)
Posição . . .
Embarques ..
Entradas ..
Existência ..
Saidas

Ant.
399.00
196.00
186.00
Calmo
7.953

18.568

Marco .. ..
Maio 
Julho 
Setembro ..
Dezembro ..
Janeiro, 1952
Vendas ..
Mercado . .

199.00
196.00
186.00
Calmo

.. .. 4.100
6.182
 1.924.039 1.921.957
 27.645 ——

«TÍRMO»
CONTRATO «B»

 194.90 194.90
 .197.90 196.90
 197.90 196.90

397.80*196.90
 197.80 196.90
 197.80 196.90

 Paral. Calmo

CONTRATO <C»
Meses Abert. Fech.

Marco 201.50 201.50
Maio 205.00 204.40
Julho 206.20 206.00
Setembro 207.20 207.20
Dezembro 207.50 207.50
Jajieiro, 1952 207.80 207.S0
Vendas   500
Mercado Calmo Calmo

JSO ESPIRITO SANTO
VITORIA, 5.

Funcionou calmo, eotando-se o tipo
7/8 ao preço de CrS 178,80 por dez
quilos.

No preço acima nao esta incluída
a taxa de imposto sflbre vendas a
consignação.

de 18 a 40 e alia de 5 a 7 pontos.
No fechamento — Estável, com alta

de h a 10 e baixa rie 5 pontos.
DISPONÍVEL.

NOVA VORK. 5.
C O M P R A D O R E S

Santos (mole) :
ripo Santos, n. 2 .
Tipo Santos, n. 4 .

Santos
(estritamente mole)

Tipo Santos, n. 2 .
Tipo Sanlos, n. 4 .

Açúcar
O mercado de açúcar regulou, ontem,

firme e com os preços inalterados.
MOVIMENTO ESTATÍSTICO

Entradas Sacos
Dc Pernambuco  
Ue Sergipe  

Total  
Saídas •
Existência 132.799

Cutações pur «0 quilos :
Branco crista)  198.00
Cristal amarelo  177.00
Maseavlnho  173.01!
Mascavo  161.00

EM PERNAMBUCO
RECIFE, 5.

Usina de primeira 
Usina de segunda 
Cristal 
Dcmeiara 
Terceira sorte 

Colações por 10 quilos
Somenos .. 
Mascavo 

Posição estável.
Entradas . .
Do 1» setembro
Exportação ..
Existência  8»14.862
Consumo lueal .. 4.000

DISPONÍVEL
EM S. PAtiO

S. PAULO, 5.
O disponível da Bolsa de Mercado-

rias de São Paulo apresentou-se com
as seguinter, cotações ttabela oficial)

175.00
350.00
150.00
13S.0Ü
r./c.

36.20
 32.5U

 75.261
4.156.956 4.156.956

26.296
875.158

2.000

Promovido pela Associação dos Han-
cários du Uruguai, Federação dos 13;'.n-
cários de Cuba e Federação rios Banca-
rios do Chile, realizou-se, de 19 n 2,->
do mês próximo passado, o Congresso
dos Bancários ria América, em Monte-
vidéu, cumprindo-se o temário prevhi-
mente preparado, que abrangia as prin-
cipais aspirações d-.:.? bancários.

A delegação dos bancários do Bra-
sil teve oportunidade de dar a conhe-
cer, tanto nas comissões como em nle-
nário, as nossas leis de proteção ao
trabalho.

Os trabalhos decorreram em ambien-
te de grande cordialidade e entusias-
mo, lendo alcançado completo íxito,
ficando fundaria a Confederação Ame-
ricana rie Bancários, dependendo, entre-
tanto, a filiação dos que desejarem, de
posterior pronunciamento, depois rie
cumpridas as rtisposições legais nos res-
pectivos países.

Mereceram especial menção de parte
rias delegações participantes a nospi-
talidade e alto espirito sindicalista «le-
monsfrado pelos colegas uruguaios, que

Firme 
"com"ãu_"_e Iori,m PrútliS')s e incansáveis em pro-Firme, com alta cle 

j porclonar ambiente rie satisfação a lo-
dos os que participaram do Congresso.

CONVITE AOS BANCÁRIOS

Recebemos:
«Convidamos todos os colegas para

assistirem, dia 6, ãs lSh3ürn, na sede
rie nosso Sindicato, sito à av. Presi-
dente Vargas, 502, 221* andar, h entre-
ga à. presidência rie nosso órgão, rias
listas de assinaturas rehindicalórias
percorridas nos diversos bancos de nos-
sa capital.

Firmados em princípios, devemos
unir-nos e exigir que o nosso órgão
classista seja, realmente, a voz dos
bancários.

Só poderemos reconquistar os nossos
direitos, unificando essa classe que já
tomou corpo e so firmou no conceito
administrativo dos povos e que cons-
titul o esteio da grande máquina eco-
nõmico-íinanceira de nossa pátria. .

oferscldo aos s«ui amigos uma cho-
pada. • • •

Anlversarlam hoje os bancários Hélio
Alvarez e Maria de Lourdes M. P.
Lima, associados do City Bank Clube.• * •

Transcorre, ho.le, o aniversário dos
seguintes associados da A. A. Banco
do Brasil:

Eduardo Vitorio Malachine, MarJIla;
Félíx Lima Júnior, Maceió; José Joa-
qulm Ferreira Machado e Sllva, Sacor;
Mário Eggers, Pôrto Alegre; Mauro
Mota de Meneses, Santa Maria; Paulc
Manuel de Lion, Emrel; Silvio Vieira
Peixoto, Credl: Francisco das Chagas
rie Almeida Nascimento, Camocim; e
Paulo Borges Cardoso, Cxa. Assistên-
cia.

Dr. Duarte Nunes
Doenças dos òr.ftos senilo urinaria* —
Ambos os sexos — Hemorróidas —
complicações — Das 8 is 18 horas -»

Senador Dnntns, 85, sobrado. —
Telefone: Sü-fiHSB.
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rCALENDULAl
I^COMCR.YfeJ

Abert. t>ech.
38.37 37.65
37.73 37.18
37.38 37.00
37.25 36.75
36.50 36.20

315 contratos

Meses:
Em mai ço ....
Em maio 
Km julho 
Em setembro ..
Em dezembro .
Vendas 

Na abertura -
35 a SO pontos

No fechamento — Estável, com alta
de 1 a 23 pontos, parcial.

Trigo
CHICAGO, 5.

FECHAMENTO
Preço poi bus.leil,

oaia entrega ;
Ilo.ie Ant.

Março  2.4025 2.4050
Maio  2.-1487 2.4500

Informações diversas
ASSEMBLÉIAS GERAIS

Realizam-se, hoje, as seguintes:
Banco Delamare, S.A., às 14 ho-

ras, av. Presidente Vargas, 446.
Banco Português do Brasil, Socie-

dade Anônima, às 16 horas, rua da
Condclárla, 24.

Sacipa S.A., Comércio e Impor-
tação rie Produtos Americanos, ãs 16
horas, rua Clarisse Índio do Brasil, 20.

Banco Financial do Brasil S.A.,
às 17 horas, rua rio Ouvidor, 69.

Companhia Internacional de Se-
guros, às 11 horas, rua Sete de Se-
lembro, 94.

¦— Química Slron industrial e Comer-
cio S.A., às 14 horas, rua Sâ Frei-
te, 58,

Metalbras S.A., às 10 horas, av.
Almirante Barroso. 91.

Companhia Agrícola e Saneadora,
às 14 horas, estrada dos Bandeirantes,
quilômetro 30, Freguesia.

Companhia Atilo Carrocerias (Jer-
mava, às 14 horas, rua Coronel Al-
meida, 53.

Vidraria Unia» S.A., às 17 ho-
ras, rua Aluisio de Azevedo, 65.

Madeirense do Brasil S.A., ln-
dústria e Exportação de Madeiras, às
16 horas, rua Mayrink Veiga, 17 e 21.

Sociedade Brasileira de Química,
às 17 horas, av. 13 de Maio. 23,
edifício Darke, 12» andar, sala AB-2.

DACTILÓGRAFA
Precisa-se em grande Companhia Impor-

tadora, que seja hábil e rápida na máquina.
— Procurar D. Iva, na MESBLA S. A. — Rua
do Passeio, 48/54, Direção Geral.

RIO COMPRIDO
Vendo ótimo prédio com 2 pavimentus para ser entregue vario
Constando de: 1» pavimento — Boa loja e residência «os fundos,
com 2 quartos, 1 sala, cozinha, banheiro e quintal. 11 pavimento
— S quartos, 3 salas, cozinha, banheiro e área. Preço CrS ......
530.000,00 — â vista. Tratar com MILTOX ROCHA, à av. Nilo
Peçanha, 26, sala 70l: Tel. 42-9506, das 9 às 12 e das 14 às 18 horas.

Lutando e pregando o sindicalismo na
sua expressão legillma, é que podemos
levantar e manter de pó a voz inaba-
fã vel da classe bancária brasileira.

Para com o nosso Sindicato temos
uma grande responsabilidade: a rie
conduzi-lo na trilha de seus princípios,
o de estar sempre na vanguarda da
defesa de nossos diieitos, esquecidos
em grande parto no passado e ^ran-
demente exigidos no presente.

Desta maneira, companheiros banca-
rios, vamos defenriè-los, exigindo da
presidência do IAPB uma relação de
unidades residenciais, que realmente e
infelizmente estão entregues a estra-
nhos à nossa classe.

A Comissão — Leonardo d'Avlla
Lins, Joaquim Pereira Barreira, Carlos
Alberto Alcântara de Barros.»

SOCIAIS BANCARIAS
Transcorreu ontem o aniversário do

bancário Paulo da Silva, funcionário
do Banco Mineiro da Produção, tendo

DIÁRIO AGRÍCOLA

Assistência aos lavradores

SAMPAIO
Vondo ótimo prédio de frente de rua eom 8 quartos, 1 sala, co-

r.Inha e quintal, à rua Alzira Valdetaro, 22 — Preço CrS 150.000.Wl.

sendo parte a vista e o restante em prestaçõen de CrS 1.374,10.

Tratar com MILTON ROCHA, à av. Nilo Peçanha, 26, snla 101.

Tel.: 42-9506, das 9 à» 12 o das 14 às 18 horas.

ESCOLAREI
NOVOS E USADOS

PARA TODOS OS CURSOS
LIVRARIA SÃO JOSÉ

38 — RUA SÀO JOSÉ' — 38
Fone: 42-0435 — Rio de Janeiro

LÁPIS GRÁTIS AOS ESTUDANTES

SÓPOLIS
Construa a sua casa de veraneio nessa cidade, si-

tuada a uma altitude de 900 metros, clima europeu e
próximo ao Higino Palace Hotel. Terrenos de 700 a
14.000m2. Preço a partir de 47.000,00 (os menores),
sendo 20% de entrada e o restante em 120 prestações
de Cr$ 456,00. Condução grátis para os interessados fj
Tratar com LORETO, à av. Passos, n. 33, 2° andar, I

sala 211. Tel. 43-8423. Atende-se a domicílio. \

Sacas, pnr quilos ;
Kelinado frustrado 
Cristal . JNorle 
Somenos do Norte
Demerara do Norte 
Mascavo do Norte 
Das Usinas do Estado (posto

vagão, para o atacadista,
saca de fiü quilos :

Jleíinado extra 
Cristal 
Do atacadista para o varí.io,

ou ind., sacas de 60 quilos :
Cristal .
Refinado

Cr»
_3U,00
195,00

.180,50
177, HO
180,00

J05,(*J
163.4U

18B/J0

Arrecadação
Renda federal :

A Rccebedoria do
Distrito Federal
arrecadou ontem

Renda municipal:

A Prefeitura do
Distrito Federal
arrecadou ontem

Cr$

10.246.454,20

12.084.483,50

extra  277,80

Algodão
Esse mercado funcionou, ontem, flr-

me e com os preços inalterados.
MOVIMENTO ESTATÍSTICO

Entradas Fardos
Do Ceará  
De Cabedelo  
Do Maranhão  
De Natal  

Visando o desenvolvimento da produ-
Cão agrícola, de acordo tom o plano
do governo e em cumprimento a reco-
mendaçüo feita pelo ministro .loão Cleo-
fas, acha-se a Divisão de Defesa Sani-
tãria Vegetal empenhada em articular
suas atividades com as ria Divisão de
Fomento da Prqducao Vegetal, no sen-
tido de prestar maior assistência aos
nossos lavradores.

Ainda agora, com esse objetivo, aque-
Je órgão do Ministério da Agricultura
provideuclou o embarque, para o nor-
deste, por via marítima e terrestre, do
copioso material de defesa agrícola, pa-
ra atender ao combate h broca do ca-
fé, anel vermelho do coqueiro, pra-
gas do algodoeiro c formiga saúva.

Para o inicio dos trabalhos, no cor-
rente exercido, os Estados da Bahia —
Pernambuco — Alagoas — Sergipe —
Ceará — Paraíba e Rio Grande do Nor-
te, serão supridos de materiais na im-
portáncia superior a 6 milhões de cru-
zeiros, ou sejam, 900 toneladas de B.
H. C. i 150 de Inseticida <.3-5-10», 20
de nematicida DD-Shel e 15 apllcadores
de fumigacão do solo DD-Shcll, além
de formicida, polvilhadeiras manuais e
mecânicas, caminhões para a redistrl-
bulcão c abastecimento ãs zonas dc
execução dos trabalhos, etc.

DEFKKA SANITÁRIA DOS REBA-
NHOS l)E MINAS GERAIS

Dentre as Inspet orlas Regionais su-
bordinadas à Divisão de Defesa Sani-
tária Animal, sobressai, pelo vulto dos
trabalhos apresentados, a localizada em
Belo Horizonte. Cabe-lhe prestar assis-
tência a um rebanho que está disse-
minado pelas principais zonas dc Mi-
nas Gerais.

A peste suína e a febre aftosa vem
desfalcando os rebanhos e, por isso, o
objetivo da 1. R. em Belo Horizonte ê
aumentar a fabricação das respectivas
vacinas .

Total  
Salda» 382
Existência  82.183

Cotacfies por 10 quilos
Fibra longa :

Saridô (tipo 3) .... 365.00 367.00
Seridó (tipo 4)  358.00 380.00

Fibra média :
Sertões (tipo 3)  346.00 348.00
Sertões (tipo 5)  330.00 332.00
Ceará (tipo i!)  32S.00 330.UO
Ceará (tipo 5)  Nominal

Fibra curta :
Mala (tipo 3)  320.00 322.00
Paulista (tipo 5) .... 315.00 316.00

EM S. PAlll.O
S. PAULO, 5.

COMPRADORES
CotaefteK por 15 quilos

CONTRATO «C»
BASE — (Tipo fl)

Meses Abert. Fech.
Marco  n/c. 456.UO
Maio 447.00 453.00
Julho 448.00 452.50
Outubro 445.50 450.50
Dezembro 448.50 450.80
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AMERICANOS
Arrematados em leilão da Alfândega. Últimos modelos

em todas as cores.

AGORA CR$ 280.00
KUA SENHOR DOS PASSOS, 123

Próximo Av. Passos

MOVIMENTO DO PÔRTO
Navios

Signa
Del Monl»
Mormacrey
High. Brigadd
Eva Peron
Uruguai
Del Suri
Cuiabá
Rio Amazdins
I.óida México
P.lo .luruá
Mormacttd»
Mormacdal*
A ma deo
.laperl
Argentina
S_t__3 Lmd

Proredênclai

B. Aires
B. Aires
B. A ire»
B. Aires
B. Aires
Belém
B. Alegr»
P. Alegre

B. Aires
K. Vork

N. York
Amstérdam

Ent. | Saldai

- I

Destino | Tel*.

Fllad. | 23-0163
B. Aires | 123-ll.vl

| 43-0911)
Ixindres | 23-2161
Londres | 23-3143
N. York | 43-0911)
N. Orlea. j 23-4134

j 'Jlí-oVuG
| B3.S75B

| 2S-3768
j 43-3124
| 4:!-0!U(>
| 4:t-ou l n
I 23-3113
| 43-2T0S

Aires j 43-0!'1(1 |

i

.Macau

Buenav
Macau
B.
B.

TRANSPORTES AÉREOS
Fará informações sobro che-

gradas e partidas de aviões,
poderão ser usados, confovme
ti companhia, os seguintes te-
Iefones:

Aéro Geral 2B-G792
Aerovias Brasil .... 33-4800
Central Aérea S2-GU9
Air France 42-8888
Braniff 52-1836
Britsh 42-4046
Correio Aé. Nacional 22-68:.'í>
Cruzeiro do Sul 42-01)00
FAMA 42-4788
Ibéria 4:i-G0fiU
KOI 52-4654
Linhas Aé. Paulistas 82-5195
Nacionsl 82-9455
Natal 32-7179
Pan. Am. Airways .. 22-777»
Panair 22-7770
REAL 42-8614
Santos Dumont .... 42-8026
SAS 42-1704
TAL 32-7000
Transcontinental .... 43-0711
VAKIG 52-3700
VASP 42-8094
Viabrás 32-7399

— 0 —
AEROPORTO SANTOS »C-

iHONT — Kstac;âo de Hldros
42-6534; Estação Terrestres

(cheiradas) 22-8352; (partidas)
42-1814.

AEROPORTO 1)0 GALEÃO
Estação de passageiros da

«Air France» — Tel.: <;->v.
18; «Braniff» — Tel.: Gov
16: KI..M - Tel.: Gov. 115;
«Panair» — Tel.: Gov. 882:
SAS - Tel.: Gov. 81H.

Uma inovaçüo interessante é a orga-
nização dos «bancos de epitélW», nas
charqueadas, que aquela Inspetoria
Kegional vai emprender, com o que
será intensificado o fabrico de vacina
contra a febre aftosa .

O laboratório produtor de vacina «n-
ti-aftosa existente em Juiz de Fora, de-
vidamente aparelhado, encontra-se,
atualmente, em condições de abastecer
tOila aquela zona.

Kstã, também, a 1. R. em Belo Ho-
rlzonte Intensificando a produção da
vacina contra a pireumo-cnlerile dos
bezerros, que pode ser empresada em
larga escala contra uma doença que
tantos prejuízos lem causado íi pecuá-
ria, pois que é responsável por grande
mortandade entro bezerros, na primei-
ra fase da vida.

Durant o ano de 1950, verificou-se
que foi a febre aflosa a doença que
maior incidência teve no Estado de
Minas Gerais.

Por outro lado, a poste sufna, que
tantos prejuízos já causava, tem aldo
energicamente combatida e por ésle
motivo nao causa tantas apreensões.

Durante o ano de 1950, foram per-
corridos "275 municípios, visitadas 625,
propriedades pastoris, efetuando-se ..
64.435 vacinações — contra diversas
onzootias. Pela sede da Inspetoria Re-
ífional c pelos Postos de Vigilância Sa-
nilárla dlsseminarios pelo Estado de
Minas Gerais, foram atendidos 6.000
intressadns. Pelos laboratórios da Ins-
petoria Regional foram fabricadas e
entregues ao consumo, pelo preço do
custo 650.000 doses, correspondentes a
um valor superior a Cr$ 850.000,00.

A venda rie produtos adquiridos em
diversas fontes alcançou a cifra de
CrS 3S0.000,00.

Além dessas atividades, desenvolveu
a I. R. em Belo Horizonte outras que
dizem respeito fc deslnfecçfio de vagões,
inspeção de animais vivos que se des-
tinaram ao comércio interestadual e
aos principais matadouros e frigoríficos,
fiscalização de laboratórios s fabrica-
eào de prodtuos de uso veterinário .

NÃO AMOLE COM COLCHÕES DE MOLA
COLCHÕES SÕ DE:

\%»_«iTÜ*^ Colchões de crlna Ot» 150,nn
Colchão de crln» ÍI-» Cri 180,00
Colchão de ctarln» Cr* 360,(Ml
CoICbSo «le eortlç» Cr$ 380,00
Colchão de crln» nnlmal Cr» 420.110
Almofnda íi» cortlcm Cr» 4S,fl(l
Almnfadas de palna de iMa Cr» 45,00

CASA LUIZ PINTO
RUA FREI CANECA, 44 — TEL.: 82-3290

SRFORMAM-S- COLCHÕES PAKA O MESMO DIA — ATENDE-SE A
PEDIDOS DO INTERIOR — VENDEM-SE ARTIGOS PARA

 COLCHOEIRO 

Dr. Joaquim Vidal
OCULISTA AS 1* HORAS
Avenida Almirante Barroso, 07. 67. —

Telefone 22-6421.

SINGER e outras marcas
Compre sua máquina de costura
À VISTA OU A PRESTAÇÕES

Aceitamos trocas
VER A NOSSA EXPOSIÇÃO

Av. Venezuela, 27 - S. 518
PRAÇA MAUA' 

\\l% II1 31 *3

A LUTA QUE O
BISTURI PERDEU

Os enxertos de cornem, quo
permitem aos cegos recuperar
a vlsfto, demonstram o grau
rie adiantamento da cirurgia
moderna.

A descoberta dc FELBOVIN,
medicamento que aplicado sô-
bre o furúnculo determina a
abertura, evacuação e eicatrl-
zacão do mesmo, SEM DOR
velo preencher uma lacuna
existente da Terapêutica de
doença tão antiga, como seja
a furunculose.

A venda nas Farmácias e
Drogarias. Pedidos pelo reem-
bolso à Caixa Postal 235 —
Rio.

ÂNA HOTEL

/

POÇOS DE CALDAS
Balneário de água sulfurosa — Boi-
te — Cinema — Piscinas — Quadras

de Tênis — Parques
Diárias com refeições:

pessoa  Cr$ 130,00

pessoas  Cr$ 230,00

Informações e reservas; Edifício REX —

5.v andar — Sala 501 — Telefone: 22-8554

ERA ÊLE E... NÃO ERA ÊLE!...
EMPOLGANTE CASO DE AJIOR VIVIDO

COMO ACABAR COM AS DISCUSSÕES ENTRE MARIDO E MCEHER

Perguntas aos maridos —- A senhorita quer casar? — Aulas de. anior
Você tem tino para o comércio? — O fuçitivo de Santa Marta

POESIA —CORAÇÕES QUE EAEA.M — CANÇÕES FAMOSAS — PASSATEMPOS, ETC.

Leia o n. 18!) de GRANDE HOTEL, a mágica revista do amor, que dá sorte, e
tanto mais inimitável quanto mais imitada — Cr$ 3,00 — Nas bancas

r
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DR. EDGARD VALENTE
CIRURGIA — PROTOLOG1A - HEMORRÓIDAS

Consultório: — Rua Miguel Lemos, 44 — Sala 601 —
Tels.: 27-0489 —37-5489 — 52-5900 

DENTADURAS AMERICANAS
Com dentes translúcidos, por Cr$ 1.500,00

DR. RODRIGUES — Dentista-protético
Consertam-se dentaduras em apenas 90 minutos. Sua dentadura
quebrou? Procure o dr. Rodrigues, que a conserta em poucos
minutos, por preço módico. — Rua Buenos Aires, 147-A — V andar.

DIVIDAS INCORRAVEIS
Quer receber ou vender? Procure escritório técnico especializado.
Rua Gonçalves Dias, 84 — 6» andar — Salas 602|603 — Tel.: 43-9171. Das 8 às 11 e das 15 às 19 horas. —

NOTICIAS FORENSES

N
DOENÇAS DA PELE — SIFILIS

DR. EDSON DE ALMEIDA
Chefe de Clinica do Hospital dos Servidores do Estado

CONS.: — Rua Santa Luzia, 732 - Sala 1.214. - Diariamente,
 das 16 às 19 horas — Tels.: 22-2299 e 52-5442. 

Não há conexão entre ação de despejo e ação
executiva por alugueres

Promovido o magistrado — Mandado de segurança de normaiistas — Condenado um

advogado cearense — Tribunal Federal de Recursos — Justiça Militar

NERVOSOS
Desânimo — Angústia — InsÔ-
nla — Dúvidas e medos injus-
tiflcados. — Timidez — Irrita-
bllldade — Manias — Probie-

mática afetiva e sexual.

CLINICA PSICOSSOMATICA
do DR. EDGAR S. DOS ANJOS.
Rua México, 21 — 2» andar —
Diariamente, de 8 às 12 horas.

