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J Matutino de Maior Tiragem da
Capital da República

O TEMPO — Previsões até 2 horas de amanha, no Dls-
trito Federal: Tnmpo — InslAvel sujeito a chuvas e
trovoadas. Temperistiiro — Estável. Ventos — Varlá-

vels, moderados.

TEMPERATURAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DE ONTEM:
Universidade Rural, 31,6-19,7; Barão da Taquara, 30,0-
19,6; Bangu, 32,6-20,6; Jardim Botânico, 28,0-18,2; San-
ta Cruz, 30,8-20,6; Ipanema, 27,4-21,2; Méler, 33,1-21,4;
Pão de Açúcar, 26,7-18,7; Penha, 31,4-23,3 e Praça

Quinze, 20,0-21,0. I
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Assembléia Internacional, base parlamentar da Federação
Definidas na reunião dos seis ministros dg Exterior as

* atribuições do terceiro organismo da organização po-
litica do Exército Europeu

Três teses em estudos sôbre o Alto Comissariado
PARIS, 

29 (AFP; — Terminou
às 19h30m, a reunião dos

ministros de Assuntos Estran-
geiros e de Finanças dos seis
paises que participaram do Exér-
cito Europeu.

A primeira parte da reunião
foi consagrada a novo exame da
questão da Assembléia Inter-
nacional, base parlamentai* da
futura Federação- Européia. O

acordo conseguido pela manha,
acentuou-se. Examinaram-se as
atribuições dêsse terceiro orga-
nismo da organização politica
do Exército Europeu, sendo as
duas primeiras o Alto Comissa-
riado e o Conselho tle Minis-
tros. Essas atribuições, duran-
te o período prefederal, seriam
duplas. Esta assembléia tempo-
rária seria encarregada de es-

Oito dias de prece irão fazer os
católicos de todo o mundo

Pela volta de todos os cristãos ao seio da
Igreja Católica e conversão de todos os não

cristãos 

\rATICANC-j 
29 (U. P.) — Os

católicos de todo o mundo
farão oito dias de prece, h

partir de 18 rlc janeiro, pedindo
a volta de todos os cristãos ao

VIRÁ AO BRASIL 0 FILHO
DE FAWCETT

LONDRES, 29 (U.P.) —
Brian Fawcet, filho do expio-
rador britânico coronel Percy
Fawcet, que desapareceu nas
matas brasileiras há 26 anos,
disse que voará para o Brasil
ft 3 de janeiro próximo. Faw-
cett fará a visita a convite do
jornalista Assis Chateaubriand,
quo ajudou na preparação de
um exame por técnicos de ossos
que a princípio se julgou serem
do coronel Fawcett.

DESDE 1919 CAMPEIA NOS
ESTADOS UNIDOS A ES-

PiONAGEM RUSSA
WASHINGTON, 29 (U.P.) —

A Comissão de Inquérito da
Câmara de Representantes sô-
bre atividades antiamericanas
publicou hoje, sob o título:
«Anos Vergonhosos» um relato-
rio sôbre a espionagem soviéti-
ca nos Estados Unidos desde.
1919 e sôbre as medidaB que
preconiza para combater estas
atividades dos agentes sovié-
ticos.

Declara o relatório, principal-
mente, que a Comissão desço-
briu nesses inquéritos «o fato
alarmante de que entre 1.919 e
o período atual os casos de es-
pionagem não motivaram, na
maioria das vezes, sanções judi-
ciárias». . '

Para remediar este estado de
coisas do «período mais vergo-
nhoso» da história americana,
a Comissão sugere a criação de
uma Comissão Parlamentar m(s-
ta de 10 membros, encarregada
de estudar os problemas de es-
pionagem e propor uma legisla-
ção repressiva adequada. Pro-
põe, por outro lado, que a es-
pionagem seja igualada, peran-
te a lei, ao crime de morte e
que, mesmo em tempo de paz>
esta atividade por parte de
agentes estrangeiros seja pas-
Blvel de pena de morte.

OLHOS - *. Gervais
DOENÇAS E OPERAÇÕES

Rna Gonçalves Ulas, 30, 6.v andar
Tel.: 22-7963.
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seio da Igreja Católica Roma-
na e a conversão de todos os náo
cristãos, segundo íoi anunciado
ontem ã noite.

A Sacra Congregação para a
Propagação da Fó disse que cn-
da um dns oito dias será dedl-
cado a um tópico especial, a «a-
ber :

1) — União de todos os cris-
t&os sob o Sumo Pontífice.

2) — União das Igrejas Ori-
ental e Ocidental.

3) — Volta dos anglicanos ao
catolicismo.

4) — Volta dos protestantes
europeus à Igreja Romana.

5) — Conversão dos peca-
dores e dos «maus» cristãos.

fi, 7 e 8) — Conversão dos
judeus, maometanos, pagãos,
etc.

Fontes vaticanistas sublinha n
aue um pouco mais de meta-
de dos 820 milhões de cristãos
no mundo são católicos romanos
e que sua união declarada, ago-
ra, é muito necessária, por cau-
sa das «forças materlallsstas
que estão procurando demolir .
a Cristandade».

tabelecer os princípios que re-
gerão a que for destinada a su-
ceder-lhe no período federal •
particularmente a maneira de
eleição desta assembléia inter-
nacional definitiva.

Por outro lado, teria atribui-
ções próximas às dêsse futuro
Parlamento europeu, mas indu-
bitàvelmente menos extensas.
Teria certos «direitos em mate-
ria financeira e competência,
aliás 'limitada, em matéria de
censura aos atos do Alto Co-
missariado.

O fato de «e estabelecer um
prazo de apenas seis meses para
seu trabalho constituinte é in-
terpretado como significativo de
que a duração do período prefe-
deral seria tão reduzida quanto
possível.

No que diz respeito ao Comis-
sariado, trê» teses bsa defron-
tam: haveria um Comissariado
único, um eolégio de Comissá-
rios composto de seis membros,
um para cada pais uu um cole-
gio de quatro membros, dos
quais o quarto representaria as
três potências do Benelux.

Os ministros se reunirão no-
vãmente amanhã.

CHURCHILL E ÉDEN PARTEM PARA WASHINGTON
EDIÇÃO DE HOJE

Cinco seções •¦ 40 papas
PREÇO: UM CRUZEIRO

(Não podem ser vendidas separadamente)

Eletricidade produzida por
energia atômica

Pela primeira vez, um reator nuclear põe em
marcha uma turbina a vapor — Obtém êxito
a experiência realizada nos Estados Unidos
CHICAGO, 

29 (AFP) — Pela primeira vez conseguiu-se, nos Eslados
Unidos, produzir eletricidade graças à energia atômica — anun-
ciou hoje a Comissão de Energia Atômica. Esta eletricidade,

tle potência maior a 100 kwts, fòi produzida em experiências no La-
boratório de Arco no Estado de Iduho. A energia colori fica, produzida
por um reator nuclear .permitiu que se puzesse em marcha uma tur-
bina, a vapor.

Os técnicos em energia atômica frisapi que esta expcirêiicia não
tinha por objetivo demonstrar que a eletricidude podia ser produzida
economicamente por elementos- nucleares mas que, no entanto, as in-
formações técnicas tiradas desta experiência ¦poderiam ter sua, ulili-
dade na, concepção dos futuros reatores destinados a produzir cor-
rente elétrica a um preço comercial..

Antes dè deixar Londres, adverte o primeiro minis-
tro que não se deve esperar resultados sensacionais

de sua visita aos Estados Unidos

Em conseqüência do rearmamento, deve o povo britânico preparar-se
para enfrentar sacrifícios ainda maiores

I ONDRES, 29 (B. H. Sharck-
ford, correspondente da U.
P.) — Winslon Churchill

embarcou esta noite para sua
histórica visita a Washington,
com o propósito declarado de
não pedir auxílio financeiro ex-
traordlnário aos Estados Unidos
para salvar a Grã-Bretanha dos
riscos' da bancarrota. Ao mes-
mo tempo, o primeiro ministro
advertiu o povo britânico de que
deve prepnrar-sc para enfrentar
sacrifícios ainda maiores, em
conseqüência da onerosa exe-
cução do programa de rearma-
mento.

A viagem de Churchill come-
cou esta tarde na estação de
Waterloo. Acompanham-no o ml-
nlstro das Relações Exteriores,
Antbony Éden, o ministro dos
Assuntos du Commonwealth,
Lord Cherwell, além do pessoal
auxiliar, constituindo um grupo
de 35 pessoas apenas. Amanha
pela manhã embarcarão no tran-
sntlântlco «Qucen Mary» em
Southampton, seguindo, então,

DUAS IMPORTANTES CONCESSÕES FEZ A ONU NA CORQA
Abriu mão da observação aérea durante o período do armistício e acei-
tou o pedido comunista de limitação numérica da rotação das tropas

INFORMAÇÕES DO GENERAL MUCKOLS, PORTA-VOZ DA DELEGAÇÃO ALIADA
MrUNSAN,, 29 (AFP) — As Na-

ções Unidas "assumiram um
risco calculado", hoje, decla-

rou o general Nuckois, porta-voz
da delegação aliada, comentando a
decisão da ONU de desistii" da

observação aérea durante-o perio-
do, do, armistício. "Essa conces-
são — acrescentou — a mais sé-
ria já feita pelas Nações Unidas
foi também a que fizeram com
maior pezar".

Foram submetidos a constantes interroga-
tórios os aviadores americanos

Declaram, porém, terem sido bem tratados, não sendo
acusados como espiões

Obrigados a descer na Hungria por perda do rumo e falta de gasolina
BlASE AÉREA DE. ERDING, NA

ALEMANHA, 29 (U. P.) — Os
quatro aviadores militares nor-

te-americanos libertados pela Hun-
gria declararam que, durante seus
trinta e nove dias de encarcera-
mento em Budapest, húngaros e
russos procuraram arrancar-lhes se-
gredos militares.

Acrescentaram que, embora sub-
metidos a constantes interrogalô-
rios e de se acharem ineomunicâ-
vels, 

'"foram 
bem tratados" e que

não foram acusados como espiões.
Os quatro aviadores fizeram essas

declarações na Sala de Imprensa
desta base aérea, perante cerca de
cem correspondentes e fotógrafos
de Jornais e do cinema, aos quais
relataram o que foram suas seis
semanas de encarceramento pelos
comunistas húngaros.

Essa entrevista coletiva de lm-
prensa, fixada para as 3 horas da
tarde, foi adiada para que os avia-
dores conversassem primeiramente
com Samuel Klaus, especialista em
questões legais do Departamento de
Estado, que velo especialmente a
Erdlng para- interre-aar os avia-
dores. Assim, a sf.«kr»vltta coletiva
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«6 teve Início às 7 horas da noite.
O primeiro a falar foi o capitão

David Henderson, piloto do avião
C-47 que foi obrigado a descer na
Hungria por aviões de caça sovlé-
ticos. ,
Perdeu o rumo

Henderson disse que havia sido
obrigado a descer na Hungria por
haver perdido o rumo e tér se es-
gotado sua gasolina. "A única al-
ternatlva" — disse — era lançar-
nos em pára-quedas e deixar que o
aviSo se perdesse.

Henderson e o sargento Jess Duff
estavam quase em lágrimas quando
relataram a forma por que estive-
ram' presos em celas solitárias e
sujeitos a constantes lnterrogató-
rios. Os outros dois aviadores — o
capitão'Swift e o sargento James
Elam — escutavam calados, mas
seus rostos ostentavam visível pre-
ocupação.

Disse Henderson que havia parti-
do de Munlch no dia 19 de novem-
bro, em vôo de rotina para Bel-
grado, via Udine, na Itália e Iugos-
lávia. Ao passarem sóbre os Alpes
vlram-se envolvidos pelas nuvens e
Henderson tratou de entrar em co-
municação, pelo "sem fio", com
terra, mas n&o recebeu resposta
nem de Solzano nem de Veneza.
Por isso, tratou de seguir para a
Iugoslávia mediante rumo estima-
do. Ao ver um claro entre as nu-
vens, julgou que estivesse sôbre
Ljubjana. Enquanto tentavam em
vão comunicar-se com terra, o
avião prosseguia n,o rumo estima-
do, e êle Julgou estar sôbre Za-
greb. Ao perceber que estava voaiv-
do sôbre território proibido, poi»
o» Iugoslavos lhes «haviam Indicado
uma rota especial, Honderson^pedlu
a Belgrado que o orientasse' Nfii»
conseguindo resposta, ordenou m
«eus companheiro» que pusnssem
«eus para-qüedai para se ativarem
quando viu rllantc do nl um «vl/lo
rie cuca. Como o «eu "047" usUs-
vh quH-u* «pm «nsiillnii, nconipR-
tihou éisM* chçh o ilnsi-pu num aerô"
dromo deiòonhsWlilOi ondo /oi do-
lido com um componliclroí, ncndts-
lho» dito ontfto quoie achavam n«
Hungria,
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so, deixando-as cair em vários lu-
gares, na esperança de que alguém
as encontrasse. Essas notas diziam*.
~ "Por favor, avise as autorida-
des norte-americanas". Quando oa
russos descobriram essas notas, ti-
raram os lapl» do» quatro avia-
dores

O general Nuckois precisou que
os comunistas dispunham na Co-
réia • do Norte de cerca de 100
aerodromos nos quais certos tra-
balhos já haviam sido iniciados.
Observou, também, que as Nações
Unidas haviam feito outra conces-
são ho.ie, pois, que aceitaram o
principio pedido pelos comunistas
de limitação numérica da "rota-

ção das tropas.
Salientou o general Nuckois em

termos formais que essa concessão
de principio de modo algum pode-
rá impedir os movimentos do pes-
soai nos limites numéricos aceitos
por ambas as partes, devendo ser
o teto desses limites suflcientemerr-
te elevado para que' não haja ne-
nhum risco.

Concordaram os
comunistas

PAN MUN JOM 20 (AFP) -~
Após a reuniSo da tarde de hoje, o
almirante Libby declarou que os
comunistas haviam concordado em
trocar informações a respeito dos
prisioneiros.

Segundo os comunistas a maior
porte dos. cinqüenta mll soldados
aliados desaparecidos foi libertada
no "front" no próprio momento da

in-sua captura, existindo poucas
formações a seu respeito.

"Foi, todavia, um primeiro pas-
so", acentuou o almirante.

CORRUPÇÃO DE AUTORI-
DADES E FUNCIONÁRIOS

NORTE-AMERICANOS
WASHINGTON, 29 (U. P.) —

As pessoas que corrompem funcio-
nários do governo, e as autorida-
des què se deixam corromper de-;
vem ser igualmente punidas, se-
gundo o senador Blair Moody, de-
mocrata pelo Mlchlgan que acres-
centou qué as penalidades se de-
vem tornar "mullo mais rlgoro-
sas". Declarou quo o projeto de
lei de "Limpeza do Governo", pa-
trocinado por êle e pelo senador
A, S. Moody Imporia penas de
prisão "obrigatórias" por "viola-

ção da confiança pública ou pela
corrupção do funcionários públi-
cos".

Recentes investigações do Con-
gresso revelaram corrupções e ten-
tativas de corrupção entre o fun-
cionallsmo público.

ASSALTO FINAL PARA DER-
RUBAR MOSSADEGH

Receiam ser vencidos os deputados da oposição

Pagamento de 23 milhões de dólares do «Ponto 4» subordinado à ca-
pitulagão do chefe do governo persa 

TEERÃ, 
29 (de Gaston Four-

nier, da France Press) —
O dispositivo para'o assai-

to final destinado a derrubai
o primeiro ministro Mossadegh
está armado, pois numerosos
deputados, com a aproximação
das eleições, receiam ser ven-
cidos e desejam, por consèquên-
cia, derrubar o governo o maia
rapidamente possivel.

Por outro lado, segundo .o re-
gimento, o pedido de interpelação
apresentado à, Cornara, faz al-
guns dias, pela oposição, deve
ser discutido dentro do prazo de
um mês, na falta do que o go-
vêrno é considerado como de-
missionário. Isso impedi; que a
maioria prossiga Indefinidamente
na sua obstrução,

De outra parle, a Imprensa -an-
Hinaln quo «o dnveni recear per-
turbaçôeí em KouhIbIri*. onde,
àoeundo os Jornais, hh oporãrloe,
Influenciados- polo Partido Tou-
dnh íi nu tribo» Bubvonplonfidaa
por agonie* dn antiga cAnglo lm-
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rado como prestando assistência
militar a êsses paises;

2'.' os representantes norte-
americanos teriam o direito de
controlar a utilização doa fundos

DEIXOU LISBOA 0 «ALMI-
RANTE SALDANHA»

LISBOA, 29 (AFP) — Depois de
6 dias de estadia nesta capital, o
navio escola brasileiro "Almirante
Saldanha" partiu hoje de manha
para Tenerife.

SUSPENSAS AS IMUNIDADES
BUENOS AIRES, 211 (U.P.i

— A CAmara dos DeputadOH vo-
tou por 911 a zero a suspensão
itas Imunidades rios deputados
radicais Silvano Snutandor,
Maurício Vuiliiiulu, MlguolangiM
Zavala Ortlz, para quo êlcs pos-
mun sor |iiiiii«Hiiinlii-i por pnr-
tlclpn.Qfi.0 na abortiuU consplrn-
1,-fiu do istombro último, A Ca-
iiiiiin aaoltou tambâm a rantin»
ela rln Iti-iiiiiliiii Pastor, o únl-
rn dspulado democrata, qua
iMiiiiniii fora ih o -min dn mi'»!,
nm ('limo, mns qua roíim-nuim
llliirt'Hl/11'.KO,

do «Ponto 4» para evitar o es-
baja mento e,.

3'>) os funcionários norte-ame-
ricanos poderiam circular em
todo o país (contrariamente aos
regulamentos em vigor para os
estrangeiros).

Por outro lado, o dr. Mossa,
degh estâ imprensado entre 08
elementos que vêem uma tábua
de salvação na solução da quês-
tão do petróleo por intermédio do
Banco Internacional e os que o
acusam de não ter expulsado os,
britânicos senão para .substituí-
los pelos norte-americanos.

O dr, Mossariesh fêz frente,
mas poderá, êlo evitar todas as
armadilhas? Poderá recusar os
23 milhões tlB dólares do Banco
de Importação e Exportação? Po-
dera êln botar porta a fora os
conselheiros militares norte-ame-
ricanos p, apnsnr do tudo, pngnr
«s despesos prtbllrns o nãn cair
de mãos vnnlns nas malhas do
Partido Toudoh?

BUNCO DE CRÉDITO REAL
DE MINAS GERAIS S. A.
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para os Estados Unidos pouco
antes do meio dia. Churchill e
seus acompanhantes não regres-
sarão antes de fins de janeiro,
Imediatamente antes de reiniciar-
se o período de sessões do Par-
lamento, após as íérias de Na-
tal. *»

Antes de partir, o primeiro
ministro disse que não se deve
esperar resultados sensacionais
de sua visita, pois o principal
objetivo da mesma será reinl-
ciar com o presidente Truman
as relações pessoais, levando-as
ao grau que existia com o ex-
tinto Roosevelt, embora se aper-
ceba, da dificuldade disso, pois
Truman inclina-se menos do que
seu antecessor a tratar dos as-
suntos de Estado à base de re-
lações pessoais, Espera-se, po-
rém, qde as relações anglo-nor-
te-americanas sejam melhores
agora do que durante o período
do governo trabalhista. O ex-
primeiro ministro Clement Attlee
somente foi a Washington duas
vezes em seis anos, a primeira
em 1945, para estabelecer os la-
cos de após guerra sôbre o pro-
blema atômico, embora se tlves-
se visto obrigado a associação
dos tempos dá guerra, coisa que
Churchill n5o esqueceu nem per-
doou.

Susto ao mundo
A segunda vez foi há um ano,

quando Trumnn deu um susto
ao mundo com a impressão que
causou numa entrevista coletiva
à imprensa de que os Estados
Unidos usariam a bomba atflml-
ca na Coréia.

Attlee regressou com muito
menos que a faculdade de veto
que o povo esperava para lm-
pedir a guerra atômica. Em vis-
ta disso, a energia atômica será
o tema principal das conversões
dc agora, e Cburchlll será apoia-
do por Lord Cherwell na tenta-
tiva de aumentar a participação
britânica nessas questões.

Problemas a
debater
Entre outros assuiftos que se-

rão debatidos, acham-si» os se-
gulntes:

ORIENTE MÉDIO — Churchill
procurará melhor entendimento
com Washington, pois, embora
bastante satisfeito com o apoio
e á cooperação dos Estados Uni-
dos no caso do Egito, respon-
Babiliza-os, em parte, pelo de-
sastre do Iran.

EXTREMO ORIENTE — Esta
í uma dedicada questão, pois
Churchill não pretende retirar o

reconhecimento do Gabinete tra-
balhista ao governo da China
comunista. Acredita êle que os.
trabalhistas se precipitaram, po- '
rém que não se adiantaria na-
da com retificar agora tal ati-
tude.

PACTO DO ATLÂNTICO —
Churchill advogará pela reorga-*
nl/*ncão radical ria Organização,
do Pacto do Atlântico, e Éden',
procurará fazer com que os ml-'
nistros do Exterior das potên-
cias do Pacto se reunam de vez
em quando, em pequenas con-
terências, em vez das atuais
«assembléias em massa».

EXÉRCITO EUROPEU — Ex-
plicará por que não pretende
unir as tropas britânicas a éss-2
exércilo, porém reiterará o com-
promisso dò apoiar a Europa in-
definidamente, sem dependência
do comando do general Eisenho-
wer. Procurará também obter
que Truman o auxilia a calar
as censuras sóbre isso, esclare?
condo a atitude britânica.

COMANDO NAVAL DO ATLAN-
TICO — Neste terreno, estádiS-
posto a não ceder, Insistindo em
que será melhor não ter um co-
mandante naval geral do que
ter um norte-americano. Acres-
centa que somente o Almiran-
tado britânico poderá fazer com
que os comboios cruzem o Atlân-
tico inteiramente a salvo, até
ft Grã-Bretanha, em caso de
guerra.

FUZIL BRITÂNICO — Chur-
chlll está disposto a ceder nes-
te ponto, embora convencido de
que o novo fuzil é superior a
todos os demais, porém nãopo-
de ser produzido pela Grã-Bre-
tanha na quantidade necessária
pnra satisfazer as exigências dá
uniformidade para todas as fôr--
ças do Atlântico.

RÚSSIA — Até que voltou ao
poder, Churchill foi um grande
ndvogado dc «mais uma tenta-
tiva» com Stalln, e ainda acre-
dita que eventualmente ter-se-a
que celebrar outra conferência
entre os Quatro Grandes para
tentar pôr fim à -gu«3rra fria.
Não obstante, convém agora em
quo o Ocidente deve esperar até
poder negociar apoiado na fôr-
ça, continuando pronto a dis-
cutir com os russos, entrem«»n-
tes, qualquer problema especl-
fico.

Far-se-á, também, sob inicia-
tiva britânica, um novo esfôr-
ço para a concertação do tra-
tado de paz com a Áustria, em
princípios do ano entrante.

i *--
JtlSií' •trave!}

DR. WALDER STUDART
Metabolismo Basal, 'Iiihngem Duo
ttenal. — Largo da Carioca 13 —

1.» andar. Tel.: 43-3037

DR. JOSÍ DE ALBUQUERQUE
MEMBRO IM SOCIEDADE DE

SEXOLOGIA DE PARIS
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'Flórei-ca, dezembro (pelo Ban-
áçirante da Panair) A «nebbia»
é' já-.velha de três dias — um
nevoeiro espesso, oleoso, que
{fescé dos A'peninó_,' lava as
sXias fraldas e vem se apertar,
transido de frio, dentro desta
Firenze agora livre cie todos os
sfeus pesadelos. O trem me dei--

•xanâ estação'ãs quatro da tar-
de, mas a tarde, já se fêz noi-
te compacta, noite «chiusa» e
«cativa», talvez gélida e soturna
como aquela '¦ outra do poeta,
aqui recordada, na parede en-
canecida do Borgo San. Giovan-'ni, nos versos do poeta. Lem-
bro o último dia passado em
Firenze, há tanto tempo: Ofe-
gante dentro da primavera, a
cidade ilustre vivia intensamen-
te todas as suas côrcs, a sua
alegria total, e o sol sem man-
cha, mediei e guelfo, passava
os seus primeiros dias do ano
a apsigar as sombras mais tei-
mòsas do inverno quase extin-
to.- *

A hévoa não me deixa ver
nada adiante, mas a. mão afa-
ga os muros limosos, alisa as
pedras, reconstitui, nas cabecei-
ras da ponte Vecchio, as feri-
das da guerra — e o tatç me
trás, morna e fraterna, a pre-
sença intacta de Firenze, noiva

FIRENZE
Joel Silveira

com véu, namorada de prata.
Também o fiume, naquela pe-
quena queda defronte ao «_>x-
celsior», canta a mesma ária; e
os sinos da Santa Maria de
Fiore continuam a repetir, na
brônzea voz sem pressa, o mes-
mo hino que saudou as glórias
de Lourenço e chorou a des-
graça do frade Girolamo.

* * *
Em cinco anos os homens fi-

zeram muito. Firenze é agora
uma cidade restabelecida e re-
composta. Há qualquer coisa
nas suas runs e praças que su-
gere, mais do que em Roma, a
presença de uma capital moder-
na- o mecanismo dos letreiros
luminosos, por exemplo, ou o
munificonte comércio de luxo,
com suas vitrinas que sao pe-
quenas jóias, a delicadeza fe-
minina dos seus mostruanos, a
maneira no mesmo tempo gentil
e sábia com que a cidade ofe-
rece os seus encantos e as suas
prendas. Nas cabeceiras da
ponte Vecchio, que deixei

sepultadas sob ruínas ainda
cuase fumegantes, os florenti-
nos abriram duas ruas novas,
encheram-nas de pequenas lo-
jas de preço caro, e um ban-
co montou sede de um moder-
nissimo funcional, mas de qual-
quer maneira se ajustando com
propriedade à arquitetura me-
dieval da vizinhança. Agora to-
dos os anéis e braceletes estão
faiscando nos balcões da ponte
heráldica; as flores se abrem
na vitrina arrumada como um
canteiro, a moça corada pede
apenas mii liras por um len-
ço de seda com todos os tons |
do Rafaello e do Perugino.

O termômetro desceu a dois
graus abaixo do zero; os ho-
mens resmungiim e esperam o
frio que expulsará a névoa;
vem dito no jornal que a pri-
meira neve " embranqueceu os
picos mais altos dos Apeninos.
Treme Firenze dentro do frio
— mas não o seu coração môr-
no e largo como um regaço,
acolhedor como uma lareira.

Criação de um now "orçamento" para a, Prefeitura
«_» „_„i« Ac Interesses DessoaU r.«,.„—,

A 
Câmara Municipal realizou
ontem à noite, uma sessão
extraordinária para votação

de projetos resultantes de
Mensagens e que são objeto da
convocação que se encerrara
amanhã

No expediente, falou, entre
outros, o sr. Luis Pais Leme,
respondendo ao repto que lhe
fêz o sr. Hiram Dutra, no sen-
tido de declarar quais os privi-
legios de que gozam os oficiais
superiores das forças armadas,
o que fêz, aliás, lamentando
que se tratava de uma classe
mal remunerada. O sr. Hiram
Dutra, todavia, considerou in-
consistentes as palavras do, re-»,
presentante udenista. Ocupou
a tribuna, em seguida, o sr. Te-
lêmaco Maia e, por fim, o sr.
Frederico Trota :deu o caso por
encerrado..

Foi aprovado um voto pro-
posto pelo sr. Machado Costa
de pesar pelo falecimento do
general Rodolfo Brigido, pro-
fessor do Colégio Militar.

Avalanche de emendas apresentadas a um projeto de

reestruturação de funcionários municipais determma-

rá aquela providência — Inconsciência de certos verea-

dores desejosos de servir a todo custo a amigos e
protegidos 

lFoi aprovado, completamente desfigurado, unii projeto do'interesseida
SecreE de Agricultur- - Isenção de impostos para militares socos

do Clube Militar — Outras notas

diversos sentidos o envolvendo toda
sorte de interesses pessoais. t,3,.am
agregadas à matéria, numa verda.
doira avalanche, conforme salientou ai
sr. Mário Martins.

Caso venha a ser aprovado o pro.
leto d. lei n° -¦*- com toda aquela
sobrecarga, será necessária a cria.
ção de um nivo «orçamento» para _
Municipalidade, tal 6 o TOlume d»
créditos previstos para pagamento a
funcionários que estfto se aprovei,
tando da inconsciência de certos va-
readores.

. O sr. José Junqueira, criti-
cou um ato do prefeito, que
teria beneficiado o sr. Bandei-
ra de Melo, secretário de Sau-
da e Assistência.

ORDEM DO DIA
¦Renovando o seu requerimento an-

terior, conseguiu o sr. Celso Lisboa,
sempre promovendo tumultos, encer-

rar a discussão do projeto de lei nú-
mero 657, de 51, instituindo najftecre-
» iria de Agricultura e na Sup«HSten:
. éncia de Transportes o setorWeem-
bolsavol para aquisição e revenda de
material ngro-pecuãrio.

V_rl__ vereadores discursaram em
cncam-mhnmento de votação dando
temi» nos seus colegas para melhor
S de algumas dezenas de ,eiwn-
das algumas delas impertinentes apre-
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Decretos de promoção assinados pelo presi-
? dente da República

Mé de ««ndid«..s «i»fc no Cuaso Fordamenlal d. Wlüto T«n.lógU. de Ae,e-

O presidente da Republica assinou
decretos, na pasta dn Aeronáutica, con-
siderando promovido ao posto de coronel
n tenente coronel aviador da Reserva
de primeira classe Silvio Fontoura; pro-
movendo -post-mortem» ao posto de
major, o capitão aviador Rafael Cirno
da Costa Lima, que faleceu no aclden-
te de avifto ocorrido em serviço, no
dia 16 de outubro de 1951, no aerddro-
mo de" Gravata!, R. G.. Sul; exoner«in-
do o padre Francisco Eurico Prata
(frei Maurício de Campos Relos) das
funçBcs de capelão militar da Aero-
náutica; promovendo «post-mortem» a
graduação de aspirante a oficial avia-
dor, o cadete do ar Henrique Ferreira
Real, que faleceu no acidente rie avia-
ção ocorrido, em serviço no dia 2 de
julho de 19nl, no morro de Jacarepaguá,
Distrito Federal.

INSTITUTO TECNICOI/.GICO DE
AERONÁUTICA

O Instituto Tecnológico de Areonáu-
tica. que se destina h formação de En-

enhelros de Aeronáutica, fará reali-
zar. de 14 a 19 de janeiro de 1952, o
concurso de admissão de candidatos cl-
vi, ao 1° ano do Curso Fundamental.

Os alunos fazem o curso como civis,
eqüivalendo, sua aprovação e classifica-
çán no concurso n uma «Bolsa de Es-
tudos» constante de ensino, morada e
alimentação gratuitos, bem como um
auxilio dc CrS 200,00 mensais.

náutica - Ensino, morada e aütmniasck. gratuitos
CENTRO TÉCNICO D***) AERONAUTI
CA — Divislio de AdmlssõM e Reíjls»Ilssionai <iue, em 3 anos, forma o aluno

1
, Aí"Mi

COMEMORAM OS
amanho, o 96.-*
•popuiair agremiação
comemorações organizado para -f;f^:J*XTri>^ B nos
mn de Momo ofereceu ao quadra social às soeledades co im ,. ^
da Amciaçà-o de Cronistas Carnavalescos^ «m ai»toco quo '«» 

^°^ „_ mHar rf0 chefe ne Poll.
-caverna". Foi uma festa magnífica, festW-ada fâ!"^^™.^^ (e A1 asshn como
cia, dos representantes dos Fenianos, do Socego rfo 

^j'f'^0fl ÍJ bmio e rfa A C C. Amanho; os
Vor diretores do Flamengo, do Sdo 

^ ^S^%^,S bâlí&n seu, associados e admi-
"baetas" -ésse o. apelido dos eniw*~-n J M Frí Momo / e C.ico e.ós jprualisíqs espec.of_<i-r^m$t$v^ a iesta de c°nwni^à-
dos.

cm Engenharia de Aeronáutica
O concurso de admissão compreende

a mesma matéria dos exanr.es vestlbu-
ares das Escolas de Engenharia, cons-

tando de quatro provas: Matemática,
Física, Química e Desenho

A inscrlcfto no concurso far-se-á me-
diante requerimento do candidato, d.il-
rido ao chefe da Comissão de Orga-
nl-ac-o do Centro Técnico de Aeronáu-
llca (COCTAi, instruído com os seguin-
teVpap-'ls. a) - certidão dé idade ou
documento equivalente, provando ser
brasileiro nato, do sexo masculino e ter
no máximo 23 anos completos de dade.
na data de. encerramento das Inscrições,
b) — comprovante de estai em dia
rom silas obrigações militares; O -
tolha corrida, ou atestado de bons an-
tecedentes fornecido por autoridade po-
Itclal ou judiciária; d) -declaração,
firmada pelo requerente e subscrita por
duas testemunhas, de ser solteiro, e)
- ficha tle sanidade e taPacldadet,V1^c?:
firmada por médico; f) - *£$&£
•dc vacinação BCG; g) - fichaJndi\
duat de informações, preenchida pelai
candidato; h) — certificado de conclu-
São do curso cientifico ou clássico, ou
curso oficial equivalente, e h stor co
escolar. (O candidato que estiver cur-
8ando a última série do curso poderá
ser inscrito", atô a ocasião da matrl-
""Todos 

os papéis exigidos PW& .!"B"''-
çSo no concurso estão Isentos de impôs-
°Os 

requerimentos de inscrição e «.1
fichas exigidas deverão obedecer aos mo¦
delos expedido- pela-direção rio I.J.A.
ftsscs modelos, bem como os P™g''anrn.^

conhecImenVosbásicos gerais de I do concurso e 
^m^^__engenharia, em dois 

^^.&};i$f$g^

tr„ do INSTITUTO TECNOLÓGICO DR
Al'".RONAUTICA — São José dos Cam»
pos — Estado de São Paulo.

sentadas à última hora. Mereceram
aprovação apenas aquelas cujos pare-
ceres da Comissão de Finanças eram
favoráveis. Assim, caso o prefeito não
v»te um dos dispositivos, estarão Isen-
tos do pagamento rie imposto de trans-
missão os militares .associados da Car-
teira Hipotecária e Imobiliária do UU-
be Militar. Contra êsse privilegio bn-
teu-se inutilmente, o sr. Gladstone
Chaves de Melo, que preferia a con-
cessão tle uma medida de ordem ge-
ral, que não beneficiasse apenas gru-
po de pessoas. O plenário, todavia,
rejeitou uma outra emendas flo sr.
Cotrim Neto, Isentando do r referido
imposto os magistrados e £unc'oná;
r?os ria Justiça do Distrito Federal o
os funcionários do Montepio dos Em-
pregados Municipais.

O projeto, completamente desflgu-
rado, foi aprovado aos primeiros ml-
mitos do . dia de hoje.

SESSÃO DOMINICÁIi
Haverá hoje, a partir das 9 horas,

uma sessão extraordinária, convocada
em virtude de um requerimento do sr.
Telêmaco Mala. Deverá ent 5o ser
discutida a Mensagem no 106, que re,
eitrutura várias carrelrjis da Prefei-

Cerca de 257 emendas, dos maistura

CLINICA NEUKOCffitIKGICA
Dr. Paulo Niemeyer

^^^áÉ^i&ms^^Mm
CASA DE SAÜBK DK. EIRAS

Botafogo - Tels.: 36-5900 e 26-80.1.
Rua Assunção, ~

O prazo para apresentação dos reque-
rimentos de Inscrição está -berto. desdu
iá. encerrando-sc em 7 de. dezembro de
1951.

No Cursn Fundamental sSo ministra
dns os

IPASE
HOSPITAL DOS SERVIDORES DO ESTADO

A Direção do H. S. E. está comunicando aos médicos re-

cém formado» e ao- doutorandos do» Faculdades de todo o psis

oue foram antecipada, para o período de 1 a 30 de 
_j.ne.ro

próximo as in_criçõe8 de candidato, a médico, estag.ano. res,-

cientes, em 1952.

> O. interessado, devem »e dirisir, por carta ou pessoalmente,

à Secretaria do Centro de Estudo, daquele Hospital, k Rua Sa-

cadura Cabral, 178, 10» andar, Rio.

quais o aluno passa para
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Carniem Lamarr, candidata lanr

cada pela Embaixada do Bóó-go

OELÒ MAIOR BRILHANTISMO

DO CARNAVAL

f

)' 
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ESTA' 
funcionando junlo aa

- Departamento de Turismo,
da Prefeitura, um órgão

- técnico de colaboração, integrado
por cronistas carnavalescos, cuja
finalidade consiste em debater

: ieses, sugerir providências o pug-
í nar. enfim, y.lo maior brilhan-
' ííwíío du melhor festa popular1 daiáUlhde: o carnaval.'

;."_» obstante estar funcionando
>';.': dias, tendo realizado imicas
Mmiõés, sob a presidência de
AUXêdp Pessoa, uma inteligência
a» -orifiÇO t'* alegria geral, a
edmis-flo _8P€ci-/i-_<ia jã prestou
relevantes serviços ao poro, no
ajt-o. di: respeito ao triduo mo-
mt-sÇp. Citamos, por exemplo, o
caso das escolas de samba, aò do
coiih-ecimento dos interessados e
desconhecido do grande público.'.Sempre houve briga entre os
•aiiiblsias. Até o ann passudo
er-in duas as entidades quo rc-
presentavam a gente do morro.
OVimamcnto surgiu uma terceira
o se nâo era fdr.il conseguir uma
aproximação entr* rias. pastou o
assunto a ser julgado prática.
wvettío impossível.

P* jornalistas nun estão empe-
nltado* em cooperar rom u >>/i«-
iiiclpollrfod^, entretanto, tulo «o
dtiraÁ por i+iifildo*. assim r/nno
rírtn.dm nào *e deixou imprcssio-
nair com o m*o n diretor do
n\T.C. Uma reuni/Io (oi oohvo»
-adti, toda* o» mtin tmiid.-is rom-
,,.;,,,..».».» e nn l^iii, d-poli d*
inSiite, imi,- bôoa e troca d* deia.
i-.i.-, " problema ll-ou molvlao,

t)K»Uhirllti rmn -»'<« HlMidim n*
trê, entidade», rada ifiuil f-pW-
.. •'¦',,!, pnr niln ti* mui l»tlnn>
ri*1- i'etmotíU"

-i*»ttn, flwrd anrlquaotd*- o •-•
(-".-«i/in a./ uniundiiAlrírii di cnr*
,•4*. r t,"fi fmtnt;Hn di PW9,

vhWth
f

Iniciado o concurso para a eleição da
"Rainha do Carnaval"

Vai concorrer ao pleito promovido pela A. C. C„
como candidata da Embaixada do Socego, a
conhecida cantora e bailarina Carmen Lamarr

Provávela inscrição de Luci Lamour
Está praticamente assegurado o íxl-

ii tio concurso instituído pela Asso-
•i içfio de Cronistas Carnavalescos para

ek>„er a «Rainha do Carnaval dc 1HÕ'_>.
Iniclâclas as inscriçfies, anteontem,

ns telefones ria entidade dos jorna-
listas especializados nfio pnrnram ato
ttllntnr. Eram candidatas ao titulo
de soberana da folia que procuravam
saber das nàscs do pleito, todas inte-
"ressadàs cm concorrer ao mais movi-
mentado certame ria cidade.

Em principio, várias candidaturas
foram aceitas, dependendo as mes-
más, entretanto, do confirmação.

Uma delas, porém, foi ratificada e
encheu de lúbllo a classe dos cronistas
carnavalescos. Candldtou-se «io con-
curso da A.C.C, como representante
.ía Embaixada tln ' Sossífro, uma alas
mais queridas e conceituadas ngremin-
çiics carnavalescas ria metrópole, n
conhecida cantora e bailarina Car-
men Lamarr. artista do Tealro Jarriel.

Trata-se de uma linda moca. ca-
rinci ria «ema. nascida cm ^atum-
bl, a terra do agrl-o e que está dis-
posta a ser a .rainha» dos Próximos
folguedos momescos. Traba ha noten-
tro e em «boltes*. há seis anos ,e
possui muita «-bossa-» carnavalesca...

CONCORRENTES EM PERSPECTIVA

Sabe-se que serllo Ini.meras as con-
correntes ao concurso da A.C.C., w-
clulndo-se entre elas artistas de rá»
dlo. do teatro, do cinema e mocas oa
S°_nt?edCns 

prováveis candidatas, pode-
mos citar o nome de Lunl Lamour, in-
tegrante da companhia de revistas do
Teatro República.

Querem epeçutar um despejo basea-
do em dispositivo de lei revogado

Apelo ao juiz da Terceira Vara Cível para que
suste as intimações aos moradores do Morro

 dos Prazeres
Recebemos, com o pedido de publl-

tação, a seguinte nota:"A Aliança de Solidariedade e Pro-
icção aos Inquilinos protesta publica-
mente contra a ilegalidade que a As-
«nclaçfio Hospital Itapaglpe, sucessora
da Associação Hospital Alemão, preteri-
ri» fazer aos moradores do chamado
morro dos Prazeres, à rua Barão de
Petrôpolis, valendo-se para tanto do
uma sentença de despejo, decretada ha
nove nnos passados, fundamentada em
artigo do Código Civil sem eficácia
atualmente, rievirio ás sucessivas leis
da inquilinato promulgadas desde -94-.

Acresce que a dita sentença, que foi
proferida em lfi de maio de 1942 pelo
então juiz da 3.» Vara Cível, hoje ale-
lembargndor Narcélio de Queirós, de.
cretou o despejo de apenas TRINTA
PESSOAS, conforme certidão dos srs.
oficiais de Justiça constantes dos au-
los, pois a ação' foi proposta contra
João Tostn do Couto e mais. vinte _o
nove Inrilvlaluos, então moradores do
morro os quais foram citados e mui-
to-, deles já não residem no local e
alguns ntá jâ faleceram, nao podendo,
dêsse modo, em face da lcl 1.3(30, em

Luci Lamour, cuja candidatura
vai ser lançada por um grunn de

admiradores .¦

Noite de São Silvestre
na avenida Rio Branco

Colaborando oom o Departamento de
Turismo da Prefeitura.. que resolveu
cancelar toda- as festas que programa-
ra para comemorar o fim de ano. aten-
,'endo a um apelo da Comissão Nacio-
nal de Energia Elétrica, a Associação
tle Cronistas Carnavnlesvos, pela sua
diretoria, dellberju náo promover, êste
ano, a sua tradicional batalha de con-
íctl na avenida Rio Branco.

O povo entretanto, nno ficará prl-
vado rie vir á TUa comemorar a noite
du São Silvestre, pois além da ratra-
cã. que par certo constituirá a che-
gniln rin S. M*. Rcl Momo, com a sua
passeata integroria pelns representantes
dos clubes carnavalescos, haverá ainda
um desfile de escolas dt» nambo pela
avenida promovido pela Conferiivação e
outro nR praça Miiuva, pntrorlnnrio pola,
Fedvrocft, e pela Uniáo, conjuntnmente.

CoRlIa-sc alndn dc dotar aquela ar-
tt-rln da> coivios. nor. qunls tocarfto
Imnrins de múslcni mllllnics.

a sede da rua Álvaro Alvim estará no.
vãmente aberta para nova noitada
carnavlesca.

Grupo dos Inde-
pendentes

Em sua nova sede, na antiga «boite»
«Big Rio», o Grupo dos Independente.!
fará realizar amanhã, das 23 àa 4
horas, o seu «reveillon-. ôttmamento
acomodados r.tmo se acham ntualrm»n>
te e a despeito do «calor» que então
reinará, os Independentes prometem
proporcionar aos seus a.soelado- «
nmigos uma ív-M. inesquecível.

Que assim seja...

Clube dos Demo-
cráticos

EMPOSSOU-SE A NOVA DIRETORIA
Empossou-se, na noite de ontem,

vigor ser o despejo executado confrn
o.v novos vioradores, que não foram
partes no feito, nem dele tiveram ciên-
cia.

Trata-se, ao que tudo indica, de uma
manobra ilícita do Hospital Alemão,
para forcar a Prefeitura a desapropriar
a área, em prejuízo do erário munlcl-
nal. de vez* que não só é Ilegal a me-
ílttla como também Impossível a exe.
cucãb do despejo de 7.000 pessoas, sem
graves riscos de ordem publica.

Por outro lado. a A.S.P.I. está cer-
ta de que o M.M. rir. juiz da-8,- Vara
ria 3» Vara Cível, reexaminando o caso,
mandará sustar as IntimacaV, que es-
tão sendo feitas, indistintamente Modo»
os moradores do morro com nobser
vílncla de normas estabelecidas no Cô»
digo rie Prcesso Civil e em alescórdo
cem as determinações do seu despacrw
aue mandou notificar os réus e o,
ocupantes do imóvel, que outro não
oode ser senão o que fica á rua Ba.
rto dí Petrôpolis, 280, não abrange**
do áreas situadas em outra rua, isto
6, a travessa dos Prazeres

Sustando a medida, o M.M. dr. Jui»
terá praticado um ato perreltarnente • 1^»
gav:. humamo, fazendo, ainda volat
a paz a milhares de lares de familia»
brasileiras."

Examinará a_ necessi-
dades da indústria e do

comércio de Santo
André

ISTITUTO LA-FAYETTEJ
Deparlnmento- Masculino, Feminino e Secao Preliminar.

Departamento Masculino, Feminino e SecSo Preliminar.

Cursos de Férias para Admissão cm wgunda época. Matrículas

para todos os Cursos, inclusive o NORMAL e Q CONTADOR

ató 31 de janeiro. Prospectos e Ini or inações: - Kua Hadock

Lobo, -53 e rua Conde de Bonfim, _M - Tels.: 28-8786, 28-8787,

48-9367 e 28-4343.(

AVISO

Em sua próxima viagem a sao Pau-
lo o sr. Josfe Estefno, diretor da Car-
teira de Crédito Geral do Banco do
Brasil, fará. no dia 4 de janeiro, uma
visita especial à Agência de Santo
André, a íim de examinar, em contao-
ío com a administração local, as ne-
cesal-adèa da Indústria e do comércio
daquela florescente cidade paulista. 1 -

gadas àa atividades de nosso prlnci-
pai estabelecimento de crédito.

POSITIVISMO

O DR. MUNIZ DE MELLO, com estudos especializados

na EUROPA e ESTADOS UNIDOS, avisa aos seus amigos,

clientes e colegas, que instalou em sua clinica modernísslmn

aparelhagem de ULTRA-SOM, para aplicações de ondas só-

nicas contínuas e de impulso, para tratamento de: BEUMA-

TISMO - CIATICA - MIALGIA - LUMBAGO - NEVRAL

GIA - FT.EBITE - INFLAMAÇÃO DA VESICULA - SINV

SITE e ASMA. Instalou, também, aparelhos de VAPOZON r

TIIERAFEUTOZON, para aplicaf;5es de OZONA, sob a forma

de Injeções, banhos, duchas, distéres no tratamento radicai

de: OLCERAS - MOLÉSTIAS DA PELE - ERISIPELA -

HEMORROIDAS - FISTULAS - OSTEO MIELITES -

ARTRITISMO - OTITES - CRAVOS - ESPINHAS -

SEBORRftlA. A clínica dispõe de um corpo de médicos

especializados.

CONSULTAS: Cr$ 50,00 — Das.9 às 11 horas, e das 14 as

_9 horas — Aos sábados, só pela manha — RUA DO CARMO,

8 (esquina da rua Slo José) - 8' ANDAR — SALAS 808 %
813 — TEI • 82-7688. » »

Primeiro decênio <ia
» A. C. C

Comemorará a Assoclaçáo da Cro- i _yft _„--__.- mllmts noliei até entán
nlstas Carnavalescos no dia 12 dei , ,_ .castelo»,
jnnelio próximo, o primeiro decênio de |
sua (undncfio. A data será festlvamen-
te celebrada, achando-se em elabora-
çáo um Rrnndo programa.

Snhe-so quo cntiv os festejos n se-
rem renlizados. ftRura um hantiuelc dc
duzentos tnlhere.; no Illr-h-I.lfe. Rditll-
monte cedido pela Empresa Ta-icoa!
-Çgret'3. svRuldo rio r-nind.» halle para
o qnnl srráo rilstilhuirio» convite».

 ._, rONFERÊNCIA- PROGRAMADAS
solenemente, a nova diretoria do Clube \ .lSv' HOT'E AMANHA E TÊRCA-
dos Democrático-, encahecada pelo seu I "™ FEIRA
prealdtfnte pcrpétU), Alfredo Silva.
Contam, atualmente, os oCaraplcus» será realizada hoje, ás 1Ci^noros
com a presença de Paulo Teixeira na tia manhã, no templo da Humanlüaae,
vbce-presidéncla. -o que nos parece ser U rua Benjamim Constant 74 "ma
um bom augúrlo. Baseados nessa lm- - ¦¦--•' ^u" -A •»'"=>">"•
pres3fio, somos levados a acreditar
que a festa programada para amanha

w
Oordfto d» Boi» Prôte

V*l tiHvcr iniilti. fhflrfl h» im«»i»_a»i»
il» nu» lm iVitilf.o dn Hii» ••"•••»¦ ."*"¦
nnllD <i« IH 'IUCIII qul/rl' lli»ll>«l l#W *-***
.|ii»r»i K«M A i oid*m rt** «TUf'l-1»

fi. iPÍUeí#» ti» aWhid»». rir," d. MM,
a iiiiil ps* b*míí ialumiiAvi rvita
*r„ «tll|i(>lfRl)f>'* fl»» •»l'<«*' »'»'*¦ *t!"*.*

nii» mm*> *-<'« hnw*». H'*"- «*"'*
«(«_» íl»* IMIfH%,

Embaixada do Silêncio
Conforma» noticiamos ontfm. ¦¦> snlára

rtn fwtn» dn Clnrlánalln. calai»* cnprl-
phoianm»'iitr onininenlnilo nn nnlt,. ai»
Sá». BÜVéltr.1 POlo nrllHla Milton Amn>
r»l, para o Já iHdW»lfiiial hall» da» imo
naivi, que m» rinll_nr>. ii" illllmo alln
da*-»»»» «lio. diu .íl h» 4 liota» <ln ma.
itiill'ridn. Tii'1't Inrtli-a nno o «fiuniivul
KMlliiRiln» ini «imo f'»i dinomlnufl- •
fulai a)a> atnanliA, nn .*(l| dn fCdCUlt»
llillll,., »a>iá, cninn »t>m|U' Iem »ldJ.
mnl» umn rmurt.» mlla» pií-i-arnavaleia.»
dra frimlll» do» .lilllitlf-»»,

( iul>«¦ di- F.-nii.iioM

Pierrots da Caverna
Será dado na noite de «manha, no

?Moinho» da rua Almirante Barroso, o
«gilto dc rnrnnval na rua» pelo» me-
lhor.» - «emprv anlmndo» follaV.a quo
Iniogram o Cluhe alo» Piem!» da Ca-
veinn,

A «reilmAnlra inoma»»ca. I«r* lugar
alurnnt.» »i halli de fim de ano que •
aiRremIacno rte Frod oforecará «o »«u
aiundrn •m-lnl,

Embaixada do Socêgo
Ti-»nr«ma»nta>, mm •»»»» lurma ixjd»

h_Vfí Ilido, iflaaraai» »w*_o. Dfpa.l» ai"
n«vif.in •« Mbildido M nolta dl on-
Itin. mima fa>ila uu„ aH»l«mu aaninla'!»»».
ti» ftnaa aa-na»» llaiUrtflO»! JA »>' atntn
Invirtifllm» # pUjUdlfth*- P»'» «a •¦*•* I

Muito mi»»* o»«» ,*\*)m liHiimdo» «.iiiofi. d« jminM..__*»»_• •"]__••!
„ ,U, r.rflivil taUm, »i «í"lo»-'d»"» Mlâ fiii'l« «ff»«»» KSt_l_.-_r*_.2'
ít i ..(>., i.i '»»•'¦¦-¦¦ »*» «"•» tf*», fl'»'i*nt0* d» i**inli_ d# «Tirticivni. * •'•
utiv .«* im»(»»»'. « mi di>iee »m*m íli»>i C$mm 1 *••»*•*•>

,-onferênciá sôbre cA situação do Po-
sltlvlsmo após á morte de Augusto
Comte», encerrando a exposição anual
rio conjunto da Religião Positiva. A

FESTA umversal DOS MORTOS
Amanha, 31, ás 20 horas, será rea-

! izatla, no templ.. da humanidade _
rua Benjamim Constant 74 (Glória),
urna conferência pública sAhre a —
«Festa universal dos mortos».

Sumário : Nr. a-alendárlo positivista
o ultimo dln dn nno, o dia comploinen-
tar á dedicado í. eumernornçno dos
i-nrtoj — Iristltulçfio dest» festa pelo
Catolicismo, mns sem ter o caráter
dc universalidade que lhe dá o Posi-
tlvlimn — íl» grande Importância do
culto dos iv.i_»»ns - Conforme obser.
vou Vleo, aVsa- culto * característico
dn ospaJaia) liumiin- — Kvailuçlii) do
culln rto» moita.» I No Fcllchlsino. no
Pnilic|»tni., no Monotelimo t>, flnnl-
menu-, no Po»Ulvl_mo — Concopgno
Cientifica ala morte - - Initltuloflo
coniclonto .i» vldn «ubjollva — Reali*
fliiala» a» lUpéllurl.ll.de rta>ai«ll COnCCpÇllO
-- o» vivai» nfto iempre o eaoi yee
nmi». necwihrlsmonie lovernadoi i^in»
mm-ln»,
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fflARIAlUIZA,RlpOrOR"ítS,outrc«

Juízo de Direito da 2' Vara
da Fazenda Pública do

Distrito Federal
EDITA- com o prazo da» vin,
to dias Para citação de EU-
ÓÍSSIO GONZAGA LIMA t
sua mulher, nns autos dc açiio
dc despejo ame lhes movi- o
Instituto do Previdência e As.
Sistência. alos Scrvldaircs do
Estado (ir ASE), na fnrni»
abni .0:

DOUTOR JOAO CLAUDINO DR
OLIVEIRA E CRUZ, Juiz em exer.
ciclo da Segunda' Vara da .Fazenda
Pública, do Distrito Federal, etc.

PELO presente edital com o prazo
de VINTE DIAS cita a EUGÊNIO GON.
ZAGA LIMA e sua mulher para res-
ponderem aos termos de uma AÇÃO
DE DESPEJO, tudo de acordo com a
petição inicial, petição de folhas de-
zessete e depacho adiante: — PETI-
CAO INICIAL: — Excelentíssimo Se-
nhor Doutor Juiz de Direito da Vara

a Fazenda Pública. O INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS (ÍPASKi,
entidade autárquica, com sede neu»
Capital, a rua Pedro Les-.a numnr-
trinta e seis, por seu procurador infia
assinado, vem pela presente propor
contra EUGÊNIO GONZAGA LIMA,
brasileiro, casado, mecânico da Im-
prensa Nacional, domiciliado e ivsi-
dente nesta Cidade, à rua Almeida
Gonzaga número trinta e cinco, Vila
(.TOiarí em Campo Grande, a presenle
at-So de despejo pelos motivos e fun-
.lamentos que a seguir expõe a Vossa
Excelência: 1) — O Autor celebrou com
o réu um contrato de locação (do-
cument, um), do Imóvel localizado e
descrito acima, pelo prazo de um ano,
mediante ó aluguel mensal de Crí 267,00
(duzentos e sessenta e site cruzei-
ms); 2) — O contrato acima referi-
do, 

'continua 
em vigor por ter sido

prorrogado em virtude dos termos rias
leis de inquilinato que foram promul-

¦ gadas; 3) — Acontece, porím, que o
Róu vem Infringindo as tlisposiçõc.i _x-
prçssás das cláusula» contratuais, pnl.a
acha-se um atrazo no pagamento rios
aluguéis e também por haver cedido
a !ocíii,'*io (documento dois»; •') —
Com tais atitudes, o Réu praticou In-
frações condenadas pela nossa aluai
Lei do inquilinato (Lei número mil e
li.sentns de vinde e olto-doze-novecen-
tos -' cinqüenta) no seu artigo segunrio
e na cláusula • sétima rio mencionado
contrato: «A cessão da locação, a sub.
locação total nu parcial c o empréstimo
riu pròriio dependem de consentimento,
¦por escrito, do locador». «E' veriario
transferir êste contrato e o imóvel br
cádo destinado à residência da familia
d» Locatário, náo poderá ser sUbloea-
do, emprestado ou cedido gratuitamen-
tea. 5) — A atitude assumida pelo réu,!
cuquadra-se perfeitamente nos incisos
um, dez e onze rio artigo-quinze ria
mencionaria Lei rio Inquilinato, *>ie
riüo ensejo a propositura ria cornpe-
tente ação de despojo para quando
ta(s dispositivos Corem infringidos; D-

«se o loL-alãiio não pagar o alu».,
guel e demais encargos ho pf"-:o con-,;
venelonado. ou, na falta dè*.crintra.lt»
escrito, até o- dia DEZ^tU» mir,. do»;
calendário seguinte- ao; vcriçiaó»; X).'

«Se. o locatário infringir obrigaeãar»
legal ou cometer in;____«> grave **•
olírlgação contratual; XIl — tSe -
locatári-, infringir o displsto no arti-.
go segunrio desta lei»; 6) — Tendo
licado provado, que o réu cedeu a lo-
cação do Imóvel objeto ria presente
ação com a exibição do atestado for-
necialo pelo doutor Delegado do VI-
géEimo Oitavo Distrito Policial em
cuja 

' 
jurisdiiç&o Se acha localizado .j

imóvel citado, e também que d Réu
j atrazou-se no pagamento das aluguéis,

que sâo devidos no total de sete 171
I meses e dezenove (19) dias, contados
! rie fevereiro até set^mbr,.., do rorretits

ano à razão de CiS _G7,00 (duzentos e
I sessenta e aete cruzeiros) mais os

impostos à razão dc Cr$ 10,2n (dez
cruzeiros e vinte centavo»! caria, jus-
tificam plenamente a propositura da
presente; 7) — Isto pôslo: Requer o
Autor com fundamento nos incisos um,
riaz . onze ¦ do artigo quinze já cita-
dos e transcritos, combinado com o
artigo trezentos e cinqüenta e seguin- i
tea do Código de Processo Civil, sa
dign_ Vossa Excelência rie determinar
a ex"petUs_>.3 do manriado de citação
ao neu para purgar a morn no prazn
legal ou apresentar a contestação sob
pana de revelia, requer outrosslm fe-
jam cientificados do inteiro teor fl»

I presente qualquer estranho que se acha
j ocupando « imóvel. Finalmente, decla-

! ra o autor qua se acha equiparado a
1 União em tortos os seus direitos,

privilégios e isençOes consoante o es-
tlpulario no artigo quarto dr» Decreto-
tel número dois mil seiscentos t- oiten-
tn, e cinco de doze-doze-mll novecentos
e quarenla, e protestando ppla produ-
ção tle tortas as provas admitida; em
riireito. Inclusive depoimento ppssonl
rio Réu sob pena de conferi. ri;i n
presente para os ?feli os fiscais o
valor de CrS*. 3.204.OO (três mil riu::<m-
tos e quatro cruzeiro-). Espera pois o
Autor, seja julgado procedente-n pre-
ssnte ação, dscrctr-itij-j-se rescindida a
locação o conseqüente despejo, ronrie-
nanri»' o Réu nni custas e honorários ris
advogado por ser de direito e inteira

, , JUSTIÇA. Nestes termos, pede deferi-
** I menVx Distrito Federal, Procuradoria

Judicial do IPASE. tm quinze dr ou-
tubro de mil novecentos e etnqiient n •
um. (assinado) Carlos Alberto Bocnyu-
va Carvalho. — PETIÇÃO — fl-. 17 7
Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz d»
Direito da Segunda Vara da Fazenda
Pública. O INSTITUTO DE PRF.VI-
DÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SER-
VIDORES DO ESTADO (IPASE), P""
seu pr.xurarior i>nfra assinado!, nos
autos da ação de riespejo que move
contra EUGÊNIO GONZAGA LIMA.
vem expor e requerer o seguinte: Km
face da certidão de folhas lavrada peln
Oficial de Justiça, verlflca-se que o
Réu nSo habita o imóvel objeto dn
presente ação, bem como acha-se i»"1
luga- incert, e nfio sabido: Acha-se
po-tanto perfeitamente configuraria a
hipótese nwntada no inciso Um rio
crtlgo cento e setenta e sete do Çódle*
rie Proces-so Civil, que determina sela
feita a citação por edital — Diai-.'*
do expôs';-), requer o Autor a Vo»s»
Excelência que se digne dn mandar
exnedlr o comnetente edital de citação"ara 7«r publicado nos termos ria lei.
cer-,0 requer ainda que sela o sni
prazo contado ?>•> mínimo, lst,« é. pnr
vinte t'.'.ns (artigo cento e setenta "
oito quarto! nm vítstfl de Irnlai-5"
de umn na-.ln rie desppio em que mn
dos fundnmentns é n fnltn do pagn»
mrinlo de alupuerc.a. Nestes lírmo.»,
o..da> aleferimen'.!. Distrito Ferieral.
Procuradoria Judicial do IPASE em
vpIc de alezemhm de mil hovnoenlo» a
¦ Inqu.nta e um. (assinado! Cario» a
Rqcbvuvb Carvalho. -- DESPACHO!
— ,!, Rim. Hlo, sete de d.i.mbro «*
mil nowcrnlriH 1» cinqüenta a» mr-
»,,- ¦ imiii»»» Jou «j cinudlnn. — F., pnr*
nua» a'lia»giii> no r»>nha>cliririito »l»>i l'""''
iniiiidmi o DoUlor Juiz .KBídlr »» l*'*'• • ni*» idüal nue _wí piiiill»'ii'ln l-»l*l
lin»»»>in«ii »¦ ..flsiado uni tx.mplm •"»
liatmi» d» COltÚmi l)»a|, f |iH«»-il".
na»ilH Clilli.lfi ilo Mli. .ia» ,tfil!»»ltn »»''
lurai dia» ain tn*» alaa di»fa»ml'i"rt al« ,rl»
na.vi.avnt.'i» • .'lliaiaiHiln * llln l'(l>
lallla. Vlrlnr ll»l»a>llii. #»cr#,.-«.llla! I»lt».
"•nUdo • e»iia»vl, r, iu, -> Birrlvl»
Ulfríflt), n «li*«ía»a-»>v!

,il»|'/. am. » J._8 I l.ii.lirty i, Oll»
I ifii»,
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Guerra contra Papai Noel
R. Magalhães Júnior

Está declarada guerra de morte ao Papai-
Noel. Telegramas anunciaram que na Austrália
educadores realistas, em programas governamen-
tais, transmitidos pelo rádio, .« explicaram às
crianças coisas que elas detestaram saber, extir-
pando o mito secular e afirmando que, em vez
de Papai-Noel, o que existe mesmo, no duro, é
Papai-Mamãe. Na Europa, volta-se também con-
tra o velhinho barbudo, de roupa vermelha, com
o qual sonham os garotos e garotas sem preco-
cidade, não a coorte de educadores, mas o pró-
prio clero, segundo nos comunica o correspon-
dente de um dos vespertinos cariocas, «A Noites:.
E por que? Porque o clero entende que Papai-
Noel -é um usurpador, pois desvia as atenções
que, no dia da natividade, deviam ser dirigidas
ao Menino-Deus, ou ao Verbo feito homem. No
fundo, uma ciumada sem maiores conseqüências,
pois o Papai-Noel incorporou-se, definitivamen-
te, às tradições cristãs, e com tarrta força que
atrai, para elas, até mesmo aqueles que partici-
pam de outros credos, ou que não têm credo al-
gum... Além dos membros do clero europeu,
voltam-se contra Papai-Noel também os psica-
nalistas, homens de grande, de desmesurada
imaginação, e que vêem, nisso, uma manifesta-
ção do que convencionaram chamar de «com-
plexo de Oedipo», além de decidirem que a rou-
pa escarlate do bom velhinho representa um
motivo de exeitaçâo sexual. Ora, vejam só! Não

é preciso dizer que os nacionalistas de alguns
paises também se prepararam e com antecipa-
ção, para aniquilar Papai Noel. No Brasil, um
grupo, com o Sr. Cristóvão <le Camargo à fren-
te, quis instituir, como sucedâneo, o Vovô índio.
Mas a idéia não foi adiante. Caiu mesmo, pri-
meiro no ridículo, e depois no esquecimento,
porque não é da mentalidade do indio, dar bu-
gigangas, mas sim receber presentes.'O tuxaua
.dos Calapalos, ao que parece, mandou um tele-
grama aos chefes dêsse movimento, sugerindo
que o novo Papai-Noel se chamasse Vovô Ron-
don... Talvez o movimento anti-Papai-Noel,
que vai agora da Austrália ã França, tenha o
mesmo destino que o do Vovô Índio no Brasil. Um
mito como êsse tem muita força. |E essa força
resulta cle uma coisa indestrutível: a ingenuida-
de e a confiança de muitos milhões de crian-
ças. Estas não sabem, nem'quererão nunca sa-
ber, que Papai-Noel foi criado por uma câmara
de comércio hanseática, como um meio rie re-
clame comercial, de promoção de vendas de fim
de ano e que passou, depois, da Alemanha, a
ter a mesma serventia no mundo inteiro, —
Santa Klaus, Pérc Noel, Saint Nicholas, Papai-
Noel, etc, — sempre com as mesmas barbas de
neve e o mesmo capus vermelho. Para algumas
crianças, a força mágica, o poder miraculoso, a
dadivosiclade de Papai-Noel, é simbolizada pelo
capus vermelho. Minha filha Rosa, que tem cin-
co anos, vendo há dias uma vitrina comercial,
em que havia uma girafa com êsse barretinho
sugestivo, apontou-a logo, entusiasmada: « —
Papai! Mamãe! Aquela girafa ali é também
Papai-Noel... Olha lá o capusinho dela...» En-
quanto houver essa ingenuidade na alma das
crianças, Papai-Noel nunca morrerá. Ao contra-
rio, terá forças para enfrentar as mais estra-
nhas metempsicoses, desde que o barretinho
simbólico acompanhe as suas transmigrações...

Receberam suas espadas os guardas-marinha da turma Renato de Almeida
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Gulllobel
Presidiu à cerimônia o chefe do govêrno —

Os novos oficiais
Inaugurações no Arsenal de Marinha, após a solenidade — Sancionada,
a bordo do «Barroso», a Lei de Fixação dos Efetivos dos Oficiais do Cor-
po da Armada e dos demais Corpos e Quadros da Marinha de Guerra

Compre

:lifÍ' fl mr^wm*. 1Ê^s

m *E S H

esta
Semana

em qualquer
dia da Semana

artigos
preços
dias

R, ASSEMBLÉIA,50*54obQ
AV. COPACABANA, 557

R. GONÇALVES DIAS, 89

CONFUSÃO PERIGOSA
Rafael Corrêa de Oliveira

Quatro aspectos das solenidades cle ontem, vendo-se o presidente da. República,, no alto, à esquerda, ao

sancionar a Lei cle Fixação dos Efetivos; à direita ladeado, a bordo do "Barroso", pelo comandante
dêsse cruzador; em baixo, à esquerda, ao passar em revista os novos quardas-marinha, .em companhm do

ministro da Marinha e outras autoridades; e à direita, outra vem a bordo do "Barroso acompanhado
do vice-presidente da República, do governador rto Estado do Rio, dos ministros da Marinha e aa

__:  Aeronáutica e de outras autoridades. —

^^^^tl^<^^^^^^^ < INZIJKO BOI.A — Bonito «'io- TKH.MíhUKTHO — Superior arti-
ÜHI 'Tu S.* I êllÉlP 7f,i<'l> *""' vidro Ri-Hin-iido ile Hi- cn rom Certiflca-ln (Io Garantiu,
llll I 1Él^J1lJL_J1IÉ1 vrruns coros, al«.a <1p mrliil rro- f.iliri.m.ôo «li- «Xlppon Clinicai
||||| ^^^^^^^^^^^P mado  Snmriitt- ««Mu «tem a na Thernmmetrr Co. Ltda». — S«'i-
HÜ lllillllilllllill^ <,t' *••"'" p"r mento rsta nemana do 85,00 por

^^^^•fflp^^^.^^ TAI.HKK IM1IVIIH Al, — ótimo CALÇÃO IDKAI. — Lindo traje

^^KSSsgSSi^Slll conjunto composto de j-arfo, co- para crianças d«* 3 a 7 anos, bu-

^^«^S|^jjfjfi^^^ lhor do Knpa o faca com lamina pprlor tecido de Krm.de resistòn-

iÜ*^ T§ de açu. Verdadeiro presente dei- cia. — «Mimo para iiro dlArio.

||j ta semana, de 211,5o por apenas ne 25,00 por somente.

Wrnnt*Tfà^Wl^ CHINELO OE PALHA — Bonito
1 •**•«*»' klJkSálNlAjl e utllissimo chinelo de palha LUVAS 1>E BORRACHA — Ma-r-

llg . :JHÍ|P trancada, debrum em diversas nifiro artigo em puro lastex, n

f|-fAíF^lllÍr«l«lll sfirPs. artigo indispensável para proteção para as donas de casa, •

I t i 1 «1 êllliaSslll ° lar  Agora por somente e agora por multo menos, de

3 LOJAS «•ft.^ffiBjpt-fc

REALIZOU 
- SE, ontem, pela

manhã, na Escola Naval, a
cerimônia do encerramento

do ano letivo e entrega das es-
padas aos novos guardas-ma-
rinha que acabam de terminar
o curso daquele estabeleci-
mento.

O ato do encerramento, que
foi solene, teve a presidi-lo o
chefe do govêrno e a êle com-
pareceram o sr. João Café Fi-
lho, vice-presidente da Repúbli-
ca; os ministros da Marinha, da
Guerra, da Aeronáutica e dt*,
Educação; o chefe da Casa Ml-
litar da Presidência da Repii-
blica; o diretor geral do Ensino
Naval, vice-almirante Armando
Pinto de Lima; o diretor da Es-
cola Naval, contra-almira-nte An-
tônio Alves Câmara, e outras
altas autoridades civis e milltft-
res, nacionais e estrangeira»,
além de grande número de con-
vidados.

O presidente da República foi
recebido naquele estabelecimen-
to de ensino com'as honras mi-
litares que lhe são devidas e,
em seguida, conduzido ao pátio
da Escola, onde se encontra-

PIANOS
Novos 1/4 cauda

APARTAMENTOS H, ARMÁRIOS
Oe Hamburgu, Alemanha dlre

Lamente importados peia casa j
Medina, especializada no ramo, oi
ramosos pianos Schiedma.ier, Dor-
ner, Schimei, Theln, Becrutelm
Preços ocasião, a lungo prazo aem
Ciadoi, ao público e revendedores,
variados modelos t cores, última

palavra em qualidade técnica
moderna.

RUA CHILE, 27 — Fica paralela
\ Av. Rio Branco e Gal. Crnrelrc

vam formados os novos guar-
das-maripha e os demais aspi-
rantes, ali passando-os em re-
vista, na companhia do minis-
tro da Marinha e do diretor da
Escola.

Terminada a revista, foi o
presidente da República con-
duzido para o passadiço da Es-
cola, de onde viu ps futuros
oficiais da Armada deposita-
rem os respectivos espadins de
aspirante sobre a meia, para,
depois, receberem as espadas
correspondentes ao seu novo pôs-
to, as quais foram entregues,
t-ma a uma, pelo chefe do Go-

' vérno, ministro da Marinha e
outras altas autoridades.

OS NOVOS GUARDAS-MARINHA
São os seguintes os novos guardas-

marinha nomeados: — no Corpo da
Armada — Hugo Stoffel, Armando
Amorim Ferreira Vidigal, Celso Pi-
nheiro, Osmar Paiva, Ivan Câmara te,
Nilson Gonçalves Damásio, Américo
Lobato Maia, Manuel Bernardo Gui-,
marães Matos, Ronaldo Gabeira Fer-
reira, Carlos Pieper, Francisco Paulo
Magaldl, Danilo José Barbosa, Pedro
Taafe Sebastiani, Álvaro de Sousa Coe-
lho Wilson Mourâo dos Santos, Max
Justo Guedes, Valbert Lisieux Medel-
ros de Figueiredo, Ivan Fleiuss Car-
neiro Eduardo de Oliveira Rodrigues,
Luis Carlos de Freitas, Hélcio Terra
de Faria, Luis Fernando da Silva Sou-
sa, Wilson Fleury Campeio, Fernan-
do Paulo Nunes Batista, Henrique
Otávio Ache Plar, Amauri Albuquei-
que (lo Nascimento, Luis de Farias

Melo, Heraldo Messeder rie Sousa,
Múclo Plragibe Ribeiro de Baker, Luís
Aureliano Castilho, Elbert Denys Pe-
reira, Aloisio de Carvalho Neiva, RI-
cardo Raposo Carneiro, Jorge Teles
Ribeiro. Mário Edelman, Heitor An-
tônio Fernandes de Oliveira, Odir Mar-
ques Buarque de Gusmão, José Augus-
lo Didier Barbosa Viana, Hilton Tupi
Carvalho cle Mendonça, Arnaldo Ovale,
Celio do Prado Mala, Jorge Mendonça
Tibau, Ademar José Soares Moreira
Cruz, Newton Ferreira Leilão, José
Batista de Mendonça Júnior, José Crus
Guimarães Matos, Alberto de Oliveira,
Reinaldo Pires Coelho, Nelson de Al-
buquerque Correia Gondim, Roberto
Cardoso Brochado, Roberto Prochet,
Gerson Lima Veiga, Agnelo.de Carva-
lho, Almir Gonçalves Dantas, José Ma-
ria Penirio, Antônio Paruolo . Filho,
João Francisco Cuidas Neto. Hercel
Ahrenris Teixeira, Carlos Eugênio Oso-
rio Paiva e Domingos Pereiri de Oli-
veira. No Corpo de Fuzileiros Na-
vais — José Mato» Cortez; so Corpo
de Intendentes Navais — Joz Aarira-
de, Yoney Braga e Leopoldo Fernan-
des Quadra.

A Escola Naval apresentava um as-
pecto festivo, ostentando bandeiras,
ílàmulas e flores por t°d0B os recan-
tos. O número de famílias presentes
era enorme e os novos guardas-mari-
nha tiveram as suas platinas coloca-
das pelas respectivas madrinhas, sob
os aplausos de todos.

OS PRÊMIOS

irTiriiiHimm;
CONSULTEM NOSSAS TAXAS

Sanatório N. S. Aparecida
Doenças nervosas exclusiva-
mente para senhora*. Direto»
ClínitSo, Dr. Jofto S Campos

Rua D. Mariana, 182 —
Tel.: 2«-2»«3

Instituto dos Industriários
AVISO

A Tesouraria Geral do I. A. P. I avisa aos
interessados que no dia 31 do corrente seu
expediente externo será de 9 às lOh 30m, náo
havendo expediente nos dias 1' e 2 de ja-
neiro de 1952.

(a)Evandro Lopes — Tesoureiro geral

********a*a*****W****M*mmmm*1mmm'

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -DO
RIO DE JANEIRO

EXPEDIENTE NOS DIAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO
A Administração da. Caixa Ecoaômica Federal do Rio de

Janeiro comunica que, para efeito de eacerramento de exer-

cício, adotara o seguinte horário de funcionamento nos pri-

meirns dias da semana vindoura:

DIA 31 — SEGUNDA-FEIRA — Expediente normal am

tèdai ai dependénclaii ate at 16 horas.

Dl A 1» — TERÇA-FEIRA — Nio havara expediente.

DIA 2 -- QUARTA-FEIRA — SA abrirão, das *h30m ai

121*30111. a AgAnrU Central da Dep/nlloi, a* Agenciai de Pe-

nhórai • OI PoitOI rl» Vaiwla de S»ln» CamleUrla, Rio Branco

• Cunlral, *•«« nn •áif(lJ0 d» Milrl», à ma Tr»a» da Maio,

.1.1Í.15 — ièrtiê,

mãâ m

mm

Apôs a terminação da entrega de
espadas, foi procedida a distribuição
dos prêmios, a saber: prêmio "Fará-
day", consistindo em uma medalha de
oui-o em cunho próprio, para ser ou-
torgado ao aluno que mais se distin-
BUisse no estudo da eletricidade e
suas aplicações na Marinha. Êsse prê-
mio coube ao guarda-marinha Hugo
Stoffel, que o recebeu das mços do
diretor ria Escola Navsl: prêmio "Con-
rie de Anádia", consistindo em uma
medalha de ouro de cunh*» próprio,
para ser outorgado a*» guarda-marl-
nha que com mais brilhantismo tivesse
terminado o curso da Escola Naval.
Coube êle ao guarda-marinha Hugo
Stofíel, que o recebeu rias mãos do
coronel Herwienegild.o Pôrto Carrero,
presidente do Institulo dos Docentes
Militares; prêmio "Hughes", coiuís-
tlndo em um sextante "Hughes", para
ser outorgado ao guarda-marinha que
mais se tivesse dlslinguido nos estu-
dos de navegação astronômica e ins-
trumentos náuticos. Recebeu êsse prê-
mio o guarda-marinha Francisco Pau-
lo Magaldl, das mãos do sr. william
A. H. May, dlretor-gerente da Tlior-
nveroft, representante da firma Hu-
ghes & Sons; prêmio "Eleazar Tava-
res" consistindo »m um hinóculo de
navegação, para ser outorgado ao
guarda-marinha que mais se destacas-
se durante o curso em crença profis-
slosal, lealdade militar, habilidade e
desenvoltura de marinheiro ç tivesse
a maior aptidão para o oticlalato, o
qual coube ao guarda-marinha Osmar
Paiva; prêmio "Cruzada Nacional de
Educação", consistindo «m uma cole-
cão de livros sobre máquinas, para
ser outorgado ao melhor aluno dessa
especialidade durante o curso escolar
Coube o mesmo ao^ guarda-rnar nha
Armando Amorim Ferreira V>riigal.
tendo-lhe sido entregue pelo diretor
da Escola Naval, em nome do er.
Gustavo Ambrust, presidente da c.
NE., impossibilitado de compare-
cer; Prtmto 

"Longines", consistindo
em um relógio de ouro Longines^
nara ser outorgado ao guarda-marinha
Sue «aís se tivesse distinguido duran-
te todo o curso' escolar Êsse prêmio
coube ao g"ardrm"inha„?"B°do srf»l que o recebeu das mãos do sr.
Maurício de Sousa, vice-presidente ria
ílrma Japercla Bi A., instltu Morado
prêmio; prêmio "Missão Naval Amei -

cana", instituído em 1D49 pelo m -

nistro'da Marinha rios Estados Uni-
dos.para ser outorgado ao aluno que
mais se distinguisse no estudo de co-
municaroes. durante o curso escolar.
Consiste o prêmio cm um binóculo de
navegação e coube ao juarda-mailnha

i José Maria Penldo, que o recebeu das
mãos (lo contra-almirante Ernest Her-
Eftn vonC Helmburg. chefe daxM «Bo

«BS 
8SSSS? mPÍ0?tOpc'.a Dlrelo.

Tio Snto da .Mw^Par*•[.,• niiloraado an guaiiln-mnrinha que
mai ¦ 

*«l 
« dlitlnguldo noa liiun*

um dn nepartamenl.*» do Enilno da
ArmamintO a tenha, no úlllmo «no rio

eüm MMlar, nota rie *jWfoJ*£°
flfiritlato Igual m. lUpefloi-a.T. ttn
¦um n ni-ami-i *m um» plainiH au<o«
mátici miu gravado nríprla a eouba

Carvalho, dlrilor-garal 'Hrt^ Z,u, ria MsimliMi nrámlo "*'<»* 
^'ii ,i„ciiii«". Iniíiulitóani i*-*»». P»"

m,i 
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ie io Chllc P»»a »r ouifluado
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NAO 
E' NADA auspiciosa ri

perspectiva politica do mo-
mento. E a confusão se

iipresenta tanto maior quanto
decorre de uma agitação evi-
dente nas Forças Armadas.
Não partem dos deputados ou
senadores as advertências, os
avisos, as diretrizes, as suges-
tões mais ousadas dirigidas ao
governo a propósito de normas
administrativas, ou de rumos
internacionais, ou de orienta-
ção mesmo no provimento de
cargos de confiança.

O velho Tobias Barreto, um
instante antes de expirar, dis-
se aos fiéis que lhe cercavam
o leito: «Até a morte tem sua
lógica». Na verdade, parodian-
do o insigne pensador, repeti-
riamos agora que até a con-
fusão tem sua lógica.

O retrospecto dos fatos na
última quinzena oferece um ro-
teiro e permite deduções ,dig-
nas de atenção. O caso come-
çou com a publicação de um
Relatório dà Policia Politica.
Não importa a forma que te-
nha tomado na imprensa. Que
era um Relatório da Policia Po-
litica não há dúvida, — e o
autor dêste artigo desejaria que

provocassem a dar os moti-
vos de sua convicção. Não
será provocado, todavia. Mas
feita a divulgação da peça po-
licial, começaram as manifes-
lacóes de altas patentes miii-
taíet sóbre política internado-
Phl e sóbre a orientação ad-
mirustrativa do govêrno no
preenchimento de funções pú-
blicas. . Essas manifestações
contrariavam de algum modo
a posição dos generais que ha
alguns meses tinham provoca-
do uma assembléia do Clube
Militar para impedir que êste,
na sua revista, opinasse sóbre
a. orientação do govêrno em
questões políticas. E, mais
frontalmente, contrariavam o
aviso do ministro da Guerra
que proibia tais manifestações-.
Evidentemente nova etapa se
iniciava na atuação dos miii-
tares, — a modificação dos
propósitos anteriores que exi-
giam das Forças Armadas uma
atitude., de abstenção em face
de problemas que só o govêrno
deveria resolver.

Por que essa modificação?
Poique a Policia Política de-
nunciou como instrumentos de
penetração comunista, no Bra-
sil, vários auxiliares da con-
fiança do presidente da Repú-
blica, inclusive o ministro da
Guerra?

Esse processo de fazer modi-
ficuções no governo através «la
Poiícia Politica é de origem
bolchevista. Só na Rússia e
nos paises sovietizados se obser-
va êste degradante sistema que
também foi adotado no ja
saudoso paraíso de Hitler.

O interessante, porém, é que
os militares apontados como
perigosos comunistas, reverti-
dos a atividade, só o foram me-
diante a fiança moral, o ates-
tado escrito de elementos in-
suspeitos na alta hierarquia das
Forças Armadas. Será, pois, o
ministro da Guerra o único res-
ponsável por essa reversão?.

Náo devemos «ter dúvidas
quanto à existência de boas in-
tencões e motivos sinceros na
atitude das altas patentes que
se manifestam agora sóbre a
politica interna e externa do
Brasil. Mas, sem hesitações,
afirmamos que a publicidade do
Rplatório da Policia Politica se
fêz no sentido de interesses
que não são exatamente os do
Brasil e da República.

Afirma-se que o sr. Getúlio
Vargas está maduro para ser
dominado por um grupo bom,
ou por um grupo mau. Mas he
examinamos êsses grupos te-
mos necessidade de um pro-
fundo exame para saber qual
é mesmo o bom. Estamos, na-
turalmei-ite, fazendo referên-
cias aos dois grupos que se
disputam, neste momento, a tu-
tela do presidente.

MO com a cooperação honesta
em todos os setores. Por exem-
pio: temos ferro e o america-
no tem carvão. Vamos dar O
nosso ferro em troca do car-
vão. E' melhor do que trocar
minério por quinquilharia. Em
matéria de combustível não) '

falo em nome do Exército. Dou
a minha opinião. Assim como 

'

o general Távora patriótica-
mente entende que é aceitável
a restrita colaboração, do trua-
te na exploração do petróleo,
eu, coerente com opiniões emi-
tidas, há mais de seis anos,
penso de modo contrário. Mas !
o Congresso e o Poder Ex>-!-
cuüVo devem decidir em úl-
timó análise. O Estado Maior
rio Exército não deve ser ou-
vido sóbre a questão? Os de-
mais órgãos técnicos do go
vêrno ficam excluídos da con-
suita que sempre lhes fizeram
sóbrt tais assuntos?

O ministro da Guerra, O
ATUAL, não está impondo
nada. Opina perante seus ca-
msradas. Opina no seio do go-
vêino, como os demais minis-
trus. Ou está proibida qualquer
manifestação que CONTRA-
RIE o interesse exclusivamen-
te material de grupos estran-
geiros que desejam explorar
o petróleo nacional? As opi-
niões favoráveis são honestas e
dignas. As contrárias consti-
luem abuso e representam um
serviço ao comunismo. Assim,
todo fato que o comunista agi-
tar por esperteza em favor do
povo deve ser combatido. Te-
riamos, às vezes, de errar para
não acertar com o oportunis-
mo ••do comunista. Então passa-
remos a agir em função do que
pensar, disser ou fizer o co-
munista. E seremos seus ins-
trumentos...»

ib
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Agora é a questão magna
do combustível que entra, sem
dúvida, no fluxo e refluxo dos
últimos acontecimentos. O mi-
nistro da Guerra raciocina do
seguinte modo: «Num regime
constitucional eu opino, mas
não impohho. E' o caso da
anistia. Ouvido pelo Senado
dei as razões por que era fa-
vorável à medida. O Senado
nfto aceitou a minha opinião.
Só me restava acatar a decisão
do Senado. O tempo em que «•
ministro da Guerra fazia im-
posições em nome do Exerci-
to já passou. Em questões in-
ternacionaís o Brasil deve aliar-
se aos Estados Unidos. E' uma
necessidade essa aliança. Mas
eu desejo uma ALIANÇA MES-

Essas idéias entram na ati-
vidade intelectual e funcional
do ministro da Guerra. Elas
são reproduzidas sem a sua au- ?«-«*.
torização, mas entendemos que ;**;
divulgá-las representa, nesta *»*
hora, um serviço de ordem pú-
biica.

Anda muita coisa errada no .
Brasil. A reforma do govêrno,
com a substituição de pessoas,
seria oportuna e até necessá-
ria para o fortalecimento das,
instituições. Mas é preciso lm-
ptdir que a emenda saia piordo 

'

que o soneto. E' preciso não ^J
aumentar a confusão. E' pre- -'
ciso não esticar as cordas até
rt-bentá-las... Muito especial-
mente agora que conseguix-am
dividir as Forças Armadas, não
em torno de indivíduos, mas
de fatos e idéias, — e isto e
muito grave. O articulista fêz
o possível para evitar essa di-
visão, num'esforço de esclare-
cimento e de reaproximações
úteis. Falhou. Deus queira
que os interesses.materiais in-.
sopitávels não levem o Brasil'
à desordem e à anarquia.

i
NOTA — A propósito de noa- ;|

so último artigo sobre petró- .«
leo, um indivíduo reconhecida-;',
mente desclassificado tentou in- sp
sinuar que fizéramos restrições 3$
à honestidade pessoal do dr. #
Matos Pimenta. Para evitar«
dúvidas que afligiriam a nossa'*!
consciência dirigimos a êsse^
jornalista, que se encontra con-«ia
vali-cendo em São Paulo, uma^-j
carta de que destacamos o se-jjj".
guinte trecho: mS«Si

«Não tenho, nem nunca tive,»**
restrições a seu respeito emwi
tude que se refere k honorabi-t^l
lidade pessoal de um homem.'
Não podia, portanto, fazer in-
sinuações ofensivas à sua ho- . ,
neslidade no caso do petróleo. --.
Acho que V. está sendo tole- :;
rante e incoerente na maneira f
de encarar o projeto do sr.
Getúlio Vargas, — êste homem \
fatal a quem todos os brasi-- ¦'-
líJros, abrem sempre créditos •'
de confiança, apesar da bancar- •-
íota moral em que éle tem"-
vivrdo. :. i>l

Tolerância, ou incoerência'. %
nada tem Com desonestidade.^,
A primeira pode ser fruto d»
emoções generosas e a segun-' *",

da um erro de interpretação.
NH.sí=e sentido é que deve ser
recebida qualquer critica feita" .""T
por mim k sua posição na pre-
sente instância do drama do
petróleo.

Não lhe estou dando uma ia-
tisfáção que V., aliás, não me
pediu. Esclareço o meu pensa- <
mento e fico bem com a minha ,',
consciência. — R.

ARISTÓTELES ALFAIATE g
Consertos em geral de ternos •'
camisas cerzido Invisível, aceita-
se cortes para feitio, av. Maré-
chal Floriano n. 176, l.* andar

sala 4.

••'1
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A COPIADORA Escritório de cópias a máquina

A casa mais antiga do gênero

MIMEÕGRAFO - FOTOSTÁTICA E HÍLIOGRÂHCA

RUA DA QUITANDA, 97 — RIO DE JANEIRO

Deseja muito boas festas e grandes ale-

grias no alvorecer do Ano Novo, e dias

felizes para V. 8,, à sua Exma, Família e

aos snus dignos auxiliares, é a mensagem

amiga da

A COPIADORA
unim-»rnnumnin -r
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leon teceu há 20 anos
0 quo o 'Diário do Noticias"

publicou no dia
30 DÉ DEZEMBRO DE 1931

Em carta dirigida ao sr. Pedro
Ernesto, o sr. José Américo de Al-
molda na época, ministra da Via-
çfio, desligou-s- definitivamente do
«Clube 3 de Outubro», tendo a
ocorrência grande repercussão em
todo o pais.

I

O ORÇAMENTO FEDERAL

O coronel Jofio Alberto, em dê-
claraçõcs à. imprensa sobra o mo-
mento politico, declarava-se favorá-
vel a constitucloOalizâcüo do pais,
porém «a Bua hora».

O sr. José Carlos de Macedo Soa-
ívs era nomeado, por decreto do
Governo Provisório, chefe da Em-
baixada Especial para representar
o Brasiil na Conferência do De-
sanmamento na cidade de Genebra.

31 DE DEZEMBRO DE 1931

Encerrando o ano de 1931, '»
..-Diário de Notícias» prestava con-
tas de sua atividade ao público
brasileiro, por meio dê um balanço
das campanhas realizadas nos doze
meses decorridos.

Tratand,*, de assuntas ligados à
Revolução, Clube 3 de Outubro e"à
Constituinte, o sr. Adolfo Berga-
mini, em entrevisto ao «Diário de
Noticias» declarava-so aniquilado
pelos seus companheiros de agre-
miaç&o, recusando-se, entretanto, a
comentar o manifesto dos «tenen-
tes».

0 
ORÇAMENTO da República para 1952 poderá proporcionar
ao govêrno elementos para realização'de uma série de tra-,

balhos não previstos na lei Já aprovada pelo Congresso e sanciona-
da pelo Executivo.

Em primeiro lugar, o volume bastante expressivo da recei-
ta, calculada em vinte e cinco e meio biliões de cruzeiros, de-
verá ser ultrapassado pelo aumento de-diversas contribuições e,
notadamente, pelo fato de que a previsão foi modesta, haja vista
o imposto aduaneiro, balcula-se para êsse ^tributo a arrecada-
cão de um bilião cetecentos e noventa e sete milhões de cru-
zeiros, em 1952, enquanto no w-
exercício findante deve ter ren- |
dido cerca de dois e meio bl-
liões de cruzeiros. Novas rees-
timativas fazem antever maior
rentabilidade para as diversas
fontes fiscais da União, cuja
capacidade não toi suficiente-
mente considerada por ocasião
do preparo, da proposta e da
elaboração do orçamento. Além
disso, várias leis, todas do cor-
rente ano, conforme assinala o
último número de «Conjuntu-
ra Econômica», autorizaram a
elevação da taxa de transfe-
rência de fundos para o ex»
terior, de 5% para 8%; O
acréscimo de 100% sôbre o im»
posto do selo; o aumento pa-
ra 10% do imposto sôbre o
lucro apurado pelas pessoas fí»
slcas na venda de proprieda-
des Imobiliárias; e as modifl-
cações no imposto de renda, in-
clusive a elevação da taxa dos
títulos ao portador, de 15% pá-
ra 20%.

Dispõe, assim, o Executivo de

FARELO

uma lei de meios que talvez
seja. a mais propicia dos últl-
mos anos, permitindo uma en-
trada de recursos que lhe tor-
nará possível evitar os reite-
rados apelos à emissão de

papel moeda, característica da
primeira administração do sr.
Getúlio Vargas, do govêrno do
general Dutra e, Já agora,
na segunda gestão daquele,
fortemente pronunciada. Se vai
manobrar com um orçamento
rie receita muito aquém da ver-
dadeira capacidade do campo
tributário, por outro lado a
União executará uma despe-
sa aliviada de sobrecargas que
vinham deformando o orça-
mento federal. Menos talvez
por simples eleitoralismo do
que como conseqüência do
empobrecimento dos Estados
e Municípios, os deputados e
senadores vinham, atualmente,
majorando a proposta do Exe-
cutiyo com numerosas subcon-

signações destinadas a serviços
e entidades de função típica-
mente local ou regional. No
orçamento para 1952, a tendên-
dência foi sensivelmente corri-
glda. Expressão do novo cri-
tério é, sem dúvida,, a redução
a um terço, relativamente, ao
exercício expirante, nas dota-
ções a entidades assistenciais.
Para estas, o orçamento de
195,1 destinou 750 milhões de
cruzeiros, e o de 1952 apenas
250 milhões.

Um fato alentador é apre-
sentado, também, pela posição
assumida pelo imposto de ren-
da, o qual passou para o se-
gundo lugar o antldemocritl-
co imposto de consumo e está
com uma receita estimada em
8 biliões e 52 milhões de cru-
zeiros. Mesmo não muito gran-
de a diferença entre os dois
mais importantes tributos da
União, — quarenta e sete ml-
lhões de cruzeiros — a situa-
ção prevista para o imposto de
renda permite acreditar em
redobrados esforços para tor-
ná-lo a principal fonte de re-
cursos do poder central.

Aguardemos, pois, a execução
do orçamento de 1952 com a
expectativa de que permita ao
povo brasileiro algumas rea-
Hzações a mais do que está
consignado na lei.

JOSÉ BONIFÁCIO
Deputado federal

rvESDE 26 de setembro que

NOTAS POLÍTICAS

AS VENTUROSAS DONAS DE CASA...

PARA
TODOS

Riqueza venezuelana
Vôo artificial
Algodão

RIQUEZA VENEZUELANA '—
Alóm do petróleo, que é uma de suas
principais riquezas, a Venezuela con-
ta ainda com riquíssimas jazidas de
ferro na rey ião do baixo Orenoco.
Pala extensão das jazidas e por sua
il Ia'qualidade, o ferro venezuelano
oferece promissoras perspectivas ao
futuro furtustria! do pais, Na região
is Guiana existo ouro, e às mar-
:jens dos rios Caroni e Paraguai vas-

..íris minas de diamantes. São nota-
veis também as pérolas das ilhas
ilargarita Cocho e CuVagua e «s ml-
;as tte cobre_ carvão, Miguel, »ldr-
more e amianto Vem como extensos
depósitos de sal.

*

VÔO ARTIFICIAL — O motor dum
novo avião britânico íoi submetido
a 500 horas de experiências, no nan»
gar, so btempestades, chuvas e nu-
vens de areia desencadeadas artlfi»
cialmente a ílm cie provar a resls»
tGncia do mesmo, às condições atmus-
Eericas que tiver de enfrentar.

* *
ALGODÃO — Depois do café, o ah

yodão ê o produto de maior valor
'..".8 exportações brasileiras. Ores»
icmdo expontaneamente em, várias
regiões de nosso pais, onde os índioti
utilizavam a fibra para fazer redes
s usavam as folhas e flores como re-
médio, o algodão tornou-se, desdo
*> sCoUlo XVIII, um fator de riqueza.
Novelos do fio de algodão chegaram
» servir de moeda, em cortas regiões
io Nordeste. Hd, variedades de algo.

- itoe.ro — o moco,- por exemplo —
jjwe resistem as secas. O Brasil
Douva'o terceiro lugar, na produção
mundial do algodão, precedido pelos
listados Unidos e pela índia.

Despachos do chefe do
Govêrno

O presidento da República aprovou:
& exposição de motivos em quo o ml-
ni3.ro da Fazenda propõe seja credl-
toda no Banco do Brasil a Importância
de dez milhões do cruzeiros à conta"Tesouro Nacional o "Plano Salte" a ser
eiitreguc ao govêrno do Estado de üoifts
destinada ao aproveitamento da ca-
choelra Dourada, no rio Paranaibn, pa-
xa construção de um usina elétrica! e
a, exposição de motivos em que o dire-
tor geral do DASP propõe seja autori»
rado o Ministério do Trabalho, Indús-
trla a admitir o ex-combatente Jorge Ba
tista Dias na referência 10 da função
de guarda de Tabela Unlca de Extra-
numerários daquele Ministério, e autori-
zando a continuar á disposição da
DASP o' oficial administrativo Armai).-
do Elldlo da Silveira, do Departamento
de Correios e Telégrafos, e os professo-
res das Escola Nacional de Agronomia
Aurélio Augusto Rocha,, diretor, Petzvaj
da Oliveira Cruz liemos, Jofio Cândido
Ferreira Filho, Otávio Domlngues, Jor-
ge de Melo Sabugosa e Fausto Altaga,
a se ausentarem do pais em excursão
cientifica à República Argentina com
Cf> alunos daquelo estabelecimento, sen-
do concedida a mesma autorização a
três deles, Claud Paul Coubert, Benja-
mim Mourelro da Costa e Manuel Va»
Costa por serem também servidores.

Acentos e consoantes mudas
Ha um» divergência capital entre brasileiros

e portugueses na apreciação do Acordo Ortogra-
.íico de 1945, cuja Aprovação ou rejeição deverá
ser resolvida, entre nos, na próxima legislatura,
já havendo parecer contrário da Comissão com-
petente. As principais alteraçOes impostas por
aquele Acordo & ortografia que vimos «dotando
pacificamente desde 1043 referem-so aos acentos
e fts consoantes mudas. B al é qne se encontra
a divergência. '

Pensam certos escritores portugueses que o
razão de nossa repulsa ao Acordo de 1945 resido
na abolição, quo faz, dos acentos instituídos para
diferençar formas paroxítonas ou «xítonas da»
suas homogrnfus heterofonlcas, os quais acentos
faríamos multa questão de conservar. Não é
assim, porém. Esses acentos, apesar de dificul-
tarem, de certo modo, a simplificação gráfica, sáo
de Incontestável utllidode, pois que, uma ves. udo-
tados regularmente e aprendidos, permitem uma
perfeita c Inconfundível caracterização prosódlca
de todas as palavras, nfto dando margem a erros
do pronúncia. Mas o que nos repugna mais, no
Acordo de 1945, é o restabelecimento das consti-
antes mudas em numerosas palavras.

Para atender a peculiaridades de pronúncia
alheias k nossa prosódia, impõe o AcOrdo, na Base
VI, quo o «c» e o «p» mudos das seqüências lnte-
rlores «cc», «cç», «et», «pc», «pç» e «pt» sejam
mantidos em certos casos . E, assim, depois de
todos estes anos de habituados que estamos a
só escrever, nas palavras, letras quo se pronun-
riam, teríamos de voltar a grafar — e n&o pro-
nunclar — estas letras, o que gerará natural-
mento enorme confusão.

Imagine-se voltarmos a escrever, por exemplos
acto, actor, afecto, dlrector, buptlsmn, Inspcctor,
ndoptnr, «ectoí. tractor, correcto, recto, etc. —
quando pronunciamos ato, ator, afeto, diretor, ba-
tismo, Inspetor, adotar, setor, trator, correto, reto.
E' fácil compreender que isso originará enorme
perplexidade sobretudo entre os que aprendem a
escrever o não é improvável que, nos meios me-
nos cultos, o uso dessas letras mudas venha a
alterar a prosódia, habitual, com a tendência, que
se formará, de pronúncia dessas letras.

O restabelecimento das consoantes mudas podo
ser do utilidade para portugueses, desde que —
inexplicavelmente para nós — influem na pronun-
cia da vogai anterior. O Congresso, porém, há

Depois da manteiga, o pao
Enquanto o diretor geral do SAPS e o inspetor

da Alfândega desta capital se contestam reclpro-
camente, de público, de modo a lançar-•.£«£«£
ou suspeitas no espirito do consumidor sôbrei os
verdadeiros motivos por que a manteiga holan-
desa está sendo vendida a 40 cruzeiros, e nio
a vinte e nove, como fora prometido, decreta-se
também a fabricação do pão misto, sob o funda-
mento da deficiência do trigo estrangeiro e na-
Cl°Hef'cre-se 

o ato do governo, em seu artigo 1»,
a «outras farinhas puniflcávels», cuja enumeração
caberá ao Ministério da Agricultura ou, mais pre-
clsnmente, ao Serviço de Expansão do Trigo. Ora,
em declarações feitas ã imprensa, o diretor dêsse
Serviço pfis em relevo a impossibilidade de uma
efetiva fiscalização das padarias, por falta de

pessoal suficiente. E disse mais: há "¦«»».«;
nonulação vem comendo pão misto, ao preço do

pão do farinha pura; razão pela qual, acrescentou,
o decreto atual, estabelecendo um tipo único do

produto, virá impedir essa fraude. Dal, concluiu,
a grita dos panificadores contra a medida.

E' preciso, portanto, ter em vista essas duas
constatações: de um lado. a incapacidade do con-
trfile da panlflcação ?, de outro, o desrespeito às

Prescrições legais, do* parte dos padeiros, visando
ao maior lucro. Sc a adoção «]^tórta *£.™
tino único de pão pode evitar a fraude propiciada
Sa existência de dois tipos, restará saber como
agirão os interessados relativamente ãs «farinhas

panlficávcis», multo embora estas venham o ser
Objeto de determinações taxativas.

Em resumo: o consumidor vai ter um artigo
de qualidade inferior, pois. feridos em suas con-
venlênclas, os padeiros hfto de procurar ressarcir
de qualquer forma os prejuízos da sua caixa _re-
eistradora. E não só Isso: como tudo nos falta,
as tais «farinhas panlftcâvels» também ««ísapare-
cerfto do mercado - e o aumento do preço do pão
deve. desde já, figurar entre as muitas apreensões
com qne o PoVo brasileiro vê aproximar-se o ano
de 1952

dc lccislar para o Brasil, para o povo brasileiro,
sem forçar sua realidade lingüística, levando tam-
bém em conta que somos a imensa maioria da
atual população de língua portuguesa. E o ytíh»
Mãc-Pátria, com suas brilhantes tradições cul-
turals, é hoje numericamente, a minoria.

PARAIBISMO, MARITICIDA E DESPEDIDA DO ANO
Osório BORBA

IRÃO A ABADAN TÉCNICOS
DO BANCO INTERNACIONAL

TERÁ, 29 (A. F. P.) — O
.governo Iraniano íoi Informado
de Washington que o Banco tn-
ternaclonal lhe pediria cm bre-
ve autorização para enviar uma
dolcgacno de técnicos pctrollfo-
ros pura Abadan, a fim do avn-
liar o montante dns despesas
para por eventualmente, cm utl-
vldudo & roflnailu. O governo
Iraniano foz saber n WnslilnRton
iiuo estava dispnsto a roípondér
favoravolmonto i. proposta.

Cumprimentos ao pre-
sidente da Keptiblica

pcla passagem do uno
'i j.n iiltmin ita Jlfiiirilillcit rn-

1'l'wü, d»f-»i« dn iinirtiilifl, llln
1". ôn JhiiwImi, am Io lniini,, tm
i U'i)1iiH)ii'iil,irt iS»* iiitmiíium iiii
i t,,\m lJ|-/l*n»isl|*jii (MlMfigalro »,
ft* tt Ii-im»i ii* ii»» »h«§ fi1"'
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ITiMA SENHORA decidida
U mandou à redação inte-

ressante carta sôbre a
onda de crimes femininos, com
uma defesa arrojada do parai-
bismo mariticida e pontos de
vista arrojados sôbre a quês-
t.&o; assinou-a por extenso e
declinou n sua qualidade de
professora municipal.

Quanto ao caso Galvão, Bue-
no, diz que «o desfecho" (con-
denação a uma pena mínima,
já cumprida) para ser mais fe-
liz e mais justo deveria trazer
a c.bsolvlção».

lm seguida, um pouco de
te-oria sôbre a infidelidade mas-
culina e os caprichos do co»
ração humano:

«Uma mulher bela, esposa ?;
mãe dedicada, que poderia ser,
em cotejo, muis cobiçada que
a figura da... outra, vê-se
humilhada constantemente por
aquele que mais que outro de-
veria dignificá-la, é forçada
mesmo a eliminar o marido,
pata que êste cesse de íazê-
Ia «palhaço», não só frente à
concubina, como também tio
selo àa familia.

Com ingenuidade ridícula
afirmou um dos advogados que
ass;m não procederia uma ver-
dacteira esposa. E acrescento
eu, então, como mulher e es-
posa, que somente não o fazem
as que... não têm revólver».

Maridos, em guarda!
A disposta senhora entrelaça

a questão das assassinas de ma-
ridos com a defesa da Fami-
lia pela Lei. (

Diz:
«Agora, ao Estado devia com-

petii a proteção à íamilia, e
èstp continua ameaçada por...
do pior calibre como é a tal...»

Acha que as trà^essuras dos
mnridos, e das mulheres, são
umn criação da nossa época:

*Até aqui mulheres de mau
comportamento mantinham-se
à margem da sociedade. Ago-
ra tentam imiscuir-se nela, sec-
cíonondo a família perfeitamen-
ti* constituída e bafejando com
snn podridão os que têm direi-
to a uma vida digna.

O que é preciso é qun o im-
pudor, a falta de religião, n
moldado e até n Inferioridade
de mulheres como a tnl... <nln-
guom ns quer como esposas)
venham n trazer doíarnçu pnrn
toilc/i», 'A nossn paladino fui-
mina com oplttloi quait Impu-
biloúveli ns inl" ccnuiodoraii
áo murltloldloiO i

1'i'iKiinlii: «\. ii nmiinlii, flcn
eni ||lii'iiliiil<«7»

1'rlniHi'ff IciIhiikis (If «l*t«-
helti.'!" qiliil a crlinn i'(iln*»ll(1'i

E sugere a fórmula da hu-
ir.anlzaçãò:

«Feras como estas (as.:. «ou-
t.ras») que não se pejam de
fazer mal a mulheres que nun-
ca as atacaram, deveriam ser
enjauladas, Inclusive para
exemplo. Em casos como êste,
à amante, causa do crime, de-
veria caber uma pena corres-
pondente ao dano causado. Eu
por mim lhe daria prisão per-
pétua com trabalhos, pois tra-
balho ê o que lhe falta».

*
5j» ifi

Post-scriptum — Que ano

êsse! Amanhã à meia-noite é
hora de o meu amigo capitão
Giuseppe, aliás major, bradar
com fúria bíblica aos compa-
nheiros de «reveillon»:

— Eu quero que 1951 vá...
para as profundas dos infernos!
E você?

Mas, felizmente, o nosso en-
cantador Cristiano Machado ga-
rante que teremos um Natal
melhorzihho em 1952.

*

Cumpramos a convenção. Aos
leitores, muito grato por tudo,
desculpem ns más palavras, e
sejam muito felizes no Ano
Novo, se puderem.

está cm vigor a Portaria
a. 55 baixada pela CCP.

para regular a distribuição, aos
Interessados, do resíduo de ' tri-
go, elemento, por assim dizer,
básico na alimentação do gado
leiteiro à época da estiagem,
sobretudo em Minas.

A grando criação do gado
leiteiro * nesse Estado e no de
São Paulo, bem como no Es-
tado do Rio, é feita, por força
das dificuldades, sobro largas
pastagens, poucas vezes Sob o
regime da meia estabulaç&o e
íjuase nunca em estábulos ex-
clusivamente.

Durante a estação das chu-
vas, os pastos, de meloso e de
campo, se apresentam, princi-
palmente nas Alterosás, mér»
cado abastecedor dos cariocas,
verdes ô substanciosos, ofere-
cendo ao gado condições mag-
nlficas de vida que se poderá
dizer até regalada. Os animais
engordam, os bezerros crescem
rapidamente, as moléstias. ra-
ramente castigam os rebanhos
e o leite, sobretudo o leite, au-
menta extra/ordinâriamentc. Há,
pois, fartura para os animais e,
em conseqüência, fartura de
leite para os homens.

Mas quando chega o período
ingrato da sêcá, o panorama,
mesmo os ornados de rios e iga-,
rapes se transforma violenta
o assustadoramente. O pasto
desaparece e quando náo é
«queimado» pela geada é «tor»

rado» pela falta de umidade. Os
cur-sos d'água minguam, os ani-
mais definham, «sentem» e a
produção do leite cai rápida-
mente. A Fazenda, enfim, en-
tra em declínio. É assim em
Minae. Então os criadores re-
correm, para o sustento do seu
rebanho, aos suprodutos do
trigo: farelo, farelinho, remoido'e triguilho. E ninguém cuida
de pagar alto: o câmbio negro
lhes esfola, mas isto não Impor-
ta, cumpre salvar o bezerro e
manter a vaca leiteira.

Desgraçadamente os mineiros,
os aliméntadores das criações,
estão sendo tratados, nesse as-
pecto, com revoltante indiferen-
ça, senão cla.morosa injustiça.

Possuímos o maior rebanho do
Brasil: 11.618.000 bovinos'e —
4.278.000 suínos, informa o
Anuário Estatístico rio I.B.G.E.
1951. O Estado do Rio, 1.043.000
bovinos e 449.970 suínos. O
Distrito Federal apenas 5.100
bovinos e 15.350 suínos.

Pois bem. A CCP. com a
portaria acima mencionada, com
o farelo, resolveu esta absurda
distribuição: concedeu a Minas
20% apenas da produção ao
passo que ao Estado do Rio,
45%, ao Distrito Federal, 30% e
ao E. Santo, 5%. E, na prática,
piorou a ração. Em 376 mil sa-
cos de resíduos produzidos em
novembro, segundo informaram
os jornais, tocou a Minas ape-
nas a quantidade de 62 mil sa-
cos, mas ao Estado do Rio, 131
mil, ao Distrito Federal, 87 mil
e ao E. Santo, '14 mil! Facüi-
tou-se, porém, o cambio negro,
pois há farelo sobrando aqui e
faltando ém Minas.

. O argumento espalhado de que
em Minas o criatório é exten-
sivo e o daqui intensivo, so-
bretudo o de ovos, nem merece
exame, pois , nas montanhas
mineiras o pasto na seca nada
oferece e as aves das granjas,
dos magnatas e milionários do
Distrito Federal, constituem, nao
se pode negar, alimento de luxo
ao passo que o. leite é a vida
da criança e comida do povo.
Ninguém vai aos restaurantes

* do Saps pedir galinha, mas to-
dos bebem leite ali.

Infelizmente a situação' naO se
alterará. O governador de Mi-
nas quer bailes e danças, ar-
tigos fora do tabelamento da
C.CP...

sE vis%ív™v«iS?z sar. yss.& ??./!ca„ÍH«Sf«r rir, Barros andou diagnosticando,

MICROSCÓPIO
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verdadeiros intérpretes do seu povo, e ^e persuadi-los a ver 

^
adulação interesseira a expressão dos sentimentos dos seus

governados. # # *
Provavelmente, o antigo ditador nSo enxerga, nemouvtó,

da íisonja o convencem de que tudo ?&0 passa de um a 
Jus&o

dos sentidos ou de intrigas da oposição, mentiras dos jornais,
invenclonices dos adversários.

? •!• -i*
Neste fim de ano os propagandistas oficiais convocaram

i 6 mm s- • ^£Mt
sua fé e sua esperança», a sua gratidão e a sua idolatria ao

^^^lí^ieâtii.t» dos trabalhadores» por auto-

nomeação traduziam em louvores e tênções as queixas, os pro-
testos, os sarcasmos, os clamores que nos outros cada dia.,w
vimos no seio do povo em face da situação de calamidade publica
em que se exprime a carestia da vida.

sk' # ?
Ora, fizeram também sua romaria ao Catete umas senho»

ras que se dizem representantes das «toas. de «^^Jj^Sg
delas saudou o ex-ditador em bom estilo DIP, repetirtdo os

«slogans» da propaganda, os jogos ^..P»»»^,^.9"6^^-
blicidade oficial descarrega do sr. Ge*ulio Vargas toda a respon
sabilidade pelo que de mau acontece no país por IfIe_&ove"""1'''
e a atribui a ims duendes nunca nomeados: «tubarões», «sabo-
tadores», «inimigos do pevo»... .

O sr. Getúlio Vargas - também para essa moça <iue se de
,¦„.„ iM<,r das donas de casas — esta sendo traído. Não diz

por 
aquemf 

S «Sares por êle mantidos. ™^^ 
Hltam. a política de abastecimento e dft Preços^está errada, a ex-

ploração anda à solta, mas a culpa nao é do coitado.

