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Aliados e comunistas permita as listas de prisioneiros
Surgiram prontamente esperanças de que se possa

em breve concertar o armistício na Coréia *
Matttiew Ridgway, comandante supremo da ONU, em consulta com

Washington, esteve discutindo a atitude que deverá assumir
TÓQUIO, 

19 (Rutherford Poats,
da U, P.) — Agora que os
delegados comunistas e alia-

dos permutaràm as listas «lc
prisioneiros de guerra, surgiram
prontamente esperanças rie que
se possa em breve concertar o
armistício na Coiêla, nâoobstan-
te. o falo de os círculos aliados
Indicarem que nfto estão satis-
feitos cem a pequenez do nume-
ro rie prisioneiros dado a conhe-
cer pelos comunistas.

O comandante supremo ria
ONU, pai. Matthew Ridgway,
em consulta com Washington,
esteve discutindo a atitude quo
finalmente deverá assumir o co-
mando da ONU a respeito dessa
questão.

Os comunistas, em reunifto ce-
1-hrada cm Panmun.lom, infor-
maram que apenas tem om seu
poder 11.559 prisioneiros de
guerra aliados, em onze acam-
pamentos em diversos pontos ria
("oiPia do Norte. Aparentemente
ns hilários nSo tem outro re-
curso senão aceitar a lista for-
nrrida pelos comunistas, como
bafe para negociar uma solução
pa.ifi o problema; embora se con-
«iriere muito provável que Riri-

gway primeiramente acuse, ot-
vermelhos de reler, ter assassl-
nacio ou ler permitido que mor-
ressem dc doenças e entermicla-
ries milhares cie soldados não in-
clüldós nas listas de «desapare-

MERCADO DO CACAU
NOVA YORK, 18 (U. P.) — O

cacau para entrega imediata foi
cotado hoje a 186 cruzeiros e 5
centavos a arroba, subindo cinco
ponlos. O Bahia Superior e o
"Accra Fair Fermehled", no mer-
cario a prazo, colou-se a 195 cru-
zeiros e 44 centavos a arroba, caln-
do 50 pontos.

cldos em ação», e que nfto fi-
guram entre os prisioneiros.

Os observadores opinam que a
publicação dos nomes dos pri-
sioneiros de guerra nos EÊ. UU.
provoque forte movimento ric
opinião, para que se apressem
as negociações e se possa lo-
grar a, liberdade dos homens.

Embora os observadores opl-
nem que agora será possível
chegar rapidamente a um acôr-
do sobre a questão dos prlslo-
neiros ric guerra, há menos es-
peraricas quanto ao problema da
fiscaliza.-fio do armistício, sôbre
o qual nfto se fêz nenhum pro-
gresso, até agora.

Perderia a China o apoio da Rússia
Tal aconteceria se as Nações Unidas conti-

nuassem a resistir na Coréia
WTOMING,cHEYENNE, WTOMING, 18

tir. P.I — O senador demo-
crata Lester C. {.uni rie-

em sun opinião, seclarou que,

Auxilio aos paises pouco
desenvolvidos

Terminou o debate sôbre o financiamento na
Comissão Ecpnômica da Assembléia Geral

da O. N. ü. 

PARIS, 
Nncfies Unidas, 15 —

(AFP> — A Comissão Eco-
nômica ria Assembléia Oeral ria
ONU terminou o debate sóbre
n financiamento dn desenvolvi-
mente econômico dos países
sub-Sesenvolvldos pnr uma vo-
tação maciça a favor rio pro-
trto de resolução dn Equador,
qur contou com a oposição
a.Dcnas dos países do bloco so-
vj ético.

Essencialmente, êsse projeto
eonvida o Banco Internacional
para a Reconstrução e o Desen-
volvimehto a. ampliar suas ope-
raches rio empréstimo, levando
om conta a situação particular
de? países sub-desenvolvidos.

A Comissão passou, om segui-
da, ao exame rios aspectos «o
rais do desenvolvimento cro
nòmico desses paises. Foi*lhe
apresentado um projeto dc .
solução dn Franca e rio Chile,
perilndo aos governos que mui-
tlpliquom, no quadro dc sua

.politica econômica geral, seus
esforços para facilitar o movi-
mentn dc equipamento, da;' ma-
têrias primas e ria mão de
obra. para o aproveitamento dos
recursos naturais rios paises
Insuficientemente desenvolvidos.

A Comissão Econômica se re-
unirá novamente amanhã, ft,
tarde.

as Nações Unidas continuarem
a resistir na Coréia, a Rússia
ver-sa-á obrigada a retirar seu
apoio ã, China Comunista.

Falando aqui aos jornalistas,
Hunt, quo i4. membro da Comi3-
sào das Forcas Armadas do
Senado, teve ocasião rie dizer:
— «Não acreditamos que a Rús-
.sia, esteja preparada senão para
uma guerra muito breve». Ob-
servou ainda que a produção
de aço na União Soviética 6 ape-
nas a décima parle da dos Es-
tados Unidos c que a sua produ-
çfto de petróleo é apenas uma
parte da norte-americana, ü.
acrescentou:

tfisses dois fatores são requi-
sitos indispensáveis para se sus-
tentar uma guerra prolongada.
Entretanto, Stalin já advertiu
t|uc an forças russas só serão
utilizadas cm último recurso.
Temos a impressão rie que a
Rússia continuai;! instigando

guerras pequenas com os s-ite-
íites. Se, porém, demonstrarmos
•firmeza em nosso propúsiió rie
deter a agressão comunista na
Coréia -» como o estamos fa-
zenclo — a, Pússia deixará rie
apoiar a China e nós teremos
um bom éxlto, como o alcança-
mos na Grécia, na Turquia e em
Berlim».

Acordo completo entre Churchill e Pleven
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Durante dois dias os chefes dos governos da França
e da Inglaterra debateram em Paris os problemas

internacionais

Examinaram os primeiros ministros, de preferência, a situação no
Extremo Oriente, no Oriente Próximo e na Europa — Texto do co-

municardo distribuido ao fim das entrevistas
F, V.)

DISTÚRBIOS NO IRAN — Adeptos do governo iraniano
entraram em luta com manifestantes comunista*, nas rua»
de Teheran, durante cinco horas, impedindo que estes le-
vassem a efeito uma marcha contra o Palácio do Govêrno.
O Partido Comunista — «Tadeh» — reunira para sua mani-
festação cerca de 5.000 pessoas, que bradavam: «Morte ft

'.  Mossadegh!». -¦ (Radiofoto UP-ACME).

íARIS, 18 (A. F, V.) — E' o sc-
X guinle o texto rto comunicado

publicado ao terminarem as
entrevistas que tiveram, em Paris,
o primeiro ministro' britânico
Winston Churchill e o presidente
do Conselho francês. René Pleven:

"Os srs. Churchill e Erien tive-
ram, nestes dois últimos dias, vá-
rias conversações com os srs. Pie-
ven e Schuman o outros ministros
franceses. Essas conversações revê-
laraiti ò acordo completo entre os
dois governos sobre todos ns pro-
blemas causados pela situação in-
ternacional aluai e principalmente
no Extremo Oriente, no Oriente
Próximo e na Europa.

De uma e de outra parte, as

NA CONFERÊNCIA DA ONU

mundialVolta a Alemanha a participar da orquestra
EMBORA DIVIDIDA EM DUAS E SEM DIREITO DE

VOTO AGITA A ASSEMBLÉIA
«Herr» Bolz e «herr docktor» Brentano tecem elogio aos respectivos
regimes — Canta o representante da Alemanha Oriental os milagres e
encantos do sistema comunista, mas não quer que ninguém va ve-los

— Ò monóculo do embaixador Brandão e uma questão de ordem
Reportagem de JOEL SILVEIRA

PARIS, 
DEZEMBRO (Via Ban-

deirante ria Panair) — Aria
primeira impressão, que dào

todos esses alemães que andam
pur aqui pela ONU é a rie íar-
tura e saúde, EstS.o todos —
orientais e ocidentais — muito
bem nutridos c rosados, sem
traço ou lembrança das penii-
rias antigas. 15 possível — nu
quase certo — que muitos dc-
les tenham sofrido; horrores sob
o regime hitlerista. E que a

PROCURAM CONQUISTAR PELA FORÇA O QUE
LHES FOI OFERECIDO PELOS ALIADOS

Segundo o rádio de Pyongyaiig, as tropas comunistas ocuparam as pe-
qtienas ilhas de Chongyang-to e Nyang-to

Até agora o comando da ONU não confirmou nem desmentiu essas informações
aqrrehlei e se encontram de- ças e choques em vários luga
fronte da embocadura do rio "res do setor central.
Taedong, a oeste de Chihriam- As operações aéreas se lirj;)!I^òQUlO, 

13 — Tempo do Ex-
tremo Oriente — 'Richard
Applegate. ria U. P.) — Os

comunistas anunciaram terça-
feira ã noite que silas Iropas
sr apoderaram de oulras duas
ilhas ao largo da costa ociden-
tal da Coréia, indicando que
"StSo procurando conquistar
pcla torça das armas o que os
delegados aliados lhes oferece-

ram como base para negocia-
ções.

Disse o rádio de Pyongyang
que as tropas comunistas ocupa-
ram as Ilhas dc Chongyang-to
e Nyang-to, elevando a quatro
o número de ilhas que os ver-
melhos asseguram terem ocupa-
do nos últimos dias. Essas
ilhas são tão pequenas que não
figuram nos mapas de guerra
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po. Disse o rádio de Pyong-
yang que as forças comunistas
haviam 'libertado.! os morado-
res do distrito de Ullyul, na
parlo meridional do estuário
do Taedong, que os aliados ha-
viam trasladado para aquelas
ilhas.

Alô agora, o comando da
ONU não confirmou nem des-
mentiu que as referidas ilhas
tenham sido ocupadas pelos co-
munislas. Segunda-feira à noi-
te o rádio do Pyongyang disse
que suas tropas haviam ocupa-
do as ilhas de Cho-to e Yuk-lo.
Cho-to 6 uma ilha de regular
tamanho, na baia da Coréia, na
mesma zona em que as mencio-
nadas esta noite, e Yuk-lo é a
menor das ilhas da baia de Tal-
to, ao norte do Paralelo 38.

As forças da ONU haviam
ocupado várias ilhas fronteiras
à Coréia, na costa ocidental, e
outras próximo a Wonsan, na
costa oriental. Nas negociações
celebradas em Pan Mun Jom,
os delegados aliados ofereceram
em diversas ocasiões entregar
essas ilhas, aos comunistas, em
troca de certas concessões. Os
delegados comunistas parecem
ter mudado do opinião várias
vezes, a respeito dessas ilhas.
A principio, anles que se che-
gassem ao acordo provisório de
trégua, disseram que náo ti-
nham importância alffumá, Pos-
teriormente, um delegado chi-
nos disse que coniHiluinm
ameaça à retaguarda vermelha.
Recentemonto voltaram a dizer
quo <nfio tinham Importância»,

As forças comunistas também
desenvolveram atividade em
torra, pelo menos no loloi' con-
iVni da freiiin coreana, Nos se»
toi'01 ocidental 0 oriental, ape*
nn» houve opt-r.H.Aea rio patru-
lha i»m poqilOIlU BIObIüi IIMI 110
»eior coiUrall
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taram a ataques de esquadri-
lhas aliadas a linhas rle comu-
nicações e depósitos de abaste-
cimentos comunistas,-na reta-
guarda. Os caças a iato aliados
.viram vários caças vermelhos
no noroeste da Coréia, mns os
pilotos comunistas se retiraram
sem apresentar combate.

VÃO C0NFERENCIAR COM
GR0MYK0

MOSCOU, IS (A. F. P.) — O
vice-minislro dos Kstrangelros.
sr. Gromyko; receberá amanhã
•1 embaixador da Turquia, sr.
Aluzaftfcr Goker, c o encarrega-
do de Negócios dos Estados Uni-
dos, sr. Hugh Cummings, que
lhe entregarão, como jâ o fizeram
us representantes da França e ln-
glaterra, as respostas dc seus
governos ãs notas soviéticas dc
ÚA rie novembro, concernentes
ao Comando Mediterrâneo.

MERCADO DO CAFÉ
NOVA YORK, IS ll). P.I — O

caíé Santos «S» a termo fechou
hoje em baixa de B a 35 pon-
tos, tendo sido vendidos •lo.í
contratos. O Sanios «U» fe-
chou Inativo e em hai.\a dc 20 n
."15 pontos.

No mercado pnrn entrega Ime-
,-llal», u Sanios *1 sóbre umn al-
tn de 1|2 cenl dc dólar, cotan-
du-sc a 51 cents de dólar a ll-
orn-pòsii. Os cafés colombiano»
permaneceram Inalterados cm
iS l|ü cents a llmii-pcM'.

ACUSADO WALTEK
WANGER
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maioria deixou saúde e gordura
nos campos de concentração do
nazismo. Mas isto foi coisa., de
lia, 3eis anos. Estão agora lo-
¦'ne, retemperados, o sangue la-
tejando nas faces, a fala gros-
sa. Tanto «herr» Reuter, do
lado ocidental, como o <kame-
ràde» Bolz, da. banda oriental,
resumem, na sua, vitalidade e
na, imponência oral com que se
dirigiram aos delegados das Na-
çBes Unidas, um fato que não
pode ser desprezado: o falo de
que a Alemanha, até então se-
pultarla sob os escombros do
111 Reich ou cuidadosamente
segregada numa. quarentena po-
litica, volta a participar da or-
questra mundial.

OS DOIS SOTAQUES
ffi verdade que reaparece par-

tida e heterogênea, e não vem
como participe com direito a
voto, mas como simples convi-
dado eventual, ffi inegável, po-
rém, que entre o descalabro de
1945, que parecia Ir durar a vida
Inteira, e o seml-ingresso nas
coisas do mundo, que começou
há uma semana, vai uma gran-
de distância. E não resta, a
menor dúvida de que outros
convites, como êsse que trouxe
alé nós os gordos «hérrs» Reu-
ter n Bolz, se repetirão mais
adiante, porque a Alemanha,
transformada agora pela ONU
em pedra do xadrez interna-
cional. não pode mais ser afãs-
tada de uma participação dire-
ta na. perigosa partida, que
disputam o oriente e u ocidente.

«Herr» Bolz é rosado e varo-
nli. Tem voz de trovão e as
suas primeiras palavras, na. reu-
nião do dia 11 último, foram
uma torrente apaixonada e ar-
dente. Tal o Ímpeto com que
deu inicio ás suas considera-
ções, que espantou os intér-
pretes — pelo que, advertido .".
tempo, o primeiro ministro da
«República Democrática da Ale-
manha» teve que contei sua fa-
cúndia dentro das possibilida-
des auditivas e interpretativas
dos funcionários do «Ralais dc
Chaillot*. Maa o certo e que
tanto os representantes da Ale-
manha do chanceler Adènauer
como os representantes ria. Ale-
manha do presidente Grotewohl
não trouxeram novidade algu-
ma. Acusando a. banda orien-
tal de completa subiugaçào aos
Soviets.- e de processos roerei-
tivos conlra a pessoa humana.
• herr Hoktor» von Brentano nâo
transcendeu da. semântica po-
litica rins Estados Unlrios: por
nutro lado, aplicando contra o
nr. Adènauer e aliados os ve-
lhos «slogans»* ria terminologin
comunista, «herr Loi ber Bolz
apenas verteu pnra um alemão
proasn o sentido e o contendo
dn oratória russa rio sr. VI-
rlilnsl.y. Teve-se, portanto, por
dlan. n querola entre a UBSS n
os Balados Unlrios resumida
numa. Irucn de doBCon.poalum
pntr-, alomãe» dn IA ? aleni.iea
ilo rã, I» 1*1'- nn lingUMRem nn
m-mini len.po f«l'R r úmida de
Ootilta • lenlllori
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comissão, que investigue soí;re
as possibiliriarlos de eleições 11-
vres-.naa duas Alemanhas) é
uma,'vió)kí,'âò flagrante: dos ar-
tigos 1 c 2 da Carta das Na-
ções Unidas, desde ai o .diver-
tissement» perdeu a sua razão
de ser. Insistir níi pantomima
•— e nem mesmo há como Iri-
sistir — é levar ao enfado e ao
íastio.

Um objetivo, contudo, oa rte-
legados das duas Alemanhas
alcançaram: a propaganda, no
melhor e mais visado palco rio
mundo, das maravilhas rios seus
regimes. «Doutor» Bretano foi
alcandorado em cantar as re-
galias do noviciado democrático
em que éle e outros mergulha-

(Conclui nn 4.1 rn.it., 8.* rnliina)

entrevistas foram guiadas pela con;
vicçâo de que, diante dos perigos
nue amoaeajn a Europa, ludo o que
fortalece a unidade européia deve
s«r acolhido favoravelmente e es-
tlmulado. Os ministros britânicos
timbraram em exprimir a satisfa-
ção com que receberam o pronun-
«lamento da Assembléia Nacional
Francesa em favor do flano Schu-
man. Esperam que êsse plano pos-
sa em breve entrai em vigor n
reafirmaram a intenção britânica
de estabelecer relações estreitas
com a Alta Autarquia, assim que
tiver sido constituiria. Para êste
fim, pretendem designar uma de-
legação permanente na sede da
Alta Allarquia.

Os ministros britânicos declara
ram que seu governo eslava resol-
vido a manter forças armadas no
continente euroi.ieu enquanto fôr
necessário, para cumprir suas obri-
gações em relação à causa comum.
O governo britânico acolherá com
satisfação a conclusão de um acôr-
do entre os seis paises que parti-
cipan. da conferência de Paris. Es-
tão convencidos, os dois governos,
rie que lal acordo constitui o ver-
dadelrn meio de integrar a Alemã-
nha democrática na organização
puramente defensiva da segurança
européia. Êsle acordo permitirá
transpor uma etapa essencial paia
a construção da Europa unida e
fortificará a defesa da zona do
Atlântico norte.

O governo britânico se associar*
tão estreitamente quanto possível
ã comunidade européia de defesa,
em todos os estágios de seu desen-
volvhnenlo politico e militar.

As forças britânicas, sob a dire-
ção do comandante supremo do
Atlântico, serão ligadas âs forças
ria comunidade européia de defesa,
para o treinamento, abastecimento
<! operações de (erra

K permanecerão lado a Indo num
espirito de verdadeira camarada-
gem.

Os governos britânico e francês
proclamam uma vez ainda que o
único objetivo ria comunidade
atlântica; a que eslão Indissolúvel-
mente ligados, é preservar e nrga-
nlznr a paz."

ERA MUITO
BARATO..,

Causou desagradável
surpresa o automóvel
comprado por % 500

cruzeiros

m¦ONTREAi-, 18 tU. P.I —
Um jovem encostou aeu
carro num terreno usado

por um negociante de auto-
móveis que anuncia pagamen-
to a. vista e nenhumas difl-
culdades. O proprietário do
carro declarou: 'Preciso urgén-
temente de dinheiro. Dê-me 30U
dólares e fique com meu car-
ro». O negociante replicou: *E'
muito, mas lhe darei 175 dó-
lares», O jovem recebeu os 175
dólares (cerca de Cr? 2.500.ÔÓ)
por um modelo IDíil r partiu.
Mais tarde, o negociante ten-
tou em vão pôr o motor n
funcionar; Ao levantar a tard-
pa do motor, verificou que nâo
havia motor algum.

mar e ar.

CONDENAÇÕES NA ChINA
HONG KONC, 18 (AFP) —

Sele condenações à morte, e 12U
penas de prisão, foram pronun-
ciadas no désòrrer das assem-
hléias rie «jusliça popular», em
dois bairros de Cantão — anun-
ciou o rádio comunista chinês,
captado em Hongkong. Havia
127 acusados, todos proprletá-
rios de terras, acusados de «ma-
nejos coritra-revolucionárlos a

I banditismo».

CONCENTRAÇÃO DE
FORÇAS ALIADAS

TA1PE1, FORMOSA. 18 tU. P.)
— O general chinês muçulmano
Pai Chung Hai advertiu as nações
do sul da Asla dc que os comu-
nlstas chineses estão concentrando
grandes forças na zona meridional
da China, com propósitos de
agressão.

Horas antes, o ministro da De-
fesa ria China Nacionalista havia
feito declaração someJhanle, acres-
contando que aquelas fõiças se ore-
param para tomar a Birmânia e a
índochina.

CONFERENCtAM OS CHANCELERES DO
EGITO E DA GRÃ-BRETANHA

DURANTE CERCA DE UMA HORA CONVERSA-
RAM OS SRS. ANTHONY ÉDEN E SALAH EL DIN

«Não houve nenhum progresso decisivo para uma solução pronta do
conflito anglo-egípcio», dizem fontes bem informadas

P-V;AR1S, IH (U.P.l - Os cban-
eleres britânico t egípcio,

Anlhuny Éden « Salah El
IZlin, estiveram cm palestra,
hoje, num «chá extra-oficial c
sem cerimônias:*' na embaixada
britânica.

O encontro durou cerca dc
uma hora, mas os mais altos
funcionários doa dois países
guardam, silencio sôbre o quo
lenha slrlo tratado enlre ambos.
embora, se espere uma nota bri-
tãnica sôbre o assunto ainda
esta semana.

Entretanto, fontes liem in-
formadas disseram que «não
houvo nenhum progresso decl-
sivo para uma. solução pronta
do conflito anglo-cgipcioy 'Pan-
lo Salah F,' Din como um por-
la-voz da embaixada disseram
mais tarde que a conferência
fora consagrada a. «uma revis-
Ia geral ria**- relações enlre oa
dois paises;, sem revelarem
mais detalhes.*

Nào há nenhum indicio dr
que venha a haver novo? en-
tendlmontos diplomáticos entre
os riois chanceleres.

Pouco aiiles de Salnh El Din
»e dirigir ¦' embaixada hrHrt.nl-
cn. havia êle recebido a visita
da seu nolegn do Paquistão, alr
Zaífrulla.i Khan, que hâ sci.s
.«emanas liavin olereeulo seus-.
serviços ca mu modladoi nn inic,-
tfto nnjfló egípcia. E logo rlepuH
rle haver o chancoler egípcio
deixado a enilMixailii, rhcff-ivi
- estn o diplomai.i ilu Pflrjllls-
Mn, pura ooiifarenolai' com
rfirloi), Pi Iria qünrlQ» rta hora
ilepnln, Dll1 '/.hIIioIhIi Iiimii mi»
si>euiii|ii visita ii HiiIhIi Ml IHii
un h-iiel «in i|i|i» ente nn iiiIih,

KihIi'U'1 ii/Iu »>¦ Sfllbfl ijiíik-
munia IlUD /,Hl ll Illlllll Iriilm llll-
i Iiiiiii rjii-ulMitiriilM •ti»i|.« iniliiri;!»"
i|* Mia.IlHÇHII, |lill'i»il* MV|i|«lllii
i|iln iMticiiiim |t*l-i njfllül »"(i
i|ai «a iimi»* Iiiiii»* séliii «*
i„im|Ii!Iiijh'I«.. ii» ilin liilillajjt**
1) íi||g)|l'#l»| ¦)•) I ,..,u:»l/in I»

Jl#H# *)lf*»till*. » *"H )<*'* |»«l»
%> ItHê4* d* Wital» il»s*n<)«.'MU

I ferenciar cm Karaclil; pela pri-
meira. vez, com os membros do
gabinete do novn primeiro mi-
nlstro Nazimuddhi.
Violências

CAIRO. 18 — (De ItVilírr Cot-
luis, correspondente da United
Press) -- Extremistas egípcios ma-
taram um tenente e feriram três
soldados britânicos, ontem à noite,
na zona do Canal dc Suez. e depois
lançaram uma bomba contra o hos-
pitai militar britânico, segundo
anunciaram as autoridades brita
nicas.

Um porta-voz disse quo o muito
e os feridos foram em consequen-
cia do uma emboscada dos extre-
mistas, fortemente armados, a um
comboio da policia mllitai a menos
de duzentos metros da estação
central de. policia da turbulenta
cidade de ísmallia.

Acrescentou que a policia egípcia
participou do tiroteio que se Ira-
\ou quando os britânicos enviaram
canos blindados para recuperar *,
"jeep" perfurado ric balas que
ocupava o tenente assassinado.

O fogo ora tão Intenso que os
canos blindados th eram que desis
lli* rie seu empenho, tendo sido »ri-
vindo quatro Ianques "Ccnturlon",

apoiados poi oulro contingente rii
canos blindados, que dispararam
seus cunhOcs o mclvulhudorali con
tra ns cxticmlstiis, que se haviam
cnlrlni lieliiido lin mu Miihiimcil
Ali. onde OCOIT0U ii emboscada.

Referido porlfi-vtv (JISUO que "II
cou comprovado düu foi feito &\*.
guill fogo tio4, ttilhmliih rt.ts canil*
proximai t, osuç&ü coniral de pn-
íliíla 8glP0lft"i MiUilleslmi i|ur não
linuvfi nlterriçAii Iiiiiiiii liinln n,i ln*
lli-ii hilisnlmi mii niiinui|iiã||i'lH i|ên
sp ciiiiiiuc, iiiiipin, aureinfliiluiii

"talvez tenhamos que limpai er-la
zona".

A explosão da bomba lançada
pelos extremistas contra o hospl-
tal militar de Tel El Kcblr causou
apenas ligeiros prejuízos materiais.
Membros do batalhão dc granada!»
ros encontrou a cerca dc .nume
que rodeia o hospital cortada o
pegadas de camelos em direção do
deserto, porém nenhum rastro do»
extremistas. Os soldados permane-
ceiam em guarda a noite inteira.

Porta-vozes britânicos disseram
que o comboio da policia militar,
composto dc dois "jeeps", retor-
nava do acampamento rie Timsah,
base da guarniçao, quando caiu ha
emboscada. Os terroristas egípcios
atilaram por detrás das palmeiras
e das casas de ambos os lados da
entrada.

OLHOS - Dr. Gervais
DOENÇAS B orKKAtoES

Rua GüiiçaUei» Dlua. HO. 6.*' andar
Tel.: -2-.Hfi,1.
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QUEREM OS PRODUTORES DE LEITE AUMENTO DE PREÇO ATE DEPOIS DE AMANHÃ
formalização paulatina ria iluminação das ruasCaso o governo não atenda à «sua prelensão, deixarão

quase Iodos eles de abastecer o Rio
Tabelados os ovos cm Cr$ 15,50 a dúzia dos especiais e Cr$ 12,50 a dos
comuns — Carne argentina para o.Rio — Entendimentos para a aqui-
sição de banha, farinha de mandK ca, feijão preto e charque destinados

ao abastecimento desta capital

I^M 
nSscmbliMn reitll/.mlii iih NfonílYviiJéU, hciuI" es«ls nciuiNlcfir»

!/ C. C. P. L.."o* iifiiclutore* f»ll*»'pelo -vlce-iirosidente da C. C. P.
it nMrmliliMn reiill/.mlft na
C. C. V. L,, o* produtores

de leite decidiram conceder ao
governo um pra/.u, n esgotar-se
dcpol* dr amanhã, parn cine
aquilo produto lenha, seu preço
majorado, nn fonle de produ-
çao, em «ll centavo* por litro.
Calo tal níiii aconteça, a maio-
ria daqueles produtores deixará
de abastecer o Rio, aplicando
o leite em suh-prodiitos ou de-
«latindo dc produzi-lo.

' TABELAMENTO DOS OVOS
Em sim reuniílo de onlem, « liltiirm

diste ano. a Comissfio rie Preços do
Distrilo Federal fi.\ou o,s scsuinles
pretos para a dúzia de ovos: CrS 13.50
no alacailo e CI'S 1 n.50 lio vareio,
para os especiais; e Crí 10,50 no ala-
cado e Cr.? 1-.50 lio varejo, para os
comuns.

Aprovou ainda rt comissão o tabela-
menlo semanal, a vigorar a partir do
próximo domingo, fiara as feiras, mer-
cadinhos e caminhões, lendo havido
alterações, relativamente ao tabela-
mento vigente, nis preços dos seguin-
les produtos: ahnhrinlia rio Distrito
Federal, eü.ló nuilo passou a custar
CrS '-'.OO c CrS 2.B0; aipim — quilo —
Cl'$ -.50 r CrS 320! cebola branca —
quilo - CrS 2,«1U e CrS 3,10; repo-
lho - quilo — CrS 3.50 c CrS -l.fiO-,
tumale especial — quilo — CrS 5,00 »
CrS 6.50; dP primeira — quilo — CrS
-4,50 c CrS 5.80; de secunda — qnll-i

CrS 3.50 e CrS 4.60: laranja na-
Ul - dúzia - CrS 7.00 e CrS 8.40:
laranja pera — dúzia — CrS 7,0(1 e
CrS S.-10: abacaxi - um — CrS 4.00
«• CrS ri.'J0; melancia — quilo — CrS
4.00 c CrS 3,90: ovos especiais — dú-
zla — CrS 13.50 c CrS 15.50'. comuns

dúzia - CrS 10.50 e CrS 12.50.
Foram excluídos dei tabelamento *

couve-flor (, o pepino e reincluidos a
laranja, o abacaxi, a melancia, o re-
polho e a cebola.
CARNE ARGENTINA PAHA O ABAS-

TECI MENTO DO DISTRITO
FEDERAI.

O governo argentino pôs a dlsposl-
çào do governo rio Brasil 1.000 tone-
1adai- rie carne pnra o abastecimento
do Distrito Federal. O primeiro lol*
deverá embarcar na capital poriènha
amanhã, pelo vapor "17 de Outubro".

Outras 1.000 toneladas rie carne uru-
Buainna começarão i ser embarcadas
antes do fim rin mês, no pôrlo de

CARNE DISTRIBUÍDA. ONTEM,
A CIDADE

Conformo Informou o Setor 'Ir (.'ar-
nes i! Derivados ria Comissão Central
de Prêcos, firam distribuídos, nnlrm,
aii consumo desta capital, (300.326 qut-
los de carne.

VAI AO RIO GRANDE DO SUL O
VICE-PRESIDENTE DA C. C. P.

Segue, hoje, para o Rio Grande do
Sul, em avião da F. A. B., o sr.
Benjamin Cabello. vice-presidente ria
C. C. P., que vai aquele Eslado en-
trar em entendimentos com o gover-
nador g ss classes produtoras nn sen-
tido de serem fornecidos ao Rio ba-
nha, farinha de mandioca, feijão pre-
to ê clinique.

FEIRANTES MULTADOS
Pelos liscnls do Departamento de

AlWF.Iecimrnlo Ha Secretaria rie Agri-
cultura, foram multados, ontem, os
seguintes iciraules: - Nelson Correia
Barbosa Ann Rosa l''r>rnnnries —
Paacftle Cnrrhinl - Alucrlo Lopes ri*
Andrade - Antônio Rodrigues — Lul-
gi Clrns — Guilherme Dias da Silva —
josó Pires de Figueiredo Manuel
Almlnhaa Monleiro - Silvério Mar-
ques — Manuel Penetra — ,loân A
de Lima - Manuel Dias Correia Fl-
Itio - Gastão Barros Coelho — Fir-
mino Rodrigues rie .lesus — Anlzlo
Muniz -- .Joaquim Nora — Francisco

Neves Regalo _ Antonlno Almeida —
Lúcln Ribeiro dor lieis — Astroglido
dos Sanlos Mesquita — Antônio P.
de Carvalho - .loão Carvalho rie Al-
melda — .loâo Pedro Tllho « MartueJ
Seabra dc Oliveira.

Pedem*! agora*» 50% os por-
tuários santisías

Convocada para hoje uma comissão interminis-
teria! que estudará o fuiito

Uma nomiSv.an de trabalhadores de
Saiit-i» esteve ontam, eom n mlrilàtrrt
do Trabalho, que determinou » con-
vocaçfin. para hoie de uma comissão
inier-mlnlslêiial para apreciar c solu-
clonar suas reivindicações,

Há mais de mrí'.«es, o Sindicato rio*
Empregados na Administração dó
Pflrto v? o Sindicato dos Porluãrhs,
ambos de Santos, vem pleiteando au-sentaram novo pedido, na base de 50%.

mriun rir 70Tí nns salários atuais. t>.<
empregadores da classe fluíram uma
contra-prnpoila na bnse de Í209Í, ¦¦>
qua levou os opcft.liis a apelai para
o minislro do Trabalho, que tentou con-
ciliar as «luas soluções, com uma la-
liela ri .W-í.

Em assembléia, ?s trabalhadores rs*
ensaiam a formula ministerial c apre-

Iniciada a execução des.sa medida, graças à melhora
ocorrida no fornecimento de eletricidade a esla capilal

Têm preferência as artérias de maior movimento
Gi RAÇAS aí chuvas dos ítltl-

mos dias c à restrição no
consumo dc eletricidade,

tem melhorado considerável-
mente fi situação no Reservató-
rio de Lajes, cujo nivel d'ágUH,
rio dia 8 do corrente mes até

CONSTITUEM, ATE AGORA, UM INSUCESSO DE
ORDEM TÉCNICA AS OBRAS DE MUCURIPE

Busca de uma solução definitiva para o problema — Promove o Departa
mento de Portos estudos de laboratório para orientar o assunto

Obstáculos surgidos após o início das obras — Aprovada pelo presidente da República e pelo
D. N. P. R. C. — Declarações do engenheiro Hildebrando de Araújo Góis

As obfas do Pflrto de Mucuripe, no
('cara, constituíram, ale agora, grave
insucesso «le ordem técnica. Devido,
provavelmente, A prematura inflexão «Io
quebra-mai para a esquerda, quando
o seu cahceo se encontrava em profundi-
riarie ainda insuficiente,, as areias nio
só formaram uma praia raza ao longo
rie Iflria a sua extensão, como o con-
tornaram dcposllando-sc, pela parir !n-
terna, no ancoradouro do pflrto. Atu-
almente, existem 800 mil melros cúbicos
dc areia, assoreando a sua bacia de

AUMENTO DOS MARÍTIMOS
Adiada a reunião marcada para ontem

rios dentro da tabela rta Fcderaífto,
na base rlc reajustamento profissional,
por reglahi que dá, em média, 70%.

O sr. .loio Batisla de Almeida e«.
clnreccu (|Uk- essa média resulta dp qu*
exlst' nos Eslados. um grande mime.
ro de marlHm.)» percebendo menos dí
Cr.* 1500.00. .

Desejam os exibidores
que seja alterado o de-

creto sobre cinema
nacional

O presidente da República recebeu,
ontem, nn palácio do Caletc, os repre-
sentantes dos exibidores cinemategráfl-
cos que em nome dos proprietários dos
cinemas rlnw subúrbios e interior dei
pais, foram solicitai de . excia.. ai»
gumas aitcraeftrs no decreto recente-
mcnlt- assinado, regulamentando ,n cl-
nema nacional.

No Departamento Nacional rio Tra-
balho deveria irnllznr-'.>e nnicm. unia
reunião para delia ler a questão rio au-
mento ric salário-.! dos marítimos, l.ogi
depois, o Conselho de Representantes
da Federação Nacional dos Marítimos
reunlr-se-la. para tornar conhecimento
das resoluções adotadas.

No entanto, a reunião foi adiada
para á? 9 horas de amanhã.

A solução do casn continua na rie.
pendência da ComlssS, rie Marinha
Marcante. Aimls onlem. o tiiulai rta
pasl. do Trabalho manteve pnlcnriímcn-
tos coni o almirante l."ii>ns Raslos, *
rtf; ls, confcrenclnii Mim o nrKíllleiYln
ris Federaçíi-, rios Murlllmo...

fiste defendeu o fttuhontò dc sala.

evolução, que necessilam ser retirados
pela dragagem. Além rilslo. observa-
se forte agitação do mar na bacia le
evolução « as vagas estão atacando
Intensamente as praias rie Fortaleza.

O problema, indiscutivelmente dificil,
desafia, há muitos anos, a ação dos
técnicos Incumbidos de dar-lhe solução
adequada

IjA pouco mais rte um mês. o enge-
nhcltí Hildebrando de Araújo Góis. or-
ganisou um piano para dar ao probic-
ma solução definitiva. Para inlclft-lo,
IndlcA o diretor do Departamento Nacio-
nal de Portos, Rios * Canais, prellml-narmente, o estudo das condições aluais
do pflrto, por meio dc um laboratório
rie hidráulica experimental, cumprindo
salientar que. pela primeira . vez no
Brasil, se aplica o processo que permlle
realizar obra definitiva, elevaria, tanto
quanto possível, de dúvidas e incertezas,
realizar obra definitiva, eivada, tanlo
A proposta foi encaminharia pelo ml-
nistro da Viação ao presidente rta fie-
pública, que a aprovou, podendo ser
assim resumida conforme declarações ilo
engenheiro Hildebrando rte Araújo Oóis,
direlor rio Departamento Nacional de
Portos, Rios e Canais:
TENTATIVAS <U:F, NAO TIVERAM

ÊXITO
O pôrlo rie Mucuripe apresenta sérios

problemas, como sejam o assoreamen-
to, que se processa an longo do que-
bra-mar, a agllação observada em sua
bacia de evolução e o ataque das praias
de Fortaleza.

Em 1946,, as ohras rie avançamcnlo dn
quebra-mar foram suspensas, em vir-
tude rio assoreamento que se observou
na face interha daquela obra. Procc-
deram-se. então, a estudos locais, a
fim dc sc conhecerem as «,'ausas deter-
minanles do fenômeno que ameaçava o
envolvimento da obra pelas areias. O
resultado desses estudos esclareceram
que as ondas vindas rio larío «'Onlnr-

nnvam o extremo do quebra-mnr e
pela perda rie velocidade produziam o
depósito das areias, em suspensão, qu»,
no vmomenlo, ,1á estão Interessando a
Instalação provisória de descarga rie
combustíveis líquidos, situada pratica-
mente na metade daquela obra.

CONSTRUÇÃO DE PORTOS ERI
TRAIAS DK AREIA

Uma solução das mais difíceis de ser
encontrada para os problemas dc enge-
nharla hidráulica refere-sc jt const ru-
cão de porlos em praias ric areia,
cujos regimens se alteram pela presen-
ca das obras do abrigo e aeoslagcm,
produzinrio-sc fenômenos Imprevisíveis,
que hs vezes, modificam Inteiramente í,s
condições locais. A correção dessas
mudanças rie regime rias praias sc pro-
cessava, até então, por tentativas, ohe-
decendo ao senso resultante das obse-r
vações, como aconteceu com o pôrlo rte
Madrasta, que. por muitos anos, foi
objeto rie sérias preocupaçfies para os
engenheiros Ingleses. Kntrelanlo. a ull-
lização dos laboratórios ric hidráulica
experimental vem de permitir, atualmen-
te, no ensaio das obras necessárias ie
abrigo o aeoslagcm, para nm determl-
nado pflrto. estabetecer-sc um projelo à
salvo rias Imprcvisões ate então sujeitas
e riirlmirlas no estudo o observações
dos modelos reduzidos. F.sses conceitos
foram larga e exaustivamente debatidos
no XVI Congcrsso rie Navegação rea-
lizario em Bruxelas, lendo sido reco-
moldado, em suas conclusões para cons-
trução dc portos em praias ric areln,
oue somente fossem construídos depois
ric ensaiados, devidamente, em labora-
torios da espécie.
INDISPENSÁVEIS (IS ESTUDOS DE

LABORATÓRIO
Em lace disto, o Departamento '1e

Portos, Rios e Canais, depois de exami-
nar as propostas de vários laboraiórii.i
estrangeiros, opinou que seja contratado

com o Ncyrpic os estudos para o porto
de Mucuripe, em virtude não só de sen
grande tlroclnlo e dos numerosos en-
saios, já realizados sóbre assuntos imi-
tuárlos. como lambem pelas faclllriarieii
advindas da presença dc seus epre-
.sentantes e técnicos no Brasil, que aca-
bam de contratar com o Ministério ria
Marinha os estudos experimentais 1a
base de Aratu.

A proposta apresentada a isle Depar-
lamento, pelo Laboratório Dauphinoix
(l'Hy(h'flUll(Jlie Neyrpic, com finalidade
rie estudai o porto rie Mucuripe, em seus
laboratórios em Grennhle, monta a . .
'22.900.000 FT., que, ao cãmhto atual
correspondem a Cr$ t.JWl.flRO.00.

ontem, aumentou rie 1 metro e
77 centímetros, atingindo R
quota rie 303,55 metros.

. Tendo em vista a melhora
ocorrida, vem o Departamento
Nacional de Iluminação e Gás
normalizando, paulatinamente,
a iluminnf,ão das ruas da cida-
de, dando preferência *s de

NOTICIAS DA AERONÁUTICA
M»»M««MHaMM»«»»«»tMarMMW»aÉMW»i^^

Aplicação das tarifas internacionais de passageiros
Matrículas de aeronaves canceladas no Registro Aeronáutico Brasileiro — Revalida-

ção e vistorias —- Reune-se, hoje, a S.B.D.A. — Instruções para a festa de Nata) dos
servidores militares e civis do Ministério

Inauguração de
agências postais

telegráficas»
ambulantes

Beneficiadas as zonas
Sul, Norte c Rural —

Será restabelecido o
serviço «fonopostal»

UNIFORMES SOB MEDIDA
Confecção esmerada por contra-mestre espe-
cializado em brim rigorosamente molhado.

Túnicas de brim, v. o ; calças dc gabardinc,
fio inglês; bonet com emblema, cinto de gabar-

dine; sapato em vtiqueta preta.
PREÇOS ESPECIAIS.

A VISTA OU EM SUAVES PRESTAÇÕES

lOlCftUZEIRGÍ
A MAIOR CAMISARIA DO RIO

RUA DA ASSEMBLÉIA, 50, e 54 a 00

Bateu para anjlcacao das tarifas In-
liíhtacJiinalK rte passageiro* iotf-seasoni
de ' Enipret.fts: ai An tarifas entrarão
em'vigor na data da sua aplicação: b)
As. tarifas dc ida e volta, rircularés
i> do drrúilo aberto, envolvendo uma
mi mais travessias rio Atlântico Sul,
rf, pnder/io ser aplicadas nos rumos e
épocas sesuinles: Rumo Norle. até fil
rie março de 1951! c Rumo Sul, de
1-1-19VJ a 31-5-1982; c) O desconto
será de 120Fe, concedido sftbre as tarl-
fas normais de Ida e volta, clrculares
e de circuito aberto, desde que tanto
a viagem de Ida quanto a de volta
sejam cíeluadas nos períodos especlíi-
cados em (bi acima; dl Quando a
viagem rumo Norte fftr efetuada dentro
do periodo estabelecido cm (b) e a
vlaaem rumo Sul o neja «>m períodonão constante do mesmo Item. a tarifa
será igual a soma da metade da tail-
fa especial e melada ria tarifa normal
ile iria c volta; ei as viagens deverão ser
iniciadas na América do Sul alé ::l
de marco rie 1952; fi Os bilhetes emiti-
dos, pria tarifa especial c visados; li
Rumo Sul. em época nãn epeclfleada
em (bl, rlcvcrãn ser computados con-
forme n ilem (d), devendo ser cobra-
da a diferença rio passasclro: II) in-
mo Norle e rumo Sul, cm periodo n5o
especificados em (In, dever/Io ser re-
calculados, e a rtirerenca entre a tarüa
normal e a tarifa especial deverá ser
cobraria do passageiro; ai o prazo davalidade rins bilhetes será de 50 dias:
em nenhum cnso, porém, deverflo nsbilhetes .sor usados após .'11 ile mato «io
1952; In ns tarifas especiais poderãoser combinadas com quaisquer outras ta-iifas normais ric passagem; I) os regit-
lamcnlns normais sobre cancelamentos,
Voluntários ou Involuntários! e de 'o-
embolso, deverão ser aplicados; em ne-
nhum caso, porém, deverá ser faculln-dn no passageiro obter passagem de 'da
inferior a normal publicada; (Jl a ven-
ria rie passagens pelas tarifas e peciaisdevera ser limitaria n América do Sul.CANCELAMENTO DK MATRICULA?

foram canceladas, no Registro Aéro-

SAIA 1>K JANTAR e dormitório
pariv casal. Renaseenç* móveis
avulso* poltronas, pinturas, lou-
cas, faqiiftlro, radiola etc, será
Indo vendido em leilão do KURI-
CO hoje. quarta-feira, dia I» As
20 horns, para esvaslar prédio da

11. I). Ilelfinii, 31.

Máquina de costura
¦'.adioln, geladeira elétrica, máqul-
na de lavar roupa, máquina de es-
«¦rever, belo» móveis, porcelanas,
cristal», fauiieiro, pintura» a óleo
etc., serA Indo vendido pnr qual-
quer preco pnrn entrega da ca»a
da fí. II. Ilelrina 21, em .oMAii

dn EURICO hoje. quarta-feira
19. A» !ll hora».

Geladeira Frigidaire
Itadluln, niHiiiiiiii, dri lavar roupa
nelii saiu de jantar, »iintiio»o dor.
iiiltõrlu, mó«.rl» avulso», pinturas
P óleo, mriqulnn de cnsliira ele,
*er\ tudo vendida, para entrega ilo
prédio da II, II. Ilniriiui 'il em
lollflo dn fSUIUCO huje, quarl»

feira. III, A» 110 liorns,

LVAhKO Õíi MrtVBIH belíssimo»
geliidelrn clctilcii, iiiiIIiiIh, •tiA<|iii
nu de 1'iuliii'H, nini|iiliiH de «JCtríl
uii pliriielllHHIli rrlnlii!», fiii|iieln,
llllllll» ilillllllll» h óleo ele peln
lil 111(0 na ri, lv n.ifii.,. 91,

lllljc, i|Hiiilii fclin III, A»'III lllllll».

náutico Brasileiro, as seguintes matii-
cuias de aeronaves: Km data de 12 ae
dezembro de 1951, a matricula ria aero-
nave Upo Waco EGC, de marca PP-
FDC, dp Ministério da Agricultura <De-
partamento Nacional rie Produção Mine-
ral— Divisão do Águas); E;m data ,1^
1.1-12-1951, as matrículas rias aeronaves
Plper Cub Coupe, de marca PP-TUN.
do A. C. do Brasil: Plper Cub Trai-
ner de marcas PP-TOR. rio A. C. do
Brasil e Cap-4, dc marcas PP-ROI, to
A. Ç. de Alto Taquari.

REVALIDAÇÃO 1)K VISTORIAS
Tiveram a vistoria revalidada pela

Diretoria rie Aeronáutica Civil as se-
gulnles aeronaves: Tipo Bcechcrafl A-5'3
— Bonança, alé 31-0-52; PP-EBB. ,1o
governo do Estado dc Minas Gerais;
PP-FEO. do M. E. S. (Serviço Na-
cional da Malária); PP-OMO. dn Or-
ganTzacAo Mineira de Transportes: PP-
OMK e PP-OMM, ria tOMTA» e PP-
EB A, tipo Cessna 170, dn governo do
Eslado rie Goiás; alé 20.2-52 PP-Gs/.
ttpo Fairchild PT-19. do A. C, ao
Rrasil; PP-SLA. tipo Beecíicràtl A-:',5
Bonança, da Transportes Aéreos Salva-
dor Ltda.; PP- CEQ. rio A. V. de Rc-
hedouro, alé 30-4-52; PP-PICF. Iplo
Stlnson 108-3. do Ministério ric Educa-
cao e Saúde (Serviço Nacional «Ia Ma-
lária). alé 16-2-52; PP-P.VC. lipo Ces-
sna 170, rio Ministério ila Vlação «•
Obras Públicas i Departamento Nacional
de Obras ric Saneamento), alé 2S-'.!-.'}2:
«• rr-EBA. Upo Plper Cub Y-3.C-85, da
Empresa Stcntor de Propaganda Aérea
Ltda., até 30-11-1951.

MA.IOR-nitHíAOF.IItO 101.(1(1 IA IMI
Em aviso que tomou o iiiniieiii 00.

o ministro e.\pressou-se a respeito (Io
brigadeiro Antônio Saniomâ. nos se-
guintes termos; «Tendo passado, por lm-
posição legal, para a reserva remiltte-
rada o major brigadeiro intendente An-
tftnto Sanromfi, mm 41 anos do ser-
viço, rios quais eére» rie 20 prestador.
a. antiga Aviação Militar do Èxérelft)
e ã. Forca Aérea Brasileira, senrio nun
a esta, desde o advento ric sua aujóno-
mia apraz-me louvá-lo c gradccer-lh'.'
os excelentes serviços prestados as cila-
das Forças Armadas principalmente e
dedicada colaboração, desde o seu nasci-
mento eom a criação do 1» Grupo Mis-
to de Aviação, a primeira unidade riu
aviação do Exército eiv outubro de 1931.
Por sua atuação leal e eficiente -w
ENérello e k Aeronáutica, aos quais
éle sempre serviu, com dedicação e bo-
nestldarie. o brigadeiro Sanromã lornoi-
ae credor na nossa esllma e é rom pezir
que vemos o seu afastamento dn .".llvl-
dade. o que priva a Aeronáutica «le «ut>
préstlmosa colaboração. Por isso for-
mulamos votos para oue ésse operoso
soldado aeja feliz no justo repouso da
reserva que éle, com seu amor .'• dis-

W^^m^m
Jo/

m\mmhm\84L0
•»5MtlH0P('.MâPr»i.
tutu MfiHonr» "teo*

vindas Á mr*
tâC*ÍDtT0

CASA NICE

—j,'í—<$KSS^

elpllna e ao Iraballio, I5d justamente
conquistou».

RÉUNE-SE A S. B. II. A.
Reune-so, hoje, a Sociedade Brasileira

de Direito Aeronáutico.
A Diretoria pede o compareclmento

de iodos os sócios residentes no Rio,
tendo em vista a importância rios as-
suntos a serem tratados.

FESTA DE NATAL DA
AERONÁUTICA

Realizar-se-á no próximo dia 21, das
15 ãs IS horas, a Fesla de Natal rie-
rilearia aos servidores militares (subo-
flciais, sargentos, cabos, soldados e lal-
feiros) e civis (titulados, mensalislas.
diaristas, diaristas dc obras c tarefai;,
ros) da Aeronáutica c suas famílias.

Durante essa Festa, que será realiza-
rta em dnls locais distinto» - no Clube
rte Aeronáutica, situado no Acroporlii
Santos Dumont.-. para o pessoal que
serve nas repartições localizadas nü
Centro da cidade c em unidades se-
diárias no Glilcão c no Clube dos Sub-
oficiais o Sargentos ria Aeronáutica, sll"
na avenida Ernani Cardoso, em Casca-
dura, para o pessoal em serviço rta
Base Aéren ric Santa Cruz e unidades
sediadas no Campo dos Afonsos — serão
levados a efeito variados .shous.-». orga-
nlzadns para divertir, em especial, \i
crianças presentes.

llnverá. ainda, sorteio de inúmeros
brindes que consistirão cm «carnets.v pa-
ra aquisição rie utilidades nas diversas
casas comerciais riesla capilal, os qual',
serão do valor máximo rie 10 000,00,

Caria funcionário ou praça, h entraria
(munido do cartão rie identidade•. i'é-

(Conclui na *.? pagina)

JUfZO~DÊ~DÍREITO
DA COMARCA DE

PETRÓPOLIS .
Cartório do 9.' Ofício

de Justiça
EDITAL DE CON-

CORRÊNCIA
De ordem dn Ur. Juiz de Direi-

t», faço público que áté o dia vin-
le e. sete (37) déâtc mé». A» de-
zcselo (17) horas, serAo recebida;
no Cartório do il.i Oficio de Ju».
liça, ft Av. 1,1 de Novembro, u,
93,'í, — propostas, em «invelopes
fechado», coni n» nome» e ende-
reco» do» interessado», para com-
pra «In ealabelécimentn comercial
e industrial denominado «FAliJtl-
CA DE PRODUTOS ALIMENT1-
CIOS GEFON LTDA,», livre e
desembaraçado de quaisquer Anu»,
o qual »e compõe da» Inslnlações
industrial», atualmente a. trave»»n
Correia Lima, n. 18, nesla cidade,
marca» dn fabrico, mntérlaa-prl-
nia», analise» e etnhnlncen». —
A» proposta» «erfln abertos peln
Dr. «llllll de Direito, que »e re»er-
tn o direito de recusar Ifidns, se
o» preco» furem liiltniln» Itmcel-
lavei». — A' dlkpnslçftii du» inte-
re»»Hilos em ciuiliecer a» instalo-
cãe» ou obter Infnrmuçãci- relali
ms nu ueaniin, o »r. Lli|iii(lnnle
du dllii lliinn, Dr. I.nén» Mui/m-
imi. flciiiA diiiriiimenle, enlre lit e
11 Ihiiii», o run Mco.ni I,Iiiih, n
I'! kiilu 17, nrtln ridade,

l'. liii|nilu, lil de de/eiiiliru dr
III51 *
l»|, lllllll DA %ll,\ A LAlillDCA

I MU' LI ' llll- M' IH.,

Vários melhoramentos ae-
rào inautuiados amaiihâ, nes-
In capital, pelo Departamento
dos Correios c Telégrafos. As
10h30m, còmèçarfiò a funcio-
nar as Agências Postais Tele-
irráficas Ambulantes, Instala-
das em ônibus especiais, que
partirão da Praça 15 «le No-
vembro, em frente ao editício-
sede do I). C. T. e êsse servii.-o
beneficiará, inicialmente, as
/.onas Sul, Norte e Rurnl da
cidade.

RESTA BE LE ü IM E N TO DO
«FONOPOSTAL»

Será restabelecido nmanlin
o serviço «Fonoposlal», com a
inauguração do mesmo na
Agência Postal-Telejrrâlicn da
Praça 15 de Novembro.-* Êsse
serviço deverá ser entregue
ao público a partir das 12 ho-
ras. no Correio fíeral e nas
Agências de Pedro II. Praça
Mauá, Avenida Hlo Branco,
Praça 15 e Lupa.

«Greve de advertência»
dos metalúrgicos

paulistas
Noticias rie Sao Paulo Informavam,

ontem. ft. tarde, a existência de grave
expectativa* mure os metalúrgicos, In-
ctiislvc tle ameaça de paralisação ilo
tra bi, lho, em algumas Indústrias.

Mai.' tarde, chegaram Informações
ric unir deliberaram para Ilza r-se, poi
24 horas, os serviços, a titulo «le
«Rr»ve rie advertência».

A Confederação Nacional rios Tru-
bnlhr.dores na Indústria, recebeti, na
tardf. de ontem, umn comunicação
telefônica de São Paulo, dando a sl-
tuação como multo tensa.

ns metalúrgicos de\f)ao Paulo piei-
telsn- 511','ú de aumento, e n«.o íoram
atendidos pelas empresas.

RICOKOSA PRONTIDÃO
SAO PAULO, 1S (Agência Nado-

nni, _ Tcceloes, metalúrgicos e tra-
ha Ihs dores em indústrias d* borraena
que reivindicaram melhores condiçftes
rie trabalho rejeitaram a conlra-pro-
posfí patronal e ameaçam entrar em
Breve O Departamento de Ordem Po-
llllcn e Social já tomou medidas «I»
ordem preventiva. Assim 6, que, des-
de a* 211 horas de. ontem, toda a
Policia Civil e Militar do Kstario «n-
contia-sc sob rigorosa prontidão, e».
tant',. pronta para Impedir a pertur-
bnçSi rta ordem pública e garantir o.i
que níio quiserem participar ria greve.

Sindicato Nacional dos
Oficiais de Náutica da

Marinha Mercante
, Km virtude da transferência da
reunlfto da Comissão Inter-Minis-
terlnl, «> Presidente diste Sindica-
tn convoca tudo» us associados
para fraude Assembléia em cará-
ter permanente, nn dln S0, quinta-
feira, ãs II! lioras a fim de toma-
rem conhecimento du uue ficar re-
solvido na Comissão acima refe-
rida Ròbre. a tabela de vencimen-
tos do* marítimos e deiiberar a
respeito.

Kiu «le .laneiro. 18 de Dezembro
de I OS I.
rresidente. Comandante Darcy

filontez.

maior movimento, Assim acoi,-
teceu, nos rlols últimos rflns
(tom as avenidas nin Branco
Presidente Vargas, Beira-Mar eRodrigues Alves, ruas Condo rie
Bonfim, Haddock Lobo, Barão
de Mesquita e 24 do Maio e
praias do Russcll, Flamengo,
Botaíoeo e Copacabana, alem
de outras artérias, e assim
acontecera, aos poucos, com tô-
das as ruas da cidade, caso a
situação continue a melhorar,
conforme nos declarou, onlem,
o diretor do Departamento Na-
cldnal de Iluminação e G,is,
professor Rui dc Lima e Silva.

Comissão Técnica
de Rádio

O presidente ria Comissão TécliicÉ rii
Hírilo, engenheiro Libero Osvaldo d.
Miranda, acaba ric bai\ar rrlilal nui
sarA publicado hoje no «Diário üftv
ciai», em que soo relacionadas as slt-
vidades privadas concessionárias e ner-
missionárias do Herviço rie Ráriin-rtl.
fusão, incursas nos dispositivos doar*
ligti 9.» c parágrafos «In Decr.nlo ....
29.7$:?, de 19 de jullio de.-lífíl.

PHIFIBAM OS
GUARDA-CHUVAS

coe* SRMJ..CÂO ... .

Viril.MQUt A «HA».;* NA »A»..7.TA

DOENÇAS DA INFÂNCIA
Dr. Nelson Otton iMarsi^lii»

Av. Beira Mar, Ü6Ü, ü." antlai
Hora marcada: Tels.: 3Ü-7.V11

e 37-U4iá4

Dr. Geraldo Barroso
Cirurgia geral — Doenças, dr »*,.
o horas — Vias urinúrias — Um
15 às 18 hora». Consultório rua
México, ,11 — 1-t andar — Grupo
TOS. Tels.: Cons.: 53-1213 elíB-lH!

RÁDIO-VITROLA R.C.A.
COM I.ONIÍ-fl.AV Í3 .'.itaçõesl

Sem uso, uoni ^ajantia. rectuile*
mente importada, on/.c válvulas
varias ondas, plclí-up julomalu-ii,
12 discos, vende-»; pur preco inul*

to inferioi au do custo —
Tel.: 37-543>

IPASE
Edifício JÚLIO DE BARROS BAKRETQ"

Pelo presenle edital, ficam convidados a escolher, no prazo
de 10 (dez) dias, contados da publicação do preãeliio, os aparta-
mentos do edifício «líillo rlc Barros Barreto, tlpó «A», que Ihi-fi
couberam na concorrência realizada de conformidade conii n«s
Instruções n* 361151, os seifiilntes candidatos: HILÁRIO lUBiviut'
cTnTRA? .IOAO SOARES PALMEIRA, OCTAVIO SILVL1RA MEL-
LO ALBA AMARAL LOPES OOOINHO. ERNANI FONSECA
DA GOSTA ALECRIM e FRANCISCO REHRENSOORF JCMOlt.

O nflo atendimento deste convite, no prazo indicado, Impor-
tara na desistência do candidato.

Departamento de Aplicação de, Capilal, 18-1:1-1951.

(as.) AUGUSTO NE1VA DE SA' PEREIRA
Diretor

:/>/í (fl*" ///$¦ cl \\\ \
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/'Pm
I.i» um matltln tnruntailor pm-
iiirndo rm tmln a niiiiiHn. Sllllt
Unhai ido ./<• nma ilrcúin m In
rt.liilitli (h nlcitrliitioi n)n ti*
aiun polida, /,'./«¦ irlA-ila pínlr \i-r
innti" ni iiintla pnrn ttiwlõt» tle>
tniii*».

Ç\» menores detalhes provam que você é umi" 
mulher elegante. Entretanto, lu alguns que

escapam inteiramente a sua observação, pois, vocò eslá
acostumada a ve-los diariamente. No entanto o olhar
das suas amigas, diz muito... observe o seu pulsol
Nunca as reparou olhando para ele? Nio acha que o
seu relógio está um pouco fora de moda? De fato, este é
o momento propicio para adquirir nm mais moderno.
Vá a nm relojoeiro t peça os belíssimos modelos qua
UNIVERSAL* criou especialmente para as mulheres
de bom gosto como vocò...

I

Consulte um tfenico em relnjtinrln r. e/e lh»
dirá ijiie o relógio UNIVERSAL è n nhra-
prima, dn indústria retojoeira sulçn — um
rerrfarieiro milagr* em pr«ci»ão ti «weeuçdo.

UNIVERSAL
©HKliWLi

NN líi ll^P 1/71
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0 CREDITO LEREX OFERECE AS MELHORES VANTAGENS
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0 dever dos senadores
R. Magalhães Júnior

A Câmara dos Deputados acaba de tomar
um hom caminho, que a reabilita de muito/s dos
seus erros e fraquezas, E o íêz ao votar a sadia
e moralizadora emenda do deputado José Bpnt-
íácio, colocando no mesmo regime, o de presta-
ção de contas ao' órgão competente, o Serviço
Social Rural, o SESI, jo SESC, o SENA1 e outras
entidades. Através dessa emenda, n Câmara dos
Deputados, derrotando os que advogavam o re-
gimo dc irresponsabilidade, veio corrigir unia
.situação absurda, criada pela controvérsia em
torno da obrigação,. ou não, em que se encon-
Iram os dirigentes daqueles órgãos, de enviar
.seus balanços anuais ao Tribunal de Conlas da
União. Controvérsia muito suspeitamenle levan-
tada por estes dirigentes, embora o Tribunal de
Contas viva' a lhes exigir contas, por julgar que
assim cumpre o seu dever precipito e não apenas
pelo prazer cle avolumar processos nas mesas
rios seus ministros e de aumentar os seus tra-
balhos. Sendo, como foram, criados por decretos-
leis, e arrecadando tributos compulsòriamente,
eom o poder, ainda, de mover executivos para
cobrar-se das quotas que lhes são devidas, são,
pois, caracteristi.caméritè, tipicamente, órgãos de
direito público. A omissão da lei que os cons-
lituiu não pode eximi-los da prestação de eon-
tas ao Tribunal, porque a essa prestação estão

obrigados por uma lei maior e de caráter geral.Entretanto, nunca é demais aclarar bem as coisas
o estabelecer essa obrigação de modo ineontro-
verso, positivo, claro e certo, como o íêz a emen-
da do deputado José Bonifácio. Fatos recentes,
de negociatas escandalosas, dc assaltos desonra-
dos ao erário público, mostram que mesmo quan-do essa obrigação de prestar contas é certa e
insofismável, agentes do poder se revelam «-ases»
da corrupção e da imoralidade. O papel de po-licia do Tribunal de Contas é da maior impor-
tância, e à intransigência dêsse órgão devemos
o expurgo de algumas dessas bandalheiras. Ima-
gine-se, agora, o que não se passa nesses mun-
dos secretos, nessas zonas proibidas, nessas áreas
despoliciadas! Não é possível que se lancem tri-
butos compulsórios, para que o resultado seja
aplicado arbitrariamente e o contribuinte não
tenha, sequer, o consolo de saber que um órgão
policiador, como o Tribunal de Contas, vai exa-
minar o que foi feito do seu dinheiro. O con-
trário foge à concepção mais primitiva daquilo
que Montesquieu chamou de «o espirito das leis».
Seria um despotismo inqualificável dentro de
um Estado democrático, um império de irrespon-
sabilidade e de absolutismo dentro de um re-
gime que consagra a responsabilidade e limita
os poderes. Por tudo isso a Câmara obrou muito
bem. Sua reação foi sadia, decente, conforta-
dora.' E o dever dos senadores é acompanhar o
voto dos deputados, sem discrepância, pondo têr-
mo, em definitivo, à controvérsia suscitada, não
em beneficio do bem coletivo, mas da impuni-
dade dos que dissiparem a pecúnia alheia e que
serão beneficiados pela indulgência 'dos 

compin-
chás, em lugar de enfrentarem a severidade dos
juizes...

Oito leis administrativas gerais
Pontos principais da ampla reforma que sofrerá

o Regimento da Câmara dos Deputados
Novo regime c|e tramitação: o de prioridade — 1.525 projetos apresentados êste ano

Trabalha pcmi_'r> o Cftmarn «Jos Depu-
tados como afirmam aqueles que, ul-
timamente, mulf«j se preocupam com
¦i? para solaparem o seu prestl-¦po junto ao povo?

A isso responde a comissfio espe-
ciai rleslgnadn parn rever o seu regi-
mento : em quatro anos. ou seja, a
partir de 1.9'1P, logo após ter sido
promulgada a Constituição, votamos
mal? leis rio nue o Congresso rios Ks-
lados Unidos da América do Norte —
multo mais solicitado do que o Con-
gresso brasileiro face as condições
especiais do pais — em 2õ arios.

. Essa comissfio constituída há al-
suns meses logo após ter o sr. Mon-
teiio de Castro íprmulado da tribuna
algumas sugestões — que impressio-
naram t, plenário — para um maior
ruidimento dos trabalhos, esta na
Iminência de apresentar o seu rela-
tórlo. O relator-geral, sr. Antô-
nlo Balbino, aproveitará as férias
Pára redigir o seu trabalho, do qual
alEun: pontos importantes podem ser
Desde Já fixados.

Sabe-»e, pnr exemplo, que o capl-
tulo das urgências vai ser profunda-
mente alterado. Entende o relator
que c despioposltado o número de pro-
íetos apiesentados êste ano — 1.525.
Com êsr-e volume de proposições
considera impraticável evitar-se o
atropelo nos trabalhos, com prejul-
im para as mais Importantes que as-
sim deixam de sofrer o exame mais
minucioso que se Impunha. Knquan-
to Isso. numerosos projetos — mais
exatamente : .60% dos 1.5.25 — po-
rieriam ter sido deixados de lado sem
eualquer prejuízo para a vida do

. pais, se existissem leis administra-
tivas gerais.

A chamada miudeza, que muitas v*-
res pianla-se nu .meio da ordem do
Ais. como uma barragem de concre-
to, impedindo que se chegue a mate-
teria» realmente importantes, deve-
rá ser assim eliminada — lembrará
» comlssáo — e para Isso serão cons-
Atuídas pequenas comissões' encar-
regadas de prepararem pelo menos oi-
to leis gerais, que ficarão como nor-
rrss administrativas definitivas.

Oulra sugcslÃo Importante é a.cria-
çSo de um novo regime de tramita-
çào a que se poderá chamar de prlorl-
dade. Nesse regime, oa projetos de.
verSo sair das comissões em prazo
determinado, quer tenham ou nao
parecer, a ser Incorporados k or-
dem do dl.\ para volaçfio. Apenas
o prazo deverá ser mais amplo do que
o*, concedidos ft proposição em urgên-
cia. "om isso, ns urgências sftmen-

to sorfio dadas em casos excepclo-
nal» e nSo mais com a facilidade
com que vêm sendo usadas.

A pessoas que têm estado em
contado com a comissão especial
acrcdllam «iue a Câmara entrará com
o seu regimento em fase de trabalho
mais produtivo, e em ritmo que lios-
sibllttará uma apreciação mais me-
tfídlcn do:, projetos. Deixará de ser
uma fábrica dc projetos.

iMais de cento e noventa milhões de cruzeiros para pagamento de di-
fcrença de vencimeentos a funcionários da Prefeitura

Nesta capital, desde ontem, ó minis*
tro da Defesa do Equador

Veio ao Brasil em visita de cordialidade
grama de hoje e amanhã

Pro-
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Aspecto ria, chegada do ministro da Defesa do Equador,

Um avião especial da F. A.
B., chegou, ontem, às 15 horas,
a esta capital, o sr. Manuel Dlaz
Granados, ministro da Defesa do

UMA RETIFICAÇÃO DO LIDER DO PSP
APENAS «DEVEMOS CONTINUAR» E

NÃO «IREMOS ATÉ O FIM»
Entre os discursos que a praxe par-

lamentar manda sejam pronuncia-
dos no •fira de cada sessão legis-
lativa, contou-se, na Câmara dos
Deputados, com o do lider do Par-
tido Social Progressista, sr. Deodo-
ro de Mendonça.- As suas palavras,
ai, lado da enfática defesa do Cop-
gresso, que íol a nota oportuna-
mt-nte dominante em lõdas as ora-
Cões, que assim se referiam ex-
pressamcnle á onda oficiosa dc ata-
cues ao Parlamento, foram destaca-
das em alguns jornais no trecho on-
de 6 lider proclamava que «tiremos
até o ííitu com o sr. Getúllo Var-
gas.

Se assim disse o'orador falando, foi
mais cauteloso escrevendo. Tanto as-
sim que reviu as provas ta-
quigráíicas, com -nSo mais prevl-
(.'ente, do que resultou transformar-
se o «liemos até o fim», em «deve-
mos continuar».

HOJE

2 Milhões
DA FEDERAL NA

Casa
Esperança

NATAL
DEZ MILHÕES

159, Av. Rio Branco, 159

No Itamarati
O ministro do Exleriorr recebeu, on-

tem, no Palácio Itamarati, o ministro
da Defesa do Equador, 'general Ma-
nuei Dias Granadas, acompanhado dos
membros de sua comitiva, tenenle-co-
ronel Galo Franco; tenente-coronel Hdo
tor Espinosa e o capitão René Ávila,
o major Oly L. Dorneles, oficial bra-
sileiro à disposição dos visitantes.

Recebeu, também, o juiz Bandeira
Stampa, e os srs. Albert H. Ely, ba.
rão Eugen von Toubek, Vineent Ver-
cuski, Charles Brunger e Ernesto Geor,
ge Diéderichsen.

CANSAÇO
FÍSICO

E MENTAL
FOR-T-FOSFATOS c<iuibnt«i h
fadiga cerebral 

*e 
o esgotamen-

tu nervoso, aumentando a ea
paridade' física e. revigorando
tudo u organismo, FOÜ.-J.'-
FOSFATOS contem fosfato-,
natural* e vitaminas B-l, ele-
mento» Indispensáveis para »
recuperação das energias ne
cessadas ao organismo huma
nu, em todas as Idades. Nas
farmácias e drogarias on pelo
Reembolso, — Caixa Postai

3.0BI — mo,

T
A situação

NO

Reservatório de Lajes
O ?olume d'A*run no Reservai «irln de Laje* ainda d multo

Inferior ao registrado nesta mesma dnta do ano passado,
'quando 

a sltnac-ao também era critica.

Portanto, para enfrentar a atual crise, continua sendo ne-

cessaria a máxima economia no consumo de eletricidade.

CIFRAS REGISTRADAS AS 15 HORAS
DE ONTEM

Nível do Reservai orlo ',.,....,......