Sábados, até às 17 horas.

DR. FLÁVIO APRIGLIANO
Diplomado pelo «American Board of Otolarlngology»

BRONCO - ESOFAGOLOGIA E CIRURGIA DA LARINGB
CASA DE SAÚDE SAO. MIGUEL

Rua Conde de Ira já, 420 - Tel.: 46-0808
Cons.: - Tel.: 32-6761  Res.: - Tel.: 52-0086

FÁBRICA DE BOLSAS
ENCOMENDAS E CONSERTOS

Aceita-se qualquer feitio seja qual fôr o material ou modelo.

RUA 7 DE SETEMBRO. 177 - SOBRADO - TEL.: 43-3481.

José Maria Leite de Vasconcelos deu
entrada em Juízo a uma acao exe-
cutiva por alugueres, contra sua lo-
cataria Grace Ester Ida Mc Innes.-

Pretendeu que o feito fosse distri-
buldo à Sétima Vara Civel, uma vez
que, nessa Vara, corria uma acao de
despejo em que a sua inquilina
era ré.

No entanto, apreciando o pedido de
distribuição por dependência, o Juiz
Raimundo Macedo indeferiu-o, sob a
alegação de que nfio existe conexão
entre a acao de despejo e a acao
executiva por alugueres.

PROMOVIDO O «roíz
O presidente da República assinou

decreto, na pasta da Justiça, pro-
movendo a juiz, de Direito da Tercei-
ra Vara «Criminal, o Juiz substituto
Paulo da Mota Machado.

MANDADO DE SEGURANÇA
DE NORMALISTAS

No mandado de segurança Impetrado
por várias normaiistas, contra o dl-
retor do Instituto de Educação, o Juiz
Irlneu Joflll concedeu liminarmente a
medida, pronunclando-se desse modo:

«Advirto desde ja as impetrantes
que «ste Juízo nfio tem funefio de dt-
retor de escola. Noto, no entanto,
que a medida pleiteada liminarmente
em nada prejudica a administração
do Instituto e pode redundar em ter-
rlvels complicações para as Interes-
sadas. Gom estas considerações deli-
ro a medida liminar romo foi reque-
rida e em caráter geral, Isto é, apro-
veitando às requerentes e as que lhes
forem equiparadas. «A Justiça tam-
bém sabe ser paternal, ou melhor,
maternal...».

CONDENADO CM ADVOGADO
CEARENSE

ou desvio de mercadorias, uma vez
que os cigarros aludidos tinham sido
apreendidos fora da faixa aduaneira.

Relatando o feito, diz o ministro
Cândido Lobo que, no seu entender
«náo havia crime de contrabando,
dado que a prisüo do Impetrante ocor-
rera fora da zona portuária. Ê a
mesma coisa que acontece aqui no
Rio de Janeiro, onde compramos cl-
garros mesmo sem verificar n exls-
tência ou nfio de selos, em plena Ave-
nlda Rio Branco. O fato, portanto,
de ser encontrado em um café um
cidadão com mercadorias estrangeiras
aem selo não constitui crime de con-
trabando nem descaminho».

A medida foi concedida por unanl-
mldade de votos.

JUSTIÇA MILITAR
CONDENADO EM PRIMEIRA INS-

TANCIA RECORREU PARA O
S. T. M.

O Conselho Permanente de Justlçça
da Segunda Auditoria da Aeronáu-
tlca, condenou a pena de 8 meses de
prisão o réu So. sargento José Osval-
do Belém e absolveu, por unanlmi-
dade dc votos, seu colega Iranl Ro-
drigues da Silva, ambos acusados de
crime de furto e pertencentes a Base
Aérea de Santa Cruz. O Conselho
absolveu Iranl Rodrigues baseado na
falta do prova para caracterização do
crime. . « ,jO advogado do sargento Osvaldo,
não se conformando com a sentença
proferida, apelou da mesma para a
instância superior.

O processo deu entrada, ontem, na
Seção Judiciária daquele Tribunal,
sendo numerado e autuado, devendo
ser aprelcado em abril próximo.

ENTRADA DE PROCESSOS
NO S. T. M.

dlciária do Superior Tribunal Militar,
os processos dos indiciados Oscar de
Biase Filho, marinheiro, acusado do
crime de deserção e do soldado Almi-
rante Machado de Oliveira, do lo.
G. A. Cav. 75, acusado do crime de
insubmlssão. Esses processos depois
de preparados naquela Seção, foram
distribuídos.

JULGAMENTO NA PRIMEIRA
AUDITORIA

Ò Conselho Permanente de Justiçça
da Primeira Auditoria da 1». Região
Militar, julgará no próximo dia 12 do
corrente, os réus Samuel de Lima
Monteiro e Wilson Pereira da Luz Jor-
ge, soldados do B.I.B. e do revel
Jorge de Moura Sielro, acusados dos
crimes de lesões corporais e atentado
à moral.
QUER A DISSOLUÇÃO DAS FIRMAS

O sr. Wilson Vlvaldl requereu ao juiz
da Sétima Vara Cível a dissolução da
Empresa Brasileira de Hotéis e da So-
ciedade Mercantil Construtora Ltda.,
que fazem parte do espólio Vlvaldl Lei-
te Ribeiro. Em sua petição diz que VI-
valdl Leite Filho, Incorporou ao patrl.
monio da Cia. Minas Gerais, vários

| bens no valor de 27 mllhóes do cruzei-
ros, prejudicando, assim, os demais
herdeiros e lesando o fisco.

Terceira semana de es-
tudos dos problemas
mineiro-metalúrgicos

do Brasil
O Centro Morais Rego, associação

dos professores, alunos e ex-alunos do
Curso de Engenheiros de Minas e Me-
talurglstas da Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo, patrocinará,
de 2 a 8 de abril do corrente ano, no
Instituto de Engenharia, uma semana
de debates, de acordo com o temárlo
abaixo:

Dia 2 de abril — Prosseguimento dos
Debates anteriores. O Problema do
Carvão no Brasil. Exportação de ml-
nérlo de ferro.

Dia 3 de abril — Situação atual do
problema do abastecimento de sucata
à indústria siderúrgica paulista; ava-
Ilação do consumo, condições do merca-
do de abastecimento. Possibilidades
da Importação de sucata. Fretes e
tarifas alfandegárias. Conveniência ou
não da livre Importação de sucata.

Dia 4 de abril — O problema do fre-
te de minério na E. F. Central do
Brasil. Seu valor máximo compatível
com a concorrência do minério brasilei-
ro nos mercados internacionais. A re-
lação frete de gusa-frete de minérios.
Sua fixação mais Justa de acordo com
os interesses nacionais.

Dia 5 de abril — Exame dos probie-
mas atuais de suprimento dos metais
não ferrosos fts indústrias nacionais:
cobre, zinco, chumbo, alumínio, esta-
nho e níquel. Consumo nacional dos
metais não ferrosos: a) — produção
primária; b) — produção secundária.
Questões de Importação e medidas pa-
ra Incrementar as Importações. Quês-
toes de produção nacional, primária «
secundária, visando o rápido aumen-
to do nosso auto abastecimento e a
implantação de novas indústrias pro-
dutoras.

Conclusões Gerais.

SEN AI
Escola Técnica Federal de Indústria

Química e Têxtil
CURSO DE ARTES APLICADAS

Acham-se abertas, até às 10 horas do dia 12 do
corrente mês, na Escola Técnica Federal de Indústria
Química e Têxtil, sita à rua Dr. Manoel Cotrim 195, es-
tação do Riachuelo, as inscrições para a prova de habili-
tação ao Curso de Artes Aplicadas.

Serão aceitos candidatos de ambos os sexos, maio»
res de 18 anos, que apresentem os seguintes documentos!

a) — Certidão de idade;
b) — Certificado de conclusão de curso normal ou

ginasial;
c) — Atestado de vacina;
d) — Três fotografias modelo 3x4 cm.
O curso será gratuito e terá a duração de 1 ano

letivo

n
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DRA. PEDRINA CALASANS
GINECOLOGIA - «1NÜ-RETAIS - CIRURGIA

Travessa do Ouvidor, 86 — 3' andar - Das 15 às 18 horas, exceto
 aos sábados — Tels.: 62-0520 e Res.: 22-0247. — ¦¦

DR. JOYIÂNO DE REIEHDE FILHO
«TW^l TT TCT 4 TRATAMENTOS
U^UJLIolA OPERAÇÕES

Assembléia, 104 - 9» - S| 913 - Tels. 42-8260 e 42-5053

ÍÚi

LOTES E CHÁCARAS
Oportunidade excepcional oferecemos para todos.

Lotes de 15x50 desde Cr$ 7.000,00 e chácaras de vá-
rios tamanhos a partir de Cr$ 12.000,00 (1.700m2),
pagáveis em módicas prestações de Cr$ 133,00 eCrí>
229,00 mensais. Tratar com ALIRIO ou CALHAU --
Avenida Marechal Floriano, 15, sob. — Tel. 23-060b,
e, à noite, tel. 29-4458.

O sr. Francisco Arruda, advogado
cearense, diretor do Serviço Público
do seu Estado e político pertencente
ao PSD, acaba de ser condenado pelo
Tribunal de Justiça do Ceará, pelo
fato de haver arrebatado os autos de
um processo das mãos do juiz Ge-
nésio Cabral, rasgando-o em seguida.

TRIBUNAL FEDERAI, DE
RE C TJ K S O S

«HABEAS-CORPUS» CONCEDIDOS

O Tribunal Federal de Recursos con-
cededeu ontem a liberdade de Rubens
Mota, qúe se encontrava preso em

HFôra 
detido, o paciente, e depois

condenado pela Justiça Criminal da-
quela cidade paulista, em consequen-
cia de ter sido surpreendido em um
café, conduzindo cigarros de fabri-
cação norte-americana, sem que liou-
vesse pago o respectivo imposto do
selo.

Esclarece o réu, em seu pedido de
«habeas-corpus», que lhe não poderia
ser imputado o crime de contrabando

DR. 0CTACILI0 GUALBERT0
UROLOGIA

Rua México 41, 9.? - Tels.:
22-1319 e 37-1164

Em grau de apelação da promotoria
deram entrada, ontem, na Seção Ju-

DR. PIZZOLANTE
RINS - BEXIGA — PRÓSTATA — OVARIOS - BLENORRAG1A — IM-

POTÊNCIA — REUMATISMO „„„„. „ „
TRATAMENTO RÁPIDO. SEM DOR - A^ARBLHAGEHMOODNA GE.
— ASSEMBLÉIA, «7 — 25. ANDAR — TEL.: 22-8472. DAS 8 AS 18 HORAS

RESTAURANTE OU PENSÃO
Aluga-se o 8? pavimento, em edificio de oito andares, es-
pecialmente construído para Restaurante ou Pensão,
grande e moderna cozinha, amplos salões e apartamen-
to constituído de quarto e banheiro, servido por dois
elevadores, água filtrada e gelada e demais comodidades
modernas. Ver e tratar das 8 às 11 e das 13 às 17 horas
— Rua Teófilo Otoni 123, Cia. Industrial e Mercantil

"Casa Fracalanza" — Fones: 23-4869 e 23-5534.

iE$Sim I 6 avevitci
RAÇÕES PRENSADAS

MOINHO FLUMINENSE tí.A.
SEÇÃO RAÇÕES BALANCEADAS

Av. Presidente Vargas 468.
Tel.: 28-1820

I m is*»

PARA AMBOS
OS SEXOS

«VIRILASE» — Expoente má-
ximo da virllidade, eoml.inaçao
cientifica de vitaminas, hormfi
nios totais c sais tosforados. Re-
generador racional das glândulas
em ambos os sexos. Esgotamento
nervoso, falta, de memória. Mo-
demo revigorador do sistema ner
voso e tfinlco geral. VIRILASE,
um produto do Laboratório JESA,
é vendido em tfidas as Farmácias
e Drogarias. Pedidos pelo Reem-
bolso — Caixa Postal, 3383 — RIO

«ss cM<&
°ETROlEO

JUVENIfl

REUMATISMO
HrtritismoeGôta

Obtcm-so ótimos resultados
com o uso do LtCETOL,
efervescente de Glfoni. Dis-
solvente de areias, cálculos
de ácido úrlco e uratos.
A venda nas Farmácias e
Drogarias — Depósito ¦ ge-
ral: Farmácia e Drogaria
Francisco Glfoni & Cia. —
Rua Primeiro de Março,
17 — Rio.

imm^ammmmmBi^^Bi^^*^^*^^^^^^*^^^^^

l

GELADEIRAS
E TELEVISÃO

Ma de Propaganda desta Semana
O maior sortimento das melhores manias americanas, todos

os tamanhos, a presos especiais, sem concorrência. Faça sua com-

pra esta semana com desconto especial.

Palácio das Geladeiras
RUA DA ASSEMBLÉIA, 105

Preferido em São Paulo!
Na experiência de milhões de quilômetros
rodados diariamente ^m São Paulo, os

pneus Super-Cushion provaram suas quali-

dades de resistência, conforto e economia,

tornando-se os preteridos pelos paulistas.

Preferido no Brasil e no mundo inteiro!

ffffl
No Acre, a 4.000 kms. de São Paulo, na Tur-

quia. 11.000 kms distante • nos quatro can-

tos da terra — onde quer que rodem pneus,

repete-se' » liderança do Super Cushion,

assegurando milhões de quilômetros a

mais de conforto, segurança e economia.

ô
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Pneus Super-Cushion
Os pneus Super-Cushion são os preferidos

pelos maiores fabricantes de automóveis

no equipamento dos carros de sua fabri-

cação. E se os técnicos da indústria automo-

bilística preferem os pneus Super-Cushion

é porque sabem que nenhum outro dará

aos seus carros um rodar tão macio e

tão seguro, reduzindo os gastos com con-

sertos do automóvel. Prefira conforto.

Exija segurança. Faça economia! Equipe

seu carro com Super-Cushion!

~* -* CRIAÇÃO I FABRICAÇÃO EXCLUSIVA
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Terça-feira, 6 de Marco de 1951

ELIXIR das DAMAS
Prolongo o vida da mulhea.

Um cálic* â» refeições REGULA RISA £ EVITA
OS SOFRIMENTOS PERIÓDICOS.C

PRSSBVIIIML
CÚRRÍGÍ SUA PRIMQ HE VENTRE

com solv-x
LONGA VIDA PARA SUA CANETA !

• Porque com o ingre-
diente mágico solv-x
protege as partes vitais
de sua caneta... evitan-
do a corrosão... e os en-
tupimentos. Quink é flu-
ente e brilhante.
Também a venda na
côr azul-lavável.

PREÇOSt
2 onças • Cr$ 10,00

32 onças • Cr$ 70,00

£°!v.«

*LBK.Z\'fl

M)»t, «»t«„k,„Representante* exclusivo»
para todo o Brasil:

COSTA, PORTELA & CIA.

Rua 1.° de Marco, 9 - h,0 andar — Rio de Janeiro

Jí jLJiim

COLARES E BRINCOS
O maior «nrtlmento de eolares e brincos ae toaos os tipos e modelos da

última moda, por preço» de Importação. 
TINTEX — O HEI do» corante* pnra tingir todos os tecidos e misturas.

,.,, Preço» pacote: CrS 3,00 — Vendas a varejo e atacado. ——

EMPRESA CALIFÓRNIA DE IMPORT. E EXPORT. LTDA.
Kna do Onvtdor 107 — lt andar Tel.! 23-2508

¦•«aBBBBsanBa

16 m/m — FILMES —16 m/m
CONDE DE MONTE CEISTO — ULTIMO DOS

MOBTCANOS — RUA DOS CONFLITOS —
NOITES DE ANGUSTIA.

CITERA LTDA.
Frojetores e acessórios.

Aluvruel — Venda — Consertos — Avenida Erasmo Brasa, WS —

\^ íftL

Grupo 201 — TeL: 32-5554.

COMUNICADO
União dos Discípulos de Jesus

Rua Visconde de Santa Isabel, 110
Vila Isabel — Distrito Federal

A UNIÃO DOS DISCÍPULOS DE JESUS (U. D. J.),
tendo em vista recentes reportagens, vem esclarecer que
não possui qualquer estabelecimento de internação de
menores e que somente mantém os seguintes serviços de
assistência social:

Ambulatório Bezerra de Menezes, com 7 clínicas
especializadas, à rua Vise. de Sta. Isabel, 110 — Vila
Isabel.

Hospital de Clínicas Man Kardec, com 30 leitos, à
rua Licínio Cardoso, 362 — S. Francisco Xavier.

Laboratório de Análises Clínicas, à avenida Rio
Branco, 181.

Hospital Espirita de Niterói, à rua Noronha Torre-
zao, 335, em Niterói.

Rio de Janeiro, 8 de março de 1951.
A DRIETORIA

História da exportação de minérios no Brasil
'Conclusão da 1.* página)

pela Sociedade Brasileira de
Mineração Ltda. e o Estado
de Mato Grosso, referente k
operação de venda àquela
Sociedade de nm mínimo de
dezoito mil toneladas de man-
gan£s das minas de Urucum.

Aos treze dias do mês de maio
do ano de mil novecentos e qua-
rente e oito, nesta cidade de Cuiabá,
capital do Estado de Mato Grosso,
na Secretaria da Agricultura, In-
dústria, Comércio, Viação e Obras
Públicas, onde presentes se acham
o Doutor Civis Muller da Silva Pe-
reira, secretário do Interior, Justiça
e Finanças, respondendo pela Secre-
tarla, na ausência do titular eletivo,
comigo Eucarls Xavier Castelo, chefe
do Gabinete e que êste subscreve,
compareceu o cidadão Nelson Cham-
ma, diretor da Sociedade Brasileira
de Mineração Ltda., que daqui por
diante será denominada SOBRAMIL,
e perante as testemunhas ao tim
nomeada e assinadas, declarou, pela
íirma iR que é Diretor, que vinha
assinar o presente contrato de com-
pra ao Estado, conseqüente a con-
cessão de exploração dás Minas de
Urucum, que é ora outorgada, com
exclusividade, de um mínimo de de-
zolto mil toneladas de manganês,
mediante ns seguintes cláusulas :

PRIMEIRA — O Governo do Es-
tado de Mato Grosso, que daqui por
diante «erá denominado GOVERNO
DO ESTADO, vende a. SOBRAMIL
um mínimo de dezoito mil toneladas
de manganês das minas de Urucum,
minério perfazendo um teor mínimo
de Mn 46,00%, e a ser exportado,
quer para o estrangeiro, quer para
os demais Estados da União, quer
ainda para consumo do próprio Es-
tado.

SEGUNDA — A SOBRAMIL pa-* 
gsrá ao GOVERNO DO ESTADO o
preço de Cr$ 10,00 (dez cruzeiros!,
por tonelada de minério extraído.

TERCEIRA — Durante o período
de trís (3) anos a SOBRAMIL po-
derá vender a terceiros qimntidndes
de minério de manRanfis, além lo
mínimo estatuído na cláusula dêste
contrato, para os quais serão ob-
servadas as mesmas condições da
atual venda de dezoito mil tonela-
das, bastante para Isso que a mes-
ma comunique ao Estado a venda
feita.

QUARTA — A SOBRAMIL soll-
citará ao Agente do Serviço de Na-
vegação da Bacia do Prata, cm Co-
rumbá, e aqueles das demais em-
presas transportadoras que fizerem
o percurso Corumbá-Pôrto Esperan-
ça, nos casos de exportação por seu
intermédio, a entrega de uma gula
não negociável dos conhecimentos de
embarque ao fiscal que pelo GOVÊR-
NO DO ESTADO fôr nomeado, a
íim de que se possa manter um
exato controle da tonelagem expe-
dlda pela SOBRAMIL em Corumbá.

QUINTA — A SOBRAMIL pagará
ao GOVERNO DO ESTADO, em
Cuiabá, por intermédio do Banco do
Brasil, as Importâncias devidas em
virtude dos embarques de minério
em Corumbá, mediante a apresen-
tacâo, por parte do GOVERNO DO
ESTADO, ao Banco, das respectivas
faturas, que deverão ser acompa-
nhadas do comprovante de embar-
que.

SEXTA — A SOBRAMIL pagará
ao GOVERNO DO ESTADO a tm-
portâncla de Cr$ 1.800,00 (um mil e
oitocentos cruzeiros), por mês des-
tlnada ao cobrlmento das despesas
resultantes da fiscalização da ex-
tração e embarque do minério.
SÉTIMA — O minimo de dezoito

mil toneladas deverá ser vendido
pela SOBRAMIL num prazo de três' (3) anos, a contar da assinatura
do presente contrato, podendo a SO-
BRAMIL, todavia, íazer a entrega
do que por ventura ainda não tiver
•mbarcado no prazo trlenal ora con-
tratado, bem como as vendas que
tiver comunicado ao Estado, num ou-
tro de cinco (5) anos, que terá por
termo Inicial o término do presente
contrato.

OITAVA — Para garantia do
presente contrato, a SOBRAMIL de-
posltará no prazo máximo de 30
(trinta) dias a contar da data da
assinatura deste contrato, e a tt-
tulo de caução, no Tesouro do Es-
tado de Mato Grosso, a Importância
de CrS 50.000,00 (cinqüenta mil cru-
zeiros).

NONA — rio caso em que, nem
tflda a tonelagtm ora contratada de
dezoito mil toneladas íôr embarcada,
no prazo supra fixado de três anos,
a SOBRAMIL pagará ao GOVERNO
DO ESTADO, no fim do referido
prazo de três anos, toda a tonela-
gem que faltar, ficando o saldo do
minério à disposição da SOBRAMIL,
para ser retirado no prazo seguinte
de cinco anos.
DÉCIMA — Se por motivos com-

provados de força maior, a Juízo do
GOVERNO' DO ESTADO, não pu-
der a SOBRAMIL vender no prazo
estipulado o mínimo das dezoito mil
toneladas reteriuas, ou parto das
mesmas, ficará a opção da mesma

o direito de rescindir o presenfe con-
trato, devolvendo o GOVERNO DO
ESTADO, no ato da rescisão, o to-
tal da Importância cauclonada.

DÉCIMA PRIMEIRA — Dita cau-
çáo será levada em conta de paga-

mento ao GOVERNO DO ESTADO,
nas últimas partidas do minério.

DÉCIMA SEGUNDA — O GOVER-
NO DO ESTADO vende o minério
de manganês, objeto do presente
contrato, livre e desembaraçado de
quaisquer ônus e para qualquer
trânsito.

DÉCIMA TERCEIRA — O lna-
diplemento do estipulado nas cláu-
sulas quarta, quinta, sexta e nona,
importará na rescisão do presente
contrato, revertendo a favor do GO-
VÊRNO DO ESTADO a cauçáo da
que trata a cláusula sétima do
mesmo.
DÉCIMA QUARTA — Se o GOVÊR-

NO DO ESTADO entender de seu
interesse prosseguir na venda de
minério da mina de Urucum, após
a conclusão do presente contraio,
fica assegurado fc SOBRAMIL, em

virtude de sua iniciativa em promo-
ver a exportação de minério de
Mato Grosso, o direito de preferên-
cia para realização de novos nego-
cios, conforme for acordado ou nos
termos que porventura forem pro-
postos ao GOVERNO DO ESTADO
por terceiros, seja por meio da pú-
blica concorrência ou não, ficando
ela, neste caso, com o direito de
manifestar opção, que o GOVERNO
DO ESTADO lhe fará de tais pro-
postas.

DÉCIMA QUINTA — As Jazidas
de Urucum que dizem respeito ao
presente contrato, fazem parte dos
quatro decretos federais de autori-
zação de lavra de ns. 11.221, 11.222,
11.223 e 11.224, de 4 de janeiro de
1943, publicado no «Diário Oficlal>,
de 6 de janeiro de 1943, que o
GOVERNO DO ESTADO obteve do
Governo Federal.

Lidas na presença de ambas as
partes contratantes todas as cláusu-
ias do presente contrato, o exmo.
sr. doutor secretário do Estado, de-
clarou, perante as testemunhas
também presentes, cidadãos Sér-
glo Pereira Borges e João Pedroso
da Silva, que, em nome do GOVÊR-
NO DO ESTADO, as confirmava t
ratificava, e o sr. Nelson Chamma,
diretor da Sociedade Brasileira de
Mineração Ltda., declarou, por sua
vez, que se comprometia a cumprir
fielmente todas as obrigações por
êle assumidas.