* * *
Mas a oradora entusiasmou-se a certa alt"ra„fcagrlltf,0UR1*'*

irrestrita e quotidiana solidariedade oas donas de casa do Rio»
S0 "suJeS 

riulto adequado à frase é, sobretudo êsse
«Quotidiana». Sim. Quotidianamente as donas de casa batem
os Sados os armazéns, os açougues à procura de gta«M.
mal^ssombrádos que somem e reapaiecem mais caros, discutem
cW os violadores das tabelas, praguejam contra os sonegadores,
e Smultâneamente voltam o seu pensamento em comovida gra-
tida™ para o sr. Getúlio Vargas, que não tem nada com isso,
aue não tem culpa nenhuma por essa situação porque e apenas
chlfe dò Governo e continua* a manifestar todos os dias seu

paternal carinho pelo povo, seu indormido e inabalável dese]o
de que o povo viva feliz...

? jH «4»
Recordemos, para melhor juízo sôbre »/^«jft»" 
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íintérnrete» das venturosas donas da casa, que ela já em outra

£SPássunüra por conta própria essa liderança da^ch-sse»,
nromovendo passeatas e romarias ao Catete. E em 1947 se can-
didatora veíeador: «candidata das donas de .casa»,f~didata
S»k filas» Na apuração do pleito o número dos sufrágios que
obleíSTas centenas8 de milhares de donas de casa sugeriu ao
espirito das ruas uma piada: a candidata ficara na fila do 1. Ti-

vera precisamente 111 (cento e onze) votos.

Especulações sôbre o novo Ministério
Nas especulações de ontem dos círculos políticos em torno

da futura composição do ministério, surgiram novos nomes como
em cogitações Além do marechal Mascarenhas de Morais, in-

stetentlmentef apontado como provável para a pasta da Guerra
fàlaw-te nosf srs. Nereu Ramos, oara a Justiça, e Lino de Matos

oue foi secretário de Educação do governo Ademar de Bar-

r^s- para substituir o sr. Simões Filho no Ministério da Edu-

cação e Saúde.
DIVERSAS

RESISTÊNCIA DEMOCRÁTICA ocorrências relativas ao crlmo de Apl»
cucos.

Câmara e Senado
RAUL PILLA

RECONHECENDO 
ter dado

o sistema parlamentar bons
resultados na monarquia,

o meu eminente amigo senador
Melo Viana opõe-se à sua res»tautação na República e prevô
que a reforma, aprovada queseja na Câmara, será rejeitada
no Senado.'

Não tenho elementos positi»
vot- para contestar a previsão,
embora as minhas sondagens,
Celtas indiretamente e à dis-
tância, me levem à conclusão
Oposta à do senador mineiro.
Em relação aos deputados, há
uma cuidadosa estatística, que,
ape.»ar de incompleta, já con»
signa uma maioria de qunse
do?s terços; mas, em relação
aos senadores, nada existe, ain»
da. senão meras sondagens.

Haverá, porém, algum moti-
vo capaz de levar o Senado a
pt-nsar diferentemente da Câ»
mura? Não me parece. Quan»
do as duas casas do parlamen-
to têm origem diversa, são
possíveis, e, até, inevitáveis
tais discordáncias. Assim, no
Império, foi o Senado, por -ti-
gum tempo, uma poderosa bar-
reira ã libertação dos escravos
9 à eleição direta, idéias já vl-
toriosas na Câmara dos Depu»
tados; e, ainda assim, acabou
êle cedendo ao influxo da opi-
nião pública. Agora, porém, é
o Senado uma assembléia tâo
popular como a Câmara, ape-
nus com a diferença que, dada
a .sua renovação parcial, em vez
de total, e o seu menor númo-
ro .de componentes, é menos
perfeita, no seu seio, a repre»
sentaçâo das correntes de opi»
nião. Nada, pois, autoriza o

. presuposto que, em face dns
mesmas realidades e realizando
a mesma experiência política,
s? comporte o Senado diversa»
mente da Câmara. Com efeito,
diversas vozes, e das mais au-
torízadas, já se levantaram, em
seu seio, pela reforma parla-
mentarista. Ainda por ocasião
do encerramento da sessão le-
gislativa, incluiu-a o senador
trabalhista, sr. Gomes de Oli»
veira, entre as reformas impres-
cindiveis.

Assim, enquanto não forem
exibidos dados concretos em re-
Inção ao Senado, eu continua-
rei a considerá-lo quase tão
predisposto ã reforma, quanto
a Câmara.

Já adotados na Argentina
Comentários de «La Prensa» sôbre os tribu-
nais populares nos crimes contra a economia

popular

BUENOS 
AIRES, 29 (AFP) —

«La Prensa» comenta hoje a
medida adotada pelo govêrno
do Brasil no Sentido de por em
vigor uma lei que estabeleça
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Concessão de auxílios
O presidente da República concedeu

auxílios consignados no vigente Orça-
mento cm íavor das seguintes institui-
ções — Patronato José 8cverlno Morei,
do Camoclm, Ceará, setenta mil cruzei-
ros; Associação Rrural de Dores do In-
daió, Minas, Cr» 21.000,00; Associação
Damas do Caridade do Passos, CrS ...
140.000,00; Abrigo de Menores de Flo-
lianopolts. Cr$ 1.400,00; Escola de Me-
diclna e Cirurgia do Rio de Janeiro sc-
tocentos mil cruzeiros; Obras do Semi-
narlo Diocesano Sfio José, de Niterói.
CrS 140.000,00; Orfanato da Diocese de
Montes Claros, CrS 343.000,00; Associa-
çfio Rural do São Gabriel, R. Q. do
Sul, setenta mil cruzeiros; Sociedade
Rural do Triângulo Mineiro, do Ubcra-
ba, Minas, cem mil cruzeiros; Associa-
çllo Potiguar do Estudantes, rto Natal,
CrS 25.000.00; Faculdade do Medicina
dc Alagoas. CrS 210.000,00; Instituto
France» de Altos Estudos Brn6tlolros,
CrS 150.000.00; CoIürío Itcglna Pncls,
de Recife, CrS 15.000.00; Patronato Ben-
Jnmlm Oulmarfies, do Pura de Mlnns,
setenta mil cruzeiros; Cnsa dos Prote-
gldos do Menino Joiui, do Petrópoll»,
CrS 35.000.UO; PiUroiiuto 1'nrtro Marlia-
rio, rio Recife, Pernambuco; A-soelnçno
lliral (l« Pedra Azul, Mlnns, vlntn mil
orUMlroil Orldimio N. 8. (lo Amptirn,
dn Surubim. Pirrttmbueo, olnquent» mil
rruz-lroii! OlmUlo iinnculiida Coi.Mi.t0,
dn ,i;i. in./ii.ii.i r.n....... rem mil cru-
rrlroí; 1'r-IVItii.- d» llinnoiioll", OSlMi
CV| 750.000,00; K-cola' l.i.r.in.1 N, M.
Aimllliilmi, il* 1'onin Novn, Mlum., sin-
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tribunais populares para jul-
gar os delitos contra a economia
nacional.

Depois de destacar a forma
como serão Integrados os tri-
bunãis, cujos jurados serão for-
macios por industriais, operários
a donas de casa que deverão
julgar as questões que forem
submetidas num prazo de 10
dias, o jornal prossegue dizen-
do: «a. medida tem estreita se-
melhança com recentes experi-
ências nossas, entre ehw uma
disposição igual adotada por um
govêrno do província.

A presença do povo nesses tri-
bunais, representando a soCio»
dade, servirá para deter a ex-"pansão da especulação que tão
gravemente afeta a comuni-
dade».

«¦La Prensa» conclui dizendo
qun «por isso Interessa observar
atentamento o desenrolar da ex-
porlcncln para dela »e tirar 11-
rfio.fi quo permitam aperfeiçoar
o mecnnlsmo da colaboração po»

. pular na salvaguarda dos into-
rfsHOH comu nu».

É A MAIOR DIFUSORA
DA EUROPA

VIENA, íi» <AI'T> — Foi lunuKu»
rndu t»m Krorn-doif, poi lo do MtOit,
nn Alia Aiintiit. • nona imitc-ninv
rlflaiin — n maior oitocflo radio-
•mluora da Buropn,
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Noventa e seis cida-
clãos denunciados por

crime eleitoral
DEIXARAM DE VOTAR E ESTÃO

SUJEITOS A MULTA DE CEM A
MIL CRUZEIROS

Porante o juiz da 11.» zona, sr.
Mütòn" Barcelos, foram '«$£«
pela promotoria pública 96 eleitores
que deixaram do comparecer ao piei-
tn de 3 rte outubro ó> W50- „ doIncursos no artigo T75, n. II, do
Código Eleitoral, os cidadãos relado-"d^podorRo ser condenados ao paga-
mento de multa de 100 a mil cruzei
ros, conforme as sentenças n serem
b^S?t£to^ denunciados na
ll» zona, sfto os seguintes:

Aprigto Rocha e SUva - Anttato
Pt-dro dos Santos - Antônio Alves
Moura - Álvaro de Sousa Machado
--Amaro Freilas Soares - A_ tredo
Mende» — Alcides da Costa Aguiar -*»

Aida de Avelar Lemos - Actamastor
Maturlno de Sousa - José Fausuno
_ José Gomes — Júlio oancosta ~"
deson -~ José Pascoal Carrilho - Lú-
da carneiro da Cunha - Nair pias
_ Manuel CoehW - Maria lsabel_ de
Abreu - Màrlo Bento- Manudl Cor-
ÍSTdT Atadda 

~-i»racI Ferreira

d=s _ Otaviano José Antunes - Os-
vãldo de Paula — Ornen Vidal — Or-
Mllo Carneiro de Azevedo - Sebas-
iío Barroso — Rômulo Pereira Ro-

ftftun - Nleanor Francoto Abreu
Scnrotor - Olímpio Carlos-Simão -

Nestor Gonçalves - Pedro Vicente da
cilva _ Rui Oliveira Sousa - Vítor
Modesto de Sousa - Zcrl Soares. -
Maria Clara Pereira Simões - Laü-
dndo Neves - Maria das Neves Ra-
mos - Maria da Conceição Madeira
Pereira - Llzete Henrique do Rigo
-José Staque - José Ribeiro da sTl»
va - Manuel Marques - Né son de
Oliveira — Marleta Pontes Micas -

Francisco Arruda Barbosa -.Eurico
di Oliveira — Joio Gomes «n Silva
_ José Faustino da Silva - Emérito
Almeida Sllva - Florentlnj. Cavalcan-
3 da Silva — José Caveirn —Jo.

Suim* Olímpio Sllv.iro - J«# WW;
vo rto Almeida - -*é AnMo I aclu
m _. Jorge Mnnucl Rlhelro - Jor-
aa Filgueiras - Mo ^I.úclo dos San-
tn» - .lodo ZacnrlB» Oliveira — Iri-
neu Soares Nogueira - Joccllna Fran-"isca 

da Fnrln - Jonqu m Duarto.-
Jofto Dionlllo - .lo«o Corro a - Irn-
nn ConcolcflO - tierald" Alv« --W-
Ho Pereira flnrmenlo - Fuinrt Mo-
ntiia - ÍToncJico Manuol do Andra-
Si - rranoUBO Wrla nu.» -¦ Jw>
.. valqulrla Martlni do oiivrirn •-
Tinir.. Mui "II" di Mrndnnca -<»;'•
«I.i dn Nnwlwnm -Nli'! dj OliVí'"a 

NUIIOI -- Knillla M C. 1.- Allni.
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' Realizou-se, a 27 do corrente, a eleíl-
cao da diretoria da Resistência Demo-
crática, para o ano de 1952, que H-
cou assim constituída:

Presidente — Gustavo Corçao; pri-
meiro vice-presidente - Adauto Lúcio
Cardoso; segundo vice-presidente — íer-
nando Carneiro; terceiro vice-pres dente

Hilcar Leite; quarto vice-presidente
Fábio Alves Ribeiro; secretário ge»

ral — Eduardo .Borgerth; primeiro se-
cretário — Álvaro Tavares; segundo s*-
cretario - J. Barreto Filho; primeiro
Sre.ro - José Carvalho; segundo
tesoureiro — Frederico Carvalho; reda-
ío? da cirta - Adriano Vaz Cam-
lho.

NOVO ENCONTRO ENTRE OS
GOVERNADORES PAULISTA E

FLUMINENSE
SAO PAULO, 29 (Asapress) — En-

contra-se nesta capital o deputado Bri-
gido Tinoco, representante vdo P-o-";
fluminense na Cftmaar Feaeral, e o
elemento mais vinculado ao comandante
Amaral Peixoto, no Estado do Rio.

A tarde, o sr. Brigido Tinoco es-
teve no palAclo dos Campos Eliseos.
mantendo demorada «inferência com o

governador Lucas Nogueira Gaicez.

Acredita-se quo o parlamentar ilu-
minense tenha vindo a Sfio.Paulo para
acertar novo encontro entre os gover
nndores do Estado do Rio Me S50
Paulo, visando o trato da valorização
do Vale do Paraíba.

A «sso novo encontro compareceria
também o governador Juscelino Kubi-
tscheck, de Minas Gerais.

NAO QUEREM QUE O CHEFE DE
POLICIA'APURE. O CRIME

RECIFE, 29 (Asapress).- Noticia-
» que a ala ete.vin.tta. W assento
mi Assembléia Legislativa, apoiada por
alguns deputados federais, dirigirá uma
carta ao governador do Estado, sr. Atga-
menor Magalhães, exigindo a demissão
do sr. Roberto Pessoa, secretário de
Segurança Pública, em virtude das

Atos do presidente da
República

DECRETOS ASSINADOS NAS PASTAS
DA VIAÇÃO DA GUERRA, DA FA»

7.ENDA E DA JUSTIÇA
O presidente da República assinou oi

isaguintes decretos:
Na pasta da VIAÇÃO — Nomeando,

Interinamente, engenheiro, caísse I,
Milton de S.usa Carneiro.'Na pasta da GUEP.RA — consideran»
.io promovido ao pflsto de coronel, em
J3-12-50 o tenente-coronel reformado
dentista' Albert, (ia Fonsçca e Sousa.

No pasta da FAZENDA — Nomeando,
eiscriturários classe E, Aida Ribeiro
Bina, Nair Benedita Serra, Maria Lúcia
Lago Bumet. Alvina Guimarães Alves
Sllva, Altredo Macenas Filhn, Iade Per-
digão Freire, Teresinha de Jesus Ml»
ronda Araújo e Iolanda Dias de Ollv-l-
ra, sendo os quatro lútlmos em cará-
ter interino.

Na pasta da JUSTIÇA — Cone»,
dend, exoneração a Z-elinda Silveira d»
Queirós do cargo de escrevente jura-
mentadó da Justiça do Distrito Fedi-
ral, nomeando, Interinamente, par» •
mesmo cargo, Luís de Serpa Lopes.

Concedendo dispensa a Alberto Sa-
guir Dias, da funçflo de membro d»
Conselho Penitenciário do Território d»
Guaporé. nomeando, para a mesma fun.
cão. Franco Paulino dos Santos Mar»
tires.

CONFERENCIARAM OS SRS. JOSÉ
AMÉRICO E AGAMENON

MAGALHÃES'
RECIFE, 29 (Asapress) — Após dois

meses de ausência, chegou a esta ca»
pitai o sr. José Américo, que man-
tove longa e cordial entrevista com o
governador do Estado, sr. Agamenon
MagalhSes, e seguindo, após, com des
tino a Paraíba.

A propósito de sua permanência no
Rio de Janeiro, declarou que tora piei-
toar uma soluc&o mais rápida nos as»
suntos de interesse do seu Estado.
Multo embora em tudo náo tivesse
êxito, não poderia deixar de reconhe-
cer a boa vontade do presidente Var-
gas e de seus ministros.

FALTA DE VISÃO DO ESTA-
DO MAIOR FRANCIS PRO-

V0C0U 0 DESASTRE
DE 1940

PARIS 29 (U. P.) — Numa in-
vestluaçan ultra-secreta revelada
hoje, o sr. Edounrd Daladler ln-
formou a uma comlssUo parlamen-
tar depol» da guerra que o arma-
mento frnnceR era superior e a
Franca tlvorft bcmB PORniblllilarto»
do vencer a guerra do 1040 contra
a Alemunl.li. Entrentn, disso Da-
Indnler, n íolta de vlnuo do Estado
Maior traneêã provocou o desastre.

O ir. Daladlar em o ministro dn
Guerra dn Franca quando Hitler
desfechou a aua ofensiva tolnl eon-
tm o Bfllllea r n Holnndn em Ju-
nho de lliflo. I>ln»c Dtladlfll «me
nn quais época " totêrolla ni.'iiin<»
iii ii.uniu d» n.iiw) tanquai mquan-
In n» iuiiirene» pnisiilam 1.600.
.'*.. !..•. i.i.i" ¦¦ ***-mlnlslro dn Oull»
ra '¦. >'¦" i* *'" "*'.Mi-iii»*t;ftii il"»»»a
clfiai pel»» a*t)i-rni «HifleHsn, i»fm»
ilallsla em ÍÜfAM IHIntladai, nurn
de e#iii .» " ¦¦ i livre* .¦ - ¦• - ai-*
ãUllmfé I

SEGUNDO PROTESTO
HÚNGARO

BUDAPESTE. 29 (U. P.) — A
Hungria apresentou a noite pas-
da o segundo protesto em dez
dias contra a «violação» iugos-
lava -de uma pequena ilha sm
disputa no rio Mura, que for-
ma parte da fronteira hüng-
ro-iugoslava.

Em sua nota mais recente a
Iugoslávia, a Hungria proclama
sua soberania aôbrc a ilha,
de acordo com o tratado do Trla-
non, de 1919, que estabeleceu a
fronteira entre ambos os países.
No dia 20 do corrente a Hungria
declarou que lenhadores lugos-
lavos penetraram no território
daquela ilha, de onde cortaram
certa quantidade de lenha. Uma
semana mais tarde, a Iugoslá-
via contestou que a ilha perten-
cesse à Hungria. A última no-
ta húngara diz que os mapas
oficiais, nos quais foram após-
tas as tubricas da aprovação ofi-
ciai iugoslava, no Tratado de
Trlanon, «mostram sem dúvi-
da alguma» que a ilha em quês-
t5o é território húngaro.

TEMPORAL NO ATLÂNTICO
NORTE

LONDRES, 29 (U.P.) — In-
forma-se que o temporal com
fôrga de «quase furacão» qu*s
varre parte do Atlântico Nov-
te e as costas da Europa e In-
glaterra, a.ém dos navios «Fly-
in™ Enterprise» e «Henry Ste-
venson», que estão em situação
gravíssima, pôs em perigo vá-
rios outros barcos, inclusive o
cargueiro panamenho ««Woer»,
que teve desarranjos nas ma-
quinas mas que conseguiu re-
para-los, o cargueiro britânico
«Ansimina K». que também tove
desarranjos de máquinas a» lar-
go da costa francesa e o bar-
co de pesca polonês «Jorvis»,
quo encalhou na extremidade
norte da Jutlândia.

FESTIVAL DE PÜNTA
DEL ESTE

PARIS, 29 (A. F. P.) — Fo»
iam designados 10 filmes de Inn-
gn metragem que representarão
a produção frnncenn no «Fcstl-
vai Cinematográfico» de Pun-
ta doi Este, no Uruguai.

Sfio ôles: «Seus le Clol de
Parla», de .lullen Duvlvlerj «l.n
Nult est hlm Itcyuumo», de
üeorgC» I.nrnmlje; «lliirhe lllclic»,
ne Chrlstlnn Jaquoi «Edournd vt
('inclino», de Jacquoa n.'.*i ¦*.,
ilMrnour. 111.1'I.iimi .. .ic oillu
Uranglcri «Un Orand PAtron>( du
XVM lllliiinpl.

Tntnliéin fui/mi dflllfrindtl '•'
jitiii.Mii«« rte iiirin mtrtragim j
«Ln 'IiimiIiikIuiii rte In Jn|t>»;
-iim (..it*.,.)*. (mr in Lorflnt»)
'ijeiili-ini- »i,*í.,,,:, ii. tOOUf»
ii«ll» -l.ur du i'ii..-»i - ,- «Avig
»"".' I'l.#ll'-|j lim tm ilm.i

Decretos assinados, on-
tem, pelo chefe do

Govêrno
O presidente da República assinou os

Ocretos: abrindo ao Ministério da Edu-
caçSo, o crédito especial de quinhentos
mil cruzeiros para atender as despesas
com a construção e equipamento de
«m preventório para filhos sadios ds
lszaros, no Estado de Minas' Gerais;
criando na Tabela Ünlca de Mensalls-
tas do Ministério da EducacSo e 8aúde,
as seguintes funções destinadas áo apro-
voitamento do pessoal docente e admi-
nistratlvo da Faculdade Fluminense de
Medicina, nos termos do art. 5.° item
II da Lei n. 1254, de 4 de dezembro
de 1950: 1 «rmazenlsta, referência 22,
7U assistentes referência 27, 15 aten-
dentes referência 27, 2 auxlllares admi-
nistrattvos referência 23, 3 dentistas re-
ferência 24, 4 escreventes dttctilógra-
fos • referência 23, 1 laboratorlsta refe-
rência 20, 5 referência 19 e 2 relê-
rência 18, 1 operador de rslos X re-
ferência 22. 1 servente referência 20,
3 referência 19 e 7 referência 18. 1
técnico de laboratório rcferêacla 24. e
1 referência 20. Os efeitos do aprovei-
tamento vigorarão a partir de 8 de de-
zembro de 1950; designando os proles-
soros Heitor da Cosia Pinto Marbark,
Ciro de Barros Resende • Silvio de Al-
meida Toledo, a fim de Integrar»m a,
delegação brnslloira ao IV Conurcsso
Pan Americano de Oltunlmologin, o :"¦•
llznr-so nn México, rte B a 12 de jsn-l-
ro de 1952: nlirlmlo. ao MlnlstPrlo ds
Vinçrto. o crédito especial de qulnii-n»
to» mil cruzeiros para atender ni des*
p-IBl com on estudos * proj-tns d»
ponte Intvrnnclonai (|in< |lg»rn ti» (Ida-
dc» dr Artlgn* e Qunral, prevl*'a rm
convênio minado peitm govêrn..» do
Brnsll i n-públlrs Oriental do Drilftial;
dpulitiinndn Vsllcr nibclro da Ull P»"-
exercer a finiçllo dl rhclc dn OotnMlnO
llKlllillilr. pnr d-rrdn ilr> 21*11-4H, plir»
.i>'.ii.|...i.|..|i ¦ fttbrlcuCAo d" 90 loco'1'0-
Uvas Briituiililii» ns Friinç», n> 'wdnia
eom • li n. AAo. dn 11 de iiihhii d*
i'.i'. vn vn i.n vlrluilc Mn ill»|i"iinn ri»
Mmrln I.ilti'. nnoiiriHIlitii o mpHBi. (ls
ffi»r n «imii» llnrinllliii ('«•'¦nriln fl»»
fnnçn»s lin Clmln dn HnvAii dn *%*t*(\t*
Miíor dai Witt,** Ai limito- t.iiinnsndo
imri • ntfimà I--" •¦ *> itpKla >'¦*
i>*-" * narra :•'¦>¦• v.t» •» *.i»-i--*•¦••¦ »
iofifliiiií» • ft-»**»** ••ps-rlal il» ft* .•
I W.flfl -n*H»*lf ttt itmnifH CtttSM
MNpiM

1
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1

Canceladas várias pensões da
guerra do Paraguai

Em virtude de despacho do presidente da Be-
pública, considerando já ser o meio-sôldo supe-

rior àquelas pensões
' A ComissSo de Habllltaçllo de Pen-

¦6es Vitalícias em sess.lo do ontem, ten-
io em vista o respeitável despacho do
presidente da República, dado em con-
tinuaçüo à Exposição de Motivos dês-
se órgão, de 29 de março de 1951, de-
í:?.1u. quanto aos processos: Ana Otonl
Vieira, titulo n' 729; Augusta Clbrao,
•JUilo ji" 730: Marlana Dantas Horta,
.r.aiu tr> 'ftMt-; Marieta Barreto Graça, ti-
tulo n« 809; Silvia Graça de Melo Bar-
reto, titulo n" 810; Arabela Graça Ca-
nejo, titulo n» 811; Lidia Graça Mo-
reirR da Rocha, titulo n' 812: Alexlna
Pereira Guimarães, titulo n» 781; Maria
Henrique Pereira GuimarSes, titulo n»
782; Jacomina Lobo SlmOes, titulo n»
750: Laura Lobo Carneiro Monteiro, ti-
tulo n' 751; Amélia de Araújo Gonçal-
res. titulo n» 743; Emllia de Araújo
Gonçalves, titulo n' 744; Julleta Velho,

luros de 8%
AO ANO

Pagos trimestral-
mente — Debêntures

do•

Banco Hipot.e-
cario Lar Bra-

sileiro S. A.
Rua do Ouvidor, 90
Av. Copacabana, 661

Aberto de 9,30 às
16,30 horas

titulo n« 734: Marieta Velho, titulo no
735; Laura Velho de Sousa Lima, titulo
n» 736; Maria Antonieta Velho Carnel-
ro, titulo n" 737; Ana Carneiro da Ro-
cha Furtado de Mendonça, titulo n'
759; Laura Carneiro da Rocha de Ma-
tos Topln, titulo n? 760; .Toscflna Car-
neiro da Rocha Soares Brandíio, título
n» 761; Maria Baltazar da Silveira Co-
ta, titulo n» 724: Leonor Bnltazar rin Sil-
velra Muniz Teles, título n° 725; Henri-
queta Baltazar-' da Silveira Miranda
França título no 726; Constanca Balta-
tazar da Silveira Gltnhl de Alencastro,
titulo n° 727; L?cla Maurltl de Sousa,
titulo no 727; Lúcia Maurltl tle Sousa
tro Barbosa, titulo no 756; Nalr Cor-
dovll Maurltl, titulo n» 757; Maria Lul-
sa Maurltl, título no 758.

Mandar cancelar a pensão vltallcin
concedida a essas senhoras, por ser o
meio-soldo que percebem superior & alu-
dlda pensão.

OUTRAS PENSÕES CANCELADAS
A Comissão de Habilitaç&o de Pen-

soes Vitalícias, em sessão de -on-
tem, tendo em vista o respeitável des-
pncho do presidente da República, dado
nm continuação à Exposição de Motl-
vos dêsse órgfto, de 2D de março de
1951, decidiu quanto aos processos: Es.
tér Judite da Conceição e Oliveira, ti-
tulo n° 789; Artemiza Amélia da Concel-
çno Shultz, titulo no 790, mandar can-
nelar a pensüo vitalícia concedida a
essas senhoras, por estar viva a madrns.
tra das mesmas — D. Veninti Estêves
da Conceição, (prot. no 10),

Dr. Bernardo Grabois
Ouvidos. Nariz, Garganta e Olhns —
Consultório: — Bua Méxiro, 168 —
.'lo. andar, saio «ia — Diariamente,
rins 14 fts 18 horas. Tel.: «2-1424.

NOTICIAS DO EXÉRCITO
PROVAS PARA O CONCURSO DE ADMISSÃO ÂS

ESCOLAS PREPARATÓRIAS
Chamada de candidatos para exame de saúde, amanhã — Decretos assinados — Pro-
movido a general de Exército o ministio Castelo Branco — Reforma dos estatutos do
Círculo de Técnicos Militares — Novos aspirantes do Regimento Andrade Neves —

". Clube Militar

DOENÇAS DA INFÂNCIA
Ur. Nélaun Otton Marslglio

Av. Beira Mar, 26Ü, 8,« andar
Hora marcada: Tels.: 32-7357

e 37-0424

MEMÓRIA ?
Método facflimo para aprender a
ilecornr multo em pouco tempo.
Peço folheto a «Mnemonlca» —

I Caixa Postal 4.115 — São Paulo.

ELETROLAS
PÓLO ÁRTICO
Garantia e Assis-

tência Perfeita
Av. Rio Branco, 157

lemos grande moutruarto de fino»Instrumentos de musica em m«wfei» de acabamento /Impecável, daa
modernas ereaçfles PHIl.IPS, PHIL-
Sí>»J?» E. WtNDSON, STARDAND
RLETRIC: demonstraçôet. pot em-
nreeadoi especializado!; Pagm

«mo puder.

L

BANCO HIPOTECÁRIO
LAR BRASILEIRO, S. A.

MATRIZ, Rua do Ouvidor, 90
AGÊNCIA, Av. Copacabana, 661

I
(Cofres de aluguel)

CONTA CORRENTE POPULAR
LIMITE: Cr$ 100.000,00 — Juros de 5% A. A

V

TÍTULOS DE RENDA
(Debêntures ao portador)

Jurei de 8% A. A. — pagos trimestralmente

HORÁRIO ININTERRUPTO PARA O PÚBLICO

De 9h 30m às 16h 30m

j TODAS AS CONTAS PODEM SER INDISTINTAMENTE

| 
* 

MOVIMENTADAS NA MATRIZ E NA AGÊNCIA

jFmSit*». *
^7^~ ii.  m1N| 7^^

BRASIL - BOLÍVIA
pelos possantes e seguros aviões da

CRUZEIRO DO SUL
Rio — Sâo Paulo — Aracãtuba — Campo
Grande — Corumbá — Roboré — San José

— Santa Cruz de Ia Sierra.
Conexão com a PÁNÁCJRÁ em Santa Cruz
de Ia Sierra para Cochabamba, La Paz e Lima
(Peru;. Partidas do Rio: — Segundas-feiras,

às 7hl5m (volta às terças-feiras).
SERVIÇOS AÉREOS

CRUZEIRO DO SUL
LTDA.

Informações:
Avenida Rio Branco, 1.28 — Tel.! 43-6060
Avenida Nllo PêCtnha, W-A — Tel,. 32-7000

De acordo com o previsto no Ca-
lendário das InstruçOes para admissão
às EE. PP. as provas do Concur-
«o de Admissão serão realizadas, nos
dias abaixo:

DIA i — ]» prova do exame inte-
lectual: Candidatos ao 1? nno — Por-
tuguês e Francês; Candidatos ao 2?
ano — Português; Candidatos ao 3o
ano — Espanhol e Álgebra.

DIA 5 — 2i prova do exame Inte-
lectual: Candidatos ao li ano — In-
glês; Candidatos ao 2?ano — Fran-
cês; Candidatos ao 3i ano — Fran-
Cês e Física. *

DIA 7 — 3» prova do exame Inte-
lectual: Candidatos ao li ano — Ma-
temática; Candidatos ao 2? ano Arlt-
mêtlca; Candidatas ao 3? ano — Por-
tuguês e Aritmética.

DIA 8 — 4» prova do exume Inte-
lectual: Candidatos ao 1<> ano — Gen-
gfafia do Brasil e História do Brasil:
Candidatos ao 2'> ano — Geografia
da América (especialmente do Brasil);
e História da América (especialmen-
te do Brasil); Candidatos ao 3? ano— Geografia da América (especialmen-
te do Brasil) e História da Amérl-
ca (especialmente do Brasil).

DIA 9 — 5» prova do exame Inte-
lectual; Somente para candidatos ao
3? ano t- Inglês e Geometria.

DIA 10 — Realização dós testes
de nível mental > Para todos os can-
dldatos.

Todas as provas serão realizadas
no Colégio Militar, com inicio às
7h45m,' devendo os candidatos estar
na praça Tomaz Coelho (praça no'Interior do Colégio), às 7h30m, muni-
dos do respectivo cartão de Inscrição
e do material necessário a realização
das provas previstas na letra c do
artigo 22 das Instruções para a Admis-
são.

Os candidatos que deixarem de com-
parecer aos locais, nos dias e horns
marcados para a realização das pro-
vas, ainda que por motivo de fftrça
r.ialor, serão considerados reprovados
na forma das citadas Instruçóes para
a Admissão.
EXAME DE SAtIDE PAUA OS CAN-

DIDATOS AS ESCOLAS
PREPARATÓRIAS

Os candidatos abaixo relacionados
deverào se apresentar quarta-feira, dia
2 de Janeiro próximo, às 8 horas, na
Escola de Saúde do Exército (Rua
Moncorvo Filho, número 201, a fim
de serem submetidos a exame de saú-
de:

Abílio de Sousa Gardro, Antero
de Castro Leivas, Armando Bastos,
Ari do3 Santos, Antônio Augusto Ta-
deleu Bandeira, Armando Duval Bar-
ros Batista, Aldemar Maciel da Sll-
velra, Aldónlo Junger Vieira, Antenor
Rabelo, Claro Costa Grosman, Davi
Simões, Deodato Silva Costa, Eclr Mi-
randa de Almeida, Evandro Carneiro
Terelra, Everton de Melo e Silva, Fer-
nando José Luís Garcia Alves de
Carvalho. Francisco Gomes da Silva,
Hélio Araújo,de Oliveira e Silva, Ha-
roldo Francisco Gomes. Horácio Pe-
relrn, José Vieira, ítalo Fazlo, José
Eduardo Pardal Pinho. Joào da Costa,
Jorge Rodrigues de Mendonça Fróls,
José Augusto Gomes Alves, Levi Ma-
chado de Morais, Lauro Lírio Carnel-
ro, Luis Cláudio Arrilaga, Luis Fer-
reira de Santana, Maurício Carlos Mo-
relra. Mnzlnl Mnrchnu Santos, Mauri-

-lio Rodrigues Pereira,- Mário César
Alves Pinho, Murilo Betamio Gulma--.¦Hos. Nelson Magalhães de Miranda e
Silva. Nelson Luis Ramos, Olinto Be-
rill, Paulo de Carvalho Calado, Rubem
Fernando Pereira, Roberto Duarte, Rô-
nulo Velo Loureiro, Silvia Esmernldo
Delorme, Sllvnno José de Carvalho,
Tasso Rea .Tanuzl, Valdir PelxoU) Bo-
telho, Válter Sarnpeck. Wllas de Sou-
sa Reis, Wllmlngton Atrola Barcelos.
Wilson Pimentel Junqullho. Amaurl
Pereira da Silva. Antônio Pires, Ira-
puan da Fonseca Cardoso, Hamilton
Coelho Braz, Jorge dn Silva Resende,
Alberto de Gusmão Coelho, Nell Pvo e
Herdo Ferreira.

Esclarece-se que dia 3 de íanelro
próximo f|5 8 horas será. o último dia
para exames de saúde para os candi-
datos que nao fizeram o mesmo e tam-
bém pnra os que residirem fora de
Distrito Federal c que estilo designados
nara fnzer o exame Intelectual na
lldade do Rio de Janeiro.

A fim de orientar os candidatos re-
.ildentes em Vitória, Espirito Santo,
isclarcce-se que os exames de saúde
j Intelectual, serSo procedidos naquela
localidade. Se por ventura. algum
candidato achar-se no Distrito Federal,
-iderá fazer aqui os referidos exames.

DECRETOS ASSINADOS
O presidente da República assinou

'ecretos na pasta da Guerra, conside-
rando promovido no posto de general
de brigada o coronel Arlstarco Pes-
soa Cavalcanti de .Albuquorque, faleci-
do; ao posto de primeiro tenente, o
segundo tenente da reserva Miguel Per-
reli: à graduação de sub-tenente, os
sargentos da reserva, Gutemberg de
Sousa Gomes, Orlando Cnmpi e Ma-
nuel Lino de Paiva.
rp.oMovmo a c.enerai, de exér-

CITO, O MINISTRO CASTELO
BRANCO

Por decreto do presidente da Repú-
blica. foi promovido ao posto de ge-
neral de Exército, o general de dlvi-
sào Francisco Gll Castelo Branco, ml-
nistro do Superior Tribunal Militar.

REFORMA DOS ESTATUTOS DO
CIRCULO DE TttCNlCOS

.MILITARES

O Circulo de Técnicos Militares, a
cuja frente se encontra, como presl-
dente, o coronel Altair de Queirós, re-
centemente eleito, vai proceder à re-
forma de seus Estatutos. Dentro em
pouco será nomeada uma comissáo en-
carregada de coordenar as sugestóes
apresentadas, a fim de organizar um
trabalhosa ser apresentado em Assem-
bléla Geral. Essa reforma está sendo
aguardada com multo Interesse pois de
hà multo vem ela sendo reclamada
para o progresso exclusivo do Circulo.

PRESÉPIOS NOS CORPOS
DE TROPA

Atendendo à proclamacao do general
Zenóbio da Costa, comandante da 1«
Keglào Militar, e presidente do Centro
lleglonal «Io Exército, da U, C. M.,
os comandantes dos corpos de tropa,
sediados na Vila Mllltnr e Deodoro,
enviaram te'cgramas àquela autorlda-
de, convldando-o à visitar os Presê-
pios neles Instalados, de preferência ft
noite. Satisfazendo êsse desejo, o ge-
neral Zenóbio da Costa, esteve an-
te-onlc, à noite, naquelas localidades,
tendo comparecido nos Regimento Fio-
rinno, 1» R. I.. 2" R« 1- Andrade
Neves, R. E. I., visitando hoje, o do
1» R. C. O., devendo visitar à noito
O 10(10 R. A. A. Aé.

NOVOH AbriIlANTEl» DO
KKGIMENTO ANDRADE

N0VB8

O Regimento Anilriiil* Neve» acnbil
de receber «MVftlírlttnsmontí» os no-
vos nsplrnnle» rfcím-decliirnrtos peln
Academia Mllltnr «lim Aitulhim Negrn».
Os nnvo» nflflfil* fórum bntiwnln» nu
pintn «ln nbstftciilfis, mnnlnmln dai* (¦»-
valos, «, em sfiiiiiilii, foi wirvldn nm
AlmAço im próprio ennipo de obité»
ouloii 0 iiimiçfi contfiti oom » priMit*
gn dn» fitmllln» il"» fiílflnls An Heul-
,n»niii, rtlMlUndo »m lodo » MM
irunueiirsfi » MfiUfodMMl 'i'1" ""^ '"'
fnvnloif"» d" lle«lm«fiU> Amlriids Ne-
VM, o i-iirnafl«1fifit« rtf> lt*|iliii*iili', <'«•
iun»l Knlo rt» fiinlih ««íris, *in»**n'
tflii m bÕM vlndn» »ii* nnsii» »»i« *»•
l,\ltlt,lm.
n iimi iir *xr,*rmA, oamuiím-

PI/1 R TMAHWrM" "*"' ***<•"*
Kin*iiii'i'-* *m 31 d'i «WMiMí, t«/ffi

,v.i»fi"»'« ¦•« Mf»"'ii d* ff.'!» a*

IS 40 ANOS DE SERVIÇOS DO
TENENTE FONTES PORTUGAL

Exército, o Curso de Anestesia, Gaso-
te.rap|a e Transfusão de Sangue, minis-
trado no Hospital Central do Exército
a oficiais médicos e sargentos enfer-
melros. Pela primeira vez forma o
Serviço de Saúde uma turma de pro-fissionais dentro do determinada espe»
clalidade, em curso especialmente cria-
do para êsse fim, o que constitui sem
dúvida um motivo de júbilo e satis-
façfio para todos, e que dará ao Qua»dro de Saúde a oportunidade de pres-tar melhores e mais eficientes serviços
a coletividade militar.

Em conseqüência, o diretor de Saú-
de do Exército, general Marques POr.
to, elogiou o coronel médico dr. Ar»
tur Luis Augusto de Alcântara, dlro»
tor do H. C. E., «pela orientação
que soube Imprimir ao curso e a quemse deve, sem dúvida, uma boa partodos resultados obtidos, mercê do inte.
rêsse que sempre manifestou pelof
problemas do Serviço de Saúde, capa.
cidade de trabalho, inteligência ^e tt»
rocinio cm assuntos técnicos ^ do
administração». Também, íoram elogia»
dos os capitães médicos drs. Brene
Cruz Mascarenhas e Mauro de Sousa
Lima.

OS
TENí

Completou, ante-ontem, quarenta
anos de serviço militar o primeiro
tenente Florêncio Fontes Portugal, do
Estabelecimento Central de Transpor-
tes. A seu respeito, o tenente coro.
nel Agenor de Carvalho Peixoto, che-
fe, consignou em boletim interno ex-
pressivo elogio.

COMPRIMENTOS AOS ALTOS
CHEFES MILITARES

O general Cândido Caldas, chefe ge-ral ,lo Depurtnmentò Técnico e do

ontem, k tarde, d« várias manifes-
- •.. .- i. ..J ... ..-  ,.a

oticiiillfiade e dos funcionários civis
que servem sob suas ordem, como dos
Industriais e comerciantes que lidam
diretamente com a sua repartição.
Reunidos os manifestantes no salfio
nobre da repartição, por intermédio
de vários oradores, apresentaram cum-
primentos dc Boas-Festas e Feliz Ano
Novo ao general Cândido Caldas, que,
após agradecer a homenagem, foi
abraçado por,todos os presentes.— Encerrada a homenagem acima,
o general Cândido Caldas, acompanha-
do do chefe do seu gabinete, coronel
Altair de Queirós, e demais. oficiais
do D. T. P. E., dirigiu-se ao Es-
tado Maior do Exército onde apre-
esntou cumprimentos ao general Alva-
ro Fiúza de Castro, antigo chefe, a
quem o Departamento deve os mala

Entregue o *<Prêmio
Longines»

O «Prêmio Longines», Instituído há
alguns anos como um Incentivo so
aluno melhor classificado nas nossas
Escolas Militar e Naval e constante
dc um cronógrafo de ouro «Longines»,
foi entregue nn solenidade de forma-
tura das referidas Escolas. Neste ano,
fizeram jus àquele prêmio, nn Escola
Militar, o aspirante de Artilharia Leô-
nldns Serejo Pinto de Abreu e na Es-
cola Naval c gunrrln-Mnrlnhn Hugo
Stoffei.

assinalados serviços e o progresso qúehoje desfruta. O chefe do E. M. E.
agradeceu o gesto de seus amigos e
camaradas.

CLUBE MILITAR
BARRACA DE PRAIA — O Depar-

tamento Desportivo comunica que ho-
j» será armada a barraca de praiaem frente ao Cine Rian. em Copacaba-
na, posto i e melo. Esclarece-se quea barraca dlspíie de cabine para a
mudança de roupas.

CARTEIRA HIPOTECARIA — AS-
SEMBLÉIA — Por motivo de ordem
superior, fica transferida, para o 

'pró-
ximo dia 4, a assembléia que íôra
convocada para o dia 3 de janeiro, dos
sócios da Carteira Hipotecária e Imo.
billária, a fim de ser discutido^ é apro-
vado o novo Regulamento das Opera-
çóes Imobiliárias dêsse Serviço elabo-
rado de acordo com a resolução apro-
vnda na Assembléln de 12I10|S0.

CHA* DANÇANTE — Realizar-se-â,
hoje, a partir das 16h30m, um chá
dançante na «boite» Nlgth and Day.

BAILE DE REVEILLON — Serâ\
realizado amanha, o tradicional bai-
le de Revelllon, das 23 às 4 horas,
nos terceiro e quinto andares do Edi-
flclo sede. O traje será o de passeioou fantasia.

Esclarece-se que os aspirantes quen&o conseguiram, ainda, regularizai
suas situações como sócio, poderão
procurar, amanhS, dia 3J, na Secreta,
ria do Clube, Ingresso pessoal, das 12
âs 19 horas.

TURMA LAGUNA E
DOURADOS

Solicitam-nos:
Em detalhe, as solenidades progra-rnadiis para a celebração do 251? ani-

versárlo de formatura saó as seguintes:
Missa, às 10 horas, no altar-mór da
Matriz de Santa Teresinha do Túnel,
anunciada em diversos jornais, por In-
tenção de todos os colegas falecidos;
cerimônia junto ao monumento, com
aposição de' uma palma; almoço de
confraternização no restaurante Casa-
blanca, com cardápio especial, vinhos
finos e champanha; folhetos comemora-
tivo primorosamente impresso. Para
tudo Isso, o gasto esperado ê, no má-
xlmo de CrS 250,00, por componente.

As adesões deverão ser mandadas
com urgência, para o tenente coronel
Mário Guimarães Carneiro, sétimo .an-
dar do Ministério da Guerra — Dl-
retorla de Fabricação do Exercita o
qual atendo pelos telefones: 23-2831 e
28-3529.

A S. JUDAS TADEU, ngradeco
graça alcançada.

GUARDA AMOVEIS

RIACHUELO, 134
Fncarregose de

tornada e entrega
a domicilio

PREÇOS MÓDICOS"

TEL.42-3000

ANÉIS DE GRAU
PARA PROFESSORAS — Chuveiro, ouro 18k, com 10 brilhante»,

do 0r$ 3.000,00, por Cr$ 1.100,00.
PARA ENFERMEIRAS — Outro 18k, com 2 brilhantes, de Cr$;.,

2.000,00, por CrS 750,00.
PARA CONTADORES — Outro 13k, com 2 brilhantes, de Cr?..,

1.000,00, por Or.? 700,00.
Preços excepcionais da grande fábrica

 RUA DO SENADO, 17 — SOBRADO. 

INSTITUTO DOS INDUSTRIÀRIOS
DELEGACIA NO DISTRITO FEDERAL

Aviso aos empregadores
Comunico nos srs. Empregadores que, para efeito de recolhi-
mento de contribuições, a Caixa Recebedora funcionará no dia
81 do corrente, segunda-feira, no horário matutino •— das 9
às 11 horas.

(as.) M. CANTINHO — Delegado

D ALMA

As Companhias de Seguros

Industrial Sul Americano
E

Lloyd Sul Americano
(AV. RIO BRANCO, 39 - 129)

cumprimentam todos os seus amigos e segurados, corretores
e demais companhias congêneres, desejando-lhes

BOAS FESTAS e FELIZ ANO NOVO
19 51 — 1952
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\..... .. ,Atirem a primeira pedra...
E* extraordinário o nosso pendor para o pleguismo. Vm sujeito estrlpa

uutro, leva-so o caso para o terreno do escândalo, descendo-se a pormenore»
muitas vezes escabrosos. Isso, de um lado. Do outro, fa/.-so romance,
tipo «novela radiofônica». O homicida é transformado esss heroi, sua vida e
devassada o traçada coisi requintes cossiovedores. A vitima pouco mereci',
ou não merece isada. Morreu, acabou. Cuide-se de salvar o que ficou.
Lambram-MR do que sucedeu com o Zé da Ilha? Ocupou páginas «. paginas do
io.iiais, fotografado em diferentes atitudes. A leviandade estimulou novos
crimes, numa' cidade em que pouco apreço se dá ft viila alheia. A sucessão
dè assassínlos dc homens por mulheres constitui um «siicnu» apetltoso para
ss» devoradores de escândalos. Inúmeras criminoas ilustraram páginas de
jornais e revistas que se comprazciii em explorar a desgraça hismana, ahrin-
do caminho para a eclosão dc outros Impulsos inferiores. A impunidade
armou suas tendas neste arraial e vivo a. «Ia gordaca», satisfeita da vida.
O assassino passa algum tesnpo ãs expensas do Estado, cm descanso, c dc-
pois -vai a julgamento, na expectativa da absolvição. Quem morreu, morreu.
O direito de matar, cosno nas «caatingas» nssrdcstinas, prevalece'nas aveni-
da» asfaltadas da metrópole. Acrcsccntou-so a„ mandamento «Não maia-

rás» a condicional «se não -iiideres»... A vida alheia nao merece con-
slderácã© alguma, repetimos, quo da parte dos homicidas ostensivos, que
usam revólveres, rodas de automóveis, quer da parte dos homicidas indirc-
tos os falsificadores de' gêneros alimentícios, do remédios, sonegadores
de 

'artigos 
de prinielr» necessidade «et magna caterva». Sim, porque, coii-

soante Eombroso ou Ferrl, «todo homem é um criminoso em potencial» A
espera do momento psicológico para deflagrar o instinto de Caim. Agora
mesmo um telegrama nos dá conta de que, em certss Estado do norte, três
sujeitos acusados de haverem assassinado as respectivas mulheres, foram
absolvidos. Lá. como cá, maus julgadores há. E' possível que os homens
a quem se atribui a grave Incumbência dc resguardar a sociedade dos ele-
mentos perniciosos tragam a consciênci? cheia daquele episódio em que
Jesus salvou a pecadora das mãos dos que intentavam dipidá-la:

— Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra...
Como não há um que se anime a lançar a primeira pedra, os demais

não têm coragem de atirar a segunda, a terceira. Simples caso do cons-
ciência, Rortanto. ,

Homicídio na ilha do Governador
Assassinado pelo companheiro de serviço, de

pois de violenta luta corporal
A Ilha do Governador âs primeiras

horas de ontem, foi palco de brutal
homicídio. O fato ocorreu no Interior
de um galpão que serve de residência
aos trabalhadores de uma pedreira da
Prefeitura, na avenida Parariapua., na
•oenlidade denominada Tauá, Dois ope-
rários que ali trabalham, depois de
forte discussão, empenharam-sc em
sangrenta luta, duelando-se a punhal e
a marreta. Minutos depois, um deles
estava estendido no solo, mortalmente
ferido, tendo poucos Instantes de vida
o outro, com graves ferimentos na ca-
beca e nos braços fugiu, tendo pos-

• teriormonte, procurado o Hospital Pau-

Reagiu à voz de prisão, agre-
dindo os investigadores

Vai ser autuado por desacato è resistência um
contínuo do Banco da Prefeitura

antecedentes registrados na policia, por
suspeita de furto.

Como Domingos estivesse sobraçando
um aparelho de rádio e se achasse em
companhia de elementos suspeitos, os
policiais exigiram-lhe que apresentasse
os seus documentos. O continuo, en-
tretanto, não os atendeu e irrompeu em
insultos aos policiais e suas ofensas
chegaram á honra dos agentes da Lei
e às autoridades do D. F. S. P., In-
clusive ao próprio chefe de Polícia.
Passou, em seguida, á luta corporal e
a multo custo foi dominado, pondo-se,
depois, a intimidar os «abusados*" po-
liteais que 

'ó haviam prendido, pois
iria procurar seus «pistolões» para
limpar-se da ofensa.

• Quando chegou â Seção de Vigilán-
cia, daquela Especializada, insultou o
funcionário de serviço e .tentou agredi-
lo. Deverá ser autuado por desacato,
resistência e ofensas a funcionários em
funções.

Dois vendedores ambulantes que su
achavam nas proximidades, oferece.
ram-se a servir de testemunhas.

Suicídios e tentativas
Sérgio Augusto, portuguáç, viúvo,- de

56 anos de idade e morador em Ni-
terói, suicidou-se, ontem, no escritório
da firma R. Dias da Cruz, na rua do
Ouvidor n. 16, 2» andar, sala 4, onde
trabalhava.

O suicida, que ingeriu grande quan-
tidade de poderoso cáustico, deixou um
bilhete ã policia, declarando que nin-
guém ora responsável pelo seu gesto.

A policia do !•> distrito tomou co-
nhecimento do fato e fêz remover o
corpo.

 Tentou matar-se, anavalhando
seguidas vízes o próprio ventre, o fun-
cionário municipal Jaime da Costa Sil-
va, de 40 anos de idade, solteiro e re-
sidente na travessa Jurari, sInúmero,
em Campo Grande.

Jaime, que sorre das faculdades men-
tais, foi internado no. Hospital Rocha
Faria, em estado grave.

 Em sua residência, na rua Dr.
Bulhões n. 42, praticou v o suicídio, o
comerciárlo José Maria Alves, de 45
anos de idade, solteiro.

Com guia rio 22'-' distrito policial, o
corpo foi removido, para o I.MíL.

lino Werneck, onde, em estado grave,
ficou internado.

ANTECEDENTES I)A CENA
VK SANGUE

Procurando esclarecer o fato, a nos-
sa reportagem conseguiu colher os se-
gulntes detalhes do crime: Horácio
Paulo da Silva, de 42 anos, solteiro,
morador no citado galpão e o seu com-
panheiro Ursullno de Sousa, servente de
pedreiro, de 25 anos, por questões de
somenos .importância se desavieram.
Horácio, que também atende pelo vulgo
de «Patrão», enfurecido armou-se de
uma marreta e com tia procurou des-
ferir um golpe fatal em seu antagonis-
ta. Agíl, porém, Ursullno conseguiu
apanhar um punhal e, valendo-se do
pequeno instrumento tentou desarmar o
seu adversário. A certa altura da con-
tenda', Ursulino a desepito de ter feri-
do o seu desafeto, recebeu violento
golpe que lhe causou a morte.

Posto a par do ocorrido, o comlssá-
rio Lúcio, do ZQi distrito policial,
Imediatamente, rumou para o local. Ali
aquela autoridade encontrou preso pelo
guarda municipal, f-86, o servente Ma-
nuel Gabriel dos Santos, de 32 anos
solteiro, que testemunhara a ocorrência.
Inquirido pela autoridade, Lúcio Ma-
nuel contou que, por volta das 23 ho-
ras, quando o barracão estava às es-
curas, ouviu o barulho de uma gar-
rafa que caíra ao solo e em seguida,
uma discussão entre «Patrão» e Ursuli-
no. Pouco depois os dois homens se
empenharam, em luta de morte. Em
dado momerito um deles exclamou para
Manuel — «Companheiro, estou fura-
do.»

Manuel, apresentava um ferimento
contuso no braço direito.' Declarou à
policia que fora vitima de uma -meda
na ocasião em qúe tentava abandonai"
o galpão,

Ò cadáver foi removido para 
' o I.

M. L.

VITIMASooTRAFEGO
(MORTOS NESTE MÊS)

total em 19SU ..
Total Jan. a Nov.

DUELARAM-SE A FACA
Uma rixa antiga deu motivo a uma violenta

—— cena de sangue
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Amapá

RODOVIA

MACAPÁ, 29 (AsapressV -- Máqui-
nas e homens, prosseguem ativamente
Sa construção do trecho rodoviário 11-

eando a cidade de Amapá à Vila de

Calcoene, tendo como ponto interme-
diário a Base Aérea que fica naquele
município. Trata-se de um empreen-

Sto de vulto para a vida eco-

nômica da região.

Pará
CASAS PAKA FUNCIONÁRIOS

BELÉM, 29 (A.N.) - O governo
do Estado sancionou -a lei elaborada
nela Assembléia Legislativa, doando ã

Caixa Econômica Federal um terreno,
nesta capital, .a fim de ser construída
uma vila de casas populares, que serão
vendidas a funcionários púbicos do

Esta l" O custo das obras esta orçado
em três milhões e quinhentos mil cru-

zeiros.

Os casos dolorosos dâ cidade
Fsta seção, criada em «3 de setembro de mi, para servir de Interme-

hiaHa entre os propósito» generosos do público e as pessoa» necessitadas qUI
nor êle são socorridas, ao atingir o caso n-> 1.400, conforme estatística qut
toemos periodicamente, JA recebeu e distribuiu entre os beneficiários • .uu
S a soma de Crt 1.120.678,80, até 1 de junho de 1951. ne cem en)
ÍSm cmos. como de costume, continuaremos a dar a cifra total dos donativo!
difitrtbu•*""• nflo ,IU|Serem levar pessoalmente os seus donattvoB ans ende-
reens. Indicados, poderüo trazê-los ao «Diário de Noticias», onde serão recebido*

i ríiiPla deste Jornal, das 9 As 18 horas,
pela geresse «D*Arlo de Noticias», das Importâncias recebidas, * feita
todas as semanas, fts quartas-feiras, entre 14 e 

ga.^oni, quando poderão vir
ã nossa redação os leitores que Icsejnrcm assisti-la. 

Ceará
rnVS-TRtlCAO DE AÇUDES E ME-

fKmRM DE ESTRADAS

FORTALEZA, 29 (A.N.) - O go-
vernador Raul Barbosa, valendo-se de

recursos de emergência, ordenou fosse

/aclo inicio à construção dos açudes
«Freixeirinha», em Coreacl e «Salitre».
em Campos Sales. Ainda para se(

custeada pelos mesmos recursos, auto-

riwua reconstrução de vários trechos
de estradas de rodagem e carrocaveis,
sendo as principais a,s de Mutamba-
WaSuí-Barra Grande; Pelxe-Gordo-Ma-
Si; Icapui-lpicutabe e Icapul-Mata
Fresca

Distribuição de Ano Novo no dia 31
n «niárlo de Noticias**, recebeu da Cruz Vermelha Brasileira, por inter-

„,HI„ rie d Irene rie Miranda Cotegipe Milanez, 25 pacotes com mantimen-
?! 11 honècos e 12 chlcaras de café de matéria plástica, 4 automóveis rie

brinquedo e3 jogos de dominó, para distribuição aos pobres em sua seção

de KEssaSdfstSçãSo 
será feita, amanhã, dia 31, das 13 às 16 horas, exclu-

sivamente aos beneficiários mais necessitados Hos «Casos Dolorosos da Cl-

riàdcT A encarregada desta nossa seção distribuíra aos casos selecionados

nâa gei-êriclâ dêste jornal, - de acordo com um critério que vise a aten-
5 , I"«referência às famílias mais numerosas e aos mais necessitados. -
der' 

t T darão, direito ao recebimento dos aludidos donativos da Cru-;

%Sma-*SleS^adSja° direção o .Diário de Noticias, manifesta, nesta

oportunidade, seus agradecimentos.

Donativos em nosso poder
Importância recebida anteriormente, conforme publicação feita

na edição de sexta-feira 
Recebemos mais:
Maria, caso 982 • •  "'.'.'.'...'....

Louvando o Altíssimo, caso 457 .... • • • • •••••¦ • •¦• •

no total de 
Zulelca Lintz, caso 1397 !!!!!!!!'!!!.'.
Ar-fnimo, caso 2R8 '.'..,'.'.'.'...
Virgínia, caso 1149 "_'
TOTAL 

13.354,00

100,00
50.00

100,00

200.00
50,01)
25,00
10,00

13.919,00
'resca. «^|

Receberam suas espadas«os, §"£ ÇlasH^in^ da...

Domingos Gonçalves Pereira, o
"valiente".

Domingos Gonçalves Pereira, tle 42.
anos, continuo do Banco da Prefeitu-
ra, encontrava-se, ontem, a tarde, ao
lado da Central do Brasil, em compa-
nhia dos indivíduos Ánibal dos Santos
Oliveira, Francisco de Almeida Soh res
• Amauri José Alves, quando surgiram
os investigadores Luis e Cld, da De-
legada de Vigilância, em serviço de
ronda, os quais abordaram o grupo,
pois os companheiros' de Domingos têm

Colisões de veículos
Na rua Sào Miguel? érri frente ao nú-

mero 131, houve, ontem, uma colisão
de veículos da qual saiu ferido o ope-
rárto Jorge Honôrlo da Silva, rie 26 anos,
casado, morador na rua Conde de Bon-
fim, numero ignorado. A vitima, com
fratura exposta da perna direita, foi
socorrida no Hospital de Pronto Socor-
ro eo fato foi registrado no 1T> dis-
trito policial.

— Na rua Arquias Cordeiro, em fren-
t« à estação de Silva Freire, o auto-
lotação n.' 4-07-48 chocou-se com o
bonde n.i 1.925, da linha "Engenho de
Dentro"; dirigido pelo motorneiro regu-
lamento n.v 7.448, ficando feridas as
seguintes pessoas: Floripes Pereira da
Silva, moradora na rua Paraíba, nú-
mero 3, primeiro andar; Luis Gomes,
funcionário público, residente na rua
Salete, n.'-' 600; Josefina dos Santos e
Iolanda rios Santos, moradoras na rua
Silva Xavier, n.i 95. Todos sofreram
contusões e escoriações generalizadas,
sendo medicados no Posto de Assistên-
cia do Méier.

£ confra a /eL
VOCE SABIA?

OJôfíO 
de ozur, isto é, aquele

em que "o ganho c a per-
da dependem exclusiva ou

principalmente da sorte", sô é
proibido quando praticado em lu-
gar público ou, acessível ao pú-
blioo.

E' verdade que- nem sempre
¦fuiidamenta- o legislador nesse
conceito jurídico a especificação
do ilícito penal, condicionando
sua existência a circunstâncias
alheias à natureza do falo.

As loterias e os apostus sôbrc
corridas de cavalo, por exemplo,
casos típicos dc jogo de azar,
nem sempre constituem contra-
vevção penal, mesmo quando pru-
ficadas' em lugar público ou aces-
sivel ao público. O Estado, me-
diante concessão especial, permite
a extração de determinadas lote-
rias e as apostas sôbrc corridas
de cavalos.

Por outro lado, incorre na, pena
de seis vieses a dois anos de pri-
são simples, e multa de cinco
mil a dez mil. cruzeiros, aquele
que, nos têrmoè do artigo 51, da
Lei das Contravençeõs Penais,
"promover ou fazer extrair lote-
ria, sem autorização legal". «rt
mesma pena. incidindo "quem

guarda, vende ou, expõe à venda,
tem sob sua guarda para fim de
venãti, introduz ou, lenta introdu-
zir ntt circulação bilhete dc lote-
ria nSo autorizada".

O pardgra/o 2.-» do mesmo ar-
tigo define como loteria, "toda.

operação que, mediante a distri-
buicão de bilhete, listus, cupões,
vales, sinaidj símbolos ou meios
análogos, faz depender de. sor-
teio a obtenção dc premi.-) em di-
nheiro ou bens de outra natu-
reta".

Dentro dessa definição estão
enquadradas as rifa», a rienomi-
nada "ação entre' uinigos" e ou-
trás semelhantes.

Quanto (ih apostas sôbre corri,
das da cavalo, sô constituam eon.
travençãn se praticada» fora rio
hipódromo nu de. Intui mula »''

jnm autoritndus. Nessas condi'
ÇiVí, O "Iwnli.niiilii i" e o tipos-
tadnr attõa sujeita» « pum: n
primeiro, pritão, de trf» me»e» a
Um ano. mi ninllii de tloin mil "
f/U(*l*n mil rrutelm»; a p »"/uil.
do, mullii dn riv;rnto> a dais mil
crtíiflro».

Agressões diversas
No Hospital Carlos Chagas, íoi inter-

nado. apresentando graves ferimentos, o
operário Antônio Vlt.orino do Espirito
Santo, de 23 anos, morador na estrada
Pau da Fonte, n.' 371.

Inquirido pelo investigador ali tle ser-
viço, declarou êle que, próximo ã sua
residência, fura agredido, a foice por
um desconhecido. Registraram o fato
as autoridades do 26' D. P.

— José Roberto de Freitas, talfeiro
da Aeronáutica, e o seu cunhado José
Venerando de Oliveira, também talfeiro
da Aeronáutica,i morador na rua -Na-

buro de Araújo, n." 123, tendo bebido,
deshragadamente,. .durante o almoço, na
rasa dêste último, ficaram embriaga,
dos. sendo que o primeiro se pôs a dor.
mir. Em dado momento. Venerando to.
mou de uma faca e desferiu vários gol-
nes no cunhado, ferindo-o no pescoço,
na face e nos braços. A vitima foi
medicada no Hospital Carlos Chagas.

Transeuntes vítimas de
atropelamento

Na rua Limites, em frente ao nú-
mero 1.190, os menores Gilberto, de 10
anos filho de Diva Meneses, moradora
na rua Imperador, n.'-' 387, e Manuel,
de 8 anos, filho de Antônio Silva, rc-
sidente na rua Limites, n." 1.190, fo-
ram atropelados por um automóvel, so-
frendo o primeiro contusões na região
mastoidiana, no joelho e no fêmur. c o
segundo escoriações c contusões genera.
lizadas. Ambos foram medicados no
Hospital Carlos Chagas.

Exploradores do povo
autuados em flagrante

Investigadores lotados na Delegacia
ile Economia. Popular prenderam, on-
lem. em flagrante, pnr majorar o pre-
ço ria carne bovina, o açougueiro João
Coelho de Mendonça, no Mercado Mu-
nicipal. e por expor ao consumo púhll-
co laticínios deteriorados, o comer-
clante João Sebastião Ferreira, no ln-
terlor do café e bar situado na rua do
Catete, 21.

Os dois homens de há multo não se
viam com bons olhos. Já haviam se
empertisdo em violenta luta corporal
há alguns tempo atrás, por motivos
até agora desconhecidos. Na tarde de
ontem, pouco depois das últimas no-
tas da Ave Maria, eles novamente se
encontraram na rua do Livramento em
frente ao n. 176. O ressentimento que
nutriam reciprocamente avivou-se tão
depressa se viram. Não chegaram a
discutir. Simples mas significativos
olhares foram o inicio de uma luta
sangrt-nta.

Duelaram-se com facas. Eram eles:
Clariolino Sousa Reis, de 21 anos, ope-
rário, solteiro, residente na rua da
Gamboa, 25, e Valdemar Joaquim do
Nascimento, rie 27 anos, casado, cozi-
nheiro, morador no morro do Alemão,
s.n. Ambos foram socorridos no hos-
pitai do Pronlo Socorro, onric o pri-
meiro ficou internado, apresentando
uma ferida perfurante. na região lom-
bar. O segundo, com uma ferida in-

Dois menores colhidos
por um «jeep»

FALECEU UMA «AS VITIMAS, SEN-
DO A OUTRA HOSPITALIZADA EM

ESTADO GKAVE
A doméstica' Geralda da Silva, que

trabalha é reside na avenida 29 de
Outubro, 2465, saiu ontem a passear
com sua filha Ellsabete, de 8 anos,
e o me"nino Eugênio, de 6 anos, filho
dos patrões. Ao atravessar a rua, as
crianças desprenderam-se das mãos de
Geralda e saíram correndo na frente.
Nessa ocasião, um «jeep», que vinha
desenvolvendo grande velocidade, co-
lheu os meninos, projetando-os à dis-
tância. Ellsabete, que .sofreu fratura do
crânio, com hemorragia interna, fale-
ceu ao ser socorrida no Posto de As-
sjstência do Méier, enquanto Eugênio ,
ali ficava internado, com suspeita de r
fratura do crânio, contusões e escoria-
ções generalizadas.

A policia do 20«> distrito, fiz remo-
ver o cadáver para o necrotério do
Instituto Médico Legal e entrou em dl-
llgências para identifcar o motorista
culpado, que fugiu sem prestar socor-
ros às vitimas.

cisa na mão esquerda, depois de me-
dlcado naquele nosocômio, foi conduzi-
do à delegacia do 11.« distrito policial,
onde foi autuado.

Mais duas agências do
Banco do Brasil em

São Paulo
Com a presença do sr. José Estef-

no, diretor da Carteira de Crédito Ge-
ral do Banco do Brasil, representan-
do o presidente dêsse estabelecimento,
e de figuras de projeção nos círculos
oficiais, econômicos e financeiros de
São Paulo, serão Inauguradas na ca-
pitai paulista, nos dias 3 e 7 de ja-
neiro, respectivamente, as Agências
Metropolitanas da Penha e de Brás.

FARMÁCIA!
de PLANTÃO i

46
50

205
18
23
34

197
156
490

13
697
451

Valdemar Joaquim do Nascimen-
to fotografado na sede do 11.»

D. P.

Caiu no poço e morreu
Néllo de 2 anos, filho de João do

Nascimento, quando, no quintal de sua
residência, na rua Marcelino Brito, 37.
em Brás rie Pina, brincava, caiu num
poço ali existente, perecendo afogado,

Com guia do 21' distrito policial, o
cadáver foi removido para o I. M. L.

Anavalhou a mulher
que o repelira

HOSPITALIZADA A VITIMA EM
ESTADO GRAVE

Brutal agressão ocorreu, ontem, na lo-
calidatle fluminense tle Gramacho. O
indivíduo Antônio Araújo, que mora
em companhia do cunhado, José Mar-
tinho da Silva, tomou-sc de violenta
paixão pela irmã dêste, Rute da Silva
Mouzinho, casada, residente na Vi.a
Rosali. s.n, em Caxias. A mulher, que
é separada do marido, costumava vi-
sitar o irmão, algumas Vêr.es pernol-
tando cm sua casa. Antônio, sempre
que a encontrava, insistia em que ela
fosse morar com éle. Na manhã - t«e
ontem, sentlo mais .uma vez repelido,
èlé sacou de uma navalha, desferindo-
lhe golpes sòbrc golpes até vê-la tom-
bar ao solo, a esvair-se em sangue
Feito isso, o criminoso fugiu, sendo sua
vitima Internada, em estado grave, no
Hospital Getúlio Vargas, apresentan-
tio ferimentos no tórax, na nuca, nu
pescoço c nns braços,. As autoridades
dc Duque dc Caxias tomaram conhe-
cimentodn fato e entraram em dill-
gênclas para capturar o bárbaro agres-
sor.

Sem proteção, cadeia...
AUTUADA EM OLAGHANTE POR

EXPLORAR O LENOCfNIO

Uma turrrTa de investigadores ria De-
legacia tle Costumes e Diversões pren-
deu, na madrugaria tle ontem, a mulher
Ester Lemos Rocha, viúva, rie 59 anos,
moradora na avenida Mem de Sá, nú-
mero 203, sohrarlo, pilhada em flagrnn-
te por transformar sim residência em
anlro tle exploração do lnnoclnio.

Depois ile autuada pelo rielegailn Cl-
cero Brasileiro rie JMefi), foi removida
nara a Penitenciária de Mulheres, em
Bangu.

Queriam dinheiro . . .
ESTAVA SEM NÍQUEL O OPERA-

RIO E FOI SURRADO PELOS
GATUNOS

Ao passar ontem, i>ela eslrada do Ja-
quara, em Jacarepaguá, o operário An-
tônio do Espírito Santo, de 28 anos,
morador na estrada do Pau da Fome,
n.'.' 371, foi assaltado por quatro indi-
vlduos, os quais, como só tivesse o
trabalhador alguns níqueis, deram-lhe
tremenda surra, fugindo em seguida.
A vitima, com o corpo cheio de contu-
soes e escoriações, foi medicada no Hos-
pitai Carlos Chagas, apresentando, de«
pois, queixa às autoridades do 26° dis-
trito policial.

f *

Alvejaram a tiros o
operário

DESCOBERTOS E TRESOS OS
AUTORES I»E OM CRIME

MISTERIOSO
O delegado Milton Leão c o COmlsSA-

rio Jorge Santos, do IR" distrito poli
Ciai, prentleram ns Indivíduos Jaibaf
ile Almolrin Mnntclru, morador na rua
l.uls Guimarães. 4!l, p Silvio ilo Albu-
quorque Campos, nulisrra dc um crime
de morte, há dlns ocorrido nns nin-m-
<ln rua Engenheiro Richard, esquina
dn mn Ourupl. ' niifiiime Uvomoi '"•'•*
slftn ilo nnlli-niir. dnls rtíicònlioeldo»,
nlrgiimlu n ijualldade do oficial riu
Ksénllii. illstuliiain eom " iipoiAil" Iwi
rio Oliveira, lendo um dílei nacado do
lun rovôlvpr <• ns«ns>>>itiiiil's o ti*il«iilii'i«
íim'. A poi Id" entni cm diligência» qu*
culminaram com « piisãn rioi eiiml-
nosoii «lailiss» de Almi-ldN Mnlilelin run.
fps.snii Ipi' lido n auliir rto» sl|«|i»tii»,
eii» s* mu eúmpilie furam rtcolhlooi «o
*adre*,

Agredido por palavras
pelo comissário

UMA QUEIXA FORMULADA POR
UM ENGRAXATE

Giuseppe Quirino AUomare é proprie-
tárlo dc uma cadeira tle engraxate na
rua da Constituição, n.'' 13. No pre-
dio n.« 15, está instalada uma casa de
vidros. Um caminhão da firma, que
ontem lá foi descarregar mercadorias,
subiu a calçada e estacionou em frente
ã porta onde trabalha Giuseppe. obs-
truindo totalmente a entrada. Êle re-
clamou contra o fato e discutiu com o
dono ria casa de vidros, dizendo, a cer-
ta altura, que furaria a barriga do
outro, caso os vidros rio caminhão o
cortassem. O interlocutor ficou assus-
tado e foi apresentar queixa à policia
do 10' distrito, do fato tomando conhe-
cimento o comissário Barreira. Acon-
tece que, segundo nos contou Giuseppe,
a autoridade tratou o caso de maneira
parcial e arbitrária, pois. além de lhe
quebrar uma faquinha que estava na
gaveta a êle se dirigiu em termos groa-
sclros e baixos, chamando-o de "rar-

camano". pelo fato de ser êle italiano.
Estranha-se que um comissário de Po-

llcla, no exercício de suas funções, use
rie expressões lão estúpidas pelo que
pedimos ao chefe dc Policia recomen-
dar-lhe mais urbanidade no trato com
o público.

Comissão de inquérito
para apurar as causas
do acidente ferroviário

O diretor da Central do Brasil desig-
nou uma comissão, composta do enge-
nhelrn Leônidns Santos Pamáslo e rin.i
oficiais administrativos Valdemar Pais
• Antftnlo Emílio Gonçalves JOnlor, pa-
rn, sob a presidência dn primeiro, apu-
rnr ns causas, responsabilidades e con-
(seqüências tio acidente ferroviário ocnr-
rido no quilômetro 601, do rnmnl de
Belo Horizonte, no dln 21 do rorrente.

Larápios em ação „.
David Fralhill, norte-americano, mo-

rador na rua Rita Ludolf, 124, apto.
201, queixou-se á polívia do l.o distri-
to de quo larões, penetrando em sua
residência, de lá furtaram Jóias ava-
liadas em 10.000 cruzeiros.

— Ao 9.° distrito policial compare-
ceu Alfredo Fernando Maia, sócio ge-
rente da firma Indústria Química
Dlckens Limitada, queixando-se de que,
dos escritórios da companhia, situados
na rua Leandro Martins, 76, desapare-
ceram três notas promissórias, no va-
lor conjuntivo de 480.000 cruzeiros,
sendo depositante o Banco da Prefei-
tura.

Hoje
iíBtáo de plantão, hoje

V. Kio Branco 31
A. Carlos 51-a

¦ M. Floriano 183
Inválidos
Lavradlo I

-Riachuelo
Lapa

S. Vergueiro
Laranjeiras
Catete

. G. Polidoro
P. Botafogo

. s. J. Batista

. J. Botânico
Vol. Pátria

-A. Paiva 102-a
. Av. P. Isabel 60

S. Campos 240-a
Sen. Pompeu 233
Estácio de Sá 90

-Av. Cop. 95
B. Ribeiro 698-c
T. de Melo 42
Franclsco-Sà 23-b

J. Nabuco, 20
Vise. Pirajá 623
Monc. Filho 46-b

(loja)
Gen. Pedra 100
p. Ernesto 04
P. Vargas 3.850

Catumbi 67
Arint. LObo 22!)
Had. Lobo 451

C. Sales 10-a
Matoso 101-b

S. L. Gonz. 187
Piratinl

-Gen. Gurjão
C. Leopold.
C. Bonfim
C. Bonfim
C. Bonfim
S. F Xavier 268
Av. 28 Sei, 283
B. Mesquita 758
B. B. Ret. 2.254-.1
S. F. Xavier 486

Mearim i-a
P. Nunes 279
24 de Maio 428
Ana Néri 780
Vva. Cláudio 469
A. Bergamini 104

Adriano 97

43
154
541
300
436
832

as seguintes:
Aquldabá 335-a

B. B. Ret. 1.184-b
D. Romana 198

-A. Cordeiro 272
A. Caire 302-b
J. Bonifácio 593
Goiás ¦' 234

29 Outubro 7.840
29 Outubro 10.256
C. de Melo 402
C. de Melo 1.135
J. Ribeiro 61
N. de Gouveia 6
Pça. Nações 74

• C. de Morais 366
Barreiros 614

-. P. Progresso 20
Itaú 79

L. Júnior 1.739
. Estr. P. Velho 86

Av. Democ. 521-a
23 de Agosto 36

Etelvina fi
Romeiros 197-a
Pe. Tanuârlo 43
V. Carv. B62-a
V. Carv. 1.325
Itabira 21-b

B. de Pina 750
Mons. Félix 504
Aut. Clube 5.344
Antônio .loão 2-a
Cordovil 380-a
B. Melgaço 400-b

• Maria Passos 841
M. Rangel 178
C. Machado 990-a

-C. Machado 1.556
Pça. 8 Maio 126
Mons. Félix 405
Maria Freitas 6f«
Sirlci 8-b
P. da Rocha 37-b
C. C. Meneses 4
G. Dantas 12
Japaratuba 1.881
Cajaiba 11
Divisória 92

Correia Seara 35
C. Agostinho 45
Sta. Cruz 5.079

(1* loja)
Lopes Moura 66
D. Mondlm 9
P. Freire 71

Amanhã
Kstnrão dc plantão, amanhã, as se-

guintes:

Tentou o suicídio e
faleceu no HI'S

Kiilnfii, onlem, nn llnipllnl il* 1'isin-
tn Socorro, n opcráiln Oscar Cniseiiilio,
qu». nn rim «nifrmr. »e mirara i\n pnn-
I» ria MiaçAo ile Madurei™, iftlirr ns
ilnhai rt»- Cenlral. Internado mm f'».
iiim dn i rAnin a ntilraa Inuftm, naa
reuniu) ao» f»rlni»nlni, vindo a fel»«
crr. O cadáver foi r*m'ivi4'i t'»'» *
a»rrot»rt*i da InalHula M*dlr« Mial

t

Desempregados cha-
mados ao Ministério do

Trabalho
Estão sendo chamados, com urgência,

ao Setor de Agências de Colocação e
Cooperação Econômica, 4.» andar do
Ministério do Trabalho, das 12 ãs 16
horas, sala 6, as seguintes desemprega-
tios: Ercilio porges da Silva — José
Inácio Monteiro — Demilton Luis Cam-
pos — Argentina Buenos Aires — Rai-
muntla Gomes da Silva — Luzia da
Penha Simão — Teresinha Pires de Je-
sús — Efigénia Sebastiana rie Sousa

Jaci Alves da Silva — Carlinda das
Dores Santana — Raimundo José Vieira

Manuel Messias da Costa — I.ino
Francisco Amaral — Jorge Vel —- Elias
Ferreira tle Mesquita — Agnaltlo Cam-
pos — Maria de Lourdes Damasceno —
Beatriz Marques — Brausilde Geraldo

Jorge Medeiros da Silva — Isaura
tia Conceição Germano dos Santos —
Sizenando da Silva Valença — Inácio
Cabral tle Oliveira — Isaltina Silvestre
da Silva — Lldla Albrite — Noêmia
Marques — Paullna Domingos da Sll-
va — Almerinda Maciel — Nivaldo
Martins — Mira Natálla Guimarães
Miranda — Cecília Oliveira da Silva

Neusa Maria José — Maria ria Con.
calção Francisca — Edite Rodrigues)
Oliveira e Alriu da Silva Afonso,

Deverá comparecer à
D. P. do M. da Viação

p:»iá n»niiii chamado » n>cãn Admi-
nl'«Hin un iln Dm .'•¦• dn Peaatinl dn
MlnlaUrlo dn Vlaçlo « Itliinflita dn
D, ti, Tu ClaUiilO Valenni

iv de Março l)
V. Rio Branco 31

Acre 38
Sen. Pompeu 99
Mem de Sá 11
Gomes Freire 632
Laranjeiras 458

S. Clemente 94
G. Polidoro 2

Catete 37
Mauá 143

Bento Lisboa 92
P. Fiam. 118-a
M. Abrantes 214
M. Cantuária 8-a
Vol. Pátria 245
B. Mitre 642
J. Botânico 12
S. Dumont 142
Av. Cop. 7-a
Av. Cop. 209-f
Av. Cop. 726-a
Av. Cop. 1074
S. Campos 29-a
F. Otavtano 32
Vise. Pirajá 146
Av. Cop. ,498-a

. M. Sapucal' 314
Santana 124

(loja C)
Sac. Cabral 165
América 229

P. Vargas 3.163
B Hipólito 192

Catumbi lí
Had. LObo 1
Had. LObo 461
c ne Frontln in
Matoso ' IS

M. <s Barros Si'U
-C. 8. Crist. 162

Flg. $* Maio 372
S. Januário 93
D. Isidro 7-a
C. Bonfim 98

. C. Bonfim 300
C. Bonfim 81(1
Boa Vista 105
Av, 2» Set. 21-a
Av. 38 Bet. 4.1U
B. Mi'i'i|intn 301
B. Mesquita 7MI
,1, Furtado 10S h

. r. Nunes 221
Ana Nerl 4
24 da Maln 2«n

. Huma Barro» IUI

C. Mayrlnlt 405-a
Lins Vasc. 273-b
Aquidabâ 150

B. á. Retiro 484
D. da Cruz 476
24 de Maio 1.3S3

."F. Melei 26-b
A. Cordeiro 628
J. dos Reis i'"
29 Outubro Í.407
Cachambl 254

C. de Melo 396
Av J. Ribeiro 5
29 Outubro U.536
29 Outubro 10.496
A. Carneiro 60
Av. N. ?ork 14
T. de Castro 12»
C. de Morais 580
A. Mota 23

-Montevldeo 1.330
L. Júnior 1.354
Orojô 17«

Av. Democ. 363-1,
Uranos 1.03T
Uranos 1.385
Romeiros 48-r

P. Januário 26'i-u
Itabira 21-b

B. de Plfla 750
Mons. Félix 504
Aut. Clube 5.344
AntOnio João 2-a
Cordovil 380-a

V. Carvalho 962
Guaporé 245

B.. Melgaço 4S4-n
Silva Vale 326-b
M. Rangel b
M. Rangel 928
C. Machado 990-a
C. Machado 1.556
C. Galvão 654
Maria Fraltaa 68
Japoara ünu

T. Fragoso 4.115
João Vlcenta 115
C. Benlclo 4,152
Av. C. Vaac, im
A. da Paiva 613
Ktn. Cruz 49li
J. Vicente 1.173
K« dunas *

1 "1',", Miilllll «ll
J\ da Olaria HOT
I' l«'r»lrsi TI

(Conclusão d» 3.» isagina)
(Conclusão da 3.» pagina)

respectivo diploma. Coube o prêmio ao

guSmarinha Hugo Sio«ei, que o

recebeu das mãos do capitão de mai

e guerra Enrique Medina Acuna, adi-

do naval do Chile.

SAUDAÇÃO DO DIRETOR DA
ESCOLA

Após a entrega dos prêmios, o almi-
rante Alves Câmara, diretor da Escola

NaVaV dirigiu a palavra aos novos

guardas-marinha, concitan.do0-0^of,a°
cumprimento de seus deveres profis-
SÍ0Ternunada 

as palavras do almiran-
te Câmara, os guardas-marinha e o

Corpo de Alunos cantaram o Hino

da Escola Naval", finalizando a ce-
rimônia com o desfile dos mornos em
continência ao presidente da Repu-
bUÍNAUGURACOES NO ARSENAL

Após a solenidade na F.scola Naval,
e presidente da República, em com-

panhia do ministro da. Marinha e^P-
* mitlva, dirigiu-se ao Arsenal de Ma-

rlnha do Rio de Janeiro, na "ha das
Cobras, sendo recebido ali pe o almi-
rante Armando Berford Guimarães,
diretor-geral daquele parque industrial
da Marinha, e seus âuxiliares.

Após as honras militares, que lhe
foram prestadas por uma Força de

Fuzileiros Navais, íoi o chefe, do

governo conduzido ao novo edifioo
do refeitório de operários, onde pro-
cedeu á inauguração do mesmo.

Inaugurou, ainda, o sr. Getúlio
Vargas, a nova instalação da esta-
ção central telefônica daquele Ar-
BenB 

A BORDO DO «BARROSO»
Em seguida, o chefe do governo,

ainda, acompanhado do vlçe-presiden-
te da Republica, dos ministros da
Marinha e da Guerra, do chefe e sub-
chefes de seu Gabinete Militar, do

prefeito de Distrito Federal e.altas
autoridades civis e militares, foi ie-
cebido. a bordo do cruzador «Barro-
so», onde já se encontravam o al-
mirante Raul rie San Tiago Dantas,
chefe do Estado-Maior ria Armada, e
o almirante Atila Monteiro Ache, co-
mandante em chefe da Esquadra, pe o
capitão de mar e guerra Raul Reis
Gonçalves de Sousa! comandante do
referido vaso de guerra, sendo-lhe
prestadas pela guarnição, que se en-
contrava em seus postos de continen.
cia, as honras do cerimonial man-
timo .'¦. . ,,„

Após percorrer as intaiaçoes aa
belonave, o presidente da Republica
se dirigiu ao local onde fora posta
a mesa histórica do antigo cruza-
dor «Barroso» e ai sancionou a Lei
de Fixação dos Efetivos dos Ofi-
ciais do Corpo da Armada e dos
demais Corpos e Quadros na Man-
nha de Guerra, tendo, nessa oportu-
nidade, dirigido ligeiras palavras de
congratulações com Marinha por es-
se fato.

Na mesa em que foi sancionada
a lei, havia uma placa na qual se
lia a seguinte inscrição: «Sôbre esta
mesa, que pertenceu á Câmara de
comando rio cruzador «Barroso», des-
rie sua construção em Nevv-Caslle-
on-Tyne. até scua definitiva retirada
de serviço, em abril de 1934, íoi
assinada, em 11 de junho de 193«1,
o contrato para construção da nova
Esquadra Brasileira, sendo chefe do
governo o rir. Getúlio Vargas e ml-
nistro da Marinha o almirante Pro-
tógenes Guimarães».

Retirou-se, então, rie borrio o chefe
do governo, sendo-lhe prestadas as
honras do estilo.

Em seguida, foi-lhe oferecido, e
k sua comitiva, um almoço no Arsenal
de Marinha, durante o qual o ml-
nistro da Marinha pronunciou um dis-
curso no qual afirmou a feria altura:

«Conforme tive oportunidade de dl-
zer a meus camaradas nn mensagem
que lhes enviei na Páscoa no Natal,
raras vezes terá contado a Marinha
um ano dc tantas atividades como o
que está agora por findar; em todos
os terrenos, quer os relacionados com
os melhoramentos materiais, quer os
que dizem respeito ao adestramento
e á instrução, foram muitos os pro-
gressos feitos, mau grado dificuldades
quase insuperáveis que tivemos de
contornar; mas estas foram sempre
vencidas pela boa vontade, pela fé
inabalável, pela dedicação estrema-
da e pela capacidade profissional, que
íoram sempre apanágios dos quais or-
gulhosamente se ufana a gente de
nossa Marinha, Inteiramente devotaria
a suas atividades profissionais, desin-
teressada de tudo que não represen-
ta a integridade, a segurança ou o
progresso da Pátria».

E declarou ainda, pouco antes de
concluir a sua oração:

Muitos são os problemas que pe-
sam sóbre os ombros de v. exa., sr.
presidente Getúlio Vargas, pela época
incerta e repleta rie dificuldades que
perlustramos, quando aos desejos de-
sensofridos dos homens se juntam os
problemas capitais ditados pelas agi-
tações Internacionais que colocam an-
te nossos olhos, a cada instante, pon-
Ins dc interrogação que escondem
multas vezes a ameaça dos mais ater-
rátlores catacllsmas»,

O presidente ria República agrade-
ceu, em rápidas palavras, a home-
nagem que acabava de lhe ser pres-
tada e, terminado o almoço, dirigiu-
se ainda acompanhado de sua romiti-
va, pHra o local onde estão sondo rea-
llzados os trabalhos dc terraplenagem
para a construção da Vila Operárln
Naval, na avenida Brasil, prosseguln-
do dali pnra a Granja dn Marlnhn.
em São Bento, onde teve oportunl-
rinile de ntilm- a criação tle aves e rui-
tivo de legume» e hortaliça» que nll
eslá «eniln Icvnrin a efeito, pnrn «U>
prlmentn ilfis unidades iuiwiIr,
A lll DK FIXAÇÃO lios. Kl KTIVIIH

i-'.' o neguinio o laxlu itu lal muim
»n in o «mui.i |i.'í" t«hi>fi. dn noiému;

•Arl. I" • O» efrllvn» dn» nin Inl.

tio Corpo da Armada e rios demais
Corpos e Quadros da Marinha tle

Guerra passam a ter a seguinte cons-

"'CORPO 
DA ARMADA: Almirante

de Esquadra - 2; vlce-almiranles -

10: contra-almirantes, 20; capitães 'le

mar e guerra — 75; capitães de fra-
gata — 175; capitães de corveta —

350; capitães tenente, 600; primeiros
tenentes — 300; segundos tenentes —

aberto
CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS:

vlce-almlrante — 1; contra-almirante
_ 1; capitães de mar e guerra — 4,
capitães de fragata — 15; capitães
de corveta — 30; capitães tenente —

70; primeiros tenentes — 100; segun-
dos tenentes — aberto. ..„T.,„.

CORPO DE SAÜDE DA MARINHA
— Quadro de Médicos; contra-almi-
rantes — 1; capitães de mar e guer-
ra — 12; capitães de fragata —

2R; capitães de corveta — 60; capi-
tães tenenle — 90; primeiros tenentes

QUADRO DE FARMACÊUTICOS:
capitães de mar e guerra —• 1; ca-
pitães de fragata — 3; capitães de
corveta — 4; capitães tenentes — o;
primeiros tenentes — 6; segundos te-
nentes — Aberto. _mT

QUADRO DE CIRURGIÕES DEN-
TISTAS: capitão de mar e guerra —

1: capitães de fragata — 3; capitães
de corveta — 7; capitães tenentes —
22; primeiros tenentes — 30; segun-
dos tenentes — 25.

CORPO DE ENGENHEIROS E
TÉCNICOS NAVATS: vice-almirante

 1; contra-almirante — 1:- capitães
de mar e guerra — 12; capitães de
fragata — 20; capitães de corveta
— 26; capitães tenentes — 32.

CORPO DE INTENDENTES DA
MARINHA: contra-almirante — li
capitães de,mar e guerra — 12: ca-
pitães de fragata — 36; capitães da
corveta — 72; capitães tenentes —
108; primeiros tenentes — 176; se-
gundns tenentes — Aberto.

QUADRO DE OFICIAIS AUXILIA-
RES DA MARINHA: capitães de cor-
veta — 3; capitães tenentes — 25;
primeiros tenentes — 50; segundos
tenentes — ifiO.
QUADRO DK OFICIAIS AUXILIA-
RES DO CORPO DE FUZILEIROS
NAVAIS: — Capitão de Corveta —
1; capitães-tenentes — 3; primeiros
tenentes — 3: primeiros tenentes
— 13.

Arti oo — As vagas provenientes
do presente aumento de efetivos se-
rão preenchidas por parcelas quu não
poderão exceder cada uma de 25%
do total do aumento de efetivos.

Parágrafo único — O primeiro pre-
enchimento de vagas será feito em
março de 1952 c os subsequentes de
seis em seis meses alô a completnção
dos efetivos previstos na presente
Lei salvo para o preenchimento da
vagas d0 oficiais generais que se-
rão atendidos 50-Tr em março de
3952 e B0% em março do 1953.

Arfc 3o — O Corpo de Tntentlen-
tes ria Marinha resultará da fusão,
em um único Corpn, dos aluais Cor-
pos de Intendentes Navais e Qua-
drn dw Contadoivs Navais.

5 io _ A fusão se fniá. pôslo
poi pôslo antos de qualquer pro-
moção riecorrenle. ria prrsente Lei,
respeitada, em rada posto, a ant.»-
guldáde dos oficiais interessados, na
data da fusão.

5 oo — Os atuais oficiais, conta-
dores navais dc posto de capitão d«
mar e guerra, capitão de fragata,
capitão de corveta e capitão-tenente,
ficam dispensados das comissões de
embarques exigidas pelo Regulamun-
to rin Promoções.

5 30 _ o Ingresso para o Corpo
de Intendentes ria Marlnhn se farft,
somente, através da Escola Naval.

Art. 40 — Os atuai.? nriclais rio
Corpo da Armada! dou lndlcatlvna
(EN) -.: (Sl passarão para 0 Corpo
fi? Engenheiros e Técnicos Navais,
ai ocupando colocação do acordo
cnm os seus postos e antlguldadc-3
atuais.

j io — Os oficiais que, cm vir-
tude do concurso, se acharem, atual-
mente, cursando engenharia, Ingres-
sarão para o Corp, dc Engenheiros
e Técnicos Navais logo que aprova-
dos nos respectivos cursos e ocupa-
rão lugar nos diversos postos, de
acordo com sua antigüidade,

8 2» — O Ingresso para o Corpo
de Engenharia e Técnicos Navais se

• fará por concurso, mediante regu-
lamentação a ser expedida pelo go-
vérno dentro do prazo de noventa (90>
dias após a entrada em viigor da
presente Lei. observando-se:

a> — que o candidato seja de-
tentor de diploma de escola supe-
rior, especial ou técnica, naclnnnl ou
estrangeira, para onde fõr enviado,
apôs o concurso de seleção: b) —
a colocação do ingressante será feita
após o oficial mais moderno do mes-
mo corpo.

Art. 5» — Os aluais oficiais deste-
nados no Corpo da Armada pela Letra
(M) serão destacados rtèssc Corpo
e passara» a constituir um Quadro à
parte, em extinção, sob a rienomi-
nação rio Quariro dc Oficiais En-,
genheiros Maquinlstns.

S Io O posto limite desse Quadro•será o de vice-almirante, não po-
rienrio haver mais de um vice-alml-
rante e um contra-nlmlrante, slmul-
tánenmenle.

I 20 — o acesso nesse Quadro se
fará pnr merecimento a antigüidade,
ri» acftnlo com o qua se prorpssa nas
pinmoçfte.s dos oficiais do Corpo dn
Armada,

Art. fi" — As ronrilçftps tle aceno
em toiiiis n* Corpoj ¦ Qundroí ds Mn-
llnlia serão reguladas pnr lei WI.
parlai,

Alt, 7° • O Inuivk.n nnn Qiin.
dum 1 Cmpo de • ,n 1 t|n Mini

acordo com a regulamentação a sçr
baixada pelo governo.

Parágrafo único — O ingresso 110
Quadro de Médicos se fará n0 posto
de primeiro tenente, e nos demais,
no de segundo tenente.

Art. so — Os oficiais do Quadro
de Oficiais Âuxiliares da Marinha,
além das atribuições regulamenta-
res que lhe isão' peculiares, poderão
ter embarque nos navios de guerra
e âuxiliares de todos os ripas, onds
exercerão funções de suas especiall.
dades ou funções de serviço geral a
critério ria administração naval.

Art. 9° — A admissão no Quadro
de Oficiais Âuxiliares da Marinha a
no Quadro de Oficiais Âuxiliares do
Corpo de Fuzileiros Navais se fará
mediante concurso, entre os suboíl-
ciais da ativa do Corpo do Pessoal
Subalterno da Armada e do Corpo
de Pesssoal Subalterno do Corpo de
Fuzileiros Navais, respectivamente,
Quando, pjrém, o número de candi-
datos aprovados fôr inferior ao nú-
mero de vagas a preencher, poderão
ser admitidos a concursot 03 pri-
melros sargentos da ativa; e, «se
ainda assim, não tarem preenchidas
as vagas, poderão concorrer a êsses
quadros, pelo mesmo processo, os 2»
e 30 sargentos da ativa e na falta
destes os •suboficiais da Reserva,
primuiros sargentos da Reserva '3U
civis, a critério rio governo,

Art. 10° — O pôslo de almirant*
de esquadra, ou equivalente, é prl-
vativo na ativa, do corpo da Anna-
da.

Art, :l to — A presente lei entrará
em vleor na data rie sua publica-
çâo. revogadas as disposições em
contrário».

FEIRAS nt HOJE

nha, a qua m« rafem a preienlo lei
•ai,i friin madiinisj uineuiio

HAVERÁ' FEIRA, HOJE, NOS
SEGUINTES LOCAIS:

Rua Barão de São Francisco,
e rua Teodoro da Silva, em
Vila Isabel; rua Goiás, no En-
Kenho de Dentro; rua Lopes
Quintas, na Gávea; avenida Crj-
neto de Vasconcelos, em Ban-
Kii; praia do Caju e campo «lo
São Cristóvão, em São Cris-
tóvão; estrada do Quitunjro, em
Irajá; rua Coração de Maria,
em Cachambi; riia Enes Filho,
na Penha Circular; praça Tn-
cina, em Ricardo de Alhuquer-
que; avenida Automóvel Clube,
em Inhaúma; praça Raul Gue-
des, na Urcaj rua Ipipira, na
Usina da Tijuca; avenida 29 de
Outubro, em Del Castilho; pra-
ça Barão da Taquara, e estra-
da dos Três Rios, em Jacaré-
paguá; rua Marechal Modesti-
no, em Realengo; avenida Au-
tomóvel Clube, na Pavuna; rua
GiiBssupi, em Coelho Neto; ru»
General Tasso Fragoso, em An-
chicta; rua «C», em Senador
Camará; estrada rlp Barro
Vermelho, em Colégio; e prá-
ça Almirante Baltazar, na Glô-
rin.

AMANHA
Amanhã, realizar-se-ão feiras

nos seguintes lugares:
Praça Santo Cristo, na Gam-

boa; largo do Catumbi, em Ca-
tutv.bi; avenida Nova York, em
Bonsucesso; rua Jarina, em Ma-
íechal Hermes; rua 'Domingo*
Lopes, em Madureira; rua Ver-
ne de Magalhães e rua Bela
Vista, no Engenho Novo; ave-
nida Henrique Dumont, em Ipa-
nema; rua Delgado de Carva-
lho, na Tijuca; rua 8 de Maio,
em Rocha Miranda; rua Araújo
Gondim, no Leme; rua Cordo-
vil, em Cordovil; praça Quin-
tino Bocaiúva, em Quintino
Bocaiúva; rua Antunes Garcia,
em Sampaio; e rua Men». Bar-
reto, em Botafogo.

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

estarão estacionadas nos se-
guintes pontos:

HOJE — Campo de São Cris-
tóvão e praia do Caju, em São
Cristóvão; praça Raul Guetlesi
na Urra; rua Goiás, no Enge-
nho de Dentro; rua fcnes Fi-
lho, na Penha Circular; rua
Barão de Sâo Francisco e rua
Teodoro da Silva, em Vila Isa-
bél; morro do Jacarè/.lnho; ave-
nida Automóvel Clube, em
Inhnúma; rua Honôrlo, em Ca-
chrtmbl; e Conjunto Residen-
elol do I. A. T. I„ na Tenho.

AMANHA — Praça dn Bnn-
drirn; morro do JacarêzinhoI
rua Rins Fortes, em Bonalicea*
so; run .luri 1111, em Marechal
HeimOHS nm I riiuuiil, no An-
listraiI run Delgnilo de (iuvii-
lho, nn Tijuco; <s Conjunta n<*-
•i.i.-i..iiil do I. A, I'. d, nn
ftnliiisO. c, T., 1'iaii'iin valença, «Boiim narro» ma. . v, pruir» ti .ah. i" • o« ireiivoi no» niii-mi» 1 »ni,', Min aiaiiiant,' auneurip * ,,» l'»iilm.

P"íNTÃMÕS~SUA GEl7ÃMTRÃ~E"M SUA RESIDENCIA
«oom pi.tolu, Uniu k «DICO» KM l;M MA aii.nak |Urvli<i .-.,... 1,. 11,,,.1., .. KM OBLÀDIIftAI - r«rf«Mr»;. (..<.n<Mi|n — j-*»,»-,,,, 4, ^„u„„a mi (««nl m

¦-r.-U.s d. ft-tMt-triM - lt A.SN Vil ~. T».UUrUMJU AMOU.
f" / 4
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COLCHÕE S
Reformnm-SB PRra. e mesmo «lia.

Tamliím fornecem-no «'olchíícs novos
crln» c grania par» o menino «lia, col-
chíicfi de mola» cm uma semana.
A vista e a prazo. Móvel» Nosso Lar.

Kua Humaitá, 132-A. Tel.: 20-7302.

f ADVOGADOS
Prof. Dr. Adaucto (-ernantíes

Dr. Yüco Fernandes
Rua «3o Ouvidor, 183, 8|311 —

Tel.: 43-5290

. Sala de Jantar Colonial
rarticular vende com urgência com

grande prejuízo, motivo urgente de
viagem. I riquíssima c legítima sala
di> jantar completa estilo colonial, tOda
trulmlliadn cm .Jacarandá, cnm bar
tudo em legltlm0 cristal, oom cadeiras

, pnltronas cm couro lavrado. Ponquls-
íinni uso. Preco: 8.00(1 cruzeiros. Vêr
hoje o amanhã Ji rua General Canabarro
414. Tel.: 28-6125. A rua começa em

irente ao Colégio Militar.

Salário mínimo de 3.000 cruzeiros
para os servidores municipais

Entregue, pela Comissão Central pró-aumento,
um memorial ao prefeito — Transferência para
as tabelas de mensalistas dos diaristas, tare-

f eiros e horistas
yAAWyAyymiyAyÁAAAAyAAAAAyy'A-my-mm 3wt»

¦ LIVRE-SE DA TOSSE
E DEFENDA OS

• SEUS BRÔNQUIOS COM

NOTICIAS DA PREFEITURA
„.a****mmmM*Mmmmmm*»mmmmmmmmWmmm»mmm*^mm*mmmmmmmmmm*m*m******t*ammmWMmm**mmm*mm*m*m**mmmw

CRÉDITO DE CR$ 191 295.358,90 PARA PAGA-
MENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Outros créditos abertos, entre os quais os de Cr$ 900,000,000 para vencimentos dos

vereadores pela prorogação da sessão legislativa, e de Cr$ 770.000,00, Cr$ 11.000 00,

Cr$ 337.919,00 e Cr$ 2.831.396,00 para os funcionários da Câmara Municipal
— Homologado o concurso para a classe inicial de guarda-vida — Processamento do

pagamento de janeiro — Novo chefe de expediente do Interior — Despa—chos do pre-
feito — Atos e despachos nas Secretarias Gerais de Administração, Agricultura, Edu-

cação, Finanças e no Montepio dos Empregados Municipais

DOENÇAS E CÂNCER DA PELE. SÍFILIS
DK. K. AZULAY

I.IVKE DOCENTE
Curso e priítlcu, no

N. YORK SKIN AND
CANCEIl

RAIO X, RADIO, ETC.
Av. Nilo Peçanha 12 — Sala* 401-6 — T*l«i..-

32-6244, 27-2304 e* 47-1421* — Dan 10 i\.i 12 hora»
— Segundas quartas e sextas-feiras, • da» 17 at

19 horas,' diariamente, exceto, noi -Abados.

AZULEJOS PINTADOS A FOGO
Embeleze sua residência com lindas pinturas e decorações, qiw

lhe oferece, a preço sem competidor a

FÁBRICA LVMIJSATOR
RUA GOIÁS, 632 — PIEDADE — TEL.: 2«*t-3616.

A Comissão Central pró-aumento dos Servidores Municipais, em nossa
 redação 

A Comissfio Central pró aumento de
Vencimentos dos Servidores Municipais,
tendo à frente as associações União
«bs Operários Municipais e Centro dos
Pequenos Servi dores, íêz entrega ao
secretário assistente do prefeito, major
Euclides Bola, de um memorial com
cerca de 1.500 assinaturas, solicltan-
do um aumento geral de vencimentos
com salário mínimo Inicial de 3.000
cruzeiros, conforme a tateia aprova-
da em assembléia realizada dia 22,

AOS PROPRIETÁRIOS QUE
TENHAM POUCA RENDA

Particular compra um apartamento em Copacabana, andar alto,

base: um milhão de cruzeiros, dando pequena entrada e prestações
mensais acima de 15 mil cruzeiros. Informações com Francisco. —

 Tel.: 26-4240. 

SEU RÁDIO FOI INUTILI-
ZADO FOR CURIOSOS ?•

.Montagens, reformas e consertos de eletrolas, rádios e televisão,
com qualquer defeito, feitos por Jersildo Cerquelra, ex-tecnico
tia S. A. Philips do Brasil e Isnard & Cia. Serviços honestos,
conscientes e garantidos. Orçamentos sinceros a domicílio, a

 CrS 50.00 — Tel.: 48-1680. --

com a presença do. vereador Frederl.
co Trota, o qual declarou-se disposto
a defendé-la. O memorial solicita, ain-
da, as reivindicações aprovadas nii
referida assembléia, que süo as se-
guintes: 1° -r Transferência para a»
tabelas de mensalistas de todos os
diaristas, tarefelros e tnrlstas exls-
tentes no momento em todas as Secre-
tarlas, bem como a supressão dessas
denominações nas mesmas: 2» — Uma
gratificação de 100 cruzeiros, por ano
de serviço, a todas as categorias de
servldires-

O assistente do prefeit, fêz sentir aos
membros ria Comissfio á imposslbilida-
de de serem atendidos pelo sr Jofio
Carlos Vital, em virtude de se encon-
trai- êle reunido com uma comissfio.

Declarou, ainda,' que o prefeito,
agora, som o recebimento do imposto
de exportação, quo deverá atingir cêr.
ca de 300 mllhfles de cruzeiros, tem
espu-ancas de poder atender às necessL
dade» urgentes dos servidores, reco-
nhecendo que o custo da vida sobe
sem cessar, .iustificando o aumenta
pleiteado.

A Gwnissão, qus esteve 'em nossa
redaçfio, tendo prestado as Informa-
ç8es acima, comunica aos seus cole-
gas da P, D. F. que estA tomando
providências no sentido de realizar
uma mesa redonda com - vereadores a
diretores de Associações co-irmãs, para
a qual será convidado o prefeito. O
sr. Frederico Trota já aquscseeu em
comparecer para um debate sAbre o
custo da vida e «5 aumento de sala-
rios.

Tara atender ao pagamento de dl-
ver/iír. encargos da municipalidade, o
prefeito abriu os seguintes créditos es-
peciais: de Cr$ 800.000,00 destinado ao
término das obras e para as Instala-
ções mais urgentes do Centro Médico
N. S. do Loreto, na Ilha do Governa-
d*r; CrS 1.500.000.00, para auxll'» da
construção do Hospital dos Radialistas;
CrS lSU.295.3n8,fi0. para pagamento de
sentenças judiciárias; Cr$ 1.500.000,00.
par' pagamento do pessoal extranume-
rário das diversas Secretarias Gerais;
Cr.". 700.000.O0. para compra de um
aparelho de Ralo X e de aparelh,7s cl-
rúrglcos para o Pavilhão Carlos Seldl;
Cr5 770.000,00. para pagamento de ser-
vlços extraordinários pre.Hados pelos
funcionários da Câmara dos Vereadn-
lies; Cr,$ 11.000,00 para pagamento do
pessoal da Secretaria ria C&mara dos
Vereadores; CrS 337.919,00 para cum-
prlmento de mandado de segurança lm-
petrado por funcionários' da Câmara
dos Veraaí-o-es; CrS 900.000,00 para
pagamento de vencimentos de vereado-
.res pela prorrogação do funcionamento
(lo Legislativo: CrS 2.831.396.00. para
pagamento de abono de Natal dos
funcionários da Câmara dos Vereado-
rw.
CONCURSO PABA GCARnA-VIDA

Cumprindo determinações do pref et-
to, o secretário de Administração, ho-
mologou ., concur-o realizado para *
seleção de candidatos à classe Inicial
da carreira de guarda-vlda.

No referido concurso. Inscreveram-se
2G0 candidatos, logrando habilitação,
23? dos quais 10 Interinos, 79 extra-
numerários e 47 candidatos estranhos.
Inabilitados 4 Interinos. 11 extranume-
rárlos e 113 candidatos estranhos.

A relação nominal será publicada no
«Diário Oficial-, seção ir. de hoje.
PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO

DE JANEIRO

justa e merecida promoção a do te-
nente Cantidiano Dantas

Por decreto do sr. presidente da República, de acordo com a
lei n* 1.156, acaba de ser promovido, na data de hoje, ao posto
de segundo tenente da Polícia tfilitar do Distrito Federal, o
.ntão sargento-ajudante-músico, CANTIDIANO DANTAS, cujo^po-
Mtivismo, honestidade o lealdade às Instituições da Republicai
especialmente, ao chefe da Nação, manteve sempre com denodada
energia, haja vista, quando da Intentona de 11 de maio de 1938,
abortada por elementos da Banda dc Música sob sua regida dire-
ção, justamente, no momento em quo os inimigos da Pátria, da
Ordem e da Legalidade teriavam tomar de assalto o altivo Quinto
Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, sediado na praga
da Harmonia.

Parabéns, pois, no tenente Cantidiano Dantas.

Passagens aéreas mais
baratas

DESCONTOS ATE' 25%
Consultem a Turismo Santa Cru/ ttda.
Tels.: -r 23-4212 — 22-3322 — 32-7440.

Rua da Misericórdia, 150.
ENTREGAS A DOMICILIO.

ESTÁ DOENTE?
Sofre de doenças Internas? Nai
perca a esperança de «na cura
Procure u Especialista, UR
JORGE JÚNIOR, medico da As
suciaça» Espirita Jesns Cristo.
Consultas, às terças, quintas <
sábados, das 10 às 12 e das 10
às 19 horas. Consultório. Ruu
do Ouvidor, 169 — 7.v andar
sala 700 Nfto se atende oor

correspondência.

Casa ^^¦•Bj ^tKf* UM ^^^^v

& ALMEIDA LTDA.

Para os devidos fins. con»unica,-se aos
srs. chefes dos Serviços: PSK ASC,
Ag.SA, FSA. ESA, ISA. SSA,' VSA,
PS" TSS, que as FIFA rio mes de de-
zembro para pagamento do mês de ja-
neiro. devem ser entregues ao 6-PS. à
av. Oraça Aranha'. 416 — 5° andar —
isala 525, de ncô'do com a sef»U'inte ta-
bela: — Lotes 1 e 2 — io dia útil
até ãs IS horas: Lotes 3 e 4 — 2°
dia útil atí fis 11* horas; Lotes 5 e <5
— 30 dia íitil ate *is IR horas; Lotes
7 . 8 _ 40 dia «Hil até fis 12 horas;
Lotes 9 e O - fio dia útil atê As 1«
horas. A n5o observância na entrega
das FIFA nos dias determinados na
tabela acimn, acarretará o atrazo do
pagamento.
NOVO CHEFE BE EXPEDIENTE PO

INTERIOR
Atendendo ao pedido que lhe fora en-

cominlmdo, n p^efelt;, exonerou do car.
go. om comissfio, de chefe do Serviço¦¦(le Expediente da Secretaria Geral do
Interior e Senur.-inçn. o oficial admi-
nlstratlvo Rosall Rochn, que vinha exer-
cendo aquelas funçOes ha multo1.' anos.

Em outro ato o governador da cl-
dade nomeou para aquele cargo, o es-
rrlturario do quadro do Ministério da
Educaçfto, Olvronlce P.lbelro.

DESPACHOS DO PREFEITO
Na Secretaria' do Interior: — ,Tun-

qiielra Penteado & Cia. — Indeferido,
rin Boorrio com o parecer; Fernando Bru,
ce s Enderson de Figueiredo — ¦ De-
ferido.

Secretaria Cerni ric
Administração

Atos do seervrârlo geral: — Admi-
tlndo Maura Cruz Domingues para a
funçfi,, de trabalhador; concedendo me-
llioria de vencimentos aos artífices
José Madureira Filho, João Alves da
Slíva, Àldovrando Gomes de Almeida,
Geraldo Marlneli, Francisco Vila Al*

ves, João Batista Pereira Bastos, Se-
bastião Mota. Jorge Estefânio, Josí
Cordeiro, Sebastião Patrocínio. Tra-
jano José Rodrigues. F,duardo Manuel,
Francisco Mendes Guimarães, José Al-
ves de Oliveira, Jordellno Marques de
Carvalho, Alberto Pereira da Costa,
Luis Ribeiro Sobrinho, Ataide rie Sou-
aa. Djalma Dantas. José Benedito Cae-
tano e SUva, José Faustino de Ollvel.
ra, Sebastião Teodoro de Sousa, Be-
nedit;, Alzir*. Alvt**, Benjamin Rodrl-
gues rie Oliveira, Ademar Faustino do
Paula e Alexandre Martins.

DEPARTAMENTO DO PESSOAL
Despachos: Rosa Teodoro de Melo

Arquive-se; Rubem Soares Pinto,
Adalberto Garcia Brandão —. Indeferi,
do; Ligia Grego Chapuis -r Mantenha
o despacho; Marlza Martins, Olha Jun.
queira, Décl, Váetra Maicr. Zilda Car.
valho GalvSo Maria B. de Berredo,
Llsete e Haldée Bsgnler Accloll —
Indeferido.

Secretaria Geral de
Agricultura

Despacho-.* ro «eeretârio geral: —
Lauro Coelho ft Cia. — Autorizo; An-
dreas Nlcnlai Hansen — Compareça ao
Servlç.r, de Expediente.