ReciTiM ni mil RprovaiUvaJ ,,..,,,.,,,
Ileseivii /*|ii<i\hiuni mi iiicMiin «i.iln' do ii im passado ,,,,,..,.»,,,,,,,,,

AeréMj/no '¦""'••<•¦ *• aiuhim» 'i Hum

MI.'l„Vi iiit-lriis

«M «4.1 nin oon litro»

IM 700 MIO IIIIII llir-ii

I -.»'; iilii mil! Iilin.

Consumam menos eletricidade!

Eis o trecho destacado da sua
oração, tal como aparece no «Diá-
rio do Congresso Nacional» :

«Desejo acentuar sr. presidente,
que de inicio, do govírno do presi-
dente Vargas ate o momento, nenhu-
ma proposta veio ao Congreçso Na-
elorial senão dentro da lei, pela. lei
u para a. lei, dentro da Constituição,
pela Constituição e segurança do re-
gimo. Nessa posição, devemos con-
t.nuar integrando o hloeo que há de
sustentar a formalidade do seu go-vêrno e a Constituição política «lo
Brasil».

No Palácio do Catete
O presidente da República recoüèu,

ontem, nn palácio.do Catolé, pnra des-
pacho, os wre. • ministros Jj Exterior c
da Agricultura; em conferência, u di-
reti- geral do Dasp; e, em audiência,
'>.« congressistas, senadores Ivo d'Aqui-
no, Meneses Pimerítel., Otávio Lobo, Rui
Carneira, Apoionio Salsa, Onofre Gomei
du Lima, Exéquias da Rocha, Mozart
Lago; Vlvaldo Lima e Carlos Gomes
de Oliveira, e deputados Joel Presidio,
Berbert de Cnstro. Altamlrando Ro-
qulfio, Nilson Omegna, Cunha Bueno,
Euvaldi Lôdt.,., Parsifal Barroso, Is-
ra Pinheiro, Manuel Novais, JoSn
d'Abreu, Artur Audrá. Guaraci Nunes,
Herbert de Vasconcelos, .Tose Cândido
Ferraz Paulo Ramos, .Talmo Teixerin,
Parrilio Borba, Gurgel do Amaral,
Egfdlo Michaelsen, José Gulomnr,
Eduardo Catalão. Clemente Medrado,
Pa'! Freurl. Eusláqulo Gomes de Me.
lo, Carlos Llndemberg, Paulo líamos,
Azis Maron, Osvaldo Orlco Abelardo
M-ta, Deodato Mendonça, Coutinho Ca.
valcântl e Silvio Ecrvonique.

Fugiram das urnas, em
S. Paulo, mais de meio

milhão de eleitores
AS DECISÕES mi ONTEM DO TSE

— REESTKÜTUBACÀO DO PST
Reuniu-se òntum o Tribunal Supe-

rior Eleitoral, que converteu em dili-
gêncln o julgamento «ln processo sobre
R reestruturação rio partido Social
Trabalhista, conforme exigência do ar-
lígii 200, do Código Eleitoral.

Em seguida, foi negado provimento
aos agravos do Partido Social Pro-
grevista, contra despachos do presi-
«lente do Tribunal Regional de São
Paulo, não admitindo recursos contra
ns decisões daquele rtrgã:*, confirman-
ilo o registro dos candidatos do Par-
tidr Trabalhista Brasileiros • nos mu-
niclplos de Jaú e Ranehajia, que ;l*
tinha sido objeto de outro.? agravas.

, Por fim, o T. S. E. apreciou uma
representação da sua secretaria, rom
o objetivo dc que seja liquidada, h
conta de salilo d-, destaque reito para
o' Tribunal Superior, a folhas de pa-
gamento referente às sessBes extraor-
dlnárias do mês de dezembro, em
virtude de achar-se esgotada a verba
própria. Polo voto de desempate náo
foi aceita a «sugestão, devendo a des-
pesa ser liquidadas oportunamente, pelo
medos normais.

«*»S FXKITOKES FALTOSOS
O Tribunal Regional de SSo Paulo

comunicou no T. S E. que naquela clr-
cunscrlcão, existem 540.808 cidadãos qu«
não votaram nos últimos pleitos, sendo
que só na capital 1H"i.62S, num total
de 2,0<H,S<10 inscritos.

Dc Pôrto Alcgrtv chegaram Informa-
ções ao "T. S. E. de que sobe a 30
mil o número dc. faltosos na capital,
não lendii sido apurado, ainda, o riú-
merra dos que fugiram hs urnas em
todo o Estado «lo Rio Grande dn SuL

Doenças Nervosas
*i mentais, neuroses. Orientação
oslcolngica dc adultos e criança-

Psicanálise — Psicoterapln
Rua .Santa I.tixla, '709 — :>..i anda,
— Sala 30* — Diariamente dr
H fts 12 horas. — Tel.: ".2-1104 -

Re».: 22-89(17

Dr. J. de Abreu Paiva

PULGAS?
Serviço completo áe .extlncüo de
pulgiis — baratas — moscas —¦

mosquitos — traças etc.
SERVIÇO OEDETAN

Garantia • meses eficiência eom
provada por inúmeros atestados

5 2-5555
peca orçamento

compromisso

BUENOS AIRES

RESERVE
SUS. COMODIDADES

DIRECTAMENTE
POR CARTA O TEtEGRAMA

TUCUMAN 535

Ü
CADOVITA

,- frAÇÕES PRENSAAM
moinho aumiHfit$i k:*u

»V„ PRE9. VttíUlAK Wl
Tll. M*1B2l)-«Io «• ¦finil»*'

FERIDAS, ESPINHAS E MANCHA-
ÚLCERAS E RELMATISMO

Elixir de Nogueira
Auxiliar no tratamento da sifilii

A PEDIDOS

DESFAZENDO POSSÍVEIS E
DESAGRADÁVEIS EQUÍVOCOS

Não possui nenhum parentesco com a família
Gomes Puga o delinqüente envolvido em

rumoroso homicídio
A reportagem do DIÁRIO DA

NOITE foi solicitada, onlem, pelo
sr. ' .lofio Francisco Gomes Puga,
membro do Conselho Diretor da.
Associação Comercial do Rio dc Jn-
nelro, pnra desfazer quaisquer
equívocos que possam causar a se-
melhanca dc-nome cio família <ln-
quele estimado comerciante» e In-
ilustrlitl «'mn o sobrenome clu uni
dos nulorcs do assassinio dn mn-
logrado motorlita «PnrA-nico», oujti
prlafto a policia •tetuou reconto-
menle, ronformci a Imprensa vel-
uulou fnilnmenlP.

O hoinlcliln sn clinnui AnlOnln
Conrado Pus/i mas, nao lem cio
nenhum Irico i\* p&rohUiço oom
n Ni', .infiii Krniiclsco liomrs Püfli
«* semi digneis irinans, srn, ahiíi
nlii (innins l'ii(i« «» Sota Qoinai
Pugiii li-ii.ílm» mi uonooituiJo» co
lllll l|/)||l«r» ' .-ImÍ. I. •' LL, lU/Hll l'IX-
Illllil,

DISM- au |i»|iiifl<'l' li sT, .liiÈii
1'Hiin l»i K liiniin» PU|al

«na (Is IMIH«i'lll HfltifOI " |/i">Hil>
Hifit iniiii,ii- iiilii'iii |ii<iíilUuiniili
iju/* ii *• in nu,. !«'"• pviinwti '
iiiiim fimlll/ii a muna i'iif*i *i\.
Irataiiin, t*m \miua» u,.*>¦,.- a
•4'Ha-lu no Hiaiil, HIli) ê, tnifíiiiíi*'*, áa lait ftH

Inúmeros outros, um nome ban-
tante vulgarizado ou melhor, que
tenha muitas famílias n adotA-lo.
Ora, por tal forma, o notlclArio
da Imprensa, em torno i,o rutnn-
roso acontecimento, podo dar en-
sejo a (IbsãgradAvols situações u
niiilcnlcndiclns. Contudo, nfto anil-
citaríamos no Jornalista nenhum
esclarecimento, público o deflnltl-
vo a respeito do nisunlo. se nl
sumas pessoas conliocldni, que mm
tém procurado nos últimos rtlai,
nAn nus iniliig/iNsem, entro cons-
Imnifliliis «¦ «iiiviiIiimis, se o crlml
nono iiíiii i-:i/i vinculado » iiusmi
fâfflilln por ¦•iii'uiii pArantoicoi meu-
nm iniiriiiiiuii. Em inls '•iiinii.,'iii-i,,
iHifiiiiin» ili» bom svlmi, i" parafjup liidflgoçOoi dflnutlA niturazi
nfio mnis nus «K.iAiti farmulidai
Hlili/iiiiiln inm, milinoklin, «In k<»ii
lllojin do iiiAinn da Nfiro, «i««
1'lHIHl' <|Hii n (lAllliaUinlf AlilAiim
(iiiii/iiIo i'ni/ii, envolvido rm mofi
lln Illllil lilllllilu lllllllll 1*1/1 »l'*l*
iiimi», uri» miitneg a iniiiiii* Ou
in*'* 1'iiyn, * i|Miii n/iii ta mha li
límln \ii,\n min» rümillfl 11'ilU 01
liai 1'lHf Hin,

il mun illu itii ¦<•¦¦¦• •¦• «*)• > ¦'

Equador, que se fazia acompa-
nhar dos tenen.tes-íoronôls G«-*Io
Franco e Hector Espinosa, das
sras. Ana; Ricuarle Franco e"
America Yejez Esplnosa e do ca-,
pitRo René Ávila.

O visitante equatoriano teve
concorrida recepçüo no Aeropor-
td Santos Dumont, ondo ò aguar-
davam o general Segadas Via-
na, representante do ministro
da Guerra, capitão-tenente Luiz
Fel'pe Slnay, representando, o ml-
nistro ria Marinha, capilão Celso,
de Macedo, que representou o
ministro da Aeronáutica; sr.
Arturo Bõrrcròj embaixador do
Equador; coronel Cisar A. Alfa-
ro, adido militar daquele pais;
brigadeiro Francisco de Melo, co-
mandante, da 3* Zona Aéren, re-
presentantes de autoridades,
membros da colônia equatoriana
aqui radicada e outras pessoas.
Em seguida, o ministro da De-
fesa do Equador passou em revis-
ta um Contingente do Batalhão
dc Guardas, formado em contl-
nêncla de estilo.

O PROGRAMA
O sr. Manuel Dlaz Granados,

que velo ao Brasil, em missão,
de cordialidade, dedicará o dia
de hoje a visitas às Escolas de
Educação Física do Exército, Es-
cola de Estado-Maior e Fábrica
de Material de Transmissão.
Amanhã, viajará para Volta Re-
donda, onde terá oportunidade
de visitar a Companhia Sidertir-
gica Nacional, A tarde, seguirá
para São Paulo.

Votado, ontem, na Câmara Municipal, em segunda dis
cussão o projeto 643, de 51, que autoriza a abertura do
respectivo crédito - No salão nobre, as sessões plenárias
Iniciada a mutilação de uma das poucas obras de arte desta capital —

Realizarão sessões noturnas extraordinárias — Outras notas
A- Câmara Municipal iniciou,

ontem, no salão nobre seus
noVos trabalhos legislativos,

em virtude das reformas arqni-
tetõnicas que serão realizadas
no recinto do ¦pleniírlii, com a
mutilnçün do balcão nobre e a
sacrifício da bancada de' lm-
prensa. As obras que o sr, .loao
Machado entendeu de mandar
executar, com a aquiescência
dos vereadores que aprovaram
h, verba dc «100 mil cruzeiros
par» aquele fim, constituem um
verdadeiro crime contra o pn-
trimonto artístico dn cidade, tSo
pobre aliás de monumentos. O
recinto da Câmara Municipal,
cuja construção data de 1920,
é um be.lo conjunto arquiteto-
nlco em que tamhém se liarino-
nizam a escultura e a pintura.

ft de Justiça ressaltar que
quando denunciamos os planos
do presidente; protestaram da
tribuna os 'srs.' R. Magalhães
«Ifinlor, Mário Martins, Mourão
FIlKo e l>vl Neves.

VAO PAGAR AS SENTENÇAS
JUDICIAIS

Preliminarmente, decidiram os ve-
readtíles, na primeira sessão extra-
ordinária, que a Câmara nfto apre-
clarfl matéria alguma estranha ao
espirito da Mensagem tle convoca-
ção, que toi para fins especiais.

Entrou em seguida, em (llsrussfto,
o pmjeto de lei n. 643, de 51. que
foi votado em segimdn etapa, nutri-
rlzando a abertura do crédito es-
pecial ile 1.41 milhões -de cruzeiros
para pacamenlo de sentenças ;)urll-
riais, cujas provldênclns haviam sido
solicitadas pelo próprio presidente

•do Tribunal de Justiça rto Distrito
Federnl, desembargador Toseano Es-
plndola. Aliás, um dos advogados
dos funcionários beneficiados amen-
Cou a Câmara com a Intervenção
federal, o que causou certo mal-cs-
tar no Legislativo da cidade.

Falaram a repelto do assunto vá-
rios vereadores, entre os quais os
srs. Cotrim Neto, lt. Magalhães .lú-
nior, Gladstono Chaves de Melo, Ál-
varo Bias, Levi Neves e Paulo Arcai,

•sendo que o último se serviu da
oportunidade para formular um vio-
lento protesto contra a convocaçfio
da Câmara.

A bancada do PSD apresentará
na terceira riiscussáo, em «jue a vo-
Ia çáo será nominal, segundo reque-
rlmenlo do sr. Magalhães .Túnior,
uma emenda autorizando igualmen-
te o pagamento dp diferenças de ven-
clmentos a funcionários que recor-
reram administrativamente e cujo dl-
reito foi reconhecido pelo Poder Exe-
eutlvòi Nesse sentido, proporá o sr.
Levi Neves um aumento de 50 ml-
lhôes no crédito de 141 milhões de

assim, um lo-¦cruzeiros, perfazendo,
lal de 19.1 mllhOes.

SESSrtES NOTURNA»» EX-
TIIAORDINA1UAS

A requerimento do «'• Celso Lis-
boa, foi aprovada a realização rte
Sessões extraordinárias, diariamente
enquanto durar a convocação. Essas
sessões, com inicio às 20 horas, \1-
rflo onerar mais ainda os cofres da
Municipalidade.

MOVIMENTO l)A COMISSÃO
UE JUSTIÇA

• Durante p ano rie 1951, o movi-
mento da Comissão de Justiça, se-
gundo o levantamento procedido pela
sra. Irene Rui Barbosa, secretárin
daquele órgão técnico, foi o seguin-
te: vereador Álvaro Dias relatou 116
pro.ietos e ofereceu 5 vol os em sepa-
rado; Gladstono ' Chaves de Melo,
114 relatados e 19 votos em sepa-
rado; José Junqueira, 68 relatados
e 1 em separado; Falm Pedro, 50 re-
latados c 8 em separado; Ariamastor
Magalhães 46 relatados e 2 cm se-
parado; Cotrim Neto, 43 relatados
e 3 em separado; Silvino, Neto, 39
relatados e 4 em separado; Joflo
rie Freitas, 26 relatados; Júlio Ca-
talano, 4 relatados e Gonçalves Lima
2 relatados, O total é de 51R pro-
íetos relatados e 42 votos em se-
parado.

A SESSÃO NOTUHNA
Oa trabalhos noturnos ficaram por

conla do projeto que estende o lm-
póslo de vendas e consignações a
produtos ainda Isentos, como o café
s o algodão, As discussões, porém,
se limitaram a um dispositivo que
taxa os produtos agrícolas, rossal-
varia a primeira transação, como.-»
objetivo de nSo onerar o pequeno
produtor, por isso mesmo, define o
que seja pequeno produtor, conside-
rando como lal aquele que negoeit
com a sua colheita numa base nunca
superior a -cinco vezes o salário ml-
nlmo y atilai,

Os debates foram freqüentemente
Interrompidos po tumultos no plena-
rto, quando o sr. Luis Pais Leme,
acusou alguns membros da maioria
de estarem agindo eomo cmarlone-
tes», do líder Jnsé Junqueira, ven-
do-se o presidente obrigado, nestes
Instantes ,a suspender a sessão. Ter-
minou ãs 23 horas, ficando deslg-
nado para a ordem do dia seguinte
o projeto debatido na sessão ves-
pertlna.

Um ponto dos debates que con-
vêm frisar é o que se relere ãs
Isenções relativas a energia elétrica
e telefones. O sr. Paulo Areai de-
nunclou-as da tribuna, estranhando
que as grandes empresas delas se
beneficiem, enquanto o pequeno eo-
mercio se vê taxado de todos i*
modos possíveis e Imagináveis. Anun-
dou outro orador, o sr. João Luis
de Carvalho, que apreacntará emen-
ds «para acabar com a Imoralidade».

MAQUINAS
de co&tut-ei

SEM ENTRADA
E SEM FIADOR

Fague uma prestação de Crfc
330,00 e leve sua máquina dc

costura.
Radio. Bicicleta, FogAo a ole-,

Liqüidificador
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PORQUE É PREPARADO
COM INGREDIENTES ESPECIAIS

OUE LHE DÃO O SABOR
E O AROMA INCONFUNDÍVEIS I

Para oferecer aos brasileiros o

melhor gin fabricado no mundo
- SEAGERS GIN - a SEAGERS

DO BRASIL S. A., além de empregar

álcool de cereais, 100% puro,
de «ua exclusiva fabricação, import»

as melhores matérias primas
existentes nos países de origem. Na

Inglaterra, desde 1805 e

Brasil hã mais de 16 anos, fabrica

o melhor gin* SEAGERS GIN!
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Aconteceu há 20 anos
O. que o "Diário rte Noticias"

publicava nu diu
19 DE DEZEMBRO DE 1931

A reportagem apresentava nova»
informacôtu, sobre •> pavoroso in-
eêndlu irrompido, na véspera, nas
tLojas Vllor». A cautea do sinistro,
cujos prejuízos subiram a dez mil
contou, tora um defeito na instala-
câo elétrica de uma árvore de Na-
tal, Dezenas de pesspas, algumas
em estadu grave, toram Internadas
no Hospital de Pronto Socorro,
tendo íilecido a senhorinlia Carmem

= Nunes Ribeiro,

O lnterventoi Mayallifies Barala,
io P»i*A. assinava clecret.*, abolin-

do oficialmente a cemsura à im-
prensa, naquele Estado.

Quando tentava o «record» mun-
dial dc vôo em linha rela, falecia,
vitima de um desastre, em Mende,
na França, o aviadoi .Ican Dcvis-
c»ya, com 29 anos de idade.

Er» conferido o Próiíi Nobel
d« Química aos clenljíta*- alemães
Frledrich Bergins e Karl Bo-srh.

PARA
TODOS

A vida de uma eatrélR
Origens do homem
Laboratórios

Â VJDA DE UMA ESTRELA —
4. média de vida para uma estrela
4 calculada em cinco milhões de mi-
Illões de anos. Ao termo dêsse pe-
riodo1 tendo perdido suas reservas
de energia livre, deixa de figurar
entre us estrelas que iluminam o
mundo. Alguns cientistas, lendo' à
frente Milikan, não aceituni essu leo-
ria flrgumentuiltlo qua se a muléria
¦pode sei aniquilada pura prodüzii
energia, também u energia pode vol-
tar a formai a- matéria. A rudiação
amittda pelas estrelas, ao que se
acreditaM resulta- da explosão dos úlo-
mos no seu corpo.

li!
*

.; ORIGENS DO HOMEM - Segun-
ilo Darwin, o homem descentlc de
lim macaco anlropolde que vivia nus
galhos dab árvores de alguma parle
rld África. Essa teoria encontrou vá-
lias opiniões íavoiá\eis e foi comba-
tida por outros cientistas que se ba-
seiam nas descobertas cie ossadas
fósseis que parecem provai a liipú-
iejfc de que o lioraem moderno rles-
cende de uma fôrma de vida mais
primitiva de sua espécie.

*
*

LAÊORATóflfUti — hlá um quar-
to de século, somente uj grandes uni-
versidades dispunham de laboraló-
rios de estudos. U0jet quase todos
ou colégios são dotados de gabinetes
de investigUt.ões cientifica. Somente
nos Estados Unidos havia, pouco
antes da guerra, cerca de dois mil
laboratórios mantidos peltis empré-
sas industriai» com um disyèndlo
aitiioi de muis de cem milhões do
dólares.

Naturalizagões
0 presidente da República assinou

lecretos, na pasta da. Justiça, conce-
iendo naturalização — a Krikoi Apo*
.'ian, natural da Turquia; a Otto Kleis-•hnei, Daniel Bruml e Ahrafião Nadler,
«atuiais da Techecoslováquia; a Amln
iarhan Cliakour.natuiai da Sina; a
saac Kauíímann, natural da Rússia*

i Riva Gollicb, natural da Lituânia;
i Challc Khnuii e Josophlno Bralcii
.-.halr, naturais do Líbano; a Kcn Kan-
ia, natural rio .lapao; a Francisco Es*
iiisito, natural da Itália; a Sever Pau-
íovlc e Jorge Rclirart, naturais da
iugoslávia; a Andras Albrecht, natural
ta Hungria; a Catarina .lolianna
-ichwarzkopl, natural da Holanda; a
-"lerterico Estcbam Júnior e José Be*
iltes Benites, naturais da Espanha; a
lusel Bun/.lau, natural da Áustria; n
llerònimo Bianconi, natural ria Argenti-
ia; a Manuel Duarte Bico, Antônio
Dionisio dns Reis, Maria Elza Klorido
Ferreira, Gil Machadn Fagundes c Ma*
mel Antunes, naturais de Portugal; ii
Samuel Leidci e Margarcta Dul, natu*
ruis da Rum&nla; a Awrum Aron
Katz. Szc.lcna Szenker Kiinbel, Kogos
Bokzar, Keila Goldwasei, Juda Adiei,
eModka David Grosman e .ludko Lcjba
I.aks, naturais da Polônia; e, a Ricti
ííerson, Eva Hozemarie Riericl, Helmut
Kabor, Albino Carlos Henrique Helb*
ling, Ernesto Wilhelm Oclilckers, Kc-
nate Munzer, Marcello Hurtense, Char*
Intte Simoni, Thca Haidingcr, Ale.*»
Karls Christina Koesler, Liselolte Sek-
kel, Frederlk Willy Boelkr, naturais da
Alemanha; e. a Eld David EM, natural
da Síria.

Nomeação de oficiais
administrativos apro-

vados em concurso
O piesidcnle da República assinem

decretos nomeando paia cargos da cias-
ie li da carteira rir oílcial administrai),
fn. o.* íogiiintps candidatos aprovados
srn concurso; Josí Joaquim Guedes l-'i-•hu. par» ei Ministério da GduraçAn o
Saúde; Uilcnc Turres dn Mola, lime-
lua Cai valho dr Viveiros, Ellinbctfl
Ma:ia (.'atalranll ilr Albuquerque o
luüó llainiuiiiln Prazeres Itibclin, liami Ministério ri» Fazenda; Cremilda Kos*.
let Vidal, para n Ministério dn Jus-
ik.ii c Negocies inteiiuics; Arlntfn i'y
I luarie, para o MliiU-léilu do Trabalhe"/,
Indúitrli r Coméicio; o, Arl iia suvn
Portela, Clnrlano CnniPH p Hclolin tíun*
lllíllJ Cai.ti-lii lil.illrn, Iiiiiii ll |lli'|i.

OS PRÍNCIPES E OS HUMILDES

No M. da Viação
o uniu ii.. iin vmi.Ao recebeu, on*

Iiiiii, em «eu Ueiliineip, para ilPtinuhn.
di riireloio sentiu dm, lJp|iiiilninpiiluii
i*Mi'lniiiilp i)p Oblai dti Hmiraniriilii <•
iii* K«ti ih/hi iíp Iti ih, i', mn mj-lifiiiia,
ii ll', Kufpnr Kevlll Mcallan. iiiiiiluti»
|1 (I A ll» ee rin Mil n p-litrPiillPIiti Uni.A»
ÁiilUfltl e « ii ll/tniilfii 'lônr» ltr»r"«*»

Pagamento lio 'IVhoiiio
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/CONVOCADA pelo prefeito, a Câmara de Vereadores deve-
rá apreciar, até os últimos dias do ano, o projeto do Exe-

ctttivo que propõe o teto de dezoito mil cruzeiros e o mínimo
de mil e oitocentos para os vencimentos dos funcionários muni-
cipais.

Um dos absurdos brasileiros é o elevado nivel de ordena-
dos pagos aos servidores postos na cúspide da administração do
Oistrito Federal. Um Município, cuja condição de sede do go*
vêrno do pais determina que o Brasil esteja sempre dc olhos
colocados na sua experiência, violenta todas as regras de re-
tribuição do esforço humano y
em uma República de 53 -il-
Ihões de habitantes. E de que
forma odiosa chegou a êsse re-
sultado! Os beneficiados figu-
ram na classe dos cidadãos pa-
ra quem a vida sorri através
de diversas e polpudas comis*
soes, de grandes cargos e le-
ves encargos. Advogados, pro-
curadores, ganham mais do que
o prefeito, quase o dobro do
que percebem os secretários
gerais, tem a paga quase um
terço maior do que as dos
ministros do Supremo Tribu-
nal, cúpula do sistema em cujo
âmbito se processa a sua ta-
refa. Sem propriedades conhe*
cidas, sem a posse de ses-
marias ou de grandes faixas
de terra, são aquilo que Já de-
nominamos, uma vez, os se-

nhores da cidade. Paga-lhes o
Rio de Janeiro enfiteuse, atra*
vés do elevadíssimo e Injusto
salário que percebem.

Em contraste com a opulên*
cia dos príncipes da burocra-
cia munlplpal, o funcionalismo
humilde, que constitui a mas-
sa de servidores, não recebe
para enfrentar as duras neces-
s*dades de cada dia, da hora
de preços altos que o Brasil
atravessa. Ganhando mal e
sem muita esperança de pro-
moção, pois há Inúmeros que,
desde 1947, não melhoram de
posição, o rendimento do tra-
balho que deles necessita a
Prefeitura, a fim de se desem-
penhar de suas tarefas, não
pode animar a administração a
empreender obras de porte.

Necessário é reajustar as con*
dições em que fazem parte da
máquina do Município, propor-
clonar-lhes um salário melhor,
mostrando que, por menos de
1.800 cruzeiros, o seu trabalho
nf.o será pago.

Tem a proposta, dêsse mo.
do, um duplo efeito, que tra-
rá resultados favoráveis para
o Rio de Janeiro e, mesmo, pa*
ra o Brasil. Com a fixação dos
tetos de vencimentos em dezol*
to mil cruzeiros, ficará auto-
màticamente encerrada a cor-
rida para os altos padrões, ra-
ra os pedidos administrativos
de equiparação e os recursos
Judiciários da mesma índole.
O mercado de trabalho na co*
munidade de maior concentra-
ção demográfica no Brasil fl-
cará menos afetado pelos altos
vencimentos na grande empre*
gadora que é a Prefeitura. E
os servidores modestos ganha-
rSo condições para aperfeiçoar-
se e produzir quantitativa e
qualitativamente melhor, dan-
do à cidade um serviço muni-
cipal de acordo com a impor-
tíncia e o volume das rendas
da metrópole.

A calamidade do trânsito
Recebido com as simpatias que, com o cari;u,

lhe transmitiu o tenente-coronel McneBes Cortes, o
major Ramlro Gonçalves, como fizera o seu anle-
cessor, prometeu inteirar-se, primeiro, dos proble-
ma» da sua. repartição, para, em sejíuitla. ajvir na
conformidade das conclusões a nue chegasse. Não
hA senão reconhecer o acêrlo dessa orientação.

Os dias, entretanto, vao se passando — c Já
tardando uma palavra, senão uma Iniciativa no
tocante aos desastres ocasionados pelo excesso de
velocidade dos coletivos.

Com o çfiiprêuo dos aparelhos rej-istrudores dès-
ses excessos está sucedendo o mesmo que ocorreu
com nu caixinhas coletoras das passagem, dos ml-
cro-õnlbus — pseudo lotações. Enquanto puderam,
os proprietários desses carros protelaram a exe-
cução da medida, soh os pretextos mais variados
e. infelizmente, contando com a tolerância das an-
toridades do Trânsito, trndu/.idn em sucessivas
prorrogações de prazo

On chamados tacômetros constituem um recur-
so fiscállzador inadiável, premente, tendo o próprio
diretor do Trânsito tido a oportunidade de verificar
pessoalmente, como se noticiou, que a regra, enlre
os motoristas, é o desrespeito às limitações legais
ãs vertigens das carreiras. Alas, enquanto — co-
mo no caso das caixinhas, repetimos — a obriga-
toriedade do uso desse dispositivo fôr sendo dila-
tada, que, ao menos, a população tenha ciência
de medidas de vigilância severa, adotadas em de-
fesa de sua vida. O que não c compreensível é
que passageiros e transeuntes continuem a ler
a sua sobrevivência à mercê da insânia de moto-
ristas algumas vezes surpreendidos no volante em
estado de embriagues, mas outras, e muitas, do-
tados do psicoses que os deveriam tornar inaptos
para profissão que. exige tamanho controle dc
nervos, alem de senso dc responsabilidade.

K' possível que o major H.imini Gonçalves
esteja esbarrando, como seus antecessores, num
óbice terrível: n falta de,auxiliares idôneos e em
mimem suficiente. .Sé assim é, cabe-lhe a obri-
gaçfto de reclamar do ministro dá .lustiçu os meios
que aparelhem a sua repartição no sentido de pór
cobro a. situação de insegurança',, de perigo, em
quo permanentemente, vive a população, carioca,
no que se. refere aos transportes Urbanos.

Preços proibitivos do ensino
Uma queixa chegada k redação, põe em foco

mais uma vèv, o preço do ensino particular, queameaça tornar-se proibitivo para os não ricos,
para a imensa maioria dos brasileiros que vive
de ordenados ou salários. Famoso colégio de Oo-
pacabana surpreendeu os pais de alunos, a se-
mana passada, com o aumento, de trezentos par.i
quinhentos cruzeiros, da matricula do curso pri-mário. Majoração de setenta por cento, adotada
Inopinadamentc, sem aviso, e, naturalmente, sem
justificação.

Para uma família de classe média, tendo a
educar três, quatro ou mais filhos, essa sobre-
carga é liuconiportável. K há mais uma circuns-
lAncin particularmente irritante: o arbítrio de que
goza a Indústria do ensino de elevar os preçosdns várias taxas que cobra: jóia, anuidade, enio-
lumen tos «*ic. A jóia, sobretudo, é uma renda sub-
sidiárla, um lucro extra que os colégios entesou-
ram e que não entra nos cálculos referentes h
remuneração do corpo docente. E os maiores co-
léglos a têm majurado nos últimos anos, elevai*,
do-a em alguns casos a milhares de cruzeiros.
Quando os proprietários alegam razões i-rçameii-
tárins para negar os aumentos reclamados pelos
professores, omitem essa fonte de renda, não su-
jeita a qualquer controle, e. à, qual não corresponde
nenhum encargo da empresa

O professorado particular é, notoriamente, uma
classe sacrificada, ganhando salários miseráveis,
obrigada a um trabalho excessivo, gerador de «sur-
menages» e responsável também, e por isso mes-
mo, pela redução da eficiência do ensino.

Devemos recordar que os últimos aumentos dastaxas uos colégios foram pretextadas pela neces-
sidade de concederem eles aumento de salários
aos professores. Houve a majoração das anui-dades, mas nfto veio o aumento dos professfiMs,objeto de uma questão que se arrastou durante
anos no Ministério da Educação, somente agora
submetida ft Justiça do Trabalho, mediante dis-
sldio coletivo, <¦* ainda sujeita a novas delongas
caso nâo prevaleça a decisão preliminar quanto A
competência do Tribunal Heglonnl do Trabalho.

De qualquer modo, não se justifica e nfto se
compreende que a indústria do ensino, tão parcana remuneração dos professores, continue com êssearbítrio na fixação dos preços, que improvisam
fortunas em prejuízo da Instrução dos brasileirosdas classes pobres e médias.

Pleno apoio britânico ao ino do exército europeu
Cliurchill faz essa promessa ao terminar sua visita a
Paris, na preparação da transcendental entrevista que

manterá com o presidente Truman
Porta-vozes oficiais franceses classificaram de «excelentes» os
resultados das conferências entre os chefes dos governos daFrança e da Inglaterra

m%,

PARIS, 
18 (De Edward Korry,

correspondente da U. P.) —
O primeiro ministro Winston

Churchill prometeu pleno apoio
britânico tio plano do exército eu-
ropeu, ao termo de uma visita de
rtoia dias a esta capital, na pre-
paração da transcendental entre-
vista que manterá com o preslden-
te Truman em Janeiro próximo.
Toiia-vozes oficiais franceses qua-
liflcaram os resultados das con-
ferénclas entre Churchill e o prl-
melro ministro francês René Pie-
ven de "excelentes" e acrescenta-
ram que fortaleceram as relações
franco-brltânicas como nunca o
haviam feito em tempos de paz.'

Entro os acordos adotados nas
entrevistas, que terminaram esta
noite, com um banquete oferecido
por Churchill o Edcn na Embal-
xadn britânica a Pleven e seu
minlslro do Exterior, Robert Schu-
man, figuram os seguintes:

I) —Tentará novamente •• reali-
cação de uma conferência dos três
grande:, ocidentais com o primeiro
ministio soviético, Josef Stalln,
quando os aliados julgarem que hâ
possibilidade rie chegar-se a um
acordo com os russos sobre ai-
guma questão concreta.

JI) — Decidiu-se que não é ago*
ra o momento oportuno, embora
êsle possa chegar em princípios do
ano próximo em virtude de mu-
dança na balança do poderio mun*
dial.

II) — A Grã-Bretanha nSo In-
grossa rá no exército europeu, po-
rém prestará Indo seu apulo ao
plano. O listado Maiin britânico
loiá llgaçftes com as íór*.'as cnntl-
iipntaiK. Insti iiii-se-âo aviadores e
unidades blindadas nn Giã-Bict.i-
nha, haverá Intercâmbio rie conho-
cimento» científicos, e as tropas
britânicas participarão dns mano*
luas do exército europeu.

Os primeiros mlnlilrog concor-
dm am lambem em qup amboi o»
paises correm ns mesmos riscos
no Oriente, Médio cm consequên*
da do ressurgimento dn naclunn*
li.nm Ainhe, e acordaram em num*
ter estreito contacto entre sl. O
mei.mii acóido de Intlniii coopera*
çfto fol leilil.nlo VIII I clne.fli) um, si*
Minto» do I.Mieniu Oi lente, iiiii-
tiiuliiimente com iplciéjulii ks
ciettciiili*-*. niiiMi*,.!*. cninunfsUi nn
MiiinlH üiiUuiiiei e nn Indochina
FiitncfM

Ai-oiil.iuim fthtilii «*m que u rs*
nnuclnipiiln d» um f-Aéirllu atamln
nsilil iiiii gulpr |ieilün»o e df-s»"
numi \m» »% niiigurn.Ki de iiiiuis
ti*. * \nt n» Kuiop». » ijw * im.
¦ilti.i»vi"l que «• i-mirlí» um *ft.f-
tln «'iHt-tlcft ("ti*. 1 iitllfl''»'.'***** ds
Ai*mrtnli« n«tU m*'m»iii«» ¦ ii»"
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ser nas condições que os russos
pretenderem Impor..

Churchill deu sua completa apro-
vaçfto íi tese francesa de que o
único modo de prevenir o ressur-
gimento do militarismo alemão ê
mediante a criação do exército eu-
ropeu. Acordaram Igualmente em
que o alcance das atribuições do
grupo permanente da Organização
do Pacto do Atlântico deve ser
ampliado para economizar, o tem-
po que se perde ao ter que en-
viar os assuntos aos governos res-
pectlvos e para dar aos membros
europeus maior Intervenção nas de-
clsões politlcas e econômicas, an-
tes que os Estados Unidos tomem
a» decisões finais.

Os franceses que participaram
das conversações com Churchill,
em sua primeira visita oficial h
Franca no a pós-guerra, disseram
que êle se mostrou multo eomo-
vido ao expressar seu afeto pela
França. Qualificaram Éden de"perfeito diplomata" e lhe alrl-
butram a glória de havei mantido
um ambiente cordtalisslmo e cons-
trutlvo durante as conversações.

Os dois estadistas britânicos in-
terromper.ini a série quase conti-
nua de conferências para avistar-
se com o general Eisenhower na
sede de seu comando do exército
europeu, em Rocquencourl onde
almoçaram.

Fontes autorizadas disseram que
nfto se falou muito ric coisas ofi-
ciais no almoço, porque Churchill
já havia expressado abertamente
suas intenções a respeito do exér-
cito europeu, e Eisenhower pare-
ce inteiramente satisfeito cnm suas
promessas, Churchill Improvisou
um discurso de 8 minutos rie du-

ENÉRGICO PROTESTO DO
EGITO

CAIRO, 18 (A. I- . 1'.) — A nota
dirigida pela embaixada do l^itu
em Londres, ao l-'oicl>;n Olílce, dia
13 do coiTontc, pri licitando cónti-a
a destruição ila aldeia cgipcla de
K.ifi Ahinicit Aliiltm. pcrlu de
Sup/. lol publicada hoje. A nolle.
peln Mini -lei !•> dpi I* IM lilii" He-

D.hii nula ciiiiiniilcn no 1'uien.n
OfflCO ni. ln-.li iieiir*. icrcbldus ilu
Ctll'0 piri "iiiiiieil.ii encigR-iinen*
Ir t* de enivleii.ii, tln puilc ilu %0>
.êinn eglpclu, /i luna mrillil.i de
agii-iuiAi», violando Imlu» ni lilllHl*
pios iHiiniiiilliii Ihn IuiiiiiiIíi prln»
In llrtllllin"."Tal «in *- «fu mn » unia —
sinpii* n fiitm outra oi d»i» pni
oe». «tinat ni tendineiiiiit do puiti
d» lodo a tolf dt» Nilo 8, dr íalo,
» ifHftdi-idf dt lodo» o» povo» ||
ui.
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ração, dirigindo-se aos oficiais do
comando europeu, quando disse
que "Eisenhower é o único ho-
mem que poderia ter erigido esta
organização". Churchill afirmou,
também: "Nço estamos contra o
povo russo. Estamos contra a 11-
rania e a agressão de qualquer
forma e sob qualquer disfarce."

Mais adiante, o primeiro minis-
tro britânico disse: "A vitória que
perseguimos é a vitória da paz.
O povo britânico está convosco e
eom todos os demais signatários do
Tratado do Atlântico, e fará quan-
to estiver ao seu alcance para
prestar-lhes seu máximo apoio."

Éden discutiu, mais tarde, com
Schuman, em Paris, sobre os as-
pectos financeiros do exército eu-
ropeu e sóbre a forma de conciliar
a Insistência franco-italo-germft-
nica para um exército totalmente"fundido" com a aspiração dos
Países Baixos de um exército de"coalisão".

Os franceses expressam franca-
mente a esperança de que Chur-
chlll e a diplomacia britânica eon-
sigam concessões dos belgas.

Em nota oficial divulgada esta
noite, confirma-se que Churchill
prometeu pleno apoio ao plano do
exército europeu e a todos os pia-
nos que conduzam à unificação
política e militar da Europa Oci-
dental. Esta noile. Churchill con-
ferenclou cnm Avcrcll Harriman,
administrador da Segurança Mú-
dos Estados Unidos e presidente
da Comissão Interina ria Organl-
zação do Atlântica, que ã noite
passada terminou seu relatório síi-
bre a preparação rios planos dc
defesa parn a Organlziii.-Aii Amlins
trataram dc "quantos canhões e
quanta manteiga" sftn possíveis an
mesmo tempo,

O Informe de Harriman di/. que
a Europa deve começar .iá a fa-
zer ns sacrifícios necessários paia
pór eni maieha o plano de rcar*
mamento da Organização, pois é
Imperativo atingir ns objetivos as*
(Inalados paia o ano de 10S2,

Aos mein Inu*. do Pacto qur se
queixam rie que o plano de Klsen*
Itovor é multn dispendioso p am.
hlcloio, apresentará um estudo que
(lemonMia como se poderá conto*
Kulr um "aumento lmpreulonnn<
tt" dss imv.lblliitnili ile defesa
no prato de um snn., poiém parn
l»*o drvr*»e eomeçni a trabalhai
Imediatamente em "ceilai mcdldai
ib» iipresiililadp uigenle" ctljnl dr*
isih»* ip mantém iecrc.ni emim
rs *e firirtllle que »p irfeifm A»
fiilni Idsde-i ii» fundin-An

Kltmluwei npimem o Informe,
|iiiiiiii*iriiiii, pleno apoio * pinir
«ii-t.fi*! dm «ibii»tn«i» rnsulmo* n"
Hft., pi/.ilmo.

CONDENADO Â MOME
CONSTANTINO KAZANTZIS

ATENAS, 18 (AFP) — Foi
condenado à morle por uma
corte marcial cie Atenas o sr.
Conslantino Kázantzis, agente
secreto albanês, que reconhe-
cera ter trabalhado em missões
de espionagem para p eslado-
maior da Albânia.

Kázantzis havia chegado à
Grécia em 1948, durante a guer-
ra civil, e alé outubro de 194!),
época da sua prisão, estava
com o eslado-maiot- dos guerri-
lheiros comunistas. *

Decretos assinados, on-
tem, pelo chefe do

Governo
O iiresletrnte ila República, assinou

rifinretos. promovendo, por antigüidade,
Francisco Alencar Matos, do cario
de procurador da República rie D» ia-
tègorla, (Eslado do CearA), an rie í*
categoria l Estado do Paraná): «, por
merecimento, Mario Vasconcelos Rlbel-
ro, procurador ria República de 3» ca-
tCRorl» (Paraná) ao de 2» categoria
l Minai* Gerais); concceienilo auloriza-
cao para funcionamento doa cursos ne
bacharelando ila Faculdade de Cam-
pinas e.. ao de didática da Faculdade
rie Filosofia, Ciências e Letras S&o
Tomás de Aquino, mantida pela So-
ciedade Educadora da Infância e Ju-
ventude, com sede em Uberaba, Ml-
nas, nomeando professores catedrátlcos:
Miguéi Maurício da Rocha, da Faeul-
dade de SMIosofla ria Universidade ne
Mina*" Gerais, e Hermógenes Pinheiro,
da Faculdade de Medicina e Cirurgia
do Pará'; interinamente^ Arlno Ro-
meo Coefel, da Escola ric Engenharia
ria Universidade do Rio Grande do
Sul, e Válter Alencar, da Faculdade
rie Direito rio Piauí; e, interinamente,
comi. substituto, Maurício Cordovil
Pinto, ria Faculdade de Direito no
Para durante o impedimento de Má-
rio Braga Henriques. ora em exer-
cicio na Comissão Especial de Revi-
são do Cóeligo Comercial, no Senado
Federal; nomeando, professores cate-
dráticos ria Escola rie Agronomia c
Veterinária, da Universidade do Rio
Graiideí do Sul, Alaliüa de Figueiredo
Paz. Cícero Meneses dc Morais, Dali
Lopes. Almeida, Oarcl Ferreira Avlla,
Dulfe Pinheiro Machado, Ernesto Al-
ves Braga, Ernesto de Freitas Xa-
vier Francisco Molina ro, Gaspar Dl-
lermandi. Ochos. Gastão Dins rie Cas-
tro, Gentil Coelho Leal, .lose Gros-
semsu, Mário rie Oliveira, Maximil(aiii)
Canduro, Moisés Westphalen, Napo-
leAo de Almeida. Nicolau Verlanglerl
Júnior, Oscar Ribeiro Borba, Rodol-
fo Guilherme, Júlio Gltesch, Danton
Jaques do Selxas, Oscar Daudt Filho
e Jorge Godofredo Felizardo; e, lnteri-
namente, Gajci Pinheiro Machado, Mo-
zart Pereira. Soares, Newton Martins,
Eduardo Ribeiro rie Queiroz, Cláudio
Osório Pereira. Cláudio Martins Leal,
Eelgai Joué Treln, Eduardo Silveira
Martins e Outubrino Correia; revo-
ganeln as concessões outorgadas ao
Estadc dc Minas para o aproveilamcn-
to do potencial hidráulico da cachoel-
ra Pandeiros e para o aproveita-
mente progressivo rio potencial nl-
riráullcfi rio desnível existente no rio
Jc.quital e atribuindo a Comissão rio
Vale do SAo Francisco a Incumben-
cia de promover Asses aproveitamentos;
e, outorgando aos Irmás Sclilmnber-
izpr conces.sfto para aproveitamento dc
energiè elétrica, rio Salto Oliruciivn,
existente no rio .lorrião, município ric
Guarapuava, Paraná.

NOTAS POLÍTICAS

0 governador de S. Paulo e a sucessão
NAO 

HA' nada como poder falar claro. Ve;ia-sc, por exemplo,
a linguagem ontem falada, em Sfio Paulo, aos jornalistas,
pelo sr. Lucas Garcez, a propósito da sua candidatura à

sucessão presidencial, lançada, com transparente malícia, pelo
deputado Cunha Bueno, do P. S. D., há dias, em Atibaia.

Disse o governador paulista:
«Eu velo. Não sou candidato e trabalharei para invalidar

¦ o trabalho de quantos trabalharem a favor de minha candl-
datura». .'¦'¦,, ...

Outra versão é mais polida, mas igualmente categórica:
«Não sou candidato e trabalharei contra aquele que lançar

a minha candidatura. Já disse mais de uma vez e reafirmo agora:
considero uma imprudência e um ato Impatriótico cogitar-se
da sucessão presidencial quando o atual presidente da Repu-
plica ainda não completou um ano de governo do seu mandato,
que é de cinco. Demais, acredito que o tal lançamento da minha
candidatura íoi mera queslão rio interpretação das palavras de
um deputado e não um lançamento expresso».

As crises no PTB
O sr. Dinnrte Dorneles parece Inclinado a manter sua

convocação do Diretório Nacional do P. T. B. para o próximo
sábado e a tentar obter, nessa reunião, a renúncia coletiva, de
que resultasse o aniquilamento do sr. Danton Coelho.

O conflito entre o ex-ministro do Trabalho e o atual, sr.
Segadas Viaun, tem-se agravado e nho é das menores coordo-
nadas nesse choque pela hegemonia dentro dos quadros pete-
biStaS- .*. 4

Os elementos de conciliação e os amigos do sr. Danton
Coelho continuam, entretanto, a trabalhar pelo adiamento ou
pela não realização da reunião, por falta de «quorum».

* # *
Outra crise chega ao «clímax», no P. T. B.: a do P. T. B.

mineiro.
Com a eleição dos srs. Válter Atsíde e Ilacir Pereira Lima,

aquele presidente e êste vice-presidente, para a direção do
P. T. B. mineiro, é possivel .jue o deputado federal Lúcio
Bittencourt, o prefeito de Uberlândia, sr. Antônio Próspero, e
mais seis deputados estaduais venham a deixar o P. T. B.,
embora permaneçam getulistas.

O primeiro sinal público do descontentamento foi dado pelo
sr. José Raimundo, lider da bancada esladual petebisla. Disse êle:

— Estou de férias no P. T. B. e não sei até quando per-
manecerei inativo O que ocorre no nosso partido é algo in-
crível, capaz de esfriar o entusiasmo dos mais devotados. «À
festa de nhambus, ,jacu não vai».

Para decisão definitiva, êsse grupo aguarda, apenas, que
a Comissão Executiva Nacional decida sóbre o apelo que lhe
fol dirigido, no sentido de recusar homologação às' recentes
eleições.

Em torno da presidência da Câmara
Considera-se muito forte, para a reeleição a presidência da

Câmara dos Deputados, a candidatura do sr. Nereu Ramos,
prestigiado, pela maioria, inclusive, pelo P. S. I'., e, também, pela
oposição, que considera relevantes os serviços por êle prestados,
no ano que finda, em defesa das instituições democráticas.

Agita-se, todavia, nos bastidores, a ambição do sr. Be-
nedito Valadares, que já teria mesmo, ao que se diz, pleiteado
para o seu nome, como candidato à presidência do Palácio
Tiradentes, o apoio do sr. Getúlio Vargas.

Vai a São Paulo o reformador do Ministério
O sr. Danton Coelho, principal apologista da reforma do

Ministério (nova etapa de um processo política que ontem
' lhe parecia dever começar pela reforma da própria Constitui-

ção), vai hoje a São Paulo, falar, sóbre o assunto, aos srs.
Ademar de Barros e Lucas Garcez.

E leva, ao que consta nos meios políticos, um recado do
sr. Getúlio Vargas ao sr. Lucas Garcez: que tem o maior in-
terêsse em que fiquem logo concluídos os entendimentos para
as mudanças ministeriais.

Levará ou não?
Nos círculos do P. S. D. se afirma que não, que não há

motivo para qualquer reforma agora no Ministério, ele, etc.

NOTAS PARLAMENTARES

MICROSCÓPIO

Pagamento de auxílios
O prcsidenle ria Ropúhllca autorizou

o pagamento de auxílios consignados
110 Orçampnto vigente em favor das
(iegulntes Instituições: AssociaçAo Be-
neficentr São Virente dc Pauli>, oc
Araucária, Paraná, rem mil cruzei-
ros; Sociedade Esplrltosantense de As-
sistência aos Lázaros c Defesa contra
a Lepra, de Vitória, cem mil cruzei-
ros; Sociedade de Assistência aos LA-
zaros c Defesa contra a Lepra rio Hlo
Cirande do Norte, cinqüenta mil citt-
zeiros; Sociedade Fluminense dc As-
sistência aos Lázaros e Defesa contra
a Lepra, dc Niterói, cem mil cruzei-
ros; Escola Laclatie e Ambulatório da
Matriz de Sfto Cosmrs e São Damião,
rto Distrito Federal, cem mil cruzeiros;
Santa Casa de Misericórdia, de Caclê,
Minas cem mil cruzeiros: Posto rie As-
sistência Social de Aliança, Pernambu*
co, sessenta mil cruzeiros: Malcrnlda-
de de Flores, Pernambuco, trezentos
mil cruzeiros; Maternidade São .losé
dn Egito, rem mil cruzeiros; Prefeltu-
ra de Maurltl, Ceara, quarenta mil
cruzeiros, para prosseguimento da cons-
trução do grupo escolar daquela ciriade:
Instituto de Proteção ã 1» Inf Anciã
de GuaiRllnguctá, SSn Paulo, dez mlt
cruzeiros; Escola Normal N. S. ria
Piedade, rie Ilhéus. Ralila. riez mil
cruzeiros; Gracp Memorial, rip Itaeira,
Bahia, cem mil cruzeiros; Dispensado
São Vicente rie Paulo, rie .lacarezinlin,
Paraná, dez mil cruzeiros: Sociedade
Filhas do Coração Imaculado dc Ma-
ria, rte Canela, Ceará, oitenta mil cru-
zeiros; Assistência Hospitalar, de Rus*
sas, Ceará, cem mil cruzeiros; Outro
rie Assistência Social rie Vitória rie
Conquista paia continuação rias obras
ria Colônia Profissional de Menores
Abandonados, quinhentos mil cruzeiros;
Escolas Profissionais dos Salpsianos,
rie Tteclfe, nuntrooenlos mil cruzeiros;
Santa Casa rte Misericórdia; rie São
Paulo, um milhão rio cruzeiros: Hos-
pilai Sãn Paulo, um milhão rie cru-
zcli-eis; Hospital São Sebastião, rie So-
lerinde, Rin Grande rio Sul, cinqüenta
mil cruzeiros; Associação Santa Lulza
rie Marllac, rte Rin Pomba. Minas, rin-
co mil e quinhentos cruzeiros; Associa-
ção Igual nense rie Assistência e Pro-
Icçáo à Maternidade e á InrAnria. de
Igualii, Ceará, cem mil cruzeiros; (Vn-
trn dc Educação e Obras Sorlnis, cinco
mil e quinhentos cruzeiros: Fundação
Guimarães, rie Belo Horizonte, clnqucn-
ta mil cruzeiros; Hospital .loão ilen-
rlque, rte Conceição rias Alagoas, rio
Minas Gerais, duzentos e cinqüenta mlt
cruzeiros; Conferência dc São Vicente
de Paulo, de Ferros, Minas trinta mil
cruzeiros; Hospllal ric Caridade Santa-
na, rte Bom r.ctiro dn Sul, Riu Granrie
rin Sul, vinte mil cruzeiros: Hospital
Padre .loãn Maria, rie Currais Novos.
Rio Grande dn Sul. quarenta mil cru-
zeiros: Caixa dns Pobres, de Nativiria-
rie rin Carangola, Estario rin Rio, cln-
quenta mil cruzelios; Escola e Am-
bulalórin, ric Bahia Formosa, Cangun-
retama. Rio Granrie rio Norte, trinta
mil cruzeiros: Centro Trabalhista rie
Craio. Ceará, vinte mil cruzeiros; As*
snclação de Caridade dr Sãn .loãn N"-
poinureno, Minas duzentos mil cruzei-
rns; Casa rio Caridade, rie Paiaisnpnlis
Mina», oitenta mil cruzeiros: Hospital
D. Balhlnn, ric Porto Ferreira, SAo
Pauln. rliizcntns mil cruzeiros; Casa ile
Caridade Lar de Maria, ric Macac, Es-
lariii rin Rio. cento c cinqüenta mil
cruzeiros: circulo Operário, ric Crato,''caia, vinic mil cruzeiros; Centro Es*
piríta Escolar rio Alan Karrier, rin
Distrilo Federal, tiintn mil cruzeiros;
Escoln Industrial do Glmlsln Pio XII.
de Brin Horizonte, vinte mil rruzclron:
Hospital SSn Luis. ric Sãn I.uls de
Caceres, Mato Grosso, vinte mil cru*
zclios; Ordem .')• Regulai tle Sãn Kian*
• Isco, de Cacei cs, Mfllu Grossii. cenln
f. cinqüenta mil iiu/eiim; Sociedade de
i>fesH da Criança, dc Fortaleza, Minai
oitenta mil cruzeiro»; Circulo Operârlnrie StnlHncpollS, Ceaiá, clncn mil riu.
zclro»: Asilo B. PhMiii. rie Pórtn Ale.
Rir, trezeiiinti mil nu^clios: Dispensa-rio s. .iie-c, dc cariniia. Pernambuco,
quinze mil ctuzolrns: AMin de Mi-mii*1'iitarie dc ('amplns Grande, iitni.-i tcimo nul riuzdios,

No M. da Educação
1'rlei mini-lin il.i Kilut *n>u im .uu

11 tcfiiiilo* iititini ni. ii k. 1'nuii Fui lei
f Ami» 1'st'hico, rfprMínIinlfi d»» Ai
! Inlm Lliii*n# himeilfiicií tia l.unm*
i Wmki , pieiteli-nii* i)n Kr-irln-.*n dn
; -emifilm)*» rir A-d-l/tHiei to» Uit»im *
,\i*im* -viu!!* * l,(*|iu, • * im. Ilt*
I lf li» Motilt C»rti|m*

Na Câmara dos
Deputados

CARROS NOVOS E PELO CUSTO
PARA OS DEPUTADOS

Aberta, sábado último, para a impor-
taçào de automóveis pelo câmbio oficial
graças a um entendimento da Mesa da
Câmara d.os Deputado*- com o Banco do
Brasil, já ontem a lista continha quase
290 assinaturas, quer dizer a quase to*
lalidade rios 301 representantes de que
so compõe a Casa. Mas o número rie
pedidos deverá sei maior, pois também
os licenciados eslào assinando, como o
sr. Aramís de Atalde, atual secretário
do Interior do Paraná.

O sr. Rui de Almeida, autor ria Ini-
cialiva, não cedeu O lugar a ninguém,
e lá consta o seu nome em primeiro lu*
gar, seguido do lidei ria bancada do
PSP, sr. Deodoro de Mendonça. Enlre
os primeiros nomes está o rio sr. Lutero
Vargas, qup poi sinal ainria não se rie-
cldiu peln marca do carro, lalvez hesi-
tante entre uni .Incoln e um Cadillac.
Das marcas escolhidas, predominam Che-
vrolel, Olrismobile e Crysler, invariável-
menle assinalados com o tipo "luxo" ou"super-luxo".

Menos apressada do que os postulan-
tes, a Mesa ainda não regulamentou a
aquisição, o -nie deverá fazer nestes pró-
xlmos dins. Sabe-se apenas, de acordo
com o próprio projeto de resoluç.V) apro-
vado, que o cano não poderá ser ven-
dido pelo deputado anles de dois anos de
uso e que não deverá custar mais de
tris mil dólares. Esta última exigência
aliás vai ser difícil rie conciliar com os
pedidos — numerosos — de Crysler, car-
ro de maior custo.

Pnra a aprovação do projelo, o seu
autor Invocou n precedente dos oricials
generais das Forças Armadas, que já
conlam, há multo, com êsse prtvilógio.
Mas na verdade, quem conhece o »r.
Rui rie Almeida, afirma que a sun ini*
cintlva visou abrir caminho em direção
ã presidência ou, em último recurso, ft
primeira secretaria, aliás ocupada por
um correligionário seu, sr. Gurgel du
Amaral, cujo desempenho não tem so*
frldo criticas.

VIAJARAM PARA O EXTERIOR
Dois deputados viajaram ontem para

o estrangeiro: o sr. Lutero Vargas di*
riglu-se nos Eslados tinidos, onde se rie-
morará cerca rie um mês; e o sr. Gama
Filho, destinou-se á Europa.

DIVERSAS
A V. I). N. — D. P. E O GINÁSIO DA

GÁVEA
Recebemos:"O Diretório ria Gávea enviou ao

mtijoi João Stnvola, secretário geral do
Partido, o oficio abaixo:"Sr. secretário:

Temos a honra de acusar o recebi-
menlo do avulso qur nos enviou, pelo
qual êsle Diretório tomou conheclmen-
to rias provlrtfnrlas que » esforçaria
vcreadoia Ligia Lessa Bastos dispensou
k sugestão que tivemos a Iniciativa do
formular.

Acontece porém, com estranha vel
surpresa, n Diário Oficial. Seção Lciiis-
laliva, rie 1 rio corrente mts. a página
:t (,'i1.,. inibllr*, n rrspost» daria pelo sr.
secretário geial rin Educação e Cultura
au requerimento daquela vereadora. Pe-
ln srn conteúdo ilcpirrnric-sr que ln-
lo seu tenrio rieprernde-sp que In-
Gávea nnn lerá n seu ginásio.

Isto consiliul uma lamentável rtrsi-
rila. porquanto são derorrldos mala ria
f! loiiRos meses que as obras riaqueia
fiituia escola se encontram tntalmen*
te paradas, r. em 27 de novembro, a
autoridade responsável pelo setor do
ensino municipal, vem declarar que o
assunto esta enlrruue n unia comls.iãi.
dc engenheinis dn D. P. A. E., a fl»
ri» e.tturtHi liifrsçfies a que teria Inror-
rido a firma construtora, o que não
deixa rie mimai enianio nrla rtemoia.

Ao redlgtinins o nreaenle. t»zc*iiio*lo
riem o nblellui de v excls. rtsi rlín*
ela dfsle á rorrelisloustla i»reartor»,
p.ua ss providenciai que lulsm *.»(.«¦
í»il«« (Htidsi-iVa llritnlltM - Ut
rrsnílsto MatHin «enelaHn tieial
PKIIMITI. II -ll .I.MII UMA III.MI

I I ' Ml Ml I* II M'. lll. (Iti lll III
i.nrit iai.i/.aiio

n i-AiilD is lA.apirieti - "Snln-*
n um» rtvolueÉo b iixtms rir ff»rti'
in it-idelaii/firin «íiuiíii» t tn-liiititii. um «im ni ao i muniria rt*» m#tn*i'i mi»
rinnit*., «(•¦ «qui iiisrtfi n»li» ii'»n. initi*
ll|llll llllllllltl. lt* . 1-..1-. _¦ •(, i.:.,i|

em entrevista concerilri» a um malilti-
no local o sr. Ricardo eJaffet. presi-
rienlr do Banco do Brasil, que acres-
centou: — "Daremos financiamento a
todo elemento idôneo, sem os antigos
entraves, favorecendo, desde a compra
de terra pelos pequenos agricultores,
até a aquisição de arame para cercar
a propriedade adquirida." '

Afirmou, ainda, o enti-evlstari.o, que
não haverá mais rieficiéncias na Ira-
mltaçào burocrática, que multas vezes
fazia com que o dinheiro Tosse entre-
guc quando os clientes do banco já
não Unham necessidade dele. Haverá
livre trânsito para empreendimentos
idôneos, com J-n-os baixos e prazo lon-
go. O jornalista aproveitou o ensejo pa-
ra abordar o problema particular do
Estado de Sfto Paulo, e o presidente do
Banco do Brasil declarou: — "Desejo
dizer que a SSo Paulo não faltará nu-
merário para a produção em nosso Es-
tario. conforme orientação do Banco rio
Brasil, que segue a política financeira,
do presidente Vargas."

Nfio existe a falada restrição de cré-
dito — acentuou o ar. Jafet.

Abordado sóbi-e as emissões realiza-
dns pelo governo, informou: — "A
emissão varia de mês parn mês. No*
vembro. por exemplo, o governo emitiu
150 milhões, mas essa emissão tem des-
tino certo e reprodutivo: o aumento ria
produção nacional." E, aduziu: — "A
emissão em pequena escala, sem o ma-
leficlo das emissões sem diretiva ou
objetivo. Tudo que se faz é no sentido
de numentnr a produção.

O Jornallstn arlscnu uma pergunta
sobre n falnria reforma ministerial, e n
sr. Jafet respondeu que de nada sabia
ncercn do nssunto, acrescentando: —
"Náo entendo de política, mas acho
estranha qualquer cogitação em terno
do problema sucessório, nesta altura,
quando o pensamento rio govrno está
voltado para o aumento da produção
nacional e psra equilíbrio orçamenta-
rio.
VIAGEM IM> SR. ADEMAll DE BAR-

ROS A EUROPA
S. PAULO, IR (Asapressll •— Anun-

cla-se que o ex-governador Ademar de
Barros projeta realizar prolongada ex-
CllfsSÒ através de vários países rta Ru*
ropa. Essa Informação foi colhida on*
tem na sede rio PSP. nriiantando-se que
o sr. Ademar rie Burros viajará nossi*
velmente em companhia rio sr Erlin
dc Snlzano, vtee-governarior rio Estado.

Notícias da AeronáuMcc
(Conclusão ris, 2.1 nAglnn)

cclicrá tantos cartões numerários quanto
fôr o número ric acompanhamos, nssbn
discriminados:

1 parn sl, 1 para o cônjuge e 1 pnra
caria filho.

Aqueles que tiverem prole numerosa
(mais rie 3 filhos* e que não puderem
levá-lns h. fesla. deverão inunir-se rie
declaração assinaria peln respectivo co*
mandante, na qual se rteclarc o número
ile filhos, paia fins rie recebimenln rinn
rnrlfícs correspondentes,

Os que se apresentarem com mais
rie 3 filhns. mas nue nãn estiverem mil-
iiirins rin cnmptiivante, referido acima
• em miliii Idôneo., só rcceherãn. para os
filhns, até n limite rie 3 cartões.

O sorteio será realizado « paitii dai
l."etr,0m. ininrrlerivclnientc. Os interps-
snHos dovnAit sr esfnrcflii pois, para
iene i-licjjucni ft fesla antes dessa hora,
n fim do f|iir nossnm cnnrnrrrr noi
prêmios nue serão sorteados.

Os portões que rtnrfin Ingresso an ip*
cinln ria festa seián aberliis a partir
¦las 11 limas.

Todo* devem levai cnnslgo as suai
carteiras de Idenllilailc. paiH provar a
qualidade rie militar nu rie civil dn Acro.
náutica, sem n que nflo rcceherãn cartão
parn veirleln Os nillílnir*. que se api»-
lenta rem fniilnrins fleaiãn Isentos Ia
apiiviitaçãii ela Identidade.

Nn iti . ria roalIzacAn ria Festa .li
Natal rie ntrierp do mlnUtin nãn na.
vi*iA p\pni|jpnt.» rins rcpin Hrftp* d^«í*
Mliil-tciln. «ciliiiriat. im |i. iitin l"..
ile-al
rn.Mr HiitN m. IM ni • i.\it-.CA<>

lir. AflNRANTKfl
Devei á eieincçiir. nnunhã a wllil*

can im Mi iin 1'itsKi'ln. ila irpurlaic r»i
•'InrmaliiBlAlliii. iiilluriH prl'. iltiegiall*.
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Conciliação dos
*j»

contrários
RAUL PILLA

0 
GOVERNO colegial, que
acaba de ser adotado no
Uruguai, (•> um antídoto

contra o poder pessoal, caracle-
ristico do. presidencialismo, *
poi tal se recomenda especial-
mente. Mas, a par dc tal vir-
tude, apresenta graves deíel-
tos.

Governo e oposição sfto os
dois termos necessários do re-
Rime democrático. Governo semoposição desonera fatalmente,
em autocracia. Mas semell.au**
te dualismo tem lugar no pai»e na sua representação parla-mentar; ali é quo se estabelece
a antítese necessária à vida de-mocrática. O governo, porém,ou. parn falar mais exatamen-
te, o Poder Executivo, sendo
ação. não pode deixar de ter
unidade. Para o seio dele nào
se podem transpor as divergên-
cias. os antagonismos do Poder
Legislativo.

Ora, o sistema colegial uru-
guaio retira ao governo a ne-
cessaria unidade. Neste ft-
com necessariamente represen-
tados dois partidos: o mais for-
lados dos partidos: o mais forte
te terá dois terços, o que se lhe
seguir, o terço restante rios
no\c lugares do colégio gover-
nativo. Pouco importa que eles
tenham entre si um antagonis-
mo irredutível: terão de cons-
tituir o mesmo governo. E <t
governo, em vez de ter a opo-
sição contra si, tê-la-á dentro
de si Não é absurdo?

Já o mesmo não acontece com
o gabinete do sistema parla-
mentar. Pode* o governo cons-
tituir-se pelo concurso de vá-
rios partidos, mas terá, não
obstante, uma notável unidade,
graças à espontaneidade da
união, e, sobretudo, á exis-
t.ència de um programa de go-
vérno, para realizar o qual se
aliaram os partidos interessa-
dos.

Como se vê, ambos são go-
vernos coletivos, mas o paris-
mentar tem sempre uma certa
unidade, ao passo que o coie-
gia* pode não passar de unia
forçosa conciliação dos contra-
rios.

CONTINUA 0 MAU TEMPO
NOS ESTADOS UNIDOS

NOVA YOHK, 18 (A. b . P.)
— O mau lempo continua a de-
vastar a parte dos Estados Uni-
dos compreendida entre as Mun-
lanhas Rochosas e a costa do
Atlântico, onde abundantes que-
das de neve e chuvas se suce-
ciem. No norte do Estado de
Nova Kork, a pequena cidade de
Waternown está completamente
Isolada do mundo exterior, pe-
la queda de neve Ininterrupta
nas últimas 48 horas, o que ul-
trapassa de um metro, batendo
todos os «records» desde 1900.
O prefeik» da cidade decretou o
estadc de urgência e mantêm *
policia e os bombeiros em es-
latiu " de alerta. Em quatro1
dras, 152 pessoas morreram
nos Estados Unidos vitimas doa
elementos.

Terremoto no Pacífico Sul
BERKELEY, CAUFURNU, 18

(U. P.) — Os sismónraíos da Uni-
versidade da Califórnia acusaram
hoje, às seis horas e *!0 minuteis
da manhã (lempo du Pacifico), um
terremoto moderado com centro nn
zona das Ilhas B"ldji, no Pacífico
Sul.

MISSÕES DILOMÂTKAS
HÚNGARAS

BUDAPEST, 18 (AFP) — O
ministro das Relações Exterio-
res, expondo, na Assembléia
Nacional, o orçamento de sua
pasta, mencionou, destacada-
mente, os créditos que pedia
pnra o estabelecimento de no-
vas missões diplomáticas da
Hungria no estrangeiro, espe-
cialmente no Brasil.

Na conferência da ONU
((.'iinclimAn ila. I.i pég., C.« colua»)
ram a Alemanha Ocidental; e
chert'» Bob., e depois dele.
«horr» Ebert, foram até o pa-
tético na enumeração dos be-
neflcios e milagres com que o
regime comunista está cunm-
lando as privilegiadas popula-
çõea da Alemanha Oriental. A
Única diferença entre um e ou-
tro (além do sotaque política-
mente intrínseco rio linguajar
de cada) é que «herr» Bolz con-
ta dos milagres e encantos, ma»
não quer que ninguém os vá
vêr de pertu...

ALIVIO
Em suma, o rápido e fulgu-

rante intermezzo alemão não
significou qualquer avanço ou
recuo no manhoso marcar pas-
ao de russos e ocidentais. O noa*
sn embaixador Brandão é que
tentou introduzir uma nota di-
ferente ao espetáculo. Na se*-
são do dia 10 éle espetou o seu
luminoso monóculo no (Mho ea-
querdo e assestou-o sibilinamen*
te em direção do ar. Salim Sar-
per, o turco que preside à Co-
missão Politica Especial. O sr.
Brandão e o seu incisivo mo-
nrteulo levantavam uma que.**-
tão de ordem: Por que motivo
a ONU op fizera, representar no
desembaiqut* dos aleniAen ori-
entais, c não procedera de ulén-
tica. maneira para com os ale-
mães ocidentais? 0 ar. Seliin
não respondeu logo, mas re»-
pondou no dia seguinte, E qua-
se não havia o que responder.
porque não houvera nad*. d«
mais, nenhuma Talla dn equl-
dado por parle fins Nações Uni-
daa na distribuição de sim*
Hteiu.òes entro oa alemães dn
ar. Srotewohl e oa alemãei do
ar. Adeiinuer. Apenas oa pri-
melros d que ae dirigiram *
ONU pedindo hospedagem * cn-
nildn. A ONl! limitou-se a aten-
dè-loa,

Vlalvelini'tile aliviado, o am*
iiatxHiini' Brandão llrou n ieu
niniin. nln. Ilmpou-n na alia rtn
|i*, |.*li-i, gtiai iloii.ii ciiiiiadu-ia
menle im l.iilMnl.ii de ¦¦ » •
voltoti a inndiila \. a|n*fU*el
afunda nu» vinha manlindri «!?