Em ato continuo, lavrou-se «sta
termo de contrato, que Vai selado,
por verba e devidamente assinado,
do qual cerão extraídas duas cópias
autenticas. Do que, para os devidos
efeitos, eu, Eucarls Xavier Castelo,
chefe do Gabinete do secretário da
Agricultura, Indústria, Comércio,
Viação e Obras Públicas, fiz lavrar
este contrato, que vai devidamente
assinado. — (a.) Eucarls Xavier
Castelo, chefe de Gabinete.

Cuiabá, treze de maio de mil no-
vecentos e quarenta e oito.

(a.) Eucarls Xavier Castelo, chefe
de Gabinete da Secretaria da* Agri-
cultura, Indústria, Comércio, Vlaçfio
e Obras Públicas.
N. Cr$450,00
Pagou CrS 450,00, por verba, -x>n-

forme conhecimento número 766, ex-
pedido hoje — Recebedorla de Ren-
das em Cuiabá, treze de maio de
1948.

(a.) Mário Correia da Costa, to-
soureiro.

(a.) Lourlval Hugueney, 2» escrl-
turárlo.

Carimbo da Recebedorla de Ren-
das, sobre um selo de Educação t
Assistência.

Cuiabá, 13 de maio de 1948.
(aa.) Civis Muller da Silva Pe-

relra.
Sociedade Brasileira de Mineração

Ltda.
Nelson Chamma.
Sérgio Pereira Borges.
João Pedroso da Silva.
Confere com o original,
(a.) Eucarls Xavier Castelo —¦

chefp de Gabinete.
Publicado no «Diário Oficial», do

dia 14-5-49.
Conforme o original,
a.) Geraldo Cardoso.»

Agora, o de revenda
SOCIEDADE BRASILEIRA DE

MINEHACAO LIMITADA
«Rio, 17 de agosto de 1948
limos. 3rs. Diretores da Cia. ME-

RIDIONAL DE MINERAÇÃO - Ave-
nida Rio Branco, 311 — 12? —
s/1219 — NESTA

Prezados Senhores:
De acordo com os entendimentos

verbais mantidos entre nosso diretor
gerente, dr. Jorge A. Chamma e vos-
so digno diretor secretário e tesou-
reiro, sr. C. P. Emanuel, vimos,
por meio desta, submeter a aprecia-
cão de w. ss. as modalidades em
que julgamos ser possível um acordo,
entre as nossas sociedades para o
aproveitamento das jazidas de man-
ganes de Urucum, situadas no mu-
nlciplo dè Corumbá, Estado de Mato
Grros, nas áreas comprendidas nos
decretos números 11.221, 11.222, ...
11.223 e 11.224, de 4 de janeiro de
1943, de que é concessionário de
lavra o governo do Estado de Mato
Grosso e cuja exploração é objeto o
contrato lavrado em 13 de maio de
1948, entre o governo do referido Es-
tado e a nossa Sociedade.

1 _ a) — A Sociedade Brasileira
de Mineração Limitada, consoan-
te as cláusulas 3» e 7» do seu con-
trato de 13 de malod de 1948, com o
governo do Estado de Mato Grosso,
propôs vender a. Companhia Meridio-
nal de Mineração, ou a quem a
Companhia Meridional de Mineração
indicar, um minimo de 2.000.000
(dois mllhOes) de toneladas de mlné-
rio de manganês, a serem entregues
durante o prazo de 8 (oito) anoj es-
tatuidos no contrato acima.

b) — A venda seá comunicada pe-
la Sociedade Brasileira de Mineração
Limitada, ao governo estadual, nos
termos do contrato assinado em 13
de maio de 1948 .

c) — A responsabilidade técnica,
administrativa, comercial e financeira
da extração, transporte,, armazena-
mento e embarque do minério caberá
exclusivamente e de forma irrevogá-
vel a Companhia Meridional de Ml-
neração, que atuará como preposta
da Sociedade Brasileira de Mineração
Limitada.
d) — A Companhia Meridional de

Mineração, garantirá à Sociedade
Brasileira de Mlneraçáo Limitada, o
lucro de US$ 1.00 (um dólar moeda
americana) por tonelada de minério
de manganês exportada.

e) — Ã Companhia. Meridional de
Mineração, como preposta da Socle-
dade Brasileira de Mineração Llmi-
tada, pagará ao Estado de Mato
Grosso a importância de 10,00 (dez
cruzeiros) por tonelada exportada, a
titulo de «royalty».

f) — A Companhia Meridional de
Mineração terá a primeira preferên-
cia para a compra .de tonelagem
adicional, findo o fornecimento d»
tonelagem mencionada no item «a».

g) — No ato da assinatura do con»
trato nas condições acima descritas,
a Companhia Meridional de Minera.
ção ou a entidade por cia Indicada»
adiantará à Sociedade Brasileira de
Mineração Limitada 25% (vinte e
cinco por cento) da importância cor-
respondente a USS 2.000.000,00 (dois

milhões de dólares americanos) :i <|iio
terá. direito, e adiantará ao Estado
de Mato Grosso a titulo de adianta-
mento de «royalty» e como prepos-
ta da mesma, 25% (vinte e cinco por
cento) da importância correspondente
a CrS 25.000.000,00 (vinte e cinco
milhões de cruzeiros) a que terá di-
reito importâncias essas que serão
levadas em conta para serem deduzi-
das na proporção de 25% (vinte e
cinco por cento) por ocasião das íu-
turas exportações de minério de man-
ganes.

h) — Salvo motivo de forca maior,
devidamente comprovado, o minério
de manganês que a Companhia Merl-
dlonal de Mineração deixar de ex-
trair ou exportar até o limite de
2.000.000 (dois milhões) de tonela-
das, findo o prazo estabelecido no
Item «a», ficará sujeito ao paga-
mento das importâncias estabelecidas
nos Itens «d» e «e», continuando, en-
tretanto» a Companhia Meridional de
Mineração com o direito de extrair e
exportar o referido minério, pelo pra-
xo de 8 (três) anos seguintes, fin-
do o que perderá todo e qualquer
direito fe quantidade que deixar de
¦er exportada, sem receber quais-
quer Indenizações.

2 — A Sociedade Brasileira de Ml-
neracao LUmtada, propõe-se a renun-
ciar ao atual contrato que tem com
o governo do Estado de Mato Gros-
¦o, para a exploração, venda • ex-
portacão de minério de manganês das
jazidas de Urucum, compreendidas
nos decretos números 11.221, 11.222,
11.223 e 11.224, de 4 de janeiro de
1943, a favor da Companhia Merl-
dlonal de Mineração indicar, medlan-
te o pagamento pela Companhia Me-
rldlonal de Mineração ou pela enti-
dade que a Companhia Meridional de
Mineração indicar, à Sociedade Bra-
sileira de Mineração Limitada, de
US$ 1.500.000,00 (um milhão e qul-
nhentos mil dólares). O pagamento
será feito da seguinte maneira:

a) — US$ 250.000,00 (duzentos e
cinqüenta mil dólares) na asslnatu-
ra do contrato entre a Sociedade
Brasileira de Mineração ou seus pre-
postos, pelo qual a Sociedade Brasi-
leira de Mineração Limitada, se com-
promete a desistir de seu contrato
com o governo do Estado de Mato
Grosso, a favor da Companhia Me-
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seusrldlonal de Mineração ou de
prepostos.

b) — Por ocasião da assinatura do
contrato da desistência da Socieda-
de Brasileira de Mineração Llmi-
tada, com o go"êrno do Estado de
Mato Grosso, e conseqüente asslnatu-
ra do contrato entre a Companhia
Meridional de Mineração ou prepostos
e o governo do Estado de Mato Gros-
so receberá a Sociedade Brasileira de
Mineração Limitada, USS 750.000,00
(setecentos e cinqüenta mil dólares).

c) — Por ocasião da aprovação do
contrato da Companhia Meridional de
Mineração ou seus prepostos com o
governo do Estado de Mato Grosso,
pela Assembléia Legislativa ou órgão
que a represente, receberá a Socieda-
de Brasileira de Mineração Limitada,
os restantes USS 500.000,00 (qul-
nhentos mil dólares).

Para a proposta acima, damos a
vv. ss. o prazo de 30 (trinta) dias
contados da data da presente carta,
lindo o que nos consideramos livres
e desobrigados de quaisquer compro-
mlssos.

Com os nossos protestos de «levada
estima e distinto apreço, íirmamo-
nos.

Atenciosamente: — SOCIEDADE
BRASILEIRA DE MINERAÇÃO LI-
MITADA. — a) Jorge A. Chamma,
Diretor-Gerente.

Por cópia conforme.
Rio de Janeiro, 18 de maio d* 1949
COMPANHIA MERIDIONAL DK

MINERAÇÃO.
a) C. Emanuel, secretário.

Estava assinado sobre uma Ntampl»
lha federal de Cr$ 3,00 e uma de

Educação a Saúde».

PROTEJA O» 9EPS PUlMÔESt.»*

PONtHE DlSIil*
C8EOSOTA DO

CemW «i BRONQUITES., TOSSES, DORES
OE GARGANTA • CATARROS, evitara-

« GRIPES • RESFRiAnoS

Raios X • Radiografia - Radioscopia
TM? A TvTTT TH fíONTF] I*i*S:o da Carioca, 13 — 1" andar
UJK. A.JLAJLLíJUJ C-«-n***« AJi* _ Diariamente, tle 2 às 4 horns.

As. Pronto Socorro e da 25» Enf. da Santa Casa — Tel.: 2!J-:í6ti8.

JACAREPAGUÁ
FREGUESIA

Vendemos na Estrada do Bananal um lote de terre-

no de 25x84, com água e luz, farta condução e um eli

ma saudável, pelo preço de Gr$ 60.000,00 Tratar ex

clusivamente com ALIRIO ou CALHAU, à àv. Marechal

Floriano n. 15, sob», tel. 28-0606, • à noite, 29-4458.

I

INSTITUTO RÍJHO-THMO MONITOR S. A.
FILIAL

Av. Marechal Floriano, 6, sôbre-loja
Cursos práticos e por correspondência — Visite-nos sem compomlsso

eioo AGRIDE MONTAGEM A ESTREIA SERÁ SEXTA-FEIRA
cJoJ+í

Sexta-feira, 9
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\

N»"*

HEÍ7IO ÍJiT l
RIBEIRO ^^,

v

( i

NA GRAHOE
REVISTAmm,EKt\ ( ¦ ~ 

[mmmm
|1||| /HÉLIO RIBEIROI!

^SJIE^gfflBMliiiliÉÉllMi^ *fi#l
m^^^*w^^^^&W m V*%*1rfrff*^^

WzW^lMjmà ' W^jml^^S^m^mi^^SSmmmtí^^^^^i

mm BB ^^W' 4 ¦ m ^\. Jr ) v'\ m. ^M a è. ¦ **^S Jj

BILHETES A VENDA PARA TOD AS AS SESSÕES àXm DQHQífiO
* í

HffiW^^ff^^^^
,i^wtaw^^^

r , 1 •



^w ¦**}*!,.y? t'^;í,'' ^s^m

J* ___

e:
rece

:•:•:¦:•:¦:•;¦>.¦*.¦;¦;.¦:•.¦*.¦. ¦¦¦¦:.'¦ -.¦>-—•»-¦----¦.¦¦¦¦¦.¦¦.¦• -^i^ ...

ce o gofetro 0SJVI, ei»f<inifo «ira bola alta, num lance de perigo; ao centro, a equipe vitoriosa-, e, a seguir, como foi feito o segundo tento ao

COM A VITORIA DE 0KAM0T0, CONQUISTOU 0 BRASIL 0 TERCEIRO TITULO PANAMERICANO
Brilhante feito do nadador paulistano nos 400 metros — Duas vitórias
consecutivas do quadro brasileiro de basquetebol: — 58-39 contra o
Chile e 57-46, ontem, contra Cuba — Advertidos, por conduta anti-es-
portiva, os vencedores dos 3.000 metros rasos — Novamente vitorioso
d iate brasileiro «Xodó III» — Os úl timos resultados do grande torneio

de Buen os Aires
Resultados de domingo

BUENOS AIRES, 4 (U.P.) — O
famoso nadador brasileiro Tetsuo
Oknmoto venceu espetacularmente
*. prova de natac5o dos 400 me-
tros, estilo livre, em 4 minutos,
62 segundo e 4|10.

O segundo lugar coube ao nor-
le-amerlcano William Heusner, em
*'54" e 5110; o terceiro lugar fol
obtido por Gutlcrrez Olguim, do
México, em 4'57"3|10.

CEM METROS, NADO LIVRE,
MOCAS

BUENOS AIRES, 4 (U.P.) — Cem
metros, estilo livre, para damas:

lu — Sharon Geary, Estados Unidos,
•U8"4|10; 2? — Jacqueline Lavlne, Es-
lados Unidos; 3» — Ana Maria Schultz,
Argentina.

CEM METROS, NADO DE COSTAS,
HOMENS

BUENOS AIRES, 5 (U.P.) — Re-
rultados da prova de 100 metros, nado
de costas (homens), ontem realizada:

19 — A. Stack, Estados Unidos, em
j.g... o, — Pedro GalvSo, Argentina,
em l'S"3|10; 3<> — B. Jones, Estados
Unidos, 1'9"8|10; 4» —- C. Mejia Ávila,
México. 1'10"2|10; 5? — Ho da Fon-
seca, Brasil, l'U"l|10: 6o — F. Pavan,
Brasil, 1*U"5|10* 7? — A. Galvez Zal-
bivar. Cuba. 1'11"6|10; 8» — M. Cha*
rez, Argentina, 1'11"8|10.

BASQUETEBOL
Brasil, 68; Chile, 39

BUENOS AIRES, 5 (U.P.) — Na
Bartlda de basquetebol realizada ontem,
k noite, em que o Brasil derrotou o
Chile por 5S a 39, os marcadores pelas
mas. equipes foram os seguintes:

BRASIL, — Nelson de Almeida (2),
Alfredo (6). Algodão (9), Tillo (2).
José Luis (3). Marson (2), Tales (7),
Mário Hermes (10). Ardelim (4), Mas-
lenet (1), Hélio (12). — Total: 58.

CHILE -— Gallo (1), Ramos 12),
Fernandez (3), Cordero (2), Figueroa
(4), Bernedo (5), Araya (8). Valpre-
da (2), Moreno (1), Beovich (4),
Mahn (5). Raffo (2). — Total: 39.

SEM MAIOR TERIGO
BUENOS AIRES, 5 (U.P.) — No

mcontio de hasquetebol. ontem, contra
8 Brasil, o Chile realizou sua pior oar-
tida. de todo o torneio, mostrando-se
multo lento e jogando, desde o prln-
rlpio, como se estivesse derrotado. Nem
lequer mostraram no segundo a reação
nue caracteriza os chilenos em todos
ds esportes. Por outro lado, o Brasil
jogou com muita técnica, multa efi-
ciência e rapidez. Os brasileiros, no
iegundo tempo, dedicaram-se a reter a
pelota, protegendo a vantagem, embora
a vitória não corresse maior perigo.

m • •

A Argentina venceu Cuba por T2-56
Ba partida de basquetebol realizada
ontem, fc. noite, nesta capital.

REMO
BUENOS AIRES, 5 (U.P.) — A

Argentina ganhou todas as sete provas
de remo cujas finais íoram disputadas
ontem no rio Tigre, nas proximidades
desta capital.

Os resultados detalhados íoram ob
legulntes, tendo sido todas as provas
disputadas na distancia de 2.000 me-

1*.)'  Dois remos curtos: — Ganha
pelo remador argentino Foberto Alíielo,
*m 6' e 40". Correu sozinho.

2*>  Dois remos longos, sem pa-
tfjo: — Em 1». Argentina; em 2»,
Brasil. Por vários barcos. Sem tem-
po (A guarnicao do barco brasileiro
«ra formada por W. Kral e B. Fus-
qulnl).

3o*  Quatro remos longos, com pa-
tafio: —- Em 1». a Argentina; em 2».
o Chile. Sem tempo. Ganha por um
barco e um quarto.*,)  Quatro remos longos, sem pa-
trSo: — Em 1», a Argentina, em 6' e
24" • em 2*1, o Brasil. Ganha por vft-
rios' barcos. (A guarnicao brasileira
«ra formada por I. Rltman, A. Santos,
M. Amorim e A. Fonseca).

St)  Dois remos curtos: — Ganhou
» Argentina, em 6' e 46.2". Correu
sozinha. '

6»)  Dois remos longos com pa-
tj**.o: _ Ganhou a Argentina, cujo
barco correu sozinho, por ausência «io
barco chileno. Tempo: 8' e 30' .

7») — oito remos longos: — Em l»,
• Argentina, em T e 12"; em 2», o
Chile; em 3», o Peru. Ganha por três
quarto de barco.

ATLETISMO
Advertido o campeão

BUENOS AIRES, 5 (U.P.) — C.
gtone, dos Estados Unidos, ganhou a

final da prova de 3.000 metros com
obst&culos, com o tempo de 9 minutos
e 32 segundos.

B. Ross', também dos Estados (Ini-
dos, fol segundo colocado, com o mes-
mo tempo dc Stone. I-sso se deve ao
fato de haver Stone esperado que seu
compatriota se aproximasse, para am-
bos cruzarem a meta Juntos, de mãos
dadas, com a vantagem de 12.6 segun-
dos sobre o argentino R. Caffa, que
foi terceiro. Em quarto chegou E.
Gefete (Argentina), .em 9' e 51.3";
em quinto, .T. Gonzalez (Chile), em
10' e 10"; em sexto, R. Reclnos (Gua-
temala) em 10' e 35": em sétimo, Q.
Rojas (Guatemala), sem tempo.

A forma por que Stone e Ross con-
seguiram os dois primeiros lugares —
o primeiro' esperando pelo segundo uara
ganharem Juntos • — ' mostrou que os
dois norte-americanos estavam resolvi-
dos a n3o' lutar um contra o outro, o
que ecoou pessimamente entre o pú-
bllco. As autoridades dirigentes, sob a
direção do árbitro geral de atletismo
dr. Eduardo Luis Albe (Argentina),
estiveram discutindo o assunto durante
meia hora, decidindo, afinal, dar o
primeiro lugar a Stone e o segundo a
Ross, porém advertindo ambos os alie-
tas.

O RESULTADO
BUENOS AIRES, 5 (U.P.) — Re-

sultados da prova de 3.000 metros do
«cross country», onde realizada:

1» — C. Stone, Estndos Unidos, em
9'32"; 1» — B. Ross — Estados Uni-
dos, 9'32"; 3» — P. Caffa, Argentina,

9'44"6|10: 1« — E. Fekctc, Argen-
tina, 9'51"3|10: 5» —- J. Gonzalez,
Chile, 10'10"; 6*> — R. Reglnos, Gua-
temala. 10'38"; 7» — G. Rojas, Guate-
mala, sem tempo.
200 METROS KASOS — MOCAS —

SEMI-FINAIS
BUENOS AIRES, 4 (U.P.) — .To-

gos Panamericanos — Seml-íinals dos
200 metros rasos paar damas. Cias-
slflcaram-se para as finais:

J. Paton, Estados Unidos; T. Car-
bajal, Argentina; A. Correia, Colôm-
bia; D. Dwyer, Estados Unidos; Dayse
de Castro, Brasil; A. Millar, Chile; B.
Krestchmer, Chile; C. Pascacio, Argen-
Una.

A brasileira Cardoso de Meneses nao
completou o percurso da semi*final,
Foram ainda classificadas para as fi-
nais: N. Jackson, Estados Unidos; O.
Barglela Martin, Argentina; e C. Na-
varrete, da Colômbia.

DECATLO
BUENOS AIRES, 5 (U.P.) — Rea-

llzadas, ontem, cinco das provas do
Decatlo, colocou-se cm primeiro lugar
o chileno Hcrnan Figueroa, com 3.036
pontos, seguido do peruano Hernan Ala-
zamora em segundo lugar, com 3.383,
e de Enrique Salazar (Guatemala), em
terceiro, com 2.42(i.

As esperanças da Argentina nessa
prova sofreram tremendo choque com
a retirada de Enrique Krlstenmacner,
campeão sulamericano, que sofreu de

,i (Conclui na S.* pagina)

TERCEIRA SECAO Têrca-felra, 6 de março de 1951

Duas vitórias do Brasil no Campeonato Mun-
dial de Tênis de Mesa

Venceu o Egito e a Itália, perdendo para a Inglaterra
VIENA, 4 (A. F. P.) — Pro-

cessam-se atualmente, nesta capi-
tal, o Campeonato Mundial de
Tênis de Mesa, para disputa da
Taça «Swaithling». com os se-
guintes resultados:

HOMENS:

VENDER 0 ESTÁDIO DA GRAÇA PARA
TERMINAR 0 DA FONTE NOVA

Planos do novo presidente da Federação Baia-
na — Presente à solenidade o sr. Lira Filho

Brasil x Egito 
Brasil x Itália 
Inglaterra x Brasil 
Iugoslávia x Itália 
Vietman x Nova Zelândia
Inglaterra x País de Gales
Hungria x Portugal 
Áustria x Portugal 
Iugoslávia x Egito 
Áustria x Portugal 
Holanda x Nova Zelândia
Tchecoslováquia x Bélgica
Suíça x Grécia 
Inglaterra x Suécia

5-1
5—0
5-1
5—0
5-1
5—1
5-0
5-0
5--0
5—0
5-0
5—0
5—0
5-2
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B* perfeitamente compreensível o contentamento dos br»,
sileiros pela figura que alguns representantes nacionais têm
feito nos Jogos Olímpicos Panamericanos, ora em pleno de-

senvolvlmonto na bela cidade de Buenos Aires. Kric Tinoco

Marques, campefio do Pentatlo Militar, por exemplo, merece

ser posto era grande relevo, nio apenas pelo brilhante sucesso
do suas «performances», mas por haver batido concorrentes de

grande categoria técnica, que og entendidos consideravam pro-
vávels vencedores do titulo máximo. No triplo salto, Ademar

Ferreira da Silva fol outro atleta que se Impôs Ue maneira ln-

discutível, rebelando capacidade física e técnica. Fol, com Jus-
tlça, campeão desBa especialidade. Merece relevo, igualmente,
Hélio Continuo fluo se sagrou vice-campoi\o. Fol digno com-

panheiro de Ademar e soube demonstrar seus predicados fí-

Bicos e técnicos, batendo todos os concorrentes estrangeiros
e somente sendo suplantado pelo compatriota que levantou o

primeiro lugar. Outro atleta quo se faz credor de admiração
é Okamoto, de S. Paulo, campeflo pnnanicrlcano dos 1.500 e

dos 400 metros cm nado livre. O bascbal brasileiro nfto fêz
fiasco, pois se trata de esporte novo em nosso pais, >'o basquo-
tebol e no polo aquático, entretanto, a figura nfto fo! anima-
dora, notadamente neste último, que continua cm situação
francamente dcsfarftvel.

©

SALVADOR, 5 (Asapress) —
Constituiu verdadeiro acontecl-
mento social-esportivo, a solem
dade de posse do novo presidente
da Federação Baiana de Despor-
tos Terrestres, realizada na s"de
social do Clube Comercial. Para
assistir ao ato veio do Rio de
Janeiro, o dr. João Lira Filho,
ex-presidente do Conselho Na-
cional de Desportos e destacada
figura dos esportes nacionais. O
sr. Raimundo Correia, novo pre-
sidente da F. B. D. T., volta
ao cargo depois do afastamento
de 3 anos, com o desejo único: —
tudo fazer para o soerguimento
do esporte baiano. Falando è

reportagem da «Asapress», a pés
sua posse, afirmou o sr. Rai-
mundo Correia, com calor e de-
cisão que de uma coisa podem
ficar tranqüilos os esportistas
baianos: — «sua administração
orientar-se-á no sentido de pro-
porcionar a Bahia um dos dois
estádios que no momento resu-
mem-se em nenhum, — ou o da
Graça ou o da Fonte Nova. Sen-
do necessário, — frisou, — ven-
dera o Estádio da Graça para
concluir o da Fonte Nova, deven-
do a entidade baiana apurar com
o loteamento de terrenos tm
Graça, a importância superior a
20 milhões de cruzeiros,

TAÇA «CORBIIXON» TARA
MULERES

Tchecoslováquia x França 3—2
índia x Egito  3—2

A equipe feminina do Brasa
não compareceu no certame.