Secretaria Geral de
Educação e Cultura

Atos do secretário geral: — Foi de-
slgnado Anselmo Páscoa para responder
pelo Instituto do Serviço Social, du-
rante o impedimento do diretor.
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

PRIMARIA
Atos do diretor: — Foram deslg-

nados Cldélia da Silveira para a es-
cola Bolívar; Clara Novais Bastos pa-
ra a escola Cardeal Leme; Homerina
Braga ria TrlndadB para a escola Ml.
nas Gerais; Maria Madalena Paiva Ro-
chu para a escola Cardeal Leme; Zll'â
Lemos do Oliveira. pnra a escola Vásl.
taçSo.

a fim de completa,
na referida «Car-

a sede do Centro,
rem a Inscrição
teira».

MONTEPIO DOS
EMPREGADOS MUNICIPAIS

DESPACHOS DO DIRETOR
Letlcia Lantcr Peret Antunes, Pedro

Teodoro da Silva. Adelaide de Jesus
Cardoso «Deferido».

Hell Covas Pereira Lelras «Indefe-
rido». ' 

CLUBE MUNICIPAL
REVEILLON — O Departamento So-

ciai realizará amanhã, dia 31, das 23
às 3 horas, o tradicional baile de Ano
Novo, animado por orquestra. O traje
será a rigor, sendo permitido o bran-
co a rigor. Reservas de mesas na Te-
souraría do Clube.

PECÚLIOS — Estão convidados a
comparecer ô. Tesouraria do Clube os
beneficiários dos sócios falecidos srs.
Alcebíades Cavalcanti Guimarães e
«loão Carvalha da Sllva, a fim de. ru-
ceberem 03 pecúlios a que têm direito.

JÓIA DE INSCRIÇÃO — A Dire-
toria do Clubto. em sua íiltlma ses-
são, resolveu que a partir de 2 de ja-
neiro vindouro seja cobrada n jóia rie
Inscrição para os novos sócios eí«-
tlvos e adventlcios.

FESTA INFANTIL — Será realiza-
da no próximo domingo, dia 6, às 9
horas da manha, na sede rie Haddock
Lóbp uma festa infantil com dlstrl-
buicfio rie brinquedos às crianças que
sa inscreveram na vesperal do Natal e
que mi-, foram contempladas c diversões
no Parque Infantil do Clube.

BINGO — Quarta-feira, dia 2, as
20h.''0m, será realizada mais uma ses-
são de «Bingo» com distribuição de
valiosos brindes.

"TOUTEMODE"
O mais fácil e completo método de

CO^TE E ALTA COSTURA — O MELHOR PRESENTE D?
FESTAS,'

Cursos de férias em 2 meses com diplomas de Modistas 6*1
professoras, reconhecidos peio Dep. (le Educação.

Visite a nossa Sede Geral, que é a" mais bem montada do ramo.
Avenida 13 de. Maio, 13 — IS' andar -*• Edifício Elunlclpal, ou

peca informações pelo telefone: 22-6835.
ATENDEMOS PEDIDOS DO MÉTODO PELO BEEMBQLSÒ

 POSTAL. —^- rrr—r-

AOS SENHORES MÉDICOS

CORTONE
(CORTISONE) DA MERCK (PAN

AMÉRICA) INC.

para uso injetável e por yiapral, disponível
•— para pronta entrega. ¦ ¦ ¦ ¦"¦¦

INDÚSTRIAS QUÍMICAS MANGUAL S. Aa
RUA PAULINO FERNANDES, 53

Telefone: 46-1818 — Caixa Postal, 3.705
-*: Rio de Janeiro ¦——¦—

OEPARTAMF.NTO.. DE EPCCACAO
.. TÍIÇ1VICO-PROFISSIOVAI.
Atos do dlretnr: — Foram designa-

dos Noêmla Ferreira Ribeiro para e
escola Orslna da Fonseca; Silvio Gua.
danl para responder pelo expediente 4a
escoln Sr*usa Asuiar, durante o Impe-
dlmento do diretor.

Secre:aria Geral de
Finanças

Despachos do seereWrio geral: Marta
fln, Concelç5o — Autorizo; Carlos Bene.
uiito Wendt, Ernesto Garslde Ponres «
Murilo Goulart de Barros — Auto-
rlzo.

CENTRO *DOS OFICIAIS DE
VIGILÂNCIA

' 
Recebemos:

! «A diretoria do «Centro dos Oficiais
de Vigilância*, solicita aos associados
i, se inscreverem na «Cartslra dí Fa-
ciilio-Mútuo», o mais breve possível,
pois, do dia 3 de .lanelro do ano pró-
xim, vindouro, em diante fica o as-
sociado sujeito ao prazo «le carência
da seis meses, conforme determina o
Art". 50 parágrafo 6°, dos Estatutos,

Outrossim solicita o compareclmento
dos associados João i Rlbclio de Cam-
pas. MUton de Magalhães Lírio. Zoulo
Eabclo' Jorge Dantas Plmentel. Cr-
nêsto Dias 

'Loureiro. Raul Gomes Fe-
reira, Vicunte de Oliveira e Silva, Fre-
derico Sperle, José Ramos dc Sá, Vítor
Alves Merlino e Ari de Almeida Costa,

CONSUMIDORES

GORDURA DE COCO
CBRIOCB

SABÃO MARMQRIZ3D0

CBRIOCB

c**rr*^ ivv xih

SABfiO
CBRIÍL

Contemplamos no sorteio realizado domingo, no
r^_r. programa Dr. ENFEZULINO da Rádio Nacional. ---—------

CR$
CR$

% iüPÀS USADAS
COMPRAWLSE A DOMICILIO

Telefone: 22-5568

JORGE FARAH — Rua General Roca 248 — Capital . .

Armazém Areias (Eduardo Martins Areias) — R. Uruguai,
373 

Sr. Jptf-e (empregado) ,"'.'-." •'••••

ADELAIDE DE SOUSA — Rua Cristóvão Lsal, 24 -- Bar-
ra Mansa — Estado do. Rio de Janeiro  CR$

Armazém São Tome (J. Amaral) Av. Joaqj-im Leite, 418
;— Estado.do Rio .'  CRS

CR$ 1.000,00

Bi Me
Sr. Eurico (emprepado) CR$

200,00
50,00

1.000,00

200.00
60,00

—-*---— Concorro semanalmente a estes prêmios, comprando
qualquer um dos produtos acima mencionados. Ouço
aos domingos, das 13 âs 13,30 hs., no programa Cr.
ENFEZULINO da Rádio Nacional, as bases deste concurso.

CIA. CARIOCA INDUSTRIAL
Av. Marechal Floriano, 13A--Ttl. 4 3-o 996 - Ri o d o Janulre

¦

4CESSÔRIOS EM
GERAL PARA RÁDIOS
Deseja aos seus clientes e amigos um próspero

e feliz Ano Novo

AVENIDA GOMES FREIRE, 55-B

A ÓTICA RIO comunica que.

{malmente,^ acaba de receber

os notáveis binóculos de fabri-

cação alemã, com lentes de pri-
meira qualidade e corpo intei-

ramente metálico: Regulagem

central. Elegante e moderno.

Preço ultra-especial. — Cr%

— 125,00.! ! ! Aproveitem!

UTILMDES

^^^^^P^lwEl% wSÍmWSm* (B^^ ^^SP B^^^^^^

\

,. sempre ascendente Que vem

PflS-CtlO'íll merecendo dos toas 'tptifitos

•iStiftVs, é que màls se acentuou em 7957. como conseQuèirc.a

Jo /ürto critério- adotado, vem, de público, apresentar as expres-

toe; do seu méis vivo agradecimento, a todos desejando um

r$^>**>5&&%

Feliz e Próspero Anu Novo
Avenida Rio Branco," 114

Wtítoz***

a^ <zh>. / cm IZ0,QoJr
.1 i
.¦ i•- i

ÓCULOS IANCE, cam a**mação tipo tartarag-*», flltlmo
modelo, rigorosamente científico, a«.ii»ptan-lo«;e w qual»
quer conformação facial. Extra forte. Lentes c(n« absoi»

çâo de 50 POB CENTO de luminosidade. Fabricação
francesa. Preço de festas: APENAS CrS 120,00.

APROVEITEM
AINDA ÊSTE Mfcy, FILMES 6 x 9, DE
Cr$ 12,00 APENAS POR Gr$ 9,00 E

CÓPIAS A Cr$ 0,70, EM U HORAS.

GRêl25,0O
' 

f
I
I' I

DTICA SAO SOl.C /< (/•' tltal)
HV A DOS AN Dit A DAS

li u a S ti o i o n é n , 5
a 6
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"ROUXINOL DA BROADWAY"
«xSCORE» musical dessa nova (?!; comédia melo-romântica
da Warner volta a refundir acordes surradíssimos de Por-
ter, Warren, Gershwin e outros, fazendo desfilar, ora^nos

pés de Nelson e de Doris, ora na vo/. de um e de outro, «Lullafty
of Broadway», «Somebody Loves Me»,
«Just One of Those Things», «Zwinff!
Went the Strings of My Heart», «1
Love the Way You Say Goodnight»,
adaptada, cada uma dessas canções,
aos respectivos «leit-motivs» cênicos:
ballet, namoro, show, etc... Em ver-
dade toda a fita é uma repetição, me-
díocre, monótona e sem imaginação,
de muitíssimas revistas warnerianas,
sobretudo, de «Tea for Two», que o
mesmo diretor — Butler — realizou

em 1950, e íoi exibida aqui, há poucim dias, sob o titulo «No, No,

Nanetie», a que a crítica de uma revista francesa atribua Co-

tação divertida e altamente expressiva: NO.' \*.!s. J>«-

De «No, No, Nanette», «Rouxinol da Broadway» tem quase

tudo: o mesmo diretor, o mesmo produtor, o mesmo tecnicolor,

o mesmo encenador de bailados - Eddie Prinz, (que esta longe

do outro Prinz, Le Boy), a mesma Dons Di»y o .™es™°k «en^

Nelson, o mesmo (e sempre o mesmo pauhficante) hakan, o

mesmo (inteligente) Billy de WoLfV, os mesmos compositores,

a mesma história do empresário sem dinheiro para montar_seu

espetáculo, além da mesma circunstancia de o velho Sakall

proteger a jovem Doris, embora não sendo tio dela, esta ve/..

E, 
"até, 

no mesmo cinema. ,
Há um aspecto interessante no enredo: o problema da Ue-

cadência do ator profissional, que luta, mais tarde, pm^wr
de sua arte ultrapassada pela época e pela idade. Todavia, o

«script» foge. dêsse aspecto, que, no caso, envolve a mae de

Doris, porque, afinal, sua intenção não é defender tese, muito

menos em clima dramático. Fugiu do drama, mas caiu no drama-

Ihão, pois lágrimas copiosas, da filha e da genitora, Cimentam
boa parte do tema, em contracanto com o fausto de uma casa

riquíssima, romance a bordo e fora dele, «Happy end» domes-

tico (a filha aceita mãe, mesmo sendo esta cantora, desatinada

e bêbeda, de cabaré terciário), casamento em perspectiva, «show»

já financiado, etc... etc...«* ".. ,',.—«.— 
corretamente dirigidos, saem-se bem em

f^^^t^j^^
19 5 1

o ANO, quo anianhlKterminà, pode ser considerado como um dos
mais marcantes fio bròadcastíng carioca. Não se assinalou, é
verdade, por grandes programações nem vala descoberta de um

grande artista ou, vela revelação de um, novo talento nas letras ra-
diofônicas. Tudo que pudesse ter feito au, apresentado sob êste aspec-
io, ficaria, como ficou-, em plano secundário diante rio fato máximo,
que foi a iiiauguratão da televisão, graças aos esforços da Tupi.

1951 serri, pois, 0 ano TV da radiodifusão carioca, acontecimento
que terá profunda repercussão na radiofonia brasileira, em todos os
setores, principalmente no de teatro c programas de auditório.

Outro falo digno rie menção 6 o renascimento tia. Rádio Clube rio
Brasil, tanto nas suas instalações internas como na programação,
atualmente uma tias ricas em radioteatro.

Podemos ainda acrescentar a esta lista, feita de improviso e ná-
turalinente com grandes falhas, a inauguração rio novo auditório ila
Tupi, o maior da America do Sul, e o início rfòs novas obras da Rádio
Mauá.

Este rápido retrospecto do ano quase extinto, fixando apenas as
transformações e os melhoramentos por que estão passando as nossas
emissoras, contém, por oulro lado, a promessa de um, 1952 cheio rie
novidades e de novas realizações, tanto ria, parle das peérres comer-
ciais como das oficiais, com a Roquete Pinto à frente.

Que todos esses planos e projetos se realizem e com eles a me-
lhoria dos que trabalham e dão os seus melhores esforços pelo pro-
gresso üa nossa, radiodifusão-, são os iipssos melhores votos para um
feliz Ano-Novo e 1952 mitíío prospero. " .. . ,_ _.

rAluiglo Rocha

bailados sem inspira-Atores discretos,
eeus papeis-esquemas. Piadas de rotina,

São, melodias agradáveis, cenas «lo receituário popular — eis

«Rouxinol da Broadway».
4»

«Lullaby of Broadway», tecnicolor W. B. (51), no

Palácio. Dir.: David Bulier. Prod.: William Jacobs. Cen.: Earl

Baldwin. Dir. mus.: Ray Heindorf. El.: Doris Day, Gene Nelson,

Bllly de Wolfe, S. Z. Sakall, Gladys George, Florence Bates, e

outros.
*

COTAÇÃO: VA — Sofrível. Ritmo: — Irregular. Enredo: —

Falho. Fotografia (tecnicolor): — Comum. Danças e musicas: —

Passáveis. Interpretação: — Correta. .

Hugo Barcelos

Cenas e Bastidores, programa de
I.avlnia Soares e Souto de Almeida,
apresentará hoje, a partir das lühWlin,
ao microfone das emissoras do Minis-
tério da Educação, um raiorspecto do
ano teatral que ora finda e também os
planos para 1II.VJ do. entre outros:
Aimée, Mourineau, Procópio, Geisa Bos-
coli, Luis Iglésias e Adolfo Celi, do T.
B. C.

Excepcionalmente, "Rãdio-Teatro",
organizado por Berlict Júnior será ir-
radiado, amanhã, no horário das
20h05m, através da onda da PRD-5,
Rádio Roquete Pinto. — O programa"Semana musicai" organizado por Zito
Batista. Filho, que, a Rádio Roquete
Pinto irradia todas as semanas ás
segundas-feiras, passará a ser transmi-
tido em seu novo horário das 21h05m,
as quartas-feiras.

A partir de amanhã, âs 2Uh45m*

(hora de verão do Rio), o Serviço Bra-
sileiro da BBC de Londres passará a
apresentar outra série de programas
musicais intitulados — "Repouse e Es-
culc". Nese quarto de hora os ouvin-
tes brasileiros poderão apreciar uma
série de música popular orquestral da
Grã-Bretanha.

* A equipe esportiva da Rádio Ta-
molo capitaneada por Mário Provenza-
no transmitirá, hoje, a partir das 16
horas, a peleja America e Botafogo, di-
retamento do Estádio Municipal. —
José Viana é o comandante do "Clube
do Guri", programa infantil que a Rá-
dio Tamolo apresenta todos os domin-
gos, das 11 horns ao meio dia, dire-
tamente do seu palco-audltório, — As
mais bonitas valsas de todo o mundo
desfilarão, hoje, cm "Valsa, divina vai-
sa", programa que a Rádio Tamoio
apresentará, hoje às 14 horas, na pa-
lavra de Áurea Dornell.

Faleceu Ivan Rersenev
MOSCOU, 29 (U.P.) — Foi anun-

ciado ontem o falecimento rie Ivan
Nlltolayevleh Bersenev, um rios mnls
proeminentes atores tlà União Sovíé-
tica e diretor do Teatro *l.enin Kon-
somnl». Bersenev, que contava 62 anos
ile idade, especializou-se em obras dás-
sicas russas c estrangeiras, e. esteve
ligado, pór multo tempo ao Teatro de
Stanllavsky.

O extinto era esposo rio. Gallna Uln-
nova, a mais destacada figura' femi-
nina do hullct tia União Soviética.

Espetáculo infantil no
Teatro Municipal .

A difusão cultural ria secretaria rie
Educação da Prefeitura promove pnra
o rila 2, às lli horas, no Teatro Muni-
clpal, um espetáculo Infantil, exclusl-
vãmente destinado às crianças quo
enviaram para a Exposição Municipal
do Desenho Infantil, quer tenham sido
aceitos, quer nãn. Trata-se de um ofe-
reclmento a tortos que demonstraram
inlerêsse pela Iniciativa.

As localidades podem ser retirada»
na portaria do Teatro Municipal (Beco
Manuel de Carvalho), na segunda-fel-
ra, das f) às 12 horas, e na quarta-
íelra, das 9 às 16 horas.

O grande êxito de
«Massacre»

Para uma casa repleta, o Tealro
de Equipe, ric Graça Melo, encenou
sexta-feira tiltimn, em vesperal, no
Regina, a peça dc Emmnnucl Robles:
«Massacre». Dado o permanente inte-
résse do público pela peça, o empresa-
rio Graça Melo repetirá isso espe-
táculo todas às sextas-feiras, às 16
horas.

PROGRAMAS PARA HOJE

§fa'1
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VITTORIO fíASSMANN como aparece na película da Art Films "O

príncipe pirata" Ul Leone di. Amulfi) que será, estrelado amanha]

nos cinemas Palhé, Art Palácio, Presidente, São José, Esperanto e
 Puratodos —

w
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.. PATRÍCIA NEAL — Estrela da
Warner Bros, é uma das mulhe-
res mais bonitas do cinema. Sua
atuação destacada em vário» fil-
mes de sucesso deu-lhe fama
mundial. Agora mesmo, estd sen-
do aqui apresentada em fAgitas,
traiçoeiras" celulóide que aquela
companhia tem em cartaz, em ai-
guns dos principais cinemas do

Rio

Dr. José Bicudo Jr.
CIRURGIÃO DENXiSTA

TRATAMENTO SOB ANESTESIA

Bfto José, .10 — ll.v — Tel. 52-8445

«Mulher do Diabo»,
primeiro filme da

Juventus
Vamos ter, brevemente, a estréia de

uma nova organização cinematográfica,
a Juventus Filmes, dirigida pelos srs.
Pletro Lanzllloltl e Luiz Fluza. A
apresentação dessa companhia ao pú-
bllco dar-se-á com «Mulher do Dia-
br.», comédia dramática de grande lu-
xo, dirigida por Milo Harbich, um
brasileiro que se especializou em ei-
nema na Alemanha. Laura Suarez, Luis
Delflno, Samarltana Santos, Flávio
Cordeiro e' outros, integram o elenco
(lesse filme.

Suspense e realismo
em «Horizonte de

Glórias»
«Horizonte de Glórias» (Flylng Lca-

thernecks) produção em tecnicolor, de
Edmund Grainger, com .lohn Wayne,
Robert Ryan e Janis Carter, que a
ÇKO apresentará amanhã, no Flaza
e demais cinemas dêsse circuito — é
o primeiro filme que vem glorificar
as IncursSes aéreas arrojadas, dos cha-
marios «diabos do ar» da Marinha
Americana, no último conflito mun-
dial, os quais, sediados em Guarialca-
nai, tomaram parle ativa e decisiva,
como se sabe, nas memoráveis bala-
lhas de Leyle, Tarawa e Iwo Jima.
Verdadeiras cenas desses combates, ce-
didos pelo Ministério da Guerra dos Es-
tados Unidos,' vieram dar ainda mais
«suspense» e realismo a ésse filme,
cenas essas que pela primeira vez
aparecem na tela. E, além . do
elenco artístico, toma parle em «Ho-
riyonte de Glórias» o general Alexan-
der A. Vangrlft, que comandou, en-
tão, o Corpo de Fuzileiros Navais nor-
te-amorleanos.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (ÇRA-2)
10 — Abertura. — O dia de hoje há

muitos anos... 10.10 — Transmissão da
solenidade da entrega dos prêmios do
concurso" aluno- n. 1". 11 — Música
para a juventude. 11.30 — Variedades.
12 — Doce França. 12.30 — Cenas e
Bastidores. 13.15 — MVsica para o al-
moço. 14 — Hora .do comerciário, 15

Vesperal sinfônico. 17 — Opera
completa — "La Tráviata" de Verdi.
20 — Atendendo aos ouvintes. 21 —
Em resposta à sua.carta. — Atendendo
aos ouvintes. 22 — Você conhece esta
música. 22.15 — Atendendo aos ouvin-
tes.

RADIO ROQUETE TINTO (PRD-S)
10 — Transmissão, diretamente do

Mosteiro de São Bento, da Missa Do-
minleal. 11.15 — Melodias matinais.
11.30 — Programa dc orquestra. 12 —
Concerto sinfônico. 12.30 — Caixinha
de música. 13 — Ribalta. 13.30 — In-
termezo. 13.45 — Divertimento. 14 —
Fantasia. 14.30 — Canções romántl-
cas. 15 — Seleção de operetas. 15.30

Coquetel musical. 16.15 — Transmls-
são esportiva. 18.30 — Intérpretes fa-
mosos 19.30 — Suplemento esportivo.
20 — Programa sinfônico. 21 — Compa-
rações líricas. 21.30 — A discoteca em
sua casal

EMISSORA CONTINENTAL (PKD-8)
' 14.15 — Tarde esportiva. 18 — Alua-
lldades mundiais. 18.20 — Boletjim es-
portivo. 18.40 — Domingo esportivo
Fluminense. 10 — Flagrantes da. cida-
dè. — Chegadas e rateios. 10.34 —
pe.nte nossa. 20 —Fatos em fócp. —
Painéis Latino Americanos. 21'— Co-
mentárlo do dia. — Resenha esportl-
va dominical. 22 — Esportes amado-
rlstas. 22.15 — Páginas sinfônicas.
22.34 — Paisagens musicadas. 23 —
Atualidades mundiais. 2310 — Ultima
edlçSo de rádio esportes Gagliano Ne-
to. 0.57 — Ultimas c primeiras do es-
port».

RÁDIO TAMOIO (rilB-7)
16 — Transmissão da peleja America

e Botafogo. 18.30 — Coquetel musical.
19 — Hora do agricultor. 19.30 —
rádio baile Tamoio. 20.30 h- Esportes
em revista. 21 —''Ritmos. 22 — Con-
tinuação do rádio-baile Tamoio.

RADIO TUri (PRG-H)
16.15 — reportagem esportiva com a

Irradiação simultânea dos jogos da
nona rodada do campeonato carioca do
futebol. 18.30 — Divertimentos. 19.05
— Aperitivos. 19.30 — Toque maestro.
20 — Calouros em desfile. 21 — Alva-
renga e Ranchlnho, 21.30 — Resenha
esportiva. 22 — Panorama musical
francês. 23 — Night Clube.

RADIO TUPI (Televisão)
16 — Tarde desportiva, diretamente

do Estádio do Maracanã. Reportagem
especial e exclusiva dc Ari Barroso, pa-
ra a Televisão, descrevendo America x
Botafogo. No Intervalo: filme "você so
lembra". 20.30 — Programação cm
filmes. Documentário, desenho, musical
s longa metragem.

RADIO NACIONAL (PRE-8)

Carbono. 22.10 — Programa de Pagãno
Sobrinho. 22.35 — Resenha esportiva.
23 — Informativo da Rádio Nacional.
23.30 — Suplemento musical. 23.45 —
Ritmos da Panair no Ar. 0.30 — Mu-
seu de Cera.

RADIO CLUBE (PRA-3)
15 — Gente Nossa. 15.30 — Escola

de samba. 16.15 — Futebol. 18.30 —.
Chá dansante. 20 — Panorama Flu-
minense. 20.10 — Itália Eterna. 21 —
Resenha Esportiva. 21.30 — Orquestras
diversas. 22 — Melodias de Londres,
23 — Humoresque.

RADIO MAUA (PRH-8)
7 — Acerte seu relógio. 8 — Vicen-

te Celestino. 8.30 — Viagem sonora
Buenos Aires-Méxlco. 9 — Hora de mú-
sica Alemã. 10.30 — Silvio Viana e seu
ritmo. 11 — Revelações. 12 — Hora da
música alemã. 13.30 — Hora Israelita
brasileira. 15 — Tarde esportiva.

RADIO VERA CRUZ (PRE-2)
15 — Vesperal E-2. 18 — Saudação

Angélica. 18.10 — Algumas Canções.
18.30 — Sedução. 19 — Rapisódia Me-
xlcana. 19.30 — Convite a Valsa. 20
— Portugal em revista. 20.30 — Grando
resenha esportiva. 21 — Sirio Libanês.
22 — Aquarelas brasileiras. 22.30 —
Interpretes internacionais. 22.55 —
Oração.

RADIO GLOBO (PRE-3)
16.30 — Futebol. 18 — Vesperal Dan-

sante. 19 — Revista de Portugal. 28 —
Sociais Infantis. — Domingo esportivo.
20.45 — Thesnurus. 21 — Alberto Cns-
tllo, com orquestra. 21.30 — Mesa Re-
donda. 23 — Jóias musicais.

A VOZ DA AMERICA (Nova Vork)
21.30 — A Semana em revista. —

Conccrt Hall. 21.57 — Ultimo boletim
de noticias.

BRITISII BRÒADCASTÍNG
(BBC •— Londres)

20 — Sumário das noticias. — Le-
trás e artes. 20.25 — Resumo dos pro-
gramas da noite. — Orquestra Filai-
moniea Real. regida por Slr Thorr.as
Beecham, 21 — Noticiário. 21.15 —
Palestra. —

mtk t'' "*4/ % 'S^Jr '. 
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Amélia Rei Colaço en-
cenará «Um cravo na

lapela»

16.15 — Reportagem esportiva. 18.30
A felicidade bate a sua porta. 19.30
Trancrcdo e Trancado. 20 — E'

uma coisa linda. 20.25 — Repórter Es-
so. — Piadns do Manduca, 21 — Nada
além de dois minutos. 21.30 — Papel

Para liquidação do dé-
bito dos carros-correio

O presidenle da República aprovou
as medidas sugeridas pelo ministro ria
Viação para a liquidação fio débito pro-
vcnienle da aquisição dos carros-cor-
reio.

Construção de trecho
ferroviário

Devidamente autorizado pelo minislro
da Viação, o diretor do Departamento
de Estradas de Ferro assinou um termo
de ajuste de tarefa para a construção
de um trecho ferroviário entre a es-
taca zero (Barreirinhn) e a estaca
1.250 .(Cantagnlo), do rama] Cnroatá.
Pedreira, da Estrada de Ferro São Luis
a Teresinha, no Estudo do Maranhão.

A companhia, lideraria por Aimâe
termina hoje, no Teatro Rival,
a apresentação rias peças: "Não

ande nua, por favor" e "O aman-
te motorizado". São duas peçun
maliciosas, que dão ensejo a
Aimée, Ribeiro Fortes e Etlmuii-
rio Lopes tie revelarem seus dotes
artísticos plenamente. No clichê

a atriz Aimée.

Sucesso de «Irene», em
Portugal

Noticias veiculadas pela Imprensa
de Lisboa informam sõliro o sucesso
ali alcançado pela peça rie Pedro Blocli
«Irene», estreada há dias. com a pre-
serica de Teresinha Amayo. Segundo
êsse noticiário, têm-se esgotado dià-
riamente as lotações do teatro onde
su realiza o espetáculo.
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RESULTADO DO SORTEIO REÁMZADO EM 29 DE DEZEMBRO DE 1951
PLANOS «ECONÔMICO» E «CONFIANÇA»

PRÊMIOS
V — 99.506 — 2' — 91.699 — 3* — 46.391 — 4' — 10.646 — 5' — 06.610

ORDEM I NVERSA .
1» — 60.599 — 2' — 99.619 — 3' — 1 9.364 — 4' — 64.601 — 5'' — 01.660
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*\ 
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Votos de. Boas Festas
e Feliz Ano Novo

Recebònis, agradecemos o retribuímos
mais os seguinte» votos de noas festas
e feliz ano novo das seguintes pessons,
flrmns e entidades — Serviço de Divul-
gação Oficial da Noruega; Papelaria
Progresso; sr. .Tono Bosco Carneiro Bar-
bosa; Ação Social Arquidiocesana; sr.
Joel Almeida Faria; sr. Roman Esco-
hotado; adido de imprensa da Embai-
xada da Espanha; Sociedade Esportiva
da Diretoria do Armamento! Roberto
Kirkls, representante dn' «Fluorescente
IÍK-2; sra. Ccição de Barros Barreto;
Cruzeiro "fio Sul Capitalização S. A.;
União Cultural Brasil Estados Unidos,
de São Paulo; Esporte Clube Máxwell|
Humallã Atlético Cluhe; dr. Campos
Silva, presidente da Comissão Central
de Químicos; Indústria ric Móveis Ci-
rúrgleos Sào Geraldo Ltda;; Aero Clu-
be de .lulz ric Fora; Escritório rie Pro-
paganria e Expansão Comercial do Bra-
sil na Itália; Cine São Jorge; Gráficn
Pena Branca; gen. Ciro Resende, cholü
de Policia rio Distrito Federal; Socie-
dade de Tisiologia do Rio Grande do
Sul; Liga Rio Grandense Contra a
Tuberculose; Centro dos Pequenos Ser-
vidores Municipais; Banco do Crédito
Real de Minas Gerais, S. A.; Elétrica
Lido; Vlaçfio Aérea Rio Grandense;
major Ramlro Gonçalves, riiretor do
Serviço do Trânsito; «National Paper
& Type Company; sr. W. Wlnston Co-
pcland, diretor presidenle dn United
Press; sr. José Porflrlo da. Silva e fa-
milla; sr. Gashypo Chagas Pereira, ad-
ministrador ria E. F. Leopoldina; D.
Campos, transportes; acadêmico Fernan-
do Silva Novals, presidente ilo Diretório
Acadêmico da Faculdade Nacional de
Filosofia; sr. Rercnt Frlcle; Cnsn das
Lonas Ltdn.; professor J. Çorttllha e
família; Empresa Pnscliiial Sogrclo 'le
Dlversfies. R. A.; R. K. O. Rndltl
Filmes. S. A.; Sociedade Propagadora
dns Belas Aries; Liceu dc Aries c Ofl-
cios: sr. César Prirln, ilirolor dn Dlvl.
sfio .do Imposto dc Rcndns; Laboratório
Dlonlslo Lida.! sr. James Wrlght Brown
União dns Escoteiros do Brnsll; Aulo.
móvel Clube lio Brnsll; Centro Carioca;
Papelaria Nntnl s. A.; AnsocIncAo tini
Antigos Alunos dn Kxlernnln Sfio .ln*é.

L (2 1 T O R : - Responda men-
talmente as perguntas abaixo, e
confronte as suas respostas com
as nossas que serão publicadas
terça-feira:
12891 — Como se chama a moeda

do Paraguai?

12802 Como é conhecido vulgar-
mente o ácido etanóico?

12893 — Que e midriasc?

12894 — Que vem a ser um proséll-
to?

12895 — Qual era o més rio calen-
dário da primeira Repúbli-
ca francesa que ia de 20
de julho a 18 de agosto?

AS CINCO PERGUNTAS DK
ONTEM E AS RESPECTIVAS

RESPOSTAS
12886 — Que movimento filosófico

inspirou os Inconfidentes
Mineiros"? — Os princi-
pios da Revoluçfto France-
sr, oriundos da filosofia
polit.ico-soclal da Enciclo-
pédla.

12887 — Quais são os elementos
chamados "eases nobres"?

Hélio, Xenónto. Criptô-
nio, Argónio e Neònio.

*
12888 — Quem escreveu o livro "A

Fonte"? — Charles Morgan

12889 — Que são tentes, flsicamcn-
te falando? — Sáo meios
transparentes limitados por
superfícies curvas.

12890 — Onde fica o rio Ilapicuni?
No Estado do Maranhão.

CONTAS CORRENTES
POPULARES
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Pedro Bloch

Do Itueno*. Aires Jft foi pwlnlii n Tc-
dro Hloch autorização para traduzir
seu novo original «Um cravo nu la-
pela», •¦¦¦<« Morineau' ti on «Artistas
Unidos» vêm apresentando, com su-
cesso, no Copara liana, iis 2Ili:)(lin.

Agora ehega-nns a notleln do «mo
«•st» peça deverá ser apresentada nn
próxima temporada do I). Mnrla, II
«le Lisboa. Ja «Ie há multo que Amélia
Key Colaço e Raul do Carvalho vem
solicitando a Pedro Bloch autorização
para qun suns peças sejam nli ence-
nadas. «Irene» t- nutras mio podiam
ser cedldns porque Iam ser apresenta-
das por . Dulrlna e outros elencos. A
primeira peça. de Pedro Bloch em que
haveria um grande papel pnra Amélia
Res' Colaço seria mesmo «Um cravo
na lapela». Outra peça do Tcdro Bloch
estA programada pnra o Teatro Mo-
nmnental da capital portuguesa.

Próximas estréias
BRANCO, TC ftS

tro Carlos Gomes,
nelro. ,

MEU — No Tea-
no dia .1 «le Ja-

NAO MATE SEU MARIDO
Teatro Rlvnl, em Janeiro.

— Nu

A RAPOSA E AS UVAS — No Tea-
Iro Serrador, em janeiro.

ACHO-TE UMA GRAÇA _ No Tea-
(to Jofto Caetano, em Janpiro.*

O CULPA no FOI VOCÊ — No Tea-
tro Glória, em Janeiro.

Várias notícias
Estreará quinta-feira próxima, no

Teatro Carlos Gomes, a revista «Bran
co, tu és meu*, encabeçada por Válter
Dá vila. •

A peça de Pascoál Carlos Magno.
«Amanhã será diferentes, levada no
Regina peio elenco dc Graça Melo.
está alcançando o Interesse do pú-
blico. » •

Eslá se despedindo do público ric
Ipanema a companhia de. Záfiuia Jor-
ge, (|iie vem apresentando no Teatro
rie Bolso a peça do Leonl Machado:
«rAs pernas da herdeira». Dentro de
poucos dias, essa empresa vai ocupar
o Tealro dc Madureira, no subúrbio
dessa nome.

m • •

Estreará no próximo rila A,, na «boi-
te> Monte Curlo a revista cnrnavnles-
cn: .Zona Sub, dc Nr! Machado e Car.
los Machado, com um elenco de 1"
mulheres, liderado por Mary Gon-
çalves.

Validade das licenças
de importação

PROvrDÈNcrAs do c.e.x.i.m. para
FACILITAR A MELHOR DlSTRl-
BUICSO OE NOSSAS DISPONI-

BILIDADES CAMBIAIS
Verificando que è elevado o número

de licenças rie importação concedidas e
não utilizadas, a Carteira rio Exporta-
cão e Importação do Banco rio Brasil
resolveu que, a partir de 1" de jn-
neiro próximo, tais licenças só serão
emitidas com o prazo inicial de quatro
meses.

As relativas a Máquinas o outros
materiais sujeitos ã fabricação sob en-
comenda poderão ser prorrogadas pelo
prazo necessário, desde que provada sa-
tisfatòriamcr.le a aceitação da enco-
menria pelo fornecedor estrangeiro. i

Quaisquer oulrns licenças só serão
prorrogadas em casos especiais, quando
Indispensável prazo adicional, de curta
duração, moilinnte comprovação aric-
quada. Os podidos de prorrogação do
prazo rie validade de licenças ora em
vigor serão apreciados rie acordo com
os critérios acima estabelecidos.

A medida agora tomada pela CE.
X.I.M, visa a imperilr que as licenças
conceriirias permaneçam sem utilização
por longo lempo, dificultando assim-a
melhor distribuição de nossas disponi-
bllidades cambiais.

UNGUENTO CRUZ

1EATRUb
ALVORADA - 27-2IKII1. Blklnl de filo,

10, 20h30m e 22h.'i0m.
COPACABANA - 2T-UU2U. Um. cravo na

lapela, lfi e 21h30m.
GLÓRIA - 22-9146. Circo, 10 e 21.
JOAO CAETANO - 43-427U. Boa... até

à última gota, 16, 2ü e 22.
RECRKlO-22-8164. Eu quero sassarlcá,

16, 20 e 22.
REGINA - I12-5817. Amanha será dlfe-

rente, 16,21.
REPÜBLICA-22-0271. A fruta de Eva,

](i, 20 c 22.
RIVAL 22-2127. N.lo ande nua, por

favor, 16, 20 e 22.
SERRADOR - 42-6442. Deus lhe pague,

16, 20 e 22.
TEATRO ¦ DE BOLSO - 27-1037. As

pernas ria herrieira, 16, 20 e 22.
TEATRINHO JARDEL - 27-8712. Pente

rie careca é a mfio, 16, 20hl5m e
22hl5m.

Teatros fechados
Municipal, Follles, Carlos Gomes e GI-

nástlcó.
BOITES

ACAPULCO - Café concerto n. S, 24,
e Varieté, 3.

BALALAIKA - 37-7742. Pista de dan-
ças.

BAMBU - Orquestra de Claude Austin,
23.

CASABLANCA - 26-1783. Variedades,
23.

SIROCO - Show, 21.
FLAIR 37-0638. Show com Carmem

Pinto.
ACQUARIUM, AA1BASSADOR, SAMBA,

b'ESCALE, EMBASSY, VOGUE -
Pista de danças, 21.

MONTE CARLO - 42-0466. Bacanal,
24h30m.

NIGHT AND DAY - 42-7119. Show,
24.

CINEMAS
Cinelândia

CAP1TÓLIO-22-67S8. Passatempo.
IMPÉRIO - 22-9348. Ai vem o Barão

— 2, 4, 6, 8 e 10.
METRO-PASSEIO - 22-6490. Desculpe

a poeira, 12, 2, '4, 6, 8 e 10.
ODEON - 22-150S. Águas traiçoeiras —

Hi20m, 3h30m, 5h40m, 7h50m e 10.
PALACIO-22-0838. Rouxinol da Broa-

riway — 2, 4, 6, 8 e 10.
PLAZA - 22-1097. Contos e lendas —

2, 3h40m, 5b2Um, Sh40m e 10h20m.
PATHE' - Garota mineira — 2, 3h40m,

5h20m, 7, 8hl0m e 10h20m.
REX - 22-6327. Peles vermelhas — 2,

3h40m, 5h20m, 7. SlvIOm e 10h2Um.
RIVOL1 - 42-9525. 1812.
VITORIA - 42-9020. Cavaleiros «Ia ban-

deira negrn — 2, 3h40m, 5h20m, 7,
ShlOm e 10h20m.

Centro
CENTENÁRIO - 43-8543. Lagoa «los

mortos.
CINEAC - TRIANON - 42-6021. Passa-

tempo.
COLONIAL - 42-S512. Contes e lendas.
FLORIANO - 43-8512. Maria Anto-

niela.
GUARANI - 32-5651. Os miseráveis.
IDEAL - 42-1218. Águas traiçoeiras —

lh20m, 3h30m, nhtOm, 7h50m e 10.
ÍRIS - 42-121S. Cavaleiros da bandeira

negrn .
MARROCOS - O conde em sinuca.
MEM DE SA' - 42-2232. Peles Ver-

melhas.
LAPA - 22-2543. Devastando caminhos.
PARISIENSE - 22-0123. Contos e len-

das — 2, 3h40m, 5h20m, Sh40m e' 10h20m.
PRESIDENTE-42-712S. A doutora quer

tangos — 2. 4, 6, 8 e 10.
PRIMOR - 43-6681. Contos e lendas.
RIO BRANCO - 13-1639. Os raiserá-

veis.
S. JOSE' - 42-0592. 1S12 — 2, 4, 6,

8 e 10.
Zona Sul

ART-PALACIO - Kntuclia.
AZTECA - Anjinhos pretos — 2, 4, 6,

8 e 10.
ASTÓRIA - 47-0106. Contos e lendas —

2, 3h40m, 5h2Um, ShlOm e 101i20m.
BOTAFOGO - Cavaleiros da bandeira

negra.
FLORESTA - 26-6257. Era uma vez

dois valentes,
GUANABARA - 26-9339. O príncipe

ladrão.
1PANEMA-I7-3SU0. Cavaleiros da ban-

delra' negra. , ,
LEBLON - 27-7805. Rouxinol da Broa-

riway — 2. 4, 6, S e 10.
LEME • 37-6112. Maria da Praia —

6, 8 e 10.
METRO-COPACABANA - 37:9898, Des-

culpe a' poeira — 2, 4, 6, 8 e 10.
MIRAMAR - Cavaleiros da bandeira ne-

gra — 2. 3h40m, 5h20m, 7, StvtOm
e 10h20m.

NACIONAL - 28-6072, Tesouro dos ban-
dolelros.

PIRAJÁ' - 47-2668. Núpclas reais.
POLITEAMA - 25-1143. AI ,vem o Ba-

rfto.
RITZ - 37-7224. Contos e lendas — 2,

3h40m. 5h20m, 8h40m e inh20m.
RIAN • 47-1144. Rouxinol da Broa-

dway — 2, 4, 6, 8 e 10.
ROXY - 27-8245. Águas traiçoeiras —

lli20m, .'Ih.-lOm, 5h40m. 7h50m e 10.
S. LUIS - 25-7679. Águas traiçoeiras —

lh20m, 3h30m, 51il0m, 7h50m e 10.
STAR - 26-2250. Deusa da floresta —

2, 4, 6, S e 10.
Tijuca

AMERICA-4S-4519. Rouxinol da Broa-
dway — 2, I. 6, 8 e 10.

CARIOCA - 2S-817S. Águas traiçoeiras
— Ih20m, 3h30m, 5h40m, 7h50 e 10.

METRO-TIJUCA -.'48-8840 Desculpe a
poeira — 2, 4, 6, 8 e 10.

OLINDA - 48-1U32, Contos e lendas —2, 3h40m, 5h20m, ShlOm
TIJUCA - 4S-451S.

AVENIDA - 48-1667
Vermelhas.

BANDEIRA - 2S-757.
dorado.

CATUMBI

10h20ra.
O príncipe ladrão.

Outros Bairro»
Fúrlrf dos Pelei

Princesa do El»
i

32-2681. O crande motimESTAGIO DE RA' - 32-2923. '
28-1401 Capitão Chi.

Fui comunista pa.

da

FLUMINENSE
na.

GRAJAU' - 38-1311.
ra o F.B.I.

HADDOCK LOBO - 48-9610. Contos •lendas. ¦¦
LINS - Dois recrutam voltam.
MARACANÃ - 48-1910. Cavaleiros

bandeira negra.
PIRATINI - Arsene Lupln.
PAROQUIAL - As Amazonas.
S. CRISTÓVÃO - 48-4925. Ai vem r,

Barão.
VELO-1S-43S1. Do ódio uasca o amoi
VILA ISABEL - 36-1310. AI vem •

Barão.

. Subúrbios da Central
ABOLIÇÃO - Belinda.
ALFA - Anjinhos pretos.
BANDEIRANTE (Largo da Aboliçio),

O favorito dos Bõrgias.
BARONESA - O conde em 3lnuca.
BENTO RIBEIRO - Dúvida que tor.

tura.
CAMPO GRANDE - Paladino dos para-

pas. 
'

COLISEU-Rouxinol da Broadway.
EDISON - -29-4449. Ousadia.
COELHO NETO - Sua esposa e o mun-

do.
IRAJA'-Guernllu!iros das Filipinas,
JOVIAL-0 porteiro.
MADUREIRA-29-8733. Kim.
MEIER - 29-1222. Herói por acaso.
MODELO - 29-1578. Do ódio nasce e

amor.
MASCOTE-29-0411. Contos e lendas.
MODERNO-AI vem o BarSo.
M. CASTELO - Cavaleiros da bsirieirt

negra.
PALÁCIO VITORIA - 48-1971. Fúria

cigana.
PARA TODOS - Mulheres e víboras.
PILAR - Bomba e a pantera negra.
PIEDADE - 29-6532. Aí vem o Barão,
QUINTINO - 29-8230. Sombra da mal-

dição.
REAL.
RIDAN - 19-1633. Olhando a morte dt

frente.
ROUL1EN-49-5691. Rosa Negra.
S. FRANCISCO - Esplendor selvagem
S. JORGE-Sombra da guilhotina,
TODOS OS SANTOS - 49-0300. Furla.

cinana.
TRINDADE - 49-3838. Inimigo das mu»

lheres.
TROPICAL - Fúria snnKUinflrla.
VAZ LOBO - Águas traiçoeiras.

Subúrbios da Leopoldina
ORIENTE - 30-1131. Tesouro dos ban-

dolelros.
PARAÍSO - 30-1060. Maio: que o ódio.
PENHA - 30-1121. Mil e uma noites.
RAMOS - 30-1S89. Na teia do destino.
ROSÁRIO - 30-1SS9. Águas traiçoeira».

.S. PEDRO - Rouxinol da Broadway.
SANTA CECÍLIA - 30.1823. Traidor.
SANTA HELENA - 30-2666. Terra vio-

lenta.
Ilha do Governado'

GUARABU-Malaia.
ITAMAR - Garota mineira.
JARDIM - Ave do paraíso.

Nilópolis
NILÒFOLIS.
IMPERIAL.

Caxias
CAX1A3 - Pecadores dos mares do sul
SANTO ANTÒNIO-Piratas de Caprl.

Nova Iguaçu
VERDE-Lobos do Norte.

Niterói
BOAVENTURA - Perdida pela pnlxao.
ÉDEN - Fui comunista para o F.B.I.
ICARAI-Todos são valentes.
IMPERIAL - Al vem o Barão.
ODEON - Águas traiçoeiras.
PÁLACE - Peles Vermelhas.
RIO BRANCO - Legião Estrangeira.
S. JOSE' - Abbott e Costello na África.
SANTA ROSA.

Petrópolis
CAPITÓLIO - Todos são valentes.
D. PEDRO - AI vem o Barão.
ESPERANTO - O filho do Xeque.
PETRÓPOLIS • Só resta a lembrança.

São Mateus
SAO MATEUS - Fatalidade.

Volta Redonda
SANTA CECÍLIA - A vida é um jogo.

Vila Meriti
GLORIA - Legião de bravos.

' AVISO
Pedimos aos senhores gerentes de

cinemas que nos comuniquem com
a necessária antecedência as alte-
rações rios respectivos programas.
a fim de evitar que o público se.ia
mal informado sobre os filmes em
exibição. Tel.: 42-2910, ramal 9,
das 16 às IS horas.

DR. MURILL0 DE CAMPOS
DOENÇAS NERVOSAS

Praça Floriano n. õô às 16
ras — Tel.: 22-3293

ho-

Para feridas,
mas — Limpa

datros. fnelras,
e aformosela o

eeze-
rosto.

COMPRA-SE TUDO
Roupas usadas — Máquinas de n-
crever «• de costura — Enceradeiras ¦

tudo que represente valor

Telefone: 43-7180

cSeLV. \ Xl>+y^

HOJE
DAS 10' ÁS 11 HORAS

Ondas Musicais
APRESENTAM

um programa especial
de Natal

TAMOIO, 900 KCS. - NACIONAL, MO KCS. GLOBO, 1.180 KCS.

ANTIUIIDAIMS
Compram-se pratiirlas, porrelanas, cri*
tais, JAIaa, marfim e niftvel» de la-
carandá e «vdrti Hutamui. «> valor rin
antigüidade Cana Anulo Americana

Antigüidade* l.tda

RUA DA AS.SEMRLEIA.73
TEL.I 22-9664.
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lhe foi
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e amióos a preferência que

dispensado em 1951 e foçmula vobs de
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TELEFONES MAIS ÚTEIS
Aqui tem o leitor a ralação Boa «aleione»
mala Uteli, que c livrarão daa dlllculdadet

mal» urgenleai

4, Queixas o Beciamaçôes do "Ulário

Cronto Socorro: — Pôslo Central —V dc Notícia»*': — 42-2910 -
¦2-2121; Méier -- 2B-0OU3; M. Couto-
17-0097; G. Vargas -- 30-2289; C. Cha-
gas -- M. Hermes 606; R. Parla -- C.
i.ránde 666; Pedro II -- S. Cru? 271.
üorpo de Bombeiros: Posto Central:
22-2044; Est. Marítima — 43-0553;

„„ ..„ ..- Rama) 9.
Policia Civil: — Rádio Patrulha: —
22-4242; Del. Econ. Pop. — 22-2303.
Delegacia de dia: — Telefone: -
42-9614.
Reportagem de Policia do "Diário de
Noticias": — 48-2910 — Ramal 16.

Diário mfeta
iiiihhwi**"

SEGUNDA SEÇÃO Domingo, 30 (le Dezembro de 1951

NAVIOS A SAIR
Navios Saem
Campelro .
Mormacrlo.
Del Monto
L. Honduras
North King
Cantuarla .
Campinas

.'10
30
30
30
30

. 31
, 31

Rio Tunuyan 31

Destino
Macau .
Baltimore
Houston
N. York
Lisboa .
Manaus .
Natal. .
N. York

Tels.
43-3424
43-0910
23-4134
23-1779
23-1701
23-1-771
43-3424

Arrecadação
CrS

Renda Federal

A Recebccloria, arreca-
dou ontem 

Renda Municipal

A Prefeitura arrecadou

25.010.951,40

ontem 10.674.921,70

PARA

Chegaram, ontem, a bordo do "Joazeiro", 
AumeiltO QNfà\ A* 35% fm OS P0rtuálÍOS SãlltiStaS

vinte mil sacos do produto ——--, . . -  „_;.„,,.«,
Encarecimento do preço do leite em virtude de aumento de tarifa na

Centrai do Brasil — A última reunião da CCP

CONSIGNADOS 
ao comércio

desta, praça desembarcar»-!-
ontem, no pôrto desta capl-

tal, vinte mil sacos de farinha
de mandioca. O artigo foi con-
duzldo pelo navio nacional «Joa-
zeiro», qae procedeu do Santa
Catarina, atracando em frente
ao armazém 13. >'o mesmo bnr-
co seguirão, com destino aos
portos do Norte, mais 5(1.000,sa-
cos do mesmo produto, para
abastecimento do comercio do
Nordeste.

Logo que atracou o «Joaze.i-
ro» foi providenciada » descar- '

ga da mercadoria, que deverá
ser imediatamente entregue ao
consumo público, atendendo ao

fato de que ha alguns dias a
população vem se ressentindo da
falta do referido produto, indis-
pensa vel em todas as mesas.

ENCARECERA' O PREÇO
DO LEITE

Fomos Informados de que a partir
de l» de janeiro entrará em vigor, na
Central do Brasil, em substituição à
tarifa EE 11, de 50 centavos, para
100 quilômetros de percurso, uma

nova tarifa, C 13, que acarretará,
para ln quilos de leite, uma taxa de
CrS 1,23, determinando, assim, o en-
carecimonto dêsse produto.

ASSUNTOS FOCALIZADOS
NA c. c. r.

A Comlssáo Central de Preços, reu-

Folguedos típicos, certames
e debates folclóricos

Durante a IV Semana Nacional de Folclore, a
inaugurar-se no dia 3 de janeiro, em Maceió —

Exposição de Arte Popular
Em solenidade, presidida pelo gover-

nador Amou dc Melo, Inslalar-se-á no
próximo dia 3, no Instituiu Histórico
de Alagoas, a IV Semana Nacional do
Folclore, promovida pela Comissão Na-
cional de Folclore do IBECC v reali-
zada pela Comissão Alagoana dc Foi-
clore. da qual c secretário Roral o es-
crltor Théo Brandão. Falarão na so-
lenHade inaugural o dr. Orlando Araú-
,1o, ¦presidente da seção alagoana do
IBECC, o dr. Théo Brandão, que apre-
sentará o plano do certame e saudará
o sr. Renato Almeida, secretárin ge-
ral da Comissão Nacional do Folclo-
re. Êste, a'seguir, em nome do pre-
sidente em exercício do Ibecc, profe-
rirá o discurso de instalação da se-
mana. Finda a solenidade, será exl-
bido um Reisado antigo, organizado na
cidade de Viçosa, com o apô'0 íinan-
ceiro da Prefeitura dessa cidade. Nn
dia seguinte será 

' 
Inaugurada, a Expo-

siçSn de Arte Popular, no Grupo Es-
colar Pedro II. falando o prof. Alie-
lardo Duarte, pela Comissão organizalarno .uiuirif, i-i-m \_ui-¦¦¦•«•*«¦.• ¦-»¦-,-¦¦¦¦"-*- -•¦¦¦ *"*—*": , -
dora da exposição, quo constará do ciclo do Natal

material do Instituto Histórico, do Mu-
seu Padre .loão Pinho, do (Ir. Théo
Brandão, de vários particulares, de
objetos enviados por diversas prefeitu-
ras e pelos Rotary Clubes de Peno o
Palmeira dos Índios. Durante a se-
mana. será exibido um vasto progra-
ma do folguedos tradicionais, havendo
ainda mesas redondas, relativas aos
problemas fundamentais do folclore,
sessões dc estudo, conferências c pa-
leslrns, além de numerosas festas nfe-
recidas nos folcloristas dos vários Es-
tados ali presentes.

Foram convidados o.s srs. Renal»
Almeida, d. Heloísa Torres, d. Ceei-
lia Meireles, .loaquim Ribeiro, Manuel
Diégucs, F.dison Carneiro, Luis da Cá-
mara Cascudo, Danle rio Laytann,
Rossini Tavares dc Lima, que faraó
conferências e palestras.

Consta também do programa uma
exibição ric danças regionais do Es-
tado. explicadas pelo folclorista .losí
Aloisio Vilela c um desfile de folgue,
dos populares exibidos em Maceió, nu

nida ante-ontem, pela última vez, em
seçáo plenária, examinou os seguin-
tes assuntos: a) — tabelamento de
preços para os estabelecimento» co-
merciais do Estádio do Maracanã;
b) — tabelamento de banha para 03
feirantes de Sâo Paulo; d — autos
de InfraçSo; d) — aumento de pre-

ço nas passagens de ônibus da ci-
dade de Bauru, em Sáo Paulo.

O primeiro assunto não íol examl-
nado em definitivo, por carecer o
processo de uma1' informaçáo da Pre-
feitura, sendo adiada a discussão íi-
nal para outra sessáo. O segundo
foi aprovado. Gira o mesmo em tôr-
no do seguinte: a Comlssáo Local de
Preços de Sfto Paulo procedeu a um
reajustamenlo no preço da banha no
varejo para os feirantes do Kstado,
mas na portaria sobre o assunlo nfto
mencionou a (le número «12, da C.
C. P., que disciplina a. matéria.
Em vista disso, a C. C. P. solici-
tou esclarecimento á C. L. P. e es-
ta infor-mou que não havia realmente
concedido aumento de preço, mas
apenas procedido a um reajustamen-
to, tendo em vista as despesas de
frete e baseando-se na citada porta-
ria 42. O terceiro assunto nâo so-
treu maiores discussões, pois foram
confirmadas pelo plenário as multas
Impostas a infratores do tabelamen-
to. O quarto assunto também náo
foi solucionado, pois o plenário, de

acordo com o voto do relator, opi-
nou que fosse ouvida a C. L. P.
de Sáo Paulo. Trata-se do seguinte:
a empresa que explora o transporte
de ônibus da cidade de Bauru pediu
e obtevò d* CAmara, do» Vereadores
permissáo paríi aumentar de HO cen-
tavos para 1 cruzeiro o preço das
passagens. Aquela casa do Legisla-
tivo Municipal íêz, 

'entretanto, 
pe-

sadas exigências de interesse público
â empresa, vindo o assunto ter à C.
C. F. para um pronunciamento de-
flnitlvo.

Ficarão sem energia elétrica
Vistoria na rede, hoje, em Bonsucesso, Gávea,
Vila Isabel, São Cristóvão, Caju, Rio Comprido,
Piedade, Engenho de Dentro, Todos os. Santos,
Jacarepaguá, Higienópolis, Ramos e Bangu

BANGO MINEIRO
DA PRODUÇÃO S.A.

Banco Oficial do Estado de Minas Gerais

Av. PRESIDENTE VARGAS, 4S3-A e

Av N. S. COPACABANA, 723-C,

DESEJA Ã SUA NUMEROSA CLIENTELA

FELICIDADE E PROSPERIDADE

NO DECORRER DO ANO NOVO

e, COM PRAZER, comunica a instalação, m

no dia 3 de janeiro vindouro, para

melhor servi-la, da sua

NOVA AGÊNCIA CANDELÁRIA
à rua Visconde de Inhaúma, n' 39 (prédio

próprio), esquina da Rua Candelária
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JÓIAS - REIÓGI0S
U" ifiS PRATAS-CRISTAIS e
À^iCO^Y ARTIGOS DE FINO

W* I0ALHE11IA

A fim dc permitir a execuç.no de ser
viços na rêdc, haverá interrupção no
fornecimento de energia elétrica, hoje,
dia 30, aos seguintes logradouros:

EM VILA ISABEL — (das 7 «'is lo
horas) — Ruas Teodoro da Silva. Gon-
zaga Bastos, Arlidoro da Costa. Piza do
Almeida, Visconde dc Abado, Sousa
France, Rocha Fragoso, Conselheiro Pa-
ranaguá, Silva Pinlo e Major Banos,
e trecho da avenida Vinte c Oito. cle
Setembro, entre os postos n'-'s 3.M~\m
o 3.342(120;

NA GÁVEA — (das 7 às li) horas —

Ruas Tenente Márcio Pinto e Arantes
Filho, e Estrada da Gávea;

EM SAO CRISTÓVÃO E NO CA.IAU
— (das 7 «*is Ió horas) — Ruas Carlos
Seidl e Particular;

NO RIO COMPRIDO — (das 7 as lo
horas) — Ruas Guaicurtis, Barão dc
Petrópolis, Gumercinrio Bessa, Gomes
Lopes e Cândido de Oliveira; ,

EM PIEDADE, ENGENHO DE DEN-
TRO E TODOS OS SANTOS — Was 7
as 15 horas 1 — Ruas Belmira, Ber-
nardino de Campos, Bcrquõ, Sousa Cer-
queira. Adelnide, Margarida dc Andra-
de, Xisto Bahia, Gonçalo Coelho, Para-
napiacaba, Emílio de Meneses, Máximino
Maciel , Vioilanlc. Lima Barreto, Cam-
baí ivino Salvador, .losé Mariano, Adai-
gisá, Teresa Cavalcante, Leopoldina,
Henriquela Moura, .loão Pinheiro, Ju-
Mela, Santos Tilara, Gustavo Gama, Co-
ronel Cota, Galdino Plmentel, Magalhães
Couto, Vencesláu, Adriano, Domingos
Freire, Almirante Calheiros da Graça,
Sllva Rabelo, dr. Paulo de Araújo, Cuiu-
paiti Caetano de Almeida, Mário Caldo-
raro e. do Alto; trechos da rua Goiás,
entre os po8te8*n«s i.'472|50 c 1.172|200;
da avenida Vinte e Nove de Outubro,

Foi assinado acordo, ontem, no Ministério do Trabalho
_ 1 . * m*

Serão majoradas as tarifas - Entrará em vigor na data dessa majoração
Representantes tia. Companhia *«*-'-- ¦"'-'» — -™- ^.niorsoün autorizar a aumento de tarifas

Docas de Santos, do Sindicato dos
Operários nos Serviços Portuários

FOI À GUERRA DEPOIS DE MORTO
Mas o Tribunal de Contas não acreditou na
reincarnação — Processos julgados ontem —

A eleição do novo presidente

entre os poslcs n»s 3.0301400 e 3.0301500;
e da avenida Amaro Cavalcante, entre
os postes nVs 222|40 e 222|0O;

EM JACAREPAGUÁ — (das 7 <*is
15 horas) — Ruas Jordão, Caviana,
Nascimento Bltcncourt, Encanamento do
Rio Grande, Aripcrana, Álvaro Tibério,
Imbui; Apiacás, e Godotredo Viana; Es-
Iradas do Catundá, do Catonho e São
Gonçalo, e Travessa Coxim; — (das 9
às lõ horas 1 — Rua Aráticum e Es-
tradas do Engenho d'água, da Tijuca e
do Quitite;

EM BONSUCESSO — (ds 7 às 14
horasI — Ruas Vieira Ferreira, Vinte
e Quatro rie Fevereiro, Alencar, Bonsu-
cesso, Júlio Ribeiro, Proclamação e Car-
doso de Morais; avenidas Nova York,
Bruxelas, Paris, Guilherme Maxwell c
Roma; ulas (i ãs 9 horas — Ruas Sar-
gento Silva Nunes, Bitencourt, Sampaio,
Teixeira Ribeiro, Sete (Ic Março, Vinte
e Nove rie Julho o Regeneração;

EM HIGIENÓPOLIS E BONSUCES-
SO — (rias 7 às 15 horas — Ruas Darko
de Matos, Monsenhor Resende, dr. Ta-
vares Macedo, Professor Astollo Rezen-
dc, Andiara, Ubiraci, Frederico de Albu-
querque, Tamiarana, Armando Godói,
José Pacheco Resende, Carneiro ria Ro-
cha, Manuel Fontenele, Ramos Queiroz,
Luis Azevedo, Ubiratã. Francisco Me-
(loiros, Washington Azevedo, Atílio Cor-
rcia Lima. Magalhães Correia e Edu-
árdo de Sá;

EM RAMOS E BONSUCESSO — (das
7 às 14 horas 1 — Ruas Manuel de
Morais. Fernandes Valdez, Justiano Ser-
pa, Miguel Burnicr, Eudoro Berlink,
Clcmencenu, General Galieni, Humboldt,
Leopoldina Rego, Pereira Landim, An-
dre Pinlo e Cardoso de Morais;

EM BANGU — (das 7 às ]". horas)
— Ruas Açudes, da Fábrica, Barão rie
Capanema, Tecclões, Eslampadorcs, Tie-
Ic e Estrada rie Santa Cruz.

cle Santos, do Sindicato dos Em
pregados na Administração dos
Serviços Portuários de Santos, e
do ministro da Viação reuniram-
se, onlem, no gabinete do minis-
tro do Trabalho, sob a presidên-
cia do inspetor do Trabalho Car-
los Alonso de Melo Sobrinho, o-
lavraram o acordo de aumento de
salários dos portuários santistas,
consubstanciado na seguinte ba-
se: a) aumento geral de 35%, b)
sobre os salários, ordinários era-
traordinários, vigorantes em 22 de
agosto de 1951, c) para todos os
servidores da referida Companhia
admitidos até a data em que o
acordo entrar em vigor.

tuáriás; 15% por uma majoração
nas tarifas, a ser concedida pelo
referido Ministério.

O acordo entrará ram vigor no
dia em que o ministro da Viação

As despesas decorrentes do acôr-
do serão cobertas da seguinte for-
ma: 20%, conforme proposta da
Companhia ao Ministério da Via-
ção, sem aumento de taxas por-

O Tribunal rte Contas realizou, on-
tem, sua última sessão financeira do
corrente ano. Conio sempre ocorre
nesta época, os processos não provo-
caiam debates. Entretanto, um dos
casos julgados merece destaque pois
forneceu a nota pitoresca aos tra-
balhos. Estava-se discutindo a pen-
são devida à familia de um militar
promovido 

"post-mortem", quando o
ministro Ruben Rosa levantou a le-
bre: .

— í-ste militar morreu em janel-
ro de 1938 e consta que íol promo-
vido por "serviços de guerra" pres-
tados! Como pode ser Isto, se na-

quele tempo ainda não começara a
guerra ?...

Loteria Federal
RESUMO DOS PRÊMIOS DA LO-
TERIA N" 115, EXTRAÍDA EM 29

DE DEZEMBRO DE 1951:
50t; _ Críü 2.000.000,00 —

Curittiba
11699 _ Crüi 1.000.000,00 —

São Paulo
17391 — Cr$ 400.000,00 —

Pôrto Alegre — R. G. do Sul
5646 — Cr.$ 200.000,00 —

Guanoró — R. G. do Sul
4610 — Cr$ 100.000,00 —

São Sepé — R. G. do Sul
E duas aproximações (505 e 507)

com CiíS 50.000.00 cada uma; mais
8 prêmios de Cr$ 20.000,00, 25 rie
Cr$ 10.000,00, 40 de CrS 5.000,00,
(15 de Cr$ 3.000,00, 111 dc CrS ...
2.000,00, 321 dc Cr.$ 1.000,00, 1.400
de Cr.fí 500,0 para os bilhetes ter-
minados com os dois últimos alga-
lismos do 20 ao 5o prêmio e 3.600
de Cr? 400,00 para os bilhetes ter-
minados em — 6.

O Tribunal respondeu á pergunta
recusando registro à pensão.

OUTROS PROCESSOS
Foram registradas várias distribui-

ções de créditos, adiantamentos, pa-
gamentos, pensões, aposentadorias e
vários contratos dentre os quais os
seguintes:

Entro o Ministério rta Agricultura
e a Companhia Fábio Bastos Comer-
cio e Indústria, para instalação de
equipamentos no pavilhão de Clima-
tologia.

Entre o Ministério da Fazenda «e
Adolfo Hermann contrato rte afora-
mento de terreno de marinha.

Entre o Ministério da Viação e
Obras Públicas e a Fábrica Nacional
de Vagões S. A., para aquisição de
50 vagons fechados, Companhia In-
dustrial Santa Matilde para aqulsl-
gão de 30 vagons-gôndolas; e a Com-
panhla Brasileira de Material Fer-
rovlário, para aquisição de 50 va-
gões fechados.

A ELEIÇÃO

Segunda-feira reallzar-se-á uma
sessão extraordinária exclusivamente
para a eleição do novo mlnistropre-
sidente. Ao que tudo Indica a escolha
recairá sobre o ministro Bittencourt
Sampaio, que vem exercendo interi-
namente a presidência.

Trânsito de passagei-
ros pelos torniquétes

da Central
O movimento de passageiros doa

trens de subúrbios e de ,pequcnos per-
cursos nos torniquétes da estaçüo D
Pedro IT, foi no dia 28 do corrente,
de 164.690, sendo .1.1.0:13 na linha de
Madureira, 29.177 na linha de Deodo-
ro, 47.316 na linha de Matadouro, ..
3».223 na linha de Tairetá e 12.91)
na Linha Auxiliar.

DR. PIZZOLANTE
Rins — Impotência — Ováriti
Blenórragia — Reumatismo — Be-
Xic,i — rróstata — Uretra. Tra-
tamento rápido, sem d«"ir. Apare-
lhaj-em moderna tí.K. (febre lo-

cal) Assembléia, fi" — Z.v —
T. 22-8472 - lie 8 às 18 hs.

Abertura de crédito
para as despesas com
a adutora do rio Guadu

Pnra atender às despesas com a cons-
trucao da adutora rie águas potável do
rio Guandu o obras suplementares, hem
como às decorrentes rie reparações a
modificações urgentes na rede distribui-
dora e execução rios esludos necessários
l\ solução definitiva do problema do
abastecimento de água ao Distrito Fé-
deral, inclusive para pagamento rias
despesas de mão de obra, material e
cquipamenlos e outras conseqüências
disse trahalho, o prefeito abriu um
crédito especial de Cr$ 380.000;000,001
o qunl destina-se aos serviços acima
mencionados.

MÁXIMOS JUROS
Serviço extra-rápido

BONCO
0UVEIR0R0X0 7.

No ponto mais central
da cidade

R. MIGUEL COUTO,

Feriado bancário o
dia 2, de janeiro

O Banco do Brasil afixou
ontem, o seguinte aviso: —
«Na próxima quarta-feira dia
2 de janeiro, êste Banco fun-
cionará apenas para o servi-
ço de cobranças das 9h10m
às 11 horas». Os demais ban-
cos observarão o expediente
acima.

Adiadas as provas do
exame de admissão ao

Colégio Naval
Os exames para ingresso ao Colégio

Naval, que estavam marcados para os
dias 2, 3, 4 e !* ric janeiro próximo
serão adiados, devendo realizar-se, res-
pectlvomento, em 7, S, 9 e 10 do mes-
mo més, com inicio às 9 horas da
manhã.

Nesta capital, para os candidato-
Nesta capital, as provas marcadas

para os dias 7 e K realizar-sc-ão na
Escola Naval, para os candidatos Ins-
crilos sob .os números 1 a «130, e M
Instituto de Educação, para os demais.

As proyásdos dias 9 e 10. relativas
aos candidatos ao 3" ano rio rol^cli?
Naval, reallzar-se-ão na Escola Nav.il.

autorizar a aumento de tarifas--
prometido por seu representante, •
terá duração de 2 anos, prorroga»
veis por mais dois, se, nos 30 diat
subsequentes ao seu término, n&O
for denunciado por qualquer dal
partes.

O pagamento do salário aumen»
tndo será feito à medida que a
Companhia for recolhendo a no-
va tarifa concedida, e 110 término)
dêsse recolhimento.

DR. GASTÃO D. VELL0S0
ORTOPEU1A — FRATURAS

Av. Almirante Barroso, "ia—- t.
andar, sala 507 —-Tel.: 52-103.J.

DR. FERNANDO PAULINO
Cirurgia e Urologia

CASA DE SAÚDE SAO MIGUEL
Rua Conde de Irajá, 420 — Bo-
tafogo, Tels.: 46-0808 e 26-2041.

TOSSIU!
Não deixo quo- as Bronquites ou
Rtmquidões ameacem sua saúde!
Ao primeiro acesso de tosse, tome
«Satosin», o antissétieo das *-la«
respiratórias. «Satosin» elimina *
tosse; dá novas forças e vigor.
Procure na» farmácias e droga-
rias ««Satosin» que combate ' at
bronquites, ns tosses e as conse-

quências dos resf riados.

CLÍNICA DE OLHOS SANTA LUZIA
TRATAMENTO DAS DOENÇAS DOS OLHOS

Óculos — Operações — Diariamente, das 8 às 17 horas.

Avenida Mem de Sá, 41 — 1» andar - Tel.: 22-3233.

DR. JOÃO REGALLA
Do serviço de cardiologia do H. Pedro Ernesto

CARDIOLOGIA CLINICA MEDICA
Eletrocardiografia ¦? 

,Ga!?rlW tv,b it
Avenida Rio Branco, 173 - Sala 1.310 — Tel.: 42-8494 _ Das 1»

às 16 horas. Res.: — Rua São Francisco Xavier, 3<1 —
 Tels.: 48-5537 e 28-6170. 

anos1. BELO HORIZONTE — Sanatório Santa Teresinho
Para doentes do aparelho respiratório — TUBERCULOSOS.
Diretor: Dr. Lul/, Azeredo Coutinho — Avenida Carandai, 938 —

Tel.: -2-1Ü13.

Fixado em Cr$ 2.405,40
o preço global para as

cadernetas quilo-
métricas

O ministro da Vlac&o, baixou uma
portaria autorizando a Contadoria
Geral de Transportes a fixar em
CrS 2.405,40, o preco global para as
cadernetas qulbmétrlcas de 12 mil
quilômetros, emitidas Pela pela refe-
rjd» Contadoria.

Cumprimentos ao mi-
nistro da Viação

Os diretores gerais de todos os De-
parlamentos, Repartições e Servlgoa
subordinados ao Ministério da Vlaçtlo, «
os jornalistas acreditados junto a essa
Secretaria de Estado comparecerão ln-
corporados, amanhft, As 10 horas, ao
gabinete do ministro, a ílm de apresen-
tarem cumprimento» ao ministro da
VlacHo, por motivo da passagem do
ano. •

RADIO-ELETROLA

IvlfÀS DA PELE
Stfills, Tumores, Cftncer, Ec/.cmas, Va-
rl/.cs, • CHceriiH nns pernas, Verriigas,

Espinhas e «'ucila «to cabelo,
ELETKOTERA1MA

DR. AGOSTINHO DA CUNHA
Das IB âs 19 horas

1)0 Hospital N, S. do Socorro
ASSEMBLÉIA, 73 — TEL.: 32-3285.

Sou quarto está
reservado
nB

lio iEB*|,,gji ¦
1 4gMHfl***********WH jEm ¦

il••- HlniMtHV'1r ,WH rl, >!¦

a iBBBvjfc'•\'-vWW¥W

ne novo Grande Hotel
P RE SI D E I l E

Localizado no centro
da cidade.
Próximo à rona co-
mercial e bancária
206 «partamento» de
frente, com banheiro
e telefone privativos.
American-Bar
Diárias a partir de

Cr$ 70.00

SUPERSOH
10 VálvulaH

Automatic* i.«imk. riiij-iiiK

CrS 6.800,00
VKNiJAN * VÍWtA V, A

CJflJMUTO

A. Brasil Mello
Av. Mi-m dü HA, M\\
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t^nMI
EXPERIÊNCIA DE LARGO ALCANCE
O 

ANO de 1952 toi assistir a uma experiência dp. grande porte,
quanto à, realização das temporadas rio Teatro Municipal, isto
ê, aquelas que decorrem do funcionamento do próprio teatro

como organismo vivo é.. autônomo, deixando de ficar ft mercê rios em-

prescírios.
E' certo que de. ahiuni- tempo para cã. vinham -tendo rculvMdas

as chamadas temporadas de arte, nacional, que apareciam como em-

prsendimenlos da Casa, à margem da ingerência dc contratantes, u,

é justamente essa experiência, agora em muito maior vulto, '*.¦¦«•*-
¦uai* fazer. O assunto foi objeto dus declarações do prefeito Jo&o oa?-
los Vital) ontem aqui publicadas, e, como viram os leitores, e toco

um. plano dc largo alcance que se pretende pôr em pratica, bci c»ie

plano tiver reulisação integral, então teremos dado um passo a frente
no terreno artístico, pois o que vinha sendo inaceitável era a conti-

nuação do regime que possibilitava a efetivação, de alogaffltoOi¦ **

temporadas, sobretudo as de. ópera, sem um mínimo de seriemae.e

rZeito à arte, tendo em vista'a dignidade de um palco que muito

justamente há de presumira o de mais ,alto Vrestigo^O,^.
O plano procura também atender a reclamos outroti, to"

«uate mo será de importância secundária o que se:^lZ%Vco^

fácil, acesso do público aos espetáculos projetados ,de acordo com as

diretivas previstas. Na realidade, samento pessoa* ricas 
ju 

abasta,

das teriam, sobras para pagar o elevado preçor^^nente£«*wg
mam », recitas do Municipal. B mesmo as localidades mais mo-

Ztas e^mòos balcões simples e as galerias, eram praticamente
inacessíveis aos de posses menos , fartas. „,rnrnr í(1i, „*•<-..

Ora, mio "é sendo com simpatia que se deve ewaiar tais Pra.

pósitos pois se a apreciação dos acontecimentos artísticos há de ser
^wJr'J», rritJrio* lustos e. dentro de. um rigor óbvio, porque é

ToTjTsepí^TrntUsse p-IWtoo. urna expectativa de cou*

fiança e crédito ndo poderá ser recusada ao que se. reveste de boas

SSIS * acertar. Resta, portanto, aguardara execução

fflfcitudo o que decorre das promessas veiculadas pelo Pleito

Renòmcão dos quadros artísticos, visando a um me.lli.or rendimento

TomTstra dos coros e do corpo dè baile, alteração do repertório

TveristZyiòrnaido-o mais eclético e universal pcla representação
- de óperas de diferentes escolas, o mdomlnW, enfim, dc uma ativ-

Zdo em oue o interesse puramente, mercantil, se veja ausente - exa

£,'»"dos aspectos essenciais que deixam .entrever as declarações

<to chefe do Executivo Municipal.
B agora ê esperar, ou, como diriam os adeptos de Sa.o Tome, va 

^
vara orer- Manuel Moraes

NOTÍCIAS FORENSES

Sem prova da necessidade do imóvel não

pode haver retomada
No Supremo, o caso da farinha de trigo - Conhecerá hoje dos pedidos de «hetas-

corpus» o juiz Clóvis Rodrigues — Justija Militar
Perante o Juízo de Direito da Quinta

Vara Civel, propôs o dr. Luís Pereira
Teixeira contra o coronel Brunildes
Barcelos, uma açilo ordlriárlaa do des-
pejo, h fim de retomar disto' o Imóvel
de sua propriedade, sito na rua Paula
Brito n.. 27, apartamento 101. alcRan-
do precisar do mesmo para sua res!-
dência e de sua fàniilla.

Contestando a nçãn, o riu, por In-
tcnnídlo dc seu advogado, • professor
Teles Barbosa, alegou que o aparta-
mento em causa faz parle (le um
condomínio, do qual um dos aparta-
mentos C* ocupado pelo autor e que,
tanto pcla lei do inquillnatn anterior,
como pela atual, a retomada sfi pode
ter cabimento, provada a necessidade
dela, por pnrte do proprietário.

Por sentença dc anteontem, o luiz
Basllcu Ribeiro Fllhn fulgou Improce-
dente a acao, por entender que a mes-
ma foi Iniciada no regime da lel9.6G!),
aplicando-se ao caso «sub-judlce» os
réus dispositivos e que, pertencendo o
apartamento a um condomínio, nao
poderia o condômino retomS-lo ao lo-
catârlo, sem provar cumprldamenlc,
em Juízo, a necessidade dessa reto-
mada.
NO SUPREMO O CASO DA FARINHA

^.DE TRIGO

IV Semana Nacional
de Folclore

EM ALAGOAS, NO M1ÍS
'VINDOURO

Anualmente, a Comissão Nacional de
Folclore, do I.B.E.C.C, realiza uma
"Semana áe Folclore". A quarta foi
cometida à Comissão Alagoana, dirigida
pelo folclorlsta Téo Brandão, e obteve
apoio da governo de Alagoas, da Mu-
niclpalidade de Maceió e de várias ci-
dades do Interior do Estado, institui-
ções privadas o particulares, devendo
efetuar-so dc 3 a. 10 do janeiro en-
trante, presidida pelo sr. Renato Al-
meida, secretário geral da Comissão Na-
cional *de Folclore.

Do programa, além (le.diversas mesas
redondas, conferências, sessões de cs-
tudo o de uma exposição de arte po-
pular, constará um programa com nu-
merosos folguedos folclóricos, no qual
a participação musical será dc maior
relevo, através de demonstrações de*
numerosos folguedos locais, como Reisa-
dos Quilombos, Pastoris, Cheganças,
Baianas, Fandangos, Taleras, Maraça*
tús, Sambas de Matuto, com exibição
de danças alagoanas, cortejos folcluri*
cos natalinos e audição ds cantadores
e violeiros famosos. _ , ,. , .„

Trata-se de um Festival Folclórico da
maior importância, num dos Estados de
maior riqueza do nossa música popu-
lar

Comparecerão delegações da Comlssãn
Nacional e da» .Comissões estaduais do
Folclore. •""'/..;-

Terceiro Curso Inter-
nacional de Férias
EM JANEIRO E FEVEREIRO

Inaugurar-sc-â a 7 do janeiro, em
Teresópolis (Eslado do Rio), o "ler-

ceifo Curso Internacional de Ferias PrO
Arte". . , ,

Do curso, que terá a duração de seis
semanas, participarão, como docentes, o
compositor Ernsl Krcnek, professor ca-
tedrático na ".Southern Califórnia S-chool
o£ Muslc", em Los Angeles; os pia-
nistas Karl Ulrlch Schnnbel, dc Nova
York, e Hugo Bazzo, de Montevidéu,
e o violoncelista Jacques Ripoche, de
pí»ris' •»..,"Integram ainda o corpo iloccme Ma-
ria Amília de Resende Martins e To-
más Terán, piano; Hilde Slnnek, can-
to; Gcorge.-i Rety-Gazda, violino c mu-
sica do cfimcra; .lohannes Oelsncr, vio-
la* H •'.!. Koellreuttci*, harmonia e
contraponto; fre.1 Pedro Sinzig, órgão;
Geni Marcondes, Iniciação musical o pe-
úagogla; Elisabeth Filia, dança clássica
e moderna; Tlzalna .Bonazzola, desenho
o pintura, e outros. ¦ '

• Um grande festival dc musica dc ca-
meí-fi com a participação do Trio I ro
Arte" e do Quarteto Ripoche, assim
cemo exibições plásticas, exposições de
livros o músicas (Editora Universal, do
Viena), audições, conferências e pas-
seios, terão lugar ao lado do curriculum
diário dos diversos cursos especializa*
dos. .-.'•¦¦':

A Goa Exportadora e Importadora
Brasileira Lida., requereu ao Supremo
Tribunal Federal mandado dc segurnn-
ça. contra ato do presidente da Re-
pública. , .

Trata-se, em resumo, do seguinte.
A 27 dc julho de 1950, dirigiu a im-

petrante circunstanciado memorial ao
chefe do governo, acerca do problema
de abastecimento de trigo do mercado
nacional, mostrando-lhe que o mercado
negro disse produto, essencial a ali-
mentacão do povo. nflo se cxtlngulria

I enquanlo o fornecimento ao consumo
Ustlvcssc sob o controle de poderoso
1 .trust» dos moagclros. Propondo-se,

nor fim, a Importar a farinha de trigo,
desde que o gtivêrno lhe desse a neces-
sftrla autorização, pois dispunha de
elementos no exterior capazes de pos-
8lb.lll.nr a «nuisiÇão em condições fa-
voráveis. . r

Concedida que fol a autorização,
foi-lhe. nn entanto, negada a licença
pela Carteira de Exportação c Impor*
tação do Banco do Brasil S. A;, sob
a alegação dc que o chefe do governo,
em 24 de novembro do ano passado,
tinha revogado a autorização que con-
cedera, para que a GRA imP"rt,nfn°
do ITrugual no.000 toneladas dc farinha
de trigo. Respondendo ãs informações
solicitadas, a CEXIM, sem contestar
os fatos, procurou cximlr-sc de qual-
quer responsabilidade.

A decisão revngatória dc- 2*1 do no-
vembro dc 1050 somente foi PUbU-
cada no .Diário Oficial» dc 0 dc de-
zembro do referido ano. conforme sn-
llcntou, no mandado de segurança, a
rC0,CWnisiro Afrftnlo Costa confirmou
a medida liminar concedida pela Ins-

t&ncla Inferior, no sentido de que «nao
se conceda a ninguém a licença pre-
via referente ãs toneladas de trigo
objeto desta discussão».

A segurança foi concedida pelo Su-
premo cm sessão dc 3 de outubro ul-
tlmn.

A CEXIM pediu que o Impetrante
e a firma uruguaia Suncy S. A. con-
cordassem em desistir de qualquer ação
no sentido de Indenização por perdas
e danos, o que fol atendido por ambos.

Houve acordo ¦ entre as duas partes,
tendo o sr. Horácio Lafer autorizado
ao ' procurador geral da República a
desistir de recursos, cm troca díi re-
núncla dos Impetrantes dc mandado,
o que fol feito, subindo os autos
para a homologação da desistência.

PEDIDOS DE .«HABEAS-CORPUS»
Conhecerá, hoje. dos pedidos urge-n-

tes do «habeás-corpus> o juiz ClO.is
Rodrigues, em e.xerclclo na Quaita
Vara Criminal, que estará h disposição
dos interessados, das 12 às 16 boras
no edifício do foro criminal (salas do
pavimento térreo).

NOVO JUIZ DE MENORES
Acaba de ser designado para o car-

no dc 1ulz de Minores do Distrito Fe-
deral ò dr. Valdir de Abreu, atua -
mente a frente da 25». Vara Criminal.

A posse do novo juiz de Menores
terá lugar no próximo dia 2 de janeiro,
ãs 15 horns

última sessão, confirmou as sentenças
proferidas pelo Conselho l™1-™'0
ile Justiça da Primeira Auditoria Re-
glonal que absolveu os acusados .losé
Luis Filhn, ex-soldado do 1/1».; K*A-
Aér. e Anlônlo de Jesus, ex-soldado
do lu B.I.B.. ambes denunciados
como infratores do art. 157, parágrafo
l'.. do C.P.M. Na mesma sessão, de-
cldlu -confirmar a sentença, também
proferida pelo Conselho Permanente da
Primeira Auditoria, que condenou os
réus José Luis, soldado do R. Kec.
Mec. a quatro meses de prlsllo, como
incurso no art. 159 do C.P.M.;; bem
como a que condenou Constantlno
Franzo, 1». sargento, h pena de doze
meses de prisão; Antônio Rodrigues
Filho, 3». sargento, a pemije dez
meses de prisão; e Arl dc Morais, 3».
Targonto. à pena de oito meses do
prisão, todos como Incursos no art.
198, parágrafos 2?. n. IV e V, tudo
do Código Penal Militar. Em te
«essa decisão, o julz-audltor Adalberto
Barreto determinou que se Intimem
réus o advogados.

.ÍT-STICA MILITAR
ABSOLVIDO POR UNANIMIDADE

O Conselho Permanente de Justiça
da Terceira Auditoria Regional, abso-
veu por unanimidade de votos, o sol-
dado Dilson de Carvalho, do Reglmen-
to Sampaio, acusado de crime de pe-
culato. Não houve prova do delito
que lhe fora imputado. Fol êle res-
ponsnblllzado pelo desairarcnmento Ae
um revólver dc carga da Unidade em
aíip serve e que estava om seu poder.
CONCURSO PARA DACT1LÔGRAFO

Acham-se abertas as Inscrições, ao
concurso para dactllógrafo do Superior
Tribunal Militar, até o próximo dia
15 dc ianclro. pnra o preenchimento
dc vagas da classe «F», podendo con-
correr candidatos de ambos os sexos.
Para melhores esclarecimentos os can-
didatos deverão entender-se corn o dr.
Iberê Garcindo Fernandes de Sfi. en-
carregado das Inscrições na Biblio*
teca do Superior Tribunal Militar, na
praça da República n. 123. ,
SENTENÇAS CONFIRMADAS PELO

S. T. M.
O Superior Tribunal Militar, em sua

SORTEADO O OTNSELHO DK JUS*
TICA DA PRIMEIRA

AUDITORIA
Foi sorteado o novo Conselho Perma-

nente dc Justiça Militar que devera™nc!onar 
durante o primeiro trimestre

do próximo ano de 1952 na Primeiro
Auditoria Regional, quo ficará assim
constituído: presidente, coronel Abda
Ai"guarino dos Reis; juizes, capitães
JoséB Brasileiro de Alcântara, Japlr Sl-
mone ¦ Gaertner e Abílio C. Carneiro
de Sonsa. Foi designado para ter_'u*
gar o compromisso legal, o dia 3 d.

janeiro próximo.

EDITA L
Sindicato dos Lojisfa**do Co-

mércio do Rio de Janeiro
ELEIÇÕES SINDICAIS

De acordo com o nrt. 4.' o seu
parágrafo único da Tortaria n.
30, de 1.' de maio de 1051, do sr.
Ministro dò Trabalho, Indústria e
Comércio, publicada no «Diário
Oficial» de 7 do mesmo mf;s cano,
fazemos snbcr nos srs. associados
haver sido marcada para o dia 18
do abril do próximo ano de 1052
a realiznçilo de eleições neste Sln-
dicato pnra renovação dn sua 1)1-
retoria o Conselho Fiscal, conso-
:>nte Portaria n. 15<>, de 24 de
dezembro de 1051, do mesmo sr.
Ministro do Trabalho, Indústria e
Comércio, publicada em o «Diário
Oficial» de 20 do corrente.

Ainda de acordo com as referi-
das disposições, fica aberto na Se-
cretaria dêste Sindicato, pelo pra-
zo do 10 dias a contar da data
desta publicação, o registro de
chapas, fornecendo a mesma Se-
cretaria, aos interessados, quais-
nucr esclarecimentos de que por-
ventura necessitem sobre o assunto

Bio de Janeiro, 30 de dezembro
de 1951.

JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA
Presidente**

SENSACIONAL
OFERTA DE

NATAL E ANO NOVO

Á.R"À'ÜT(K
ALFAIATE

Roupas sob medida, confecção de
1.» ordem. Praça Olavo Bilac 11

, — 1.*). Mercado das Flores —
Tel.: 23-0102

GUARDA ^MOVEIS

Dr. Geraldo Barroso
Cirurgia geral — Doenças de se
nltorns — Vias urinárias — Das
15 às 18 horas. Consultório rua
México, Sl — I.i andar — Grupo
702. Tels : Cons : 32-41)13 e 27-1719

IffllPAS USADAS
Compram-se a domicilio -* pagam
se mais (50% que qualquer outro

Telefone: 42-9361

W
J0IAS E

RELOGIQSj
Oi menores,

preço».
A visla e

a credito.

JOALHERIA
PnSCHOAL
BV. RIO BnflHCO, 114

RIACHUELO, 134

DR. GILVAN Í0RRI*
Impotência — lloenças do sexo (
urinárias —• Pré-nupclal — As
sembléia »8. sala 72. Telefone
42-1071. das a às 11 o IR às 18.

Ifaiate Voronofl
Faz do terno velho novo, vlrand-i
pelo avesso. Também, conserta ne
e reforma roupa, aceita se fettto
RliA DA ALFÂNDEGA, 260. HOIS

Limpa e embeleza a
cútis. Dá maravilhosa
brancurn e cxplendor de

juventude.

CREME

T?UGOL

/irV///*tó
tomada e entrega

a domicilio
PREÇOS MÓDICOS \
TEL42-3000 f

PRO PAG AN DISTAS
A firma Eli Lilly and Company of Bra-

zil, Inc., precisa farmacêutico para comple-
tar seu Quadro de Propagandistas do Ser-
viço Médico. — Tratar, pessoalmente, à ave-
nida Rio Branco n.9 81 — 20.,? andar— Sala
2006 — Idade limite: 35 anos

fV EM Vi\ •=
fO «* Horas W\ I
\ 86 na Fabrica LOMAC Jl I
Vo. 42-2494 kJ I

t \

ESCOLA NACIONAL
DE MÚSICA

Realiza-se, hoje, às 16 horas, no

salfio nobre da Escola de Mftsi-

ca, a audiçào de alunos de plano

e canto da maestrina Yolanda

Santos Lima. A entrada é franca.

ASMIOL
Contra a asma e bronquite as
mát.ca, dá ótimo resultadu

Comprimidos de plantas me-
dicinais.

LADEIRAS
Americanas e Inglesas

de 5 a 91/2 pés
INTERNATIONAL

FRIGIDA1RE
GENERAL ELECTRIC

LIGHT FOOT
PHILCO

VENDAS A PRESTAÇÕES
EXPOSIÇÃO E VENDAS

_ O .1. O « .-'
Representações Inter americanas R/L

AVENIDA CHURCHILL, 94-C e
PRESIDENTE ROOSEVELT, 87-B

PREÇOS EXCEPCIONAIS
ELEGANTE MODELO relógio
pulseira todo em ouro 18 k.
Suíço 15 rubis Ancre, o|8 uri
lhantes e 12 rubi»1 cravejados
sóbre platina Cr$ 8.900.00
LINDO BROCHE todo de ouro
18 k. com ACUAS MARINHAI;

Cr$ 450,01

Anel p| senhoras, ouro 18 k.
brilhantes, gravados em plat*
na e três rubis CrS 000,00
Lindo Modelo relógio pulseira
todo em ouro 18 k. Suiço 15
rubis, cóm 2 brilhantes e
rubis crave.iados sóbre platina

CrS 1.900,01'

Relógio p| homens. Suiço, ante
magnético, 15 rubis, com pul
seira tipo Royal CrS 830,00.

Preços especiais p| reven-
dedores

JOALHERIA
A DOMINADORA LTDA.

RUA OO ROSÁRIO, ilítt — 2.
ANDAR — SALA 9
TELEFONE*. 43-7680.

Domingo, 30 cie Dezembro ao iaàL

(RUSSA DE .o DIA)

Professor Francisco, Molinaro, senhora e filhos (nusen-
tes), tenente-coronel Alfredo Molinaro, senhora e filha, '
Luiza Molinaro Vax, esposo e filhas, Iolanda Molinaro de
Sou/.a, esposo e filha, Helena Mol.naro Teixeira rto Sou/a,

«•> esposo e filha, viúva Olga Mojtaa^o Cerbella o filhas
^ ii TiTniInaro senhora e filha, capitão Humberto Molinaro
£nh„rà e füh rprofessôra Stella .Molinaro Zacharlas, espôsò^
«lhos Dalva Molinaro Coelho, esposo e filho e Geralrta, a^radl
n«m â todas as manifestações tle pesar_ recebidas pelo falecimento

«T sua inesquecível mãe. sogra e avo e convidam a todns „s
parentes" amigos para assistirem u missa dc I» dia, que farão
celebrar por sua boníssima alma, amanha, segunda-feira, dia 31,
àe lOhSOm. na Igreja de São Jorge, a ma da Alfândega, 382.
Antecipadamente agradecem.

Serafim José da Silva
(MISSA DE íi DIA)

Margarida, Edyr e Dulce tios lieis Silva agradecem

as manifestações tle pesar recebidas por ocasião ilu fale-
Pimento de seu querido esposo e pai, e convidam seus™?2i " 

amiffos para a missa de 7' dia. que farão ce-

• Tebrar dia 2 de Jandro, quarta-feira, às OhSOm, no altar-

mor da Igreja tle São Francisco de raula.

Mario da Cunha
(MISSA DE 30' DIA)

tSua 

familia convida os parentes e amigos para a missa

• que será celebrada pela alma dc seu pranteado e inesque-

cível chefe, amanhã, segundif-feira. dia 31, às 9 horas, na

capela de N. S. das Vitórias, Igreja do São Francisco de

Paula, no largo de São Francisco, antecipando seu agradecimento.

Kenriqueta Conde Martins
(Lola)

(MISSA DE ii DIA)

Sua família agradece as manifestações de pesar reco-

hlrlasnor ocas ão do seu falecimento, e convida seus ami-

SS e SS Para assistirem à missa de 7? dia que,
g .„, «im» mandam celebrar amanhã, segunda-feira,

d,a 31, Isri0SUhoraasmno XÍTnr cio SS. Sacramento. Antecipada-

mente penhorada agradece. —¦

Dr, Ernani Figueiredo Can
(ANIVERSÁRIO NATALÍCIO)

Alayde Silva Cardoso, tilh.is, genro, nora, netos, irmãos,

cunhados e sobrinhos convidam os parentes e amigos de

seu querido e Inesquecível esposo, pai, sogro, avo, irmão,

cunhado e tio ERNANI FIGUEIREDO CARDOSO, para

assistirem à missa que mandam celebrar por sua boníssi-

ma alma, depois de amanhã, terça-feira, dia 1* tle janeiro, ãs 0

horas, na Igreja de N. S da Conceição do Campinho, à avenida

Ernani Cardoso, «8, em Cascadura. Desde já agradecem aos que

comparecerem a êsse ato religioso.

#!*

doso

t
MANTIM IM S£GBEDO,SUA IDAOI!

Avisos Fúnebres

Maria Amélia Paiva Coríez

(MISSA DE I.i 1HA)

J|_ A familia de MARIA AME-
•*»' MA PAIVA CORTEZ agra-

dece a todos que mnnifes-
taram a sua solidariedade por
ocasião do Hepultamcnto, convi-
dando parentes, amigos e pessoas
de suas relações para & missa de
7.1; dia que seríl celebrada na
igreja de. São Sebastião, à rua
Hadock I-ôlio, na próxima q"nrta-
feira, 2 de janeiro, às 7 horas da
manhã.

IIM PK0ÜIT0
CIENTIFICO

MAFALBA MORAES
Manoel Sobral Moraes e

+ 

filhos convidam seus paren-

tes e amigos para assisti-

rem a missa que será celebrada

em sufrágio de sua boníssima ai-

ma, na igreja de S. Geraldo (Ola-

ria), têrca-feira dia 1 de janeiro

às 10 horas, antecipadamente agra-

decem a todos que comparecerem

ft, esto ato de piedade cristã.

Arnaldo Hilário Ribeiro
Capitão de Corveta — CD

(3' ANIVERSÁRIO)

Seus irmãos, cunhados e sobrinhos, convidam seu*

amigos e parentes para assistirem à missa que pelo re-

pouso eterno de seu querido e saudoso irmão, cunhado «

tio ARNALDO HILÁRIO RIBEIRO, mandam celebrar r.t

Igreja Nossa Senhora Mãe dos Homens (à rua da Alfândega),

amanhã, segunda-feira, dia 31 do corrente, às 9h30m. Anteci-

pam agradecimentos

Oeleref -embato- ou

CABELOS
BRANCOS

lo*'ÔLliüHAMOSAL»

(perfuma finiasimo)
elimina rapidamente or

CABELOS BRANCOS t•CASPA
Nl« I tintura, nto tootCro corrosivo».

RESULTADO POSITIVO
LAB RaMOSaL KIO

Ruo Gutteve loterdo, S4
4 Mnde io> O.ogiirnu farmac,tu Ptefi»
mmrimt • -eu» it glnaro Pttçt -» tara>«

ali CiS 10,00.

VELÓRIO 29-3353
SÃO THIAGO '

S. JUDAS TADEU
S. SEBASTIÃO

Em frente ao
Cemit. de Inhaúma

Euplirosina Fonseca
Duarte Nunes

(ZIZÜÍHÀ)
Joio Baptlsta Duarte Du-

arte Nunes e familia agra-
. decem sensibilizados aos seus

infimeros amigos que, pcssonlmen-
te, por cartas e telegramas, os

confortaram por ocasião da pas-
sagem de sua querida mae e pa-
rent» EÜPHROSÜÍA FONSECA
niTARTE NUNES, ocorrida a 24
nassailo, rogando a todos que fa-

«ãm pi-ícee pelo justo descanso do

seu espirito. _£___ -

Rosa do Amazonas Hum
m\n (Mocinha)

Vtuvá- do professor Manoel da
Costa Oliveira Maia

(MISSA I)E I.i DIA)

t 

Professor Newton Ferraz
Mala, Zaira Ferraz Maia,

professor Argcu Ferra* Mala.
esposa filhos e netos, P™*«"£
Fausto Ferraz Mala, espfisa e fi-

lhos. Major Gilberto Monteiro de

Quclroi, sua espftsa Corália* Mala

de Quelroí, Paulo Dionisio Augus-
to, sua esposa Coralina Kuhlm
Augusto e filhos, convidam seus

parentes e amigos para a missa

quo farito celebrar no dia 31, se-

gunila-feira às 10 horas no altar-
inór da Catedral Metropolitana,
por alma de sua querida mfte, so-
gru, avo d bisavó e agradecem as
manifestações de pesar recebidas
por ocasiilo de seu falecimento.

T

a êsse ato de fé cristã.

I1

ANTtfNIO corrms santos
(MISSA DE 7' DIA)

Esposa, filhos e netos, agradecendo sensibilizados a

todos que compareceram e confortaram por ocasião do seu

falecimento, convidam para assistirem à missa de 7" dia

que farão rezar no altar-mor da Igreja Nossa Senhora

da Conceição e Boa Morte, à rua do Rosário esquina da Av.

Rio Branéo, na próxima 5' feira, dia 3 de janeiro, às 8 horai.

Agradecem a todos o comparecimento a êsse ato de fé cnsta:

Fulgencio Correia de Mello
Arthemia Britto de Melo; Aloíçio Correia de Mello,

^Nelson Fagundes de Mello; Elói Fagundes de Britto, es*

posa e filhos convidam parentes e amigos paira assistirem

«f1 à missa que, pelo descanso eterno da alma de seu esposo,

pai e cunhado, mandam rezar, no altar-mor da Igreja de N. S.

da Conceição e Boa Morte, à rua do Rosário, segunda-feira, dia

31 ãs 9 horas. Antecipam sua gratidão aos que comparecerem

ANTÔNIO MUCCIOLO
AGRADECIMENTO

Ismênia Mucciolo, Paschoal Mucciolo, senhora e filho, José

Mucciolo, senhora e filhos, Antônio Mucciolo Filho e dem»i.

parentes, penhorados agradecem a todos quantos os conforta.

ram por ocasião do doloroso passamento de teu inesquecível •»

poso, pai, sogro e avô - ANTÔNIO MUCCIOLO — ocorrid,

em 28 do corrente. —

GELADEIRAS
nrrniííENtA>TK obimúm

i»*~Erich *
I p. KA., M TOIJ.IM), m ¦ !¦?.
I TH • ÍMneJS . 1'Mlkn 1'ii«1mI l*H

MO 1

A0*jfClAt mo nr. .!,vn».ih.!

Salvajd-or Wayiiii
A* «Io I...MI***. "Ml • Í»'.(I'H

TI 1.1'OM. I*.Hi.»»*

PÓLO ÁRTICO
Garantia e AssIb*

tenda Perfeita
Av. Rio Branco, 157

ii» marca que quiser • modelo nn.
r«. nPirr dn l.tinniilin QU» (011*.
virr. 1-oMiilmoi •nonne monniA-
rin. Imporuilnrti que Miniii, •
*ip«rUlliidot im rumo podi-inoi
í.iietr, ii... por multo mino* que
.iiiiiin, • V, 'i. |i.c*i» some pinla»

ini.. ei.e1l.lli.

i

UBIRÂJARA SCHAFFLOR CAMARGO
(7 DIA)

Sua família, profundamente agrade-
cida a todos aqueles quo a confortaram
no doloroso transe por que acaba do pas-
Bar, convida os parentes o amigos para

íi missa qne, por ai.na do sen querido IHllltA-
JAKA, ínríi celebrar no altar mor da fareja do
Carmo, Praça ir» d.» Novembro, amanha, .ii {V
fclrn), i».s Hli 80m,

T

Hercilia Rodrigues Dantas
(MISSA DE 7' DIA)

SILVERIO AUGUSTO DANTAS, filhos, genros, ron

e neto agradecem as manifestações de pesar recebida

por octsião de seu falecimento e convidam seus P?xrenlo

e amigos para assistirem à missa de sétimo dia a sei- 
çe

Ubrada terça-feira, dia 1», na Igreja de N. S. da Conceição

às 9h30m, a Rua Catulo Cearense no Engenho de Dentro. Ante

cipadamente agradecem a todos que comparecerem 

Cecy Gomes Pereira

t 

(AGRADECIMENTO)

Dr. Alherln Gomo» 1'eri-ira * »eu» fllltol Alry • WJ

«un iori'1» Nnüinln Oarl.o.a Allnn ni» lropoMlblHi*»oe ,l

•iradtoarim ptnoalmtnti «» mánlf«iU(fiM i!u |i»»j] "
,r.,*i.i.|,.r por or«»lào «Io f»ltelminto il« •»» qu»rio« •**

|i6.«, mfte • filha, C«oy,,»l»lm 0011)0 R0I «i»» tiiiii|nrin  •

¦ntárro, inviando flAr«»r ««ria» # i-»I-hi»-*ii»«. lorvoin»»»
melo para apreMiiUr-lhus m i>»\nu**iin. iIk iiin *.i>i>** "•«*'»¦

. .,-.,*, .,... nku ln.vt.rA mllll por pirUniorim •» ll^J" '•M'
lélllli

*.>ív
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¦ Mil

Coisas da cidade

Gll

Nâo torne
pública a sua

surdez, porque,
MAICO. o menor e

mais moderno
aparelho para surdez,

chegou a esta
perfeição: o som é

transmitido ao ouvido
feminino por um

brinco acústico. Peça
¦ uma demostrarão

gratuita, sem
compromisso.

(~yífôâz$
MAICO DO BRASIL

INSTRUMENTOS MÉDICOS
ACÚSTICOS LIDA.

A?. Erasmo Braga, 22: -a.»-
S. 206/8 - Esplanada do

Castelo - Tel. 32-8852
Ci. Postal 1168 - Rio

.Duas providências foram anuncia-das pela Prefeitura para o comér.odo ano.
A primeira é o alargamento das

pistas para autos, no canal do Man-
gue. Entre as áreas edificadas e 

'
as atuais pistas, existem estreitos
refúgios, sob a proteção dos quaisos pedestres atravessam, às cairei-
ras, o leito asfaltado, e onda espe-
ram, em pontos de purada. quilo-métrica mento distantes, os ônibus e
os lotações quo. passam na fitriahabitual. Virá o projetado "ttlttr-
gamento'' acabar com esse mínimo
da espaço ainda concedido, ao tran-
seuntef E outra pergunta: subido
que qualquer obra em viu pública,
por insignificante que seja, dura. um
ou dois meses, tomará a Prefeitura
as cautelas necessárias paru que <>"alargamento" de tão longa exleil-
são não exija um on dois anos dc
esliuracamentos e de lama?

Entretanto, para, que não se ttilltt
que catamos assuntas desfavoráveis
à administração, vamos registrar
wn. voto do louvor à segunda dus¦providências: a arborização da ave--nirhi que fica, entre o Mangue e a
Candelária. Trata-se de matéria que
deveria ser cogitada, quando da aber-
tura da, grande artéria. Seus reali-
zadores, porém, tinham outras pre-ocupações, que não as do interesse
público e, por isso, nem se lembra-
ram dc proporcionar sombrh ao ca-
rioca. que, mais tarde, tivesse do
aguardar condução, .ali, já não fa-
tando do embelezamento resultante
de unia arborização frondosa. Só
pensaram nas demolições, nas desa-
propriações — "rt polir cause4'.

Em princípio rio janeiro de 19=19,
foi publicado um plano dc obras
municipais para tiquèlo exercício —
e lá estava, entre as "Obras cuja
prioridade dou, por muito rccomr.n-
dada" (.assim se expressava o pre-
feito Mendes dc Morais), a esqueci-
da. arborização (item 4'.''). Que re-
comendi-ição c que prioridade! Há
quase três anos!

Vamos ver se o sr. João Carlos
Vital supre essa incompreensível
lacuna. Sc o fizer, -pode estnr certo
de que as centenas de árvores plan-
fadas por aua orúem, comn nátti.s,
naquele inferno de asfalto, serão
outras tantas centenas tle protestos
contra os que vivem afirmando, por
aí, que sua excelência, ainda nada
/és'ko Prefeitura, — fj.

%?LAIU %* SOCIEDADE

Maternidade São Luiz
OH. AUKEO LINS

Doenças de senhoras, partos e opera,
eften. Run Ihlfnriina. 91 Tel.: 48.(111».

NASCIMENTOS
O sr. Francisco Alves Borges e sra.

Rute Costa Alves Borges participam
o nascimento de seu filho CLÁUDIO.«

O casal Laurcntino Muniz-Eulina
Soares Muniz anuncia o nascimento de
seu filho PEDRO FERNANDO.*

O sr. Gumercindo Ramires e sra.
Olinda Paiva Ramires comunicam o
nascimento do sua filha 1RACI.
ANIVERSÁRIOS

Fazem ano» hoje:
Dr. .41 varo Vnrges." Sr. .losé Saliino da Sllva.

.* Sr Galha Menegale.•»Sr. Francisco Pereira da Silva.Sr. Nelson Pereira dsi Sousa.Sr. Ivan Hasslocher.Sr. Amador Cisneiros do Amaral.Sra. Lucinda Nogueira, esposa do
tte. Jnsé rie Carvalho Nogueira."* Srta. Ricarda Leon Rodrigues.Menino José» Carlos, Iilho do sr.
Carlos de Figueiredo Costa e da sra.
Angelina Leal de Figueiredo Costa.

Menina Grllda, filha do sr. Flo-
riano Sá Vasconcelos e da sra. Ore-
ne Gonçalves Vasconcelos.

Farão anos, amanha:
Engenheiro Amandino Ferreira de

Carvalho.Dr. Emanuel de Almeida Sodré.
Sr. Vitor Costa.Jornalista Eglurto de Campos Rl-

beiro, nosso companheiro de redação.
Sr. Osvaldo de Sousa.Sr. Hugo Viana Marques.Sr. Lício do Albuquerque Soares.
Sr Carlos Áreas.Sr. Teodomiro Siqueira.Dr Nicolau de Oliveira.Srta. Suzana Flora De Simone, TI-

lha do sr. Vicente De Simnne e da
sra. Emilia Forio De Simonl.
•MQIVADOS

O sr. João Batista de Almeida e sra.
Guioma- B. de Almeida participam o
noivado' de sua filha Norma de Al-
meida, com o sr. Jorge de Oliveira Cos-
ta, filho do sr: Paulino de Almeida
Costa e sra. Amélia de Oliveira Costa.
PROCLAMAS

Estão se habilitando para casar, nas
várias circunscrições desta capital:

José Geraldo Alves e Hzia Messias
Santos; Lionel Alves Moreira e Maria
da Conceição Vieira; Teodorico Alves

Ferreira • Ytakirsna Carneiro; Grl-
maldo Madalena Baque e Eulália da
Conceição Pires; Fernando Rodrigues
dos Santos e Lida Sá de Andrade;
Sidney Senneider e Regina Fernandes
de Caslro; Jorge Gonçalves Dias e Ma-
ria de Lourdes dos Santos; Mário
Wingor o Anésia José; Zelmir Batista
Pinho e Vanda Norina Luize; Rômulo
Luís Moreira e Olga de Jesus Ouri-
quês; Manuel Tenórlo Lima e Leia
ExposItOi Severino Serafim Pereira e
Nair do Sousa Filha; Válter Navarro
e Nilda Pinto da Fonseca; João dos
Santos Vasques e Marai Alves do Cou-
to; Moaeir da Conceição o Aríete An-
túnla de Oliveira; Manuel Andrade
Cardoso o Dimar Alves do Barros;
Evaldo de Freitas Neto e Vanda dós
Santos Afonso; Adauton Medeiros e
Jandlra Gomes da Sllva; Geraldo de
Assis Costa e Roscalina dos Anjos;
Cléio da Costa Vale e Naide Schiat-
11; Osmar Silva Vieira e Iara Rangel;
João José Deckers e Ilza Lellis; Jalr
de Vasconcelos e Natlvidade Teixeira,
Slmeão Marques Neto e Áurea Mar»
tins Tristão; Joaquim Sebastião Perei-
ra e Ezy Caetano; Henrique Miranda
Barcelos e Ana da Silva' Rego Bar-
ros; Ory Mendes de Figueiredo e Luci
Marcollno; João Damianik Neto e
Johanna Thea Walter; Osvaldo Fernan-
des Maia e Luci dos Santos Pereira;
Vicente João de Sousa e Antônia Trin-
dade da Silva; Hilário Gonçalves de
Azevedo e Lulinete Bastos; Glauco Vaz
Torres e Jandlra Ferreira dos Santos;
José Nadir. Novis e Ana Maria Bnr-
bosa Monteiro Gonçalves; Szmul Sztrejt-
man e Esteia Wolherger; José Bcnedl-
to e Lúcia Monteiro; Gabriel Pinto de
Faria o Jullta Moreira; Norherto GO»
mes e Edela de Oliveira Lobo; Antfl-
nio de Jesus e Hilda Rodrigues Man-
so; Relnaldo Alvim Martins e Olga de
Oliveira; João Parrcno de Araújo e
Ivone de Sousa.

CASAMENTOS
SRTA. MARIA TERESA DE ABREU

DR. IVAN GILBERTO CASTALD1
No próximo dia 3 de janeiro, em

SSo Paulo, na igreja de N. S. da Con-
ceição, às 18 horas, realizar-se-ão as
nupclas da srta. Maria Teresa de
Abreu, filha da sra. Ana Júlia de
Abreu o do sr. Álvaro de Abreu, com
o dr. Ivan Gilberto Caslaldl. No cviil
servirão de testemunhas, por parte da
noiva, o dr. André Santos Dias e sra.
Maria de Britei Amaral e, por parte
do noivo, o dr. Carlos Palhares Fer-
nandes Sampaio e sra. Nazarete Cas-

taldl Sampaio. No religioso, por par»
te da noiva, o sr. João Castaldl e se»
nhora e, por parte do noivo, o sr. Al-
varo de Abreu e senhora.

bodas de Prata
CASAL PUBLIO LIMA DE MELO

— Transcorrendo, hoje, o 25.» aniver-
sário do casamento do sr. Publio Li-
ma de Melo c sra. Helena ILlnhares de
Melo, seu filho. Odilon, fará rezar
missa cm ação de graças às 10h30m,
na rriatriz de SSo Cristóvão, na pra-
ea Padre Sévc, e, à tarde, oferecerá
uma recepção fts pessoas de suas re-
lações dc amizade.

JOLAÇAO DE GRAU
SR. EL1SIO ALVES — Colou grau

de Engenheiro Civil pela Escola Na-
clonal, de Engenharia o sr. Ellsio Al-
ves, funcionário do I.B.G.E. e filho
do prof. Joaquim Alves.

RECEPÇÕES
EMBAIXADA DO PERO — Na sedo

da Embaixada do Peru, à ay. Pas-
teur, o embaixador e a embaixatriz
Felipe Dutela ofereceram, ontem, uma
recepção em homenagem ao embalxa-
dor Caio de Melo Franco. A reunião
estiveram presentes o chanceler João
Neves da Fontoura, o, governador e a
sra. Amaral Peixoto, senadores, depu-
tados, membros do Corpo Diplomático,
Jornalistas, intelectuais, artistas e fl-
guras da sociedade carioca.
ALMÔÇOS

PROF. ROBERTO ACCIOLY —Rea.
lizar-sc-á, em Janeiro vindouro, nos
primeiros dias, o almôco que amigos
do prof. Roberto Accloly vto lheofe.
recer, por motivo de sua investldura"na Diretoria do Ensino Secundário. O
ágape terá lugar no Clube dos Cal-
caras.
FESTAS

CLUBE DOS CAIÇARAS — O Clu-
be dos Caiçaras fará realizar, amanhã,
o seu cRéveillon» de Ano Novo, para
o qual foi contratada uma orquestra.
O traje exigido é de rigor; smooking
ou summer jacket. Reserva de mesas
pelo telefone; 27-6261.
EXCURSÕEÍ.