1 aiilíai.
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Quarta-feira, 19 de I>ezembro de 1951

NOTICIAS DO EXÉRCITO
(Vide Bolellm da Diretoria do Pessoal do Exército à 4» página da 2» seç&o)

Mais noventa e sete engenheiros militares colaram grau
ontem na Escola Técnica do Exército

Presidiu ò cerimônia o chefe do Governo — Visita ministerial à exposição de proje-
tos finais de 1951 — Encerramento heje dos cursos da E. A. 0. — Homenageado o
adido militar da Colômbia — Apresentados ao ministro Estillac teal os novos 387

aspirantes declarados pela A. M. A. N.

gy^yjiSasfc.^»».^ __ -í - ¦

NORTEa SUL
NOTÍCIAS DA MARINHA

Revest.iu-.ie rin maior brilhantismo a
cerimônia rie cnlaçflo de grau de «ten-
uenheiro militar* pelos oficiais que con-
clulram Cite ano os diversos cursos da
Kscola Técnica do Exército, realizada
«a. manha, rie ontem, sob a presidência
rio sr, Getúlio Vargas, que ali chegou
acompanhado do chefe do seu gabinete
militar, general Ciro Cardoso, sendo
asuardado à entrada, pelo ministro da
Guerra, em companhia do cheíe do Es-
tado Maior do Exército, chefe do Es-
ladt. Maior Geral das Forças Armadas,
cheíe do Departamento Técnico • de
rroriuc&o do Exército e do comandante
da Escola.

Após a continência regulamentar pres-¦tida pelo Batalhão de Guardas, em
uniforme de gala, o presidente da Re-
pública, que ali chegou às 10 horas,
«ncaminhou-se para o Auditório onde
tomou assento à mesa ladeado pelos
ministros da VlaçRo, da Marinha e da
Guerra e de outros altos chefes mili-
tares, abrindo a seguir a sessão,solene.
Pouco depois, usaram da palavra o co-
mandante da Escola, coronel Armando
Dubois Ferreira, e o paraninfo, general
Franklin Emílio Rodrigues.

A seguir, teve inkvio o ato de colação
dst grau com entrega dos diplomas, que
foi feita pelo chefe da NaçSo, tendo
antes o comandante da Escola profe-
rido as seguintes palavras: «.Em nome
du governo da República dos Estados
tinidos rio Brasil, eu, coronel Armando
Piibois Ferreira, comandante da Escola
Técnica rio Exército, confiro o grau
rio -engenheiro militar» aos oficiais que
««incluíram os diferentes cursos técnicos
«m 1951».

Os novos diplomados após lhes ser
conferido o grau d». «engenheiro mili-
i»r;> proferiram o seguinte compromis-
»r: «Prometo, como engenheiro militar,
rfsr sempre o melhor do meu esforço
rn trabalho fecundo e criador das Fôr-
cs» Armadas, e ao Brasil a própria
vida, ns conquista de seu destino
Imortal».

Terminada a leitura do compromisso
>cb prolongada salva de palmas, usou
da palavra o orador da turma, capitão
Moacir Pereira Monteiro.

Tor último, o presidente Getúllo Var-
ta» encerrou a cerimônia, seguindo-se
lim sbuffet» servido aos presentes.

OS NOVOS ENGENHEIROS BIPLO-
MADOS

Os novos engenheiros militares sfio
i>< seguintes: ELETRICIDADE — ca-
puftes Antônio Dias Guimarães, Fran-
cisco de Paula Satramínl, Flarys, Ha-
roldo Correia de Matos, Itagibe de Cer-
queira Novais, .loaquim Louzada Ma-
nanle, José Ricardo Hecker de Abreu,
l.üis Fernando Vnlim Schnelder, Manuel
Fernando Alves da Cruz, Paulo de Ll-
ma Pacheco, Pedro Alberto de Sousa
Gome» Galvao e Raul Ribeiro Guima-
raes, FORTIFICACAO E CONSTRU-
ÇAO — tenente-coronel l.uls de Paula
ressoa, majores Augusto Joaquim Stuck
«i» Alencastro. César Coelho Rodrigues
t Lauro Tavares da Silva, capitão Abe-
Ia ido Gonçalves Torres Filho, Alberto
Arruda Valença, Alvarino de Araújo
Pereira, Dalmo Leme Pragana, Domi-
no Falcão Moreira e Silva, Erick de
rirvalho Cnsla. Francílio Pais Leme,
.InSo Felipe Porto Barbosa, José Tel-
neira d« Carvalho Filho, Leandro Pe-
ironilho Gomes Coelho, Maronlo de
Meneses, Mauro de Faria Becker. Ros-
hery Barroso Secádlo e Valdo Russo.
I5EOD16S1A E TOPOGRAFIA — ma-
jores Ilton ria Fontoura e José Luís
Fereira de Vasconcelos Filho e capit&es
Arlindo d» Oliveira, Henrique Dória rie
Oliveira » Mauro Baiense. INDUS-
TFJAL Z DM ARMAMENTO — major
Aírton Ribeiro ria Silveira e capitães
Alberto Comes ria Silva, Aldir Maurl-
elo, Alfredo Braz, Alnir Maurício, An-
tonino Dóris Machado, Arnaldo Mader
Gonçalves, Arl Miguez, Celso Franco
d» Albuquerque. Edgar Ferreira da Cos-
tt « Sousa, Geraldo Araújo Lemgruber,
Heli Tavares Bordeaux Rego, José rie
Mesquita Caldas Xexeu. José Roberto
Ferreira rios Santos, Nllton Ferreira de
Tteitts, Ocldir 0'ReIlly Cabral e Oscar
dt Morais Costa. INDUSTRIAI. E DE
AUTOMÓVEL — major Propicio Ma-
rindo Alves e capitães Dilio Lima Ta-
nord», Dilson Siciliano Loureiro, Ed-
mllson Carneiro Lefio, Elio Miguel Fe-
rena, Godofredo César Pessoa de Melo
Filho. Heriberto Gonçalves Cascfto,
Humberto César Tavares Gonçalves,
l/eusse Dias Braga, José Mendes Lira,
José de Mendonça Freire, José da Sil-
vh Pnsta, Kledus de Pennafort Caldas,
Municio Malaqui&s dos Santos, Mau-
ri«-io Leal Silva, Moacir Pereira Mon-
t-iro, Nelson Caraclolo Ponce de Aze-
rndo, Nel Palet de Brito, Plínio Feliclo
Ht Sousa, Renato Romano da Silveira,
r-nberto Cardoio, Valdir Pollis e Wll-
•on Santa Cruz Caldas. QUÍMICA —
rupltlle* Edvrard Telve de Faria Perel-
ra, Jorge Alberto Portugal de Carva-
lho. Jorge Rodrigues Leite Pitanga,
.'ni* Fairbanks Evangelista, José Riba-

MEIAS NYLON
A Cata Zilda e»IA vendendo a
malha. »1 * '6 cruzeiro» a a ma-
lha 00 a 4» cruzeiros. Rua San-

tana 823.

DR. SPINOSA ROTHIER
Ihieiteai sexuais e nrlnnrías. Lu-
**a-rs»ns endoscópic*» da vesleula.
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Kl A SENAUOK DANTAS, 45-B —
Tel.: n-aSM - üe 1 às 7 horas.

ATENÇÃO
SARGENTOS E OFICIAIS
10% de desconto en» toda «om-

pra que flacr na CASA JOTTA
co ni direito a I» oil 18

lireslnçs""*'*

mar Ribeiro Teixeira de Miranda, Luis
Afonso Costa, Manuel Augusto de Aqui-
no Torres, Mârlo de Meneses Dória,
Ornar Vitor do Espirito Santo e Ro-
berto Baére di Araújo. TRANSM1S.
SOES — major Milton Régls Costa,
capltfies Aderbal Serpa da Fonseca, Al-
berto Carneiro da Cunha Nóbrega, Gus-
tavo Nilo, Romero Bandeira de Melo,
Hélio Drago Romano, ícaro Garcia, José
Henrique Chaves de Oliveira, Otávio
Ramos de Araújo, Paulo Alves Lou-
renço Ramos, Pedro Bica Ribeiro, Se-
bastião Carlos Feltal * aspirantes avia-
dores Lupérclo Uruguai de Carvalho
Malta, Osvaldo Nunes de Sousa e Re-
nato Gonçalves Vaz.
VISITA MINISTERIAL A EXPOSIÇÃO

I)K PROJETOS FINAIS DE 11151
O ministro da Guerra, general Es-

tillac Leal, após assistir à cerimônia
de colação de grau dos novos enge-
nhelros militares de 1051, visitou, em
companhia dos coronéis Armando Du-
bois Ferreira e Edgar Alvares Lopes e
¦le outros oficiais, a Exposiçdo de Pro-
jetos Finais dos referidos engenheiros,
instalada no 4«) andar do Edifício da
Escola Técnica do Exército. O chefe
do Exército ali se demorou longamente
procurando conhecer de perto os nume-
rosos altos estudos de fim de ano pro-
cedidos pelos novos técnicos do Exêr-
cito. O comandante do estabelecimento,
coronel Dubois Ferreira, prestou todos
os informes, levando por último o ilus-
tre visitante ao Curso Industrial e de
Armamento, onde teve ocasião de ver
ali projetos das mais modernas armas
de guerra, Inclusive o da bomba-fo-
guete.

ENCERRAMENTO 1"K CURSO NA
K. A. O.

Realiza-se hoje, as II) horas, a cerl-
mônia d» encerramento rie cursos com
entrega de diplomas aos oficiais que
os concluíram na Escola de Aperfeiçoa-
mento de Oficiais. O ato ser* presidido
pelo ministro da Guerra, general Es-
tillac Leal, com a presença das altas
autoridades civis e militares e da lm-
prensa. O comandante da Kscola, co-
ronel Alves Bastos, organizou um pro-
grama para o maior brilho da solenl-
dade.
HOMENAGEADO O ADrllO MILITAR

DA COLÔMBIA
Foram homenageados, ontem, pelo

Corpo dos Adidos Militares a de Aero-
náutica, o coronel Adido Militar da
Colômbia e a sra. Villamil, por mo-
tivo de sua partida do Brasil, por tér-
mino de missão.

Após a tradicional taça de achara-
pague» na casa do decano dos adidos,
coronel Albert Buchalet, um brilhante
almoço teve lugar no Country Clube,
onde compareceram os adidos militares
e de aeronáutica. Uma lembrança foi
oferecida ao coronel e a sua esposa.

MANDADO UE SEGURANÇA

O Juízo de Direito da d» Vara da
Fazenda Pública mandou Intimar o ge-
neral diretor de Finanças do Exército,
para que, sob pena de responsabilidade,
cumpra o mandado de segurança expe-
dldo em favor do major José de An-
chieta Gondlm, dando-lhe as funções
compatíveis com o seu pôslo, denlro
de IS horas, na Diretoria de Finanças
do Exército.

APRESENTADOS AO MINISTRO »A
GUERRA OS NOVOS ASPIRANTES

I»E Itl.il

A -Turma de Aspirantes a Oficial de
1551, recém-declarada pela Academia
Militar das Agulhas Negras, em ccrl-^
mônia realizada no <ltn H do corrente,
foi apresentada, ontéi fts 15 horas,
no salão nobre do Palácio do Exército,
«o ministro da Guerra, que se achava
acompanhado dos generais Fiúza de
Castro, chefe do E. M. E-, e Mário
Travassos, diretor geral do Ensino,
além de outro3 oficiais do seu gabinete,
entre eles os majores Hélio Contardo
e Assis Bezerra. Os jovens oficiais fo-
ram apresentados ao chefe do Exército
pelo comandante da Academia, general
Nestor Souto de Oliveira. Foram sau-
dados pelo chefe do Estado Maior do
Exército. A seguir, o ministro Estillac
Leal passou a cumprimentar pessoal-
mente a cada um dos novos oficiais e
ao mesmo tempo procurou conhecer de
perto a sua classificação nos corpos de
tropa e se estavam satisfeitos, A re-
ferida Turma de Aspirantes é consti-
tuida de 387 novos oficiais. _,

CONFERENOIARAM COM O MINIS-
TRO 1>A GUERRA

O ministro Estillac Leal recebeu on-
tem em demorada conferência os ge-
nerais Falconlerl da Cunha, que acaba
d» chegar de Porto Alegre, onde co-
manda a 3» R. M.; Odlllo Denlsl, por
ter regressado de sua viagem de Ins-
peç&o no sul do pais; Alcides Gonçal-
ves Etchegoyen, diretor geral de Moto-
mecanlzaçí-o; Segadas Viana, secretário
geral; Fiúza de Castro, chefe
M. E., e Mário Travassos,
Ensino.

DESPACHOS 1)0 CHEFE DO
D. O. A.

Pelo chefe do Departamento Geral de
Administração foram deferidos o» re-
querimenlos de Nestor Souto de Oil-
velra, Rodolfo Lemos de Melo, Darclllo
Leal de Meneses, Arl Pinho, Jaime Go-
mes de Azevedo, Aírton Ribeiro da Sil-
veira, Edwaldo de Oliveira Santos, Jú-
lio de Andrade, Haroldo Acióli Borges,
Raul Gltz, Gaspar Ribas Pinheiro, Josí
Eulâllo Alves, Arcanjo Vazan, Rui Bar-
bosa do Amaral, Santlno Manuel Ma-
chado, Tarcislo Batista Nunes de Sou-
sa, Jacir Gomes da Silva, José Alves
de Araújo, Lucas Santiago, Floriano
Saciloto, José Caetano de Oliveira. Nél-
son Carrilho, Stmao Luna Machado,
Rubem de Oliveira Paiva e Floriano
Alves da Silva.

TURMA DE 7 DE JANEIRO DE 191!'!

Comemora-se a 7 de janeiro próxi-
mo o SO' aniversário da declaraç&o d«
aspirantes da turma que recebeu Ins-

tio•ft.»

Pernambuco
ENCHENTES

RECIFE, IR (Asapress) — Infor-
iracões dos municípios da zona nor-
te do Estado dão noticias de que vem
descendo polo Capiberlbc, que banha
esla capllal, uma grande enchente,
provocada pelas últimas chuvas caldas
extcmporaneamenle. As autoridades os-
tâi. tomando providências paia mino-
rar as possíveis conseqüências das
cheias para as populações ribeirinhas.

do E.
diretor de
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truçllo Integral na Escola Militar de
Realengo, sob o comando do genernl
Eduardo Monteiro de Barros. A turma,
constituída de 19n aspirantes das qua-
tro armas, hoje está reduzida a 12(1
oficiais da ativa, com um generaf de
brigada e a quase totalidade de coro-
néls. E' Idéia dos componentes da tnr-
ma fazerem celebrar missa solene poi
alma dos colegas falecidos e de açlla
de graças pelo êxito dos vivos, em sen»
30 anos de trabalho em beneficio
Exército. Uma visita será feita
túmulos do general Monteiro de Barros
dos instrutores e colegas mortos, de.
positando-lhes flores. Um almoço de
confraternização se realizará com »
presença dc todos os companheiros de
turma, da reserva e da ativa, que se
acharem no Rio, naquela data. Pede-se
aos oficiais Interessados qua se manl-
festem sôbre o assunto, com urgência,
dirigindo-se aos seus companheiros que
constituem a comissfio de comemora-
flOes: Infantaria — coronéis Magessl
Pereira, no 1» R. I., ou Pedro da Cos-
Ia Leite, no Conselho de Segurança Na-
cional; Cavalaria — coronéis Descartes
Cunha, no E. M. E., ou Carlos Paiva
Chaves, na Escola de Motomecanização;
Artilharia — coronéis Hugo Panasco
Alvim, no E. M. E., ou Joáo Costa
Braga, no E. M. ria Z. M. Norte; En-
genharia — coronéis José Machado Lo-
pes, no E. M. E., ou Armando Dubois
Ferreira, na E. T. E., ou na Secre-
taria da Comissão com o coronel Alui-
zio de Miranda Mendes, no Ji. M. E.

UNIFORME DO DIA
A Secretaria Geral da Guerra mar-

cou o 8? uniforme para o dia 20 do
corrente.
NO RIO, EM FÉRIAS. O GENERAL

EDGARDINO
Chegou a. esta capital, «m gozo de

férias, o general Edgardino de Azevedo
Pinta, comandante da 10' Região Ml-
lltar. Esse oflclal-general apresenlou-se
ontem ao ministro da Guerra.
PAGAMENTO NA KSCOLA TJtCNICA

DO EXERCITO
O coronel comandante da Escola Téc-

nica do Exército comunica aos oficiais,
praças, funcionários civis e conferen-
clstas que o pagamento dos venclmen-
tos de dezembro será realizado nos dias
19 e 21 do corrente, das 9 às llhSOm
e das 13 às 15 horas.

CIRCULO MILITAR DA VILA
Para a solenidade de formatura do

«Ginásio Marechal Hermes*, a aev rea-
llzada hoje, o Circulo Militar da Vila
convida seu quadro social.

PROGRAMA — 9 horas — Missa na
Igreja de N. S. das Graças (Marechal
Hermes). 20 horas — Entrega de di-
plomas na sede do Circulo Militar da
Vila. 22 às 2 horas — Baile nos salões
dêsse Círculo. Traje — Passeio.

BINGO DANÇANTE — O Bingo de
Natal será realizado no dia 22 do cor-
rente, a partir das 20 horas.
CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFI-

CIAIS DA RESERVA DO RIO
DE JANEIRO

Oa abaixo mencionados deverfto apre-
sentar-se no dia 19, às 14 horas, no
5" andar do Ministério ds Marinha (Dl-
retoria de Ensino Navall, a. fim de
tratar de assuntos dc seus interesses.
Alfredo Henrique Miranda de Faria,
Arnaldo José Martins, Celso de Queiroz
Prado, Custódio Meireles dc Miranda,
Ezcmar Marques de Andrade, Florindo
Freitas e Alvares, Francisco Régls José
Monteiro. Francisco Vandortet Dantas;
Gllso de Macedo Soares, Glovani Fie-
derico Rossl, Hans Maria Paul Htiblh-
ger Tokanla. Isaias Lerner, Jacob Elias
Pltkowskl, José Alves de Meneses Fl-
lho, José Carlos de Sousa Mala, Lione
Stelnbruch. Luis Augusto Loureiro de
Sá, Luis ri'Alpolm Beda dos Kels, Luis
ícaro Farina, Manuel Griner, Maurício
Medeiros rie Alvarenga, Naum Klinger,
Orlando Guerreia, Oto Alexandre Loh-
mann, Oto rie Alencar Sá Pereira, Rolt
Dieter Cramer Von Clareabruck. Sérgio
Guimarães Ferreira, Sérgio Ruiz de
Albuquerque,, Valdir Pascoal, Waldner
Leal e Mauro Bento Dias Sales.

CLUBE MILITAR
Solicitam-nos:
«CAIXA MUTUARIA — GRANDE

CAMPANHA DOS 5.000 SÓCIOS —
Considerando que o nosso Clube pos-
sul cerca de 12.000 associados e dês-
ses. apenas 1.703 fazem parte da Caixa
Mutuária, cuja organização representa
a mais alta expressão do sistema de
previdência social, pois está habilitada
a prestar a seus assistidos os beneficio»
para que instituída, resolveu a sua Di-
retoria iniciar a grande campanha dos
5.000 sócios.

Para fazer jus, ao pecúlio Instituído
por êsse Serviço Especial, basta ao só-
cio do Clube preencher uma ficha ca-
dastro, e consignar a. Importância d»
CrS 10,00 mensalmente.

No corrente ano • até a presente
data fornm pagos 21 pecúlios num total
de Cri 84.600,00, sendo valor do refe-
rido pecúlio, atualmente, de Cri 
4.200,00.

Convidamos aos srs. sócios do Club»
a ingressar neste Serviço Especial, ga-
rantindo assim mais um beneficio em
favor dc suas famílias».

NATAL DE 51 — Os presentes d»
Natal para os filhos doa sócio» Ins-
crltos no Departamento infantil, serfto
distribuídos no próximo domingo, dia
23, das 14 às 18 horas, no 3» andar.
Serfto, também, apresentados quadros
vivos alusivas à data magna da Cri»,
tandade, das 16 às 18 horas, no 3»
andar. Cirquinho Infantil no 5«. andar,
das 14 às 18 horas, • um Papal Noel
autêntico, à disposição da garotada,
para com ela tirar retratos».
CL1JBE MILITAR DA RESERVA ÜO

EXERCITO

São Paulo
ENCAMPAÇÃO DA

MOGEANA
SAO PAULO, 18 (A. N.) — Reali-

zou-se, ontem, uma assembléia extraor-
(linária da Companhia Mogiana de Es-
lindas de Ferro, para tomar conheci-
mento e deliberar sôbre a proposta
do governo do Estado dc Sào Paulo,
pnra a compra das ações dn empresa,
r.os termos da mensagem do gover-
nador à Assembléia Legislativa. O
governo propôs a aquisicSo, pelo seu
vslor nominal, das acfies ria men-
cltnada Cia. de forma a que o Es-
tudo venha a possuir no mínimo dol.i
terços ria totalidade das mesmas.

Far-se-á. essa aquisição medlantc.su-
bscrlçfto por apólice, com Juras ds
7% pagáveis mensalmente, no valor no-
minai rie Cr.í 200,00 cada uma, que
corresponde ao mesmo valor rias ações.
Submetido o assunto à discussão e dc-
liberação da Casa, íoi êle unànimemen-
te aprovado.

Paraná
EXPOSIÇÃO DE RELAS ARTES

CURITIBA, IS (Asapress) -ri Ama-
ilha, data máxima do Paraná, *e-
iá Instalada a sétima exposição Pa-
ranaense de Belas Artes, com a presen-
c. rie diversos artistas de outros Es-
lados.

Minas Gerais
» CAMPANHA CONTRA O

ESCORPIÃO
BELO HORIZONTE, 18 (Asapress) —

Piossegue a campanha contra o escor-
p;8o, que tantas vitimas tem feito
di-sta capital. O serviço de desinfe-
t.içSo rie domicílios, Iniciado em 23
dn outubio pelo Serviço Nacional rie
Malária, Já beneficiou até 13 de de-
zembro, 17.793 casas, com cerca ne
HO.000 dependências.

Oferecida pelo Estado de São Paulo a bandeira que
;.' será usada no porta-aviões

Entrega solene ao ministro — Visita oficial ao cruzador «Barroso» — Decretos assi-

nados — Recebidos pelo ministro — Encerram amanhã as matrículas no C. 1.0.R .M.
Realizou-se, ontem, às 13 hora». »

visita do diretor ds Escola de Guerra
Naval, almirante Umherto de Areia
Leão, ao titular da pasta, por ler
regressado de São Taulo onde, em eom-
panhia dos oficiais alunos daquele esta-
helecimehto superior do ensino particl-
pou das comemorações levadas a efel-
to naquele Estado durante a <Semana
da Marinha».

Inicialmente, o almirante Arei» LeRo
fêz uma ligeira exposição das atlvida-
des ocorridas em S. Paulo, frlzando «
maneira sobremodo llsonjeira com que
fornm recebidos naquele Efilado os rt-
presentante!» d» Marinha. A seguir, fa-
lou o capitão de mar o guerra Vicente
Bulcfto Viana, vice-diretor d» Escola ile
Guerra Naval, que fêz um amplo re-
lato dns visitas feitas às diversas ins-
talaçoes Inriustrial» do parque pau-
lista. f

Prosseguindo, sj almirante Areia LeSo

NOTICIAS FORENSES

PROSSEGUE A APELAÇÃO DA SENTENÇA QUE
CONDENOU A SRA. GALVÃO BUENO

Enviado o processo ao acusador particular, para que êste apresente suas razões —

Gozava a autora da ação dos benefícios da justiça gratuita, mas o juiz decidiu coni
denâ-la ao pagamento das custas — Supremo Tribunal Federal — Justiça Militar

Novo mecanismo automãtUo
aperfeiçoado, dando corda <on«
tinuamenle nos 2 sentidos.
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luros de 8%
AO ANO

Pagos trimestral-
mente — Debêntures

do

Banco Hipole-

cario Lar Bra-

sileiro S. A.
Rua do Ouvidor, 90
Av. Copacabanaj 061

Aberto de «,30 às
16,30 hora»

DIA DO RKSKHV1STA — Com s
presenga do general diretor do Recruta-
mento e seus âuxiliares, de comandante
do C.P.O.R. e instrutores, da Dire.
toria do Cluhe nMlIttsr d» Reserva d*
Exercito e associados, dos alunos dn
C.P.O.R. • do seu Contingente, foi ce-
lebrada uma Santa Mlain por alma rioi
oficiais da reserva falecidos, tendo ceie.
brado o reverendlsslmo padre capelãu
do C.P.O.R.

Após a cerimônia religiosa, os pre-
sentes eolocaram duas palmas de flores
junto ». estátua Correia Lims, funds-
dor rio C.P.O.R., uma pela Diretoria
rie Recrutnmento e outra do Clube Ml-
litar rin Reserva do Kxército.

BJLAC — O Clube Militar dn Res.er-
va prestou uma liomenacem a Olnvo
Bltnc mandando colocar uma pnlmB rie
flores no túmulo rio mesmo, no cerni-
terlo rie Sfio Jofio Batista.

POSTO DK APRHSKNTAÇÀO — Com
,\ presença do capitão AnuHico Lopes
Teixeira, representante do general La-
martlne Peixoto Pais Leme. foi Insta-
lado o posto rie apresentação rios ufi-
clsls ria reserva, na Aveni*» Graça
Aranha, a», 4» andar, qu» funcionar»,
diariamente, das fi As "JI horas, na
sede rio Clube Militar ria Ite.ierv» .t.í
Kxèrclto, ste o rtln 31, «oh » preslden-
cia rio maior Bllvlo rie Arafljn.

(1AHA 1)0 HAIUiENTO llll
nRAMI.

A Direlnnn «tn CHU rio HsigsnlO d..
Brasil le\aia » efeim. no próximo »»•
hsilo, lim» hnmennitem »o« MjbOflCltU

mm-rnlna rio -'ruxsrinr .(Uiinso'. »
repiesenisni»» rin imni»n»« ' rio i»dw

íoi ¦Aiioi «nlv»r«arl«nle«, rin m»»
Apfl» »»»»• h->ni»n««»ní i»«|i/iii.»«-i»
um Hille,

g*iundi'(*)lf*i »* i* ' •• **¦ horsti
« !¦«,« dl I»tl|«i1tn nitnW"» Ul»
fl»flivtin»nll, n »N|I«I «li MU" '14
H»n»n"n * « -f*íi'*l ri'. Melo lè)tlll8»i

Prossegue, no Trihunal do .Kui, ti
apelação interposta pelo Ministério Pú-
hlico da sentpnça oue condenou ape-
nas a dois anos rie detenção, ronce-
dendo-lhe o beneficio do -isursis». a
senhora Zulmlra Galvão Bueno, que
matou a tiros de revólver o seu ps-
poso, o i-rlmlnallsta SttMIo Galvio
Bueno.

Ontem, o .Iuiz Faustino do Nasci-
mento, enviou o processo sn arivo-
sado Celso Nascimento, acusador par-
tlcular, psra que »stc apresente as ra-
üfies d* apelação.

Plelteam os acusadores que a n4 sc.ln
submetida a novo julüamento perante
o ,Túri, no próximo mês de marco.

PROVE O AUTOR QUE NAO st
PROPRIETÁRIO DE OUTRO

IMÓVEL
Do despacho profprldo pelo juiz Rlz-

zlo Afonso Bnrandin. da 12'. Vara
Cível, na ação de despejo que Isac
Warkim Neto move contra Rubens Mo-
relra Campos, destacamos o seguinte
trecho: y

«Em face do-termo de quitação dc
fls, 29, julgo purgada a mora, para
que produza seus Jurídicos e legais
efeitos. Piosseguindo-sc na ação quan-
lo ao outro fundamento, retomada de-
mandada nelo promitente-comprador
considero legítima as partes «ad-pro-
cessum», atendendo a qup a júris-
prudência mais recente do Egrégio Trl-
bunal dc Justiça se orienta no sen-
tido de que ns cláusulas dfi irrotratabl-
lidado e irrevogabllidade visam única
e exclusivamente excluir n fsculdarir-
de arreppndimpnto c. possibilitar, coir
a inscrição dn promessa no reglslrn
de Imóveis, n execução rompulsórla rin
venrin, muito embora jurldicampnte fiV
mpntp se noderla aludir k execução
rompulsórla dn venda no caso de Inlp-
grnl satisfação rio preço pactuado.
tanto mnis quanln aquela.» clsuslllns
não rtbstam a possihilldarip de resrl-
são no caso de mora ou. Inadiinple-
menlo do contraio ,prlo promitenle-
comprador. Todas as demais questftp*
suscitadas deverão ser apreciadas nfl-
nal, devendo, no entretanto, condur.it
o autor pnra os nulos n prova rie qutv
não possue outro imóvel de sua nro-
prledaric, dn vez que' não tendo a Inl-
dal de fls. feito qualqupr referência
neste sentido « fato negativo, parn
efello de «rr devolvida a ré a prova
em contrário, ao autor Incumbirá a
prova lal pressuposto logal a quç ex-
pressa mente se refere o inciso TX. do
art. 55. da aluai lol de emergência.
atenta a circunstância de que, aquílr
que for proprietário dc outro Imóvel
na mesma lurlsdlção, não poderá re-
tomar o Imóvel prometido-».

COCHILO DO JUIZ
O Juiz Lourival Gonçalves de 011-

velra, em exerrirln na 10». Vara Cível,
proferindo senlcnça mima ação ordl-
nálin, condenou a autora no pagamen-
to das custas e despesas do processo.
Inclusive os honorários do advogado
do riu. Entretanto, a requerente go-
zava dos heneflclos da justiça gratul-
ta. O magistrado dera um cochilo.
Mas acordou. E reformou a sentença
no que se refere a essa parte, pelo
que está livre rie pagar quaisquer des-
pêsns em cartório.

SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL

A Segunda Turma de ministros dn
Supremo Tribunal Federal julgou on-
lem os seguintes processos:
Oarta Testemunharei Criminal rie Dn-
Mia Faria de Almeida Prado (São
Paulo) — Improcedente.

Ree-srssss «Tlraordlnárli-» CrimlnsU
de Orlvsl Soares Nogueira (Rio de .'a-
neirol c Sociedade Anônima Cia. In-
dustrlal do Sergipe (Sergipe* — Nilo
tomou conheclmenlo;

Hélio Pinheiro Campos (São Pa.uloi
procurador geral em que são recorri-
dos Raimundo Belizárlo da RÍIvr (Ml-
nas Geralsi e Colombo Costa e JulJe-
ta Vieira Rodrigues (D. Federal* —
Negou provi menlo.

Asrsvns íe Initrusnenlo opostos por:
Banco do Brasil S. A. (D. Federal"
e .Tosé Alves Ferreira (D. Federal) -
Deu provimento, para a subida do re-
curso; .Torga Suald (Espirito Santo).
Edmundo Afonso de Sousa Paraíso
(Pernambuco», Edilo Geldel (RIoRran-
de do Sull, «Toão Atuknlor <SSo Paulo)
Antônio I.aruse (São Pauloi c Iolandn
Batista (D. Federal) — Negou provi-
mento; e

Geraldo Viana (D. Federal) — Não
conheceu.

Recursos Extraordinários dc: «loa-
qulm Gabriel de Andrade (SSo Paulo).
Manuel Alves Sobrinho (Minas Ge-
rals), União Federal, em que é recor-
rido o espólio de Julieta Thompson
Guimarães (D. Federal), Cia. Cn-
mérclo e Navegação (São Pnulo) e Ro-
dolfo de Oliveira Coimbra (Minas Ge-
rais) — Não lomou conhecimento.

JUSTIÇA MILITAR
MANTIDA A CONDENAÇÃO DE

TOLTO REGIS DO NAS-
CIMENTO

O Superior Trihunal Militar, julgou,
ontem, em ginu de embargos, o prr>-
cesso em que o ex-esnitfto do Exércilo
Túlio Regis rio Nnscimento foi ronde-
narfo s pena de 12 anos de reclusão
e eonsirierarin indigno psra n oficia-
lalo. por ncórrião dnqucln cfti-le fle
Justlcn. Diversas vezes tem squíle
ex-oficial batido ãs portas ila Justiça
procurando livrnr-se do processo a que
responde p«r crime ile espionagem
Trlhunni desprezou os emharRo* •*•*

tendo a pena Imposta «o réu.

.1ULGAMKNTOS
O Superior Tribunal Militar conflr

mou as sentenças condeiintórlns
Aldo Fonseca, :i». xnrgcnto do ¦<'¦»*•
talhão Ferroviário, no Pntaná: Darçl
nitlrr da Silvn, soldnrio do 1!""J. R.J.
nu Rio Grande dn Sul; João Guslberln
de Ceiquelrn, soldado do 8», R>A>M.
7.*., cm Minas Gerais; .losé Duc» Fl-
Ilin, soldado dn 1». R.C.G.: Ani«V
nlo Jorge de A»»l«. «oliUdis d« Cn
do Comamlo ris Acailniil» Mtllisr ri»»
Atullmi Negi««: Leovalrln PaVnM, sol.
rinrtn rio T», Tt. ¦"'•« Mn Rio 0l'arlilí
do Sul; Rist-lIfloM Porei ('«Iclis». lf'1'ln-
,lo do I". ft.A.A Aéi. e de Lf'l M»U
rlcl.i, noldndo d.» 'J0- lll . nn I*.
canil rtformnu » Mnlfiw» cniidínij
Irtit». |i»l* »li»ul''l' ii «nliln.l" Nill.'«l"
Al'« d* l«ll*». ria H» rin Melfalli»
rim»» » Mnits-lm» ti" H» » I « •'"
Peiiisifibyfio refoimou • %»n>'H'ti *»•
»nlijlór||i. H»r« •*nnri»li»i- l*»*.i n.n
l«nim, ri-s i», « fl. IW», <Hn l'*rn»ni

buco; reformou a sentença absolutórln
para condenar Otávii» Rorirlgues da
Silva, soldado rio 12c R.I., em Ml-
nas Gerais.

REASSUMIU O CARGO
Reassumiu o exercício rio cargo dc

auditor da ls. Auditoria da 3». Re-
gláo Militar, o dr. Adalberto Barreto,
titular rio cargo que se encontrava no
gozo das férins regulamentares, dei-
xando as funçiücs o auditor substituto,
dr. Abel Azevedo Oamlnha.

PAUTA DA 1». AUDITORIA
REGIONAL

Dia 27 — Processo n. S.B54 —
Mllton Pais rie Azeverin, soldado dn
Forte São João — Arts. 217 e 182
do C.P.M. —- Audição ria lestemu-
nlia Aurlphebo Barrance Simões — Réu
preso; dia 28 — João Joaquim Pires
de Sousa Campos, 2*\ tenente R-2 —
Art 182 parágrafos fi», e 69. do C.
P. M. Convocação do Conselho Espe-
ciai de Justiça — Qualificação do réu.
DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS AS

AUDITORIAS
O juiz auditor Adalberto Barreto dls-

tlbuiu ontem, ãs Auditorias da' *!».
Região Militar, os seguintes processos:

ã 1». Auditoria —• ' Inquérito poli-
ctal-mililar procedido no Grupo rie Rc-
conhecimento Mecanizado pelo capitão
Rubem Moura Jardim, em quo figura
como acusado o soldado Nilo dos San-
tos, da mesma unidade, autor de agres-
sfio física na pessoa de eu superior,
hierárquico, 2». tenente Silvio rios Snn-
los Lima Torraca, rto Regimento Es-
cola de Infanlarln; processos de ln-
submissão refcrenleS aos soldados VI-
cento Teixeira da Silva e Adail Amo-
rim, da Academia Militar das Agulhas
Negras; José Severlno de Almeida e
Azil Pereira Nunes, do l'.\ R.C.G.

ã. 2». Auditoria — Processos: de
Insubmissão relativos nos «oldados De-
vair Gonçalves Oliveira e Agostinho
José dos Sanlos, da Academia Militar
rias Agulhas Negras; Antenor Cardoso
Reales. Sernpião Alves rie Andrade o
José Edilson de Brllo, do 1». R.C.G.

k 3s. Auditoria — Processos rie in-
submissão referentes aos conscritos Ge-
naro André de Oliveira e Manuel do.i
Santos, soldados da Academia Militar
rias Agulhas Negras; Manuel Raslll.i
e Antônio Lopes rta Cruz, soldados dn
lt. R.C.G.

apresentou ao ministro Renato de Al-
incida Guillobel uma mensagem do p»x-
feito da capital paulista e da Federação
das Indústrias de S&o Paulo e bem ss-
sim uma Bandeira Nacional oferecida
pelos Industriais paulistas ã Marinha
para ser usado no porta-aviões «tSiio
Paulo>. cuja aquisição é da Iniciativa
do governo daquele Estado.

Ao encerrar a cerimônia, falou o ml-
nlstro Renato Gulllohel agradecendo ã
cooperação dada pelo Estado de S.
Paulo, mostrando-se sensibilizado pelos
gestos de solidariedade do governo e do
povo paulistas, manifestando sua gran-
de esperança no valor do auxilio que
poderá ser prestado pelo paraue indus-
trlal .'daquele Estado no desenvolvimento
ria Marinha de Guerra. Finalmente, con-
gratulou-se . com Iodos os oficiais ri»
Escola de Guerra Naval pela maneira
com que representaram a Marinha nessa
oportunidade.
VISITA OFICIAL 1)0 MINISTRO AO

C. «BARROSO»
O ministro Renato dc Almeida Gtll-

lobel fará boje. ãs 10 horas, a primei-
ra visita oficial ao cruzador «Barroso»
que recentemente chegou dos Estados
Unidos sob o comando do capitão d*
mar • guerra Raul Reis. Essa belo-
nave está atracada no cais norte da
ilha das Cobras.

MATRÍCULAS NO C. I, O. R. M.
Encerram-se amanhã, na.Diretoria dc

Ensino Naval, instalada no V pavlmen-
to dêsse Ministério, as inscrições rie
candidatos ã matricula no Centro de
Instrução de Oficiais para a Reserva
da Marinha.

RECEBIDOS PKLO MINISTRO
O titular ria pasta recebeu, ontem,

em audiência, os almirantes Raul de
Snn Tiago Dantas. Egas Moniz de Ara-
gão, Nelson Noronha de Carvalho, o
deputado Vanderlel Júnior, e o sr. Ca-
milo rie Meneses. Por ter sido rineigna-
do comandante do C. 1. O. R. M.,
apresentou-se ao ministro o capitão dc
fragata Erneslo dc Melo Ralisln,

NA ESCOLA TftCNICA DO EXstROITO
O ministro Renato Guilobel, acompa-

nliado de seu ajudante dc ordens, com-
pareceu, onlem, ã, cerimônia de colação
do grau dos engenheiros militares que
concluíram o curso da Escola Técnica,
rii» Exércilo.

PROMOÇÕES K TRÀNSKKRstNÒlÀS
PARA A RESERVA

Foram assinados decretos promovendo
ao posto de segundo tenenle os sujofl-
ciais Joaclr José Gasparelo, José Rlbel-
ro do Nascimento, Pedro das Neve» «
Stlva, Rubens de Oliveira Castro e Ulh-
ses João Baraúna, os primeiros sargen-

gantos Atos Afonso dos Santos, 3o»i
Floriano de Sousa, Francisco Sales d»
Almeida, José Klpldio dos Santos. Jos*
Nunes dc Oliveira, Jorge Ramlro Carde»
so, Luís rir Sousa. Oslas Campos Ra«
belo, Severlno V~«anclo da Silva e 

'•
segundo sargento Ambrf.sio Rodrigues
Teles e Luis Ferreira de Albuquerque:
ã graduação de primeiro-sarjento o sa»
gundo sargento Januário da Cosia OM"
veira; a tercpiro-sargenlo ox cabos Ader-
bai do Espirito Santo Moura e Antônio
César Guimnrães; e transferlndo-os psra
a reserva remuneraria.

REFORMA» POR 1KVAL1DJMS
Foram promovidos a segundo mrgtnl«

o terceiro sargento Francisco de Assis
Trigueiro e a terceiro sargento o cab»
Antônio dn Cruz, e reformados por ln*
valides: definitiva.

EXONERAÇÃO »E OFICIAL
O presidente dn República assinou i1e<-

creto exonerando o capitão de mar e
guerra Fernando Almeida ria Silva d»
cargo de comandante da Base Naval d»
Recife.

AGREGAÇÃO DE OFICIAI.
Foi agregado ao respectivo Quadra,

nos termos do artigo S6 letra b) d«
Estatuto dos Militares, o capitas tt-
nente Zomar Pontes Ramos.

PROMOÇÕES J)E INATIVOS .;
Foram promovidos ao posto de pri- ,

meiro tenente, na reserva remunertdt,
os segundos tenente Alirlo Machado, B»'
nedito Gomes de Oliveira, Franciú*
Marques Lisboa, José Américo dos Saiv
tos, José Francisco dos Santo», Lul»
Alves da França, Luis Ferreira do»
Anjos, Luis Manuel da Luz, Manuel
Barbosa da Silva, Manuel do Nascimen-
to Jesus, Manuel Ninaut da Silva, JoS»
Domingos da Cruz; ao posto de «egund»
tenente os primeiros sargentos Manuel
Félix Caju) e José Luis da Silva; à
graduação de segundo sargenlo os ter-
celros sargentos José Fernandes do»
Sanlos e Pedro Brasileiro Bezerra: k
tereciro-sargento o cabo «loão Anlôni*
da Stlva: a cabo os marinheiros de pri»
meira classe Damlno Silvio dos Santo»
e Manuel ria Silva; e a segunda classe
os grumeles Alfredo Pinheiro dos San-
los c Maximino Belo Valença.

MELHORIA DE PENSÃO
Foram considerados promovidos a*

posto dc primeiro tenente o segundo-le»
nente Oldack Martins • ao posto de s«*
gundo tenente o segundo-sargento Re*
mualdis Martins Neves, ambos ji fe»
leririox.

DR. JACQUES HOUÜ
REUMATISMO

CL1NH'4 MÊÜICA
Av. .Vim. Barroso. 1% hi andar.

Tel.: 42.0088,
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OS CAMINHÕES
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ABREM CAMINHOS PARA O PROGRESSO
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Zhaith 4a f37" en»-»
entes. Capaelelecre po*
ro UO m3 aiU 3 sO.

Os caminhões Chevrolet estão semprn
presentes no árduo trabalho de abrir
caminhos para o progresso econômico
do Brasil. Nessa patriótica tarefa de
construir estradas, os ca min li õe»
Basculantcs Chevrolet sao os mais
eficientes no transporte de tena, cas-
calhos, etc. Inteiramente de chapa,
com refóryo eni toda a extensão dai •
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laterais, os Basculantet Cheirelel
oferecem carrosseria facilmente levan*
tada por meio de um aparelho hidráu»
lico acionado pelo motor,simplificando
a operação de descarga. Proporcio»
nando maior resistência e mais espa»
ço, os caminhões Chevrolet dan mais
lucro porque rnHnm mais Ump» ntt
eslrada — Juam menot lempo na ojirints.
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GENERAL MOTORS DO BRASIL S.A.
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Imprensa e jogo do bicho
M'ANDA o decoro profissional que o jornalista, ao .divulga-,

notícias que atinR-em ou lerem, mesmo <le loiijri\ a honra
e a dignidade de alguém, tenha antes o cuidado do

reunir provas robustas sôbre o alegado, capacitando-o, assim,
-im caso de necessidade ou de contestação, a produzir uma de-
fesa anipla e completa a respeito de sua atuação na matéria
lebatida. Publicar denúncias anônimas, difundir coisas so do
conhecimento de «faladores de esquina», não é. tarefa para uni
repórter que se presa. Os verdadeiros profissionais dc ini-
prensa, esses que amam a profissão que exercem, não pro-
curam nunca desmoralizar, sua classe, tornando publico ocor-
rendas que carecem de fundamento. Sim, desmoralizar e bem
o termo, pois quem dá curso a notícias inverídicas concorre
para desprestigiar o bom nome. de seu jornal,
conseqüência, a imprensa de um modo geral.
rentes desleais daqueles que, divulgando fatos concretos,
a preocuparão dc fazer sensacionalismo, elevam o conceito do
jornalismo." Tais considerações vêm a propósito de uma de-
núncia veiculada, há dias, por um vespertino, segundo .o qual,
fora organizada uma «caixinha» ná Delegacia de Costumes e
Diversões, com a finalidade de subornar certos jornalistas. Di_
o referido órgão que sâo vários os «banqueiros» do jogo do
bicho que contribuem para a arrecadação policial destinada
aos jornais. Publica uma relação de «pontos» onde se pra ti-
caria a contravenção, os quais estariam funcionando livremente,
graças ao «jabuculê» fornecido à autoridade. A única coisa

que não foi focalizada e que a nosso ver, dada a gravidade do
fato, .deverin ser a primeira, foi a questão dos nomes,
a, identidade dos corruptores nem a dos venais.

atingindo, eín
São os concor-

sem

Nem
Assim, tudo

ii-cã"pela base, parecendo mais tratar-se de ura caso típico de
despeito, de quem anda divorciado da «caixinha», do que pro-
priamenle de um problema sério a ser investigado. Quanto a
nós outros, que atirem a primeira pedra...

Era um conquistador barato
o delicado ancião

Repelido pela bailarina, agrediu-a com uma cha-
ve de fenda, deixando-a sem condução na barra

da Tijuca

Dois espetaculares desastres na zona suburbana
Um micro-ônibus invadiu um armazém de secos e molhados, no Engenho de Dentto,

e um ônibus espatifou-se de encontro a um poste, em Madureira
Outro acidente na rua do Catete Onze pessoas feridas
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VITIMASdoTRAFEGO
(mortos neste mês)
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Aspectos dos locais do desastre ocorridos, ontem na zona suburbana,
que invadiu, üm armazém e a direita o ônibus tle Nova Iguaçu que se
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A esquerda,
espulificou de

o micro-ônibus
encontro a um

Cléia Maria Gomes, dc 21 anos, é
bailarina especializada em musica
cubana, da .bollc» Bolero, em Copa-
cabana. Na madrugada de ontem, npiis
terminar seus números de rumba, saiu,
Juntamente eom nutras companheiras,
a passear rie automóvel com alguns
rapazes, freqüentadores da <,l»olte». O
auto dirigiu-se para a avenida Nle-
méiei e Cléia Ia apreciando a beleza
panorâmica daquele pitoresco recanto,
(•arioea. O homem, já idoso, que es-
tava ao volante, de nome Daniel, de-
lleado e atencioso descrevia os lugares
por onde passavam. São Conrado e
»ua igrejinho, o Gávea Golf Clube, e,
por tim, a barra da Tijuca. Ai, o
carro parou e Daniel entrou eom seu
jogo. Clcia disfarçou, u homem insis-
tlu e ela lhe falou fracamente. Daniel
passou, entào, por súbita transfor-
macão. Proferindo nomes horríveis,
procurou agarrá-la e, como ela rea-
Bisse, apanhou uma chave de fenda
¦ dou-lho tremendo golpe no braço
esquerdo. Em seguiria, sem que os
demais ocupantes do cano inlervies-
nem, Daniel empurrou-a para fora,
deixando-a na via pública, enquanto
o auto se afastava do local.

A bailarina foi medicar-se no Hos-
pitai Miguel Coulo e depois dirigiu-se
k delegacia do 17>> distrito, iianaijdii
sua aventura ao comissário de serviço.
Embora nao soubesse o nome com-
prlto ío violento amoroso, Cléia cn-
li-egoll a autoridade um cartão quo
,v.e lhe dera, no qual eslava iinprossti
-¦> seguinte : «Auiòlímousine de luxo —
4-ÜS-65 — Motorista Daniel. Ponto :
rua Adolfo Bergamini*.

Com essas Indicações, o comissárin
Ancora ria I.ii- vai identificar c ouvir
o agressor.
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Clái Maria Gomes

Para evitar depreda-
ções nos parques

infantis
Diante das informações trazidas ao

Bonh.cimento rio prefeito, dc que pes-
loas desocupadas estãn depredando o.s
parques infantis que a Prefeitura es-
U inslalando em vários ponlos da ci-
dade, determinou o. sr. João Carlos
Vital, a permanência ile um guarda
municipal em caria um «los centros
ilo diversões destinados a petizada ta-
rioca.

Assaltaram o andar
térreo da Polícia

ARJIOMBAMENTO
• HODOVIAüIA

REPETE-SK UM
KA ESTAÇÃO

Pela segunda vez, em alguns meses.
>i ladrões assaltaram o .gul.h.U flc
.íassagens da empresa de ônibus <ünl-
'»:>, na praça Mauá. Munidos de cha-
ves dc fenda c • pés ile ca lira-, Icn-
taram arrombar um pequeno corre c
como não o conseguissem, arrebenta-
l-nm' ns gavetas de vários móveis, lu-
vandii por fim a quantia do 70 cru-
'.oiios. O curioso é que tudo foi leito
priitieiimcnle is barbas da policia,
fois no mesmo prédio funcionam a
ielcgacia do 9i> distrito e a Policia
Marítima e suas dependências. Já de
outra feita, ps gatunos fizeram o «ser-
viço» sem serem perturbados; furtando
dois mil cruzeiros. Foi apresentada
queixa à policia rio flv distrito,

Faziam «campanha»
contra o porte de

arma...
PltKSOR. EM F_AGI1ANTE, DOIS
LARÁPIOS, QUE SE DIZIAM POLI-

CIAIS '

O operário Almir Gomes dc Figuel-
redo, morador nu rua Magnólia Ura-
sil 14'-, passava, na madrugaria de
ontem, pelo lugar denominado <Pn-
ralso», rm São Goncalo, quando dele
se acercaram dois tipos caria ncutlos,
os quais, alegando a qualidade dc in-
vestlgadores, lhe passaram uma revista
em regra, em busca, disseram, de ar-
mas proibidns. Feito isso, os dois ho-
meus se afastaram e Almii, por via
dc dúvidas, resolveu contar sou dl-
nheiro. Abriu a carteira c viu que
havia sido roubado em SOO cruzeiros.
Correu pressuroso à delegacia policial
do Neves e tudo contou no comissário
do serviço. Imediatamente, os invés-
tlgndorcs Pereira o Júlio entraram em
diligencias, localizando os dois «poli-
ciais» não muito distante rio local du
assalto. Os larápios tentaram fugir,
mas fnram alcançados, emncnhãndo-se
cm lula cnm os investigadores. Por
fim, subjugados, foram conduzidos a
delegacia e autuados poi assalto c rc-
sistência. Sâo eles: Jorge Antônio dos
Sanlos, dc '-1 anos, residente no morni
do Marlnliondo, o Cnlili Afonso Ilegal-
dino. dc _2 anos, morador nn rua
Alcides Figueiredo 38. Ambos rievnl-
vei-nm o dinheiro íurlado e fnram
mel idos no xadrez.

Mais um espetacular desastre
ocorreu, ontem, na rua Adolfo
Bergamini, no subúrbio do Enge-
nho de Dentro. Como quase sem-
pre acontece, dessa vez ainda fot
um auto-lotacão, o de chapa
4-00-58, da Empresa Transportes
Alfa Ltda., dirigido pelo moto-
rista Júlio de Araújo Teixeira, o
causador do evento.

Por volta das 7 horas, o refe-
rido veiculo trafegava por aquela
via desenvolvendo regular velocl-
dade, quando, em frenle à «Des-
pensa Popular», situada no nú-
mero 12d, perdeu a direção, subiu
a calçada, colheu uma senhora
que por ali passava e chocou-se
violentamente com a fachada da-
quela cnsa comercial, penetrando
nessa com quase a metade da
carrosserla. O motorista abando-
nando o veiculo, evadiu-se.

No Tosto de Assistência cio
Méier recebeu socorros médicos a
senhora que íoi colhida na cal-
cada, tratando-se da sra. Maria
Cecll.ia Seguins Balclxo, viúva, dc
R9 anos, residente na rua Mario
Çalderaro 107, casa 7, que sofreu
várias contusões, tendo sido, após.
internada, com suspeitas de fra-
tura do crânio, na Casa de Saúde
Nossa Senhora dc Fátima, em
estado grave.

As autoridades do 23'' distrito
policial tomaram as providências
de sua alçada.
PERDEU A RODA E FOT DE

ENCONTRO AO POSTE
Na. rua Carollna Machado, em

frente ao n. 82, um ônibus da
«Nova Iguaçú-Cascadura», de cha-
pas RJ 2-G1-95 e DF S-16-37, que
viajava em excessiva velocidade,
teve a roda dianteira esquerda
partida e. projetou-se contra um
poste de Iluminação. O «Chassis»
rto coletivo, que viajava lotado,
partiu-se ao meio e o seu moto-
rista, aproveitando-se- da confu-
sfio que então se estabeleceu, fu-
glu.

O comissário Magalhães Couto
compareceu ao local e solicitou o
concurso da Perícia. No Hospital
Carlos Chagas foram socorridos o.-,
seguintes passageiros: .lúlia Mo-
relra Lopes, dc 50 anos, viúva,
residente na rua Camilo dos R.°.ls

em
Dulce Seara da Conceição, de 28
anos, casada, moradora na rua I
Tipuia 125, em Anchlela; Lelicla
Muniz dos Sanlos, de 29 anos, ca-
sada, residente na rua Paraíba
n. 140, em Rocha Miranda; Ira-
perna Lopes de Abreu, de 40 anos,
viúva, domiciliada na rua do Joá
rt, 253, em Vaz Lobo; Libosa de
Azevedo, rte 40 anos, casada, mo-
radora na travesa CostJnha 68,
em Nilópolis; Francisca Júlla dc
Oliveira, de 35 anos, residente na
rua Dr. Manuel Reis 576, em Olin-
da; Severlno Roberto de Lima,
de 18 anos, trocador de ônibus;
Laudclino Alves de Oliveira, rie
37 anos, casado, motorista profls-
slonal, morador na rua Fernando
Mendes 760; e Aurora da Silva
Marques, casada, residente na es-
trada Nazaré n. 1.788. A última
vítima sofreu arrancamento de
dentes, e, como as outras, que
receberam leves contusões e esco-

retlrou-se depois de medi-nações,
j cela.
I COLHTDA PELO AUTOMÓVEL A

CARROCINHA DE LEITE
Trafegando, em grnnde velocl-

dade pela rua do Caleie, o auto
de chapa 33-20, cujo motorista
fugiu, colheu, em frente ao pré-
dio n. 122, uma carroça dc leite
de n. 1.113, do Laticínio S. José,
situado no n. 89 da mesma rua.
No momento rta colisão achava-
se junto a carroça apanhando 11-
tros dc leite, para entregar, o
vendedor ambulante Manuel Soa-
res Roque, rie 61 anos, viúvo, mo-
rador na rua Tavares Bastos 84,
que' se feriu com os cacos do
litros quebrados. O sexagenário
fot conduzido para o Hospital de
Pronto Socorro, apresentanrto fe-
rimentos leves, contusões e esco-
rlações. O comissário Frederico,
do 6» distrito policial, registrou a
ocorrência.

Total em
Total Jan

1950 .. 439
a Nov. 445
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Os casos dolorosos da cidade
Kstn scC-O, criaria rm -.1 rte sctenilirn ilr liltl, l»nra «ervlr ile InlrriiM».

illári- entre os |iri>|nislliis generosos ilo p-lillco * ** pennon» necessIlnilBn nn»
por 61c não socorridas, un Rlln.ir d caso n« I.lllll. conforme estnlistlrn mu»
Inzenins periodicamente, JA recebeu e rtlslrllmlii entre «» beneficiários e «un«
fiuníllns n minni de Cr* 1,1.0,«78,80, nl<> I de junho de lflfil. De Cem nn
cem casos, como de costume, lonlliiiinreiiios » dar n clfrn total dou rtoniitlvrm
dlstrlliuliln». '

Os leitores, qne nfto aulsirini levar pessoalmente os seus donativos nos eno>-
recos Indicados, poderão tra/.è-los ao «Diário de Noticias», onde iterfio recebido»
pel» nerPnrlft dísie Jornal, das B as IK horas.

A enlrcua, pelo «Diário de Noticias», lia» Importâncias recelilda», * feli»
tfldna ns semanas, fts quartas-feiras, entre 14 «» 1(1 horas, quando poderão vir
a. nossa redação os leitores que desejarem asslstl-ln.

CASO 1 . 469
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So e muito doente.
Nfio salie deles, nflo sahe
muito lon.a pnrn que éle

O pintor, que 6 velhinho, oloccnário, eslá,
Teve quatro filhos, um homem e Ires mulheres,
rte nin-iiéin dos que ninou. A Vlda tornoii-se-lhc
sofra apenas.

Kslã abriendo, por favor, num quartinho de pessoa que dele sc com-
padeceu, na rua Sousa Neto, 1)6. Mas tudo lhe. falta.

Há, quatro anns, velhinho mesmo, ainda trahnllinvn. NAo imitiu mais
«uhir nos andaimes, mas pintava os rodapés, as paredes hal.\as dns rasas
rm .ònütruj"--. Ortn ve/.. quando se, dlrl.ia para o trahalho, foi atropelado
por um ônilius. I>; ficou paralitiro,

K' possivel avaliar, sem mniores delnlhes. ns sofrimentos morais e »»
privações Iniimeras por que está passando ésse homem.

K" preciso socorrê-lo,

.'.„

Donativos em nosso poder
Importância recebida anteriormente, conforme discriminação

feita na edição de sexta-feira  CrS
Recebemos mais:

Em louvor ao pilo de Santo Antônio — casos 1.133 a 1.4G8 —
CrS 11)0,00 para cada, no total rie '.. CrS

AnOnlmo — caso Vl'i  CrÇ
Santa Luzia — caso »-ü  l-r*»
Pelo Natal de Jesus — caso 1.468 — CrS 1UÜ,00, e casos 1.418,

1.401 e' 1.393 — Crlf 200,00 para cada, no total de  CrS
_üisa Leite — caso 1.3S2  CrS
Em louvor ao S. C, de Jesus — casos 373 e 537 — Cr.S 200,00

para cada, no total de  CrS
Em inUmcüo da alma de A. M. C. — casos 1,384, 273, 1.150

e 1.4.68 — Cr.? 50.00 para cada, no total do  CrS
AnOnlmo — casos 1.343 V.*.'.' Cr5

casos 1.162, 1.431, 1.129, 1.111, 1.457, 1.444,

7.4S9.00

3.SOO,00
50,00
20,01)

1.000,00
100,00

400,00

200.00
25,00

Processado um "tubarão" de
Nova Iguaçu

Adquiria ilegalmente mercadorias dos criadores
Má dois meses o diretor do De-

parlamento da Produção Animal
da Secretaria de Agricultura do Es-
tado do Rio, recebeu denuncia de
que o negociante Meiik Simão, es-
tabeiecld- na av. Nüo Pessanh»
57, em Nova Iguaçu, mantinha
em seu armazém faiclinlio e rc-
moldo adquirido ilegalmente»

Tomando conhecimento dn de-
núncia, o alto funcionário flumi-
nense que a recebeu, loi ao lo-
cal, onde encontrou iA sacos do
produto. As explicações dadas por
Mellii foram do molde a ser evl-
tado o flagrante, sendo, entrétan-
to, o mesmo aconselliado a nfio
proceder de maneira a Incorrer
nas penas determinadas pela lei
referente a economia popular.
Passou-se o tempo c ontem nova
denúncia foi levada á. Secretaria
de Agricultura por criadores do
referido município, os quais ale-

haverem dois caminh&.s

FEIRAS de HOJE

¦_¦¦¦ i ¦ m m-*-maÊmm»m*mam»a---m*mam*am%%WaWamami^m^

\

garam

entre arrematadores,
leilão da Alfândega

«Zica», da praça Mauá agrediu «Flora», da
cidade de Santos

Briga
no

Constituiu, sem dúvida, a nom. pilo-
resca do leilão realizado na Guarda-
iv.orla dn Alfândega desta capital, o
riesaeulsado enlre o conhecido compra-
dnr rie muamba da praça Mauii. Ma-
nuel ria Silva Abreu, vulgo .«Zica.

Ècontra a leL
VOCE SABIA?

Motoristas punidos pelo diretor do
Serviço de Trânsito

Um por desordem e outro por desobediência ao
Código Nacional de Tráfego

o ¦lõGO DO ficho, famosa
criação do barão de Dru-
mond, 6 nina tias diversas

modalidades dr lotmkt t/iir. a
lei penal defini', cnmn jògn de
atar, isto è, aquele em quo "o

ganho e a, perda tlcpintlcm ex-
clusiia nu principnlmvntt tia
íorte".

Aos que o praticam, ''banquei-

W" Ou. "bicheiro", o ttrliilo SS
da Lei dus Contravenções Pénuis
prescreve a pena de prisão sim-
phs, dc quatro iiicüC- a um ano,
e multa dr, 2.000 a 20.000 «•nt-
tleiros.

F,' a isso que. sc e.r/ifif) cons-
tautemenlc. o cou trair nlor. Ca-
deia e multa.

Mas, _ tt. pessoa que simples-
mente joga. qur. fav a sua "fé-

-íii/ki", parque nti noitr. anterior
tivera um sonho promissor t Es-
lará isenta dc punirão*

NAo, ;».'•» n.sfni rfl. o paul-
grato Único tto ritatit, artigo fíR:
"Incorro Ilu JiriW <">" multa, de
'Ml a 2.000 cnr.ritos. aqueln i/ii"

parlicipa tia loteria (jogo (Io Iii-
i'lt!)i, riAOiiiln a ohtençtU, dr JuV-
mio ptirti si "ii '""" terreiro".

{.'tilllt, Sn 1'f», fl lll imi* llll-OII-
•íoiiltiwltt* itigni' im liieho o i/iihii
ii /«: «IHHIIIIie O tlniiln il"'-» lln
lifíti iirt-lltir * lllllllu i-W mi'""
ifn, /'ui )ii'liii'i|Hii, o* qliv 1'niiliii
lltipti>r,*itiiiiiiitliiH in In IIUIiI lll'tl'1
nu* lhe» Kiiii/iii ii» euminlm
imiti lun inun mon iiiiii/ilinnnii
tii*Hr,i dn "ÜlItHIIllfí" 1)11*
um lm 111111 fl* iiimii'liiii
mm ffOHlini' f nãn ptiriri i
m tii<»<, df iif,*ihiini '.' *Nn*
tu,,.- i, iiuiiiitiit pUii Iiiii,

O dlrelor du Serviço dc Transito re-
solveii' apreender, por um mis, a Caiv
leira Nacionnl rie Habilitação rio mu-
turista amador .losé do Sousa Almeida,
expedido pelo Hstario da Bnliin, por
ler o mesmo sido encontrado » Hlrlgir
ii auto de caiuii número HOS 982 IJ. K.
o por lies meses a Carleira Nacional

Atropelamentos
Na praça II de junho, i> bonde rfi

..70", da llnlia Cnscndura, atropelou
piluni Krimini., italiano, dc fiO anos,
morador na travessa Eurlcles de Ma-
los 3S. Em eslado riu choque, a vi-
llmn foi ¦.ijcurrida na Assistência; apro-
senlandu contiisOcs illü-orsas. O motor-
nclr., flguiu e a policia do 13" D. P.
tomou conhecimento do fato.

- - Na rua Carolina Machado, em
frenti n», prédio i-i, um micro-ônibus
da linha Cascndurn-lrn.in, atropelou"lofln de Brllo, tralialbndnr da Crnlial
dn Brasil, morador na travessa Vir-
j;inl(i, I.">1. A vitima wiiírcu fraturas
na porna direita c braço esquerd:..
send i iiitein.idn no Hospital Carlos
Cha.ns. O 'Jtn D. P. tum-ii Conheci-
menti» du fato.

de Habilitação rio motorista profissio-
nal José de Macedo, pelo falo de hii
dia 7 dc aRÔslo, fis "-1 horas, ulili_a:i-
tlo-sc do nulo dc passeio C)0(>7_, no
qual está matriculado, nele conduziu
vários Indivíduos e, compatuando com
os mesmos, illrlslram-sc íi esriuinn das
ruas Machado Coelho c RudrlRO <l"s
Santos, nnde se cneoiiiravam um tun-
«•ionário déste Deparlnmcnlo e um sou
limigo, aos quais acredifam, produziu-
ilo-lbes ferimenlos de natureza grave,
funindo a seguir.

Agredido a bala pelo
ex-empregado

ND INTERIOR
Dl*. TECIDOS
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Visitaram a Divisão de
Polícia Marítima

Dirigidos pelo capitão do Exército
Paulo Gaúcho l.eal de Mesquita, es-
l>veiam, ontem, visitando a Divisão dc
Policia Marítima tis oficiais da Poli-
ci; Militar, que concluíram o cur-
¦-.I de aperfeiçoamento, hem como alu-
nus riu segundo nno da Escola dc For-
irt-vfio dc Oficiais daquela corporn-
cSo.

Os oficiais e alunos visitaram várias
dependências ria repartição, palestrando
cuiu ii agente Nilo Guimarães, que
lhes prestou esclarecimentos sôbre as
i ilvldndcs, atiilniicf.es desenvolvimento
dn Pollcln Marítima. 0 capitão. 1'auln
Gáudio Leal de Mesquita o* professor
iii> Diretoria de Instrução da Pollcln
Militar, fazendo parle do grupo rie vi-
',1,'uiles us capitães Manuel Keitcira Kl-
Ilin, Nicni.inc Plnlo c tenente Alç.bln»
dii Travassos Pena. daquela corporn»
cio. capitai» Aini.uniu do Oliveira .lú-
ruu u lenriile .loão ItolIllEUCS Lupa,
nmhiis il» Pollcln Mllllni riu Ksladu dn
IVanuA,

Oforocia cigarros de
maconha aos colegas

o seu colega dc São Paulo, Antônio
Pinto dos Reis, conhecido pela alcunha
¦lc «Floro».

Informados de que o presente leilão
utorceia oportunidade para altos nego-
cios, o conhecendo as rhal.res possl-
bilidaries do grupo dc llcitanlcs pau-
listas, Zica, temendo ser prejudicado
pela forca econômica do seu rival pau-
lisla entrou em entendimentos, com íl»-,
no sentido de não se excederem, nos
lances, ao pregão do leiloeiro. Dôs>e
modo, as mercadorias levadas íi hasla
i-.eriam arrematadas por haixo preço
rom ensejo pnra grnndes lucros pa»a
os «trusts»' que operam nas Alf finde-
gas do Rio e Santos.

Na hora da batalha rios lances, po-
rém, «Fioro» fugiu ao prometido, ln-
zendo maiores ofertas rio que o grupo
oje (Zica».

Cessada a disputa, o lider da praça
Mauá procurou í'ioi'o para uma ex-
plica.ão, uma vez que o acordo era
para que a lèrca parle dos 1"i() mil
maços do cigarros leiloados ficasse nu
Rio, com o grupo «Zica». «Floros,
porem, :iãu eslava pelos autos, pois,
de saida, JA havia pôslo em jogo dois
milhões, cento o vinte c quatro mil
cruzeiros. Resolveu tornar sem cleilo
a combinação, para levar lôda « mer-
endoria pnra a sua «praça». .Zica
não se conformou c us dois entraram
a discutir, passando a llocar socos.

Entretanto, mediante a Interferência
de elementos de amhos os grupos, fo-
ram serenados os ânimos, saindo cada
qual para seu lado. Enquanto isso
ocorre verifica-se uma coisa liaslsn-
te significativa. E' que dessa disputa
alguém se aproveita, multo justamente.
Sn.» os aprevnsmes dos contrabandos u
a fazenda nacional, pois, se os arre-
matadores de contrabando se entende-
rem, as mercadorias nfto alcançara»
preços compensadores pnra o tesouro.

itÍFÍifc Siiiiõo, o negociante
processado

descarregado no armazém de Mc-
llk Mimão 180 sacos de remuldo
o 180 ditos dc farclinno, produtos
que vem faltando nos denuncian-
t*s, Como ropresenl-anle dos cria-
dores, formulou a denúncia a
Associação liural dc Nova Iguaçu,
representada pelo seu secretário
Otaviano Pereira de Melo.

Foi entfio organizada uma rilll-
gência, com a piilicin sendo apre-
elididos as 3U0 sacas do produto
sonegado ao criadores. Ficou apü
rado que MellU adquiriu o farcli-
nho o o remoido por duas gula
obtidas em nume dc dois' criado-
res 13 visados na Secretaria do
Agricultura, sem ciência, ao qui-
sc presume, dos referidos criado-
res. O tato causou grande escan.
dalo em Nova Iguaçu, principal-
mente por, se tratando de crime
inafiançável, sendo, apenns, apre-
endlda a mercadoria e aberto ln-
quérito sobre o caso na delegada
dc policia local.

Tribunal do Júri
ABSOLVIDO O HOMICIDA

Reuniu-isc, ontem, o Tribunal do
.Iiiii sob a presidência rio juiz Knus-
lino do Nascimenlo, a fim de julgar
o réu Maurilio Uma de S)usa, que no
dia 7 de setembro do ano passado,
cerca daa 17 horas, na ladeira do Sa-
copan, nns proximidades do lugar de-
nominado «Rodo», matou com uma
chave de fenda Milton Pnulo do Nas-
cimento.

Também havia sido denunciado comu
co-autor do Iwmieirilo, o desordeiro
Manuel l.imn dc Sousa que mais tarde
velo a falecei.

A acus.-u.-ãu eslcw n cargo do pro-
motor Arnnlrin Rodrigues Duarte, e »
defesa foi feila pelo advogado Wilson
Lopes dos Sanlos.

Findo- os debates, o Conselho d«
Sentença,..reunido na Sala Especial tv-
solvcu absolver o réu.

•__
HAVERÁ FEIRA' HOJE, NOS

SEGUINTES LOCAIS:
Campo de São Cristóvão, om

São Cristóvão; praça Ser/.eilê-
lo Correia, em Copacabana;
largo dos Leões, em Humaitá;
praça Condessa de Frontin, no
Rio Comprido; rua Francisca
Vidal, eni Pilares; run iMnia
Lacerda, no Estácio de Sá;
rim Barão de São Francisco,
ém Vila Isabel; praça Rio
Grande, do Norte, no Engenho
de Dentro; praça Progresso,
em Olaria; largo do Pnchin-
cha, em Jacarepaguá; praça
Vnlqueire, em Vila Valqneirp;
rua Adelaide Badajós, em Os-
vnldo Cruz; rua Gaspar Viena,
ent Engenheiro Leal; largo de
Gunraímn, em Vicente de Car-
valho; rua Antônio Vargas, em
Piedade; e rua Barão de íca-
raí, lio Flamengo.