Encerrou o Milionários
sua excursão à Bolívia

LA PAZ, 5 — (United Press) -
O quadro de futebol dos «Milio-
nários» de Bogotá encerrou sua
campanha na Bolívia empatando
por 3-3 com um forte combinado
local.

Nas quatro partidas disputadas,
os Milionários ganharam duas e
empataram duas, com um total da
15 cgoals» a favor e 10 contra,
sendo quatro destes últimos resul*
tantes de pcnalties.

' SÉ •,

«Tacada» firme deu o América no Tulmclras. ante-ontem.

diga-se de passagem quo os rubros estiveram melhores e um

tanto favorecidos pela sorte e pelos «francos» «te Oberdan. que,

por isto mesmo, nos fez lembrar a figura dn D. Jofto VI, o

maior «frangueiro» do Brasil colonial. . Mas, ho futebol, o que
se conta sfto os tentos e, assim, o América lotrrou subir no

marcador, quando se chegou a ter a lmpressflo do qne o Pai-

mclras, conseguindo empatar a peleja, nfto a perderia. KSo

há dúvida que os cnTiocns estiveram um pouco melhores, a

despeito da «classe» de Joel, da «maluqneira» de Osmar e dos

«barbelrngcns» do Maneco e Dimas, cm determinada» oca-

slOes. A arbitragem fol medíocre. Alguns «gatos» andaram

miando na pífia arbitragem désso Juiz.

©

Equipe brasileira de Tênis de Mese que estd disputando o Campeonato
Mndial, em Viena.

SIGNIFICATIVA VITORIA DO AMÉRICA
*-* j_ * ..v-m «-u*.  Po<nii1t*n am

O América, na tarde de ante-on-
tem, assinalou expressivo triunfo
sobre um adversário que atuou
com ardor e entrou em campo
com as credenciais de favorito.
De fato, venoendo o São Paulo,
por 2-0 e o Flamengo por 7-1, o
conjunto do Palmeiras, pela lógi-
ca, era o gigante da peleja. Mas,
como em futebol não hft lógica, o
América, jogando com precisão e
maior rapidez, venceu o préllo de
modo merecido pela contagem de
6-4. Os paulistas reagiram duas
vezes. Perdiam por 2-0 e empa-
taram, isto antes de concluir o
primeiro tempo. Depois, quando o
placard era de 5-2, lograram amea-
çar o triunfo carioca marcan-
do dois tentos; Um goal nos dois
últimos minutos consolidou a jus-
ta vitória do onze americano.

OS MELHORES
Na equipe vencedora todos se

portaram bem e mereceram o «bl-
cho> de CrÇ S.000,00. No entanto,
apareceram mais Osni — Joel —
Hilton Viana e Osmar, na defesa
e Ranulfo, o melhor, Nivaldino e
Dimas, no ataque.

Entre os vencidos os Jogadores
que mais se destacaram foram

Derrotado o Palmeiras, por 6-4 - Justo o
triunfo americano

Turcáo -- Vila e Valdemar Fiurnc,
na defesa e Rodrigues e Canholi-
nho na ofensiva.

A ARBITRACHM
Nfto teve atuação Ame o sr.

Alberto da Gama Maltfcer. Acusou
erros, inclusive a falt* inexistente,
que redundou no tercello tento
palmeirense. Quanto M discutido
pênalti, vimos Osaxwr empurrar
Gino sem bola, conJrtt-Wnmtio, por-

tanto, justa a decisão do juiz. O
tento de Canhotinho. feito no prl-
meiro tempo, foi anulado pelo fis-
cal de linha Mário Viana que rá-
pldamente cientificou ao sr. Mal-
cher que o atacante «perlquito»
ajeitou a bola com a mão antes
de enviá-la às rodes.

OS UE5C «GOALS
Primeiro tempo -— Aos 5 miiyj-

tos, Válter recebe a bola de DlriMt*

e fecha sôbre o «goal», marcando
o primeiro tento do América.
Quando passavam 13 minutos, Ra-
nulfo centra e Dimas, de cabeça,
aumenta a contagem. Reagem os
visitantes e Aquiles, aos.33 mlnu-
tos, recebendo um passe de Liml-
nha faz o primeiro tento dos perl-
quitos. Coube a Rodrigues, em
linda entrada, empatar a peleja
aos 40 minutos. 2-2 fol o «placard»
do prlaw-t-ro tempo.

VENCEDOR O SANTOS
Levantou invicto o «Torneio Quadrangular de

Belo Horizonte»
BELO HORIZONTE, 4 (Asapress) —

O quadro praiano da cidade de Santos,
que disputou o Torneio Quadrangular,
sagrou-se campcfto na tarde dAe„"?J?*
após derrotar o quadro do Atlético,
pela contaRcm de dois tentos a zero.
Deve-se ressaltar aqui o brilhantismo
da façanha do Santos, nols que, desde
o Inicio rio torneio, não perdeu um
jôiío sequer. ,, . .

. O jogo de hoje foi, sem duvida, brl-
lhante, e acreditavam alguns que. °
Santos perderia a . sua invencibilidade.
lato, todavia, nfto aconteceu o o clubo
•¦autista sagrou-se campeão do rorneio-
Quadrangular.' Já no inicio do prelío
o quadro campeão levava a melhor,
pois quo ambos os goals foram assina-
lados aos lü minutos, por intermédio
de Odair e Nicacio, aos 40 minutos,
pre isampnte.

No tcm|K> complementar o quadro <v
tnl esboçou uma ronçfto, mas esta ln*
felizmente nfio surtiu o '," .

do. uma vez que o Santos estava mui-
l to seguro dentro do gramado, e por
lisso mesmo nao deu tréguas aos seus

adversários, desfazendo, desta forma,
todas as combinações dos Iocai3.

Os quadros formaram assim:
SANTOS: Robertinho — Hélvio « Ex-

nedlto —• Nene, Pascoal e Ivan — liw
(Irineu), Antoninho (Mandu), Nlcáclo
(Pinhegas), Odair e Alemanhão.

ATLÉTICO: Cafunga — Jucá e Már-
cio — Afonso (Haroldo). Zé do Mon-
te e Carnngo — Lucas, Lauro, Ubal-
do, Loro e NIvlo.

. O árbitro da peleja foi o sr. Dido
Bologna, que teve atuação regular, c
a renda foi dc Cr.$ í».J25,00.

Ka partida preliminar, o America
venceu o Cruzeiro, pela contagem de
3x1. "Goals" de America: Vagulnho,
Nnndlnho e Lofalete; "goals" do Cru-
zeiro: Ildeu. ., .,•Vrbltrou e«t« pelíja o «r. Alcebla*

< Dins.

.™.^^-*.- .-r . ~.*^~*--*^^

Segundo tempo — Ranulfo em
impressionante Jogada, desempa-
ta o jogo a favor do América,
aos 7 minutos. Quando transcor-
riam 14 minutos, Ranulfo cruza
e Dimas marca o quarto «goal».
O quinto tento nasceu de um
«frango» do Oberdan, aos 20 ml-
nutos. Dimas chutou de longe
e a bola se alinhou mansamente
nas redes. Quando passavam 30
minutos ,o juiz marca uma falta
erradamente fora da área e Ro-
drigues, com forte pelotaço con-
quista o terceiro «goál» paulista.
O juiz Alberto Malcher, marca aos
35 minutos.uma falta máxima con-
tra o América, por ter Osmar em-
purrado um adversário numa con-
fusão. Rodrigues bate e marca o
quarto tento do Palmeiras. O úl-
timo «goal» da peleja fol marcado
por Natalino, quando faltavam
dois minutos para o tempo se es-
gotar, fixando em 6-4 o marca-
dor.

A 11ENDA
A arrecadação somou: Cr$

805.510,00.
CAMPEÃO O OPOSIÇÃO

Vencendo o Campo Grande por
6-2, o quadro de Aspirantes do
Oposição sagrou-ae vencedor do
certame da categoria do Departa-
mento Autônomo.

Com essa vitória do América, o Bantru, que Jogando me-
nos mal que o Flamengo, conseguiu vencer por 2-1, passou a
liderar o Kio-S. raulo, isolado. Depois de ter a contagem a
seu favor, por 2-0, o Vasco quase perdeu para os trlcoloreB

paulistas, deixando o campo, finalmente, com um empate de
dois tentos. O Corinthians não agüentou a Portuguesa. ToU-
gulnha perdeu o cabeça e andou distribuindo pontapés como
um endemonlnhado. O prélio fol cheio de incidentes lamenta-
vels. Tais cenas s&o vergonhosas o depõem multo contra o
nosso futebol. Enquanto nio houver disposição claru o lnllu-
dlvel de punir drasticamente os Jogadores quo se portam mal,
o panorama disciplinar nao mudurá. E' preciso punir mal» e
mais severamente os violentos e Indisciplinados. Não 6 possi-
vel se continue a passar a mão pela cabeça dos maus proíls-
¦lonals, «6 para quo os interesses dos clubes não sejam pre-
Judlcados. Afinal, vale mais quo o interesso dos clubes, o ln-
terêsse moral do esporte. A suspensno por longo prazo — e
nflo o lmorallsslmo recurso das multas *— suspensão sem dl-
relto a «snrsls», sempro que se tratar do jogadores com faltas
semelhantes no passado. Nos casos mais graves, a ellmlnaçilo
sumária, com a proibição taxativa de nao poder o profissional
eliminado Jogar cm nenhum clubo oficialmente filiado. So nao
houver dureza na repressílo nos violentos, indisciplinados e va-
lentôes dos campos de futebol, as coisas lrao piorando cada
vêz mais.

E' inacreditável a falta do consciência das autoridades res-
ponsávels pelo esporte, diremos melhor — pelo futebol. En-
quanto os profissionais nfto podem Jogar sob sol forte, loja-
çam em campo equipes do rapazolas, do Juvenis, para dlspu-
tarem preliminares, justamente quando o sol e o calor Btto
mnls fortes. Os amadores não merecem consldcraçfio. Que se
recendem, que morram do insolaçfto, porque, na verdade,, os
clubes n5o terão prejuízo algum. Mas, os profissionais? Coita-
dlnltos! Sao mocinhos de cütls delicada e miolo sensível a ea-
nlcula. Devem Ir para o campo somente quando houver som-
brlnha, porque, so sofrerem alguma coisa e tiverem do ser
afastados da atividade, os clubes terio prejuízos... Afinal,

por uma questão de humanidade, deviam impedir que, na
hora de sol mais forte, fOssem disputadas pelejas de futebol,

principalmente por amadores. Quanto no público, deveria tam-
bém merecer um pouco malB de consideração. Para que os
toroedores assistam a uma partida de profissionais, A hora que
estA vigorando, os espectadores terBo do padecer sob o sol for-
te, esperando pacientemente que os «artistas» entrem no pi-
oadelro Por que, então nfio realizam os Jogos de manha,
como inicio, por exemplo, as 8 horas? Por que nfio sfio as par-
tidas efetuadas mais tarde, para nfio sacrificar o público nem
os Jogadores? Ninguém se preocupa com essas coisas. Higiene

e humanidade sfio velharlas.
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EMPATARAM SAO PAULO E VASCO DA GAMA I
Jogaram melhor os tricolores bandeirantes — Barbosa, a maior figura
""» ...... m r.  .,. r.^mr.An «oivondo seu quadro d<

Quadro do Palmeiras, vencedor do Flamengo por selo a um e. aue. perdeu, para o América, por *el» a quatro.

SAO PAULO, 4 (Asapress) — Mais
uma vez, constatamos que nem sempre
a superioridade técnica e territorial
constitui o essencial para a vitória de
uma equipe. E desta feita coube ao
vlce-campeão paulista, o papel do des-
prezado pela sorte, salvando-se, assim,
o Vasco de nova derrota.

O ¦ préllo, movimentadissimo ao ex-
tremo, apresentou duas distintas alter-
nativas. Primeiramente, no espaço dos
20 minutos Iniciais, os visitantes, npe-
sar do equilíbrio das acoes, fixaram a
soberba vantagem de -i-0, o que dese-
nhava uma possível goleada. Todavia,
tal nao se registrou, uma vez que esse
escore adverso serviu de Incentivo aos
pupilos de Leônidas, que entrosaram
melhor nuas linhas, acarretando a as-
censão daquele» elementos, tais como
os irmãos Pixo e Dido, Savérlo, Augus-
to, bem Irregulares, entre oa demais,
com altos • baixos.

Assim, se armou o. bando de Bauer
e se lançou ao assédio a meta de Bar-
bosa, que ainda na primeira etapa aca-
bou por vencido um sé' vez, no entre-
mento várias oportunidades houvessem
para outras quedas.

O período complementar testemunhou
o mesmo ritmo elevado dos tricolores,
ao passo que os comandados de Oto
Glória, de todas as formas se defen-
diam para controlar aquele "placard
de 2-1. ...

.Em suma, ai ^tá o panorama do
embate, no qual, inegavelmente, devido
ao seu predomínio, quase que absoluto,
os companheiros de Ruy mereciam um
resultado mais positivo — 20 minutos
para o Vasco e 70 para o SSo Paulo.

Autores dos tentos: Ipojucan • Ade-
mlr, para o Vasco, o Dido e De •-**-
mllo, para o S&o Paulo. _„,.„

Bsrboia, sem dúvida,. íoi o atrat-*"

do gramado, salvando seu quadro Jt*
uma derrota e. quem sabe, de um*
extravagante desvantagem. Eli, Álvaro^
Bauer. Rui e Blbe o secundaram, c*,*>
bendo aos demais a classificação regvi-
lar.

A arbitragem, a cargo de Dante Ro***
si, até que nf.o fol das piores, le*van-
do-se em considerarão as barbaridade»
verificadas nas dlrccòes de Mussltano •
Frignanl.

As equipes estavam assim formadas:

SAO PAULO: Poy - Sayérlo e PiXO
Rui. Bauer e Jacé (Alfredo) --

Dido, Blbe, Augusto <P°n,<-e,^e„Le0"<í
Remo (Telxelrinha) e Telxeirinha (De
Camilo).

VASCO: Barbosa — Augusto e Ciarei
Eli, Danilo • Jorge — Álvaro, Ad**

mlr Ipojucan (Dirccu), Um.*.*» «;>©¦
jucan) • Dejalr.
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DEMÀ
AS PRÓXIMAS CORRIDAS NA GÁVEA

i

Puro as prdximos corridos uo flí-
jiôdronio da Gávea, ficaram ontem
organizadas os seguintes progra-
mas:

m

O PROGRAMA DA REUNIÃO
DE SÁBADO

PRIMEIRA CARREIRA — AS TREZE
HORAS E QUARENTA MINUTOS

800 METROS — 40.000 CRU-
ZEIROS.

PISTA DE GRAMA.

1—1 POMPA .
2—2 CADÊ . .
3—3 DAME . .
4—4 PERLITA

QUILOS

54
. 54
. ;>1
. 54

m
i

SEGUNDA CARREIRA - AS QUA-
TORZE HORAS E DE'/ MINUTOS
— 1.500 METROS — 40.000 CRU-
ZEIROS.

1—1 EL SIROCCO .
2—2 GULFSTREAM

3 SKETCH . . .
S-4 EOHEMIO . . .

5 PHILIDOR . .
4—6 BANANAL . ." MANGUARITO

QUILOS

53
55
55
55
55
55
55

TERCEIRA CARREIRA — AS QUA-
TORZE HORAS E QUARENTA E
CINCO MINUTOS — 1.300 ME-
TROS — 30.000'CRUZEIROS.

QUILOS

54
54
54
54
54
56
56

QUARTA CARREIRA — AS QUINZE
HORAS E VINTE MINUTOS —
1.500 METROS — 35.000 CRU-
ZEIROS.

li 1—1 MASTER BOB .
,!í 2—2 TIROLfiS . . .
Si 3 ZALUS'fí 8—4 EAGLE PASS .

5 MACANUDO . ,
jtí <_6 TARENTAISE .." LOLLYPOP . .

QUILOS

1—1 BOZAMBO . v . ........ 84" RIO VERDE ...... 50
S—2 SOL BONITO .¦ ¦„ . . . RO

3 AQUILA .... 48
S—4 IRISH STAR ,¦ w . . m ¦< 54

5 PRACINHA 56
4—6 ANACREON ......... 52

" BLUE DREAM . t a *. 56

QUINTA CARREIRA — AS QUINZE
HORAS E CINQÜENTA E CINCO
MINUTOS — 1.500 METROS —
40.000 CRUZEIROS.

QUILOS

Ü
1—1 MY LOVE . ." HONOLULO .
3—2 PRESIDENTE

3 CORALIACO .
8—4 KURDU . . .

5 ROMANO . .
4—6 LORD ORION

GAMBRINUS .
OISTRIA . . .

5?
53
51
51
55
ãl
55
51
53

BEXTA CARREIRA — AS DEZES-
SEIS HORAS E TRINTA MINU-
TOS — 1.000 METROS — 30.(«0
CRUZEIROS.-- PISTA DE GRAMA.

B B T T I X O

$ 1—1 NICO . . .
2 CHARAO . .
S INDABA . .

%-A ALVES . . .
VENDAVAL
MIRAGEM .

| 8—7 NILO . . .
CHUMBO . .
PINT . . .

í 4-10 GARRUCHA
11 ETINCELLE

¦" MANDO . .

"1

. ai

ü ;

Mim

QUILOS

58
56

. 5-1
, 56

56
, 54

56
56

¦ 54
. 54
. 5-1
. 56

Sociais no turfe
BB. TEÓFILO DE VASCONCE-

LOS. — No data do ontem viu fios-
sar seu otiiifrsiírio imfollcio o «osso
cotfrado sr. Teófilo de Vasconce-
los, locutor oficial do programa de
turfe tia PRF-4 e figura muito es-
timada. Nossos cumprimentos, «mi-
hora afraxiiio.i.

Doenças do CORAÇÃO
DR. A. C. GALVÃO

ELETROCAIU1IOC RAF1A

Cons.: Amaral Peixoto 116, ». \*
— 6.» andar — Tel.: 5-953. Dia-

riumente &s 17 horas. Res.
Tel.: 8-57S

 Nltcrfii .
m i ¦¦—¦¦ ¦ ¦--¦¦¦¦¦-¦ "¦-—¦¦

Tumores e Câncer
Baios X e Radium

Dr. von Dollinger da Gra$a
fiXAJIES TERIODICOS EM TO-
DAS AS IDADES PARA PRE-

VENÇAO CONTRA O CÂNCER
Observação no Memorial -lospital
de Câncer — Nova York — As-
¦emblóla, 98 — Kanitz, 4 noras.

Hora. marcada — 23-1556 e
37-2418 

MtfOJGESTAD
PODE OQAQlONAimm

ULCERA NO ESTÔMAGO

SÉTIMA CARREIRA — AS. DEZESSE-
TE HORAS E DEZ MINUTOS —
1.400 METROS — 40.000 CRU-.
ZEIROS.

SKÍTIlflJ
• ¦

QUILO»

1—1 ORACt 85
PÉROLA DE IAPÔ ... 53

GLÁDIO 55
2—4 AVANTE 55

SURUBIO 55
OSCAR 55.
IVY 53

8—8 SENTA A PUA 55
9 OLENA 33

30 DRIL1A 53
11 FREEDOM 55.

4-32 GOOD SPORT 55
13 ELASAL 53
14 GENGIBRE 53
15 BOLA AZUL 53

Da

I |í j jttlqLÍlmmm1*k*J£*BAà*-**

Mii$§

OITAVA CARREIRA — AS DEZESSE-
TE HORAS E CINQÜENTA MINU-
TOS — 1.600 METROS — 30.000
CRUZEIROS.

B E T T l N G

1—1 ECELERO . .
2 CRAVADOR .

2—3 LORD POLAR
4 PANÔPLIA . .

3—5 JAVANÊS . .
6 MINGUINHO .

4—7 VELUDO . .
MANTOUX . .
MUJIQUE . .

QUILOS

58
. 52
. 54
, 52
, 56

58
. 54
, 52
, 54

Seu Acácia Changa, Lupan, Bozambo, Descamisado, Presidente e Ruivo
foram os demais ganhadores - Os resultados nos Estados e no exterior

Ci^a« 

SSo
Tivemos ante-ontem na Gávea

mais uma reunião da temporada
oficial da nosso turfe e com ela
experimentou a "c&tedral novas
decepções, pois, os seus favoritos
decepcionaram não conseguindo
corresponder à expectativa mais
otimista.

Como principal prova tivemos
o prêmio clássico "Seis de Mar-
ço" na distancia de 1.800 metros,
que reuniu apenas cinco nacio-
nais. Sem qualquer expressão
técnica, pois, num conjunto heta-
rogéneo TORPEDO e BAR-BL-
GAZAL ressaltavam ao si?nples
exame de possibilidades, teve
um desenrolar insípidp, quase
restrito aos dois parelheiros.
TORPEDO, apesar dos 61 quilos,
foi ensinando o caminho ao seu
adversário para derrotá-lo defi-
nitívamenie na grande reta.

Sem qualquer expressão o tra-
dicional prêmio clássico "Sois da
Março" deste ano.

4 corrida foi iniciada com
uma prova destinada aos repre-
sentantes da nova geração. SEU
AGACIO, um filho de DEN-
BIGH, da criação pernambucana,
foi o ganhador derrotando MA-
RENGO em bom, estilo, enquan-
to ELEVI pregava um "banhol
nos seus apòstadores, não cor-
respondendo ao esperado.

CHANGA foi a ganhadora ia
segunda, carreira derrotando a
égua GOLD MARY em boa
disputa, sob a direção do jóquei
Dario Moreira.

A terceira carreira registrou o
triunfo do estreante LUPAN, sob
a direção do jóquei Luis Rigoni,
que derrotou PERAN em bom
estilo, enquanto os outros ad-
versdrios ainda "verdes" não dei-
xavam impressão.

A quarta carreira — Prêmio
clússico "Seis de Março" — teve
como ganhador o cavalo TOR

PEDO, sob a direção do jóquei
Armando Rosa, derrotando BAR-
EL-GHAZAL em bom estilo.

Após a disputa da prova clás-
sica, veio a quinta carreira, na
qual BOZAMBO, sob a direção
do jóquei-aprendíz Ubirajara
Cunha, conquistou aplaudido
triunfo sobro o cavalo BLUE
DREAM, depois deste filho de
PRECIPITATION ter se empe-
nhado em luta com SOL BONI-
TO, conseguindo derrotá-lo qua-
se no disco de sentença. MON-
DEL, de quem Se dizia maravi-
lhas, ainda está correndo. Tal-
ve a melhore na próxima... na
areia.

Na sexta carreira a vitória per-
tenceu ao estreante DESGAMI-
SADO, sob a direção do jóquei
Dario Moreira, Os "sabidos" não
o deixaram ¦ e daí o seu rateio
modesto. PATIFE correu muito.
Queriam ganhar desta feita, mas,
não pôde ser. O DESCAMISADO
corria, de verdade. CURITIBA-

NO foi bom terceiro, apesar de
ter partido mal.

O cavalo PRESIDENTE, foi o
ganhador da sétima carreira.
Correu muito o filho de MA-
RANTA, que dominou MANGUA-
RITO e DINGO no poste de ohe-
gada, sob a direção do jóquei
Valdemiro de Andrade. ODON,
mais uma ves, decepcionou.

A carreira de encerramento
teve como vencedor o cavalo
RUIVO, sob a direção do Dario
Moreira. Apresentado em ótimas
condições de treino, o filho de
SNORER derrotou VELUDO e
JAVANÊS. A dupla pagou «o-
mente 80/10, o quo deu motivo a
muitas indagações dos apostado-
res intrigados com a descoberta
dos "sabidos".

Abaixo os leitores encontrarão
os resultados dos concursos e o
movimento técnico das corridas
realizadas ante-ontem no Hipó-
dromo da Gávea.