X CRUZEIRO TURÍSTICO AO NOR-
TE — Notlcais recebidas pela Direto-
ria' do Touring Clube do Brasil anun.

ciam estarem sendo feitos Intensos pre-
paratlvos, nas capitais dos Estados do
Norte, para a recepção, em janeiro
próximo dos excursionistas do Touring
Clube do Brasil que tomar parte no
10.» Cruzeiro Turistico à Amazônia.
Além dos passeios e refeições típicas
regionais, oferecidos pelo Touring Clu-
be, haverá festas e homenagens em ca-
da uma daquelas Capitais, a fim de
que os viajantes entrem em contacto
com a melhor sociedade local. A via-
gem realizar-se-á a bordo do paquetecAlmirante Alexandrino» do Lóide.
VIAJANTES

SR. SINDULFO AZEVEDO PEQUE-
NO — Regressou da Europa o sr,
Sindulfo de Azevedo Pequeno, delega-
do dos trabalhadores latino-americanos
ao Bureau Internacional do Trabalho,
no qual participou das reuniões do
Conselho de Administração.
MISSAS

Serão celebradas, amanhã, as se»
guintes:

Eher Coutinho Calvilho — As 8h30m,
na igreja de N. S. da Coneelcão e Boa
Morte.' Dra. Helena Magalhães — As 7 ho-
ras, na igreja de N. S. da Dores,em
Todos os Santos.

Joào Cassar — As 11 horas, na
igreja de S. Francisco de Paula.

Mario dn Cunha Horto — As 9 ho-
ras, na igreja de S. Francisco do
Paula.

I,ina Anianda* Cruz — Às 10h30m,
na igreja de S. Francisco de Paula.

Henrique Pereira Leal — Às 9h30m,
na Igreja de N. S; da Conceição e
Boa Morto.

Henricfiieta Conde Martins — Às lll
horas, na Igreja do Santlsimo Sacra-
mento.

Senhoras * * *
LEITURA RÁPIDA, DE INTERESSE PARA A MULHER

* * Senhoritas
__^__________________________

Resolva suas dificuldades
na compra de alimentos YíA If ma

fiom HORGi ê soa
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A capacidade cúbica do refrigerador NoRGE nSo é obra do acaso.

Foi cientificamente estudada para atender às exigências e aos

problemas da vida no Brasil. Oferece o máximo de espaço

útil, ocupando o mínimo de lugar. NORGE é compacto e

. perfeito. Permite a armazenagem de alimentos em quantidade
suficiente para o consumo de uma família padrão, durante

uma semana. Ê claro que isto facilita muito as suas compras,

beneficiando a saúde no lar. E mais ainda: NoRGE tem 5 anos

de garantia. Apesar disso, Você nfio terá aborrecimentos com

visitas de mecânicos • técnicos, devido à incrível simplicidade do

leu mecanismo. Possuir Norge é possuir a mais alta qualidade.

QUALIDADE
É ISTO!

12 PONTOS DE CONFIANÇA

1* Gabinete inteiriço acabado com
tinta sintética, branca, resistente.

2. Vedação rigorosa contra a umi-
dade.

11. Isolação com IS mineral, à pro-
va» de umidade e apodreci*
mento.

4. Acabamento interno esmaltado
a fogo.

3. Campada embutida.
6. Compressor fechado e silencioso

— o famoso "Rollator".

7. Prateleiras de aço zincado
brilhante.

8. Evaporador de aço inoxidável.
9. Porta do evaporador, de alumí-
nio.

IO* Fôrmas para cubos de gelo com
extrator.

11* Moldura isolante de material
plástico resistente.

12. Fabricado pela Brasmotor —
Perfeita organização de serviço.

1

Brasmotor
«ÍO MUNAS!» BO UMM ¦ » *¦ ¦«UU»

IM EXPOSIÇÃO NOS CONCESSIONÁRIOS DO RIO Dl JANEIRO i

isiuird & Cia. Mercantil Auta-Blétrlca S. A.
Rua Lavradlo, 61 Run do Sentido, 178/180

Jacob Medlna - Planoi ind. de Pianoi Schwartzmann Ltda. União Elétrica Ltda,
f.ur> Chili, 27 Avenida Rio Bronco, %l Rua Boroto Ribilro, 349

Natal na Penitenciária
Associando-se âs festas realizadas na

Penitenciária Central, à passaèem rio
Natal, o Conselho Penitenciário do Dis-
trito Federal ofereceu uma dádiva em
dinheiro como auxilio a uma noiva po-
bre, filha de um dos sentenciados reco-
lhidos àquela casa de recuperação so-
ciai. Também a senhora Lemos Brito,
esposa do presidente desse Conselho, fêz
chegar à direção do estabelecimento um
outro presente, que para tal fim lhe
havia sido entregue por uma firma co-'
mercial. A solenidade ds. entrega fêz-
se no anfiteatro da Penitenciária, pre-
sentes o diretor, o funcionalismo e to-
dos os sentenciados.

Falaram no alo monsenhor Mota, pre-
sidente do Serviço de Assistência So-
ciai, o pastor Messias dos Santos, o
sr. Severino Alves de Sousa, juiz rins
Execuções, e o presidente, professor
Lemos Brito, que pediu à esposa do
íiiinistro da .Tustiea que entregasse o
primeiro prêmio. A senhora Leia Leal
entregou o segundo.

DR. ALDO CUNHA
Cirurgia dentária, para nervosos e car-
diacos. "?' s X, chapas para correção
dn fisionomia e boa mastigação, pon-
tes fixas e aparelhos do Roa-h. —
Auxiliar, dr. Hélio Cunha Rua dos
Andrada-, 15, 1" 2", e 3? andares.

Dr. Linneu Marcondes Silva
OKTODONTISTA

Cum especialização nus Estados
Unidos nu tratamento das anu-
malias e más pusições dentárias.
.Cunsultoriu: Avenida Almirante
Barrusu, .2, ii. andar, salas 4i2

e 413 - Telefone 22-6877.

Cinta plástica
para senhoras

iMME. FERES cumprimenta suas
| excelentíssimas freguezas desejan-
I do-lhes BOAS FESTAS E PRÓS-

PERO ANO NOVO.
I Rua Hadock Lobo, 301 — casa 9-A

Conserve sua

ROUPA PESSOAL
SEMPRE COMO NOVA

com es Flocos...

\
Poucos centavos de LUX

poupam muitos Cr$$ sm roupa

m
-&*!.€&
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(!K$ 700,00

DURANTE AS MUS

Emco Rádio Ltda.
Av, M, Florliitin, 41

á

— A quadrinha de hoje
Conversando a sós contigo,
Desfruto o prazer imenso
De não pensar no que digo
E de dizer o que penso.

Antônio Borro

— Convém saber

Felicidade e Teófila Kernig, lieroi-
nas francesas das lutas da Revolu-
cão, nasceram, respectivamente, em
1T70 e 1775. Declarada a guerra à
Áustria, as duas irmãs juntaram-
se aos voluntários e se alistaram
sob o comando de Dumouriez. Êste
adiu-as ao seu estado-maior e fi-
zeram ambas as campanhas de Ar-
gonne, de Valmy, etc. Num desses
combates. Felicidade salvou a vida
de um oficial belga, que com ela
se casou. Cheias de confiança no
seu general, seguiram-no quando*le desertou para os austríacos,
só mais tarde compreendendo a
traição que isso representava e' à
qual foram levadas inocentemente.
A Convenção, apesar disso, recusou-
se a reconhecer-lhes a boa fé e,
assim, não puderam entrar em
França, lendo que se refugiar na
Bélgica. Teófila deixou cartas e
poesias.

— Curiosidade
O uso dos perfumes vem desde os
.tampos mais antigos e parece que
era inicialmente reservado âs ecri-
manias religiosas • ao culto dos
mortos. No Egito, a indústria dos
perfumes tinha grande importân-
cia, e Alexandria era um centro
afamado pelos seus unguentos e
tinturas. A moda dos perfumes pas-
sou. em seguida, à Grécia, e ciai
â Roma, por Intermédio los fehi-
cios. O emprego das diferentcs.es-
sèncias generalizou-se no tempo das
Cruzadas, pois as peles perfumadas,
trazidas do Oriente, eram emprega-
das na confecção do vestuário e
especialmente de luvas, o que cx-
plica que o monopólio dos perfumes
tivesse sido concedido, primeira-
mente, aos luveiros, no século XII,
— Esta tem graça?
A ESPOSA (decifrando um probie-
ma, de palavras cruzadas) — Falta
somente um sinônimo 'de "feliz"
Vo». oiío letras-,,.
O MARIDO — S-o-l-f-e-i-r-o...

B — Pensamentos
Para expressar a beleza dos anjos
representamo-los à semelhança da

. mulher. — OTYVAY.

Náo fales com excesso para que não
te atrapalhes • tropeces — FITA-
GORAS.

A palavra é o que fixa I A pala-¦vra è. a base de tudo; tudo proce»
de dela; e o malvado que a iisur»
par, usurpa tudo. — MANV.

6 — Boas maneiras
Embora a máquina de escrever seja
preferida, por economizar tempo, a
nossa correspondência Intima dev»
ser manuscrita, pois isso impressio»
na melhor e tem um caráter maii
pessoal, além de mostrar uma gen»
tileza ou deferência que são sem»
pre apreciadas. ,.

T —- Conselho
Não se esqueçam as recém-casadal
de que a lua de mel é o maior pe-
rigo do matrimônio, pois que ds
cem uniões infelizes, noventa a no-
ve o são por haverem ss casais
acreditado ser eterna essa ilusória
fase inicial da vida a dois...

— Elegância

Tendo o» sobraiiceZIias depiladaír *' as pestanas arqueadas, o trabalho
de passar o lápis nas primeiras •
ttni pouco de cosmético nas segiih».
das empresta grande relevo ã, mo»
qiiiíasieiii. E' preferível pintar al
sobrancelhas de um, tom mais es»
curo que o cabelo, em vez de in»
teiramenle pretas, jâ que esta. côr.
muitas vezes, endurece o olluxr.
—- Seja artista... na cozinha
BOLO DE FÉCULA: — 230 gra-
mas de manteiga, 250 gramas de ,
açúcar, 3 ovos. 1 pacote de fécula
de batata. Bata a manteiga com
o açúcar: junte as gemas e* con-
tinui a bater; misture, então, a
fécülá (sem bater), as claras em
neve e leve ao forno em fôrma
untada.

10 — Tome nota

i\Tão se deve esperar até o últinv*
momento para fazer novo estoqul
rf.3 linhas, botões, elásticos, colchê-
tes, etc, .pois ter à mão esses re.
cursos, quando deles se precisa,
economiza consideravelmente •
tempo,

radas as leitoras podem colaborar ntati
>«-âo, tensa cm vista a tarma sucinta «i»
aua * aprsssntads uda um dos «sus assunto» t

ESCRITAS AVULSAS
Manoel José da Silva

CONTADOR
Avenida Presidente Vargas 52P,

sala 1411.
Tel'.: 43-1848.

* >?''¦'
* Ó.l.

SABÃO DE COCO EM PÓ
FAIXA BRANCA

Próprio para lavar quaisquer tecidos, por mais delicados qne
sejam, sem o perigo de estragos.

Barriquinhas de 5 quilos Cr$ 75,00
Saquinhos de 5 quilos .. Cr$ 70,00

Fedidos pelo telefone: 38-3013. Entregas a domicílio.
Indústrias Químicas «HELltlS» I.TDA.

 AVENIDA 28 DE SETEMBRO, 419.

INSTITUTO DOS INDUSTRIÁMOS
Aviso a fornecedores

— A Divisão de Material • Instalações do Instituto

de Aposentadoria e Pensões dos Industriários, à avenida Almi-

rante Barroso, n. 78, 9'J andar, nesta capital, comunica às

firmas inscritas no CADASTRO DE FORNECEDORES que,
a 31 (trinta e um) de janeiro de 1952 (mil novecentos • ein»

quenta e dois), se extingue o prazo de validade das inseri»

ções anteriormente concedidas.

— Outrossim, participa a todos os interessados que,

para efeito de renovação de seu CADASTRO, receberá novos

pedidos de inscrição até 10 (der) de janeiro do próximo ano.

— Quaisquer outros esclarecimentos, bem como fór-

mulas e instruções para o seu preenchimento, poderão ser

solicitados diretamente à Seção de Compras e Concorrências,

sala 901, do edificio-sede do IAPI, no expediente de 12 às

15h30m, todos os dias úteis com exclusão dos sábados.

Distrito Federal, 28 de dezembro de 1951. ^

RÔMULO GRISI DA SILVA
Chefe da Divisão de Material e

- Instalações

'*^M*^i*É*'--^MS»"MSI^MggiSÉi|a^^

Resultado do norteio buscado pel i «l.otí-ria Federal», dc ttO de
(Ic/.embro dn 1051.

TÍTULOS PREMIADOS
1» Prêmio 629806 Crí M).000.00
2» Prêmio 331609 Ctl 10.000,00
3» Prérnln 646301 CrS fi.000.00
4» Prêmio »- 610646 CM 3.000,00
6» Prêmio 00WI6 ,,,........ Cr* 1.000,00
n» Prêmio 506 ,, Cr* 100,00
7» Prêmio 00 Crí 90,00
|< Premiu - fl CrJ 10,00
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COLÉGIO NAVAL
Sc>,iindii, épa.ca — Urgente». — O
curso Werneck estft organizando
turma ].'•' ano reprovados mato-
rmltleia. — Knai Sfto Bento. 19 —

'i.i analar, tel.: 2S-227_.

ARL 91
Precisa de fazer o art. 91?

Escreva com urgOncia e sem per-
da do tempo para o prof. Hindu-
reira, na Caixa Postal n. 068.
Correio Geral. Distrito Federal.

MATEMÁTICA
FÍSICA
Prof. ROCHA FREIRE

Mignel I-emos, 44 g. fiO.-A-B. Das
14 às 18 horas. Tel.: 38-9610.

POSTALISTA
e

Bibliotecário do DASP
© Curso MÉIER Iniciara- as nulas

das turmas intensivas no dia 8.

Professores especializados. Ma-
*rícula_ abertas. Restam poucas

vagas.

CURSO MÉIER
RUA MARIA CALMON 93, -ADO

21 DE MAIO.

DIÁRIO DE NOTÍCIAS
Domingo, 30 dp pezembro de 19i3[
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FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS

DO RIO DE JANEIRO
MATRÍCULAS ABERTAS - CURSO VESTIBULAR EM FU.V-
CIONAMENTO - EXAMES NA 2' QUINZENA DE FEVEREIRO,

 RUA MANUEL VITORINO, 553 — PIEDADE _,

PORTUGUÊS
MATEMÁTICA

Aulas individuais
CrS ."0,00 a hora. "Professores espe-
eializ-dos, com lontra* imitira no ensino
-assai* ! alisclpllnas. Em tnnrans cr$

50,00 por més.
INSTITUTO BRASI-EIHO DE

COMÉRCIO
Rua GONCA-VJES DIAS, 75 2» andar.

(Esquina do Ouvidor).

Escolas de Inglês
GEORGE REED

Cognatos:
«Fabric», em InglOs, não quer
dlaer «fábrica», e sim «pano».
Sabe a diferença entra» «exqui-
sito» em inglês e «esqnislto»

em português?
Ed. Darke, sala 2103. 37-5262.

30 DE DEZEMBRO
SAO SABINO

HOROSCOrp — sao, geralmente, mui-
to voluntariosas as pessons nascidas,
neste dia, quo procuram, ..empre,
em todos os ambientes, Impor sua
vontade e seus pontos de vlstn,
tendo manifesta tendência para- as
atitudes ditatoriais, o que, não raro,
lhes ocasiona situações desasradA-
veis e lhes proporciona momentos
do sírios aborrecimentos. E' pre-
ciso que moderem seus impulsos e
contenham seus entusiasmos, Iem-
brando-so de que todas as opiniões
sinceras são dignas dc respeito,
embora não coincidam com as que
esposemos ou adotemos. Falando
em tese, não alcançam existência
longo as pessoas de 30 de dezembro,
o que não quer dizer, porím, quo
não existam exemplos de longevi-
dade entre os nascidos nessa data.

INFIiVENCIAS — O dia é períeitamen-
te neutro, não havendo Indicação
de influências nefastas. Os mime-
ros de sorte dos nascidos de hojo
são o 4, 6 e 11. Para as demais
pessoas o dia se apresenta com
ns mesmas condlcOes de neulrall-
dade, convindo, apenas, que evitem
viagens, li noite.

O INCRÍVEL — Como todos sabem,
os esquimós (e não esqulmàus)
vivem de peixe e carne de foca,
jamais provando pão. Os sacerdotes
católicos dêsse povo, todavia, eram
forcados a pedir a Deus, diàriamen-
te. «o pão nosso de cada dia», da
fórmula consagrada, sob- pena de
incorrer em heresia. A oração, to-
davla, não atendia a realidade, o
que preocupou grande número de
espíritos. ' Semelhante situação, se-
gundo o «Irsch Catholic», vem do
ser resolvida polo Papa que expe-
diu uma bula especial em favot
dos fiéis esquimós, cujo -Padr»»
Nosso», doravante, conterá estas
palnvras: «o peixe nosso de cadn
dia nos dal hoje»...

SABIA? — O casulo de um bicho da
seda, bem desenvolvido, dá; com
muita freqüência, um fio dc mil
metros de comprimento.

ACONTECEU EM 30 DE
DEZEMBROí

No Brasil:
1801 — Graças a Fellsberto Caldeira

Brnnt Pontes, máls tarde agra.-
ciado com o titulo de Marquês
dc Barbacena, é introduzida o
vacina no Brasil, verificando-
se na Bahia a inoculação do

,;. pús vaclnico, pelo dr. José Ave-
Uno Barbosa.

No munalai: .
1751 — A -França assina em Madras,

índia, o Tratado que recebeu
o nome daquela cidade, favo-
rável às, pretencões da Ingla-
terra.

1775 — Em Neu-Ruppln, na Prússia,
nasce Henrlch Ebeli. eomposi-
tor sinfônico e dramático du
grande expressividade.

1891 — Falece em Paris o célebre ro>-
manclsta e autor dramático Du-
rantln.

191. — E' realizada a união política
dos territórios do Tchad e
Bahr-el-Gazal, na África.

Bacharel Amauri de
Lacerda

IÉwi__...f! ¦¦¦'¦¦¦.¦:¦¦. -jjg.

(Outras noticias escolares nas 0.4 c 8.< pAginaii)

FACULDADE NACIONAL DE MEDICINA

Bacharel Amaurl de Lacerda
Colou grau de bacharel em ciências

jurídicas e sociais, na turma dêste
ano, da Faculdade do Direito do Rio
da Janeiro, o Jornalista Amaury de La-'
Lacerda, nosso colega de redaç&o.

Exercendo a advocacia antes da con-
clusão do seu curso, Amaury de La-
cerda, vem se destacando como um
dos competentes profissionais que atuam
no fOro criminal da capital da Re-
pública.

Faculdade de Ciências
Jurídicas do Rio de

Janeiro
CENTRO ACADÊMICO

ASEMBLÉIA GERAL — Ds acordo
com a disposição estatuãria e confor-
me ficou deliberado na reunião do
dia 27, fica convocada uma Assembléia
Geral pnrn o próximo dia'3.

TURMA «B» — As provas terüo
Inicio dia 10 às 20 horas com Eco-

nomia Política.
TURMA «IB 1» — Haverá exames de

segunda época conforme comunicação
da Diretoria da Faculdade.

REGISTRO DE ALUNOS — O livro
encontra-se na Secretaria do Centro
para receber as respectivas asslnatu-
ras.

VESTIBULAR — Esta funcionando
o curso pre-vestlbular. Os exames se-
rão realizados na 2i quinzena de feve-
reirn. Informações na secretria.

ASSISTÊNCIA SOCIAL — O.s alunos
mediante Identificação terão direito aos
gabinetes' dentários e médicos que fun-
nam Junto à Faculdade. «

ATIVIDADES ESCOLARES
3? ANO — ANATOMIA E FISIOLO-

GIA PATOLÓGICAS — Dia 2 de Ja-
neiro — às 9h3Üm, no Instituto Anatô-
mico, exame escrito para os alunos de
nes 77 __ 95 — 99 — 117 — 147 —
162 — 170 — 180 — 184 — 190 —
196 — 203 — 205 — 219 — 236 —
282 .— 291 — 305 — 309 — 325 —
346 — 357 _ 367 — 369 e exame oral
para todos os faltosos.

PATOLOGIA GERAL — Amanhã, às
8 horas, segunda prova parcial para
o aluno de n'> 303.

MICROBIOLOGIA' — Amanhã, às 10
horas — para os alunos de nus 194 —
249.

PARASITOLOGIA — Dia 2 de ja-
neiro, às llhSOm, Exame escrito —
exame final para os alunos: 163 --
260 — Prático oral para os de im
27 ". — Í70 — 234 — 272 — 277 —
278 — 290 — 73 — 288 — o os de-
mais que fnltaram exame desta ca-
delra.

ARTIGO 253 DO REGIMENTO*
INTERNO

A juízo do Conselho .Departamental
poderá ser permitida a matricula condi-
cional no ano Imediato ao aluno que de-
pende do preenchimento dns condições
de promoção em uma cadeira do ano
anterior.

Parágrafo 1» — A matricula condi-
cional só será concedida se houver
compatibilidade de horário entre a ca-

CONCURSO
Bibliotecário e bib-auxllia. da Prefeitura do Distrito Federnl.

Inicio: 2 de janeiro de 1952. — Prof. Sylvio Amaral — Ex-pro-
fessor e ex-examinador do D. A. S. P. — ESCOLA UBANIA —

Rua Sete de Setembro, 10. — 1» andar — Tel.: 22-8*?72.

VESTIBULARES
DIREITO e FILOSOFIA (a, tarde)
o ENGENHARIA (manhã), estando
as aulas alR Português e Latim a
carga) do prof. POrto Carreiro « as
do Matemática sob a direção do
prof. Rrayard Boiteux. O. E. S, A.
Rua São José, no — „° and. —

grupo 603.

Instituto àe Educação
CONCURSO DE ADMISSÃO A 1» SÉ-

RIE DO CURSO GINASIAL
EXIGÊNCIAS A SATISFAZER —

Amadeu Gervazoni, Antônio Romíio Ta-
vares, Anisio Alves de Magallíâes,
Abrahão Nicolau Daher, Christiano de
Matos, Domenico De Felipe, Francis-
co de Assis Werneck, Farlolando da
Silva Rosa, Humberto Martins de
Araújo, Jair Felix Cruz, João «los San-
tos, Josó Alves Amaro, Manuel Mo-
relra Pinto, Manuel Vicente de Mace-
do, Osmar de Sousa, Rosalvo Pinto Fi-
lho, Urquiza Menezes, Mardock Nissim
Ezra Lopes, Olímpio Fernando Flguei-
redo Saraiva e Joaquim da Costa Ra-
mos — Compareçam à secretaria para
esclarecimentos. Procurar d. Áurea,
das 12 às 15 horas.

CONCURSO DE ADMISSÃO A 1»
SÉRIE DO CURSO NORMAL

EXIGÊNCIAS A SATISFAZER —
Belmlro dos Santos— Compareça à se-
cretaria paia esclarecimentos. Procurar
d. Iara, das 12 às 15 horas.

AVISO
Comunica-se • aos Interessados que

para as inscrições aos concursos de
admissão será. observado, amanhã o
horário já estabelecido (das 9 às 15
horas).

delra de que o aluno depende e as do
ano em que pretende essa matricula,
que deverá ser requerida antes do ini-
cio do ano letivo.

Parágrafo 2» — O aluno matricula-
do condicionalmente nó poderá ser con-
siderado aprovado nas matérias do ano
em que assim estiver matriculado e
aprovado nn cadeira de que dependa,
perdendo em caso contrário todas as
regalias resultantes das provas que ti-
ver prestado no ano de matricula con-
dicional.

Parágrafo 3» — O aluno que deixar
para segunda época o exame da ca-
delra de que dependa, será obrigado a
prestar exame nessa época da matéria
que tiver cursado condicionalmente.

Faculdade Nacional de
Arquitetura

3« ANO — ATENÇÃO — A prova
escrita e oral, e oral dè Composição de
Arquitetura para os alunos do 3? ano
tiue tinham dependência se realizará
amanhã, (continuação). O professor
Pedro Paulo Bernardes , Bastos pede
nos alunos que compareçam às 9 loras
em ponto.

DIA 3 DE JANEIRO — exame oral
e escrito e oral de Técnica da Cons-
trução-Topográfica, para os alunos que
tinham dependência.

4») ANO — CONCRETO ARMADO
— O curso de revisão da cadeira para
os exames de segunda época, será Ini-
ciado dia 1» de fevereiro, pelo professor
Gustavo Adolfo Bandeira de Melo Ro-
drigues.

Casa do Estudante do
Brasil

TARDE DANÇANTE — Os Residen-
tes da Casa do Estudante do Brusil
promoverão hoje, às 17 horns, mais
uma das suas tradicionais tardes dan-
cantes. Esta festa é exclusivamente
para estudantes, devendo os mesmos
procurarem os convites antecipadamen-
te na sede à rua Santa Luzia no 305,
mediante apresentação da carteira.

•Sii-ti-cato dos Profes-
sores do Rio de Janeiro

Recebemos:
"O NOVO SALÁRIO MÍNIMO E O

VENCIMENTO DOS PROFESSORES. —
Em seu recente acórdão proferido no
dissídio coletivo dos professores, decl-
diu o Tribunal Superior do Trabalho
que o novo salário mínimo entraria no
cálculo do salárlo-aula do magistério
particular, na conformidade do artigo 5»
e seus parágrafos da Portaria n.« 204.
de 1946. O decreto que acaba de ser
promulgado fixando o n.ovo salário ml-
nlmo, estabelece, porém, no seu arti-
go 41-, que "para a fixação do salário
dos professores, o Ministério da Educa-
cão expedirá portaria, atendendo à oon-
veniência da adoção de novo numerador
na fórmula respectiva".

O supracitado artigo W do decreto
presidencial, pois, prevê a alteração da
Portaria n.» 204, contra o que se opõe
o professorado de todo o Brasil. Os
professores entendem, e com razão, que
outros eram os propósitos do sr. presi-
dente da República, aliás confessados
no próprio discurso de sua excelência ao
assinar o ato estabelecendo o novo sa-
lário minimo.

Por êsse motivo acaba de dirigir o
presidente do Sindicato dos Professores
do Rio de Janeiro o seguinte telegrama
ao presidente Getúli/> Vargas, de quem
aguardam pronta resposta para de viva
voz demonstrarem os professores a sua
excelência o verdadeiro sentido do refe-
rido artigo 4», que consideram altamen-
te lesivo aos Interesses da classe: "Tri-
bunal Superior Trabalho por acórdão
proferido 18 corrente decidiu que novo
salário mínimo a ser decretado benefi-
ciaria magistério particular, entretanto
nrtlgo 4» decreto ontem promulgado por
vossa excelência cria grave situação con-
flito entre poderes executivo e judicia-
rio. Professores estão absolutamente
certos outras eram nobres intenções- do
vossa excelência de quem esperavam êste
Natal justos prêmios serviços por eles
prestados Pátria, pelo que solicito a
vossa excelência se digne conceder ur-
gente audiência prévia a Sindicato Pro-
fessôres Rio de Janeiro para indispen-
sável esclarecimento momentosa quês-
tão. Queira vossa excelência aceitar jun-
to protestos elevada estima e apreço sin-
ceros votos boas-festas, feliz ano novo.
(a.) — Álvaro Kilkerry, presidente Sin-
dicato Professores Rio de Janeiro."

VESTIBULARES
CURSO ESPECIAL DE TRADUÇÃO LATINA e METODOLOGIA
DA TRADUÇÃO _ DIREITO e FILOSOFIA. Cr$ 500,00, por mê*
PROF ARLINDO DE SOUSA, especializado na Europa, exci>
lente pedagogo, filólogo, humanista e membuo correspondente alaala
SOCIÊTÉ DES ÍSTUDES LATINES DE FRANCE. - RUA GON_U-.i-_~ çALVEI_ DIAS, 75 — 2" ANDAR.

INSCRIÇÕES A SEREM ABERTAS BREVEMENTE PARA:

POSTAUSTA DO D. C. T.
FISCAL DO IMPOSTO DE CONSUMO

DETETIVE
TURMA SEPARADA PARA CADA CONCURSO

Professores especializados — Pontos mimeogrntados.
MATRÍCULAS ABERTAS

Instituto RIVER — Avenida Rio Branco, 114 — 14

DIREITO E FILOSOFIA
Comece a estudar no dia 2 em curso intensivo
cuias abertas para o curso. de Português e

preparação para concursos.
DIREÇÃO DO PROF. WALTER VERGNA

8 horários. Matrl-
para o curso de

<*«.

ira

Faculdade de Economia e Finanças
Mantida pela Sociedade Universitária Escola Superior de Comércio
Reconhecida oficialmente pela Lei n* 3.180, de 4 de outubro de 1916

EDITAL
Ná Secretaria desta Faculdade, à praça da República, 60,

acham-se abertas as inscrições para o concurso de habilitação à
matrícula inicial nos Cursos de CI-NCIAS-ECONÔMICAS, CIÊN-
CIAS-CONTABEIS e CIÊNCIAS-ATUARIAIS.

I — O requerimento de Inscrição, selado na forma da lei,
deve. fazer expressa menção das datas e de todos os es-
tabelecimentos de ensino secundário, cursado" pelo can-
didato e será instruído com os seguintes documentos:

a) _ Prova do conclusão do curso secundário completo, ou
diploma de qualquer dos cursos comerciais técnicos,
registrado na Diretoria do Ensino Comercial;

b) — Carteira de sanidade e atestado de idoneidade moral;
c) — Atestado de sanidade física e mental;
d) —- Certidão de nascimento passado por Oficial de Regis-

tro. Civil;
e) — Frpva de pagamento da taxa de Inscrição;
f) —.Prova de quitação com o serviço militar.
n — O número de vagas será de 150, sendo 50 para cada

um dos cursos.
ÜI — O prazo para as inscrições será de 20 dias, contados de

1» a 20 de Janeiro do próximo ano.
IV — O candidato que não completar a documentação até o

dia do encerramento das inscrições terá seu roque-
rlmdhto indeferido.

Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1951.

(as.) ORESTES FRANKLIN XAVIER DE BRITO
Diretor

VISTO:
(as.) JCLIO KAHL .'

Inspetor

Sob
CURSO VERGNA

a orientação do professor Walter Vergna. —
 41 — 10» andar — Grupo l.OOfi. -

Rua México,

ARTIGO 91 — OFICIAL ADMINISTRATIVO (IAPI e DASP) —
OFICIAL JUDICIÁRIO — ESCRITURARIO para os Ministérios

— CONFERENTE para APRJ — Almoxarife (Prefeitura).
Eis os cursos quo lhe oferece c seu CURSO CARIOCA

AVENIDA RIO BRANCO, 147 — 2« ANDAR — TEL.: 42-1111.

CURSO CARIOCA

Faculdade de Ciências Econômicas
da Universidade do Distrito

Federal
RUA DA CONSTITUIÇÃO, 71 — 2» ANDAR — TEL.: 42-7100

VESTIBULAR GRÁTIS
Está funcionando êste curso, devendo o CONCURSO realizar-
se na segunda quinzena de fevereiro. O primeiro colocado terá

gratuidade na primeira série como prêmio. \

Exame de seleção para o Colégio Pedro II
(oZna Central, Sul e Norte)

CURSO VICTOR SILVA
Diretor: — Dr. Victor Carlos da Silva (Professor do Pedro II).
Acham-se abertas as matrículas para as; diversas turmas Ginansiais
e Colégios, cujo preparo será ministrado por professores do Co-
légio Pedro II, com bastante tirocinio na magistério.- As turmas
terão inicio no dia 6 de janeiro próximo, com revisão intensiva
dos programas. Exames em fevereiro. Informações, na Secreta-
ria do Curso, na rua da Assembléia, 14 — 1» andar, das 8 às 30 horas.

PROFESSOR AUXILIAR
DO

GINÁSIO NOVA FRIBURGO
O Departamento de Ensino da Fundação Getúlio Varfras aceita

inscrições de candidatos ao cargo de professor-auxiliar do Gi-

násio Nova Friburgo, em Nova Friburgo — Estado do Rio,

VENCIMENTO: Cr? 5.000,00 mensais (mais quarto e alimenta-

ção). Regime de tempo integral.

CONDIÇÕES ESSENCIAIS: — Ser licenciado por Faculdade
ile Filosofia, solteiro e do sexo masculino."

A seleção dos candidatos far-se-A por meio de entrevistas, pro-
vas de personalidade e estágio probatório até julho de 1952.

Necessitam-se professores com registro em: Português, Inglês,
Matemática, Ciências, História e Geografia.

As inscrições encerrar-se-ão a 3 de janeiro. Os candidatos
devem dirigir-se à Diretora do Departamento de Ensino --

Praia de Botafogo, 188 — 10' andar. Horário: das 12 às 18 horas.

QUÍMICA INDUSTRIIL E ELETROTÉCNICA
Diplomas oficiais. Inscrições em janeiro.

Escola Técnica Rezende - Rammel
Informações: RUA PAISSANDÚ, 298 - TEL. 25-1313

.^^rr—**~~**a^^^^^ j»^__c-~~~~~ i

JARDIM DA INFÂNCIA
GATO DE BOTAS

RUA DA MATRIZ, 82 — BOTAFOGO — TEL.: 26-8398
Maternal, Jardim da Infância e Curso de Adaptação ao Primário,
para crianças de 3 a 6 anos. Métodos pedagógicos modernos
para o desenvolvimento da personalidade por meio das artes.
Iniciação de línguas e de música. Professoras especializadas.
Número limitado de alunos em cadfl turma. Curso Primário

em 1953.
Matrículas abertas desde já, diariamente, das 14 às 16h30m.
Informações pelo telefone: 26-8303 ou pessoalmente, no local,

 no mesmo horário. 

INTERESSANTES PARA ESTUDANTES,
PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS

MÉDICOS, ETC.

BUENOS
AIRES
BARILOCHE
MENDOZA

CHILE

PARIS
MADRID
LISBOA
ROMA

A O Prof. S. Henrique Matos
FUNDADOR DO

ADMISSAO-GRUTUITO
CURSO DE FERIAS PORR EXAME

EM FEVEREIRO

*-"

POSTALISTA
CR$ 2.990,00

Abertura até 10 de janeiro — Realização cm março — Expe-
diente de 5 horas. Inscreva-se já no CURSO CARIOCA, sob

a orientação dos seguintes professores dos CORREIOS:
ROLANTINO IARÓIDE — Legislação Postal
AUGUSTO VILAÇA — Oorografla.
LAURO SANTOS — Português.
NILO FERNANDES — Matemática.
ULTIMAS VAGAS — INICIO: 3 DE JANEIRO

AVENIDA RIO BRANCO, 147 — ?.* ANDAR — TEL.: 42-1141.

CURSO CARIOCA

COLÉGIO

JURUENA

B_1Curso Técnico de
FUNDADO EM 1026

AGRADECE todos, os cumprimentos recebidos e deseja a todos
os seus milhares de alunos disseminados. por todo o Brasil,
ex-alunos, amigos e suas Exma... Famílias, a mais completa

felicidade no decorrer do ANO NOVO.
PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 14 — 2' ANDAR — RIO —
BRASIL — (Entre ás ruas da Carioca e 1 de Setembro) —

 TEL.: 42-1279. 

m$m dtsdz

cr$2.890,oo cR$13.90aoo
VIA AÉREA OU MARÍTIMA

H0TEI COM REFEIÇÕES E VÁRIOS PASSEIOS

aita*ifxM* -SC

O PAGAMENTO .

Acham-se abertas as matrlcu-
las para o Curso de Férias

que o Colégio Juruena ofe-
rece, sem ônus, aos cândida-
tos a Exame de Admissão.

PRAIA OE BOTAFOGO, 166 - 26-0393 • 26-3222

EXTERNATO MIXTO

COMERCIAL
EM 2 ANOS

ADMISSÃO GRÁTIS
Curso prático em 2 anos, com diploma. Aulas pela manhã, h
tarde o à noite. Carteira de estudante, grátis. Turma n ser >*

iniciada dia 3. '
MATRÍCULAS abertas

INSTITUTO BRASILEIRO DE COMÉRCIO
RUA GONÇALVES DIAS, 75 — V ANDAR (esq. do Ouvidor), jj

(URSO DE AC0RDE0H PELO MÉTODO
ITAUAH0 APERFEIÇOADO

CURSOS

ESPECIALIZADO

INTERMEDIÁRIO

ELEMENTAR »

iãta-títí-ií-i^-ll
V___-__f H

ORIENTAÇÃO DE Oittorio Stcfcuiini
PROFESSOR DOS CURSOS LIVRES DE AC0RDE0N DO

CONSERVATÓRIO BRASILEIRO DE MUSICA
AVENIDA GRAÇA AttANHA, 81 - 12* - S. 1.205|6

— Telefone: 52-3811.

DEPARTAMENTO »E TURISMO DO

INSTITUTO FLÀMEL
Direção do Prof. ALEXANDRE TEIXEIRA

TEL. 29-2521

ORGÃWIZAÇAO .Nt-RNACTON*- 0_ VffiGEN.

AV. 13 DE MAIO — 20? AND. — S. 2026 —
TEL. 52-4302 — END. TEL. LLOYDAMERICA

11 pj

DESENHO TÉCNICO INSTITUTO TÉCNICO OBERG

GÍRATIS — FornecemoB matrículas grá-
tlà a operários o empregados no comércio
o ftndí.stria que tenham salários inferiores

a Cr,$ 800,00
Al.r.lHTKTIll.A
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INSTITUTO SANTO ANTÔNIO
Kun du< «.aranjeiJíis. 559 e 575 — Uo maternal ao admissão.

[cternato. Oninus paru externato e semi-internato. tnelês dltV
riamcute. piano, educação física, danças clássicas, etc.

LABORATÓRIO PORTÁTIL
VEST. MEDICINA OU COLÉGIOS

Aniontes, cationtes, etc. 100 Reagcntes e material de Química.
Preço: Cr$ 650,00 e Cr$ 1.000,00. Informações: — Tel.: 27-5304.

Taquigrafia e Dactilografia
(CENTRO TAQUIGRAFICO BRASILEIRO)

Mantemos turmas pela manhã, à tarae e à noite — Aulas para
Iniciantes e turmas de aperfeiçoamento (homogêneas) para qual-
quer sistema, em qualquer velocidade. Direção do PROF. PAULO
GONÇALVES. — Praça Floriano, 55 — 11» andar — Grupo 6 —

 (Cinelândia) — Tel.: 52-2972.

Curso Vestibular C.O.S.
Faculdade Nacional de Arquitetura

Escola Nacional de Belas Artes
Laboratórios de Fisica — Cinema Educativo

CURSOS COMPLETOS

O CURSO QUE .APRESENTOU A MAIOR PERCENTAGEM DE

APROVAÇÃO NOS EXAMES VESTIBULARES DE 1951.

Avenida Presidente Wilson. 210 — 5» andar -c Sala 802 —

* Edifício Inúbia — Castelo. -—

ACERTE NO CORAÇÃO!
LIVROS DE MALBA TAHAN
O MAIS DISTINTO PRESENTE DE NATAL

PARA TODAS AS IDADES
Cr$

fc. Sombra do Arco Íris •*  60,00
D Homem que Calculava . ..T  |U,uu
Seleções (os melhores contos)  *™,uu
Céu de Allah  30,00
Minha Vida Querida  £0,00
Lendas do Deserto  ,n'™
Lendas do Céu e da Terra  «J-W
Lendas do Povo de Deus  oU.UjJ
Aventuras do Rei Baribê  á»,w
Paca Tatu... (infantil) ......:,..-.. 15,00
Novas edições, profusamente Ilustradas por grandes artistas bra-
sileiros: Solon Botelho, Calmon Barreto, H. Cavallciro, Felicitas, etc.

Nas livrarias ou pelo Reembolso Postal.

CONQUISTA
AVENIDA 28 DE SETEMBRO, 174 — RIO DE JANEIRO.

DIÁRIO DE NOTICIAS Domingo, 30 de Dezembro de ivox

ARTIGO 91
Curso intensivo de revisão para os exames de

segunda época
Número limitado de matrículas

Professores: — NILO FERNANDES — WALTER TOLEDO
PIZA — HERMANN EBERHARD — NEWTON MAIA — RI-

CARDO GREENHALGH — ANTÔNIO J. CHEDIAK.

CURSOS DA A.SC.B.
RUA MÉXICO, 148 — 11» ANDAR — TEL.: 22-0007.

Cursos de Atualização
de Assuntos Médicos

da AM DF
Teriio Inicio no dia 8 de janeiro oscursos de Atuallzacüo de assunto mé-

dtcos da Associação Médica do DistritoFederal.
1") CRÂNIO ¦— dr. Paulo Niemeyer8 palestras; Traumatismo enceéfalo-craniano — 2 palestras; Tratamento

cirúrgico das hemorragias cranianas
nSo traumáticas — 1 palestra.

2) ABDOME — drs. .Túlio Sander-son de Queiroz o Afonso Taylor dn
Cunha Melo — 3 palestras; ObstruçõesIntestinais — 1 palestra; Pancreat.ltesagudas — j palestra; Perfuração es».-da de úlceras do estômago e duodcno1 palestra.

Inscrições das 15 hs 20 horas reaSede da Associação Médica do DistritoFederal a rua Senador Dantas 7-A eiandar.
Serüo fornecidos diplomas aos quetiverem freqüência Integral.

INGLÊS
Curso INTENSIVO duração de 2
meses. Classes especiais em hora
de almoço. Filmes sonoros e pro-
fessôres natiVos. J.INGIJA FIL-
ME — Av. Blo Branco, 257 —

Salas 213-5 — Tel.: 52-1283.

INGLÊS
Aulas para todos os fins cm tur-
mas ou individualmente Matrículaq
abertao Professores especializados

CURSO MÉIER
RUA MARIA CALMON, 93 — lado

24 DE MAIO

Colégio Franklin Delano Roosevelt

Rua Ibituruna, 43/45 — Telefojne: 28-6818
Sob nova direção

Diretor Gte. Luiz de Brito Albernas
ADMISSÃO GRATUITO — ART. 91
a cargo de professores especializados

AULAS DIURNA E NOTURNA
 MATRÍCULAS ABERTAS —

1952 — VESTIBULARES — 1952
MEDICINA — ODONTOLOGIA — FARMÁCIA

TURMAS DE DEZEMBRO — RECENTEMENTE INICIADA.
Problemas de Física -e Química e práticas ou somente aulas

praticas. Poucas vagas.
CUKSO PRÊ-UNIVERSITABIO

RUA ÁLVARO ALVTM, S7 — 5' ANDAR — SALAS 503, 505 E
 509 — TEL.: 22-5475 — EDIFÍCIO REX. 

| CURSO VESTIBULAR C.O.S.
! Medicina — Odontologia — Farmácia — Agronomia
] Turmas: manhã, tarde e noite — CURSO COMPLETO

* Aulas práticas individuais de Química —¦ Gabinete dc Física —

I 

Cinema educativo. ,
Informações: — Avenida Presidente Wilson, 210 — 5" andar —

 Sala 502. 

CURSOS NOTURNOS EM IPANEMA
Cientifico - 4.° Ginasial

Comercial Básico -¦- Contabilidade
Inscrições em janeiro

COLÉGIO RIO DE JANEIRO.
Rua Nascimento Silva, 556 — Ipanema

Tel.: 27-4351

Professor de educação física
PARA O

Ginásio Nova Friburgo
O Dapirtimanto A* Enilno «I» Pundaçlo fmiúllo V«r«»« isilti
IniorlftSll d* undidfttOI nn >*rK» Au Protuaor dt» I.-I.m ***,**.>

Plllta do Otnállo Nov* Frlliiiriro. tm Nnvn Priburffe* P.HaAn
d» Kin,

'.muni.di -¦¦ tur formado por ' ¦*¦•¦•¦» dn Eduiiflo Cbli-n.
lollolre • An mm im».«. niii...

VKNCIMBNTOI) CRI I.O00-OO, mui* quart-s mebllliile mai
i... I..-¦ • ¦ in* **.¦'...,•»,

»'..*•¦.. • !>'¦¦ i. ¦ - df i "i , imlu* »* ¦'"¦¦ ètêUi meto
tmkêiêii Aut 19 ht l« Ixnut Vtu.» dn Bfilffffc »««

TAQUIGRAFIA EM 1 MtS
Garantimos o curso completo em 30
dias apenas, por método fAcll. pr&tlco
e adaptável a qualquer Idioma. Con-
fere-se diploma. Aulas individuais. —
Instituto Brasileiro dc Comércio, 6 rua
Gontalves Oins, 75, 2o andar (esquina

de Ouvidor).

LÍNGUA FILME
O método mais moderno e ffiel-ente no ensino de inglês. Curso
INTENSIVO de férias. Classes
especiais em hora de almoço. Ma-
trículas abertos para início em
janeiro. — Av. Elo Branco, 857

— Salas 813-5 — Tel.: 52-1283.

INGLÊS

EDUCAÇÃO £ CULTURA • MOVIMENTO UNIVERSÍTÁRÍo

Inscrições na Escola de Enfermagem
«Alfredo Pinto»

Recebemos:
«CONCLUISTEIS O CURSO GINA.

SIAL? — Vinde conquistar o vosso dl-
ploma de Iníermetro (a) na Escola do
EnfermaRem «Alfredo Pinto»,\ mantida
pelo Ministério da Educnçíio.

Pede-se apresentação rios settulnte»
documentos, devidamente estamplihados.
o com firmas reconhecidas, na Secre-
taria da Escola, a rua rir. Xavier Sl*
sand, s.n., em frente ao Iate Clube na
praia Vermelha.

1? — Requerimento a diretora con.
tendo nome, filiação, data do nasci1
mento, naturalidade, profissão e resi*
dência. 2» — Certldfio de idade -
cópia fotostâtlca, provando idade *.«
16 anos. e máxima de 38 anos. 31— Certificado de um dos cursos, sl*
naslai, comercial, normal ou Industrial.
4» — Carteira de Identidade. 5° —

Movimento de Refor-
ma da Faculdade Na-

cional de Direito
Recebemos:
«O restaurante da Faculdade Na*

cional de Direito fol fechado por de*
terminação da Reitoria da Universidade
do Brasil alegando-se para tal a nc»
cessldade de obras. Verificamos ser
falsa esta alegação unia vez que, ali
agora, nfio tiveram Inicio tais obras.

Atualmente as refeições estão senda
feitas no restaurante da Escola de En*
genharla. Acontede, porém, que a Rei*
torla requisitou parte dos taiheres paraum banquete e, até agora, não os de*
volveu. Êste fato, aliado a caréncln
absoluta de* copos, tem rietermlnaiin
grande morosidade no serviço do res-
taurante.

A partir de amanhã, estará à dispo*
slçfio de todos os. estudantes da F. N.
D. um abaixo assinado exigindo pro*vldfinclas Imediatas para a reabertura dn
restaurante da Faculdade Nacional tle
Direito, (a) Mario Cavalcanti — pr*?sidente».

Atestado rie vacina. 6** — Atestado de
saúde fisica e mental. 7" — Atestad.*
dp Idoneidade moral assinado por rtuaj
pessoas de responsabilidade. ao — Ates-
tado dc dentista. fl" — Declaração ia
responsílvel riniVo permissão dá candl*
data Ingressar na Escola, ouando 3mesma fôr menor de vinte e um anos10 —- Fotografias tamanho 3x4 — 4 -
11 — Documento de quitação com o set-viço militar, exigido aos rapazes».

Campanha Nacional
de Educandários

Gratuitos
RESULTADOS DE .EXAMES DK

ADMISSÃO — Vfirios ginásios rio mo-
vimento realizaram exames dc admls-
são, apresentando o seguinte resulta*
do: «-Glnãslo Fernando Costa», nos do*
mfnlos da Universidade Rural: fns-
critos* 30. Aprovados, 12. tGInãsio Fe-
lisberto de Carvalho», no bairro do
Barreto, em Niterói: Inscritos, 16H,
Aprovados, 30 «Ginfislo1 dos Comercia-
rios», em Olaria. Inscritos, SS. Apro-
vados, G. sGIníislo Prof. Miguel .Tnr-
dlms, no bairro de Santa Rosa, em
Niterói. Inscritos, 100. Aprovados, 49.
«Ginásio rie Neves», cm Neves, distrito
de São Gonçalo. Inscritos, 12S. Apro-
vados, 32. «Ginásio Coelho Neto», cm
Coelho Neto. Inscritos, 39. Aprovados,
10.

Reabertura do res-
taurante

Recebemos:
«A comissão de' alunos dn F. N.i

M. que está pleiteando a reabertura
do nosso restaurante, convida a todos
os colegas Interessados que compare*
çam amanhã às 17 horas em frente à
redação dêste jornal, a ílm de divul-
gar o que pretendemos. A Comlssfio».

Turmas para principiantes mé-
clios e adiantados, mensal: Cr$...
120,00 — Rua Uruguaiana, 114 e

116 — l*o2* andares.

dmissão
IÀTUIT0

O Instituto Comercial Brasil, mo-
delai* educandário do Centro da
cidaclo deu inicio a diversas tur-
mas de admissüo para menores e
para adultos, ao Curso Comer-
ciai cm 2 ai\os, Matérias do Cur-
so Comercial em 2 anos; Portu-
guês, Inglês, Matemática, Conta-
bilidade, Taquigrafia, Dactilogra-
fia, Correspondência Comercial e
Direito Comercial, Estatística e
Caligrafia. INSTITUTO COMER-
CIAL BRASIL — Rua Uruguaia-
na n. 114, e 116, li. e 2i. ands.

A VISO
Convidiim-se os pais dos cândida-
tos ao exame de admissüo aó Ins-
tltuto do Educação a fim de com-
parecerem na casa Francisco Lo-
pes, na rua Buenos Aires, 255 e
257, loja, para assinarem um me-
inorlal endereçado ao Frefcito do
Distrito Federal. Procurar com os

senhores Jorge ou Krnani.

INTERNATO
Semi-internato e Externato. Colégio Pan-Ameriçano. Admissão aos
Colégios: Militar e Pedro II. Escolas Técnicas da Prefeitura, Ins-tituto de Educação. — Kua Miguel Fernandes, 44 — ¦ Meyer —

 Cursos de férias — Tel.: 29-1155.

ANÉIS DE GRAU
PARA PROFESSORAS — Chuveiro, ouro 18k, com 10 brilhantes,

de Cr$ 3.000,00, por Cr$ 1.100,00.
PARA ENFERMEIRAS — Ouro I8k, com 2 brilhantes, de Cr$...

2.000,00, por Or$ 750,00.
PARA CONTADORES — Ouro I8k, com 2 brilhantes, de Cr.?...

1.900,00, por 0$ 700,00.
Pregos excepcionais da grande fábrica RUA DO SENADO, 17 - SOBRADO.

Colégio Cardeal Arcoverde
COM INSPEÇÃO PERMANENTE

GINASIAL — CIENTIFICO — PRIMÁRIO

Curso de admissão gratuito para exames em fevereiro
Itua.Joaquim Palhares, 227 — Tel.: 43-0949.

Vestibular Espedalizado para a Fa-
culdade Nacional de Direito
PRAÇA PIO X, 78, SALA 1.018

(Ao lado da Candelária)
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:

Pela manhã: às terças, quintas e sextas-feiras, das 7 às 9 horas.A noite: as terças, quintas e sextas-feiras, de 19 às 21h30m.A tarde: aos sábados, de 2 âs 4 horas.
AULAS INTENSIVAS DE LATIM E PORTUGUÊS.

Curso Inglês de Verão, 3 meses i
Professor norte-americano. Principiantes, aperfeiçoamento. Tur-
mas escolhidos de 5 alunos de mesmo nível de conhecimento.
Vocábulo do 1.000 palavras. TARTICüLAR. Manhã,"--* tarde, noite.
Treinamento intensivo. Conversação; pronúncia, fonética, g;ran.A-
tica. TAQUIGRAFIA INGLESA. Clube, de conversação. «CUR,SO
ROOSEVELT» — Avenida Churchill, 120 — Castelo — Tel.: 45-0098

 (residência) e 22-2388 (favor).

CURSO GALLOTTI KEHRIG
I CURSO DE REVISÃO INTENSIVO

Práticas individuais e completas de Química. Problemas. Inicio:
2 de janeiro. — Rua da Alfândega,* 130 —2' andar —- Tel.: 27-5304.

Curso Vestibular C. O. S.
fcSCOLA NACIONAL DE ENGENHARIA

ESCOLA NACIONAL DE QUÍMICA
* CURSOS COMPLETOS

LABORATÓRIOS DE QUÍMICA E FÍSICA - CINEMA EDUCATIVO
O CUKSO QUE APRESENTOU A MAIOR PORCENTAGEM DE

AFHOVAÇAO NOS EXAMES VlíSTUtt-LARES DE 1951.
AVENIDA PRESIDENTE WILSON, ?K* — 5" ANDAR—-

SALA 502 — EDIFÍCIO fNfiBIA — CASTELO.

AVIAS INDIVIDUAIS
DE PORTUGUÊS, LATIM, INGLÊS, FRANCÊS e FILOSOFIA.
Qualquer fim e grau. Ou Aulas de Cultura Geral, Convívio Social
e Extensão Universitária, PROF. ARLINDO DE SOUSA, especia-
lixado na Europa, excelente pedagogo. Cr$ 100,00, cada hora (t
irmãos, Cr.? 50.0Q cada um). — Rua Gonçalves Dias, 75 — 2' andar

Sala 2. 
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DACTH.ÓGRAFO
EM 1 MÊS

Ensino prfitlco o eficiente • pelo
método americano, máquinas Re-
mingtnn, novas. Escola registra-
da e fiscalizada iV rua Buenos Al-

res n. 204, 1.» andar, elevador,

esquina da avenida Passos —

Telefone 43-0408.

Professor da Prefeitura
Aulas Intensivas íe REVISÃO DE
PORTUGUÊS E MATEMÁTICA ft
cargo do» professores POrto Carr«-
ro e Baj-ard Bolteux, respectiva-
mente. Horário: t8 fts lBh30m, »s
segundas, quartas e sexta-felras.
Inicio do curso dia 10, segunda-
relra. Mensalidade: **£r$ MO.OO. —

, Estilo funcionando também 3 tur-
i mas para a parte técnica diste

J Concurso, sendo 2 fc noite c umn' 
pcla nmnlili com sdmulns mlmln-
Krafadas. Fornecemos livros de
para ístn Concurso. K. S. José BO

O*» andar, grupo 003.

PRÓTESE
Aulas Noturnas, Teóricas e Pra-
ticas, com professor especializado

Aulns 3 vezes por semana —
2 horas — Mensalidade Or$ 200,00

Av. 13 do Maio, 39, 10.? andar,
saia 1.926 — Tel.: 52-3034

Matemática
Esplicndòra paraj-2.» época. Prepa-
ra para exame no curso Normal.

Rua Ana Nerl 1282 — Rocha.

PRÓTESE
Ultimas turmas para o próximi.
exame no mais antigo e completo
estabelecimento especializado Kcs*
tam poucas vagas. Instituto Ke*
nascença, Pca. Independência, 8Í.
I e II perto da rua da Constitui*
çao e rua Maria Calmon, 93 —

Méier

COLÉGIO REPUBLICANO
Escola Técnica de Comércio (Anexa)

ADMISSÃO AO GINASIAL
Aulas diurnas e noturnas, em janeiro o fevereiro. Cursos danoite: Ginasial, Comercial e Contabilidade. Cursos do dia:

Primário o Ginasial.
NOTA: •— Renovem sun matrícula em janeiro, a fim de não

,. perderem ns vagas.
ESTRADA MONSENHOR FftLIX, 87 — VAZ LOBO.

Faculdade de Ciências Econômicas
da Universidade do Distrito Fede tal

Acham-se abertas, 'ha Secretaria da Faculdade de Ciências
Econômicas da Universidade do Distrito Federal, à rua da Cons-1

tituição, 71 — Zi andar, de 2 a 20 de janeiro de 1952, as ins-
crições ao Concurso de Habilitação, as quais obedecem às se-
guintes condições: N

ESPECIALISTAS
DA

AERONÁUTICA
Turma intensiva para o próximo
exame a Iniciar-se dia 7. Restam

poucas vagas.

INSTITUTO RENASCENÇA
Pt-ncá da Independência 85, l.t,

perto da rua da Constituição.

Comercial
e m anos
Curso Comercial Prfttico em 2 anos.
Matérias: Port. Inuli-s, Mat.. Cont., Es-
tatistlca, Taquigrafia, Dactilografia,
Correspondência, Caligrafia e noções
de Direito Comercial. Matrículas aber-
tas para o Curso de Admissão, gratul-
tn, até marco. Turmas para menores e
para adultos pela manhfi, k tarde e ft
noite. INSTITUO COMERCIAI. BRA-
SIL. Roa Urugualana ns. 114 e 116,

Io e 2° andares.

Dactilografia
em 1 mês

NAO HA JÓIA
(3 HOI1AH DIO AIM>AH DIAHIAH)

Oamnllmoí « ouno oompitio tm
:m itiii» apinai- iior mílodo prô«
priOi Inoluilvi iiiniih» d«> iiiIhiIh*,
li«IiiiIIiiii» Ml. rmliiiiiu. nli'. & •*»
o*'ii'i. miiiiIm. nua itlflttllfli máflul-
na* nuvii* llwiiliiitiiin II (ulll«
(llll ffllllifllll, lllllilll* Hll» l'»ll'll»*
mm iin IMMC, i"lll»" tWfflliflli Ofl
«fi.WI Mali', nltelltl», lll*IHUl"
|ll«*ll»*llii liu CmlMlt.. UilH lUlIf
i,«Ivm H\»u, Id, 'ii umlur, i«t.

'iniiiM •!« Ouvlâari,

Dactilógrafo
em 1 mês

Um um mffs o nluno estA npto a
escrever d máquina correntemente
i> sem erros. Mnls d>? 2 mil alu-
nos diplomados atestam a eflclôn
cln dôBte método! Aulas ministra-
dn.» em 70 mAniilnns novns Inclu*
mIvo HeminBinn n, funcionando
iln.i H Ah 22 horan. Modelar oi-Rn*
tii/ncAo para Adultos! (.'iiikh do
aporfolcoBinentu parn «-|ii*?m ru
nlii'1'n iiiniiliimiifln — Im-.imui*
Comorrim llnisll — Hun UniRtiiiln
nn, ii-i n iiii - i« « 2" nndorpi.

(1'rt.xlinn dn run do llniiArloi

a)
b)

D

O número do vagas fixado pelo C. T. A. é de 78.

Dos candidatos será exigida a seguinte documentação:

Prova de condução de curso secundário completo ou
diploma de qualquer dos cursos comerciais» técnicos,
registrado na Diretoria do Ensino Comercial;

2) — Carteira de identidade e atestado de Idoneidade moral;

8) —• Atestado de sanidade física e mental;

4) — Certidão de nascimento passada por Oficial de Re-
glstro Civil;

5) — Prova de quitação com o serviço militar;

6) — Prova de pagamento da taxa de inscrição;

7) — Atestado de vacina.

c) —¦ O requerimento de inscrição, selado na forma da lei,
deve fazer expressa meni-ão das datas e todos os es-
tabeleeimentos cursados pelo candidato.

d) — As inscrições serão abertas às 19 horas do dia 2 dc
janeiro e encerradas às 22 horas do dia 20.
Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 1.051.

PROFESSOR ALTHER DE OLIVEIRA MAGALHÃES

Secretário

VISTO:

DR. RALPH CARDOSO FAÇANHA
Inspetor Federal

ESCOLA TÉCNICA DE
COMÉRCIO "MODELO"

Fiscalizada pelo Governo Federal
Rua Joaquim Meyer, 104 — Meyer — Telefone

29-4206

EXAMES DE ADMISSÃO
Dezembro e Fevereiro

Aulas Diurnas e Noturnas
Inscrições abertas

MOS lí L E Y
Afflri IhiiiImmí i "ii ", NA< IONAI, m i •*¦ . miam \

iiiriiiit* pHh mifliilj farda a a rMÍ(#< f*(im»m llmlitdo dr e.i....* o dnUi» curta no imiamii,
mi* \k riitiii-uiiUi ii'i"„ il>. gpratwlfl na rMlilliS HAGIMAU lir, HVthUCA, i, ii.

\u). ,i,„•).. muiiiiiii„, iiuuM Muniu t.hm ilnifiili' itn l*»»l*#-#«»(h*ni- - i,i,ii„n 4<, >«n

ARTIGO TUR1MA DA NOITE (DAS 7 AS 10 HORAS)

MENSALIDADE: Cr$ 100,00
CURSO BENEVENTE

Av. Marechal Floriano, 6 — íl* pavimento.
(Kntre à Av. Kio Branco e rua Uruguaiana).

;m

-%.

INTERNATO MODELAR
110 clima admirável de Teresópolis

COLÉGIO E ESCOLA TÉCNICA DE
COMÉRCIO TERESA CRISTINA

INSPEÇÃO PERMANENTE
CURSOS: — Científico — Técnico de Contabilidade — Ginasial

— Primário o Admissão.

LINHA DE TIRO NA CIDADE
matrículas abertas

avenida delfim moreira, 749 — tel.: 2208.

i-.ir.

=*.tó; j
w

CONCURSO PÁRA 0 I.B.G.E.
CARREIRA DE DACTILÓGRAFO

. Inscrições abertas no I. B. G. E.
(Avenida Beira Mar, -136 •— Tel.: 42-2778)

Até amanhã, 31 — Realização em fevereiro — Vencimentos:
CrS 1.720,00. Duas matérias. Prepare-se no CURSO CARIOCA,

sob a direção dos seguintes professores:
JESUS BELO GALVÃO — Português.
LUIZ MENDES — Geografia.

Turma única em 2 de janeiro.

CURSO CARIOCA
AVENIDA RIO BRANCO, 147 — 2» ANDAR — TEL.: 42-llWi

'1

i?M

INSTITUTO PAPINI
AVENIDA RIO BRANCO, 173 — 7' ANDAR — TEL.: 47-4238
Até às 18 horas e depois das 19 horas, pelo telefone: 22-3365.

PROFESSOR SUPLETIVO DA P.D.F.
Aulas práticas — Revisão da matéria — Resolução de questões.
Sob a direção técnica da PROF. MERCEDES DANTAS, cate-

drática de Prática de Ensino do Instituto de Educação.

NOVOS CURSOS
CURSO DE REVISÃO DE PORTUGUÊS E MATEMÁTICA

(duas vezes por semana em funcionamento pela manhã, das
8 às 10 horas; em formação, à noite).

OFICIAL ADMINISTRATIVO DO D. A. S. P. *— DACTILO-
GRAFO DO I. B. G. E.

Em funcionamento:
POSTAUSTA — AULAS DE LEG. POSTAL

PROF. PLÍNIO PRATA.
ESTAT1SCO AUXILIAR DA- P. I). F.

ART. 91 — Turmr.s em formação para início cm janeiro.
VESTIBULARES.

ESCOLA NOVA DF IPANEMA
Jardim de Infância — Curso Primário

RUA NASCIMENTO SILVA, 364
Diretora: Consuelo Pinheiro, Prof. Municipal do D. F. ¦

Métodos pedagógicos modernos. Professores especializados.

Número limitado de alunos.

Matrículas abertas diariamente de 9 às 12 e de 14 às 17 horas.
Informações: Tel: 26-2340.

COLÉGIO E ESCOLA TÉCNICA
DE COMÉRCIO

PAULA FREITAS
Rua Barão de Itapagipe, 285 a 289 — Tel. 28-0358

DIURNO — ADMISSÃO — GINASIAL E CIENTIFICO 
'

NOTURNOS — COMERCIAL BÁSICO E TÉCNICO DE
CONTABILIDADE.

CURSO GRATUITO DE ADMISSÃO, ATÊ FEVEREIRO
Exp. Secretaria: — « ft>. lOhSOm, 12 hn 10 o lOliSOm i\n 21h30m.'¦— (linprosKi-H na Secrotnrla), ¦

VESTIBULARES - 1952
MEDICINA — ODONTOLOGIA — FARMÁCIA

CURSO INTENSIVO IH. BEVIIAO
A INICIAR EM lfl 1)1. DEZEMBRO. Turma» pnrn irnrin —
Pl-állM « iirnbli-miiN i. TIVIIMAK mOt.ViTVM TAWA THATICA

INDIVIDUAL

CUKSO S. SALVADOR
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0.0525

0.6334

0.3642
3.5550
2.6368
1.2764
7.5950
4.S35S

Mercado cambial
6 Banco do Brasil afixou as se-

gulntes taxas :
Vendas Compras

Dólar, ü. Nista .... 18.72 18.38
Libra  52.4160 41.4640
Franco suíço  4.3177 4.2054
Peseta  ;i;.7096
Franco francês .... 0.0535
Peso boliviano  0.3120
Escudo  0.6572
Soles peruano  1.20.
Franco belga '. 0.3778
Coroa sueca  3.6209
Coroa dinamarquesa 2.7353
Peso argentino .... 1.3027
Peso uruguaio .... 7.8821
Florim  4.9252

OURO FINO
O Banco do Brasil comprou a grama

de ouro fino, na base dc 1.000/1.000,
em barra ou amoedado, ao preço de
Cr$ 28,8176.

Bolsa de Valores
N&o funciona aos sábados.
Mercados diversos

Café
N&o funciona aos sábados.

Di

Tipo 4 (duro)
Tipo 5 (duro)
Mercado 
Embarques ..
Entradas ....
Existência ...
Saidas 

Hoje

17.452
31.639

A ant.
194.00
193.00
189.00

Estável
46.992
31.605

1.867.757 1.853.570
30.886

tipo 7—8.
NO ESP. SANTO

VITORIA, 29.
O preço do disponível,

CrS 147,50, por 10 quilos.
Posição firme. . . .„,..
No preço acima não está incluída

a taxa do imposto sobre vendas è

consignação.

Açúcar
ftsse mercado regulou, ontem,

e com as cotações inalteradas.
Entradas 

De Maceió „
Do Estado do Rio 5-9oU
De Pernambuco • 

firme

Sacos

EM PEBNA5IBUCO
RECIFE, 29.

Cotações por 60 quUos I
Usina de primeira 18o.uu
De segunda rUc.
Cristal lof.00
Demerara Ml.00
Terceira sorte n'c*
Mascavo n'c-

Posição estável.
Entradas  64.222 —
Do lv setembro .. 2.599.081 2.534.86o
Exportação  „^„ 77T7T
Existência  780.70r> 718.483
Consumo local .. 2.000 2.000

Algodão
O mercado de algodão em rama re-

guiou, ontem, calmo e com os preços
inalterados.

Entradas Fardos
Do Pará 6a
Do Maranhão 616

Na abertura — Acessível, com oi
de 7 a 16 pontos. No fechamento —
Estável, com baixa de 5 a 23 pontos.

Informações diversas
CAIXA DE AMORTIZAÇÃO

1-ABELA PARA O PAGAMENTO DOS
JUROS DO 2'- SEMESTRE DE 1951.
A ENTRADA NAS BANCADAS. SO*

SERÁ' PERMITIDA DAS 12 AS
15 HORAS

BANCÁRIA

1* CHAMADA

5.950
18.322

137.686

SANTOS, 29.
SANTOS

Tolal 
Saidas 
Existência • • • •

Cotações por «0 quilos :
Branco cristal  193-00
Cristal amarelo  ÍU nn
Mascavinho  llrm
Mascavo  161.uu

679
300

S.735
Fibra

TÍTULO DO TIJUCA
Vende-se, com grande abatimento, um título de sócio proprietário

BANCÁRIO
Precisa-se para o Departamento de Câm-

bio e Cobranças Estrangeiras. Preferência a
quem tenha conhecimentos de inglês. — Car-
tas ao Banco Lowndes S.A. —Caixa Postal
ri-. 509 — Rio. ¦"DTJoapm 

Francisco Filho
Dada a impossibilidade de congratular-se com
todos os seus amigos, clientes e colegas, por mo-
tivo de sua viagem, hoje, ao Estado de Sergipe,
deseja-lhes Boas Festas e um prospero Ano
Novo, ficando respondendo pelo expediente nor-
mal de seu escritório de advocacia, à avenida
Erasmo Braga, 227 — Sala 313, seu colega, dr.

Deirel Reinaldo da Silva.

Sindicato das Indústrias Mecânicas e de Mate-
rial Elétrico do Rio de Janeiro

BUA DA QUITANDA, 8 - 3VANDAR - TEL.: 32-6901

IMPOSTO ; SINDICAL

n Tmnôslo Sindical dos empregadores deverá ser recolhido

ao SmcTSo Bra"ll durante o próximo mês de janeiro, com as

guias que estamos fornecendo.
As categorias econômicas:
t»p nrtpfatos cle ferro e metai* em geral; da serralheriiii

tgkÍm%M$mlÈ&m®& Í^K =
sirnilares e°rdSe aparelhos de rádio-tram-missão, estão enquadradas

nMVSuear°o«lras 
guias que cheguem às mãos de V. B. não

devem ser tomadas em consideração.

Kio de Janeiro, 29 de desemebro de 1051.

MAURÍCIO DE ABREU E LIMA - 1* Secretário

Total
Saidas 
Existência 

Cotacfies por 10 quilos
longa — Seridó, tipo a, CrS «445,00 a
450,00; tipo 4, OS 440,00 a 445,00.
Fibra média —' Sertões, tipo 3, «CrS
395,00 a 400,00; tipo 3, CrS 385,00 a
395,00. _Ceará, tipo 3, nominal; tipo 5,
CrS 360,00 a 362.00. Fibra curta —
Matas, tipo 3, CrS 300,00. a 302,00; e
Paulista, tipo 5, CrS 275,00 a 280.00.

EM PERNAMBUCO
RECIFE, 29.

Cotações por 10 quilos :
:Compradores» : Matas, tipo 3, 410,00;

sertões, tipo 5, 490,00.
Posição estável.

Entradas   
Do 1p setembro  20.237 20.237
Exportação  
Existência  4.639
Consumo local 700

EM NOVA YOKK
NOVA YORK, 29.

Entrega. :
Em março 
Em maio, 1952 ,
Em .iulho, 19Õ2 .....
Em outubro, 1952 ..
Em dezembro. 1952 .
Em março, 1952 ...
Am. Sp. Mid

Letras
Bancos
A
A-B-C-D
B-C-D-E-F-G
E-F-G-H-I
H.-I-J
J-K-L
E-L-M-N
M-N-O
O a T
P a V
U a Z

Janeiro de 1952

2 _ 3 — 4 — 7

9
10
11 .
14
15
16
17
18
21
22
23

A a I
J a Z

A a Z

2» CHAMADA

24
25

3» CHAMADA

28 — 29 — 30 — 31

Alierl.
42.0-1
41.87
41.2*;
:.S.7'1
38.25
38.15

fí. 339
1.400

Kech ¦
42.00
41.76
41.21)
38.85
,'58.30
;-s.i8
42.90

Os srs. procuradores de possuidores
de apólices devem atender ao dispo-
to nos arts. 95 e 97 do decreto n.
VI 239, de 22 de dezembro de 1947, que
regem o concurso de contribuição do
ImpOsto de Renda.

ASSEMBLÉIAS GEKA1S

KeaUzaiii-se, amanhã, as seguintes :
Cia. Imobiliária Metropolitana, 10

lis. — Empresa Guarani de Imóveis e
Administração S. A., 14 hs. — Cia.
lmobiliria Atlântica S. A., 10 hs. —
Cia. Fiação e Tecidos Cometa —
Cia. Brasileira rie Ligantes Hidráulicos,
14,30 lis. — McCann — Erickson Publi-
cidade S. A., 15 horas.

Notícias diversas
LOCAÇÃO DAS CASAS DA ILHA DO

GOVERNADOR

Fomos procurados por uma comissão,
representando os funcionários do Banco
B:.rges, para nos comunicar que os
mesmos endereçaram ao presidente do
instituto dos Bancários, um memorial
a respeilo da locação «Ias casas da
Ilha do Governador, conform' edital 1c

Alegam os funcionários daquelo Ban-
co no memorial enviado, não poderem
i«s bancários em sua, maioria, pagar
os aíugSeis de Cr,W. 100 00 a 1200 00

para as casas menores c CrS 1.300.0U a
1 500,0(1 para as maiores, em se tra-
tando de casas de construção popular
e de uma instituição de previdência,
achando mesmo um absurdo a fixação
de tais aluguéis.

Solicitaram ainda, ao presidente do
I. A. P.. o reexame do assunto, a fim
de evitar que se concretize mais um
atentado aos .interesses da corporação,
ou seja a fixação de um aluguel mais
exeqüível.

Pedem, por nosso intermédio, que os
demais bancários sigam o exemplo do3
seus colegas do Banco Borges, ou se-
ja enviem também, ao presidente ria
sutarqula, memoriais sobre o assun-
to.
IMPORTANTE AVISO SOBRE A FES-

TA DE NATAL NO SINDICATO

A Comissão encarregada da organiza-
çáo da Festa de Natal dos contínuos
e serventes, a ser levada a efeito no
Si-idicato dos Bancários chama a aten-
ção de todos os inscritos para o fato
d«« que a solenidade será realizada no
próximo sábado, dia 5 de janeiro, fts
16 horas, e não no dia de Reis (6 de
de Janeiro), conforme íql divulgado.

A Comissão aproveita a oportunidade
para lançar um apelo aos interessados

ino sentido dc não chegarem ao Sindi-
cato antes das 15 horas, pois -a pre-

I sença de associados antes dessa hora
poderá perturbar os últimos prepara-
tivos da íesta.

dência; Uaraci Fortes da Sllva, Car-

los Chagas; llton Lorena Fragoso, Mun-

do Novo; Nelson de Andrade Leite.

Medic e Nilo Üe Melo Chaves, An-

dradina.
AmanhS, dia 31 '
Alberto Sarno, Secon;; di. Car

los Francisco Sada, Joinvile, Darci
Robilard de Marigny, São Paulo; Eucl -

oes Bertonl Marques. Araraquara Li-

r.ci Alves, Curvelo; Paulo Guaja-
rá Cruz Saldanha, Emexp; . Rei-

naldo Amazonas de Sousa Pedroso, Sao

Féllx; Teodomiro Siqueira, Caicd, Vai-
demar Nogueira, Funci; Nelson Cana-
Fe™ Arruda, Itaplra; Jair de Paula.
Petrópolls e Roosevelt Miranda, Ara-
eu a ri.

Aniversriam hoje os bancários Ar-
rialdo Ghedini e Guilherme leixeiia
Fernandes, associados do City Bank Uu-

fc9 e Maurllio Moura, da A. A.
Banco Português do Brasil.

• • * •
Transcorre amanhã a data natall-

cia dos seguintes bancários :
Isaac <3ouzarelll e Antero de Sou-

ea Franco, associados do City BanK
Clube e Silvestre Silveira Caetano,
da A. A. Banco Português do Bra-
Ell.

Domingo, 30 de Dezembro de 10S1

PAINÉIS EM AZULEJOS
(PINTADOS A FOGO)

An «..instruir ou reformar suu residência, colooue liniloi painel»
»ní B7uleÍos, que lhe oferece n -ireço sem competidor, a

FABRICA LUMINATOR
BUA GOIÁS, 633 — PIEDADE — TEL.: 29-3616.

Se

CHASSI NOVO PARA ELETROLA
Troque o chassi velho de 8ua eletrola antiga, colocando um novo,

com 9 válvulas, ondas longas e cut-tas, grande alcance, volume

e som de cinema. Feitos com materiais de primeira qualidade «*

a preces módicos, com garantia. Infoemações pelo telefone: 48-1680,

com o sr. Cevqueira. 

Dr. Arnaldo J. Veital
ADVOGADO

Cive- — Comercial — Criminal.
Largo da Carioca, 5 sala 520 —

Fone 42-7125 — endereço telegrá-
fico «LEJÍFEUZAX»

16 m/m — FILMES — 16 m/m
Longa metragem — Shorts

PROJETORES — LÂMPADAS E ACESSÓRIOS
VENDAS A PRAZO

C I T ERA LTDA
Avenida Erasmo Braga, «05 - Sobreloja - Grupo 201 -

Tel.: 32-5554.
Festas? - CEVE CITERA EM CASA! - O melhor!

AUTOMOBILISMO £ TRÁFEC0
União Beneficente dos Chauffeurs do Rio de Janeiro

Keconhecida de utilidade publica poi decreto n. o.i.tó
de 26-9-1934. - Edlficio próprio - Rua Evaristo da Veiga
n 130, sobrado - Telelones- 42-4595 e 42-4793 - Expediente
todos os dias úteis, das » às 12 noras, exceto aos sábados

que é das b âs 15 horas
w
DEPARTA.MENTO JURÍDICO — Está

chamado a comparecer, amanha, se-
gunda-feira «í U.» Vara, o associado
Viriato Cabral Esteves, matricula n. ..
15 992. O Departamento atende aos
srs. associados, para qualquer cônsul-
ta, no exepdiente das llh30m, as 12
horas, todos os dias úteis.

NOVOS ASSOCIADOS — Foram apro-
vadas, em sessão de 27 do corrente, as
propostas de admissão dos seguintes
candidatos a sócios: Ademir Cisneuos
de Almeida, Antônio Augusto Mendes,
Custódio Abel da Silva, Carlos Martins,
Enock Mendes dos Santos, Euclides Pa-
checo José Geraldo Pereira, Nilzo Mar-
tins da Silva, Nagib Saade, Otávio
Wachsmuth, Rosemal Machado, Sebas-
tlão Medeiros, Severino dos Prazeres
Nunes, Valdemir Moura Santos, Válter
Barbosa da Silva, Antônio Alves da
Silva e Válter dos Santos.

REGISTRO DE FAMÍLIA — A fim de
legalizarem seus pedidos de registro de
família, solicita-se o compareclmento a
Secretaria dos seguintes associados:
Ademar Pinto, Agostinho Neves, Alva-
ro Lucas, Amando Fernandes, Amllcar
Rosa, Antônio Pais de Magalhães! An-
tônlo da Sllva Dias, Aristides da Sllva
Lemos, Augusto Ferreira da Silva Por-
to, Bráulio Moreno da Sllva, Carlos de
Figueiredo Duarte, Carlos de Jesus, Da-

nicl Lopes Correia, Dimpino Rosa da
Silva, Domingos Cardoso de Sousa,
Duarte Alves de Almeida, Euclides Go-
mes de Carvalho, Evaldo Ferreira da
Silva, Eugênio Madalena, Firmino -;
Sousa, Floriano Pinto de Lemos.

UEPAK'1'AMEN'lü MEUlliO - HOIO
rio: dr Braga Neto, das 8 às 9 nora»
todos os dias úteis; dr Jorge de U-
ma, das 12 âs 13 horas, todos os dias
úteis; dr Fernando Siqueira, das lfi
às 16 noras, todos os dias úteis excc-
to aos sábados; dr Abias Vieira, da; .-•
19 às 20 horas, todos os dias úteis j
exceto ás sextas-telras e aos sábados ,

SERVIÇO UE AUTO SOCORRO - 'tt-\

disposição dos senhores associados, en, i
qualquer hora do dia- ou da noite. Te ,-
lefónes da sede: 42-4595 e 42-4793.

DEPARTAMENTO DENTÁRIO - .Ho j
rârio- dra Leila Semi Maxnuls, ás se i
gundas, quartas e sextas-feiras, dns 5 >
às 11 horas: dra Marina Maxnuk de* •
l'l as lfi noras, *s terças, quintas i
sábado das 9 as 12 noras.

DEPARTAMENTO UE ANALISES
Hòrârto di Silvio' Range) das 16 »>
lfi horas, todos os dias úteis

POSTA RESTANTE — Há cartas para
os seguintes senhores associados: Ciri-
lo de Matos Dias, Francisco de Sousa
Rocha, José Ferreira Louro, José Fran-

I cisco Duarte, José Soelro de Ara?Jo t
1 Manuel Lopes.

CONVITE AOS BANCÁRIOS

O presidente do I. A. P. B., dc.
Peixoto de--Alencar, convida os ban-
carlos para assistirem, no dia Ií de
Janeiro, às 10 horas, a inauguração de
uma barraca de praia, destinada aos

ssociados ria instituição, instalada no
posto 4, Copacabana, em frente ao
Cinema Rlan.

Esta é uma experiência feita pelo
Instituto, para futuras instalações, em
outro» locai», se houver a necessária
ac-eiti-çâo por parte dos interessados.

SOCIAIS BANCARIAS
Transcorre hoje o aniversário des se-

guintes associados «la A. A. Banco do
Brasil '

AriostoMe E«-.ldi, Cred. Indust.; Car-
los Mota Lopes, Teleg. I Carlos iNaza.e-
le Barbosa Lelie, Barra do Piraí; C.e-
mlrio Pereira Ramos, Metr. Bota.o-
pc ,To;é Somes Batitucc!, Belo Hori-

Seringas de injeção
Serinp-as hipodérmicas, insulina,
tuberculina, em vidro cristal sim-
pies, e de êmbulo dourado, etam-
bém em cores americano. Comple-
to sortiniento, todos os tamanhos.
Procedência alemã, única casa
com este estoque. Uun Visconde

Kio Branco 18, loja.
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I LLOYD BRASILEIRO

ROBERTO FLOGNY C. L.
«eCEUX)PH«ÍLNE»

Celiilóid» - Papéis
Alumínio

LOJA DOS PAPÉIS
TRANSPARENTES
ió - Sínado - 16 - *í-«29l

mm ESCRITÓRIO CENTRAL:
RUA DO ROSÁRIO, 2/22

TELEFONE: 23-1771

NORTE
"EUROPA

CANTUÂRIA
Sairá a 31 do corrente às 16
horas para: Recife, Fortaleza,
Belém, Santarém, Óbidos, Pa-
rintins, Itacoatiara e Manaus.

COMANDANTE CAPELA

Sairá a 3 de janeiro às 16 ho-

ras para: Salvador e Ilhéus.

zonte; Paulo Candiota, C*x. Er-jvi-
,. !

ALMTE. ALEXANDRINO

Sairá a 11 de janeiro às 10
horas para: Vitória, Salvador,
Recife, Fortaleza, São Luís,

Belém e Manaus.

LÓIDE SÃO DOMINGOS

Sairá a 5 de janeiro para;
Barra de Ilhéus, Salvador, Re-
cife, Fortaleza, São Vicente,
Havre, Anvers, Roterdam e

Hamburgo.

LÓIDE AMERICA

Sairá a 10 de janeiro para:
Vitória, Recife, São Vicente,
Casa Blanca, Tanger, Marselha

e Gênova.

PRODUÇÃO
t SE0Ç BELO HORIZONTE \,APl#tRl55Ô.OOOiOOa.^

^PüLM^/tAr-
v^:m^'y:¦¦:''- ::
£•.., Mfi^tf¦"¦«««ú;.softliiQi a,.
ftii iil»iÁai)ÉCRUzaRò

ABERTO 0 ÍIA tÕDQ-

EXCURSÕES A BUENOS AIRES
Partida a 6 de janeiro pelo «Uruguai-Star», em cama-

rote de 1', com banho. Regres.o a 31. Vi.ita a Montevi

déu. Hospedagem em hotel dt. 1». Passeio, a El Tigr«,

Lujan, Delta do Paraná, Ezei.a e Hipôdromo. Duração

25 dias. Poucas vagas.

Partida a 10 de janeiro pelo «SS Brazil» —/Regresso

«31 de janeiro pelo «SS Uruguai» — Hotel de 1» categoria.

Passeios a El Tigre, Lujan, Delta do Paraná — Visita a

Montevidéu, escalando, na volta, em Punta de Leste. Du-

ração 28 dias — Número limitado. Inscrição e informações

¦/0y^M& Sindicato dos Condutores Autônomos de

Veículos Rodoviários do Rio de Janeiro

Sede própria: Kua Santana ti. Tt - "¦«•¦ andai - lele-

fones: sede 23-1195; à noite: 18-2271 - S. T. ¦ 252-4527,

BOU-.TIAI INFOKMAT1VO
SECKEAR1A :
Despachante para a ITeteltura «

t A P E r C : - Na sede, de
UhiOm as lí> noras

Baloào «o Serviço dc 1'ransilo : -

Das 11 as ia-horas relelone: 22-452 <
SERVIÇOS E. DEPARTAMENTOS: -

A disposição dos senhores associados
Departamento Meito»! - d* 9 as 10
noras ., ,.

Procnradora (Fiança- e Casos eu
Abalroamentos) : - de B às 1J horas
Telefones : 23-1195 : dia e noite : •¦
48-2271, de 19 horas em diante.

Aviso aos Asieolatlos - Recomenda-
mos ao nossos associados no caso oe
choque, registrar o ooorrldo no Dlstrl-
to competente, para eleltoB legais por

parte do Sindicato.'— Em caso de atropelamento, deverão
os associados socorrei Incontlnenti a
vítima e nunca abandoná-la, avisando
ato continuo o Sindicato, a fim de que
seja providenciada a defesa de culpa
outras providencias que o caso exigir

- Pedimos aos nossos associados qut
confirmem as respectivas residências na
Secretaria a fim de receberem no de-
vido tempo as comunicações do 8lndl-
cato Outrossim, comunicamos que a
deliberação aa Assembléia Gerai de 30
de maio de 1951, concernente ao paga-
mento das mensalidades em atraso, ter-
mina improrrogàvelmente em 31 de de-
zembro do corrente ano, evitando desta
forma o que estabelece o " 2«° alinea
B do art. 12.o dos Estatutos.

na

L

MUNDIAL TURISMO
*

Rua Santa Luzia, 732 — Sobreloja (esquina
de México) — Tel. -22-2771 — 32-1646

SERVIÇO DE TRÂNSITO
EXAME DE MOTORISTAS

Chamada para 2 de Janeiro às 6h45m
— Ivo Silva, Manuel Ramos de Azevedo,
«José Damaccno Vargas, João Adão Mar-
tins João Guilherme Clark, Maciel Fer-
relrk, Moacir Silveira, Jofto Viardo «ua
Silva, Gcronlmo da Silveira Pimentel.
Alberanio RodrlRiios dc Macedo, Jose
Rodrigues dos Santos, Ilke Gomes da
Silva, Manuel Caetano do Sousa, Ar-
mando Achiles de Faria Melo, Jorge
de Oliveira Campos, Jair Santos, Ma-
rino Machado Sllva, EtiméP. Bastos,

ÚNICA COMPANHIA
PORTUGUESA

NA CARREIRA
DO BRASIL

COMPANHIA COLONIAL DE NAVEGAÇÃO
LISBOA

™
..

^
f&*»mm
llQB^g
^BÉP*

O RÁPIDO E LUXUOSO PAQUETE

SERPA PINTO
Esperado «le LISBOA <* et-culiji om 81 rtn cor-
rente, ft tnrde. nnlrA em 4 «le Jnnelro, pnra:

LISBOA
COM BS0ALAS I*W>tR?IÇiÇB' *AO

VICENTE B FUNCHAL

PRÓXIMAS SAÍDAS
PARA PORTUGAL

MOUZINHO
2 DE FEVEREIRO

SERPA PINTO
16 DE FEVEREIRO

rntiiiiienlo 'Mie fi timbre. .i,.!.,., ,i„ 1'iirliiunl. recebei*«Io o re«iulnle «le Iratiinieiviaje >ob »» b™.y0JM^ imrtuguòM.

Hftbro Curjrw e ^,«^^«•7J^.rl,^",^1;l.Al^)I,;r,,m':ft,,','
AiiLMLN (ir.ilAINi

com o»

COMPANHIA COMERCIAL D MARÍTIMA S. A,
IVi. Vi ii Vil ii IINANI O, 17 - V ANIIAll - TELl IMMO
/Wn^iW-firaiM »í VIAOlíííi K TVMIN0
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Wilson Ismael de Aguiar, Luisa Morais
Santos Armênio da Silva Maduro Fi-
lho, Saia Nusim Fleisman, Manuel Luís
Defaveri, Jorge Alves Soares, Joio Al-
Iredo, Malka Grinapun, Juvenal Gar-
rido, José Mariano dos Passos Filho.
Paul Joseph Tunkis, Nestor Augusto
Igreja*.

As 8hl5m — Albertino Tavares de
Araújo Filho, José Pereira Borges, Uo-
menico Palermo, Airton dos Santos,
Djalma de Freitas, Mario da Rocha
Pinto, Paulo Morais -Jelbons, Uionizio
Rodrigues Casqullho, Mario Fernandes,
Darci Nunes da Fonseca, Paulo des
Santos Melo, Antônio Portela Cunha,
Davi da Fonseca, Paulo Manuel dos
Santos, José Inácio, Joaquim Aurélio
Melo F. N. de Araújo, Elza Chuquer,
Azevedo, Silvia Maciel de Castro Leite
Barbosa, José da Sllva, Ari Batista de
Andrade, Leon Schwartzer, Lauro Es-
tulano Alves, Geraldo Teodoro, Pedro
Alves de Carvalho, Antônio Salgueiro,
Benedito Rangel de Oliveira. Romual-
do Reis Torres, Djalma Velasco, Boa-
nerges Antônio Bezerra, Otacilio Cor-
dovil Pires, Luis Balbino da Silva.

As 9h45m — Ferdlnando Afonso Bor-
reli, Arlvaldo Silveira Fontes, Guilher-
me Sousa Stlebler, Francelino Medei-
ros. Armando .Celso Torreão. Agostinho
Alves, Luzia Teixeira Bueno, Álvaro de
Oliveira Ribeiro, Severino Nestor da
Silva, Jacques Rohr, Margarcta Wol-
frum, Jaime Ponde. Oscar Loureiro, An-
tônlo de Padua Rosklin Gomes, Josek
Mendel Wajntraub, Lajzor Moszek Fry-
dman, João Alfredo Ulilmann Filho,
Aroldo Lobato, RalniumJo Nonato Leite.
Antônio Mendes dos oantoa, Charles
Barcelos Mac Laren, José de Sousa Ca-
mara, Jorci Sales, Milton Araújo Ca-

.valcantl, Frederico Tcmavlsk, Luis Fer-
nando Seara Guimarães, Lnszlo Sandor,
Mario Morais. José Lul» da Sllva, De-
cio Passos, José Rouorato da Sllva.

As lll.lSm — Antônio Lauienllno d»
Silva, Isn.ni- Alexandro de Oliveira,
Romillo Sardnu, Teimo Pereira da SU-
vn, José dn Snun» Bf.rbt.Mi Júlio rio»
Bniito», Bnmnnr» Diurlu Silva, Dnrvldn
Ribeiro Pnrillhn, Cnrloi Mmui-I de ,lf
¦ui, Oirnltlo Felix Oirnilvo, Silvio An-
Iftnlo l.nmnl'i'1». Joio lUrTomi, Muilo rin
Hllvn RlblIrOí Anlônlo In Ollvelr» DUt.,
/,ni|iiri| VUlin rin UlIVi-lin, JOlI rin Hnil-
m Qonilli Allinitii Ailnlinv, Aniilm L0>
Iim, Jiimiuliii 1'liiiu il» Hllvn, llillu K-i-
imiiiln ilu» Hniitu*, 1'nuln Mnrln ilu •'»•-
mn, 1'niilu Din* Junn, Onvnliln rin ('mi
nnlfAo, Jo»» IflUIliln ri» Ai»u|», ¦i»*»
MnHIni hnilHi-n, Aiiliriilu «Iiiiii». Dl«<
mn rWfi.l!i* T»vii«»i l"*in»l»lillM« n»

. M»i»Hi|m. KililliHi •*"  MWH
l*«i*lt» Anli*íiilo '»!«• rt» Nu».

A Ml» * iM»lri«>U IW*"M 1*1* eu **
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• RODRIGUES ALVES

Sairá a 2 de janeiro às 16

horas para: Salvador, Recife,

Cabedelo e Natal.

LÓIDE HONDURAS
Sairá a 2 de janeiro para:

New York.
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PARA NEW ORLEANS
LÓIDE CUBA .

Sairá a 6 de janeiro para:
Vitória, Cabedelo e New

Orlears

CABEDELO
Sairá a S de janeiro para.
Santos, Rio Grande, Pelotas e

Pôrto Alegre.

PARA NEW YORK
«Lóide Haiti» 8-1

«Lóide Guatemala» 18-1
«Lóide Panamá» 10-1

«Lóide Colômbia» 28-1

Escala»: Angra rio» Rei» e Rio.
opcionais •

&mz ffáe
Com o término de' 1951 a SEARS
aproveita a oportunidade para enviar
a Você, nosso cliente e amigo, o mais
sincero voto de um feliz e próspero
Ano Novo.

Agradecemos a sua honrosa preferên-
cia durante todo êste ano e assegura-
mos-lhe que continuaremos a nos es-

forçar no sentido de fazer da SEARS
a mais agradável e melhor loja da ci'
dade para sua conveniência e completa
satisfação. Assim, continuaremos a
oferecer as melhores mercadorias ao
mais baixo vreço vossível.

mi

Sears Roebuck S. A.
Comércio e Indústria

IUI
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COMPRA
Copacabana

COPACABANA — Apartamentos
pua pronta entrega e em constru-
Cão — Vendo diversos em diferen-
Ir*, ruas e andares, médios, peque-
nnf e grandes. Engenheiro Tito Lt-
vio, 43-1769. Avenida Bio Branco,

i 134 — sala 406

l'OMPRO apartamentos em Copara-
hitnu, prontos ou em construção,
jiratamente do proprietário. Engc-
nheiro Tito Llvin. Avenida Rio
Branco, 134 — sala 406 — Telefo-

nes : 43-1769 e 27-7815

COPACABANA — Vendem-se ótl-
nun apartamentos com varanda,
«ala, quarto, banheiro completo o
;ozinha, em construção iniciada —
próximo da praia (Posto 2 — Ll-
do i, à rua Ministro Viveiros de
(astro, 48-50 — Cr$ 200.000,00 a
Crí- 240.000,00 — Entradas desde
:'i.S 20.000,00. Facilidade de pa-
çamentos, e financiamentos. Plan-
tas e detalhes diretamente na se-
;ãu de vendas da IMOBILIÁRIA
NAVIBB FILHO S. A., à Av.
Ilin Branco, 111 — li andar, sala
107 — Tel.: 32-5SG6 com sr. CRUZ

Leblon
LEBLON — Vendem-se apartamen-
tos, com sala, 2 quartos, banhei-
rt» nobre, cozinha, quarto e W. 0.
de empregada e vaga na garage.
Kntrega em marco de 1952. Perto
da praia e toda a condução. Pre-
co a partir de Cr$ 360.000,00, 25%
de entrada, 25% em 10 prestações
mensais e 50% financiados, em 5
anos. Ver ã rua Aperana, n. 57
'lote 7) Tratar com o proprieta-
rio à Av. Rio Branco, 257 — sa-

Ia 310 — Telefone : 52-9648

Botafogo
CASA DB AVENIDA — Botafogo,
Vendo com 85 mil cruzeiros de en-
trada e o restante em prestações
mensais de 1.200 cruzeiros, a casa
1, da rua S&o João Batista, 41-A,
alugada sem contrato, com 3 quar-
tos, sala, etc. Corretor Utinguassu,
rua da Assembléia, 104, sala 511.

Fone 32-6442

Centro Apartamento vendo vazlo.A rua Alice de Freitas, 218 — Ma
sala, quarto, cozinha, banheiro, en-
trada: 90 mil cruzeiros, e 130
mil cruzeiros financiados à Av.
Mem de Sa. 25», tratar Cardoso,
Itua Buenos Aires^ 140 — S. 406

— T. ^23-0698

Café, Bar e Minutas vendo à rua
Mariz e Barros, féria mensal 120
mil cruzeiros, contrato 7 anos, mais
detalhes, Cardoso rua Buenos Al-

res, 140 — S. 406 — T. 23-0698

dureira, Vàz Lobo — Vendo ótimo
casa entrego vazia, de 2 quartos,
sala, cozinha, banheiro e quintal
— Entrada de CrS 60.000,00 e <•
restante em 10 anos — Visitem i
e venham aos escritórios H. Sil
vã — Av. R. Branco, 117 - salai.
420-421 — Tel.: 52-3840 — Edf- J

Comércio

Tijuca

COPACABANA — Rua Dias da Ro-
ilha, 30 — Financiados 50% em
5 anos. Vendem-se apartamentos —
Final de construção, a partir de
CrS 600.000,00. — Vestfbulo, sa-
Ia. varanda, hall, 3 quartos, bai-
c3o, banheiro, cozinha, quarto e
\\ . C. empregada, tanque, etc.'
Imobiliária Latino Americana Ltda.

—- Travessa do Ouvidor, 38

LIDO — Vende-se, para entrega
l-ncdinta, apartamento, em 10» an-
dar, com saleta, dormitório, ha-
nheiro de côr, cozinha e varanda.
I'reço: CrS 250.000,00, à vista,
Trata-se na ADMINISTRADORA
FLUMINENSE S. A., rua do Ros A-

rio, 129 — 19 andar

CASA — Botafogo com 100 mil
cruzeiros de entrada e o restante
em prestações mensais de ,2.600
cruzeiros, vendo o prédio de frente
da rua São João Batista, 43, aluga-
do sem contrato, com 3 quartos, 2
salas, etc. Corretor UTINGUASSU'
rua da Assembléia, 104, sala 511.

Fone: 32-6442

APARTAMENTOS — BOTAFOGO
— ALUGAM-SE os últimos a rua
Camutrano ns. 20-30, com 2 quar-
tos, sala e cozinha, etc. Aluguel
3.500,00. Exige-se fiador. Tratar
pelo telefone — 43-1500, com o sr.

Arlindo, das 9 ôs 11 horas

Tijuca Casa, vendo, está vazia, à
rua Conde Bonfim, 966, casa 15.
preco único à vista 200 mil cru-
zeiros, Cardoso, rua Buenos Aires,

140 — S. 406 — 23-0698

Grajaú
(iRAJAU' — Vendo para entrega
i-nediata, apartamento de frente,
com 3 quartos, sala, varanda, co-
zinha, banheiro, área com porta
de serviço e W Ce chuveiro pa-
ra criada. Ver e tratar hoje e
amanhã ã rua Marechal Jofre,
86 — Apartamento 202, 2? piso,

Bloco A. Parte financiada

Opacabana Anto. a rua Djalma
i Irich, com 3 quartos, sala, cozi-
riia, banheiro completo, entrego
\;izlo em 60 dias, preço 420 mil
cruzeiros Cardoso, rua Buenos Ai-

res, 140 — S. 406 — T. 23-0698

Ipanema
POSTO fi — IPANEMA — Com lin-
da vista para o mar, alugam-se
ótimos apartamentos, com 1 bõa
varanda, 3 quartos com armário
embutido, cozinha, banheiro, etc.
ma Aníbal Mendonça, 71, com
Moyscs — Tratar ruasJonna An-
pelica, 150 - apt. 201 Mme. Lopes

27-9939

Flamengo
FLAMENGO — Vendem-se aparta-
mentos com espaçoso quarto, cozi-
nha e banheiro completo à rua Al-
mirante Tamandaré, 47. Constru-
ção bem adiantada, na «iltlma la-
jè, próximo da praia. Preços. Cen-
trais: Cr$ 145.000,00 — Fundos:
CrS 170.000,00 — Frente: Cr$ ...
220.000,00. Facilidade de pagamen-
tos o financiamentos. Entradas
desde CrS 45.000,00. Plantas e de-
talhes diretamente na seção de
vendas da Imobiliária Xavier Fl-
lho S A., à Av. Rio Branco, 111,
J* andar, sala 107 — Tel.: 52-5306,

com o SR. CRUZ

Vila Isabel
VILLA IZABEL. Terreno em bairro
Novo, todo constufdo em edift-
cios, vendo único no local 8,75 x
1475, tenho a planta para 3 apar-
lamentos e garagem. Preço 150
mil cruzeiros. Cardoso, rua Buenos

Aires, 140 — S. 406 — 23-0698

Quintino — A rua da Bica, 83 —
Vendo casas de 1 e 2 quartos," sala
cozinha, banheiro completo e área
— Entrada Cr$ 45.000,00 ou me
nos e o restante em 10 anos — Vi-
sitem e venham aos escritórios H
Silva, Av. R. Branco, 117 sala»
420-421 — Tel.: 52-3840 — Edf

J. Comércio

Quintino — A rua da Bica, 81 —
Fundos — Vendo, apartamentos de
2 quartos, sala, cozinha, banheiro
completo, etc. Entrada de GrS
50 000,00 ou menos e o restante
em 10 anos. — Visitem e venham
aos escritórios H. Silva. —- Av
R. Branco, 117 salas 420-421 —
Tel.: 52-3840 — Edf. J. Comércio

Subúrbio da Central
rua
Ca-
ba-

Eng. Novo — Vende-se a
lenente Azauri, 95, casa 6 —
su de quarto, sala, cozinha
nheiro e área — Entrada de 
55.000,00 e o restante financiado
— Visitem e venham aos escritórios
II. Silva — Av. R. Branco, 117 —
s.ilas 420-421 — Tel.: 52-3840 —

Edf. J. Comércio

APARTAMENTO VAZIO — Pron ia
pntreg", — Vendo todo do frente,
linda vista para o mar, com 3
quartos, 2 sala?, grande corredor
de entrada, ótimo banheiro luxo,
copa,cozinha laqueada, dep, com-
pletas empregada, área serv.
tanque, etc. Apartamento todo a
óleo e de fino acabamento. Pre-
ço 915.000,00, sendo 800 mil ft vis-
ta, 140 mil facilitados e 405 mil
cruzeiros financiados a longo pra-
zo. Rua Ronold Carvalho, 54, Lido.

Tei.: 37-11(15

Flamengo, Apartamento ã rua Fre-
sidente Carlos Campos, 13 apt. 7
Esq. com a rua Paissandú, 2Q-25.
Cozinha, banheiro completo, entra-
<Ja 100 mil cruzeiros e o restante
¦«00 mil cruzeiros financiados em
Ml anos. CardOBO, rna Buenos Aires

140 — S. 406 — T. 23-0698

Centro
SALAS — Vendo para pronta en-
trega em edificlo de construção re-
cente,* próximo da Avenida Rio
Branco, grupo de 8 salas e sani-
tário. Preço a partir dc CrS ....
350.000,00, com parte financiada-em
15 anos. Tratar com OSWALDO
SANTOS PARENTE — MIGUEL

COITO, 51 — 1" nnilrir

TODOS OS SANTOS — Vende-se
à rua Odorico Mendes n. 25, terre-
no com 50 x 20 ms. por CrS 
(J00.000,00. Tratar' na ADMINIS-
TR ADORA FLUMINENSE, S. A.,
à rua do Rosário, 129 — 1' andar

Quintino — A rua da Bica, 81 —
Vendo ótima casa de 2 quartos,
sala, Cozinha, banheiro completo,
etc. Entrada CrS 60.000,00 ou me-
nos e o restante em 10 anos —
Visitem e venham aos escritórios
II. Silva — Av. R. Branco, 117 —
salas 420-421 — Tel.: 52-3840 —

Edf. J. Comércio

MADUREIRA — Vendo casa à Rua
Padre Manso, 79. Preço : Cr$ 
170.000,00, sendo 70 mil cruzeiros
de entrada e 100 mil cruzeiros fi-
nanciados. Vêr no local. Tratar
com o proprietário à Av. Graça
Aranha, 200, sala 312. Telefone :

22-5376

MADUREIRA — Vendo casa pron-
ta, nova e vazia, à Rua Domin-
gos Lopes, 369, casa n. 2. Ver no
local e tratar na Av. Graça Ara-

nha, 206 - sala 312. Telefone :
22-5376

Encantado — A rua Manoel Vito-
rino, 417 — Vendo as casas 2 e
4 — De quarto, sala, cozinha, ba-
nheiro e área — Entrada Cr$
20.000,00 ou menos e o restante em
prestações de CrS 925,40 — Visl-
tem e venham aos escritórios H.
Silva, Av. R. Branco, 117 salas
420-421 — Tel.: 52-3840 — Edf

J. Comércio

Piedade — Vendo terreno à rua
Manoel Murtinho, junto ft AV.
29 de Outubro de 22x40 mts. ou
11x36 mts. — Zona industrial e
residencial com luz, gás e esgft-
'At — Tratar nn mesma rua n.

•Ur .. ¦-¦¦¦, <».,-,., .. ~-| : «D.8903

Atenção — Vendo à Estrada do
Mato Alto — Campo Grande —
ótimos lotes de terreno 40 x' 300
mts. Rua asfaltada, condução,
luz e água — Facilidade de pa-
gamento — Mnis detalhes H. Sil-
va — Av. R. Branco, 117 — salas
420-421 — Tel.: 52-8840 —- Edf. J.

Comércio

"'CONSTRUTORA SANTA CLARA LTDA

RUA SÃO JOSÉ, 50 — 9o PAV.

agradece aos seus distintos clientes a pre-
ferência dispensada, desejando-lhes um ie-
liz e próspero ANO NOVO, bem como aos
seus amigos, colaboradores e fornecedores.

m

ADQUIRA ESSA CASA Quase sem entrada
., „w „,„„*o an+parí-n financiada nela Caixa Econômica, estilo «bungalow», em cimento armado, teto de laje, Isolada,
Vende-se, nova, W^-ÍJS^^ÇtSiLi^fc^^a social; còm água encanada. luz, esgoto e calçamento; bonde* e $Mfe$taqueada, com «^«^-ijySLfflsSg?^^^ formando um novo bairro. Preço a partir de Cr* 97.000,00. Com a entrada
qua5,eAÇ«^ Ma f„d„ &al Crt flio00 mas só para funcionários públicos, civil ou militar, ou para empregados de empresas
deCr$:3.500,00,;'»4P^£!pf|*'^?.-^^'^S^-f^^SiS^urS^liSuA-lea «l«e não estiverem nas condições citadas, a entrada é dê
Ra£ti?u£r„ef«qUe tenh*ma!Vh„ ell ««TO incluída á escritura. «ORGANIZAÇÃO VASCONCELLOS»: Compra e venda de Imóveis
Cr$ 13.400,60 e a prestação ó de 

ffJgfltfffT W andar - Salas 1.204 e 1.206 - Telefones: 32-8461 e 32-8861. ___

Subúrbio da Leopoldina
Atenção — Proprietários — Leopol-
dina — Aumente as possibilida-
aes de negócios procurando H. Sil-
va, aue se encarrega da venda
de seus Imóveis rapidamente. Or-
ganização perfeita, sem trabalho
algum para V. S. Lucro certo e
seguro' — Trata de qualquer do-
cumento e se entende perfeita-
mente com os inquilinos — Nego-
cios & vista — Mais detalhes H.
Silva, Av. R. Branco, 117 —
salas 420-421 — Tel.: 62-8840 —

Edf. J. Comércio

Coberturas
cimento-amianto
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Pati do Alferes
VENDE-SE casa com todo o con-
fôrto moderno. Com o proprietário
Antônio Reis, rua Sfto Francisco

Xavier 152 — Apto. 101. —
Tel.: 48-9612

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
I • ,/; * Cr$
Tijolos furados, granito, milheiro  1 • 180.00

380,00
1.700,00

7,50
12,30
25,00

Botafogo
Aluga-st ,6 timo apartamento de
frente à rua Humaitá, 229 aparta-
mento 609 — De 2 quartos, salão,
saleta, cozinha, dep. empreg. tire»
com tanque — Aluguel Cr$ 
8.700,00 — Mais detalhes e chaves
H. Silva, Av. R. Branco, 117 —
salas 420-421 — Tel.: 52-3840 —¦

Edf. J. Comércio

Tijolos maciços granito,- milheiro
Telhas francesas, milheiro, de 1* 
Caibro de Peroba de 1», metro corrido 
Caibro de peroba, de 1*, metro especificado
Madeira de lei de 1», metro de 3 x 9 
Pedra britada n' 2  ¦"»•}£
Pedra britada n'  a58'w
FORNECEMOS TODOS OS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,
TEMOS OS MELHORES, PREÇOS DA PRAÇA, TEMOS CAMI-
NHÕES E CAMIONETES DE CARGA PARA ENTREGAR EM

TODA A PARTE DO DISTRITO FEDERAL.

IMPORTANTE:

NÃO TEMOS TELEFONE. SOMENTE ATENDEMOS EM NOS-

SOS BALCÕES, SITOS NA AV. JOÃO RIBEIRO 603, 580

ou 407. — Cliente amigo, caso queira fazer economia

em sua «nstrujão, ande um pouco mais e compre por
menos, com honestidade.

Apartamento no Flamengo
Vendo magnífico apartamento, com 2 quartos, ampla sala, d.e»«
pensa, cozinha, banheiro completo, com «box» e grande jardim
interno, vazio. Ver, à ma Correia Dutra, 47 — Apt' 108 —

 Diariamente. *•'-,

i

São Cristóvão - Apartamentos
(PRÓXIMO AO HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO)

Vendemos ótimos apartamentos com 2 quartos, 1 sala, banheiro
completo, cozinha com gás, boa área. entrada de serviço. Sinal
de Cr$ 60.000,00, e prestações mensais, a partir de Cr$ 2.394,80.
Despesas de escritura e registro .incluídas no sinal. Ver, dià»
riamente, das 9 às llfaSOm, à PRAÇA NATIVIDADE SALDA-
NHA, 10. Tratar em LEMOS, BORDA «Sr CIA. LTDA., à; avenida

Nllo Peçanha, 26 — 7' andar -- Sala 706 — Tel.: 32-1998.

C0S1HHAS
TIPO AMERICANO

Bi '^l^lIg^iffll^W COMPANHIA BRASILEIRA Dc Hf03UTQ5 EM CIMENTO AR"ftAPO W
Ila - taHia-bebedouro^^" > ^-^ j—u" ——c—-v. 

^=Z— M

Fabricamos calhas, tubos, fcTora»
bóias, chapas para ventilação,
caixas d'água (de 150 a 1.000
hs.) chapas lisas para divisões,
materiais para cobertura, cm
geral. Executamos serviços com*

ípletos de colocação • acaba*
mento doe mesmas.

^émm^£^^^a^^^^ar^^r^^a*^^^mT^^_\^^* 
""*¦
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APARTAMENTOS k VENOA
SANTA TERESA

EDIFÍCIO ISIS — Final de construção — Rua Almirante
Alexandrino, 686 — Apartamentos de Cr$ 270.000,00.
Financiamento de 70%. Entrada inicial: 15%.

FLAMENGO
RUA MARQUÊS DE ABRANTES^173 — Em comêfio de cons-

trucSo. — Apartamento de 2 e 8 quartos, garagií.
Entrada: 10%. Financiado em 5 anos, sem juros du-
rante a construção. Preços a partir do Cr$ 800.000,110.

AVENIDA ATLÂNTICA
EDIFÍCIO MARIA DO CARMO - Construção adiantada. —

Avenida Atlântica, Í.998 — Apartamentos de frente,
dois por andar. Entrada inicial: 10%. Financiamen-
to: 15 anos.

TIJUCA
EDIFÍCIO LOULE' — Construção adiantada. — Rua Mariz e

Barros, esquina de S5o Francisco Xavier — Apar-
tamentos de 2 e 3 dormitórios. — Preços a partir
de Cr$ 400000,00. Er.trada: 10%. Financiamento de
80%, em 5 anos, sem juros durante a, construção.

TRATAR DIRETAMENTE COM OS CONSTRUTORES,
INCORPORADORES E FINANCIADORES.

Construtora A. J. Brito S. A.
RUA MÉXICO. 41 — 8' ANDAR - TELS.: 42-1777 E 52-5301.

ÓTIMA OPORTUMIDÂDE
VENDE-SE esplêndido terreno plano dQ

22x83 mts., entre Vila Isabel e o Estádio,
próprio para grande incorporação, garage, co^
íéçio, casa de saúde, armazém ou qualquer ne-
gócio.de vulto. Mt2 Cr$ 900,00, faeilitando-se
40% ou estudando-se boas propostas. — Car-
tas à redação, a AMARAL.

GRAJAU
Vendem-se lotes situados em lugar aprazível,
no prolongamento da rua Araxá. Tratar na
Cia. Brasileira de Imóveis e Construções, à
rua Visconde de Inhaúma n. 65 - 4? andar,
fone 23-2878, das 9 às 12 e das 14 às 17 horas.

¦-—————————¦—^——¦¦—^

«•lho. • tubo»
•jtVfflM Eun. atnrioi: Rua Migutl Caule, 40-6x, Peilal 1974 tndtiei.0

m Mi, 33 3931 • 23-4838 • 23-1662 ,
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APARTAMENTOS - AV. PASTEÜR
Vandamni no BDIF10IO MONIQUK, m\ nniwtrugftn, n avnnMa l'Mi«ur, Junto mi n» IM, AU-

Íim,ii i'r- i.ni i VinuilM. <«.ih h quwtoi, mIi, mIoU, «Im u. i» vuudu iMMte
S&oVrSS.U^t «Koôp» .« opilfllw himi.Iii*.. área .»«« mvvJso r.;m ^U|«i4fflffiNtf,,, .....L» ii . liiiriiLi', Prlco»» nnrtlr de Ori MO.O0O|O0, oom «nunolBmanlo do BANCO of.»