BARRACAS DO S. A. P. S.
As barracas do S. A. P. S.

estarão estacionadas, hoje, nos
seguintes pontos:

Rua Domingos Ferreira, em
Copacabana; praça Rio Gran-
de do Norte, no Engenho dc
Dentro; praça Condessa de
Frontin, no Rio Comprido; rua
Maia Lacerda, no Estácio do
Sa: largo dos Leões, em Hu-
miiitá; praça 15 de Novembro,
no lado do Mercado Municipal;
morro do Jacarèzinho, e praça
da Bandeira.

Anônimo
1.139, 1.433, 1.463, l.d-lH, 1.164, 1.166 e 1.161
rara cada, no total de 

Silencioso — casos U15 c !U7 — CrÇ 40.ÜU para cada, no

Anommo —°:o__-'Í.'__9 — Crí'--¦'-.; caso 1.24*7 — Cr$ 40,(10,
e casos 1.250, 1.--7, 1.400, 1.249 o 1.460
para cada, no tolal dc 

Salário Familia — caso 414
O. K. R. — casos 1.45U c 1,451 —

total de 
Alzira — caso 510 — Crí 60,00,

no total de. 
nome de Jesus — casos 1,085, '-"•'. 105, 03b,

147 1.4MI, 1.384, 1.371, 527, 963, 851, 331, 514. 617, 650,
73l' 771, 969, 1.012, 1.022, 1.027, 1.065, 1.001, 1.095,
l.isl, 1.21)6, 1.219 e 1.230 — Cr.? 20,00 para cada, no
tolal de 

Em

CrS 20,00

cada, no

Cr?- 40,00,
CrS 20,00

Cf.Ç 25,00 para cada, no

caso 1.065'11 CrS 20.00,

123, 273,
617

CrJ

Cr$

Crí
Crí

CrS

Crí

Crí

260,01)

80,00

220.01)
300,00

511,00

30,01)

600,00

Crí 11.671,00

Entrega de donativos
16 horas, a entrega rieRealizaremos, ho.ie. quarta-feira, entre

donativos aos casos abaixo discriminados:
11 e

Casou ns. Crç Caso* ns. Cr» Casos ns. tri.

105 .. 20,00 Transp. 3.050,00 Transp. 1.981,00

123 70,00 963 .. 20,00 1352 .. 51),00
117 15,00 96S .. 20,00 1353 .. 25,00
íim 100,00 069 .. 30,00 1351 .. 50,1)0
273 70 00 005 .. 50,00 1355 .. 75,00
274 *' 20,00 1012 .. 10,00 1356 .. 80,00
•131 40,00 1022 .. 40,00 1357 .. 25,00
360 200,00 1021 .. 50,00 1350 .. 20,00
373 200,00 1027 .. 50,00 1360... 20.00
111 .. 3011,01) 11)18 .. 50,00 1361 .. 20,00
514 50,00 1005 .. 611,0(1 1361 .. 60,00
5'»7 20,00 1070 .. 30,00 1305 .. 20,1111
537 ".. 200,00 1091 .. 40,00 1366 .. 25,00
54,, 60,00 1005 .. 40.(10 1307 .. .50,00
599 30 00 U46 .. 85,00 1368 .. 50.00
117 10 00 ti.9 .. 175,00 1369 .. 2n,UU
627 .. 05,00 t'K-t •• *M- 1370 .. '- .00
9S0 40.00 USO .. 30,00 1371 .. 20.00
,-„7 60(111 1208 .. 15,00 13T2 .. 20.nu

rÀ ' 
1221 .. 40,01, 1382 .. 100,00

-,Í '" -- 1212 .. SII.0O I.1M .. 70.00 ¦
-•'? •' -tono i:m:í •• *lfl-"" lssfl '•*¦*'•""
- -' 12'7 .. 40,00 1386 .. 10,00
|fil •• '•*''" |219 .. 10,011 1391 .. 20.00
771 .. 60,1)0 ]25() •_ 4,, (m 1302 5üi00
515 .. 50,00 ,2-s inii.oii 1303 .. 200,00
K16 .. 105,00 ¦ ,.,R!, __ 20(M| |;|,;i7 ,, 20,(10
S26 .. 65,(111 |.,,jr) >É 20,00 1100 .. 20,00
851 .. 20.(III 1.j,,y __ 30.011 1401 .. 200,00
*5(> .. 50,IMI jjjoo ,, iii.oo MUS .. 30,(10

. S77 .. 50,00 i:)i2 .. 100,00 1410 .. 30,00
S79 .. 50,00 i;t1,s .. 40,00 1412 .. 350.011
SOS .. 60,00 1328 .. 3(1,llll 1411 .. 350.00
IK14 .. 50.(111 i;j;n ,. 50,00 1416 .. 300,(111
nor, .. 2:10.011 1333 ,. no.no 111s .. 200.on
DOS .. 50,00 1343 .. 25,00 1121 .. .20,00
BIS ., 10,00 1317 .. 50,00 1121 .. 950,00
917 .. 40,00 1348 .. 50,00 1125 .. 10,01)
936 ,. 40,00 1349 .. 50.00 1120 .. 50(1.00
915 .. .'"0,00 1350 .. 50,00 1129 .. 20,00 .

Transp. 3.050,(10 Transp. 4,881,00 Transp. 9.239.00

Casos ns. Crf
Transp. 9.239,00

FARMÁCIA!
d. PLANTÃO J

Kstao de plantão,
Man.-o 17

us seguimos,.

31

310
28
98' 5

215
361
213
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Princípio de incêndio
No picili»i o. 7.-"» da rua do Ouvidor

onde sc acha estabelecido O Banco In-
(luslrinl de Minas Gerais, vcrlticou-so
um prlnclpio.de Inecndiu causado por
um curto circuito na instalação cie»
nica. Compareceram os hombelròi a*
MslncSo Central, «tue, entretanto, n.uia
tiveram a lazer pois as chamas, cnm
o ilcsllcamcnlo ria iiiiifa por cmpir_.v
rios do referido eslalielei-imenlo dc crí-
illlu, JA se acha\a,n cslinlas.

Agredido a navalhn
.iniio' Bntlkts Patelm nn.ins, d»» 8H

«nu»., lumi iniiln munlclpul r..Hlenl»
Mil run l.ílipnlillno dr Oiurlm U4S,
»«»>ii li iiinimn unia lielmla lln lm»
imiuIpi iiii mi»nim inn. wnlilli» ild
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Natal dos flagelados
do Rio Grande do

Norte
Sob n patrocínio da sra. .landira

Café, esi»i*»sn do vice-presidente ad Ke-
pública, sr. Ca ré l"ilho, será realizado,
no Rio Grande do Norte, o Natal dos
(lacelados das sícas naquele listado.

Para ésse fim, jil -estão sondo arre-
cariados os necessários recursos e pre.
sentes-, iiue, oportunamente, serão en-
viários ao seu destino.

li cie
. V. IXio Branco

S. F. Pralnha 21
• rtlachuelo 109-a

Lávradlo 117
G. Caldwell

. C. Vermelha
A. Alexand.
Frei Orlando
Catete

G. Glicerlo
M. Abrantes
Vise. O. Preto 81

S. Clemente 18H
Mi Cantuarla 106
A. Quintela 10
HumaUA 110

JoSo Lira Sl-a
M. S. Vicente ls

-D. Ferreira 61-a
Av. I¦'. Isabel 46
S. Campos 119-a
Av. Cop. 551»
Av. Cop. Hll-a
Av. Cop. 1.212
Francisco sa is
Montenegro t2('-li
Vise. 1'ira.ia 616

(11 lojll )
Frei Caneca 5
Sao. Cabral

A merl cá
M. Coelho
Pedro Alves
Av. Salv. Sa

-Had. Lobo
C. da Paz
Catumbl

jM. u Barros
S. Crlst.
S. Crlst.
s. L. Gonsi
Piratinl

C., 'Bonfim
C, Bonfim

• C. Bonfim
C. Bon fi ni

. R. F. Xavier
Av. 2s Sei.

¦ A. Cavale
B. B. Kct.

2.103
1.187-b

D. da Cruz
21 do Maio
A. Cordeiro

• Arist. Calrc
J. dos Reis
A. Miranda
20 Outubro
J. Ribeiro
3. Ribeiro
J. Ribeiro
A. Carneiro

1
1.007

«22
319
516
151

7.304
63

251-b
3S5-b

20

1131 .. 210,00
1132 .. 100.00
1133 .. 170,00
1431 .. 130,00
1135 .. 100.00
1136 .. 100,00
1437 .. 120,00
U3S .. 100,011,
1439 .. 120,00
1140 .. 100,00
1141 .. 120,01)
1142 .. 100.00
1113 .. 100,00
1111 .. 120, IU»
1115 .. 100,00
1116 .. 100.00
lllr .. 100,011
ms .. loo.oo
MU» .. 120,00
1450 .. 195,00
1451 .. 125,IK)
1452 .. 125,00
1453 .. 100,00
1451 .. 100,00
1405 .. lOO.m»
1156 .. 100.00
1457 .. 120."0(1
1458 .. •liio.iM'
1159 .. . 120.01'
llfill .. 100.011
141,1 ¦¦ 100.00
1462 .. 170,00
llfill .. 120,00
MG! .. 120,00
1465 .. 335,00
llfili .. 125,00
1167 .. 120,00
146S .. 550,00

11.074,00

Noticiário do Estado do Rio

EM NITERÓI

53 mortos e 200 feridos
no desastre ferroviário

ocorrido no Ceará
TORTALil-ZA, \s (A-aprcss) -

In.ormav-CH dlvulgacln- polo

355
31
7Ií

273
77

100
200

SO
1 r,«

51S-a
-29

101 -a
S51
29!»
300
351

952-a
101
ÍOI

Av. 2S Set. 326
B. Mesquita 534-n
B, Mesiinila !'S6

Maxwell 3VS-a
V. Sta. Isabel 1
M. Fernan. 225-b
21 de Mulo 511-a

¦ C. Mayrlnk !I74
Snusa Barros ,',05

Pe. Nobrcua 100
Pca. Nações 91
L. Rego 28
Andrd Azevedo 91
A. Barcelos 5S4
Montevldeo 824 -a
_. .hinlor 1.976
A. Navarro 530
Bonsucesso 233-n
Av. Ilemoc. SI li
Uranos
tiranos

I iiunisi.i
J. Cortines
V. Magnlh.
Doiirarins
Aul. Clube
R. rin Pina
B. Marcial
V. Carv.
Mons. Félix

997
1.329
3(i-b
!i.S-a

226-a
395-b
2.884
1.300

109
1.IHII

781
Guajará 6-a

.Maria Passos 943
B, Porl ela 106-b
P. ria Rocha 1118
F. Marinho 45

Top-Zios 71
V. Carvalho 20
C. Machado 1.4S0
K. Nazaré 2.571
Bnis. Nova 4S
João Vicente 667

C. Benlcii» 1.037
K. Cardoso 450
N. Card. 2.12(l-b
Av. C. Vasc. 45

-filia 1-a
Cl. ile Andrade s
2 rie Abril 5
C. Acostlnho
Aca nan
A. Alberto

(loja)
Pifitr. Ca cuia
P. Freire

Bainha dos ibgeanos
fluminenses a srta.
Iêda de Mendonça

Reàllzou-se, anle-onlcm, em renhido
pleito na Inspetoria Re.kmal dc Ks-
tntlsllea, rio 1BGK, a elei<j*l(i da rainha
dos IhReanos fluminenses.

Eram candidatas, devidamente rc-
glslrarias na Secretaria do Cluho Ira-

meano, as funcionárias Vnlmaf Ste-
cher dc Oliveira c Ifeda Martins do
Mendonça, liinçiiihis, respectivamente,
pela Seçllo de Estatística o pela Se-
çllo de Admlnistrncao. dependências
ria repartição mencionada.

Foi eleita, por maioria dc um único
voto. a senhorita Iêda Martins de
Mendonça.

A solenidade ria coronçS.0 se ren-
llzarn no riia 2!i do corrente més, nu
decurso rto animado baile de fim
dc ano que .1á conslitiil uma tradição
nos meios estatísticos o sociais de
Niterói.

^^^y
SllIOVITA

RAÇÕES PRENSADAS^

MOINHO FLUMINENSE S. A.
* AV. PRES, VARGAS. >M>3

iM 23-1820-Rio tte Janeiro'*»

Desempregados cha-
macios ao Ministério do

Trabalho
Kstlio sendo chamados com urgência

ao Setor de Agência rie Colocação (
Coòpèrac-ó Econômica, 4' andar d<
Ministério do Ttiibulho, rias 1- às 1(
horas, saln ti, os seguintes ilesempre
gados: Osvaldo Meneses ¦•- Erly Fer
relrri de Araújo — MlIIon da Silvn —
Almàrlrido Toledo Pi-ii — Haroldo dl
Silva Esteves — Wilson Cesário — Jo,
thnnl Ferreira de Araújo — 1-XIIál'K
dos Santos — João Andrade o Silva —
Isaias Silva — Lindam, do Brito Fer
raz — Francisco Cosia — Nilo dc* Oll
veira — Marina Lírio Goulart — Apri
gio Inácio — Mário lincha dos Sanl»1»
— Manuel Antônio da Silva — Ceies
tina de Araújo Lima — Gilberto Ah o
de Araújo — Inácio Francisco — .l»-""
Camilo dos Sanlos — Abelardo Fariai
França e João Francisco Sobrinho.

17
33
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NOTÍCIAS da prefeitura

PAGAMENTO DE PROFESSORES DA CAMPAINHA
DE EDUCAÇÃO DE ADULTOS

Transferência de diretores de escolas — No gabinete — Compareçam ao Serviço de In-
formações do D. P. — Inspeção de saúde de professores particulares — Representa-

ções do prefeito — Atos do prefeito — Atos e despachos nas Secretarias Gerais de
Administração, Interior, Saúde, Finanças, Agricultura, Educação • no Montepio dos

Empregados Municipais
S»rA «têlnado nos dia* abaixo desig-

aa<t)s. nr> horário de 13 às 16 horas, 0
pagamento dos professores que trah»-
lham nos cursa: da Campanha de Edu-
rsiüo rio Adultos, referentes «os meses
ri» maio - .lunho (folha suplementar),
iullio v agosto, oberifcendo a seguinte
ordem: Dia 19, qusrls-felrs — Oo-
orrienailorcs: Dia '2(1 quinta-feira —
Cúrsta de 1 s 150: nia 21, sexta-feira
— Cursos du 131 « «TOO.

C;; professores serão identificados no
sio do recebimento dos cheques, me-
diante a apresentação das portarias de
designação.
TRANSFERÊNCIA WB DIRETORES

DE ESCOLAS
Para clfncla dos interessados, o dlru-

tor do Departamento de Educaçfto Prl-
mârla, comunica que, de acordo wm
ss instruções aprovadas, acham-se «.ber-
tas no Serviço de Correspondência du
referido Departamento, sito h avenida
Almirante Barroso. 81, Ií" andar, sala
f»12. das 12 fts lfi horas peio prazo
de 1fl dlns, a partir, de 2(1 do corren-
te. as inscrlcBes pAra r-moçfi-, rte dl-
nMnr dr escola primária para o ano de
1t*.v_».

A« escolas qu» se vncarem no d*»-
correr do ano, scrRn pi/enrh'<ias de
«r-Ardo com a classlficaeírb obtida pe-
lis candidatos, observado o dlspftsto
ao artigo 30. da RewiluçRn 30, de .1947.

NO GABINETE
Acompanhado dos oficiais do Exér-

rito equatoriano e do maior do Exer-
elt , br-çHelro, T. Cly L. Dnrrrele.-.
posto * sua dlsposlcüo pelo ministra
da Guerra, estôw» ontem, no palácio
r.uunâhara. em visita rtv> cortesia ao
prefeito .Toío Carlos Vital, o sr. Ma-
nuei DI«'.5 Granados ministro da Defpza
«In Eqimdor, ora no Brasil como convl-
rfad do Posso govírno.

Ao ensejo .-, «overnndor da cldndp
Convidou o Ilustre visitante e nwmbros
«•<• sua comitiva para um ahnflço. que-.«ri realizado no próximo síhado na
Ilha Af Broroli-. e para cnmnarecer m
domlnso ao Estádio Municio-.,, nor oca-
»laa do lòfzn nue ali •<er< disputado -»n-
tre at »n,uipps dn Fluminense e Km*-
rl"».

COMTARECAM AO SERVIÇO DB
INFORMAÇÕES DO D. P.

Mar!» Emilla .Tolinston — junte o de-
«*r-tn de provimento.

Amam Joaquim Teixeira — Junte
o dícirto d* provimento.

Moacir Tavares dos Santnns — eom-
p-r-ça para »»srlarerltiient.*s.

Lul'* Novais — Junte o decreto de
»r"-«.;*nl*dort».

Temlstnclís Monteiro Duarte — rnm-
paréCa munido de Cr.*1 in.nn pm ?<*|o«t
rir expedicnlv? dn r. P. F.. a fim rte
recebei' * certidfth reriuírlda.

Lul; Felipe Nosruelra — compare-
ça munido dr CrS 10.(10 em sflis rie
expediente ria P. D. F. a fim de re-
rriíer a certidfio requerida,

Maria .lo-f Bortips Caminha — com-
pareça para receher documentos.

i"-«í Gomes Nntuelra — Comnareea
r inirin rir CrS in.no em s*lns de t>x-
pediente ria P. D. F.. «. fim rte re-
erH*r a certidão nsf|Ui*rld«*»

H-Tnpnpsrdn. Tlnile Silva .F.scbilz —
».prc*vrt<> ns rontv»-rhequp.i rie janeiro
> novembro de Ifiõl,

Franrisro Mozart do Ttrrm Monteiro
— rrimoarera psra rumnrlr exisêncla.

COMPAREÇAM PAPA CTftNCIA —
Maurlcla da Rota. Daise T.onçs Glass.
«' >sé Pereira P.ibelro Aldemira Duncan
-i = Silva "orce,

PROVEM COM DOCUMENTO HARIT,
O PARENTESCO ALEGADO — -Tose"
Telxelrs rir Oliveira. AntAiiin dos San-
lo-. Nazareno AnlAnln Ca.itrlrlml. Ane-
dim. Lrtrlo de Marins, OlMa Mendes
«\lvrc. Osmar Oisliarn.

COMPAREÇAM PARA P.ECEREP.
DOCUMENTOS — Acnstlnhn Pereira de
^f»!n, João C.Dêlho Guerra Manuel RI-
b-lrn. .Toaoiilni Avieu«tn Geraldo. Tva
Bélmira-Teixeira. Maria da Gloria Te-
les. .To«.p do Coutn I.rmos Tt-ií de OU-
v«.i? f Sou«a. I.ino Franòlses- de Ma.
c-riri. Abri rhajas de Oliveira. Miguel
Gomes de I.lma Coelho, Ernesto Manuel
Hs Silvai Hortêncla Piror Vale Amília
Rarbri>a Soler. Amélia Barbosa Soler.
Anpclina Bo-ge* da Silva Rosa. Julieta
Leal C-flho. Orozima Pinto Costa.
Carmem De Marta Seron da Mota, Ale-
«candre da Silva. Maria I.ucilia Dar-
ir»u Mlaguti. Tomaz Gama. l.uls An-
t^n;.. Nogueira, Onrilna Gonçalves Ma-
nado JnSo Francisco Marques. Maria
Olímpia de Moura Rela, Arminda Amé-
rica Correia rto Azevedo, Ana I.eticia
**a Frota Pessoa Lnurençj Gomes. Or-
rilia l.opes rios Santos Deslriérln Fran-
else" da Silva. Jos* Régls Pacliecn Pt-
rvira Oscarlna Cardoso de Ollvelr. Azu-
r<<> Ramalbn de Brilo. Manuel rte
Paiva,, Eucllde* Godofredo Ribeiro

Mende» Viana, Odir Pires Ferreira. Ma-
rlft de Lourdes Azevedo Figueiredo,
Zilda, Vernéelial Alves, Gllcérlo rie Al-
mélda, Albertina Moreira Alves. Ar-
mando Diez, Aldil Sampaio l.anse,
Rnsallna Barbosa Raimundo — rompa-
reça para cumprir exigência.

Rosalina. Barbosa Raimundo — oom-
pareça para cumprir exigência.

Francisro Vlrcnle Scarano — compa-
reça munido de CJr 10.00 em selos
de expediente dn P. D. F., a. fim «Ie
receber a «vrlldfio requerida.

Eduardo da Sllva NogueinA — apre-
sente o titulo de pensionista.Josó An-37. Dias — compareça mu-
nldo de CrS 17,00 em selos dc experilen-
te da P. D. F. e um selo Hospitalar
para pagamento da devida taxa de
perempçfio e receber dorumento.

COMPAREÇAM PARA RECEBER
DOCUMENTOS — José Mnria Monteiro.
Isaura Canabarro Pereira Paranhos,
.Toã} do Snusa, Henrique dc Jesus. Jo-
ventino Florêncio da Costa, Artur de
Castro. Josí. Augusto da Fonseca. Ma-
nuei Marttnho,. Honórlo Josí de Oli-
velra, Benjamim Pereira. Deraldo ile
Jesus, Júlin de Faria Albernaz, Amília
da R;ocha Nogueira, Maria Nicolau de
Brito. Djalma Hflsselman.
INSPEÇÃO DE SAflIlE DK TROFES-

SORES rARTICUI.ARES
Submetam-se a inspeçfio de sailde,

segundas, quartas e sextas, às Y2 ho-
ras, tírçaa quintas e sAbados, lis 8 ho-
ras, nos seguinte.; Distritos de Saíiile
Escolar, apresentando a Carteira dv?
Identidade:

2» DISTRITO — Rua Joaquim Pa-
lhares, 34 — Hilda Mesquita, MariJria
Soares Martins, Nice Fernandes de
Azevedo Plutarco Mesquita.

30 DÍSTRtTO — Rua da Gloria. 2(1
—Nilza Vital Coimbra, Wilson da Silva
Gjmes.

4» DISTRITO — Rua da Passagem,
304 — Maria Nllda Vieira, Nilton d«
Azevedo Cruz.

7" DISTRITO — Av. Melo Matos. 34
— Hélio Barbosa Gomes.

S« DISTRITO — Rua 24 de Maio,
nm — limar Sabagh, Jamile Teixeira
I^)pes.

90 DISTRITO — Rua Arquias Cnr«
rtein, 50S — Lida Lourenço rte Mo-
rar..-. Maria de Lourdes Barbosa Viana,
Valriomito Batista rio Patrocínio.

EXAME RADIOLrjGICO — Umlie-
Una Figueiredo ria Sllvn. Zéia Siqueira.

Compareça ao exame dc ralo X
tAbreugrafiia! no Instituto Médico Pr.
tingogiCr, «Osvaldo Cruz», ft praça Gui-
lherme Guinle. sem numero, As segun-
rias, quartas e srxtas-feira-.« íis 1K lio-
ras, terças, quintas e sábados, fts
S hora.;, apresentando prova de identl-
riade.

RUA DA JUSTIÇA
Lote in 311x10 próximo » estrada
Braz dt* Pina, rende-».* urgente,
tVralar com Mano«*l eatradn Vlcen-
«-> de Carvalho. *S. apto. 201 —

Var, Lobo.

REPRESENTAÇÕES 1)0 PREFEITO
O prefeito Jofio Carlos Vital, féz-sc

representar pelo major Euclides da
Silva Bóia, seu assistente militar nos
seguintes atos: colacSi- rie grau dos di-
plomandos «la E. S. G. T. Visconde
rie Mauá; comemoração de Slmâo Bo-
livar no Museu Histórico, sendo confe-
lenrista o millistlb Plenipolenclârio do
Panamá: na missa campal celebrada no
quartel rio C. P. O. R.. por alma rio.i
reservistas morto1', na InauguraçSo da
exposição dc Udo Knoff; c na soleni-
riade riu Inauguração da Exposlçfi.3 Fl-
laltMica Regional.

ATOS DO PREFEITO
Nomeando de acordo rom o riecre-

to 3.770. para o cargj de químico, o
prático do laboratório Marln da Glrt-
ria Guimarães de Sousa c Sllva; trans-
ferindo Jorge Zacha pnra a Sccrola-
ria de Finanças; autorizando o veterl-
nário Nilton Guimarfles Alves a nu-
sentar-se do pais. a fim dr. sem outro
ônus para a Prefeitura, além das van-
tagens inerentes au seu cargo em vi-
sita'a República Argentina.

Despacho: Odete da Rocha Garcia
— Indeferido. Nfio foi observado o
«iue dispõe o artigo 47 ria Instrução
Geral n° 3, de 3 do fcvercir0 de 1048.

DEPARTAMENTO DO PESSOAL
Despachos do diretor: Gllda Monlene-

gro da Silva — Retiflque-ce; Clarice
Vieira Correia Mendes Anlas — Nada
há que deferir; Sebastião Francisco de
Sousa, Maria Rosa Mendes — Indefe-
rido; Antônio Rodrigues dc? Santos,
CWildc Augusta de Matos — Nada
ha. que deferir; José Malet — Arquive-
se: Ernani Cândido Dias, Faustina d.»
Santana. .Io5ii da Silva, Glória Maria
Costa, Carmelita Snles dos Santos —
Pague-se. em termos) Jnsé Matos. Be-
nedito Alves de Moura. Ernesto Correia
da Silva e outros — Indeferido.

Serrotaria (icral tio
Interior e Segurança

Alos do secretário geral: — Dcsig-
nando Válter dn Oliveira para a De.
parlamento de Fiscalização

Despachos: — Bernardino toureira —
mantenho o despacho: Leopoldo Ferrei-
ra. Guilherme Lima H. Mispelhoen —
reduzo a multa li 4' parle, se paga
dentro de dez dias; Otávio da Crua
Fernandes, Dcnizart * Silva Lourenço

e Jíilio Franeisc, de Andrade — itiàn-
tenho o despacho: Estelll* Farias Rn*«
tos e Salvador Marzulo — mantenho
o despacho.

Secretaria Geral Ae
Saúde e Â**i*tência

Atos rio secretário geral: — Deslg-
nando Breno Acbll e Anita Coqueiro
Furtado para 11' Departamento de Hi-
glune; Nicnia Stanz.inla, Silvia Ferreira
Cordeiro, Edite Araújo, Ana Amélia
Carneiro Sampaio e Rosaria da Con-
ceiçái» para -3 Departamento de Assis-
tíncia Hospitalar.

Secretaria Geral de
Finanças

Despachos do secretário geral: —
Júlio Furquia Sambaqui e outro — deu
provimento ao recurs, para dispensar
a multa; Associação Atlética do Grajau,
Jornal do Comércio, Correio da Manhí,
O Radical, Folha carioca. Diário d»
Noite. A Manhã, Jornal dos Esporte.!— autorizo o empenho: Alberto Soares
Bastos, Isabel Gonçalves Pinto e Mari»
dn Conceição Martins — restitua-se.

Secretaria Geral de
Agricultura

Despachos rio secretário geral: —
A. C. Lace Fllh-, * Cia. — autorizo;
Mário Duarte rto Nascimento e Vandí
Cordeiro Guimarães — mantenho «
auto.

Secretaria Geral de
Educação e Cultura

Atos rio Secretário geral: — IDesil-
nando Leon* Teixeira d» Vasconceloi
para 13 Departamento de EducícSii
Complementar; AntOnio Henrique lidit
Santos * Domingos Lourínco d* Llmi
para o* Departamento de Educação Prl.
márla.

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
PRIMARIA

O diretor désl» Departamento «ssl»
nou, onlem, numerosas trAnsfarênclaü
e designações de funcionários, cuja r«i
tação nominal será publicada no Dláriit
Oficial, seção II rie hoje.

MONTEPIO OOS
EMPREGADOS MUNICIPAIS

DESPACHOU DO DIRETOR
Joana de Sousa Matos, Jorge Freire

e Silva «Julgo em ordem a documen-
tação apresentada.

Antônia do Amarante Pere.* iDefei'1-
rio, dc acordo com o Informado e obe-
doclrias as prescriçóes legais».

Nicolau Augusto de Araújo «:D*fe-
rido. em face d 3 processado e nos ler-
mos rio artigo 80, letra «B». do decre-
to 3.397. rio 9 rie maio de 1930*.

Hamelgizki Ferreira Braga «Defwl-
do, de acordo rom o informado e obe-
decidas as disposições legals>.

Hilda Amaral Nascimento, Afonso rios
Santo.s, Maria Amália rie Sousa Dia»,
Antonlela Carmo ria Conceição João
Anlônlo Garcia — «Deferido».

EMPRÉSTIMOS
Será efetuado hoje das 8hl5m às 1(5

CATOLICISMO
CONCURSO PARA IMAGEM ARTIS-

TICA DO SAGRADO CORAÇÃO UE
JESUS

Promovido pela. Sociedade Brasileira
rie Arte Crista, reallzou-sc o concursu
para confecção rie Imagem artística do
Sagrado Coraijao rie .Imiis.

O júri composto pelos srs. Altreilii
Oalvllo, Humberto Cozzo, ura. Regln*
veiga frei Sebastião Hnaselmann e ar.
WAihl Rodrigues concedeu os prêmio»
nos séguites artistas: Prêmio Minis-
t«rlo da Educação — Jaclra Carvalho
(pintura); Prêmio Prefeitura, do Dis-
trito Federal — Joaquim Sousa íescul-
tura)' Prêmio F,p(,scop*ido Brasileiro —
Ario Malagoll (pintura).

Os trabalhos acham-se expostos rn
Museu rte Belas Arte», durante torie
êste mês, podendo ser visitados dlá«
riamente. d« JS »s I* hora», com ex-
reçao de sábado nue é de. 12 As 13
hora*.
HORA SANTA DAS ¦ PROFESSORAS

Realiza-se, amanhft, »s IS horns,
na matriz, de Santana, mais uma Hora
Santa rias Professora», sendo prega-
dor o parir* Álvaro Negromonte.

Cem vagões com estru-
tura metálica para as

nossas ferrovias
O Departamento de Estradas rie

Ferro do Ministério da Vlação acaba
de assinai u termo de contrato para
a aquisição dc cem vagões fechados,
rom estrutura metálica, exceção feita
«lo assoalho e do revestimento lateral
Interno, lotação de irlnla toneladas,
calculada parn suportar um carrega-
mento 1I0 :'0% superior ao limite de
carga, bitola rie um metro o de 12.600
milímetros rie comprimento entre en-
gales. A entrega rios primeiro» S0
vagíics será feita dentro de dois meses
e as dos 50 restantes dentro rie três
meses, e a fabricação rios mesmos
siorá feita em São Paulo, metade pela
Fábrica Nacional dc Vagões, e a ou-
lio metade peln Companhia Brasileira
rie Malnrinl Ferroviário.
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GELADEIRAS e TELEVISÃO
ÚLTIMOS MODELOS - DIVERSAS MARCAS

NÍQ COMPRE SEM VER NOSSOS PREÇOS

PALÁCIO das GELADEIRAS
RUA DA ASSEMBLÉIA, 105
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horns, o pagamento das seguintes pio-
pontas de empréstimos:

PnOPOSTAS — 37460 39575 «lOSiM
<1,WG2 «10í)6rt «109T.5 40966 40987 40968
4tl!)P 40972 40974 4097.1 4097fl 40979
-10081 40982 40983 40985 40987 409Í8
403898 40990

SEGUNDA CHAMADA — COMUNS
— PltOPOSTAS — 36224 38332 38S28

EMEnGftNCIA — MATRÍCULAS —
H05H 5734 HS58 12283 19407 21193

2204» 25194 27519 32051 333.10 33385
50764 60407 67530

SEGUNDA CHAMARA > EMER-
OtiNCIA — MATRÍCULAS — 20470
44948 406ns

SEGUNDA CHAMADA — CASA-
MENTO — MATRÍCULA — 2395

O pagamento das propostas anuncia-
das nés mês e nio procuradas «te1 a
presente data, far-se-a as quintas-
felrns.

OMJBK MUNICIPAL
PECÜLIO — A beneficiária do lóclo

Alberto Pereira da Sousa, recenlementa
falecido, recebeu na Tesouraria do Clube
o pecúlio a que tinha dlreHo.

SEGURO CONTRA ACIDENTES —
Estu convidado a comparecer a Te-
sourarla do Cluhe. a fim de receber a
Indenização a que tem direito pelo acl-
dente sofrido, o sócio sr. Nelson de
Sousa,

BINGO — Terá inicio ho.lc, «íuarla-
felrn as 20h30m, na sed* de HaddOCk
Lobo", as séssOv»* de Bingo do Clube
Municipal, dedicado exclusivamente, pa-
ra divertimento dns srs. sócio* e exams.
fnmilias.

VESPERAL INFAN'I'II« DK NATAt,
— Será encerrado amanhft dia 20. na
Secretsrla do Cluhe. á av, 13 rie Maio
no 13.23° andar, rias 12 as 19 hnras. >i
registro rios filhos e Irmãos atí 10 ann/
dns srs, associados para ohtencío do
cartão rie In.icrlçao que dá direito a.is
brinquedos que serSn oferecidos nos
aludidos menores no rila dp Natal, das
15 ás 18 horas, na sede ria rua Had-
doeis Líibo.

FESTA DANÇANTE — Sábado, dia
22 das 21 ft 1 hora. ser* realizaria
um!i festa dançante, animaria por AU-
mn orquestra. Tra.le rie passeio rem-
pleto.união "in* ornl* ar io* MUNICIPAIS

Recebamos;
rO presidente da Comissão Central

PTó-aumenlo de venrlmenlos dos Servi-
dor-s Municipais em face da assem-
hlóln rio dia 22, convida todos os mem-
bros da referida oomlssílo. para uma
reunlfto preparatória em sua sede dia
20 do corrente, fts 18 horas.

— A Unlfto dos Operários Muni.
ripais, sita ft rua AConsa Cavalcanti,
1344, realizará nt) próximo dia 28.
domingo, das 14 horas em diante, uma
festa de Natal oferecida fts crianças,
constando de cinema innafttl <t.lhO\v>,
distribuição de brinquedos, gorteloi de
vários prêmios, etc.

A Comisslío Executiva comunica ain-
da ao quadro social da U. O. M.. que
a dlstrlbulcSo dos cartões para a aqui-
slçfto de brinquedos. esM senrio feita
(llftrlamente, das 12 ft* 18 horas».
mF-JUDICADOS OS FIJNOIOtfAlUOS
DA PDF (tVT. TRABALHAM COM

«RAIOS X»
.IA fax. lempo que a Secretarie de

Educaçfto fêz divulgar .iá hawr sido
feita a, relação dos funcionários dt
Prefeitura que. de acordo com » lei
194. têm direi!-, ft gratificação rte 30»i»
sobre «.eus vencimentos, como rompen-
saçfto pelos riscos que correm por Ira-
lialhaivm cnm • Ralos X». Entretanto,
n «DIArln Oficial» ali" boje, ná, pu-
bllci t psrb releçn,- c por Islp ob
Inlerewado- ainria nfto foram pagos,
pnls o pagamento depende da aludida
nulilleacHõr

B' lanienlAvrl que se procure preju-
ii.i-.n uni direilo lli|uldo i> Inunfltinivel
ile lalt, funciona rio» que >>e Véfll >m«a.
cario» de perder a gi»llfli;*çftu, pr»«-
!•¦ a cali em e.veiclilns fin<l«r«, »* nlo
ii*ir paga at«i 31 rin eoiTinll,

Por que ii».« deiniii»? l')iOU« a H».
rrelmlii rie Kiluinríri anda »* lllll»»
imn ii •liláilii ilfuiali. f iinm «ir ir,H
H irlMi-An i|e li  i,i rr-ir',.» 'ii'i-
imiti, ita nin |ii*iennv ii cifvfldn ói|án,
*|le |)0l nll,*'* liiiii 1*1 I i"'1'"'"' *'•

ll*»'» iiiiiiIii pm b n,ii| ii uni i'«*iu
n iiiili*,li, it» iiiifní» u,i«i|.i"n' «t qu» ii).
(l*in m» füinêiiuíiiclii

Ut liilt*iiufH<f]« UU» birt l*b' «iU'/"1
«liiiiiii«' ri» UH du»niii'|iriii eiilo- l»>
SHl' lllll IPÍlil » .«J»-' l*l*l|.| il» Vniat'
»í»i • »„ .nnn». riíniiii im »»n!iiM
iii ir'in»m H»|i|« ¦ **'* il»Hliti\iUi"»K'
ln ttll „ ,,,., (4*l'l»:'»" "W* Illllil'*
.*, , i„ I, # Kltll |'H* lll» I»* I *»»'
•fi|.«H* fui I"

Professor Su-
plétivo da PDF

Vend«m-ae Súmulas •
Apostila» das aulas do

Instituto Americano de
Preparação a Concursos

Av. Erasmo Braga, 255,
Sala 701 .

úéüui
JÓIAS ANTIGA»

•ara Natal « Ano Bom
façam uma visita o

JOALHERIA ÚNICA

DR. OSWALDO FRAGA GUIMARÃES
UVnii ÍIOCENTE DA KSCOLA W. MEDICINA R CIllURniA

ninlea Médle», Moléstias «I* Ni.trlçfio, «Icera» «Astri.n*, Dlslíete*,' Rcglnicn», etf,
Metaholiimo Basal — Con-ult<irlo: Bua Paraguai, r. Si «librado — Méier •**»

Teln.: 39-1153 e 48-8370 — lHhrlamente, daa 10 ft» 18 horas.

ATENÇÃO
Compramos máquinas SINGER, PFAFB1 e ALIA, máquinas rte
AJOUR, eiíuerda d« PESPONTAR, nfto fan; mal se estiverem bl-
chadas ou empenhadas. Atendemos em qualquer distância, rciWKM
em NITERÓI. Pâ*amos no ato. RUY MAFRA «t IRMÃO. - RUA

 ARISTIDES LOBO, 134 — TEL.: 28-7547.

PIANOS NOVOS
a /uc4 ivrwir RecebêUp/Ns,as0Sa,qmadospianosBLUThNÇR'
A LAhA iNlLJli ERARD-BENTLEY de apartamento. Antes de com-

prar venham ver os nossos prejos e eondijôes. Aceitamos trocas. Rua Assembléia, 85^.

Enceradeiras Eletrolux
SEM ENTRADA - SEM FIADOR - 2 ANOS DE GARANTIA - ELETROLIXA,

soalho, aplicável em enceradeiras de 3 escovas. Preço no varejo. Cif 280,00.
de cera ELÉTRICOS, AUTOMÁTICOS e Aspiradores de pó. — FONIEt?

 Rua Evaristo da Vei/za, 73

para lixar o ai-
- Espalliadores

& BURICHE LTDA. —
Sobrado — Telefone: 32-2493. 

nas três lojas do Q CRUZEIRO

FOR PREÇOS DE PRESENTE
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CrS 345,00 OS 49.80 CrS 149,80 ^C4 249,00 \
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rr"DEUS NECESSITA DOS HOMENS
íjvfò AMBIENTE brctfto do «êculò passado, a história de Quef-

IN íelec aborda o piioblema dn legitimidade do sacerdócio, e

o filme, por sua vez, tira conclusões apressadas. Como a de que
Deus necessita dos homens, porque veio à terra como nomem.

Todavia, sem o querer (pelo menos
aparentemente), prova que .os no-
mens é que precisam de Deus. A ms-
tórin, em linhas Rerais, conta-nos que
umn coletividade de pescadores, dc-
vido ao seu mal comportamento»
vê-s« privada do respectivo pároco.
Como não podem passar sem culto,
clesem Thomas, o sacrlstao (exce-
lente trabalho dc Plerre Fresnay,
com alma e tipo exatos de aldeao),
para as atividades liturjrieas. Cons-
cio ile que não pode investir-se em

SCHUBERT EM NOVELA

JaU£JÊÊuS^MÊa\fy~.,—

^j\ÊaWf\MÊLy\MTÊm^^'MTMTlÉiBl

D'

Côns-
;e em

funções as quais não estft lcpalmente habilitado, êste concorda

&$£¦ ^doutrina cristii, mas recusa-se a ««ciar --;«jm prega
trar sacramentos,
terrâneos, e dispõe-se

Sem embargo, deixa-se convencer pelos con-
missa. Nisto chega um cura

ilha de. Sein,a re/.ar

i*.

(côrr'ete"atuaCão"de Brochard),_designado para a

• nõe fim ao drama dc consciência do fervoroso inornas, que

capitula Tntc o se„ rigor paroquial, embora apoiado,pelo i com-

pinheiros; que desejam vê-lo, a todo custo, no presbiteiio, por

m0tÍ^rreC. 
sóS, 

'mc™ 
«W», suportando o Peso «IramA

SÍnCeÊ°stP 
filme a despeito da solução arbitrária que reserva

o da Bienal de Veneza. Assim o do Office Catlioiiqne jniernn

""""li 
da Bienal foi disputado a muitas fitas, dentre as quais,

tím%ttemtSTe°ligíosn„sSou melhor, para-veligiosos já não cons-

«tuen, no^íadé pira o autor de «Dieu a besoin des hommes».

íSa-nos a propósito, «La Symphonic Pastorale», baseado em

Índié Gide e grêmio Cannes 946. Aí, contou, também com a

mh,Aa ,lo« eennrlstas Jean (Le diable au corps) Aurenchel e Pier-

rj BSst B o resuItadoíòi melhor. Sua câmera garantia, então,

íima viveza de ritmo e de estilo dramático, que, em alguns casos,
SS, E o «script» observava lécnica mais convincente, o

bastante peío menos, para evitar climas como o daquela decl-

.a« rhrnntnmentc lançada, de que toda a aldeia comparecera

à missa do novoCpa"e Isto depois de «ma assembléia secreta

JVULGAR a viria e a obra rie grandes compositores, principalmen-
te os românticos citjns obras .10 tomaram populares Vela rique-
za o beleza ria. melodia,-tem sirio nm bom filão paia as fábricas

rie filmes, desde que apareceu, o cinema sonoro. A conjugação do es-

Maculo visinal com o musical, resulta sempre satisfatória, quer dn

ponto de vista recreativo como do cultural, impondo ao mesmo lempo
ao grande público, um rápido contudo com a música erudita, que, do

outro modo cie nüo se animaria a- procurar.
O rádio' embora, sem, o elemento visual, desperta, o mesmo mie-

rôsse como'assistimos todos os tlias com o exilo srm precedentes das
novelas seriadas. A dramatização ria vida dos grandes compositores
0 músicos, sempre cheia dc lances emocionantes e romunlwos, oferece
rto escritor rádio-lealral imensas possibiilriutlcs de fazer uma obra de
valor permanente. . . „

Sckuberl por exemplo, "o mais poético de todos os músicos- ,
na ojiiniiio de Lizsl; o. mais fecundo compositor de eanções artísticas
de que deixou para mais de (500,, o autor rie magníficas sinfonias, rie
música, de câmera e para piano, vivou, e morrer pobre, não lendo pas-
sado dos .31 anos, solteiro e sem amores, embora lenha enriquecido
os seus editores. , ,, , „,, , ,, ',

E' a vida do autor da. "Sinfonia Inacabada", ria "Serenata" e ria
«Ave Maria" que Junet Clair focalizará- na novela "Os deuses tam-
bém. amam"' a ser apresentada na Rádio Clube dò Brasil, a partir
de sexta-feira, 21. da corrente, ás-vr horas, com ilustrações musicais
pela. Orquestra de Cordas de PRA-3. '*,

As biografias dos grandes vultos ria música, poderão trazer, para
as novelas radiofônicas, a apreciação, de um. novo contingente de
ouvintes daqueles que, já conhecendo o assunto, gostariam rie reno-
var as suas emoções.

.
De Michcl. éimon, dos programas "França Eterna,'/, "Doce Fran-

ça" e seus organizadores, recebemos amável cartão de Boas-F estas,
acompanhado ile quatro magníficos discos de canções francesas, que
agradecemos sensibilizados, fuzenrio-lhes igualmente os melhores votos
tie um feliz Natal e de um prospero 1952.

Aluizio Rocha

»
*T^'i'-V

im. .
mmm il

9m^mWÊ/ÊBÊ^SÊ^BtfÊmBwÊmW

o,1 „-. a« afiivinhn-lnl em quo os nomens nenuesissin

Jíe íazerde depois^"honrada* <que a gente tem de adivinhar)
^ UNoene;Stomí,»,at,,em «Dieu a besoin des homn.es*> uma
¦snbriedàcle conveniente a polêmica espiritual e inteleç uai sus-
aMa\a rirl-t história. Para a mosma concorre uma dialogo ás-
citada 

^.^^ôncórre, acima de tudo, o próprio Delannoy,
os atores c a cftmera. Afora um pouco de

rt na direção 6 gosto pelo realismo, é sen-

ije No programa "Mcnsaircm Musical" I
de Marina de rádua Barros, nue as
emissoras do Ministério da Educação
transmitirão amanhã, às I8h3l)m, far-
se-» ouvir a pianista Jcanctc Al'»'0»da
cm "Cenas Infantis" de Schuman. A
audição dc amanhã c dedicada ao Na-
lal. — O Colégio do Ar", da Itádio Mi-
nistério da Educação, encerrará suas
atividades no próximo sábado, às'ÍHh
liflm. Haverá um programa especial
nesse dia, com a participação do cor-
po docente do. Colégio.

* Hoje, como acontece todas as se-
Kiindas, quartas e sextas-feiras, ás 18ii
2'lm, Ivete Marir. estará ao microfone
ria Emissora Continental para apresen-
tar mais uma audição rio neu progra-
ma, "A mulher e o esporte".

•(: Como vem fazendo lòdas as quar-
tas-feiras, a. rRB-7 apresentará, hoje,
as lihl.im, dentro do "Boa Tarde, da
Tamoln". uma nova audição de

pero c
110 modo de jogar
monotonia, o que se
tido 

Jra^ar;;c(1c|ro obJetIvo (1„ fi(a, nebulosamente explicado,

porém é mostrar eomo um povo inculto i^V^^^SS^-
íltúrgico. mesmo sem padre, mesmo sem Deus estar legitima-
mente representado.

Dieu a besoin des hommes, TranscontínentalFilms-Fox
íinifli no Imnério. Dir.: -Jean Delannoy. Prod.: Paul Groetz.
clÍ- 

'Pe»mS! sicân Aurenche e Pierre Bos, Ori*: Henri
Oueffelec (Le recteur de. 1'Ile de Sein). Fot.: Robert Le Febvre.
-SnS. ¦ Rene Cloerec. Bl.: Pierre Fresnay, Daniel Yvernet. Daniel
Géin 

"ean 
Brochard Fernand René, .Tean dTd, Raphael Pa-

tern?' Sêtrí Jean Carmet, Gcnin, Madeleine Robinson, An-
toinl. Baipeue, 1 

Lndenne Botfaert, Cecyl Marcyi, Marcelle

mos falar dc amor", programa de Mil-
ton Sales. — Os sucessos para o car-
naval do ano próximo desfilarão, hoje,
ás 'Jülitliim, numa programa que a Rá-
dio Tàmoio levaríi ao éter con» a par-
ticipação dos principais carlaies da»
"Associadas" • a Orquestra Marajoara
do maestro Raimundo Lourenço.

* A semana rie Natal será comemo-
rada pelo Serviço Brasileiro da BBC
do Londres com uma série de progra-
mas especiais, náo só musicais mas
também de rádio-teatro.

:(: Luiza Na7.areteh. atriü que \iet-
tenco ao elenco da TRG-», atua esta
semana na "Hplevisâo ao lado do Taulo
Torto, Alberto Perca, A. Fregolcnte,
Armando Nascimento • Raimundo Fur-
tado, no teatro policial "Seja você de-
tetive". na peça que Roberlo Ruir, seu
produtor, intitulou "O Degrau". ,

Va- I rcçán é de A. dc Rosa Mateus.

Espetáculo no Patronato da Gávea
0 

PATRONATO ria fíávea, que muniam graluittimento jiièlim d*
infância, teatro rie fanUxh.es, cimos rie cozinha c costura para.
a população local, além de servir d" ?"»*'" *' baalQo Brasileira

ria Assistência, fêz representar nos dias 17 ° ™ do corrente.-, r. as ri-

poíirtl «o jird-elino riia 22, duas vogai; cm 1 alo, por grupos dc ama.

dores: "O moço bom e obediente", ã" Bell!/ Bar, o!0<iiiri,Steiieiis1*
tradução rir, Cecília Meireles, o "O pastelão r. a torta" adaptada POI
MichH Richard e R. fíiirgniard, tradução de I-html 10 Hornari.

"O moco bom a obediente" fi nma peça. ã nmmirtt -.japonesa, que
teve a direção de Murl.im. Gonçalves, cenário dc nstélio li-n.vo. ves.

tiário rie lulci Wascrmnnn, cabeleiras de íris Barbosa Melo ayairanjo
musical, dfi Jorge Warsemánn. Participaram rio elenco Antônio l,o-

mes Filho,.Luis Osvaldo. Fernando Augusto (musico 1), ,701Io AuguMo

(ajudante). Osvaldo Noiva (pai), Lucituio Maurício .(filho), M<>

Clara Machado (r-spôml, João Sérgio Nunes (mercador) J. OySantfl
Rosa,' Carmem Silva Murgel, Déa Fernandez (Vizinhos),, o EdcMra

Fernandes (abadsssa),
"O pastelão e. a torta" 6 uma farsa medieval. Dirigiu-a. Maria

Clara Machado. O cenário, os figurinos e as mascaras sao respectl- ¦

vãmente, rie Jorge Hue, fvanize Ribeiro e /m- Barbosa Me lo. A re-
• 

presentaçco esláe a cargo ria Jorge ^^Teixeira C^g*^^
rio Rangel dlulião), João Sérgio Nunes (Pasteleiro) e Eririy- Resende

(mulher). .
' Ambas as pecas agradaram bastante, sobretudo a primeira pelo

eccotismo rio tema e vela, fiel caracterização dos Vemn<<W^Oj**.^S
trabalhos, embora, dc estilos desiguais, têm a uni-tos « "0™"^'

a leveza e a poesia que dele* transparecem a todo instante. O moço

VoWe obediente" ê nma 
'jóia 

de inocência, um poema- 
^W;"O pàslelilo e a torta" revela-nos como os mendigos são espe.inhados

pelo» fartos e têm- que viver mais d custa de promessas do que de
•prlo.

Numerosas pessoas colaboraram no espetáculo do- Pah-onato,<>,i.-

tre elas Brutrn Pedreira. Helena BaMana, Maria Carmem, Murlinho 0

Geraldo Mnrthe. — F. S. (Int.)

fllô,

SllhSUin

no re-

TEATROS
\LVOKAUA - 2.7-1Í93B. Blkinl de.

BÓhílOm e. 22h20*m.
COPACABANA - 27-0U'.*0. Um cravo ua

lapcl.1, SlhaOm. ,
FOLLIES - 27-8210. Hipc-crila,

r 22Uüüm. . , .
GLÓRIA - 22-!IU0. Conflisfto

honuc, 2(1 c. 22. •
,TOA0 CAETANO - 13-127(1. boa... ate

à últiniH »gota, 2(i c -1.
RHÍCRElTj-22-SlOl. Eu quero aassarlca,

"II c 22. ,
BEcTlNA - D2-6S17. AmanhS será dife-

•4*JNIÇ1PAL^22-2SS5. Branca dc Neve,

22-0271. A fruta.de Kva.

Nilo ande nua, pm

- 27-1037. As

2hl5m.

REPÚBLICA
211 o 22.

RIVAL - 22-2127
favor, 20 c 22.

SERRADOR - 12-6112. Deus lhe pague
2(1 c 22.

TEATRO DE BOLSO
pernas da herdeiras, 2.1.

TEATRINHO JARDEL-27-S.12
no escuro, 20hl5m e 221*15

Teatros fechados
Cnrlos Gomes n Ginástico.

BOITES
ACAPULCO - Cat6 concerto n. 8, 21,

e VarietÉ, 3.
BALALA1KA - 37-7712. Pista de dan-

BAMBU - Orquestra de Claude Austltl,

2C-17S3. Variedades,

.Tijuca
amékjca-is-íjis. T*errlvci suspeita —

2, 1, 6, s c ÜO.
CÀHIOCÀ-2S-S178, O Último pirata —

2, 4, 6. S n 10.
METRO-TUUCA - .18-8840. Calúnia —

2, 4, H, R n.1ü.
OL1NDA-1S-1032, ¦Trís destinos — i,

4. 6, 8 p 10.
T1.IUCA-1S-1S18. Mnrllrea «1^ Iráliiio.

Outros Bairros
AVENIDA - 4S-15G7, 1'ipiií. necessita df

liijniens.
BÁl*í.DE'lR'A-2S-7575. llscrava ria cobl-

ça.
CÃÍUiMBl - 32-20S1, Devastando chmiI-

nlu.s.
ESTACIO liE SA1 - 32-2023,
FLUMINENSE - 28-140). Era aòmentl

amor.
r,RA.lAU'-".s-i:;n. Destino fts nuvens.
HADDOÇK LOBO - 18-0810, Tres ileis

tinus. ¦
LlN.S-Ciilnric nua.
PI RAT1NI -Deacapé ro.
PAROQUIAL-Lcvanta-lc, meu amor,
S, CRISTÓVÃO - 18-1028. Crime no

circo.
VELO-18-13SÍ. Casal sinistro.
VILA ISABEL - otS-lôlU. Heroina ser-

taneja.

PROGRAMAS PARA HOJE

dré Clement, Sylvie,
Géniat, J-P Mocl-y.

COTAÇÃO: 3
-* Irregular. Fotografia:

jl;
Kfl7.òâvel. Kttmo: — Apreciável. Enredo:

Cuid.ula. Interpretação: — Eficiente.
Hugo Barcelos

l'

1LKA SUAUUS numa cena de "Ktnucha", filme brasileiro que a Art

Films reapíesenlará, segunda-feira, no cinema Arl-Palácio, rie
 Copacabana ——¦

Srino Bechi.em «Amor
por telefone»

«AMôR POR TELEFONE* (Pronto...
:hl Parla?) e o titulo da comedia mu-"leal 

què a Art, Filmf êstó anunciando
«ara muits hrevn ho cinema Arl Palácio
im Copacabana c circtillo. Anncllc
."Sach a lotiinha que Vinuw íccenlemcti-
ie em «.O Mimem da Luva Cinzenta»;
!¦ a estrfla ilèslc musical que a lIAlia
nu» mandou. Esta película tem as mais
dndas ' música1.* rio repurtorlo de Ginu
Beclil, que i o protaRonlsla.

Cinema na ABI
Rcalfza.sr hoje, hs J71i30m, n5 au-

lltório da Associação Brasileira rie 'm-
prensa, a scss&o cinemalocráflca para
>s associados e suas famílias, com a
»xlblç&o de um complemento nacional
icgulda de um filme de lontxa metra-
fem. O Ingresso far-se-Ã «rim a apre-
tentação da carteira social.

O homem contra o
desconhecido!

Momentos de sensação são aqueles
por qutí passam us cientistas do nosso
planeta na primeira expedição interpla-
nelária. Desde o inicio, a viasem si
mostra pcrlsosa, com a super vcloclda-
de. As '25.000 milhas horárias desloca-
rias pelo «Rocket. monstro», excessivas
para O corpo humano. Tudo 6 perien
neste filme, que serA apresenlado not
cinemas Rlvoll. Marrocos. RI, Branco,
Citumbl, Floresta e Trindade, no pro.
sTlmo dia 7 rlc .inneiro. ,

663 dólares diários
para Gilda
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MINISTÉItlO 1>A KDUCAÇAO (I'KA-2)

6 horas — Abertura — Música po-
pular brasileira. 6.15 — Hora da gl-
násttca. 0.50 — Rádio-jornal. 7 — Co-
léRio do Ar. 8.30 — Curso dc -.ivul-

(•açào cientifica. 12 — O dia de hoje
há muitos anos. 13.10 — Música para
o almoço. 13 - Rádio-jornal. Kl.IU

Suplemento musical. 13.30 — Vale
a pena viver. 11 — Música variada.
14.30 — Ao redor do mundo (Portu-
Ral). 15 — Música de todos os tem-
pos. 16 — Variedades. 16.30 — Solos
cie piano. 17 — Cinco minutos na vida
que passa. — Música variaria. 17.30

Reino da alegria. 17 — Rádio-Jor-
uai. — Clnemúsica. 18.30 — Terra
brasileira. 19 — Música para o Jantar.
20 — Novos horizontes. 20.30 — Jo-
vens recilalistas brasileiros. 21 — Lon-
dres informa. 21.15 — Intcrlúdio. —
21.30 — Coletânea musical. 22.30 —
Atualidades brasileiras. 32.40 — Mú-
sica apenas música. 23 — Chamando
a America.

KAUIO RÒQlJIixii TINTO (PRU-fl)

8 noras — Suplemento musical. 8.30
- «lorna! da Prefeitura. 0 — Curso de
li-ancòs. 10 — Hora do Lar. 11 —
Programa da Holanda. — Programa
iiisiirunielitaL 12 — Crônica do meio-
dia. — Concerto Sinfônico, 13 — ,Su-
picmculo musical, cm substituição a
Ritmos para o trabalhador, 14 — Êste
programa é seu. 15 - Suplemento mu-
sical variado. 15.15 — Leitura da Or-
dem do dia da Câmara cio Distrito Fe-
deral. 15.30 — Sessào da Cumaru du
Distrito Federal. 17 — Música vocal.
17.30 — Música selecionada. 18 —
Ave-Maria. — Suplemento esportivo.
18.30 - Solos Instrumentais. 18.50 —
Bolsa dc Maiores, li) - No inundo da
melodia. -U - Resumo do noticiário
da BBC • Ondas musicais. 20.30 —
Atividades da Prefeitura, E. B. Mon-
leiro, 20.45 — N*oticlário do Montepio
dos Empregados Municipais — Suple-
mento musical. 21 — Comentário. —
Orando cantores do passado IClaudla
Muzlo) 21.30 — Programa Sinfônico.
22 — Uma carta para você. — Música
universal .

EMISSORA CONTINENTAL (PRD-S)

18 horas — Atualidades mundiais.
Ritmos da Continental. 18.20 — A

mulher e o esporte. 18.40 — Resenha
esportiva fluminense. 19 — Flagrantes
da cidade. — Notas e comentários do
turfe. 19.20 — Boletim esportivol —
Automobilismo. 20 — Fatos em foco.

Marcha o esporte. 20.40 — Bnsquc-
tebol em loco. 21 — Comentário do
dia. — Painéis latino-anipricanoa. —
?1.20 — Boletim esportivo, 21.40 —
Parlamento de graça. 22 — Reporta-
gens do dia. —Paisagens musicadas.
23 — Atualidades mundiais. 23.10 —
Esportes. 23.30 — Boite dos 1.030 —
00.57 — Ultimas c primeiras do es-
porte.

KADIO TAMOIO (PKB-7)
18 horas — Oração da Ave-Maria.

18.10 — Sociais. 18.15 — A Grande
Esperança. 18.30 — Hora da Saúda-
de. 18.45 — A Guerra dos Mundos.
19 — Aventuras do Capitão Atlas. —
19.15 — Jaguar, o terror dós detetives.
20 — Os pombinhos da Favela — Car-
naval. 20.30 — Novela.. 21 — Pausa
para meditação. 21.15 — Velhos tem-

Broadway.
— Cassinopos. 21.45 — Cantores da

22 — Salão Grcná. 22.30
da Chacrinha.

RÁDIO TUPI (PRG-3* .
18 horas — Música romântica. 18.15

Brasil a dentro. 18.30 — Disco
Jockey. 18.55 — Boa noite para você.

Rádio esporte Tupio. 20 — A vida
que o mundo leva. 20.15 — Novela.
20.30 — Arraial do Pindura Saia. 21

Turbilhão dc novidades. 2Í.35 —-.
Viva o samba. 23.30 — Nalte Clube.

KAUIO TUPI (Tclevsião)
18 horas - Filmes. 20.25 — O Ca-

clque informa. 20.30 — Idéias e ima-
gens. 21.20 — Filme. 21.30 — Calou-
ros cm desfile, de Ari Barroso. 22 —
Filme. 22.15 i-í História do teatro bra-
silelro. 22.35 — Telcjornal. Produção
e narração de. Luis Jatobá.

RADIO NACIONAL (PRE-8)
18 — Novela religiosa. 18.25 — O

que os astro revelam. —No. mundo
da bola. 18.45 — Novela. 19 — Petit
show. 19.15 — Novela, 20 — Novela.
20.25 — Repórter Esso. — Ciranda da
vida. 20,35 — Festivais. 21 — Ouvindo
e aprendendo. — Novela. 21.30 — A
cegonha vem al. — Honra ao mé-
rito. 22 — Pausa que refresca. — Or-
questra melódica. 22.30 — Cartas na
mesa. 22.55 — Repórter Ksso. — Car-
tas na. mesa, 23.35 — Intervalo musi-
cal. 23.45 — Ritmos da Panalr no Ar.
0.30 — Museu de Cera.

RADIO MAUA iritH-8)

17.45 — Variedades musicais. 18.30
Estado do Rio em revista. 20 —

Variedades musicais. 21 — Turma do
bate-papo. 21.30 - Emissoras :atino-
americanas - Voz dn América. 22 —
Noticias do turle. 22.15 - Resenha
esportiva. 22.30 - Boleros em desfile.

«ADIO MAYRINK VEIGA iriSA-tl)

18 — Folhinha do dia — Programa-
ção variada. 18.55 - Pereirinha. 20

Dick Farney. 20.20 — Pajioiama
político. 20.30 — Noite de Luis Gon-
zaga. 21 — A pensão de Dona Emi-
lia 21.30 — Audição deRosIta Gon-
y.alez. 22.IB — Conversa em familla.
24 — O mundo em sua casa. 00.30 —
"Bambu-Boite". 1 — Programação da
madrugada.
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Cnrnuvm

SAM.I
VOGUE

Baranal,'

Orquestra

"de

de mulher

2,

— 2, 4,

PASCOAL CARLOS MAGNO vem de reorganizar o Teatro rio bslu-

dante a fim de levá-lo ao Norte rio pais em excursão artística. A pai-
tida do elenco está- marcada para o dia 4 rie janeiro vindouro, sob a

direção pessoal do fundador do T. E. A gravura acima miio^o
novo quadro de Vlores, vendo-se, r.o centro, o ^'- 'l^J.T^mk
diretor polonês'que ensaiou, recentemente, a peça sEriiJo Rei , e numa
das extremidades a atriz Miriam. Carmem. famosa pela sua "tnação

no papel de Lariy Macbeth. Os artistas-esturiantes trajam uwforme.

Mc vin-

.liillnta.

RADIO CLUBE <rKA-*t)
1755 — Meditação — Gente n»ssa.

18.30 — Onda esportiva. 19 — Nove-
lá. 20 — A vida.como ela è. 30.10 —
Seleções. 20.30 — Rodas das sete 3aias
21.30 — Novela. 22.05 — Convite an
debate. -23 — Bolero dentro da noite.

BRITISH BKOADCASTINC.
(BBC • Londres)

20 horas — Suniárid rias noticias.
- Rádio-panornma. 20.25 — Resumo
rios programas da noite. — Agropecuá-
rin. 20.45 -- Música do teatro Inglcs.
21 — Noticiário. 21.15 — Palestra ou
comentário.

Estréias de hoje
AMANHA SERA UIFERENTE», PELO

TEATRO DB EQUIPE, NO
REGINA

O Tealro de Equipe estréia hoje,
às ai horas, no Regina, a poça dc
Pascoal Carlos Magno; «AmanhS será
diferentes, iã encenaria eni Londres e
noutras cidades européias, mas • iné-
dita enlre nós.

A interpretação está entregue aos
.veguinics artistas: Graça Mela, Luísa
Barreto Leite, Lídia Vanl, Labanca,
Gilberto Martinho, Carlos Couto, Gll-
da Nerl, Cláudia Rios, Gilzeda Rios,
Serafim Gonzalez, Zeni Pereira, Mau-
rlclo Sherman e Eduardo Garcez.
«PENTE DE CARECA í*. A MAO»,

PELO ELENCO DE COLlS, NO
TEATRINHO ,1 AR DEL

Cole o seu elenco eslream bo.ie, ãs
20 horas, no Teatrinho Jardel, a re-
vista carnavalesca: «Pente rie careca
6 a máo», rie autoria rio .1. Mala o
Max Nunes. Alem rie Cole. atilárfn.
Celcslc Aida; Ncllu Paul.-i, Cabral
Cmmeii l.iinias. Lla.rhhrii Adir, Seriu-
no e um copo rie • girls..

«A bela adormecida»,
no Teatro Municipal

A fantasla-ballel, dn maestro Vál-
ter Schultz Portoalegre, levaria onlem
no Teatro Municipal, repete-se ho.ie o
amanha, às 37 horas, em lienefício
do Nnlal da criança pobre.

Várias notícias
O alor-cnipresârio Milton Carneiro es-

colheu para sua estréia, no més de la-
•neiii) próximo, nu Tealro Rival, umn

rie Ladislau Torior, que Maga-
.Ir. traduziu com o nome rlc
mato seu maririo...

peça .
Ibáns
• NSis

RÍTA HAYWORTH

^^^ Ouça Hoje

IM
RaAio Nacional

ái 21,85

Uni proKnnitn d»

ATAMIAHD OIL CO. CM' MUZIL

•lilllirilMinM'!» Úm H.ijsi
911 OAUpO» MAU-

UNHO VIM VA
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HOLLYWOOD, 18 (United Press) —
A «Columbia Plcluress acaba dc rein-
lecrar Uita Hayworth, que rftra bus-
pensa a 13 do torrente por ter recusa-
ri.» trabalhar num filme cujo entrecho
não lhe agradava. «Gilda» voltou a gtv
nliar fifin d."ila;*c.< diários, quando «e
apresentou para trabalhai-, nos ensaie.-
da fita cm qu.-stào, que começará a
ser cidadã em Trinidad nlnda esta ce-
mana. O e.«ti'iriio informa que foram
feltfs várias mndlfleacfirs no entrecho,
ma- tArias lá piojctailns antes dn pm-
testo da estréia.

F/da será a primeira fila ei» que
Rita aluara desde que pediu divorcio
«lo príncipe AH Khan. Sru principal pnr-
«¦«•lm surâ Clcnn l'*..id. que J-íi (Irscnipe-
nhou lilénllç, papel cm «.nililn., riljo
onredò filln-s era bastante iscmelhnnte.

«Festival Chaplin»
O CLUBE l*>K CINEMA 1)0 RIO DK

ilANKinO «iHThrnlBils linjn a '2'J. riu
1'iirrriiic im Institui 1 Niclonul d» <'i-
nrma ISdUOitlVO, o 10 VtillVll em lio-
nieiia-jf-iii a Cllirlí» 1,'lmpllll,

funil» rio piiiiiianiH, 11 e\|hMo rie
lilme*. klli'111'luiioi, e uonoioi, Mn rn-
111, imle.liiii, a ilebiilei *lii tAmu il»
111 ali.I» Iiiiiii a d» OilItlDH,

Um presente iU*. Disney
para 6»tc Natal •

r.m «<"i/lil')« a Miiila». MJriflsl ''«*
rtAn iwnlfUlls- Ht* Wall IMItl»,
,,,„ rduM'»*'** » •"¦'<>*'» ,lf ""*• n"
tHff , rtí|||»l» Uniu,» r .)¦***?, <Ml

lsi#)l«fi» Mlfl<» »,Mi<|-"*«l I

Mt&tMi"* •>» \tlitli* 'IhhtHI
¥n4m»fi*> 'i """" '*
ftgi,i i, »-'i

L
SXeRCITG
SUA MEMÓRIA

Os Aiuíkiis da Comédia riaiá.» .seu
último espetáculo da lemvorada th
1951, amanhã, às 21 lniií«s. nn 9'.
anriar dn Associação Brailelrn de lm-
prensa. Será cnceiiitrin a pecn rie Vál-
ter Sequeira: «Alegria rie viver».

* *
A Ordem Mística Espiritualista A14I.1-

Avlil oicanizou pnra amanhS, ás 21
limas, um espetáculo com a finalidade
especial de fazei' faria clistribuleSo nos
pobres. Artistas rie rádio c lealro es-
t&o aderindo a esse espetáculo.

EMBARCA HOJE, ás 19'horas,
pelo avião ria Panair, com ries-
tino a Portugal, u jovem atriz
Teresinha Âmago, que, em l,is-
boa, vai representar importante
¦papel, na peça rie Pedro Bloch —
••Irene". Teresinha deixou de
esegitir com os demais elementos
ria. Companhia Dulclna-Odilon,,
há meses, por força rin suas obri-
guções escolares. "Irene" eslrcu-
rá no próximo riia 2R, em Lisboa
Ao desembarque rio Teresinha
estará presente, oNsiciico de D11I-
cinti-OitiItm. E' da. talentosa atriz

o clichê aciinti.

Espetáculo infantil

CASABLANCA -
2:i.

SIROCO - Show, 21.
FLA1R - :i~-UK«!*- S|1C1"' com

ACQUARÍUM. AMBASSADOR, SAMBA,
L-ESCALE, J3MBASSS
Pista rie danças, 21.

MONTE CARLO - 42-0166.
24h30m.

NIGHT AND OAY - 42-7119.
de Tommy Dorsey, 2«t.

CINEMAS
Cinelândia

CAP1TOLTO-22-IÍ788. Passatempo.
IMPÉRIO - 22-9.'"«l<*>. Deus necessita

homens — 2, •», 6, « « 1«- ,
METRO-PASSEIO - 22-6190. Calúnia —

2, i, 6, S e 10.
ODEON,- 22-150R. O último pirata —

2, 4, 6, 8 e 10.
FALÂCIO-22-0838, AmblçRo

— 2, 4. 6, 8 e 10.
PLAZA - 22-1097. Três destinos

L fi, 8 c 10.
PATHE' - Mulheres e víboras

(i, 8 e Kl. „
REX - 22-01527. Cabaré dos Turunas —

2, 4, 6, 8 e. 10.
R1VOL1 - 42-9525. Cascalho — 2, 4,

fi, S e. 10.
VlTORlA-42-9020. Terrível suspeita —

2, 4, 6, 8 c 10.
Centro

CENTENÁRIO - 13-S543. Como ganhar
um maririo.