A corrida de quinta-feira em Correias
Para «juinta-/«ira o JooftBJ/ Olub

de Petrópolis organizou a seguinte
programa:

PRIMEIRA CARREIRA — AS QUA-
TORZE HORAS — 1.500 METROS
— 8.000 CRUZEIROS.*

QUII.03
55

... 55.

..... 53
t • • •» ***>

55
53
53

1—1 ODEMIR . . . .
2—2 CHAPULTEPEC

3 OBÉLIA
3—4 MUCHACHO . .

5 STATANO . . .
4—6 OÊLIA" ELANUT . . .

RESULTADOS TÉCNICOS DA DOMINGUEIRA

N. da R. — Carreiras do "betling":
— Sexta — Sétima — Oitava.

O PROGRAMA DA REUNIÃO
DE DOMINGO

PRIMEIRA CARREIRA — AS TREZE
HORAS E VINTE MINUTOS —
SOO METROS — 40.000 CRU-
ZEIROS.

1—1 MARENGO
2—2 SPENCER .
3—3 AÇUDE . .

QUILOS

84
. 54
. 54

SECUNDA CARREIRA — AS TREZE
HORAS E QUARENTA E CINCO
Ml\UTOS — 1.400 METROS —
30.000 CRUZEIROS.

1—1 VISCONDESSA ....
2—2 VITORIA DO PALMAR
3—3 ISLEBIS

4 BOLA DOURADA . . .
4—5 NORMALISTA ....

6 TITA

QUILOS

. 56
, 56

56
. 56

56
52

TERCEIRA CARREIRA — AS QUA-
TORZE HORAS E QUINZE MINU-
TOS — 1.600 METROS — 35.000
CRUZEIROS.

•1 FAIRFAX ...... 52
-2 MUSI CANTA 50
¦3 COJUBA 54
4 CALIFA 52

-5 ARGONAUTA 58
" GRUMETE 52

QUARTA CARREIRA — AS QUATOR-
ZE HORAS E QUARENTA E CIN-
CO MINUTOS — 1.600 METROS —
35.000 CRUZEIROS.

QUILOS
1—1 ISLETE 56

2 ELAN 56
2—3 WINTER KING 56

4 IDILIO 56
3—5 INCENDIARIO . * . . 56

6 BOTICELLI . . . t .... 56
4—7 REUNO .... 56" OURO PRETO 56

QUINTA CARREIRA — ÀS QUINZE
HORAS E VINTE MINUTOS —
(HANDICAP ESPECIAL) — 1.800
METROS — 60.000 CRUZEIROS.

PRIMEIRA CARREIRA - ANIMAIS NACIONAIS DE DOIS ANOS. DOS LEI-
PRIMEIRA <££, 

SOCIEDADE> (ITEM ..A.. E PARÁGRAFO SEGUNDO DAS

DISPOSIÇÕES ESPECIAIS, DO REGULAMENTO DA EXPOSICAO-LEI-

LAO) SEM VITORIA NO PAIS — PESOS DA TABELA, COM DESCAR-

GA PARA APRENDIZ — 800 METROS — 40.000 — 12.000 E 6.000

CRUZEIROS E CLNCO POR CENTO AO CRIADOR DO ANIMAL

VENCEDOR.
VENCEDOR

POULES RATEIOS
DUPLAS

POULES RATEIOS

1.» SEU ACÁCIO, 54 quilos,
A. Rosa

a.» MARENGO, 84 «jutlos, A.
Araújo .. 

5.146 34.00 12 7.375 —

1.629 — 108,00 18 2.332 —

3.» ELEVI,
Rigonl .

84 quilos, Luís
13.358 13,00 14 3.202 —

15,00

47,00

80,00

QUINTA CARREIRA — ANIMAIS NACIONAIS DE CINCO ANOS, QUE NAO

TENHAM GANHO MAIS DE 240.000 CRUZEIROS EM PRÊMIOS DE

PRIMEIRO LUGAR NO PAIS — PESOS DA TABELA, COM SOBRE-

CARGA E DESCARGA PARA APRENDIZ — 1.800 METROS — 33.000
— 10.500 E 5.250 CRUZEIROS E CINCO POR CENTO AO CRIADOR
DO ANIMAL VENCEDOR.

VENCEDOR DUPLAS
POULES RATEIOS POULES RATEIOS

47 quilos, U.

4.1 SPENCER, 84 quilos, La-
gos Mèzaros ..  I-805 97,00 23 890 — 124.50

24 727 — 152,00
'

31 310 —

n.o 2. rateou na ponta, CrÇ 34,00. A dupla 23,
857,50
rateou

Masculino, alazão, dois anos,

SEU ACÁCIO
CrS 124,50.

PLACfiS: — N5o houve.
CARACTERÍSTICAS DE SEU ACÁCIO:

Pernambuoa, Demblgh em Vencedora, do gr. Artur Herman Lundgren

ENTRAINEUR: — Eulógio Morgado.
TEMPO: — 49'* 1/5.
DIFERENÇAS: — Dois corpos e dois corpos.
MOVIMENTO DO PAREÔ: — CRS 357.940,00.
Pista de grama leve.

SEGUNDA CARREIRA - ANIMAIS NACIONAIS DE TRÊS ANOS, SEM VI-

TÔRIA NO PAIS - PESOS DA TABELA, COM DESCARGA PARA

APRENDIZ - 1.600 METROS - 40.000 - 32.000 E Ô.000 CRUZEIROS

E CINCO POR CENTO AO CRIADOR DO ANIMAL VENCEDOR.
VENCtJUUK DUPLAS

POULES RATEIOS POULES RATEIOS

l.o CHANGA, 55 quilos, Dario
Moreira ::•"•-

2.* GOLD MARY, 55 quilos, S.
Ferreira

3.» GAY PRINCESS, 55 quilos,
L. Rigoni . . . ••,••••••

4.» BOLA AZUL, 54 quilos, A.
Araüjo ;"" V

S.» ITAVERABA. 54 quilos, I.
Pinheiro • • •

8.» CAMAPUAN, 55 quilos, A.
Brito

7.» LAÇADA, 55 quilos, Otl-
lio Relchel

NSo correu OBÉLIA.

16.911

5.793

18,00

52,00

11 490 —

12 5.578

860,00

32,00

56,00

28,00

1.368 - 224,00 22 372 — 475,00

1.797 — 167,00 23 1.314 — 134,50

56.00

8.083 37,00 13 3.161 —

a,909 _ 103,00 14 6.268 —

770 — 391,00 24 3.144

l.o BOZAMBO,
Cunha .

3.« BLUE DREAM, 56 quilos,
J. Portllho

8.» SOI. BONITO, 50 quilos,
Dario Moreira

4.9 RIO VERDE, 50 quilos' P.
Coelho

8.» MONDEL,
Sousa .

6.9 PARLAMENTO,
A. Portilho .

5S quilos, C.

55 quilos,

Nao correu IRISH STAR.

17.052 — 34,00 12 3.077 102,00

14.1S0 — 41,00 13 6.055 52,00

12.126 — 48,00 14 4.887 71,00

17.052 — 34,00 23 7.088 44,00

13.719 — 42,50 24 4.067 77,00

19.971 ~ 36,00 33 5.353 88,00

84 8.054 89,00

44 1.057 396,00

SEGUNDA CARREIRA —• AS QUA-
TORZE HORAS E TRINTA MINU-
TOS — 1.500 METROS — 8.000
CRUZEIROS.

QUI LOh
 50

...:... 54
 56
 56
 50

1—1 CRACÔVIA
2—2 ITAMO.TI
3—3 PANÔPLIA
4—4 BROWN BOY

5 PILANTRA

TERCEIRA CARREIRA — AS QUINZE
HORAS — 1.600 METROS — 10.000
CRUZEIROS. 

'

QUILO.S
1—1 DON NAVARRO  56
2—2 DULIP1S  RO
3—3 MONDEL  53
4—4 HAUSTO  51

5 BALANCIN  50

QUARTA CARREIRA — AS QUINZE
HORAS E TRINTA E CINCO MT-
NUTOS — 1.500 METROS — 8.000
CRUZEIROS.

QUTLOh
56
52
56

SEXTA CARREIRA — AS DEZES-
SEIS HORAS E CINQÜENTA MI-
NUTOS — 1.600 METROS — 10.000
CRUZEIROS.

QUILOS
66
52
54
51
48

1—1 ARARI 
2—2 BONGA
3—3 NEGRA MARIA
4—4 ALTAMISA . .

5 ALPINA . . .

SÉTIMA CARREIRA — AS DEZESSE-
TE HORAS E.TRINTA MINUTOS
— 1.500 METROS — 8.000 CRU-
ZEIROS.

QUII.03
55
52
52
53
53
52
53
50
50

1—1 CARINHOSO . .
2 CHICLET . . .

2—.1 MAROTO
4 JEQUITIAIA . .

3—5 DON FRADIQUE
6 PORANGA . . .

4—7 EDSON
8 THAIS
" BOM CRACK . .

BOZAMBO, n.9 6, rateou na ponta, CrS 34,00. — A dupla 34, rateou

CrS 39,00.
PLACÊS: — Do n.' 6. CrS 17.00; do n.9 4, CrS 18.00.
CARACTERÍSTICAS DE BOZAMBO: — Masculino, castanho, cinco anos,

Paraná, Gran Fiíl em Espartana, do sr. Jorge Jabour.
ENTRAINEUR: — Mario de Almeida.
TEMPO: — 310" 1/5.
DIFERENÇAS: — Tescoço o quatro corpos.
MOVIMENTO DO PAREÔ: — CRS 1.173.370,00.

Pista de grama leve.

SEXTA CARREIRA — ANIMAIS NACIONAIS DE QUATRO ANOS, SEM MAIS

DE UMA VITÓRIA NO PAIS — PESOS DA TABELA, COM DESCARGA
— DESCARGA PARA APRENDIZ — 1.000 METROS - 30.000 -

9.000 E 4.500 CRUZEIROS E CINCO POR CENTO AO CRIADOR DO

ANIMAL VENCEDOR.

1—1IGUAPE 
2—2 NIGHT CLUB .. » »
3—3 GUANUMBI . » .•

4 TUSCA  48
4— 5 CAMBUCI . . ,  86

6 INFERIOR  «8

QUINTA CARREIRA — AS DEZES-
SEIS HORAS -E DEZ MINUTOS
— 1.150 METROS — 8.000 CRU-
ZEIROS.

QUILOS
. 54
. 56

54

1—1 MARATY
2 BREJO .

3—3 FENIANA
4 BARBELA . » »  54

3—5 ORÊDIO . .
6 MARGARET

4—7 MANDO . .
8 PINT . . .

•' » •
56
54
56
54

Resoluções da Comis-
são de Corridas

Não ofereceram gravidade oa ad-
dentes sofridos pelos jóqueis Vbi-
rajara Cunha, o Cândido Moreno^
que "rodaram" de suas montadas.

Na sessão realizada pelos comis-
sdrios de corridas, em 5 de marco
de 1951, ficou resolvido o seguinte:

«
a) — Suspender por quatro (4).

corridal;, o jóquei Emidio Castillo;
por duas (2) corridas, o jóquei Ro-
berfo Olaiiin o por uma (1) corrida,
o jóquei Caio Brito, todos jior infra-
Cão do artigo 355 do Código, (pre-
judicar os competidores), montando
os ntiinmis GORGONA, HANAGUA
e CORRETOR;

•
b) — Multar em 500 cruzeiros, •

joguei Francisco Irigoyen, por in-
ração do artigo 156 do Código ides-
«to dn linha), montando a égua AN-
NE BOLEYN;

•
c)  Ordenar o pa.oamento doi

prêmios das corridas do 25 e 28 de

O TURFE NOS ESTADOS

33 197 897,00

34 1.556 — 113,50
— A dupla 12, rateou

1—1 METECO . . ." ROMANO . . ,
2—2 HONOLULO . .

3 CID
3—4 CURUPAY . .

LORD ORION .
SELVÁTICO . .

4—7 BARÍTONO . .
8 RIFLE . . . .
0 BLUE DREAM

QUILOS
. 54
. 48
. 51
. 58

51
50

. 54

. 54

. 54
. 51

SEXTA CARREIRA — AS QUINZE
HORAS E CINQÜENTA E CINCO
MINUTOS — GRANDE PRÊMIO
"CORDEIRO DA GRAÇA" — 1.000
METROS — 100.000 CRUZEIROS.

1—1 BAKELITA .
2—2 IANA . . .

3 LA PLUMA .
3—4 LA FLECHE

5 GORGONA .
4—G ELIT1NA . ." CHENILLE .

QUILOS
85

. 55
, 58
, 53

50
, 58
. 58

SÉTIMA CARREIRA — AS DEZES-
SEIS HORAS E TRINTA MINU-

.TOS — 800 METROS 40.000
CRUZEIROS.

B E T T I N O

QUILOS

1—1 BOGô 54" PREDICA 52" LILAC .... 82
2—2 SAIGON 54

NEVA 52
SHAMELESS w, 52

3—5 UTACO 54
MISS JUDY 52

PEPITA 52
4—8 FAIR BLACK 52

9 PANDA 52
10 EURICO DE SAVOIA . 54

" FAIR BABY 52

OITAVA CARREIRA — AS DEZESSE-
TE HORAS E DEZ MINUTOS —
1.000 METROS — 30.000 CRU-
ZEIROS.

CHANGA, n,9 1, rateou na ponta, CrS 18,00.
Cr$ 32,00.

PLACÊS: — Do n.9 1, CrS 13,00; do n." 3, CrS 22,00.
CARACTERÍSTICAS DE CHANGA: — Feminino, alazão, três anos, Rio

de Janeiro, Chasco em Águia, do sr. Osvaldo Aranha.
ENTRAINEUR: — Levi Ferreira.
TEMPO: — 93" 4/5.
DIFERENÇAS: — Dois corpos e cinco corpos.
MOVIMENTO DO PAREÔ: — CR$ 641.380,00.
Pista de grama leve.

TERCEIRA CARREIRA — ANIMAIS NACIONAIS DE DOIS ANOS, SEM VI-
TORIA NO PAIS — PESOS DA TABELA, COM DESCARGA PARA
APRENDIZ — 800 METROS — 40.000 — 12.000 E 6.000 CRUZEIROS
E CINCO POR CENTO AO CRIADOR DO ANIMAL VENCEDOR.

VENCEDOR
POULES RATEIOS

DUPLAS
POULES RATEIOS

1.9 LUPAN, 54 quilos, Luis
Rigoni

3.9 PERAN, 64 quilos. Mareei
L'0111erou

8.9 FLOR DO SOL, 52 quilos,
I. Pinheiro

4.9 SAIGON, 54 quilos, Osval-
do Ulloa

8.9 FAIR BLACK, 84 quilos,
B. Ribeiro  1.138

6.9 LEVUSKA, 84 quilos, A.
Araújo  3.821

11.867 37,50 11 3.100 — 107,00

15.064 29,00 13 1.698

31.632 20,00 18 5.937 —

11.567 37,50 14 5.723 —•

885.00 33 350

133,00

88,00

89,00

802,00

r- 149,00 28 1.840 — 122,50

7.« HORATIO, 84 quilos,
valdo Fernandez . .

Kao coriÉU BOGO'.

Os-
3.023 -- 215,00 24 1.856 —•

83 1.861 —

84 7.411 —

dupla 14,

166,00

121,00

30,00
rateou

BETTING

1—1 MA
FIEL AMIGO .....
LA MALINCHE ....

2—4 JANGADEIRO .....
B ALVITRE
6 MARCELLO 

3_7 LIJARLINDA .....
S MAHON
9 WALDORF 

4-10 JURUJUBA
11 EGLE
12 CHESTER

NONA CARREIRA — AS DEZESSE-
TE HORAE E CINQÜENTA MINU-
TOS — 1.600 METROS — 30.000
CRUZEIROS.

QUILOS

. 56
, 54
. 52
. 54
. 56
. 82
, 56

58
. 52

56
. 52
. 56

BETTING

1—1 ARTANA . . 
" JACOMI . . . ¦

2—2 HARAMUN ,
JACUI

BALANCIM 
3-5 LUMEN

6 NEVER LOOSES  58
" VAICO  54

4—7 CARINHOSA  52
8 GAVIÃO DA GÁVEA ... 56
" ARROZ DOCE  52

QUILOS

54
. 52

50
56

. 52

. 54

N. da R. — Carreiras dns "bettingt"
— Sétima — Citava — Nona*

LUPAN, a.» 1.; rateou n& ponta, CrS 37,50. -

Cr$ 39,00.
PLACÊS: — Do n.9 1, CrS 12,00; do n.9 6, Cr$ 13,00.
CARACTERÍSTICAS DE LUPAN: — Masculino,, castanho, doi» anost S&o

Paulo, Wood Note em Distraint, do sr. Euvaldo Lodi.
ENTRAINEUR: — C. Pereira.
TEMPO: —- 48" 4/5.
DIFERENÇAS: — Um corpo e melo e melo corpo.
MOVIMENTO DO PAREÔ: — CRS 864.680,00.
Pista de grama leve.

QUARTA CARREIRA — PRÊMIO "SEIS DE MARCO" — ANIMAIS NACIO-
NAIS FILHOS DE PAI OU MAE NACIONAIS, DE TRÊS ANOS E MAIS
IDADE — PESOS DA TABELA, COM SOBRECARGA E DESCARGA
PARA APRENDIZ — 1.800 METROS — 100.000 — 20.000 E 10.000
CRUZEIROS E CINCO POR CENTO AO CRIADOR DO ANIMAL
VENCEDOR.

VENCEDOR DUPLAS
POULES RATEIOS POULES RATEIOS

BETTING

VENCEDOR DUPLAS
POULES RATEIOS POULES RATEIOS

15.331 — 39,00 11 2.324 149,00

5.041 — 117,50 12 5.950 88,00

6.352 — 93,00 13 7.560 46,00

12.860 — 46,00 14 4.406 7B.50

Ü.884 — 205,00 22 2.357 147,00

1,426 — 415,00 23 6.549 83,00

10.058 — 59,00 24 6,396 84,00

10.881 — 56,00 33 2.584 134,00

8.710 — 66,00 34 4.842 76,00

44 812 566,00

1.9 DESCAMISADO, 52 quilos,
D. Moreira

2.9 PATIFE, 56 quilos, Lagos
Mèzaros

3.9 CURITIBANO, 56 quilos,
O. Macedo

4.9 NOVIÇO, 56 quilos, Luis
Diaz 

5.9 BOLA DOURADA, 51 qui-
los, A. Nahll)

6.9 NICO, 52 quilos, Severino
Câmara

7.9 FAUSTO, 56 quilos, O.
Fernandes

8.9 TARASCON, 53 quilos, U.
Cunha 

9,9 CHEFE (•), 56 quilos, C.
Moreno

DESCAMISADO, n.9 10, rateou na ponta, CrS 39,00. -- A dupla 34, rateou

CrS 76,00.
PLACÊS: — Do n.' 10, CrS 23,00; do n.9 7, CrS 37,50; do n.9 4, CrS 29.00.

CARACTERÍSTICAS DE DESCAMISADO: — Masculino, alazão, quatro
anos, Rio Grande do Sul, Dolgnr iem íris, do Stud Serraverde.

ENTRAINEUR: — A. Correia.
TEMPO: — 60".
DIFERENÇAS: — Três corpos e três corpos.
MOVIMENTO DO PAREÔ: — CRS 1.247.560,00. i
Pista de grama leve.

(•) — Caiu na entrada da reta.

1.9 TORPEDO,
Rosa . .

61 quilos, A.
14.126 30,00 12 10.408 34,00

3.9 BAR-EL-GHAZAL, «30 qut-
los, F. Irigoyen . . . .

3.9 ELATI, 55 quilo», ValdemI-
ro de Andrade • • • •

21.537 20,00 18 2.897 —

11,651 87,00 14 4.OU —

4.9 LILY, 55 quilos,
Ulloa

Osvaldo
4.284 — 99,50 23 6.019

5.9 OISTRIA, 84 quilos, Justl-
nlano Mesquita . . . . 1.720 — 248,00 34 2.744

84 1.842

41,00

63,00

41,00

91,00

161,80

688,00

TORPEDO, n.9 2, rateou na ponta, Cr? 30,00. — A dupla 12, rateou
CrS 24,00.

PLACÊS: — Do n.9 2, CrS 13,50; do n.9 1. Cr$ 13,00.
CARACTERÍSTICAS DE TORPEDO: — Masculino, castanho, quatro anos,

S&o Paulo, Sargento em Barearola, do sr. Vitor Gullhem.
ENTRAINEUR: — Geraldo Morgado.
TEMPO: — 109" 3/5.
DIFERENÇAS: — Três corpos e doi» corpo».
MOVIMENTO DO PAREÔ: — CRS 880.970,00*
Pista de grama leve. ¦--.

SÉTIMA CARREIRA — ANIMAIS NACIONAIS DE TRÊS ANOS, SEM MAIS
DE UMA VITÓRIA NO PAIS — PESOS DA TABELA, COM DESCARGA
PARA APRENDIZ — 1.300 METROS — 40.000 — 12.000 E 6.000 CRU-

ZEIROS E CINCO POR CENTO AO CRIADOR DO ANIMAL VENCEDOR.

1.9 PRESIDENTE, 55 quilos,
V. de Andrade . . . .

2.9 MANGUARITO, 55 quilos,
L. Rigoni 

8.9 DINGO, D5 quilos, Luis
Coelho

4.9 PHILIDOR, 56 quilos, L.
Diaz 

5.» GENTIL, 55 quilos, E.
Castillo

6.9 ODON, 55 quilos, Mareei
L'Oillerou

7.9 SKETCH, 55 quilos, Artur
Araújo

8.9 EL SIROCCO, 55 quilos,
O. Ullôa

9.9 BOHEMIO, 56 quilos, AdSo
Ribas . . 

PRESIDENTE, n.9 6, rateou na ponta, Cr? 85,00. — A dupla 13, rateou

PLACÊS: — Do n.9 6, CrS lV,50â do n.9 2, CrS 16.00; do n.9 5, CrS 85,50.

CARACTERÍSTICAS DE PRESIDENTE: — Masculino, castanho, três anos,

SSo Pnulo, Maranta em Eclusa, do sr. F. A. Ramo».
ENTRAINEUR: — Adair Feljô.
TEMPO: — 78" 4/5.
DIFERENÇAS: — Quatro corpos e três corpos.
MOVIMENTO DO PAREÔ: — CRS 1.806.290,00.
Pista de grama leve. ...

(Conclui na 3.* pagina)

BETTING

VENCEDOR DUPLA8
POULES RATEIOS POULES RATEIOS

17,580 — 35,00 11 8.028 78,00

11.853 — 52,00 12 7.017 84,00

2.604 — 337,00 13 10.808 88,00

12.365 — 50,00 14 9.025 42,00

12.868 — 80,00 32 780 483,00

18.5TB — 83,00 38 3.254 116,00

8.787 — 63,00 34 4.175 «0,00

8.183 — 107,00 88 857 489,00

1.284 — 481,00 84 4.466 84,00

44 1.663 226,00

S. PACLO

S A B A D O

S. PAULO, 3 (Asapress) — Os re-
sultados que as carreiras hoje reali-
7adas no Hipódromo do Cidade Jar-
dim ofereceram foram os seguintes:

PRIMEIRA CARREIRA — 1300
METROS — Venceram: cm primeiro,
Boneca, n. 8 (A. Aleixo) e em se-
gundo, Morena, n. 1 (A. Cataldl).
Tempo: 8õ"9|10. Diierenca: 2 cor-
pos. Ponta, CrS 91,00; dupla, CrS
67,00 e placês: CrS 82,00 e Cr$ 35,00.

SEGUNDA CARREIRA — 1.200
METROS — Venceram: em primeiro,
Flag-Day, n, 1 (W. O. Silva) e cm
segundo, Gra Chaco, n. 5 O. Carva-
lho). Tempo: 79". Diferença: melo
corpo. Ponta CrS 57,00: dupla, CrS
84,00 e placê:'s CrS 31,00 e CrS 28,00.

TERCEIRA CARREIRA — 1.600
METROS — Venceram: em primeiro,
Araguaçu, n. 3 (A. Cataldl) e em se.
gundo, Ardolse, n. 7 (D. Garcia).
Tempo: 103"3|10. Diferença: meio cor.
po. Ponta, Cr$ 111,00; dupla, CrS
44,00 o placês: CrS 50,00 c Cr$ 30,00.