VOÃdllM NlflUIIVMI

ir\K>HIIJAl(IA ÍMCLAMAIIR S. A.
mi. «d TBMflWfKMj <MWf< ll»lIM H M "«i».\\ t MffM HBÜJIIIHílífl VAUQM.I ««

porque:
ÉSão de baixo custo

Valorisam o imóvel
Economisam espaço
Abreviam o trabalho

de arremate
São adaptáveis a
qualquer área

Prefira-as também
o senhor em suas

construções 1

Produto da
"5UWIS DO BRASIL S. A.

Vrnjatni a or.nmiiiilo» i

mm tíyuí
A».AIml»fl«»'-ll.iii«. o, V! • il i

1#I. IWI11

Praia de Muriqui
Passe o NATAL, ANO NOVO e as FÉRIAS nesta linda praia

do ramal de Mangara!.ba adquirindo um ótimo lote na Vila

Balneária Muriqui ou uma CASA mobiliada, com dois quartos,

sala, coilnha e banheiro e varanda, fogão a gás, em terreno

todo murado, com uma entrada de 50 mil cruzeiros. Tratar

aoB sábados e domingos, em Muriqui, com DOMINGOS ou

DÊGIO. No Rio; — Avenida Rio Branco, 18 — 6' andar -

Salas 601|2 - IMOBILIÁRIA SÁO JOSE' LTDA.

PRÉDIO-RENDA
Para um bom emprega de capital, obtendo ótima renda, vende-
se um prédio acabado de construir, de 3 pavimentos, com «
apartamentos e 8 garages, em zona do centro, em grande ae-

senvol vlmento.
INFORMAÇÕES E VENDAS COM

Leonidio Gomes & Cia. Ltda,
AVENIDA HENRIQUE VALADARES, 148 - LOJA —

_j  TELS.: 32-8614 E 32-6414. —. r~

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
RIJA SAO JOAO, 15 - ESQ. 24 DE MAIO, 246 - TEL.: 45-8211
RUA CONDE DE BONFIM, 280 — SAF.NZ PEffA -r TES ¦ "" *"'

Areia lavada, apr. pelo D. N. E R , nr>3 . . .,
Saibro de 1» (Laranjeiras), m3 
Tijolo 10 x 20 x 20 — Especial granito, milheiro
Tijolo maciço, milheiro .-
Tijolo maciço, especial granito, milheiro

íerrenos a partir de CrS 12.000,00
Ollmo loteamento em Sfto fiononlo - Niterói. Som entmilu,
HOBftn linmllati., construção livre. Lotei residencial» g comer-
íliil», perto d» rodovia Amaral Peixoto. Agun.hr/,, ônibus e lo-
tiioílé». Hltunçfto privilegiada o ilo hituro. VUltoe ao» domingo»
o rnrladuR. Condução (tratl* o »em oompronilMO •'•«"» ¦•»»•
II, Uni, l\ iivnmiln "Ntlo Piicniilia. M - í» andnr

Tfll.l IMNWO. —
. Tratar coih
- Sul» íoh -

Tôlhn francesa de 2» — milheiro ....-,  • • is^iffi

m

28-15ST
CrS
95.0Q
65.00

1.200.00
450,00
550,00

• oi < 2.400,00
10,00

4.00
5,50

10,30
160.00
250,00

FAZENDAS - VENDEM-SE - ALIANÇA
•j II.--I.. mi ilhIiIIiIm». NtWldM l»'ln Ki fi Oi Bi.flW.J* ''J*!''"
•'uni uniu ii*Iiih Mílrli'» »• mniUlalí» n liara fim nilllit», r ino,
iu»»/, HiiiIlHi MiMhi», rHiiiiOali» w cn^iMili Mmm «'nirmlM iii' mm <
Hl ni iiiiiii» illilniil" il» Mli,i;ftii, W • lm ih hiih ii jiMiliMcIflHii,

Tòlhii francesa de 1», especial — milheiro
Adueln de cnneln, de 1', especial — metro ......
Allzares do canela, de 1» —- metro
Gunrnlçôes de canela, de 1» —¦ metro
Marcos de canela, do 1' — melro
Vaso Hiinltarlo, «Infonndo
Caixa d'dgua «Eternit», desde

NAO COBRAMOS CARRETO
Connilato sortimento <l«» madòlmi. Hernuln» « aiiorelliadoe, »m|Mm

llin..iin,),'N, ,ni, clmeiitii narlon ijlrangelrii, fnrro, *wljWii
liidiiliMiM, iiinnlIluiM, lAIhii» plaiina •; oniliiliiiln» do P»!*Kj«»
de ilneo •• ilum nio; opiMlboi •.hhHA.-Ion. omAoiIm, piiIhhi d muo.
..iimiiii'». i'Mi..m di« lorauwi fo»»»". hilm» mlyiniMdoii «"totro-
(lulu», ibuinfio, rirninn*i •MiuiqwB» w*!1 ,*, uttflM,,i wHM'
iIiIiIimi, DiaUrlAl il» Imnilinhii, lliilii', iiiiilirliil «Hnriill», !««»»
miuiiii furnmlii, ll"i •« wii/liln, Mniifemii* uni »*»»vli,'ii »"»lif«ll »*
{JAnWHmk - 1AHI ¦¦ rAI»»\, pai» «ntlflll. Imwmlai, i

llilllllrlllll, !'.|||||IMl|ll«il» IIMIH |I"I|III'IIM lim» MJflinili
*MMA<.M.» 1/Í'llA ,-aMnttPHi 4K-MII _J*ÍW'vm « ii v.im, nin.muiiu« à llll • ".Mm

¦ íi ¦-,-

:S5í^

m
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Autorizadas as concorrências públicas
Imediata execução da pavimentação de extensa

rede rodoviária
A população dos subúrbios do Dis-

trito Federal acaba do ser beneficiada
pelas últimas deliberações do Conse-
lho Rodoviário do Distrito Federal, au-
tonzando as concorrências públicas ne-

J_^_^^_____%^_^Ba^^S^^BÊSÊS^^^À

• _%_SSS__
B-C fl lij V fl. <«* IIIJ l^L / ^mm <* 1
_•_•»» H ea. __/ . *__w (fl 1i***» 50**, H _«^M-iS^5 \mmw cn 1
l_ w__l ____ _BE?i^_v'm^ ______F J__M wK HQ ___P»«Í_ ***¦-'II ______r __K

¦ _____________ ^BUfl^ ______H

_% *^__-X_______2 _fi 1
HB-_-_BBbB-_-__I

¦ - 
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*

cessárias Ji execução das obras de
pavimentação de extensa rede rodovia-
vja. constituída pelas Estradas da Anua
Grande, do Furão, alo ColéRio, do Qui-
turigo e Braz de Pina (.trecho íinal).

Essas estradas formarão, com ns
vias pavimentadas, existentes ou em
construção, um sistema de vias que
cnm pavimentação ale primeira classe,
sei vindo a vasta rcRlão compreendida
nela Avenida Brasil Avenida das^Ban-
uelras, Linha Auxiliar da E. F. C. B.
e pelos conlrafortes da Serra do .lu-
ramento, vindo assim beneficiar os po-
puiosos subúrbios da Penha, Braz^ de
p;na, Parada de Lucas, Cordovil, Coe-
lho Neto, Colégio, Honório Gurgel, au-
rlassu, Madureira, Vicente Carvalha) e
Irajft, com algumas centenas de malha-
res de habitantes.

ESCOLA NACIONAL DE ENGENHARIA

Aulas particulares
¦PMMARIO K ADMISSÃO — Pl-O-
FESSOR A ESPECIAIiIZADA. —

TEL..: 88-4120

MATEMÁTICA
VESTIBULAR - COLEGIAL - GINASIAL

En.ino com numero.o, «^2*WMR_S-
Telefone: 45-0173 — LARANJEIRAS

Tardim de Infância Colibri
RÜA ARISTIDES ESPlNOLA, » - TEL.: 4.-1IM - ™™f

cação
ií

CURSOS POPULARES DE LÍNGUAS

srs," pT, ^s^^i-__^*. —•***
RÜA GONÇALVES DIAS, 75 - 2< ANDAR. 
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AOS COLE GIOS
Professor de História e GeoBrafia,'títulos «le primeira ordem,

registrado, excelentes referências, longa experiência de 11 ano,

dispondo de horas vagas, aceita turmas em gmas.os de bom

conceito. Cartas para Sérgio D- 
_ 

Macedo, neste .ornai.

ATIVIDADKS ESCOIiAKES
FÍSICA io ANO — Amanha, ias

Í4h'30m transferida d;J dia 28, 2' cha-
niaalR i.ara a prova parcial, para a»
alunos: José Fernandes da Costa, Olln-
da Cesarina, Luís Augusto Sousa Re-
zendo, Geraldo de Calazans Gaisse
Neves, J(_é Flávio Sllvcrio, José Ge-
raldo Mourté, Válter Soares Klbas, Aha-
ram Manuel Nochin, César Ludovicu
Batista Valente, Manuel Armando Xavier
Carneiro, Carlos Marcelo Ribeiro de Pe-
tribú, Carlos Augusto Arcoverde Leal
de Barros, Alexandre Dúlio Vieira Dio-
genes, Robeato B. Leonardo. I

FÍSICA 2° ANO — Amanhã, às |
14h30m, i» chamada para a 2» prova
parcial pura os aUaaios: Serge Mário
Fonseca, Rogério Junqueira Colona dos
Santos, .Tuaicz Rosa, Jorge Pinheiro
Jòbirri, Moacir da Silva Praça, Bonito
Bruno', Fernando Rubinstajn, Luís Car-
los Rasas, Ildeu Roberto Coimbra Gar-
zen, Elpidio Costa de -Sousa, Antônio
Ronaldo Rodrigues da Cunha, Egberto
de Lima Maldonado. Funliio Arita,
Marcelo Moreira de Andrade, Antônio
Inái-ie da Silveira, Pedro Moacir Neto,
Maurício Barbosa Gurgel Nogueira, Fer-
dinando Vale Magalhães, Juaiez Es-
têves Dias Luis Fernando Vitor Ro-
drigues, Amauri Alves Pinto, Jac-i
Hergenhut

GEOMETRIA DESCRITIVA — Ama-
nhS, às 14h30m, exann- oral para os
alamos: Abram Szaja Rubinsztajn, Al
berto Pinto .de Aguiar, Henrique Ro-
dackl Hersz Lejba Grlnapel, Lourlval
Almeida Oliveira, Luls Guimarães Pinto,
Luís Venâncio .Tansen ale Melo, Mil-
ton de Freire Lobo, Nelson Vieira Parn-
plona, Nicola Provezano, Otávio Lopes

Curso de Física, Quími-
ca e de Biologia

Por motivo de força maior, comunl-
ca-se aos interessados que, as aulas
do curso de Física, Química e de Blo-
logia, destinado a candidatos às Fa-
culdades de Medicina. Farmácia e
Odontologia sô sô terão inicio no pró-
ximo din 2 ale .ianeiro. As referidas
disciplinas serüo lecionadas pelos pro-
fessôres drs. Rodrigues Pereira. Araújo
Feioe Raul de Paiva Belo. Informa-
Coes com o sr. Ribeiro de Almeida,
ii rua Esteves Júnior 42, das 15 às
19 horas.

da Silva Filho, Oldcte Petlt LobRo, Pé-
rlcles Pessoa Cavalcanti, Petrônlo
Aquiles Rib.ir,.j Boza, Paulo de Tarso
Carvalho, Relnaldo Marque. Berute,
Roberto Barbosa Moreira e Roberto
Muniz Rondon.

Gabinete dentário
Vende-se a.u aluga-se instalado na.
centro dai elalaiala», apalpai alai com
mia feriai I Hilter, Haia. X (l.K. a>
todo Instrumental. Curtais paara

êsuo Jornal noi) níimcro 40137

ZONA 1XDLSTHIAL — Vende-se
terrena, área IM* metros aiaiualrn-
ala.N, IH x 18 — Kua Luís CtVma-
ra U. aiaiiiian esquina avenida Uni-
sil em fronta» aa prnla de Raimos —

Telefonar 38-8280, Pires Netto.
Nilo so admito intermediários.

t f^^;íí%p^>/;>r'>v-'/•-'>;•^'-•f'• V._', :/,.,/''»/,MMs>s/&,//''#/á,M v ggg_a - ¦ ¦'¦

VENDE-SE
Vende-se uma boa casa em Campo Grande, junto à Escola Al-

mirante Saldanha, com uma varanda, sala, 8 quartos, banheiro

completo, cozinha,, área para tanque, entrada para automóvel,

condução à porta, água e luz. Tratai- com o proprietário, à rua
 Tupaceretã, 65 — Campo Grande. 

SEGUNDA ÉPOCA (GINÁSIO)
PORTUGUÊS E MATEMÁTICA

wm
If

rados nas referidas matérias De manhae ata™ 
tln;

I
ARTIGO PROFESSORES DO COLÉGIO PEDRO II91ORGANIZAÇÃO - EFICIÊNCIA - SUCEÍ.SO

Cursos: - PRELIMINAR, para os alunos
sem base e INTENSIVO em 1 ou 2 anos.
Exames em outubro e janeiro. Aulas pela
manhã, à tarde e a noite - ATE Nh 1
PEDRO n - Av. Presidente Vargas 866,
esquina, da avenida Passos — Tel.: 48-9.'.i».

Ginásio Pardal Pinho
Dir. da prof. MARIA V. PARDAL PINHO

Manterá em 1952, além dos Cursos

GINASIAL E ADMISSÃO,

turmas de 4.? e 3.* .Séries Primárias
Inscrições abertas

RUA CONDE DE BONFIM

Só é velho...
quem se sente velho!

LOÇÃO BRILHANTE
Diminue á seborréa

, n 1

¦ wm* _>w_r y
II -k-t-J-Flii
lkarT_PÍ.L

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
IMPRENSA — R.alizam-sc no de-
correi- <la semana na A. B. I. as
seKUintes solenialades: amanhã, na
sala ala. Conselho, as 1"> horas, sor-
teio da Cruzeiro do Sul Capitaliza-
çãjj quarta-leira, na sala da dire-
toa-la, as _7h30m, reunião da ONU;
no auditório, às 17h3Üm, sessão de
cinema da A. B. I.i às '.íOliSÜm,
exibição de filme promovida pela
Lüjjaeüb <la Tchecoslováquia; quin-
ta-folra, no auditório, às 20 horas,
festa do encerramento do curso téc-
nico do Instituto Rabelo; sexta-
feira, na sala do Conselho, às -0
limas, mesa redonda; no auditório,
às _0 horas, festival artístico; sã-
liado, na sala do Conselho, às 16
hnras, solenidade ria Legião ria Boa
Vontade; no auditório, às 16 ho-
ras, audição de alunos; fts 20h30m
exibição de filme; dominpo, no au-
(lilúrio, às *10 horas, cinema Infan-
til da A. B. I.i às 15 horas, au-
dição de alunos; às 20 horas, reci-
tal de bailados.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE
HIGIENE — Realizaram-se no dia
11 do corrente, as eleições para
escolha dos dirigentes da Socieda-
de no período 1952-1953, tendo sido
eleita a seguinte chapa:

Presidente — Mário Pinolti: vi-
ce-presldente — Amilcar Barca
Pellnn; secretário executivo — NU-
—son Guimarães; secretário —
Aristides Limaverde; tesoureiro —
Gastão Andrade; bibliotecário —
Bicha t Rodrigues; Comissão fiscal
— Ernani Argícola, Eugene Camp-
hell o Manuel .losé Ferreira. Co-
missão, de redação — Alteres Gal-
dino o Reno Rachou. Conselho
Consultivo — Adelmo 

' 
Mendonça,

Almir Castro. Aquiles Scorzeli,
Ataulfo Coutinho, Ernani Braga,
Fernando Bustamante, J, R. Sou-
sa Aguiar, Jandui, Carneiro, .loão
lí. Risa, •'. T. Teixeira Leite, Lln-
colii Freitas Filho. Luls Campos
Melo, M. .1. Pereira Filho, Mário
M. da Silveira e Orlando J. da
Silva.

SOCIEDADE DE MEDICINA E
CIRURGIA DO RIO DE JANEIRO

Em sessão realizada a 26 do
corrente foi eleita a nova direto-
ria da Sociedade <|ue lhe regerá os
destinos durante o ano de 1952. A
posse rios novos membros diretores
está marcada para o dia 2 rie ja-
neiro. à-i 21 horas, na sede da en-
lidade, à av. Mem rie Sá n. 197.
Ê a seguinte a diretoria elella:
presidente — Aurélio Monteiro; l.o
vice-presidente — A. Campos ¦ da
Paz Filho; 2.<> vice-presidente —
Humberto Barreto; secretário geral

Válter Gentile de Melo; 1.9 se-
cretário — MiWo Sanderson de
Queirós; 2.9 secretário — Guilher-
ir.e Romano; 3.9 secretário —Vál-
ter Rodrigues; orador — .loão Car-
doso rie CasJ.ro; tesoureiro —Mau-
rlcio Telcliholz; diretor da Revista

Neves Manta; diretor do Mü-êu
Armando Nunes da Roelia: bi-

bliotecário — Hélio Caldas, I.uls
Capriglione; comissão de Medicina

Pedro Nava, Flávio Miguez de
Melo, Ugo Pinheiro Guimarães; Co-
missão de Cirurgia — Arnaldo de
Morais; Darci Monteiro, Paulo Sea-
bra; Comissão do Farmácia —
Abel de Oliveira; Carlos da Silva
Araújo. A. F. ria Costa Júnior;
Comissão rie Policia — Alfredo
Monteiro, Fernando Ellis Ribeiro.

SALA-- CATETE
Aluga-se, de esquina, no melhor ponto co-

mercial (largo do Machado), com sala de es-
pera e telefone.—Tratar, segunda-feira em
diante, no Foto Cunha, rua do Catete, 325, 1.'
andar.

PEDREIRA
(ENGENHO DÀ RAINHA)

Vende-se com 50% de sinal, e o restante, a longo prazo, à rua
Ctíerenté. TRATAR com DftCIO, à avenida Rio Branco, 18 —

fi" andar — Salas 601|2 — Imobiliária São José Ltda.

SR. PROPRIETÁRIO
Atualise sua renda!!! Se o seu prédio, editicio, vila ou terreno,
não dá renda compensadora, nos encarregamos de organizar „
realizar a venda doé mesmos, retaihadamente, sem nenhuma

preocupação para V. S. Tratar, à rua Buenos Aires, 140 — Sala
 406 — Tel.: 23-0698. _

1

1

f

TERESÓPOLIS
LOTES

A PARTIR DE <Jr$ 12.000,00!!!
CLIMA! — SAÚDE! — BELEZA!

No mais lindo recanto da Serra
Se V. S. deseja, de fato, usufruir as delícias da vida campestre,
adquira um dos magníficos lotes do PARQUE BOA UNIÃO.

PAGUE COMO PUDER...
Emp. Com. Imob. MARAGIL, Ltda.

RUA DA QUITANDA, 74 — ü* ANDAR - TEL.: 43-7125

TERRENOS À MARGEM DA ESTRADA
PRESIDENTE DUTRA

Vendemos lotes residenciais e comerciais, luz, força o água en-
canada, servidos por trens elétricos, ônibus e lotações, a 20 mi-
nutos da praça Mauá (via avenida Brasil). Posse imediata.
Temos diariamente condução ao local. Visitas sem compromisso.

ORGANIZAÇÃO TRIUNFO IMOBILIÁRIA L. T. D.
TELEFONE: 32-6160.

Casas modernas - Jardim Sulacap
PROPRIEDADE DA SUL-AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO

EM CENTRO DE TERRENO 12 x 40, A 8 MINUTOS DE
CASCADURA. ENTRADA: Cr$ 30.000,00

Muita condução (ônibus, lotações e trens elétricos) — Local sau-
dável e fresco — Bom emprego de capital para revenda com por,-
sibilidade de ótimos lucros, em muito próximo futuro — Valo-
rização imediata — Todas com varanda de frente, sala, 8 quartos,
cozinha, banheiro completo, jardim, quintal e entrada para auto-
móvel. Das primeiras 400 que estão sendo construídas, serão en-
tregues algumas dentro de 5 meses; restando poucas a venda. —
Com mais Cr$ 20.000,00 receberá as chaves com o respectivo
«habite-se», para ser, pago o restante em prestações mensais ile
CrS 1719 40. — Preço: CrS, 200.000,00 — Condução da Companhia
aos interessados. — -Mantas e detalhes: — Avenida Rio^ Branco,
111 — 1» andar — Sala 107 — Tel.: 52-5866, eom otsr. Arcillo Cruz,

GLÓRIA
Vendo ótimo apartamento com varanda, 1 quarto, 1 sala, co-
zinha, banheiro completo e área. Preço: CrS 270.000,00, com um
sinal de Cr.S 120.000,00 e o restante financiado em prestações
mensais. Ver, diariamente, alas 12 às 14 horas, à rua Cândido
Mendes*, 61 — Apt' 401. Tratar com DURVAL VERRI, na firma
LEMOS, BORDA & O.TA. LTDA., à avenida Nilo Peçanha, 26 —
Sala '701 — TeL: 4_-fiS.fi, das '<> as 12 e das 14 i.s 18 horas.

ÓTIMA OPORTUNIDADE
Terrenos industriais

Grande ocasião. Continuação da avenida. Brasil — Parada d«

Lucas — Avenida das Bandeiras e Presidente Dutra — K. 18 —

Vendo lotes mínimos de 10.000 ni2, até 500.000 m2. Trata-sn.

com M. J. FERREIRA — Avenida Nilo Peçanha, 12 — 10' andar
— Salas 1.013J1S.

\B.naimrwuA-m

___

e evita t caspa.
Devolve a juventude
e a côr natural aos
seus cabelos.

ENG. TiTf| | llllfl Av- Rio Bmnco ,34
CIVIL lllU LlllU S. 406 -421769

Compra e vende apartamentos, casas,
terrenos, áreas, sítios e fazendas

1

MIGUEL PEREIRA
LOTES A PARTIR DE CrS 14.000,00

Vendo a 5 minutos da Estação, com água em abundância, em
prestações mensais a partir de ür$ 250,00. Tratar, à. avenida
Nilo Peçanha, 26 — Sala 208 — Tel.: 42-9356, com H. LIRA.

JARDIM BALNEÁRIO

MARALEGRE
PIRATININGA

IOT6S EM PRESTAÇÕES
DE CR$ 150,00

Av Rio Branco. 99 • 12/» ond. » Tel» 43-?6M

r_*ur__-f-»_H>

UAIOUATÔRiO ALVIM a FREITAS S.A»
S. PAULO

Belford Roxo
Veaiale-se — l>m lindo loto de
terrena, de esaitiinn ain nau San-
tais Netn, senda. 13m dc frente
pa.r SOm. da* fainda.. Própria»
pnrn, casais alo iiesócio. Preço
Cr.fi 30.(100,00. Tratar n:i ave-
ii i cl .v FranciBCo Sá, 312 ou
814 com o sr. Santos Netto.

L

Instituto Brasileiro de Educação

ADMISSÃO GRATUITO
Jardim de Infância - Primário - 

_*rt.mÍ?Sà-3_f«_:«i?Ían0
Violino — Educação «sina — Bailado infantil.

CURSO SECUNDÁRIO
Mantém nas ferias o internato e a» curso de ferias.

— EXAME DE ADMISSÃO EM FEVEREIRO 

ELETROLIXA

S-ivV

Escola Técnica de Comércio
Instituto Brasileiro dé Contabilidade

(Sindicato do- ConUbilita» do Rio de Janeiro)

R. Buenoi Àire», 2,83 — 2' _nd. — Ed. próprio -
Tel.: 23-4587

Curso Técnico de Contabilidade
Corpo Docente Especializado

Turmas pela manhã, à tarde e a noite

Mensalidades módicas, garantindo ao aluno «m pecúlio
de Cr$ 5.000,00

SANTA TERESA
Vendo apartamentos de 170.000 a 400.000 cruzeiros, com pequena I j
entrada de 4.250 cruzeiros e prestações mensais de 2.550 cru-

zeiros. Com 50% financiado à lonjro prazo.

Construtora Fróes Cruz Ltda.
R. México, 45,3.?, salas 301 e 30.., Tel.: 52-5299

SÃO CRISTÓVÃO
Junto à Cancela, ã rua Emerenciánn, vendo «ítimai apartamento,
com 2 quartos, 1 sala, copa, cotinhu, banheiro completo, depósi-
to e área, <".>ni um sinal de Cr.? 135.000,00, e o restante, em
nrestaciíes. Plantas e maiores informações, com DURVAL VER-
RI, na firma LEMOS, BORDA * CIA. LTDA., a avenida Nilo
Pna-nnha, 26 — Sala 701 — Tel.'. 42-11500, das 9 as 12 e das

14 às 18 horas. 

EMBELEZE O SEU LAR...

M

CURSO DE ADMISSÃO
GRATUITO

GINASIAL E COMERCIAL
DIURNO E NOTURNO _,_,-,.„«

MATRÍCULAS ABERTAS - EXAMES EM FEVEREIRO
GARANTIA DE EDUCAÇÃO - O EDUCANDARIO BUY OM-
BOSA - Sem despesa alguma para seus alunos - wnnite-lbm
a conclusão gratuita do curso em que estiverem matrlcuiaaof
se vier a falecer o pai ou pessoa que lhe custeava os estudos.

Eduvandório Ruy Barbosa
SOB INSPEÇÃO PERMANENTE

KxJA GAGO COUTINHO, 25 - TEL.: 25-2808
LARGO DO MACHADO. —

IP
,1 i*

CURSO VESTIBULAR
UNIVKRSIIMOI'. CMúLIÇA

Em preparaçftiD paru u Faculdade do Dl-
rollo, FiloHníiii e Cuiw) de Jornalismo, Fun-
clonarA n paríli- do dl" 'l de Janeiro, AiiIiim
di.M h nu ll horai da manhfi, A« inwTiwj
ja estão aberta*, - Itua Hfto CAmwU*, m
mm joUf-j-rJO,

ui __». I
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Leilão Judicial - Vicente de Carvalho
PRÉDIO TÉRREO

Rua Iberê, antiga rua Ribeirão Preto, 741
Antigo 139, antes 72

Mede o terreno 16,00 x 40,00
AFFONSO NUNES, autori/.ado nov alvará do MM. Sr. Dr. ilul/.
de Direito da i* Vara de Órfãos e Sucessiies, Cartório do 3'
Oficio, venderá em leilão, sexta-feira, 4 da» janeiro de 1952, às
16 horas, em frente aa» mesmo; prédio térreo do Espólio de
Eponina de Almeida Vale. Mais informações: — Tel.: 22-3111.

^ _H&

Se quer polir o assoalho

Sem cansativo trabalho,

Sem multo tempo perder,

Use ELETROLIXA, senhora

A maravilha da hora

Que todo lar deve ter.

BALNEÁRIO

MARflZUl
PIRATININGA

IOTES EM PRESTAÇÕES
DE CR$ 400,00

>v. Rie -ronco, 277j* $/ lAOl^Jd. 52-3115

f3ff^^Ul^jyP**^-_Z_ VARANDAS ENVIDRAÇADAS EMi

^éM"*1^^^ ]| • ALUMÍNIO o ferro

I, 

• MADEIRA • METAL
COSINHAS AMERICANAS EMi

I I _J L_ ' I «'ALUMÍNIO
t__:__. ^_^!Í^-:=:::::*^::=:^^ • MADEIRA

! 
-—  '^^^iJ • METAL INOXIDÁVEL .

—-* -^ r ARPOSa %~^~%jí -.^ MOVEIS E INSTALAÇÕES »

_**Vf^t^rmi% tf AV. MARECHAL FLORIANO, 6-S/803 O
fg0'*m j r^pSSfcj^» (LARGO STA RITA) »

23-3549-^ÜB
_-_g ía*ÉPÍÍKH^ E PEÇA A VISITA DO NOSSO TÉCNICO

tÊÊfmEiaf^y "<+.-:¦::'¦ ¦¦'*:.'»'í'^>!'IB^fch__

I aw^inHi,
¦ -»_-.«.. i_

Na serra e
a 2 passos de Rio

ÉLTCTROLIXA lixa <i iiNsaanllHi deixando n HUiieríloio Ilin a
nlva, ppontn pan. rcoebor » __rhi ri oplloável a>m encBrodelrn» «i«
n brc6vb„. Inoluiivo i.uht«»ii«». ít vt.ndn h»i bpm «''»•»»¦» oo varrio,
Pnm úà KiiKTMOiiiXA: CrJ Sgom ruir. »'( J0fM_dB*llXM,
LlKHH mviiUmi* Mm iiliitofiialaiH; Cri 10,00 «i ,I^K". ATBNÇAOI » ¦
Cllllllllla» aailll HN imlllICfiM. KhI|.I »» HIHI'1'II BlfltrOlIXfl KIHVMflH
uai rilivo. N'»" ii«''iiiiii« iia- InUrloi', BUnr h m»ro« nn fnpfngfltu
udúVÀ», «''lltKKIAH I'. ACKMHCiltIOH RM IW.HM, J'AHA

VINDAS A VAREJO E ATACADO

ELETROLIXA LTDA.
¦ < • HS-kUMIl ÍM *fft**L'p

¦ 0 i;gájBjjiiãj;i*Jí

miim,Muim.wiu.%t*m
>I4'>> •' ':

Imebillarla Ltda.
Lototimnnto ol« lotai,

grcm|a. 0 fitloi
"l-itrlte aa J" etltlo da
Vaiiaufêt, »..'. a n" 4, éa
»..»/./.. tam a durai» II"

/...,.I'l« ' li«aa Ul A, M'.».ll
Av. Qm-n Aranha, If6,

11 " anéw
UU, sn.'.:'. t If -wj

TERRENOS E CASAS
Residenciais, comerciais, industria is, lotes, chácaras, sítios para lo-

teamentos, granjas ou aviários. week-end, lavouras, etc.
Procure a AGÊNCIA SOUZA — Rua Coronel Agostinho n.' 87-A,
que lhe vende à vista ou a prazo. — Condições a combinar — Teie-

fones: 1008 e 634 — C. Grande, Distrito Federal.

APARTAMENTOS - COPACABANA
Vi»imIi'imi.» im MDIVIOIO OIBUi *>•<.» .. rim ToiioleroN, !«i ni, (íHihon iipiirdinionliiN om inmniemnh»
iiiiiiiiiiiuiii, ii.iii «iiiii, h iiuirtoi. iiiiniiii.oi i'iniMiiiiiii», i|iinrln <l«* fniifiropilii <¦ iIijiiiiihIôiiüIii»». k»
i.ii-i- »- .pliyyroilllli.i l-M'i;«m * imilli ilu <'r» nilil,IMlll,iMI, rum lliiiiii.iiimcnlii »i» n\ < u IM I AMA
m wn m, An .if* ¦¦"'¦ #111 i" muni initi* ilu kc; , poiu t, Vrlm ItíforwiHivftí»* • «"iiiJa* mpIii-Iw»

nio 11III A HIA IM. l. \ m \ lt 1 s. \.
IIAMAI |«
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CARTA I»'.: LISBOA

A componha ci favor do presépio ou o rfttristianiin^tio do
Nntal — Uma árvore de folhas poéticas — Por todo o

mundo se sente a necesidade de mais poesia — 0 acordo
ortográfico e várias notas

ÁLVARO PINTO
Diretor rie "Ocidente" o "Revista rie Pnrlugal"

ISBOA. 
2*4 DE DEZEMBRO — f.slR

. Natal l<=pi dado ensojn a bas»
lanle* manifestações .lc protesto

centra .. barhatiiii: níirriicn rir vestes
vermelhas, une anda por al a vender
brinciueclcts .- nue mais. pau*.*.* um per»
urina cm carnavalesca riu .nir uma fi-
i.*ia respeitável dn sinilmlngla cris»

Há 'Tii-ít fir tlnis mil rtnns •» a con-
tsclmentii iiieiiirirável foi n nasclnieii-
ti. rjo Jcsils nilni liriv.. ImpriivisBrlo iinr
José p Mana. a quem (lepnis se jun-
taram os pusUteps e h i;pnt.n rin pu-
v,., ns loca dores e os fldnlEns, e am-
na p<; Reis M-Hcos 'lur vieram He
!.™ec:. terras paia adorar .. Mp.iI-
ho

Que nos lilUinuü vcei.tlus se lenl.H
Interpretado a Natívldade de muilas
» lanadas Cormas tanlu na gravura
eomo na pintura c na escultura, é
lógico e si5 prova .. engenho arlts-
tiro dos que tomaram o assunto pa-
ra seus trabalhos, Que, porém, s*
desvirtue a delicada e enternecida
tradição para se exibir com a raie-
goria de Tal Nnlal um velho de gran-
ries barbas, vergado ao pèsn ilo enor-
mt sa. nu .vsin rliri.i de lirlnque-
rins •-¦ r f*VHv.\n\.í\ f.-it- nfin suporiam
i*» admiradores e propagandlslas .1..
Presépio, que .iã se orga ninaram em
Associações inlcrnacionais.

B na verdade rilz mclh.ir " 1'resii-
ri. .'i.ri, a singeleza e a ternura riu
acontecimento.

Pm Ir.flo o Pais liã Presépios mie-
res. s anles. mas ->s mai»-. afamarjM.s
_5tâo recolhidos em Museus ou cuar-
dados por particulares, i\ur mal <>s
exibem por causa da sua Eragilirta-
t!c.

Há. porLanto. mie uttconlrar unia
solução prática para ... problema p ê,
sen. duvidai a produção dr muitos
miUiarêü dr presépios inspirados nos
de Antônio Ferreira, Machado rie
Castro ou de ontrr.s barri-las annni-
mo& que ião helas figurinhas mo-
rielaram. mas sem tantos requisitos
ris originalidade, e rie substância mais
resistente.

Então sim que se poderá fazer
guerra eficaz an 1'al Nalal e a. Ar-
*r>r» que. ainda paia mais harbarida-
ri" representa sempre a mutilação dum
(raoioso pinheirinhn ariolescenle que
eslava na terra em agradável nes-
rlmenlo e se viu, do súbito, barba-
tflmente rletíolado.

!¦¦. nn Brasil, em pleno verão, mais
Incoerente é ainda a árvore do Na-
tal, com algodão em rama a fingir
de neve. .;

«ARVORE»
Outra árvore, mas sem mutilações

nem esotismos, •'* umn hçla revista
aparecida au findar deste Outono lendo
como fiilhagem brilhante e silgesti-
va formosos pnrn.as pm prosa r
\ fi so duma geração que exalia a ne*
«essidade ria poesia lanlo no plano
na criação cnmn no da ricmai\da
üuciaf.

Há n;, iiovii revisla poemas de aili-J
tores que aparecem pela primeira
ver em público ou agora melhor sc re-
velam.

Kls m*iis nomes : Aulóniu Vera.
(.'ristóvam Pavia, Alberto de **a*
oerd.i. Antftnio Luis Mnila, Eeilo
Gonçalves, Raul de Carvalho e Luis
Amai".

Jorge de Sena traduziu puemas de
SLeplien Spendei' <* Antônio Ramcs- Ko-
sa milr...s de l.ené Char.

Mais colaboradores : Eduardo I.ou-
lenço, Antônio liamos Rosa, Aliam
Salema, .Ioró Terra, Fernando Viei»
ra, Sebastião da Cama. .Matilde ric
Rosa Araújo. Vasco iranria.

A crllica é frita por A. H. K., Ha-
vir! Mourão Ferreira o .T. T. » in-
cjriiu desde Ingo sôhre os se-
RUintes livros de versos : < Hora en-
tendida*. rie Maria ria Kncai na-
vão Ralísla; 'Dez Odes ao Tejo . de
Armlndo Rodrigues; «As ('ooirienu-
dns líricas . dc Fernando Role-
Um; .:A vigília e o sonho», de
.'losé Fernandes Fafe: .As palavras
Interditas», de Eugênio de Andrade;
Corpo Invisível», de Mário Ctfsarl-

ni, ric Vasconcelos! ..Coral . de Ru-
l'ii de Melo Rreyncr Anrirosen: *P
mas . de Allieiln de Lacerda; I.i-
nha dn Horizonte , de Agulnalriu
Fonseca.

Há viço, frescura, desassombrn nas
lólhas desla ¦ Arvore , uue apare-
ceu jâ frondosa p com boa sombra
para rpianlns a ela se possam aen-
lher.

RraficHinenle, a revista é hem
apresentada, Irás na capa uni sim-
hólico fj sugestivo ca ha*/ dc fl"-
ies p frulns e Lima Freilas rlese-
nhou um vigoroso extra-texln.

Havendo como liá tantos poelas em
Portugal e muitos leitores e leitoras
de poesia, p dc esperar fine «Al-
vore» cresça e- estenda suas raízes
de forma a vencer Iodos us venda-
vais que costumam fustigar c vencer
esta espécie de publicações.

O ACORDO ORTOGRÁFICO
Tem sido publicados ultimamente na

Imprensa portuguesa alguns eloqüentes
ailigns do distinto filólogn brasileiro,
clr. Jnsé do Sá Nunes, que, com a
sim reconhecida autoridade e profi-
ciência, sp bato há S anns pela

(Conclui nn 2' página)
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KUAS E BAIRROS DA CIDADE

QUINTINO BOCAIÚVA E ASSIM
Flagraiile rio modo como se esbanja o dinheiro do povo a obra pai ali-

—— sacia da rua Padre Nóbrega
Uma .escola caindo aos pedaços p as pontes da rua, Amália, — A rua, Paiva e o pan! que é a

Travessa Andrade, onde se pensa nos «Tigres»,.,

«Brasil, grande terra rica
Muito se rouba e ainda fica...» Reportagem de SÉRGIO D. T\ MACEDO

rl»r a rl i c o e s d c» B r u x e I a §
Newton Freitas

\WmSÊmWÊ

7SS REPRESENTAÇÃO
I'ma tistm maiorei-

FABRICAS BE FOLHINHAS
e?tabe*]ecida l»á meio sérwlo, oferece

ètteias eenA^es i »rtan.8«N.nto ric esmissãn a
REPRESENTANTES e VIAJANTES na Capital
« jm. tníerior. Moetruário à ©rédito. Exigem-sé

iteferêifi«iag. Ofertas direla-meute á
fmm rnmi. ¦ Caixa Postal 5253 - S. Paulo
S. X. pMttfif. 32,-029

LUSTRES OE CRISTAl
Uto d^ixe tfe ?er a
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PHINKI.AS -- dc/.oinhio, Hh uni lll» |
in-ifi muilo velho o (pie n.lo í, penso, |
ne orlcem m-lpnlal. que *!"¦ ¦ Quom
am» uma nlilade anui seus snillos...
Islo nuel' (lizer, piii litiRiiacem Hlogôrl»
cn, quo finem ama um lucar «ma «iniln
itikís suas Elniias. F.u i-nliolanlo gos-
1.-11 ia rio aperfeiçoar o provérbio acres-
(¦(•mandi.. seus sanios e seus diabos.
Suas glórias o suas misérias, seus dc-
fi.los...

Na pequena cidade dc Bruxelas eu nan
ni" cansei ainda dc amar seus Snntns:
Penso em Roroi' dc Ia Pasluro, tillo
Wan der Weydcn. vallon o penso em
Van Eyck riamene.. um c ollll'.. fa-
7er.rio do Século ¦v-'i" " Século de es-
im iidoi- dc pintura linrgonhesa. Ten-
fo cm Sluler lixado em Rruxelns, ins-
iiilo como ciirpintelro na Corpornçfio
rios ditos carpinleiios e fazendo ai|üü»
le Grislo impressionante quo marca-
iá soxinho. (.'nm as pequenas esliilue-
lns rio lúmido dus Borgonlias uma n*,-
\a ciapa na nscultuni medieval. 1'cn-
sn em Druegliel, pai. filhos: penso
eni Memllnir. Van der Gncs, fíerard
liaviri, Renly, QueilUn-Mel S.\ s. Olho ás
\i7r*i cerlas ruas e admlln quo repe-
lem ainda as paisauens rrinleillas da-
nueles ailislas c cm certas esriuinas
riiurmurn dc mim para mini : aqui es-
líve acendendo certa noile seu ca-
ilumVio o velho Bruegliel... Nos mur-
rtlúrlos das árvores quantas vezes a
gente evoca as palavras de pessoas rle-
sapareeidas há muilo Icmpo! K é as-
sim. que vejo nas folhas que caem
pelos jardins e avenidas a presença da-
queles dramas, daquelas revoltas, da-
quclo esplendor obtido por dezenas, cen-
tenns dc artistas qeniais. Mas., con-
ludo. fis vezes me falta certa coi-
fia para admitir que Bruxelas tenha
sido cenário de tantas glórias. Esta
coisa é o progresso que foi matando
um a um n recanto amado em que vi-
veiam aqueles homens e onde mui-

deles enterraram seus sonhos c
e.mores. A cidade atualmente c procres-
sisia, avança au rllmo modeinn e dei-
xa paia Irás eomo uma lenda Ludo
acuil" que os livros nos ensinam e aqui-
In' que a I i-ariirãu lecollieil em suas
lendas. V. rtín* falo no desaparecimento
longínquo do passari" medieval, rle
Carlos o Temerário ou de Erasmo, que
passava, suas férias peln bairro de

Anderlectil '1M7 t> ir.nj... mas de um
passado próNlmo, tâo próximo meir
ino que parece a mun havei* ilesapa*
íecidn apenas na gurri a de IUII. Falf*
nn quantidade rio homens Ilustres que
r.qul se fixaram nu aqui vieram um*
mi dez, vezes por diversas dreui.st&n-
nas c dos riunls nAo existe nenhum»»
leleiència serfio as cióiiicas çscrl»
l.is. os velhos jornais, ns livros dc hls«
lóriii, as cartas c ns relatos pes-
soais.

Hnplilnmonle para não assustar mui»
fu o leiini' resumirei alguns nomes : Car»
|ns Marx que chega inesmo a airan.Mr
uma casa cm Maelbeek em 1S'1T': Ban-
iui o lev-uluciiinário raniosr. que ilní
'II anns que leve de viria mais da me-

lane passou nas prisões de vário»
pulsos, especialmente da Franca, tam-
lim arranjou uma casa em Maelheefe 118
tua Verde!.. As irmãs Bliinl.c que aqui
Vieram ca.Ia uma pnr yin* xea d»
inslilulriz, governanta im simples amas-
ilccnaves... Clwteaubriaild... Voltaire.
Ryri.ii c Watoniich... Vlctor HugoqÚÍ
niiiil cslévc lalve/, \-inle vezes pois ;eil
filho eslava casado e fi.xarlu na ridadS
ar.mlc exercia a profissão de ienia-
lista liheial e ide politico dc van-
Ryiuii c Metevnicli... Vlctm' Hugo qut
nasceu c mnrreu. a êsle neto viclur
Hugo dedicou páginas e páginas ris
sua correspondência sentimental na
qual encontramos, aquele romantismo
ativo e não lilerárin rio qual sabemos
ser o autor seu máximo representante.
Charles Hugo vivia na rua ria Astro»
inimia e désle filhn Viotru* Hugo tev»
grande orgulho pela atividade revolu-
cinnárla quo exercia...

Bruxelas hoje 15o esqueniáliea e com
a vida lãu simplificada, k americana.
podemos dizer, leve suas k-rmesses per-
ir.uncntcs, suas noites ric haeanais ale-
gres, suas tradições de hoa comida (ain-
.i.-. permanecei e hoa dormida, <Capl-
f.í.1 da alegria assim a chamou um poe-
Ia rio Século XIV, o qual lendo que dei»
s-ar a cidade deixo.i escrito em verso!
sua tristeza : Relles chambres, vina rii
ií ms. iimlz, tis.' Connins, plouvlers et
eapons, ei. fesans,/ Compagnie doure et
conterlses gens./ Arlieu beaulo, Uessí
et tous Heíiz.. -

Eu deixarei, velli" Braga, .tA prometi
«,0 Pé-rie- ferio, Uma elogia.

Tinia seu C A BELO com

ORF-LÉNE
Ê um oroduto do AMÉRICO

A União Fabril Exportadora S.A. (U.F.E.)
DESEJA BOAS FESTAS E PRÓSPERO ANO NOVO

VENDA ESPíCim
0€

FIM OE ANO
WSBPi»
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íinteleze sua residi nela
fflCUlTO^St O PflGUMEHIO

Pr>ffcnire «m «t*l«tía tfe UJSTRCS Oí dçi"STA»t*~ tfa tratficSinral «ifa

OllERTQ SILVA VUSCDlCílOS
íobFieorão proprtp e 1nrportaç6o
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DUAS 
ESTAÇÕES foram ime-

ditamente abertas ao trá-
fego, quando se inaugurou, em
29 de março dc 1858, a E. F.
D. Pedro II, posteriormente
Central do Brasil, Campo, hoje
Pedro II, e Cascadura. Nomes-
mo ano abriam-se São Cristo-
vão e Sapopemba (Deodoro,
atualmente). Seguiram-se Sam-
paio, Derbi Clube e Rocha, em
1885 e Cupertino, a 1 de maio
de 1886. Cupertino recebeu
posteriormente a designação de
Estação Dr. Frontin, nome que
foi modificado para Quintino
Bocaiúva, em homenagem ao
ilustre republicano e vibrante

! jornalista da propaganda. Na
I segunda administração Fron-

tin, em 1910, quando a ferro-
vi- passou pnr diferentes obras
d- remodelação, retificou.sr a

grande curva da linha, entre
Piedade e Quintino. Temos,
nor c.onseguintfii n"*. Quintino
Bocaiúva è dos mz-is velhos
subúrbios da Central, bem mais
antigo do que o Méier ou Ma-
riureira. E para mostrar que
teve apreciável movimento em
«eus primeiros tempos de vida,
basta dizer que do dia de sua
inauguração a igual data do

I ano de 1896, passaram pelas
; suas plataformas 988.425 pas-' 

sageiros, segundo estatísticas
t oficiais, o que é bastante, le-

vando-se em conta a população
do Rio de Janeiro, ao tempo.

•fa Progresso ao

As obras paralisadas da ex-futura "Escola Normal Carnir.*-
Ia Dutra», em Quintino Bocaiúva, onde. ->stão enterradas
dezenas de milhares de cruzeiros e um aspecto da inqua*
lificável rua Ester Correia, é o que mostram as fotografias
do alto. Em baixo, as carroças de leite, na rua Amália e um
«flash» da rua Paiva, onde se espera ver surgir, a qualquer

momento, um «Tigre» colonial...

largo
in cul ni riu (Io (|)|H s-el'IM

licito esperar ps;sa antigüidade
nao trouxe Ifejc-f'"-''" a Quluti-
nn K..ca iu vn, que eontltiua "
rlnrrniiar tendo « progresso
passar an Iara", esquecido rios
poderes públicos, abandonado,
niosirii., sob múltiplos nsviectos.

Quem percorro cuidadosa-
uiente esso subúrbio, principal-
mente a parlo quo fica ao Indo
direito du estiicfio, soillo-se
clmcudo dln nto da imiltipliei-
(bule dos (|uu(Iros ilo desleixo
p* ilu infindável sucessão de
nl.surdos.

H.slavanios convencidos, nlA
agora de i|ue eni nialérbi de
• ruas • Inqualificáveis seri.-i di-
firil o Engenlio de Denfro ser
passado parn a retaguarda: jfi
hi.jp, porém, nossas eouvicyíies
e,«tfi.n seriamente abaladas. Re-
suaríamos pm conceder n Fre-
feitura o grande prêmio do
incúria adminislraliva pelo que
lem deixado do rcnli/nr no
Iflngenho de Donlro ou pelo
que nãn tem felln em Quintl-
no Bocaiúva, pois qtto, sincera-
íiienle, seria ) om difícil resol-
ver (|iinl dos dois bairros esfil
om piores condições: constitui-
ria problema bastante com-
plexn decidir qual dos dois se
encontra mais sem higiene...

ic A obra para-
lisada

Há nl|_'iins unos, um p»li'ini-
g-Miril MiistiT. i|tlft r»ot% vihíIhvu,
respondendo, iiiinm rorlH Intima,
à pírcnnla nn» lhe "ira fpiln
Bnbrf- o f{ ii «m nipís o LniprP ¦•-("-
nara nn Brasil. saii.i-«e ro"l *«le
vpni) r\t*' pp nucHrnHn mR* «fí-
nrt i r ií \ PI fl P A % n t i H ft »;

_— «Brasil, srai-irie terra rica
Multo se mun* e ainda fira...

Kra nesse cavallicini quepen-
•avanioi. juntamente com outras
coisas, no nfiiiRir a rua 1'adre
Xólireua, esquina com Amália,
onde mora. nm «los mistérios de
Quindim Bocaiúva, nu melhor,
onde se encontra «Io pó mais um
flnffri.nle atestado da, Incapaci»
dado «'iiractcrlslica dos nossos
linmiMifi do govêrno para tudo
quanto não soja pollticii d»
arruinl, HÍôra nn e.YCÇííÕC» fM
praxe, naturalmente,

Quando pp pen mou em tons-
truir uniBi segunda Esco (a Xot*
inn l, r»n-.tclpra nfln.se nillitu 8C6T ¦
iRrlanienlo qiip a. rin rua Hnrl»,
o Barros Já so tornara p"'l"""".
parnlhoii-so aquele liicar para
levantar o prédio que nhricarla
a. «Escola Normal Carmela l)u-
tra ».

Foram travados os planos, or-
l>'aiii'/.ou-NP a competente planta,
provendo-se on menores detalhes,
ohedecendo-so as mais modernas
exigências pedairAgloas o Iiíríô-
nicas.

O edifício seria ile linhas sim-
pios, sóbrias, amplo, eom salões
largos o liem Iluminados. 1*1 as
ohras foram iniciadas com ener-
«ia. Hepenlinameiile, tudo ficou
paralisado o a «lv.ci.la. ('arme-
Ia Diilia» foi mandada, instalar
em Mndureira, num prédio aoa-
nhario, ond-n fiinriniuirii, «nlr*,
um colceio primário, no qual ».'
rp« li/iir:w*i, ns carrpirHK,, »luii-
mufi iil)i*ati, p «iiiiIp Filiam cnmpr.-
midas, hoje, »s pobres mocas qne
»«> pr**par«m par» e-Xiírcor orna-
jrlatério municipal.

IjA, eslá. abandonado. » ar-
i<f»hfi|H*f>, «-Hnoplfht- nu que me-
lhor nome lenha. Ha constru-

WM K
cão destinada, oriciiiaiiamenlr.
a ahrlear aquela llscola Normal
o ondo foram empregados, cer-
lamente, alRiimas dezenas de
milhares do Cruzeiros, saídos, em
última análise, rins bolsos dos
conlriliuintes oll seja rio povo.
Ora. francamente, não se cnm-
preende que a Municipalidade se
dft ao luxo dc J(ij;ar dinheiro
fora, tanlo mais que não e das
mais brilhantes sua situação li-
naiiccira. nem so compreende que
não conclua, esso prédio (pouco
falta, para, concluí-lo), dando-
lhe iim destino -qualquer, —an-
les permitindo como acontece,
que o tempo se encarreuuo de
ir destruindo lentamente o nue
já foi feiio. Qual «i mistério que
existe, em ludo isso? l'or qúe
essa, construção ficou parnli/a-
ria? Tor qne não vai avante'.'
Oue evlsle, afinal?

ic A. escola, Haiti
Veja-se hsm nue náo falta des-

tino condigno a rlar a es?e pré-
dio. Unia rias escolas públicas
que Quintino Bocaiúva, a «13-10
Haiti/, encontra-se em lastima-
vpI estado, Parrilelro ipr-iiim",
r-sln caindo aos pedaços. Disse-
ram-me, mesmo, que lanlo as
professoras como os alunos tem
profundo receio dos dias ric ven-
to mais forte, quando lia o perigo
de despencarem as telhas sôhre
as suas cabeças, Sc essa é a si-
Uiaçfio, por que não se propa-
lar pura ,*i Escoln llnlli a cons-
truç".. de que filiamos, ternii-
nando-se as obras? .lá foi dito
pela autoridade municipal compe-
tonto que existem no Dislrilo
Federal mi lha res de crianças em
idade escolar que não frequen-
Iam aulas porque e Insuficiente i
número rle escolas existente,
Quem «firmou is».. mostrou-se
profiinriamcntc entristecido com
a situação t> rlesejoso de res..|-
ve-la se houvesse unia poSSlbi-
lidarle de solução. Ora. anol
estamos apresentando uma ,?ii-
ppstâ*i Interessante e oportuna.
Conclua-se o edifício Indicado,

(Çoncltll na íí* patina)
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MANTEIGA - FÁBRICA

flf||Si' FEITA À VISTA DO
l || i I -V " il ( Q'e FREGUÊS

fei <s* «. * »»'' Manipulada em máquina con-
PÉ if* 1# fc jugada moderníssima e livre

de contacto manual. Sabor• ***. 'insuperável, qualidade finis-
sima. Com sal e sem sal.

^^^^^^r*^ RUA BUENOS AIRES, 338

MIMAR QSff/g- 
s \ v... *v*v*v /

:.-•_ •" *v*

¥tWISLAÜUKt5 Aí^T' 
SSIísíS.

Tjjjjjj^J G**ncratido8 por 1 ano /
i ,y "7 Modelos para I

r*— Tfeflgy**-*^**** pronta entrega: /

/ &ESCONTOS-PARA /
I BEVCNDEOPRES /

FabMagsile»:

IÍNDAUS.A.
CAIXA POSTAL 1658

rosto aiegre

APRESENTA AS

/^yQfí RTAeS^x
y. OA \

jp O Artigo da Mesa Redonda ^k
Jr é uma oferta excepciona]. ^k

O Artigo da Mesa Redonda
é uma oferta excepciona].
por um preço sem igual.

COLOMir "FLOR DE MAÇfi"

UtuiiííP-

Também nos perfumes trepe"
e "Lavanda". Suaves e dura-
douros. Fará o toucador e o
lenço. PersislBRlo e agradável,
linda apresen'a;<.o em frascos
trabalhados em vários estilos.

De Cr$ l5,on oor
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RUAS E BAIRROS DA CIDADE

***** Somente SEGUHDE-FEIRa - Dia 31
MAGflCAO "MY BOY"

Para crianças até 8 anos. Em
fira malha fio de Escossia. Mo-
dêlo americano. Em duas peças:
blusa com sanfona na gola e
na cintura. Calço comprida com
sanfona nas pernas. Cflres: azul-
clara, rosa e branco.

Oe Cr$ 35,00 por
Semente QUIRTft-FEIRA - Dia 2

Para senhoras. Em rayon

impermeável. Sólida arma-

Cão. Eleg^is e vistoso.

De Cr$ 98,00 oor

Somente QUINTA-FEIRA - Dia 3
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(Conclusão da 1* pagina)
lhstalando-se no mesmo a Es-
cola Haiti, que íicaria com sua
capacidade duplicada, em condi-
Cões, portanto, de receber alunos
de toda a região que vai de To-
dos os Sanlos a Cascadura, be-
neficiando, desfarte, algumas
centenas de crianças.

Vamos vêr como receberão es-
tu nossa ajuda desinteressada os
responsáveis pelo ensino muni-
cipal...

T^r A rua Ester
Correia

E' totalmente Inútil tentar
descrever o que é a maioria daí?
ruas que ficam ã direita da ave-
nida 29 de Outubro, em Quin-
tino Bocaiúva. Inútil -porque
não existem adjetivos pejorati-
vos em quantidade suficiente pa-
ra que se possa dizer com exa-
tidão da falta de higiene, ou
melhor, da podridão que vai
pelas valas e pelos charcos que
ali se encontram profusamente.
A rua Ester Correia, por exem-
pio, é simplesmente de existên-
cia inconcebível numa capital
que so pretende civilizada, nu-
ma cidade que tem pretensões a
grande metrópole cosmopolita.
Ãguas podres que exalam terri-
vel mau cheiro, valas atulha-
daa de dejetos e detritos de tô-
da espécie é o que se encon-
tia por toda parte nessa rua
inteiramente abandonada, que só

i wicontra paralelo no legitimo
! paul que é a «Travessa An-
1 drade», onde é verdadeiro mi-
| lagre a inexistência de enfermi-

dades produzidas pelos mlás-
mas.
-fc As pontes da

rua Amália
A rua Amália, ao que nos ln-

formaram, é das mais antigas
de Quintino Bocaiúva. E <Tas

. mais abandonadas, também, ém-
bora esteja a dois passos de
larga avenida de tráfego in-
tenso. Valas e poças de águas
tístagnadas são encontradas a

• cada passo, dando à artéria urn1 
pitoresco de rua chinesa de in-
fima categoria, com as pontes
que se encontram à frente de vá-
rias residências. O leitor não de-

i ve espantar-se são legitimas
pontes, construídas eom restos
de caixotes e sarrafos, pelos
moradores do local. Pontes lndis-
pensáveis, pois sem o seu au-
xílir» muitas das pessoas ali
residentes não conseguiriam pe-

; retrai* em suas residências, im-
possibilitadas pelos charcos que
se formam à frente das mesmas.
Quem pensar que há no que es-
tamos afirmando a menor dose
de exagero poderá certificar-se,
hoje mesmo: qualquer lotação
da linha «Mauá-Cascadura» o
conduzirá até a esquina dessa

BLUSA "CARIOCA

Fará senhoras c mocinhas.
Em tina malha. Padrão lis-
trado em grande moda. Bem
decolada. Várias tonalidades.

Com sanfona em cir lisa no
decole, nas mangas e na cln*

tura. Ideal para passeio... Ira-
balho... praia e sport.

De CrS 45,00 por

Somente SEXTA-FEIRA 4 e SiBADO - Dia 5
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OUPAS USADAS
Venda a uma casa séria íue th.,
pague o Insto valor A Thwui-arla
Aliança. Rua Visconde oo Riu
Kranco, 12 _ Tel.: Í2-6C..I, •>«•(«

- lhe por um costume até 40o
—~— cruzeiros. ——
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incrível rua Amália, que ta«
pensar nos «Tigres»...

iç Há, também, a
rua Paiva...

Os «Tigres» de outrora... «Ti-
gre». como bem sabem os lei-
tores, era n nome que se dava,
na éra colonial, aos escr-í-vos que
conduziam, k cabeça, todas as
iardes, enormes barris com os
despejos das residências, que
atiravam, naa praias próximas.
Por isso mesmo as praias e ai-
gumas ruas do Rio colonial,
principalmente as que ficavam
próximo do oceano, exalavam a .
certas horas um cheiro cuja qua-
lidade é bem fácil de se ava-
liar... E' justamente em «Ti-
gres» que se pensa ao per-
correr essas ruas de Quintino
Bocaiúva, especialmente as ruas
Amália e Paiva, tão incrível-
mente maltratadas, esta última,
que não resistimos ao desejo
de fotografá-la. Nossa vontade,
aliás, seria fotografar todas as
ruas de Quintino Bocaiúva, do.
lado direito da Avenida 29 de
Outubro, que constituem um lin-
do buquê — lindo e odori-
fero — que oferecemos nesta ma-
nha de domingo aos responsa-
veis pelo governo da capital.

r>3sejarSamos ver as fisiono-
mias dos administradores cario-
cas, se, após o seu gostoso «brek-
fast» de hoje (essa história de
café e pão é para pletfeu) enfias
sem as preciosas «psrsonalida-
des» nos «Cadillacs» oficiais e
fossem apreciar «in loco» (Vá lá

o latimí a beleza das ruas: Bi-
tencourt, Bica, Ouro Preto, Ca-
rolina, Penalvá, João Vieira, Eu-
írozlo Correia, Guarani, Cuperti-
no, Jui, sem falar na rua Vital
que nem por se chamar Vital é
mais vital lzante...

i^ Leite e poeira
Em alguns subúrbios o leite

ainda é vendido em pequenos
carros-pipass> a tração animal.
O burrico estaciona. E com aque-
las mãos que fazem pensar em .
Sartre, — mãos que andaram
pelo lombo do burrico e adja-
cèncias — o dono do negócio

principia a. encher o vasilhame.
Êsses «carros-pipas» s&o hlgleni-
zados periodicamente? Como? De
que marvaira? Em o número 71
da rua Amália há um depósito
desses curiosos e pitorescos car-
ros para os quais devem voltar-
se as atenções da Saúde Pú-
blica.

Queixam-se os moradores das
ruas fronteiras à av. 29 de Ou-
tubro, em Quintino Bocaiúva,
que a Light realiza, duas ou
três vezes por ano, intermináveis
obras de reparos em suas li-
nhas, acumulando areia, cimen-
to e pedra britada >3m diferen-
tes trechos da mesma avenida,
o que faz com que a poeira seja
ali qualquer coisa de Intolerá-
vel, pr?judicando o asseio das
residências e lojas comerciais,
notadamente estabelecimentos de
fazendas e armarinho, cujas
mercadorias ficam estragadas.

Uma das grandes aspirações
dos residentes, está em que seja
asfaltado e arborizado o trecho
que vai do largo da Abolição
(E. de Desntro) até Cascadura.
Segundo nos informaram foi
enviado à Prefeitura, há tempos,
um longo «abaixo assinado»
com êsse objetivo. Ainda na
Administração Demorais, ao que
nos disseram. A resposta fol que
não havia verba para samelhan-
tes melhoramentos. Quase ao
mesmo tempo, porém, gastavam-
se rios de dinheiro na organiza-

çâo de Concursos de Misses Ml-
Carem.ss e outros patrióticos em-
preendimentos semelhantes.

iç O bonde 77
Outro desejo, ou reinvldicação

dos residentes em Quintino Bo-
caiuva, diz respeito a uma 11-
nha de bondes. Desejariam, to-
dos, que os bondes da. linha 77,
Piedade, se estendessem até Cas-
cadura, passando pela estação, o
que, segundo alegam, daria aprn-
ciávcl impulso ao desenvolvi-

mento comercial local. Ora, ai
está uma pretensão fácil de ser
atendida. A Llght só teria a lu-
crar. E a Prefeitura não tem
nenhum motivo sério a opor a
desejo tão simples. Esperemos,
portantd, qun pelo rrwnos esla
pretensão seja atendida, já que,
nfto há jeito de os administra-
dores cariocas se convencerem
de que já é tempo de se cuidar
dos subúrbios e bairros da zona
norte, abandonnndo-se as obras
de fachada, as iniciativas de
«cartaz», pura e simplesmente...

PIEDADE
será focalizado na próxima repor

tíagem, dentro de alguns dias

CARTA DE LISBOA

JOALHERIA OaCA BESDÍN
JÓIAS RELÓGIOS, FOtÒ *v- OS "faELROBES PREÇOS

RUA DA CARIOCA, 85

ESSENFELDER
CflRLOV
UU6HRS

BONS PIANOS DESDE
1690

Av. Rio Branco, 27-7-*(Ed. SãoBórjal
'" í ae Janeiro.

Se""?"
RELOTEX

Únicos distribuidores
Relotex Imp. Exp. Ltda.

Av. Rio Branco, 108, sala
1601 *— Tel.: 42-4899

DR. MARIO MARQUES
Doenças de «enhorus — Partus
Av. 13 de Maio. 13 — 19.» -
Sala 1915 — Terças, quintas
e sábados, das 16 às 18 hs.

Telefono 52-3152*.

BOLSAS? MEIAS
NYLON?

Preços de Cestas!

Casa Marturll

r APÓLICES
Compra e venda de
Apólices e Coupons,
inclusive os de Minas

Gerais
Câmbio — Descontos

-— Cauções
CASA BANCÁRIA

MONERÓ'
Fundada em 1919 —
Av. Rio Branco, 49.
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(Conclusão da 1* página)
Unificação da ortografia luso-brasl-
leira.

O ponto agora ventilado é o de es-
clarecer os leitores sobre as confu-
«fies lançadas a público a respeito do
Acordo de 1943 e Acordo de 1945.

E a realidade n5o sofro discussões
nem subterfúgios.

Em 1943 não houve Acordo ai-
gum. Depois do Acordo de 1931, que
esteve sem sanc&o legal até feverei-
ro de 1938, só houve Acordo cm
1945. depois da Conferência intera-
cadêmle-a tlésse mesmo ano.

O ciup existiu em 1943 fol : li o <¦
Pequeno Vocabulário ortográfico da
Língua Portuguesa» da Academia Bra-
sileira de Letras, datado de 8 de
dezembro; 2» a' Convenção Ortogrâfi-
ea de 29 de dezembro, assinada em
Lisboa por Oliveira Salazar e JoSo
Neves da Fontoura.

Havia, portanto, nessa altura dois
Vocabulários impressos : « «Vocabu-
lário Ortográfico da Língua Por-
ruguêsa-. de 3940, organizado pela
Academia das Ciências de Lisboa e o
«Pequeno Vocabulário» (ta Academia
Brasileira, editado em 1943.

Como, porém, a Convenção tinha
por objetivo principal a unidade or-
lográfica da Língua Portuguesa e en-
tre os dois mencionados Vocábulo-
rios ainda havia bastantes dlver*
gèncias, foi combinada a Conferén-
cia interacadômíca, que se realizou
dl* Julho a outubro de 1945, e esta
firmou o Acordo definitivo do qual
havia de sair, como saiu, o -t-Voca-
bulál-io ortogràlic-o resumido da Lln-
«ua Portuguesa», impresso em 1947
e o único até hoje elaborado pelas
duas Academias dentro das 51 ba-
ses analíticas áo Acordo de 1945.

Argumenta-se com expressfies do
presidente da Academia das Ciências
de Lisboa, impressas na Introdução do
Vocabulário de 1943, em que se lê a
palavra «acordo». Mas, nem esta pa-
lavra tinha ali o significado dum
Diploma internacional nem correspon-
dis à realidade, como logo se veri-
ficou. Os dois vocabulários não es-
tavam Je acordo e nenhum deles re-
presentava o resultado dum Acordo
luso-brasileiro. Êste só existiu, por
forma perfeita e acabada, depois da
Conferência interacadêmica de 1945.

Qual é, porém, volto a perguntar,
o mais simples; A que menos «age-
la os aprendizes* da Língua, os cnm-
posltores tipográficos c os reviso-
res? y

Também neste ponto sao concluden-
Its, as afirmações do dr. Sá-Nunes,
quando responde fc acusaçSo que se
Uz ao. Vocabulário de 1947, reia*
Uvamente ü multiplicidade de acen-
los obrigatórios. — verdadeira nu-
vem de gafanhotos. Diz o filólogo
que executou o Vocabulário de 1943
u tem obrigação de o conhecer de
ponta a ponta :

«Ela (a ortografia do 1943) *é que
otriga a marear milhares de palavras
com acentos gráficos, os quais,
em grande pai te foram eliminados
pela de 1945. Contem-se os vocábulos
que se escrevem com trema na rte
1943; os que terminam em «ela**, tél-
co» e «ói». de pronúncia variável
nos dois paises de língua portuguê-
sa: juntem-se mais de mil hemógra-
fos heterofónicos, ainda usados com
acento circunflexo e vejam que a nu-
vem de gafanhotos se transformou
mim bando de pombas».

Além disso, a própria imprensa .14
suprimiu muitos desses acentos, aías-
tando-sc do Vocabulário de 1943
que defende e aproximando-se do de
1945 que combate.

Eu creio até quo muitos dos que
escrevem denodada e intransigentemen-
te contra o Acordo de 1945 nunca
tiveram nas mãos o Vocabulário de

1947 dele resultante. E discutir as-
sim... nâo valo.

VARIAS NOTAS
O porto de Lisboa vê-se de ano pa*

ra ano aumentar o seu movimento
ui, entradas. Em 1949, a arqueaçâo
bruta atingiu 8.581.313 toneladas.
Em 1950, êsse número subiu a 
9.863.357, correspondente a 2.381 na-
vios, dos quais 643 portugueses com
1.858.836 toneladas. E' evidente que
muitos navios registraram mais duma
entrada. Nos mesmos dois anos
i» movimento de carga foi : desem*
barcada — 2.734.376 toneladas em
1950 contra 2.615.883 em 1949; em-
barcada : 1.193.972 toneladas em
1950 contra 955.617 em 1949.

— A Companhia Portuguesa Rá-
dio Marconl comemorou os seus 25
anos com vários melhoramentos, en-
ire os quais se devem salientar as
llgaçóes telefônicas com as provln-
cias ultramarinas de Angola, São
Tome e Cabo Verde.

—• Es;á já incorporada . na Biblio-
leca do Secretariado Nacional da In-

.formação a preciosa biblioteca de
Duarte de Sousa, constituída por cèr-
cs de 3.000 volumes em que sobressai
o maior núcleo até agora reunido de
ckras de estrangeiros sobre Portu*
gal. Dentre as espécies mais raras,
evultam três tncunábulos de alto mé-
rito : um constituído pelas Car*
ta» do Papa Pio II (1487); o «Li-
bet Chronicorum* de Nurembcrg, edi-
çáo de 1413 e a tradução italiana do
«Thesaurus Pauperum» do filósofo
j.ortuguês Pedro Hispano, edição de
1494.

Fabricação Própria

F9PEL PINTADO
ULTIMA MODA EM NEWYORK

BUENOS AIRES E PARIS

MODERNIZE SUA RESIDÊNCIA FORRANDO-A
Pedidos pelo Telefone. 49-9191

Preüsa-se de Forradores com bastante pri tlca

EMBALAGENS
PARA LÂMPADAS
PAPEL ONDULADO
para uso em laboratórios
d perfumarias.
Papel em bobinas
impresso para uso diversos.

SEPEL
Indústria de Embalagem
R. Alfredo Meie, 500 -

1

c/e Peipel
¦ S. Paulo

~> Msjf\
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-OURO . OURO PLOTINADO. SOLDOS
t ¦¦ •»•¦¦• ,!****S/

Em gemi Para trabalhos |te Roach Fy^ssimas

Snrs. DENTISTAS
Comprem metais preciosos numa
casa de absoluto responsabilidade

30 ANOS de atividade como preparadore» especializados 09
mttaif precioioi paro uso adonfalápico, sob a orientação

cientifica do cirurgião dentista Herminlo Teixeira.

QUALIDADE - GARANTIA - CONSAGRAÇÃO
A título de BONIFICAÇÃO durante o MÊS DE DEZEM*
BRO, grande rebaixa de preços c/a nossa linha de

PRODUTOS "ÚNICA"
Ouro platinado - Grama Cf$ 43,00
Ouro 22 quilates - " Cf$ 45,00

" 
Peçam nossa "LISTA GERAL DE PREÇOS"

ENTREGIS RÍPIDBS I DOMICÍLIO
RTENDEM0S PELO TELEFONE: 52-2914

ENXUGADOK
IDEAL

Jogos tle lingerie de l peças, o
partir de Òt$ 180,00.
¦Confecção esmerada.

Aceitam-se feitios de vestidos,
blusas, salas e lingerie.

Avenida 18 de Maio, 83 - 19° an*
dar - Sala 1903 — Tel.: 52-4731

— BD. OARKB

Posto de Venda em
COPACABANA: Galeria
Real - Loja 4 • Av. N. S.
de Copacabana,
Em NITERÓI:

959.

PARA O INTERIOR
Nâo encontrando em seu
fornecedor, peça-nos pelo
Reembolso Postal.

Rua José Clemente, 100 - 3." andar

;j^^^BjjJ^.i-L^S*Jr^i)^ii*y^

Voga Publicidad»

Patente 80.876
O Ideal para apartamento*

AV. PRADO JCNIOB, IM-A
LOJA - COPACABANA

TELEFONE: «7*0110

CURSO DE BACHAREL E PERITO
Paru oh diiilomadoH ou nüo diplomado» cn contai Uidadi*. Brasileiro*, ou r«-
trangrims. Informações para todas im endereços do Interior dos Kitados. Carta*
para respoett». ESCOLA DE COMCROIO E CIÊNCIAS — Caixa Postal n» 3.0M,
Rio dn Janeiro. Kejcistro de diplomai, de eenolas dn romérelc ou superiores e
Registro di* 1'rofessftres diplomados on nâo diplomados. Rua 1° de Marce, 97
— 2» andar — Telefone: 33-4686 — ProfessBr I.uptrrin Penteado — Expediente:
das 10 As 18. Aceita prneuracSo do interior do pais e alunos por porrespondência.

6ENGIVAS PRÉ-P10RRÉICAS
Kua d.-sci.slhlllznça*'. tratamento uhurtlvu, ciimêço plorréla

OR AtiNKI.l.O CI.RU..J1.IIIA — Médl.'»*dent.»t*. especialista
El). REX - 3* ANDAR - APT. «OS - TEI.. M-8U30

DR. A. MULLER
APARELHO DIGESTIVO: - Trato-
mentes e provas fnnelenais de este-

majo. llg««Jo Intestinos, ete.

LABORATÓRIO ESPECIA1.17.AIM»
NUTRIÇÃO: —• Regimes do enseraa e

UVÃM-SE
Tapetes
Cortinas
Ficam Novos
CASA "JÜLIO"

COPACABANA
Tel. 27-7195

comercialmente falando.

MOLOUKAS DE ESTlLO
EXECUÇÃO PERFEITA E PRONTA ENTREOA

PINTORES uit-nüiui *tun|)|«iv «P «-»|J«1
v,i * iiih.iii.uiI •«Miui s«ns vim

•»|l»4. - MS 'llOMpffcft t»J»uef)'OlfflB-HB »•«•«¦)
«mi - isupunA »P «¦«¦¦>•¦*¦:> «-.Ml

DKNTADUHAH AMKHICANA8
•-•¦• N 'e.e.e.e.*,, ,).„).. t. ..e.llle Meee. ee..**,. *..lee. uelltle.. ele. .!*....«

IM' At.VAKO (HJI.IIHA MAIO
¦ I,...«!«.. Í...II.IS .•¦•.. Hl...... (IH «Ll. lsel.ee.. .,.-. .,;,*¦ ,;,l.,l. ¦ IM*
I.. Mlflll • !•..»• . *.'¦< »»"• HH'*1. **..•» le." .>.•«...*.(.¦ #...¦ ..*,*...
'lio... •¦•¦• H.im«« AliM. M»-4* Id HH*.. Mil»m**U, *** • *« lt H**-"*»

». i. ».**,. ¦ * ¦ UM

êste é \
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V da sua J

Dr. Ferreira Filho
OCULISTA

ASSEMBLÉIA, 104

Sala 301 — Tal.i 42-9545

CAIXO TARIA
RRASIL LTDA.
AV, llll.*llir,N|l. «AMI. Al.

1,9111 ¦ir.l.i-.i-o-.r,. «1.4111
i'*••¦• Kipnfllalliads "... »...i.»
!«•*•.. .i* movais, i.i.i,.!-. ««ri*
1*1* v. furnu$imun.ii ris nal
««• «Is Pu»*»» mtAlvni) i

¦ < ,-i.u- |,.,,.... i- *.*. |C
»HfíiWí««a*

INDEPENDÊNCIA ECONÔMICA 1

Se você é um bom dactilógrafo, é claro qu* a em»

prego será seu. Ah! não é bom dactilô**

grafo? Então não perca tempo, procure te

Escola Remington, leve apenas boa vontade « sau*

de lá com um diploma de bom dactilógrafo.

Tudo Isto no tempo mais rApido possível <

Está em sua» tn&os ser um bom dactilógrafo.

DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA

matr\culc-$e,

hoje menuo, na

\^^fmmmm\\C.mL\mÀ^^LmW

•3 •scola fíemi
%»¦<¦•*>

Alt* *elv»l

CsNlroí Hun 7 4* lllasÜlfOi -)! T«li il 0»'/0 Gopí»,6l>ainii Hua MIuuk
Umu* 44 i i •*• 17 mi • »•'•<¦• Hlii üi i - ¦¦ ¦ •!• V»M, 41 > ' • • < "'-•'
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REUMATISMOS
Or. L. PAItAOAMFO, trat.-s pm
neto d o mudernu pelas sm-lni uIIih
tônicas, CIATIOAb, UEUMATIS
WOS, DURES MUSCUl.AUEh, Sl
VUSITES, ele. Rua Sitnta Luíla,
198. sala 903 — Ed. Clube Militai

HÉRNIA
Pundas nacionais e francesas rif

todas as qualidades.
CASA SANTOS

RUA DA CONCEICAU, 89
Junto k rua Buenos Aires

HOTEL
REGINA-CELIA

Alugam-se apartamentos e quartos
moblliadiis, móveis novos, tini jsa
lacete dc luxo no centro dc un*
belo jardim Elevador Otis, ara-
uem Precisa — casai: 1(10,00, so>
teiru, 100,011 pur dia cum refeição
íls rua Desembargador Isidro, I8fi
— Praça S. Pena — Tei. IS-tiHJl

DESQUITE S
AnulaçõeB de casamentos — ln.
vestigaçfies de paternidade — fen-
soes alimentícias — inventários —

Testament.ua, etc.

DR. CAUBY MAYRINK
ADVOGADO

Rna du Rosário, 113-A — ô.v an-
dar — Salas 603-4 - Tel, 48 0028

(Das 114 ás 18 horns) .

ESSOU DA ÁFRICA 0 SR. PIERRE TERVER
Declarações, à imprensa, do chefe do Escritório Latino-

Americano de Florestas e Produtos Florestais
Tomou parte no Conselho da F. A. O. — Conferência Africana de Sil-

vicultura Tropical
O sr. Firrrr fervei, rliele ilu Ks-

èrilórlo Látlno-amcrlcario rip Florestas
e Produtos Florestais p representante
rln F.A.O. paia ns países ria parle
oriental dn América 'Io Sul, acaba
dp regressar da África, nnde ioitiou
pnrte nn Conferência Africana (1p SU-
vlcüllura Tropical, realizada em Ahid-
joan, nn Cosln rio Marfim, rio ri a
12 rin corrente més.

Ouvido pela reportagem, i> sr. Ter-
Ver declarou <iuc, anles dc- ir a Afi-i-

RAIOS X
RAOIOUIAUNOSTICO E KAUIO.

TERAPIA PROFUNDA

Prof. Manuel cie Abreu
UR. GIL RIBEIRO

Rua Senador limitas*. 45-B. Apto.
ÍO'! — Tels.i 22-0442 — 42-1387

ca, feira n Europa, lendu partido dn
Rio no din 10 rip novembro, rumando
diretamente a Paiis.

Na canilnl francesa esLêve cnm um
técnico francos que vpm pata o Bra-
sil, pm missão nn Amazonas, o sr.
Gacbot. Tratou, ainda, rum a orga-
nizacãn francesa dc fabrica çRn rie
pasta o pnpel e com os laboratórios,
,visando a preparação rip um relato-
rio sobre o consumo rie papel na Ame-
rica Latina.

riíOÜRAMA DA F.A.O.
A seguir fnl a Roma, a fim 'le

tomar parle no Conselho ria FAO.
Nessa reunião afirmou aos delegados
que um grande programa se prepara
ri Aniprira Latina visando o hem ps-
tar social, o bem estar rural, uma
política agrária, a colonização ngrl-
cola e também melhores condições rte
alimentação nesta parle do continente
americano. O programa em questão,
preparado aqui, pom o concurso rie

FILMAGENS EM 16 mm.
(MUDAS E SONORAS)

il. Celestino Silveira, o cine-rrafista «sa alta sociedade carioca, pau-
lista e 1-L'iiUbana, executa filmagens de c?.*amentos, aniversários,
bodas, etc, com a mais absoluta técnica e garantia de plena satis-
fayâo. Fartamente, recomendado, informações: — Tel.: 22-3543 —

Stúdio: — Avenida Calógeras, 6 — Apt'' 41. 

COLCHA"OJ)E MOLAS

lÍMl
PATENTÍ
M«MS55

,K;M DOBRAVEL.
3jí INDEFORMÁVE!

E VENTILADO
Único Cühfióo tô> mtrfàs patenteai

Rua do Senado,lOÔPio de Janeiro - ífL5?*611l
VENDAS A VISTA EA PRAZO

outros países como a Venezuela e o
Uruguai, foi artotatln pelos diretores
rie Divisões e prlo diretor geral. Cnm
o sr. Dnriri conversou lnngan\cnte sô-
bre o programa rie 1932.

Esteve cm Genebra, tratando, cnm a.
Organização Internacional do Traba-
lho, rie problemas rie imigração n rie
colonização e cnm a Divisão rie Agrl-
cultura.

Disso n sr. Teryer quií presenciou a
eleição do professor Josué de Castro
paia presidente do Conselho dn VAO,
n que representou umn vitória rin Bra-
sil. Assistiu, ainria, -a uma sessão so-
Iene na qual já tomou assento li
mpsa o representante do Riasll esen-
Ihirio para. presidir n Conselho Geral
por (W naçfies membros,
NA CONFERÊNCIA AFRICANA DE

SILVICULTURA
Na África participou da Conferên-

ela de Ablrijea.n. como representante
do diretor ,?eral da FAO. Os traba-
lhes — disse — foram muito bem
encaminhados, tendo sido escolhido pa-
ra presidi-los o sr. Anbreville, da
Guiana Francesa, chefe ria Delegação
da França, Duas secnes possuía a
Conferência: a de Política Florestal e
a. rie Silvlcultura, riirigirias respectl-
varnpnte pelos senhores Stannes, chefe
da Delegação Belga, e Monteiro Gri-
lo. rie Portugal.

¦ O Brasil enviou como seu observador
o si*. Miranda Bastos, n qual este-
vê em cnnlaetn cnm o Alto Comissã-
rio rin República Francesa na África,
sr, Coi-nu-GenlIl. Os delegados visl-
taram a «primeira usina rie papel e a
primeira usina mista de busques Iro-
pieais, situadas em Blmhresso. Visl-
taram ainria uma floresta úmida e
«alguns bosques secos da parle norle
rin pais, plantações rie arroz e nt-cas
nas quais foram empregados métn-
rins rie proteção contra Incêndios. Hnu-
vi? muito interesse na Conferência pe-
Ins Iraballios na América Lal lua e fnl
manlfestarin o desp.in dc uma polahn-
raçân com o Brasil, principalmente
nas znnas secas.

DR. SPIN0SA R0THIER
"Joenças «extial» e urinaria». La-
vagem eiulusi o-nca da vesleula

Próstata.
RUA SUiNAUOM MANTA», 45-B -
Tel.-. 33-3ar,7 _ Oe 1 às 7 horas

DR. ALVARENGA FILHO
OLtNIUA IJfc, CUIANCA!»

Cons.: Rua Araújo fòrtu Alegre,
7(1, salas 814-15. Telefone: 22-6858,"J'8. 4»s e 6»s, oa» 15 às 18 horas.
Residência: — Teloí»nes: 36-8083

« 37-5MW .
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& \m\ Fortifícante indicado nos casos de Fraqueza, Desnutrição e nas Convalescença
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Que a paz do Sê]nhor
esteja conposco!

t.e que as Festas tragam para

» família brasileira muita

prosperidade e ventura

em 1312

I
i
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^^^ W^ DESTA 
SEMANA

NAS ITUIJ LOJAS D' ÚCXnfâi&&JÈF
I^^^M COMPRAR O ARTIGO DO DIA É FAZER ECONOMIA!
^^^^^í H9W52 í ¦¦¦¦niíiT M[nag
^^^^m — ¦'¦ mm *, r_ cLI*"t[íí]ti> _____ fmmuuirjm 
^^^^^^^^^^^M Av" ¦s»q. S- Jo,t I-' Carloet Eso. G. Dias A». Esq. Ouvidos

^^^^^^^^P Camisa Sport Slack. Em tecido

^^^^^^P^^^s leve e «srídível. Mansas compridas.
^^^^^^^^^^ Colarinho spott. Com 2 bolsos. Nas

^^^^fe còrfs: Cftme, azul, beije e amarelo.

8-^^^g 

Preço da Pnçê CrJ 110,

^^^ 
Preço ló di.  CRS 79,

Aparelho para Bolo com 7 pe-
ças. Em 1/2 porcelana com 1 prato
grande e 6 pratos de sobremesa. To-
das as peças filetadas a ouro e de-
coradas com lindos desenhos grava-
dos a fogo.
Preço da Praça CRS 95,

Preço só dia 31 CRS 88,

Blusa "Chie" para Moças. Em te-

cido de malha tipo suedine listado.

Mangas curtas e sanfona na cintur*.

Tamanhos de 33 a 44. Côres varia-

das.
Preço Normal: .......'.... CRS 98,
Preço só dia 31: 59»

JANEIRO 1

1 A 1
É

¦ 3." FEIRA |*•!

A EXPOSIÇÃO
deseja a seus amigos e clientes

FELIZ ANO NOVO
1951 1952

I
i JANEIRO I

H

4.* FEIRI1

^W* r'^fi$ '£\i 
!ífe£/^*N.
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Isqueiro Automático. O isquei-
ro ideal para você. Extra fino Com

o mesmo sistema dos isqueiros de

fama mundial. Distinto e cômodo.

Preço da Praça CrS 150,

Preço só dia 2:  CRS 79,

Colcha de Rayon para Cama da
Casal. Em tecido de superior quali-
dade, com lindo desenho em relevo
e franja. Côres firmes: rosa, ouro.
Tamanho 2,20 x 1,80. Realça a bele-
za de sua cama.
Preço Normal CRS 198,

Preço ló dia 2 

Camisa Esporte "Juvenil"
para crianças. Nos tamanhos de 2 a
10 anos. Em levíssima malha de algo-
cião. Modelo meia manga e gola olim-
pica com sanfona. Côres variadas.
Preço Normal:  CrS 43,

Preço só dia 2:  CRS 35,

JANEIRO

5.* FEIRA

Espreguiçadeira "Conforto".
Em madeira de lei: peroba de cam-
po. Lona em lindas côres listadas. Ar-
mação e lona de resistência compro-
vada.
Preço da Praça  Cr$ 295,

Preço só dia 3: CRS 175,

..crs 159, __

Leque de Organza Com delica-
dos desenhos pintados a mão. Tamanho
grande com 22 varetas de bambu ja-
ponês. Leve e resistente. Primoroso
ícabamento.
•reco da Praça  CRÍ 35,

JANEIRO

.- FEIRI

ffiriÍMn.'i>;iiu'\Tn7i
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Short de Banho. Em tecido re-

sistente. Com suporte elástico interno.

Modelo com bolso lateral. Na còr

clássica beige.

Preço d» Praça: CRJ 85,

Preço só di«i 4 c CRS 65,

¦Veçosódia 3: CRS 19,50

Maleta "Week-End". Em. couro }.%y
sintético graneado. Duas fechadurai '

de segurança. Alça de couro. Ideal ";.

para pic-nics, praia ou sport, '•$

Preço da Praça:  CrS 60,

Preço só dia 3 CRS 39,

Ferro Elétrico "London de
de Luxe". Com tomada e fio. Des-
canso de metal. Novo sistema de re-
si-.tcnda que dura muito mais, es-
oitenta com rapidés e mantém a tem-
peratitra enquanto cm uso. Garantido
por 2 anos.
Prtço da Praça CrS 95,

Preço tó dias 4 c 5
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crs 68,

Maillot "Califórnia" para Moças. ' ¦
Em pura lã penteada. Modela e real- ,,.'.¦
ça a beleza de sua plástica. Em 2
modelos com ou sem alça. Corei ,-.*"*? •*,
modernas r. variadas. Nos tamanhoi sm «5
de 38 a 44, £22 tj
Preço da Praça  CRS 139,5®,!/

' -aantamiap

Preço só dias 4 c 5i CRS 109,
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TROCAMOS SEUS MÓVEIS
USADOS POR NOVOS

Variado sortimcnto de móveis em todos os estilos. Jogos com-
pletos ou peças avulsas. Aceitamos encomendas de estofo e exe-

ditamos reformas. Atende-se à domicilio.
 RUA DO CATETE, 166 - TEL.: 35-6700

O DRAGÃO
Rei dos Rarateiros

A FERA DA RUA LARGA
Vende de tudo e -.-elos menores preços do mercado — Máquinas
para cortar grama, máquinas elétricas e manuais para tabricas
de lingüiça, sorveteirns suecas, ferramentas inglesas « america-
nas, enxadas e etixadô«-is. arame farpado c liso, carros paio aterre

. e diversos outros artigos para lavoura e jardim.
191 — AVENIDA MARECHAL FLORIANO - «'«8

 (Em frente à Liglith 

QUEIXAS E LÁMÀÇ

COMO APRENDER A DANÇAR
' * N O O

M\ S W I N G
.sQ BOlfoo ,Vi miattm

TtONCA li-iJ
I V A t 5 A A M

,-ffA MA»CMA/\ 1\\
uar samba/Ai M

7\ f rox-mot LíAÀJ'
V^ü SAMBA uio gm

|Ca^

4« Edição Ampliada
Oom a nova danen. «Baiati». Samlm Ugo, e o*
últimos passo» «Ie Bolero, Itumlia, Swlni,
contendo 120 grafico» 3H0 nasKo* factlltanilo
as senhorita» . a cavalheiro» a api-emUi-e» em
suas iirfiprlas casas em 10 dia» apenas. «Io
principio «em companheiro, ou companheira
Método de ritmo» moderno» pelo Prol Olun
Knrnaciarl, Dlretnr e Prol do «(Hi-ko 1'rfttlro
de llancas Hilz». Preco: Vrt 45.00 - Pedido»
pelo ReembfllBii Postal, cem o auloi — '*alxa

Po»lal 84», SSo Paulo
A venda tamhém na» livrarias do "Hlo r II-
«*rario» «• rasas de Música de Sfto Paulo

i, il 
J'i

MflffttINAQ
de costura

SEM ENTRADA
E SEM FIADOR
Pague uma prestação de Vt%
180,(10 e leve «na máquina de

custara.

Ráãlu, Bicicleta, Fotrao a ole1*,
Liqüidificador

Com o Serviço de Trânsito
29.871 TRArEGO CONGESTIONADO

— Pedindo providências a quem
de direito no sentido de melhorar a
sltuac-Ro do tráfego no trecho da rua
Primeiro de Mar«;o, após o Ministério
da Marinha, compreendendo a» maa
Conselheiro Saraiva, Conselheiro Zacn-
rias e adjacências, queixam-se vários
leitores de que o congestionamento se
tornou ali freqüente, a qualquer hora.
S5o numerosos Ônibus, bondes, lotações
e automóveis que passam horas para
vencer a curta distancia que vai até
a Avenida Rio Branco ou vice-versa.
Devido a isto — acentuam — os bondes
que ali trafegam já nao podem ter
horário, demorando 40 e mais minutos.
Concorrem ainda para dificultar o trft-
fego, os cnminhoe- em carga e des-
carga nas ruas estreitas, principalmcn-
te na rua Conselheiro Saraiva, recia-
mando detido exame por parte das au-
torldades responsáveis pelo tráfego.

Com a Prefeitura e o IAPC
29.872 DEPOSITO DE l«IXO NA AVE-

NIDA PASSOS — Moradores
da circunvlzlnhanca do terreno exls-
tente na. Avenida Passos, onde funcio-
nou o Parque Mundial de Diversões,
reclamam que a grande área eslá trans-
formada em Sapucaia, onde despejara
lixo e toda espécie de imundície, exn-
lando do local insuportável mau cheiro
e formando verdadeiros pântanos por
ocasifto das chuvas, com água acumu-
lada cm buracos e depressões do ter-
reno, onde se criam perigosos focos de
moscas e mosquitos que penetram nas
residências, impedindo que os morado-
res possam conciliar o sono.

Com a Polícia
29.873 FALTA DE POLICIAMENTO

NO TABULEIRO DA BAIANA
 Escrevem-nos reclamando contra os

assaltos freqüentes que ocorrem no Ta-
bulelro da Baiana, onde nfto há qual-
quer espécie do policiamento, facllltan-
do a açfto dos assaltantes, pelo que
pedem providências a quem dc direito.

Com a Prefeitura e a
Light

29.874 GOTEIRAS NO «TABULEIRO
DA BAIANA» — Sfto frequen-

tes as reclamações recebidas em torno
das gotelras existentes no teto do abri-
go denominado «Hííbulelro da-Baiana»,
ponto dos bondes da zona sul. Sfto
numerosos os buracos existentes na laje,
atingindo a água quantos se encontram
no local aguardando conduijfto, tornando
necessária uma providência por parte
da Llght ou da Prefeitura para efetuar
o conaérto.

BAZAR.CRADIOS
AY. MEM DE SÂ. 30, Esq. Maranguape, Lapa - Tel.: 22-9757
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Qualquer que seja a marca..*
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G« E. Hotpoint, 8 pés .. 1.700,00
Philco, 9 pés 1.900,00
Westinghouse, 7,5 pés .. 1.700,00
Internacional H. 7,5 pés 1.700,00
Crosley Super Luxo, 7,5

p,-s 1.700.00

MAQUINAS DE COS-
TURA. Garantidas por
10 anos, franze e bor-
da, cose para frente
e para trás sem subs-
tituir peças. Somente'Cr? 150,00 de entrnda.
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Ruq Uruguayano, 150-hl. 23-4438
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l\TER\'\ÍIO\\L
Dl: IIPITIIJ/HÃO

SEDE: Av. Piesld«Htt Yirfit. 509
Do dt «teMlre

AVISO

SORtElO DO MÊS
DE DEZEMBRO

N» Av. Graça Aranha,
19 . «obre-Ioja, reali-ear-
sa-a no dia 81 do cor-
rente «Ys 16 horas, o «or-
teio don nosso» titulos
•eferente ao mês em
curso.
Concorrerão ao mesmo
todos os títulos em vl-
«jor naquela data, na

»íde social.
Recebimentos de mensa-
lidados até às 161iS0m do
dia do sorteio nos se-
guintes locais:

At. Presidente Vargas,
509 1." and.

Av. Amarr Cavalcanti,
1B71 sob.

Est. Braz de Pina, 17
grupo 302 - Penha.

Valor total dos Títulos
amoitizados doi sorteio:

CR$ 110.635.869,80

Sedo Soclnl: AV. PRES,
VARGAS, «0», 6-., 7f. e
¦<>. andares. Tel.i 33-1810

Com o Departamento de
Concessões e o Serviço

de Trânsito
2D.806-A GRAVE IRREGULARIDADE

XA LINHA 10(1 — Escre-
vem-nos: «.De há. uns dóla ou três me-
ses a esla parte, a empresa que ex-
piora a linha 100 — Lins dc Vascon-
celos-Urca — íesquece» rte mudar o
quadro que marca o preço de cada se-
çao, dc modo que se subentende, clara-
mente, que o preço da seç.lo Estrada.
de Ferro-Urca passou a ser «le CrS 2.00
e nfto mais de CrS 1,50, que é o legal.

Sincronizados com êsse «esquecimen-
to», os trocadores da dita empresa nfto
dfto troco para Cr? 1,80 maa somente
para Cr? 2,00.

Quando o passageiro mora na Urca
e sabe que o preço & de CrS 1,50, re-
clama e e atendido de m:m modo pelo
trocador que é, assim, compelido a fa-
zer novo trOco.

Mus quando eles percebem que a pes-
soa nfto ê habituada a viajar na linha
e desconhece o preço legal, entilo afir-
mam que o preço ft CrS 2,00 ou «ren-
grolam> uma resposta que ninguém en-
tende c se afastam.

A maioria prefere pagar caro a «lis-
cutlr com um trocador. li* assim vão
pagando um preço extorsivo e fora ria
lei.

Ao mesmo tempo, a empresa eliminou
de quase todos os carros a tabuleta
interna — dita obrigatória — em que
se lêem os preços dns várias seçOes.

Isto quer dizer, em resumo, que a
empresa da linha 10fi vem ludibriando
o público ha bom tempo, sem que as
autoridades tomem qualquer providên-
cia. K para isso a empresa conta com
a cumplicidade dos seus empregados
que, como se sabe. têm comlssfto sO-
bre a renda de passagens*.

Com a Delegacia de Eco*
nomia Popular

29.875 VENDA DE CARNE NO MER-
CADO NEGRO — Reclamam,

moradores do bairro de Urca, contra
o abuso tios açougueiros estabelecidos
na rua Marechal Cantuarla, ns. 1S-A
e 132-A, que sonegam carne aos fre-
guêses do balcfto, vendendo-a as escon-
dldas no preço do mercado negro.

Com a Light. e o Departa-
mento de Concessões da

Prefeitura
29.S7G OS BONDES NAO CHEGAM

AO PONTO TERMINAL •— Re-
clamam contra o abuso de motoristas
dos bondes da linha 24 — Marquês de
Abrantes-Estrada de Ferro — qun nfto
fazem a volta no trecho fronteiro a
1» C. li., seguindo diretamente pela
rua Marechal Floriano, enquanto mune-
rosos passageiros aguardam n conduçflo
naquele ponto terminal da referida 11-
nha. Informam «hs inspetores que o
motivo 6 ajustar horítrios, quando o»
veículos estfto atrasados, mas, obser-
vam os' reclamantes, a alteraçfto de per-
curso constitui irregularidade que deve
ser examinada pelo Departamonto de
Concessões da Trefeitura.

Com o Govêrno do Estado
do Rio de Janeiro

29.877 AUSÊNCIA DE POI.ICIAMEN-
XO  Escrevem-nos de Imba-

rlê, no 2-, Distrito de Caxias, pedindo
providências fts autoridades do Estado
do Rio, no sentido do melhorar o^po-
Uclamento local para Impedir ns desor-
dens que ocorrem freqüentemente pro-
vocadns por malfeitores e desocupados,
perturbando o sossego e a tranqüilidade
dos moradores da localidade.
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BOAS FESTAS
¦* E FELIZ ANO NOVO

AO POVO BRASILEIRO
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i — Ci-misas xadrez Marquisete, em
todas a* core*...

Cr$ 55,00
2 — Camisas brancas Fopelil.o...

Cr$ 70,00
8 — ChiiiIhiih Esporte, tipo Amerl-

cano, diversas rftrcs...
Críj5 150,00

4 — Cnmiisn-i do Albnnis superior
euporte, bonita* coros...

Cr$ 180,00
6 — Ciinilsai Nylon, Kwporte, V»-

rliiliiilc <l" rAros...
Clríji 200,00

D — CaiiUmu Eaporto de Mnho
Puro. I'«iri"> IhimIIiih „

M moo )
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Com o Ministério da
Guerra

"9 S7S MUITO DEMORADAS AS
PltOMOÇOES DE INATIVOS —

Quelxando-se de que o Ministério da
Guerra nftn dft execuçft.0 ao que dispõe
o decreto n. 1.267. no que se refere
aos Inativos, esclarece um leitor que
os requerimentos sfto entregues na Dl-
retoria de Recrutamento que os suh-
mete ao exame de uma comlssfto de
promoções, .onde permanecem pelo es-
paço de fi n S meses. Depois de opinar
a Comlssfto, sfto enviados os requcrl-
mentos à D. G. A., dc onde têm saido
apenas as promoções de coronel e ge-
neral. Os demais estfto aguardando no-
va regulamentação, ficando, portanto,
na dependência do presidente da Reptl-
blica. E argumenta, em seguida: O
nrt. 29 da. lei n. i;267, dispõe que te-
rão direilo aos benefícios na mesma
mencionados os que, por qualquer for-
mn, dirigiram as operações de repres-
sfto ao movimento e contribuíram para
impedir ou limitar a ampliação da re-
volução comunista e também o.s que
efetuaram reconhecimentos, patrulhan-
do, ou mantiveram vigilância ou liga-
çfto entre unidades da zona de com-
bate, a fim de evitar a fuga de rebel-
des. Ha. ainda outros casos previstos
na mesmo lei cm que se firmam os rc-
querlmentos atê agora retidos. Como
a demora de solução por parte da Co»
missfto de Promoções e da própria D.
G. A. vem ocasionando prejuízos, ape-
la para quem de direito pedindo prnvi-
dénclas para que os requerimentos te-
nham o necessário andamento e a so-
luçfto por que tanto esperam.

VESTIDOS
Mme PERES aceita feltlos sob qrn-l-
quer" figurino garantindo perfeito ixv-
cucfto. Também fornece tolleles com-
pletos, Irajea de rigor inclusive cba-

péu. facilitando os pagamentos.
RUA HADDOCK LOBO, 301 — Caso

n.A — Telefone: «*H-095fl.

MÁQUINAS
DE ESCREVEU

Nova». CltimiiB modelos. A» mal»
reputada» marca». Km ueo inte-

terêsse. Consultem nossas
condições

Vendas diretos
CASA ALPAO

Rua Quitanda 47. 4", ». 11-13.

VAI A SÃO LOURENÇO ?
Hospede-ne no HOTEL SILVA — tratamento familiar C

diária* módicai*. Informnçõen pelos- telefone» 45 e 280, com

Alfredo Pereira.

Larga-me...
Deixa-me grilar!

JAYME BOA VISTA
ADVOGADO

Rua do Carmo, » — Fone: 33-WE

IATE CLUBE DO RIO DE JANEIRO
Comunica a Diretoria que, na próxima noite
de 31, fará realizar, em sua sede, o tradicio-
nal baile de passagem do ano, das 11 òs 4 ho-
raSi Os convites e pedidos de reserva de
mesa poderão ser requisitados, pessoalmen-
te, pelos srs. sócios, à Secretaria do Clube.

Traje de passeio

TUMORES
CÂNCER

PrevençSo — Conselho
Trn tamento.

HAIO X e KAD1U.M
«DIl. VON UOELUNGEK
(«RAVA», Assembléia, 118 -
^Kanlt.7.) 3 horas — Teielo

nos: 2i-155fi e ai-2413 —
Hora marcada.

E

DA

DENTADURAS
ANATÔMICAS

Comu se fossem us seus
próprios dentes

Conserta-se com raplder e
segurança qualquer dentadura.

Dr. Souza Ribeiro
Av. Marechal Floriam. Peinotn;
número 1 — Telefone: 48-HI3-
(esquina de Miguel Couto), ao
tado da l-rreja de Santa Rita.

(Próximo à avenida Rio
Branco).

XAROPE
S. JOAO

Combate a tosse, a

bronquite e os resfria-

dos. O Xarope S. João

é eficaz no tratamento

das afecções gripais e

das vias respiratórias.

O Xarope S. João solta

o catarro e faz expee-

torar facilmente

l COMO OBTER SUCESSO
PROPAGANDA

FAÇA SEUS DtPÓSiTOS
NA

BÓCIOS - Cirurgia
DR. ALUISIO MORAIS IM5C.C

Av. Nilo Peçanha, 155

DR. COSTA JÜNIOR
DH. FÁBIO PÊNAI.VA COSTA
DB. 1. A VII.LELA PEDKAS

Clinica «le Tnmorr» — Cani-prolo-rt»
RaAIntcruiiía — Rnn México, 98, 41

andar. Telefone: 32-1587

Dr. Renato Côr les
Raios X Abreugrafia

TOMOGRAFIA
EXAMES EM RESIDÊNCIA

Bua Araújo Pflrto Alegre, 70
— ».» andar — Tel.: 22-5830.

CRS 990
«Sumier», três alnmfadas, pót,
«Chipendale». Travesseiros ven-
tilados 1 CrS 130,00 por CrS
250,00. «sumier» tipo mulo Crí-S
1.300,00, idem cnm 2 (ravetas
CrS 1.600,00. «tllox-Sprlng». :.
almofadas, pés «Chip». Cr? ..
1.160,00, idem, Idem com 2 ga-
vetas CrS 2.000,00, idem, «dem,
tipo mala CrS 2.000,00. Colchão
ventilado de molas solteiro,
CrS 1.250.00. casal CrS 1.700.00
5 anos do garantia Tamliém
nos encarregamos da confecção
de quaisquer móveis estofados,
bem como do reformas sob oa

mínimos preços.
VENHA VER PARA CHER!

VENDAS A PRAZO
IND. COLCHÕES

OSTERMOOR LTDA.
Rua Senador Furtado 30

(Praça da itandelra)
 Tel.: 48 0824 

I M MELHOR \ I
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J MA CAPA DE PELE tt-;jT
Aproveitem os V 1

( PREÇOS DE FESTAS è \ 1

! ^ 
PELETERIA FRANCESA $

I f\ 
'timos casacos de pele \
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CASA BANCÁRIA

PROLAR S. A.
RUA 7 DE SETEMBRO, 99

PELETERIA

llnu Senador Dantas, 118-F —

, l«oj» — Tel.': 82-0155; Ru» da
1 \lfí.ndei*a 234. Tel.: 43-4G08

Rio. «rabrteaçno nrrtprla»

¦:MiíM\ 'HBBT

ACOKDEONS
Desde Cr$ 100,00 por mês
Casa ACORDEON AZUL
AV. RIO BRANCO. 377 - ED. SAO

HO RJ A — TEI..: 82-87*0

Alguém doente em casa ?
Telefone pnrn 315-4988 o tilligtlo mini eaniu de hospital.

(LEITO DE FOWLER)
O repouso e n comodidade contribuem em 50% pnra a cum do
«eu doente. Transporte Imediato, riorvlço perfeito. — Kua Mnctaado

 Coelho, 57. 

OLCERAS
VARICOSAS

Feridas
nas pernas

ATADURA
COMPRESSIVA

"UNAPASTE"
Um tratamento simples que
CICATRIZA todas as úlceras
VARICOSAS e feridas nas
PERNAS, mesmo grandes e
antigas, sem DIETA, sem
REPOUSO e sem DOR. Evi-
ta o aso de remédios e de

enfermeiras.
FABRICANTES:

VinVs Industrial
Farmacêutica

Avenida Nova York, n. 108
— Rio de Janeiro

Distribuidores:
LABORATÓRIO DA

EM AGRIN A
Caixa Postal, 2335 — Rio

A venda nas principais
Farmácias e Drogarias

DESPACHAMOS PARA O
INTERIOR PELO REEM-

BOLSO POSTAL

Acaba de ser publicado o ANUÁRIO DE PU-
BLICIDADE de 1951, reunindo, entre outros,

muitos assuntos, os seguintes estudos:

COMO ANUNCIAR NO BRASIL
Analise <4os meios de divulgação no país, com as regras para
sua utilização eficiente. Estudo da cobertura do território
nacional numa campanha de publicidade. Estrutura da agencia
de publicidade brasileira comparada com a agencia de pubh-
cidade americana. Vantagens e inconvenientes da organização
de um departamento próprio de publicidade. Os trabalhos que

uma agência fornece de graen.

"MEUS SUCESSOS EM PUBLICIDADE"
por Claude C. Hopkins

Reedição do mais famoso livro sôhre como obter sucesso em
publicidade. Seu autor é considerado um dos pais da moderna
técnica da propaganda na América do Norte e em seu livro —
Sue vem pubücado no ANUÁRIO DE PUBLICIDADE de 1951,
conta 85 anos de suas experiências como lançador e orientador
das mais bem sucedidas campanhas de propaganda -a feitas
nos Estados Unidos. Obra clássica e indispensável para quem
deseje conhecer os segredos da ttícnica e da pratica da publi-

cidade moderna.

OS MELHORES ANÚNCIOS DO ANO
Os técnicos das principais agências brasileiras de publicidade,
reunidos em «Mesa Redonda», no Rio do Janeiro e em Sao
Paulo discutiram e escolheram os melhores anúncios do ano.
O ANUARIO DE PUBLICIDADE reproduz, com comentário in-
terpí-etativo dos aspectos técnicos, todas as campanhas apre-
sentadas nas duas «Mesas Redondas» e transcrevo ainda, em
apalhado taquigráfico, a exposição e o debate sóbre as melho-

res campanhas do ano.

QUANTO SE GASTA DE PUBLICIDADE
NO BRASIL

Como o anunciante brasileiro distribui suas verbas de publi-
cidade _ Quanto se gasta de anúncios no Rio de Janeiro, eni
S5o Paulo e nas principais cidades do pais — Valor da publi-
cidade no país, segundo os meios de divulgação — jornais,
revistas, rádio, cartazes e painéis, propaganda direta. O fatu-
ramento dos principais jornais o das principais emissoras das

capitais e do interior.

RELAÇÃO DOS MEIOS DE PUBLICIDADE
NO BRASIL

Agências de Publicidade no Rio de Janeiro — «Agências dc
Publicidado em São Paulo e no re-ítanto do país — Empresas
de Cartazes e Painéis — EmprJ.a» de Luminosos — Empresas
de Publicidade por meio de brindou, taboletas, «displays», sor-
telos comerciais e outras formas pouco comuns de publicidade.

Compre hoje o ANUÁRIO DE PUBLICIDA-
DE, enciclopédia de tudo o que diz respeito
à propaganda no país. Adquira-o na Redação
de PN — Av. Rio Branco, 117 — 39 andar
r~ Sala 323, ou peça-o pelo reembolso postal.

ANUÁRIO DE PUBLICIDADE
PREÇO: C.v$ 50,00

(Pelo reembolso: Cr$ 60,00)
O ANUARIO DE PUBLICIDADE — AVENIDA RIO BRANCO.

117 — 8* ANDAR — SALA 323 — RIO DE JANEIRO.

Peço enviar-me, pelo preço de Cr$ 5(1,00 mais CrS 10,00 de des-
pesas postais, o Anuárlo de Publicidade, última edição.

Meu nome 
Endereço ,.....,.,....,...._....
Cidade  Estado 

ESTUDE RÁDIO E GAJN HE UMA BOLSA DE ES
TUDO EM BUENOS AIRES

Pela primeira vez, no Brasil, um aluno de Rádio poderá aperfeiçoar-se no estrangeiro.
INSTITUTO DE RADIO REY criou a bolsa do estudo «Eng. Secundino Rey», para o aluno

quo obtiver as maiores notas durante o curso.
ESTUDE RADIO E CANDIDATE-SE A GANHAR A BOLSA DE ESTUDO

Aulas individuais — Material inteiramente fornecido pelo Instituto de Rádio Rey — A aula
começa quando o aluno chega. — Curso de 6 horas semanais: CrS 140.00.

Peça informações, sem compromisso.

AV. PRESIDENTE VARGAS, 446 — 17.° ANDAR, S/1703
 EDIFÍCIO DELAMAKE.

CLINICA DE OLHOS SANTO AFONSO
TRATAMENTO DAS DOENÇAS DOS

OLHOS — OPERAÇÕES — ÓCULOS
Consultas: <Ihm M um 18 honiN, Iih,Iiihív<. ao«

i&bftdoSi
Rua Bi-líio d» Mflfqulta, 210 — (Próximo it

IgfOJfl Hiuilo Afonso »m»mmiammmimmmmm
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PISCINAS
E TRATAMENTO DE ÁGUA HYPO-
CLORON — PERCLORON — ALUMEN
— SODA — ORTO—TOLUIDINA —

AZUL DE BROMOTIMOL

UZINA QUÍMICA STRADA
KUA 1)0 LIVRAMENTO N. 71
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Produção nacional de
naftalina

SCFICIENTE, POR ENQUANTO.
PARA SUPRIR O MERCADO

INTERNO
Produto químico de largo emprego

em usos 0.= mais variados, a naftali-
na pode ser utilizaria, sob a forma dc
èstíamas, como matéria prima para a
indústria de anillnas, corantes e outros
produtos químicos, e. sol) a forma de
bolas, como desodorizante, desinfelanle
i* repelente para insetos. A naftalina
e* obtida mediante a purificação do
r rtaleno ou naftalina bruta, suli-pni*
duto da Indústria do carvão, derivada
i(u.> é da distllacão do alcatr&o de
huilia.

Até • entrada em funcionamento da
Usina de Volta Redonda o mercado in-
terno dependia da importação do pro-
duto estrangeiro. A grande usina do
Vale do Paraibn, porém, velo suprir
o consumo nacional com cerca de 600
rorv-ladas anuais de naftaleno, inteí-
vãmente absorvidas pelas Indústrias
¦ ransformadoras. Estas, de sua par-
te, estão aparelhadas para entregar ao
mercado a naftalina em escamas ou
lniias requeridas pelas necessidades rio
e*nnsumo. O naftaleno produzido pela
Usina de Volta Redonda esta sendo
\ cindido a preços Inferiores aos do pro-
duto importado, n&o obstante a quali-
dade id&ntica.

Km conseqüência, a Comissão de
t^cntrole do Intercâmbio Comercial com
.1 Exterior, baseada nos elementos cons-
ttintes do processo preparado pela Car-
(rira de Exportação e Importação, de-
liberou proibir tanto a exportação
quanto a importação de naftaleno, le-
vando em conta que a produção na-
ciemal basta, no momento, para suprir
as solicitações do mercado brasileiro.

DR. ATAULFO MARTINS

a SMA
ESFECIAIJSTA

Bronquite asmática
Bronquite orftnlca

COMPLICAÇÕES»
QUITANDA, tO, 8. 401 — M-004!)
Ue í ku 6 exceto ¦Abado* —

Ótimos resultados desde I8«b.