C1NKAC - TRIANON ¦ 42-6024. Passa-
tempo.

COLONIAL - 42-S512. Três destinos
FLORIANO - 43-SD12. Anjo

Rança.
GUARANI - 32-5651. Romeu e
IDEAL-12-1218. O último pirata — Zi

4, 6, 8 e 10.
1R1S-12-J2I8. Terrível sijspeila .
MARROCOS - Sua última aventura.
MEM DB SA' - 42-22I12, Rio escon-

dido.
I s.PA-22-2543. Tarzan e as sereias.
PARISIÍ*NSE-22-012:s. Deusa da flores-

ta — 2, 4, fi, S e 10.
PRESIDENTE - 42-7128. Mulheres e

víboras —.2, 4, fi, 8 c 10.
PB1MOR-43-6681. TrÉs destinos
RIO BRANCO - 4;!-lfi;ra,

¦lames.
S. JOSE'-4 2-0092, Matei

_ 2, 3h40m, 5h20m,
10h2om.

Zon* Sul
ART-P.M-AClO-Tamara, á

-Sibéria — 2, 4, 6, 8
AZTKCA - Rln escondido

8 e 10, „
ÁSTORIA-47-0466. Três destinos — l,

4, 6, 8 Ç 10.
BOTAFOGO - Ambieáo de mulher.
FLORESTA - 20-6257, Homem marca-

GUANABARA - 26-9339, Heroina ser-
lane.ia. ...

IPANEMA - 17-3806. Rio escondido —

2, 4, 6, 8 « 10.
LEBLON - Deus necessita de homens

_1 2 4. 6, .? e 1.(1.
bBMB-.1T-64.l2. Encontro com o des-

lino _ fi, 8 c II).
METRO-COPACABANA - 37-0S98. Calú-

nia — 2, 4, fi, S e 10.
MIRAMAR - O último pirata — t, *,

fi. 8 e 10,
NACIONAL - 28-6072. Caminho da re-

dcnqão,
>'M'\IV - 17-2668. Terrível suspeita.
POLITEAMA - 25-1143. Destino ás

nuvens. _
R1T*4-3T-7221. Trsê destinos — 2, 4,

•6, 8 e 10. , ,
R1AN-47-11H. Weus necessita de ho-

mens - 2, 4, fi, 8 e 10.
ROX\*-27-821'>. Ambii,*fto'de mulher —*2. 

1, li, 8 e 10.
S LU1S-25-7679. O último plrala —

2, 4, 6. S c 10.
STAR - 20-2215.0, Deusa da floresta —

2, 4, fi, 8 e 10.

Matei Jessc

Jessr James
7, 8h40m e

pecaiíõra da
10.

2,54, 6,

Subúrbios da Cenlral
ABOLICAO-Bchnda.
ALFA-Abrindn caminho a togo.
BANDEIRANTE (.Largo da AboliçâOi.

Cascalho.
BARONESA-Corsáricmaldllo',
BENTO RIBBIRO-Ouro e sansu-r.
CAMPO GRANDE-Kormosá bandida.
COLl^EU-Ambiçáo tle muihei,
EDISÓN-2Í.-4I4ÍL Debandada. •
COELHO NETO - JT>o amor sô o dl-

nheiro.
IRAJÁ'-Bonzo.
JOVIAL-Mártlrcs da tralijfto.
MADUREIRA - 29-8733. Rio escondido.
MEIKR-29-1222. Pecado de Nina.
MODBLO-29-1578, O manda-chuva,
MASCOTE-2H-0111. Três destinos.
MODERNO-Casal sinistro.
M. CASTELO-Terrlvel siispeila.
PALÁCIO VITÓRIA - 48-1971, Fúlll

•cigana.
PARA TOIJOS - Mulheres e vlhos»».
PILAR-Pecario dc uma rnSe.
PIEDADE-29-6532. Debandada.
QUINTINO - 29-8230. O manda-chuva.
KEAL.
R1DAN-49-1633. A marra d" gorlls,
ROUL1EN-49-5691, Mamáe. êle e eu.
S. FRANCISCO - Despertar do mun-

rio.
S. JÓRGIB-Sangue acusador.
TODOS OS SANTOS - 49-0300. Keden-

çfto.
TRINDADE - 49-3S38, Inimigo dai mu-

lheres.
TROPICAL-Slneta do prata.
VAY, l.OBO-0 último pirata.

Subúrbios dn Lsjopoldins
ORIENTE - 30-1131. Air.iEo fiel,
PARAÍSO - 30-1060. Escravo do pae-

sado.
PENHA-30-I12I . Sol ria manhã.
RAMOS-30-ÍSSB, Tentaçán selvagem,
ROSARÍO-30-1S8B. O último pirata.
S PEDRO-Terrivel suspeita,
SANTA CECÍLIA - 30-1823. Ciúme, íl

nal áe. amor. ,
SANTA HELENA - 30-2666. Czar nt-

gr... '
Ilha. do Governador

GUARABU-Malala •
ITAMAR-Amor e melodia.
JARDIM-Conqiilslando Wesl Foim

Nilópolia
NILÓPOLIS.
IMPERIAL.

Caxia»
CAXIASrSaqiieariorcs.
SANTO ANTÒNIO-Mortalha de õídí.

Nova Igiiaça
VBRDE-Lobos do Norte.

Niterói
EOAVENTURA-Serras sangrenta».
EDEN-FIbra dc jockey.
ICARAl-Dcus nccesiita rie homeni.
IMPERIAL-O ódio 6 ceço.
ODEON - O íllliino pirata.
PALACE-Anjo dc vingani.-a.
RIO BRANCO-0 Conde em Sinuca.
S. JOSE' - Afrontando a morte.
SANTA ROSA.

Petrópolis
CAFITÓLIO-Tarrivel Mispells-
D. PEDRO-Camlnho do pecado.
ESPF.RANTO.
PETRÓPOLIS - Deus necessita de hü'

mens.
São Mateu»

SAO MATEUS-Fúria do mar.
Volta Redonda

SANTA CECILIA-Johnny Allegro.
Vila Meriti

GI^iRlA-Oltimo milasre.

AVISO
Pedimos aos senhores gerentes de

cinemas que nos comuniquem com
a necessária antecedência as alie-
rac:«">cs rios respectivos programas,
a fim rie. evitar que o público se.ia
mal Informado sôbre os filmes em

.exibkfto. Tel.: 42-2910, ramal 9,
rias lfi As IS horas,

ELETROLAS
NATAI. NO
l>A (1AVBA

PA-rilSTIVAL IM"
TIUINATO

O Patrniiatii dn (Jftvcn vnl (iferciiT
domine" iiríi.vlnui, fia l« luirns. inn tm-
llval nnlallnii ns erinncM do lintrrn,
Será reprcsciiindii » farsa «O pastclfli.
n a Inrla». Pchl Icnlro dc hnni-cnv

levada, a comédia «() lml o ..
Imrru». far-sc-á ouvir a linndn de mú-
sica Infantil da Instituiçfio.

PÓLO ÁRTICO
Garantia e Assis-

tência Perfeita
Av. Rio Branco, 157

Temos grande moutruarlo de ttíitm
Instrumentos de mnslea em mo»
Tels de acabamento Impecável, dal
modernas creaçnes PHIUPS, PHIL-
CO, G. E. W1NT1SON, STARIsAND
KLETR1C; domnnstraçfie* por em-
pregado* cspeclallrade». Vxgv*

swrao pndet.

aspectos BUrpretíildehlés da e.\lslêneia
riés-ses animais, no seu hiibitat da
Monlana e Minnesota. No mesmo pro-
piama, teremos n:s cinemas Colonial,
rrlmor. Mascote e Haddock Lôbu, a
reprise do filme «Voando para o Riu»
«Flylntt to Rio) com Raul Houllen,
Tivd Asfalte e Gineer Rogers.

Cinema brasileiro
Scl.< filmes brasileiros eslAo pro-

Biamados parn este tlm rie 19S1 e eo-
mècn de I9Õ2, riand.j a-islm uiiir de-
mònstracfio concreta dn vilalldarte de
nnssa Indústria cinematocràfica.

• *
«Mull Deslinu é Pecar», 6 o nuvn

Mmo ria Cinemàlográlica Mariatela,
cnm Antonlela Morineau, Alexandra
Cnrlos /íilá Maria r Rulicns dr Quelró.»,
A (llréçfij è ile Manuel l>lufo,

?
-Aicla-s Anlehtum -1 " .huma <iu«

a AIIAnliiln eslá fllnianilo n». dunas
ilr Ciilm Krlu. '''mia Snntoro, Cyl l*'«i-
nry, .tose Lewüny e i.uiss Barreto Lalle,
saIi o» principal»,
Tmil.o.

l.niült: — Kespunda, men-
lalmeute. as perguntas abaixo, c
confronte as suas respostas ourn
ns nossas. que serio publicadas
amanhã:

Quanto mede de altura
catarata do Vitória?

12B46

niiftf.o de .1. n.

12847 — Quem foi Manuiavcl?
*

12848 — Como se chamam as
principais pirâmides
Esito?

I3í^;i _ Em que dela laleceli Tas-
teur?

13BM _ Qual r a latitude do pon-
Io extremo norte • do
Brasil?

ét

llM<««
¦•,!«)»

tm 't
th

«mt»

«o lii'l do sainlia», rtramutliíacfli!
da vida de HlnliA, ., popular innipi».l.
tor iii«»n«iiti, <* * «pr»wniie*n '**
nras.il Viu Kllnie, cm Hene Nune».
V-ill* liiHbll * milisw, »nli a dliecfm
d* i.m, d» Barrni,< • • •

.Miiliim' sin Dliilii", a |>iliu*tra
iiroduçaii <u .luvtiiiiiií 1'Hnn», no* mw»<
it»i.'« um elsuiiii fiiniiitilii ru|i l.atua
Kuaitii, l.uls» iieiiiiiM, damailuji» wan«
im o niinn» dlilildui !¦"> MU" ll*rtil»li«
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as cinco n:nc.iiNTAs m: ONTEM
T. AS ItESrECTlVAS

nr.srosTAR

EI84I - C.imn »e rhaina n |.ii.i'esi»(S
de iipiirieln da nr»l» de
eillrnn iiietui'. «trarei do

• f.ii.i'.' — CopcIuçbü,

13B43 - «|ne s» ill|ilil|ll«? - IlelfÜO
Vthiiiil ipie iienulmi» a VI*
lll) rtupl».

sf

1*1141 - isiin» »* <ii«.iu ¦ pari*
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Faça da «Diário de-Noliclas" o teu jornal Por Jirrimy Murphy

=25 Pequenas Tragédias Conjugai» ¦' UMiJs u/i*

i i" ^ii '—. "li—-—— —nr
-¦'...- Tcnho pensado, tnierido. Se Uaisy chcuará ãitianhS c ll Kspcrc al! Será que a

voce custa da Dalsy,' posso eu a convidarei para vir ll Daisy e Sofia nao sfto

„,,.......,,, ,, «oiijrin dr Nallclu»" ' ."" fahinl pnra •'.* elite» J» toda» as iludiu, sucinta p0r E. C.
O Marinheiro Popeye tiu.>ii>i .m
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Díarioi de Notícias
SEGITNUA SEÇÃO Quarta-feira, 1» rle Dezembro de 1(151

MULHERES CONTAM SUA VIDA (X)

NOVA VIDA — O maquinista e o despachante da locomotiva
tcheca, que recentemente atravessaram a Cortina de Ferro
com seu trem, passando para o Mundo Livre, chegaram aos
Estados Unidos com suas famílias para estabelecer uma nova
-fida de dignidade e paz. Da esquerda para a direita, vemos
Karel Truska (de terno preto), Jaroslav Konvaiinka, maqui-
nista; e Jaroslova Konvaiinka, de 9 anos. Sentados, da es-
querda para a direita, Lawrence Cowen, presidente da Cor-
poração Lionel; sra. Slava Truska, com seu filho de 10
meses, Paul; sra. Rozena Konvaiinka e seu filho, Jerzy.

(Foto USIS).

NAVIOS A SAIR i ARRECADAÇÃO
iViiwos
S&O Bento.
Cedsi* Hill.
b. Urucual
Morma-swan
Antártico .
Fletern . .
André» "C"
Honerio. .

Saem Uestmo
IP
1!)
is
in
20
20
19
10

P. Alegre
B. Aires
N. Vork
B. Air»i
Arica . .
Ba itl more.
Gênova .
Halliai. .

Tels.
¦1.1-2708
2:KI382
2.-1-1771
•1.1-0910
2,1-.144:i
2:t-:i4*t.i
2.1-188.1
23-0*118

cn
Renda {eder.il:

A Recebedorla arreca-
. dou ontem  12.153.945,20
A Alfândega arrecadou

onlem  7.668.463,30
itenda municipal:

A Prefeitura arrecadou
ontem  í. 567.944,.0

Estiveram com o prefeito tra-
balhadoreg da Light

TRATARAM DE ASSUNTO REFERENTE
AO AUMENTO DE SALÁRIOS

Uma comissão de dirigentes sin-
ideais, representando os trabalna-
dores em energia elétrica da Lignt,
rio Rio e São Paulo, esléve, ontem,
com o prefeito, solicitando a de-
«anexaçãp do processo referente
aquele grupo, uma vez nue a Pre-
feitura procede, no momento, i;s
estudos sôbre a parle dos carris.
O prefeito, em resposta, declarou
ser impossível proceder dessa ma-
reira, uma vez que a companhia é
uma sé. — Companhia Carris, Luz
e Forca. Afirmou que no próximo
despacho com o presidente da Re»
pública, a ter lugar amanhã, o as-
Minto a ser tratado será a quês-
tào do aumento dos empregados da
Light.

Ponderaram os representantes dos
Trabalhadores que, somente depois
de marco, quando será Iniciado
o período legislativo, essa qucslâu
poderá ser examinada, uma vez
que caberá^ á Câmara Municipal
apreciar o aumento dos trabalhado-
res. Declarou então, o prefeito, quo
após o pronunciamento do preslden.

te da República, convocará, se
necessário fôr, novamente, o le-
glslatlvo carioca.

Animais da índia
Chegam por um car-

gueiro inglês
Entre os navios fundeados ao

largo do ancoradouro da Guana-
liara, encontra-se o cargueiro in-
--,'lès «Taybanlts, a cujo bordo vle-
ram seis pequenos ursos e uma
elefanta da Índia. Os referidos
animais são destinados ao interior
do pais p. no próximo domingo
estarão em exposiç/io no parque
zoológico da Quinta da Boa Vista,
onde aguardarão oportunidade do
prosseguir viagem para seu des-
tino.

O cargueiro . tTaybanl.*» trouxe,
entre as mercadorias consignadas
a firmas desta, praça, 48 caixas
de chá da. Índia e 5.267 fardos de
jula do Paquistão.

ESTAS, AGORA- VIVEM NUM OUTRO MUNDO
Como se trata das moléstias mentais pelo trabalho, no Serviço Ocupado-

nal Terapêutico — A doutora Nise da Silveira e suas doentes
Mulheres que não podem contar suas vidas — Só pelos desenhos o médico lhes devassa as men-
tes perturbadas — Enfermarias lúgubres — O presepe de Natal pintado pelos doentes — Adeli-

na, a pintora, e Marina, a bailarina 
Èeportagem ãe ENEIDA '

IIIIIIII,,,,,,, 'i;;íilllíHíli-l|tl!iIí**t,ii,I,!,-*l!»í "!:'¦?; ííílltiI*l,ST<,lri;*I!:»;-,l*l'll*-ll**,,I!í,*,*-»,",ti,'íHlt<M!*llt!Ilt;iliiinilliiilíiiiiililiiiiiiá

Ao alto, à esquerda,
terapistas do serviço

acompanhada vela dia. Niso ria Silveira e dona Iara, a. reporlcr examina o livro de fichas das doentes. — A direita, os
Ocupacional Terapêutico — Em baixo, à esquerda, o presepe qne os próprios doentes estão decorando, com sna pintura

característica; à direita, um grupo dc enfermas, sob a. orientarão de dr. iolanda. aprendem a coser b bordar, E' conlra o regulamento e o
próprio espirito dc humanidade publicar fotografias dos doentes; por isso, ocultamo-Vies as fisionomias.

À nossa chegada as
continuam indiferen-MEU caderno de notas di-

lia: ônibus 135 — Enge-
nho de Dentro -¦ em frente so
Metro-Passeio. No fim da li-
nha tomar um táxi. Enderê-
ço: rua Ramiro Magalhães,

CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS NA AV. BRASIL
Para evitar os perigos atuais e cada dia maiores —> De acordo com as recomendações

do Conselho Rodoviário do Distrito Fetleral
O Conselho Rodoviário dn Distrito

V? "deral acaba de recomendar nn De-
Bartarnenlo dc Estradas do Rodagem
ejiic promova a construção de viadutos
ligam], a*.» margens da. Avenida Brasil,
a fim de permitir a sua travessia

Hoje,, a preliminar de
instrução no dissídio

dos aeroviários
No Tribunal .Superior rio Trabalho

»ei'á instaurada, ho.je, às 13 horas, a
(«•eliminai' de instrução do dissídio co»
letivo dos aeroviários e aeronautas con-
tra as companhias dn navefjncfio aérea.

As parles cm liligio já apresentaram
mas razões.

DR. FERNANDO PAUhNO
Cirurgia e Uruluirln

CASA DIS isAGDI-J SAO nÜUUI-l
.Rua Conde de lra.li», i-MI — Bo
taíujju Tel*.: 46-0808 <• afi-üO-l

DR. PIZZOLANTE
Rin» — Impotência, — Ovárlo
Blenurtag-la — Reumatismo — He-
nua — Proatata — uretra .'rá
lamento i-apidu, aem d'n. Apare,
triagem modem» ü.K. (febre lo

. rall Assembléia, 67 — :!-' —
T. n-MVÀ - dc * a» IR Os.

sem ns perigos aluais e cada dia
maiores', devido ao crescente movimento
riu veículos motorizados e a. grannu
velocidade permitida nessa auto-estrada.

Como um grande número d evefculos
faz uso da ligação da zona da Leopnl-
dln* en Bonsucesso; foi Indiciada co-
mo obra de prioridade ,-, viaduto ou
pa.yagem superior a ser construído
elnrc as avenidas Nova York e Gui-
lherme Maxwell. Essa obra em con-

NESTLER — ALEMÃO
SÃO ENCONTRADOS

EM

Tel,
22-7960

^meirjl\

QUITANDA, 65 — Loja

Serão considerados só-
cios fundadores da As-

sociação Médica
Brasileira

hecehpnios:"A Diretoria ria Associação Médica
dn Distrito Federal lembra, mais uma
vez, aos módicos do Distrito Federal,
<liie os colegas que Ingressarem no
quadra social dn A.M.D.l", ali 3Í rio
corrente serão considerados sócios fure
(ladores da Associação Médica Brasilei-
ra, rie atorrln com resolução da assem.
bliMa rie rielegados da A.M.B., reunida
cm outubro, em Belo Horizonte.

A diretoria dà A.M.D.F. dirige-se,
também, neste sentido, aos jovens mi4,
dlrns recém-íormnrios para qup prestem
seu apoio imedlald a classe cm nun
agora Ingressam, lnsrrevendo-se em seu
quadro social."

creto armado, devei.! estar concluída
n,» segundo semestre de '1952,

Serão, a seguir, atacadas as obras
de construção de nm viaduto no cru-
zamenlu com a estrada para a Ilha rio
Governador, a ser construída em 1952
o concluída em 1953.

Postwlorment. se iixecutarâ,-, os via-
riutos de Ramos e Penha Circular (rua
Lobo Júnior), e outras de menor lm-
porlancla.

.Tá. autorizadas polo Conselho Rorio-
.'larlo, se iniciaram as obras do via-
rtuto do Trevo das Mlssfie.s, na ligação
ria Avenida Rrasil com a nova estrada
R!n-Petróp)lls.

Também foram autorizadas as obras
tU' pavimentação da avenida Guilherme
Maxwell, em Bonsucesso, por fazei*
parte dó conjunto de obras correspon-
dentes ao viailut;, sobre a Avenida
Brasil, naquele subúrbio Içopoldlnense.

O Conselho Rodovlãrlo rio Distrito
PYderal, tendendo ao grande perigo que
represenla para m aluais ria escola
Bahia, a travessia das quatro plslas
ria Avenida Brasil, recomendou ao De-
nartamcnlo de Estradas de Rodagem
fosse Imedlalamele construiria uma
pa-i&gviTi superior para pedestres. Ilgan-
do aquela escola primária municipal, ao
lado fronteiro ris mesma avenida. T2s'óa
iria d-vrrã ser concluída «tí marco

di 1952,

COMPRO
DORMITÓRIOS K SALAS UK JAN-
TAJt — MACEDO — X.I 28-0721

AUSTIN - MÍ
Vende-se um, mudêlii 1951, em ot-

mu estado do cnnservaç&o —
Tel.': 46-07(10.

Compra-se tiiHo
Maquinas dr esriever e de piiklura en»
"-radeiras, ventiladores, riicliu c luriii
nua represente valor, compra.se a do-

mlcilin — Telefone, Sr, ABHKAM

Telefone: 43-9232

DR. NILO VEN1URINI
Ouvidos — NarI/. — Garganta

e Olhos
H. Sen. Danlaa, 76. i, lli, Cons,
'!•»., ¦!'». e fl"*. das I5h30m. fts 1K

horns, Tei.: re». '.fi-.VHl

CLINICA DE OLHOS SANTA LUZIA
TRATAMENTO

ftruio-i — OpernsffeK
Avenida Mnin da

DAS DOHNÇAS DOS OLHOS
— Diariamente, dn*. H hn 17 horns.
Sn, II — I" nnilnr — Tel,: 82*8288.

Turistas americanos
visitam o Rio e S. Paulo

NOVA VORK (A. !•*..> — Os pass*a-
tieiros do "Carnnla", que partira des»
Ia cidade a 5 de Janeiro para um cru-
zêh-o de 100 riias pela América do
Sul, África, Índia e o Mediterrâneo, le-
rão oportunidade dp passar riols dias
cm São Paulo, a cidade de mais rá-
pirto crescimento rio mundo, durante a
estada do navio no Rio de Janeiro.

Segundo o sr. C. H. Stanlon, geren-
le da "Tbos Cock & Son". companhia
encarregada das visitas relacionadas
com o cruzeiro, foi providenciada para
os passageiros uma viagem por via
uérea a SSo Paulo.

Siluada no centro dp vasta área ca-
felcultora do Brasil e a uma distancia
razoável rie importantes fontes de ma-
teria prima. São Paulo lornou-se o
principal centro Industrial do pais. tri-
pl ira ndo sua produção e sua renda nos
últimos rieü anos.

Destaca-se. lambem, por suas notáveis
Iristituicõc» educacionais, entre as quais
o famoso Instituto Cientifico rie Medi-
clmi Tropical, em Butantan, e o Mu.
ssu Ipiranga, construído no local onde
foi proclamada a Inrieprndínrln rio Bra»
gll, pm 1P22. SAo Paulo tem uma hl.
blloteca pública ric 20 andares n um
estárilo dp esportes com capacidade
para 100.000 espectadores.

n. 521, Instituto de Psiquia-
tri».

£' a reportagem com as
doentes mentais. Enquanto o
ônibun corre, faz curvas, qua-
se atropela pessoas e a vida
dos passageiros está por um
fiozinho, enquanto meus ór-
gãos são violentamente saco-
lejados, vou pensando nó pro-
vérbio: «de médico e louco
todos nós temos um pouco» .
Nada terei jamais de médico.
E de louco?
CABEÇAS BAIXAS, CABE-

LOS EM DESALINHO
O casarão eslá ali e há mui-

Ia gente nos pátios. Serão to-
dos doentes? O meu primeiro
encontro — triste e sombrio en-
aofttro — com as doentes men-
tais é numa sala onde d. Isn-
bel Maia, terapista, está diri-
gindo um grupo rie mulheres
doentes. Cabeças baixas, vesti-
dos de mescla, cabelos em desa-
linho ou pobres cabeças de ca-
belos cortados rentes, há em
todas um ar de desgraça e ml-
séria física. Mas bordam, co-
sem, silenciosamente, com uma
tristeza que vai repercutir sem
que o queiramos, dentro de nós

mesmas,
cabeças
tes; apenas uma negrinha teve
vontade de rir, e ri, ri convul-
si vãmente. Onde estarão aque-
Ias mulheres agora? Que pen-
samentos estarão vivendo? São
tão estranhos os seus olhos.

São mulheres, sim, mas ne-
nliuma delas poderá hoje con-
lar a historia de sua vida ou
o que qualquer uma nos con-
fará está longe de nós, tão lon»
ge, num mundo que é só dela,
num mundo em que vive quase
quo indiviclulilnienlo São mu-
lli* ; que fili"i'Á'Kíiii. uni na
Prpii.ci.tts estauelcciclits ftéla
razão e que eslão vivendo do
lado de lá.
DRA. NISE DA SILVEIRA

Há, no Brasil de agora, um
grupo bem numeroso tle mu»
lheres que estudam, trabalham,
organizam, criam, sem espalha-
fato, sem alarde ou retratos nos
.jornais. São mulheres apegadas
aos livros, ávidas por saber, sa-
ber cada vez mais. Uma dessas
mulheres é Nise da Silveira, n
psiquiatra. Mas como poderei
deixar de falar nela se um de
meus desejos íoi sempre apre-
goar seu nome e agora o mo-
mento se apresenta? E* a dra.

Créditos registrados pelo Tru
bunal de Contas

Foram calmos e produtivos os trabalhos de
ontem — Adiantamentos e aposentadorias

aprovados

>J|^RUAJOAOALFRE()0.25.29831-TEL. J8.II8Ô- **»*/

TrtUmtnlo «spitialírado rin* il.it.i-;*» NERVOSAS • CLINICA
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Comércio e Indústria
Tüffy Habib S/A
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apln ih ,.'¦ ilr ii*»ii«.i> di* fiiiulos
lliliill,,,|,i* P lllllll» H|.||,i,m,, |i,n.i
llllllllllll «lc r»|llllll •*,,, i.il

nin i|p Juntlrn, i» t\t> |)m.#ni<
Urn rii ."il

MMI-f.lMIll » «'MlMÍUi.
Tí th' HAHMI s. A.

t M MAMdl
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V'3ltou o Tribunal dt Contas « ss
reunir, ontem, cm mais uma exaustiva
é rotineira sessão financeira, a nue
lomparcccram Iodos os ministros atual-
mente em exercício c na qual foram
julgados os seguintes processos:

ADIANTAMENTO
O Tribunal ordenou o .-egisli.i dos

sejuintes adiantamentos: du CrS ....
r*0.ÒOO,GI) a Sônia Passos, uticial ad-
minisliatlvii «H». da Divisão di> Or-
tamento do Ministério do Tiabalho: CrS
¦lOP.UOO.Od a Luis Antônio de Sou-sa
J.efio, engenheiro classe «M», do Mt-
nlstériü da Agricultura; de CÍS 
(iOO.nno.üO a Ari de Quclróí, deseillils-
Ia cK», do Ministério ria \iacao; riu
CrS 2.577.GTU.OO a Glauco Soares de
Sousa. Inspetor d, Serviço dc Pinte-
rão «ns lndioy; CrS l.OOU.Ulin.nii a.
.iosl* Alves, engenheiro caísse *M», do
Ministério da, Agricultura.

CRÉDITOS
O Tribunal mandou respondei a Iii-

inativamente consulta formularia pelo
Ministério dn Agricultura sôbre a lc-
saudade da abertura dn rrédito espe-
rial ri,- Cr$ 511.000,00, a que sc refere a
Lei n" I.-112. de 51.

Kol ordrnadn m rcgljfro dos créditos
especiais dr: Cr.', 800.110,70, dlslrlbulril
ii valia,*, Hclegaclas Fiscais para ps-
gamenti rie despesas prevista» no Ds.
ii-cto 30.140, de 1B31, c de Cri-','A'A.tíX! 50 an Te.-nuio Nacional psrs
inganiento dc de^pe?ns prevista» na l,»l
n" l •!), He 10.11.

Kol nrilrnniln o 1'eglltl'n rto.i Clédllnt
•egiilnles:

A n. I". «in Sergipe, ric c." l.SOO;00
liMi.1 dfnimss., de pej.iinl dn Ministé-
un dn rn/rnria.

Ao Tesouro Uinnllelio em Nnva
Vurk rte Ci.-» 7fi.U0O.nOi para aquuieRn
ile VefcUltM iuii.-. n Mlfllslíl lu das He.
i.víir*. K\Uiloi.%

A D, V. no Cennl i|r Crí iKW.HOO.IK)
d dUpo.l.íln rio I» dljlrtt» dn P, rt, C.
i*n • íisiisinrnlo da l,i,'.n inrvintn no
Mrcirlo lei li" '.'.01!)

A Ilsrrlieilmls teileml ds SAn
rsiilu ilt Cll -Iiiissiisi pms rtei>|i,'iis»
rte iiosmisi ilu MlnlHéiln ris l'ii/i<iiiln.

Ai, Tc»iium Noel mui de Cf3

59.ÍP0.00, para pessoal mcnsallsta do
Ministério do Trabalho.

APOSENTAUOKIAS
O Tribunal oídenuu .-, registro das

concessões de aposentadorias a Sevcrin*.
Barbosh Rosslno — Eugênio Lindem-
berg Pòi'to Kacha — .loié Luis Pereira

Gil Rocardo Cabral — Llclnln b"cr-
reiii-n da Cosia — Anacleto de BariVlS

Vicente Lopej — José dc Sousa Kl-
beiro Brasil — João Pedro Guimarães
Palácio — Júlio Duvanel — Rubens da
Silva Pint-, — José ria Fonseca Moura

Hamilton de-Oilvelra Pires — Maria
Elzazlna de Moura Soares — Rila
Ferreira Rodas — bernardino Rodri-
gires — Gabriel . Gurrlti Pessoa —
Eduardo da Veiga T.lxcira - Alzira
Pereira Lemo*.; — lispeilriião Maurício
Sampaio •— Severino França — Trajann
Rocha Medrad.S — Alfredo Páduln —
Alvai-n Tomaz ¦— Manuel Gomes Neln
rio Lima — Niicoláu Pereira rta Costa
-- Tito Carlos rte Lima — José Pomin-
sim», da Silva — Veredlann Sàblrin
\'lcii*a — Armando Francisco Cavai-
rantl — Aderbal de Faria — .llh»
Fr&nclsco rie Souss — .lúlln Silva ri»
Miranda -- Joaquim Custódio — Al-
varo Moreno Rés1* — Tiago de Frei.
Ias Miranda - Plácido Plnln rta Silva
-- JoSn Pedro ris Santana -- llzias
Fole, - Clara Itlbelm do.» Ssnlns -
Jo«é Machado Rangel - JnHo Fran-
cisco dos Anjos — Manuel Ribeiro
Pussoa Ailelinn Gomei - Pedro rt" '
Castu, Carvalho ¦- .1-iÃi. Batista l.npei
rta Silva — MlBUel Rplinoilte llnlalil ;

Geralrts de roiiss - \riên)0 (.'o1- '
rioM, dc Oliveira Jnsé Mie., ria !
Cosi n • Rlranlo Raamnnile InSu
Gnli, — Virem» dos Kiintnv Paiva •-¦
Rogério Cmtaiin • Francisco Agftlpn
lerivlrs - Jorge de teus •-• Ainéi im ,
pgratnta Qusreims -• ("aviriMTi fíraü< i
peru - Ariui Frederico Daudt --
M.iiln Mmelin de Brilo - Glllllicini -,
Amshlle - Jaime Alve» Bs'ba's -•
Eiininti) dv Souis Mcsu - Eduardo
Felipe satiiiei.il — nesino Guerra --
Reh/i|t|||o Ruflim dn» RinlOii Antô.
nio d» «llva (Tuz •- llsiilee Bilmi |Gsiiis - Liii.s Viana ds Abreu liam** ,

. .lime ile Kw.a a fllva - ' DarcIlM '
P-eiiii, ,1a Itom - Antonln 1'erielin

LStOU.ÕOU.ÜÜ psis im.'iiiiieiilii di tuli. I <1*i* Rmilo» -. Manuel 'IVnóilii de Oll..«ncn*» fMiflViiiilniiil",. no* iíiiiioi. rio i vrpa
|iei'ieiu IKI PW/M,

A I), y, no Alin/nli». ils fia
»»;'.i'h vn. paia pagunieiiin dr lUhlllnft
a «»iaul«rlmifil*u lifliplUlâM*

A ti l n, Pa.atii, de Cl?
i** ,'í,.7.i»i. )i*i« iiaaeiiiPi.li! dp *ua',Hii
i mífhiinU',*iiUt ii«»fi|Ulain

• ur,,., . iiiih, d- Raliie ds
i »* iWi.itHflfl ida «t«vj««a* iie
UM»".*! lit. MliMiUJia ««

l>«nl'l de Medelici '«t|i

ftfníii * Cl4!

I niiiitn Peaio» fianulfn lon* <l» Oll;
ielia iitfl<ln de AHiuoii*it|.i* rta

[ BltVA - Agapii' P#f»ll» d'i «*'iln
. Uuí Paulo d* »aiiln» IVi* lo**

1**11», Ali*l > llsipm P«l-nl-i•ínítiíii Bandílta i'*iipiih - Hpihii/|Ii«
áiiiui) ArnhiiMl - *.'laairto M*rii
líPije*!'*!** I»e,l»i 'Iftli. ^»l|ii«|M

j liriM.*. j;«#;!ln* 4* *«l ,*¦•
|jaud«lli* <*»#iu » *»»* f.irr»»* !»«'!*».

Nlse da Silveira quem nos vai
levar para viver vinte e quatro
horas com as doentes mentais.
E' ela quem vai ser o mais lú-
cido, o melhor dos cicerone»,
com seus cabelos brancos ser-
vindo para decorar sua sabedo-
ria e sua vo/, nordestina ensl-
nando sempre. E' ela quem nos
di/,:

— Você não poderá dizer o
nome de nenhuma doente nem
tirar retratos de nenhuma de-
Ias. K' contra « lei e, além dis-
so, seria criminoso marcar ain-
da mais as criaturas já marca-
da-, socialmente.

iVão so lem vontade dc. foto-
frraíar ninguém o ò silêncio que
envolve aquela sala não admite
perguntas.
VERBA DE, OITENTA MIL

CRUZEIROS
Dra. Nise da Silveira, médl-

ca psiquiatra, dirige; «íesdfi 1946
o Serviço Social e de Ocupa-
ção Terapêutica, anexo ao lns-
titulo de Psiquiatria. Foi con-
vidada a criar o Serviço Resse
ano com uma verba de trinta
mil cruzeiros, hoje aumentada
para oitenta mil. Achamos gra-
ça na verba que lhe cabe para
manter o seguinte: escola, duas
salas de trabalhos manuais,
uma oficina dc vime (cestas,
malas, etc), tapeçaria, enca-
dernação, modelagem, pintura
e sapa taria. Ela também criou
um curso de terapistas para os
funcionários do Serviço. Êsse
curso só pôde funcionar uma
vez inclusive porque os diplo-
mados estranhos ho Serviço
não foram aproveitados em ne»
nhum oulro estabelecimento.
Os terapistas são preparados
para compreender os doentes,
saber ocupá-los e dirigi-los. E
lembrar que o governo gasta
em banquetes, bailps e festas,
só numa noile, muito mais do
que tem a dra. Nise da Silveira
para tratar os seus doentes.
Por isso achei graça na sua
verba...

Quanto ganha um lera-
pista?Um conto e trezentos e
trabalha oito horas por dia.

Sâo crentes?
Só uni crente pode traba-

lhar como eles trabalham e ga-
nhar tão pouco...

Converso com um por um,
dos terapistas. Todos estão
ocupados em suas salas e eni
forno deles os doentes silencio-
samente vão criando aqui ta-
peles, ali sapatos, acolá enca-
domando livros ou modelando.

Para o Serviço rie Ocupação
Terapêutica sâo mandados do-
entes de todos os hospitais de
psicopatas. O médico — vou
vendo as fichas — manda-os
para lá com o nome, a idade,
a profissão que exerciam antes
da doença o com as anliriôcs.
e ns interesses que demonstram
Hgorn A ocupação vai servir*
lhes dc remédio.

I ENFERMARIAS LÚGUBRES
Nãn sei que palavra* mui cm-

provar paru iluacrcvnr unia on
fciiiiarla da (loeiilea ntcutitii lio

i lnslilulo dc IMquinfriii. B1 um
| prédio velho, Mijo, feio, O ou-
i lro, cm conslriiçAn, promete
; aer melhor,,, mus «xlii ainda cm
I coirilriiçAn. O cxlslciilo ,• ':***
, mlierAveli IA" lilslc que *r tem

vniiinilc de tlmiiir. Km camiu
f-i.il.olri.di.* cHitin iicitiidiiH mu
llicica dn wni.ts liliiilcx. 1 nm»
nlll.llll <• Ml/lo, Illlllll» llllll lll lis
dedo* siiiuc n iiciio, uniu ilioni.
f lòdiiH querem uilr, A iiioilnliii
lolnt in,iii.i iiiiiii i;iiiiidi* liiitlin*
|P|« •' 1PIII ill/ci li llieilllll'.

— I": * a Mft iiii« lenho |IH-
rn unií»* Ir, IA c«iloii tini».

MA .« iiiiiIIiit»'» mi» dun» "li-
ípr(iinrl,i«i,

lm ruim, i»»i(l«. «eiiiido nu
(f «artHi na I • i»»«*> «i

«IÍT0RIA do MUNDO
rei*™ de SERGIO?DmTuMACEDO
Desenhos de&EMÁTO &ILVJ**

LI-PO 0 ENAMORADO DA LUA
Que lim mais belo para um poeta chinês

que o de encontrar a morte ao beijai a

imagem da lua?

Ins

Su^.^é, :wêm, Sll^
f^w 

?j3t J^^m ivA/ÜâlL ¦

— «Tnth-Chln»-Knun», o eelentp lmi>ério, ou nt-Sn. a China,
eslava vivendo on din». felr/.e» da dlnnetlp. Tans. aue dn-
rante tri» síeulo» permaneecn no poder, dando no pai»

nm do» mais not&vels período* da sna «fitada História tftn lm-
prpfftiiuia de, romantismo e da poesia. I.on»e Iam o» dias em
que Ll Vuan conseguira vencer a desordem qne desalinra sftbr* o
pai», qunndo, depois de Tnn» Ohien, seis usurpadores haviam
dividido o poder.

— f.l Vuan..; Seu nome «Ioda vivia nn memrtrla dos velhos
que contavam, freqüentemente, enquanto (limavam os lon-
ros hoeals de ópio, cnmo Me havia conquistado sua esposa,

numa prova de 'Urn ao alvo, acertando duas flechas nos olhos
de um pavão pintado... Mas isso fora h* muito, multo tempo.
Agora havia paz. O sexto imperador Tana jà eslava com 73 anns
e era amigo da tranqüilidade e de rndo quanto ern helo e suave.

— Ile 112 a ÍSB «le reinou, atraindo * sua eorle poetas e
pintores, ordenando aos primeiros que cantassem e eom-
pusessem odes, determinando aos segundos que realizassem

aquelas maravilhosas miniaturas que caracterizaram essa ípnen
de psplendor da arlc chlnesn. Foi nesse, tempo que viveu I.l-Po,
que tinha uma vida desregrada ma* sftbre cu.in hírço os deuses
dn poesia se haviam inclinado quando êle nascera.

— Seu apelido era o «anjo desterrado», porque l.l-1'o era um
jogador e um êbrin habitual. Mas como eram lindos ns
versos quo compunha. A cftrlc ficava fascinada quando

ÍIp ralava das cerejeiras em (lor. dos lótus que se abriam para
n beijo da noite, dn sorriso das mulheres. K certa vez. enlusins-
mado. o Imperador em pessoa preparou-lhe com suas Imperial»
mãos a eseiidcla de arroz.

•-—-mtt ^^^^J E^** ^^ÜCT /y^ ^*\ "" ..'-in.-.- -m^^Sm99í

— ii» rturpiranieiilna Ar l.l-Cn nin llnhnm mcdiii- < om al- =.-
inn. -iiiiiii- (lindou ii 'lliili- dn» nllo linnrlsl» dn enpn -—-
ill Muilo Mas a rftrle perdnata Imiu a» «eu -ramlr piifln

l'neln qui> riirniilroii a imirli* num Inslanle de iwpsl". e de ln*|ei«
Ih,íoi e» irlhsm rrftolras da 1 hlna uue 1.11'n mnerrii a(n«sdi,.
icrín nnlle, ao Inrlinar-se demasiadamenl» -Mire • horda de lim
lli ren paia heljar » liiiagem da lua rellelldn ns *iua

Quarto-foira: HIROSHIGE RETRATA A CHUVA
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19 DE DEZEMBRO
SAO DARIO

UÒROSOOPO — As pessoas nascidas
neste dia destacam-se pelo amor *
organização e .1 ordem, que. algu-
mas vezes levam ao e.\cesso fazendo
com que, por isso mesmo, se tor-
nem pouco simpáticas a outras, ric
espirito menos organizado. Sào cn-
minis, entre os nascidos de 19 de
dezembro, os aborrecimentos domes-
ticos, exatamente pelo motivo apon-
tado. Convém, assim, que se lem-
terem de que o excesso em tudo.
mesmo na virtude, é perfeitamente
desaconselhávcl...

INFLUÊNCIAS — O dia c pouco aconse*
lhavcl aos nascidos ric bo.ic para
a realização de nrgócius novos, so-
licitação «lc favores, trato de ques-
t.ôcs jurídicas. K' possível que as
primeiras lioras da noite lhes re-
tTVem surpresas. Seus números ric
HJrtc são ü, 3 e 7. Para as de-
mais pessoas o dia não apresenta
Influências desfavoráveis;

O INCRÍVEL — Lyri Yulàng, como bem
sabem os prezados leitores é o
mais amável filósofo que a velha
China produziu alé boje e seus ll-
vros andam pelas livrarias, em boas
traduções, sempre lidos com prazer
e proveito. fisso jovem filósofo
em páginas impregnadas de uma
ironia adorável diz qual pode ser
a suprema ambição de um mortal,
qual è o supra-sumo da felicidnris.
Por incrível que pareça a felicidade.
segundo o chinês, nãn eslá nem em
possuir a fortuna de um Rotschild
nem a forca dc Tarzan nem ser
Imperador ou presidente, mas sim-
plesmenle no scguinle: possuir uma
casa de campo inglesa, um cozinhei-
ro chinos, uma esposa japonesa e...
hem, uma amlgulnlia francesa...

SABIA? — No velho Brasil colonial ns
maridos eram dc um ciúme atroz.
O viajante francos La Caillc conta
que lio Rin de Janeiro, os maridos,
quando saiam ã imite rom suas es-
posas, levavam a espada riesem-
bainhada...

ACONTECEU EM 19 DE
DEZEMBRO:

Ni. Brnsll:

1843 — A vila de Jaguarãh repele um
ataque dos revolucionários rio-
grandenses dirigidos por Joa-
quim Teixeira Nunes.

No niundn:
MB3 — Granvllle, na Franca, é bombar-

dearia por uma esquadra ln-
glcsa.

1191) — Nasce cm lmspuch, na Áustria,
Mariana Altmntter, célebre can-
tora da Côrlc.

1793 — Depois ric 3 dias de sitio, ns
franceses retomam Toulon aos
ingleses.

IflOO — A Franca concede autonomia
econômica ã Algéria.

PARA DECIFRAR NO BONDE

PALAVRA8 CRUZADAS
* PROBLEMA N.o G50

jViVéViVi
'¦lf-íli

Diário Escolar CÂLWPAM haciohal
COMPILAÇÃO «V DESENHOS 0£ KéHATO +> ILVP.

EDUCAÇÃO E CULTURA MOVIMENiTO UNIVERSITÁRIO
(Outras noticias ns rolares na 4.» página)

Natal do Estudante
Realizar-se-á amanha, as 33 horas.

> almóco rie Natal dos estudantes da
Universidade do Rrasil. Participarão
tésse. almoço festivo os estudantes que
fazem normalmente as suas refeições
:vos «restaurantes* da Universidade.
Nesta ocasião será inaugurado o novo
restaurante» ria Praia Vermelha, ao

lado da Faculdade Nacional de Medi-
¦ina, local do almoço, presidido pelo
reitor e a que comparecerão os dire-
lores rias Faculdades e Escolas, auto-
rldades, convidados especiais è os re-
oresentantes rios diretórios acadêmicos:

A comissão rie senhoras que palrocl-
na a festa rie Natal da Universidade
(ar* a distribuição dc lembranças aos
estudantes inscritos.

UMàXA-ft/ò

Horlzontaie
_ Fêmea do lobo: tiallna. — Presto

rie movimentos.
— Domicilio he.bitua) do Indivíduo.

— Reze.
— Poeta. — Bonança.
— Satisfeito de sl mesmo.
— Pronome pessoal, terceira pessoa

feminino.
U _ Quantia paga ou adiantada por

ou trem.
— Alguma coisa. — Exule; exilado;

desterrado.
— Botequim. — O mesmo .que

herne,
— Hesitante; embaraçado, — Des-

cendenle de Maomé.

Verticais
— pécn de vestuário para a mão. —'Aldeia rie índios.
_ sobrepeliz. — Casa de habllação.

— o macho ria saúva. — Acre;
azedo.

— Homem moço; homem que chegou
a, puberdade.

— Interjeição: Chama a atenção ou
exprime saudação.

— Vazio; oco; fui il.
— Que se gorou (Ovo); frustrado. —

Orixá das águas.
S — O mesmo que airi. pspécle dc pai-

meira. — O mesmo que guri,
criança.

9 _ ofendido; lezado. — Içar; le-
van tar.

SOLUÇÕES no PROBLEMA N.f 655,
DE ONTEM:

HORIZONTAIS: — Ban — Fora! -
Esau — Coto — In — Evo — Ta —
Ras _ Va — íbria — Eu — Upa —
II. — Boa — Ar — Dela — Lato —•
Ordem — Sol.

VERTICAIS: — Beira — Ido — As*
na _ Etor _ Ha — Seu — Td —
Ué — Baé — Verso — Oco — Al —
r0 _ Vau — As — Afia — Paio —
Loa — Farol. —o—

CHARADINHAS

Novíssima
Deidn que ile perdeu a cabeça lor-
nou-se de um atrevimento sem
par. — 1 — 3.

Casal
Receia que êslc assunto nào lhe
agrade. — 2. — (Vichnu).

Sincopada
Uma pessoaastuta dificilmente cai
cm rfejerérMo. — 3 — 2. — lArd-
nag,.

Vitória dos professores no Tribunal Superior do Trabalho
Firmada jurisprudência em relação ao julgamento de dissídios impetrados pelos órgãos da cias-
se — Aumento de 30% sobre os salários de 1950, além dos benefícios da próxima, vigência do
novo salário mínimo •— Vigorará a partir de setembro do ano corrente o aumento — Gratuidade

na matrícula dos filhos — O julgamento de ontem do TST

l 8 or: )
E zembro;

Soh a presidência do ministro Cal-
deita Neto, reuniu-se, ontem, em lon-
ga sessão, o Tribunal Superior do
Trabalho, a fim de julgar, em inslãn-
cia rie' apelação, o dissídio coletivo
impetra«lo pelo Sindicato dos Profes-
soros de Estabelecimentos Secunda-
rios.

Com o auditório repleto de proles-
tôrcs, teve Inicio a sessão, usando
da palavra o advogado dos suscltan-
tes, dr. Osmundo Bessa, que ar-
guiu pela competência da Justiça do
Trabalho em Julgar o dissídio, te-
cendo longas considerações sobre •
atlitiva situação econômica dos pro-
fessôres. A seguir,, falou, pelo Sin-
dicatu suscitado, o dr. Francisco Cie-
montinn Santiago Dantas, sobre a in-
competência da Justiça do Trabalho
para julgar o dissídio, além de ou-
trás considerações.

6x1 PELA COMPK-
TÊNCIA

. Com a palavra, o relator ministro
Delfim Moreira Júnior, ratificou, em
Irnga exposição, a decisão do Tribu-
nal Regional do Trabalho, opinando
pela competência da .lusliça do Tra-
balho em dirimir o dissídio em pau-
ta. Posta em votação esta prell-
minar, seis ministros, inclusive o re-
visor, dr. Máximo de Carvalho,,
acompanharam o relator, considerando
a Justiça do Trabalho competente pa-
r:t Julgar o dissídio dos professores.
O único voto discordante íol o do
ministro Romulo Cardlm, que opl-
nou pela lotai incompetência da-
qrele tribunal, sendo voto venci-
do.

O MÉRITO
A seguir, foi apreciado o mérito doa

embargos aptesentados por ambas as
Páiles. A essa altura rio julgamento,
o plenário se agitou com as contro-
vérslas suscitadas, destacando-se in-
Uansigenlemenle do lado dos proles-
sores o ministro Máximo de Carva-
lho, derrubando os argumentos apre-
sentados pelo órgfto patronal, inclu-
sive envolvendo erros de aritmétl-
ca de evidência sutil e que não esca-
param ã argúcia daquele magistrado.
O ministro RAmulo Cardim várias
vezes pediu a palavra pela ordem,
causando bastante apreensão aos pro-
fessôres presentes quanto aos seus
pontos de vista, principalmente quan-
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Aspectos colhidos durante o julgamento do dissídio coletiito dos pro-
fessôres, vendo-se, acima, um flagrante, no momento em que o mi-
nistro Delfim Moreira Júnior, proferia seu voto pela competência da
Justiça, do Trabalho em dirimir a. questão suscitada. Em boi.ro parte
da enorme assistência que acompanhou os trabalhos do julgamento.

do se discutia o item que favore-
cia aos professores em relação ft
matricula gratuita de. seus filhos.
No final de tudo, o ponto de vista
daquele ministro foi rejeitado, conse-
guindo o Sindicato suscltanlc mais

uma
Cões

vilória nas suas reivindica-

SALÁRIO MÍNIMO
DINÂMICO

Outro ponto bastante debatido foi

Colégio Militar
REUNIÃO DE REPROVADOS —

Convidamos os alunos e respectivos
pais para uma audiência marcada para
hoje, ãs l<lh30m, na Diretoria do En-
Uno rio Exército, 10' andar no. „ Ml-
nlstério ria Guerra. Lembramos qUeí.é'
assunto de suma Importância. — A
Comissão.

Faculdade Nacional de
Direito

CENTRO ACADÊMICO CÂNDIDO DE
OLIVEIRA

3' ANO DIURNO — Os colegas que
assinaram a lista de adesões ao almó-
ço rie confraternização em homenagem
s um dos professores, bem como os
colegas que desejarem participar rio
mesmo e ainda não assinaram a men-
clonnda lista, deverão procurar o cole-
ga Marc Jacob a fim de satisfaze-
rem o pagamento dc CrJ 100,00, ate
sexta-feira.

O almoço rcalizar-se-a. no rcslau-
i'«,iile da Faculdade, tenrio o cardápio
ficado a cargo da colega Reineldi
Cunha,

Para mclhoics informações, procurar
(tm rios seguintes colegas que integram
a comissão organizadora; .lacob, Ar-
nold Wa!d, Mário Castelo Branco, Car-
los Gusmão dc Oliveira Lima.

Combinada
-f- ts ss Peugada.

+ 
' 

ta ss Citação,

-j- ta se O escol.
' 

Pia ds eaffstno. — (Telefone).

No pé da seção "Senhoras-Senhorilas"
os leitores encontrarão as soluções das
charadinhas de hoje.

ALMATA

Professores licenciados
por Faculdades de

Filosofia
O D. A. da Faculdade Nacional de

Filosofia, convida os professores II-
cenciarios por Faculdades de Filosofia,
ora nesta capilal, para uma reunião
a ser realizada hoje, ãs IR horas,
na serie da Faculdade Nacional de Fi-
lusofia, para ser traçada a posição
dos mesmos professores em face do pro.
.ielo de lei n» 2.1-31, contra o qual
os universitários de Filosofia de todo
ii Brasil sc encontram cm greve. Re-
ferida reunião será presidida pelo
Diretório Acadêmico daquela Faculda-
rie e são convidados os professores
licenciados, independente das associa,
cões de classe a que pertençam. Da-
•Ia a impnrlftncia rio assunto a ser de-
batido, esperamos o comparecimento de
Iodos os Interessados.

Em defesa do menor e
do escritor infanto

juvenil
A A. B. 1), E. HEIHGIKA' OM ANTE-
PROJETO A SEK OI ElIECIDU A

CAMARA
Recebemos;
«ConcrcIteanUo as sugestões apre-

sentadas no último Congresso de Escrl-
tores, o Departamento Cultural dn
A. B. D. E.t prosseguindo na série de
reuniões para debater o problema da
literatura infanto-juvenil, fará realizar
em «ua sede, ã rua Santa Luzia, .'105,
11" andar (Casa do Estudante do Bra-
sll), sexta-feira próxima, ás 18 horas,
mais uma reunião da Comissão dc Ll-
teralura Infanto-JuvenlI. A Comissão,
quo é integrado por vários uscrlloreti,
jornalistas o lluatradores, vem dc re-
ceber, recentemente, a, adesão dn ve-
readora Ligla Lesv.a Bastos, secretária
da Câmara Municipal. Na aludida reu-
nião, iv Comlsoâo discutirá as bases do
ante-projelo a ser oportunamente ole-
rveido ft Câmara dos Deputadoj, suge-
rindo normas de amparo ao escritor
« so Ilustrado!' de livros Infanto-
Juvenil, bem como medidas rlc defesa
em favor do menor brasileiro».

Faculdade Nacional de
Farmácia

DIRETÓRIO ACADÊMICO
O Conselho de Representantes do D.

A. da Faculdade Nacional de Farmá-
cia deliberou entrar em greve desde
o dia IS, quando o projeto 23-31 su-
bit r sanção presidencial, hipolencan*
do' lòda' a solidariedade aos colegas das
Faculdades de Filosofia.

Julgamento de mandados de segu-
rança relativos a professores secun-

dários da Prefeitura
Recebemos da Associação rios Pro-

(•'Mores licenciados do Brasil a seguln-
te nota :

• Devem ser hoje julgados no Tribu-
nal Pleno do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal as apelações de dois
mandados de segurança relativos a pe-
dldos de Inscrição no concurso de Pro-
ftssôres de Ensino Secundário da Pre-
ífcilura rio Distrilo Federal.

O assunto é da mais alta relevância,
primeiro porque afeta visceralmente o
nosso ensino secundário, que tanto sc
critica, "más que . poucos fazem por

Aprovadas as nomea-
ção dos diretores de
diversas Faculdades
O 'presidente da República aprovou

a nomeação dis professores Augusln
Brandão Fllhi, par» diretor da Fa-
culdsdr Nacional de Medicina, Francls-
co de Sá Lessa para riiretor rta Escola
Nacional de Engenharia * Temlstocle.1
Brandão Cavale»nil par», diretor da F«-
culdade Nacional do Ciências Económl-

Manifestação estudan-
til de solidariedade ao

Egito
Conforme anunciamos, a Leilão Aca-

dêmica Brasileira, representaaa por
seus lideres c alunos de diversas
Faculdades, compareceu ontem ft resi—
dência rto 

'ministro 
do Egito no Brasil,

para entregar o manifesto de solidaria-
dade dos estudantes brasileiros ao
Egitu.

O dr. Musséln Chawliy Bey, agra-
decend.j o gjslo rios universitários,bra-
isileiros, agradeceu com um discurso
ontli! declarou:

«Os universitários lôm — sempre e
em todos o.s tempos — promovido a
chefiado os movimentos sociais c leyan.
tes políticos, sempre foram os poria-
estandartes ria lula nacional c cruzado-
res da liberdade no mundo Inteiro.

Também no meu pais, reram os uni-
versitários o.s primeiros entre nós
que se levantaram contra a opressão
e resolveram libertar o Egito ria do-
mlr.aeío estrangeira, para todo o
sempre. •

Nossa, causa é justa c estamos re-
sol Vidos a jpftr-noó. pnr Iodos o-.s meios
«o no-jso alcanse, para reconquistai a
liberdade. Os métodos de Intimidação,
o emprego rta forca, os atos dr agres-
são não vã, quebrantar .i firme von-
tade do povo do Egilo para liberar-
se da opressão e da ocupação liillá-
nica».
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COLARAM GRAU OS AGRÔNOMOS DE 1951 — Realixou-se, no saldo
nobre da Universidade Rural, a cerimônia de colação de grau dos en-
genhelros agrônomos de 1951. A mesa estavam presentes o minislro
da Agricultura, sr. João Cleofas; o reitor da U. R. prof. Rocha
Lagoa; o diretor ria, Escola, prof. Amélio Rocha e diversos professo-
res. Durante a entrega rios diplomas, recebeu o "Prêmio Simões Lo-
lies'' o aluno Antônio Renato Prata, Também o primeiro aluno da
turma, si-, Amadeu Pereira Coutinho foi distinguido com homenagem

especial. Na gravura, um aspecto da cerimônia.

ESCOLA NACIONAL DE ENGENHARIA

Durante
janei'0

Curso

R E V |6S A 0

as férias
fevereiro
P0»1 rn V\ ?>, 3." • 4."
ono» p'''rrt"0«, paro
oluoo» cio ouo'0-w colagi"
o di> ombo> ri* iokoí

Matrículas alierlas

COLÉGIO lURUENfl
'jÜ >rtflff dt Bòlofotto, 166 . \

fell. 26-0*1*3, 26-â22«, T6-300Í* j

DIRETÓRIO ACADÊMICO
AVISO AO 1? ANO: — DESCRIT1-

VA. — Encontra-se no quadro ria por-
taria as notas da segunda prova parcial.— Os exames oral e vago serão realiza-
dos, respectivamente, bojo e amanhã.
Os assuntos destes exames já se encon-
tram no quadro de aviso do V ano.

FÍSICA. — Os colegas que estiverem
em oral de física e cursando o C. P.
O. H. poderão fazer ésle exame na se-
gunrta quinzena dc fevereiro, devendo
para isso requerer rio C. P. O. R. uma
declaração de que eslão matriculados lá
e entregá-la ao funcionário encarrega-
do rio 1' ano.

PRESTAÇÃO DE CONTAS. — O pre-
sldenlc do D. A, encarece a necessidado
da prestação rie contas dos ex-diretores
rios Departamentos. Pede.que esta sej-i
a mais breve possível a fim rie não ser
entravado o trabalho do Diretório Aca-
dèmlro.

AVISO AOS ENGENHE1RANDOS: -
Os convites para a solenidade de colação
de grau encontram-se no Dlrelório Aca-
démico k disposição dos colegas <iue es-
tiverem quites com a Comissão de Fes-
Ins.

A ESCOLA NACIONAL DE ENGE-
NI1ARIA E O PROJETO N.' 23, DE
1951. — O D. A. ria E. N. E. em
fnre rio novo aspecto tomado pelo ma!
fadado projelo n.? 33; de 1951, mal»
uma vez vem de público denunciar o

melhorar; «, segundo, porque atinge
Xrontalmenlc o principio democrático ('a
Igualdade de direitos e oportuntda-
des.

O caso cm questão se originou quRn-
do. em inícios de 1950, o então prefei-to do Distrito Federal, gal. Mendes dc
Morais, abriu um coneUrso que éle dl-
zia «de títulos» mas que de falo In-
clula • uma prova, e no qual só era
permitida a entrada dos interinos ,los
cargos. Pretendia o então prefeito es-
tar para isso baseado na lei n. . .
99.09, de 17-9-46, art. 27, II, queestabelecia que os antigos professoresde Curso Secundário, em número de
8. deveriam realizar, um concurso dc
títulos. Nesse «concurso» inscreveu o
prefeito mais UOÜ professores interinos
que nunca tinham lido aquele car-
to (que foi extinto) lendo sido nflrnea-
(Io já para o de professores dc Kn-
aino Secundário, de remuneração mui-
to mais alta, inclusive. As instruções
do concurso eram de lai forma pia-nejadas que todos os Interinos seriam
aprovados, pois que para a habilita-
cão eram exigidos apenas 100 ponlose facilmente eles conseguiriam 125,
mesmo os qut não tinham titulo al-
gum, pela simples condição dc interinos
fallás havia quem nem tivesse o curso
ginasial completo».

Recorreram á Justiça cerca de BOU
piofesaôres, não interinos, que obtive-
ram inscrição em primeira Instância. O
próprio prefeito, em vista dessas sen-tencas, parece ter-se convencido ric queo concurso só para interinos cra incons-
tít.uclonal e contrário ao Estatuto rios
Funcionários Públicos da P. D. F.,
porque espontAnemnenle chamou para
que sc Inscrevessem os demais recor-
rcr.les, cujos mandados ainda não na-viam sido julgados.

Começou então uma grande campa-
nha dos Interinos, medrosos de umconcurso onde houvesse mais candidatos
do que vagas.

Procurai am êlcs convencer q pre-feito a efetivá-los simplesmente. Che-
gãram a oferecer k esposa rio prefeitoum broche rie brilhantes c, ao prefei-Io, antigüidades: uma cnlxa rie rape
e um relógio, como os próprios jornaisnoticiaram.

A 1« rie novembro foi publicado o
decreto de efetivação, contra o qualforam Impetrados novos mandados disegurança, um rio» quais, já julgado,deu ganho rie causa aos que pleilea-vam a declaração de Ilegalidade rio
decreto n. 10.594-50 que efetivou os
interinos sem concurso, baseados om
que a legislação rie ensino federal e
rin Prefeitura estabelecem que os car.

e que diria respeito à parle do acór-
não do T. It. T, que mandava cal-
cular o salário aula dos , professores
em relação ao salário mínimo vlgcn-
te, o que consequentemente, viria
criar uma situação dc inferioridade
p'ara os professores, em matéria sa-
larlal, uma vez que «e espera, parabreve, a decretação de um novo sa-
lárlo mínimo por parte do presiden-te da República. As discussões, toda-
vi», cingiram-se exclusivamente S
redação relativamente k atualização
compulsória do cálculo salarial.

A DECISÃO FINAL
Finalmente, após cinco horas de

reunião, o presidente do Tribuna) Su-
perlor do Trabalho lavrava a sen-
lença do julgamento, assim distrl-
bulda.

1" — Decreta o aumento de :«)%
aíbre o salário vigente na data em que
o dissídio foi instaurado, ou seja
7-12-50.

2» — Fica abolido o cálculo pela
fórmula cenlesimal, permanecendo
o critério da portaria 204.

3» — Será considerado cum anui-
dade todas as importâncias devidas
a titulo de ensino, excluiria a jóia.

4c — Não será admitiria a com-
pensacão do aumento ora concedido
com lôda e qualquer elevação que ve-
nha ocorrer em virtude do salftrio
mínimo.

5» — Ao salário aula «er* adido-
nado uma parcela Igual a 1|6 (um
sexto) desse mesmo salário relati-
va ao repouso semanal.

6? — Fica mantida a gratuidade
de matricula aos filhos dos proles-
«Ares nos estabelecimentos em que lc-
clonarem e uma redução dc 50%
em outros estabelecimentos, nas res-
peclivas anuidades. Tal beneficio náo
fKiderá ser incorporado ã remuneração
par-, nenhum efeito.

li — O aumento beneficiará os
professores admitidos até sete dc
nezembro de 1950 e vigorará a par-
til de dez de setembro de 1951.

8» '—¦ E' admitida a compensação
df qualquer salário pago a titulo de
antecipação do presente aumenlo.

9» — O aumento não constituíra,
em nenhuma caso, motivo dc redução
salarial.

10» — No caso de serem gratul-
tos todos os alunos e até a fixa-
cão ria contribuição mensal rios alu-
ros a tftul« de ensino pelas auto-
rinades competentes, tomar-se-ân por
hase de aumento o ilem 1'ca menm
ímildade cobrada em estabeleclmen-
tos congêneres.

B Morre na Bahia o capitão rie mar e guerra João B
Wt Francisco de Ollvelrn Botas, que começara a servir K
ÉM como contra-mestre rio Arsenal rt<- Marinha «Ih Bahia BÜ

\m\ ». chegara a comandante ria flotilha rie Itanarlco. em UÍ>
¦ tm 1.S22, durante a guiírrn rta Independência, tornando-se ¦
*^k famoso por suas vitória» si bre ns portugueses. Em ^^P^^M 1*2", já então promovido a capitão «ie mar e guerra, Mm

| fêz as campanhas do Prata contra os argentinos. . ... Cg

iWmVXiirlt ^Z ]_£ Falece no Rio ite Janeiro o maestro Fran- 11H
•^MHBMyii,,, y/ZZ cisco Manuel da Silva, nascido nessa- ri- IIH
mWffMS^nff^"^? dade a 21 de revereiro.de 1795. O hino uue MB»
l(l\B ^^t^kSBHnH compôs paia as festas da coroação de |iH
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^ywlySi! I V SN l5, Pet|ro I, muro por Marcos Portugal. IH

/w t Francisco Manuel foi o verdadeiro funria- I9R
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Bacharelandos de 1951 da Faculdade
de Direito do Rio de Janeiro

União Democrática
Estudantil

; PROJETO N.v 23, DE.IÍB1. — Hoje,
ás 14 horas, sairá da Escola Naciona!
rio Engenharia, uma passeala rie proles-
lo contra a aprovação do referido pí'0*
jelo, lesivo aos direitos dos estudantes
de Filosofia. Outrosslm,'a passeata lera.
«¦•jmo finalidade fundamental, riemons-
Irar a indestrutível soliclarleriarie que a
classe universitária rie lodo o Brasil
vem prestando k batalha contra a des.
moralização do ensino médio em nosso
pais.

Nesla oportunidade, conclamamos nos-
sos adeptos e quantos sufragaram a glo.
riosa legenda da l.t. D. E, no pleito ri..
17 ric oulubro para, Independente ria
qualquer animosidade polltico-pártidáriH,
se unirem aos promotores ria manifes-
lação, num gesto ric unidade e compre-
ensão universitárias.

As cerimônias festivas da colação de
grau dos bacharclandos riéste ano, ria
Faculdade de Direito do Rio ric .lanei-
ro tiveram Inicio domingo último, com
o culto ric ação de graças realizado
na igreja Presbiteriana ric Copacaba*
na, oficiado pelo rev. prof. Benjamin
Morais Filho com sermão do rev. Gal-
dino Moreira.

Ontenir às 10 horas, realizou-se na
igreja da Candelária, a missa rie ação
(ie graça:!. Finalmente, hoje, ás 21
hmas, no Tealro Municipal, haverá a
solenidade dc colação de grau.

O paraninfo da turma de 1951 é o
prof. Benjamim Morais Filho, cátedra-
tico rie Uircilo Penal. Falará cm no-
me dos tjacliarclnndus, o acadêmico
Cliicio Farhal. são os seguintes os
advogados de 1951. da F. D. H. .1.

Aquiles Braga, Adhmar Assad, Age-
sllau Emillano dos Santos. «Vlberico
Teixeira Leite, Alberto da cunha Ba- jlaguer, Aihorloni de Pimentel Penha; |Albino G. ric Oliveira Filho, Alccâlno I
Pedroso dp. Silva, Alcnoastro LuU Al-
ves — tu, p.i, Almir'-Sá rios Sanlos,!
Álvaro l.uls Correia Graça, Álvaro Mo-
reira «in Silva, Amaurl rie Lacerda u
Silva, Anaudlni Freitas, Angenor da
Cruz- Freitas Anlõnio Augusto Lucas
ilha, Anlõnio Carlos C. dc Araújo;
Antônio [Carlos Noronha Forlela, Anlíi-
nio O. Carvalho Filho. Antônio Fernan;
di «Io G-iiivcin Rego, Antônio Feliciano
de Araújo, Antônio Fernandes Llmtii
Antônio Gonçalves. Antônio Jo«e Pi-
nheiro Chagas, Anlõnio Prieto Lopes,
Anlõnio Rodrigues., Antônio Kappa, Ar-
lindo Alves Cavalrantl, Arnaldo Con*
ceicão V. Moreira, Artur Luis Pini.ei-
ro Guimarães, Ar! Morcirr Rodrigues;
Atila. Barreto. Augusto .Fernandt-s Au-
gusto Lopes Pontes, Àlrjon '.'. Jun-
(iUejfá, Bento Carlos de Freitas. Calo
Gonçalves Cruz, Calo Sílvio Amazor.ns
Duarte, Carlos Alberto Jona; Giorria-

Cal Io»
Edil ar-

ESCOLA NACIONAL DE QUÍMICA

grave perigo que representa para a cole.
tlvldade, a aprovação rio mesmo.

Agora que o referido projeto sobe k
sanção presidencial, mais uma vez a
D. A. desta escola faz sentir ao sr.
presidenle da República a necessidade
dc que o mesmo seja vetado, visto como
a aprovação representa um acinte á Igos em questão devem aer providos

DIRETÓRIO ACADÊMICO
NATAL DO UNIVERSITÁRIO. — 0

reitor cia Universidade do Brasil con-
vida por intermédio do D. A. todos oa
universitários para o almoço de contra-
ternizai.-ão a ser realizada amanhã, ãs
VJh30m, no restaurante da Faculdade
Nacional rie Medicina. Serão distribui-
rios presentes aos estudantes pobres. O
presidente do D. A. afixou no quadro
rie avisos a lista rios colegas que serão
presenteados. Perie-se a todos a apre-
scntaçà.o rio cartão rie alimentação,

FISICA INDUSTRIAL. — Serão ml-
nistradas aos alunos rio antigo terceiro
ano, aulas ric Física Industrial durante
as férias. O horário das ditas é o se-
guinte: — Segundas ,. sextas-feiras, ás 9
horas, a partir dc '2 dc janeiro próximo
vindouro.

FISICO-QUtiUICA. — O rir. Augusln
Zamlte ministrará durante as férias, aos
alunos do anligo segundo ano, aulas
práticas de Radioatividade, Os colegas

Interessados devem procurar no D. A.
a lista rie inscrições.

REVISTA QUÍMICA. — Ac-ha-s? á
venda o úllimo número da revista "Qui-
mica", órgão oficial rio D. A. E' rie
especial interesse o artigt) "A Indústria
de plásticos na América rio Norte", ria
autoria do química Industrial, rir. Wil*
son Fernandes Falcão. Os interessados
cm adquirir a revista, ou fazer assina-
turas, devem dirigir-se no D. A. riu
Escola Nacional rie Química, na ave-
nida Pasteur, n.' 404. ,

EXPOSIÇÕES

existência rias escolas de Filosofia, a
quem os alunos da Engenharia manlfes*
tam de público o seu apoio Irrestrito.