QUARTA CARREIRA — Venceram:
TROS — Venceram: em primeiro, Ad-
vokenl, n. 1 (O. Rosa) e cm segundo,
Marmcleiro, n. 7 (J. Alves). Tempo:
84"õ|10. Diferença: cabeça. Ponta, CrS
39,00; dupla, CrS 40,00 e placês: CrS
20,00 e CrS 22,00.

QUINTA CARREIRA — 1.600 ME-
TROS — Venceram: em primeiro, Edo.
puva, n. 1 (O. Santos) e em segundo,
Espargo, n. 4 (L. Gonzalez). Tempo:
102"2|10. Diferença: 1 corpo. Ponta,
CrS 25,00; dupla, CrS 36,00 e placês:
CrS 16,00 e CrS 19.00.

SEXTA CARREIRA — 1.200 ME-
TROS — Venceram: em primeiro, Uru-
bichara, n. 5 (O. Reiehel) e em se-
gundo Draga, n. 5 (R. Zamúdlo).
Tempo; 76"7|10. Diferença: meio cor-
po. Ponto, CrS 91,00; dupla, CrS 68,00
e placês: Cr$ 59,00 e CrS 54,00.

SÉTIMA CARREIRA — 1.600 ME-
TROS — Venceram: em primeiro, Du-
rango, n. 1 (J. Alves); cm segundo,
Klesel, n. 3 (O. Relchel )e cm tercei-
ro. Mangabelra, n. 10 (N. Pereira).
Tempo: 103"6|10. Diferença: 2 corpos
e 1 corpo. Ponta, CrS 24,00: dupla,
Cr$ 50.00 e placês: CrS 15,00, CrS 17,00
e CrS 26.00.

Movimento geral de apostas: — CrS
9.950.520,00). *>

DOMINGO

S. PAULO, 4 Asapress)' — E' o se-
guinte o resultado das carreiras rea.
Ilzadas na tarde de hoje no Hlpodro-
mo da Cidade Jardim:

PRIMEIRA CARREIRA — 1.400
METROS — Venceram: em primeiro,
Vlrlla (L. Gonzaleg); em e segundo,
Leme (R. Zamúdlo). Ponta, CrS 28,00;
dupla, CrS 27,00 e placês: CrS 13,00 e
CrS 12,00. Tempo: 87". Diferença:
meio corpo.

SEGUNDA CARREIRA — 8000
METROS — Venceram: em primeiro,
(J. Carvalho); e em segundo, E. Dl
Savoia (L. Osório). Ponta, CrS 20.00.
dupla, CrS 33,00 e placês: CrS 13,00 o
CrS 13,00. Tempo: 47". Diferença: dois
corpos.

TERCEIRA CARREIRA — 1.400
METROS — Venceram: em primeiro,
Monazita (O. Reiehel) e cm segundo,
G. Bon«>a (A. Luccal. Ponta, CrS
19,00; dupla, CrS 69.00 e placês: CrS
16,00 e CrS 39,00. Tempo: 86"7|10. Di-
ferenca um corpo.
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LABORATÓRIO DE ANÁLISES
DR. NABIR ARNOUK

Exames do sangrue, urina, fezes, escarro, etc.
Diagnóstico precoce da gravidez.

PRAÇA SAENZ PENA, 35 - Sala 201 -- Tel. 28-8172

TERRENOS A PRESTAÇÕES EM
QUEIMADOS — 9.000,00

SEM ENTRADA E SEM «TOROS
Prestações de Cr$ 166,70, a 10 minutos a pé da estação ao local,
38 trens elétricos diários, grande comoroio o cinema moderno.
Ver plantas o tratar visitas ao local, ita Cia. Imobiliária Imperial
S. A. •— Rua Sfto José, 7Í» — 1' andar, das 8hS0m as llh80m e

daa 13h30m àa 18 horas, diariamente. -

QUARTA CARREIRA — 1.300 ME-
TROS — Venceram: cm primeiro. J|
Assu (L. Gonzalez"): e cm segundo,
Kacy (M. Signorcti). Ponta, CrS
130,00; dupla, CrS 81,00 e placês: Cr.1
40,00 o CrS 17.00. Tempo: SO". Difc-
rençn: um corpo.

QUINTA CARREIRA — 1.500 ME-
TROS — Venceram: em primeiro, Li»
(O Reiehel); em segundo, Ocót (L.
Gonzalezl; e em terceiro (O. Rosa).
Ponta, CrS 25,00; dupla, Cr$ 29,00 o
placês: CrS 13.00. CrS 14.00 e CrS
20,00. Tempo: 93"2!10. Diferença: dois
corpos.

SEXTA CARREIRA — 3.000 ME-
TROS — Venceram: em primeiro, Faa-
imhó (E. Garcia) e em segundo. Ma.
,1estic (L. Gonzalezl. Ponta, CrS 30.005
dupla. CrS 45,00 e placês, CrS 21,03
« CrS 28.00. Tempo: 398"5|10. Dite-
rença: dois corpos.

SÉTIMA CARREIRA — 1.200 ME.
TROS — Venceram: em primeiro, Ro.
bal( M. Signòretl); em segundo, .Ta-
horandi (J. P. Sousa) e cm terceiro.
Faísca (J. Carvalho). Ponta, CrS
101,00; dupla, CrS 331.00 e placês:
CrS 32.00, CrS 26.00 e CrS 20,00. Tem.
po: 62"5. Diferença: dois corpos.

• OITAVA CARREIRA — 1.400 ME-
TROS — Venceram: em primeiro Bru.
nate (G, Cremei: em segundo, Maug*
(L. Gonzalez) e em terceiro. Galega
(.T. Carvalho). Ponta. CrS 43,00; du-
pia, CrS 51,00 e placês: CrS 18,00. CrS
17,00 e CrS 19,00. Tempo: 86"7110.
Diferença: cabeça.

Movimento geral de apostas: — CrS
12.S01.G45.00.

CURITIBA

CURITIBA, 5 (Asapress) — As eer-
relras realizadns ontem no Hipódromo
de Guabirotuha ofereceu os seguinte»
resultados: Pista molhada. -

PRTMEIRA CARREIRA — 1.100
METROS — Venceram: em primeiro
Butlatu e em segundo, Halconégio,
Ponta, CrS 67,00; e dupla. CrS 16,00.
Tempo: 72"4!5.

SEGUNDA CARREIRA — 1.000
METROS — Venceram: em primeiro,
Granbreque e em segundo. Mlstlngue.
te. Ponta. CrS 15,00 e dupla, CrS 84,00.
Tempo: 67".

TERCEIRA CARREIRA — 1.400
METROS — Venceram: em primeiro,
Mirabele e em segundo, Caravela. Pon.
t, CrS 80,00 e dupla, CrS 37,00. Tem-
po: 91"1|5.

QUARTA CARREIRA — 1.200 ME-
TROS — Venceram: em primeiro, B««i
111a e em segundo, Farolelro. Ponta,
CrS 44,00 e duplo, CrS 28,00. Tempo:
77"3]5.

QUINTA CARREIRA — 1.400 ME-
TROS — Venceram: em primeiro, Batf
que Bate e em segundo, Estampido,
Ponta, CrS 24,00 e dupla. CrS 19.00.
Tempo: 90".

SEXTA CARREIRA — 1.Õ0O ME-
TROS — Venceram: em primeiro: Des,
prezada e em segundo, Flordeliz. Pon.
ta, CrS 36.00 e dupla, Cr$ 29,00. Tem.
po: 64"215.

SÉTIMA CARREIRA — 1.300 ME-
TROS — Venceram: em primeiro Xilrx
ma o em segundo. Honesta. Ponta, Crí
21,00 e dupla CrS 66,00. Tempol
84"1|5.

OITAVA CARREIRA — 1.200 ME-
TROS — Venceram: em primeiro, Mis.
siva e em segundo, Piraquara, Ponta,
CrS 15,00 e dupla, CrS 36,00. Tempo»
7S"2|5.

Movimento geral de apostas: >— Cri
418.375,00.

MÓVEIS
MOBILIÁRIA BEIRA MAR

Você quer comprar móveis de estilo, fabricados com madeiras d«
lei e garantidos? Procure imediatamente esta casa. Mas nò ¦

dinheiro.
Dormitório Chipendale  Cr$ 7-000.00
Sala de jantar Chipendale  Cr| 6-800.00
Dormitório Rústico  v,r| 3. 'ouuu
Sala de Jantar Rústico  CrS 5.000,00
Sala de jantar Colonial  CrS 7.200,00

E mais outros estilos — N. B. Nossas mobílias stto sempre garantidas,
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Maranhão e Amazonas, os vencedores da rodada
eAmanhã, a decisão das eliminatórias entre piauienses e maranhenses ,

guaporenses x amazonenses —- Antecipada para sábado a peleja ca-
riocas x fluminenses ***** Nova interpretação para a obstrução proposta

pela F. Association
TERESINA. 5 (Asapres») — Dispu- pela taça "Paulo Goulart de Oliveira, a

tando o primeiro Jogo do Campeonato pena de suspensão por 12 meses, nem nI_!.-n cili-lrr» An Ani"iili_rue _r_ n_il_inln-._i.À -..,*...« -k.i- _______ __..__. __.ii.ii  _ .-, _Brasileiro de Amadores, o selecionado
du Maranhão derrotou na tarde de bn-
tom a seleção do Pl£(ul por 2-0.

AMAZONAS, 4; GUAPORÉ, 0
PORTO VELHO, S (Asapress) — Pelo

certame nacional de amadores, defron-
taram-se nesta cidade, ontem, aa sele-
çoes do Amazonas e do Guaporé. Os
amazonenses nfto encontraram difleul-
dades para vencer por 4-0.

• * ¦

Ontem, foi recebido telegrama datado
de 2 do corrente, de Belém, lnformdn-
do o resultado da partida entre Par4 e
AmapS: — Venceram os paraenses,*por
;-0, tendo sido apurada a renda de
Cr5 11.23S.00.

ANTECIPADO O JOGO ENTRE
CARIOCAS E FLUMINENSES

O Conselho Técnico de Futebol da
CBD, ontem reunido, tomou conheci-
mento de dois comunicados da Federa-
câo Fluminense de Desportos. Nem a
entidade do Estado «io Rio Informa
haver aplicado ao Jogador Tltlnho, cau-
sados dos Incidentes ocorridos no Está-
dio Caio Martins por ocasião da parti-
da entre fluminenses e metropolitanos

O Carioca E. C. nova-
mente na primeira

divisão da FMB
O Carioca Esporte Clube, vete-

rana e querida agremiação da
Gávea, voltará às lides do bas-
quetebol carioca. Aí está urna
nova que, certamente alegrará
não só aos fans do basquetebol
citadino, mas, particularmente
aqueles que conheceram o Cario»
ca, na plenitude da sua pujança,
no cenário esportivo da metrópo-
le. Afastado desde há algum tem-
po dos campeonatos oficiais, o
alvl-rubro da rua Jardim Botãni-
co, que dentro em breve inau-
gurará sua nova sede, acaba de
solicitar transferência para o
quadro de .Efetivos da Federa-
ção Metropolitana de Basquete-
boL

Jogará em Belo Hori-
zonte o quinteto do

Grajaú T. C.
No próximo sábado, dia 10, a

equipe de basquetebol do Grajaú
T. C. jogará em Belo Horlzon-
te, contra o esquadrão do Minas
Tênis Clube. Para acompanhar a
comitiva grajauense, foi convida-
do o árbitro Noli Coutinho.

pvi.» "- suspensão por 12 meses, nem no
outro oficio, em que solicitava a Fe-
deraçuo Fluminense o adiamento do
cotejo com os cariocas, pelo Campeo-
nato Brasileiro de Amadores, de 11 a
14 do corrente, para 18, domingo, &
tarde e 21, quarta-feira, à noite. Êsse
pedido n5o fot atendido pelo Conselho
Técnico, que resolveu nfto abrir prece-
dentes relativamente fts datas ntualmen-
te fixadas, uma vez que a tabela abran-
ge os Interesses de todos os demais con-
correntes. Ao contrário, resolveu o Con-
selho Técnico antecipar o referido Jogo,
para sábado, ft noite, no estádio do
Vasco da Gama, fixando o inicio da
pe|eja pnra as 21 horas e 30 minutos.
O 4rbltro mineiro Raimundo Sampaio
foi designado para dirigir ísse embate.

OS PRÓXIMOS JOGOS
De conformidade coni a tabela, gerllo

realizadas amanhã, quarta-feira, as fl

e Piau! x Maranhão. No s&bado, Jo-
garilo cariocas a fluminenses, à noite,
e no domingo, Paraíba x Ceará, em
Jofto Pessoa; Pernambuco x Alagoas,
em Recife, p Bahia x Rio Grande do
Norte, em Salvador.

NOVA INTERPRETAÇÃO
PARA A OBSTRUÇÃO

Remetida pela Football Association,
a dirigente do futebol na Inglaterra,
foi apreciada pelo Conselho Técnico, en-
tre outra», uma sugestão para a pro-
..imã reforma das Regras do Futebol,
a ser submetida ft International Board.
Trata-se da penallzacüo, como obstru-
çfto, do ato do Jogador que, para facl-
lltar o trabalho do seu guarduto se ln-
terp.o entre a bola e o Jogador atácan-
te. Fato cirnum em nossos campos, pas-
sara a ser punido como "penalty", se
ocorrido dentro da área, ou com um
tiro livre direto, se ocorrido fora da
área — desde que aprovada a proposta

Mais dois títulos do atletismo femi-
nino para o Chile e a Argentina

Venceu a chilena Betty Kretschmer o salto em
distância e a platina Ingeborg Preiss, o lança-
mento do peso — Enrique Moréa e Mary Weiss,
os campeões individuais do tênis — Os últimos

resultados de sábado, no Pan-Americano

realizadas «míinna, quaria-ieira, as 11- área — ans.ie quç nprov
nais das partidas Amazonas x Guaporé pela International Board

Com a vitória de Okamoto,...
(Conclusfto da 1.* página)

uma antiga lesfto ao realizar a prova
de salto em distancia.

BASEBOL
BUENOS AIRES, 4 (U.P.) — Os

Estados Unidos derrotaram a Venezuela
por 8 a 5, em basebol, hoje.• • •

O México derrotou a Nicarágua, em
basebol, por 4 a 2.

Cuba d«rrat0U o Brasil por 25 a 8.
¦ • •

Cuba derrotou a Argentina, tm ba-
sebol, hoje, por 18 a zero.

OI-LO
BUENOS AIRES, 4 (U.P.) — O

encontro de polo entre o México e o
Peru terminou a favor dos mexicanos
por 18 a 3.

IATISMO
Torna » vencer «Xod6 III»

BUENOS AIRES, 5 (U.P.) — O
late brasileiro «Xodó III» venceu a
quarta prova da classe «star», hoje rea-
lizada. Em segundo lugar cheíjou o
late argentino «Vigilante» e, em ter-
celro, o chileno «Polux».

O Iate brasileiro cobriu o percurso
da prova em 1 hora. 55 minutos e 6
segundos; «Vigilante» em 1 hora, 56 ml-
nutos e 2 segundos; «Poluv» em 2 bo-
ras, 4 minutos e 12 segnndos.

A quinta prova será realizada ama-
nhft, às 14h30m.

NA CISASSE «SNII-ES»
BUENOS AIRES, 5 (U.P.) — Foi

realizada ontem a quarta prova de
late da categoria «snipes», vencendo
uma vez mais o late argentino «Me-
lllia» sobre o brasileiro «Rudor». O
vencedor ífcs o percurso da prova ein

Torpedo levantou o "Clássico...
(Conclusão da 2.» pAgina)

OITAVA CARREIRA — ANIMAIS NACIONAIS DE CINCO ANOS(, QUE NAO
TENHAM GANHO MAIS DE 160.000 CRUZEIROS EM PRÊMIOS DE
PRIMEIRO LUGAR NO PAIS — PESOS DA TABELA, COM SOBRE-
CARGA E DESCARGA PARA APRENDIZ — 1.400 METROS — 30.000
— 9.000 E 4.500 CRUZEIROS B CINCO POR CENTO AO CRIADOR DO
ANIMAL VENCEDOR.

1.* RUIVO, 83 quilos, Dario
Moreira •

Í.» VELUDO, 54 quilos, Pe-
dro Coelho

_.» JAVANS.S, 8« quilos, 0_-
valdo Ullfla. ,.*...

4.» "BOSPHORINO, 88 quilos,,
I. Pinheiro •

i.» MON RftVE, SI quilo», O.-
Reichel ........ M

•.» BROWN BOY, 88 quilos,
C. Sousa . . 

T.» PANÓPLIA, 89 quilo-,; A.
Rosa . . 

NSo correram:
ECELERO. URUBIXABA «

MU.IIQUE.

IITTIJfí

VENCEDOR DUPLAS
POULES KATEIOS POULES RATEIOS

18.488 — 48,00 11 1.197 — S?9,00

18.497 — 89,00 12 15.025 — 27.00

1T.848 — 44,00 18 3.684 — 152,00

88.738 — 36,00 14 8.843 — 46,00

1.783 — 458,00 38 8.054 — 183,00

2.128 — 873,00 34 10.545 — 38,00

8,680 — 140,00 88 483 — 842,00

84 3.807 — 147,00

44 5.097 — 80,00

n.» 8, rateou lia ponta, Cr» 43,00. — A dupla 44, rateou

Rio

RUIVO,;
CrS 80,00. „--

PLACÔS: — Do n.» 8, Cr$ 18,00; do n.« 9. Cr$ 22,00.
CARACTERÍSTICAS DE RUIVO: — Masculino, alazfto, cinco anos,

Grande do Sul, Snores em Paladlna, do Stud Itatupan.
ENTRAINEUR: — Alcides Morales.
TEMPO: — 85" 2/5.
DIFERENÇAS: — Trís quarto* de corpo e três corpo».
MOVIMENTO DO PAREÔ: — CR$ 1.548.270,00.
Pista de grama leve.

MOVIMENTO TOTAL DE APOSTAS , ¦ ¦ > pi x CR$ 8.013.360,00

CONCURSOS , » . _ » *-«,,*«,-.«... - °W 668.375,00

RESULTADO DOS CONCURSOS
Wa corrido realitada ante-ontem, tio Hipódromo da Gávea, foram

verificlZ o» eeguMe» multado» áo. concursos patrocinado» pelo

Jockcy Cluo Brasileiro;

BOLO SIMPLES: — Dois ganhadores, com sete ponto». —

Rateio: — CrÇ . ,. ,. ... .. ... -•••^

BOLO DUPLO: — Quatro ganhadores, com treze pontos.
Rateio: — Cr? ... as w •••-•

BETTING .TOCKEY CLUB: — (Combinação 10 — 6 — 8)
Nove ganhadores. — Rateio: — Cr$ . ... ... 

BETTING ITAMARATI SIMPLES: - Cento c quatro ga-
nhadores. — Rateio: — Cr$ . . ». ... 

BETTING ITAMARATI DUPLO: - «Combinação: 10-7 -

6-2 — 8-9) - Quatro ganhadores. — Rateio. — Cr5 .¦••

38.416.00

11.743,00

969,00

724,00

54.505.00

1 hora, 13 minutos • 0 segundos. O
late brasileiro fêz em 1 hora, 15 ml-
nutos e 45 segundos.

Hoje serfto realizadas as três provas
restantes, porém o late argentino Já
t§m a vitória assegurada.

POLO AQUÁTICO
BUENOS AIRES, 5 (U.P.) — O

México venceu o Chile por 5 a 2 no
encontro de polo aquático ontem dispu-
tado aqui.

ESORIMA
BUENOS AIRES. 5 (U.P.) — O

argentino Antônio Vlllamll ganhou o
torneto de espada Individual, depois de
renhida luta com o mexicano B. Ramos,
Vlllamll e Ramos empataram no prl-
melro posto e tiveram que efetuar o
desempate num encontro a três pon-
tos, tendo o argentino vencido por 3-2.

Assim, a colocação geral foi a se-
guirite:

1» _ Antônio Vlllamll, Argentina;
2o — B. Ramos, México; 3**, E. Ve-
bell, Estados Unidos; 4» — Raul Sau-
cedo, Argentina; 5*> — A. Wolff, Es-
tados Unidos; 6» — Virgílio de Sá,
Brasil; 7» — D. Marcondes, Brasil;
8? — V. Simonettl, Argentina; 9» — E.
Meraz Segura. México; 10» — V. de
Leon, Panamá.

HIPISMO
BUENOS AIRES, 5 (U.P.) — Dispu-

tou-se, ontem, a primeira prova da
Torneio Completo de Equltaçâo, com
a participação de glnetcs da Argenti-
na, do Chile e do Brasil.

A prova de ontem foi a de adestra-
mento, que tem por fim determinar a>
llgelreza do cavalo, seu equilíbrio e
sua docilidade ao mando do ginete.
Foi disputada numa pista de 60 me-
tros rie comprimento por 9 de largura,
com 9 pontos de referência, colocados
a distancias diferentes uns dos outros,
e entre os quais cada cavalo deve fa-
zer uma exibição diferente, de cada
vez. . ,

O resultado Individual da prova tol
o seguinte: cm 1», capitão Pulia Sa-
gasta (Argentina), montando «Mandln-
ga», com 78.16 pontos contra; em 2»,
major Anísio da Silva Rocha (Brasil),
montando «Naufa», com 97.83; em 3»,
tenente Fernando Urbapllleta (Argen-
Una), montando «Rexy», com 51.50;
cm 4», tenente Pedro Moado (Argen-
tina), montando «Obra Buena», com
106.16; em 5?, tenente Aquella Ecne-
verria (Chile), montando «Lumbrera»,
com 108.50; em 6», capitão Mosquelra
Cramorro (Chile), montando «Aurlne-
gra), com 117.33.

«RECORD» MUNDIAL
BUENOS AIRES, 5 (AFP) — No

torneio de pesos e alteres dos. Jogos
Panamericanos, o peso pesado america-
no John Davls bateu o «record» mun-
dlal total olímpico, com 482,500 kg.
O último «record» homoolgado, que lhe
pertencia desde 1937, era de 455 quilos.
HOJE. O ENCERRAMENTO DO TOR-

NEIO DE ATLETISMO
BUENOS AIRES. 5 (U.P.) — Com

a Jornada de amanhS, têrca-felra, no
Estádio do River Plate, terminarão as
competições rie atletismo dos Primeiros
Jogos Esportivos 1 Panamericanos.

Além da maratona, que é a prova
máxima, serão disputadas as finais de
revezamento de 4x100, damas; a de
4x400, homens; a de salto em altura,
damas; a marcha atlética em dez mll
metros; e a de revezamento de 4x10,
homens. ._

O percurso da maartona será de 4_
quilômetros e 195 metros.
Resultados de ontem

BRASIL, 57; CUBA, 46
BUENOS AIRES, 5 (U.P.) —

A equipe de basquetebol do Bra-
sil derrotou a de Cuba, ho|e,
pela contagem de 57 a 46. O prl-
melro tempo havia terminado
com a vantagem dos brasileiros,
por 28-17. • •

BUENOS AIRES, 5 (U.P.).— No
primeiro Jogo de basquetebol progra-
mado para a tarde de hoje, a Argen-
tina derrotou o Panamá pela contagem
de 65-52. A , .

O primeiro tempo havia terminado
com a vantagem dos argentinos por
32-20. • •

BUENOS AIRES, 5 (U.P.) — No
torneio de consolação, de basquetebol,
entre os não-flnalistas para classificar
os colocados do sétimo ao décimo lu-
gares, verificaram-se hoje os seguintes
resultados: „ ,___ .

— Paraguai x México, 78-51 (fim do
primeiro tempo, Paraguai, 39-27).

 Equador X Colômbia, 55-41 (lim
do primeiro tampo, Equador 33-13).

BUENOS AIRES, 4 (A. P. P.)
No salto em distância, final,

para moças, Betty Krestchmer,
Chile, classificou-se, ontem, cam-
peã panamericana, saltando 5,42
metros, Em segundo lugar, cias-
sificou-se Teubner, Chile, com
5,20; em terceiro, Wanda dos San-
tos, Brasil, com 5,18.
PARA A ARGENTINA, O LAN-

ÇAMENTO DO PESO
BUENOS AIRES, 4 (A. F. P.)