DR. MOISÉS FISCH
\Jrologia - Doenças de senhoras ¦
Distúrbios sexuais - Esterilidade .

Operações
Assembléia, 98 - li andar

Diariamente das S As 1 horas
(exceto aos sábados)

Tel » 33-1549

FABRICA BANGU

erxiJA Ma ourclla
iBe*H(*H7 - .iriP.HTffür gRJMSlUSÜlSn

Dores
nas Costas,
Nervosismo,
Reumatismo!

A aUmtntaçSu inconveniente, o em*
cesso de bebidas, resfriados, etc
obrigam freqüentemente os rins a
um trabalho forçado. Oi transtornos
dos rins e do aparelho urlnário sao
a causa da retençSo do Ácido urico,
freqüentes levantadas noturnas, do-
-mm nas pernas, nervosismo, tontelras,
tornozelos Inchados, reumatismo,
•lhos empspucados, e, em ge-"*... a
Impressão de velhice precoce. Ajude
•mis rins a purificar seu sangue por
•meio de Cytt»*. A primeira dose co*
sneça a trabalhar, ajudando seus rim
• eliminar • rxr-esso de ácidos, fa*
tendo assim com que se sinta como
¦ovo. <3ob nossa garantia Cyito*. deve
•et Inteiramente satisfatório. Peça
C*>fi»K em qualquer fairnácU hoje
mesmo. Nossa i* st anti a * a sua
«naior proteção.

CISTIT6S PIRITES E URICEMIA

Kervos Debilita-
dos Provocam a

Neurastenia
Não deixe que o ex*
ceuo de trabalho
debilite o teu er-
ganlsmo, porque o
cansaço (if ico
e intelectual o
levará, fatalmen-
te, à neurastenia.

Os primeiros sintomas da neuras-
tenia são geralmente a insônia,
pesadelos, irritabilidade. dores de
cabeça c nervosismo. Ao sentir
quaisquer destas manifestações,
previna-se contra as suas conse*
quências. Trate-se imediatamente,
com um remédio de efeito positi*
vo e imediato. Vigonal é o reme*
dio indicado para qualquer caso
dc neurastenia. Vigonal revigora
o organismo, restituindo no fraco
as forços perdidas e a energia da
juventude às pessoas esgotadas-

FORTIFICA E Á SAÚDE
j

laboratórios Alvlm A frnlio. 1. A.
Ido Puiilo

COM CR*
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Husqvarna BEMOREIRA!
O formidável Plano de Natal de Bemoreíra

oferece a oportunidade excepcional para Você

presentear uma senhora ou senhorita de sua

estima com uma famosa Máquina de Costura

HUSQVARNA BEMOREIRA!

Sem nenhuma entrada, pagando apenas a

primeira prestação de CrS 250,00, Você

manda para onde quizer a melhor máquina dc

costura do mundo!
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0NO^QÍporo!i!
Eis o que V. vai despender, para tornar

imensamente feliz o Natal da pessoa que
merece essa prova do seu afeto. Com

CrS 250,00 por mês, ou seja menos de CrS 8,W

por dia, V. paga uma HUSQVARNA
B E MO REIRA que, durante longos

anos, rendera muito mais do que isso1

HUSQVARNA BEMOREIRA è o que hi de mais per-
feito ns indústria mundial de máquinas de costura! Fabri*

cada na Suécia, com o seu famoso aço, HUSQVARNA

BEMOREIRA tem solidez e regularidade de fun*

cionamento jamais atingidas pur qualquer outra ini*

quina de costura I

Linda, iimpies de manejar, macia, silenciosa,

HUSQVARNA BEMOREIRA costura para frente e

para trás; Bemoreira garante o perfeito fun cio nam .ato

da HUSQVARNA por 10 anos, com a permanente

assistência técnica da maior e mais completa oücina

especializada do Brasil l

MOREIRA
Rio de Janeiro: Rua Luiz de Camões, 42- Rua da Conceição, 1?

Belo Horizonte: Rua Tamoloi, 48
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NINGUÉM VENDI MAIS BARATO DO QUE BEMOREIRA
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VISTA-SF m pagando em íl prestações no Magazine
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l> E R E X O QUB iia DB MAU FINO PARA HOMEM
CAMIIAR1A - HPOHT — ALFAIATARIA

AV. RIO IIMANCO, am>A — MAfiAZINB LBRRX
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1 Máquinas
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- Motores - Ferragens - Instalape

TEMOS OUTROS

MODELOS DE

VÁRIAS CAPACIDADES

MODELO NJ-618

O conjunto DEVILBI55, aqui apresentado,
é indicado para construções em geral,

fábricas, edifícios, estradas de ferro e
outros locais onde haja necessidade

dc um conjunto prático, portátil,
de consumo econômico e de

comprovada eficiência.

MODUO NH»61ê
MOVIDO A SAS0LINA

Ideal paro lugares
desprovidos de ener^
g.a elétrico. Reco-
menda-se para fábri»
cas, usinas, trabalhos
em estradas de roda-
gem, estradas de fer-
ro, sítios etc.

, fft — •síUUUrUMS

PREÇOS ESPEWAIS PARA REVENDEDORES

SECÇAO de PINTURAS MESBLA
|IO - BUA OO PASSEIO, 48/54

fi, FAULO t B, HORIZ. • P. ALEGRE • PELOTAS • RECIFE * NITERÓI • VITÓRIA

MILTON''
Geradores mono - e trifàsicos

Dinamos e motores de corrente continua
Grupos para niquelar e cromar

^dl^B^^B^B fl^^HCIISl-XÃ^^k^K^^^L

entregas do estoque e a curto prazv

IA. AUTO-LUX IMPORTADORA
JUIZ DE FORA RIO ÔE JANEIRO .B. HORIZONTE

Rua Halfeld, 316 R. Evaristo da Veiga, 130 R. SõO Paul p, 27,6,

Tel. 2346 Tel. 52-4115 ' fel, 2:4945' ¦ ¦

BOMBAS PAKA AGIA
«MOTOMAC»

Todos os tipos — A mais perfeita em
qualidade e mais barata em preco —
Vendas à vista e a prazo. Somente na

«MOTOMAC» Lula.
PRAÇA OA REPUBLICA, IIW

(Lado da Casa da Moeda).
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BOMBAS

FABRICA

s - Material Elétrico - Hidráulica - Acessórios
—~ rrií -?
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NO DECORRER DO I
NOVO ANO AO PRE- I
CISAR UMA FERRA-
JWKNTA, QUALQUER
QÜE EUA SEJA,
LEMBRE-SE! A CA-
SA CRUZEIRO TEM
¥, VENDE SEMPRE

MAIS BARATO.

CASA CRUZEIRO
SUC. J. CRUZEIRO

& CIA.
S _-. RUA A1SC. DO
RIO BRANCO — 5.

TELS.: 22-3700 —
«-4982.

;.: -~ TEL.: 23-3700
O DE JANEIRO

Sflr*»-^^
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FABRICA DE GACHETAS DE COURO
PARA BOMBAS, ÔNIBUS E PRENSA

^^^SsÊásmim*^

BAINHAS PARA FACÃO, CINTOS, LUVAS E AVENTAIS
Gachetas para qualquer tipo de Bombas de água, gasolina, óleo e
ar de alta pressão. Arruelas de couro para juntas de qualquer

tamanho.
* n.Trm/-».Ti.TTr\ cjtt ir Kua B»enos Aires, 156 - Sobrado
ANTÔNIO SILVA - Tel.: 43-2116 — Bio de Jam-iro.
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E SABOR !

7
MÁQUINA
DE FAZER
CAFÉ

"MONÀRCHA"
Con=tmld» em metal brilhante, reslütenle-
4 tamanhos: para 40, 60, 120 e 180 chicaras.
Sistema caseiro, eom depósito «le louça.
Esterllizadores com 1 e 2 bules esmaltados.

Turno» iombdm: Batedeiras, churrasqueiras,
cilindros para pasteis, cortadores de frios,
engenhos de cana, espremedores de laranja,
máquinas de pipocas, moinhos de café etc.

«EUL.ÜLLA de Máquina* indústria ,

<* Fundaria um 1918

fil
COMtKIO —¥-JIUiM"

Rua PiraH-intja, 1037 - Caixa Pintai 230 - 3B« Paul»

Oficina» • Fundição »m Ouarulha» (S8o Paul»)

Areo-Artusl »M

i m ei

BOMBAS PORTÁTEIS PARA IRRIGAÇÃO E ESGOTAMtNf0 ll

;-.HATTOJ0.60.v

CARBURADOR
Z,ENITH>

Comércio e
ndústria S» À.

52 — Rua Teófilo Olôni — 52
RIO DE JANEIRO

Caixa Postai, 593 — End. Telegráfico FERRO —

Fone: 23-1741

I
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EMP. PAUUCfilA Dl MAI. ELET. LTD.
RUA IH i;NO.S AIKEH, I.VI - 1/ ANDAK

1VI«! Ill-H(f;tfi — Klo H*« iln..vim
ill.ilii.inii i . I ll««iWM»i»>M»»IW»»l»» 1111 " I"" — " ll""|1'"1"~

Depósito de Ferro e Aco: RUA SACADURA CABRAL

ns. 108 a 112 — Telefones: 43-6282 — 43-0396

Filial ein São Paulo:

AVENIDA ANHANGABAÚ N. 7U2
Telefone: 4-7206.

— 8' ANDAR

FABRICANTES - IMPORTADORES - EXPORTADORES

FERRAGEMS EM GERAL

m~ftorgftoff S. A,
iimit JANIlíQ In9jnjia.h.aia, W
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Agonies da C0MPAHN1A BRASILEIRA DB USINAS ME-

TALÚRG1CAS, oom fubvlcaçâo do Parafmos — Porcas —

Rcbile* _ AirucliiK — Tinfomla — Proso» " Parafusoi paia
1.1'illn.fi — ProduçRo do Forro Guw * Aço — Laminaçfio do

forro iTiliiinlii, «•Imi'» n i|iinili"'ln; eniiLoneirn»; aço chalo pari
inuliih A iiili'«'c «'ju radonilfl o «iiiiiilimlii *-' .''iiiiiIIi;!!'! do forro«
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MüIiMhi façhi »ip#«l«IIMri* lw,« »**ild'i' «fi*
„. f»§§umi i\» liil^rior
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EQUIPAMENTO PflRB POSTOS DE SERVIÇO
TEMOS, PARA PRONTA ENTREGA, CONJUNTOS COMPLETOS.

CONSULTEM-NOS, SOBRE O NOSSO PLANO PE VENDAS CM PRESTAÇÕES.

—

t*

«
*

***

**
*

*

*
*
*
**
**
ft*
*

ELEVADORES CURTIS
Suspensão pelas rodas
1 plstão • 4 toneladas
Suspensão pelos eixos •

pistõo • 7 tonelados
Dtstões • 9 • 10 e 13 tor0-

APARELHO DC

LUBRIFICAÇÀO
AL1MITI

BALANÇAI

DE AR

ARN0

üe parede ou de colun«
Capacidade de medição

de 5 a i ' 5 libras.

Com depósito
paia 25 libras
de lubrificante.

sé« x-f "p 7*7 "ri.-1"!'

MÁQUINAS DE LAVAR CURTIS

300 libras de pressão For-
necidas com I ou 2 manguei-
ras com pistolas. Motor de
I e 2 HP respectivamente

COMPRESSORES CURTIS

De 1/2 -3/4 - 1,5-2-3
5 e 10 HP 1 e 2 estágio*
Paro 1.50 e 175 lbs df
pressão respectivamente

PREÇOS ESPEwÂra

PARA REVENDED0RE

2
Rio de Janeiro

Rua do Passeio. 4.2-56

Filial c!e Niterói - Rua Visconde do Rio Branco, 521
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MOTORUS
E A GASOLIME

(il «S3EatTT "ir.

3 HP até 36 HP 1000/1500 SPW^ 21 à 27 HP 500/650 RPM
'odôll, 

com i.nq«. . radiador 32 à 80 HP 400/500 RPM

GRUPOS DIESEL ELÉTRICOS ATÉ 20 KVA

em estoque para pronta entrega

Motores industriais e marítimos até 2 0 0 0 H
"¦*»•«» " »¦»*"» «-u»-—«jMÍra»Hrii«»ji««»«»»««l»j»»»iíJ^^
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MOIOItDS
Dleiel — (íiiiollnii — Klótrlcoí

(.IHADOUCS
Para forco, lu/ o «niiin.

IIO.MI.AS
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MAtfl INAH
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i ' MIAS ITUA, llini i mi
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MOTORES DIESEL
"SHAN5CS"

DE 8 HP EM 1200 RPM

Poro flnilndu.lrtal.,
neinnnmnnlndnCi*
irulrirm * finnil>r/i

Kl" Dí IM'H|i»l
fim Klf.ilin.ln J41

SAO CAUIO
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Torneio Internacional de Punta dei Leste

Ventilação perfeita!

KRSIBMS SUH-BIRE KIRSCH
distribuem a /u*

«• raciono-fmentfl

Em iorma de "S", as lâ-
«minas KIRSCH dlstribu-
«ra os ralos de luz de íor-
sna a evitar o oíuscamen-
to e conseqüente esforço
visual.

«OOUTOS

PARA \ BEM VIVER

Eis o que caracteriza as
PERSIANAS SUN-AIRE KIRSCH

Além da elegância que empresta ao ambi*
ente, essa Persjana é a de maior efici-
ência porque suas lâminas, cientificamente
desenhadas, admitem 77% mais de luz,
são de alumínio flexível, em foima de "S"
e em côres. Adaptam-se a qualquer lu-
gar e são íeitas exatamente sob medida.

KirschPERSIANAS
DE ALUMÍNIO

J^l/rf Para estudos e instalações, queira chamar a*** 
CIA. BRASILEIRA DE AÇOS FINOS $. A.

RUA MAYRINK VEIGA, » - TEt.s «.1633

Notícias vindas do Montevldeo noa
düo como participantes desse Importais-
te torneio Internacional os seguintes
mestres: J — Ader: 2 — Roux; 3 —
Letelior-, 1 — Bsiuisa' 5 — Corral; 6
— Kalaketelns; 7 — Eliskascs; 8 —
ManBlni; H — Linskens; 10 — Estrada;
11 — Toran; 12 -- Muni?.; 13 — Ca-
nepa, e 14 — German.

Na terceira rodada a colocação dos
concorrentes é a seguinte: l<i lugar —
empatados — Mangini, Ellskases e To-
ran: estando German em 3° lugar com
1 1|2 pontos.

TAÇA ALMIRANTK SALDANHA
DA GAMA

Acham-se abertas ns Inscrições nos
tres clubes militares desta capital, ate
o dia C de janeiro próximo vindouro,
para a disputa dessa taça que velo em
boa hora, substituir a Taça Almirante
Milanez, levantada pelo emérito enxa-
tlrlsta coronel Edmundo GastRo da
Cunha.

O XADREZ NA F.A.R.
A Força Aérea Brasileira introduziu

em seus jogos /desportivos, em caráter
experimental, o xadrez, lncluindo-o en-
tre as atividades de sua 4» Olimpíada,
que teve lugar no Recife.

A Confederação Brasileira de Xadrez
fêz-se representar pelo.seu técnico, dr.
Almeida Soares, que foi o árbitro geral
da competição, tendo-se desempenhado
cabalmente de sua funç&o, organizando
o campeonato de equipes, disputado en-
tre as Zonas Aéreas e o individual, qua
contou com a participação de 12 enxa-
drlstas da F.A.B.

Após a competição, reuniu-se uma co-
missão composta do coronel aviador
Rubem Canabarro Lucas, coronel Sabl-
no Ribeiro Jr., major aviador Miranda
Correia, tenente Casas Costa, tenente
Alvarenga e dr. Almeida Soares, a qual
organizou o seguinte regulamento, des-
tinaiio a reger o Torneio Olímpico de
Xadrez da F.A.B. nas próximas com-
petições:

1) — Torneio olímpico por equipes
para contar pontos;

2) — Equipe vencedora — 1° lugar
— 5 pontos: 2c lugar — 3 pontos;
3«J lugar — 2 pontos:

3) — Uma taça para a equipe ven-
cedora em 1? lugar, uma taça para n.
equipe vencedora em 2'/ lugar e uma.
medalha para cada componente da equl-
pe vencedora;

4) — Número de jogadores por equl-
pe — 5;

5) — Quarenta (40) lances em 2h30m
e dezesseis (16) lances em cada hora
subsequente.

6) — Nos casos siuvldosos será ado-
tado o regulamento da FIDE.
.7) — A Confederação Brasileira de

Xadrez enviará um seu técnico, que
será o árbltro-geral.

8) — Quando a representação de uma
Zona contar com menos de cinco <5> jo-
gadores serão consideradas como perdi-
das W. O., as partidas não jogadas por
falta de elementos. — Exemplo: — Uma
Zona com quatro (4) elementos ter A

SALVE 1952!

*^K^pffi^| Kl EXPOSIÇÃO MODAS S. k. M

jt *A ...SAÚDA O GRANDE PÚBLICO CARIO- M '•;
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fyÉm EXPOSIÇÃO AVENIDA, A EXPOSIÇÃO B@

jf!$jjÊÈ CARIOCA E A EXPOSIÇÃO JUVENIL - SÉlfe

ã ii e$ÉÊÊÊ E LHE DESEJA UM FEL!Z E próspero IwÊêl

ESm AVENIDA * CARIOCA ^ JUVENIL

automaticamente um (1) ponto perdido.
9) — Para o emparceiramento entre

os elementos de duas Zonas, deverá ser
feito sorteio.

30) — Os Jogos serão feitos ile acordo
com a tabela SchurL-iç. cu t-c1» cada
Zona Jogará com todas lá -jurra*- con-
tando-se um ponto pari o vencedor,
meio ponto para empate t zíro ponte)
para o perdedor.

11) — Os casos de üm-iàte serão ;*esoi-
vidos pela tabela Sonnemborn-Berger;
se ainda persistir o empate, o árbitro-
geral decidirá.

A competiçãn entre as equipes foi
inaugurada pelo sr. ministro da Aero-
náutica, brigadeiro Nero Moura, que (leu
o lance inicial nos cinco tabuleiros do
encontro entre as '2* e 3» Zonas Aéreas
e o torneio individual teve inicio com o
lance Inicial feito pelo coronel aviador
Huba Canabarro Lucas, comandante da
Base Aérea de Porto Alegre, no tabu-
loiro do coronel Sabino Ribeiro Júnior,
atual campeão militar brasileiro.

A 2» Zona Aérea conquistou brilhan-
temente a taça destinada ao vencedor
da competição entre equipes, seguindo-
se-lhe as equipes da 5» Zona Aérea, das
3» e 1» ZDnas Aéreas e da 4» Zona
Aéroa.

O coronel Sabino Ribeiro Júnior ven-.
ceu o torneio individual, seguido do ma-
jor aviador Miranda Garrea, do capi-
tão aviador Daudt, do tenente mec. Gri-
gorovski, do tenente Casas Costa e de.
mais sete concorrentes.

Cumpre acrescentar a cooperação va-
llosa que ao empreendimento deram o
brigadeiro Alves Seco, o coronel Jerõ-
nimo Basto, o coronel Osvaldo Ballous-
sier, o major Miranda Corrêa, o major
José Guilherme Silva e o coronel Ar-
mando Perdigão, que receheu gentilmen-
te o representante da C. B. X. em seu
Estado Maior e leu uma proclamaçfto
aos atletas, na cerimônia inaugural das
Olimpíadas, no estádio.

DENTADURAS MODERNAS
De comodidade, aparência e se-*u
rança absolutas, extração sem díu
o demais trabalhos dentários, ilíi.
JOSÉ LINHARES, especializado
pela Universidade, com prótese
própria. Rapidrs-. (rarantla, preens
módicos e facilidade de pag-amen-
to. Rua Matoso, 84, sobrado —

Fraca da Bandeira

ESTÔMAGO, INTESTINOS, «FIÜADO,

DIABETES, OBESIDADE
nETJBlATISMO

Dr. Prado Franco
Chefe do Serviço d» Clinica Médles íi.
Hospital da Crus Vermelha Brasileira
— Praça Floriano, (15 — »? anflnr.

Telefone 42-H814. Be».: 17-1321

Sistemas teleféricos
para o transporte de
sal, gesso e algodão
Devidamente autorizado pelo preslden-

tií da República, o ministro da' Vlacão
determinou ao Departamento Nacional de
Portos, lios e Canais contratasse a or-
ganizacão de um projeto para a insta-
lacão, nos portos de Areia Branca o
Macau, de sistemas teleféricos para o
embarque e transporte de sal, algodão e
géVso.

O assunto foi estudado mlnuciosamen-
te. tendo o titular da Viação no seu
último despacho com o presidente da
República .submetido h sua aprovação
um plano a respeito.

Se a solução teleférica for n preto-
rida e uprov-ido o projeto apresentado
pelo ministro da Viação ao presidente
da República, estará a obra concluída
pn\ trinta meses — construção e mon-
t.">sem das instalações teleféricas, hem
como das usinas elétricas precisas, apa-
relhagem de transporte e carregamento
terrestre e outras subsidiárias.

Essas instalações planejadas peio
Ministério da Viação permitirão, nos
deis portos, o saneamento do sal, ou
seja, o carregamento de 320 toneladas
de sal por hora. facilitando prnfun-
ra mente o abastecimento de todo o
Pais, de forma a evitar a escassez
de sal, gêsso e algodão já ocorri-
da.

DR. JOSÉ SEGAI
CIRURUIAO-UENTISTA

Especialista de crianças — Kahs A
LARGO UO MACHADO 8 - Apto.
304 — Edif Visconde da Penha

CAMISAS
OS

Soh medida, feitio ,.,  50.01.
Conserto, cul. novo  25,00

Praça Monte Castelo, 0.

TRATORES
CATERPILAR E INTERNATIONAL

Modelos D-4 — D-6 — D-7 — D-8 — TD-9A
TD-14A— TD-18A

NOVOS E USADOS COM GARANTIA
COM FINANCIAMENTO OU A VISTA

cM-ocure a firma especializada: Anthero de Almeida Máquina» «
Equipamentos — Avenida Presidente Vargas, 463 — Sala 1902 —

 Tel.: 43-8550 — Rio de Janeiro. 
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Bombons, quilo Cr$ 40,00
Cumpri- illretainentr nn Kalirim Paiilis.
ta nela m.l iiiii. dn -iri'c<< liar» u Natal,
caixa» dt- hnnhiins tiiira tircsenle nr-
tlBn rlno s de tu-in; linnliiiiip dc ire-
ido. iiiifln 411 eni/.firns, dr tiros, 45
criizflrns rprhraitsss. dp truta*. «U cru-
zeiros, oaraniptnc IHtCl. *ir> cruzeiros,
•lu.iuha, :W cruzeiros, halas crlstalisa-
da» I*! rrtizptri-s. tintas, rerheada» e dp
leite de rrtivo, lu cruiplros, dAce di>
leite, batata e atiiíhora, eeléia. bn-
nanada. cocadaN e suspiros, cento 2"
cruzeiros. Rn Mifjriiel de Frias, H5.
fina do flsss da Av. Pres. Vargas,
adiante da rua Marhado CoSlho, —

Tel.: 48-4190.
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MOTORES
Alternadoref/ diríamos, bombas centrifugai»
transformadores, ventiladores, exautfores,
centrífugos/ grupos para galvanoplastia,
polidoras e maquinaria elétrica em geral.

MARFILS
Ai.. r~.

MATRIZ • RIO OE JANEIRO
Rua Comerino, 91 e 93
Tels. 43-9020 e 43-9021

FILIAL-SAO PAULO |
R. Brigadeiro fobias' 334 1
Tels. 32-2457 e 32-0039 5

Sabão de Coce
Em barras e tabletes

Caixas de 5 ks. Cr$ 70,00
1'edi-lu» pelo teleíoiie 38-3073

Entregas a dumlcilio
INDUSTRIAS QUIMICAS*

«HOLIUS» LTDA.

AV. 88 DE SETEMBRO, ti»

ACORDEÃO
SCANMIAIX1, SEPTIMO SO

PHANl PAÜU» SOPKAN1
HONHIS TOUBSCHOW
SllEtXIS B TüHECOS

femott em atuei» qualquer deh
ta» marcas, de 12 a 120 toa.
ku» « de qualquei tipis. NA>
COMPRE sem verificar «h
precus e nosso sistema de vet
das a prazo, únicos represer

tantes do famoso Scandall)
no Bio.

Aula» de acordeão por um

grupo de professores sob

dlrecft» do professor Mas
uarenhas.

CASA MANOS
KUA DA CARIOCA R3-R',

riíl.EFONK: l'l 7f>70 -

MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA

VENTILADORES
"GENERAL ELETMCW

COM GARAMTA ORIGINAL DE UM. ANO

VISITEM:

W. OBERLAEHDER
(REVENDEDOR AUTORIZADO G. E.j

Rua Senador Dantas^, 117-A
(Ern frente ao Tabuleiro da Baiana)

1
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TEIGÀ "SINHÁ"
VAREJO E ATACADO

PRONTA ENTREGA
-

Novo Depósito - Rua Xavier da Silveira n. 28-A
. FONE: 23-1053
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NARIZ DE FERRO (Marca Registrada)

Tira o cheiro de sua Geladeira. Ao comprar, exija " N A R I Z D E F E it R O "

À VENDA NOS BAZARES, CASAS DE ELETRICIDADE, FERRAGENS, DROGARIAS, ETC,
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Uma autêntica Venda Especial
i que irá durar somente
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Retalhos por preços de
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por preços de íim de ano
aproveitem, comprem mais, paguem menos, e ganhem ainda de pre

sente uma garrafa de vinho e uma linda folhinha para 1952,
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4 TRIUNFANTE abre as
suas portas às 8,30 horas.
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BALANÇO DO MES DE DEZEMB
O'kRA viva, lá se acaba a um-

nhã o ano cle 1351. E já
vai tarde. Não é que tenha

sido especialmente funesto; maa
nestes tempos difíceis que atra-
vessamos um ano que vai em-
bora é como iim ano rir. pena
descontado, um ano vencido,
graças a, Deus. Um obstáculo
da corrida que foi transposto,
uma das adivinhações da esfin-
ge que foi decifrada.

Fazendo-se uma. revisão rá-**>ida dos meses que se passa-
ram, vê-se que o tom geral rie
1951 foi o meio termo. Nada
de especialmente bom, nada rie
sensacionalmente mau. Aqui no
Brasil, começou com um incên-
dio e se Deus quiser vai aca-
bar debaixo dágua, senão a
Light estoura, o que será um
desastre para. todos nós. E que
mais houve? A luta no Mara-
nháo, que quase degenera em
guerra civil; o caso do Club
Militar que ainda não se sabe
r.e foi vencido ou não; o pri-
meiro rapto de milionário —
cuja história secreta ainda não
foi devidamente esclarecida. A
lei Afonso Arinos, punindo
qualquer tentativa de disci-inii-
nação racial. Os assassinatos
de marido e aa absolvições rias
matadoras. E, constatação ne-
gativa, mas tão grata aos nos-
«os corações assustados: o go-
vêrno ainda nâo rien golpe, vai
indo mais ou menos pelo tri-
lho democrático. Que Deus o
conservo assim.

No resto rio mundo também
me pode dizer que o ano «le 51
foi um compasso dç espera.
Nenhuma, guerra começou ne-
1p, nenhuma guerra acabou.
Houve algumas esperanças rie
extinção do peronismo. — mas
tratou-se de rebate falso, A
prçtensa revolução ninguém ia-
mais soube o que foi realmente
— há quem acredite ter sido
tudo favça. ria ditadura para
consolidai- sua posição e au-
mentar a pressão sóbre os des-
contentes.

Nem mesmo as hostilidades
da Coréia registraram qualquer
nota de sensação; a guerra es-
teve quaae burocrática, na sua
monotonia de morrer pente rios
dois lados sem nenhuma deci-
aào, e na. vagareza ofensiva das
negociações que nada negocia-
ram.

O fato creio que se pode con-
siderar mais importante, mais
pejado de significações e possi-
velmente dc- conseqüências, foi
a volla rie Churchill ao poder.
Não só pelo que representa em
si, — as rédeas do govêrno
britânico e de certo modo a li-
derança rie grande fração do
mundo civilizado postas nas
mãos perigosamente dinâmicas
do velho Marlborough, — como
pela reviravolta rio estado de
espirito britânico que êsse re-
gresso churchilliano representa.
A sua, causa imediata, foi,' evi-
dent.emciite, a doença, rio rei,
mas a situação rio Iran. O
mundo inteiro foi testemunha:
oí ingleses, vendo-se de novo
em posição angustiosa, lembra-
ram-se do velho mágico que.
obrou o milagre da resistência
na hora em que tudo estava
perdido, e de novo lhe entrega-
ram o seu destino. O que foi
provavelmente um erro, por-
que, apesar rio seu pouco bri-
lho aparente, o governo traba-
Ihista ia cumprindo a tarefa
que empreendera.- Enquanto
Churchill, com todo o Ímpeto
rio seu gênio político, é entre-
tanto um homem do passado,
um contemporâneo de Kippling,
que só sabe pensar em termos
imperiais e que arrastará o seu
povo a Iodos os sacrifícios, no
empenho inútil de ressuscitar
uma coisa, moribunda: o Impe-
rio Britânico.

E falando no império Brita-
nlco, chegamos ao aspecto mais
notável deste ano de 1951, nue
(in d ann dêste século em «iue
mais aguda se tornou a insur-
reiçào dos povus coloniais con-
tra os seus dominadores, ou
melhor — a insurreição dos po-
vos de cor contra os coloniza-
dores brancos. Poique é im-
poi-tante nào esquecei nem su-
be.stimai- o aspecto de luta ra-
ciai que caracteriza, êste nosso
período inquieto. Suas causas
O progresso ria técnica moder-
na que chega a. toda parte e
esclarece as populações mais
ntrazadas ( — cinema, avião e
rádio pondo os segredos e os
mistérios rio mundo nos olhos
• nos ouvidos de qualquer um,
até rie um esquimau, um bos-

Rachel de Queiroz
(Especial para o ''Diário de Noticias")

quimano ou uhi xavante); as
promessas da guerra passada
que. vinda a vitória, loram es-
quecidas: e acima ric tudo o
enfraquecimento dos grandes
imperialistas, França e ingla-
terra, Itália e Holanda. Claro
que um fator que não se pode
desprezar, nesse movimento ge-
ral de insurreição, é a propa-
ganda comunista, são as cha-
madas «intrigas soviéticas».
Embora não se possa jamais
pretender que a intromissão dos
estalinistas, muitas vezes inde-
sejada e repelida pelos insurre-
tos, possa de maneira nenhu-
ma diminuir o direito liquido
dos povos coloniais â liberdade
e á auto-administração. Alias,
é essa. intromissão comunista
o grande pretexto invocado pe-
los senhores quando apelam pa-
ra o auxilio internacional, pe-
riinrio que lhes socorram o po-
det-ió titubeante: «fi um movi-
mento comunista» - Não, não
é movimento comunista. Pode
tei- comunistas no meio. porque
comunistas se infiltram em to-
ria parte, mas basicamente, não
é comunista. Porlem os comu-
nistas assoprar as brazas no
Iran, quando o povo persa se
rebela, conda a exploração es-
tràngeira, do seu petróleo. Mas
a, iniqüidade existia, a defrau-
dacão existia, existia o contrato
leonino que despojava os bania-
nos das suas riquezas naturais em

benefício da companhia lngie-
sa. E se os comunistas conse-
gueni êxito, é porque encontra tn
terreno fértil para a sua se-
menteira de inquietação, Q
mesmo se diz da Indochina, o
mesmo se disse da indonésia;
e u mesmo já se diz do caso
árabe, cada riia mais complexo,
mais extenso, o que represen-
ta noje o pretexto mais perigoso
para deflagração da terceira
grande guerra.

O mesmo — e quanto! — .->e
pode dizer da dolorosíssima si-
tuação da África Bôer. onde os
estúpidos descendentes dos co-
lonos holandeses tentam man-
ter a ferro e fogo uma mons-
truosa política racial que Só os
poderá, levar à guerra civil, a
um imenso derramamento de
sangue, e provavelmente regis-
liado, especialmente final rios «11-
reilos rios negros. Porque — ou-
tro falo importante registrado
especialmente èslc ano, clu-
rante as conferências interna-
cionais, — a opinião pública
do mundo é hoje, na sua gran-
de maioria, inimiga rio colônia-
lismo, A idéia, rie que certos
povos, ditos «superiores» por-
quo mais adiantados técnica e
intelectualmente, tenham o di-
reito de manter em servidão os
outros povos, mais atrazados, é
hoje idéia encararia com repug-

- nância pela opinião pública rio
mundo inteiro. As insurreições
anti-coloniais são recebidas com
simpatia por todos que não se-

jam diretamente prejudicados
por elas; ninguém hoje, ric boa
fé, acredita que aos ingleses,
por força de um misterioso di-
vino, seja licito continuar domi-
liando sudaneses e outros ne-
gros, submetendo-os a uma éter-
na, niinoridade, para nâo «lizer
escravidão. K os franceses e
hespanhois em Marrocos, e to-
dos os europeus que conservam
possessões na, Ásia * na Ocea-
nia. Creio que só as colônias
portuguesas vivem atualmente
em relativa calma; mas isso se
deve especialmente ao gênio co-
lonizador rio português, que, di-
ferente dos demais europeus,
nâo se resume a explorar a co-
lonia: — habita-a, adota-a, fa/.
dela a sua terra, fraterniza com
os naturais, torna-se èle próprio
um nativo.

Os outros, só se mantêm se-
nhores, enquanto os sustenta o
(direito da força. E logo que a
força se abala, que a grande
potência decai para potência
pe«|uena, nada mais resta ao
dominador senão a retirada. Se
são inteligentes, fazem essa re-
tiraria em bons termos, conio
o fizeram os ingleses na índia,
antes que os comunistas melam
na caldeira a sua colher torta.
Senão, vai de qualquer jeito, <•
o que não se pode' fazer por
bem, faz-se mesmo por mal.

DDURANTE muitos anos o ro-

Este, um ligeiro
ano cle 1951. Como
para tranqüilizar
esperanças

balatiçu do
se vê, nada
nem trazer

Ao contrário, o ano
inteiro correu como o titaque
aflitivo cle uma bomba relógio.
13S verdade que não estourou.
Mas o relógio continua andan-
do. E na hora marcada, a cen-
telha elétrica há de tocar na
carga de explosivo. O que nâo
se sabe, felizmente, é para que
hora apontam os ponteiros.
Não foi para 51. Será para 52
Será para quando?

52?

guêses» constituiu um enig-
ma para os estudiosos do Bal-
zae. .

Desde 1KH9 o romancista es-
lava projetando nm livro Inti-
lutado «Genros o Sogras». Em
dezembro de 1843 anuncia a «Es-
t rangei ra», á Condessa Hanska,
que, de repente, conseguiu do-
minai- as dificuldades do as-
sunto e já estava, acabando a.
primeira parte, file que na fi-
gura do velho Grande! quisera
igualar o «íAvarento» de Moliè-
re, encontrava-se mais umn. vez
empenhado em luta com o gran-
rie comediógrafo para «fazer o
Tartufo do nosso tempo, o Tar-
tufo Democrata-Filantropn».

Depois rie modificar em janei-
ro de 18d'l o titulo para «Os
Pequenos Burgueses», afirma
em fevereiro: «Minha vingança
consiste em escrever «Os Pe-
quenos Burgueses» e em fazer
com que meus inimigos digam
com raiva: — No momento em
que se pode crer que esvaziou
o seu saco, ei-lo a lançar uma
nova, obra-prima». Em março,
o romance já eslava anunciado
polo «Journal drs Débats» c. o
autor já, gastava os honorários,
20.000 francos.

.De repente, encontra èle tlili-
culdaciM inesperadas na execu-
çâo e pede. ao jornal um prazo
cle um. més para entrega dos
originais. Ao cabo deste prazo
substitui o romance poi outro,
«Modesta Mignon», começando
mais tarde mas com inspiração
mais feliz.

Mas «Os Pequenos Burgue-
ses» que iim levaram? Que
aconteceu a êsse romance que
devia, ser um dos mais impor-
tantes de Balzac e cuja gran-

Um enigma literário ou inconvenien-
tes das colaborações póstumas

Paulo Rónai
(Especial pára O "Diário de Noticieis")

A ÉPOCA dns «Festas», islo
e, o período que vai da
véspera de Natal até o dia

.Reis» é, em Alagoas, a épo-
ca pm- excelência do sfolguedos
populares. Pastoris e Presépios,
Cheganças, c Falida tipos, Reisa*
dos c Guerreiros, Cabocolinhos
e Quilombos, Baianas e Taieras,
ensaiados às vezes com vários
meses cln antecedência, surgem
em profusão nas «festas» de
Maceió, Fcnião Velho, Caehoei-
ra, Utinga, Pilar, S. Miguel,
Capela, Viçosa, Atalaia ou Ca-
maragibe, para diversão das
mais várias camadas sociais.

De todos estes folguedos,
aquele que goza de maior pres-
tigio, mormente no seio da po-
pulação mais humilde das zo-
nas suburbana e rural do Esta-
do, é o que tem enlre nós o
nome de Reisado, ou, atualmen-
te, o seu «alter-ego» e sucessor
— o Guerreiro.

E' cle, cm sua essência, nos
tempos atuais, uma espécie de
revista popular cm que os
números dc canto, danças c dc-
elamaçòes dc obras poéticas dc-
coradás ou de Improviso domi*
nam quase a parte dramática
dn folguedo constituiria pelos
«entremeios» que são represen-
tacões, na sua maioria curtas e
pobres, p. elas próprias, quase
sempre acompanhadas dc cãn-
ticos e danças.

Especificando as. influencias
formadoras do auto, o saudoso
mestre Artur Ramos anunciou
com muita precisão: «Resulta-
do do esfacelamento de autos
como o dos Congos-Cucumbis
que evocam acontecimentos his-
lóricos dos Reis dc Congo; ce-
rimônias totémicas ligadas ao
patriarcado, com suas festas ci-
clicas de coroação; sobreviveu-
cias dos fastos africanos das
embaixadas c cerimônias pro-
cessionais; festas peninsulares
do ciclo das «Janeiras, saidas de
velhas tradições onde era cos-
lume c escolha do um rei ou
cle uma rainha; autos amenn-
dios correspondentes».

Indubitavelmente eles se ll-
gam à tradição da «Janeiras»
ou «Reis» portugueses, impres*
nadas das Saturnais pagas,
continuando o «stlps» nu «Stic-
na» dado como «ninon bon!
anni> em que Janeireiros, em
bando, vão pelas portas, tocan-
do p dançando, na esperança do
alguma dádiva ou prcsenle.
Tradição, aliás, que náo se cr-
cunscrcvc a Portugal mas exis-
te no resto da Poninsula com
as festas do «Aguinalrio» e po-
dem ser rastreadas pelo menos
seb a forma dc pedinchas e de
votos de Boas Festas pelo res-
to da Europa. «Janeiras e Reis»

0 REISADO ALAGOANO
{Especial fiara o

è=t:ss noa quais «bandos percor*
rpm as ruas às caladas a sur-
preender em suas casas aqueles
a quem vão pedir os Reis e can-
tar as «Boas-Fcstas» e a apre-
sentar fragmentos do danças c
dc autos. Vindos para o Brasil,
Janeiras c Reisados, ou talvez
mesmo antes, ainda em Portu-
gal, incluiram-se n«- folguedo
animais característicos dos pre-
sépios: boi, burrinha, etc, e
personagens totômicos c miti-
cos outros europeus, amerín-
dios ou africanos: Sereia, Onça,
Jaraguá, Cai porá, Folharal, Ma-
nucl Pequenino, etc.

Uhindo-sc vários ranchos uu
«Reis» mim folguedo único: o
Rancho ou Reisado do Bum-ba*
meu-bol, talvez porque mais
significativo para a região nor-
destina, quase toda ela pnquu-
«Irada na «área do couro» <¦¦¦
Ipndo ainda por cima a força
das sugestões totémicas etiro-
péias e africanas; toi cle engu-
lindo todas as outras variecla-
des de Reisados, incorporando
por sua vez todos o.s outros
personagens e fragmentos de
autos e romances, num proces-
so, como dizia Mário de Andra-
de: «cie formação gradativa e
essencialmente rapsódica», de
modo a constituir «uma verda-
deira revista de números vá-
rios» do qual o mais importan-
te, porque titular do Reisado,
era o do Boi, também chamado
por causa da onomatopéia do
estribilho da sua cantiga, de
Bumba-meu-boi.

Complicando a sua estrutura,
um outro folguedo ou auto se
veio n misturar o Reisado (se
c que cle não era lealmente
lambem um Relsadu) — o rios
Congos que, presumivelmente,
se formara pm- imitação das
danças guerreiras portuguesas,
como as Mouriscadas e Dança
dos Paiilifciros, e também por
influências dos cortejos e dan-
ças da.s corporações de oficios,
segundo muilo bem sugeriu
Roger Baslidc.

10 de 1.0 a 15 anos para cá,
incorporando elementos de ou-
Iro folguedo — o auto alagoa-
no rios Cabocolinhos (que são

Théo Brandão
"Diário cle Noticias")

enlre nós coisa diversa da dan-
ça dos Cabocolinhos de outros
Estados) um auto completo, a
nosso ver sobrevivência, sob
outro nome, do auto dosCucum-
bis e elementos dispersos cle
Pastoris, Cheganças e Fandan-
gos, o Reisado se transformou
no «Guerreiro» mas guardou,
entretanto, a mesma estrutura
básica e idêntico desenvolvi-
mento.

Folguedo próprio rio ciclo do
Natal, éle inicia oficialmente
sua atividade na noite tle 24 cle
dezembro, véspera de «Festa» c
termina também oficialmente
suas atividades no dia de Reis,
à noite.

Contudo, só oficialmente as-
sim mesmo na.capital èle obe-
«lece a êste período. Realmen-
te começa três, quatro e até
cinco meses antes do Natal ai
pelos meses de agosto ou se-
lembro com os célebres «.Kn-
saios» e se prolonga em excur-
soes para o inferior do Estado
e mesmo fora déste até feve-
reiro ou março.

Tais «ensaios» realizam-se nas
noites dc quarta-feira, sábado
e domingo, das 20 horas em
diante, em barracões cobertos
de palha de coqueiro ou pai-
meira, iluminados à luz elétri-
ca ou por candiciro de carbu-
reto (aceülenc) ou de «gás»
(querosene). Nos arrabaldes de
Maceió o dono da «festa» é
um merceeiro que deseja incon-
tivar os seus negócios ou que
explora as eutêmicamente dc-
nominadas «diversões familia-
res» c que faz do «ensaio» dc
uma «função» (Guerreiro, Che-
gança, Baianas ou Pastoril) o
chamariz da freguesia. Rara-
mente é o «financiador» da
.brincadeira' um amante rios

folguedos populares ou membro
das comissões de «Festas» dos
bairros.

A estes «ensaios» acorre lòda
a população mestiça dos sulnir-
bios. Vendedores de barracas,
de carrinho dc mão. ric tabu-
leiros, sr estabelecem em torno
rin barracão e os assistentes,
além rias «bicadas» de «limpa»
na «venda» do dono da festa,

podem adquirir nos tabuleiros:
o amendoim forrado, o sorvete
raspado, a.s garapas geladas e
coloridas, a cocada de coco ver-
rie, as batatas cozidas os «ma-
nuès», os rolefes de cana caia-
na. os pacotinhòs de farinha de
milho, ns pipocas e tantas ou-
Iras guloseimas peculiares de
nossa região.

Translormam-se eles assim
num ponto social importante
na vida dos subúrbios de Ma-
ceio ou das localidades c enge-
nhos do interior, e nos inter-
valos da «função» ou mesmo o
seu desenrolar, as conversas,
ou namoros, os diz-que-dizque,
os encontros se processam en-
tre cafusos, mulatas, pretos, ca-
boclos o «pob.r-white» e até
mesmo com indivíduos das cias-
ses mais elevadas.

E' bem de dizer-se que em
tais «ensaios», nos quais sò-
mente os Mateus e o Palhaço
se encontram trajados a cará-
ter, quase não se ensaia coisa
alguma o êle não é mais que
uma desculpa para a realização
rio folguedo antes da época tra-
riicional e oficial.

Após a noite de Reis é praxe
encerrarem-se as festas natali-
nas na capital e principais ci-
dades dn interior. Nào obstan-
le, as «Uoupcs» de Reisados e
Guerreiros continuam a brin-
car pelo interior do Kstado em
excursões quo duram até feve-
reiro ou março. Partindo de
Maceió ou municípios vizinhos
ganham ou municípios do sul
do Estado atingindo a ribeira
cio S. Francisco e atravessam
do o rio em Própria ou se diri-
gem para o sertão, transpondo
as fronteiras do Estado em
Correntes, Bom Conselho, etc.
Raramente vão ao Norte do
Estado que tem os seus folgue-
dos próprios os quais, entretan-
to, nunca ultrapassam, em suas
excursões, a sua zona.

Nestas «tournóes» param em
engenhos, vilas, cidades, lugn-
rojos, onde se exibem à noite,
partindo ao despontar do dia,
em caminhões que passam pe-
Ias .«rodagens», raramente nos
trens da «Grcal Western», fre-
que nl emente a pé, sob a soa-
lheira, baús e trouxas às cos-
Ias em demanda de casas onde
possam dançar. E quando em
vilas ou cidades não encontram
casa que os aceite (o que é
muito mais comum hoje quan-
do a aristocracia rural dos ban-
gués e a classe média das et-
dados rin interior e a pia "ligada
já possui nutras diversões: rá-

(Conclui nn, 2.* pliElni*)

deza o levou a escrever á. Es-
tràngeira estas frases famosas:
«Em suma, eis o jogo que es-
tou jogando. Quatro homens
terão tido uma vida imensa:
Napoleão, Cuvici-,. 0'Connell, e
eu quero ser o quarto. O pri-
meiro viveu da. viria da Euro-
pa: inoculou-se exércil' . O se-
gundo desposou o Globo. O ter-
ceiro encarnou um povo. Por
mini, cu terei trazido uma so- g
ciedade inteira na cabeça»?

O romance só apareceria de-
pois ila morte do Balzac, pu-
blicario primeiro no folhetim
rio <T.e Pays» em 1851, e dois
anos depois em livro.

Apesar cle se tratar dc uma
das maiores obras de Balzac
pela extensão, apesar de a gló-
ria de Balzac estar em franca
ascensão, os críticos e os es-
ttidiosOB nem sequer tomam co-
nhecimento. ft que as obras
póstumas de Balzac vinham
senrio acolhidas com justifica-
da reserva, depois que «O Depu-
tado de. Ateis», publicado eni
1854 e 18!)5, trouxera a .menção
algo escondida «Acabado por
Charles Rabou». Para compre-
encler o sentido dêsse partícipio,
convém saber que â parte deixa-
da por Balzac, contida em volu-
me e meio, o subliteratO Rabou
tivera a ousadia de acrescentar

com a autorização ri<a viuva
mais onze volumes e meio!

ft claro que neste apêndice
enorme nada sobrou do vigo-
roso quadro dc costumes poli-
ticos esboçado por Balzac, cujas
personagens passam Iodas para
o segundo plano, sendo que o
primeiro é ocupado pela pseu-
do-pérsòriagem a utoblográf iea
(iato ê, encárnaçjão de Balzac,
e nào de Rabou), o escultor
Dorlange, para quem seu cria-
dor inventa uma complicadissi-
ma, vida. pregressa, tornando-o
neto de Danton e filho de Vau-
trin! ftsse horrível romance rie
cordel «— que visava evidente-
mente um audacioso golpe co-
meicial — dera o alarme aos
entendidos.

Em 1886, o Visconde Spoel-
berch de Lovenjoul, na segunda
edição de sua «História das
Obras de H. de Balzac,» ape-
nas registrava as suspeitas no
tocante â autenticidade do con-
junto. Mais tarde, conseguiu
encontrar-lhes confirmação nu-
ma carta inédita, da viuva cle
Balzac. a Dulneq, seu agente
literário. «Estou contentiss-ima
— escreveu ela, - de que o
sr, Rabou possa acabar <Oa
Pequenos Burgueses», na, con-
vlcçâo Intima de que o sr. de
Balzac não teria escolhido ou-
Ira pessoa para terminar a
obra. Nào é urna suposição,
mas uma certeza, pois éle me
disse durante a sua doença: -
Gostaria do ver Rabou; talvez
elo se encarregue de terminar
<«Os Pequenos Burgueses», ro-
mance, enquanto eu resolveria
o caso da peça».

Mareei Bouteron, ao repro-
dnzir esta carta, não parece

dar-lha muito crédito; está, an-
tes, inclinado a, pensar que a ex-
condessa recorreu a Rabou foi
por conselho de Champfleury,
um rie seus amantes, o qual,
convidado a terminar os roman-
ces inacabados, lho recomenda-
ra por carta.

Tendo encontrado as provas
corrigidas pela. mão de Balzac,
o Visconde conseguiu distinguir
o que era dêste e o que perten-
cia a seu continuado!-. Mais
uma. vez a viúva aproveitara-se
do pretexto de «acabar» o tra-
balho rie Balzac para uma ren-
dosa transação comercial. O
tia halho deixado pe'" roman-
cisla daria, apenas três volu-
mes; mandou-lhes acrescentar
mais cinco para. embolsar os
honorários rie oito — com a
agravante, desta vez, de nem
sequer assinalar a indiscreta
colaboração póstuma.

Mesmo que o visconde náo
tivesse encontrado o pacote de
provas corrigidas, não seria
muito dificil distinguir a parte
escrita por Charles Rabou, que
afogou os pequenos burgueses
rie Balzac. sob um amontoado
de acontecimentos tão inespe-

rados quanto absurdos, torcen-
do-lhes os caracteres, já perfel-
lamente delineados, para o gro-
tesco.

Na realidade, para terminai
um livro inacabado cle Ealzac,
precisar-se-ia de outro roman-»,
cista, de gênio não inferior, que
conhecesse a fundo toda a «Co-
média Humana» e possuísse o
dom raro do pasticho. Por ex-
traordinário acaso deu-se UM
encontro desses três requisito»
precisamente no maior escritor
francês de nossa época,. Mareei
Proust (que demonstrou possuir
os dois últimos em «O Caso
Lemoine num Romance dc Balr
zac»). Êste, porém, a comple-
tar um ou outro romance ina-
cabarin, preferiu continuar *.
sua. maneira, o conjunto: «Em
Busca, do Tempo Perdido» e *
«Comédia Humana» do século

'sé 
a. «.colaboração» de Rabou

em nada contribuiu para ft
grandeza de Balzac. constitui
pelo menos um argumento po-
deroso na discussão que se tra-
va acerca do papel que a. Con-
déspa Hanska desempenhou na,
viria rie Balzac, de anjo tute-
lar ou gênio mau. Quem es
mostrou capaz da irr-pmgir cin-
co volumes de Rabou sob o ro-
tulo rie Balzac, patenteou na.0
somente incompreensão da obra
dêste, como também falta d«
carinho pela sua memória.

Carta aberta sobre a "História da
Literatura Cearense"

D jacir Meneses
[Especial paia o "Diário de Noticias")

lr'* f

\úíí

HiUfeu caro Dolol- Barreira.-Do
«VI mergulho no clássico «po

dos arquivos», nessa atulhada bl-
blioteca rio Instituto do Ceara,
onde o revejo, emergiu V. com o
segundo ¦ volume cia História ela
Literatura cearense. E oue volu-
me! Nenhum dos historiadores
floridos e repousados, que desa-
brocham nos jardins acadêmicos
poderá negar-lhe o esforço ele-
tivo: e eu, testemunha ocul.ar,
sou o primeiro a declará-lo nesta
página o com solenidade: - repe-
tidamente, nessa sala saudosa e
erudita, onde estala a gargalhada.
,1c araponga do historiador .loa-
qúim Alves, eu O vi. meticuloso
e curvado 3obre jornais e revis-
Ias comidos de traças, decifrai!-
do versos remotos, que o remo-
to sentimentalismo produzira pa-
ra consumo de corações já siléll-
ciados, parados e desfeitos... E a
alegria com que V. encontrava,
aqui e além, perdido no marulho
dos suspiros e queixas que rima-
vam as magnas rie Elviras colo-
niais e provinciais. - o luzir sú-
bilOj em meio á argila comum,
ria gema ignorada! E logo seu
olho perito, sua mão hábil, co-
lhendo a goma preciosa — e enfi-
ando-a no colar de luz com que
V. coroou, num gesto de erudito
e de bom cearense, o gênio da
terra através dos seus melhores
espíritos.

Sim, meu caro amigo, o seu
Iraballio não tem par --¦ poique
exige «lotes raros: não bastava ir
remexendo c catando nesses ar-
quivos, mesmo auxiliado pela ric-
dicáda amizade rie Maria ria Con-
«•eiçâo, que o secretaria na ga-
1'impagem inestimável: é preciso
descobrir, a golpe rie vista; «i
lampejo genuíno da jóia verda-
delra - aquele lampejo que fere
a sensibilidade e dela tira a nota
estética, que nos fica cantando
para sempre na alma. Em suma
é preciso ter uma educação llte-
t-àt-ia doiiblé cia, vocação artística,
um longo trato rio assuntos este-
ticos, o gosto ''"line, que se não
improvisa repentinamente, mas
que nasce rto versar, com mão
diurna e noturna, as páginas sa-

borosas üos grandes escritores.
São as qualidades que V. revela,
no senso ria escolha e no comen-
tário breve, indicativo, lúcido,
que entremeia os lavores compl-
lados.

Mas ainda há um ponto qua
não devo passar eni silêncio — e
que me parece o mais altamente
digno: o de tirar para a luz e
dar relevo a vultos que a injus-
tiça do tempo deixou no olvido
por sua posição humilde na socie-
dade de outrora. Personagem»
ovántes, de cujas almas lustro-
sas escorriam poesias medíocres,
cresceram suas ramagens no ce-
nário e ramalharam alto: mas a
critica da posteridade, já mais
estranha, podou-os decotou-us —e
o que parecia roble farfalhudo,
onde cantavam orquestras di
aves, acabou em arbusto enfesa-
do onde chiam besouros anôni-
mos. E nos claros deixados é que
V. foi colocar expressões cano-
ras, autenticamente literárias —
como é o caso de Eufràsio de
Almeiria, obscuro empregado da
Estrada de Perro dc Baturite, íé-
ra dos saraus e das antologias.
V. publicou-lhe o maior número
de poesias. Acolhendo a carta do
meu Pai, que o conheceu e rie
quem foi amigo, V. deve' ter sa-
boreado o travo amargo das pa-
lavras do amigo que viu, duran-
te tanto tempo, injustamente,. o
poeta esquecido, despresado . *-
enquanto muitas gralhas pou-
silvam, do plumagem aberta'»
cauda fresca, recebendo a brisa
pública, nos galhos mais repife-
sentativos ria uosa literatura..;*

Resumindo: Y. soube equill-
brar bem todas às tendências*; a
graduar harmoniosamente oa \^-
lórcs vários — para dar uma idéia
mais perfeila de nossa evolução
literária e artística, E' uma-obj-a
de grande mérito, que mostrai»;o
velho Instituto na linha riscii-fa
pelo Barão. E a mim, amigo lMl-
ginquo, mas sempre jagunço jHâ
Praça rio Ferreira, meu 'berço-^p-

piritual, apraz-me mandai-, com
."-alorosa, convicção, um abi-flío
cheio rie louvor e amizade. W
Tijuca, 2 - XII - 51. «;

LETRAS E PROBLEMAS UNIVERSAIS

GUERRA MUNDIAL
3u do otimismo, do fanatismo,na apologia ou no ataque, com que
•eralmente vemos o tema tratado. Seu autor, Edward Crankshaw

lll?
ou
gl!
o um historiador inglês, especializado em assuntos russos e
duiantc a guerra, íêz parte da missão inglesa na Rússia.

Não von comentar o diagnóstico do autor sóbre os sinais de
inlraquecimento que so notam no edifício da tirania stalinista.
Pcgislro apenas que essa verificação, muilo sensata c objetiva,
vem'corrigir um pouco a tendência ao pessimismo que se espalhou

mundo não comunista — ou o correspondente otimismo deli-
no inundo comunista — depois da derrota dc Chang Kai-

que,

pelo
rante

V,

TrisLão de Alhayde
(.e^ecial para o "Diário de N-i-ticiaa")

. -.SHINGTON — Cada época histórica lem o seu lett-motiv.
'O da nossa, queiramos ou nào. é o ria Revolução Russa de

1917 con, tudo o que hã 34 anos ela vem arrastando consigo
iôrtà a humanidade. O fascismo de 1921. o imlcr.smo ric

I espanhola o o franqulsmo, a segunda guerra
e americano, a sovletizac&O dos

toliilitnrismo chinês, o nacionalismo sul-

Ehek. A sovietizaiào ria China c a conseqüente guerra dc provoca-
na Coréia - como demonstração do poderio sino-soyiético -

ça inevitabilidade dn

pai
xúiò a guerra civil es
mundial, o neo-íascismo europeu
bulcâs, o liloismo, o trabalhistas <• «tomes >

mesmoafricano ou australiano, o equilíbrio entro
na inulaterra. com o desuparecimen.tp dos cwhigs», atç
ó ,, as ini-nto religioso contemporâneo, do ponto rio vista soclnl,
> i i iiSSff ml tar e Industrial dos blstados Unidos o a trans-* """""• ¦' m.,is 

t.iosii nação do mundo, a ameaça rio
uiuIimI iodos os maiores aconteclmonios

o. om t"d"s us continentes, estfto liulinn
nlo llgudos /i Revoluçflo Itussii,
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vieiam espalhar pelo mundo a convicçAo da
avalanche soviética e, particularmente, da inevitabilidade da ler-
teiir guerra mundial.

Ora, como sempre sustentei — contra Iodos aqueles que créeni
na guerra como único meio de liquidar com o totalitarismo sovie-
lú-o - não a Impossibilidade de.ssa terceira guerra mundial, mas
a possibilidade a evitar, encontro no livro dêsse especialista rm
assuntos moscovitas e stallnianos a confirmação <!<¦ uma tese sem
nenhuma autoridade, mas baseada no senso comum.

•Vou, portanto, transcrever e comentar apenas o que o autor
dôsse excelente ensaio escreve sobre a terceira guerra mundial
a oue corresponde exatamente ao que mo parece ser n verdade

llaverâ guerra?, pergunta 61o no final do seu estudo foi.
tWfcshlngton Post , 3-XI-51, pg. V, col. 1». 13 a resposta o nega-
Uva «Minha própria oplnlfto profunda 6 qm- nao linvern umn
cui-rrn total («miijor wm-») com n RÚMln, pelo monos nesta i-«;-
ii, iin Nfto creio quo Slnlln inicie umn BUerrii dn conquista, l'«
,,'i,U( nun subsisti- o perluo ii" i|in< sejamos precipitados numa
••iiiiiii, om conseqüência rio Inópcln rilplomálli'11, mi. voniiiao <•

iWnwA que eswi* lin-pelrt» « ^n*"" pAnlens •*• une ilexenfn*
Miiiini» i.« líUl-ri-iii* iiilleiltili". e que, num lllllllll" *u\tf\ -ni Mi-iil"
hh,,., o mmn, i' i* eMH » tas" «I-* Clllsiiit, »"> Mimo-* illsnarsuj »'»«
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diz Crankshaw, «não são as armas que levam a guerra, mas os
sentimentos que as guias». ,

O fato é que já houve muilo mais do que um incidente de
fronteiras. Já houve e continua a haver uma guerra real, terrível,
tolal a seu jeito, que vem reduzindo a ruinas uma das mais
veüias civilizações do mundo, a coreana. E, no entanto, ate hoje
essa guerra continua localizada e o.s prognósticos dc uma gene-
rallzação, há um ano, não se realizaram. E ha mesmo sinais de
qüe a atitude firme rias Nações Unidas e particularmente dos
Estados Unidos, consiga fazer da Coréia o abeesso de fixação que
l-Má salvo a nossa geração da catástrofe dc uma terceira guerra
universal.

Mas, dii-sc-ã. e o exemplo dc Hil ler? Responde «• nosso autor:
..Nào veio analogia alguma enlre Stalin e a Rússia, de uni

ludo c Hitler e a Alemanha, ric outro. Stalin não tem objeção
rumai alguma contra a guerra e seus processos sâo
quanto uma guerra cle conquista. Mas nao sao uma
conquistai.

K êsse é um ponto importante parn o.s que encaram a ameaça
st.ilinista em lermos militares, apelando para a fácil analogia com
,-i ameaça hitlerlsta. Aqui nos Estados Unidos essa analogia Hitler-
Stalin tem sido o meio de mudar completamente a atitude do povo
em geral, face à Rússia soviótlca. Durante a guerra, essa atitude
foi n mesma quo em face de outro aliado qualquer, como a trança
e n Inglaterra. Depois dn «uorra, quando Truman foi tocar piano
om Potsdam diante de Stalin, o fábula do Oríeu, domestlcando os
animais no som da fluuta, poderia ser um símbolo d<> «ontlmonlo
público norle-nmcriciino. Hoje, no contrário, o povo consltíorn
Sii.lln como umn simples odlçfto russo de llltlor, Dnl o oslnflo
tio espirito totalmente diverso dn pdpulncfio em fm-" do rourmii-
monto, nenlta por iodos mi pelo monos pela Imonsa motorln, conio
InoliponsAvol, Pai n iioeessldadn do dar » cada um <« que lhe
|,i-"ii'iicc. O professo de slmpllflcai-fin sempre rol, em todos us
tniiipos, i» prooessn dan niossns popuiACes. K eomo estamos no
nu nio ilu-. imissiifi, e uni ut nl quo o processo de Rlniiillflençllo melo*
luulfii »i»íh o f|iiõ diimliia em Rasgos (lias,

l'iu«kiii|iiiiMiM ii.i siBUnteiiin (In hiimIub'» enitu m tlm* iouiiii»»
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tão maus
guerra de

A recuperação econômica da Europa, fora dos métodos totali-
turios, fascistas' ou comunistas, foi um dos fenômenos mais saw-
prèendehtes do após-guerra, como pessoalmente o verifiquei ,^a
Europa, o ano passado, contra todas as predições dos economistas
soviéticos ou dos videntes neo-fascislas. E' um dos fenômenos
que nos devem mostrar como a dicotomia comunismo-íascisnjrO,
rio há 30 anos passados, era totalmente falsa, tão falsa comò*j*«,
tenaz esperança dos «capitalistas» hoje renascente por toda páÜte
aqui nos Estdos Unidos, depois da fase pessimista provocada peta
depiessào dc 1929. Náo estamos condenados nem ao lolalilarisuib
(comunista ou fascista), nem ao capitalismo. Estamos em vias^jjfe
uma transmutação dc valores econômicos baseados em fenòmenjM-
mais fortes do que os fanatismos políticos ou us sistemas rigittíts.
inhio sejam a dignidade da pessoa humana, individual, com sgg
direitos e seus deveres; a ascensão do proletariado; a primt*~
rio trabalho sóbre o capital, e outros fenômenos ria reallci
social, que é mais forte rio que os sistemas, rio que os impêri*jp-
c ao que as próprias armas atômicas! «-A

Prosseguindo, diz ainda o autor; «Se (Stalin pudesse destqíjíf-
pelas armas a economia européia), sem sofrer um terrível revide,
é provável que éle o fizesse. Mns ninguém que tenha visto Moscail
no outono dè 19-11 poderia, por um só momento, acreditar qu»',*H
União Soviética pudesse resistir ao bombardeio americano. Nem
a economia soviética, nos nnos vindouros, estará em condiçSés
de suportar a tensão do uma mobilização total». S!

Sc o perigo de uma terceira guerra parece afastado, ao menos
da nossa geração, segundo o parecer do autor que estamos cointifi»
iri.rio o 0 nosso próprio, será quo então devemos pensar no futuro
cnmo se nfto oxIstlRSO a iiiueaçn potencial da cnlúslrofe? Podore»
nu-!, seguir a política de Gnndhi? HS

.lá dlssomos, im artigo *SI vis pacom, pnrn imeum», que1;'»
cunqulsla du pa/ |.«'I(.h niéiod.m piu-IflcoK, piepiiniiulo-nos para a
liaü «• mio pnrn n bui-itu, nAn i« do modo nenhum IncompuUtyl
rom a m-rcuHliliiíli- de imin iiiiiiiiiiuu" para 1'esUllr (lupliimoiljftj
1'i'ilhtir li possilillliiRlIn de uniu inii-nii pinviiculn pelo impei liillsifln
invielieoi 1'UMOi < liiu*''*- «> Imli-ônírn •• reiiuiu' em* perli-iii dn rnp,«
'IIIIII lllllllll, lll''. llll» .MH p|ll|ll'lllí, flIfllllU, qlll. |Mllll'.« llllllllllMI' «•
MpllilüS üé li<l ii.MMi-ilM » ''iin tnu f/i|wi* e (•-.pr-ilil.,*-» sifMl(twnH|i
ij.ii- t>k nii-niilliiiilni''- iiiiiii"!'. pm Mliípilíac iíi/.liiliiif!«, emiijy"*"
l'il llll.

Vl'M'il|i» !Oit ll.i

fWiíUlíli^ll lUMlIlt.* I\il |i Mill||i'l.ií
t i , -i r |iimi ,i i iiii rtUtOF
•H'll>.l il"* IPWM- ihíll.

wJb
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LÍNGUA E CULTURA
*i Cruz Cordeiro

(Especial para o "Diário de Noticias")

EM.TôDA 
língua,, a maior ou

fflénor cultura, ou civilização,
se, traduz só pela maior ou me*

nor quantidade de termos técnicos,
próprios ou estrangeiros (emprés*
tlmos)', que cada. língua tem. Silo
tais termos, e não esta ou aquela
estrutura lingüística, que mostram,
pelosirespeçtlvos sentidos ou slgnl*
ficadgs, se o povo que fala, ou fa-
lou. certa língua, est.. ou nfio a
par da arte, técnica ou ciência do
munck) da época considerada.

Assim, por exemplo, do antigo
grego"technikos, ó alemão féz tecli-
mach, o Inglês lechnicul, o francês
technique, o italiano, espanhol e
português técnico, e o brasileiro,
«travas do português', íéçitioit. Ou
seja conforme a pronúncia e estru;
tura próprias de cada língua, e
porque .elas mesmas nâo tinham
têrmó. melhor para significarem
"da ãrtè ou- da ciência", que pri-
glnalménte receberam, como 

'he-

ransjei cultural, dos próprios anti-
gos gregos. Mas já livro, que co-
nheceran. através da língua dos
antlgps vomahos, ;ou seja, o latim
UbrUf o italiano e o espanhol fize-
ram .libro, o francês livre, o por-
tügués livro, e o brasileiro, atra-
vés dp .português, livru. Dal se vê
que, sè, cultura e língua andam
juntas. Jingüa náo é cultura, mas
apenas veiculo de cultura, pois foi
atra\çç.$;*do. latim que os povos ro-
mãnlcos conheceram o objeto de
cultura que se chama livro, e que
Já antes era conhecido de outras
culturas ou povos: gregos, ítrabes,
germanos, etc. tanto é assim que,
já para os germanos, nao foi pre-
ciso ço • veiculo idiomático latino,
porque já entre eles se conhecia o
mesmo objeto e cpm nome germft-
nico,' donde, por exemplo, o inglês
fcooJíy "livro", e o álemtto buch,
"livro".

Quando, porém, o termo cultural
nâo ê nacionalizado como no caso
de técnico, ou n&o se traduz em

termo da .própria língua, cujo povo
já conhecia, assim, o objeto de
cultura, como no caso de livro para
os germanos, então o termo é tra-
duzido por palavras slgnlflcantes
da língua em que entrou. Assim,
o termo de cultura bélica alemã,
da segunda guerra mundial, blita-
Icriei/, foi traduzido por guerra-
relâmpago. E há mesmo graus In-
termêdlos de tais introduções lin-
gulstico-cuítürais, O termo de cul-
tura inglesa esportiva uoul-kceper,
depois duma nacionalização brasi-
leira gôlqúíver, foi achando tradu-
ções em guardião, arqueiro e go-
Iriro, desprezando-sc um possível
fiuardador do goal.. dissonante, evl-
dentemente.

O processo de língua como vei-
culo dc cultura, pode ser bem vis-
to nas línguas tios povos de cultu-
ra Inferior, quase naturais, como
eram, por exemplo, os ameríndios
brasllicos no tempo da descoberta.
Introduzida aqui a cultura e. civl-
llzaçâo ocidentais e européia pelos
lusos, os índios iam naclonaltzan-
do, na língua deles, os termos dos
novos objetos de-cultura para files:
de papel fizeram iiapéra, de crua
fizeram curuçá, ile missa, sem al-
l.eração evidente, missa mesmo, e
de Ziwo íizeram Ubrú, com — u não
—o luso, sendo —u final, aliás,
uma das provas das várias influôn-
cias da língua dos ameríndios e dos
afronegros em nossa língua: livru,
tiSgú (negru). Mas quando os mis-
sionários quiseram, na língua dos
índios, o tupl-guaranl, traduzir
cultura religiosa diferente da dos
indígenas, tiveram de fazer íradu-
ções descritivas, bom método lin-
guistico, pois que o significado das
palavras, como hoje sabe a linguis-
tica, c fundamental e orlginalmen-
te descritivo. E assim traduziram,
por exemplo, igreja do culto ca-
tõllco romano latino ecclesia (êste
do grego ekklesia, "assembléia"),

por tupana, "trovão, que vem do
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alto. Deus" em conseqüência, e
.oca, "casa", dal resultando, em
tupi, tupanaroca, "casa de Deus",
a Igreja, em suma.

E aqui sc evidencia, na prática,
nossa teoria de que língua nâo é
cultura, mas apenas veiculo de
cultura. Com efeito, se por motl-
vos históricos e políticos, falasse-
mos hoje ainda tupi mais ou me-
nos puro (toda lingua se altera
coro o sucedei e mestiçagem, das
gerações no espace e no tempo),
e não o chamado português do
Brasil ou brasileiro atual, não éra-
mos menos cultos ou civilizados do
que hoje somos. Tudo podíamos dl-
zer em tupi. K aqui cabe lembrai
quo não há línguas superiores nem
Inferiores, mus apenas as respectl;
vas culturas. E toda língua está,
invariavelmente, eni constante al-
teraçâo no espaço geográfico e no
tempo histórico, porque se lnfluen-
oiani, mutuamente, através dos In-
dlviduos que â falam e, em conse-
quência, se inter-relacionam. Náo
se trata, assim, em lingüística, dum
aspecto da aculturação, ou seja re-
sultante do "contacto, direto e con-
tinuo, dos grupos de indivíduos de
culturas diferentes, como as mu-
danças conseqüentes nos padrões
originais culturais de um ou ambos
os grupos" (Herkovits). Porque,
repitamos, língua não é cultura,
mas apenas, veiculo de cultura.

Com efeito, o guarani é, ainda
hoje, evidentemente alterado no
tempo e no espaço, a lingua co-
muni no Paraguai. E na recente
guerra do Chaco, entre Paraguai
e Bolívia, os genevais e soldados,
que falavam quase só guarani, co-
mo era natural, não tiveram difl-
culdade para significarem, uns
para os outros, metralhadoras, fu-
ais, canhões, aviões, bombas, gra-
nadas e todo o material duma
guerra moderna, exclusivamente
porque tal material cultural bélico
só depende dos termos técnicos,
como já dissemos, e não desta ou
daquela estrutura ou sintaxe Idlo-
mãtlca, no caso o guarani, cuja
origem ameríndia nfto podia, em
absoluto, dispor dt* tais termos. E
assim não "rebaixamos" nossa cul-
tura por deixarmos de falar por-
tugués ou outra lingua.

No caso do Brasil, descoberto em
1500 pelos lusos, cabia investigai,
para a organização do nosso dlclo-
nárlo, quais os termos culturais, e
mesmo da lingua dita comum ou
vulgar, que recebemos através do
português, como língua veiculo de
cultura até certo tempo, pelo me-
nos, e quais os que aqui foram
formados ou importados, direta-
mente (empréstimos), tle outras
línguas que não u português. Êste
é o grande problema, o problema
capital de todo e qualquer léxico
brasileiro. Portanto, qualquer di-
cionário, Academia* ou extra-aca-
dêmico, que não tivei em vista isto,
será um léxico nem brasileiro e
nem português, em muitos aspec-
tos. E convenhamos que já esta-
mos fartos deste tipo de léxico nas
terras de Santa Cruz.

Com efeito, a nào ser a trans-
missão cultural oral de objetos e
idéias imediatas da cultura luso-
brasileira, onde as palavras e as
coisas ai estão para nos atestarem
a origem, no domínio filosófico,
científico e artístico da nossa pos-
terior independência cultural dian-
te do português como lingua vei-
culo de cultura, a questão é toda
outra, sabido ainda hoje, como
sempre foi precária a tradugão das
obras de cultura universal na Ifn-
gua de Camões, e isto desde o tem-
po dos tão imitados, antigamente,
clássicos lusos. E o quadro não é
hoje muito diferente. Prova é que,
enquanto as livrarias indígenas es-
tâo em crise, o livro cultural es-
trangeiro das principais línguas
veiculo de cultura ocidental (fran-
cês, inglês, espanhol, italiano e,
até, já alemão), continua com ven-
da relativa apreciabilísslma, como
qualquer um pode verificar.

Todavia, se língua não é cultu-
ro, mas apenas veiculo-de cultura,
quando se trata de cultura original,
própria, o veiculo Idiomático pode
quase se identificai, em consequen-
ala, com a respectiva cultura. Dis-
semos quase, porque há sempre, no
mundo, desde os primeiros vesti-
glos arqueológicos do homem na-
tural, alguma cultura paralela ou
inter-relaclonada, mesmo no senti-
do de passado. Está em tal caso o

grego antigo. De fato. foi por ter
iima cultura própria, original, que
•> grego resistiu, na antigüidade, a
nada menos de vinte séculos de do-
mlnagão romana e turca, isto e,
tendo sido mantida a cultura e lin-
gua grega, esta sendo, aliás, e

por isto mesmo, apreciada e fa-
laüa pelos próprios dominadores.
Foi pela originalidade de cultura,

pois, que a lingua grega se tden-
tificou, quase (pois os empréstimos
lingüísticos, como fatores cultu-
rais externos ou anteriores, ja exls-
tiam assim mesmo em grego an-
tigo), com a própria cultura gre-
ga. Mas o milagre grego, o mi-a-
gre do grego, é ainda hoje caso
talco na história universal, ser-
.indo. pois. como exceção, como

cuase, para confirmar a regia ge-
ral que ficou evidenciada no. pre-
sente artigo sôbre as relações; en-

ue língua e cultura. As confusões

4ue se vêm fazendo, até hoje. entre
língua e cultura, é pensar que com
¦i lingua se tran82.laHta (como os

ve-etais...) a respectiva cultura ou
,/ 

"cultura 
em geral, ísquecendo-se

que a lingua é apenas um veiculo
dela desde a mais remota anti-
guldade humana.
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oalhos de tacos de luxo em linhas curvas)
Rua Frei Caneca N. 51 - Tel. 32-1255

lk»<ijam aos sem amigos e vllonlen um

próspiro ANO NOVO

SAUDADES SUGERIDAS
•41.

Geraldo de Lima
A Heloísa de Barros Araújo

[Especial para 6 "Didrio de Noticias")

Tenho sauiicaes
de terras l.rcurias. cansadas! , ...'• -• ,
De um ia<i;eití iiíalíiijiorflâo
em, paranai}. superciviUzadas, . . \
agora, i&jíttüò ¦ , ..
nesta cpOL-a tu concreto e de cimento arinàiól
Saudadas
do Navio lut,tasrna, ...
cortand.i ,j toda vela,
cm noite cahnn ou de prcccla,
as tiguai dr.- Mar do Nortel
Sttudadsx ''".. ¦
dos encavt.*,! concentrados, y
em IJusHeld,i-rJ ou Nuremberg .
ou dos ha,;-ocoa espalhados
pela cidiis de Dresdenl
Saudades
dessa Germcnia precisa, marcial, erudita
que nuiijo ni, certo nunca vereil

Sa.idííàes de Parisl
Dias*»" nomes familiares ,
a todo',* oj gostos e preferênciasI' No amor, na historia, nas artes, nas ciineiast
M"iili*arnasae, lioulin-Rouge,
Verxaille, Quartier Latin, le Ifluvre,
ha SCine, Ia Sorbonne, les IvaUdes...
Saudades
da d',cn terra de França,
que 'iiifco t;i, certo nunca verei!

Saudades da Itália!
Da Itália.artística, espontânea, sentimental!
Helènica ou rom&ntica
definitivamonle imortal.
Vaticano, tirensi
( toda a Renascença universalmente
amada e íV-iosal )
Saudades
Ag Dante, « heatrlc
sagrando a liade Mediai
Da Itália ardente e Hrica:
de alguma nota imperecivsl. repetida

no éco íon ycndoleiros
011, de nu/a, mais fortemente ouvida,*
de "Bul ,nar;, lutticu..."
entre o ctu t a torta,
por cima i2'.í limoeiros!
Saudades dn Itália
que nunca .'», certo nunca verei...

Saudades JUi* Monturhas Rochosa»,
dos heróicos Põles-Vcrmelkas,
coevos do fetsa finada Iracema I
Dessa Amttttca do Norte
invicta, cciorica, cotitogianío,
QU8 con/iBji «a infância distante,
nas proesus dn Búfalo Bill,
nos feitos do Texas-Jaques,
mas que nunett vl, certo nunca verei..',

Tennn saudade-
ultra .nacionais:
dos mistérios florestais

¦do Vatc-Orosso,
das aventuras diamantiferas
no Rio das Mortes ou do Garcat
Saudades
das selvas ia Amazônia,
ou de algo quo me vem,
num fowi forte e rouco,
lá ii*-- bandos rio Orenocol

Saudades
das emo.;S«s desptrtuclas
com as primeiras leituras/
ImprêssSss poro sempr» caladas
no fundo da vida...
Saudades
de um miMtvo
gu«, amanha, iá «do será mais mundo
— ante 4 &™ta!.d"d-
do» homens que nâo sonharam
na terra,
nem sentiram a beieza im-pereed.'-!
das «ouÍJde» «uaeridas..

MEIA NOITE: AN0-N0V0
Maria Luiza de Queiros

(Especial para o "Diário de Noticias")

ano da graça de 1951 nea- nhuma. Faz trezentos e scta e cinco dias. Vovè

POESIA 1951
Aderbal Jurema

(Especial para o "Didrio de Notícias'-')

FM 
MEIO à, inftacáo literária

que estamos assistindo, num
paralelismo sugestivo para

os sociólogos v*um a anarquia
dos preços das utilidades ime-
diatas do nomem, á poesia bra-
sileira deu-nos, êste ano, entre
oa melhores, dolu livros que me-
recém um registro em conjunto.
São eles «Cais da Eternidade»
do mineiro Edison Moreira e
«Linguagem» Io alagoano JLêdo
Ivo.

«Cais da Eternidade» é livro
de estréia; onquanto «Lingua-
gem» representa, na obra jávo-
Jumosa do jovem poeta brasilei-
ro, uma nova caminhada empre-
endida com invuigar energia
lírica.

üs poemas e, sobretudo, os
sonetos do sr. Edison Moreira,
enfeixados nesse livro com que
surge na poesia brasileira, são,
na verdade, capazes de dar ao
autor um lugar it perte em meio
a essa enxurrada de versos
ruins que es'au surgindo todos
os dias, quer (ias províncias,
quer na Capitai Federal.

Poota que não Cúfce ao drama
da poesia contemporânea, o sr.
Edison Moreira, logo nos pri-

meiros sonetos, denuncia a sua
integração absoluta com es dl-
ficuldades da ur.guagem poétt-
ca. Na realidade, como jâ têm
sido assinalado tantas vezes, o
poeta sen'.e a poesia muito en-
tes de transiormà-la em verso.
Dai a palavra ser a primeira
barreira, a terrível, de que nos
fala Jean-Paul Sartre no 2.vvo-
lume das «Situations», entre o
público o o poeta. Nessa luta
permanente entre o sentimento
e a linguagem, *.¦ sr. Edison Mo-
reira, incentivado pelos ares de
Belo Horizonte, da-nos um livro
precioso pelo que contém de
essencialmente poético, semeon-
descendências vocabulares, mas,
também, claro, direto, puro como
a água da fonte.

Logo no seu Saneio a gente
se depara com ». drama do poe-
ta essencial que velo *das orl-
gens do tempo ou da paisa-
gem», trazendo no espelho cris-
talino de seus versos a imagem

«da* coisa» Indliivels, a menBa-
[sem

de um territô.to oculto ua trís-
Lt«-«,

ànsl» de molrte que se fíi Hn-
[-roatera.

E é nessa «ânsia de morte que
se féz llnguagen.» Que os au-
tênticos, os legítimos poetas vl-
vem. Vivem para cantar as col-
sas. o mar, o vento, as arvores,
a fraternidadi, a alegria, o
amor, a morte, tudo, enfim, que
eles pressentem, mas que não
analisam, que eles expõem, mas
não discutem — antes recebem
somente a fôrçi dêsse mistério
que os iguala aos anjos e aos
santos. Somente eles, quando in-
tegrados na grana poética, po-
dem contemplar a tace do indl-
zlvel; Uns conseguem uma qua-
se absoluta Interação entre o
sentimento e • vocábulo escrl-
to, outros, porém, aqui e acolá
fraquejam. Dal os poetas maio-
res e os poetas menores. Poe-
tas maiores, come c sr. Edl-

Dr. Joviano de Rezende Filho
OCULISTA OPERAÇÕES

AM«mbll-ia. 104 - fl* —
Telefone: 42»8280.

son Moreira, que vivem plena-
mente, como nesse «Cais da
Eternidade», em contacto com a
poesia, — esso. estranha «men-
sageíra de símbolos perdidos* —
para. usar a imagem de um de
seus belos versos.

Os poeias menores na busca
da linguagem própria, essencial,
perdem-se constantemente ao
contacto oum o demônio fácil
do verbalismo literário. Juntam
as palavras sugestivas como se
fossem diamantes laros e estra-
gam-nas pela falta de corres-
pondência com o sentimento in>-
tlmo das coisas Ac 'nvés de
escreveriam uma poesia, realizam
um discurso com palavras con-
vencionalmente poéticas.

No- sr. Edison Moreira, quer
nos sonetos, quei nos poemas,
e até mesmo nus sonetos ca-
monianos, a palavra é objeto,
é imagem que se faz coisa ou
carne, quer ssja ela, como nos
dois últimos versos de seu III
Soneto.

«— concha marinha, peixe, lírio,
[espada,

corpo e sinal de iemporalidade».

Mergulhado ;ia ooa tradição
úrica, como jâ 

'teve ocasião de
assinalar o seu colega Emílio
tle Moura, o auior de «Cais da
Eternidade» tem «cantigas» como
esta que dão s idéia de sua
veia Urica.

«Ando perdido em meu sonho
«abeis noticias de mim?
Senhora, * lon*a a jornada
« estou distante dc tlm.

Corri terras,' corri mares,
me buscando e nSo me «chel.
A noite chegou Silêncio,
que ainda não me encontrei.

Águas frescas das ribeiras.
Ave» ilustres d'»I-rel,
o sentido dos meus dias
onde andará. 'ia« sei?

Ah! Tfto estranha viagem,
nero «ei quando terA fim...

Ando perdido -n. meu sonho,
sabes notfeias de mim?

Quanto ao Jx Ledo ivo, aos
primeiros poemus de «Lingua-
gem», pressente-se* que o autor
de «Cântico» se tornou mais ílél
i sua vocacáo de poeta maior.
O titulo de, seu novo livro é como
que uma resposta àqueles que
duvidavam da su». lucidez poé-
tlea em face do verbalismo de
alguns de seus versos. Eu mes-
mo já tive ocasião de dizer que
o demônio da invenção vivia
atrapalhando o anjo das desço-
bertas poéticas r.o sr. Ledo Ivo.
Agora vejo, eom grande alegria,
o próprio poeta cantar no poe-
rna «O Aqueduto»:

«Somente o essencial
qu* o reato nio tem importância.

Mesmo que o «éu jeja unia hipótese
nos te queremos na flmbrla* de

Inossas almas,
que o resto sfto ondas».

Sim, «o resto sào ondas» que
sempre ficam â margem da éter-
na poesia que se pressente ago-
ra renovada e purs na maioria
rios poemas e áonotos de «Lin-
guagem». O voccbulàrio dêsse
livro do sr. £-?do tvo nào traz
mais iquela disoonibilldade ver-
nal um tanto tncomodamente
atuante nos seu-, livros anterio-
res. Ganhou, assim, mais força,
mais precisfin, mais clareia e,
por conseguinte, tornou a sua
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poesia mais írate.nai e humana.
1^0 poema «Acalanto para uma

criança», o jovem Urico alagoa-
no, que o sem favor um dos
mais talentosos u vivos da atual
geração de poetas brasileiros,
canta, com puieza absoluta, a
poesia «antes dai- paiavras». Se-
não vejamos:

«No berto » menlnt. sonha
o canta a música pura
da vida tntes da palavras.

Canta, lilha, gui aí. estréias
das alturas .áo descendo
para, em teu berço, escutar.
Cesse qualquer outn canto
o domine a terra t* o tempo
esta eanvin de criança,
sorriso e luz «oli .» noite.

Canta, filhinha, iiu. a vida
6 êste cantar, nmU nada,
para quem dorme, sonhando,
para quem ouve, acordado,
K depois que Irrompi" o dia,
luz fabricada em teu berço,
inocência, melodia .'.»

Com êsse novo livro, o poeta
Ledo Ivo reafirma e amplia a
ressonância de sua voz que é
poesia, poesia apenas quando se
coloca em vigília permanente
contra as traicõer da linguagem,
da linguagem c-.f para o poe-
ta, é um labirinto que o conduz
ao mundo exterior. E nfio éou-
tra a compreensão do $.r. Ledo
Tvo, ao intitula de «Lingua-
gem» o seu livro de poemas e
sonetos, traduzindo, assim, a
sua convicção ntima de que pri-
meiro, na contemplação, a poe-
sia. Depois, na ação a lingua-
gem, o verso. ». verso, enfim,
— espelho de crista? puro da
poesia.

Recife, novembro.

0 REISADO ALAGOANO
(Conclusão da l* paginai

dios, vitrolas, caneri.as» etcj,
realizam-se os folguedos nos
mercados públicos, cobrando-se
como entrada pequena contri-
buição. Ou então, se algum
chefe politico ou pessoa in-
fluente da localidade patrocina
a exibição, ela se efetua em
armazéns, pátios cimentados,
galpões e não mais nas salas
de visita ou de jantar como
acontecia nos tempos antigos.

O mesmo acontece nos enge-
nhos. Raríssimos são ainda os
senhores de engenho que ce-
dem a Casa Grande para a rea-
lização do folguedo, como era
costume há 30 ou 40 anos atrás.
Ou colocam-nos a dançar nos
picadeiros do engenho (de fogo
morto geralmente) ou nos ci-
mentados de secar açúcar, nas
salas da escola ou em galpões
de palha tal como se usa nos
bairros de Maceió.

E ai, brinca o Reisado — ve-
lha tolgança que, embora cada
vez maiíl relegada às classes
mais humildes e deseducadas,
resiste como uma força tradi-
cional e popular merecedora
de estudo e de documentação.

O bou-se. 
"Finou-se, 

sumiu-se,
Bons ventos o levem e cá

não o tragam mais. O que dizer
de uni ano que passa? Melhor
será rar dizer nada. deixar gue
êle expire de vela na mão com
as Homenagens devidas a um
int.rto ilustre.

ótimo seria se a gente pudesse
•icordar na manhã do primeiro
ii** janeiro com a memória em

ponto branco, esquecido de tudo
íi que ficou para trás, começan-
oe nova vida como se cumeca-
i. nova folha do calendário, no-
vc. Mas o direito, era o tempo
umbém cooperar com a divisão
uo calendário o sol surgir ra-
(lioso no primeiro dia do ano,
•..parecer um arco-irls, uma estre-
...', um sinal, qualquer coisa ma-
...vilhosa enfim, que marcasse
,. novo ciclo. Mas a tristeza
c que se permanece exatamente
k mesma criatura que era no 31
.ie dezembro: se estava, gripado,
continuará gripado, se tinha o
po doente entrará o novo ano
ci.m o pé ainda mais doente pois
piorou na festa, se teve algum
desgosto no . ano velho levará
o desgosto para o ano novo e as-
sim, sofrido do corpo ou da al-
m\, fa? suas entradas no més
primeiro. Não deveria ser assim.
Co.n o ano novo, carecia de Ber
tudo novo também : cada ano
trazendo suas dores, suas ale-
j/iias, seus negócios, em separa-
do. Passou o ano, passou tris-
teza, passou lembrança, passou
saudade também. O mais que se
undia fazer, no caso daqueles
que gostam de ter sua vida, me-
iódioa e organizada, seria con-
servar tudo devidamente especl-
ficado e bem distribuído. Por
exemplo : «Ano de 1951 — tive
auas decepções grandes, três
menores, duas alegrias, vinte
itborrecimentos, dois sustos». —
Assim, quando quis"-re recordar,
ira só recorrer ao firhárlo, e se
tflsse pessoa dad i à Daixão das
estatísticas, poderia comparar
um ano com outros e se certl-
ficar 1-i.ji números daquele em
que lóra mais ou menos infe-
liz. t.epois do tudo verificado,
punha a papelaria no «dossier»
partícula! e não pensava outra
vea m assunto. Podia ai Ia-
var as mãos — ou lavar a me-
mórin l lavar .is* lembranças,
.3 sem mágoas nem amores, cn-
Irar. pela grande porta do novo
ano como'se tivesse acabado rle
•eceber o banho de batismo nas
águas do Jordão. O homem não
nasce nu? Então devia ser nu —
moralmente nu, me entendam —
que tinha de renascer em cada
novo ano. Pois que relação
existe entre o indivíduo de on-
l«m e o indivíduo de hoje?
C dia de ontem passou, o dia
dc amanhã pode ser igual, mas
já não será o mesmo. Aquela
hora, aquele minuto acabaram
para sempre, ninguém os poderá
prender, ninguém os poderá
guardar. E o indivíduo que exis-
t;u naquele instante que pas-
sou. passou com êle também: o
homem triste ou o nomem ale-
gre de 31. com o 51 morreu. Foi
êle venturoso ou desgraçado?
Não interessa, que Fui, Fosle,
Foi, é pretérito passado do ver-
no Ser e nesta vidn tão incet-
th só convém conjugar verbo no
indicativo Presente.

Díz a História Sagrada que
nem uma folha cai da árvo-
ie sem o consentimento de Deus;
que até os cabelos de nossa ca-
Meca estão contados. Se assim
fôr, então para que se preo-
:upar? Deixe que o ano corra,
deixe que o ano morra, nâo
ndianta protestar, que embora
parem todos os relógios do mun-
do, o relógio do sol não para.
v'ocê pode variar sua rotina —
•argar o emprego ou viajar pa-
ra o estrangeiro, mas a rotina
cio sol não muda. Não vale u
pena cítsesperar, companheiro de
fim de ano : ninguém pode im-
pedir s marcha do sol. Não sn-
bo u.ue. feliz ou infeliz, vai
continuar vivendo? Devagar e
sempre. Tão devagar que você
vive sem sentir.

Faz agora um ano daquela
.essaca do «reveillon». Parece
r.ue foi ontem? Ontem coisa ne-

cantou, brincou. dr
abriu um dos olhos,

saen-
bebeu,

it.anl.S-,
viu o quar-tr; todo desanumado, a ruupa

caída no chão e o sol do ano
cia graça ile 5,i entrando pulo»
vidros da janela. Pois agora
já é o soi de 52 que vai entrar
pelos vidros d« mesma Janela.
E nem que voct caia e quebre
uma perna, nem que va para
o hospício, nem que seu amor
lhe faca a mais vil das traições,
o mesmo sot continuará entran-
do pelas janelas, clareando ut
quartos desarrumados, fazendo
réstea comprida no chão. Nêo
adianta chorar, tremer de me-
do, lamentar o que não rêz ou
penssr no que vai fazer: o sol
continuará nascendo, iluminando
o mundo e se oondo no horl-
zonte, trezentos e sessenta t
cinco dias por ano, às vezes
trezentuf. e sessenta e sois. S
daqui tí. multo tempo quando tu
cê fôr um velho, a sua vista es-
tiver baca, e seus ouvidos qua-
se moucos, êle etndn continuará
n.a&r.crco e se pondo tanto no
[lümciro como no derradeiro d!a
oo nno.

Você diz que não íêz nada no
ano que" passou. Mas veja bem,
reflita um pouco, e verá que
fêz um milhão de coisas nes-
te ano findo. E o que é a vi»
da, senão um amontoado cie
pequenos fatos que a gente vai
fazendo sem se aperceber? E os
passes que você deu na. rua,
e os risos que riu, c os Itvros,
que ieu, e as horas que dormia-*'
M5o viu tanta coisa, n&o riisse
tanta palavra, não andou tanto
du honde? Aprendeu e cantou
música nova, teve uma briga,
t..mou banho de mar. Trezentos
ü sessenta;vezes, pelo menos, vo-
cê leu as noticias d" jornal; o
(iupio disso, setecentas e vim*
vêze:--, no mínimo, você sen-
tou à mesa, pegou garfo, fa»
ca e puardanapo a fim de almo-
(.¦ar e juntar. Se fuma — Fa-
çamos utn cálculo pelo bara-
ro — uns quinze cigarros por
dia, tendo cada cigarro d-iz
centímetros de comprimento —
Não precisa se Incomodar, já me-
u! — multiplique isso por tre-
zentos e sessenta e cinco e ve-
,la quantos metros rle cigarro
você fumou. Era capaz de dar
uma distância, quase que daqui
rio Rio ao Quixadá. Quixa-
dá é uma pequena cidade da
minha terra, ondo eu gostaria
do estar agora. Tem umas quer-
messes cada fim de ano que são
uma maravilha. Tanta barraca
bonita, partldo azul e partido
rncarnado se degladlando, lei-
Ido de prendas, pastorinhas, —
Ai, para que fui falar nisso?
El:ts oevem estar cantando tô-
da ncite, acenando com os pan-
deiros enfeitados de fita.

4.Adeus, adeus
.Adeus que me vou
Até para o ano
Se nós vivas fôr»

Hão de estar vivas, sim, pas-
torlnhas. Por que não? TodOR
nós haveremos cie estar vivos
para o ano, se Deus quiser, quem
.sabe se no próximo Reizado
não estarei ai também, cantan-
no o «se nós vivas fôr»? Faz
tão pouco tempo, nos sentimos
cheios rle apicensões e cuidados¦¦• respeito r.éste ano que passou.
Cie morreu; nós ficamos. K
continuaremos vivos para sau-
ciar o nascimento e morte de
muitos outros. Esperança é noi-
sh que se renova tanto como as
rolhas : vão caindo umas e sur-

.gindo outras. Esperança que nas-
ce — folha verde; esperança quemorre — folha amarela, paul
perdido no chão. E como expe-
riência é dom que ninguém
adquire, cada ano é broto novo,
carregado de folhas, carregado
de esperanças.

DR. OTACÍLIO GUALBERTO
UROLOGIA

México 41, 8.v _ Tels.!
¦i'i-\'íl!) e 87-7184

Rua

CIRURGIA — PRÓTESE
IML iii ATA

DR J. FERREIRA DA SUVA
Cirurgiâu-OenttBta

A\. IS de Maio, 28 — I7.v andai
«tala I 711 - Telefone 52-17»

Diariamente das 8 ns 19 hs.

DR SEBASTIÃO DE AZEVEDO
.J.ll-.MJAS fci Ol'EKAC»EI» MA
GARGANTA, NARIZ If OUVIDOS
Diariamente daa ' Ut* *$ hnras, ex.
culo acm «abadou Cons : Roa dn
(M.vldoi "»-?. 6- indar. «ala 620
iels.r 4S (1X91 — Ret.: 28-601.

ESILD A
CONSERTO DE COLARINHO

colarinho rt» fralda  t** -«.W
Punhos novoi  CrJ li.lMl
Confecção soh medida  Cr? «M1-
Virio» concertos colarinho» fazenda nova  Crí 30,0(1

PRACâ OLAVO RII.AC, 11 - MEKOADO DAS FLORES

"SiVffí 11 vi ff wl Tm
PRÓXIMO AO PARQUE DAS ÁGUAS

ótimos apartamentos, , alimentação incomparáveis.
Informações, no Rio: — TeT.: 22-601;?. São Lourenco: — 132.

RESERVE SEUS PEDIDO* COIM ANTECEDÊNCIA.

UR. ARM AIS DO AMARAL
O I B D B U I A O

Consultório de Clinica Cirúrgica
Bu« Araújo Porto Ale«re. .0 - S« Hnüar - Tel.s 42-2260 - Bill
ticio Porto Alegro r Rua Conde da Bonfim, U» - Tel.: 2ft>fi«85 -

... Casa de Saúde Santa Terezinha, 

AOS SRS. LOJISTAS DESTA CAPITAL
E DO INTERIOR

a FÁBRICA DE MOVEIS SAO I0SE
Bua «nlvndor <Ip Mendonça, .8 — utio Comprido) — iieidi capital, mantém um variado««toeU» do móvtMii <|« eittllo 1.U1Z XV, DOAI JOAO V, RENASCENÇA. OHJPENDAXP-,et*., para tala de vliltn*, dc Janlnr o dnrinltoriiiN, por prepOl inóillruii. VllIUm-noi

«em com iiromlmo.

ALEXANDRE DEOUVEJRA & PILHO LIDA.
Dtitjam ooi nu» frDfjueio» o amigoi Boai Festai <- Feliz Ano Novo

10-51 — FONK: 28-4507 1IWÍ
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DISCOS PARA... PERÍQUITOS
ALUIZIO ROCHA

Aqui _„lá uma noticia que há-dc despertar as mais deaen-
centradas reações. Para uns será sinal dos tempos, para outroa
•imples pilhéria ou mais uma americanice inofensiva. Mas, que
dirão os nossos leitores da iniciativa dêste pândego Mr. Arthur
C. Barrett, de editar em disco com um método para ensinar
a falar aos periquitos?

Periquitos, sim, com' fotografia como prova de identidade,
para ninguém pensar que sejam papagaios...

Esta graciosa avezinha, que tanto encanto traz aos vivei-
ros com o seu porte elegante e o lindo colorido de suas penas,
«qui no Brasil, pelo menos, não é ave palradora. Nenhuma de
suas espécies possui esta faculdade.

A Enciclopédia e Dicionário Internacional, que contém de-
«envolvido verbete a respeito dos periquitos, assim termina a
referência: «Tão pouco como as araras, mostram os periquitos
talento especial para falar, pelo menos em regra geral. Os
coiierrídeos impõem-se mais pelo porte gracioso, pela confor-
maçã o e pelo colorido, do que pelo talento de imitação e com-
preensào».

Contudo o Dicionário Internacional de Webster nos ensina
que um «pei-iquíto é simplesmente um pequeno papagaio cotn
umn longa cauda cuneiforme e que pode ser ensinado a falar» .

Como deve haver muita gente sem ter o que fazer de
me'hor, Mr. Barrett lembrou-se dc gravar em disco com o .seu
método para ensinar a falar aos periquitos, coisa que deve en-
clier o tempo dos desocupados e tirar a paciência da* pobres
aveziaihas e dos seus vizinhos.

E para provar que o seu método é infalível, o lado oposto
do disco está cheio de frases gravadas por periquitos ames-
trados, naturalmente inofensivas, porque o disco é também re-
coniendado como üm prazer para as crianças.

Quem sabe se, dentro de algum tempo, não teremos tam-
béir» oportunidade de noticiar o aparecimento de um curso de
línguas e boas frases para os papagaios?

Nada mais é impossível. . .

MAIS ÓPERAS EM L. P.
A Crania .{.curtis uma .lias

mais aiusaclaà uns nuras lábri-
cas elt> discos ale. longa gi-avacàai,
anunciuu cm u>>v(-mbru as se-
jriiinl.p» opera»»: «T__<TNHAU_l_K_i
de Wagner, ca.m bi.ühtas, cõru a?
«...-questra alia. úpe.i bstuduul de
Municia, sul. i dil-üãu alo He-
arer; cm 1 disca... >!>• :*l> eentime-
trus; «A NOIVA VHNl-IDA», rie
Smelanra, cum Kiclatair, Hiaaascr,

i«Stabat Mater»
ü faniuso oratório «sStabal Ma-

ter-', de Rossini, fo,l recenie-
mente gravado completo, pela
Oceania, em um disco do longa
gravação de 30 centímetros. To-
do o elenco é de primeira ca-
tegoria sobressaindo os cantores
Paul Sc-hoeCClci-, Anton Derrriòta
c Steingrubdr.

MÁQUINAS
DE ESCREVEU

(À VISTA E A PRAZO)
Novas e reconstruídas de diver-
•as marcas, inclusive portáteis.

— LAUMAR —
Rua do Ouvidor, 41 — Loja.

.'ctei-s lía.clun, sulistas e cíiro da
ópera de Berlim «ul». a direção
do Lenzer, em tr._ discos; «SAN-
OUK V—BNEI**-!.)! operela de
Joliauai Strauss con, Beilke,
Kiclater; .'«treid Huinicr etc. Su-
listas, cairo e uriiuestra sul) H
alireii... de Lenze> en _ discos.

Anteriormente > tirania já ba-
via editado mais estas: «0 CA.
VAJL-IKO UA 'U)SA» dr Bi-
cliiaral St-auss, en. 4 discos;
«T11ISTAO K lSv»JLUA», dc Was-
ncr, em «. disco.: «UEIt KItlilS-
CHU___», alo Weber em 3 dis-
eus; «UEIt "ilKi«>TKI.Sl>'ti», de
Wagner, pan (i «Ií^c.oh e «1001
NO___S», uneraiti dc Ja.hanu
Strauss, can .! alisca.s.

Don Quixote
fjslo celebro poema, sinfônico

da Kicltttrd, Strauss aparece pela
primeira, vez em- um disco de lon-
ga gravação. Trata-se da, relin-
pressão dtt, gravação original, fei-
ta, hd. anos pela Polyclor, com a
Ortiuest.ru- Estadual dei Buviera,
sob a regência do próprio autor.

A nova edição, em, longa gra-
iMção, foi feita peta Decctt time-
ricanu.

enguiços e despesas de todo o momento...

fi eliminam-se com o recondicionamento!
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4__^^^!-i-___I_iJ_il __i.^^_^3y!^
tr^nlm^- ^-"r^ir Ú 'Sa'//

para o motor
do seu carro!

com 3 eficiente

rápido

e garantido

RECONDICIONAMENTO
EFfTWDO POR TÉCNICOS ESPECIBUZIDOS NOS tE. UU.

Se o motor do seu automóvel ou caminhão
consome muita gasolina e óleo, produz fuma-
ça, não puxa, só trabalha acelerado, esquenta
e bate pinos, não gaste tempo e dinheiro em
consertos parciais! Faça um recondiciona-
mento completo em nossas oficinas, sob ga-
rantia, com retificação de blocos de cilindros,
pistões, mancais, bielas e cabeçotes e virabre-
quins, e enchimento de mancais fixos, bielas
etc! Mandamos buscar e entregar, gratuita-
mente, os nossos serviços. Nossos técnicos
possuem Curso de Especialização nos EE. UU.

STOCK DE MOTORES PflRB TROCAS
EM 24 HORAS, SOB GARANTIR

Se o seu carro não pode parar, trocamos o
motor, cm 24 horas, por outro recondicio-
nado, com garantia dc novo. Temos em stock,
para vendas ou trocas, motores dc caminhões
c automóveis cias seguintes marcas:-

FORO • i:ilf VIIOIIT
n.iiini - ni $010

BIJICK ¦ r-lYMOUTH
FIRGO, ETC. EIC.

I. PINHEIRO'S. I.
«ua do Riachuelo, 130, til. 423032
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TAJ 

MAHAL — fcspetáculo realmen-
te maravilhoso, creio mesmo que
Impar no mundo, é a vlsâo do Taj

Manai à luz da lua cheia. Contem-
plei-o na noite de 11 de dezembro.
Aquilo que assinalei (aliar âs ruinas
do tempo dos Césares, em Roma — o
décor" —," é composto nessas noites
indianas com requintes estéticos para o
deslumbramento do visitante.

Do extremo do jardim, a vista
abi-ange aquôle cenário de lnexcedivel
beleza artística: as duas tilas de ci-
prestes, os repuxos, os tanques onde
se espelham a lua, as árvores e o
admirável monumento arquitetônico
lodo em mármore branco, muito alvo,
cercado pelos quatro minaretes Iam-
bem de mármore branco c parecendo
avançados por >efcilo de perspectiva.
A neblina que sobe do rio, por trás
alo conjunto, dá a êsle uma espécie
de irrealidade, rctiia-o da superfície
terrena e o coloca no eléreo. li' algo
de Indescritível e nào tentarei, com
palavras que serào sempre inexpres-
sivas, dar uma idéia do que é o fa-
moso mausoléu visto ao luar.

Incrustados no mármore pálido, es-
tão tudos'os versículos do Alcorão em
mármore negro. A decoração e com-
pletada pela ihcrustacâo de pedras
semi-preciosas do várias cores com-
pondo desenhos vários, de flores. Al-
gumas paredes no vestibulo o as que
circundam o.s túmulos do rei Shah
Jahau e de sua amada Mumlaz Mahal
são verdadeiras renalas cm mármore.
A cúpula é uma obra prima de geo-
metria e de bom gosto. O guia, que
nos mostra detalhes notáveis daquela
requintada obra de virtuosismo arqui-
tetímico ia luz de lâmpadas ale que-
i-osene, solta em seguida um grito so-
turno que ecoa demoradamente, longo
tempo, c se vai distanciando como um
chamado plangento cm direção ua
profundidade dc mais tle dois séculos
passados sobre a história de amor
imortalizada no Taj Mahal.

Êsse poema em mármore é. como
outros dos mais belos monumentos in-
tlianos, um túmulo. lür-sé-ia que, ape-
sar do costume de incinerar os corpos.
na Índia se tem gasto mais em me-
morizar numes de mortos do que em
alimentar vivos. Porque ante a gran-
diosidade de tais obras, mais doloro-
sa ainda é a paisagem humana, que
se oferece ao viajante.

GENTE DEMAIS - A alta densi-
dade da população das aldeias e ci-
dades indianas não e um simples dado
estatístico, é um falo palpável c in-
cômodo. Há positivamente gente rie-
mais paia as oportunidades disponi-.
veis. Dai a quantidade de pessoas em-
pregadas na execução do trabalho de
uma só, nos hotéis cosmopolitas como
na zona rural. AO longo da rodovia
asfaltada de Agra e Jaipur, intensa-
menle trafegada por bicicletas, eu-
meios e carros de bois, vô-se a prática
da irrigação ou se atravessa um i-cn-
tro de vendas sempre se fazendo notar
a superabündància ile povo, para o
qual as riquezas a distribuir são min-
suadas. Em Jaipur, nas cercanias dos
palácios do. Marajá daquela província,
corvejam urubus, enxameiam moscas,
crianças seguem os animais apanhan-
do-lhes os dejetos, acampam mísera-
veis criaturas esquálidas o analli-api-
lhas — os mendigos mais. mendigos
que já vi, semelhl.ntes aos que uo»
seguem e atormentam em Calcutá.

CALCUTÁ — Como já disse que
New Delhi é uma espécie de Wasiung-
ton, devo agora dizei que Calcula é
uma espécie de Nova Iorque oriental.
Sua população loi acrescida, nos últi-
nus anos, de cerca dc dois milhões dc
indianos que se deslocaram do lerri-
tório do Paquistão. Ao passo que em
Londres ou Paris a imensa massa hu-
mana quase não dà i«>. vista, porque
está vestida e em movimento, em Cal-
cutá há a impressão exata do super-
povoamento e da falia do pão e teto.
Muita gente parada ou a passo lenio,
como as vacas que, na sua condição
de animal sagrado, vagueiam pelas
praças e nos passeios das principais
ruas. O mais simples e seguro pra-
zer do viajante, vagabundear pcias
ruas vendo e observando, é difícil de
gozar nas cidades oi-ientals onde os

O MELHOR DA VIAGEM
RAUL LIMA

!
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mercadores o perseguem, e ê ini|»os-
sivel em Calcutá onde os mendigos o
cercam e roçam.

Dividi meu tempo em Calcutá entre
as sessões rias Conferências Interna-
cionais de Estatística e o hotel mes-
mo, o Grcat Eastern, com as suas
lojas internas e o seu salão de re-
feições onde se acotovelam dezenas de
garçons', talvez mais garçons do que
hóspedes, vestidos nos seus uniformes
brancos e coberto pelos turbantes co-
loiidos como em filmes de Hollywood.

A ÍNDIA _' ASSIM — Os trajes,
na Índia, somente eles na sua varie-
dade dariam um tratado. _' ao3
poucos quo nos vamos habituando a
ver, por exemplo, um ministro de J5s-
tado de paletó e uma espécie de s-aia
formada por um pano branco tio qual
uma das pontas passa entre as per-
nas e e presa a cintura. Na recepi.-ào
do presidente da República aos parti-
cipantes das Conferências, no belo t
suntuoso palácio que foi dos vice-
reis, aquela variedade se fazia notar,
destacando-se a beleza dos «sarees.
das senhoras, várias delas trazendo
pedras de brilhante incrustadas oo
nariz.

K' assim a Índia. Um dc seus rajas
possui tantas pérolas que, se íõssem
postas nu mercado, degradariam o va-
lor dessas preciosidades. K' a imen-
sa riqueza nas mãos de potentados
cuja autoridade política o Estado in-
iliano ainda não absorveu dc todo, é
a. extrema pobreza dc centenas de mi-
lliões de criaturas; é a grandiosidade
material e artística dos palácios, tú-
mulos, fortes u mesquitas; c c o de-
sa bri nu tolal »le gente que nasce,
dorme, morre, tudo ao relenlo.

„m Calcutá, onde abundam >hio-
aumentos a dominadores Ingleses e

o Vlcloria Memorial,- é um primo-
roso edifício para abrigar o museu
glorilicador da grande rainha, são
bem escassos os recursos para o apu-
nlialante problema social que ali se
apresenta. . Inclusive com os seus ca-
sos cotidianos de cólera morbus, va-
liola. tito c malária. - '

_' Imensa a tarefa da jovem HepU--
lilica da Inclui' para libertar o povo'
de tanta miséria envolta em tabus e
misticismo que o tém defendido de
aliludes desesperada, mas também o
aterram à estagnação.

Creio que náo sú o governo local
terá que ver com tudo isso — a cons-
ciência mundial também deve estar
Interessada, pois não é possivel man-
ter-se tranqüila em face de tanta
gente subnutrida e a morrer de peste
e de fome pelas ruas c estradas.

O MELHOB DA VIAGEM — Disse,
há dois meses, que o melhor da via-
gem é voltar. Durante 45 dias, con-
venci-me disso cada vez mais, hora
¦a hora, minuto a minuto. Pensei,
por Isso, em antecipar a volta de
dois a três dias e comecei a travai
uma feroz batalha com horários, gre-
ves aeroviârlas, desarranjos de moto-
res, burocracia internacional...

MAHAL
Sairia de Calcutá a. 17 em vez de

20. Ou a IS, coincidindo o encerra-
mento das Conferências do Estatística
cum a chegada, atrasado de 21 ho-
ras, do avião da Pan American vindo
tle Hong-Kong, visando alcançar um
Bandeirante da Panair que se tinha
como certo a 21 em Roma, Embar-
cado à tarde em Calcutá, á meia-
noite chegávamos em Karachl, capl-
tal do Paquistão, depois de escala
em New Dellii.

Quem viajou pela Ásia sabe o quo
6 Karachl em matéria de acolhimento
ao viajante. Na ida, havíamos fica-
rio em fila durante meia. hora, exibi-
do documentos c respondido a inter-
rogatório para lermos o direito de
ficar concentrados todos numa sala
durante outra meia hora, ato o reem-
barque. Agora houve» menos íormali-
dades porque as autoridades sanltá-
rias estavam dormindo, Outras auto-
ridades estavam igualmente dortnin-
do e, por isso, a mudança de. um ci-
lindro do Constellation somente seria
inciaila quatro horas mais tar-
de. E a fiscalização dos atestados
de vacina na hora da partida, às 5
noras da tarde. Portanto, !7 horas,
passamos em Karachi, ncr hnlel que
existo no próprio aeroporto, tudo co-
mo uma espécie de campo de con-
contração, sem o direito rio ir dar
uma olhada na cidade, na nervosa
espera da continuação da viagem.