Novos médicos nutro-
logos do SAPS

No auditório do Ministério do Tra-
balho realizar-se-á, hoje, às 21 horas,
a solenidade de entrega rie diplomas
ao» meriii-os nutrólogos, diplomados pelo
Curso rie Especialização do SAPS é*l«
ano, A cerimônia deverá contar com n
presença ilu sr. Êdlson Cavalcanti, dl-
rcl..ir-gcrnl daquela autarquia, e dos pro*
fessôres Eugênio Carvalho Júnior e Gll*
berto Tílxelra Lelle da Silva Teles, res-
pectivamente, diretor do» curiós dn
HA PS t> paraninfo da lurma composta
dos «cgulnle» médicos: — Davi Pilai
forador) • Alberto Alevnlo — Arltu
Itermann druenbaum - Cario» Manlei-
in da Silva - Ciro N"le rie Ata Ide
Rrnestino ln ciais - Franclicn de ai-
ais Stol/r Canlom - Gi-riiltlo Fram-lici
Miiiiionnrio IJumberln Bslsrlnl
,lo»é Moura llex-nili. * Zélla M.iti|tl<">
Cm*.
>AI,A 1'AHA Al IA* -- Aluiu-se,
h lanl*. mi .- nnllr miiplii • 'ou-
fmlAwl Ver >• ImlHt itn» • '•>
II • ile n A* lf) hora», * *<
1're*. lama» <l«, » I.Vld — fM\-

/ino Dilamarfi

Diretório Central de
Estudantes

O Diretório Central de Estudantes da
Universidade do Brasil, vem por esta
trazer a público a sua veemente rc-
pulsa ao projeto ,23-51. projeto ésle que
classificamos como sendo o mais per-
nlctqso daqueles que alé então lo-
rum' feitos e aprovados pela Câmara e
Senado. Sendo atentatório a necessi-
dane do estudo e cultura do povo bra-
sileiro, êste projeto vem acoberta-
do pela falsa necessidade de profes-
sor no interior do pais. já que cxisle
a lei 8.777, que prevê perfeitamente es-
ln ausência.

O D. C. E. repudiando aqueles que
piocuram tomar os lugarei rins estu-
dantes de filosofia íem terem cana-
(Idade para lal, Já que procuram ítl-
gir ao exame de suficiência: reco-
menda aos Diretórios Acadêmico» das
F.iculdades da Universidade do Brasil,
que se declarem em greve de acordo
r«:m o que foi resolvido' no Conselho
de Representantes, esperando que o pre-
sidente da Republica, mais uma vez
prove de público o seu zelo pelo de*
coro do ensino do Brasil.

Convidamos a todo» os colegas para
acompanharem o enterro do projeto 23-
51 que partirá ds Escola Nacional ('o
Engenharia, ks 14 horas, para o Pa*
ldelo do Calele.

Faculdade de Filosofia
daUDF

DlftETôRIU ACADÊMICO
APfíl.0'A0 PRESIDENTE DA REPO-

BLICA. - Náo faltem hoie «o llOUfl
o)rlíJu iio prMldtntfl d« República Pr*.
i'l»»iun« do apoio dr lodo» o» eltllilnnltl
denta Facttlrtsde. Ponto de 1'ÍUIllHoi
LsrgU 8l0 Fisiiilmo, 1» M lim»», em
frente » l-Urol» Politécnica iv«i« nntis
pifissts dependei a em ii>« |WH* o êxiin
dn HiiiiHi inoMiiii nio

TKI.EUIIAMAS. Itogaiiio» S'W «-o-
<¦¦,.. "¦-¦.¦ .'. -,. ¦ Sn :¦'-¦¦¦ i\* II»
luibllr» loiicimuin vilo tn proj#io mi-
m»ig ?* a» IMIi

por concurso (Lei Orgânica do Ensino
Secundário c decreto-lei n. 9.909).

E' êsse, aliás, o pensamento espo-
sado pelo presidente ria República, de-
fensor do sistema do mérilo, e do
atual prefeito do Distrito Federal, quena recente mensagem ã Câmara Mu-
niclpal se bate por uma seleção maia
democrática e rigorosa do funciona-
lismo municipal.

Parece incrível, mas os Interinos da
P.D.F. continuam a lular contra lôda
a legislação, a moralidade e os prin.
clplos democráticos, pleiteando nova-
mente concurso só entre files, se não
fôr possível prevalecer a efetivação
que obtiveram. A aspiração é sempre
a mesma — obter a «condição única
que os perpetuará nos cargos — afãs-
tamcnlo dos concorrentes ou «Ias pro-
vas. E' sabido que eles continuam a
fazer as suas coletas, usando assim
de meios desiguais para vencer seu»
concorrentes.

E' Incrível que o governo crie Insll-
tuto» superiores de formação ri* pro.
fessôres secundários para riepois no.
mear interinos os que não sp prepa-
raiam, quando a lei preceilua que jus-
lamente «ó os formados deverão ser
admitidos. Mais incrível ainda é qu*
se chegue alé ao ponto de pleitear
que justamente n« qu* se prepararam
não concorram, para que assim vençam
os outros.

Em vlsla rio absurdo rie ludo isso,
esperam, ainda, confiantes os riemalfl
candidatos do concurso que sejam ao
menos reconhecidos seu direito dc piei-
lear ns cargos públicos, já sem pen.
»ar nn *»fôrco que fizeram par» »e
prepararem, ma» pela cronriição de •*-
rem lambem brasileiros,

Qualquer oulra atitude iierá o reco*
nheclnienlr, rie que M duas i-la»»e« rt*
homens wn nos»» tens: » rio» brasi* I
Iclrn» »implr»m*iile. * » rin» hr»»llello» )
Interinos, » primeira <*m rtlrsllo »*• i
quer n lei ni*«nio o» direito» »<t*fii. I
ráriò» claramente pol» 1*1: » segunda '
«iiiiiii rt» lc; o it» inor«l

E«|iei'*~** UU*, »m!iii i'1'inii lio» rt*. i
mui» non. anierlrtie» (mlÁlfOti Ol»n<
lldlsi, elei, » ,lii«llca não f»'» HU.
tln. Am poli qu* «» rtuli-R» Klll»*
«*r|»l«l »t h»«»»d«« n» r«n»ri»t»i1*. «o
méilln » n»o *>«*n«vi!» » lw»a««
HiM' rtn* pmf»itAi»« ou» «»0 Mm l<»
rtrinlt»» nt AilmiiilHiavl"-

HXPUtilÇGEU fhlltMANENTES. -
Funcionam permanentemente as se-
guiiiten lipdSkCes:

Galeria Bernaratlh, no Museu
Nacional tle lielai, Arten.

Lttcllio rifi Albuquerque, nt niu
Bibeiro (Id Almeida, n." 22.

Galeria Rembranút, no rua do
Passeia, n." 70, sobrado.

Museu Antônio Parreiras, nu
rua Tiradentés. ii.» 47, ãfiíerdi.

Oaíeria Europa, na avenida
Atlântica, li.» 702-A.

Galeria Da Vinci. nu rua Do-
mingos Ferreira, ti.» 50-A.

Galeria Calvino, na rua Santa
Luria. ii.» 790. 2« nudnr.

Museu Histórico du Cidade, nt-
Parque riu Cidade, nn Gávea.

Galeria Vciirtóme, na avenida
Copacalinnii. ».' 252.

Museu Histórico Nacional, nu
«iraco Marecltul Ancora (prri.nmo A
Estaç/i', rte llidros rta Panair).

Mimei/ Nacional rte Bela» Artíf,
na Esrtilti Nacional rfr Brtnx Artes

Galeria Lonr/eliarli «* Tenrtir''.
nn iii.i Barata Bfl>ciro, ii.f 488.

Afiiíeu dns Teatros rtn Rm at
laneiro, no salão Assino. Entinilii
pela nieuido 13 «f» Mal»,

Novn Galeria rf* Arte, «n.eiiirCi
Nos»a Senhora rte Cnpacabnna, nu-
mero 291-P. _

Galtrw Ds ftceiIJi, "" rua *l
dt Maio. n." 1.339. Méier.

_ Galeria Copacabana «trte, »'i
no*Hirfn Nossa Senluna rf* Copncn-
btinn, ic' 643.

m

HILDA OULTZ - (Virtiiiira. -
>|i»! o dio 31 rf» rfseein'11". "« ri"i
Visconde rte Plra/d, H,
iieinnl.

Oradores de 1951
KLE1TO ORADOR DA TURMA DK
BACHARÉIS EM CIÊNCIAS CONTA-
!?E1S K ATUARIAIS DA FACULDADE
NACIONAL DE CIÊNCIAS ECONOMI-
CAS O BACHARELANDO ORLANDO

DE SOUSA
O bacharelando

Orlando ric Sousa,'§ eleilo orador ria
lurma rie bacharéis
.mii Ciências Conta-
bels c Atuariais rio
195.1, daquela Fa-
culdade, diplomou-
sc Contador pela
Academia do Co-
mcrclo rio Rio de
Janeiro em 19M3, c
pertence ao Quadro
rie Contadores riu
I. A. F. I., ondo
Ingressou em 19-ltl

Urlandn rit- Sousa mediante concurso
de provas.

Nosso Inslitulo lem desempenhado
funções de rhcfta ria Contadoria' Ce*
ral, tais como as do Serviço dc Con*
trõle e Análise e da Secção dc Con*
fciência ric Fichas ric Lançamento.

Atualmente desempenha a chefia do
Serviço dc Manutenção e Dlsponiblli*
daric da Tesouraria Geral.

Sua colaboração lem-sc estendido »
Fundação Gclúllo Vargas, onde e.sercs
a função de Redator e Técnico ric Con-
tahillriadc ria ^Conjuntura Econômica-.

,.¦¦.¦¦;. rr.yyyyr ...¦.¦.¦;¦,¦ y,yyy-\'

7S2 Opa-

KXPUSIÇio r. SSaSOZKY. ~
Pinliirn. — Nn ÁttOCiação Hinstlei.
ra de fmpi»ii«ii.

•
HXPUSIOAO 'At«s ÇUUI.UYÂ M'<-

REZ. •¦ /'iiiIhiii, - HOÍ! o liiilimi
mu rin KnibníXIKtO. itu llotlliii. • A1'-
I/h»»ii Niiiiiiinil rfr llrtns Attfn, ali

ti dia '.II rfo cfinnitt,•
KXIWIQAU hn líÂPS - Hôliii

ih.iluc.» u/íiiieiiiiii»» -* Oolil 'l e'»
¦|..»i<i-ili. ilu .Intui ri» Ari* íf.irfei'
nn d* »*.'• Ps»/», tio mMo ss»#i.
nn Heiiiumuf *tit KiIuíhhIii, *»
ft,nt» rin cnhhnutn, *n * dt* 11,

Faculdade Católica de
Filosofia

Recebemos:"O Diretório Acadêmico pede o com-
parecimcnlo rie l-;dos os colegas ã pas-
seala com enterro do projelo n.' 23, rie
.1951. a realizar-se hoje, áv 14 horas,
rievenrio sair rio Largo rlc São Francisco

Os estudantes rie Filosofia contam com
o ap-iio ria U, M. E. e ria V. N. E. —
(a.» — Divo Iferrefrn, pelo secretário."

União Metropolitana
dos Estudantes

A dn et «ua <\m\ IJ. M. E., conside*
ruído a decisão dn- ultima reunião rio
cu^ollm dc Represem antes e a reco-
mindsçãu ria União Nacional dns Es-
Uflanici, resolve traiismlili ao» dl-
nliirlii» e Centros Acadêmico» rio Di«*
li ln Federal, » reromeudscáo rir Gie«c
Ceial a favoi do »elo lilll-L-Jii (c.\*
ÍVMi,

Ne»u upuilunidade, apela iiiiis h pie-
sldente d» República, nu sunildn dr um
U|M llllll |eÚ Vclll » ê»»l- |l|ll,||.|ll, l|ll.'
IÇfUlIlllO A llltliil ilu piulilii IVilliiiii .lu
r,m, em im» inn» \eiMiiu imi inn
i-Mi , lem o iiiesiiiu oliletlMi, mi i*is
* ilegisilNcnu rtn en»ni(i liiiisenllárlii m
BlNtll.

lie»» fniiiia, *>|mii«iiki« ijiie ii kl, I titit iill.tíMi!) <
l>i»,|il.ii^ rt» Heprtlillis. iiisrtin «Isl» * I M'lt;Mllill»i Alllâllilã, •<

no, Carlos Alherlo Lusvarghl,
Antônio de Sousa Danlas, Cariedo K. da Fonseca, Carlos Ferreira d»Costa, Carlos Ferreira Sarpi. CarlosWinter Sanlos, Carolina Sotto Maiúr,Caslmiro Anlõnio Ribeiro, Céllo ile(3ii-veira Eorja. Celso dc Paula Moreira,Cosarina Abdalla. chali Haúdad, Chi-cre Farhat, Cláudio ric Sousa Amaral,Clodomir Ribeiru Azevedo, Clóvis Slcn-zel, Colombo Amaral Ribeiro, DcilmoSilva, Daniel du Freitas Barros, Dam-Io Domingues rie Carvalho, Dawa Al-ves Fortes, Décio Riciiárd 1-ranço rn-reira, Demélrio Nóbrega Martins, Uil-sun Guarinellu. Dlonlslo Marins' Alar.
lins, Dlvaldo ric Aguiiu i,uj,c.v. lidgar
Ribeiro Guimarães, Edil Fernandes ria.Silva, Edison Montenegro Trindade,
Edmundo de Melo Lima, -Eduardo
Alhadeff, Edward. dos Reis Cosia,-Elrio
Caldeira r!«? Andrada, Elisa Alhadeff,
Epaminonda-. ria Si!\a Loureiro, EricoNunes Pacheco, Evandrd Guerreiro Ul-beiro, Evandro Luis de Abreu e Lima,Fernando ,1'Almcid.i e Sousa, Francisco
Leal rie Queirós, Geraldo I <4>o, sicial-
rio Moreira de Macedo, Gcf.du Kamus
Sahdes, Geraldo ric Magci/ Silva Pas-sor, Gerardo Ribeiro \,íí ho, Ucrardu
Lira Bezerra, Germano *í•reira Hatu-
ia, Gilberto Muller b .*il.(.., 'Gilson
Pnggl de Figueiredo, Guilherme de Suu-sa C. Cardoso, Haroldo rie Barros. C.
Chaves, Haroldo Barata Fortes Noivai
Hek-iiu Cláudio Frncozo, Hélio -Alisto-
plianes Queirós, lléiio Braga Lambert,
Hélio Carneiro, Hélio ric Oliveira. Ilé-
lm Gomes rie Oliveira, Hélio lübelro,
Hélio Speranza Camerano, üenrique
Otávio Caruso, Herbert. rio Rosári"
Carvalho, Milton Sily, Humberto Cra-
no rte Carvalho, Ibluiruiia Baíbariz,
Isaac Muniz. Iscu Ferreira do \a|r,
Itacy Carvalho '1'inoco, Ivo Horta de
Araújo, ilaconto Cuppos. .larbas Al-
bricker, .loâc Beltran. João B. rorles
rie Carvalho. João Cândido tjellino,
.loão R. Torres ric Meio F . João VI-
lor rie A. Guimarães, .luci rio Sousa
Meireles. Joílre ria Custa Azevedo, .!«-
nas Estêves, Jorge Rodrigues dos b-an-
tos, José Alberto dc Ahirn Pereira,
José Almir rie Siqueira, Jose Antônio
eá Silveira Grilo, José Antônio de Sou-
sa Fernandes, José Antônio do Nasci-
mento, .Ir., José Carlos Gonçalves. ,lo-
sé rie Campos Martins, Josó de Góis
Carvalho, Jose Fróes Machàuu, Jòfé
Geraldo dc Freitas, José Gomes Sobri-
nho, José Gumercinrin da Cruz Filho,
José Jaime Arraes, José Maria de leu-
In Lopes. José Monlano, Jose Mozart
T. Lavaquial, José Pequeno de Anarr
Alencar, José Rocha Lima, José lau*
malurgò Correta, José Vieira do Sou-
sa. José Washington Coelho, Júlio ua
Rocha Almeida. Júlio Fielchman, kina
Dias Maciel, Kislcu Dias Maciel, Lau-
rentino Quinlân dc Sousa. Lauro Mar-
tins, Lázaro Pereira Bahia. Leiü íel-
beiman. Leônldas Sobrinho 1'õrtu, Leo»
va Bernste.n, Libânlo ria Co?la .Lúro,
Lincoln Faria de Morais.. Liuba. Mr-
lameri, Luclano Barcelos, Luís Apa tle
Castro Letle Luis Baleoltl, uiis 'Mu*
rllo Fábregás ria Costa, Liem Silva
l-lauer, Liciu Tavares Magalhães, Ma»
nuel Buarque rie Macedo, Manuel Uo»
mes rie Melo, Marcos Gomes Pereira,
Marcos Vilela Neto, Maria Cordeüs
Soares Machado, Maria José Lopes,
Maria Luisa PolIgunra rio Macedo,
Maurício (it- Siqueira Carvalho, Mnuri-f
cio Rodrigues Jones, Mauro Itoberlo
Maleita, Max Fontes Perllngclro, Mi-
guel Calmon Neto, Miguel Kilsun Arraea
do Alencar, Milton Fiúza, Millun Muu»
râo rio Vale Dart, Moacir Vaz ¦ Sil»
va, Murilo ria cunha Melo r.. Mini-
lo Gurgel Valente, Nadei' Cuurl Kaad,
Nagib Aralir, Naum Kosovskl, Nelson
Ciclo Bezerra, Nelson Rocha, Nilo Pin»
to Ambrôslo, Nillon Ronchinl Lima,
Nisel Kipnis, Nivaldo Domingos, Nor!
da Rocha .Lima. Otávio de Ollvciia
Sonres, Otáviq Vlccnzotto, Unaldo .Ma-
ciei, Orlando dc Sousa Rangel, Ürlan-
rio Moreira da Fonseca, Osmar Cudl*
nho, Osmar José do Sá ria Cunha e
Melo, Osvaldo Pereira Gomes, Paulo
rie Figueircrii Rodrigues, Paulo Fonse-
ca Klein. Paulo Jorge Simões Correia,
Paulo Perdia Maia, Paulo Polly Nr-
pomUCCIlO, Paulo Renato Rulfolo. IV-
firo Carlos Machado PeiNulu, 1'cilin
Maria Costa Sanlos F., Pedro Paul"
rie Castro Pinheiro, Perito Vasconcelos,
Filarielfo Pinto rta Silveira, Rafael Ar-
rnnjo rie Arruda, Rafael Ranclo il»
Vasconcelos. Renard < .mintas Peres,
Renato Ângelo ria Cunha. Renato Ba.v»
ma l)en>s, Renato «re 'Oliveira Durão,
Renato Lima. Resvala Bitai. Ricardo
rie Medeiros Ramos. Roberlo Carneiro,
Roberlo Neves Rorllrio. li.iberto Viana
Soares, Romeu Braincr Ntuies rio- San-
los, Romulo Barbosa. Salomão Helnian,
Sebastião Gilirana, Sérgio Castro Sara*
cenl, Sérgio da Silva Freire, Sérgio
Lul» Salgado Pcltcr.znnl. Sérgio M«n*
tagna, Sil*mo Antônio Martins Júnior,
Simão Isaac Bcnjó, Slmeuo do Azcvc
do Bueno. Slr.enando Nunes dc Krel»
Ias, Sidncy Junqueira Passos, Silvio
Borba C (lc Oliveira. Silvio rio Mlran*
da Ribeiro, Vanlldo de Sena. Vera Bo»
ma. Vertliei Losso, Vicente Alvei ris
Carvalho, vieenie Tourlnho, Valdir d»
Oliveira Tinto, Válter Reto Vanderlel,
Válter José rte Castro, Viiitcr Orlando
Barbosa l.eiie. Washington de Carvalho
Castro. Wll.oti dc Araújo Paul». Wil*
>on do Oliveira. Wllion Lemoi Cnellei
d* Carvalho, Wilson Lop»v Vheinisi
Jupyr ('iiuiiin Pinheiro, Vem» Uns •
Ai,vi»(tn, Zmirt Antônio rta Slha.

il
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HOMENAGEADOS 0 PRESIDENTE E 0
SECRETÁRIO DA ORQUESTRA SINFÔ-

. NICA BRASILEIRA S. A.
Recepção oferecida petos componentes dêsse
conjunto musical ao almirante Lara de Almeida

e ao sr. Fritz Luchzinger

Aspecto da solenidade realisada na. sede da OSB, quando falava o almirante Lara, de Almeida 

Festejando o encerramento de mais
um ano de atividades da Orquestra
Sinfônica Brasileira e rio último exer-
rlcio da atual diretoria, os profes-
•ores que compõem o conjunto mu-
aical (ia Sociedade prestaram, ontem,
uma homenagem ao presidente, ai-
mirante Adalberto Lara de A'lmeida,

ao secretário, sr. Fritz ria Câmara
Luchzinger. Na serie ria OSB. no
edifício Guinle, oltavn andar, foram
Inaugurados os retratos dos rlois
dirigentes ria, agremiação, a cuja
dedicação deve esla haver vencido

mais «érla crise rie sua existência,
entrando numa fase de perfeita nor-
malidade.

Em nome ria orquestra, o profes-«or Moacir Llserra proferiu um dis-
curso em que salientou os esforços
desenvolvidos pela diretoria cessante
para regularizar a sltuacSo da So-
ciedade.

Seguiram-se com a palavra o de-
sembargador Eduardo Espíndola Fl-
lho, o sr. Mário Polo, em nome do
Conselho Deliberativo; o sr. Eurlco
Nogueira Franca, pelos críticos mu-
slcais. e n si*. Aljcebiades Barbosa,
em nome rio público e rio quadrosocial. O sr. Mário Polo fiz um
apelo ao almirante Lara de Almeida
para aceitar#sua reeleição, apelo quefoi referendado pelos presentes, com
demorada salva de palmas.

Em seguida, foram baixadas as
bandeiras que velavam os retratos

OS PRÓXIMOS CONCERTOS
DEZEMBRO

Ko.te — Recital dr ranlti promo-Tido Pfla Ass. Art. Matilde Bailly— A. B. I., ta. 31 horaõ.

Quinta-feira, JO — Cantora Olrt*
rl» Daiineiiiann, — E. N, dc Mú-
Hr.s. ás .'!l horas.

>»
Sábadn, VI — O. S. B. — Teatro

Municipal, ss lfi horas.

Associação Artística
Matilde Bailly

HOJE, NO AUDITÓRIO DA A.B.l.
Está marcado para hoje, fts '21 ho*

raí, no auditório ria A.B.l., um recital
de canto promovido pela Associação Ar*
tlstiea Matilde Bailly. ¦

do almirante, Lara e do ir. Frita
Luchzinger.

Tomou, então, a palavra o alml-
rante Lara de Almeida, que, agra-
decendo as homenagens recebidas,
pôs em relevo a colaboração devo-
tada e eficiente -que recebera, riu-
rante o exercício do seu maiidalo,
dc um grupo de auxiliares, entre os
quais salientou o sr. Fritz Luchzln-
(ter, a sra. Leda Boisson Luchzln-
ger c a professora Flordallza Gui-
marâes, Expressou o agradecimento
da OSB ao Congresso, ao governofederal, à Cftmara Municipal e à
Prefeitura, pelo decisivo apoio quevêm dando ft obra de difusão da
cultura musical, representado nas
atividades do grande conjunto sinfri-
nlco, e ft Imprensa, que tanlo o vem
prestigiando.

Aos convidados fol servido umlanche.

Noite de Ballet'
EM BENEflCIO DA ASSOCIAÇÃO

BRASILEIRA DE AJUDA AO
MENOR

Sob o patrocínio da sra. Adalglsa
Nery Fontes, realizar-se-á, no Teatro
Municipal, sábado, às 'JI horas, um es.
petáculo de ballet, em beneficio ela As-sociação Brasileira de Ajuda ao Menor.

13o programa constam: "Copcllla" —¦"Lula p;terna" e "Pas de Deux", doTchaikowsky. ,

Recital de piano
Realizou-se, ante-ontem! no atidilú-

rio da A. B, I,, a audição de pianodas alunas ria professora Elbi Lopes
Gonzalez, rio Conservatório Brasileiro
ric Música. Enlre as execnlantes eles-tarou-se a srta. 'Vilma Vasconcelos,
que Interpretou a «Fanlasia dn HinoNacional Brasileiro.**, e uma rias suasComposições, intitulada «.Dança rios Es-eravos»j

7& LAR e 7ta SOCIEDADE
TURISMO E
ECONOMIA

tr A Europa, antigamente, era,eomo então se dizia "padre de chie".Havia transatlânticos famosos; ns bo-taforus constituíam notas sociais dcseiidaçãò. NeJo era. para qualquer um
Pisar o chão do Velho Mundo, ver '
Paris. As reminiscèncias rias viagensvaliam por tradição de familia. Des-tacavam-se , as "pessoas viajadas",
que tinham coisas que contar e quen'i0A .,"¦' ao* "«vidos e aos nlhosnjoiitios dos ijiie jamais poderiamalimentar esperanças de sair a barra.Mas... e agnrat!

Amigos que vím„hoje, não apenasrins terras européias, mas tambémrios Estados llnittos e rin Argentina,revelam esta coisa estranha: fazem,economias em, suas viagens. Mesmosem trazer perfumes, caditlacs ou
peles. Na simples estaria. K' que ocusto da -i-ida, vo Brasil, mula mui-to mais elevado rio que Pm qualquerPane, dn modo que fazemos mara-villias com 0 „o.,,,0 mi!íerável cru-zeiro, em grandes cidades estran-seiras fnstatamo-nos em'ótimos ho-Mis, freqüentamos teatros, gozamospasseios . e, sobretudo', compramos,compramos, compramos.

E ai está como o turismo se trans-formou em um alio golpe de eco-nomia. doméstica. Ohlrora. a genteia. para a. roça, quando queria fugira aperluras. Agora, no interior, oleijfío que se come vai daqui dosarmazéns dos tubarões; rie modoque em ves de se tomar uni trem,embarca-se num "Constellatlon"
fl M- pessoas que, por isso. vão evém, vêm e vão. Juntando di-nheiro...

y Entretanto, o sr. Alfredo Pessoa,direlor dn Turismo da Prefeitura ca-rmea, está anunciando que vai ilu-mmar a. aveniria Rh Hranen. no
carnaval, paru chamar estrangeiros.(i-.-* Ribeirão das Lajes deixar) — T,
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RECREATIVISMO
VíTOItlA TfiNlS CLUBE

A diretoria d.*, Vitória Tênis Clube
levou a efeito, domingo passado, o
grito dc carnaval dessa associação, emsua sede, ft. rua Porto Alegre 64,

Durante o baile, fol eleita Rainha
da Vitória a srta. Lida Porto Coôlljo.

O Vitória T. C. está agora reali*
zando uma campanha para a constru-•cSo do galpRn onde st> realizarão suas
futuras festas c espora que todos os
associadas cooperem para o êxit.*, da
referida campanha.

Clínica de nervosos nn ,ABI° sonR*: ~ •**¦¦¦•¦•"¦¦»•*¦. »«-
¦jj • mente com hor» marcada. Rua México¦ rsicorerapia 4I( •,,„, „,„,„,. ,_ h9m_ TeI. iS.n9Si

O MELHOR PRESENTE DE NATAL UM

GRAVADOR EM HO SOUNDMAGNET
O MAIS PERFEITO E COMPLETO

(trava nem amplificar ou amplificando a vou. TocH-dlacoR de qnnl-¦itier tamanho, jrravanrlo-os simultaneamente! com n vor,. Grava
conversa* telefônicas. Reproduz as jrravaçôes por melo de auto-falante nu fone. Controle por melo de pedal. Assista a umademonstração, sem compromisso. MAQUINAS AEROCOM LTDA.— Avenida Franklin Roosevelt, 126 — Sala 208 —• Sobreloja —

 Tel.: 4Ü-2454. 

NASCIMENTOS

r-°,.JI: ^°!r,ul" Mnin ° »'»• ClotildeRanoso Mala participam o nascimentorio sua íilha RONILDE.*
Q casal Nelson de oliveira Filho-Mirles Ramos rie Oliveira anuncia onascimento ric seu filho IBKne.*
O sr. .Inlto Carlos dos Santos Gui*marnes-Elza Furtado Guimarães comu-

í,T,a,mr ° nascimento de seu filho GE-NIVAL.
ANIVERSÁRIOS

Fazem a iiii**. hoje:
General Alexandre Zacarias de Assun-tao, governador do Pará,Prof. Joaquim Mola. «Sr. Antenor Gomes dc Carvalho.Sr. Ferdinand Esberard.Sr. José Vander.lel.Dr. Edino Druniind Alves.Sr, Franklin Alyes de Lima.Sr. Justino de Araújo Vilela." Sra. ZenairiH Andreia.

¦ 7 Sra. Ciza Meneses de Oliveira, es-
posa rio sr. Edieger dc Oliveira." Pror. Carlos iVlaria Cantrflo.Jovem Nadlr da Cunha Barbosa.
NOIVADOS

O sr. Ollmjiiu Kradman c sra. Ma-ria Sofia Oliveira Brarinian participamo noivado de sua filha Van! Bradman.com o sr. Elmir Coelho, filho do sr.Alcinn Dias Coelho c sra. Dolores dcMeneses Coelho.
PROCLAMAS

Ksl.io se iiabililando para casar, nasvarias circunscrições desta capiíal:
Joaquim Dario cTOJiveirn e Air Ma-riu Fran.,'R. Araripe; Irai Ribeiro dcCarvalho c Leir Lopes Moreira; AdãoIb.crll e Júlia Serpn Kl beiro; João Br-tlsta da Cruz c Célia Gomes de I,!-ma; Juão 'onela Barbosa e Conce'-

«ao de .Oliveira Braga; Alulsio Ma*
galhâes Mota c Vera Maria Gom»s
Fernandes; Vitor Adam e Marta Mar-
garite Muller; isldoro Augusto Pereira
Cascardo o Maria iriaiina Medeiros;João Martins Coelho e Israelita Meir*-
les; José Francisco de Siqueira Ca-valcanti c* Maria do Carmo Pedrosj;
Sebastião Antônio Cerquelro e Maria
Mineiro; Mário Rodrigues e bàrcleí
Maria de Sousa; Enoch Aires Estives
e Hororlna Farias Plmentel; Tancredo
Ferreira Filho e Alda Dias *Jove*i;
Anísio Martins e Lucila Pereira dc A -
buquerque; Jaime Dutri. da Silveira c
Iracema Gonçalves Crespo; Antônio
Nogueira de Sousa •• Iracema Ia Sd.va Lacerda; t*lorro Augusto <1k indra*
de e Lucilla io Almeida; Cornuio Vi-
dal da Silva e Maria de Lourd°s Pe*
reira dos Sanlos; Orlando Valentl.n
Orlandi e Lueilln Ferreira; Edson Fu
tia da Sllva e Henellla Alves Gomei;
CAnriirio Gll Cabral c Gilda lório; Cl.l
ele Oliveira Schuliach e Neli Gomes lll-
beiro; Alei -".e Sousa Monteiro c Ma*
ria da Conceição de Sousa Rodrigues;
Camilo Moreira da Silva e Carolinn
Miranda; Joaquim Francisco ria ClinlM
e Maria Ramos Madeira; Perl Goncal*
ves e Esperança Lopes de Jesus; Od;-
lon Rodrigues de Sousa e Eva Dela*
mar Nunes; Manuel Gonçalves do Nas*
cimento e Maria Isabel Santos; Ar-
mando Pereira ria Sllva Filho c Hav
riée rie Carvalho; Allamlro da Fonseca
e. Paiva • Tanta Pereira; Valdemlro

Vestido rir, bailo de tule branco com duas armações do tafetá branco
bordado com camélias, Esta. e uma. recente criação do figurinista pa-risieiise Pierre Balmain. 

Pinto Ribeiro e üelzin.i dn Cruz; Oar-
ti Ferreira o Alda Francisco do 01.-
veira; Jorge Alves dc Sousa c Maiin
ile Lourdes Je Santana; Antônio Coelh«
dos Santos n Olivla da Costa Martlnt;
Jerónimo Antunes e Marieta de Assu i-
cão Pimenlá; Altivo Antônio ria Silva
i* Leia Amorim SignorcIM; Amaro F--
liciano o Ernestinii Evaristo; Israel
líolenbcrg e Eugênil Limonclo; • orge
Batista Seira e Eloina de Sousa Pin-
to; Francisco de Loca e Gabrloia Fer-
reira; Onahll José de Brito é Maria do
Lourdes Unraclo; Josí Soares da Cunha
i' Mercedes íos-ii Salgado; Talmno Fer-
nandes c Marina Majui; Halo Oli-
veira de Cas-.ro e Íris Marque;,; FIA*
vio Faria e Olinda Mouty; Paulo Jo.íé
Pinheiro Mendes e Andra; Noclle Ma*
delelno PeiTenouri; Josc Ribeiro e Ma*
ria dc Paula; Jaime Ramos e Roma*
na Almeiela; Rubens Naslausky e lolan-
tia Colma Vlonlelru de Barros; Aliai,*-
Bernardo ila cosln o Hlldebrànda PI*
lassl da Silva;'Adir Jorge da Mota e
Arlcéla Nunís Barreto;
CASAMENTOS

SRTA. NANI.T .MADKIKA DE LEI
SR. JOÃO CARLOS CANTUARIASerá rcalizailei, hoje, o enlace ma-

tiimoriiãl da sita, Nanei Madeira'.do
Lei, filhn da viúva Julieln Passos Ma-
delra de Lei còrn o prof. João Carlos
Canluárla, fllhn do sr, Carlos Meneses
Canluãiin e ria sra. Maria Eugênia
Fernandes Cantuárla. A cerimônia re-
llglnsa terá lugar, na mairiz de San-
ta Teresinha, (Túnel Novoi, às IThíiOm
servindo de padrinhos, por parle do
noivo o dr. Alberto Sabbã c esposa
e. pur parte da noiva, o ministro Nél-
son Hungria e a mãe da noiva.

SRTA. TDA FREITAS SOARES —
SR. MAURt DE OLIVEIRA GOU-
VEIA — Rcalizar-se-a, no próximo sã-
liado, fts 18 horas, na matriz de Nos*
sa Senhora ria Conceição, em Niterói,
o enlace matrimonial do sr, Mauri rie
Oliveira Gouveia, funcionário do Ban-
co Português do Brasil S. A., filho
rio sr. Joaquim Gouveia c da sra. Ma.
rlana de Oliveira Gouveia, com a srta.
fria Freitas Soares, filha ria viúva Da-
Mia Freitas Soares. Servirão de padii-
nhos dos nulicnlcs, no aln religioso, o
sr, Bernardo Soares e srta. Adastréla
Oliveira Brilo,
COLAÇÃO DE GRAU

SR. RAUL FERREIRA ÍIIHE1I10 —
Af-aba de colar grau pela Faculdade
Fluminense de Medicina, o udonlnlan-
do' Raul Ferreira Ribeiro.*

SR. IBITURUNA BARBAR]!*. — Em
cerimônia a ser realizada, lio.ie, hs lí.l
beiras, nu Teatro Municipal, o bacha-
rélando Iblturuna BarbarlS colará gi'ati
pcla Faculdade de Direito rio Rio lie
Janeiro.

¦
JOVEM BENITA SARANDI RAPO-

SO — Concluiu o curso ginasial do Cn-

légio <:Mallcl; Soares» a jovem Bcnlla
Sarandi Raposo, filha do jornalista dr.
Ben Hur Raposo e da sra. Adélia Via-
na Raposo. A cerimônia da conclusão
do curso teve lugar, ontem, às ]5 ho-
ras, no Tealro João Caetano.
ALMOÇOS

DR. RODRIGUES NEVES — Em
homenagem ao dr. Rodrigues Neves,
grão mestre tio Grande Oriente do Bra-
sil, e seu assistente, major Tito Oliva
Maia, que regressaram há dias dc vá-
rios paises da Europa, será olcrecirio
no dia 22 do corrente ãs 13 horas, na
Churrascaria Gaúcha um almôco em
homenagem aos mesmos. Na n, lie dês-
se mesmo dia fts 20 horas será reali-
zada no Templo Nobre do Grande
Oriente rio Brasil, uma solenidade da
recepção, com a presença dc várias dc-
legaçócs eslnduals.
COQUETÉIS

PROF. FERNANDO ELL1S R1BE1-
RO ~- O prof. Fernando EUls Rlbel*
ro, paranlnfo dos doutorandos ria Fa*
culdade Fluminense rie Medicina, e sua
senhora, oferecerão um «ç.oçk-tail» ao-i
jovens médicos deste ano, festB essa
que se realizará na filial da Confeila*
lia Colombo, em Copacabana, hoje, ftn
17 horas. ' "/''; :•"¦'¦
BENEFÍCIOS

NATAL DA CRIANÇA POBRE —
Realizou-se, ontem às -.17 horas,, mi
Tealro Municipal, o espetáculo em be*
ncflcio rio Natal da Criança Pobre, qua
sob o patrocínio da sra. Alzira Vai'*
gas do Amaral Peixoto, por lnlermé*
dio da Legião Brasileira dc Assistên*
cia, levou à cena a fantasia «bailei»,
com música de Walter Schultz Porto,
alegre, *A Bela Adormecida». O cs*
petáculo que contou com a colaboração
do Teatro Experimental da ópera, coro
Lutécia, Escola dc Ballet de Mar.v
Nomear, Orquestra Sinfônica do Teatro
Municipal, professora Alda Pereira Pin*.
to, pessoas da nossa sociedade, teve
como supervisor da parte teatral, o
riiretor Olavo de Barros e como dire.
tor musical, o próprio autor.
VIAJANTES

PROF. ALUISIO DE CASTRO —
Procedente ria capital paulista, regres-
sou ao P.lo em um rios Bandeirantes
ria Pannir rin Brasil o professor Alui-
sio de Castro, presidente da Academia
Brasileira de Letras.

DR. JOSÉ ESTEVES RODRIGUES
— Viajando em um dos Bandeirantes

Nova
linha
aérea
ultra-

Entre ,as companhias nacionais de aviação, a VASP
foi a Única a equipar a sua frota com oh poclcrosoi
«pare-hos SCANDIA - oa moderníssimoa aviões
prorlu-sidr** apói-ftuerra 1 Faça, agora, suas viagena
com maior rapidez, segurança e conforto,
oelos no-o* SCANDIA da VASP1

Rio-São Paulo-Curitiba

PJgJos possantes
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0-- H X\\\W ^iWÊk \m, ^mmmm-^^^mS
-tf-*.*. ' ~wL\\ W -^imlmÍ^LmW^^mmmmm\m\\^mmmmmm\ "

)ÊÊÊÊmmmrB* ¦UH:1I| P*^^T * mImmixij ;'^2y-yi^^jS^^}^^!!íl>'iM'^

¦ m1.mmmmmm^}y^yy^^^0^^ *t/
I il BB L. - SS»!T7.-/ '*? /:"¦'¦'*-: r^t-^r *

SENSACIONAL
OFERTA DE

NATAL E ANO NOVO

ío Aérea Sâo Paulo S. A.
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PHJECQS EXCEPCIONAIS
ELEGANTE MODELO reldglu
pulseira todo em ouro 18 k.
Sulçi» 15 rubla Ancre, ,:|8 uri
lhantea • 13 rubis cravejadns
sôlirei platina Cril 3.9011,011
LINDO BROCHE todn dc mini
IK k. rnm AGVAS MAIUNHA**

Cr$ I50,(M'
Anel p| aenhoraa, ouro 18 k.
hrllhnntea, gravados em plntl
na a tr** rubis CrS 000,00.
Llndn Mtiriflo relõulo pulseira
Imiii em uuro 18 k. Milço Id
iiihl», com i brllbaulas a
rtihls ciravejadiis sobre pliilinn

Cri 1,000,00
itriòsin pi linmenii niiu-o .mii-
inaiinétli'11, i."i rubis, com iml
neira tipn Hn.Vill Cr* .1,10,00.

l-rai.u» *n|ii*i'liil« pi ravan.
ll ti) IIMI
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da Panair rin Brar.ll, regressou ontem
a Belo Horizonte o rir. José Esteves
Rodrigues, secretário de Viação e Obras
Públicas, do Estado de Minas Gerais.*

DR. AFONSO ALMIRO RIBEIRO
DA COSTA — Por um dos Bandel*
rantes da Panair do Brasil procedente
rie Istambul, retornou ao Rio o dr.
AConso Alinho Ribeiro da Costa, dire-
tor do Serviço rie Estatística do Mi*
nistériò da Fazenda.
FALECIMENTOS

SRA. FRANCISCA HENRIQUE*
SANTOS — Falawii em Eugenópolis

Minas Gerais, no dia li do cor*
rente a sra. Francisca Hcnriques San-
tos, viúva do sr. Antônio Lázaro do.i
Santos. A extinta deixou 5 filhos
adultos Dolores, Maria, Abílio, Tama-
rindo e José dos Santos.

SRA. ALCINA MARTINS ROSAS--
Faleceu ontem, nm sua residência, a
sra, Alcina Martins Rosas, viúva du
sr. Júlio Rosas e mãe rias sras. Jú-
lia Rosas Costa, casada com o dr.
João Emilio Falcão Costa, e sra. Alba
Rosas Pinto, casada com o dr. RauJ
Ferreira Pinto.

O enterro rcallza-se hoje, ãs 10 lio-
ras, saindo o féretro da capela Real
Grandeza para o cemitério de S. Joãu
Batista. *

PROF. JAIME BRtClO FILHO —
Faleceu, ontem, às IS horas, na Casa
dn Saúde N. S. das Graças, onde sa
achava internado, o protessor e .jòrna-
lista Jaime Bliclo Filho, uma das fi-
guras tradicionais da nossa imprensa,
O extinto, que contava atualmente 86
anos, nasceu em Belém, no Pará, em
30 do junho de 1865. Formou-se em
medicina pela Faculdade dc Medicina
do Rio dc Janeiro, tendo-se especial!-
zado em cirurgia. Republicano ardoro-
so, fol um dos ijuc mais combateram
pfela implantação dêsse regime em r.os-
so pais. Eleito deputado federal pelo
Pará em duas legislaturas, em 18D4 e
1S96, rcelcgcu-se, cm 100(1 por Pçr-
nambuco, fazendo-se notar por sua
coml»atividadc na Câmara Federal. Dc-
fensor dos mais ardorosos de Floriano
Peixoto, empenhou-se o prof. Brlcio Fi*
lho cm líidas as campanhas políticas
tendo sido o fundador e direlor do
«Grêmio Floriano Peixoto». Fundou e
dirigiu até 11)15 o Semanário -O
Século» no qual empreendeu memora*
vels campanhas. Até ,i governo Was-
lllrigton Luís, ocupou o rir. Brlcio Fi-
lho uma cátedra da Escola Normal,
tendo solicitado a sua jubiláção, na-
quele período, a fim rte poder tumba-
ter o governo. Ultimamente, vinha n
dr. Brlcio Filho colaborando nn VPS-
perlino «Globos, na crônica especiall-
zada rie turfe.

Deixa viúva a sra. tíéorgina Bran-
co Brlcio e o seu sepultamento terá
lugar, hoje, ãs 16 horas, no cemitério
de S. João Batista, saindo o féretro
da capela Real Grandeza.
MISSAS

Serão celebrada», litije, as si-Kiiinlos.
Fernando «onics * d« Sousn Brandão

As 91i30m, na Caledral Metropo*
litana.

Francisco Agostinho de Sousa e Alclu
As 91i30m, na igreja da Santa Cruz

dos Militares.
Isabel Martins Gaigninlliiiin — As

IDhiWm, na Igreja de S. Francisco de
Paula.

Ariiilnila Aniélin Tflrres de Sousa, —
As 9 horase na igreja da Candelária.

Gene» de Oliveira — As 9 horas, na
Igreja do' Carmo.

•losé Florêncln Pimenta de Melo —*
As 9 horas, na igreja de S, Francis*
co de Paula.

Altlra Oulmarfte» Fonseca — As !)
horas, na matriz de S. Cristóvão.

Senhor as
LEITURA RÁPIDA, DE INTERESSE PARA A MULHER

Seniwritas
— A quadrinba de boja
Saudade — som6ra (rlatotilta
Puma. voittura perdida;
Companheira de quem sonha
Pelas estradas da vida.

PAULO FREITAS.

— Convém saber
Catalina Erauso, cognominada a"Monja-Alíercs", nasceu na Ecpu.
nha, cm 159.!. Tornou-se celebre por
suas aventuras. Filha de família de
destaque, entrou para o convento,
aos 15 anos. Dali fugiu, depois,
vestida rie homem e andou ao ser-
vi'.'o de diversas alias personagens.
Mais tarde, embarcou em um na-
vio como grumete, partindo para a
América Espanhola, Depois de se
haver metido em numerosas aven.
turas, acabou matando, em duelo,
um homem. Fugiu, por isso, ria-
quele pais, alistando-sn numa com-
panhia rie voluntários organizada
contra os índios, onde obteve o pus-
to de alteres. Daria a violência de
seu gênio, continuou com as aven-
turas mais ousadas, lendo mesmo
cometido outros assassinatos. Foi,
finalmente, condenada ã morle. Sal-
vou-se de tal situação graças a um
bispo que a forçou a entrar, por
penitência, em um convento, que
ela abandonou depois, partindo pa-
ra a Franca, Espanha (sua terra
nataD, e Roma, onde o papa Ur-
bano VIII quis conhecer lão extra-
ordinária mulher. Escreveu ela sua
autobiografia, que se assemelha a
um romance de capa e espada.

— Curiosidade
For multas anos, teve a China n
monopólio exclusivo da seda para
usn próprio, sem permitir aos
outros países o seu oonhecimenln.
Era mesmo condenado '». morte
quem onsasse levar um metro que
fosse., dêsse tecido, para fora do
Império chinês,
— Esta tem graça?
A MULHBR. — e/rf. não te poiso
aturar. Vai para, o inferno ¦'
O MARIDO — Como tis ingrata. !
Eu, que torios os dias peço a Deus
fíue te leve para o céu, ¦'. ¦.

— Pensamentos
A economia, que é uma virtude, ê
uma necessidade na pobreza, um
ato de juizo na mediania e um vi-
cio na opulência. — FONTENELLE.

Tudo quanto no homem hA de horn
• de maus, de alto e de baixo, tem
sempre por fundamento nm prazer
ou um* dor. •— MAXTEGAZZA.

Em principio, são ns ninas que rtiK»
reputação aos artistas r. nmis ini'*-
rie, 6 n artista quo a dei «5 obras.— MOXT ESQUI EU.
— Boas maneirai
Uma coisa desagradável r> que in.
felizmente é multo comum, são o»
diz-que-diz-que, principalmente em
lugares onde trabalham várias pes-
soas juntas, Deve.se procurai, por
Isso, adotar rm lais casos uma atu
tude reservada e assim se terá sem.
pre a amizade e a consideração das
colegas.
— Conselho
Seja ssradàvel ?.e conversar «1
leiiilire-sr. de qut nem todns os mo*
mentos sáo oportunos para disser-
ta*;ncs nobre o» males do seu fl*R-

do, do seu estorna ío, etc.
— Elegância
Par/t. qualquer tipo de pele, t,èca
ou. oleosa, recomenda-se usai indiSm
tinlamente, num c noutro caso, cr»,
mes niitritivns ou vitaminiindos,
porque fi o único meio de a cúti»
manter sua juvenil frescura.
— Seja artista... na cozinha
PETISCO: — Melo quilo de queijo
ralado, 1 coco ralado, l.i gemas,
cravo, canela, 50 gramas dc [arl-
nha de larroz, algumas amêndoas.
Com o açúcar, faca uma calda em
ponto de espelho. Deixe esfriai •
junte o queijo, o coco, as gemas e
as especiarias. Leve ao fogo, me-
xendo sempre, fe- retire quando prin-
cipiar a ferver. Coloqup. então, em
fôrma forrada com amêndoas pcla-

rias e leve so forno, para assar,
em banho-maria.

10 — Tome nota
Parn que nr, luvas de borracha,
Usadas para. or ntazeres domésticos,
não adiram ãs mãos, tornaiiíío.se»
difíceis de serem Uradan,. convém
polvilhá.las com talco atiles da cal-
Crf-ZflJí,

T-IrlH» fll leitora* iioriem cnMbomi neM.i
•eçAn, tenrio nin vista * ror ma sueintr em
qun * Apreientadr cAri* um fio» «tu* «Munia»

PARA DECIFRAR NO BONDE
Soluções ds» Charadlnhas do hoje:
Descoro — Temo;tema. — Raposa rasa— Flsclna.

ALBIATA

Maternidade São Luiz
DK AUHEO I.INã

Oiiencas de -.enlinras, parto*, e? u|iers-
cites Rua Iblturuna. fll lei.: 48*<l»zii

IESTE URINARI0 NAS DOENÇAS INTERNAS
CARMO, 9 — .0 and. l)e 9 às 12 t II Al 18 horas.
Instituto Heico do Dr. Joaquim Saníos

Diagnóstico r. tratamento dc doenças internas em #sun própria residência,
sem necessidade de vir au Rio e sem gastar dinheiro rom outros exames. Nân

perca tempo, faca êsle. testo b viva. despreocupado. Tel,: 53-48(11.

MOLÉSTIAS DOS PULMÕES
Tratamento especializado da TUBERCULOSE em tòilaV as suas
formas. DK. HERNANI NEGRÃO — Ruh da Assembléia, 67 -

Tel.:. 43-9749 Dc 2 às fi horas.

MOTOR I^^ 1 O PRINCIPAL $ O

¦EVITE 0 ^^.^^P

DESG^EjUSIVEL
* QUE t "DESGASTE INVISÍVEL"? * t o de».
gaste progressivo dai peçaa do motor
em frações Ínfimas de milímetro, mu
suficiente para provocar o seu desa-
justamento total. Ajudado pela oxidação,
corrosão e pela formação de "borra",

o "Desgaste Invisível" resulta de lu-
brificação imperfeita e produz queim»
excessiva de óleo. redução de quilo-
metragem poi litro de gasolina, con-
sertos dispendiosos e, finalmente, di*-*
minuição da vida útil de seu carro.

0 MOTOR í DOTADO DE "CANAIS"

pelos quais o óleo circula atra*
vés de suas partes vitais Cir
culando pelo motor, o Atlantic
Motor Oil de "Ação Dupla" limpa, lubri-
fica, remove os residuos. Um notável
ingrediente químico de "ação dispersante"
mantém estes residuos em suspensão,
para serem eliminados na troca do óleo.
Até os pistões e anéis de segmento re-
cebem tal limpeza para manter boa com-
pressão. O Atlantic Motor Oil de "Açaí»
Dupla" assegura, por Isso, maior rendi-
mento ao teu motor.

OUTRAS NOTÁVEIS VANTAGENS DO ATLANTIC
MOTOR OU QUE LIMPA E LUIRIFICAi

Contém um Detergente para limpar
at partes vitais do motor.

li Contém uma película lubrificante de
excepcional resistência.

Evita a oxldaçflo. corrotfio t forma-
ção de "barra".

Manlém livrei ot anéis de segmento.

lienla de inluplminto oi eanalt do
ililemn de clrculm-Ao do lubrlflSIAlti

ATIANTIC RR PI NINO COMPANY OF RR
(MI0UMA - M0I0I OIL ¦ ...,,,,.,,;, „ tmsn m MltílAI
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Quarta-feira, 19 de Dezembro de 1951

Visitaram o prefeito os
jangadores cearenses
Na tarde de ontem, estiveram em vi.sita ao prefeito, no Palácio Guanabara,

r>5 .Ianjjadeiros Gerônimo André tlp Sou.sa. «Manuel Lopes Martins. Manuel Te.reira da Silva e .loâo Batista Pereira,
sendo o »r, .João Carlos Vital obsr.
Quiado com a miniatura da jangadacm que realizaram o "raid" rie Forta-
leza ao Rio de Janeiro.

RAIOS X
KÁÕIOUIAUNOSTICO K KAIJIO-

TEKAPIA PKOFLNIM

Prol". Manuel de Abreu
Dit. ÜIL RIKKÍKO

Hun St n ii d ii r Dantas, 45-1". Apto
10!' — Tela.: 23-0411! — 4ÍÍ 1387

MULHERES CONTAM SUA VIDA (X) I tortos mobilados[^S™ms

TEATRO MUNICIPAL
"A BELA ADORMECIDA fi

«MJiTASIA — RA1XET DB *VAI«TEK SGHULTZ 1'ORTOALEliRE
BfB beneflpln do Natal da Criam/a Pulin», sob o alio palrorlnlo «la Exma. Sra.

Atiir» Varias do Amaral Peixoto
OIA ZO, QUINTA-FEIRA; AS 17 HORAS.

Poltrona» Crf 4n,!i(l — Balfôea Nohreu Cr? 30,00 — Balrfte» Simples Cr»
SO.OO — Galeria», Cr» 10,00.

INGRESSOS NA BILHETERIA

l"^X=L—- FILMnOORESX
[RS J' P] (le 16 mm \

«^^| *\$mB para AMADORES J
^°^Ü^k*] . PP SECÇAO C1NE-FOTO jT

Rua do Passeio, 50 MESBLA

m^ COLORIDO
AftINADO
POR

MELHOR PRESENTE OE

XaiáfeMoNovo!
*r ,\ MARAVILHOSAS FOTOsfOÍOfilDAS 18»24

&Jm^*W~

a Preços de Propaganda:
ã PRECO ANTIGO CRMOO.OO

*í dõ&tou W*™™

EDUCAÇÃO £ CULTURA ' MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO

Diretório Central de
Estudantes da Univer-

sidade Católica
A prnprtsito do projeto n," '2ÍS, rie 195Í,

o D. C. E. ria P. U, C. lançou um
manifesto, rio qual e6lraimos:"O Dlretrirla Central de Mstudanles
da Universidade Católica ri-' Rio rie .Ia-
neiro, órgão representativo rie todo a
rorpo discente desta Universidade, tonrlo
em vista n aprovarão do projeto nú-
mero 23, rie 1931, peln legislativo, pro-
jeta ísse que ja se encontra em mãos
do presidente da República para apre-
ciá-lo, e ric acôrtlo com recente resolu-
vfió de seu Conselho rie Representantes,
vem a público hipoteca*' Irrestrita so-
lidariedade ao movimento que vem sen-
rio levado a efeito pelos estudante,» ria
Faculdade de Filosofia rie Indo o Brasil,
que desde o principio rio ano se batem
pela defesa rio ensino mériio, ora amen-
cado pelo que constitui um verdadeiro"atentado íi cultura nacional", no di-.»r
do padre Augusto Magne, direlor da Fa-
culdade Católica de Finsofia, e figura
largamente conhecida nos nossos meios
intelectuais.

E1 oportuno lembrar que os estudan-
tes de filosofia líín recebido o apoio
espontâneo de inúmeros intelectuais, da
imprensa e ri:i rádio cm geral, do Sin-
riicato rios Professores e AssoclacSò rios
Professores Licenciados rio Rio de Ja-
neiro, das Congregações rias Faculdades
de Filosofia rie todo o pais, dos univer-
sltárbs brasileiros (alravés do XIV Con-
gresso Nacional, do VIII Congresso Me-
tropolitano, rio 1 Congresso Nacional rie
Faculdades de Filosofia, da U. N. E.,
U. M. E., cie, sempre por unanimi-
dade) e diversas autoridades do ensino,
senri-i esta a primeira vez que mestres
e alunos se unem na defesa de um ideal
comum."

Primeiro Decênio de
Médicos formados pela
Faculdade de Ciências

Médicas
Em comemoração do aniversário rie l'l

anos de formados, a Comissão Organiza-
dora elaborou o seguinte programa:

1) — Missa na igreja rio Carmo. a.l
in horaa; 2i — Instalação na Facul-
dade dc Ciências Médicas, da Sociedada
rins Míritcos formadas pela Faculdade de
Ciências Médicas: 3) — As 13 lioras,
almoço na Faculdade; 41 — As 15 hn-
ras, audiíncia eom o presidente da Re-
pública, sr. Getúlio Vargas, paraninfn
ria turma;' S) — As 21 horas, jantar
dançante.

FOTO
STUDIOS

CR* 50,00 # „ ^
Veto five*/ IviíW"

z.-m w • FOTOGRAFIA* Dt
l^W^TJLa ALTACLAÍ4E A
4tvi '^ PREÇO* POPULARES

ConuAMÁJÕes//. f
Aproveitem 09 preços especiais de PROPAGANDA.

J-hÍ*%%Ímt CTt ANÚNCIO AO FA7.ER SUft ENCOMENDA.

AV. RIO BRANCOI8HI5AMD. a _
FONE 42-6024 • EDIF.GINE AC

AVISOS FÚNEBRES

DR. WILSON EVANGELISTA DA SILVA
(MISSA BE V DJA)

tA 

viúva «José Evangelista da Silva, seus filhos Ninfa
Silva, «loubert Evangelista da Silva, Roosevelt Evangelis-
ta da Silva, Maurício Ribeiro Valença, senhora e filha «
di»mais parenles, sensibilizados agradecem as demonstra-
cões «le pesar recebidas por ocasião do falecimento de seu

Inesquecível e idolatrado filho, irmão, cunhado, e tin, convidam
para assistirem à missa de 7» dia, que mandam celebrar em in-
tencão de sua boníssima alma, amanhã, quinta-feira, dia 20, às
1.0 horas, na Matri»; de N. S. das Dores do Ingá, pelo que con-
fessam-se profundamente, grn.tns.

FLORIHDA SANTORO
(Técnico de Educação Musical e Artística>

Os professores do Serviço áe Edu-
cação Musical e Artística da Prefeitura
do Distrito Federal convidam os paren-
tes e colegas da querida FLORINDA,
para a missa que, em sufrágio de sua bo

níssima alma, será celebrada amanha, quinta-
íeira, dia 20, às 10 horas, no altar-mor da Igreja
de São Francisco de Paula.

ANTÔNIO SÃ DA EMCARNACAO
(FALECIDO EM PORTUGAL)

Maria 

Augusti* dc Sá (ausente), Hernani Sá « senhora

convidam «eus parentes «• amijroB para assistirem a missa

que farSo celebrar um sufráflo da Rima de smi querido
esposo, Pnl. « «O&ro ANTÔNIO SA* DA F.NCARNAÇAO,

amanhã, quinta-feira, dia SO. ás 8 horas, no altar-mor da Ca-

iVdral Metropolitana.
Antecipam agradecimentos.

Formatura na Escola
Nacional de yete-

rinária
O» doutorandos da Escola Nacional rie

Veterinária, de regresso de sua exuur-
sâo a Buenos Aires, Informam aos seus
parentes e amigos que devido a greve
dos aeronautas, foram prejudicadas as
suas festas de formatura. Outrossim,
Informam que ficou estabelecido o se-
RUinte horário para as solenidades: —
Hoje, is 11 horas, missa solene em a«;So
de graças na Catedral Metropolitana.
Dia 21, fts 23 horas — Baile nos aa-
lões ria Universidade Rural. Conriviean:
— Ônibus a partir das 20h30m. em Cam-
po Grande. Dia '2'2, ks 15 lr.iras — Ses-
.são solene de rolaçfiri rie srau. no salão
nobre ila Universidade Rural. Cnnrinc?io-

• • rtnihus a partir rias 13 horas, em
Campo Cranrir.

Associação Brasileira
de Serviços Sociais

Ton-ou posse dia 14, as 21 horas, na
serie cia Associação Brasileira rie lm-
prensa. » nova diretoria ria AssoeiacAn
Brasileira rie Serviços Sociais de alunns
e ex-alunos do Instituto de Serviço So-
dal, para o biênio 1951-1953, Meando
assim constituiria; — Presidente — Ma-
ria Bastos Pessoa: primeiro vice-presi-
dente — Alice Slsson Tavares; segundo
vice-presidente -- Roalhha Barzllay; pri.
meiro secretário — Dlnpia da Purifica-
efio; secundo secretário — Mileiades
Reis; primeiro tesoureiro — l.cda Bar-
bosa Sanlos: segundo tesoureiro — Ma-
ria Leite Pedroso; contador — Jose Ba-
lite.

Faculdade de Ciências
Políticas e Econômicas

do Rio de Janeiro
DIRETÓRIO ACADÊMICO

COLAÇÃO DE GRAU DOS ECO-
NOMJSTAS E ATUARIOS. - Realizai-
se-á no próximo dia 22, As 20 horas,
no auditório rio IPASE, silo na rua Pe-
tiro Lessa, n.» 36, 12? anriar, a solcíil-
dade da colaeâo de grau da turma dos
Economistas e Aluários da F. C. P. 5do Rio de .laneiro.

Será paraninfo dos bacharelando* o
dr. Oscar Prieto, diretor geral do Im-
pôslo da Renda.

No mesmo dia, fts S horas, o« baclia-
relandox íar5o celebrar uma missa na
Catedral Metropolitana. São os seguin-
tes, os forma ndos:

CIÊNCIAS ECONÔMICAS. — Chicra-
la Jorge Amoy — Evandro Gomes da
Silva — Hermlnla Ferreira de Olhei-
ra — Ignacy Sachs — Isamu Horita —
l.uls Flores Alves — Luis Rossi Torto-
rela — Nelde Couto das Neves — Rômu-
ln Musielo — Setembrino Ba rem Ca-
minha.

CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ATUA-
RiAI.5. — Antônio Nastisi — Arnaldo
Teixeira Chauvel — Erasto Gibier rie
Sousa — Felicindo Nunes Babarro,

ÓPTICA MODERNA
ARTHUR JACIMHO ROORltUES '

Faculdade Fluminense
de Filosofia

DIRETÓRIO AGÁ DEDICO
CAMPANHA DE TELEGRAMAS. -

Reiteramos o apelo rios colegas das Fa-
culdades de Filosofia do Distrito Fe-
deral no sentido rie que tortos passem
telegramas ao presidente da República
m sentido de apelar veementemente o
veto ao projeto dP lei n.'» 23, rie 1951
(601-E, rie 1951), e solicitamos aos nos-
sos professores enviarem-nos pessoal-
mente.

REUNIÃO DO D. A. — Em reunião
rios tliretores dia 17 próximo passado,
leafirm.ou-Re a atitude perante o pio-
jeto n.o 23, de 1951, continuando a gre-
ve, que já é total por resolução da
U. N. E.

AO CATETE. — Hoje. í\s 14 Horas,
sairá do Largo São Francisco, em íren-
le a. Escola Nacional de Engenharia.
um cortejo rios estudantes de Filosofia
rio Distrito Federal, a que se unirío oa
alunos da Faculdade Fluminense de Fi-
losofia, a fim rie solicitar rio excelon-
tlssimo sr. presidente da República o
velo do projeto n.1» 23 rie lflM.

CURSO PRÈ-VESTIBULAR. - En-
conlram-se abertas no diretório ria Fa-
rulilaiir tala direila rio Instituto de Edu-
cação ri<» F,«tadni as Inscrições para o
Cufso Pri»-Vestibular, diariamente, en-
tre IS e 20 hnras,

CURSOS KM FUNCIONAMENTO, -
Letras Néo-Ulinas — Anglo-Germani-
cas e Clássicas — Pedagogia — Mate-
mítica - Geografia — História e Cl'n-
cias Sociais.

HAVERÁ REUNIÃO DO D. A. —
Dia 21, is 19 horaa.

t RUA MÉXICO, 98 C

1

POLVILHO
ANTISSÉPTICO

GRANADO
*** Suores #

ti A Bolsa Fina
Miidelu» exclusivos

Confecções «s C«msert«t»
Arti uns pnrn Presentes

BOLSAS
CINTOS
CA PAS

R O L 8 A 8
PAKA VIA-
GENS DE
A V I * O

Conjunto de bolsas e sapatos
«le encomendas.

R. MICUKI. COUTO, 39 • »ob.
Tel : 4*S.r.3.7

s

Comissão Nacional das
Faculdades de Filosofia

PASSEATA CONTRA O PRO-
JETO N.' 23. DE 1951

A Comissio Nacional convida todos os
estudantes do Distrito Federal a com-
parecer ao enterro do projeto n.» 23, de
1951, que se realizará hoje, ãs 14 horas,
partindo do Largo São Francisco e rii-
rigindo-ae ao palácio do Catete. Esta
passeata promovida pelos estudantes de
Faculdades' de Filosofia, conta com o
apoio da U. N. E. e da U. M. E.

A Comissão Nacional desde jã agra-
dece a colaboração dos diversos direto-
rios acadêmicos de repulsa ao proje-
lo n.o 23, de 1951.

Ao chegar ao palácio do Cntcte umn
comissão composta de representantes de
todas ns entldarWs estudantis avistar-
so-á com o presidente ria República, c
pedirá que sua excelência aponha seu
veto ao n.» 23, de 1951. — (a.a.) -,
Divo Ferreira, representante da Facul-
dade Católica rie Filosofia e Fernando
Novais, representante da Faculdade Na-
cional rie Filosofia.

REMESSAS GRATUITAS Dt DINHEIRO
PARA MINAS E SÀO PAULO

Dr. layme Pombo Bricio Filho
(FALECIMENTO)

O GRÊMIO NACIONAL BENEFICENTE FLORIA-

4mi*-*)i NO PEIXOTO cuiii|ire o doloroso Arvn- rlr comunicar »

srur associados «¦ aot rapuhlicanos tm geral, e falaci*

mimln da HU nretado prasidanta - DR. JAIME POM>

RO BRICIO PILHO . ocorrido onlanii nuta capital.
O «au aiitaiiaiiiniilii *»>» afatlltllo hojfi a* l« horas,

no Mnill*Wo Ha SA» .IoAii llall»!*, »»liul<i •• Mialiu ila ia|i"l»

iM/ii'lii«ri« tia inamita n»»r/i|Mila a rua Haal (íraiiil»/») *»fí*\à*t,Àii

Hl/I aumiadm a at i»iií|f)# ti» «nlliiM » HMU«IMI»I •• N»iiii»«a.

êcii, ai, ,i*liiflli it*. iniiilM r#»iHiiH»l*i A» AMif*» •<• M»|»*llillM

| à» tiiênii l«#)f»l

PRODUÇÃO
SEDE BELO HORIZONTE

CAPITAL (R$50.00O.OOO.O0

ccP0PÜUR5X aa

MEIAS NYLON
ACR$ 22,80

DKrrtSITO CARBAR — Rua tion-
calves Dias, T* — aob. •— entre
Onvitlor e RoaArio — Aroltam ac

«¦nnsarto*.

(Cmiclusftii dn 1* pAríhii)
mMniB cama. B' "ur, o esqui/n-
frénlco — ai|iiéle quo está vl-
vendo para dentro rie ai mes-
mo, quelfrnrias as relai^ões so-
ciais, sozinho dentro do mun-
do — precisa voltar à coletlvi-
dade egntvla melhor do que fa-
iè>lo trabalhar em equipe.

Um fio cle linha que pe<;a
a. sua vizinha, uma pequenina
ajuda que outra pessoa possa
dar-lhe, está ajudando o trata-
mento da doenle que restabe-
lece assim suas relações sociais.

Diante daquelas mulheres sin-
to qualquer coisa que aperta
minha jfarjranta. De onde vle-
ram. o que foram, em que mun-
do vivem?

O DIA DA PSICOPATA
Elas acordam às 6 horas. To-

mara caíé, fazem «Loiletle»
(seus miseráveis vestidos de
mescla!) e a mtinhã é quase tô-
da ocupa»la com os tratamen-
tos. E' a hora da visita dos
médicos e da.s aplicações: elec-
troterapla, insulina, etc. Con-
forme o estado do doente e da
prescrição médica elas vão de-
pois às suas ocupações até llh
30m, quando almoçam. Voltam
ao trabalho até 13 horas. De-
pois do jantar, às 17 horas, são
recolhidas às tristes enferma-
rias.

Aquela apenas desfia. Seu
estado não permite ainda ne-
nhum trabalho sério.

Na sala de aulas, a professo-
ra terapista Solanse está lem-
brando àquelas que sabiam ler
o que desaprenderam, e alfabe-
tizando as que nada sabem.

No pavilhão onde funcionam
as oficinas ocupacionais tudo é
diferente. Prédio novo de salas
amplas, claras, muito limpas.
Os doentes ali têm um aspecto
mais humano.

Por que não cutda seiiamen-
te, êsse governo brasileiro, de
terminar depressa o novo hos-
pitai, em trabalhar seriamente
em favor dos doentes mentais?
Por que não pagar mais a um
terapista? Por que só oitenla
contos parn o Serviço de Ocupa-
çào Terapêutica? São pergun-
tas que devem ser feitas aos
berros, se bem que se tenha a
certeza que a resposta será o
silêncio, o grande silêncio.

O PRESEPE
Na sala de pintura e«tá sen-

do açora armado o presene pa-
ra comemorar o Natal. D. Iara
Vieira Veiga, assistente social e
um (los braços direitos da dra.
Nise, sentada, olha paciente-
mente o trabalho que doentes
vâo realizando. Um grande pre-
sépio está sendo pintado. De-
pois virão: a mangedonra, os
reis magos, os carneirinhus.

— Quando o Natal se apro-
ximava, vai contando a dra.
Silveira, propus aos doentes
que apresentassem projetos pa-
ra a decoração do presepe. Dois
doente** homens começaram lo-
go a desenhar. Adelina, não.
Nem ligou, Mas no dia em que
os dois apresentaram seus tra-
balhos, Adelina ficou d«* ciibeçu
baixa, numa tristeza de criança
pequena. Foi para a enfermaria
n desenhou, desenhou ate a
madrugada, até terminar. Os
três estão agora executando
seu* projetos.

Ao fundo arranha-céus, casas,
céu azul, muitas estréias, um
cometa enorme, e mais casas,
mais arranha-céus, tudo para
servir de cenário ao Menino
Jesus. Onde terá êle um pre-
sepe assim, modernizado pelas
construções? Linhas bem defi-
nidas marcam o trabalho de ca-
da um; sãn esquizofrénims e
nâo permitem que outros to-
mem parte no seu mundo.