Na prova de lançamento de
peso, final de moças, Ingeborg
de Mello Preiss, Argentina,
com 12,45 metros, bateu o «re-
cord» sulamericano, classificando-
se campeã panamericana; según-
do lugar, Vera Trezoitko, Brasil,
com 11,59; terceiro, Pfuller, Ar-
gentina, com 11,59.• * •

FUTEBOL
—BUENOS AIRES, 4 (U. P.) •-
Outra surpresa dos Jogos Pana-
mericanos verificou-se, ontem,
quando Cuba derrotou, em fu-
tebol, o Paraguai por 1-0. Os pa-
raguaios, não se conformando
com a atuação do juiz, retiraram-
se de campo, aos 30 minutos do
segundo tempo.

CAMPEÃ ARGENTINA
BUENOS AIRES, 4 (U. P.) —

Derrotando o Chile, por 2-1, a
Argentina sagrou-se pràticamen-
te campeã do Panamericano de
Futebol. A Venezuela que é outra
finalista, e que está mais pró-
xima da Argentina, terá que ven-
cer 2 jogos ainda para poder
ficar em primeiro com a Argen-
tina. E a esta basta o empate
com o Paraguai para ficar defi-
nitivamente com o título.

O jogo Argentina x Chile foi
muito acidentado, tendo concov-
rência de 50 mil pessoas.

Brasil, 66,30 pontos; 5» — Esta-
dos Unidos.

CAVALOS COM ARCOES — 1»
Argentina, 104,50 pontos; 2» —
Cuba; 3» — México; 4» — Brasil,
81,50 pontos. * *

TÊNIS
E. Moréa e Mary Weiss,

campeões de simples
BUENOS AIRES, 4 (A. F. P.)

— Enrique Mõrca, argentino, é
o campeão panamericano de tê-
riis, simples, título que conquis-
tou ao vencer o argntino Ale-
jandro Russel, por 6|4, 612 e C;2,
nos Jogos Panamericanos.

Mary Teran Weiss sagrou-se
campeã panamericana ç|e tênis,
em partidas * simples, para rnu-
lheres. * •

TIRO
BUENOS AIRES, 4 (U. P.) —

A Argentina ganhou as provas
por equipe e individual de tiro,
arma livre, em 3 posições. O
México tirou o segundo lugar e
Cuba, o terceiro.

Pavão já é rubro-negro
O zagueiro -*avSo, da rortuguS-

sa Santlsta, vem de Ingressar no
Flamengo, onde formará, doravan-
te a aaga com Juvenal.

O contrato foi assinado, ontem,
na sede do grêmio da Gávea.

O futebol no exterior
ESPANHA

MADRID, 4 (A. F. P.) — Foram
os seguintes os resultados dos Jogos de
futebol disputados hoje, válidos para
o Campeonato da Espanha — 1.* Di-
vlsao: ,, „

Barcelona, 2 x Santnnder, 1; Valia-
dolid, 3 x Celta, li Murcia. 4 x Ma-
laga, 0; Atlético de Madrld, 1 x Es-
pafiol, 1; La Coruna, 1 x Valencla, 0;
Sevilha, 4 x Real Madrld, 0; Atlético
de Bilbao, 7 x Real Sociedad, li e<
Alcoyano, 6 x Lerida, 2.

A classificação é a seguinte:
1.» _ Atlético de Madrld e Sevilha

— 30 pontos; 3.» — Real Sociedad, Va-
lência e Barcelona e Valladolid — 27
pontos; 7.» — Santander — 26 pontos.

ITÁLIA
ROMA, 4 (A. F. P.) — Foram os

seguintes os resultados da 12.» rodada
do Campeonato da Itália de Futebol,
da Primeira Divisão:

Como, 2 x Bolonha, 0; Florença, 4
x Paua, li Miiao, 2 x Juventus, 0;
Nápoles, 1 x Lucca, 0; Palermo, 4 x
Gênova, 1; Pro Pátria, 2 x Novare, 1;
Internacional, 1 X Roma, 0; Samporla,
1 x Lazlo, li Turim, 1 X Atlanta, li
e Udine, 1 x Trieste. 1.

FRANCA
PARIS, 4 (A. F. P.) — Foram os

seguintes os resultados dos Jogos de
futebol, disputados no quadro do Cam-
peonato da Franca:

LUle, 1 x Havre, 0; Lens, 1 x Bor-
deaux, 1; Roubnlx, 0 x Nice, 0; So-
chaux, 2 x Rennes, 2; Marselha, 7 x
St. Etlenne, 0; Reims, 3 x Nancy, 2;
Cette, 2 x Strasburgo, 0; e Toulose,
0 x Stade Françals, O.

A classificação é a seguinte, tendo
todas as equipes, com exceção de Metz
e Strasburgo, Jogado 25 partidas:

1.» — Havre — 32 pontos; 2.» —
Marselha, Nimes, St. Etlenne — 30
pontos; 5.» Girondlns, Nice e Raclng
— 28 pontos.

PORTUGAL
LISBOA, 4 (A. F. P.) — No Cam-

peonato de Portugal de Futebol foram
registrados os seguintes resultados:

Oriental, 2 x-P6rtò, 1; Belenenses,
4 x Braga, 0; Estorll, 5 x Atlético,
1; Sportlhg, 1 x GuimarSes, 0; Ben-
fica, 1 x Bòavista, li CovIlhS, 3 x
Setúbal, 2; Olhanense, 3 x Acadêml-ca' °* , .

A classificação é a seguinte:
1.» — Sporting — 41 pontos: 2.» —

Porto — 32 pontos.

O subornador íoi preso dw
rante a partida

Novo processo, desta feita em Los Angeles,
agita o basquetebol norte-americano

LOS ANGELES, 6 (U. P.) — O escândalo do suborno no ba»-
quetebol, que estava restrito até agora a Nova York, Irrompeu
aqui, com a prisão de Albert Scroggins, de 31 anos, antigo agente
de jóqueis, acusado de ter oferecido 1.400 dólares para suborna*
Ken Flower, jogador da Universidade da Califórnia do Sul.

Scroggins negou a acusação, segundo a qual ele teria oie*.
recldo dinheiro a Flower para agir no sentido de que sua equipe
perdesse a decisiva partida de sábado à noite, contra.a Universi.
dade da Califórnia, em .Los Angeles, por, pelo menos, 12 ponto»
Entretanto, Flower procurou o técnico do «team», que chamou ^

Scroggins foi preso quando o jogo já havia começado. Ol

jogadores sul-californianos, avisados da tentativa de suborno pelfl
técnico, reagiram — pois estavam perdendo — e alcançaram I
inesperada vitoria de.43-41.  .

I

Vitorioso o São
Cristóvão

CURITIBA, 5 (Asapress) — Depois
de excurslonar pelo "hlnterlnnd" pau-
lista, o S&o Cristóvão, do Rio, prós-
seguiu ontem em sua temporada, Jo-
gando, desta feita, na cidade de Lon-
drina, norte do Paraná, conseguindo em
sua estréia expressiva vitória de 5 ten-
tos a 1, contra o combinado local.

AmanhS, os sàncrlstovenses voltarfio
ao campo, para medir forcas com o
Rolftndla, também de Londrina.

O preço dos «passes» de
Alvinho e Nívio

BELO HORIZONTE, 4 (Asapress) —
Depois de tantos rumores, que anmv
ciavam as transferências de Alvinho i
Nivio, para o futebol carioca, o Atl$
tico, no qual os aludidos Jogadores s«
encontram vinculados, vem de se pra
nunciar oficialmente, fixando em 601
mil cruzeiros o preço dos respectiva!
"passes".

Fora disso — acentuam os "carljói'1
— Alvinho e NlvIo permanecerão entN
nós.

m

Dr. Enrico Costa VIAS URINARIAS
HEMORRÕIDAS

Tratamento moderno, nelo calor.
Aparelhagem norte-americana. —
Rodrigo Silva, 30. 3.9, tel.: 23-8501

ALGUÉM LHE DEVE ?
Promissórias, duplicatas, vales, tudo enfim que represen-
te valor. Rua da Quitanda, 3 — 3? andar, salas 310 a 314

 Telefone: 42-9881 

1

CAMINHÕES

VIAS URINARIAS E HEMORRÕIDAS

Tratamento rápido em 10 injejoes intramusculares
Dr. Mário Neves ¦««•» *" ' à" 'Iff"8*'
7 horas - Bua Sete de Setembro, 228 - 6» andar - TeL: 23*5660.

Virão os catarinenses
ao campeonato de remo

FLORIANÓPOLIS, 5 (Asa-
press) — A Federação Aquática
de Santa Catarina, deliberou par-
ticipar do próximo Campeonato
Brasileiro de Remo, marcado
para 29 de abril vindouro. Oa
catarinenses disputarão as pro-
vas de «single-scull», dois e qua-
tro com patrão e oito. A enti-
dade já tomou as primeiras pro-
vidências para o preparo da re-
presentação, adiando, inclusive,
sua regata oficial, programada
para o dia 21 daquele mês, ape-
sar de até o momento, não ha-
ver recebido da Confederação
Brasileira de Desportos, qualquer
comunicação sobre a realização
do certame nacional de remo.

BASEBOL
Primeira vitória...

BUENOS AIRES, 4 (U. P.) —
Jogos Panamericanos — O Brasil
obteve ontem sua primeira vitó*
ria internacional de basebol, der-
rotando a Argentina, por 8 a 6.
Cuba, que era invicta até agora,
foi derrotada pela Venezuela. Os
Estados Unidos perderam para
a Nicarágua e o México perdeu
para a Colômbia. No primeiro
lugar, empatados, estão Cuba, Ve-
nezuela, México, Estados Uni-
dos. O Brasil está em terceiro
e a Argentina em último. Nica-
rágua e'Colômbia estão em se-
gundo lugar em basebol.

... e nova derrotn
O «team» de basebol da Colôni-

,bla derrotou o do Brasil, por 5
a 3.

BOX
BUENOS AIRES, 4 (U. P.) —

O peso galo argentino Gonzalez,
venceu por «forfait» o norte-ame-
ricano Ned Douthy, cujo peso
ultrapassou o limite da catego-
ria.

Outro peso galo Juam Gutier-
rèz, do Chile, venceu por pontos
o cubano Sérgio Penafez, moti-
vando o decisão, tremendo pro-
testo »por parte da assistência.

BUENOS AIRES, 4 (U. P.) —
O pugilista cubano L. Bario
(peso mosca), foi derrotado por
pontos, ontem, pelo peruano Car-
los Gomez Sandoval.

DERROTADO GALASO
BUENOS AIRES, 4 (U. P.) —

O peso pena argentino Francis-
co Nunes, derrotou por escassa
margem de pontos o brasileiro
Pedro Galaso. A luta foi de tal
modo empolgante, que toda a
enorme assistência se pôs de pé
para aplaudir ambos os jogado-
res até o final do «match». O
pugilista brasileiro, num grande,
gesto de desportivjdade, cumpri-
mentou o vencedor. Por sua vez,
o presidente Perón compareceu
pessoalmente para felicitar o jo-
gador brasileiro, não só pela sua
desportlvidade como também
pela esplêndida exibição técnica
que apresentou, Apesar de der-
rotado. • •

POLO
BUENOS AIRES, 4 (U. P.) —

Jogos Panamericanos: Polo:
Argentina x Peru  17— 4
México x Colômbia  14— 4

» *
POLO AQUÁTICO

BUENOS AIRES, 4 (A. F. P.)
— Nos jogos de ontem de polo
aquático, a Argentina venceu o
Brasil por 7|0, e os Estados Uni-
dos venceram o México por 7|0.

« •

GINÁSTICA
BUENOS AIRES, 4 (U. P.) --

Jogos Panamericanos. O Torneio
de Ginástica apresenta até ago-
ra, a seguinte classificação:

M5os livres, individuais:
1» _ Argentina, 99 pontos; 2»

_ Cuba; 3» — México; 4» —

II J t*
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Treinam os amadores
pernambucanos

RECIFE, 5 (Asaptess) — O seleclo-
nado amador do Recife, que partlci-
para no I Campeonato Brasileiro de
Futebol da Juventude Amadorista, prós-
seguindo em seus preparos técnicos, rea-
lizou, na tarde de ontem, um treino
contra um clube amador local, perden-
do pela contagem de 4 tentos a 2,

Para os vencedores marcaram Zé uo-
mes (2), e Jorge (2). Para os venci-
dos: Lulu e Guilherme.

O quadro de futebol amador de Per-
nambuco será, provavelmente, o seguln-
te: Paulo Mário — Lima e Almir —
Galego, Dawson e Inaldo — Guilherme,
Lulu, Paullstlnha, Mituca e Arêdo„
_a^_ ¦—*-

Construídos para rodarem em qual-
quer estrada, sob quaisquer condK
ções, os caminhões Gigantes Refor-
çados Chevrolet, da cabine ao chas-j
eis, sâo os que reúnem maiores con-
dições para sua economia. Nos me*,
nores detalhes de construção, Che-
vrolet lhe oferece fatores básicos do
lucro. E lembre-se de que Chevrolet
roda mais tempo na estrada t fica meno*
tempo na ojieina*

Conforto — coxins de Dom-cBa
isolam a cabine de choque 8
vibrações. Ventilação e vlei»
Wlidade perfeitas.

1:
í

^ AO CHASSIS
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Resistência — Chassis ma»
rijo e mais forte, com traves-
Bões reforçados, vigas larga»
e profundas para maior resis*-
tÊncia e mais capacidade.

um produto do

GENERAL MOTORS OO
Concessionários em todo o país.

SIL S. A. «
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t.IFE asHlnaiuro nnr» Cr$ 83,00
Qualquer nutra assinatura também
preço» vantajosa», rnnsulte RAI.P
COLEMAN, Itn.sftrln. 80. 2t>. andar.

Telefone 43-2381.

ROUPAS USADAS
Compram-se a domicílio

Telefone: 22-5568

A EPILEPSIA
E O SEU DESAPA-

RECIMENTO
Várias pessoas que sofriam

de ataques epilépticos, entre
estas algumas cm estado bas-
tante precário, dando mesmo
de dois a cinco ataques dlá-
riamente, tiveram alta, com-
pletamente restabelecidas, na
clínica privada de moléstias
nervosas do prof. Eduardo VI-
leia, no Rio do Janeiro, depois
de terem feito uso, durante
três meses, do conhecido me-
dlcamento ANTIEPIXÊI-TICO
BARASCH. Essas pessoas ha
18 meses nfio fazem uso do
medicamento sem apresentar,
contudo, qualquer manifesta-
«ão da moléstia. O ANTIE1-I-
LÊPTICO BARASCH 6 de acuo

pronta e eficaz, fazendo dcsn-
parecer gradatlvamento e de
maneira definitiva os ataques
epilépticos. Vende-se em tOdas
as farmácias e drogarias, ou
pelo reembolso Postal: Caixa
Postal, 4101. Rio.

AUTOMOBILISMO E TRAFE8

Banco Mauá S. A.
ASSEMBLÉIA GERAL

ORDINÁRIA

Ficam convidados os Senhores
Acionistas para a assembléia ge-
ral ordinária a realizar-se no dia
35 do corrente més, às IB horas,
na sede social, para tomarem co-
nheclmento e deliberarem s6bre o
relatório da diretoria, parecer do
Conselho Fiscal, balanço e con-
tas, tudo referente ao exercício de
1050, eleição da diretoria para o
qüinqüênio de 1051 à 1955 e dos
membros do Conselho Fiscal para
o presente exercício e fixação de
«eus honorários.

Rio do Janeiro, 1.* de
«e 1951.

marco

HENRIQUE DE LACERDA
FERRAZ

(diretor-presidente). -
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VELHICE . PROBLEMA DE
TODOS

Qual é a sua sensação ao pen-sar na velhice ? Bem no íun-
do, todas as pessoas se preo-
cupam, quando se surpreen-
dem refletindo que um dia
estarão velhas e cansadas. No
entanto, a velhice não slgnl-
fica Incapacidade ou senili-
dade, segundo explica o Dr.
Max Jacobson num belo ar-
tigo publicado em SELE-
ÇÕES de março. Neste estu-
do o grande cientista explica
como a ciência torna possi-
vel ãs pessoas evitarem a de-
cadência prematura, sugertn-
do meios de fazer com que
a idade avançada seja uma
etapa útil e feliz para você e
para os seus, em muitos sen-
tidos. SELEÇÕES de mar-
ço traz ainda mais 22 artigos
de palpitante Interesse, além
da magistral condensação do
livro "Aí vem o camarada".
SELEÇÕES de março já está
6 venda em todas as bancas
de Jornais.

ümww nan/TôtUfwL.
Se as suas venezianas estão

avariadas, não as Jogue íóra
como Imprestáveis! A Empresa
Conservadora de Venezianas,
Ltda., está equipada para os
necessários consertos, reparos,
ajustes e conservação, tornan-
do-as completamente novas For-
necemos novas em «n.idtílras <
alumínio.
Solicite os sens inrvicos e

obtenha aa suas vantagens

EMPRESA CONSERVADORA
DE VENEZIANAS, LTDA.

Rua S&o Luiz jonzaga, 1.030
Tel.: 28-346G.

3."-feira, 6 de março
DEPARTAMENTO JURÍDICO — Ho

rárlo : das llh30m às 12h30m, todos
os «lias úteis. Advogados . drs. Re-
nato Otdvlo Brito de Araújo — chefe
do Gabinete; Francisco Mateus Fer-
relra, Edmundo de Almeida Rego Pi-
lho, Afonso Silva Ferrão, Mário Bor-
ges Maciel, Hélio Pinheiro da Sll»a,
José de Ribamar Campeio e Joaquim
Luis do Oliveira Belo.

OEPABTAMENTO MEDICO — Hora-
rio : dr. Braga Neto, das 8 às 0
horas, todos os dias úteis; dr. Jorge
de Lima. das 12 às 13 horns, todos
os dias úteis; dr. Domingos Sérvulo,
das 11 as 15 horas, todos os dias úteis,
exceto aos sábados; dr. Ablns Vieira,
das 19 as 20 horas, todos os dias úteis,
exceto nos sábados.

MÉDICOS ESPECIALISTAS — Tislo-
loglsla : dr. Olímpio Gomes, a rua Mé-
xlco n." 2i, 3.0 andar, sala 302, às
terças, quintas e sábados, das 17 às 19
horas. Oculista : dr. João de Gervals,
à avenida Mem de Sá n.° 41. sobrndo,
todos os dias úteis, das 14 fts 15 ho-
ras. Oto-rlno-lariii(olog'sta : dr. Mau.
rilo de Melo, A rua México n.° 31, 12.o
andar, sala 1201. todos os (lias úteis, das
14 ns 15 horas, exceto aos sábados, que
é das 9 às 10 horas. Os senhores asso-
ciados aerfio atendidos mediante a apre.
sentnçSo da gula passada pela Secre-
taria.

DEPARTAMENTO DENTÁRIO — Ho-
rárlo : dra. Leyla ^eml Maxnuk, às
segundas, quartas e sextas-feiras, das
8 às 11 horas; dra. Marina Maxnuk, das
13 às 16 horas, às terças, quintas e
sábados.

DEPARTAMENTO DE ANALISES —
Horário: drs. Silvio Rangel, das 15
às 16 horas, todos os dias úteis.

AMBULATÓRIO — Enfermeiro 8ebas-
tlào Freitas da Silva. Horário : das 9
às 12 horas e das 15 às 20 horas, todos
os dias úteis, exceto aos sábados, que
é das 9 às 12 horas.

EMPRÉSTIMO INTERNO — Está
aberto o empréstimo Interno, entre os
associados, autorizado pela Assembléia
Geral Extraordinária, para construção
fia nova sede social. O empréstimo será
pelo prazo de 15 anos, vencendo Juros
de 6 (seis) por cento «o ano. A quantia
mínima emprestada é de Cr$ 200,00,
Dodendo, entretanto, o associado em-
prestar maior importância, parcelada-
mente ou de uma só vez. Compareça à
sede social, obtenha todas as Informa-
côes preclsRS e concorra com a vallosn
parcela que destinar a esse fim.

EM CASO DE DESASTRE O ASSO-
CIADO NAO DEVE FUGIR — Deve
parar o carro e prestar socorro ft vi.
tlmn. Além da multa dc CrS 200,000.
de qua trata o Código Nacional de
Trânsito, provada a fuga du indiciado
após praticado o acidente, n penalida-
de criminal lhe é aplicada com aumen-
to. Cuidado com a velocidade e n ral-
ta do freios. Sào deveres dos associa-
dOB :' parágrafo 9.° do artigo fl.° do;
Estatutos : Comunicar pessoalmente, ex-
ecto qunndo preso ou acidentado, à Se.
cretarla ou DclcgaçSo, qualquer lncl-
dente, por mais Insignificante que lhe
pareça, dentro do prazo de 24 noras,
so o fato ocorrer dentro do perímetrosocial, e 72 horas, se fôr fora deste--«¦rimetro, a fira de nao perder o di-
relto ao auxilio estatufdo.

AVISO, — o associado deve sem-*jrc estar munido do sua carteira as-soclatlva e o recibo de quitação, espe.clalmonte quando, em caso de ncldonto
necessitar de assistência Jurídica.CARTEIRA DE IDENTIDADE PARAASSOCIADO REMIDO - A diretoria
pede o compareclmento dos senhoresassociados remidos, a. fim de adquiri-rem, na Secretaria da Uniflo. a novacarteira de identidade, instituída paraos. sócios remidos.

COBRANÇA DE MENSALIDADES —Por >e acharem enfermos três cobrado.res, a Diretoria da UnlSo faz um apoioaos senhores associados que ainda nfio/íceberam a visita do cobrador, paraquo efetuem o pagamento de suas men-saudades, nesta sede social, até queseja normalizado o 6erviço de cobran-
ça, o que será feito com a máximabrevidade.

POSTA RESTANTE - H& cartas
para os seguintes senhores assoclRdos :José da Costa, José Ferreira Louro,»Melo Ribeiro e Roberto Pereira Ma-chado .

Serviço de Trânsito
EXAME DE MOTORISTAS

CHAMADA PARA 7 DO CORRENTE,
AS 6H30M : — Nelson Marinho Torres,Henrique do Almeida Figueiredo, Orgo]Assunção Costa, Armando Valeriano deSousa, Joáo Batista Espíndola, Florlano
Gomes de Lima, Amaro Coolho de Quel-rós, Alvacir Calumbi, Jarbas Pereira deVasconcelos, Eronlldes Batista Soares,Francisco Moreira da., Silva, Abílio Alves
de Oliveira, Benedito dos Santos, Antô-
nio Perez Francisco, Domicio Ferreira
Vasconcelos, Miguel Antônio dos Reis,
Valdomundo de Morais Mota, Djalma
Francisco do Amaral, Manuel José Soa-
res, Leonino Vilaça, Antônio- Marcollno
Pinto, Ivo Veloso da Costa, Alzair Fé-
llx do Nascimento, Ivo Francisco da
Silva, Francisco dos Santos. Joào Pe-
relra do Sousa, Nelson Pereira de Sou-
sa, José Francisco dos Santos, Carllndo
José Ramos, Orlando Procópio Nogueira,
Jorge Lemos da Silva, Olavo Oliveira
do Carmo, José Santana, Filisberto de
Sousa Campos, José Alcides Freire,
Lauro Gentil da Silveira Mendonça, Do.
nato Gomes do Lima. Silvio de Sousa,
Pedro Correia Neto. Hélclo Rangel, Ota-
vlnno José dos Santos e José Maria
Joaquim.

CHAMADA PARA 7 DO CORRENTE,
A8 ÓH45M : — Joaquim Terra da Sll-
va, João Beltran, José Xavier da SU.
va, Miguel dos Santos de Oliveira, Au-
rellnno Pereira, Olguedes Cozendey, Li-
cinto Costa, Egídlo de Castro Araújo,
Francisco de Oliveira, Joaquim da Cos-
ta Gomes, Orlando Carrla, Namen' José
Tanios. Manuel Vicente de Oliveira, An-
tônlo Meneses de Sousa, Valdir Batista
de Oliveira. José Jairo Cardoso, Mário
da Conceição Borges, Diva Mailet ds
Lima, Nelson Leal de Oliveira, Darlo de
Almeida Alves, Maria Luslnete Pereira
da'Cunha, Olímpio da Silva Sousa, Al-
berto Moreira de Matos, Sebastião Ro-
drigues Soares, Adornas de Sousa Rlbel-
ro, Irisval Seabro, Agenor de Sousa,
Antônio Ferreira da Silva, Joaquim Ro-
drigues e Pedro Luis da Rocha.