Bem, voamos, diretamente de Kara-
enl a Beyroülh, onde, segundo se as-
_ev.l_.VR, tomaríamos o cPresidenl-
ainda em lempo de fazer, em Roma,
a sonharia a-onexâo. Mas o «Presi-
'eieht. — f»»i a noticia que encon-
tramais — eia «nu operating». A
¦ptiicissãu dc sempre pela policia,
pela Alfândega' pela Saúde — e ir'dnrnili' 

o reslu ria madrugada no Ho-
tel Brlstol. Mas, na hora rie nos
dirigirmos oara o aeroporto, tivemos
noticia do adiamento ria partida que,
aliás, seria paia Istambul e nfto
¦para. Koina. t'uH:>>>3inus uma outra
companhia mialquet que nos liou-

r>esse de Beyroülh a Roma em busca
da sonhada conexão com o vôo _sy
ua Panair e, ao cabo de muitas de-
longas, nos aboletamos no bt-motor
da Alll Itália que escalou em Ate-
nas e pela larde sobrevoava a cam-
panha romana.

Ainda a bordo conseguimos que a
Panair fosse avisada de nossa che-
gada, o que so daria meia hora an-
les da partida do Bandeirante para o
qual nes achávamos inscritos devi-
demente «chccados:>, em Beyrouth.
Recebendo a bordo, pelo rádio-tele-
gra-fista, a resposta <-llls vons atleu-
deron., e imaginamos correr de um
avião para o outro e locar para o
brasil — ü-f! afinal!

Mas a realidade era multo outra.
O vòu _8U fora cancelado, houvera
livião para o Rio dias antes e só lia-
veria a .3, apenas com o lempo jus-
,,> para — que Uctis o queira — che-

gai para o Natai em casa. Nova
estada em Roma, por 44 horas. Ou-
tra vez ' a lidar com as liras, con-
lidas quase sempre às centenas.
Afinal, 23 era domingo o fomos à
missa na Igreja de Santa Maria
Maggiorl. No altar onde se encon-
Iram dois fragmentos do Presépio, um
Jovem neo-sacerdote celebrava sua
primeira missa. Pouco mais tarde,
outro, ni» Aliar onde o aluai Papa
Pio XII fêz sua estréia de Minis-
trn do Deus, outro jovem, o brasilei-
l-o Lorcnzini, do Rio Grande do Sul,
celebrava sua Missa Nova. Enquan-
tn lhe beijava as mãos recém- un-
gidas, lembrava-me das festivas Mis-
sas Novas daqui, com o compareci-
mento de tudo quanto é parente e
amigo, corn presentes, e banquete,
e senti que, cm vez disso, nosso pa-
trício ordenado no Colégio Pio Bra-
sileiro tivera as pompas dc uma
tradição gloriosa, o recinto de um dos
mais célebres monumentos do Cato-
heismo.

Enfim, às 15 horas, hora de Ro-
ma, deixamos o aeroporto rie Cam-
p:acino; tocamos horas mais tarde
ur> Sacavém, de Lisboa, em cujo
restaurante .ornado de motivos nata-
linos, um bife sangrento nos recom-
pensou de tanta carne de carnei-
ro cnm da na índia; varamos o con-
tincnle africano em demanda rie
Unkar; continuamos a travessia rio
Allàntico, numa completa vigília,
olhando multidões de estréias e che-
gamos ao Recife para uma gosto-
sa chuveirada e fatias de abacaxi; e
voamos para o Rio, com os corações
alvoroçados, tripulantes e passagei-
ros buscando a sua noite rio Nalal.

Antes, a Alfândega. Atravessei a
fronteira, de oito países e em ne-
nhum tive minhas modestas malas
de funcionário abertas, a não ser
aqui nt- meu Brasil. Mas devo rii-
zei que o careca simpático ciuc sim-
bolizava u l.sci nào riemdi.u multo ,
>i concluir que não sou um contra-
bandisla profissional.

BILHETE A RACHEL DE QUEI-
i!OZ — Minha cara Rachel :

Recebi seu bilhete, quer dizer ii
.ua crônica do suplemento de 16 de-
pois de aqui chegado e de haver es-
crilo o que ai está.

Naquele dia estava eu ui-ecisàmcil-
te vendo uma aldeia de Bengala, nas
proximidades de Calcutá. E se en-
c»;ntrei no matuto indiano alguma
semelhança com o nosso sertanejo
pareceu-me ser mais de aparência.
A miséria deles se mo afigurou bem
maior e bem menos rcmediável do que
a dos nossos patrícios nordestinos.
Naquele recanto, aliás, não lhes fal-
t-ava cijua, havia mesmo uma abun-
dáncia dc pequeno.» açudes onde se
banham lavam os tra pos, matam a
sede, fazem necessidades.

Acontece, Rachel, que nas minhas
aiagoas uma boa pescaria ou no suu
Ceará uns pingos de chuva trazem
fartura ou espantam a fome por dias
seguidus. Lá, ná indiano demais, há
consumidor; demais, o salário é abai-
xi» rie vil, nfto há a-omida que che-
gue Mit bem alimentar tanta gen-
te.

BnvtJlos nos seus mistérios de cas-
las, religiões, preconceitos e tabus,
é diíicil entendê-los e despertá-los
da resignação e do marasmo. Espan-
tava-rne de ler diariamente, nos
(ornais de Calcutá, ais vários casos de
cólera c nenhum caso de saque ou
nolència em busca rio pão. O aci-
dmle estremecerá, porém, sc a qual-
quer momento idéias pragmáticas se
fi?erem ouvir por aquelas massas en-
lorpecidas e místicas. Melhor seria
que o acidente não se desculpasse sem-
pre das suas omissões alegando hs
dificuldades existentes, e agisse, anlcs
que isso ocorra, ajudando o govér-
r>o indiano, na tarefa esmagadora
uuc tem pela frente.

A situação da Índia, Rachel espe-
cialmente pelu visto em Calcutá pare-
avu-nie, uma siluacào que Incomoda
a gente à distância, uma situação de
tirar o sono. Não é provável que a
fome, má conselheira, seja ali apenas
e indefinidamente uma inseparável
companheira.

CORRENTES CRUZADA&
AFRÀNIO COUTINHO

ALGUÉM 
já riiariipu à edição

nova de José Alencar, que a
Livraria José Olímpio acaba

de lançar em lt ,ielo_ volumes,
uma verdadeira «<enclclopédla
Alencar-. Nada muib justo. 

"_

quem deseje -loravanta-. fazer um
bom «<curso» d>:. Alencar encon-
tra nela. matévia para fartar a
curiosidade maia e\ig>.nte. Há
de tudo nessa edição, sem fa-
lar na apresentação primorosa
da própria produção aloncaria-
na. Há estudos críticos, análi-
ses da lingua, interpretações so-
ciológicas, em páginas, «Igumas
magistrais, apen.as aos diversos
volumes ou icvindo-lhes dc pre-
íácios, estudos antigos ou mo-
dernos, Iodos escolhidos íi ra-
zão de sua importância elucida-
tiva. " .• * *

O falo c que a obra aloncaria-
na ocupa unia posição quaso
milica na imagtuà.ão brasileira.
E hoje, vista em perspectiva,
ayulta em importância, apare-
cendo-nos, em lóda a sua bele-
za, como das que mais de per-
to falam ã nos.«- sensibilidade.

1» »1»

Aliás, uni poiuu (|iie está a
'atrair üm es.üua. moderno e pe-
netranle é o do Alencar criador
de mitos e simuoios tema que
Osmar Pimentel esboçou em um
dos prefácios rt.> presente edi-
cão, e que ó dot, mais apaixo-
narités ria atual orientação das
pesquisas relativas ás relações
folclore com <_ literatura. Pro-
va-o Luis da Câmara Cascudo,
cm outro estude introdutório,
quão praocupaao era Alencar
com o mundo da alma popular,
a ponto de a sua obra poder ser
considerada um repositório segu-
ro de documentos folclóricos. O
que releva salientar no tocan-
te no assunto, e o grau de sua
fidelidade aos arquétipos coleti-
vos, ê o modo como eles se fi-
zeram a atmosfera riquíssima de
sua temática e de sua simbo-
logia.

• * +

Alencar era um escritor pro-
fundamente consciente, de sua
arte, de suas técnicas, de seus
recursos. Nada há de descosido
ou désatàvladri, poi exemplo, na
sua linguagem. Já o demonstra-
ram mestres dr. lingua — um
Cândido Jucá E'ilho, um Gladsto-
ne Chaves dc Melo — que Alen-
car cuidava do idioma como
quem o estudava com mão di-
urna ». noturna. Suas notas
apensas à 2.» edição de Diva
(vol. IV da edição José Olim-
pio) moslram-r.o, não sei até
que ponto um entendido, mas
ao menos um preocupado com
problemas de Hnguagem, de »3S-

colha de palavras, de etimolo-
gia, procurando defender-se d»
acusações.de escritot desleixado
e afraneesado-

rn ¥ a

E óbvio que seu gosto e mo-''
derno, em matína de lingua'»»-
estilo. Não seria em vão què'
elegeria como modelo aquele qué
é o exemplo do bo:r gosto «mp-:=
derno» sem violência ã Índole é '•

ã tradição do idioma. Garrett.
No particular, j página de posi:"
escrito a Diva c definitiva como--
colocação teóncr do problema-**
do estilo: «Enti- os dois extre--
mos cie uma ònxertia sem esco-
lha >_ de uma absoluta isenção
está o meio têr.-.iò que é a lei
rio bom escrito'- e do verdadeíjv.
ro classismo do estilo». .'

O verdadeiro c'ássico, para,,
Alencar, tal comr. rclrata e d>3-'
fine nessa página*» luminosa, àí''
cláslca do ensa.smu brasileiro/
não è o escrito! que repete in-
rliscriminadamenle as expressões.'
dos antigos tumüdas anacróni'-;'
cas, nem aquele que imita ser»»''*
vilmente os torneios e a maneli
ra dos antigos clássicos da Un-"*"''
gua, mas será aquele que, nq"-
seu tempo, segu« as mesmas re-,
gras que foram os seguidas pe-.
los clássicos. Nii-guém de bóá^'
tempera irá imitar a frase bor-''
roca de Vieira, se não sentç'
como o oarroco Vieira, se não'-
têm unia alma Darróca. A quês»-
tão do estilo é lambem de psico-;
logia, pois os estilos individual^;
e coletivos re detém ou testemu-''
nham estados de alma, Índoles;'
coletivas, feitios de sensibilida-"
de. A lang-ue não varia, mas á;
pnrolo se diversifica nos indivi-'»
duos ou nas coletividades.

Aquilo, que em Alencar noas t
parece a nós urasileiros como f.;
«uma lingua d-.» mel», para pa-..--.-:
ra fraseá-los, não é senão a exi^r-
pressão de nossa temperamento--;:
e nossa -sieologia. Nào há em*.-.:-
Alencar qualqu.r ruptura vioien-- -::
ta eom a tradiçâc e a indoie do-:
idioma, como se poderá ver se ,:.;
o compararmos com a tentati- '

va de Mário de Andrade. Dessa..—
perpectiva, éle c- um clássico, ',

um clássico moderno é claro; fjíi
«'de tão boa tempera como os+4-
melhores do século XV, e de_,V
maior voga poi ter florescido.'/"
em nossos dias», como èlè pro-
prio disse de Ciarrett. Mas, so-».
bretudo, um clássico brasileiro,
que usa a nos.f «fala», emiin--'^'
gua portuguesa que traduz a;°!
nossa sensibilidade, a nossa*
psicologia, diversas da pprtURUè-y
sa, dai a reação, no seu tempo,;,
dos portugueses contra êle e a-
revoluçijo brasileira que fixou e
desencadeou. . ¦ ¦
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Aü ÒU1"%VES para mandar fa-
> zer uma alça numa antiga moeda

de jnata. Destinava-a para pre-
sente, üm médico amigo dissera-me
no verão que gostaria de ter, no aro
do relógio, um balàngandã original
que ninguém tivesse, uma espécie de
moeda.

Pois eu tinha encontrado aquela
moeda de prata por acaso na loja de
um antiquário do mercado de Kio-
renca. Era uma linda peca, embora
com o reverso nào polido. _' verdade
que este continha apenas a legenda,
c mais um brasão que, dc lão gasto,
parecia apenas uma mancha de hei--
pes. Em compensação a frente era
bonita deveras: uma figura de Cristo
representada ale a cintura, mostrau-
do com a mão direita o réu e segu-
rando na mão esquerda uma lampa-
lina acesa.

Esperei na loja a execução do ser-
viço.

Havia oiilra pessoa esperando, uma
senhora idosa, de preto. De seu rega-
lo, um pequinés rio tamanho de um
ralo gania para mim.

Examinei primeiro o cicliorrinho,
depois a dona. lira uma velha, urna
voviizinha tào cariada como qualquer
outra, dessas a quem o nariz »: o
queixo, alongados pela velhice, tor-
nam mais parecidas com um papa-
gaio do que com umn pessoa, 'linha
\islo muitas dessas alicias, c aquela
liâo me 'haveria atraído a atenção sc
não lho observasse nas lace. amarc-
Ias ».- murcha, uma tristeza maiufcs-
ta. Entrctnnlo suas vestes — embo-
ra usasse unia roupa rie séria préla
sem o menor enfeite e náo ostentasse
nenhuma jma — mostravam que ura
abastaria. Mesmo que n/u. ei.livessc
,1 purla alia loja um cair. m um
lacaio »lc libre, ver-M-lH que habitava
una píiM.-tc.

Mia» (|uai m(i_iM imhIi» li-r o rico quo
iiuna-H lavuu aaiiiiiiilnii-iii». ia trai», rio
PKflre-nus.o nu qu_l p.„lino_ n pfto?
I'mn nni-in ai vldia 1.1'l.lU- a» aapamia»
inriM Miiunai alai lu.su/ Wiiem miin-.i
Ime c/liai» liai lll/aaa! Ciam ajilfin aa a,C-
iii». d lin., .. lnu'1'no iiiiciiii-, para
llilrld linliiilbiil.l '< MlMH'll.1 i ai llllllll
ala. »Mii'' ./im im*_.»h |«»»li»i lil W|U.lH
,m>|i.ir*'/

Mal», l-litMi M** (olHMtf aa «II lllll»
limita m>iik d»« l»al«/, * l»'U|(>i |-la*f»#
«nu luillM

|',i»iii>i«iiiii, tiniu* o .» («a <_>i> i ali»
il.i ijgf lm/Ai„ liiln IH nl)?», |».|l>„«
¦in. ií» #<ai(iiíi_ nf)»is>)n a» miinno'
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DISCOS CLÁSSICOS DE 78 RPM COM 50%
DE ABATIMENTO EM ESTADO DE NOVOS
Vendo óperas completas. Réquiem, do Verdi, sinfonias, concertos,"

álbuns completos de Chopin, etc. — Ver, à. rua Buarque de .
 Macedo, 53 — Apt? 101 — Tel.: 45-3473. 

MÁQUINAS DE COSTURA?;
A CASA AJ.3IB1UA vende,. NO-ia__
VAS o recundiuiunadas, cum kh>t..__,
rantia: Aceita reforma», trocas «ãpbmví
consertos, de mâo ón de pé; ona» í
cumpra, mesmo velhas ou que-!* í
bradas. Vende pecas e agulhas f
para todas as máquinas de mito !

ou de pé. ;'

J. ALMEIDA |
RUA ANÍBAL B*_iJ*-_.VOI.O, U»J |— (ISsquina de Salvador de Sa).jFONE: 32-2930

QUAL DOS DOIS?
Géza Gárclonyi

Tradução de PAULO RÓNAI e AURÉLIO BUARQUE

DE HOLANDA

Géza Gárclonyi (1S63-1922) é conhecido na Hungria so-
bretudo como autor de três romances históricos: Estrelas de
Eger, O Homem Invisível c Escravos de Deus, uma coletânea
de contos, A Minha Aldeia, e dez volumes de crônicas humo-
nçticas, publicadas anonimamente, todas ligadas a uns ma-
lutos húngaros, personagens de sua invenção. Professor pri-
n.ário, Gárdonyi conservou a tendência moralizadora e a von-
tade de filosofar, que nem sempre o favorecem; por outro
lado, o esforço de criar um estilo próprio, original, sc revela
em suas frases excessivamente curtas, suas comparações às
vezes chocantes, sua narração eliptica. Contudo, é um escri-
tor de dotes excepcionais: extraordinária imaginação, grande
intuição psicológica e forte talento de construção O conto
ajue se lê a seguir, escrito em 1908, foi traduzido da repro-
dução publicada ultimamente no primeiro número de .Cultura,
'pvista húngara editada em São Paulo, novembro de 1951.
— P. R.

lia. O olhar fixava o nada, sem ex-
pressão,

Nh loja nân havia, além dc nós,,
senão um jovem cai.seiro que se abor-
teclaa, um tipo de barbeiro, ciijd rosto
llicolor e>- conlra Ia nas convulsões dc
iioic.ius mal reprimidos,

A anciã olhou para o reluglo a-
levantou-se

— Fai.a o favor ale Ul_ei> a bcu pa-
Iráo — cea:i»ou - qua: dcsa»j> o -er-
vtco amanha dc mauhí. sem f.ilt.».
Vou viajar.

Nisto apiiuiuu uma caixinha qua-
ilniiln ili> \ Idrn c saiu,

Meu olhar m: dirigiu lnv.luiiUu'111»
iiiinir piii.a ii caixinha faliu du dia»
im» »ii- lldn. lapidado, da» um pnlm.»
d* iiiiniii, préiai numa ima moldura
lie llllll»», Ni. llillll». MH-ki- IIIIIII lllll'
innii,i iin iiiaiin uóbra veludo _»_ul-vio>
irin, i->mi ns lettmk //, M, e »» datai
IH.I.IMI7, ancimaiiiu d« uma eiu_.

IaIUi, kiiiiu aquilo?
I'«*l_lllll»>l *a> 1'alMIIOi íí.la> lapa lia»

laãlila iU/pi if|»i iiiiiiiii». mai» um
l»j,*iii m i/ip» a »a>iib»/in In.lia I*Hk a
muimwllti» liaal» i|Uln/« aliai QUtfia
1'iinliliili o KUlutiu mlll lm, '"« l'»'-
I. Htuita tu» luvimn i,i*i,th» Ifúili

t****» iidtnm »nii,it a wiint»,

Perguntei-lhe também qual era ;> ter-
venlla da caixa. Êle lambem nào sa-
bia. Perguntara-o por ocasiào da en-
comenda, mas a seaihora não res-
pondera.

Ficamos então dois a cismar síi-
bre o que podia ser aqutlu. Julgava-
n.os que era alguma ciliza dc (Jò-
Ia (1). Mas em l'JI'i (-) nem mqu.-.
Milhavam com Incinerai.Ao, nem cm
üítla, nem cm ni„ar algum.

Sena um rclicarin'.'
r--> nhiii.i .nulo nasi-cu cm 182>l, nem

morreu em 47,
Admiiiiiiiis iiíiiinl que a caixinha

ala» vidra ora da^tunadn a tuardar ai
ratralo do unia [Ilha morta, com nuus
algum objeto qu. i>»> pórlanuora,

l''n iiiiin», iiiimiiadu». ap»»niik dn vai'
quo a Mnliorá nfto mandakte uoloeai
(aja Iludiu ii Ilu l.lll,',(1

N'a»kka» llitcilin d miulia maidallni ale
('llklaa Iiiiiii |.|.»iil_ 1,'a/inu a U'»i>tk<t'ni
IwmiIiiiu ii.iiiba.ali. ida piala, pair.ia
l*r kaldai maiiuelii dia ll» pl*m»a m«»

• -l>»'.>
IfutwiHI l.viila #ii pi!)Jil 10 au i>.«'

il»»ii IHi pii-iuaiüi iu HtUMU «.ii*'
loniiiii oiiala i/Miioua iiíii.iii.i ibi-
mm* 4 itida mi êêuiauta" uniu ¦"<»
1,1 pi. »,, jiml»),, millai I* .l»iO>.

íntimos ou pessoas a quem ele chama.
Encontrei-o uo salão terrível em

que os quadros representam homens
pelados. A mobília consta de arma-
rios de vidro. O que eles contêm,
nem o direi. Bastará dizer que em
a.guns deles, assim como pelos can-
los, hâ esqueletos. Uns erelos, ou-
tros inclinados para a frente como
que correndo, ou fazendo movimentos
de dan.a para os vivos, No alto
dos armários, assim como ao pê dos
enqueletos, uns crânios exibem o seu
ricto, divertindo-se com o espanto dos
que entram.

O médico eslava sentado a uma
mesa larga, em meio a um montão
ot livros. Na sua frenle. crânios e
outros n.«sus. A grande cabeça
calva fazia p-rilc Integrante do am-
b.enle.

Senlia-sc nr» ai um cheiro de ál-
cuol aancoso.

Vá nara o Inferno! — ouvi uma
voz zangada.

Foi quando v> num dos vãos da
tancla dois estudantes de Medicina
ne frenle rie um microscópio. Atrás
neles um servente de cara espanta-
da.

Que é que há? — perguntou
0 medico.

Êste siiabi. idiola misturou os
extratos de sangue. Agora nào ia-
benios qual diles pcilence ao ar-
c.uiduque.

O sualio, curado, desculpou-se.
Caiu uma chapa rie vidro... ma.»

nào fui eu que > ílz caii.
Agora podem Ir para casa —

í.lssc ii medico, ao avistar-me. — Da
próxima ve_, quando sua Allcza dei-
Ut novamente langue prin nariz, vo-
r#s farfio um requerimento .-. C6r«
le.

Oi dói» rapazes miram voxa»
iípí.

Bobagem «le cilanciil — expll.
anu n médicOi ineolhcndo u» ombroi.
— IM algiink aiMm, iiiii trqulduquo
v«»i>j f»_er«iiu> i.n>»> v un ji i imi' um..
hemorragia nakKi, Kniíio h* alunov
K0*nharam ur»-> gftu do k».atsiie p*
ra compaiftili no mlcrotcúplo, rom
'. «alHUr >|R ll»l'l> lirl i.l.l |Ja l,í
.) *» ain.- .. tain,, examinando, o
oUUO /"intui, * dn M!i*i»nlí, inn iam»
pm»* UIW axiln a» M|ni. Iih i|»i
#»ii«J»nia*»> .iiiuiiii iiui« ii laifgua ii»
i'»»n»ia» d. .aifumiii oifoiiiii iiiiii*in
»o#iiii Htiimiii d" l»« iii-^i ida,.- *. ni
a* »*b* « o»» * l.i-iíK»#i|!l*| - íj.» ,4,

UimiM aa 1 ,.*,„„,

aço ^t><r^S;
¦•u lar \

MÓVEIS DE
Da fábrica para o

FACILIDADE DE PAGAMENTO
••m alloraçâo de» preço

JARDIM ALLAH
Av. Presidente Vargai, 1039
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DR. SPINOSA ROTHIER
JJüoiiçub sexuais o urlnArlas. I-a-
vilgem endUHcópica <la vcslculn.

- .* Próstata.
ltlJA SENADOR DANTAS, 45-U

j-i Telefone: 22-8307 — De 1
.'; ., às 7 horas.
1

RELÓGIOS J DESPERTADORES
i *,,*

Vendem-se de diversas marcas, folhea-
dós/15 rubis, para homens, ~)r$ 
200,00, de senhoras com cordonete.
Cr? 350,0»! pulseiras cliamplon, <!ane-
t«h Kscolares e" Parker 51. No varejo
• j .-.tarado, preços especiais a reven-

\ drdeircs — Regente FeIJó, 7Z-A.

0^ CONTO DA SEMANA

rl
HOTEL RIVIERA
Av. Atlântica, 4122 Posto 6

)¦. jpfãas
.<-.*.
«e»

es

Direção

I; ALHO ROSSO
Restaurante a "Io corte"
| sempre com seu famoso
íServiço Especializado" para
banquetes e festas

Tel.: 27-0010

I
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lequintado'
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Mim
UVVü1

íl

LU

I

*í\ \

I . OBMOCAS - rOftCtUKM
IrutâMM « rMDtiMn - *b»t-joiw.
I mmok» - w-M - ns-**» sae*
I tàantM - ¦uotrroiMS nu»

VENDAS A PRAZO
Rua Buenos Aires, 145, sob.

Tel. 43-6490

(Conclusão da 8.- página)
be. Allát de que lhe serviria'/ Bas-
ti» saber que um dos componentes '
do saníiue humano pode ser cris-
tullzado. Pela lente de aumento, vo-
et pode ver tflda est.e.-ie de para-
lelogramas e estrelinhas. Sfio os
bcmocrlstais. Os rapazes tiveram um
trabalhüo para preparar as duas
amostras de sangue Pois bem. o meu
servente suabo, nurr. excesso de zê*
io. íoi tirar u poeira do mlcroscó-
pio. O papelzinho caiu da chapa.
Agora o$ rapazes níu. sabem qual
dos dois sangues é do arquiduque
e qual o do servente.

Nisto me levou !> mesa e me fêz
.sentar. Entre os livros e os ossos
que a entulhavam notavam-se dois
crânios pela sua extraordinária ai-
vura

Imitações, nüo él — perguntei
mostrando-as.

Eram crânios de dentaduras per-
reitas, como os <$*e se fabricam de
oapelão e celulóide para os museus es-
colares.

Não, êstes s3|0 verdadeiros *—
oJsse o médico. — Foram-nos man-
rtados para exame.

 Equc é que você está examl-
nando neles?

_ Oevo verificar ¦— respondeu com
iim gesto aborrec.do ¦— a que espé-
cit de gente pertenciam.

E é possível?
Às vezes sim, fes vezes n&o.

Estes dois crânios alias estão as-
sim tao brancos porque ficaram
numa fossa de cal. A cai encar-
cigou-se de conservá-ías.

Ofereceu-me um charuto, depois
me elitfo sacudindo a cabeça :

Nunca tive em mão um pro-
Dlema cientifico tâo louco. Imagt-
ne que vivem em certo lugar da
Deira üo Maros dois namorados rl-
cOi, ambos de famílias arlstoerôtj-
cas : uma jovem condessa e um
jovem conde. A moca é bonita,
como a Vênus de Milo, Inteligente,
culta, simpática. O moco, criado
num colégio de jesuítas, é um ra-
paz ue vida santa, que viajou
muito, viu mundo. Para você ter
idéia da sua inteligência excepcional,
direi que na idade de vinte anos
traduziu para o húngaro um volu-
me de Hegel. Pois bem, os dois
se conhecem, se apaixona. Ado-
i-um-se a ponto de trocarem cartas
diariamente durante três anos. Na-
da lhes impede a felicidade. Picam
noivos, marca-se <¦ dia do matrl-
tnônío. O casamento será celebra*
dr. no castelo da noiva. O noivo t
parte dos convidados chegam na
véspera, dormem no castelo. Mas
de manhã o noivo está sumido. Ima-
glne a confus&o! A noiva a cho-
rar, a desmaiar, is mulheres a se
estarrecerem, os homens a sorr.rem
dissimuladamènte. At mães es**.v
lham o escândalo em todos os can-
tos do pais. Todos acreditaram,
naturalmente, que o noivo fugira
da noiva. Todos, menos ela, Man-
di.u-o procurar, procurou*o ela mes-
ma. Soube que o último a falar com
ele foi um guarda florestal : eomuni-
eou-lhe que fora visto na encos-
ta um belo javall. Verificou-se que
faltava um fuzil no castelo. Sem
dúvida o jovem conde quisera, em
homenagem â festa, matar o java-
11, e voltar Imediatamente. Revls-
taram a floresta cem vezes, não dei-
xaram em paz uma folha. Tudo
çm v-ao. Nunca se encontrou nem
o fuzil, nem sequer um bot&o do
terno. Pode calcular o desespero da
noiva. Não se casou nunca. Enve-

.lheceu, encaneceu depressa. Já es-
:. ti tão velha que o seu nariz h o seu

queixo se tocam.
«Pois bem, meu amigo, que é que

acontece? Cinqüenta u seis anos de-
pois, um padre desconhecido vem pro-
curar a condessa t enttega-ihe um
medalhão do tama.it-.., dr um escudo.
— ..Será que vousu excelência co-
nhece êste objeto?*»* Ela fitou o me-
dnlhão com espanto! — «Meu Deusl
Era de Niculau!» Então o padre eon-
Ú>ií que havia dez anos. ouvi-
ra em confissão um dos pre-
sos do forte de Municára, que
o encarregara de procurai* saber, de-
pois que êle morresse, a Identidade
de um moco de -Ugump família no*
bre da Transilv&nia desaparecido em
1847, e de entregar i medalhão aos
parentes. —- «Mas comt foi dai- ès
mãos dele? Que fim levou o meu
Nicolau?» — «AquêL nomem mata*
ra o sr. Nicolau. Sl" me autorizou
a revelá-lo. QuanCc ainda jovem cri-
minoso, foragido ormr floresta. Cer-
ta noite, preparava-si' para , dormir
nos galhos de uoa pereira selva-
gem, na orla da flori* etn. Ao luar
viu um jovem senhor, armado de fu-
zil, dlrigir-sc apr-wsadamente para c
lugar onde êlo -Mlavi,. Ocorreu-lhe
que, utilizando-se d» fieje, do fuzil
u do dinheiro do moco, poderia
transpor a fronteira, romena, como se
fôss« um caçador. Então, atirou-se
da árvore o estrangulo*- o moco». A
velha senhora teve un desmaio sê*
bre outro. Quando voltou a st, per-
guntou chorando: - «)" que fêz dele
aquele ceierado? -eiu.* fê. do meu que-

rido Nicolau?» — «Perto do lugar
do crime há uma colina. Diz que
la encontrou uma tossa. para inde
arrastou a (iua vitima» — «E o me-
dalhfto?» — «Arra-icou-r do pesco-
co do conde. A corrente de ouro,
vendeu-a depois. O retrato, enter-
rou-o ao laoo de uni marco, fincar-
regou-me de prncurò-ir i* de entre-
gá-lo a família, f.utli mais podia
ressarcir. Nâo .iv. dificuldade em
estabelecer o nome dc desaparecido.
Soube tanV-ém -ju- fora noivo de
Vossa Excelência que da família
dele não vivia nais ninguém. Espe-
rei. Ontem «oube tiú- o velho ce-
lerado tinha morrido, imediatamente
tomei o trem para contar tudo a
Vossa Excelência» «O padre entre-
gou o medalhão . dttpediu-se. A
condessa viajou u* mesmo dia. Le-
vou consigo um d*núOt de bronze
para colocai- nele o. restos üo noi-
vo assassinado e enterrá-los na crlp*
ta da família. O administrador da
comuna ordenou «seavi-çoes na uoll-
na. A operação realizou-se em ves-
pera de Pentccostes. L> estava tam-
bém o padre do ugai ¦* o subprefei-
to. Logo as primeli-at enxadadas
trouxeram á íuz nssãdai orancas. A
condessa lecolheu-i.* cotr os olhos
..*m lágrimas e iuntou-se num gran-
de xale preto, oãr deixando -que
rtnguém mexesse nelas A escavação
continuava -an silêrcio As autorida-
des assistiam a -Ir d cabeça des-
coberta. Nevas enxadadas trouxeram
â luz vértebras, tibia.*. cúbltos. Mas,
coisa esquisita, •jat-ecit, muitu osso
para um lomem <!ó — «Cuidado,
cuidado! — sussurrou a condessa,
— Prefiro que retirerr a terra com
a mão.» Já. então, v s.m-se na tossa
umas camadas cinzentas, com mlstu-
ra de pô Ue giz Mal- alguns ossos
apareceram e, finalmente, um crânio.
A velha deu um griU- < desmaiou.
Quando, depois de oorritada de água,
volta a sl, ve doie crânio* no xale.

«Qua quei dizra 'slo?i — pergun*
ta estarrecida. - «Poi. é, excelên-
r!a — responde ;, subprefeito enco-
lhendo os ombros cotr expressão em-
lâracBda. — Eu hàc queria dizê-lo,
mais vejo quo não há hí* outro leito.
Neste lugar e que enlorcavam antt-
gamente os -londenr.rtt.s O assassino
•tncontrou uma fossa, to1 porque se
coste.in.ava cavar Jira fossa ao pe da
forca para que o cadáver caísse lá
dentro. Geralmente atiravam ai umas
cestas dc cal am>-*s de execução.
Sem a menor dúvida, <¦ enforcado já
estava na -.nssa quano. o assassino
arrastou a sua vitima para cá; de-
pois, atirou terra im cima dos dois.»

«Mas qual será a cabeça do meu
noivo? Qual mesm-i?» Sopesam os
Tânlos, examinam-nos. cismam, ra-
elocinam, sem chega- • nenhum re-
$ultado. — «Ss orceis' saber quem
to! o enforcado - íi" afinal o sub-
orefeito. — Depois um médico pode-
rá identificá-lo-..

a pedra», ** Ela compreendeu. Apesar
disso, pediu-me, implorou-me d joe-
lhos que luntasse toda a minha cl-
«nria e acabasse rom o seu sofri-
mento. Pois hem, amigo, /.qui es-
tâo os dois crânios: distlnga-os. Ue
certo há diferenças entre os dois,
mas quem poderia saber como eram
a pele, a carne, os cabelos, feitos
em pó?

— Aconselhe-lhe que enterre os
ossos juntos.

 Ê o que lhe aconselham todos,
mas a coitada sente horror ft idéia
de que o seu noivo ficaria enterrado
com um criminoso.

... Nesse instante entrou o snfer-
melro e anunciou a condessa.

O médico levantou-se e fol rece-
ber uma velha senhora, trajado de
preto, a minha .-onheoida da ourive-
saria.

A roupa era a mesma, sô lallava
o pequinês. Provavelmente ficara no
carro,

Retirei-me para perto da janela a
fim de não oerturbar-lhes a con*
versa,

Está pronto? — pergun ou a se-
nhóra, ansiosa.

Está — respondeu resoluto o
médico.

O rosto da anciã animou-se:
Qual é, então?

O médico pegou de um rtos crâ-
nlos e enlresou-o á condessa com
um movimento decidido:

fi este.
A velha senhora pegou-o com mão

trêmula, olhou-o com os olhos rasos
de água e depositou um beijo na
testa.

Oh, Nicolau. Nicolau! Como é
que me chegas, afinal!

K duram e minutos fitou-o em si-
lênclo, chorando, a cabeça a tremer.

O crânio encarava-a por sua vez.
Na sala ò silêncio era solene.
Depois ela -**e dirigiu ao médico:

Está certo, então? Completa-
mente certo? Comn o reconhe-eu?
Bem sabia eu que era possível co-
nherê-lo. Mas os médicos são tão
cegos! Como tol então que o senhor
estabeleceu a .Iferenca?

Hei de <>xpô-lo por escrita, Ex-
celência, pois deve ser axplanado
tecnicamente. Talvez venha a ler a
exposição na Associação Médica. O
caso é Interessante.

Pois é! Eu, mesmo irei ruvl-
lo. Então é absolutamente certo?

_ Posso demonstrá-lo, Excelência,
induvidàvelmente. Por enquanlo, con-

tente-se com a minha palavra de
honra.

Flcar-lhc-ei sempre grata —
susurrou ela — uma criada grata
as ordens.

E saiu, empunhando o crânio, com
os olhos cheios de lágrimas. .

Olhei assombrado para 'o meu
amigo:

Você mentiu.
Sou médico — respondeu-me a

sorri.- a .-.conselhou os ombros : — Mi-
nha profissão não é dizer a verda-
de: é curar.' — Mas que provas poderá juntar
na sua exposição?

_ Nenhuma. Ela voltará, para
casa, triste e teliz, a chorar o seu
morto. Nem se lembrará mais da
minha exposição.

Mas se, -ipesar de tudo..
Não acredito. Mas se, apesar

¦Je tudo, rom u decorrer do tempo,
ela so lembrar, eu adiarei, darei pre-
textos. Direi que estou ocupadissi-
mo, que minnas notas foram ospa-
lhadas pelo enfermeiro. Mas, creio,
ela há de esquecer, pois não duvida
mais...

E a você, não lhe perturba o
espirito a idéia de que...

Encolheu os ombros mais uma
vez:

Como havia de me perturbar?
O meu dever é curar. Que medique
com pomada ou mingau, pílula.» ou
mentira, ninguém tom nada que ver
com isto. O c,ue imporat é oue o
doente sare.

Sal de lá mergulhado em rcfcjxoes.
Que é o homem:
Se os seus f.ssos não sâo êle;
se sua carne é pó;
se o sangue do arquiduque e o do

servente são o mesmo liquido ver-
melho?

Que é o nomem então?
Pele?

FABRICAM-Sf JÓIAS
A Fábrica de Jôlas «Esser L,tda.,», ft
Praça <W <-e Junho,' 15, U «n*»-*-;
Telefone: 43-417H, 'antiga Avenida
Presidente Vargas, 2.131), I» andar -
Telefone: 43-41711, vende um relOElo
com pulseira de ouro 18 flullates. B**-
rantldo, para senhora, piir 1.1500 erB-
zeiros, anel de ouro r* platina e hrt*
Ihaotes, para senhora por 450 cruzei-
ros I relógio dc ouro parp homem
18 quilates, garantido, por 050 cru*
zeiros, anéis de grau desde 800 cru*
zelrns. <!nnsi*rta-se « 'az-»e «nb en*
cmnendn qualquei lôia rte ouro ou Pia-
tina. Fahrieam-se lolas em geral, es-
penalmente rolares de ouro para
bons preços. Hrecu especial oara

depásitns e revendedores.

ENCERADEIRAS — Desde 1.00(M)0
(VISITAS A DOiMICILIO, SKM COMPROMISSO)

Das mais afamatlas marcas (Eletrolux, Oitilux, etc), novas e usadas,
à vista e a prazo, sem «ndor e sem entrada. Trocam-sp encera-
deiras velhas por novas, paçando-se o justo valor _ Atendem.»
¦tos domingos e feriados -Avenida Mem deSi^fiT-. Sobrado M

MOLÉSTIAS DOS PULMÕES
tornw». Te(.. 4*j_9749 _ oe 2 às 6 horas. —

MÓVEIS w0/flaq&tóSa POUCO LUCRO
GRANDES VENDAS

Dormitório "Mexicano" et 6 peças
Dormitório "Normando" d 6 peças -
Dormitório "Chipendale" e{ 6 peças -
Sala de Jantar "Mex." e/10 peças-»
Saio de Jantar "Chip." c/ IO peças-
Sala de Jantar "Colonial" e/10 peças -
Mantemos grande stock, paro pronta
Grupos Estocados. Escritórios, peças avulsas de
estilos- Executamos sob encomenda, f A c i i ""

Cr$ 4.000,00-" 6.000,00-" 7.000,00-«• 3.500,00-" 6.000,00-" 6.000,00-
ejitrega,

c/10 peças
c/10 peças
c/11 peças
c/12 peças
e/12 peças
<7 12 peças
de Salas,
todos os
o s o o A

Cr$ 6.000,00" 8.500,00« 8.800,00- 5.000,00• 8 000,00" 8.000,00
Dormitório.,.
tamanhos e
GAMENTO

RUA DO CATETE, 133 - FONE: 25.-3223

1. Gota: ':idfide da Alemanha onde
se publicava um almanaque genea-
lógico da aristocracia européia.

2. A Guerra da Independência da
Hungria contra a Áustria ocorreu
em 184S e 1849.

I 
Cursos por

Correspondência e
Freqüência

D MOTORES A EXPLOSÃO
DMECÂNICA DE AUTOMÓVEL
DMECÂNICA DE AVIAÇÃO
DTORNEIRO MECÂNICO

MARQUE COM

ÜRADIO TÉCNICO
D TELEVISÃO
GELETRO TÉCNICO
DDESENHO TÉCNICO

OQUlMICA PRÁTICA
UM X O QUADRADO RELATIVO AO CURSO QUE PREFERE.

PREENCHA E REMETA O CUPÃO A

3. Francisco Ueiik (íi Húngara
Dcák Ferenci, político húngaro, fa-
moso por -ma agudeza e bom sen-
so, apelidado «O Sábio da Pátria».

4. Blhar: departamento da Hun-
gria Oriental, cujos habitantes, em
sua maioria romenos, viviam na
miséria e eram particularmente atra-

sados.

ESCOLA DE CULTURA TÉCNICA
RUA VITORIA. 250-SÃO PAULO

'E 
V S.RECEBERA GRÁTIS O PROSPECTO DO CURSO

ISJ-li

Grátis.
\ CARTEIRA DE IDENTI*

IDADE 

- t DISTINTIVO • I
MANUAL OE CONHECI'
MENTOS ÚTEIS

NOME.
RUA». .N?.

%>ADE. . ESTADO

mimmsMM^m*-
M'

m<-

IICIDA ITIIA. ^~«^5p«
SOUSA NOGUEIRA Ltoa.

«Puseram-se Imediatamente a con-
¦ultar o arquivo, revistam da adega
até o sótão. Ao cabo de uma sema-
na encontram o papel. O enforca-
do era um assassino apelidado Tôm-
ix, Vermelho, de vinte a quatro anos,
filho de camponês, que se fêz acou-
gueiro. Matou mulheres, crianças ate,
»ó para lhes roubar os brincos e os
aníis. O médico da comuna subme-
te ob r-r&nlos h exame, mas nada
consegue. Pede entfio um retrnto.
Mas na» nft retrato. U que a con-
dessa tinha, trís quadros a óleo,
fora queimado no incêndio do castè-
lo durante a Guerra dn Independên
ela. Retrato fotografiro mine» hou-
ve, pois naquela época a fotografia
estava no seu Inicio, conhecida en-
tre nôs apenas por ouvir dizer.
Quanto ao açougueiro facínora, na*
turalmente nao deixou retrato.' O
médico recomendou que levassem os
crânios 

' 
para o estrangeiro. A tre*

nologla de Fran?. Gall tinha ainda
muitos adeptos: algum deles havia
de resolver o problema na certa, üs
dois crânios puseram-se a caminho.
Percorreram a Alemanha, a Franca,
a Sulca, a Itália. Os sábios faziam
perguntas acerca da alimentação do
conde, da água que bebla, das doen*
cas por que passara e de muitas ou-
trás coisas. — «Os dois crânios têm
a mesma Idade — concluíam. —
Ambos pertenceram a homonB do ali-
mentacüo mista. Nâo é possível re-
golver o caso». Foi quando os dois
¦crânios mo vieram dar nas mãos.
— «Doutor — disse-me a velha se*
nhora — todos os sábios do mundo
s.lo Ignorantes se não consegui i
distinguir estes dois crânios. Um dê*
les era do um santo, compreenda,
de um santo, de uma alma superior,
um anjo. O outro pertencia a um
facínora, um assassino, uma teia
humana que acabou nas mãos do
carrasco. Um era um sábio; outro
um analfabeto estúpido. E, ainda
por cima, o meu Nicolau ..a um
aristocrata; o outro, um animal. Pois
nem assim so pode distinguir! Veja
quo entre Francisco Deák (2) e um
romeno de Binar (4) a diferença d"
cérebro é maior do que entre um
elefante e am rato. Seria possível
quo nao se pudesse distinguir entre
o crânio de um elefante e o u*. um
rato? Que absurdo!» Naturalmente eu
tamhím reclamava um retrato, «mbo-
ra sem muita esperança. Na (alta
de retrato, a velha dama aflrmavr
lembrar-se perfeitamente dc todos os*
traços; bastava-lhe fechar os c ios.
— «Pois então comecemos pela tes-
ta. A condessa queira me especltl-
r.ar, uma por uma, as saliências .
as reentrânclas da testa, com o ta*
manho de cada uma.» Por mais que
a senhora fecnasse os olhos, 0 se
lembrava de que o noivo trazia os
cabelos separados à esquerda u usa-
va um lindo blgodlnho preto; que
falava sorrindo e pestanejando e ti-
nha o costume de dizer a cada
passo; Admirável! — «Excelência —
respondi-lhe canalizado — todas es-
tas qualidades ..ao como a côr ui
na supertlcle da égua. Quando a
água desaparece, sobram a lama e

UM LINDO CORTE DE ORGflNBI E UMfl

DE COSTURA POR 250 CRUZEIROS!

Êste é o presente de festas da loja Globex para
você: um lindo corte de organdi para todas as

pessoas que comprarem sua máquina de costura
no período das restas.
Compre agora, para apro-

veitar as melhores
condições de venda do

Rio de Janeiro:
prestações de

250 cruzeiros,
sem entrada
e sem fiador l

IEFRIGERADORES
le toda. as marcas e
amanhos, com finan-
:iamer>to de 2 anot.

MAQUINAS OE LAVAR ROUPA
em prestações de 300 cruzeiros

BATEDEIRAS
em orestaçòes de
200 cruzeiros,
sem entrada*

APARELHOS DE TELEVISÃO
mtrado de S.500 cruzeiros
i orestaçòes de S30.

LIQUIFICADORES por 1.200 cru*
zeiros Para oi que já comprarem
na loja Globex, apenas
V000 cruzeiros. ENCERADEIRAS

em prestações de
300 cruzeiros, sem
entrada

RÁDIOS PHILIPS
de todos os tamanhos, com
financiamento de 5? anos
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A GRA BRETANHA E OS COMPROMIS-
SOS MILITARES EUROPEUS

,|| GEORGE FIELDING ELIOT
ICOnyright APLA — Exclusividade' do "Diário de Noticias" no Distrito

Jrederal — Reprodução total Ou parcial rigorosamente interdita)

DEABIO DE NOTÍCIAS Domingo, .30 de Dezembro de Sfrvvt

NOVA 
YORK, (APLA) — A he-

sltacfio britânica em parti-
cipar da íormacao do proje-

tado exército europeu nao é ape-
nas teimosia, nem resulta, lntei-
remente, de considerações finan-
«ceiras. Em parte, podemos estar
certos, decorre do profundo senso
de história do premier Churchill,
do papel que o exército britânico
tem desempenhado nas últimas
guerras européias e talvez seja
chamado » desempenhar novamente.

E' um papel baseado no princí-
pio de mobilidade, de liberdade de
ação resultante do domínio do mar
• da posição Insular da Grã-Bre-
tanha. A situação militar normal
tia Grã-Bretanha é aquela em que
Cs seus aliados continentais estão
Imobilizados pelas forças hostis
quo se aproximam ou. est&o dentro
de fronteiras, e são compelidos a
se ajustar aos movimentos do Inl-
migo, ao mesmo tempo que as
forças britânicas conservam a ,11-

berdade de ação e podem intervir
no momento e lugar de sua es-
colha.

Há trezentos anos, êste tem sido
o princípio orientador da estraté-
gia britânica no que se refere ôa
guerras européias. No final, sem-
pre se revelou um princípio feliz.
Muitos malogros locais se têm ve-
rifleado — a retirada de Dunquer-
que não foi a única ocasião em
que a Marinha Real teve de reco-
lher um exército britânico de uma
praia hostil —¦ mas o domínio dos
mares confere infinitas oportunl-
dades para golpes contra um ad-
versârio preso à terra, e "se na
primeira vez não conseguir êxito,
tente novamente", é um lema que
só pode ser seguido na guerra
quando existem os meios para evl-
tar que a derrota seja transforma-
da num desastre Irreparável.

Mas, além da intervenção na
guerra européia, os governos brl-
tânícos sempre tiveram de preo-
cupar-se também com seus lnte-
rêsses vitais fora da Europa. A
simples manutenção do domínio
dos mares exige a proteção de ba-
ses navais e estreitos distantes
como o Estreito de Gibraltar e o
Canal de Suez. A liberdade de
movimentos 4o comércio e o aces-
so às matérias primas sempre ío-
i.im essenciais à. economia brita-
nica. Consequentemente, há mais
de 250 anos, nenhum governo brl-
tânlco pôde dedicar-se, com exclu-
sividade, a uma guerra européia.
Mesmo na Primeira Guerra Mun-
dial, quando uma proporção mui-
to maior do potencial humano brl-
tànico íoi empregada no campo
da luta na Europa do que em
qualquer outra época (ou desde
então), a Inglaterra também rea-
lízou campanhas no Oriente Mé-

aio. nos Bálcãs e na África Ori-
ental.

ESSENCIAL A LIBERDADE
DE AÇÃO

Pode parecer ao "premier" Chur-
chü, que dedicou grande parte de
sua vida ao estudo da história
britânica e tanto contribuiu para
que a compreendêssemos, que se-
ria fatal para a Grã-Bretanha acei-
tar obrigações que comprometam a
liberdade de ação que em todas as
ocasiões anteriores tem sido a cha-
ve do êxito britânico. Cousa dl-
ferente é concordar com uma con-

trlbuiçâo definida de soldados e
aviões ingleses para as forças de
defesa do. general Eisenliower no
continente. A verdade é que, se
essas forcas forem derrotadas, o
contingente britânico terá possibi-
lldades de ser retirado para lutar
novamente em outro setor da guer-
ra: como a coluna de Moore de-
pois de Corunna ou a de Gort de;
pois de Dunquerque. Más o con-
tlngente britânico de um exército
europeu, divorciado do controle do
governo inglês e colocado sob unia
autoridade política militar e su-
pra-nacional, seria, neccssàriamen-
te, envolvido em qualquer desas-
tre que sobrevlesse àquele exér-
cito em conjunto.

Além disso, êsse contingente se-
na permanentemente subtraído
às escassas reservas de potencial
que a Grã-Bretanha mantém para
enfrentar emergências mais dis-'
tantes. Um exemplo excelente é
a recente e súbita emergência no
Oriente Médio, que exigiu a trans-
lerência das ilhas Britânica: paia
o Mediterrâneo, da Terceira Di-
visão de Infantaria e da 16» Bri-
gada de Infantaria Pôra-quedlsta.
Estas duas formações eram as
únicas reservas de tropas de ter-
ra regulares no pais. Normalmen-
te, estavam destinadas como te-
forços em caso de necessidade para
o exército britânico na Alemanha.
Mas a necessidade determinou seu
envio para o Oriente Médio. Caso
estivessem sob a autoridade de um
exército europeu, nâo poderiam ter
sido utilizadas. Seria diferente se
a economia britânica permitisse a
manutenção de um contingente
britânico para exército europeu e
uma força de reserva substancial
para as emergências Imperiais.
Mas êste não é o caso e, provável-
mente, não o será em futuro pre-
visível.

O interesse básico norte-ameri-
cano nestas considerações é que
seja usado da maneira mais efi-
ciente toda contribuição militar à
causa comam que nossos aliados
britânicos possam dar. No que se
refere ao principio de liberdade de
ação, estamos mais ou menos na
mesma posição estratégica, atual-
mente, que a Grã-Bretanha — do-
minamos os mares, podemos ata-
car onde quisermos. Êste mesmo
fato ocasiona algum nervosismo
entre nossos aliados continentais,
perseguidos por pesadelos nos quais
vêem os norte-americanos e inglê-
ses se afastando em seus navios
e aviões, enquanto são. deixados
para enfrentar sozinhos as hordas
soviéticas. Muitos sacrifícios têm
sido feitos — e outros sem dúvida
serão necessários — para manter
viva a confiança no espírito dos
que terão de suportar o primeiro
impacto de um ataque soviético.

Mas é preciso também conser-
var um equilíbrio entre esses sa-
orifícios e a prudência e o uso
eficaz de nossa mobilidade, liber-
dade de ação, em que os ingleses
são os nossos únicos parceiros na-
turaís. Sem dúvida estes assun-
tos serão amplamente discutidos
quando o sr. Churchill vier a Was-
hlngton, em Janeiro; é provável
que até então nenhuma decisão de-
finltiva seja tomada a respeito dos
compromissos no continente eu-
ropeu.

Porque escrevi "Au Coetir de Ia Melée" 1930-1945
o que aborrece nas «smemó-

rias» é que elap são, em
geral, um monumento eri-

gido ã. glória do autor e a con-
fusão de seus adversários. A únl-
ca maneira segura de escapar
a êsse escolho, que torna desin-
teressanto as «memórias» —
isto é, a êsse escolho na obser-'
vação dos outros — é, a meu
respeito, publicar as criticas de
que fui objeto na França e no
exterior. Se me acusaram de
ter «procurado passar a espon-
ja» sôbre os erros de antes da
guerra a Pétain; se alguns me
acusaram de procurar fazer
propaganda própria: se outros
me acusaram de ter sido fraco
e de não ter dirigido um golpe
de força em Bordéos naquele
mês famoso de junho de 1949;
se o embaixador de Roosevelt te-
legrafou a meu respeito ao seu
chefe «Tome cuidado, Reynaud
está manobrando para atirar nos
ombros dos Estados Unidos a
responsabilidade da derrota da
França»; sr um professor de
História em Harvard, enganado
por uma lalsidade, afirmou que
«Reynaud falou de armistício
em 25 de maio de 1940»; se um
diplomata polonês publicou em
Nova York um livro do qual
meia página é dedicada a um
conflito que eu teria tido em
Bordéos cnm Georges Mandei;
é preciso contar tudo isso, e o

Dêsse modo, o leitor verá
como se tece e como se des-
mancha a trama para enganar
a opinião pública.

Quanto aos meus adversários
de junho de 1940, se Pétain deu,
um dia, io presidente da Alta
Corte de Riom, uma resposta
que atenua sua responsabilida-
de em um processo que era,
na origem, o processo da Fran-
ça, também é preciso dizer. Da
mesma forma que igualmente
tem-sa que dizer também a fra-
se que êle disse à esposa de
um dos nossos embaixadores,
sôbre o futuro da França. La-
vai disse: «Eu desejo a vitória
da Alemanha, «mas s<? acredl-

Paul REYNAUD
(Especial vira o "Diário de Notícias", por intermédio da

"France Presse".)
nivel da libra e dotam qúe êle tenha evitado para

mim «in extremis» « sorte de
Georges Mandei, é preciso di-
zer. Se algum relatório, ainda
inédito, projeta luz forte sôbre
a desmoralização, em maio de
1940, de alguns de nossos che-
fes, em face da derrocada da
doutrina militar de que os ti-
nham impregnado, deve-se pu-
blicar êsse relatório.

Êsse o método. >
Quanto aos documentos, que

colheita...
Dos chefes que desempenha-

ram os primeiros papéis da
guerra, Stalin é o único que
ainda não publicou suas «me-
mórias». Os outros já as de-
ram à lume. As chancelarias já
revelaram seus segredos. O
Processo de Nuremberp revelou
semblantes e fatos. A Comis-
são de Inquérito da Assembléia
Nacional entregou-se, durante
quatro anos, sob a presidência
do sr. • Gerad Jaquet, a um
imenso trabalho. Um exemplo:
o presidente Lebrun elucidou
inteiramente, no seu último de-
poimento, as condições nas quais
eu renunciei ao posto de presi-
dente do Conselho de Ministros.
Revelou que, quando o fui pro-
curar, depois de ter verificado,
no último Conselho, que estava
na impossibilidade de governar,
eu contava que êle me encar-
regaria de refazer um Gabine-
te, com pessoas que quisessem
continuar a lutar.

Mas eu nâu fiz História ape-
nas para fazer História. Entre
duas guerras, como hoje, dois
problemas esperavam solução:
o econômico e o militar.

Relembrando minhaar* lutas
contra a politica absurda que,
recusando-se a alinhar o fran-

co no nível da libra e ao dó-
lar, prolongou, entre nós, a
crise mundial e fêz com que
tivéssemos a Frente Popular,
eu pensava nos erros da mes-
ma ordem que denunciei em
maio de 1949, dois anos e meio
antes da guerra da Coréia,
quando perguntei ao presidente
do Conselho de Ministros da
época como poderia passar, sem
ns centenas de biliões do Plano
Marshall, se não fizesse, desde
logo, o reerguimento econômico
do país. No entanto, o Plano
Marshall teve seu prazo expi-

rado, sem que tivéssemos feito
o reerguimento e passamos, de-
pois, dois meses entre a vida
e a morte,, na expectativa an-
gustiosa de uma ajuda nova.

Em 1936, merecemos «orelhas
de burro» por termos sido o
único país no mundo que não
fèz a desvalorização. E mere-
cémos mais outra no começo
do ano, porque fomos o único
pais a fracassar na luta contra
a inflação.

Benjamin Franklin dizia: «Os
homens uão querem aproveitar
senão das lições de sua própria
experiência, e essas sfto as mais
custosas».

Aproveitaremos nós essas li-
ções?

JÓIAS E BIJUTERIAS
Preços especiais para revendedores, á vista ou a prazo.

 Conceição, 31 — 7' andar — Sala 705. -
Rua dn

ASSIM É A HOMEOPATIA
Dr. O. Schleder de Araújo

Homeopaticidade

DR. MIGUEL BASTOS
RUA ANGÉLICA MOTA, 23 — OI.AKIA

DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS
Tratamento espertai s> rápido das Senhoras que desejarem filhos, quer estéreis

ou não. Hemorrasias uterinas, heniorníliiasi flsrulas, etc.
Frieza on Debilidade sexual ninhos sexos.

Irregularidades dn ciclo mensal Bem úàr nem siperacao. Penlclllna e estrepto-
mlt-ina, etc Parto» e operacües — Consultas dan 9 fts 11 e das 14 fts 19 horas
OinsultArlo mídlro, clrorglco no lado do FAKMACIA ("iniNHA, a mie os maislindos 

presentes vende.

E* hastanlo conhecida pelos que se
Interessam pelo estudo d» homeopa-
tia a nuinelr» pela qunl se formou
u seu rico arseniii terapêutico, foi exa-
tamento da observação das altera-
cões quo as substancias dinamiza-
das produzem na força- vital dos ex-
perlmentndosves quo surgiu a sua ma-
teria médica.

A maneira Invariável pela qual as
mesma» sKbMâlirios produjem no hu-
•nem «;in pcs-lclta saúuc a mesma

'ordfus ilfl sintomas, com ns suas us-
confundivels características, tornou
possível o nparecimento dessa rlquls-
sima terapêutico; e essa invarlablll-
dade nos sintomas observáveis cons-
titul unia das poisai- ssmis Intcres-
santes nesta maneira ile se conhe-
cei as propriedades curativas das suhs-
tftncias; os resultados do uma expe-
rimcntr.çSis feita no passado serflo
rlsorosamente os mesmos de uma reex-
perimentacilo feita hoje e no futuro,
o que, sem dúvida, significa estar es-
sa operaçfio assentada em princípios
e leis naturais, constituindo uma
verdadeira ciencln.

A extraordinária energia pelas 'II-
namlzaçoeft despertada nas substílnclos
ao Indo da sensibilidade dos experl-
snentndorcs constituem os fatores de
mntíir importância na pesquisa fie
suai propriedades curativas, devendo-
ss, nítida, levar em conta a energia
i-uimicn, raramente presente nas ex-
ivorlmentaciles.

A sensibilidade «íos. medicamentos
dinamizados podendo ser exaltada pe-
Ia repetição das doses, a apregoada
Inoquldade dos medicamentos liomcopA-

ticos não existe, podendo o seu lua-
dequnilu uso trazer desagradáveis con:..
seqüências. ,

K exatamente ao mesmo desdiuill-.
brio a que os medicamentos indevida-'
menlo usados podem nos levar, ler.
vnm-nos, com segurança os agentes
naturais quando, de modo Inconvenien-
te, Insistentemente Incidem ««Mire .'»'
Missa vitalidade, do maneira que o
mecanismo pelo qual se adoece é ,.lj,
ir esmo pelo qunl se cura...

Certa ve/. proenrou-nos uma doentr:
portadora de rebelde uloeracao gás-,
trlca; o seu estado de desnutrição
era extremo; hemorragias freqüente»
(ornavam bastante grave a sltuaçâsjT^ '"|
dores violentas e vomito» freqüente*
impossibilitavam quase por eonipleMS
sun alimentação; vários medicamento»
dinamizados aparentemente bem indl-
corto*: jà haviam «Ido prescritos «em
¦¦ menor resultado; »eus sintomas, pou-
cos « cnnscteristicos, levaram-nos ao
uso do dose única dc um determina-
ilu remédio, em alta dlnamlzacfto, que
resolveu definitivamente o seu aflitivo
problema.

Com í de regra, sempre após a es-
riilh-i do um medicamento feita pelo
retsertisrio devemos pedir à «orroboia-
(.•ilo da matéria médica e, no easo nn
uprceo, IS encontramos ' como earac-
lerlstlcus do medicamento indicado, o»
sintomas s-iin caracterizavam, também
o nosso paciente, Isto é, comprovava-
sr a homeopaticidade do medicamento
nue adequadamente prescrito resolvia
cabal o definitivamente a> delicada «I-
luni.'Ao clinica.

Assim 6 a Homeopatla! .

BALANÇAS PARA BEBES
ÜLTIMOS MODELOS «COSMOPOLITA», EM DIVERSAS CO-
RES, ABSOLUTA PRECISÃO. DIVISÃO MÍNIMA E DE 5 KBS.

ALUGAM-SE
AVENIDA N. S. DE COPACABANA, 9V>9 — LOJA «E» -

 TEL.: 27-7700. •

Dr. O. Schleder de Araújo
CLINICA HOMEOPÁTICA DE ADULTOS E CRIANÇAS

Rua Senador Dantas, 20 - Sala 80(5 — Tel,: 22-2235. — Reuldêo'
cia: - Tel.: 27-3296. Diariamente, das 13h30m às 17 hora».

DR. THALWO BOTELHO
METABOLISMO

Nutrição — Glândula
Rua Araújo Porto Alegre, 70 — l' andar — Tels.: 52-2502 e 22:3707.

ASMA E DIABETES
TRATAMENTO RADICAL

DR. RUBEM BITTENCOURT
Cons.: — Rua da Constituição, 45 — Sobrado — Diariamente.

 das 15 às 17 horas. 

SABÃO EM
PASTA

Próprio paTa limpeza do chão
azulejos, pias e banheiros

Caixa de 20 ks. Cr$ 50,00
fcintresas a domicilio

Pedidos pelo telefone 38-807a
INDUSTRIAS QUÍMICAS

«HELICS» LTDA. .

AV. 28 ÒtS SETEMBRO, U»

tratamento dns doenças» ano
••etnia da» coutes e "cti* coliti??

. nmebinnas r

HEMORRÕIDAS
Por processo próprio e ne>r

operação

DR. LUIZ SODRÉ
BUA RODRIGO SILVA, N. 14
2». ANDAR — TE: 23-0698.

^í
O NIA A BRONQUITES. ASMAS. TOSSES, ROUQUIDÃO C COOU! IU CHE

iEdiiítindo Scapia ^ARTEFATOS de CONCRETO
CAIXAS NlfiUA DE CONCRETO ARMADO

^BB ^S^^MANIlflASOEBARRO-MüROS mM% 1 t

FÁBRICA E DEPOSITO: MAUhHASDE CONCRETO VIBRADAS \
AVAÜT0MÒVELCLUB,2740-TEL.380422 -MARMORITE EM 61RM

y/k - sem entrada, sem fiador -

j\ é o preço dêste refrigeradorl

Rilflfl REFRIGERADORES

#/ de todas as 'íarcas o
^1 tamanhos, co™ '¦«nancia*

§P mento de 2 anos.

-;fi

Você precisa apenas querer comprá-lo,
tão acessiveis são as suas condições de
venda! E pelo pouco espaço que ocupa,
pela elegância de suas linhas, você po-
dera deixá-lo em sua própria sala, como
elemento altamente decorativo. Um
refrigerador criado para embelezar a
sua casa, que Ponto Frio lhe oferece
em condições excepcionais, como um
verdadeiro presente de festas!

BATEDEIRAS
em prestações de
200 cruzeiros,
sem entrada.

MÁQUINAS DE COSTURA
•m prestações de250 cruzeiros,

sem entrada e sem fiador.

vllr J¦cStw
/T,v^ÍrÍ¥>Nr>.
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SNCERADEIRAS
em prestações

de 300 cruzeiro»,
sem entrada.

i

m

I

".«.i

ir'-' 1 CARTUCHOS FRDM GENUÍNOS

para o filtro do óleo do carter

Fabricados no Brasil com especificações da
FRÁM CORPORATION U. S. A.

pela INOÚSTRIA BRASILEIRA UE AÇO S. A,
com filial ã

Av. Presidente Varflas, 529 . 12.° and. s/1206
Tel. 43-9255 - RIO DE JANEIRO

EXIJA A MARCA i Rum
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MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA
em prestações de 300
cruzeiros.

APARELHOS DE TELEVISÃO
entrada de 9 500 cru-

zeiros e prestações de 530.

fe&ft.

iU

24% DE BONIFICAÇÃO!

Todas as pessoas que já compra-
ram a crédito no Ponto Frio e
que ainda tem débitos a saldar^
terão o desconto de 24% ao ano
sobre qualquer pagamento anteci-
pado, efetuado êste mês. E lem-
bre-se: o dinheiro depositado nos
bancos sô lhe rende 4% ao ano...

asai

LIQÜIDIFICADORES por 1.200
cruzeiros. Para os que )á com-
praram no Ponto Fr'o,
apenas 1.000 cruzeiros,

RÁDIOS PHILIPS
i todos os tamanho», com
finonclamento d» 2 anoi, •-.-.
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CAPIM COLONIAO - PRECIOSA FORRA-
GEIRA DOS CAMPOS MINEIROS

OSWALDO VALPASSOS
(Agrônomo)

(Sspecial para o "Diário de Noticias'')

¦V

m

Quem tiver' a oportunidade de' per-
listrar as regiões pastoris do norte, e
lordeste de Minas ficará vivamente lm-
irasslonado com as extensas e exclusi-•aa pastagens da conhecida sraminea- capim coloniao. Léguas o mais lé-
[uns desse cupim, ondulando como um
nar verde glauco, pontilhado de reba-
ílios zebus, oferecem aos olhos do via-
lante magnífica impressão.

Por que. essa preferência tflo acentua-
ia poressa graminea? Por que os cria-
lores cobriram as suas terras exclusi-
vãmente de capim coloniao? Natural-
mente que as razões assentam no su-
:esso da suas experiências, no acerto
da escolha, hoje fartamente comprova-
do, tanto assim ijue as fazendas, atual-'
mente formadas ou cm ampliação, con-
tinuam; preterindo essa extraordinária
forrageira.

Na çriagao exlciisiva, nenhuma igra-
minea comporia maior número de. rezes
por alqueire du que o capim coloniao.

Maldito capim — diz o lavrador.
Abençoado capim, exclama o criador.
O defeito dessa graminea para o la-
vrador é justamente vantagem preciosa
para o criador. E' que o coloniao é
graminea invasora, rústica, tenaz, como
que eterna. Invadindo'um terreno culti-
vado, adeus lavoura, tanto assim que
;is. o chamam dc — capim espanta la-
vrador.

O capim coloniao e lambem o pesa-
delo das prefeituras, invadindo ruas e
morros desflorestados, como acontece
nesta cidade, onde, em alguns bairros,
as encostas já. se assemelham a campos
rie criar. Nao só o coloniao corno outra
graminea — o sempre verde — Infesta
êsse3 terrenos.

O capim coloniao e o sempre verde
¦ao confundidos, às vezes, com o capim
guiné (Panlcum altlssimum. Broers),
possivelmente variedades déste. Isso,
porém, nâo interessa ao criador^ No
sertão carioca e proximidades «lo Rio,
ci.mo Nova Iguaçu, lem sido o coloniao
um grande inimigo rios laranjais. Nes-
«cs lugares, ê conhecido com o nome
de capim giiaribu.

Importante c observar que o capim
coloniao, ae bem que vegetando com
pujança tanto em terras fraca.- como
em boas terras, a mis capacidade for-
rageira varia acentuadmente de ura
¦k.ic para outro. Em terrenos pobres,
arenosos, nâo comporta o mesmo nume-
ro de reses por alqueire, pois o pasto
suja depressa e o criador experimen-
tado sabe multo bem disso.

Dada a facilidade com que o colo-
alto vegeta em terra pobre, até nos
interstícios das rochas, como se pode
observar aqui mesmo no Kio, muitos
aconselham-no para terrenos fracos; al§
mesmo técnicos agrnlôgicos apontam-no
aos fazendeiros para pastagens em ter-
renos pobres. Certamente que experiên-
cias realizadas nos postos experimen-
tais, «m talhôes, .n&o podem comparai-
ae em «eus resultados com. as coher-
turas em áreas extensas, oiide os cria-
dores, anos a fio, recolhem suas obser-
vações.

Pelo que tenho visto nas fazendas de
criar, inclusive o que tenho pessoalmen-
t» observado em mais de vinte anos
nas minhas'plantações der ..'coloniao, esta

graminea é preferível «n terras boas
e de altitude até 400 metros mais ou
menos, de clima, quente e úmido no
periodo das chuvas.

A prática no norte e nordeste de
Minas, onrie o coloniao * soberano nas
fazendas rie criar, é rie anualmente
queimá-lo nos meses de julho a setem-
bro, náo só porque nessa época, com
o frio, o capim seca, como porque, com
qualquer umidade ou nas plantações em'
terrenos frescos, o coloniao brota verde
e apetltoso para o gado, que nfto o
aprecia quando está alto, seco e lenho-
so. Entretanto, em fazendas com ra-
cional divisão das pastagens, com o
gado distribuído «le acOrrio com a ca-
líaoldádé rias mangas, Isto é, de 5 a 6
cabeças por alqueire geométrico, o ca-
plm coloniao náo precisaria de fogo
Iodos os anos, porque essa graminea,
sendo ruçada nu tosada, pelo gado, nfto
fica lenhosa a. ponto rie ser rejeitada,
como acontece quando alia. e seca. Em
mangas situadas em terras que nflo
sejam Íngremes e onde o gado è posto
e retirado uo devido tempo, o coloniao.
com o correr dos anos, fica macio e
acaraa, «rrepAlba», como diz o vaqueiro
e, nesse estado, essa pastagem é ideal
para o sado.

Em geral, o maior inconveniente rio
fogo nào é só porque seja posto anual-
mente, mas, sobretudo, quando o capim
eslá alio é muito seco, porque, assim,
ò fogo é violento e calcina o solo, ries-
truindo ii matéria orgânica acumulada
ao pé das louças. Um fogo ligeiro, de
:í em .'I anos, ou mesmo cie 2 em 2
anos, antes «Io sol esquentar, de ma-
neira a queimar ligeiramente o pasto,
apenas sapeçando-o, como se costuma
dizer, sem prejudicar a matéria orgá-
nica, náo seria desvantajoso, principal-
mente com o íim de livrar a pastagem
do.s carrapatos.

Um dos grandes . Inconvenientes de
nossas fazendas de criar é a grande
área das pastagens, mangas enormes,
fato corriqueiro e geralmente aceito
pelos criadores com indiferença ou mes-
mo com o propósito rie economia. Isso
constitui, entretanto, sério obstáculo ao
bom aproveitamento rio pa3lo. Atual-
mente, o preço do arame farpado, o
custo rias estacas, a dificuldade de ma-
deira em certas fazendas, a mão de
obra. ele..-, concorrem para ésse siste-
ma dos criadores, embora muitos sal-
bam das váhisiéns trazidas pela boa
divisão das paragens. Também, todos
sabem que gado em excesso suja a3
pastagens, dada a concorrência, das her-
vas daninhas, fato que ocorre mesmo
em boas terras, onde o capim coloniao
vegeta, pujante como nenhum outro;

A relação nutritiva rio capim colo-
niflo, segundo resultados de análises, é
boa, dando 1:5, Isto é, uma parte rie
prolçina para cinco rie hldrocarbonatos.
O í.-ito é que o gado zebu, criado nos
pastos mineiros de coloniao, aos 3 anos,
sem auxilio de planta leguminosa, dâ
em média mais dc 10 arrobas de carne.

Tudo isso justifica o acerto dos cria-
dores do norte e nordeste de Minas,
formando as suas fazendas de criar
com o capim coloniao, indiscutivelmente
preciosa forrageira, cada vez mais
aceita, '

UTIUSSIMA CAMPANHA PARA A ELIMINAÇÃO DA BRUCELOSE

FRANGUINHAS
NEW HAMPSHIRE CR$ 20.00

Procedente* da Granja Branca
Veniis ni

SG1L-RI0 S. 1.
Av. Marechal Floriano, esq» Andradas, 96-A

Tel. 23-5029 — Rio de Janeiro

Devido ao grande sofrimento huma-
no de que é responsável, a brucelose
ou febre ondulante tem sidp conside-
rada uma das piores doenças de ani-
mais, que podem ser transmitidas lio
homem. Enfermidade prolongada, ca-
racterizada por uma febre ondulante
ou intermitente, transplraçào abundan-
te, dores e lnchação nas Juntas,, gran-
de melancolia, a brucelose manifesta-se
especialmente nas costas do Meditei-
rãneo e nos Estados Unidos. E' tam-
bém chamada febre de Malta, no Me-
diterràneo, lebre napolitana ou febre
dos rochedos,

Os seres humanos adquirem a bruce-
lose ou febre ondulante pelo contacto
com animais infectados ou pelo con-
sumo de produtos ric. carne nu leite cru
rie animais infectados. A moléstia pode
atacar o gado bovino, suíno, caprino
a ovino.

A Sociedade Nacional de Crianças «3
Adultos Aleijados declara que provável-
mente metade do total de casos de fe-
bre ondulante nos Estados Unidos é re-
sullado do consumo de leite cru conta-
minado. Os restantes decorrem da
ocupação dos pacientes. Fazendeiros,
trabalhadores de matadouros, veteri-
nários e empregados ile laboratórios —
todos aqueles que entram em contacto
com animais infectados ou suas cai-
cassas — estão sujeitos à doença. Em-
bora pesquisadores médicos tenham pio-
curado encontrar um meio de cura, até
agora' não foi descoberta uma drogai
011 um tratamento completamente sa-
tisfatório.

A brucelose não é uma doença nova.
De fato, sabe-se que seres humanos
sofrem seus males há, pelo menos, um
século. Contudo, apenas recentemente
íol reconhecida como bastante comum,
náo somente nos Estados Unidos, mas
em todos os paises do mundo. Algu-
mas autoridades sanitárias norte-ame-
ricanas calculam que cerca dc dez por
cento da população rural dps Eslados
Unidos estão contaminados.

A perda ria saúde humana, assim
como us grandes prejuízos financeiros
que a doença causa, aos criadores de
gado, torna-a um problema muito sé-
rio. Todavia, os resultados da coope-
ração entre funcionários ria saúde pú-
blica e veterinários demonstrou que.
felizmente, náo se trata de problema
qup precise ser tolerado.

Em Indiana. Estado predominante-
mente agrícola uo centro-oeste norle-
americano, no qual fid por cento da
renda rios proprietários rurais derivam
da venda rie garlo e produtos de iacfi-
cinio, a brucelose constitui importante
problema econômico, assim como pro-
blema de bem-estar humano, pois cau-
sa desnecessária perda de novilhas e
muitas vezes reduz a produção de leite
dc 20 a 25 por cento.

Animado por essas duas razões, o
Serviço de Divulgação de Economia Do-
mestiça, do Estado de Indiana, plane-
nejou e construiu na Feira Estadual
de 1947 uma exposição sóbre "Prote-
ção da Saúde da Família na Cozinha",
na qual se demonstrava a pasteuriza-
çáo do leite em casa. Um nutricionis-
ta, que se encontra sempre lio local,
dirige a demonstração e responde às
perguntas que lhe sào feitas. Mais dc
170.000 pessoas visitaram a exposição.

No mesmo ano, o chefe do departa-
menlo de ciência veterinária, da Uni-
versidade Furdue, em Indiana, falou
sóbre o problema ria òn.cetose i mais
de 400 habitantes rio campo, uue par-
ticipi«am rie uma cô.líYiòricTa agrícola'.
Depois de descrever a ampla ci.'fusáo da
brucelosE e os prejuízos que causa aos
rendimentos dos fazendeiros e à saúde
humana, fêz exibir um filme explican-
d. a moléstia, sua significação e os
meios rie eliminá-la.

No outono do mesmo ano, quando os
grupos de divulgação de economia do-
r,-.'',t ca rie Indiana se ' reuniram para
analisar e eotudàr os problemas locais
e planejai' o programa rie trabalhos do

Por Lois OBERHELMAN
(Do "Journal, of Home Bconón.ics" — Especial, para o "Diário de. Noticias"

no Distrito Federal) ,

usar apenas leite pasteurizado para evi-
tar, não apenas a .febre ondulante, mas
também outras moléstias transmitidas
através do leite, como a desinteria e o
tifo. Demonstrava vários métodos de
pasteurização doméstica e os processos
adequados do limpeza e esterilização da
máquina de órdenha e dos utensílios de
laclicínio. Os métodos de ensino em-
pregados eram a discussão, a demons-
fração, filmes cinematográficos e pro-
jeção «le chapas.

Nns anos subsequentes, oulro» con-
dados pediram que esses serviços fôs-
sem estendidos às suas escolas de trel-
namento, sendo que hoje 5S condados

ano seguinte, 24 condados pediram mais
I.i formações e assistência com relação à
brucelose. Escolas de treinamento paravoluntários locais foram instaladas nes-
sk« condados. Cada escola de treina-
menlo mantinha reuniões que so pro-
longavam por todo o dia e nas quais
um veterinário e um nutricionista to-
mavam parle. O veterinário discutia o
problema da brucelose, inclusive a re-
lação enlre n brucelose nos suinos, a
moléstia de Bangs (aborto infeccioso)
nos bovinos p a febre òntltllanle 110 lio-
mem: como se propagam e como podem
ser eliminadas; O nutricionista discutia
os problemas do leite, a importância de
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TUNGUE PLANTADO NOS ESTADOS UNIDOS — A im-
portaçSo d*» grande p«rt«! Ho ól«?o de tungue ns«;Bí»»rio ao»
Estado» Unido» (ingrediente muito importante das tinta» de
pintar o do» vernize», outrora importado em geral do Ex-
tremo Oriente) ficou suspensa em virtude da guerra na
Coréia. Graça» a um projeto de grande alcance para a «egu-
rança do» E.U.A., e«tá-»e desenvolvendo agora uma fonte
do precioso óleo na região sul do Estado de Mississipi, onde
atualmente se semeiam as árvores de tungue em um terreno
de muitos hectares. Essa plantação está-se fazendo em uma
região onde as árvores asiáticas se dão bem, em uma faixa
com 80 quilômetros de largura, ao longo da costa do golfo
do México, que vai desde a embocadura do rio Mississipi até
o Estado de Flórida. Espera-se começar a extrair o óleo den-
tro de três anos, pois tal é o período necessário para que as
nozes possam dar o precioso líquido. Na foto vemos um tra-
toi arrancando um pinheiro, durante as operações de preparo

 do solo para os futuros tungais americanos. —-——

Situação mundial do milho
O Jornal londrino «-Cora Trade

Ksinç'. diz aue nào se espera muito
melhoramento" na situação mundial

Maiores colheitas da
história

A Secretaria de Agricultura dos Es-
lados Unidos acaba rie informar nue
lòrias as colheitas do pais, no nno que
está a findar. íoram as mais abundan-
tes da histnrfe> americana, com exre-
Cão das cor»t| oondentos aos anos de
194» e 11)4!).

quanto ao milhào. por algum tempo
ainda. «A situação pode tornar-ae
mais folgada se paises produtores de
fora da área do dólar obtiverem co-
lheitas realmente boas, no próximo
ano. especialmente se melhorar a cn-
lheit.a argentino. Diz que. desde a
guerra, a situação nSo se tem rie-
senvolvldo inuílo satisfatoriamente pa-
ra ns compradores. Multas colheitas
se perderam e, na. Argentina, desce
verticalmente a arca. cultivaria», por-
que o governo desse pais está. soh a
impressão errônea de quo pode pagar
preços baixos aos seus agricultores,
sem que isso afete de maneira al-
guma n. área semeada».
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rio Eslado rie Indiana estão recebendo os
benefícios do programa. Mais rie 2.(100
voluntários locais íoram assim treinados
pelos especialistas em nutrição e ciência
veterinária, ftsses voluntários, por sua
vez, Já realizaram quase 2.000 demons-
trações a, aproximadamente, 30.000 do-
nas de casa do Estado. Os relatórios
recebidos de 38 condados mostram que
mais de 7.000 mulheres declararam es-
tar usando os métodos recomendados
para limpeza dos utensílios empregados
no tratamento do leite e quase 9.000
declararam estar usando apenas leite
pasteurizado.

Outros serviços e organizações também
se interessaram e participaram da exe-
cticão do programa. Professores rie hi-
giene om alguns condados estão encara-
liando o consumo de leite mais garantido,
distribuindo literatura e informações
fornecidas pelas associações locais de
economia doméstica. Os vendedores lo-
cais de equipamentos agrícolas fornece-
ram pasteurizadores domésticos para se-
rem usados nas demonstrações.

Dezessete exposições íorain prepara-
das pelo condado pára serem apresen-
tadas em vitrinas de lojas, na Senrn-
na Nacional de Demonstração Domes-
tica, nas feiras do condado e em ou-
trás ocasiões especiais. Em determi-
nado condado, uma exposição em vitrl-
na, com demonstração realizada em
um dos estabelecimentos comerciais lo-
cais; sete voluntários demonstraram
métodos de pasteurização e explicaram
as qualidade e a maneira dc usar equl-
pamentos para tratamento do leite.

Acompanhando o trabalho realizado-
pelos voluntários locais, uma «carava-
na de lacticinios" foi levada a 86 con-
dados em Lrès anos. A caravana é
oonstltuida de exposições ambulantes,
planejadas e construídas pelos epecia-
listas da Universidade Purdue, para os
programas do "Dia dos Lacticinios" nos
condados. As três exposições de eco-
nomia domestica eram sóbre pasteuri-
zação doméstica, limpeza e esteriliza-
çào do equipamento empregado no tra-
tamento rio leite e importância do lei-
te na dieta alimentar. Especialistas em
nutrição .,.- furdue viajaram com a ca-
ravana, .rndo demonstrações e pro-
ferindo . . ..uras sóbre os vários pro-
blemas ikjó lacti.cinios. Mais de 46.001)
homens e mulheres registraram-se nes-
sas caravanas, até o íim de 1950.

Os veterinários dizem com frequen-
cia qua a mãe é, no lar, quem mais
se preocupa com a saúde da família e
que são as donas de casa que pode-
rão contribuir para qualquer progresso
de lonso alcance nos programas de
saúde pública. A prova da veracidade
dessa declaração íol dada pelos relato-
rios recebidos de um condado, no qual
as donas de casa escreveram carlas a
seus representantes no órgão legisla-
tivo estadual, propugnándo a aprova-
çáo de leis destinando maiores verbas
para a execução de um programa de
exames para determinação do aborto
infeccioso entre o gado bovino, da mes-
ma forma como o Estado íaz hoje com
relação à tuberculose. Em outro con-
dado, as donas de casa insistiram em
que todas as vacas fossem examinadas.
Em numerosos condados, notou-se gran-
de interesse pela execução de um pro-
grama do exames para diagnóstico da
moléstia de Bangs. Os relatórios re-
cebldos dos condados indicam que Já
foram obtidos muitos resultados tan-
giveis.

Contudo, a campanha contra a bru-
celose em Indiana eata apenas come-
çando; não atingirá seu objetivo en-
quanto todos os B2 condados do Ba-
tado náo estiverem inteiramente livres
do perigo daquela moléstia. Espera-se
que as vountárias de economia domes-
tica de Indiana, em número de 2.000.
desenvolverão atividades educacionais
tão eficientes que lodo cidadão com-
preenderâ a necessidade rie melhorar
os padrões do leite e eliminar de In-
diana o perigo da brucelose.

Entretanto, não são apenas os Ksla-
dos Unidos que necessitam de cam-
panhas contra a brucelose. Em outros
países, onde esta e outras moléstias,
transmitidas através cio leite, causam
sofrimentos a mortes entre crianças t
adultos, muitas vidas poderiam ser sal-
va» pela adoção de precauções sanitá-
rias, tão simples quanto as que íoram
ensinadas pelas autoridades veteríná-
rias e sanitárias naquelas alóVelas de
Indiana.

SRA. MARIA EUGÊNIA DE CASTRO
(RIO). — Sua carta se refere ao
caso de um cao de jete anos de idade
q h fita atacado de toss», q"J s» n.a-
nlfesta especialmente -lur-vote. a r.ol-
te. Sente um grande. jan3iço e tem
a respiração muito ofegj.-1'.e • Quer
um remédio homeopata para curar o
animal. B pergunta so êste pode to-
mar banho frio.

A tosse é lim slndmi» «nie hi.Iíi sempre
ligado a uma moléstin aguda nu cifv-
nica. Neste caso pude tornar-se tfio pre-' dominante quo merece um tratamento ft
parle. Sua carta não da maiores ex-
pllcasfles. SA mn exame no enfírain
poderia dar ao médico a segurança do
que se trata. Adquira Brionla II», Cnus-
ticiim 5» e Fósforo 1» (cm líquido,
misture os três mim vidrUESKSTHA
cão cinco gotas mima colher ilo. sopa
com água d» 3 em :» liorns. Sc inllmr,
o que é ln>m possível, dé.-llié Sai.Ki.i-
nária 3», nas mesmas condições. Qunn-
to ao haiihii, * melhor, por enquanto,
fazrr-lhe i.n« asselo com água morna,
até passar n tosse.

GalihHà

Vacas
SR. A. .T. DE ALMEIDA (RIO). —

Sua carta, um tanto longa, diz que
o senhor é criador no Estado do Rio.
Tem, pois, várias vacas em produ-
çáo, notando, porém, que as maiores
dao mais leite do que, as menores.
Todas tém boa alimentação. Quer sa-
ber se se trata rie defeito fisico ou
de raça.

Experiências 
'.recente» levadas a efeito

nos Estados Unidos comprovaram o que
o senhor está. procurando esclarecer. Os'
Inspetores «los rebanhos leiteiros do Es-
tado de Nova Vork mediram o. contorno
toracico «lé 9.670 vacas e verificaram
quo dentro «Ia mesma Taça as vacas
maiores eram a.s que mais leite pro-
«lu/.iam. Descobriram que paru caila
45 kg. de aumento no peso vivo, a pro-
dução das vacas Ayrshlre aumentava
em 223 kg. de lellc o T,i» kg. «le gor-
dura láctea. Os criadores, porém, de-
vem ter presenle a Idade dos animais
« a época de sua cobertura. As reco-
menililçães americanas, neste pn.rHnulur,
são: 2 anos para hs vacas pequenas
« 27 a ül» meses «ic Idade para a* vaca*
maiores. Taça essa experiência c verl-
flnue «e dn, certo,

SRA. IRACEMA C. VAZ — nprt.
DORO (D.F.). _ Diz a sua carta:.'Tenho uma galinha branca (nã.V'4de raça) de quase 2 anos de tdâa*.
a qual, ultimamente, deu para 

'ficar
durante alguns dias, fio s»guinte és»tado: falta de firmeza nas pernas dtvez em quando fica. arrepiai p tj„..bém parece sentir qualquer coisa riü»baixo das asas-, entretanto, tem aus-tlla pnra. comei- <• a crista lem sem»
pre muito boa cer. Depois de una 8a 8 dias nessa situação, a galinhavolta a ficar completamente boaTemos reparado que geralmente elàfica naquele estado depois de alguns
dias de costura. Peço ter a bondad»
de ensinar algum remédio para o cnso
em apreço. Muitíssimo grata, etc.i.

Salvo melhor observação, que a sua
carta em absoluto não possibilita. Ira-
tn-se ilo íim «-aso de ilcscalclflcaçfib. A
alimentação que a senhora dâ ã av»
ft pobre de cálcio. Corrija êsse defeito
pondo na ração um pouco de ossos mnl.
dos. casca de imlraK ou conchas ma..
linhas, farinha de carne «• «ilcn «le fl,
gndo de bacalhau nn «le cação, alguma*
golas, como quem lemncra salada. '.Xftf.
se esqueça de liar a aalinha multo ».!»¦
mento verde, lais como capim, resto»
do verduras, etc.

Deficiente a produção
de trigo na Europa

Ocidental
A Secretaria dá Agricultura di«. £.«.

tados Unidos predisse que a Europa
Ocidental, terá de importar mais tn»
go, êste ano, devido ao falo rie qus
sua. produção, quo om geral nunca 4
suficiente para satisfazer suas nece..
sidãdes, ê inferior Ií rio ann passado.
A Secretaria disse que «grande paru
das importações européias procederá
dos exportadores norte-americanos (Es-
tados Unidns e Canadá), já que s«
acredita que a Argentina e a Austm-
lia terão também colheitas menorei
do que em 1950151. Acrescentou qu»
a única exceção na. Europa é a Ks-
panha, onde a colheita «parece que se-
rá bastante superior ã. de 3950*.

Prédissei finalmente, que a colheita
mundial de trigo será de 6 biliões e
Knn milhões de «bushels». ou se.ia. 300
milhões de «bushelsj. superior à do ann
anterior.

«O poder curativo do sangue»
lJ>-ro M'la leitura 6 de real otilidarle, soa doente» tiny puIraSe», da pelt,

estom»go do« nervos, dirbéticos, envelliçcidos, etc. DISTRIBUIÇÃO GRA-
TU1TA 

'— Clinica do DB. OLIVIO IMAim^S — Av, 13 de Maio, 13 —
lil" Pavimento — grupo 1.903 — Salas 4-5-6.

Edifício Municinal Cinelândia. — Das IS Ss IP h?ras — Remessa rasdlantt
envio da* despesas postais. — Cr$ 3,1)0 em 3êlo.

Método eficaz para o
plantio de milho

Informa o "New York Times" que se
descobriu nm método mais eficaz para
o cultivo do milho em terras esgota-
das. Os estudos foram feitos sob os
auspícios da American Farm Research
Association (Associação rios Estudos
Agrícolas dos Estados Unidos). Uma
máquina especial semeia n milho »m
terreno não arado, an mesmo tempo
que se aplica grande quantidade rie
adubo, deixando-sp que as ervas crês-
çam em combinação com n milhn, éste
compítinrio eom aquelas. Em rleterml-
Rada altura, volta-sn a aplicar sriu-
bo, der)!>tndn-»p assim até k eolheita.
queé sempre abundante, embora dlB-
pemdlos».

%^ Raçêes yi
PIRATINiNGA /

(Fabricada, desde W30) /

para
AVES

PORCOS «ü VACAS
Entregas a domicilio, mínimo d* 1 soco

Em qualquer bairro do Rio d» Janeiro.

Convidamos os Srs. criadores para assistirem *
manipulação das rações, na Fábrica, à R. Lavradio 17

*®1^—' 
iWflES PRENSADAS j

Maior a safra do algo-
dão americano

O governo americano cajculou que
a safra do algodão este ano será de
13.390.000 fardos, isto é, 1.641.000
menos dn que pelo cálculo feito há
dois meses, para itihís 5.278.000 rio
que a rio «no passado.

A Secretaria ria Agricultura atri-
buiu a baixa ás temperaturas frias
registradas em princípios dp novem-
hro nas principais regiões produtoras
do pais.

A media, da safra anual, nos ul-
Irmos dez anos. tem sido de cerca
de 12.030.000 fardos.

PIRA
FACILITAR

AO PÚBLICO

POSTOS DE VENDA
Somente em sacos

Rua do Lavradio, 17 - Tal. 22-7999

A quilos e em sacos
Av. Marechal Floriano, esq.
Andradas, 96-A- Tel. 43-7813

VENDAS A VAREJO

SCAL-RIO S.I.
DEPARTAMENTO DE FORRAGENR

Av. Marechal Florlano, esq. Andradas, 96-A - Tel.. 43-7813 • Ru

mrifNHii FLUMINEHBI 8 4 - âV PJtCBIOEUTl VAROAS, 481 -
Ji+ç»o R«ew tin\mrmt)n - tf\ VSIÍ20 - Rio d* J»n»lf»>

Quinhentos silos
metálicos

O Serviw de Expansão rio Trigo
encomendou a uma firma americana
quinhentos silos metálicos, pré-fabri-
cados, para estocagem da produção
naqonal. Agora, 4S desses rieptisitos
já se acham nn Recite, para reven»
ria, por intermédio da SecSo de Fn-
menlo Agrícola, aos agricultores rie
Pernambuco e Paraiba; 52 foram rip-
semharcarios nn f!i«> rie Janeiro, parn
atender aos pedidos dns produtores
da região central; e 300 acham-se a
ira mlnhn rio sul. para revenda aos Irl-
ticultores rio Rio (.rande do Sul, San-
Ia Catarina e Paraná.

DR. JAGOB KIRZNEB
CIRtlKIIIAO-nENTISTA E

RAIHOI.or.ISTA
Kspociallsln em dentaduras anatômica»
sistema Americano. Cllnlc.» de crian-
cas. Cirurgia rios maxilares. Traia-
inrnln da piorréia — Demais moléstias
da hAea. OonaiillArm: — L.AKGO DO
MACHADO, 8 — Apartamento ins —
Dai 8 h» 20 horaa, d lfi riamente. —

Telefonei Sft-iiVM

Vogo Publlcidod»

Vamos criar galinhas
PRIMEIRA E ÚNICA FÁBRICA — GRANJA DO BRASIL

Os LINS fabricam seu material avícola
Oa LINS lhe fornecem pintos selecionados

Se V. S. deseja criar palhinhas em sua própria resi»
dência, ou montar uma GRANJA, ninguém mais capaz que
os Lins, que, com longa prática na avicultura e na fabricação
de material avícola, estão aptos para melhor servir aos seus
distintos amigos e clientes.

CASAS APARTAMENTO

para 12, 25, 50, 100, 150, 200, 300 -«ves
Chocadeiras, criadeiras, baterias frias e «jiuntes,
—— ninhos, comedouros e colmeia». ———
PINTOS DE 1 DIA, frangas, ovos para incubaçâo

Orçamentos c consultas técnicas grátis
«SAILL» Sociedade AVÍCOLA e Industrial

Lins Ltda.
Escritório;

RUA DA CANDELÁRIA, 77, 1" andar - Telefone 23-1199
Fábrica e Granja:

RUA FERNANDO LOBO N. 75 . LARGO DO CAMBOATA
Deodoro

i¦ -í'Ü-1
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Tratores e imp^mentos FORD
Para «nlraga imediata noi dlatrlbuldo r«l •xcllllivoi paia o Distrito Fadara)

«O MAIS NOVO REVENDEDOR PORD»
IMPORTADORA DE AUTOMÓVEIS E MAQUINAS «I. A.

RUA DO RESENDE, 147 ~ TEI,. M-IÍM-M - KAMAL INTERNO
(PN0XIMO A KUA DO RIACHUELO)
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t PARA VETERANOS
Projiiema de «Almata», desenho de G. M. Seixas
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E 0 SEU PIANO?
VOCÊ SABIA ?

QUE se seu piano não estiver afinado no NORMAL, todos os
sons estilo trocados?...

QÜE por estar afinado baixo, êle não tem som?
QÜE quanto mais velho, dá melhor som?
QUE muitas pessoas vendem seu plano velho para comprar

um novo e depois se arrependem?
QUE geralmente as pessoas que tratam a reforma do sen

piano não o fazem por não terem competência?
QUE há muitos biscatelros desonestos e clandestinos que não

têm idoneidade e não apresentam referências?
Evite futuros aborrecimentos procurando uma casa de confiança.

CASA SANTANA, de HUMBERTO PEREIRA DA LUZ
-*  Rua Santana 105 - Tel.: 48-0928. 

Seja amigo do seu dinheiro !
NAO GASTA dinheiro quem COMPRA retalhos de tecidos üe
todas as qualidades, a peso e a metro, para o verão, on para o

inverno (flanelas, etc.)

ARMAZÉNS DEODORO
Telefone: Marechal Hermes, 434.

 Rua Comandante Possolo, 4 — Deodoro.

¦WHBONTAIS
1 -— Interjelçfio i

aplauso.
1 — íftslpido.
$ — Pano de armar casa».
% m. Forma erudita de emir
5 •— Breve.
9 — Abarrotar.

«.«slgnaçRo de

Inserção sôbre o

de (heran-

—• Que tem a
receptáculo.

~ Entrar na posse
ca).

« — Xilrt
VERTICAIS

1 — Indivíduo desclassificado,
10 — Rede usada por indígenas do alto

Amazonas.
11 — Que diz respeito I bexiga.

ia — ArmacSo de madeira dse lma-
gens dos santos.

13 — (Pomplllo) Segundo rei de Ro-
ma.

14 — Rc.tiste.
15 — Pequeno «aso usado pelos tlntu-

reiros.
18 — Femen alada do cupim.

Soluções do problema de «Pinote», de
domingo último :

HORIZONTAIS : Bem, Mel, Mlca,
Fxul, Oca, Iri, Burlantim, 11, Ata, Dá,
Lnbrestos, As, Tu, Cernerino, Or, Jaó,
Or*, Ensalsada, Véu, Por Alia, Vasa,
Aar, Ura.

VERTICAIS : Blcula, Ecar, Ma, Me,
h>.lt, Lurido, Mobil, Limas, Cale,
I aranja, Nastros. Bar, Tui, Ooevn,
Ameia, Ealh,, Nodosa, Ocara, Suia,
Apar, Ar, Vu.

PARA NO V ATOS
Problema de «Almata», desenho de E. Auvray

**$? r i5 í* l * ;6 |' *%k
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tRHECY
AU.VRAY
»-R>0 •»»«.«

HORIZONTAIS
— Principiantes.

8 — Decrépitos:, caducos.
10 — Pastora; pegurelra.
11 — Mariola lespertalhao.
VERTICAIS

— Língua talada numa pequena
região da Franca, ao S. do rio
Loire.

S •— Som produzido na larlnge.
—• Lavram.
— Becas

8 — Escavar.
7 — Salvas ou bandeijas de metal.

DR. BRANDINO CORRIA
Moléstias do aparelho genito uri

narlo, ambos os sexos.
nua do Carmo, 49 — 1.» ando

y — Uma das Nereldas.

SOLUÇÕES DO' PROBLEMA DE O.
MUSSO, DE DOMINGO ÚLTIMO
HORIZONTAIS: Ara, Braça, Prôlo-

go, Bau, Oca, Ruim, Rato, Coroa,
Arado, Rota. Sela, Sic, Coa, Mô, An,
Sor, Mel, Solideu, Rudes, Aos.

VERTICAIS: Arai, Aro. Aco, Bru-
ma, Agora, Paio, Ocar, Buracos, Atas-
cal, Rotlm, Odeon, Cos, Ola, Os, Ror,
Mês, Eu, Lua, Idos, Des.

PUBLICAÇÕES
Recebemos o número M, da «Re-

vista de Palavras Cruzadas», relativa
a 2» quinzena dc Dezembro, cu.1n re-
messa agradecemos.

A todos os colaboradores e soluclo-
nlstas desta secfto, desejo multo boas
testas de Natal e um feliz Ahò Novo.

ALMATA.

DR. EUDÀS DOENÇAS INTERNAS - GTERO -
OVAMOS - INFLAMAÇÕES - ÂNUS

- BETO - HEMOBRAIOAS
Tratamento sen» dIOr »• «em operação

Telefone 32-4904 — R Evarlsto tta Veiga, .«—«?, - Segunda» .quartas e
sextos, das IhHOm, ht* fihunin — Consultas — CrS Xft.00 — Hora mareada

Or» 70,1)11.

Dr. Enrico Costa VIAS LRJiNARIAS
Tratamento moderno pelo calor
Aparelhagem norte-americana —
Rodrigo Silva, 30 3.v tel a3-85ü0HEMORRÓIDAS

MOVEIS DIRETAMENTE Dâ FÁBRICA
AO CONSUMIDOR

\ Fábrica de Móveis «RKAL» dn rua General Caldwell, llit-lTô
5 rende por preços de atacado, à vista 011 facilitando os pajja• mentos, dormitórios, salas de jantar, escritórios e peças avulsa*.

Chipendale e Rústicas. Iodos em cedro e peroba. Executam-ce
encomendas. Visitem a fábrica sem compromisso.

RCA GKNERAJL CALDWELL 173-175 - TEL: 1S-1989
(Entre a rua Krei Caneca e a avenida Presidente Vargas)

CAIXAS PARA RÁDIOS
SO' DA FABRICA RADIOARTE LTDA.

wMm»mtãsmMwr?wir k,>» «»tiio«i colonial -
Chlpenilnle — Ri-itica -
Apartiimenlu — Tuca-dis
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caixas peflucnni.

LUIZ MARTINS COSTA
im.. Vlscifida 4*) i,*)*>*<)
ma, llt •— -.» «ri.i«' «

„l , 11. m, Tíil.l 11 ,117
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DR. OSWALDO FRAGA GUIMARÃES
LIVRE DOCENTE DA ESCOLA DE MEDICINA E CIRURGIA

Clinica Módica, Molê-tias da Nnl-lctto, Cícero gfistrlcs, Dlaliétcs, Ksglmens
ete. Metabolismo Banal — Cnnsult/irio: Kua Paraguai e. S sobrado — Méier

29-111.3 e 49-8.17H — Diariamente, das 1(1 as 18 boras

Cons.: Av. 13 de Maio, 23 — 7°., s. 711 —
Segundas Quartas e Sextas-feiras, dc 4 as li H<>.
ras. Tel.: <!ons.: «2-807? — K. Soares da Costa,
ir» 7 — 10. iind. s. 20*1 (Praça Saenr. Pena) —
Tércas, Quintas e Sábados, de I fts 3 horas —

CLINICA DE CRIANÇAS r€S.: Tei.: «8-867D.

Dr. Rosalvo

FESTAS DE NATAL!!!
BICICLETAS BELGAS. INGLESAS E DE OUTRAS MARCAS

OS MELHORES PREÇOS DA PRAÇA
Grande e variado sortimento dc Arvores de Natal, lindos en-
feites, fios prateados, castiçais, Bolas, Bonecas, Velocípedes.
1'atinetes, Brinquedos em geral Artigos de matéria plástica,
Borracha e as famosas Bicicletas Belga, completamente equi-
padas, inclusive farol e dínam.i modernissimo, para homens

senhoras meninos e meninas.
PREÇOS DA BABRI CA

ABILIO A. FERNANDES
RUA REGENTE FEIJO', 9 - PRÓXIMO A PRAÇA TIRADEN
TES E NA NOVA LOJA, A BUA REGENTE FEIJO' 91»A -

 ESQUINA DE BI ENOS AIRES. 

Domingo, 30 de Dezembro de 195Í
... i\J

DOENÇAS DOS PULMÕES
ASMA — TUBERCULOSE (TRATAMENTO ESPECIALIZADO»

DR. HENRIQUE SINGER
CONSULTAS: Uas 8 às 11 horas: - Cr$ 50,00. Das 14 às 18 horas -
Cr$ 100,00. Radiografias dos Pulmões. Chapa Grande: Cr$ 80.00.
RESULTADO IMEDIATO - ENTREGA-SE NO MESMO DIA -

RUA DO OUVIDOR, 183 — SALAS 207-209 - TEL.: 48-5559.

Distúrbios neuro-sexuaiü, circula
tórlos. gastro-lntestinals.

Ral-Io Insônia. Angústia, Manias, Vidos
oailia Esgotamento, etc.

PSICOTF.5JAPIA
AVENIDA RIO BRANCO, 173 - 17" ANDAR — SALA 1.701 -
As segundas, quartas e sextas-feiras de 14 âs 50 horas. Hora

—————— marcada: - Tel.: 22-4754. ———

NERVOSOS
Dr. Asthon

iri.

FLÓRIDA HOTEL
P..CDIO NOVO, DISPONDO HE 100 APOSKNiOS B APARTAMENTOS f»»M
TELEFONE E TODAS AS INSTALAÇÕES MODERNAS — RESTAlitANTE

DE PRIMEIRA ORDEM
Próximos aos banhos de mar — fíranrli' Jardim — Kus Ferreira Viana
n. 71 a 77 (Flamengo) — Klo de Janeiro — Anexo em frente -• raatrlr

TELEFONE: 25-733B — End TelPRráfleo: — «FI.Of.HI.TKI.»

Sob orientação dos MESTRES s dos PASS

os jovens se congregaram ao nosso chamado
¦¦•«

^^^para instrutivas ^^lÃÃ^^^ , .^^l^-

\*,:».
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em CflRflVnNflS ESTUDANTIS á Fábrica do Predileto
Compreendendo o alcance educacional das visitas ás grandes orga-
nizações industriais, inúmeros colégios do Rio se inscreveram nas
Caravanas Estudantis á moderníssima fábrica, 100% mecanizada,
do Café Predileto.
Graças a isso, milhares e milhares de jovens conhecerão, numa vi-
sào direta, os cuidados meticulosos dos processos novos de indus-
trialização do café: a seleção total de impurezas, a torrefação sob
calor irradiado, as vantagens da baixa rotação da moagem e o em-
pacotamento mecânico—com que é produzido o Café Predileto, sem
o menor contacto manual!
Possuindo essa modelar organização, instalada em edifício especial-
mente construído, o Café Predileto achava-se portanto no dever de
abrir as suas portas á nossa mocidade — para assim proporcionar
aos jovens uma aula proveitosa — demonstrativa, também, das razões
de sua impar qualidade!

^^^^^^^B
IN.CW.IS IS "CftMVHK* COM
UM GRUPO DE ILUNIS DO MSTIIU»
TO DE EDUCIÇiO. I PUESMCI M
BLTSS IUTORIDIDES. MSGRIClES
lINDa IBERTIS PIRI IS VtSlTIS.

Prestigiada pela presença dò
representante de S. Excia.' o Ministro da Educação, do re-
presentante do SAPS, outras autoridade^ administrativas,-
imprensa, etc, realizou-se dia 22 de Novembro último a visi:
to inaugural das Caravanas Estudantis á Fábrica do Café
Predileto, com um grupo de alunas do Institut&^eEâttcaçiio.
lá com grande número de inscrições, o Café Predileto contu
mia entretanto recebendo novas solicitações, de estabeíeciiHên-
tos de ensino oficiais e particulares. Para atender a todos.os
interessados, serão empregados todos os esforços, não obstante
as limitadas facilidades de transporte, constante de ônibus es'
penais para condução, em ida e volta, dos alunos e mestres
que os acompanham. Todas as informações relativas a dia,
hora, número de integrantes de cada "caravana", etc,
serão fornecidas pelo Professot João Guimarães, pelos tels.
42-3442 e 42-7442, das 13 ás 15 horas.
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CAFÉ PREDILETO * insuperável padrão de qualidade
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TEMAS PARA MEDIT
Laura Vasconcelos

Çãilvpos do Jordão, sr. Nelson
Miura, enviou-nos longa curta,
da qual destacamos êste trecho:"grande parle dos Quinhentos e
poucos Urrou editados em por-
tugiiês com qne conta a nossa bi-
blioteca, devemos ds crônicas pn-
blicadas por v. s., e às pessoas,

W?

>? llll Jii^»lll*W *"' ""'"' (lr""'° '"' '"""'" r ''" exemplo, O costume de agrade-
"WWÊ ' J?\ 

*»*-w»í hnin- sensn: para os leitores. Em eej. obséqUiOSf Vamos, pois, aoi
\X '41ÉÍ ° imm TliN*Í "¦"*'"" yr'"'"' rn"'" (lrl'''"'"*" ''e dois assuntos que motivam ns

tt W3É 'A^^%^^^mlW nlrnilrr 
.ms leitores.principal- nossas linhas de hoje.

^ mSÊ 
' -'" MÊ^^ÈÊ^? iiuntilrstaiii 

qualidades raras, iins prega os enfermos do Sanatório
1 M lilllit *• -*'*^ttl '* vÊ SP*****^ ' tniifivs <i"F correm, comu, por Sâo Francisco Xavier, situado em

'. 
tf -SANDÁLIA —-¦ Êste simples e cômodo modelo de sandália é I. fi^L :f^^y^í. ^^^S

!\S\ uma criação de Bernardo Sandali, Inc., de Nova York |: l»ÍfÉÉ* l^fc»^ - 
*fllf '<

I f Além de sua famosa exposição . ^y W^';^W 
. . ¦!
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Palermo
APRESENTA

FEÇ1S 1VULS1S

• Mümas stiftstõcs "PALERMI" para as festas:
*jtid<

•>

• •

• ••••••*

Dormitórios Rústicos .......
Dormitório» para criança
Salinhas de jantar • almoço *.
Conjuntos para «critérios. * ..
Armários "Palermo" p/enxoval
Discoteca-Bar ••• *
Bar avulso... ••••> *
Etcrivaninha-Estante • • *
Conioles-Mesa  •*

' Consoles diversos
Cômodas avulsas .
Mesinhos de centro
Grupos estofados .
Grupos "Rústicos"

Poltronas e bergére*
peltronas-cama 

"Drago"

Murtipoie "Citytex", tofá-cama
Quadros ,à oleo  »
Cadeiras de balanço  »
Cadeiras avulsas empalhadas . »

Costureiras portáteis  »

Camas "Patente" - m-  »

>•••••<

• •••••• i

Cr$ 6.500,00
CrS 4.500,00
CrS 2.800,00
CrS 5.950,00
CrS 5.500,00
CrS 3.900,00
CrS 1.900,00
CrS 4.500,00
CrS 1.800,00
Cr$ 700,00
CrS 1.100,00
CrS 350,00
CrS 2.600,00
Cr$ 1.800,00
Cr$ 2.200,00
Cr$ 850,00
CrS 6.000,00
CrS 550,00
Cr$ 700,00
CrS 500,00
CrS 500,00
Cr$ 340,00

1&&

1
I

BOLSA — Interessante modelo de bolsa, próprio para um ves-
tido para a tarde. Aqui fica a sugestão para quando você precisar
comprar uma bolsa. (Por Prunella Wood).

que, lendo-as, generosamente vie-
ram- em- nosso auxilio. B' de nos-
só dever agradecer ao jornal"Diário de Noticias", por ter ce-
dtdo colunas necessárias para uê
publicações de suas crônicas; até
lá, todavia, pedimos encarecida-
mente, u v. s, que transmita ao»
dirigentes desse jornal, os iKwaoa
sinceros e mais profundos agra-
decímentos".

As prezadas amigas lido de per-
doar o que de vaidade representa
a- transcrição dêsse: trecho. Man
é que. meu Natal deixou, d<, hd
muito, de ser alegre ou. sei le-
lis, pois que c pelo Notai que
lembro, m/iis n mais, alguém qut
poderia, estar presente e que nãn
e;stií porque partiu demasiada-
menle. cído diste mundo. Nestm
Natal, porém, tiva a alegria gran-
ile dessa caria, dos internados po-
bres do Sanatório pobre de. Sâo
Francisco Xavier Carla que nm
trouxe um, pouco rie confiança.
Ainda, existe bondade, como pra-
varam, as leitoras que tão gene-
roca mente enviaram livros ans
enfermos, ainda exista compre-
e.imão humana. PI os doentes, jd
tâo castigados pela vida que lhe*
deu, o direito de olharem com
animosidade os qur estão tora.
rins portas dos Sanatórios, esque-
cem-se de seus padecimentos pa-
ra. pedir pela, saúde de nós ouiros
que temos os pulmões intactos. ..

Recebam vocês todas, pois, ge-
¦nvrosiis amigas, os ngradecimen-
los qur. os doentes lhes dirigem.
Mas eu. não seria humana se. nõ.a
procurasse explorar um, pouqiii-
nho a situação e a. ocasião, pe-
dindo mais. a todas vocês. Bem
sei que estou ficando massanle-
mente prilinchona Mas o ano
novo ai está, muitas de vocês re-
cabe rum. "Festas", presentes, tal-
vez mesmo um cheque, do esposo
ou dos filhos. V, eu desejava levi.-
orar-lhes que os livros não au-
dam muito caros, princ.ipalme.nla
os romances, que, ainda em-bom.
estudo, se encontram nas lojas rin
livros de segunda, mão, Não ne-
ria. bonito se vocês t.ôdus, no'ini-
cio do ano que se aproxima, re-
sol Dessem, dobrar o número rion
volumes existentes na, biblioteca,
rios internados de Campos do
Jordão.' Uma- cédula de d&z cru-
iciras, adquire o livro de segun-
da, mun. Mais um cruzeiro e vin-
te centavos para o selo e lá se
rui o livro para o Sanatório. Ou,
quem sabe, não haverá ai por
suas casas um volume, do qual
vocês possam desfazer-se?

Y.!> 2. — Embora mi'* nos lenha
sido dirigida, diretamente, a car-
ta, assinada pelo sr. José Pinlo
Haslos, domiciliado à. rua Pórlo
Alegre, n." 32, no Engenho Novo,
veio ela, ler a, nossas mãos. Ésse
leitor "paga colégio para três u-
lhos, sabe. Deus como" e está, (le-
sejoso dr que o titulai du Edu-
cação cumpra- a promessa que )èx
e,m maio vitimo, do inslalai no
Engenho Novo uma filial do Co-
lè.ijio Pedro II, com capacidade
para. mil alunos gratuitos.

o leitor tem inteira raião. Nãn
se deve prometer aquilo que nâo
se pode fazer ou nào se pretende
cumprir. Principalmente não se
deve, fazer. 