A PINTORA E A BAILA-
RINA

Adelina gorda, pesada, lem a
mão leve e pinta. Está há 14
anos internada ali; há 14 anos
que vive do outro lado, mas
sua mão leve vai desenhando
rosas vermelhas e rosas páli-
das dormindo sobre as águas
verdes de um rio, onde também
há cabeças de mulheres. Só ca-
becas, porque os corpos estfto
escondidos pelas águas. Adeli-
na é mulata escura, mas sfto
louras as suas visões. Que pen-
sara o Meniqo Deus daquele ce-
nário que Adelina vai compon-
do em'sua homenagem? Gos-

lará dos anjos brancos, multo
brancos, recortados em pape-
lão?

Eles são muito ciosos do
mundo em que vivem.

Dc outra, encontro no ficha-
rio o nome, Marina, e a profis-
são: bailarina. Sua capacidade:
dançar. Mas no seu mundo
atual ela não dançn sempre,
prefere desenhar carros de sol,
carros de lua.

O desenho é a única for-
ma de se sabor o mundo do es-
qúizofrênico. Os médicos nada
tiram deles, nada conseguem
saber e os desenhos põem a nu
seus sentimentos.
DIFICILMENTE VOLTARÃO

Agora vejo outro trabalho:
montes e montes e sôbrc um
deles um homem solitário. Um
homem só, de cabeça baixa. E'
realmente o retrato de Carlos,
o esquizofrênico.

Eles voltarão um dia ao
nosso mundo?

E' difícil, muilo difícil.
Procuro explicar a mim mes-

ma, em silencio: por que vol-
tar ao nosso mundo, onde a mi-
séria é cada vez maior, onde a
vida é, cada vez mais dificil, on-
de o pão, a carne, a manteiga
e até mesmo os sonhos e os de-
sejos custam tanto, são tão ea-
ros? Por que voltar?

SA com café, para casal Cr$ .
I.otiti.oo. [''ornecemos ótima i>on
nho h domicilio. 1'cnsfti» <irn,|aú —

Tel.: 33-138»

COMPRA-SE TUDO
Itiniiins unatln» — Máquinas «•- <*•'
-revcl r «If tMi-tlim — EnrernilM»-""» »

Inflo «ili-r ri»nr«»si»nlf «»«lnr

Telefone: 43-7180

E URINARIAS
Rnn «Io Rosário »» - »«* I \* a.

I0IIS E RELÓGIOS
Os msnores prtrços
A vista o a crsdito

lODLHERin PBSCH0HL
AV. RIO BRANCO, 114

DR. JOSÉ OE ALBUQUERQUE
MEAIKKII UA SUtllUDAIIFJ UE

SEXOUIGIA UE PAKIS

Doenças sexuais do homem
RUA MU KUSAICIO, H8

UE I AS fl

M0YIM1H10 úfRAl SUPiKIOt A

UM BILHÃO DE CRUZEIROS

AUIKI0 0 OIA I0DÜ

RUA MUKO. 1SB ID. DO :*•' .

QU1SISANA HOTEL
POÇOS DE CALDAS

Balneário de água sulfurosa — Boite — Cinemo —

Piscinas — Quadras de Tênis — Parques
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Diária* com refeições:
pessoa  Cr.$ 150,00
pessoas  Cr$ 250,00

CAPACIDADE PARA 800 PESSOAS
Informações • reservas: Edifício Rex — 5' andar

sala 501 — Telefone: 22-8554

l

BATERIAS SECAS
BfltcHns nôcai pára rádioi, L.000 horns, 00 t I I 2 (vatls, marcn
Mlcrollte, amcrlcanaii. — Pilhai I I 2 pnrn i-ádlos o lanterna».

- ATACADO 10 VAIM-I..t^.j^ ,¦ i.. - imn'mi j-funf, ;].ür-mr»i

(!AriMK'A REPRESENTAÇÕES - Av, Praildenlil Víii'«hn, 44H
, Ocupa 601-ÍI03.

*%%*mÊ*mmm**»mm»*mm*t***m**m*mm

ESTÁ DOENTE?
Sofre «le «loeii«:n« internas? Sá,
perca a esperança «le sua cur»
Pròviíre » especialista, UU
lOKUE JOMOn, medico ila Ax
suclacAii 'Espirita Jesus Cristo.
(JiinsiiltaM, às tèri.ah quinlux «
sáliaduH, «Ias 10 às lü e «Ias 14
às lll hora». Ciinsiillíiriu. Kit:
do Ouvidor, lfi» — 7.'.' andar
sala 70(1 Não »c atende o»j

<Mirrrspiuiilên«iia

SUGESTÕES PARÁ 0 NATAL
DA

JOALHERIA MONROE
VEJAM NOSSOS PREÇOS DE FESTAS

Relógio «Je mesa carrílhão Cr$ 1 500,00

Relógio Cuco *• Cr$ 900,00

Relógio com pulseira de ouro Cr$ 1.700,00

Aliança de platina com 12 hrilKantet Cr$ 2.300,00

Relógios folheados para homem • senhora:

Cr$ 250,00 -— 350,00 — 550,00 e 700,00

Anéis de grau  Cr$ 1.200,00

Pulseira» de ouro Groumete . ¦..' • Cr$ 1.200,00

COMPRE NA

JOALHERIA MONROE
Rua Uruguaiana, 26 esquina 7 de Setembro

Sociedade Amigos do
Dr. Pedro Ernesto
(EJ)ITAL UE CONVOCAÇÃO)
Nos termos do Art. 31 «to Es-

liftiitos, de ordem do sr. dr. Pre-
sidente, convoco os senhores »6-
cios a comparecerem ã Assembléia
Geral extraordinária a. realizar-se
em 1!) do corrente, às 15 horas
na sede social à avenida Presi-
dente Antônio Carlos n. 307, 11.?
pavimento. Esplanada, do Castelo,
ofin/orme puhlicacão já antecipada
nu llinrl.i Oficial.

Fim da coiivocui/ãi»
aprovnyâo da, reforma «lo» Esta-

tulos.
Secretaria da Sociedade dos Anil-

eu» «Io l)r. 'redro Ernesto, em 18
de dezembro de 1951.

JEKONIMO DE SA PINTO
SlOKQUElltA

Secretário Geral.

11 NIGHT and DAY"
A BOITE DOS ASTROS

HOJE E TODAS AS NOITES
EXTRAORDINÁRIO ÊXITO DE

ALBERTO CASTILLO
E SEU CONJUNTO

O MAIOR CARTAZ DO CINEMA E DO
RADIO ARGENTINO

HOJE E SEXTA-FEIRA, NO
CHÁ D AN CANTE

Reservem seus ingressos para o tradicional
 REVEILLON

Telefones: 42-7119 — 32-986

TERRENOS EM PRESTAÇÕES NO DISTRITO FEDERAL
LOTES COMERCIAIS E RESIDENCIAIS SEM JUROS

Vendo na Central do Brasil próximo da Estação de Bangu, com áfrua encenada, luz c toda*
as ruas, onde existe milhares de casas c apartamentos construídos e habitados, próximo dr
cinema e de todo o comércio, a 100 metros ria avenida das Bandeiras, com toda condmjào à
porta. Preços a partir de CrS 60.000,00. entrada de CrS» 6.000,00. prestayão mensal, de Cr.5 900.00
Para ver e tratar com o sr. MAGALHÃES, todos os dias úteis, à avenida Presidente Varga», 529
— 3' andar  Sala 311 — Tel.: 23-8990. E aos domingos, na estação de Bangu. lado direito
de quem vai, à estrada Coronel Tamarlndo, 600, no Bar e Confeitaria Sào Carlos, com o *r.

 AFONSO, bem em frente à Ponte. 

TERRENOS A BEIRA-MAR
BAIA DE GUANABARA

Lotes a partir de Cr$ 10.000,00 - Á prazo
No mais belo recanto da Baía de Guanabara, em local bastan-
te povoado, com "bars", escolas, bilhares e situados a uma dis-
tância menor que a do subúrbio de Campo Grande, local verda-
deiramente privilegiado, de onde se pode ver todo o deslúmbran-
te panorama da Baía de Guanabara. Visitas ao local, inteira-
mente grátis. Mais informações, à avenida Almirante Barroso,
2 — 7.' andar — Sala 703 (Ed. Rio — Tabuleiro da Baiana).

LEITE EM PÓ "CANAC BABIES FOOD"
PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL

P RODUTO C A N A D E N S E
A VENDA NAS BOA S CASAS DO RAMO

Canae Rahirs Food é faito dc l«*it« d* vacas seUcionadai, sacado • modificado pula adi-
ção de sacaros». O leite «* fortificado com vitaminas A • D, pala adi«*ân de Beta-Carotens
e Ereoslrrol irradiado.

Canac é excelente alimento para crianças. Os mai* modernos processos de homngeni-
zação • pulverização sã<> utilizados na'confecção dôsse produto •» o pó «¦ acondicionado poi
meio de sucção com auxilio de f*ás nitrogênio.

FÓRMULA VltAMfNÃS
I (umidade  Z.Z.S
Gordura» (manteiga) lfi,00 Vitamina A — 5S0 I. U. p/28 gn.

Proteínas  28,05
l.s.lo* -11,ho Vitamina Bl (Tianiina) — 31 I, U.
Sacara**  4,50
Minerais (div.)  fi.hO Vitamina C (Anldo A»r«iiliitii) — i

• iiiim ,,  1,10
Fóifnín .,,..,,,,  0,HM Variava!
Parco ,,,,,,,,,, i. •.,  0,110-1
Calorias p Â* |ri, ¦ , , , 1,11  Vllatnlii* I) « 110 I, I). li 28 jri-¦ «mws»*m******w*w*a*+**m**+m sft««* .-M'<iwímmimwmimmhmí '—n-|-rrftnrr—¦irsniiss» ****m*****mm****** ¦—mi iiisíih*iw wnin i imiiiimbé*» wiwi siAÍüJLimiiljbilwi j

lliililliuliliiiai para <i Dliliiln l'#il»i»l • l .i..i., dn l'c

IMHT. (AH10CA, C0IíllJCTA(ilíNH 10 ntiPlimm'*KAÇÚM I/ilM,

!
¦ ¦
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BHBunãa Seção — Quint* ""ágilim
._jjuiJ" jau ntm ¦'¦ ii

DIÁRIO DE NOTÍCIAS
'Quarta-feira, 19 de Dezembro de 1951

AUTOMOBILISMO £ WÊÉÊÊ
União Beneficente dos Chauffeurs do Rio de Janeiro

w Keconheclda dc utilidade publica poi decreto n. &.1-.&
rte atj-y-1934. — Edifício próprio — Kua Evarlsto da Veiga
n 13U. sobrado - Telefones- 4-.-45.I5 e 4ü-47lJ3 - Expediente
todos os dias úteis, das 8 às IH horas, exceto aos sábados,

que
IIEPARIAMENTO JURÍDICO - De-

t« comparecer, hoje, k 14» Vara, o
«iiorlado Damiao redro ria Silva, ma-
iricula n* 8.652. O Departamento
atenda aos srs. associados, paia qual-
quer consulta no expediente Uas llh
Mm, às 121i30m, iodos os cilas úteis.
PROCESSOS ARQUIVADOS — foram
arquivados os processos a que respon-
riiam os seguintes associados: Josc Pau-
tino daí Silva, Manuel Viana dos San,-

•tos, Melchior dos Santos Cerdelra e !
Orlando Alves Gonçalves.

REGISTRO DE FAMÍLIA — Para la-
-alizaçüo de seus pedidos de registro
dc familia, solicita-se o comparecimen-
to k Secretaria, dos seguintes associa-
dos: Ademar Pinlo. Agostinho Neves.
Álvaro Lucas, Amancio Fernandas,
Amllcar Rosa, Antônio Pais de Maga-
lliáes. Antftnio da Silva Dias, Arlstldes
rii Silva Lemos, Augusto Ferreira cl»
Silva Porto, Braulio Moreno da Silva,
Carlos de Figueiredo Duarte, Carlos de
Jesus, Daniel Lopes Correia, Dimpino
Rosa da Silva, Domingos Cardoso de
Snusa, Duarte Alves dc Almeida, Ettcli-

d--, Gomes de Carvalho, Kvaldo Ferrei-
ra da Silva, Eugênio Madalena, Firmi-
nn de Sousa, Floriano Pinto dc Lemos,
Francisco de Oliveira l3.»i .Gigllo Uli-
jl Heitor Correia de Oliveira, Hugo
tios Sanios, Humberto •Beníclo de Oll-
Tílra « João Bartollnl.

é das b às 15 hoi as
UEPAKIAMENIU MEDIOU - Hora

ilo dr Braga Neto, das 8 as a horas,
todos os dias úteis; di Jorge de Li.
ma, das 12 as 13 hoias, todos os dias
úteis; dt Fernando Siqueira, das lb
as IG horas, todos os dias úteis exec-
io aos sábados; di Abias Vieira, das
1P as 20 horas, todos os dias úteis,
exceto as sextas-leuas e aos sábados

SERVIÇO UE AUTO SUl.OKKO - A
j disposição dos senhores associados, cm
I qualquei nora do dia nu da noile. Tc

iefones da sede; 42-4,i9í> e 42-4793
UEPAKIAMENTO I1EMAKU! - Ho

rario dra Leila Semi Maxnuk. as se-
Riindas. quartas e sexlas-felras. das I1
as U horas dia Malina Maxnuk das
l't as ia hoias. as terças, quintas e
sábado das 0 as 12 noras.

AMBULATÓRIO — Enlernielio Sebas-
uác Freitas da Silva Horário: das li
as 12 horas e das lb as 20 horas,
todos os dias uteis exceto aos sábados
que e das 9 as 12 noras.

DEPARTAMENTO Ot ANALISES -
Horário, di Silvio Rangei daf lb aí
1S horas, todos os dias úteis

POSTA RESTANTE — HÍ, cartas pa-
ra os seguintes senhores associados: Ci-
rllo de Matos Dias, Domingos Jerônimo
dos Santos, Francisco de Sousa Rocha,
José Ferreira Louro, José Soeiro de
Araújo e Manuel Lopes.

BOLETIM DA DIRETORIA.DO PESSOAL DO EXERCITO
Apresentação de oficiais — Permissões — Requerimentos despachados
¦¦i.i..'..,... .... ...».,r  ... ,-.,,,. iiniiniDiic i*BU['M'i'í'fi _. v n Mia si r - . i e Paulo Silva. 11«ii s í c i'i d o úo 23." Re-EDIFÍCIO OO MINISTCRIO OA GUER
RA - CAPITAL FEDERAL, m-1-MII..I

BOLET1 MINTEKNO N." .81
Publico, para. a devida execução "

.seguinte:
APKESENTAÇAO HE OFICIAIS

Apresentaram-se « esla Diretoria, nus
dias e pelos motivos atialxu, os seguin-
lt» oliciais:
— ARMA UE INFANTARIA

PRIMEIROS TENENTES - Eduardo
Cavalcanti Santana, cie E. L. E., por
tei sldu iraMslerlclo para essa Escola

\2\*/Xy]m§)
Níjtw^yi/

Sindicato dos Condutores Autônomos de
Veículos Rodoviários do Rio de Janeiro
óede própria: ítua Saninna n. Ti - ü.v andai
fones: sede 23-1195; a noite: 18-21271 - S. T.

- lele-
22-4527,

a Prefeitura
: — Na sede. de

rie Trânsito : —
Telefonei 22-4b27

• BOLETIM INFORMATIVO
«ECKEABIA i
Despachante par*

! A P E X. C
tlhJOm •» 1* horas

Bíleáo no Ser.ico
Da» 11 as 17 horas 

SERVIÇOS B DEPARTAMENTOS . -

A disposKSo rios senhores associados
nepailamenlo Médico: - de 9 às 10

horaa ¦ 
.

Procuiadoii» (Fianças * Casos «í
Abalroameulos) : - de 8 as 12 horas
Telefones: 23-1195 : dia a noite : -
43-3271. de 19 horas em diante.

Departamento Jurídico : - das 10 »s
11 horas

Irlin aos Associados - Recomenda,
mos so nossos associados no caso de
choque, registrai o ocorrido no Distri.

to competente, paia eleitos legais poi
onrie do Sindicato

Em caso de atropelamento, deverão
os associados socorrei Inconlinenli H
vitima e nunca abandona-la. avisando
alo continuo o Sindicato, a fim de que
seja providenciada a delesa de culpa •
outras providencias que o caso exigli

Pedimos aos nossos associados qui.
confirmem as respectivas residências na
Secretaria a fim de receberem no de-
vido tempo as comunicações do Sindi-
cato Outiossim. comunicamos que v
deliberação oa Assembléia Gerai de 30
de maio dc 19.11, conrernente ao uaRfl
mento das mensalidades em atraso, ter-
mina ImprorroRavelmente em Jl de de-
sembro do corrente ano. evitando desta
forma o que estabelece o . l.o alínea
B do art. 12.p dos Estatutos.

SEKVICO DE TKÂJNS1TO
EXAME DE MOTORISTAS

Chamaria para 20 do corrente ás 6h
4àm — Pedro da Silva Miranda. Joa-
«íuim Borges dos Reis, Slnval Raimun-
d- Nildon Chiarell Pinto, Nilo de Si-
queira. Rui Martins da Silva, Antônio
Dias da Silva, Ellaa-r Silva Neves,
Abílio Silva, Murilo da Rocha Pimentel,
Be.verlno Pedro da Silva. Jaco Sebas-
tiío de Sousa .los* Francisco Verone-
Kes, Casemlro Martins. Roberval Silva
Meneses, Sebastião Teixeira. Corlnto de
.-nuffe Lima. Luis Plneda Mendes, Ma-
na Capela, Aninnio Luis Peixoto. Ma-
rin da Costa Her-owitz, Valdir Evan-
sellsla da Costa. Manuel ria Silva no-
driRues Alcides Gonçalves. Amaro Can-
dido dós Sanios. Ernani Norberlo de
Sousa. Drloval Torres Homem. Valler
Hunea ferreira. *loSo Gomes da Silva,
Valdemar .losé da Costa.

Aa "hl5ni - Luis Gonzaca Ribeiro
A» Silva, Ensfáclo Batista dos Sa*>itos,
fsllsr Lelta Sanla, Rita, Benedito-Ran-

A Trei Fr.bll.lio, ágrailer.e
(rande frpKja alcançada.

B. i. O.

4NTlGUÍl)Al)i:S
toeapram-ae pratarlaa, pnreelanas, cri»-
tais, Jóia», marfim e moveis de la-
carandá e. redru Fagamos ¦> vnlnr rin
snrlimldarie Casa Anel» Amerlcama

Antigüidades Ltda
RUA DA ASSEMBLE1A.73

TEL.: 22-9664.

NATAL — ANO BOM
•wpresas — Borboleta Toadorn —
Carl&p» de Bna» Festas mais lindos e
anais barato. Forminhas, Copos de pa-

pai — pratos, etc.
N A «PROPER»

lArgii à* Si» Francisco, 18 — Na
rnleria da igreja.

gel de Oliveira, Bonifácio Moreira, Jo-
se de Queirós, Djalma da Silva Ferrei-
ra, Jerônimo Ricardo Ramos de Ss,
Stefan Felipe Munclseller, Cesarlo José
Serejo, Fernando Gomes Leite, Albano
dos Santos, SebastlSo Soares Vieira,
Jaci Gomes, Nelson Machado, Dono
Loureiro, Ari Batista dc Andrade. Be-
neclito Teixeira, Joáo Pereira rie Se-
queiros, Inácio Pereira. Marino Macna-
do ria Silva. Edna Cinll, Pedro Noguel-
ra rie Oliveira. JosiS NaR-m, Ascenrilno
Gomes Chácara, Antônio Sérgio Gon-
raives, Osvaldo Rangel Munlz, Pedro
Zacai'0, José Peres. Eduardo Rodrigues,

As Ph4..m -- Joáo Dias rie Muura.
Otnnlel Ossola. Carlos José Darina. lan
Frilosa de Aguiar, Mario ria Silva Pra-
les Arllndo Rodrigues TeIJeira, Manuel
Gu»,o Júnior. Sldnr! Pereira de Barros,
Arierbal Cardoso. Paulo Mllrann, Ma-
nuel Rodrigues da Silva. Vitorino An-
loniani, Aurélio Chcli. Joáo Luís do.i
ft; Lourenco Peitai Meximillan Bosch,
Alcides Muíiis, Francisco Olímpio "de

Queiroga. Edson Dias Moreira, Lclia
Tinoco Ribeiro. Otaellio Batista ria
Cruz, Alcides Pereira da Silva. Alber-
lo Pieralisl, Josc Batista Borges, José
da Stl-a Antenor Marques de Oliveira,
Valtcr Simões. Mario Barbosa, Dilson
Pereira, Jorge Rocha. Joio Batista
Scudino, Joáo Francisco Soares, Lins
Francisco Coelho, JoSo Antonio dos
Santos.

Âs 14h4ftm — Pedro Correia Fellx.
Nelson Tavares, Aldo Marlnl, Antônio
Batista Ribeiro, Nelson José Fcljó, At-
mando Teixeira, Vera Terezinha Pires
Agnese, Molse Sicri, Manoelino Alves
Selxas, Manuel Rodrigues Fellx, Pedro
Vieira Furtado, Carlos Costa da Silva,
Torto. Josí Francisco Carvalho, Milton
Machado, Eleusipo de Siqueira Cecillo,
Adello de Oliveira, Manuel da Cru/, do
Almeida, Alexandre Alves Nunes, Antô-
nio Cardoso Caetano, Arllndo da Silva
Monteiro, Jalro Silveira de Carvalho,
Valdomiio Nogueira, Manuel Gomes do
Cabo, Milton Jerônimo Pires, Rubem
Luís Pascotinl, Francisco RanRel da
Sousa Geraldo Catariho, Joaquim Po-
dreira. Antônio Peruai, Jefferson Va-
lentino Negrell.

Hosana Dutra Rodrigues, do P. C. M
B., poi* ter sldu transferido do 27.u
B C. paia aquele Parque e ler obli-
do permissão paia passar nesta Capi-
tal parle do trãnsilo Iniciado a ....
12-10-S1, interrompido a 17-10-51 c rc-
iniciado a' 15 do corrente.

SEGUNDO TENENTE - Wilson dc
Pinho Marques, do 14." R. 1., por ler
obtido 6 dias dc. dispensa para gozar
nesta cidade a partir ile lo do corrento.

AKMA DE CAVALARIA
CAPITÃO - I''cllclo (lc Paulo, do R.

E C, por ler regressado do R. G. S.,
onde loi presidindo a C. C. A.

ARMA DE ARTILHARIA
CAPITÃES — Aridio Brasil e Jorge

Santos, do Centro de Preparação de
oficiais da Reserva do Rio de janeiro,
por conclusão de concurso paia a asco-
i.i de Estado Maior; Erar de Campos
Vasconcelos, da 7.» Cia. Leve cie Ma-
nulençao, por ler vindo de Recile e
passar a disposição du t*;. M. E.

AKMA DL INFANTARIA
TENENTES CORONElb - Antônio

Pires de Caslro Filho, do ti. S. G., por
entrar de ferias a 20 c n a Cruz Alia;
José Carlos de Freilas, do E, M. da
5.a R. M., por tei* vindo em Icrlas a
esta Capital e regressar a 23 do cor-
rente; Adelino. Maria Lopes Casales,
desta. Diretoria, por haver mudado de
residência.

MAJORES — Ivaldo Hamilton Azam-,
buja, da E. T. E., por ter de seguir
para St. Vitoria iRGS) cm gozo de
ferias escolares; Geraldo Alvarenga Na-
varro, da D. M| M., por ter conclui-
ri*i o concurso para admissão a E. E.
M. e ficar adido aquela Diretoria,
aguardando classilleaçào.

CAPITÃES - Paulo Correia Lima, ria
E. M. M. s Nillnn Lisboa Lemos, da
Escola dc Paraquedistas, por haverem
terminado os exames tle admissão a
E. F. M. e regressar a unidade; Mau-
ro Bolívar de Moura Carijo, ria D.
M. M., por ter concluído a licença
especial dc ll meses; Adriano Cândido
da Silva Júnior, da E. 1. E., por ter
sido retificado a transferencia do 10.°
R. 1, paia a E. I. E. e ler sido des-
ligado do Batalhão de Guardas.

PRIMEIROS TENENTES -- Uclso
Lanter Pcret Antunes, do 14." R. C,
por regressar á sua unidade; Raimun-
do Humberto Cavalcanti Praia, do <í.
G. ria 10.a R. M., por ter dc regres-
sar à 70.» R. M., por término de dis-
pensa; Francisco José Nunes Tomás,
adido a D. P., por ter entradu em 8
dias de gala a pariu de hoje; Paulo
de Moarls Sarmento, rio 4." R. i., por
ler vindo de Sau Paulo a serviço c ter
de regressar hojçe Osvaldo Pugila, da
A. M. lie Agulhas Negras, por entiar
em gozo de ferias nesla Capital; Mirai-
dino Dias, da A. M. de Agulhas Ne-
gras, por término de transiu, è seguir
desuno; Euromi da Paixão Dias Teles
Pires, do 12." r, jl, por ter sido cias-
sificado nesse Regimento c entrar em
trânsito, ontem, e haver terminado o
curso da E. E, P.,E.

SEGUNDOS TENENTES — Vicente
rle Paula Montenegro, da 3.» C, R.,
por ter de regressai* a sua unidade;
MaÜnho do Oliveira, do Centro de Pre-
paraçfto de Oficiais da Reserva de Curi-
tiba, por ter vindo ao Rio rm go?o rie
férias iniciadas a 12 e regressar a 18
do corrente; Joaquim José Dantas Mr-
lo, da 34.s c. IX-, poi toi sido dcsli-
gado e ler rie segllil para a 24." C. R.,
para onde foi transferido, tendo entra-
rio em trânsito a 15 e Interrompida
nesta Capital; Dover Sanla Rosa Cal-
das, do B.o R. 1., por termino de te-
rias e viajar; José Fernando Botelho,
rio 2:1,0 ii. 1., pnr ter aturado em lé-
rins a partir dc 17 do corrente t goza-
Ias nesta Capital.
- ARMA DE CAVALARIA

CORONEL — Álvaro Tasao de Sá e
Sousa, da 21."• C. R., por ter vindo
ao Rio em lérias.
TENENTES CORONÉIS — Erigar Duar-
ta Nunes, da D. A., por termino de
concurso à E. E. M.; llcon ria Cunha
Cavalcanti, da 22.ç C. R., por ler en-
trado em gozo tle férias relativas ao
ano de 1050; Alcides de Lima Mendes,
rio Q. S. G., por entrai cm férias, a
20 do corrente, relativas ao corrente
ano, e gozá-las cm Ponta Porá.

MAJORES — José Odon de Paiva, ria
E. S. A., por ter concluido as provas
do concurso de admissão a E. E. M. e
recolher-se a E. S. A.; Belarmino Jai-
me Ribeiro de Mendonça, rio 8." P, C
por entrar em férias c goza-las nesta
Capital.

CAPITÃES — Roseni Leite do Ama-
ral Coutinho, do l.o B. C. C. poi*
término do concurso de admissão k E.
E. M. e recolher-se ã unidade; José
Ellon Rezende Nogueira, da E. T. E.,
por te rentrado em gozo dc férias es-
colares e seguir para Umgualana.

PRIMEIROS TENENTES -* Vespasia
no de Oliveira Santos, da A. M. rie
Agulhas Negras, por ler eni rario em
ferias a partir dc 15 do corrente; João
Carlos Cacliatore. rio 1.° R. C. C. por
ter regressado dc Salvador e continuar
em férias nesta Capital.
— AKMA UE ARTILHARIA

MAJORES - Luis Felipe da Silva
Wlcdmann. da Ci E S. S. E.. Car-
lns de Caslro Torres, da A. M. de Agu-
lhas Negras, e Luis Henrique Borges
Fones, do ..." G. A. C. e F. C. por
conclusão do concurso de admissão a
E. E. M. c recolherem-se á unidade;
Salomão Naslausky, do D. O. A., por
ter vindo de Campo Grande, transferi-
rio para o D G. A . continuar em
trânsito, nesta Capital, com permissão.

CAPITÃES — Jorge Augusto Vldal e
José Guimarães Barreto, ria E. S. G.;
Airton de Carvalho Matos, do R- E.
A., e José Ribeiro de Miranda Carva-
lho, rio F. O. C. e 2.» B. O. C , por
conclusão dos exames ric admissão a
K. E. M. e recolherem-se a unidade;
Joào Mendes de Mendonça, da B. E.
M., por ter de segllil dia 18 do cor-
rente para Fortaleza, em gozo rie fe-
rias: Ulisses de Albuquerque Rebua,
agregado de ordem do exmo. sr. gene-
ral Nleanor Guimarães de Sousa, por
ter cessado o motivo por que se achava
a disposição do E. M. E.

. PRIMEIRO STENTES - Amaro Ama-,
do Ramos, do l.o G. Can. Au. A. Ae.
40, por término de férias, desligamen-
to do C. I. D. A. Aé. e classificação
naquele Grupo; Joào Vitor Bomfim, do
l.o G. Can. Au . A. Aé. 40, por haver
passado à disposição da D. P. S. T.,
poi ordem do exmo. sr. ministro da
Guerra. , , ,,

SEGUNDOS TENENTES - Luclo Leite
de Oliveira, do l.o R. O. 105. por de-
sistência do resto da prorrogação da
licença para tratamento da saúde ds
sua e°posa; Fernando Pinto Martinclo.
dn fi." G. A. D., poi término de fe-
rias e deixar dc seguir para motivo
de tratamento dc pessoa da familia; Ci-
rilo Marlano de Carvalho, adido à D.
P,. uor ter entrado em gozo rie 120
dias dc licença para tratamento rie
saúde, a contar de *7 dn novembro Ul-
limo: Diniz Rodrigues Cecilio, rio Sei-
viço Geográfico do Exército, por ler
sido transferido do 1.» R O. para
aquele serviço e apresentar-se no des-
Una.
— ARMA l>E ENGENHARIA

MAJORES - Ciro Desligo Caldas, ria
Ifi.» C. R., por scguii para Floriano-
polis, onde vai passar parte do trán-
sito com permissão; Geralrio Guima-
ráes Lindgreen, do fi." B. E., por en-
irar em férias; Wilson Freitas, rio 4.0
B E., por haver terminado o concur-
so rie admissão áE. E. M. e reiniciar
as férias que havia interrompido rela-
tlvas a 1950.

CAPITÃES - Luis de Almeida Pra-
do, do S. T. da 9.» R. M., por ter
vindo dc Campo Grande, com 8 dias
de dispensa do serviço a parti! dc 11
rio corrente; Justino Vieira, da D. O.
F E., por ter regressado de Recife »
continuai em transito nesta Capital.

PRIMEIROS TENENTES - Margus
Ferreira Pinto, da 13.» Companhia de
Tranmissòes, por lei vindo a esla Ca-
pitai em lérias regulamentares inicia»
das em 16 do corrente; Paulo Mendes
Antas, da 12.°- Companhia rie Transmls-
soes, por ter sido desligado da E.
Trans. classificado naquela Companhia
e entrado em trânsito ontem.
APRESENTAÇÃO DE ASPIRANTES A

OFICIAL
Apresentaram, onlp 111 a esta Direto-

lia pelos mnlivn- abaixo, ns Aspira 11-
tes a Oficial:
— ARMA DU CAVALARIA

Antonio Lúcio Oliveira rins San-
los. rio 14." R 1.. por término riu
curso ria A. M. A. M, e ter sido das-
slficario nesse Regimento.
- ARMA ür. CAVALARIA

Flávio Junqueira, da Arrua . rir. Ca-
vaiaria rio 13" R. C, por conclusão
rto curso da A. M. A. N.. estar rm
férias iniciadas a 14 do corrente c se-
guir para Belo Horizonte, onde as' go-

ALTERAÇÃO DE SUBTENláNTES
Retifico para o 14." Regimento ds

Infantaria a transferência do subtenen-

ie Paulo Silva, transferido do 23." Re-
slmcntn de Infantaria para o 28.° Ba-
talhão de Caçadores, conforme publi-
rou o Boletim Interno n* 237 de 
22-10-1051, desta Diretoria,

PERMISSÕES
Concedidas por esta Diretoria para

passarem parte dns trãnsilns:
-OFICIAIS:

Nesla Capital, ao coronel João
Evangelista Saiau Lobato, ultima mento
mandado servir na D. M. B-; ao Ma-
Jor ria Arma de Artilharia Alfredo Jor-
g* Mlrandola, transferido para a D.
M. B. e ao primeiro tenente do Q. A.
O. Olavo de Abreu Teixeira, transfe-
rlric- rio 9.» Regimento rie Infantaria
para o Serviço ric Identificação do
Exérciln.

Em Santa Maria. Estado do Rio
Grande rio Sul, ao major Gabriel D An-
nuzio de Agostini, ultimamente man-
riado servir no Q. G. cia Artilharia
de Costa ria l.a Região Militar.

Em Põrlo Alegre, ao capitão Tel-
mo de Oliveira Santana, nomeado para
servir 110 Centro de Preparação dc OU-
ciais da Reserva dc Põrlo Alegre.
— PRAÇAS

Em Salvador, Estado da Bahia,
ao 3." Sargento Joáo Batista dos San-
tos, transferido da 3,°- B. O. C. para
o 1-7." Regimento de Obuses 105.

Em Recife, ao terceiro sargento
Daklr Demetrio Ferreira, recentemente
transferido paa ro 7." Esquadrão de
Reconhecimento Mecanizado.

Em Terezinha, Estado do Piauí,
ao terceiro sargento Moisés Martins
Castelo Branco, transferido do 2." Rc-
Cimento de Infamaria para o 25." Ba-
íalliáo rie Caçadores. — iRádio 267
ÀP, de 7 de dezembro de 1951, do co-
mandante, do 2.° Regimento de Infan-
tarla1.

MOVIMENTAAÇO DE OFICIAIS
— ARMA DE CAVALARIA

Transferir, por necessidade dc ser-
viço. da 4.a* para a 17.» D. R. tudo
da 2.a circunscrlção de Recrutamento,
o segundo tenente do C,. A. O. Delfi-
no Machado da Silveira.

REQUERIMENTOS DESPACHADOS
Por est» Diretoria :

Geraldo de Meneses Cortes, lc-
nente coronel, adido a esta D. P.,
pedindo o adiantamento dc nm més rie
vencimcnlos a titulo de abono para
fardamento. Deferido, de acordo com
o artigo 81 do C. V. V. M. Em ..
17-12-1951.

Diogenes Valois Júnior, aluno rio
I,o ano rio Curso de Artilharia do Cen-
tro ric Preparação de Oliciais da Re-
serva de Recife, pedindo tianslercncia
para o rio Rio de Janeiro. Indeferido,
por falta de vaga. conforme informação
rio comadante do Centro tle Preparação
de Oficiais da Reserva do Rio de Ja-
neiro.

Ervino Fritsch, aluno rio 2." anu
do curso de Artilharia do Centro rie
Preparação de Oficiais ria Reserva P.
A. pedindo transferência para o de
Curitiba. Indeferido, por falta rie vaga
conforme informação do comandante rio
Centro de Preparação de Oliciais da
Reserva rie Curitiba

•TRANSFERENCIA D EALUNO-DE
C. P O. R.

De ordem do sr. ministro cons-
tante em Memorando n. 2798, de -.
10-12-1051, transfiro, do Centro de Pre-
paraçâo rie Oficial da Reserva rie Curi-
tiba. para o desta Capital, o aluno do
2." ano da Arma de Cavalaria. Antonio
Carlos Picolo.

ALTERAÇÃO DE SUBTENENTE
Fica adido ao Contingente desta

DiiTloria paia efeito dc disciplina, a
contar rio riia 10 do corrente, o sub-
tenente Paulo Silva, ultimamente trans-
rerldo rio 23." Regimento de Infantaria
para o 28." Batalhão 'de Caçadores s
que se encontra nesla Capital, aguar-
dando transporte, cuja data de embar-
qúr eslá prevista para o dia 22 dn
rnrrerllr, conforme comunicação trila
pelo sr. chefe rio 3. B',i,l,.-M, O.,
em Mem. s;n. rie 11-12-951.
Assinado .
General rte Britada OTÁVIO MOMEI-

RO ACHE'
Diretor ri» Pessoal

Confere eom n original:
LUIZ BATISTA

Coronel Chefe rin «.«binei»

Festeje o Natal com

MESSIAS
Grandes Vinhos dt Portugal

rACORDEÕES
q todos os instrumentos de musica

CASA CARLOS WEHRS
Rua Carioca, 47- RIO 'Av.Pio Branco.,27?

TUDO EM 10 PAGAMENTOS'
SEM ENTRADA, SEM FIADOR

Enceradeiras Electrolux, Aspiradores de Pó, Máquinas .de Costura,
Batedeiras dt Bolo, Liqüidificadores, Rádios, ete. — Casal moco--
Rua Visconde de Inhaúma, 134 — 4? andar — Grupo 426 — lei.:

23-4187. Pregos à vista, com 20% de abatimento.
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AMANHÃ, VESPERAL AS 16 HORAS - PREÇOS REDUZIDOS

TEATRO COPACABANA
Reservas pelo telefone: 27-0020 (ramal Teatro)

Ar refriserado perfeito — Permitido traje esporte nas \ espera.*,

«O» Artista» 1 nirln*» apresentam hoje, ãs 21hSI»H1, f-m ¦«»
ferreira semana, o espetacular sucesso:"UM CRAVO NA LAPELA"

fl

nr. pki.ro bloch
com

MOKINEA U
¦íarrlfl Fllh-> » nm grande pleneo.

T,í:BEI.SON MODAS veste as «tri im d'«OS ARTISTAS UNIDOS».

*'M

L ^\ J ^ afl ^ÍL^jyíZy^yfl V^a ¦ A^ vi-ÉQHf-kvV ""-ip vfl

32 3^K^^ ' ¦ I 'H ll tm À\ 1 A •^^^^^TrrTír V

£8S á§Ü
Sra 9iSm
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AV. COPACABANA
E*:Q.BOLIVAR

\<&/HrC£LBSr£ A/M »'¦ V£UA' PAULA Jtj 
"tOÂO 

CABRAL**
 . .. ._
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good/^ear
tâao trator¦ 

a mais ampla i
Mjfádedjím1

força do trator é transformada ern tração...
com o máximo rendimento — graças às •
características do desenho do Lameiro
Centro-Aberto Goodyear!
Suas barras sâo mais altas e agudas, pars
maior penetração no solo, e abertas no centro,
para evitar a aderência de barro ou lama.
Êste pneu, especialmente estudado e lançado
pela Goodyear, proporciona ao trator um
rendimento de mais 22%, o que representa
a economia de 1 dia de trabalho por semana!
Examine o pneu Lameiro Centro-Aberto
e experimente as vantagens que êle assegura!

GOOD/^YEAR
•^---~*\

¦>•¦. ...ZbS5¦M|jBÉMf***HM

 ...
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Mercado cambial
O Banco dn Brasil afixou as

íuintcs taxas :

Uólar, * vista 
Libra 
Franco sulco 
I-éseta
Franco francês ....
Peso bollvianc
lifcitdo 
Soles peruano 
Franco bcijja 
(:oi'6a sueca 
líòrfla dinamarquesa
Peso argentino . ...
Peso Uruguaio . ...
Florlm 

oi tto
O Banco du Brasil

Vendas Compras
18.72
52.4IfiO
4..¦«34
1.70HB
O.tft.Ti
U.ai20
0.(viT"J
1.20
0..1778
3.(5200
2.7,'j,").'5
1.3100
7.7676
4.9234

FINO
comprou

ts ;w
41.4640
. 4.2100

0.0.Í23

0;6334

0.36*111
3.5351
2. li: 168
1.2S44
7.4SHS
4.S339

a grama

B. Aires — p/*V 
li HÜ/7.0Ü

Montreal — • p,'Ç 
Madrid — p/P
Estocolmo — p/Kr. ..
Kin de .lnnelt-0 -- p/Esc.

K.!l(l/'l (II.
97.62 97.61.

U ,16
1HV8S
5.46

BUENOS AlflliS, lí?*
A visla, lioliri; Ahert.
Londres, i./venda —

P./C n/c.
uinilies, l/cnmpra —

P.7£ n/c.
Nova iforíti i/venda

-- P./USS 100 •*•
Nova Yuri;, í/iíiinpra

— P./US.flOO ...

9.16
19.35

5.4(*i

I>rli

n/c.
n/c.

1.431.00 1.431.00

1,429,00 1.429.00

na base dc 1.000/1.000.
amnedado, no preço de

de ouro finu,
cm barra ou
Ct*!S 28,8176.
Câmbios estrangeiros

NOVA YORK, IS.
A Tl»t» (Iclcirrár. Aborl, 1'i-rli.
Londres — p/t 

2.7975/2.7987 2.7937/2.7950
Amsterdam — p.'G. ..

ÜS .jd/üli 'XI 2(5 30/26.3*.
Berna (livrei --- P'F.' 22.91/22.92 22.91/22.92
Bólgle* — p/K

1.9S37/1.9862 1.9S37/1 0S62
Paris — p/F

0.2856/0. 2S62 0. 2S56/0.2862
Montevidéu — p/P. ••

41.23/41.75 40.75/41.25
Lisboa — p/Esc

347/3*18 317/34S

MONTEVIDÉU, 18.
A vista, silli"' *.
Londres, t/venda —

P./t 
Londres, t/compra1*—

P./l 
Nova Yuri;, l/vande

-- P./1JS5 100 .. .
Nova York. 1/cumpra

— P./USÜ* 100 ...

IS.

Ahcrl. Fech

U.44

a.ao

245.50

6.4-e

6.31)

MB.'EU

244.50 244.50

NATAL DOS
EX-COMBATENTES

A Asioclaeftn dou Ex-Coniba.en-
tes do Brasil — Sei-ao d> Ulatri-

to Federal, avisa aos ex-comba-
tentes Iriscrito», que a dlstrlbülç&o

dos presentes de NATAL aos por-
tadores de cartão, será reàli/.ada

no H1GH IJFK OL11B k rua San-

»o Amaro n. 28 — Catete, nu

próximo dia %%, sftbado das 14 as

16 horas.

LON011ES..
A visla, .-.dlirc Alicrl. Fecll,
Nova York — $ .. 2.7950/2.7975
Berna - T-* '*-¦'¦ Vi-"M

Lisboa — Ese 80*35 80.40
(Jiipenliaiíue - L. .. 1H32 19 3b
pnI.|s _ 972.00 974.00
Bruxelas -- £ F. .. 139.00 139.25
Amsterdam — G. .. 10.56 10.57
Canadá — •? 2.8750 2.S775
ISsltiròlmii - K. .. 1*1 47 14.nL
M-ieliiu - £. 30 «B ÍIII.6B
11. Janeiro — £. P. 01.16*1(1 52.416(1
B. Aires — f. P. .. 4(1 20 4(1.70
Montevideo — £. P. •'• '-0 fi.Stl

Praga — í 139.00 141.00
Oslo - 19" «8 20 H'l
Gênova - T, 1 7*19 1.772

Bolsa de Valores
Foram regularei, os negíiclos reali-

zados na Bolsa, que fechou com tis
apólices da União e as da Munlclpn-
lidarie sustentadas. As de sorteio, dc
Minas, regularam calmas, achando-se
as obrigações de guerra estáveis. As
nctíes da Belgo Mineira mantiveram-
se firmes, com os demais titulos sem
alteração de impnrlftrielai tudo como
se vê adiante :

VK.MIAS ItF.AI.I/.ADAS ONTKJI
Anftllces eernls **l**5
27 D. Emis., port  730.00

190 Idem  735.UO

U6 tdem, emp. antigos ..
lon Idem

50 Idem
9 Idem

10 D. Emis., pt.. Caut.
42 Idem 

173 Reu.lU5lan.chto
Obrigações *.

6 Guerra, CrS 100
3 tdem, CrS 200,
fi tdem

72 Idem, CrS 500
121 Idem, CrS 1*000, .. ..
183 Idem'20 Idem, Crí 5.000, .. ..

17 Idem ;
2 Sdeni  <

Kstadnals — Apls. I
8 Minas, 7 Té, porl

30 Idem
<t0 Minas, 1934, 1» serie ..

402 Idem, 2» série
50 .Sáo Paulo

700 Idem, Unilic
250 tdem .*

24 Idem, Unifurin
M. do l). federal l

70 Kmp. 193.1, porl
iM . dns Estados : .

50 Prel. de .1. de Etira —
CrS 1.000, 9%

170 Pref. de Niterói, Cr.T!
200,00 •— 8% 
Ciiniliniiliins :

500 Paul. E. de Ferro; pt.,
CrS 200

100 Ulum
500 liras, de En. Elétrica,

liurt., CrS 200
1500 Butiá, CrS 100

40 Brahma, Ord., CrS 200,
15 Idem — Pref

100 Idem
1000 Cimento Vale do Paral-

ba — CrS 200
500 Idem
300 F. c E. Min. Gerais —-

'por!., CrS 200
30 Mesbla, CrS 200

100 Mot. U. C. Importa-
nora, CrS 200

330 Paul. de Força e Luz,
CrS 200
Dehéhtiires :

123 Cia. Nac. dc Estampa-
ria. CrS 200, $% .. ..
Alvarás :

22 Acôes dei Ci.i. Grande

zSSm HliKlllIKKl
185,00 180.00 Cristal  158.01. I
190,00 184.00 nemerara  141.00
188,00 185,00 ÇgS-YiorU  "^

VIDA BANCARIA
! Instituto dos Bancários

PROFESSORES DE 1926
Os professores qtie

«Escola Nor-mal» farão

pelo transcurso do 25'

20 de dezembro, às lOh

Candelária,

cionaram *

se diplomaram em 1926 pela «ntip-a

celebrar missa «in Ação de Graças

Aniversário de Formatura, no dia

ltar-mor da Igreja da

Para o ato, convidam os Professores que le*

turma, os demais colegas, parentes e amigos.

«B

LUSTRES DE CRISTAL
Nãodclxe ile ver a

VCJ.0A ESPECIAL
DE

HM OE ANO

mnros • neieza • garainra
DESCONTOS SEHS0CI0NRIS SÚ HESTE FIM 01 DUO

Embeleze sua residência
fOCILlTB.SE D PDGnMEHTQ

Procure ver a -galeria tle LUSTRES DE CRISTAL
áa tradicional casa ..

ALBERTO SILVA VASCONCELOS
fabricação própria e Importação

Kvo do Sanado, 67-Sobrado - Forre: 42-7450

RÁDIOS "
1951

UM RÁDIO PARA
CADA GOSTOI

BEL"

070,00
RS0.00
685,00
700,00
660,00
680,00
770,00

76,00 I
ÍBÜJÜÜ
15'J,(jO !
aso,oo
765,00
76S.0Í)

.'1.830,00
3ÍS60.Ü0
3,S"0,U0

585,00
595.'0O
163,00
:135,00
218,00
6*10,00
643,00
303,00

152,00

550,00

165,00

Mnniif. de Kumos Vea-
do, Cf.$ 200

OFKHTAS l»A BOl.SÃ
Vem).

Dlv. Emls*. pt. 5-To 7*10,00
I-Icti __ Caut 680,00
Rea.iust, — S^r, .... 773,00
Oh. do Pórlo, 5ÇÓ ..

Tes., 192.1. 7% 
Tes., 1330, 7% 
Tes., 1932, 7% ...  1
Tes., 1039, 7% .
ferroviárias, 7Ç!i .
Guerra, CrS 100,

llec. 1.533 7% 
Dec. 3.264, 7-fc ....
Dec. 2.097, 79ó ....
Dec. 1.948, 7% 
Dec. 1.999, 7% 
Dec. 1.550, 7% ...

Acõc» ile Bancos :
Pi-ci. ilo D. Federal

I Comércio — Nom. ..
Brasil 

I Distrilo Federal 
Português do Brasil ..
Lavoura de M. (Jerais
Credito Pessoal ....
Petvopolllana 

t;iB.s. iin Teeliliis-
S. Pedro de Alcântara
América Fabril 
Cometa 
Corcovado 
Nova America 

K. de r-erro :
Minas São Jerónimo

— Ord
tdem -- Pret
Paulista 

¦Cins. dp Scciiros :
Argos Fluminense ..
Confiança
Previdente 

Cílns. diversas :
B. Mineira 
Brás. do En. F.lélri-

ca — port
Docas de Santos, pt.
Idem — Nom
Btilin 
Sid. Nacional 
Cred. Pessoal, Prel.
Paulista de Forca c

Luz 
Covibra (V. do Bra-

sil) 
S. M. Eletricidade —
Pref

Mesbla 
Docas ila Bahia 
Uras. tle Meias, Ord.
Cerv. Brahma, Pret.
tdem — Ord
Martins Ferreira ...

ti Oleo cUnlíio» ...
Hanait 
('orça e Luz de Mi-

nas Gerais 
Parafusas Sta. Rosb
Fáb. Papel Carioca
Ferro Brasileiro ....
Foren c Luz do Pa-

ra ná 
Amér. Rlo-grandensè
ll. rie Petróleo União
Sudeletro 1
Sanson Vasconcelos ..
Ultragás 
Idem — Ord

770,011 Valo rio Ti io Doce
673.00 Laboratórios Krlnos

4(iU,(Kl
«ü 0.1)0
150,00

400,00
120,00

500,00

3U0,U0
450,00
(570,00
1*10.00
(550,0(1
o90,llü

390,1)0

700.IJO
450.(10
530,00
490.00
900,00

Demerara 
Terceira sorte ....
Mascavo ••

Pusicfio estável.
Entradas 
Do 1" setembro .
Exportação 
Existência ......
Consumo local .

Algodão
O mercado dc alsodão em

culou, ontem, cal.no e com
.inalterados

PROCESSOS
DIRETOR

17.737
2,284, (Jll

39.(557
614.'.40

2.000

4.1.00
80,00

1*77,00

40.00
60,00

.175.110

Eiitradns
Dc Minas Gerais

2.266.274

658.IH50
4.000

r.ama re*
os preços

Fartlus
85

2.500,00 2,000,00
 700,00

7.000,00

1.713,00 1.705,00

.175,00
177,00

190,00
41,00

530,00
530,00
533,00

290,00
295,00

180,00
325,00

200,00

205.00

123,00

187,00

130,00

185,00
195,00
215,00

41.00
195,00
120,00

205,00 195,00

1.400,00

300,00

Cnnip
730.011

KÍ-5,00
885,00

Guerra,
Guerra,
Guerra,
Guerra,

Apól.
Minns
Minas,
Minns

CrS
CrS
Cr$
CrS

-jun,
500,
1.000,
5.000,

7(58.00

860,00
873,00

.050.00

74,30
.130.00
380.00
7(53.011

160,00
328,00
6(10,00

540,00
550,00
360,00

1.100.00
90,00

180,00

800.00
320,00

200,0(1

.unn.iiiiii
220,00

600,00
1.300,00

320,00
5Stl,ll(l
495.00
530.00

.00U,t)(*
85,01'

„, , 85Tolal j4j
Saldas ¦! g T£A
Existência •••  JiT.L

chtai.-i.ps nor 10 -l"»"" - — ?.»!'¦•¦

46S?00, tipo 4, Crí 455.00 a 480,00,
Fibra media — Sertões, lipo *5, crfe
415 00 a 420,00; lipo 3, Crí 403.00 ^a
406,00. Coará, tipo 3. nominal; tipo 5,
CrS 402.00 a 403,00, Fibra curta —

Malas. Upo 3, Crí 310.00 a 312,00; e
Paulista, tipo 5, CrS 200.00 a 295.00.

i;,M S. r-AULO
. S. PAULO, 18.

CONTRATO <G» (por 15 quilos)
BASK — Tipo K

Mpsps Aliert. Fech.

Ma.,V -*.*¦ 353.00 348.00
Mu 1952  335150 335 00
Jumo, 1932  325.00 324.00
Outubro, 1952 325.50 325.50
Vendas  —~ 77.JÜU
Mercado  Est* Fraco
DISPONÍVEL — Tipo 4, CrS 379,00;
tino 5, Crí 344.00; lipo 6, Crí 326,00.

UM l-ERNAMBOCO
RECIFE, 18.

Cotncfies liiir lt) quilos: -
«Compradores» *. Malas, tipo 3, 410,00;
sertões, tipo 5, 490,00.

Posição estável.

DESPACHADOS PELO
DE BENEFÍCIOS EM

18-12*51
DEPARTAMENTO DE

BENEFÍCIOS

BENEFICIO - MATERNIDADE : -

Concedidos : Wilson Pinlo de Sousa, de
Mássla, Minas, 1.» parte; .losé Duarte
rie, Nascimento, de .loão Pessoa, Paral-
ba'-'l» parte; .losó de Paula Cndeco, de
Ccrnclio-Proeòplu, Paraná, tolal; 151-
Itrniando Gonçalves da Kilva, ric São
Bento do Una, Pernambuco, total; Se*
bastião P.osa da Silva, de Cachoclro
tio Itapemirlm, Espirito Santo, total;
Manuel Sabina Fillio, de João Pes-
si ii Paraíba. 1» parle; Antônio Ma-
,-inbo ila Roeba, de .loão Pessoa, Pa-
ráiba, 1" parte; Miguel .losé de Sim-
s,i de Juazeiro, Bnbla, total; Qulrlno
O-ói-lb da Sllva, dé Campinas, S?.o
Pfeulo, 1* parte; Onialr Sobreira, de
ftaurú, São Paulo, 1» parle; José
Paeiicco Garcia, rie Campinas, São
Paulo, 1» parle; Cflslôviio Ramos Fl-
lho de S. Cruz rios Palmarcs, Sãn
Paulo, total; *'osé Vnlntirio A rantes.
rit Cachòélfo do Itapemirlm, Espirito
SF.nlói total; Alpes de Paiva, rie
vitória, Espirito Santo, total; Clóvis
Cavalcanti de Albuquerque, de .Inãn
Pessoa, Paraíba, 1« parle; Antônio
iicáqültti Machado S', da S. Roque,
í-.fn, Paulo, lotai.

BENEFICIO — ENFERMIDADE : —
Cienredidos : Halmalo rio Rego Van-
derlel, rie Nnvn Isuassú. E. do Rio
de Janeiro; Etelvlna Ferreira da Sil-
va, de .laraguá do Sul. Santa Cata-
rna; Renato Cicone. de Jaú, São
Paulo; Otacillo Luis Lopes, de Pe-
toras. R. G. do Sul. prorrogação; In*
deferido : Lauro Machado Biassoll,
dt Campinas, São Pauln.

Notícias diversas
HORÁRIO CORRIDO

limo, faz um apí-lo aos coliBi'csslstáa
rn sentido de comparecerem ao Sindica*
tn. situado à .Av. Presidente Vargas,
50? — 21c andar, Independente da
qualquer formalidade.

NOTICIÁRIO DA
PRESIDÊNCIA

O presidente do I. A. P. B., rece*
Uru, ontem, em audiência, os srs :
Miguel Ribeiro, Deocléclo Dantas, alem
deis" bancários Adelino Batista Lopes,
Antônio de Oliveira Leilão, Odlla Gon-
calves, José Custa, Jaime Cavalcnn*
U, Válter Fernandes.

SOCIAIS BANCARIAS
Transcorre ho.le o aniversário rios se-

cuintes associados da A. A, Banco dn
Brasil :

Henrique José Vieira,, Corumbá; Al-
mlr Mendes dc Oliveira, Bolucalu; Lulí
Fernando de Sales Snlomon, Orpág;
André Mercandanlc Rosa, Externo; Car-
los Alonso dc Assis Figueiredo Filho,
Serre; Klival Oliveira, Cruzeiro dn
sul: Luis São Paulo Baguelra Pintii
Kandeira, Gab. Cred. Gernl-H;
Gi-marn Monteiro. Doeoni; Wagner Mo*
rais, Culahe-,; Paulo Pinheiro Lemos, Ou-
r*i Flnn c Francisco Araú.ln, Belo Ho*
rlzonte.

mmWltWÊ

3.830,00 3.S10.00
PNtnilllIlih

— dec. 1
pt., 7%
Nom, 5%

177 695,00

Id. ric sorteio, 1» serie
trlem — 2o série, 5%
lelem — '.',i série*, 5%
M. Gerais 57ei emp,

popular 
ltlrni, Hec, J»
lelem, Rec, 3»
Idem — 2' série
São Pauln —- b'!'i
Idem — Unir.,
Unificadas — 69,
Pernambuco, 5%
Prel. de Nilcréi.
Rod. K. Rio, 8To ..
E. do Esp. Santo,

— 8% 
Pret. de B.

zonte — 7íp
Pref. .1. rie Fôr
Eletrificação rio

rio dn Rio, 8%
Ruri. R. G. Sul, 8

Apól, numiriimliS :
Emp. 1904, 5%
Emp. 1931, 61»,
Emp, 100(5, 69i*,
Emp. 1917, 6%
Emp. 1914, 6%,

serie
série

8%

S9Ó

lorl-

. 9%
Esla-

pt,
pt.

pi".

3(50,00
136,00
137,00

310,00
660,00
630,00
630,00
220,00
905,00
645,00

48.(10
167,00

690,00
590,00
480,00
.165,00
134,00
185,00

300,00
(5*15,00
620,00
620,00
2.18.00
002,00
640,00
47,00

560,00

Deliéntiiips :
Docas dc Santos, 1%
Lar Brasileiro 
Nac. de Estamparia

Lei lilp-itei-ãriat, :•
Banco Ua Prel. do

Dist. Federal 
Brasil '.

200,00

800.00
920,00

175.(Ki
240,00

190,00
190,130

. 100,01)

150.011
200.00
560,0(1

168,00
190.01'
123,00

Entradas 
Do lv setembro 
Exportação 
Existência 
Consumo local 

KM NOVA
NOVA YORK, 18

KntreKB :
Em ma ren 
Em maio, 1952 
Em Iulho, 1952 
Em outubro, 1952 ..
F,m dezembro. 1952
Em marco. 1952 ...
Am. Sp. Mid

Na abertura —
baixa de 1 a 17

20.237 20.237

10.939
700

VOKK

11.639
700

Sr
civevuu 11

Stock Exzhange de
Londres

Apenas
e nita
Apenas
e alta

465,tH) 460,00

630,00
560,00

920,00
925,00

575,00

185,00
189,00

(5*1(1.(10
530,00

870,00
915.00

131,00
183.UO

185,00

LONDRES.. 18
TITULOS

Conversáu, 1910, 4%
Emp de 1913, 5% 

Estudam» :
U. Federal, á-Jb (nac.)
Rio rte Janeiro. 1927, 7%
Bahia, 1928, 57o 

Titulos rilver-tus :
Seio Paulo linprovements
Bank or London 
Sán Paulo Gas Cv Ltda.
Cables ií- vVireless Ltria,

ordinárias 
Ocean Coal & Wilson
Imp. Cir. Industries
Leopoldina RflliWay

Lida., tiVilí; 1933
Lloyri's Bank Ltria.
-iàn Paulo Rallwa.vs
lings)  ..

Hl<i Flout Mills &
narles 

títulos
Consols, 214 9ó
Emp. de Guerra RritA

nlco. ,T.i%, 1935-17 .
Shell Transp. Trading .
Canãdlati Eaglc Oil ...
Royal Dulch Petroleum.

BltASILEIItOS
49.10.
48.10.

40. 0.
42.10.
37. 0.

92.10.

8. 5.

Ll.
Lt.
Cn.

«A»
C».

Gra-

117
0.

5.
3.
7. 8

Nu fechamento —
baixa do 5 a 43

Cacau
NOVA YORK, . 18.

ISntri'i*Hs :
Em dezembro 
Em marco, 1952 ,
Em maio, 1932 
Em fulho. 195'J 
Em setembro, 1952 . ..
Venrias 

Na abertura
dc 15
Frouxo

Trigo
CHICAGO. 18.

FlItiltAMEN
freco nm liushell :
Dezembro 
Margo. 1952 

Gêneros
O mercado de. gêneros rié

funcionou, onlem, com o
movimento

Fceli
41.4S
41.15
40.(54
3S.42
38.02
37.98

 42.35
estável, com
de 1 ponto,
estável, com

de 5 pontos.

Alicrl.
41.65
4.1.40
41.00
38.50
38.08
n/c.

Aliert. Fech
 30.50 30.12
 28,90 28.72
 28.75 28.47
 28.40 28.20
 28.20 27.95
 135 contratos

Estável, com baixa
31 pontos. Nn fechamento —

com baixa de 48 a 53 pontos.

t'0
I1ll.ll'

2.6.11
2.6: oi

Ant.
2.6*11.'.
2.0521

15(1.10.
2.11.

0.14. 6

3.17. 8
KSTHANdl.lKOS

 62. 0,

80.12. 6
4.15. 0
1.13.10

29. 5. 0

Arroz (sacos) ..
AeCteai (sacos* .
Feijão (sacos i
iMllhii tsacos) .'.
Charque I fardos)
Farinha (sacos)
Azeite (caixas) .
Brinha (caixas)

Entr",
22.433
3.000
2.995

17.5011
618

1.800
466

6.006

consumo
seguinte

Saldas
4.120
2.00(1

'19U
3.300

330

' ATNDA O
Será distribuiria á clnsse bancária no-

|e> a circular em que a Diretoria do
Sindicato rios Bancários, riesta capital,
presta esclarecimentos sobre a cam-
punha rie que a mesma acaba de sair
vitoriosa, com a aprovação do projelo
n. 18*1-51, relativo ao horário corri-
rió.

Na referida circulai, dentre nul ras
coisas, realça a figura do ¦ bancário
Vicente Batalha de Maios, presidente
rto Sindicato dos Bancários, da Bahia,
que muito trabalhou e auxiliou ns
tflüartcs bancários rio chamado «lio*
rário único». Srs. Antônio Cesárin
Gomes Pereira, presidente du Sindica-
t„ dns Bancários desta capital e New-
tr.r Vilanova rie Maios Trindade, pio-
curador do referido órgão dc cias-
se. ,

Êsses dirigentes bancários cariocas
contaram com o apftlo rie tortos os
sindicatos de bancários do pais.

HOMENAGEM AOS DEPU-
TADOS E SENADORES

A diretoria do Sindicato rios Empre*
gados em Estabelecimentos Bancários
dn Rio rie .laneiro. pnr mnt ivo ria ¦'jr.i-
vacáo pelo Senado Federal rio prb.lc- \
i*i n. 184-51. oriundo ria Câmara dos
Deputados e rie autoria do deputaria |
Nélsun Carneiro, prestai á uma lio- ¦
menagem aos membros das duas Casai j
rtn Congresso Nacional. O referido pro- |
ieto de Lei estabelece o «.Horário cor-*
rido» para a classe bancária e de- j
pende, agora, da sanção presiden* j
c!nl.

A homenagem dos bancários ans con* :
gressistas será realizada nus sa* ,
I6es rin Sinriicotn na próxima sexta* \
fc-i dia 21, ás 181) SOm. A direto-
rin dn órgão de classe eslá dirigiu*
rin convites Individuais a Iodos ns
deputados e senadores. Entretanto, pn* i
delido ocorrer n caso rio nãn serem és- i
si'.** cnnviles entregues em tempo opor* I

RAÇÕES PRENSADAS

NtOlNHO FLUMINENSE S, fc.
AV. PRES. VAHGAS, «M
1*1. 23*1820-Rio 0» Janclrt

agora também
à venda no Brasil

air-wick
dentro de casa

destroi qualquer
mau cheiro

DURANTE
0 MÊS DE
DEZEMBRO

Cheiros de cozinha
(frituras, lempêros)
Cigarros apagados,'
Cheiro de banheiro
Lixo, mofo,
etc. etc.

320

1.100

MERCADOS
Café

O mercado ric cafe funcionou, ainda
onlem. uominal.

CDIACOliSi 1'UK II) wjiui-*.
1'lpu 3 . nominal || Tipo (i . iluminai
1'ipo *l . nominal ji Tipo 7 . nomlnsu
l'i|lii !í . nominal II Tipo 8. . nominal

PAUTA — Est. ric Minas: caie co-
mum, CrS 16,11) Idem Imu. CrS 111.80".

Estado do Rio — Cale comum,
U-S 15,41).

Kiitniila» :
Leopoldina

DIVERSOS
«TÊK.MUS»

«B» :

Informações diversas
.CAIXA IIK AMORTIZAÇÃO

TABELA PARA O PAGAMENTO DOS
JUROS DO 2'' SEMESTRE DF. 1951. A
ENTRADA NAS BANCADAS SO' SE-
RA' PERMITIDA DAS 12 AS 15 HORAS

1*1 CHAMADA

Ê**á

árs^l-S*

Wfy
ESTARÃO
ABERTAS

ALGUÉM LHE DEVE ?
Promissórias, duplicatas, vales, tudo, enfim,
que represente valor. — Rua da Quitanda, 3
— 3" andar — Salas 310 a 314 — Tel : 42-0086

fiei*. Ii
Central
E. dc

sp. Santo

Rodagem

Tolal
Dn ]»
Do lf
Idem,

do mês .,.
de lullin .

ano passado
Kiiilinriiiu*» :

Atrlca 
América rio
América do

8,21)5
2ti, 7*18

34.«53
448.119

. P93.fi! 12

.420.51(1

Norte
Sul .

... Paral. Paral
Aliert. Kecli

... 19S.Ü0 10S.4Ü

... l-.is St) 199.40
... ""I (K) 2l)t.SU

.. ..e'2.(lU 202.HU
 202 00 202. ISO

. .. 21)2.00. 202. TiO

 Firme Firme
SANTO

Hpo 7—S,

H0-4

Vendas a longo prazo d/refomenfo da fábrica oo consumidor

IEM ENTRADA • SIM JUROS • SEM FIADOR
m partir de Cr* 100,00 raenuaia om á vista com Brande desconto

DISTRIBUIDORA DE

FADI0S"BEL LTDA.
lua ÜU. LurU, 735- LI.' «nHarúnín I.108-Tel,i 42*3621 • Ed. VASr

COMISSÁRIO

Total 
Do 1? do mis
Dn lo de .Iulho 
Idem, ano passado 
Existência 
Cale despachado para em-
r. liarques 
i^alc entrado poi caminhões,

desde lt* ric iulbo 
Consumo local 
tdem, Ínterim 

2.70*1
30.01S
3.600

S2.17V
526.072

2.874.5*10
2il90i29-i

462,638

149. SSti

1.938.789
2.100

SANTOS, IS.
DIbihiiimcI :

Tipn *l Unole) .
Tipo 4 (duro) .
Tipn 5 (duro) .
Mercado 
Embarques ....
Entradas 
Existência 
Saldas 

SANTOS

Hoje
193.50
192.50
1SK.50
Estável
18.075
31.481

. 1,745.300
. 131.927

Ani.
103.110
192.00
JSS.00
Calmo
30.421
31.40:-

.731.8114
320

1(1111 Allli-lllllllll, I
CASAS 1'IMI.NTA» -
DARBOSA-Cnmlnolro»
;ASA ORLANDO - Tniv. s. MiiIi-ii**,

LOJA MOMÍ.I.O (.liKiiiliiliiO • I'-;m. •!'••>

S i

Ml — l<oJn 17 (IIhIih.íiii Cunllin Nel»)
Av. Diiiiuii 'lfl Cnxlnií! I" - (Riixlua) lá. lll»
— Mun vIm-iiihIi- dn Uriijciinfi llll •- Nllornl

lll - Mhiiiiillh - Bi Hl».
Niiiíh-i, 11(1 - .'ltl-'íllH,') . limis

Clube Militar
OAHTEIHA HU'ÜT£CAK1A B

IMOKH.IARIA

Inscrição de firmas
construtoras

A Carteira lliiiutccáriit e Inuihl-
liíirlii (In CliliK1 .Mililiir prctciiili-ii-
ilu ooiiatruir oilllfcliiN «Ip apnriu
Mli-tiliiH. cnm Ida aa Mi-ihiin ciiiih-
IriitiiniN ii fn/er a ami lllHürivAll
ilt) 1'oimtiulori'H nn iiH-nniii, An
ciiiiiili.ficH .le, limci-lvAo urrAii fiir*
ncciiliiM pni min scile n iivi-iililn
iirni'11 Amiiliu, Hl — '•!.•' — (Si'i,Aii
ilu Cuimliiii-Aii. dn» lll Aa lliliuiii-.

IJMII.IO (.Al.MUS I II.IIO
Ti-ii. oli DlíBliir <•"? Oi H. 1.

Ciintrnlo «B» Abert. 1'ecli
Dezembro  1S'I 'M 184 9U
Janeln VM «0 184 91
Marco  185 HO 185 ÜL
Ma io, 1052  183 90 183 Ü0
Uilhu, 1052  IS3 110 183.90
Setemhro, 1052 183 HO 183 Üü
Vendas 
Mercado 

Contraio «O :
Dezembro 
,la nei rn, 1052 
Marco', 1052 
Maio, 1952 
Julho, 1052 
Setembro; 1952 ...
Vendas 
Mercado 

NI) Ksr
VITORIA, IS.

O preço do disponível,
CrS 148,50, poi 10 quilos.

Poslcfio firme.
No preço acima n5o ealá Incluída

a taxa rio Impflslo sobre vendas è
conslcnac.ão.

<'AI'E' A TEIIMO
Contrato «A» (por 10 quilo»)

Alicrturn Vend. Comp.
Dezembro  n/c. n/c.
.laneiro, 1052  n/c. n/c
Fevereiro, 1052  s/v. 172.00
Marco  s/v. 1IÍH.1H)
Abril  s/v. 169.(10
Maio  s/v. 169.00
Vendas  Nada

Mercado Irrecular.
No fechamento nfto funcionou, pm

[alta dc número lej-al rte corretores.
KM NUVA VOKK

NOVA YOltK, 18.
Contrato «O» Aliert. Fech.

Dezembro  n/c. 54.70
Marco, 1052  n/c. 53.05
Maio. 1952  n/c. n/c.
Juibu, 1952  n/c. n/c.
Setembro. 1952  n/c. n/c.

Na abertura — Paralisado e nSn
cnl.irio. No fechainenlo — Firme, com
cotado. Nn fechamento — Apenas es-
tável, com baixa ric 20 a 33 pontos.

(,'inil rn In *s» Ahert l-cch
Dezembro  54.88 54.SS
Março, 1952  53.30 53.25
Maio, 1032  52.65 52.70
.Iulho, 1052  51.10 51.20
Setembro, 1932  51.10 51.20
Dezembro, 1032  50.25 50.40
Vendas ...   íoi .250

Na abertura — Acessível, com IihImi
de 20 a 3o pontos. No fechamento —
Apenas estável, com hal\a rie 9 a
15 pontos.