CHAMADA PARA 7 DO CORRENTE,
AS BH45M : — Américo Alves Paredes,
.Orenio Aires Galeão, Luis Simões de
Castro, Néllo José Gomes dos Santos,
Alfredo Carlos Guimarfles Pinheiro, Erl-
co Geid Gernshermer, Manuel Antônio,
Manuel Dlonll Martins, Severino Silves-
tre da Silva, Francisco de Assis Alvos,
José Magalhães, Delfim de Freitas, An-
tônlo Barbosa dc Morais, Francisco Ro-
drigues de Araújo, Osmar da Costa Po.
relra, Umberto Jannuzzl, Geraldo AI.
ves, Jofio José Clemente, José de Araú*
Jo da Silva, Valdenler Travassos Ve.
ras, Adriano Afonso Gadlnl, Lafayctte
Cidade, Felipe de Oliveira Monlz, íris
Jesus Peixoto, Natalino da Silveira Brl.
to Filho, Rodolfo Correia, Alexandre
Vieira, Joel Xavier da Silva, Nilson
Chaves Malssonctte, Manuel José Juer,
Izachlas de Abreu, Pedro Cirilo das
Chagas, Luclano Aragão de Carvalho
e Vcnánclo José Augusto.

OBSERVAÇÃO : — A fnlta a ehama.
d» importará no pagamento do novn
inscrição.

INFRAÇÕES REGISTRADAS
NO DIA 29-1-1051.

União Beneficente dos Chauffeurs do Rio de Janeiro
Reconhecida de utilidade pública por decreto n» 5.135, de 26-3-1934.
Edifício próprio — Rua Evaristo da Veiga, n" 130 — Sobrado —
Tels.: 42-4505 e 42-4793. Expediente: todos os dias. úteis, das 9 àe

20 horas, exceto aos sábados, que é das 8 às 15 horas.

12138 .
13471 .
16935 .
21753 .
24716 .
25783 .
27830 .
30135 .
32475 .
32852 .
34607 .
36297 .
38429 .
43969 .
49605 .
61492 .
61772 .
62391 .
53740 .
64283
101778
102GÍ7
103235
104526
105252
105874
100708
108580
109343
109613
110435
112538

12G75
14234
17593
2231!)
24767
27414
28932
31586
32571
32887
35323
36896
38607
44374
40829
51547
51805
52392
33822
100286
101981

• 102739
103505
104890
105260
106051
106714
108649
109350
109693
110497
112752

12880
14988
18404
22432
234B4
27624
28979
31938
32033
33185
35596
37853
38643
44402
50679
51651
51823
52815
54025

12894
15893
19172
23074
25671
27710
29080
32475
32680
34058
35B20
38184
41034
44858
50789
51673
51988
53348

- 54142
100706 -
102447 -
102989 -
103642 -
104917 -
105555 •
100141 -
107071 -
108675 -
109489 -
110094 -
111903 -
113216 -

Carga 61638

13010
16205
20141)
24130
25795
27830
20680
32527
32683
34084
35778
38209
418(10
48127
5008B
51743
52113
53654
54241
101424
102570
103010
104137
104954
105674
106244
108312
108789
109499
110197
111985
113216
61971

AÇÃO — P.
47806 48518
50295 50851
52772 53154
53548 53613
53773 63889
Onibus 80837
82012 82022

113008 . 114327
62455 . 62605 . 64287 . 64794 - 66717
67201 . 67293 - 68182 . 69356 - 70410
73419 . 74471 . 74408 . 74613 . 74778
77096 . 78936 . 79428 . 600593 . 600879
601403 - 601509 . 003707 - R. J.
5480 - R. J. 11G66 - M. G. 12131

S. P. 15474 . S. P. 16274 - R. J.
26044 . M. O. 20768 . R. J. 27277
R. J. 28186 . S. P. 32626 . S. P.
42103 - S. P. 46560 . P. R. 171057
S. P. 393D03 - R. J. 5302 - 1001
TTOY. . 5T5275 . NY6z5675 . R. D.
6051 - NY828870 - NY1Z9877 . NY8T
9918 - Casslana 566823 . 86861 . 88256

E. B. 216849 _ Carrinho 643 . 249:
DESUND70RMIZADOS ; — P. 4267

32117 . 41052
45151 . 45792
47212 - 48310
49401 . 49659
50744 . 60981
51903 . 52028
52523 - 52545
52831 - 53087
53427 . 53468
53677 . 53781
53966 - 53975
54006 . 54018
54079 . 54088

8887 28205
43169 45111
46768 47058
48505 48800
60036 50302
61660 31086
52280 52291
62672 52752
53283 53397
53635 53664
53813 53853
54002 54005
54037 54078
64134 . 54272 . 54272 . 100657
112157 . OnlbUS 81712 - 81074

41960
46641
48341
49789
61470
62035
52563
53279
53541
53797
539.98
64019
54091
104068
82033

Carga .61788 . 62758 . 67845 . 605152
606094.'

DESOBEDIÊNCIA AO 8INAL :
61 - 73 415 644

642 . 742 1071 1286
2283 . 2612 3005 3650
4551 . 5045 5360 6402
6747 . 6944 5955 6753
7381 . 7540 8120 8392
8799 - 9048 9118 9615
9085 . 10479 10738 10156

11025 . 12055 12114 12165
12825 . 12921 13030 13246
13406 . 14748 14830 16588
19652 . 22323 22581 23037
23432 . 23683 24429 25458
26044 . 26185 26643 26711
27239 - 27741 28634 20770
30341 . 30553 30864 31050
32505 . 33446 34156 35039
36304 . 36404 36610 32712
36955 . 37055 37224 37228
37895 . 38120 38128 38555
30080 - 30359 39533 30834
40064 . 40002 40181 40347
40731 - 41242 41412 41597
41087 . 42088 42189 42555
43041 . 43064 43075 43344
43736 - 43872 44031 44126
44497 . 44555 ,. 44818 45105
45217 . 45734 45902 46265
47010 . 47374 4748 48327
48338 . 48388 48510 48827
49638 - 49659 49772 49920
60384 . 50422 50565 50594
50744 • 50803 50849 50898
51429 . 62430 51497 51515

ESTACIONAR
MITIDO : — P.

765 - 900 .
1964 . 2887 .
4608 - 4988 -
5616 . 5450 -
8700 - 8808 -

10265 . 10760 .
11575 . 11609 .

EM LOCAL NAO PER.
20 21 443

918 027 959
2809 4393 4584
5368 5574 5600
6530 7011 7788
8894 9189 0523

10792 10835 11531
11686 11872 11899

CRS 50,00 — CONSULTAS
TVR FTTTfA^í (Especialista) titero — Ovárlos — Inflamnçõos¦""4 ^v^^-v _ Hemorragias — Ânus — Reto — Hemorról-
da*. Tratamento sem dor e sem operação. — Tel.: 23-4904. —
Rua Evaristo ria Veiga, IB — 8« andar, às segundas, quartas e

—————— sextas-feiras, daa % ns 6 horas. —————

102212 102435 102446 102519
102570 102790 103155 103528
103006 103954 104003 104306
104360 104363 104737 105963
106383 106810 107027 107552
107780 107852 108122 108316
109010 109459 11222 112001
112368 111270 112552 113101
113153 11334B 113415 113469
114028 14047 114431 OnlbUS
80028 81200 . 81238 - 81377 . 81442

- P.
027
1592
4097
6669
7110
8441
9865
10851
12354
13350
17931
23076
25603
27152
30144
32338
35704
36858
37811
39034
39330
40581
41947
42718
43684
44134
45177
46588
48338
49117
50343
50652
51417
51539

61703 . 51802 . 52068 - 52338 - 52403
62451 . 52479 . 52545 . 52568 . 52580
62754 . 53023 . 53147 . 53192 - 53205
53252 . 53280 . 53384 . 53468 . 53605
52020 - 53641 - 53642 . 53759 . 53783
53792 . 53830 . 53843 . 53860 . 53940
53970 - 53994 . 53047 . 54082 - 54125
64151 . 54154 . 54241 . 54359 . 55648
100122 - 100233 - 100500 - 100509
100544 - 100585 - 100601 - 100755
100881 - 101387 - 101633 - 101634

102446 •
103153 -
104003 -
104737 -
107027 .
108122 •
11222 .

112552 -
113415 -
14431 - <

- 81377 .
81442 - 81478 . 81517 . 81549 . 81704
81744 . 80830 . 80830 . 81888 . 82000
82015 . 02022 - 82023 . 82055, - 82064
82101 . 82114 . Carga 60828 . 61374
61640 . 63504 . 66398 . 67293 . 67506
68922 - 69631 . 70137 . 70804 . 73898
76373 . 76649 - 76774 . 77654 - 77654
77700 . 77700 . 78418 - 79578 . 79734
600067 - 60U78 - 601381 - 801686
605547 - 606037 - 066037 - R. J.
3479 . R. J. 11825 - R. S. 39223

M. «3. 63438 . 4T6443 . 85580 - 88098
88410 . 8953Í . 90652 . 90790 . 91463
E. B. 214721 . Bondes 1875 . 1931
2040.
EXCESSO DE VELOCIDADE: — Onl.

bus 82033.
CONDUZIR' PASSAGEIROS : — C.

72508 . 75043 . 603135.
PLACA OCULTA : — P. 42210 . 47181

49938 . 60016 . 50981 . 51566 - OnlbUS
81607 . 81750 - 81811 . 81813 . Carga
65580 . 74008.
ABANDONADOS : — P. 15864 . 60653.
COBRAR A MAIS DA TABELA : — P.

49710 - 51201 . 62545 . 65108.
PARAR DENTRO DA FAIXA : — P.

1829 . 11968 . 36660 . 47081 - 109147
112351 . 113101 - Cargo 79226.
PARAR AFASTADO DO MEIO FIO :

— P. 4216 . 47144 . 47778 . 49287
60988 . 52250 . 63267 . 63397 . 53549
63635 . 54078 . 54141 . 54173 - 100568
105658 . OnlbUS 81403 . 81953 . 82034
82068.
NAO ACATAR A8 ORDENS : — P.

AP. 15 - Fas. 897 . 6352 . B353
6788 . 7950 . 8802 . 12877 . 20631

26534 . 27890 - 29315 • 36163 . 40081
40282 . 40303 . 40873 . 40889 . 41176
41108 . 41822 . 42168 . 42338 • 42341
42451 . 42764 . 42800 . 44193 . 44703
4856 . 45990 - 4G983 - 47187 . 47367
48327 . 48566 . 48677 . 48932 . 49208

49497 . 4950S . 49980 . 50063
80425 . 50475 . 50486 . 50694
51061 - 51074 - 51116 . 61310
61503 . 51660 . 51878 . .11972
62018 . 52086 . 52260 . 52269
52380 - 52511 . 52558 . 52571
52754 - 5279Ó . 52843 . 53070
53272 . 63294 . 53375 . 53385
53557 . 836.79 . 53767 . 53781
53794 a S3068 . 53965 . 54008
540D9 - 54154 - 54306 . 54306

102948 - 105217 - 107275 - 113223
Ônibus 80856 . 81731 . 81734 . 81896
82018 . 82088 - Carga 64410 . 66274
66750 . 74283 . 74431 . 600067 . 601428
89917 -
CONTRA MAO DE DIREÇÃO : — P.
71 - 2529 . 4545 . 5402 . 8437

11358 . 14132 . 15197 . 23414 . 23655
26942 . 27864 - 29G42 . 30721 . 31465
34625 . 3554C - 36187 . 41196 - 42474
43910 . 48891 . 49889 . 50700 . 52030
52210 . 52554 . 52653 . 52834 . 54000
54202 - 54247 - 54274 - 303804

104364 - 106733 - 106987 - 111037
111061 - 112145 - 113471 - 113715
Ônibus 80028 . 81428 - 81752 . 81776
81797 . 80814 . 81936 . 82024 . Carga
60238 - 60900 - 61818 - 62453 . 63046
63695 - 64009 . 67337 - 67732 . 68336
70472 . 72513 . 73775 . 74995 . 77102
600345 - 600699 - 600814 - 602547
603930 - 603958 - 604020 • 605205
605258 - 603406 - «05923 - M. G.
4204 - R. S. 4771 . R. J. 39421

S. P. 65650 - 8. P. 387643 . 88263
88734.

FALTA DE TRANSFERÊNCIA DE LO-
CAL: — P. 6390 . 6889 _ 16574 . 24242
34172 . 35221 . 37417 . 40681 . 100657
104821 - 108625 - 11211G - Carga
61590.
FORMAR FILA DUPLA : — P. 530

6003 . 0611 . 10108 - 11564 . 15293
16266 - 18906 . 25824 . 29868 . 31575
60230 . 52540 . 53301 . 111001 . 102065
103550 - 110908 - 113397 - Ônibus
80420 . Carga 70639 . 2Z2330 - Oficial
80105.
FALTA DE MATRICULA : — P.

63429 . 54336 - 114191 - Carga 69649
604243 . M. G. 44870.

NAO APRESENTAR OS DOCUMEN-
TOS : — S. P. 08272.
EXCESSO DE LOI

47287 - 47425 - 47730
48747 . 49835 . 50057
00922 - 52309 . 52625
53349 - 53353 - 53307
63640 . 53743 - 53758
53955 - 54011 . 54173
81430 - 81479 . 81660

CONDUZIR CARGA —- P. 83916.
TRAFEGAR ENTRE O MEIO FIO E

O BONDE : — P. 5686 . 7122 - 79508.
FALTA DB HABILITAÇÃO : — P.

24340 . 39476 . 109274.
PARAR NAS CURVAS OU CRUZA

MENTOS : — P. 2015 . 4181 . 24309
41723 - 44153 - 49614 . 50201 . 53508
63769 . 53809 . Ônibus 81319 . Carga
63205 . 66856 . 68892 - 601003.

RECUSAR ' PASSAGEIROS : -
42718 - 42767 . 46435 . 48385 .
49552 . 49737 . 49939 . 60367 .
61991 - 53013 - 53438 - 53715 .
63851 . 53947 - 54097 . 54370.

CHOQUES : — P. 42768 - 109648
81500 . Carga 63504 . 604470.

FALTA DE PLACA : — P. 14440 - On.
81581.

ATROPELAMENTOS : — P. Onlbua
81062 . E. S. 8113.

CONTRA MAO : — F. 383 . 2929
3671 . 4320 . 9346 _ 9587 . 27737

41707 - 47540 - 50310 . 105381 . 111430
Carrinho do Mão 822.

NAO DIMINUIR A MARCHA ! — P.
398 . 468 - ' 6627 . 7420 . 8684

10772 - 24839 - 26816 . 20859 . 40711
49348 - 53020 . 104576 . 104576 . 113011
Ônibus 81436 • Carga 62415 . 602233.

NAO FAZER O SINAL REGULAMEN-
TAR AO MUDAR DE DIREÇÃO : — P.

9954 . 25730 . 34084 . Carga 73860.
FALTA DE LICENÇA DO CORRENTE

ANO : — P. B. 5795.
ANGARIAR PASSAGEIROS : — P.

41210 - 41218 . 42447 . 42780 ¦ 44533
45314 - 45740 . 45762 . 45960 . 46458

47212 . 48236 - 50417
52323 . 52688

COMPRA-SE
FERNO - PAGA-SE

ATÉ CRS 400,00
VESTIDOS - MAQUINAS

VENTILADORES
TEL.: 42-8396

Or. Fortunato
OLHOSOUVIDO
NARIZ* GARGANT
UsBHs|
RUA OA CARIOCA, 6-4« AND.

CONSULTA CrS 50.00

SENHORITA
Pata tingir vossas bolsas, on ar-
ticos do couro, use COURlNA
vende-se nas lojas de ferrngenf
o Lojas Americanas. Caso não
queira ter o trabalho, mande tin-
gir na cor que agradar, à av.
Passos, 27, 1.9 andar. Telefone:

43-1878 — COURINA

- P.
49460
60464
63763

. On.

Sabão de Coco
DA FABRICA AO «INSTJMIDOB

Quilo Cr$ 13,00 —• Maiores quan-
tldades, preços especiais. Entrega-
mos & domicilio pacotes de 6 ks.
— Fornecemos também qualquer
tipo de sabão, cera p! soa lho c

saponaceos. Pedidos —
Tel.: 49-4990.

COMPRA-SE TUDO
Roupas usada* e máquina do cos-

tura. Chamar Alberto 43-6716 —

Só a domicilio.

CLÍNICA DO DR. HELBIO REGO LINS
Docente e Assistente da Fac. Medicina — Do Hosp. Scrv. ilo Estado

Prático dos Hospitais Americanos

CIRURGIA — GINECOLOGIA — VARIZES
Rua Marquês de Abrantes, 192 — (Sanatório SSo Geraldo)

 lGh30m — Tels.: 26-5755, 37-G20G, 25-6522 e 27-1235. -
As

¦ [ ,wfiB^»i»»»l»»»l»»»Í»»»i»»»l»»»M»^^

^SC^SCi 4* ÈjSB% ^^*7^^> ^*»K»»f' ^C5f M^M

ISUSmí,M\v-.x:xiMt::\ij»iy\«E^""'Olti impróprio coámos «*¦¦ compioíento N»aoN«L I

johk wm
Vera RALSTON • Píiilto OORN

Oliver HARDY WAR1E WINDSOR
IOHN HOWARD

HOJE
ÍAS2-4-6-8 10

46768
50789 53224

46643 .
60579 -
54173.

PASSAR A FRENTE DE OUTRO VEI-
CULO: — P. 64304.

FAZER USO EXCESSIVO DA BUZI-
NA : —- P. 7236 . 20357 . 26967
36940 . 43143 . 44175 . 47804 - 49084
63728 - 63936 . 54134 - Carga 68669.

FALTA DE POLIDEZ : — P. 42407.
FALTA DE EQUIPAMENTO :' — P.

60139 . 108825 . OnlbUS 80893 . Carga
61055 . 60986 - 78228.

FORÇAR A PASSAGEM : — P. 5420
42538 . 49781 . Ônibus B1381 . 81361
81964.

TRAFEGAR EM LOCAL PROIBIDO :
— P. 10555 . 13235 - 32088 . 32600
32696 . 35691 . 40412 . 49005 . 52753
63280 - 53732 . 54147 . 101103 . 103598
111427 - Carga 60794 . 61191 . 61638
62493 . 62689 . 62883 . 63352 - 67333
67855 . 70258 . 73634 . 73733 . 73300
76033 . 76381 - 76389 - 77451 . 79247

79401 - 600205 - 600352 -
601530 - 602508 - 604132 -
604188 - 604388 . 605381 .
608054.

EXCESSO DE FUMAÇA : —
75416.

INTERROMPER O TRANSITO
13853 - 17383 . 47532 . 47854
60550 . 51617 . 82747 . 101445 . Carga
61807 . 71298 - R. J. 22105 - S. P.
375980 - Oficial 90134 - Bondes 1905

1067.

UNIÃO FABRIL EXPORTADO-
RA S. A. — U. F. E.

ASSF.MRI.KI A GERAL
ORDINÁRIA

(PRIMEIRA CONVOCAÇÃO)
Convldoni-ao os senhores neionlatflB

ft se reunirem ern Assembléia Geral
Orillnúrla, no dia 30 de marco de
1951, fts .16 hnras, na sede Burlai, à
rui» MIkiipI Couto n. 121.

Ordem do Olu: a) Deliberação «Obre
o relatório, o balanço o a conta dc
lucros e perdeu referentes ho exercício
findo rm lOSfl, apresentados pela Dl-
retorla, e sftbre o respectivo parecer
do Conselho Fiscal.

b) Eleições dos novos membros dis-
te OrKfio o arbitramento do seus ho-
norãrlos.

Rio do Janeiro, 2 de marco de
1051.

EURICO AUGUSTO OA SILVA
CARNEIRO

p.p. do Jo0o Gomes Lobarinhas —
Dlretor-PresIdente.

Enceradeiras Electrolux
Cr$ 2.000,00 — 200,00 por mês ~ SEM FIAD0R — GARANTIA DE 2 ANOS

ASPIllADORES — LIQÜIDIFICADORES — ESPAT.HADORES DE CERA AUTOMÁTICOS —
fcSCOVAS ELETROLIXA PARA LIXAR O *» SSO ALHO, CrS 280,00 — BATEDEIRAS — FOR.

MAS ELÉTRICAS TARA BOLOS. CrS 220,00 — RÁDIOS E FOGÕES MARCA «REI».
CRUZ & MIRANDA, Rua do Ouvidor, 102 - 3.° andar — Telefone: 43-1097

M OVEIS DE ESTILO
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De nosso fabrico, preços de fabrica
COLONIAL — CHIPANDALE — RÚSTICO
— RADIOLAS — RÁDIOS E AUTOMÁTI-

COS — ACESSÓRIOS EM GERAL
Aceitam-se pedidos do interior

J. S. VELLOSO & CIÁ. LTDÁ.
AV. MARECHAL FLORIANO N. 6 — 4.'

mm f qm mói <oU dui*?

— p.
48300

jÉj^Forttfjcgn^ fraqueza. Desnutrição e nas Convalescenças^

40360
60150
50890
51470
61068
52278
52752
53248
53531
53701
54009

Inscreva-se hoje neste novo sorteio CIBRASIL:

Dia^JPSÁBADO

MAIS UM

APARTAM
MAIS UM

AUTOMOV
Cr$ 50,00

mensais, apenas,s

cada plano!

f**1 KbíS^-^-^ *^t^*>- \

ÍLI1IU rjgj IIIIIIMJ H jjjjj ^p^^_^ 1
*
t

Sem nsco 1 Sem W» •

No plano de apartamentos de Cr$ 150.000,00, V.
concorrerá, só neste ano, a 6 sorteios, pela Lot. Fe-
deral, tm Março, Abril, Junho, Julho. Agosto, t
Setembro. Estes, e os demais prêmios deste plano,
vão além de um total de 15 milhões de cruzeiros!

No plano de automóveis, que também distribui
mais de 15 milhões de cruzeiros, os sorteios de
1951, pela Lot. Federal, são realizados em Março,
Maio, Junho, Julho, Setembro. Outubro e Novem-
bro. Em todos os meses, 9 outros prêmios em
cada plano, além do prêmio, principal!

Participe de ambos os planos — para ganhar um apartamento, com
um automóvel à porta ! Mas, si desejar, V. poderá escolher somente
o plano de sua preferência.

No Departamento de Produção da Cibrasil existem
ainda algumas vagas para Corretores e Agentes.

> >¦ ¦»•—

tos \mPortaW*BS ^

Eis nma nova oportunidade ofe-
recida pela Cibrasil: dia 17, sor-
têio pela Lot. Federal, de mais um
automóvel Morris e um apar-
tamento de Cr$ 150.000,00 (ou os
Cr$ 150.000,00 para entrada de
compra maior) e outros 18 prê-
mios, do valor de Cr$ 11.200,00
cada um! E veja as magníficas
condições: 1.°) - Cr$ 50,00 men-
sais cada plano (entrada, mais Cr«$
81,50 de selos e taxas). 2.*) - Se-
guro de Vida cobrindo os riscos

de interrupção por falecimento.
3.°)-Devolução das importâncias
aos não premiados nos 120 mê-
ses! Repare bem: não há qual-
quer risco ou despesa. Ou V. ga*nha um prêmio, ou recebe do
volta seus pagamentos! Portanto,
telefone ou procure a Cibrasil
ainda hoje. As incrições encer-
ram-se na véspera, ás 18 horas,
mas não deixe para o último dia
para evitar não ser atendido.
Venha ou telefone hoje mesmo!

Ctftrasil Companhia Brasileira de
Financiamento Imobiliário

Av» Eio Branco. 108, sobreloja, tel. 32-6433
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