DISPONÍVEL
Hoje

Santos (iniilc) ;
1'lpu Santoü, n. 2 .... B2.78
Tipo •-.eiilii:,, ii. 4 .... 52.50

11. ii tt; nu mole) :
ripn '-.unn'., n. 2 .... ni.oo
ripn ilaiilo». n. 4 .... 5.-1.00
lipo nin, n. 7 44*BO

Letras

Bancos

A
A-15-C-D
H-C-D-K-F-
h-K-G-li-l
li-I-.l
,l*K-i.
K-l.-M-N
M-N-0
O a T
P a V
il a X

Janeiro dc 1052

3-4 — 7

A a
,1 a Z

A a Z

9
10
1.1
14
15
16
17
18
21

2» CHAMADA

24
25

8» CHAMADA

28 — 29

í eílial 1PJ4S DE UNHO
láiix-ivai*. completos de puro lintio bcl°,a, e também em imita-
cão nacional, e linhos em diversas larguras, faqueiros de I)rat«,
com 130 pecas com caixa. FAZIS-VIOS OKMOSTRAÇOES A 1)0-
rtlíVlU'-; SliM COMPROMISSO. VENDAh A VISTA E A I.ON-
GO PBAZO. Péijain informações h LOTIIAR. HERMAN *-Ç.lA.
1,'IU.v — Avenida Rio Branco, lol* — í" andar — Salas *J»*i» —

ei : '<-2-?.153. Remetemos para o rjtteriot qualquer artigo pelo
•éentbôlso.

Os srs. procuradores de possuidores
rte apoüres devem atender ao dispo*
to nos arts. 95 e 97 do decreto ll.
A 239, rie 22 ric dezembro rie 1047, que
rec,em o concurso de contribuição do
Imposto rie Renda.

ASSIIMULISIAS (iKItAIS
ltc»ll/.nm-se, hoje, as sCBiiiiiteti :

Imobiliária Brasil S. A. timbrai 14
r.s, _ Makase — Materiais rie Cons-
liucõc. Kiiiscrnian S. A., 10 ns. —¦
Brasbetun Engenharia, S. A.. 10 hs.
-- Dcllec S. A. — Investimentos e
Administração, 14 hs. - Armco ln*
düslrial c Comercial S. A., 16 Hs.

ELETROÜXA

Ani

52.7!)
52,50

54.U,
5,'l.(l(l
44 Ml

Açúcar

^^^g?

Enceradeira
elétrica

EPEL
tm prtitaçô»!

meniali

150.ÍS
Olilrlbuldooi

CISI FERNANDES
«TI 01 UTfMMO, 186 • «IO

1,1»» d »»u),»\\)ii, iIhUhimIh m *ii|ii'»llih llnij '"'*'''

»n\i)n.i\ im w»mWn* '•" * !V!V' Ttl llri»"* 1.» tini" WMItA, IUM.US *J/>*M
H» ll**» Hu* twiliUi» iirtin a ininiitir, 1
imi.»i,tt»* l*ú* * MM.* wmiH
min 1 AMntfio, - Ha*

I I I IIMI IS A I
W-Mllll IIM*» lltiM»

»HH •llll
| iMUll) ilt» ?*'ljí*(i

llll
M

|»|il|lll llll» *l'l il|lllM'li» il t'1'l'll.
iiitu idiiiiuiIpIi»* II -»llll.,,»l- -\
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PASSATEMPO
0 ÓRQÀO TÉCNICO do .lockc-v Club Brasileiro, dentro dc swis alri-

Inwòcs, resolveu, sustar 6 póflfameiíitó da prííiiíò levantado velo
cavalo ITUANO. cujo n»a'ine. praliminur, na saliva colhida após a

'carreira, revelou vestígios Ua ' dopjng".
Estava tardando que o ;i,,(n> técnico não viesse o público pan*

radiar unorinalicladrs na, lÓmilisiijíio dos parclltciros Algumas "per-

foiriiunc.es" ctslòiüèanUs tém sido registradas ullimamenlo na Gávea,
sem cinr, as causas aparentes hi.ham sirio conhecidas.

• -*.-,*
O assunto ci dui/uclcs que txlgevi cirande moderação, pois, sendo dc.

caráter grave, aliiviindo ma sitio o lurfo .cm cheio, pede uma,-providên-
ria drástica, caso seja constatada c, fraude, O itsu de estimulai!tes
è proibido universalmente., urns além dc. adulterar lòdci a betecut das
oamiieLicõès, contribui pare, „ clr.rminici dus geraçíwn futurus, pois,
minutem ignora o» malefícios causados pelo emprego de drogas r.stiinu-
lanlrs èoiít as unais 0,1 jiarelhr.iros ganham carreiras » ilesa pa rocem,
tj aèüiiir dr, cr-iicliio tuiiisli, deixando pairar uma- dúvida sobra as

próprias'autoridades dolurjèa unevi cabe a, responsabilidade de fis-
ealiiitr as atividades ilU-ilas tios profissionais,•> *

Saci inúmeros os casos em c,uc a. aplicando de esiiviilhinies causo
nflo pequenos aborrecimentos aos jirõfissiomis e mesmo aos propriela-
rias «/lie, rt7i»«' dè conlas, são os ?>i'ns -prejudicados, pois, srus delem-
torès, ria de regra, selo 'desclassificados e não podem mais figurar nos
arou rá más oficiais, . • • *

O assidilo, como se vê) é palpitante-. Oxalá, une a Comissão de
corridas possa agir dentro do aitério que todos esperam, sem Viaoes,
mandando apurar Iodos os detalhes e elucidando os pontos que posse m
deixar dúvida sóbre o verdadeiro culpado ela aplicação desses métodos
condenados cm Iodos os cínicos turfistas do Mundo.

« * '
Àaorít mesmo, nos Estudas Unidos, toi descoberta uma verdadeira

quadrilha cujo principal objetivei era obter vitórias fáceis wtur/e, com
"acomodações'' entre os profissionais e o emprego de "apeiilivos com

os quais os cavalos voavam nus pistas proporcionando compensado!es
resultados «• ewríi-iieoenrfó lecs componentes.  

'¦ i»j8BBse8aB*a-*s 111 ' —
. , LUM^—¦—Ws.^ I W 
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"CLÁSSICO FIRMIANO PINTO"
•~ * .'..* -w* :,iA «„ iiáxioa  Arnvo navvMvns am rada, reunião — Estre-Os programas das próximas corridas na Gávea — Nove carraras em cada reunião

antes — Resoluções — O livro de ocorrências — Pelos Estados
¦ a-R ABANF.RO  Rs « ''«0(

fi AMIR .
7 MALAN

Homenagem aos pentatletas militares

ASMA E DIABETES
TRATAMENTO RADICAL

DR. RUBEM BITTEUCOpRT
Coi,*.: _ Rim dn Constituirão, 45 - Sobrado - Diariamente,

Jlfm',- dois programas ficaram em-
tem olicialmente. organizados para
as próximas corridas no Hipôdromo
da. Gtivca.

Na. corrida d" domingo serei di>pu-
tudo o iin»imri elástico "Firmiano
Pinto" na- (lisírtitcia de 1.800 me-
tros ooiti a presencia cli sete éguas
nacionais e estrangeiras além de uni
"ha 11 dir.itv especial" em 1.500 me-
tros que poderá apresentar hott
disputa dado ac, aparente equilíbrio
de fôrcás. *

Os programa* ontem orj/ntil-ado»
estão assim constituídos;»
O 1'HOUKAMA üA REUNIÃO

1)B SABAIH)
-O -

l- PAKEO — AS H.SIO HORAS — 1.40*
METROS — OR* 40.000,08.

1—1 TlTfilA '_'—2 MÁRCIA
n—n PILHÉRIA
4_4 MORENA LINDA

5 BACABAL 
-O--

S- PAREÔ — AS ll.St» HOUAK
METROS — OR? 40.000,00

3-.R MY LORD
S GUARUMAN
7 GRANITO 

4—R CABO FRIO
9 CRATO 

10 FAIRFAX . . 
" ALGARVE

O—
!>? TAREO — A! 18,10 HORAS

METROS — CRI P0.000,00.

B E T T 1 N C

1—1 HUNTER PRINCE . .¦1 ABELION
.-* BRAZILIAN STAR . ,
4 NAPOLEÃO 

5J
52
31
51
48
57
57

- 1.500

QUILOS
: 58
. 56
. 56
. 54

.ANDR1NHO . .
8 OLYMPUS

3—9 LINDA DONA . .
10 QUINA
11 LACRAI!
12 TOTÍ

4-13 I-IARKM'• GUANUMBI . . ." ROLANTE DO SUL" DENBILI

58
50
58
50
52
50
«58
54
52
f»
52
50

iV. da. R. — Carreiras do "betting".
— 8itima —¦ Oitava — Nona.

Z0m\y ^0k*Wy J0aW) <w^5 rJ^M* "ir^$

Galeria dos vencedores

O PROGRAMA DA REUNIÃO
OE DOMINGO

—O-
PAREÔ — AS I4,at» HORAS - 1.IÍ00

METROS — CR? no.000,00.

QUILOS
 52
 48
 50
 48
 30

I—1 LOBÊLIA
2-2 PANTUFLA ..'...
3—3 INSPIRAÇÃO ....
4_4 TIA VINA . . . .

5 LAMPEIRA ....
- O—

J." PAREÔ — AS 14,55 HORAS —
METROS — CRÍ 45.000,00.

1.000

1—1 POR FIO .
2—2 OXFORD .
3—íl EGIL . . ,
4—4 DISRAELI

5 HORATIO

QUILOS
. 55
. 55
. 55
. 55
. 55

Conforme foi anunciado o joçltéy
Club Brasileiro, homenageou, domin-
go itlliniu, na Gávea, a delegação
aue representou u 3Sivi.ii/ «o Pentatlo
Moderna, cio Campeonato Mundial
reuliiudo na Suiala e que tão bri-
tlieinle atuação leve ali, onde nm
rios seus componentes, o capitão
Eduardo Leal Medeiros leu vitorioso
no Campeonato Mundia» de Tiro e a
nossa, delccraçio sagrou-te terceira
colocada enlre as representações de
vários -paises europeus e america-
nos «Va tribuna de honra a direto-
ria do .luckey Club aguardava a che-
auda ia delegação aue assim estava
constituída: - Maior íVaiiolsoo dr.
Assis Benerru, ajudante dc ordens do
goncrid Estilac U.ul, representando
n ministro da. Guerra naquela cen-
mtfitio, acompanhado dos oficiais,
coronel Penha Brasil, diretor ria Ft-
cola 'de Paraquedista rin Exércii',;
cnronel Orlando Eduardo da Silva,

-O-

ilas 15 ns 17 horas.

1—1 IBIRUBA .
2—2 Et. GIN .
3—3 KAOLLM .

4 AIMBERft
.l_r, COROMY .

Ií 7.FJ10 . . -O-

PARA A MULHER

FLUXO-SEMUM
(O REGULADOR VIEIRA)

A mulher evitará dores
ALJVIA AS COLICAS UTÉKINÀS

KmpréxR-M com vantagem para com-
bater as Flores Brancas, CólU-as Utérl*
nas, Menstruals e após o parto e dores

nos ovários.
E' poderoso calmante, e ReKUlador por

excelência.
FLUXO SEDATINA, pela sua compro-
vada eficácia é receitada por méilicos

ilustres. '
FLUXO SEDATINA encontra-se em tõíla

parle.

PARKO — AS 15,30 HORA* — l.MO
METROS - CR* 40.000,00.

-1 CHANGA
-2 CUCAUACHA . . . ......
-3 MORENINHA

4 CATIRA 
-5 GISÉLLE'¦ GOLD DREAM

-O—
• ÍpAREO — AS 15.45 HORAS

METROS - CRI 411.000,00

QUILOS , ,
55 L_ —..;¦  ,..,..,,,,.-,,,vx
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3" PAREÔ — AS 15,20 HORAS - 1.500
METROS — CR? 40.000,00.

QUILOS
. 56

56
56

. • 56

. 56
56

1—1 ZANZ1BÁR
2—2 ORESTES 
3—3 KAMI

4 HÉLIO
4—5 PATH FINDER . ," SOBERANO 

¦O—
4- PAREÔ — AS 15,45 HORAS — 1.000
t METROS — CR? 30.000,00.

QUILOS
.... 58
.... 50

48
.... 52
.... 50

. 50
. 54

56
50

1—1 COLOMBIANA
2—2 OLETA . . .

3 OLINDA . . ,
3—4 ORACIA . . .

5 GOLD MARY .
4—6 S1LVER LASS

7 MARATIMBA

QUILüt-
56
56
56sn
52
56
3b

1 * '*:&
>=A A'«Vr

A*t» í*ví:."'" 
SOBERANO, após a mia vitória no 1.» páreo da corrida cle sábado

¦ tiiViwo soí- a- direção dc A. Ribas 

•1 INTRÉPIDO ....." TAPA.TU
2—2 AQUILA

3 MAÇO 
3—4 LUCIFER

5 INTERMEZZO . . .
«1—6 N1CVF.R LOOSES .

7 LUETZOW 
" SARAIVADA . . .

•O—
PARKO — AS 16,15 HORAS — PH*S-

MIO «FIRMIANO PINTO» — 1.80"'
MKTROS — CR? 100.000,00.

QUILOS
49

... 62
64
61
63

... 62
... 56

-O-
5».

GRANDE HOTEL
L A M B A RI
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PAKEO — AS 16.15 HORAS - LHO'
MKTROS — lOrstlnatli» » Hiiríiifli-
,.(,- Ae terrelrs «?*»t*r-rl(*> —

CR$ 30.000,00.

1—1CARANAHY 
2 TARASCON

2—3 TKUNDRRBOLT
4 CHARUTO
5CRAMBE 

;»,—6 LUISIANA
7 HOLEGF," TOROPI 

4—8 NOVIÇO
0 LATO " WELCOME

-O-
PAREÔ — AS 16,41 HOKAS

METROS — CRI 40 000,00lio

DIÁRIAS COM REFEIÇÕES:
pessoa  Cr$ 80,00
pessoas  Cr$ 140,00

Informações e reservas: Edifício REX
5" andar «Sala 501 - Telef one: 22-8554

1— :i ÜISNTII
2—2 MADRIGAL

3 CROYDON
3_4 GUANUMBI 

5 ORACI
4—6 MARROQUINO

7 EL SI ROCCO
O-

',- PAKEO - AS 11.10 HORAS
MKTROS - CRI 10 000.00.

H B T T I W a

l—l MONTANHÊS '.? OLINDA1A 
2-3 PIRA.1UI

4 PARIS . 
5—5 STATANO

fi MUCHACHO 
4-7 THEOPHILO

8 GOOD FRIEND
!) 1ÍARBOLITO-O-

R» PAKEO — AS 17,40 HOKAS
METROS — CRI 15 000,00.

B B 'I T I N Ó

1—1 MARSHAL1" MANGUARITO ...." BANANAL . . ••••••
"—" RAMON NOVARRO .

PRACINHA
ACIRAM ••••
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1—1 VIGOROSA
2—2 SANS ROUTE ....

3 CHENILLE 
3—4 LAURINA . 

5 CUCARACHA
«1—6 L APONTAI NE . . .

•• HAPPY HAVEN . . .
-O-

Hl PAREÔ — AS 16,10 HORAS - 1.000
METROS — CRI 45.000.00.

QUILOS
55

55
55

.... 55

.... 51

.... 55
.... «55
.... 55

. 55
.... 55

55
.... 55

RUMENA . . 
" FRANIA 
2 CLARINHA

2—3 ESCALONIA 
¦ 4 ESQUIVA

5 LUXUOSA 
3—6 PANCADA 

7 ARDENA" STERRA MADRE . .
4—8 INDAYA

9 PLATINA 
" PAUDA 

-O—
1- ÍPAREO — AS 17.10 HORAS — 1.3011

METROS — CRI 25.000,00.

BETTING

I.80U

l corrêa mxt\fé^ I

.1 ALCAZABA" KARCENA 
SULAMITA

ABRE CAMPO ....
MFiDIA LUNA . . .

MANA
O0«N F.RADIQUE . .

" PORANGA 
-7 MARACA.IU

DARLING
WALDORF 

10 MANDINGA
11 ONZE

4-12 ALVINO
13 FOL1ADOR
1.4 AMIR '
15 BOMBO" GRÃO VIZTR

-O—
PAREÔ — AS 17.40 HORAS — PRP-

MIO «FRANCISCO CONSTAIS' TO
IIE FIGUEIREDO» — 1.500 ME
TROS — (IH-niHrni» Eüppclsl) —

CRI 60 000,00.

BETTING
QUILOS

1—1 LOVF,R'S MOON  56

QUH«OS
54
54
56
5-1
56
56
54
58
58
54
56
52
56
56
52

,. 54
.. 54
,. 58

POETA que, sob a direção de Armando Rosa, voltou a obter aplaudi-
rio triunfo na Gávea '

PIONEIRA DO CINEMA EM CASI

DE 16 mm NO BRASIL

que durante 1951 proporcionou

ès famílias do Rio, SSo Poulo, Salvodor

« Recife maravilhosa! i9js6e» cinematográfica»
a domicilio/

aos mn. exibidore», filme» que lhe»

proporcionaram bom lucro»/

ét populaeSes do interior, por intermédio
doi mejmo» exibidore*, programoçõei
•«lecionada»,

vem ogrodteer a preferineia • o
lodoi deiejar

'" 
cÕhrê/v souza,^^
MATRIZ - Rio: P«dio Lena, 35, 4." andar

Tel. 22-8663 e 32*1028
FILIAL • S. Paulot Av. Iplrhnaa, t7f, 6." andar

Tel. 35*1284

Uma homenagem tio
Jockey Club

ji» 711'ii.iuiKi «fomlwjio, o Jciclceu

alui. Brasileiro prestará homenagem
,i„ sr. Manuel nici: Granados, nu-
nistro da Defesa elo Equador, que
ora, nos visita, cnmo hóspede aliciai
rin aouiriio brasileiro.

Além dr dedicar ao ilustre visi-
Innlr umn das provas do programa,
n sociedade oferecerá um almãco. ve,

Hipôdromo, «o estariisf, daquele
nciis amigo, ágape esse no <Tt"" "*¦
verá. tomar parte, além ela sua cri-
mitiva composta, tios lenentes-cmo-
iiífin ricr.tni F,spincr.a e Galo Fiancei,
rio capilão René Ivila a%*n adido
militar ria Brasil, coronel Mario Bitl-
ros Cavalcanti, também o nosso wl-
iit.ifro ria Guerra e atlas autonda-
drs militares.

1—1
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2 ORIGON
2—3 EAGLE PASS

4 WINTER KING
'• LAURINA 

3—5 CUPLETISTA
6 KURDO ."¦¦.'.
" EL TJGRE

4_7 MISS FRANCE
R RETANG•» TORIBIO

—O-
PARKO — AS 18.10 HORAS -

METROS — CRI AO 000,00.

fl B '«" T I N G

DONA INDALÉCIA .
" PILANTRA
2 MIL0
••* CONTRABANDA . . .

2_4 .1URU.1UBA
PELOTÃO 

LUARLINDA
T ESPADARTE 

3—8 FRONTAI
9 MONTENEGRO . . .

10 APlNAGtò
11 BARCENA " ALCAZABA 

4-12 ATREVIDO ¦
13 TOPAZIO . . « 
14 OCOI
15 ALVITRE" COME ON!

«No livro de ocór-
rências»

Fornnt estas «• ultimas declara-
cócs leitas no "livro de ocorrências"
mantido pelo .loclccy Club, com re-
Jerência ás últimas corridas realisa-
das na Gávea:

CORRIDA OO OIA 10
DEZEMBRO*

Jobel Tinoco, que conduziu FA-'RAONA, 
informou que na, partida o

animal INUüLENTii veio cle "gol-

pe" pura dentro, tendo com esse nm-
vimento truzido o cavalo SOBERA-
NO cle encontra à montada do infor-
maiite, obrigando-o a levantai o seu
pilotado a /im cie não cair, ficando,
dètsn modo para último, fora de
corrida.

Adão Ribas, que pilotou SOBERA-
NO, confirma a parle dada pelo seu
colega Jobel Tinoco, esclarecendo
qur. também foi muito prejudicado
com o movimento irregular do uni-
mal INDOLENTE. pois foi obrigado
a suspender uni pouco o seu pito-
tado, cnitl<inrio de nãc, causar maia-
res prejuízos A égua FARAüNA que
corria por dentro.*

Luís Rigoni, que conduziu OSCAR,
informou que cem metros após tt
partida, o animal INDOLENTE
"apertou" o pilotado do declarante
prejudicando-o bastunte náo tende,
mesmo o piloto do cindo cavalo lei-
to empenho em corrigi-lo.

1

Ilbirajaru Cunha, que condiitiu
INDOLENTE, informou que o sen
pilotudo, logo «'ió* «i partida, te
atirou dc "golpe" para dentro, visto
ser muito "cerejueiro" e náo ubstan-
te os esforços do declarante, preju-
clicou os competidores que corriam
pnr dentro, vindo mesmo em tãdu a
reta. procurando a cerca interna,
onde acabou a- carreira.

Antônio Portilho, que tniiiduiiu
LüTO, informou que. o seu pilotado
mn toda, a, reta vinha procurando
"¦abrir", não obstante os esforços dn
declarante em corrigi-lo, não tendo
no entanto, prejudicado qualquer
competidor.

Salomão Ferreira, que. conduiiu
MOUREL, informou que o teu con-
diuido, desde a altura dos seisetntos
metros finais vinha procurando
"abrir" tenda terminado o percurso
bastante "sentido" de um potterior,
raião pela, qual nãc, pAde o decla-
rante conservar a suu Hnhn.•

fluir»'/!'" Morgado, treinadvr dc, cn-
valo PHILIDOR, comunicou qne o
teu pupiln terminou o percurso mau-
cn rios dois dianteirot, ratão pe-la
qual «do produziu o esperado.

CORRIDA OO DIA -16 DB
DEZEMBRO

Francisco Irigoyen. piloto rt«? MY
LORD, informou, qut no inicio rio di-
reito o cavalo DON PANCHO, quan-
rin atropelava cortou a luz do infor-
mante, o que obrigou tste a recolher
a sua montada e lançá-lo poi: fora.,

Emidio Cnslillo, que conduziu
GORGONA, informou que na altura
rint trezentnt * "«'¦•eiiífi metro* li-
nais a égua OISTRIA "apertou" a
conduziria do declarante.

Dario Moreira piloto de ISLETE,,
informou, que logo após a partiria ei
cavalei CABO FRIO veio para den-
tio, tendo nesse movimento fechado
o declarante, que devido a isso se
aUnaou, muito.

Roberto Martins, pilólo dp AL-
VEAR, confirmou a parle acima.

Antônio Portilho, que conduziu
CABO FRIO, informou que o teu
conduzido Ingo após a partida, pro-
curou, corrtr parn dentro, lendo n
declarante, no procurai corrigi-lo,
pegado o animal ALVEAR que, pnr

I.«i)'i *iw. vez, prejudicou ISLETE. Escla-
recen mais .que não pãde corrigir
a. tua montada ann maior presteza
eni virtude de ,in o seu polotado
muito pronto na partida.

diretor rio Departamento de Espor-
les du Exército; maior Rui Duurt*
riuto, clielc dá Detttj-'i':ãcj Brasileira.
Pentatletà; capilão Eduardo Leal
Medeiros, campeão mundial de tiro;
capitão Brio Tinoco Marques, capl-
tão Aloisio Alves Borges, capitai
Sali Siajr.lerbe e o tenente August»
de, Sá Rocha Muiu, r. suas rcspccM-
vas lumilias.

Pelos aulo-falctutcs tio hipôdromo,
at, ser anunciaria suo presença, a df-
Icgacãn nacionttl loi luraniBiif»
aplaudiria. Corrido o sétimo páreo
nm sua homenagem o rapitãn Editar-
rin Leal Medeiros foi ã pista buscar
a. água vencedora daquela prova, a
ESTÔNIA, quando loi -entusiástica-

mente aplaudido peln público pi-esea*
te à lesta nlvioo-esporHva da do*
mingiteira litrftsHi.

nepòis dn oitavo páreo, dedicada
* DèUc/tiçOõ Brasileira Penlulltla, i»
diretnria do Joclceii Club fé, servir
no Hipôdromo, uma taça de çhaiil*
vaque." aos homenageados, lendo sid»
traçados brindes. Falou nessa oca-
tião, o major Rui P^",1'" „ilZ
nome da delegação. Ao terminar sen
discurso, aquele, oficial IJ^lltrega,
ao presidente do Jockey Club de um

pergaminho, assinado por iodos "»

pentatletas, com- a seguinte inseri-
cão: "Ao benemérito Jockeu Ou»
Brasileiro, homenagem ria Delegação
Brasileira ao Pentatlo Moderno do
Campeonato Mundial da- Suécia .

Por fim, encerrando o ato, falou
o presidente rio Jockey Club dizendo
ria satisfação cnm c/ue sempre aque-
te sociedade contribui em tóaaa a»
Imrtnftrn* que tem por objetivo ele-
var o nome dn Brasil.

Um pouco de esta-
tística

Com ns últimas corridas realize-
rias uo Hipôdromo da Gávea, licou
tendo esta a- classificação nn pre-
sente temporada:

PROPRIETÁRIOS I VITÔMAS

I
1 ] SIuil Seabra .

I
3 I

I
I
l
I

E. Lodi ....

Z. G. P. Caslro

Stud L, P. Macha- |
dT II

5 ( Sara M. BoeltrhcT . |

I
8 I

10

I
Jorge .Iabom ... I
Carlos, R. Faria . . I

I
Carlos G. R, Faria |

Stud América ... I
Artur H. Lundgren. I

St

48

43

43

40

SO

27

22

19

18

TRATADORES
l

VITORIAS

I

55
5H
55
53
4S
54
50
48
HO
58

j Jorge Morgado .
I

; Juan Zuniga . .

| C. Pereira . .
I
| M. Almeida . .

I
I E. Freitas . .

I O. Feijó . . .

| F. P. Scl-neider
I

g | L. Ferreira . .

9 |G. Fèljó . . . .

J0 I A. Fei.ió . . .
I

58

54

4b

4S

42

3S

28

28

24

28

JiWElS

I
1 | L. Rigoni

L. Diar
I

QUILOS
5fi

. 54
. 52
. SR

5«
. 58
. 52

52
5fi

. 54
. 54
. 50
. 48
. 58
. 51
. 54
. 5'J

.. 58

| C. Moreno . ,

! E. Casllllo .

| D. Moreira .

g | O. Ulloa . .

| U. Cunha . .
I

| F. Irigoyen .

| J. Mesquita .
I

10 | J. Tinoco .

VITORIA*

103

7«

Tl

«0

53

i n
i

50
-
»
»

IfhAMBÒVANT, o lul "bichinho" dos 700 mil cruzeiros eme, ao estrear
no sábado, deixou boa impressão levantando o 2.f páreo sob a direção

'. ^- de F. Irigoien.

Os estreantes
Srlo tslis os parelhéiros estrean-

tet rias próxima» corrida* no Hipo-
dromo dei Gávea:

MÁRCIA - ísmiiiino. cnj/att/10. trli
anos Uio Grande, do Sul. Meei™
em- imbú. ermeán dotr. Serafim Var-

f-i* é propriedade <lo sr. João GUU
mareies. _ ,

TRATADOR - Mariano Sales.•
zero - MasCMdito, nliuile. lr*» """*¦

Sào Paulo. Foxckase em Fab. crmcío
t propriedade dn ir. Mário Vieira.

TRATADOR ¦- MnrliJilo Sole».
•

OUtNA - PainilllHO. cututnhn. tele nnos,' 
Sãn Paute,: Pon» em Oui-tá-lá. ermeáj,
dn Hains Milann t propriedade ao ti ¦

Cnrlos /.. Laiirini-et.
TRATADOR -- J. L. Fdha.

apanero - M.iiicii/iiif», tori..ho, »•"¦"
«io. Sio Paulo, MáeheM wjW-';
«mn. crlOCilO *•> «r. .laoiie Tárifs *

proprirtlndr do tr. B. Lodi.
TRATADOR - V. Mtirrle*.

Salvddor - Rucif»

Documentos perdidos
l»fr«lfil-»B um ítrllllcsdo de Resfrvt.ls,
mu Diplome «l* Uiiírri. » um Atf»is«*n
dr l»r«jllii»fto, no «II» II fl**U, •»•/• ¦
ru» l.srs» e nrse» Ms.is. «••"«•"

» quilll enlregsr nenls *eo*CMt "•
iliininirnliit, s»,„ i» llnniliitn* •'••"»:
ilf Mlioili» iin l'.ii|"iliii ds P-rtr», IH

— Itsi.ui», - T'1.1 :io:itioo.

RELÓGIOS f DESPtRÍAD0RE5
ti>ndeiii if «I» illv-rK* msirs*. felMi»
»»,, I» nilili». nsis >.'«»»••>¦¦ i r$ ..
11111,1111, ll» •rlllllim» «•«UM »'«ldlii1*l*«
I ré •>*u.mu ¦<"-• ihsiniiliii. I #!•»•
Itt Mii.I-i-. , Csid-f M. »i«i latUi,
I *lat*4n, lltítll* »«m*«l»l» • rstwi.

A, rim,, _. Hft<Hi« rslio, If A.

.¦¦.•..., • 
'

n teu

N. da R.
— Sétima -

— Carreiras do "betting'

Oitava - Nona.

Salomão Ferreira, que conduziu ES-
QVIVA, Informou que na altura dos
teiscentas metmt a sua pilotado \e„
•fortemente" "fechada." pela égua
ELIDA, propo»italmente quase cin-
rubanrio a montaria rio declarante.

Frnncntcn Irigoyen, que conduziu
ELIDA informou que nos seiscentos
metros » égua CLARINHA vinha
correndo w frente vindo a conda-
tida rio informante logo atrás por
fora da- citada égua havendn a lO-
nuei de KBQVIVA forcada uma pas-
sagem por dentro entre paus e CLÃ-
RÍNIIA não existindo pois pnsntnli-
riades de o declarante prejndirar a
(gu<t. ESQUIVA.

APRENDIZES VITORIAS

| A. Portilho .
I

| R. Martins . .
I
| J. Graça . .

I
| C. Calleri . .

8 1 V. Meireles .

ê | P. Tavares , .

| A. Dorneles .

| S. Machado .

| D. P. Silva

10 | E. Cardoso .

18

15

I

t
»
I
t
2

1

1

PARA O «HANDICAP ES-
PECIAL» DO DIA 30

#
Os pedidos de chamada para o

'HANDICAP ESPECIAL", a. reali-
zl-tVno di„ 30 rie dezembro na
distância dc 1.S00 metro* * prêmio
de fiO.OOO cruzeiros, terão recebidos
na, Secretaria rf«. Co,ni»**o rl> 

ÇOiJl-
rfajj ati ás 17 ftorns d» quinta-feira,
20 rfo correu te.

Mudaram de pensão
ODILON « MANITOV. que eram

cuidados pelo* Iratadoret M. de
Araiiin » R. de Freitas, loram en-
Iregutt. ontem, no tratador Ftrnan-
do Schneider. cujos progretto* nu
ni-(e tão conhecidos.

PIANOS NOVOS
VENDAS sem entrada

ALEMÃES - INGLESES - FRANCESES

1,4 Holol Continental). Ornndrs «utocks». —

O 41.í rfhiversário do
Centro dos Cronistas

7,ian.*eorrn amanhã o 41'» aitlwr*
sdrio rfe fundação do Centro rfos
Croniílii» «* Esportistas do lur/e.
Rm sua aerfe itrii realizada uma IM*
tfto tolena com n entrega de prèmie,*
na* vencedor»* rf »<*»» 0*»ltcur«o« do

corrente aim.
Grolnii pelo convite qut no» foi

enviado.

MrtnnAl, mi, n iineráe, dt H Mnieiin,
*lli|H«*llli IHHH/1 M'l lí'll,«*'»

fiiMiiCiJlilll

Natal dos filhos dos
profissionais

Oonform* " i»»"* miii'irf« »m
nnm nnWtort», •¦ lockty Olub l»r«»
«l/etl", "li piiUKiiu "»il't«/'H'l, •'
rfn rannile, lunt tlittiiliiiu.á" •'»

illHIJlKrfOá A* riiiniiíH «f'«» |l|«*/Ull*l'
nnn ric, lurl*. I,»m ,."mn df Oliilllh
ni.fitt a',* minlmir',*, <i «|H* trin
lua», »i 9 /i-»i«u, «o *lnlln*'!l' 4o
fila «i*<m.

SÃO CRISTÓVÃO
¦....*« i. r-ini»»l<s n rim Kmerencienn, vcnil" ótiinò H|mrtament»
SS^^SSòíít »«!«? 

'opa. 
co,inha, banheiro completo,, depu-

X e ire" còm um sinal de CrS 135.000.lHi. v o rcrtante._em
JíestX mensaie. Plantas e maior.s ingnn^y™»:.P«g

ieçÜ2_  1> c das U às 18 horas. -—~~A__

16m/m-riIM:S-l6 m/w
Longa metragéni — Shorts

v- i'ko.ii»:tokii:s - I^ftll-AIIA» K acüsmibiouí

(t*tnVM VWÍÒAI a PBAW)
°" (JI I li: K A L l l> A
ArwIrtH KriWiiiíi Himiih. •«•Vi ¦ S«ilir«»lujii

'filil Tí«.*i.'i'il
tonta»? - UINI (liTISRA RM UAiAI

ffO

(.num IOI

ll mi»lh«ti!
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Ingleses para o Rio-Sao Paulo
i^rr^na nr«iHfinria dalKK ufiral dn América Futebol ClubeContinuará Inocêncio Pereira Leal na presidência da

F. M. F. - A reunião de on rem, do Conselho Arbitrai
Estivo munido, ontem, o Con-

«•Mlo Arbitrai, da Fedcraçfto Me-
Iropolitann dt» Futebol,'convocado
pára estudar o «ami da» arbitra-
fiens parn. os Joriih do Torneio
Jtin-Sãii Paulo, quo se aproxima.
J'On clubes Interessados, mais co-
tàdos para participarem do cer-
tame, trocaram Idéias e, antes
do 

' 
pedir uma rounlfto conjunta

com os representantes dos clu-
bes paulistas, resolveram pleitear
que jul-es britânicos, dos que es-

tio atuando ns Ar-rentlna, ve-
nham dirigir os prélio- do Rio-
Sfio Paulo.

Ja. amanha, os srs. Inocênclo
Pereira Leal, presidente da enti-
dado o Francisco de Abreu, re-

presentante do FlamenRo, pedirão
uma llRaçilo internacional para
Buenos Aires, pnra tratar do as-

sunto. _,
No caso do nüo serem atendi-

dos, os clubes cariocas sugerirão
o aproveitamento do juizes neu-

Quincas e até Orlando são candidatos
à extrema esquerda

Joel definitivamente à margem do quadro titu-
lar tricolor — O ensaio de hoje pela manha dis-
sipará as dúvidas — Robson teria também a sua

oportunidade

mm^^^mW^ geral do América Futebol
: .. T

O Fluminense depois rio insu-
cesso diante rio Botaiogo, está

propenso a observar mais acura-
rlamente a produção de seu ata-

que para os próximos compromis-
r-os, Como marco inicial, o trei-
nador tricolor fará uma modifi-
cação no sistema anteriormente
adotado, de «pensar primeiro na
defesa o depois partir para oata-

que». Jil no próximo domingo, o
ataque do Fluminense surgirá, no-
•vãmente modificado. Como apro-
«luçào do atacante Joel foi amais
baixa possível, pois revelou-se me-
d roso e sem espirito de luta, o
lécnico das Laranjeiras pensa em
jazer voltar o ponta esquerda

Quincas, dos aspirantes. Mas, hs
«lúvidas serão dissipadas, durante
o treino tle hoje, pela manhã, em
Álvaro Chaves. É que estão sendo

previstas várias novidades. Pelo
•menos veremos «duelos», que se-
rão efetuados. Quincas e até mes-
imo Orlando, que esta. sendo cota-
ctõ para jogar "a extrema esquer-
rlá, deverão travar interessante
«duelo» para conseguir o posto,
ao lado de Didl. Êste passará a
•lugar na meia esquerda como
kobson na. direita. Tudo dependo
<lo modo como se portarão no
treino de hoje, já que u treinador
tricolor espera dar maior agres-
mvidacle ao ataque do líder. O

nome de Robson foi lembrado em

face das ótimas atuações que vem

tendo entre os aspirantes.
.IOEIi n_FlNIT!VAM"_NT.E A

MARGEM E A DEFESA
INTACTA

O atacante Joel, que tão bem se

desempenha nos quadros de bai-

Continuarão alvi-
negros

O Botafogo informou, onlem, que so
Interessa pela renovarão dos contratos
Sos seguintes jogadores: Osvaldo— Ota-
H0 -Gérson — 'Egidio o Newton.

xo, vem fracassando no time ti-
tular do Fluminense, lider do cer-
tame. Razão pela qual. desta vez
não voltará a jogar, no conjun-
to principal. Não houve geito do
técnico Zezé Moreira «ensinar»
futebol ao rapaz». Agora, com a
falta, de um extrema esquerda de
classe, o Fluminense, na palavra
de seu treinador, pensa em fazer
o retorno de Quincas, ou então,
tentará a experiência com Or-
lando, promovendo Robson ao ti-
me titular. Por enquanto não são

planos definitivos, mas a propen-
são e vontade dos dirigentes fl
técnico tricolores, é esta, ou seja
de dar oportunidade a Robson,
um valor utilíssimo da linha de
ataque dos aspirantes, e que vi-
ria a reforçar consideravelmente
a vanguarda titular do lider da
tabela.

tros, do outro» Estados, ou, dos

juizes cariocas apitarem os pré-
lios em Sfio Paulo e dos paulistas
os jogos a serem disputados no
*Rio.

Depois da resposta dos Árbitros
ingleses, serfto convidados os
maiores dos clubes paulistas para
virem ao Kio terem um entendi-
mento final sôbre o difícil pro-
blema das arbitragens.

CONVOCADA A ASSEMBLÉIA

O Fluminense, pela voz do seu
representante oficial, dr. Luis
Murgel, defendeu a tese de i»ue
um jogador suspenso e, favorecido
polo «surgia», não poderá preju-
dicar o seu clube na contagem do

pontos na «Taça Disciplina». Dis-
(iordoa o representante do Ban-

gú, dr. Abraim Tebet, que achou
acertado o Departamento Tqcnl-
co considerar que o jogador quo
tem a pena suspensa, nâo dei-
xou do infringir a lei.

A presidência da casa, pina me-
lhor estudii dn questão de vez quo
se trata dc uni caso não previsto
nos regulamentos, resolveu «on-
vòcar tv assembléia para a pró-
xima quarta-feira, a fim do tra-
lar de assuntos de real importan-
cia, entre os quais a atual teso
sustentada pelo Fluminense.

CONTINCAKA O ATUAL
PRESIDENTE

O presidente do Sfto Cristóvão,
sr Abílio de Almeida, fêz um

apftlo para Utie - «r. Iiioccnclii
Pereira Leal continuasse na pre-
sidência da F.M.F., de vez que
»e havia noticiado que era can»

didato á presidência do Vasco.
O esportista quo dirige os des-

tinos da F.M.F., publicamente
declarou que deliberou continuar
a frenle da entidade, renuncian-
do a candidatura ao mais alto

píist- do sen clube de origem.

Desobedecido o estatuto na convocação daquele Poder — Sem efeito a
eleição do terço do Conselho Deliberativo

Acolhendo representação assina
da pelo dr.' Max Gomes de Paiva
e mais vinte e oito associados do
América. FÍ Cm o Conselho Na-
cional de Desportos, reunido on-
tem à noite, declarou nula a, úl-
tima Assembléia Geral daquele
clube. A ' reclamação fora basea-
da no não' cumprimento de deter-

minados dispositivos do Estatuto
para a convocação, da Assembléia
O edital de convocação não foi
firmado pelo presidente, os mem-
bros presentes á Assembléia não
tiveram em mãos a relação de as

«Io ser atendidos, na convocação
da Assembléia, que, realizada a
27 de setembro ultimo, elegeu um
terço do Conselho Deliberativo.
Julgando, ontem, o protesto, o C.
N D. aprovou o parecer cio re-
lator, coronel Orsini Coriolano,

soclados elegiveis, além do que, determinando a anulação da re
outros detalhes legais deixaram | ferida Assembléia.

A& 40 ômai
José BRÍG1DO

SEGUNDA SEÇÃO Quartn-íeira, 1» do JJezcmbro do

Qualidade do Tijuca contra quantidade, do Fluminense
Será sensacional, o Campeonato Masculino de Natação

Multado o técnico e suspenso o dire-
tor de basquetebol do Flamengo

. . i th -m/r _»> ...o iiii»#•_>«_ 1 .11 íTambém punidos pela F. M. B. os juizes Luís
Marzano e Hélvio Cesarino

seus órgãos), e suspender por 20
dias, de acordo com o artigo 33Em conseqüência dos incidentes

verificados após o Fla-Flu deci-
sivo do campeonato dc basquete-
liol, da 2* divisão, resolveu a Fe-
dcrãçáo Metropolitana de Basque-
tebol multar cm 500 cruzeiros o
sr. Togo Renan Soares, do Fia-
mengo, de acordo com os artigos
21 c 27 do C. P. (ofender moral-
mente árbitro ou seus auxiliares,
desde a escalação alé 24 horas
depois de terminado o jogo, por
fato que a êsle diga respeito e
inanlfnstar-se por forma grosseira
ou injuriosa contra decisão ou
ato do C. N. D., da C. B. D.,

Ida F. M. B. ou dc qualquer rie

do C P., o capitão João Alberto
Franco, do C. R. do Flamengo,
(faltar com o devido respeito a
árbitros e seus auxiliares ou a
membro ou representante da F.
M. B., em serviço).

Resolveu ainda a F. M. 6.
multar em 30 cruzeiros os juizes
Luls Marzano e Hélvio Cesarino,
por não terem comparecido à sede
da entidade para confcrcnciarom
com o diretor da Escola dc Ofi-
ciais, muito embora tenham sido
convocados.

O Campeonato Masculino de Na-
tação que será disputado sába-
do e domingo vindouros nas pis-
cinas do Fluminense e Guanabara,
apresenta-se como o mais sensacio-
nal da atual temporada.

O Botafogo, que triunfara em
<I9 e 50, não é mais o favorito,
mas, ainda pode alimentar espe-
ranças de vitória.

A luta principal entretanto pro-
mete ferir-se entre Tijuca e Flu-
minense. O grêmio «cajuti» tem
suas forças concentradas em Aram
kkighossiam e Ricardo Capane-
n-.a. Sc o primeiro triunfar nos
.'.00 e 400 metros livres e o se-
gundo vencer os 100 metros, de
costas e os 1.500 metros livres,
_ ainda ambos garantirem a vi-
tória no 3 x 100 metros, três na-
dos, dificilmente o Tijuca perde-
rá o Campeonato.

O Fluminense, tem grande quan-
tldadc de nadadores classificados
e espera com Isso desfazer a dl-
lerença que a qualidade dá ao fl-
jucá.

Além das provas do Campeona-
to, que deverão proporcionar lu-
tas empolgantes, teremos as ex-
tias nas quais veremos as mais
recentes revelações do esporte
aquático e alguns veteranos da
nossas piscinas.

Programa da semana

jJEGÃDÕlRÕVÍMEHTO ÀO PROTESTO DO FLAMENGO
Uegal por ter 

^^!!^S^Confirmando nossa-nota _de 
dia*! 

£ 
eto «R-»».',^. r,11G 

0 _,
P.*.ra_ a 

"¦Fcrierinino 
Metropolitana\ TôchTçp^o"n7íde7wW;"què o C

rie Bascuotebol negou ontem pro

yimento ao protesto formulado

jíelo Flamengo contra a arbitra-
-pm do juiz I-uis Marzano. I_m

aiota oficial divulgou a entidade
dirigente do basquetebol carioca:

«Tomando conhecimento do oli-

cio n'' 2.2|951 ÍCA,* do' C. R. Fia-

aiiengo. entrado nesta F. M. B.,

ps *12hOTm, do dia 8 de dezembro
cie 1951, em que o referido filiado
apresenta protesto contra a arbl-
•tragem do juiz Luls Marzano, por
ocasião do jogo da 2« divisão C.

.:. Flamengo x Fluminense F.
<:., realizado em 7 do corrente, no

.Ginásio do Carioca E. C, infor-
mo-vos:

a — Que o C R. Flamengo nSo
(uumpriu exigência prevista pelo
arti 30 do Regimento Geral, ou
i>eja! - «art. 30 — Desde, que o
papitão de uni quadro sc julgue
[prejudicado por irregularidades
oçorritlas em um jogo, pedira ao
árbitro para registrar na súmula
que o filiado apresentará um pro-
testo ao presidente da F. M. B.»
«-, ainda, o resolvido pelo Conse-
"lho de Julgamentos desta. F.ntida-
rie, em sua reunião de lfi de no-
vembro de Í050, publicado em nota
oficial n* 194, de 18-11-950, nos
neguinles termos: «somente os ca-
pttáes das equipes tem qualidades¦para comunicarem aos árbitros a
apresentação de protesto».

• b — que o CR. Flamengo,
cumpriu as demais exigências pre-
•vistas pelo Regimento Geral para
o caso em tela.

Futebol em Cachoeiras
de Macacu

Prcllarani domingo úllimo, no campo
do São Jnsé A. C, em Cachoeiras du
Macacu, as equipes do Continental Jíi-
jiior c do E. C". Tulm. Ao final dos
noventa minutos, saiu vencedor n es-
quadra o do Continental Júnior por 1 *,
O; lento de Alexandre, aos 35 minutos
da secunda fase. Os dois quadros en-
l.raram em campo rom a secuinte eonM-
lilulcao: CONTINENTAL JÚNIOR •-
Vitrola: Jair e Feliclano; Jorge Mar-
eiues, Miguel c lieiio: Alexandre, Hílclo,
Ãlmlr. Celso - Valtcclr (Gaspar).

E. C. TU1M — Vaval; Cabrita e
Ti6o; Toninho, Babá »» Allnir: Tuluca,
Hugo, Zuza, Olsn o Araililr. Funcionou
riimo juiz o sr. João Bezerra iIp Lira.
jlélcln foi expulso por I-i" rei ornado
pi) craniarlo. após umn inntusfio. sem
auitnizflçlin »T.» juiz. Nn preliminar liou»
ve rmpntc do rlols lonlos pnrn cada
liando.

Aniversário do «Dois
Garotos Terríveis

F. C.»
Conirmorn•>><•. boje, * pn>»-i!fn» rt»» «.ou

n.'l» «libei-Alloi o 'Dol» Uni oi o* ler»
jlvcll* F. C-». 1*01» (•,%(¦ motivo * «u*
illroforll iileiniriíi etn RUI >>edr lUClRl
i. rua Aíoin.0 P<»nn, IM. •«»» *• '"•'»
•.'(.nuena ifiTpi.ii' imo p»n» oo» m«
trio» .omirnor^tlioi.

JÓIAS, PEDRAS, RELÓGIOS E

ANÉIS DE GRAU
V, «• U'"»'' 

*»il«i"l»'f '"¦ •"•""''¦'
#l«rlllill *IM nillilli-ilfi li»«l- *«»'
taJiiM* »»iin '» ÚH|!i -'"«) ¦","

li-lf. Ht«» »"<l«l
tfí I M'

R. Flamengo não cumpriu as exi-

gências legais (|ue tornaria o seu

protesto cm condições de ser apre-
ciado, pois a comunicação de que
o filiado apresentaria protesto Coi
feita ao árbitro do jogo, pelo dire-
tor do referido clube sr. cap. João
Alberto Franco, c não pelo cap.
da equipe, conforme preceitua o
referido art. 30, do Regimento Ge-
ral, propõe, seja negado provimen-

lo ho protesto do C. R. Flamengo,

por falta rin amparo legal, pai'a
o fim de aer o jogo C, R> Fia
mengo x Fluminense F. C jui

gado à. vista dos documentos le

sais. (a.) Dênis Hathaway. Di

retor Técnico. De acordo. Pelos

jurídicos fundamentos do parecer
do ar. diretor técnico, nego provi
mento ao protesto do C. R. Fia
menso. Publique-se em 14-1--51.
la.) Anibal Moreira Pelon. Presi
dente».

AMANHA

ESGRIMA
CAMPEONATO INDIVIDUAL

FEMININO DE F-ORETE
Na íédc do Flamengo, á noite

SÁBADO
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CAMPEÃO O AUDAX
ENCERRADO DOMINGO ÚLTIMO O CER-

TAME DE MOTONÃUTICA
Encerrou-so domingo úllimo, o

priniolro Campeonato Carioca de
iviotonáuticn, quo leve um riosen-
i-plar dos mais Interessantes. A
última regala assinalou três viló-
,'as do Tijuca conlra. uma do An-
ilax, mas este úllimo manteve a
condição dc líder e levantou o 11-
Lulo.

Foram éslos os resultados gc-
rais das provas :

1» prova — .5 H. P. — 1' «Po-
peyc» com Amadeu Borba (Tijuca)
om" 8m, 44s,8, 2» «Peri» com Antft-
mo Almeida Júnior (Audaux) em
Sm51s,8 o 3» «Coringa. com Home-
ro Lomardo (Audax) em 8m,54.

2» prova — 10 II. P. — 1» —
i «Popeyo com Amadeu Borba (TI-

;tica) em 7m,14s8; '2i «Aza» com
Homero Lomardo (Audax) em

",'m,'_3s,2; 3" «Az de Paus* com
Paulo Hugo Pereira (Tijuca) em
8m.05s,3.

,»», pl.0va — 22 H. P. -- 1" «Po-
pcye» com Aniarleii Borba ,TlJu-
cá) em 10m,30s,S; 1~ «Aza» com
tiomero Lomardo (Audax) em
.0rh,30s,9 o 3» «Portinari» com
llelclo Cruz (Audax) em 12m,
21.

4» prova — Forca Livre — .»
«Velhaco» com Heitor Costa (Au-
dax) em 13m,13; 2'.> «Aza» com
Homero Lomardo, (Audax) em 1-im,
-14 e 3» «Portinari» com Helclo
Cruz (Audax) sem tempo.

Nesta última prova todos os
ires barcos do Tijuca enguiçaram
Como já dissemos acima, o Au-
dax levantou o Campeonato se-
guldo do Tijuca e Cocotá.

.'IJTEBOJ.
CAMPEONATO DA CIDADE

Flamengo x Vasco
No Maracanã, á tarde

NATAÇÃO
CAMPEONATO MASCULINO

Na piscina do Fluminense, ás 15hs.
POLO AQUÁTICO

CAMPEONATOS DA 1.» E 3.»
DIVISÕES

Fluminense x Guanabara
Na piscina (le Álvaro Chaves,

17 horas

Estrelas da natação carioca, que veremos sábado próximo 

Anunciou-se. qu« Zé Moreira vai modificar o sistema rin
jogo da equipe de profissionais do Fluminense, fazendo com |
quo os cinco atacantes sejam, efetivamente, atacantes. Tudo
muito'bem. Todavia, um treinador deve saber que não se altera
radicalmente uma orientação. E' preciso muito tato para levar

avante uma modificação dessa na-
tureza, depois que a equipe ficou
com a boca torta, devido ao uso imo-
derado do cachimbo. Tenha prudên-
cia, aja com cuidado, para que não
aconteça como sucedeu ao poeta da
anedota, que tanto emendou o so-
neto que, no fim de contas, a «pro-
dução» ficou pior.

* * * . ,Para que serve um arbitro em
campo? De que adiantam os dois
auxiliares que cie têm, se não au-
xiliam o trabalho de arbitragem?
Na peleja Bangu x Flamengo, num
tiro de mela, o guardião banguense
lançou- a bola a Rafanelli pelo ar,
para que este a pusesse no lugar

destinado ao chute. O zagueiro fêz um pequeno bate pronto,
a bola voltou às mãos do goleiro e este chutou para a frente,
sem mais nem menos. E tudo continuou como se nada de
anormal se verificasse. Ora, «seu» Westman, você esta dando
muito trabalho à crítica, não acha?...

_4- sle á*
Verdadeiramente admirável o comportamento do Flumi-

nense em face da derrota pelo Botafogo. Cavalheirescamente,
jogadores, treinador e dirigentes estenderam as mãos aos veu-
cedores, íelicitando-os pelo sucesso. Isso e prova rie boa edu-
cação esportiva e é para mim satisfação em fazer p registro,
pois o fato merece reparo, embora sendo uma gota no imrtiso ;
oceano da falta rie ética que anda pelo futebol.

Domingo, os tricolores terão um adversário que nada pro-
mete de perigoso, mas é como que uma bomba-ielogio. No
turno, quase que o caldo entornou; entretanto, o empate, surgiu
quando os rubros já se preparavam para os foguetes. O Ame-
rica sempre foi adversário temível para o Muminense, mesmo
quando dá a impressão de estar reumáiico. As vezes ale,
nessas ocasiões, é que mais sc torna ameaçador.

.4. 5-t. 3_>
Isaac dos Santos Morais, jogador de polo aquático do Vasco,

ex-nadador ria Marinha, mostrou-se chocado com uma nota
que aqui publiquei, profliganrio censurável atitude que teve
eontra o nadador Márvio, rio Fluminense, «izendo-me que anula
tem apego ã disciplina e ao sentimento esportivo, afirmou que
tudo sucedeu sem que fora seu propósito agir »W» '"£
neira. Prometeu provar que c disciplinado, logo que se lhe
ofereça oportunidade. Muito bem! Todavia, espero que^lMM
cumpra o prometido c serei dos primeiros-a louva-lo. Ceilo.
Então, esperemos.

«•__"•_•'''!_•
Pelo que li na seção «Bom Dià», dc «A Gazeta Esportiva-,

houve o diabo em Piracicaba, no campo cio «XV de Novem-
bro», onde jogava o Palmeiras. Pedradas, garrafadas, con ei ias,
tumulto. Duas horas e meia «jogadores, juiz, bancleirmnas, eli-
retores, cronistas e o nosso fotógrafo» (diz «A Gazeta Espor-
Uva». Somente às 21 horas foi a questão solucionada. Pelo
visto, o campo do «XV de Novembro» podo ser interditado,
porque a situação em que se viram os membros da delegação
do Palmeiras e outras pessoas que a haviam acompanhado.
Os chamados «pequenos» clubes pleiteiam -lugares junto aos
ditos «grandes», pretensão que acho justíssima Nem sempre
noróm. fazem por onde justificar a oportunidade que lhes c
dada, permitindo que, em suas dependências, os visitantes
sofram 

"coações 
dc várias espécies. E' pena quo tal aconteça,

porque os clubes da divisão principal naturalmente se mostram
temerosos de mandar suas equipes aos campos dc clubes que
já tenham provado não assegurar aos visitantes as garantias
indispensáveis.

$

às

PINGUELA VOLTARÁ AO QUADRO TI-
TULAR NO TREINO DE HOJE

Esforços do Bangu para não perder mais
as oportunidades neste campeonato — Décio
jogou bem sábado, mas Djalma deverá atuar

em seu posto

i

DOMINGO
 sj< 

FUTEBOL
CAMPEONATO DA CIDADE

America x Fluminense
No Maracanã

Botaiogo x São Cristóvão
Eem General Severiano

BàligU x Olaria
No estádio Proletário

Madureira x Canto do Rio
Em Conselheiro Galvão

NATAÇÃO
CAMPEONATO MASCULINO

K
Troféu "Marina Tnlentino"

Na piscina do Guanabara pela
manha

POLO AQUAATICO
CAMPEONATOS DF. 1.» • _.»>

DIVISÕES
Vasco x Botaiogo

Na piscina rio Guanabara, pela
manhã

Novo adiamento
Tamlióm, onlem, não puderam ser

realizados os jogos da iodada íinal ilo
Campeonato, de Basquetebol dc Aspl-
rantes. As' chuvas tornaram Impra-
licável a quadra do Mackenzie. e os
ingos Fluminense x Grajau e Atlética
\ ITIÍrjhmln fnram adiados para hoje,
raso ntlo chova.

_^_____VRh_-Pw»-^Í^^»^^ _MPilfiF*TÍ»fÍW^'^ií^**»>*^**;*'"' •»¦#* I -¦' lw" »

Por duas ou três vezes, o Ban-

gú jâ deu «:adeus» ao campeona-
to, e, em outras tantas voltou a
ser candidato sério... Ou mal ou
bem, todavia, os banguenses vêm
se esforçando para que continuem
aspirando ao titulo máximo dêste
ano. Contudo, o azar os tem per-
seguido ,aiém da falta de enten-
dimento que existe entre os com-

ponentes no quadro alvi-rubro.
Em relação ás falhas do time
alvi-rubro o técnico uruguaio, a

quem estão afetos os problemas
da equipe, pretende saná-las u
mais depressa possivel e rèence-
tar a arrancada final pelo titulo
máximo rio corrente ano. Justa-
menle quando faltam apenas • 3
rodadas para o término do cer-
lama os responsáveis pelo esqua-
drSo de Moça Bonita estão pro-
pensos a modificar mais uma vez
a estrutura do conjunto.•PINGUELA VOLTAltA AO

QIIAIJKO T1TU_.AU
Uma das modificações a que

nos referimos será feita no setor
defensivo. Pinguela, o destacado
médio de ala que esteve afastado
e pouco a pouco voltou a forma
antiga figurará na asa média es-

querda nos próximos compromis-
nos. Isto foi o que apuramos e

que confirma com o próprio de-
sejo da direção técnica banguen-
se em substitutir Djalma daquela

posição. Djalma deverá todavia
continuar no time e lutar com
Vermelho para ocupar a posição
de meia esquerda do conjunto ti-

tular o vlce-lider.
Décio jogou bem no sábado pas-

sado, contra o Flamengo mas de-

verá mesmo • «sobrar» e voltar a
jogar no time de aspirantes aguar-
dando melhor oportunidade. Os
esforços do Bangú, como se vê,
são bem grandes para recuperar
o que já perderam e aproveitar
as oportunidades daqui por di-
ante.

O próximo treino do Bfingú qufi
será efetuado amanhã dissipará
as duvidas existentes.

FUTEBOL.' - .NATAL. I» U>»'«
,„.esS) _ Em prosseguimento ao Lum-
peonato Natalense ile Futebol, elétron-
taram-se na tarde de ontem, em .lu-
venal Lãmartine as representações no

PLÍÇIÍLÍSMÜ. - UU-TOiN, tS (A.
K. P., — O negro norte-americana
Normiin llnyes venceu, por íionlos, o
francês Robert Vlllcmain, cm conse-
quíncla rie decisão ile ilois cios três

^""'•^"'^'ARrnummifiii^sc i ,ii-bitroS, ontem, h noite, no Boston
América o do ABC^num^coiejo qu - 

s ü , g [oj acolhlda nor

o„riel'or"placaPrecl» dot-'Si o mcníÒr Z uma tlmpestade fle protestos, pois,VI,

Hoje, a solução
do caso do aiunen-
to dos

de íulebol
ingressos

Novos diretores do
Zumbi

Foi eleita a nova diretoria do Zum.
bl, da ilha do Governador, rjue ticoc
assim constituiria: presidente — Rauuno
Rodrigues Chaves (reeleito); vlce-prest-
dente — Osvaldo Pinheiro ria Silvn

i vrleito): secretario» - Paulo fiuapl-
Mt o Zenilll Novais; tesoureiro»! —¦

¦Osvaldo Dutra de Matos e Larlpe José
iciscir.»; procurador - Caetano* .'°',í
Teixeira. , , ,,, .•

Comissão Fiscal: Amaro JOSO Vlçir»
írerito), Manuel Roberto c José ra.
checo.

O Rr. Ino-êncln rcreira IjCbI

presidento ilii Fedcrngno Me-

tronolltanii dc l-utcliul, nu ler-
minar a reúlilito «lc ontem, <1«
Cõnseiho Arliitral, declarou "

nossa rcnortágenv, i|iic, linjo
será decidido o <'ii"i«i do ii.umcn-
to il» preços dos ingressos dc
futebol.

A Comlssfto nomeada, <•«»«>-

posta do nosso informante «»

dos drs. 1'liuio I.uls dc Oli-
veini o Emanuel Sodré Vivei-
ros do Ca-lro, terá um enten-
dimento direto còm o prefeito
da cidade para resolver o pro-
liiemii.

espôllv, rio jogo. ,-fot-Kinho consignou ¦
os dois tenlos rio ABC. enquanto que ¦
Cuíca e Altamiro consignaram para o
América. Como a partiila term.nou ¦
sem vencedor, os quais estavam e.-np.; „
tados na liderança do certame, sei». „
realizada unia serie dc melhor de és, m

a fim de que soja concedido ao ven- m

eedor, o titulo He campeão potiguai, m
rie 1951, 5—O— ¦

SAO PAULO, IS (Asapress) — Km ¦

virtude rios comentários surgidos no _
melo csiwrlivo bandeirante, ^>]^ 

a" p
Interesse demonstrado pelo Cluhe cie B
Regatas ,1o Flamengo, no meia-esquei- m
ria Pinga, perten-ente a PortuguêsH „
rie Desportos, a i-eporlagem ouyltgo.|P m
ur Ilcilor Pereira, diretor no uepHi- ¦ reniuo wo rui >>»¦¦> ¦¦
iimento Profissional dos lusos, obteve M lllor ciass|ticado na prova,
a scuinlc declaraç&o: 

-Pinga além rie _c—

ser indispensável ao planlpl da Porlu- ¦ vin-FROI. - I3UIÍNOS A1R-S. IS
 _.,-..- ,-*¦-,* tp-rvi nrrro

lemalii, começando lentamente, ultra-
passara o sou rival nos últimos assai-
tos pura conseguiu indiscutível van-
,ngcm' >_o_

MOTOC1CLISMO. - BUENOS AI-
RES, 1» (A. . . P.~» — Por via acrea
parlir.-im onlem para S.io Paulo of
motòclfiistas argentinos que represen-
larão ii Argentina na corrida inter-
nacional ria classe dc 500 centímetro*
cúbicos', fórmula internacional, orsa-
nizada* pelo Plratininga Moto Clube,
d.-i capital paulista •*|psé Maral Bar-
rns. presidente ria Federação Argenli-
ua rlc Motoclclisnío. que clieíia a rie-
le"a.-,'ig, è ijortador rlc uni troféu riia-
-.¦pela sra. Evã Perên, para ser con-

crliilo ao corredor nüo arsentlno me-

FUTEBOL
(A. F I»nr ilificulcl^ies rie

deixou de partir on-

Sl"i llIUinjivn»"* * **¦ " '— >>¦

I»U.sr. ri seu passe nfio tem preço
_. , . 

~ 
¦ ultime, insiiinte. deixou de partir on-

Aprovados os Estatu- . ^^^o^^ta.^tos do America - ^ igjjgj ^"'sLe^ tfíSi
Foram aprovados, onlem, os estai i-B dor^ a nic»

|0S rio America, sendo registrado >o atóç amaniu.
om bolei im oficial, poi
ilo C.N.D.

delerrnlnacão i
TÊNIS. — NOVA VOUK, IS (A.

F 13,1 _. Maurecn Comially, a mais
_ ,0'vcm' tenista que conquistou o Cam

HoÍP a estreia dO ¦ peonalo tios Estados Unidos, em »os«>
1XUJ-, ** __>->----- _ ^imp|cí. . ri„ura cm primeiro lugax na

Atlailta classlficíiciiu das tenistas americanas.ra.ii-u.--f-- A Bprovada, em 13 de la-
Estreara, hoje. em bao J?a«»:B ^ pI.óximo. pcla "Association

enfrentando o tricolor bancleiian-B ^ l.(,nnis>. Nessn classitlcat-ao. os
te, o quadro do Atlanta, dc Bue-a c,nc pr-tmeh>os lugares são ocupados.
nós Aires. respectivamente, por Maureen Coiuiol-

A P-èia será no 1-stadio Paca-J ,y, Dorls Hart Shirley Fry.. Naiicj
a tieii-jB. ghafee p..rlt,la cannlng Totld.

em D vi. "

DESEJAM 0S"ÃÚSTOÃLIÃNÕS CONHE-
CER A SELEÇÃO BRASILEIRA

Um convite à CBD por intermédio do cônsul brasileiro em Sidney -

Provável a ida de uma das mais possantes equipes

CAMPEONATO MUNDIAL DB -8NIPES» HAVANA Cub« O. r.,o,-.Hl-,.M

' 
r 

* 
i,i„iI-i.-.i» »•»-»  _r„„„,_..li.Mi. Qam» »••»•"*•• M«rH, 0 »¦» !»•« * 1' 

,- a , ».  hmêé» talmimU* v»*i*h nu* nntonm • ImI«i, —

Ciro Aranha quer
unanimidade

rito Atnnlin, o foluro presliiciile »l»i
Vmco da tlntnn, reuniu onlem. h* n
iiiunh h Crônica uMvItllMdi du-nto»
n,i hrile ilo hl-i-mnprno «nil-in. U lienc-
mcrlln r.piiltlNln vru-iilnu MPÕ» O .-•»-
iiinuiiiinn A- IÇlOi QUI cuniprlll., íi lH;»v
(O ilns «tc-llim- ilo rlulip de 0, .tliliU-ilo.
e -„ nioinii ifiiip». dru nMilimçfitt
•oIiik * niml-iiç» 'li- i.ntu-1* oui' Iívi
>if, pilinrliii, ii.n t»i m.ll*ilo • inillni'
>,'ni di» mm i'„niliiliiluiii. i ilnpni-» »'*
ifl nuitlinlii riu litolii. O luiiiiM illlli"''
», mil dum ilu Vmifi mi lifníl»»!'» »

Por inlcrmcdio rio cônsul hraM-
leiro eril Sidney, a Associação
Australiana de Futebol acaba «lc
convidar a C.B.D. paia quo on-
vio a equipe nacional àquele pals
no ano vindouro. Desejam nu
australianos conhecer a aeleçAt»
brasileira o o cônsul, sr. Carlos
_ãpnn, ncrcscenln, na transrrilS'

são do convite. O seu parecer do
quo a ida do quadro braaile.liii
.\ Austrália poderá concorrer para
fortalecer a boa. vizinhança enlrn
os dois paises. Falando á repor-
tagem, o sr. Castelo Branco, pre-
-.idrtiio ilo Conselho Técnico da
C.B.D. manifestou a sua ímpios-
B<lO do que, tendo em vlsln n, or-

Ainda o caso Madureira x Botafogo
Novos depoimentos anexados ao processo

-;ini/.nc:,n <lo calendário da C.
B D., para -!>-'_, taivez se lorn«
Impossível a ida do selecionado
brasileiro. Toilavia, „ Contedera»
cao se -BfbrsarA paro que 'll",,
das mais catcROfizarlas equipe»
nacionais lnc.li unia exiblçllo nn-
quelo pais.

PrOM-B-lll, onlem. o InqUéll»
lil 11,hllllll ini»» piHH fl|IUI'HI' NÚUl'í
ii iIpiiiiiii.ih du Botafoiío, Hiiiiift

pijíiiiluif» du Mn>lui' i"i 'lUfl ""
llllin iiiuiulu i-i-in iMIBlIlUMI 'ln

intu nu 111'éllli ilU|illlM'ln »l"

mui nri>r..ii»i il» uitMiiintKlA*!*' "" i i'iiiiin»|lii'ii'ii d*lvHn •» vnnii'111
ultUlIu d» »cu Hunif. * o» lomlmt*».'('•

¦1» liupifmii * lliiillii- |wm 11*1 «-»"'"
>» »i»i| pi «íi iiiii* di* *•?"» Mi<H*ni ,,r*-
it iVijfl.H a, MiiUIllUl Ali'*i'i.» '"•

ililr»», fMuiíM» •»»¦»• » M' M*Wi

ntlo. l rl»'r)lftr»í* iuIiiiHjíiihi l'<»'
i - I

Hf-n.l-iniii i»'i>'ii)«»'"« ii «tt *'
lm ip» M».iui«iiii ViWim-ii *»»'

v,i I» ii iioiiiiiiii Araújo Ndo,
iitiiin ih piiiiiicniii!> intiiin arrola»
ilo» i» nnfKMi «o pro-WMi

o i|r. Hfi»lftii Hotrád iMmii'1
l»'l|l»ll, «l|V (l_l|l|ll lllll» lllUHllUlD*!
»l»l MiUllimllll, llnlllliMI ft 1'liW'
l«)_»iili MU" licijlin i|'ií. '» '«¦*<»
ttjti ii»inii»'iiiii mi» ii'tiU«l»li'«i
i>ii|,i i,é|>n,jii» ti, um iifiiiu nm
A",*,t i,t,n*i*l » i¦¦I'll*l««,»ii Mi

Convocações
•11,11 CA 'IT.MS CLUBB - PO»" PW'

Bldonlp doila clube. o»l_o «ndo çonu»»iaito;i o» membro» do Conwelho »«)«••":
llvo pnift « iciinllin oi_lnàrl» w M
rnillimiit, cm piiiiu-iiii l niiviiincmi- •«»
>ii., 80 ilu .'iiiiniii,, lm S-MOrni "« *ff
hinlHl. ll„ lull|,,ll„Hlllili' UU» " llll»"
1117, p.iii.-itiin imirii d"- hiuhIn ,;}"•
iiitii».. pnm iniiiii dn «"¦iii-iiii' iM|li'iii
du >i,,i ui u|t>'vAii 'i"» inemb"!'
ii.,it|Kii,.|lnn »|n iiiipiiim IJ.*»»*!!»*^-<-i•*»-••
f|l| |l|i'i|l|r||ll> I- ll". H«>|llll>l'l'll"l,l. ll»
i min» i »ii imiii»*'.', l i-mii lii lrt*
piAr..|»t* mimii. in», min imin Muii.1-'
lil l»il|r|l|,l„||ll ilillUflH l'll_fl» lln)'»" 'i'
, ,i,n ,|ni.,|i ju, iiiini» ml.i>- nt t,i>i,|in,'i
,>,f»»,,l//|i. >|>> liiiiiiilli» llfliifiiaM i> |liii*
u lll* Ua M»(imi»«=- »•' IfiMIll** Hd»**
llll l|>l>fl||l| |l«-#|, * I >i» • llillll»! II »l'l
>"- ll»»IMI»lll')«,
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