'cTpobrè dessas pro-
messas bonitas acenando-lhe com

a- possibilidade, de educar conve-
iiie.nlemente os filhos. Hd no En-

penho Novo, segundo o missivis-
ta, dois mil meninos aguardam-
do uma- filial dn Pedro 11. Can-
timuirdo. a aguardar, provável-
mente, Dc qualquer modo não f.
demais que recordemos ao minis-
tro Simões a. promessa, boni In.
Tanto mais que, estamos em tem-
pos ile Festas, tempos de Papai
oel. K não usa, barba, -ivnerável
barba branca, o ministro Siniõesf

Tral-in Norell

SIMPLES E ELEGANTE — Interes-
san te vestido para a tarde, bem justo ao
corpo. As mangas sâo compridas e justas,
sem punhos. Observe a silhu-trta da sá'%
em forma de vaso. (Por Prxinella Wood).

* * •

Moveis de ferro batido Diversos preços.

k3*S <UERM* |
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Rua 
"Riachuelo, 146

'Jftilérê Cavoleent. •

A LERMO & CIA

1S0 - entra a Hun
Rua doi Invalido*
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mmMemtâ émámc/aw/
Ji legante c sstilizado, otoeuecenao » uma

íriginalidade rara na beleza de «eus

rariados modelos 1951, CLASSIC, na su-

gestão de seu desenho de jóia e precisão

rigorosa de ieu maravilhoso mecanismo,

é o relógio que pode ser oferecido com

desvanecimento, em qualquer época de ano!
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CLASSIC A VENDA EM rÔDAS
AS BOAS JOALHEÍIAS
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BONSUCESSO: «CASCA DE BANANA" NO CAMINHO DO LlDER
-' ™

,,..(' :-' •_  
'. "

Arriscada para o Fluminense a partida desta tarde no campo da Av. Teixeira de Castro
' ãití •' Acha-se Invicto há quatro ioda-

1
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doO ataque do Bonsucesso, qua tem no.seu centro avante Simões o vice-lider dos artolheiròs autal campeonato carioca.

DIFÍCIL PARTIDA PARA 0 BOTAFOGO
NO ESTÁDIO MARACANÃ O CHOQUE ENTRE RUBROS E ALVI-NEGROS

Depois da "tourada" de domin
go, com o São Cristóvão, o Bota-
fogo vai sair p'ra outra, enfren-
tando o América, que íoi o vence-
dor, no turno, por 2-0.

Nestes últimos prélios, o quadro
rubro vem fraquejando. Perdeu do
Bonsucesso, do Flamengo, empatou
com o Madureira e foi esmagado
pelo Fluminense. Já fura batido
pelo São Cristóvão e empatara com
o Bangu. No turno final, só con-
seguiu vencer o Canto do Rio, por
2-1. Vem sendo, como se costuma
dizer, um "armazém de pancadas"
no returno. E' por isto que se
prevê jogo equilibrado ho.ie, pois,
se o Botafogo jogar desfalcado de
um elemento titular, tal clrcuns-
tância poderá permitir ao América
dar ao jogo aspecto mais igual, re-
duzindo o favoritismo dos alvi-
negros.

NADA DE VIOLÊNCIA
E' indispensável que o juiz- da

partida e seus âuxiliares sejam se-
veros na repressão aos recursos
desleais e à violência. Foi a mo-
leza do espanhol Molina que es-
timulou o conflito verificado no
campo do Botafogo, domingo últi-
mo. Impõe-se, portanto, ação enér-
gica para impedir que o jogo des-
cambe para à brutalidade.

O jogo será no Estádio Mara-
cana.

QUADROS PROVÁVEIS
BOTAFOGO: — Osvaldo; Gerson

s> Santos; Arati, Ruarinho e Juve- q
nal; Paraguaio (Jarbas), Geninhp,
Zezinho, Otávio e Bragülnha.

AMÉRICA: — Osnl; .Toei e Os-
mar; Rubens (Hilton Viana), Os-
valdinho e Ivan; Natalino, Maneco,
Dimas, Ranulfo e Nivaldinho (Jor-
ginho).

Acha-se invicto há quatro roda
das o quadro do Bonsucesso. Come-
cou derrotando o América por 3-1;
goleando em seguida o Canto do
Rio por 5-0. Bateu o Vasco por
4-3 e descansou para enfrentar o
Fluminense, na tarde de hoje.

Como se vê, o quadro rubro-anil
tem subido de produção e pode
muito bem constituir sério embara-
ço para o lider, porque vai Jogar
no pequeno campo da Avenida Tel-
xelra de Castro, onde oulros gran-
ries têm passado por grandes sus-
tos. A "torcida" chama êsse cam-
po "cova da onça", o que parece
demonstrar que há por lá multo
perigo.

O Fluminense está numa situação
delicada. Não pode perder ponto,
porque terá que decidir o campeo-
nato com o Bangu, outro sério as-
pirante ao titulo máximo. O trl-
color das Laranjeiras precisa da
vitória hoje e terá de empregai*
multo esforço para alcançá-la, por-
que o Bonsucesso vai jogar com
alma todos os seus trunfos, prin-
clpalmente porque Gentil Cardoso,
ex-treinador do Fluminense, tem
sentimentos de vingança a satisfa-
zer contra o Fluminense.

CUIDADO COM A VIOLÊNCIA
Em esporte, deve-se fazer tudo

que é licito para vencer. A vio-
lência é um recurso anti-esportivo,
que deve ser combatido enérgica-
mente pelos juizes e seus auxilia-
res. Entretanto, os nossos árbitros
estão sendo de uma passividade es-
pantosa, deixando que predominem
jogadas desleais e a brutalidade.
Dessa maneira o futebol-esporte de-
saparece para ceder lugar a briga,
como a que se verificou no campo
do Botafogo, entre êste clube t o
São Cristóvão, domingo último.

Espera-se que a peleja seja equl-
librada e todos desejam que nada
de desleal e violento seja empre-
gado, para não deslustrar o ritmo
do campeonato, já abalado com o
conflito a que acima nos referi-
mos. No turno, o Fluminense, jo-
gando nas Laranjeiras, venceu ape-
nas por 3-1.

QUADROS PROVÁVEIS

BON SUCESSO: — Ary; Lusita-
no e Waldyr; Urubatao, Gilberto
e Fachada; Lupércio, Saladuro, Sl-
móes, Nanlnho e Hélio.

FLUMINENSE: — Castilho; Pin-
daro e Pinheiro; Vitor, Edson e
Lafayette; Telê, Orlando, Carlyle,
Didle Joel.

<^^í%^^m^(ma^mÊafíSmW^a^»%

DOMINGO, 30 DE' DEZEMBRO DE 1951

Venceu comodamente o Flamengo
Derrotado o Olaria por 5-2, numa peleja fraca — Pavão (2), Adãozinho
(2) er Rubens, marcaram para o vencedor e Washington e Maxweu,

para o vencido — Cr$ 204.956,60, a arrecadação

O trio final do Botafogo para o jogo de hojo contra o America,

Deu prejuízo a exibição
do Velez

MACEIÓ, 29 (Asapress, — Au que
apuramos juto a elementos ligados ao
Centro Esportivo Alagoano êste clube
devido ao prejuízo que teve com a exi-
bicão do Velez Sarafleld, da Argenti-
ria, nesta capital, não mais se ln-
teressará em trazer o Dinamo, da Iu-
goslávia. As temporadas, em uma
simples exibição ile um grande qua-
dro, sempre exige a Inversão de so-
mas avultadas, e as arrecadações «qui,
não compensam.

o namengo enireniaiino uma seleção carioca
Como deve formar a seleção da FMB — Em ação os melhores jogadores da cidade

_ _.-.. . „..,. _ fSi^o. , dilí-í tamhím nara a .

Despede-se
• ¦* —M "'• *„.*¦•*»- "'->¦-

w,^^X^ ^yv/ÍHHíK>v2-íy^' Ae- Jm\ * .-*.- ^V*-'«£?-.Jffv^v &&* - i.***' \ *-.st '¦ «SS -¦" \ JP -' &?'*-" -'-'- i^maw ^Sv"^' JNk~'' ift-bwsí".*'» '' ' \ '«Bn~- * \ ^ "*:,>:- ¦ '¦'¦'¦-'¦¦ vv ¦-':'Y," " afiro^-* ^'-'-*toE^H

víüêê5&ê§5?!fi&&&'*'^' '': **-' iVrV^^r^^P''.^r^rftHr-'-^^-''-^''i: 
' 
^' ^' *' '^^^vffriTY«WwfoigHiff^- • ¦*. ^-%; ¦ f Jf . jrjy ^õo5«3c«E jcBK- '*^w^¦*¦ ' ¦'JBn^fey *^ '*'''' '^s^Kff^ftfJsíitTT^fffr' &5wfe- "r-Tpffift ,^*'' ^'t'-''V^ '- '*"¦' jjfiJBfí^'-''1-'-''' -,^ff-'-rlf°^**"M^""'^-*- '****^°^^^^^

Podemos antecipar que a dlre-
ção técnica do selecionado da F.
M. B. pretende organizar duas
equipes bases para enfrentar o
campeão carioca de basquetebol no
amistoso da manhã de hoje na
Gávea.

Salvo modificações de última ho.
ra, inicialmente a seleção deve ter
alicerce nos tricolores Almir, Vlni-
clus, Mickey e Getúlio, além de
Zé Mario. Rara atuar no período
final deverá contar com Rui, Plu-
lão, Valtlnho, Tales II e Tibérlo.

Os demais jogadores convocados,
são Valmor Manuel Pedro, Tava-
res Zelmar,' Fábio e Cantuarla, de-
verão ser lançados no decorrer do
sensacional cotejo.

O Flamengo contará, com seus
famosos campeões cariocas, além
de Ardelim, do Botafogo, que se-

À equipa do Flamengo campeüo carioca, qiio vai a Europa.
-w

Mais de mil atletas disputarão amanhã a
São Silvestre de 1951

Representantes de vários países tentarão a vitória na maior prova
rústica da América do Sul

Dentro de poucas horas, será
corrida a maior prova rústica,
que se realiza na América do
Sul, a Corrida de São Silvestre,
promovida pelos nossos colegai
de «A 'Gazeta*, de São Paulo.
O público bandeirante terá as-
sim oportunidade de presenciar
um novo e sensacional espeta-
culo de atletismo. Mais de mil
corredores estão inscritos, desta-
cando-se os nacionais Luís G«on-
zaga Rodrigues, de São Paulo
e Geraldo Caetano Felipe, do
Distrito Federal e os estrangel-
ros: Salomen, da Finlândia;
Stone, dos Estados Unidos;
Inostroza, do Chile; Ivan Gan,
do Uruguai; Krü» Kcltl, da Alo
manha; Leon Neves, da Belgl-
ca e Reinaldo Gorno, da Ar-
gentlnn.

Além dêsMPs teremos repreaon"
tnntoa dn luutis-lávln r Japão,
iMijnsi poaaibllldadoa sãn douro-
nhacldni,

Todoa ni Balado! do Brnall to»
1'fto l'|ipi'l .IIMltllllICH IM HI'IIHIU'111-
uni |iMivn o *¦''"' nomea foram
iihIIiiiiIiik npóa |iii'llmliwi»'•••* i''!'*
Ilímliii linss capital* IU» dl" 7 rin
correiil*', OitmIiIh r«i-l*iiin Ki-U*
pss, i|ii»s vi*nrisii a Preliminar
i*!«rl'i''*i, í*iii fininis*» smps-ran*.'""»
da brilhar r»p»tIndl» n falto rin
ano |ii"««'iii, iiuMiida e»>l»w?i?u.ia
•m t- ilro luwr.

»*:••.-•-'•.•• y\'yy'yyií'iKrv^.^-- '4 ' •' *4*v¦J~''I8&-*!M% *-j'í^':

Mm. tfSflL^l^sfl ^^Br:^fei .'^^sh ^^^^ESs^Êi *."*í^w;x ^<

Juizes para hoje
AMÉRICA x BOTAFOGO
Profissionais: Alberto Mal-

cller* . , „
Aspirantes: Lourival Gomes.
Juvenis: Heitor de Oliveira.

BONSUCESSO x FLU-
MINENSE

Profissionais: Carlos de Oli-
veira Monteiro.

Aspirantes: Eunápio Gou-
veia.

Juvenis: Serafim Moreno.
CANTO DO RIO x BANGU

Profissionais: Erik West-
man. m . .

Aspirantes: Jaime Teixeira
Braga. „

VASCO x S. CRISTÓVÃO
Profissionais: Gimenez Mo-

lina.
Aspirantes: Aristocilio Ro-

cha.
Juvenis: José Monteiro.
FLAMENGO x OLARIA

Juvenis: José Ornes Sobri-
nho.

guirá também para a Europa, lnte-
grando a comitiva rubro-negra.

Como a partida foi programada
para às 10 horas na quadra do
Flamengo, a direçfio do seleciona-
do da F. M. B. solicita a todos
os jogadores citados, nomlnalmen-
te pelo Diário de Noticia» com-
parecer às 9h30m, impretetivel-
mente na Gávea.

O Flamengo, que se despedirá de
sua numerosa torcida na manhã de
hoje ficou de estrelar os unifor-
mesa serem usados em sua próxi-
ma temporada pelo Velho Mundo.
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Duas laves da peleja de ontem, vendo-se Zezinho em ação, ao alto
rubro-negros feito por Pavão.

minutos, experimentaram os ru-
bro-negros a sensação de uma
tarefa, sem precalços. Isto deu
ensejo a que os alvi-celestes en-
cetassem uma série de incursões,
com as quais muitas vezes es-
caparam o T '•'••to final do Fia-
mengo. Max* Lima e Murill-
nho atiraram £;61, em várias

Fraco e desinteressante foi o
embate em que se empenharam
Flamengo e Olaria, ontem à tar-
de, no estádio do Maracanã.
Venceu o Flamengo, por 5-*"
e venceu bem, sem ter sido le-
vado a repetir das suas últi-
mas atuações. Consignando
dois tentos nos primeiros 18

Irá o São Cristóvão a São Januário
Perspectivas de vitória para os vascainos, no prélio de logo mais

¦ ¦ ^«H M»a'^!' ,',^í«/,'V'^'.j *
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Tspi
em baixo o primeiro gol dos,

ocasiões, no primeiro tempo, náo
apenas possibilitados pela apa-
tia com que agiam os adversa- ¦
rios, mas também .estimula-
dos pela insegurança com. qua
agia Garcia, .no arco. Felizmen-
te para os rubro-negros a dian-;,
telra olariense não conseguiu
acertar mais vezes com o cam4!-
nho das redes... O prélio ofe-
reeeu, assim, um panorama, de
equilíbrio. A verdade, porém, .é
que o Flamengo, sempre com
vantagem no marçáBor, relaxou
o seu interesse, o que não ocor-
reu com o Olaria, cujos deferir
sores trabalharam ' até o último
instante. Destacaram-se, entre
os rubro-negros, Blguá e'Bigode,

(Conclui na 6.% página)

Esgrimistas brasileiros
atuarão no Uruguai

PORTO ALEGRE, 29 (Asapres-,) —
A fim de participarem do torneio pan-
americano de campeões, seguirão no
próximo dia 3 de janeiro, para Punta
dei Este, no Uruguai, os esgrimlslas
gaúchos, Reno Todeschini, Odair de
Castro, e Renatl Rerneg. Também os
representantes do Distrito Federal e
Sfto Paulo, participarão desta impor-
tante competição.

Roberto, nas cogita-
ções do Flamengo
SAO PAULO, 21) (Asapressi —

Constis. no» setorrs futebolísticos da
cidade, quo o médlo-eiquôrdo Roberto,
ilu Corintians, recebeu excelente pro-
po-iU do C. R. FlnmenRn. O seu con-
ti nlo com o líder do n-rtnmc bandol-
rante, teltnlimiA n II de Jitnelm cn-
Irniile .

Luis Borracha, guardião do S

O Vasco da Gama receberá a vl-
sita do Sáo Cristóvão, devendo o
jogo ser dos mais Interessantes.

Os locais são os favoritos, mas,
o quadro do São Cristóvão possui
uma excelente defesa.

Crisíoi-iio, ein ação.

A peleja desta tarde, em São Ja- senão teremos nova
nuárlo, promete.' 

Dada a onda de violência que
invadiu o futebol, Impõe-se maior
observação e mais energia da par-
te dos juizes e fiscais de Unha,

Horário dos jogos
de hoje

•imiiiu ,, ,, ,, ,, ,, • hora»
»»i'.'«"'« " Uhwm
PrisfU-lisnal» ,, •« ss IIMWm

Reduzido, o número de con-
juntos inscritos

Domingo próximo, o início da seleção dos
remadores cariocas

Serra-

UlflllÚw mUmlmH* /»'/"¦, • f»1sV»'a»a«/üHÍ«» IHMH-II, «'¦ .** Hilwtlf» ilu nl

A Federação Metropolitana rie
Remo realizará no domingo próxi-
mo a primeira eliminatório pnrn
leleotdnàr «eus elemontoi que con-
coiTorBo com ou ròmodorei liou Ei-
tiidos innn oicolhn d» reproaenlB"
tno nacional' no Bulomerlennp iin
Valdivia no Chile.

Pouco» foram on oonjunloi ma«
Iropoliianoi qup »•* Initotoveram
sisufsi!ntf ia poda vm' i««i" relacio
/pis» »•' *»HW'

Quarta rom pairto — Va««i «
feirai,

Doli >. mi |,.i«-«. — ri«.i.-.i' *• . i
lotncli

i

SlnKlc-Skltr — Medina e
no, do Botafogo.

Doli com pntrfio — Vasco a Gua-
nnbiiiii, êste mixto com « Vaico.

Quatro lem pntrfto — Vnaco e
Icnral,

Doublo siiiff Flamongo, Vim-
iii f Ininil.

oiiu -- BolnfoRO •' Vaico»

Ãttiaríi WcNlnian
ll Jm»' kiiiscu líilK Wi'»li»i»li, IJUU

havia ssriiwi-iriii s> iiim rm ikiIn » um
iii»'»i'ni:» im J/inn tuiWn rto Mi*» si
|si»,««..< iiiiniinicri-ll k MiiHlrt*' Ml Ü»>
f-itt-i'. >"• mmuii » nmütaU1*» •!••
«s-alhetout pA»m aluir, 'i»l«»

i

  dose" do que
houve no campo do Botafogo, na
peleja com o São Cristóvão, do-
mingo passado.

QUADROS PROVÁVEIS

VASCO DA GAMA: — Barbosa;
Augusto (Laerte) e Ciarei; Eli,
Danilo e Jorge; Tesourinha, Ade-
mir, Friaça, Maneca e Djair.

S. CRISTÓVÃO*. — Luis Borra-
cha (Fernando); Valdir e Torbis;
Nel, Bulau e Jordan; Geraldinho,
Cunha, Nono e Cadinhos.

JOGOS DA RODADA QUE
PASSOU '

Fluminense, 4 x América, •
Bangu, S x Olaria, 1
Botafogo, 3 x S. Crlt.,. 6
Flamengo, J x Vasco, ;"*.'¦ .fl
Madureira, 1 x C. do Bio, 1

RESULTADOS DESSES
JOGOS NO TURNO

América,
Olaria,
S. Criat.,
Vasco,
C. do Bio

1 x Fluminense, X
x Bangú, . t

fl x Botafogo, V %
x Flamengo, t

1 x Madureira, \2

OS JOGOS DE DOMINGO
PRÓXIMO' i

Bangú.
Vasco
Botafogo
S. Crlst.
Madureira

x Fluminense
x América
x Flamengo
x Olaria 

''

x Bonsucesso

TRATANDO DA
«TAÇA RIO»

Confornm tlvi-num oportunl-
sliiiU* «Io anti'ci|iiir, o Fluml-
nanao pretendo incluir, no» fs">-
(ajua oomambrntlyoa do "i-u fto-
niivorartrlo, a «Taçn lUoa, qu'*
H.-iin iiiiti'1'ipniiii ii<- ifi«i:i.
'.rillIlICK l<l|lll|ll'-S llll-IUIIITllll-
mia •¦ niiropélaa iiurllclpiirlinti
du i'1'i-iiiiin', Inlngrulmaiita ur-
umil/iiilii pelo Irlruliir, l*nts«iii,
ili«n «siilrmlii nu Pi lli ll. ii pa-
illilu ilu liüMISN d" i i'i"ii'" m ¦
nue oii'iiiiiiiiii h i"i"" ii¦« iiiiiii»
>»>na ri» 1'i'i-M ama n IhI'*Iii «i «
•Taça lll»»*.

Délio Neves, provável
treinador da seleção

baiana
SALVADOR, (Asapress) i-' Segun-

do, apuramoB, h pensamento do» res-
ponsávels pela organlsação do selecli>
nado balilano, que tomará -parte no
Campeonato Brasileiro ¦*. de Futebol,
contratar um técnico de nomeada. vo
Rio ou em SAo Paulo, para dlnçr
n nossa representação. A Federação
Bahlnna de Esportes Terrestres, por
Intermédio de um seu representan-
to no Rln, consultou o uruguaio Mar-
i-cllnn Peroí, Domingos ria Gula, Gsjn-
lll Cardoso e Délio Neves, lendo qua
nprnas ístn último mostrou-»» pro-
potiio a acpllar * proposta, cheRanao
Inclusive, a apresentar suas condi-

Banficld contra a
Portu^uôsa ,f. *

mao PADU), ati fAiapraii) •¦; P,*/a,
iliviiiamiii iitiiein 111'Nin iiiplial, a,tiiiH"
l'la lll1 IlU», fMoleill KldlIjJl1* |«»tll#li«
iiarie» rin Hmilielil, vlrK-i-aiitrwKo »>•
«iiniliiii ri» (ui>*ii"l, »«*iliili'<Mi na fira»
¦•miMi na }»»*»iiti»t>si iiiikiuiuIi*, •nlim»«
1-m-in « pm»in» iiiiii»»* a» ptrtiitMtpê
A» Kt|taHai, iu» iiiifr il" ieiuw am
mnm, di r, P» fi

i

¦>

:>*.*-¦ -4i^iim-,.
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RADAR É O FAVORITO DO "GRANDE PRÊMIO ENCERRAMENTO"
m

PALPITES DO "DIÁRIO DE NOTÍCIAS"

11

im

mm ir —

J Luisiana — Holege — Tia Vina
S La Güasa — Magana — V. Cross
W Intrépido •— Arari — Minguinho
ir Flamboyant—- P. de Anjo — Eônio
| Radar— Quejido — Chenille
Sg Panther -— W. King — Repórter

England —r Patativa — Halenia
A: Lovelaee —- Holocalia — C. Frio
ii Frontal — Carinhoso — Ruivo

Ol^rpgrama, montarias ofi-
. liais e cotações para hoje

A reunião de hoje no Hipôdromo Brasileiro
Encerramento da temporada oficial -— Programa de nove carreiras — Montarias oficiais e cota-

ções — Nossas informações e o programa em revista
com 59 quilos, dcrrolou Toribio, Sinless,
Tiivnrc, Winter King, Retang e Bahari,

Ks. Cts.
56 35
48 40
54 40
52 —

56 40
50 50
52 60
54 40

bü 50
52 60

It T*J**5Í]l — AS 14..10 HORAS— 1.300
METROS — CR$ 30.000,00.

I " 
$AAV A.A'

1—1 IiUISIANA, I«. Rigoni .'.
SlQAMAí S. Câmara . . .

2—3 SARABELA, Og Ullôa . .
4 MURSA',*'pHo correrá . .

3—5 VJT,. .DO vPALMAR, D,
'Moíeira' !**;• .-'• w. • 

O BOLEGEr-"*. Tinoco . . .
7 BIZARRA,.J. Grnca . .'.

4-^S.TIA VINA. J. Mesquita .
9.NORMALISTA, I. Pinhei-

ia .-....' 
10 LUJAN, O. Macedo . . .

. ' • ¦ ". 
. 

¦." -o- '

3- l-ARKO — AS H.55 HORAS — 1.000
-. MKTROS — PRfiMIO «.UILIO AT-

OtSTO IÍASII.VA GAMA» — (O*-
i CIMA-SKfltJNDA PROVA ESPE-'.•¦'. CIAt. JOE Í6GCAS) — CR» 60.000,00

1—1 LA GUAÇA, í*. Irigoyen.
2—2 PUJANZA,; D. Moreira .
3—3 MAGANA, E. Castillo . .

4 CORAMINA, n5o correrA.l4_5 VICTORIA CROSS, Luis
Rigoni 

ti FOGATA, A. Ribas . . .
" SUZANNE, O. Macedo .

.—O-

3» PAREÔ — AS 15,20 HORAS
METROS — CR$ 30.000,00.

4—7 EÔNIO, D. Moreora ... 59 40" ESQUIVA, S, Câmara ..48 40
-O—

B? TAREO — AS 10,15 HORAS — 1.000
METROS — GRANDE PRÊMIO
«ENCERRAMENTO» — CR$
120-000,00.

Ks.
58
58

Cts.
25

ti

1^1-ARARI, X. Rigoni . . .
2—2 INTRÉPIDO. E. Castlllo .

•' 3 POETA, A. Rosa . . . .
3—4 MINGUINHO.-1. Pinheiro

5 PARLAMENTO, 3: Porti-
lho... . '..-..

4—8 AQUILA, J. Tinoco .
7 URUCANIA, J. Mesquita.

4- TAREO — AS 16,45 HORAS — 2.000
METROS — PRÊMIO ««CRIADORES
NACIONAIS» — PROVA. ESPE-
CIAI. DE UStUO) — CRI......
80.000,00.. •,,.

Ks. CO.!
59 15
57 40
58 30
52 —

58 50
57 40
57 40

— 1.000

Ks. Cts.
56 35
58 30
56 35
56 60

54 00
52 40
50 30

1—1 QUEJIDO, D. Moreira
2—2 RETANG, nfio correrá
3—3 RAMON NOVARRO, J.

Mesquita  53 60
4 CHENILLE, L. Rigoni . 56 30

4—5 RADAR, F. Irigoyen . . 54 20" LOVER'S MOON, E. Cas-
tlllo  54 20" HONOLULU, nào correrA. 55 —

-O-
BO PAREÔ — AS 10,40 HORAS — 1.800

METROS — PRÊMIO «CRISTIANO
TORRES» — (HANDICAP ESPE-
CIAI-.) — CR$ BO.000,00.

Ks.
59
55
35
52
56

Cf*.
20
40
40

1—1 FLAMBOYANT, T. Iri-
goyen .,..•'..'.'.......,••

; 2 AÇUDE,, O; Macedo ..-..; .
2—3 PAPO DE.'ANJO, Osval-

do Uiléa'., . . «•
4 EL.GiN.Xs. Rigoni '. . .

3-* FAIR PRINCE, «T. Porti-
lho . ... .:...>.....-......

fi KANTARrA. .Riba» . . ...

Ks. Cts.

54

59
TH

59
54

18
60

25
50

40
50

I
fi

HOTEL RIVIER1
Av. Ailaniica, 4122;Posto 6

*••
• *"«J

Ií»

r.l 
' 
ri, I

Ks. Cts.
35 22

55 22
55 40
55 40
55. 50
55 . 50
55 40
55 —
55 50
55. 60
55 —
55 80

55 60
55 50

55 —
55 50

Direção
ALUO ROSSO

Restaurante a % carta"
e sempre wifÀíeu famoso
"Serviço ispttiaUUdo" para
banquete* tfctiai
? Tel.: 27-0010

1—1 PANTHER, D. Moreira..
3—2 MIEL ROSA,' E. Castillo

3 REPÓRTER, A. Ribas ." SHAHPUR. não correra.
3—4 EAGLE PASS, O. Ullôa; 56 40

5 KURDO, F. Irigoyen . . 52 60
'• MARSHALL, R Urblna. 50 60

«t—6 WINTER KING, L. Diaz 56 40
" LAURINA, R. Latorre . 32 40
7 RETANG, L. Rigoni . . 58 50
" SALADITO, O. Macedo . 49 50

-O—
70 PAREÔ — AS 17,10 HORAS — 1.300

METROS — CR." 40.000,00.•
B E T T I .V G

1—1 ENGLAND. F. Irigoyon.
" ANNE STUART, J. Mes-
quita

EUROPA, G. Costa ....
ARGYRITA, A. Nahid .

2—4 PATATIVA, E. Cnstillo,.
" RELÍÀS, O. Ullôa , . -

ANJjtàAS, A. Rít-an:----- .
ESQUIVA, nfio correr A' .

3—6 HÁ&ENIA, L. Dlaz . ...'
LEVUSKA, O. Macedo ..
PILITÉRIA, nfi.o correrA .

10 .TONCLIS, .T. Portilho . .
11 TU.MUC HUM AC, R. La-

torre . 
12 NORA, V. de Andrade. .
13 S. GPRINCESS, nSo cor-
rerá

14 ANDIROBA, A. fcosa ..

80 TAREO — AS 11.40 HORAS — 1.600
METROS —¦ CR$ 38.000,00.

B E T T I N G

í—1 CABO FRIO. !.. Rigoni .
" ARROZ AMARGO» nSn

" ' --correM . .-;. . - • •
2—2 HOLOCALIX. D. Moreira

;3 CRATO. J. Tinoco ....
3_4 LOVEI.ACE. O. Ullôa ..

ITUANO. J Portilho . .
INCENDIARIO, .T. «Mes-
quita . . . .,

«1—7 COJUBA, E. Castillo . .
FLORETE, R. Latorre ..
GRANITO, C. Sousa . .

-O-
lio PAREÔ — AS 18,10 HORAS — 1

METROS — CR$ .10.000,00.

Teremos hoje, no Hipôdromo da
Gri-vc-ci, et, corrida de encerramento
cln temporada dêste ano, nom um
programa composto cle nove carrei-
ras, onde como principal prova apa-
rcre o Grande Prêmio "Encerramen-
to", na distância de 1.600 metros,
que i-euHirit wm interessante encon-
tro etntre QUEJIDO e RADAR, am-
hos em excelentes condições de
treino.

¦ Além da prova clássica- especiaVie
leilão e o "handicap". especial em
1.800 metros, onde PANTHER apa-
reco com as honras dc grande favo-
rito dado ao sen brilhante desempe-
nho anterior.

O programa poderá apresentar
boas disputas, pois, cm algumas car-
reiras o equilíbrio de forças é pa-
tente.

Abaixo os leitores encontrarão as
«tossiis costumeiros in/omMiçfies e as
últimas "performances" dos pare-
lheiros alistados no

PROGRAMA EM
REVISTA

—O—

PAREÔ — AS 14,-311 HORAS — 1.300
«METROS — CR$ 30.000,00.*
— ÉGUAS NACIONAIS DE CIN-
CO ANOS, QUE NÂO TENHAM
GANHO MAIS DE 100 MIL CRU-
ZEIROS EM PRÊMIOS DE PRI-
MEIRO LUGAR NO PAIS — PE-
808 DA TABELA, COM SOBRE-
CARGA.

K*. Cts.
58 35

52 —
56 25
56 40
54 50
50 60

52 50
56 35
52 40
58 40

".00

BETTING

1—1 ASSUNGUI, E. Castlllo.
" INCÓGNITA, J. Portilho
2 ATREVIDO, O. Macedo

Ks.
58
50
50

2—3 JEFFY, O. Ullôa .... 56
FRONTAL. J. Tinoco . .
LINDA DONA. J. Araújo

3—R RUIVO, D. Moreira . . .
VELUDO. .T. Mesquita . .
LÀCRAU, E. Cardoso . .

4—9'CARINHOSO. C. Calleri.
10 TOÉ, I. Pinheiro ....
11 QUINA, V. de Andrade.

Ct*.
35
35
50
30
40
45
40
50
60
40
30
60

N. da R. — Carreiras dos "bettings'
— Sétima — Oitava — Nona.

LUISIANA, 56 quilos. — No dia 22
de dezembro, na areia leve, em 1.600
metros, sob a direção de H. Oliveira,
com 56 quilos, foi quarto-para Taras-
con, Caranahy e Thunderbolt, derro-
lando Holege, Noviço e Crambe. —
Anda bem. — E' uma das forcas.

DAMA, 48 quilos. — No dia 8 de
novembro, na areia leve, em 1.300 me-
tros. sob a direção de Cândido Moreno,
com'54 quilos, foi quarto para Viscon-
dessa, Dalmatn e Gold Maid, derrotan-
do Francita, Nacelle e Voltaqui. — Na
mesmo estado. — Nâo acreditamos no
sou êxito. .

SARABELA. 54 quilos. — No dia 15
de novembro, na grama leve, em 1.400
metros, «ob a direcfío de Luis Coelho,
com 54 quilos, foi sexto para Lobélia,
Patítüiln.'." Holege; Tia Vlna, Vitória do
Fáimar, derrotando Formiga, Galathéa,
Radimba, Normalista e Lujan. — Me-
lhoróu algo- — Deverá produzir boa
atuacAO. '

MURSA, 52 quilos. — Não cor-
'VITÓRIA 

DO PALMAR, 56 quilos. —
«No dia 9 de dezembro, na grama pesa-
dn. em 1.500 metros, sob a direção de
F.mldfo Castlllo. com 56 quilos, foi sex-
tn para Pantufla, Luisiana, Holege, Nor-
r.ialista e Tia Vina, derrotando Lujan.

Bem exercitada. — Vai correr bem.
HOLEGE, 50 quilos. — No dia 22 de

dezembro, na areia leve, em 1.600 me-
Iros, sob a direção de Daniel Sllva com
r,l quilos, foi quinto para Tarascon,
Caranahy. Thunderbolt e Luisiana, der-
rotando Noviço e Crambe. — Corre
bem no gramada. — Poderá ganhar.

BIZARRA, 52 quilos. — No dia 21
de outubro, na areia leve. em 1.300 me-
tros, sob a direção de Juplraci Graça,
com 52 quilos, foi última para Gala-
lliía. Florena, Filha Linda, Pantufla,
Normalista. Ala Sola, Vibrante, Sara-
hela, Lobélln, Bergamota, Lujan, Bola
Dourada e Holege. — Nada tem feito.

NSo gostamos.
TIA VINA, 54 quilos. — No dia 23

riu dezembro, na areia leve, em 1.500
metros, sob a direção de Severino Ca-
mara, com 48 quilos, escoltou Pantufla,
derrotando Lobélia. Inspiraçilo e Lam-
peira. — Vem de boa atuação. — Pos-
si vel figurar com êxito.

NORMALISTA, 56 quilos. — No dia
0 d«> dezembro, na grama pesada, em
3.500 metros, sob a direção de Geraldo
Costa, com 56 quilos, foi quarto para
Pantufla, Luisiana e Holege, derrotan-
«lo Tia Vina, Vitória do Palmar i Lu-
jan. — Em bom estado. — Como azar
não 6 para ser desprezaria.

LUJAN, 52 quilos, — No rila 9 de
dezembro, na grama pesada, em 1.500
metros, sob a direção de Salomão Fer-
reira, com 52 quilos, foi sétimo para
Pantufla, Luisiana, Holege, Normalista,
Tia Vlna e Vitória rio Palmar. — Seu

' retrospecto é desabonador. — Achamos
difícil.

2í PAREÔ — AS 14,oC HORA* — 1.000
METROS — PRÊMIO «JÚLIO AU-
GUSTO DA 8I*LVA CAMA» — (Dft-
CIMA-SEGUNDA PROVA ESrE-
CIAI, DE ÊGUAM, — CRS «0.000,00•
— ÉGUAS DE QUALQUER PAIS,
DÈ- TRÉR A CINCO ANOS, QUE
NAO TENHAM GANHO MAIS DE
320 MIL CRUZEIROS EM PRÊ-
MIOS DB PRIMEIRO LUGAR NO
PAIS — PESOS DA TABELA II,
COM SOBRECARGA.*

LA GUASA, 57 quilos. — No dia 9
de dezembro, na grama pesada, em
1.000 metros, sob a direção de Francis-
co Irigoyen, com 53 quilos, derrotou
Sans Route, Pujanza, Varslty, Kurdo,
Eagle Pass e Laurina. — Em plena
forma. — Dizem que ê só sair.

PUJANZA, 59 quilos. — No riia 9 fie
dezembro, n grama pesada, em 1.000
r.ietros, sob a direção de Jobel Tinoco,
om 49 quilos, foi terceiro para La
Guasa e Sans Route. derrotando Var-
dlty, Kurdo, Eagle Pass e Laurina. —
E' bom o seu estado, mas a turmn...

MAGANA, 58 quilos. .— No dia 16 de
dizembro. na areia pesaria, cm 1.300
metros, sob a direção de Paulo Tavares,
com 53 quilos, escoltou El Tigre, der-
rotando Happy Haven, Macanudo, Vic-
toria Cross, Fogata, Marilina, Suzanne,
Scnorona e Silício. — Em plena forma.

E' candidata respeitável.
CORAMINA, 52 quilos. — Nfio cor-

rerA.
VICTORIA CROSS, 58 quilos. — No

dia 16 de dezembro, na areia pesada,
em 1.300 metros, sob a direção de Da-
nlel P. Silva, com 49 quilos, foi quinto
para El Tigre, Magana, Happy Haven
e Macanudo, derrotando Fogata, Marl-
Una, Suzanne, Senorona e Silício. —
Tem corrido pouco. — Pelo que temos
visto, não acreditamos.

FOGATA, 57 quilos. — No dia 16
de dezembro, na areia pesada, em 1.300
metros, sob a riireção de Reduzino de
Freitas Filho, com 52 quilos, íol sexto
para El Tigre, Magana, Happy Haven,
Macanudo e Victoria Cross, derrotando
Marilina, Suzanne, Senorona e Slliclo.

Mantém o estado. — Somente como
azar.

SUZANNE, 57 quilos. — No dia 16
de dezembro, na areia pesada, em 1.300
metros, sob a direção de OUvio Macedo,
com 52 quilos, foi oitavo para El Tigre,
Magana, Happy Haven, Macanudo, Vic-
toria Cross, Fogata e Marilina, derro-
tando Senorona e Silício. — Regula com
a companheira. — Dificil.

—O—
FAREO — AS 15.2C HORAS — 1.000

METROS — CR$ 30 000,00.

co. — Possível melhorar no gramado.
PAPO DE ANJO, 59 quilos. — No

din 4 de agosto, na grnma leve. em
1.500 metros, sob a direção de Osvaldo
Ullôa, com 57 quilos, derrotou Prosper,
Fair Prince, Donoghue, Germinal, Eônio,
Bogó o El Garboso. — Volla em boas
condições. — E* o favorito.

EL GIN, 54 quilos. — No dia 22
de dezembro, na areia leve, em 1.400
metros, sob a direção- de Luís Rigoni,
com 55 quilos, derrotou Ibirubá, Coro-
my, Knollm, Aimborê e Zero. — Anda
bem, mas a turma é algo forte.

FAIR PRINCE, 59 quilos. — No din
18 de novembro, na grama leve, em
1.800 metros, sob a direção de José
Portilho, com 58 quilos, derrotou Broad-
way Blll, Açude, Eônio, El Gin, Cor-
régio, I-Ioratio e El Garboso. — E' bom
o seii estado. — E' um hom azar.

KANTAR, 54 quilos. — No dia 23
cle setembro, na grama leve, em 1.600
metros, sob a direção de Osvaldo Ullôa,
com 55 quilos, foi sexto para Naughty
Bov. El Garboso, El Gin, Corrégio e
Cròsby, derrotando Eônio. — Em re-
."Aliar estado, apenas. — Não acredita-
mos no seu êxito.

EÔNIO, 59 quilos. — No dia 1 de
drzembro, na areia leve, em 1.400 me-
tros, sob a direção de Osvaldo Ullôa,
cf.m 55 quilos, derrotou Palmer. Fair
Bibv, Hnjul, El Gnrboso e Naughty
Boy'. — Anda tinindo, mns .o turma é
algo forte. — Somente como nzar.

ESQUIVA, 48 quilos. — No dia 16
do dezembro, nn areia pesada, em 1.800
metros, sob a direção de Salomão Fer-
reira com 52 quilos, escoltou Hldalga,
derrotnndo Elida, Eglantina, Baby, Cia-
rinha e Elegal. — Dificil aqui.

—O—
59 PAREÔ — AS 16,15 HORAS — 1.600

METROS — GRANDE PnftMIO
«ENCERRAMENTO» — CRS
120.000,00.

Em ótima forma. — E' competidor
temível. — Levam fé.

RETANG, 58 quilos. — Não cor-
rern.

RAMON NOVARRO, 53 quilos. — No
din 8 de dezembro, na nreia pesada,
cm 1.300 metros, sob a direção de Jus-
tiniano Mesquita, com 58 quilos, derro-
tou Marshall, Praclnha, Inicio c Crato.
—, Seu estado é de grande apuro. —
Competidor respeitável.

CHENILLE, 56 quilos. — No dia 9
de setembro, nn grnma leve. em 2.000
metros, sob a direção de Salomão Fer-
reira, com 58 quilos, foi sétimo para
Mangunri, Quejido, Retang, Toribio,
Four Hills e Bahari. — Bem movida.

Na pista leve vai correr bem. —
Bom azar.

RADAR, 54 quilos. — No dia 2 de
('ezembro. na grama leve, em 3.800 me-
tros, sob a direção de Luis Diaz, com
60 quilos, derrotou Loretta, Jupleter,
Ondino e Ocre. — Seu estado é de
GS-nhcle apuro. — E' uma das forças.

LOVER'S MOON, 54 quilos. — No
dia 23 de dezembro, na- grama pesada,
em 1.500 metros, sob a direção de Fran-
cisco Irigoyen. com 5fi quilos, derrotou
Engle Pass, Winter King, Toribio. Ori-
gon, El Tigre, Retang, Cupletista e «MIss
France, — Anda tinindo. — Estará
entre os primeiros na luta final.

HONOLULU, 53 quilos. — Não cor-
rerá. :

—O—

00 PAREÔ — AS Jfl,40 HORAS — 1.800
METROS — PRÊMIO «CRISTIANO
TORRES» — (HANDICAP ESPE-
CIAL' — CRS 00.000,00.

— ANIMAIS DE QUALQUER PAtS,
DE TRÊS ANOS E MAIS IDA-
DE — HANDICAP.

A CORRIDA DE ONTEM
Panchito foi o ganhador da principal prova

Mais uma munido Joi lemád a efeito *i« tarde de ontem, no fiijid-

dromo da 'Javrn, (lando prosseguimento ti atual temporada do nosso

turfe. t t ,

Nove carreiras foram disputadas, avultando como prova principal
i, mio se. destinou aot nacionais de três anos, sem mais dn uma vitó-
ria em 1 600 metros e dotada tie 45.000 cruzeiros, cuja vitória perten-

ceu a PANCHITO, «Jiie derro-íoM SUN VALLEY e PAO' sob a direção

do jóquei Domingos Ferreira

Foi o seguinte o resultado técnico da corrida cle ontem, no Hipó-

dromo da Gávea: -o-
— 1.600 METROS — PRÊMIOS: —PRTMF.TRO PiUEO — AS 14,30 HORAS

CRÍi 4O.U00.ÚO - CR5 12.000.0C. - CR? 6.000,00 E CINCO POR CENTO

AO CRCAOOR OO VENCEDOR —

ANOS, SEM VITÓRIA NO PAIS —
Ü.GUAS NACIONAIS DE QUATRO

PESOS DA TABELA.

VENCUiUOR
POULES RATEIOS

DUPLAS
POULES RATEIOS

1? Kall. 53 quilos, César Cal-
leri

2» Gold Mary, 53 quilos,. Paulo
Tavares

3? Faroleda, 56 quilos, Valde-
miro de Andrade

4? Ojerisn, 56, J. Portilho . .
5« Moreninha, 53, A, Dorneles
6-> Bola Azul, 56 quilos, José

Martins
T> Marapuana, 56, A. Ribas .
8'' Ollndaia (*), 53, Juplraci

Graça 

Não correu: Quatro Fontes.

1.394

2.586

15.953
6.140
5.219

1.191
4.861

45,00 11 2.242 —

147,00 12 7.663

112,00

33.00

3.315 -

24,00 13 4,953 51,00
62,00 14 6.231 40.00
73.00 22 1.482 370,00

320.00 33 3.057 82,50
79,00 24 3.0S1 83,00

115,00 33 446 865.00
34 1.776— 142.00
44 564 447.01*)

A dupla 1", rnteou

:i?

ANIMAIS DE QUALQUER PAIS,
DE TRÊS ANOS E MAIS IDADE

PESOS DA TABELA III.•
QUEJIDO, .58 quilos. — No dia 2 de

dezembro, na grama leve, em 1.600 me-
tros, sob a direção de Dario Moreira,

— ANIMAIS NACIONAIS DE SEIS
ANOS E MAIS IDADE, QUE NÃO
TENHAM GANHO, MAIS OE 260
MIL CRUZEIROS EM PRÊMIOS DE
PRIMEIRO LUGAR NÓ PAIS —
PESOS DA TABELA, COM SOBRE-
CARGA.

O início da rea-
nião de hoje

A reunião de hoje tem
o seu início mnreado para
as 14 horas e 30 minutos.

*ü.
RÁDIOS TELEFUNKENÜ!
Novamente no mercado, para pronta entrega, o "MESTRE DOS

MESTRES", modelo "Alegrete", com 6 válvulas, ondas longas e

duas faixas de ondas curtas. Verdadeira maravilha. "Carioca" —

Avenida Presidente Vargas, 446 — íírupo 601

BR
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ENGENHEIRO
• - - :V-:W:1 

' -' '- * -

VENDEDOR
Procura-se um com prática de vendas de ma-

quinaria norte-americana para rodovias e terrapla-

nageni, para chefe de vendas e técnico de grande
firmaTimportadora. Ordenado e comissões excelen-

tes bem como grandes vantagens presentes e íutu-

ras para a pessoa devidamente qualificada. As res-

postai) serão tratadas no mais completo sigilo.

f Cúrias .para «Engenheiro Vendedor» — Praça

Ramos cle Azevedo 251 — Ap. 439 — São Paulo»

ARARI, 56 quilos. — No dia 2 de
rtczíimbro, na grama leve. em 1.300 me-
tros, sob a direção de Valdir Meireles,
com 53 quilos, foi quinto para Mingui-
nho, Jequitlnhonha, Aquila e Parlamen-
to, derrotando Urucanla, Tapa;'*, Sarai-
vada, Assungui, Jangadeiro e Grlsú, ->
Bem movido. — Vai correr bem.

INTRÉPIDO, 58 quilos. — No dia
23 rie dezembro, na grama pesada, em
1.600 metros, sob a direção de Emidio
Castillo, com 58 quilos, foi terceiro para
Aquila e Lucl ter, derrotando Luetzow,
Saraivada, Never Looses, Tapajú e Ma-
co. — E' bom o seu estado e gosta do
gramado. — Olho nele agora!

POETA, 56 quilos. — No dia 15 de
dezembro, na areia leve, em 1.300 me-
Iros, sob a direção de Armando Rosa,
com 53 quilos, derrotou Ca,oré, Lipe,
Never Looses, Gavião da Gávea, Mavl-
lis, Hunter Prince, Arroz Doce, Hun-
ter, Vaico e Al vor. — Vem de boas
atuações, mas o.s adversários de agora
são outros. — Somente como azar,

MINGUINHO, 56 quilos. — No dia 8
do dezembro, na areia pesada, em 1.500
metros, sob a direção de llton Pinheiro,
com 56 quilos, foi oitavo para Jequltl-
nhonha, Taruman, Topásio, Aquila,
Luetzow, Saraivada e Haramun, derro-
tando Estalo, Intermezzo e Grlsú. —
Bem movido e bem no gramado. -A
E' uma das forças.

PARLAMENTO, 54 quilos. — No dia
2 de dezembro, na grama leve, em. 1.300
metros, sob a direção de Antônio Por-
tilho, com 52 quilos, foi quarto para
Minguinho, Jequitinhonha e Aquila, der-
rotando Arari, Urucania, Tapajú. Sarai-
vada, Assulgul, Jangadeiro e Grlsú. —
Vem de fracas atuações. — Somente
como azar.

AQUILA, 52 quilos. — No dia 23 de
dezembro, na grama pesada, em 1.600
metros, sob a direção de Jobel Tinoco,
com 49 quilos, derrotou Lúcifer, Intré-
pirio, Luetzow, Saraivada, Never Looses,
Tapajú e Maço. — Em plena forma.

Candidata respeitável.
URUCANIA, 50 quilos. — No dia 2

de dezembro, na grama leve, em 1.300
metros, sob a direção de Roberto Mar-
tins, com 47 quilos, foi sexto para Min-
guinho, Jequitinhonha, Aquila, Parla-
mento e Arari, derrotando Tapajú, Sa-
raivada, Assungui, Jangadeiro e Grlsú.

No mesmo estado. — Como azar não
6 para ser desprezaria.

—O —
4» PAKEO — AS 15,45 HOKAS — 2.000

METROS — PRfcMIO «CRIADORES
NACIONAIS» — PROVA ESPE-
CIAI. OE LEII.AO) — CR?
80.000,00. *
— ANIMAIS NACIONAIS DE TRÊS
ANOS, DOS LEILÕES DA SOCIE-
DADE — PESOS DA TABELA,
COM SOBRECARGA.*

FLAMBOYANT, 54 quilos. — No dia
15 de dezembro, na areia leve, em 1.400
metros, sob a «lirecão de Francisco Iri-
goyen, oom 55 quilos, derrotou Falr
Blrd, Saigon, Ibirubá, Hellópolls e Fiel.

Sô melhoras acusou cm seu estado.
Deverá, ganhar outra.

AÇUDE, 54 quilos. — No dia 9 de
dezembro, na grama pesada, em 1.400
metros, sob a direção de Salomão Fer-
reira, com 55 quilos, toi quarto para
Son VaUey. Panchito e Egll, derrotando
Aldebaran e Crosby. — Correndo pou-

Os «forfâits» para
a reunião de hoje

Até às 18 horas- de on-
tem haviam sido entre-
gues os seguintes "for-

faits" para a reunião de
hoje:

—MURSA
—CORAMINA

— RETANG
— HONOLULU
— SHAHPUR
—ESQUIVA

— PILHÉRIA
S. PRINCESS
ARROZ AMARGO

8
9

Para os leitores
O nome do diai

LA GUASA
•

Falam muito:
PAISTHER

•
Pode chegar o dia:

ENGLAND
•

Dois favoritos'.
LOVELÂCE e

FLAMBOYANT
•

Acredite quem quiser:
FRONTAL

Um segredo:
INTRÉPIDO

Na Berlinda:
LUISIANA

ttUMI.MJl.um» mmmmmmm.Ull ¦ II—Ull li UM iimmx. i*-**«

í

Distúrbios sexuais — Vias uri-
I I* ii i "árias — Ginecologia — Sífilis

Df. JUlIO fV\aCeCIO— Blenorragia - Cura rápida
— Rua da Quitanda, 20 — 2V

andar — DAS 9 AS 12 E DAS H AS 18 HORAS — TEI..: 22-8051.

KALI, n.o 3, rateou na ponta, Cr$ 45,00.
CrJ 33,00.

PLACÉS: — Do n.~ 3, CrS -8,00-, do n." 2, Cr,$ 22,00; do n.» 1. CrS .12,00.
CARACTEiltcsTICAS DE KALI; — Feminino, alazão, quatro anos, ParaniU

Vítor Hugo em Coleen, do sr. Mlg'i;:l Gil.
ENTRAINEUR: — Miguel Gil
TEMPO: — 105" 2/5.
DIFERENÇAS: — Trsê oorpos e dois corpos.
MOVIMENTO DO P,\REO: — CTR.?. S45.230,00.

PANTHER, 59 quilos. — No dia 15
ile dezembro, na areia leve, em 2.200
metros, sob a direção de Dario Morei-
ra, com 55 quilos, derrotou Origon, To-
riblo, Bakelita, Sans Poute o Aclram.

Continua em ótimas condições. —
Sírio candidato ao triunfo.

MIEL ROSA, 55 quilos. — No dia 16
de setembro, na grama leve, em 4.000
metros, sob a direção de Justinlano Mes-
quita, com 60 quilos, foi último para
Tirolesa, Lord Antibcs c Pardalllan. —
Ainda nfi.o disse ao que veio. — Pos-
sivel melhorar os fracassos anteriores.

Bom nzar.
REPÓRTER, 55 quilos. — Estreante.

Filho de Fui Beauty, vitorioso na
Argentina; — Ha f«5.

SHAHPUR, 52 quilos. — Não cor-
rerã.

EAGLE PASS, 5R quilos. — No dia
23 de dezembro, na grama úmida, em
1.500 metros, sob a direção de Dario
Moreira, com 56 quilos, escoltou Lover's
Moon derrotando Winter King, Toribio,
Origon, EI Tigre, Retang, Cupletista e
Miss France. — Anda bem. — Conse-
guindo folgar na ponta, poderá ganhar.

KURDO, 52 quilos. — No dia 9 de
dezembro, na grama pesada, em 1.000
metros, soh a direção tle Osvaldo Ulloa,
com 5 Tqullos, foi quinto para La Gua-
sa, Sans Route, Pujanza e Varslty. der-
rotando Eagle Pass e Laurina. — Vem
cle fracas atuações. — Está no re-
tr.ospecto" da cnsa.

MARSHALL, 50 quilos. — No dia 22
de dezembro, na areia leve, em 1.600
metros, sob a direção de Luis Rigoni,
com 57 quilos, escoltou Praclnha, der-
rotando Guaruman, Manguarlto. My
t.ord, Bananal, Aciram, Algarvc, Crato,
Granito e Cato Frio. — F,' bom o seu
estado, mas a turma de agora c forte.
— .-'emente se passar para a areia.

WINTER KING, 56 quilos. — No dia
23 de dezembro, na grama úmida, em
T.5O0 metros, sob a direção de Luis Diaz,
cnm 57 quilos, foi terceiro para Lo-
vor's Moon e Eagle Pass, derrotando
Toribio, Origon, El Tigre, Retang,
Cupletista e Miss France. — Anda ti-
nindo. — Agora «5 uma das forças. —
Vale arriscar.

LAURINA, 52 quilos. — No dia 23
de dezembro, na grnma úmida, em
1 800 metros, sob a direção de Luis
Diaz, com 61 quilos, foi terceiro para
La Fontalne e Vigorosa, derrotando
Happv Haven e Sans Route. — Bom
reforço para Winter King. — Anda
bem. „ _i

RETANG, 58 quilos. — No dia 23
de dezembro, na grama úmida, em 1.500
motros, sob a direção de Doihingos Fer-
reira Sobrlnoh, com 60 quilos, foi séti-
m> para LoverVs Moon, Eagle Pass,
Winter King, Toribio, Origon e El Ti-
gre, derrotando Cupletista e Miss Fran-
ce. _ Se correr aqui também figurará
com íxito cnso a pista esteja normal.

SALADITO, 49 quilos. — No dia 8
de dezembro, na areia pesada, em 1.400
metros, sob a direção de Adão Ribas,
c.-m 56 quilos, foi quinto para Magana,
Bakelita, Cupletista e Espumoso, derro-
tando Rifle e La Plumn. — Aqui a
turma é forte. — Não gostamos.

—O-
V> FAItEO — AS 17 10 HORAS — 1.300

METROS — CRÍ 40.000,00.

(•) — Coiit prdrrttno dos mil metros.
PISTA DE AREIA LEVE.

SEGUNDO PAREÔ — AS 14,55 HORAS — 1.400 METHOS — PRÊMIOS: —
CRS 40.000,00 — ?R$ 12.000,00 — CRS 6.00O.00 E CINCO POR CENTO
AO CRIADOR DO VENCEDOR — ANIMAIS NACIONAIS DE QUATRO
ANOS, S)',Vt MAIS DE QiJATRO VITÓRIAS NO PAtS — PESOS CA
TABELA, COM DESCARGA.

VENCEDOR DUPLAS '
POULES RATEIOS POULES RATEIOS

20.529 — 37,00 12 2.321 134,00

18.332 -- 31,00 13 2,221 140,50
18.332 — 31,00 14 3,463 00,00

7.768 — 72,00 22 721 433,00

30.92:' — 37,00 23 6.460 48.00
20.92.3 — 27,00 24 6.940 45.00

2.BS0 — 210,00 33 2.952 106,00
34 10.3.15 30.00
•14 3.607 860,00

lc Marroquino, 52 quilos, J.
Mesquita

2' Manguarito, 56 quilos, Luis
Rigoni 

3» Bananal, 56, R. Urblna . .
4» Osculo. 56, D. Moreira . .
5' Accordeon. 56 quilos, Fran-

cisco Irigoyen
fíi Croydon, 56, D. Ferreira ..
T» Madrigal, 52, O. Macedo ..

MARROQUINO, n.o 2, rateou na ponta, Cr$ 27,00. — A dupla 23, rateov
CrS 48,00.

PLACÉS: — Do 1." 2, CrS 20,')C; d«i n.o 4, CrS 16,00.
CARACTERÍSTICAS DE MARROQUINO: — Masculino, tordilhó, quatro anos,

Sio Paulo, Funny Boy em Homelanri, do Stud Vice Rei,
ENTRAINEUR: — Valdemar Costa.
TEMPO: — 86'" 4/5.
DIFERENÇAS: — Um corpo e meio e três corpos.
MOVIMENTO DO FAREO: — CRS 1.138.090,00.
PISTA DE AREIA LEVE.

TERCEIRO PAREÔ - ÁS 15,20 HORAS — 1.3O0 METROS — PRÊMIOS: —
CRS 40,000.00 — CRS.12,000,00 —, CRS 6.000,00 E CINCO POR CENTO
AO CRIADOR.DO VENCEDOR — POTROS NACIONAIS DE TRÊS. AN03,
SEM VITÓRIA NO PAIS — PESOS DA TABELA.

V1SNUEDOR
POULES RATEIOS

1^ Fair iiird, õo quilos,
niano Mesquita'.' .

2'J Nocaute, 55 quilos,'
Moreira . ,

3f Saigon, 56, L
4'' Ilesperus, 56,
5» Prisco, 55, D
6--' Balancim, 55

Meszaros .

Justl-

Dario

Rigoni . . .
L. Dlaz . .
Ferreira . .

qull.os, Lagos

17.995 —

9.0.13 —
13.983.,-
17.848 —

7.766 —

1.613 —

30,00

60,50 '
39,00
30,00'
70,00

338,00

DUPLAS
POULES RATEIOS

12 3.320 92.50

Não correu: Coromy.

13
14
23
24

33
34
44

3.675
3.905
6.318
7.446

837
9.153
3.746

83,50
89,00
49.00
41.00

367.00
32,50
82,00

Habê

Morreu Olindaia
Acidenfaitdo-ss tra carreira inicinl

de ontem, com espetacular queda,
morreu o nacioiiaí OLINDAIA. A
filha de VICTOR HUGO, cuja cam-
panha em nossas pistas foi fraquis-
sima, caiu, na aüiira dos 1.000 me-
tros, projetando o seu piloto, Jupira-
ci Graça à rfistdncw, sem haver nada
de grave eonlra o mesmo.

BETTING•
— POTRANCAS NACIONAIS
TRÊS ANOS, SEM VITÓRIA
PAIS — PESOS DA TABELA.

DE
NO

ENGLAND, 55 quilos. — No dia 16
de dezembro, nn areia pesada, em 1.400

(Conclui na 5.* página)

FAIR BIRD, n." 4, rateou na ponta, CrS 30,00. — A dupla 34, rateou
Cr? 33,50.

PLACÉS: - Do n.» 4. CrS 17,00: do n.» 6, Cr$ 24,00.
CARACTERÍSTICAS DE FAIR BIRD: — Masculino, castanho, três anos, P«-

raná, Fairbland »ra Melancólica, -Io sr. Moisés Luplon.
ENTRArNEUR: — Mário de Almeida.
TEMPO: — 82" 3/5.
DIFERENÇAS: — Um corpo e v.ir corpo.
MOVIMENTO DO PAREÔ: - ,CR$ 1.102.970,00.
PISTA DE A «EI A LEVE.

•
QUARTO PAREÔ - AS 15,45 HORAS — 1.600 METROS — PRÊMIOS: —

CRS 45.-J00.00 ~ CRJ 13.SOl',0C — CRS 6.750,00 E CINCO POR CENTO
AO CRIADOR DO VENCEDOR — ANIMAIS NACIONAIS DE TRÊS
ANOS, bEM MAIS DE UMA VITORIA NO PAIS — PESOS DA TABELA.

VENCEDOR
POULES RATEIOS

I» Panchito, 55 qull03, Domin-
gos Ferreira 26,396 — 14,00

21.' Sun Valley, 55 quilos, F.
Irigoyen  26.395 14,00

3'.' Paô, 55 quilos, Dario Mo-
reira 

iii Herval, 56, L. Dlnz ....
ü* Sorriso. 55 quilos, Lagos

Meszaros

N5.o correram:
EI Gin, Coronet,
e Açude.

DUPLAS
POULES RATEIOS

11 14.129 22.00

12 9.840 82,00

Kantar, Egil

8.563 - 43,00 13 10.015 «1,00
9.884 - 37,00 14 2.023 155,00.

1,441 — 260,00 33 1.983 158.00
24 365 859.00
34 858 366,00

(Conclui na 5." pagina)

Criação confinada...

NEM SALA com 12 peças — NEM
DORMITÓRIO com 11 peças
VENDE-SE ISOLADAMENTE QUAL-

QUER PEÇA DO NOSSO STOCK
A Nnluçfló moderna «"• iiiunt.tr o t-|>nrtain<mto com pei-ux ode-
«iiiíiiIiin... ki-iu n iiiilliiumlo recurso de móveis Htiindiirnl/adtis!
Pnra todo*, on compartlmentoN dntnéHtlcnN, illspoimis tle pet-nii
avulsas e de conjunto*. Intei-eam-ule*. «los mnis variadas tamanhos

em i-stilos.

MODERNO -- IMPÉRIO -- CHIPPENDALE

MOBILIÁRIA REAL
PÀ0IMTA 0 1'AOÂMSNTO

Rim (V) CiitHe, 100 — TH,: 25-4002
HO TEM08 MÓVEIS NOVOS

_—--—A2ã^fcA^ } renda
duplicada!

com as melhores
criadeiras de pintos
e casas - colônia.

O aproveitamento total do espaço, dentro das condi-
ções de umn boa criação, recomenda as Criadeiras
para Pintos e as Casas Colônia "Xerém" de madeira
imunizada e durabilidade garantida.
A Criadeira, desmontavel, tem capacidade para 100
pintos em cada seçflo, que pode ser adquirida Cepara-
damente. As Casas Colônia, para 50, 100 e 200 aves,
economizam mio de obra, permitem melhor higiene,
controle gem! e isençBo de moléstias. E assim qualquer
pequena ares te transforma numa granja lucrativa,
graças ás Crli-leiras de Pintos e Casas Colônia "Xerém"!

INDÚSTRIAS XÉREM
IXFOIIÇftO f vindas ,

AV. MO MANltô, 14 - 14,« ANDAS - Tfl, M-éMI
r-.i.i... i i.»,.,.!.. RU ••„.,. ,,,.,n» Mim, jf ((Ml* I

rttrlt» M-..i.„.*.l .1. M.,1.,,.,1

t

L1 •¦¦»

^Vr^rr-g-gg^-i* ..,. .,.,-, ggvv-g':-'- •¦:¦:-
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^AREA^PENALTY

i!p^P^K*í^ y por SANTANTONI-^/N

Identificado o mordedor de Santos
Ao findar o jogo enlre botafoguenses e alvos, a -nossa, reportagem

procurou indagar quem tinha, sido o autor da dentada no lábio superior
de Santos. Fomos ao vestiário do 8. Cristóvão, sob a ameaça das me-
tralhadoras da, P, E., e, ali vimos a dentadura do Tórbis pendurada, na
parede. O zagueiro alvo eslava pois, fora das nossas investigações. Depois
seguimos pelo "corredor polonês" e encontramos Carlito Rocha, O maio-
ral bolufoguense, chamando o nosso repórter a um canto, segredou:

Fica firme que a dentada que o Santos levou foi fatidiea.
Como assim:' — perguntamon.
Os dentes penetraram nos lábios do meu "crack"!..,
Temos provas quo Tórbis não perdeu ninguém; •*
Digam que foi êle, pelo amor de Deus.'..,
Mas éle jogou desdentaão Carlilo!
Eu sei quem foi, mas, é bom silenciar...
Diga quem, foi que nós nada publicaremos.
Pois bem: quem mordeu, Santos, por engano, foi o Biriba!

ESPETÁCULOS EMPOLGANTES
ê ¦* ImlPt&eJjktg

Nunca iii uma peleja tão violenta e. cheia rie incidentes comn esta!
Você dis isso porque não assistiu o jogo Botafogo si S. Cristóvão.

U brigaram 22 homem!...

^Lm^rtia^ui

«,.» [/ ]/f ^*

No bonde

1008 EQUIPES
Há muita gente que «e ilude acerca da «olidez do «padrão»

brasileiro de futebol. E' preciso encarar a situação friamen-
te, para que possam ser bem examinados todos os seus aspec-
tos. Com o advento do profissionalismo, cresceu extraordi-
nàriamente o número de jogadores em todo o país, mas não
houve melhoria em proporção razoável. Depois, então, que
«inventaram» essas tolices de jogador especializado em mar-
car êste ou aquele adversário, temos observado a que desa-
pon tamento» leva êsse estranho critério de «especialização».

* *
Entusiastas por índole, somos um povo facilmente infla-

mável. E justamente por sermos «inflamáveis», freqüente-
mente nossas aspirações no futebol ficam reduzidas a cinzas...
Começa que não gostamos de respeitar as leis. Se houvesse
maior acatamento às determinações legais, por certo os clubes
teriam treinadores menos fantasistas, porque andam por aí
indivíduos «curiosos», sem preparação técnica nem experiência,
a tomarem tempo das organizações esportivas sem lhes ofere-
cerem resultados compensadores, porque, na verdade, nada
sabem de técnica de futebol ou sabem insuficientemente o que
é preciso para orientar bem uma equipe.

* *
Faltam-nos jogadores bons. Dai a luta dos clubes por

elementos já feitos e sua indiferença pela preparação de «va-
lores novos» . Tal politica é errada, mas devemos reconhecer
que os clubes, depois da implantação do profissionalismo, nada
mais fazem do que pensar na constituição de suas equipes
• muitos até, além dessa preocupação, se absorvem r.o cotejo
de suas possibilidades financeiras, para a organização dos orça-
mentos da seção de futebol profissional em cada temporada.
A melhor maneira de enfrentar a crise de bons jogadores
está na preparação lenta, mas persistente, de novos praticantes
do jogo, que, seguindo orientação elevada, possam ir, progres»
sivamente, ganhando técnica e experiência. Para isso, é
mister possuir bons treinadores, o que não há em quantidade

INFÀNTS DE FUTEBOL!
José BRÍGIDO .

suficiente em nosso pais. Um mau treinador, em vez de
ajudar uma equipe a se reerguer, aniquila-a inteiramente.
Entretanto, não se pensa em fazer treinadores. A renovação
de valores tem que ser completa, abrangendo jogadores, trei-
nadores, juizes, fiscais de linha, etc. Na parte que abrange
os dois primeiros grupos, torna-se necessário agir com sen-
tido didático.

. * * *
Enquanto, no Brasil, se aboliu definitivamente o futebol

infantil, na Argentina, nada menos de 1008 equipes se ins-
creveram para disputar o 11 Campeonato Nacional Infantil,
organizado naquele país, sob o patrocínio de uma Fundação
de Auxílio Social dirigida por Eva Perón. Não negamos que
o futebol infantil deva ser cercado de cuidados excepcionais,
principalmente no lado moral. O campo de jogo deve ser
adequado, assim como a bola, o tamanho das metas, o tempo
de atividade, etc. Se os guris forem orientados consciente»
mente por homens moralmente capazes de desempenhar tão
delicada função, dando-lhes ao mesmo tempo que instrução
técnica e preparação física, com assistência médica perma-
nente, lições de boa educação esportiva, dentro de poucos anos
possuirá o país que seguir êsse programa uma reserva de jo»
gadores magníficos. Não se venha dizer que isso é fantasia.
Os argentinos estão no caminho certo. Vemos, entre nós,
que só excepcionalmente será possível reunir dois ou três
legítimos «cracks» provindos de «peladas», porque muitos jo-
vens, de promissor futuro no futebol, são arruinados por trei-
nadores incapazes e por si mesmos, deixando-se iludir pela
louvaminha fácil de certa imprensa e pelo «cartaz», exagerado
de locutores fogosos, esquecem-se de que o atleta, para manter
seu prestigio, tem de pensar seriamente em sua preparação
físico-técnica, preservando sua saúde e levando vida regrada
e sadia.

* * *
Sigamos o exemplo da Argentina, mas façamos obra sã,

com intenção patriótica, sem conspurcarmos o trabalho com
picuinhas e reles competições de partidarismo clubístico.

Fim de semana em Icarai..*
ii H:

»»i

11^^

—» Você riu oom» fiemi • lábio »u- .
p-rior de Santos depois da dentada que '
lhe deu Torhis? j

—• Que absurdo vurè *§(» dizendo! !
Torhis ns» dentadura .postiça, e, du-
"ate • conflito, ei» estava no vestia-
rio!... •

Artiguete com alfinete
O Jogo dò Botafogo s S. Cristóvão se

transformou em tourada, porque, o
.lula Glmenez Molina, que ê aripe.to das
touradas, acha que o futebol é para
homem, como dizia antigamente Carli-
io Rocha. Alvos e alvl-negros dispu-
taram uma "pelada" quando Pirilo se
lembrou que era do boxe: Ardeu Tróia
e a b»***a. loi geral. Apenas não vimos
luta son e Ruarinho, do Botafogo
e cel" Budan, do S. Cristóvão.
O Iolina gostou muito do espe-
tàculo de "cathc-as-catch-can". não to-
mando nenhuma providência para im-
pedi-lo. Por fim, don Caracoles Moli-
na resolveu expulsar todos os jogado-
res de campo, voltando atrás, em vir-
turle do físico de Carlito Rocha, que
nio é nada "sopa"... Resolveu esco-
lher a dedo os "criminosos" e estes
foram Pirilo, Paraguaio, Tórbis e Luis
Borracha. Ao se dirigir ao vestiário
Gimenez Molina, exclamou:

— "Mui hien! Hoy vi unia autêntica
lersda! A los toros, hermanos!...

Nâo esperava por essa "bomba"!
Nunca pensei que o Madureira vences
se no gramado e no Tribunal!

Então o tricolor suburbano devia
rie ganhar quatro pontos na tabela e
não, dois.
Dolorosa interrogação

O Botafogo apresentou em plenário,
no julgamento que perdeu para o Ma-
dureira, duas folhas rio í-cjistro de
hotel, provando que o "dr." Valdemar
Alves da Silva havia estado cm Sete
Lagoas em determinado dia.

Essas folhas, que foram arrancadas
de um livro dc controle policial, pode-
rão levar ò Botafogo aos tribunais por
ser infração gravíssima.

Quando o advogado Maninho Vivei-
ros dc Castro soube que tinha havido
um roubo na localidade de onde veio
Genuíno, e, a policia andava a pro-
cura de folhas desaperecidas de regis-
tros de hotéis, ficou atrapalhado e
pensou entre os seus botões:

Quem será o outro!?...
No barbeiro

Sou sêocrlstovense e na hora da
briga o meu clube se defende com unhas
e dentes!

Então n Tórbis nno está nesse
páreo. Usa dentes postiços!...

Escuridão...
Na última reunião do Tribunal de

Justiça, da T. M. F.. quando ia ser
decidido o caso do Jogo Botafogo x 8.
Cristóvão o presidente desse órgão, o
esportista Darci' Roquete Vaz, sabendo
que as luzes Iam ser apagadas em vir-
tude do racionamento de luz, disse pa-
ra os advogados da defesa-dos jogado-
res indiciados:

Peço aos drs. que concluam as
suas exposições com rapidez, porque, eu
não quero votar no escuro. ..'.
Í?5:ograma da semana

DESCULPE A POEIRA — O que disse
o Maninho ao "Homem da pasta pre-
ta".

ÁGUAS TRAIÇOEIRAS — Tribunal de
Justiça.

PELES VERMELHAS — Turma dos"barlris".
"CAVALHEIRO DA BANDEIRA NE-

GRA — Carlito Rocha.
LAGOA DOS MORTOS — Entidade

de Sete Lagoas.
OS MISERÁVEIS -- P. E.
CONDE EM SINUCA — Antonio Ave-

lar.
DEVASTANDO CAMINHOS — O Bo-

tafogo • seus recursos.

São os homens do esporte que o complicam"
Quase nove horas esbanjadas, consumindo «cera com ruim defunto» — Detalhes da reunião em
que o Tribunal de Justiça da FMF regeitou a denúncia contra Genuíno — Uma das partes rece-
beu o processo, para vistas, já com o parecer do auditor — E êste acredita em tudo: — igno-
rância e má fé — Estranha surpresa dpo sr. Viveiros de Castro : — O Madureira não deveria

— fazer questão dos dois pontinhos ... 

O SONHO DO «TIJOLO»

— Que pesadelo! Bl, ivgo hoje, que lenho de ir atuar no campo éo
tonsucesso!...

0 Brasil no Campeonato Latino de Box
Convocação de técnicos e pugilistas

A Federação Metropolitana rle Pu-
gilismo, atendendo ho programa ela-
borado pela Confederação Brasileira
de Pugilismo, interessado pm intervir
no próximo Campeonato Latino-Ame-
ricano de Box Amador, a ler lugar
em fevereiro próximo, em Lima, no
Peru: cnm os pugilistas quo ostenlani
na ocasião a melhor forma técnica
e conrliçfies físicas; — esla organi-
zando um grande espetáculo pugllls»
llco a ter lugar na segunda-feira, rila
34 de janeiro próximo, nn Palácio dc
Alumínio.

Pat-H organizar êsse programa e o
qui deverá sr realizar nu próximo
dia 39 cm Sfto Paulo, aos cuidado»

da Federação Paulista de Pugilismo,
a Federação Metropolitana solicita o
comparecimento. na próxima quarta-
feira, dia 2 de janeiro, na sede da
Confederação, à rua Pedro I, as 'JO
horas, dos seguintes treinadores e pu-
gilistas: Frederico Puzone, .losé Santa
Rosa, Vanderlei Queirós, Bráulio Ro-
drigues. José Pereira. Luís Carlos
Pinto, Claudionor Pereira. Geraldo Go-
mes da Silva, Celestino Pinlo c Fran-
cisru Assis dos Sanios.

Na mesma ocasião, são convocados
os seguintes membros do Departamen-
lo Técnico: It. A. A. Coutinho. An-
tfinio V. Mendonça. J. E. Rodri-
rucs e Moaeir Lopes.

ALGUÉM LHE DEVE?
Promissórias, duplicatas, vales, tudo, enfim,
que represente valor. — Rua da Quitanda, 3
— 3' andar — Salas 310 a 314 — Tel : 42-0080

VIAS URINÁRIAS E HEMORRÓIDAS
\(;i;nAM ou rnoNicAH — pkokiata - «f.xh.a - hins

¥, l I.F.TIIA — D0J3NOAM l»AH HKNHOIIAS — DOEKÇA8
ANI »IU,TA.S.

Tratamento rápido om 10 ínjetjôos intramustulares
Dr. Mário NoV61 Horàrím «im i k*. \t ** tt»* t n*.
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Nãu houve surpresa no pronuncia-
mento do Tribunal de Justiça da P.
M. F., favoravelmente ao Madurei-
ra, no caso do jogador Genuino; que
levou ao auditório da Associação
Erasileira de Imprensa, na noite dc
ante-ontem, centenas dc esportistas,
uns interessados o outros apenas to-
mados da sensação que se féz em
torno daquela questão — uma quês-
tâo simples, doméstica administrati-
va, puramente administrativa. Du-
rante exatamente 9 horas, com pou-
co mais de uma hora de intervalo,
para o jantar, foi a questão deba-
tida paia, finalmente se decidir o
Tribunal pela regeicâo da denúncia
rio Botafogo, por reconhecer certa e
legal a condição dc jogo concedida
pela Federação Metropolitana.

ASSENTO ESPECIAL, — A con-
vile do sr. Darci Roquete Vaz, pio-
sidente do Tribunal, tomaram parle
numa galeria especial os presidentes
dos clubes, e os confrades Célio dc
Barros tA. C. D.* e Ricardo Srr-
ran (D. I. E.) Posteriormente, íoi
convidado o sr. Ibsen de Rossi, há
pouco eleito presidente do Botafogo.
Aberta a sessão, falou o sr. Alfre-
uo Tranjan, relator, que Informou dos
detalhes do processo. Disse que •
Federação Mineira informara que o
Campeonato da Liga de Ste Lagoas
é promovido por esta última enti-
dade; criticou a Insegurança da en-
tidade mineira, informando, primei-
ro, que Vadinho tomara parte no
último jogo c, posteriormente, o con-
trário: — não jogara. Deu a conhe-
cer o parecer da Auditoria, que en-
tendia poder Genuino atuar pelo Ma-
dureira em jogos amistosos, no cam-
peonato de 1Í152, mas não no do cor-
rente ano. Aliás, o sr. Fabiano de
Barros Franco, parece, não sabia
bem o que queria dizer... Em cor-
lo ponto, diz acreditar ter havido
ignorância da Lei, por parte do Ma-
dureira; mais adiante, entretanto,
acredita ter havido má fé... Con-
tinuando, disse o sr. Tranjan hn-
ver procurado, na C. B. D., co-
nhecer os impressos em que são so-
licitadas as transferências. E que
não encontrou, em nenhum deles,
qualquer exigência acerca da parli-
cipação (lo interessado em jogo de
último turno. Consultou, igualmente,
numerosos processos de transferência.
Encontrou, em muitos, referência
aquele detalhe, verificando, porém,
que se traia apenas de uma praxe
das federações. Nenhuma obrigação
è atribuída a estas quanto à infor-
mação de que o jogador tenha par-
tlcipado de jogo de último turno.

AS RAZOES BO BOTAFOGO —
Durante 1 hora e 15 minutos ta-
lou o defensor do Botafogo, Ema-
nuel Viveiros rie Castro. Começou
mal, admirando-se do «espirito de
luta do Madureira, penúltimo colo-
cado na tahela e,í portanto, não ar-
riscado a ascender ou descer — e
de admirar que o Madureira esteja
leonlnamentc empenhado na disputa:..
Ora, foi exatamente o Botafogo que
empenhou o Madureira, denunciando
um ueu atleta. Reíere-se aos do-
cumentos: — afirmativas ria Fe-
deração Mineira e da Liga de Sete La-
goas, de que Genuino e Vadinho ha-
viam disputado o último jogo, no úl-
tlmo turno. Procura, a seguir, con-
vencer serem a mesma coisa a Fe-
deração e a Liga; em caso contra-
rio, seria a morte do futebol orga-
nizado, porque, então, terminado, por
exemplo, o Campeonato Paulista, os
vcraks» do São Paulo iriam reforçar
as fileiras de um clube da Liga de
Marllia. Entende que a expressão
^.•Federação», do art. 17 da Lei de
Transferência, lem senlido genérico,
e que interpretação em contrário é in-
fantil e primária. Mais adiante, alri-
bui ft. «excepcional negligência do Ma-
dureira» o acontecimento de acordo
com o conceito de culpa rio art. 13
do Código... Penal. E desanda a rldi-
eularizar o secretário do Madureira,
citando fatos particulares que, afi-
nal, nada têm a ver cnm o caso.
E pouco depois apresenta novo do-
cumento: — uma folha arrancada
rio livro dc registro do Hotel em que
se hospedou, em Sete Lagoas, o emis-
sário do Madureira, para provar que
êste estlvcra naquela cidade duas vê-
zes, em cntendimonlos com Genuino

 coisa que náo surpreendeu a nin-
guém: público e notório era o fato.
E mais: — esteve (êle. o sr. Ema-
nuel Viveiros de Caslro cm Sete La-
gons: acha que Genuino, além de
Ignorante é exótico porque, a Iodos os
representantes ric clubes — rio Rio c
rie Sfto Paulo — nue lhe convidavam.
rllzln fazer questão rie se tornar lli»
campeão pelo ueu liulio. E concluiu
dizendo que «O Bola rogo considera
demagogia nR mais baixa expressão a
ímim. o Jnirn •-> ganha nn rninpn» —
lr««e quo, "llrts. muilo lhe dORgOlta.

AK RAZAM lio MADÜBBII.A —
Com n palavra, a «egulr. o ir. Gbn-
i/..i .Soarr» do Moura Filho, defen-
•nr dn Madureira começou por aílr-
rnni' nlm haver piflrmllilii levanlnr
»u»|ieitAn de (loli. membroa do Trl«
hunali mrrniiriiH ilo Botafogo (refe-
ilu*»» nt,» »,*. Il-pilqur' H-ilim» "
Gti-lrln Otávio OulmaráMJi aaudotl
a Cm» do JoritalIlU e ao ff, Hivii
ile Itiin-I r IwIhkoii: •¦ «Dixeffl flu*
HttiU -l-fníilcriil" o Klumlifnír: e
i»„' riu- nio n rtanfU7* Haferlu-M ao
liulio (Indlinriilo ti„ piiiif**", ttut

iii)*UUit„i ti* iiil t*n»tl* i|"i l»l'-
Kiarna lt» dHfrniiniid* ae*WTl«. fW*
l.ii.ad'. num *#ip*iiiw(. » mia ãnii'1,.

•4* imi ...«,*«.!,, ft,"44

lull, depois, o que sc purleria esperai
do tão -.criticado depoimento dos jo-
gadores, ou «de um jogador Ignuranle
e exótico», que vive descalço, em
Sete Lagoas, que levado a enfrentai
a imponência do uma sala ac Tribu-
nal, como a da Federação Metropo-
litana, com as suas cadeiras altas...?
Frizou que «invalidado de jogo só
se pede com documentos e não com
declarações de um Genuino»; que no

seu pedido, o Botafogo não féz refe-
rência á condição de jogo. Salientou,
para demonstrar a não interferência
da Federação Mineira no Campeonato
da Liga de Sete Lagoas, que aquela
Federação, para responder às infor-
mações pedidas pcla F. M. F., no-
cessitou recorrer a. Liga de Sete La-
goas. Extranhou o fato de ter re-
cebido o processo, para vistas, jâ
com o parecer do auditor, o que lm-

poria dizer que a opinião da Audi-
torla é unilateral; chamou, ainda a
atenção para o fa,lo — que o auditor
parece desconhecer — de que os jo-
gadores das Ligas sò se inscrevem
nas Ligas, não nas Federações, não
se aplicando, pois, o art. 17 da Lei
do Transferência, «cujas disposições
só abrangem as capitais dos Esta-
dos, isto é, os campeonatos de certo

(Conclui na 7.» página)

Jogará o sub-líder com o Canto do Rio, em-¦"
Caio Martin?» 'JF

¦ '•£. í
'.*,'.'.*.v.*,v.¦,¦¦-:¦:.:¦;':'..'... .¦.'.¦.-¦'.v,v.-. ¦¦.,-.:¦¦¦-.vv-:¦:.:¦ :*xO';-:*:*.'.¦.¦.'.¦.','.','.¦.¦.¦.-.-.:.¦ -J . *.-. -. ¦¦',':¦''¦'^'^'','t'lü^*flfi3^<^i¦'¦¦¦,¦¦¦'¦¦¦ *

 Defensores', da equipe banguense. i^ '"''''.' -'&
Deverá ser êste o jogo mais inex-

pressivo da rodada, em virtudu da
desproporção de forças existentes
entre o Bangu, sub-lider do cam-
peonato, e o Canto do Rio, lider
absoluto da tabela, de baixo para
cima.

No turno, na rodada dos 1-1, o
Bangu nâo escapou do sortilégio e
empatou com o Canto do Rio, sur-
preendentemente. Hoje, porém, as
coisas não devem correr assim, se-
gundo pensam o Nascimento e o
Ondino, que esperam ganhar "de
colher".

Que tudo se faça em. paz, sem¦-!
violência, para que o vencedor, seja;;
qual fõr, não tenha seu triunfo'/
desmerecido peio que íõr derro-..,*
tado. , -'¦•" .'.'•'; y.~*

QUADROS PROVÁVEIS ;r V,
CANTO DO RIO: — Horâciê.;';;

Wagner e Cosíne; Vlcentinl, Edé- ::
sio e Serafim; Binha (Raimundo),
Carango. Emanuel, Peráclo e Jairo.' ;.

BANGU: — Osvaldo; Mendonça e'v
Rafanelli; Rui, Mirim (Alaine) *TJi
Iraml; Djalma, Zizlnho, Moaeir y
Bueno (Joel), Vermelho : e Nivlo...'
(Moaeir Bueno). r

¦mm

Hotel Fazenda Canméa
Situado na cidade de Vassouras, a uma altitude de 450 metros,
em clima reconhecidamente seco, o extremamente agradável, des-
tina-se a receber pessoas sadias, tiue procuram recreio e distra-
Cão em ambiente familiar. Informações; — Bua Senador Dantas,

¦ 77 —¦ Loja — Tel.: 42-5531. —

¥¦ .¦¦¦*¦>

í-<-*#'¦-.
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DIÁRIO DE NOTÍCIAS Domingo, 30 de Dezembro de 1953

. I, TACOS
¦*. XL;y .'-......' '

A^partir de Cr$ 40,00 o mt2. Ripas a Cr$ 1,30.
Cáibros a Cr$ 5,25. MATEM AD LTDA. —
Rèa do Equador, 306 — Teles: 23-3866-43-4326

S&O LOURENÇO
G RAN D E O TJE L

O^vose confortáveis apartamentos. Çuartos de banho em cores
*e5 colchões tle molas. — Conceito familiar. — Tratamento de

primeira ordem;!.—. Próximo às fontes. Informações e reserva

nj) Kio, com o sr. Batista — Tel.: 30-3174, cnm direito a dieta,

I  sem alteração da diária. ""'%'. !

GEL RAN
LOJA

23-4742
OFICINA
43-8784

feMA SENHOR DOS PA^OSyeSegO,

JAÍPY — Máquina de escrever de fabricação
francesa -— Rua Senhor dos Passos, 85

A CORRIDA DE ONTEM
(Conclusa* da 2.* pagina)

PANCHITO, n.« 1, rateou na ponta, Cr? 14,00. — A dupla 11, rateou
Cr? 22,00.

PLACÉS: -- Nao houve.
.. CARACTERÍSTICAS DE PANCHITO: — Masculino, castanho, três anos, SSo

Paulo. Hunter's Moon em Park Aver.ue, do Stud Seabra.
ENTRAINEUR: — Juan Zuniga.
TEMPO: - 100" 3/5.
DIFERENÇAS: — Dois corpos e meio corpo. ,;«>.,
MOVIMENTO DO PAREÔ: — CRS 855.050,00.
PISTA DE AREIA LEVE.

QUINTO PAREÔ — AS 16,15 HORAS — 1.500 METROS r- PRÊMIOS: —
CRS 30.000,00 — CRS ».000,00 — CRS 4.500.00 E CINCO POR CENTO
AO CRIADOR DO VENCEDOR — (DESTINADO A JÓQUEIS ATUANTES
NO HIPÓDROMO bRASILEtRC. QUE NAO TENHAM OBTIDO MAIS DE
DEZ VITORIAS ESTE ANOI ANIMAIS NACIONAIS DE CINCO
ANOS. -4'.!pE NAO TENH4M GANHO MAIS DE CRS 160.000,00, EM
PRftMIOS DE PRIMEIRO LUGAR NO PAIS — PESOS DA TABELA,
COM SOBRECftRGA E DESCARGA.

VENC1SÜOR
POULES RATEIOS

DUPLAS
POULES RATEIO!:

18.00

32,00

79,00
83,00

135,00
360,00
329,00

11

12

2.798 —

8.035 —

13 15.684 —
14 6.956 —

23 5.722 —
24 1.841 ~-
33 2.612 —
34 5.410 —
44 461 —

139,00

48,00

25,00
56,00

82,00
211,00
149,00

72,00
842,00

Casa de Mil Artigos
Deseja aos seus clientes e

amigos
BOAS FESTAS e

PRÓSPERO ANO NOVO
VNÊHME j. aina
AV. PRESIDENTE VARGAS, 1209 — Esquina

Tome de Sousa — Tel. 43-6707

1' Pesadelo, 52 quilos, R. de
Freitas Filho 38.524 .

2» Egregious, 54 quilos, V. de
Andrade  21.772 •

3» Don Pancho, 58 quilos, Luis
Coelho  8.712 •

4» Jeruqui. 53, A. Ribas . . 8.300 ¦
5» Rio Formoso, 52 quilos, S.

Câmara  5.117 ¦
6» Tarascon, 52, J. Araújo . . 1.921 •
7» Reuno, 56, G. Costa . . 2.100 •

Não correram:
Bingo e Toropl.

PESADELO, a.* 1, rateou na ponta, CrS 18,00. — A dupla 13, rateou
CrS 25,00.

PLACÉS: - D.D i.í 1, CrS 12.CÜ; do n.v 5, CrS 13,00.
CARACTERÍSTICAS DE PESADELO: — Masculino, castanho, cinco anos, Rio

Grande do Sul, Mariman e Aldeana, do Stud Itatupan.
ENTRAINEUR: — Alcides Morales.
TEMPO: — 94" 3'H.
DIFERENÇAS: — Meia cabeça e cinco corpos.
MOVIMENTO DO PAREÔ: — CR$ 1.409.150,00.
PISTA DE AP.EÍA. LEVE.

SEXTO PAREÔ - AS 16,40 HORAS — 1.600 METROS --PRÊMIOS: ~
CRS 30.000,00 — CRS 9.000.0O — CRS 4.500,00 — ANIMAIS ESTRAN»
GEIROS — PESOS ESPECIAIS.

PLACÉS: - Do n.v 1. CrS 20.00: do n.v 2, CrS 23,00.
CARACTERÍSTICAS DE RIO VERDE: — Masculino, prelo, seis anos, Rio

de Janeiro, Alíller e üolondrina, do sr. Jorge .Tabour.
ENTRAINEUR: — Mario de Almeida.
TEMPO: - i.5" 1/5.
DIFERENÇAS: — Meio corpo e dois corpos.
MOVIMENTO DO TAREO: - CRS 1.468.880,00.
PISTA DE AUETA LEVE.

•

NONO PAREÔ -' ÂS 18,10 HORAS -1.400 METROS - PRÊMIOS: -

CRS 40.0C0.-J0 - CRS 12.000,00 - CRS 6.000,00 E CINCO POR CENTO
AO CRIADOR DO VENCEDOR. — ANIMAIS NACIONAIS DE QUATRO
ANOS, SEM MAIS DE UMA VITORIA NO PAIS — PESOS DA TABELA,
COM DESCARGA PARA PRENDIZ.

B B T ll'-/ N O

VENCEDOR
POULES RATEIOS

DUPLAS
POULES RATEIOS

1» Oscar. 56 quilos, Luis Ri-
goni 8.785

2? Macabít, 56 quilos, Jobel
Tinoco 37.755

3» Indiscreto, 56 quilos, Luís
Diaz 3.677

4« Medieval, 56, O. Macedo '. 19.255
5<> Pirajui, 52, A. Ribas ... 8.355
6c Maratimba, 54, J. Portilho. 4.331
lo Guayanaz, 56. O. Reichel .. 3.521
8' Montanhês, 56, D. Moreira. 5.062
9v Monterrey, 56 quilos, R. de

Freitas Filho . . 1.007

Não correram:
Silver Lass, Murmúrio e Indo-

83,50

19,00

198,00
38,00
88,00

169,00
208,00
145,00
726,00

11 7.934 —

12 18.228 —

13 5.391 —
14 15.484 —
22
23
24
33
34
44

2.741 —
2.366 —
6.539 —

265 —
1.975 —

378 —

61,00

27,00

90,00
31,00

177,00
205,00
74,00

1.832,00
353,00

1.285,00

DECANA ffi»
ÜLCERAS GASTRO-OllODENAlS

«üoniolta com Kadloscop.n — 30,0(1 - Dlnenfinlirns , tratamento •'
dns úlceras gastro-duodenais, colites crftnicas e Iicmorréflna • ""'-'f

sem operarão e sem dor .: „«•'

CLÍNICA DR SANTOS DIAS
ENFERMAGEM A CAKGO DK PKOFIS8IONAI DIPLOMADA

DIARIAMENTE DAS I) Aa Mh30m E DAS 14 As 10 hnras
RUA SAO JOSÉ, «0 — 8" ANDAI. — TEI..: 33-IB30.

4, rateou na ponta,

lente.

CrS 83,50. — A dupla 32, rateouOSCAR, n.v
CrS 27,00.

PLACÉS: - Do n.° 4, CrS 20,00; do n.» 1, CrÇ 11,50; do n.» 8, Cr$ 32,00.
CARACTERÍSTICAS DE OSCA'.-*.: — Masculino, castanho, quatro anos, Sâo

Paulo, Valerian cm Ballathie, do RtviJ Ipanema.
ENTRAINEUR: - Geraldo Morgado.
TEMPO: - 89" 4/5.
DIFERENÇAS: -- Meio corpo e dois corpos.
MOVIMENTO DO TAREO: — CR? 1.678.360.00.

VENCEDOR
POULES RATEIOS

DUPLAS
POULES RATEIOS

1» Tirolês, 51 quilos, Paulo
Tavares . .  25.831 --

2» Varsity, 53 quilos, Olivio
Macedo .' .  12.366 —

3» Cupletista, 49 quilos, Jobel
Tinoco.-.  5.928 —

4» Saladito. 56, L. Rigoni . . 15.323 —
5' Happy Haven, 50 quilos, R.

Urbina  11.952 —
6» Rifle, 53, O. Reichel . . . 4.845 —
7' El Tigre, 51, A. Dorneles .. 4.439 —

V
NSo correu: Macanudo.

n.v T, rateou na ponta,

25,00

52,00

107,00
42,00

54,00
133,00
145,00

11

12

13
14

1.844 —

2.259 —

8.662 —
8.568 —

23
24
33

2.910 —
2.141 —
3.812 —

34 14.531 —
44 1,877 —

202,00

165,00

43,00
43.50

128,00
17400
98.00
26.00

199,00

Crf? 35,00. — A dupla 14, rateou

Sugerimos a V. Exa. recortar êste anúncio

A nova exposição dos famosos

'i

LU SM ES
DE" '

CRISTAL
FRANCESES, BOHÊ-
MIA, VERSMLLES
^^:f;;'•ETC3I^ECO'
I^nCaméníos de novos
modelos üe 20 das 1>ue-
lhobes fabricas euro-

TillAE PARA TODO O
BRASIL.

Entre os muitos lus~
três, apliques, can-
délábros e castiçais
recebidos direta-
mente por

NILO RIBEIRO,
V. Exa. poderá es-

iCoTher um presente
que honra a quem
recebe e recomenda
á quem oferece.

^GALERIA SÂO PEDRO
COM OS PREÇOS AINDA MENORES

.Avenida Princesa Isabel, 126-D —
;„ y/'."" (Túnel Novo). 

K»

TIROLÊS,
Cr? 43,50.

PLACÉS: - Do n.v 7, CrS 14,00: do n.« 1, CrS 19,50.
CARACTERÍSTICAS' DE TIROLÊS: — Masculino, castanho, quatro anos, Ar-

gentlna, Scarlette Tiger em Shlrlav Temple, dos «rs. J.oSo J. Figueiredo e
S. A. Sàavedra. ...

ENTRAINEUR: — Mário de Almeida. Y,:W i'.-
. 

' 
TÉEMPÒ: -99" 3/5. %%ií':0mi ' '»:'¦
DIFERENÇAS: — Dois corpos o dois corpos. .':¦- "Sjgfjjv V'-í£
MOVIMENTO IX) PAREÔ: — CR$ 1.329.710,00. ,:.']!' f
PISTA DE AREIA LEVE. '.'«•

:— p.i
SÉTIMO PAREÔ - AS J.7,10 HORAS — 1.400 METROS — PRÊMIOS: —

CR$ 30.000,00 — CRS 9.000,00 — CRS 4.500,00 E CINCO POR CENTO
AO CRIADOR DO VENCEDOR — ANIMAIS NACIONAIS DE SEIS ANOS
E MAIS JDADE, yUE NAO TENHAM GANHO MAIS DE CRS 120.000,00
EM PRÊ.M1US DE PRIMEIRO LUGAR NO PAIS — PESOS DA TABELA,
COM SOBPJ5CARGA.

MOVIMENTO TOTAL DE APOSTAS .

CONCURSOS 

* • • •••*•« CRS 11.619.190,00

CR$ 801.900.00

MOVIMENTO GERAL  CRS 11.701.190,00

PISTA DE AREIA LEVE.

• • •

RESULTADO DOS CONCURSOS
Foi o seguinte o resultado dos concursos patrocinados pelo Jockey

Club Brasileiro e realizados na corrida de ontem, no Hipódromo da
Gdvea:

%*/6fr-4m
** vTWl
||1||Í 6tHEBU@ftECTRIc fx.

, ^ p

\ 
!

PSLSCIQ
Rua
( d e f

aos nossos amigos

e á nossa

satisfeita
clientela!

Revendedorei
autorizados da

GENERAL® ELECTRIC

GELADEIRAS
da Assembléia, 105
r o n t • a Ca s a K o r f f )

BOLO SIMPLES: — Vinte e um ganhadores, com seis pon-
tos. — Rateio: — CrS •'••••

BOLO DUPLO: — Dois ganhadores, com dezesseis pontos.
— Rateio: - CrS

BETTING JOCKEY CLUB: - Treze ganhadores. — Ra-
telo: — Ci S 

BETTING ITAMARATI SIMPLES: — Trinta e cinco ga-
nhadores. —¦ Rateio: — CrS 

BETTING ITAMARATI DUPLO. — Cinqüenta e nove ga-
nhadores. — liatelo: — CrÇ 

3.563,00

26.819,00

5.050

1.762,00

5.168,00

VENCEDOR
POULES RATEIOS

DUPLAS '
POULES RATEIOS-

11 1.305—

12 22.331 —

13 2.423 —
14 2.680 —
22 13.192 —
23 4.402 —
24 5.338 —

33
34
44

407 —
996 —
343 —

327,00

19,00

166,00
159,00

32,00
97,00
80,00

1.050,00
429.00

1.246,00

GELADEIRAS
GELADEIRAS

GELADEIRAS
ELAfeEIRAS

m m.\\m.m

lv Apinagé, 54 quilos, Olivlo
Macedo 8.858 -- 107,00

2» Estônia, 54 quilos, Luis
Diaz 39.418 34,00

3» Alvitre, 52 quilos, Jo5o
Araújo 1.330 713,00

4» Gr6o Vizlr, 50, J. Portilho, 26.193 36,00
5« Mil?, 50, J. Mesquita . 4.476 212,00
6» Pelotão, 58, L. Rigoni . 27.620 34,00
7» Contrabanda, 56, A. Ribas. 4.689 202,00
8' Montenegro, 51, F. Machn-

do . .^- 1.460 649,00
9» Luarllnda, 86, R. Urbina 1.106 858,00

10? Maná, 50. C. Callerl . . 1.496 634,00
11? Jurujuba, 56, J. Martins . 1.2>5 789,00
12» Eton, 49, P. Tavares ... 706 1.343,50
13» Tahla, 52, A. Dorneles . 1.215 789,00

N6n correram:

Waldorf. Pilantra, Frontal •
Martlnelle.

APINAGÉ'. n.» 7, rateou na ponta, Cr? 107,00. — A dupla 12, rateou
CrS 19,00. '

PLACÉS: — Do n.» 7, Cr$ 17,00: do n.» 1, CrS 14,00; do n.» 14, Cr$ 49,00.
CARACTERÍSTICAS DE APINAGÉ: — Masculino, castanho, «eis anos, Pa-

rana, Tapajós em Vaetembora, dos srs. Afonso Mehl e irmão,
ENTRAINEUR: — Henrique de Sousa.
TEMPO: - 89" 2/5.
DIFERENÇAS: — Cabeça t «los corpos.
MOVIMENTO DO P/.REO: — CRÇ 1.796.680,00.
PISTA DE AREIA LEVE.

OITAVO PAREÔ — AS 17,40 HORAS — 1.400 METROS — PRÊMIOS': -
CRS 35.000,00 — CRS 10.500,00 — CRÇ 5.250,00 E CINCO POR CENTO
AO CRIADOR DO VENCEDOR - ANIMAIS NACIONAIS DE SEIS ANOS
E MAIS IDADE, QUE NAO TENHAM GANHO MAIS DE CRS 340.000,00
EM PRÊMIOS DE PRIMEIRO LUGAR NO PAIS — PESOS DA TABELA,
COM SOBRECARGA..

Opel 1951 - Preço de tabela
Vende-se uni Olmpia, lindo, extraordinariamente econômico, mu-

dança universal rií direção, absolutamente novo, sem uso. Preijo
de tabela, mais despesas de emplaenmento: Cr$ 62.950,00. Ver e

tratar, à rua Conde do Bonfim, 491, com o Porteiro.

- .--•*.--.? -

fWZ A.
ij»

©W.Of

com 'StfRSO
CINEMOVICOR

compieto cofAimm
TAMAN, ou CARLITOS ou Ct$
SHÍRIFFS, DSSEWOSete 

"

m
m G. E. de 6 pés, Eüitabamos de receber

PREÇOSpARATOS

0 Rei das Geladeiras voltou! !J

R#

A

Casa BERT0N!
R. Ramalho Ortigão, 22 (Matriz)

S>SJE aporá também na
Avenida Calogeras, 15 A (Filial)

1» Rb Verde, 50 quilos, Jobel
Tinoco . . ,, 

2» Idealista, 52 quilos, Adão
Ribas 

3» Jequltlnhonfla, 50 quilos, R.
Urbina  26

4» Balancin, 52, D. Moreira.
5» Guaranyslnho, 54, 3. Mes-

quita . . 
6» TaTiunan, 52, D. Fwretra .
7» Miráculo, 55, E. Cardoso .
8» Gume, 56, O. Reichel . .
9» Saraivada, 50 quilos, Jo*t

Portilho

II> T1VS *'•

VENCEDOR DUPLAS
POULES RATEIOS POULES Rí.TBIOt

11.177 — 64,00 12 3.588 116,00

17.010 — 42,00 13 5.574 74,00

26.365 — 27,00 14 3.244 128,00
10.W3 — 44,00 22 565 734.00

16.230 — 34,00 23 11.735 35,00
16.230 — 34,00 24 5.693 73,00
1.898 -. 421.00 33 5.989 69,00
6.266 — 66,00 34 12.506 33,00

16.280 — 34,00 44 2.952 141,00

RÁDIOS E ELETROLAS
Consertos e reformas de qualquer mnrea. Amjericano ou Europeu.
Faz-se adaptações em automáticos comuns, para funcionar em.
«long-play». — Avenida N. S. de Copacabana, 569 — Sala 5 —

Tel.: 3Í-3025 — SR. CAETANO.

GRANDE FEIRA DE LIVROS
na liquidação definitiva e sem precedentes da

LIVRARIA FLUMINENSE
Rua Regente Feijó, 20 (Próximo à Praça da

Independência) — Fone: 52-5616
Clássicos, Filologia, Religião, Medicina, Direito, Brasil, Escola-
res, etc. Descontos de 40 a 80%. Milhares de volumes a Cr$...
1,00. Apenas 20 dias, a partir ilo amanhã, para venda total

do estoque. ¦

Passa qualquer
filme lÒrryto.
Faz tela de
lul metro.

Me-nsaís¦> iA itista Ct $ SOO,oo)

funciona com qt/dlqupr %
coçrente elétrica.

FilmfijWaftDisiiqf
so pés

Cr$ 75,o^
trocamos os F/mes
nM0VIC0R;JÀ VISTOS/
por omos oa mm

largo de Sâo fronclso, 19- lojas 8 e 10. %
<Enfradapt?lasl?w3S<loTt?<3tTO e ?de Sptí^bro)

rn» m, rn, •—«.•»¦« -J»t,^*áV Jm . pm _ - „ >i* _V4 »J. _ - - -;

GRANDE VENDA ESPECIAL DOS
IICOLCHÕES DE MOLAS "FLORIDA"

Nfo wrrerajn:
Carinho e ícaro.

RIO VERDE, n.i 1,
Cr? 116,00.

rat«»u aa ponta, Cr? 64,00. — A dupla 12, rateou

S. A. Atlântida Imobiliária e Mercantil
SAO PAULO — Rua Xavier de Toledo, 140 — 4? andar

Agência Geral e Procuradoria tio Distrito Federal e Estados de
Minas e Rio de «laneiro — Av. Presidente Vargas, 1.029 — 1* andar.

Sorteio da Loteria Federal, de 29-12-951.

1«, t<>, S», 4' e 8» prêmios: 506 -

SÉRIES «A» E «B» -
1» prêmio 99506
2» prêmio, aprox 99505

99507
3» prêmio 9506
4° prêmio 506
5' prêmio 6

11099 — 17391 — 5646 4610.

SÉRIE «C»
1» prêmio 99506•2" prêmio 91609
3» prêmio 46391
l» prêmio 10640
5» prêmio 9506
3» prêmio 506
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Avlsu-se que os pagamentos das mensalidades devem ser efetua-
dos na sede da Agência Geral, até a véspera do dia do sorteio,

pelos prestamlstas, quando o cobrador não for cobrar.
VISTO: — ARINO MEIRELES — Fiscal Federal.

A DIRETORIA

DA FÁBRICA DIRETAMENTE
AO CONSUMIDOR

SEM ENTRADA E SEM FIADOR
COLCHÕES DE MOLAS

PARA CASAL

Cr$ 1.500,00 ou
CrS 150,00 mensais

COLCHÕES DE MOLAS
PARA SOLTEIRO »

Cr$ 1.200,00 ou
CrS 120,00 mensais

ENTREGA EM 24 HORAS
¦ A venda ao consumidor iam

intermediários, a importação do

arame de aço diretamente das

usinas da Bélgica e a fabricação

(pelo sistema de equipe em mo-

idernas maquinarias, recente.
mente importadas dos E. U. A.

nos- permite oferecer ao públi-
co um excelente artigo por um

preço verdadeiramente barato

i—"—

DECORAÇÕES FLÓRIDA LTDA.
RUA DO CATETE, 214 — FUNDOS — TELEFONES: 25-5995 E 45-0404
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DR. PEDRO DE ALBUQUERQUE
DOENÇAS SEXUAIS

E URINÁRIAS
Rua do Rosário 08 — Ue l -ls tf.

;dr. spinosa rothier
Ubencãs sexuais e uriníirtus. fu«
yageitt endoscfiplca tia vesionlá

Próstata.
RUA SENADOR DANTAS, 45-B —
Tel.: 22-8307 — Ue 1 às i horas.

A reunião de hoje no Hipódromo Brasileiro
....-¦¦ ,_ ... _,..,_„•, ditttac « «..um. — Mn rfi» ft «lu mn «Inrio. _ Uvre de "contratempos" Luclfer e Incógnita, derrotando Fog

ATENÇÃO
SARGENTOS E OFICIAIS

Goze do grande desconto e.n
CASA .TOTTA com direito a 11
toda compra que *•»<* na

nu l."i présíaçftes.

\ ã^m\\ \\Y^mmm\^^mm\ \\\\\m\l^mmmm\

piSTR COIMBRA > IERAH LTDA - RIO

^ CASA JOT.I A
\ RUA VISCONDE DE INHAO
y MA, i'34 — 4.» ANDAR

SALA 421.

(ConcIiiHao da 2.» píifiinn)
metros, sob h direção de Francisco Irl-
goyen, eom !i5 quilos, escoltou Navarro,
derrotando Pancada, Andiroba. Amara-
gi, Jonclis, Starway e Tumuc Humnc.
— Tinindo. — Dificilmente será der-
rolada. „ .,

ANNE STUART, 55 quilos. — No dia
15 de novembro, na grama leve. em
1.000 metros, sob a dlrecfio de Francis-
co Irigoyen, oom 55 quilos, foi quinto
para Frania, Platina, Pancada e Nnvar-
ra, derrotando Halloween, Nagoln, Peta,
Jonclis, Apolinea, Argyrita e Avecula.

Poderá formar a "dobradinha . —
Seu estado c de apuro.

ANDIROBA, 55 quilos. — No cila IP
de dezembro, na areia pesada, em l.«iu
metros sob n direção de Armando Rosa,
com 55 quilos, foi quarto para Navarro,
England e Pancada, derrotando Amaragi
Jonclis, Starway e Tumuc Humac. —
Corre pouco. — Não acreditamos no seu
seu êxito. x, ,. __

ARGYRITA, 55 quilos. — No dia 15
de novembro, na grama leve, cm í.uou
melros, sob a direção de M. Coutlnno,
com 55 quilos, foi décimo-prlmeiro para
Frania, Platina, Pancada, Navarro,
Anne Stuar!. Halloween, Nagoia. Peta,
Jonclis e Apolinea, derrotando Avecuia.

No mesmo estado. — Achamos di-

PÀTATIVA, 55 quilos. — Estreante.
Filha de Fair Trlal em bom estado.

 Deverá produzir boa atuação.
EUROPA, 55 quilos. — Estreante. —

Filha de Prince Antipas, cujo estado e
regular apenas. — Não gostamos.

ANINGAS, 55 quilos. — Estreante. —
Filha de Sea Bequest, cujo estado e
bom. — P.osslvel como azar para o
"placé".

ESQNIVA, 55 quilos. — Não cor-
reHÁLENIA, 

55 quilos. — No dia 7
de setembro, na grama leve, em i..aiu
metrôs, sob a direção de Luis Diaz,
com 57 quilos, foi quinto para Pandor-
ra, Rumena, Ancora e Diaba, derrotan-
d,o Tumuc Humac, Shamcless, Amaragi,
Acrópole, Sterllng Prince, Espada, Ave-
cuia, Axlxá e Angatubn. — Melhorou
algo. — Bom azar agora.

TUMUC HUMAC. 55 quilos. — No dia
16 de dezembro, na areia pesada em
1.400 metros, sob a direção de Unira-
jara Cunha, com 55 quilos, foi ultimo
para Navarro, Pancada, Andiroba, Ama-
ragi, Jonclis e Starway. — No mesmo
estado. — Acredite quem quiser.

PILHÉRIA, 55 quilos. — Não cor-
rerá.

JONCLIS, 55 quilos. — No dia 16
de dezembro, na areia pesada, em 1.40.)
metros, sob a direção de Justiniano Mes-
quita, com 55 quilos, foi sexto para Na-
varra, England, Pancada, Andiroba e
Amaragi, derrotando StarÉay e Tumuc
Humac. — Corre pouco. — Achamos
dificil.

PELIAS, 55 quilos. — No dia 21 du
abril, na grama leve, em 1.200 metros,
sob a direção de Osvaldo Ullôa, com 54
quilos, foi terceiro para Fair Baby r>
Dew Pearl, derrotando Lelza, Starway.
Distinguee e Miss Judy. — Bom refôr-
co para a companheira.

NORA, 55 quilos. — Estreante.—
Filha de Bosphore regularmente movi-
da. — Possível apenas como azar.

S. PRINCESS, 55 quilos. — Não cor-
rerá.

LEVUSKA. 55 quilos. — No dia 23
de dezembro, na grama leve, em 1.500
metros, sob a dlrecao de Salomão Fer-
reiro, com 55 quilos, foi sexto para
Llttle Baby, Acrópole, Starway e Dia-
ba, derrotando Andiroba. — No mesmo
estndo. — Achamos dificil.

—O—
8C PAKEO — AS 17,40 HORAS — 1.600

METROS — OWí 35.000,00.

mo estado. — Livre de "contratempos" Luclfer e Inçogmla derrotando Fogo
poderá ser o ganhador. Bravo, Exemplo, Espodarte o Mahon. —

JEFFY, 56 quilos. — No dia 9 de Bem movido. — Olho nele agora!
dezembro, na grama pesado, em 1.400 LACRAU, 58 quilos. - No dia J5 «le
metros, sob a direção de Emldio Cas- novembro, na grama pesada, cm 1..100

B E T T I N Cr*
— ANIMAIS NACIONAIS DE CIN-
CO ANOS. QUIS NAO TENHAM
GANHO MAIS DE 240 MIL ORU-
ZEIROS EM PRÊMIOS DE PRI-
MEIRO LUGAR NO PAtS — PE-
FIOS DA TABELA, COM SOBRE-
CARGA. '•'
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CABO FRIO, 58 quilos.' — No dia 22
de dezembro, na areio leve. em 1.600
metros, sob a direção dc Paulo Tavares,
com 49 quilos, foi último para Praci-
nha, Marshall, Guaruman, Manguarito,
My Lord, Bananal, Aciram, Algarve,
Crato e Granito. — E' bom o seu ea-
tado. — Folgando na ponta poderá ga-
nhar.

ARROZ AMARGO, 52 quilos, —fio cor-
rerá.

HOLOCALIX, 58 quilos. — No dia 16
de dezembro, na areia pesada, em 1.200
metros, sob a direefio de Luis Rigoni,
com 58 quil.os, escoltou Cabo Frio, der-
rotando Irresistível, Islete e Alvear. —
Em ótima forma. — E" uma das fôr-
ças.

CRATO, 56 quilos. — No dia 22 de
dezembro, na areia leve, em 1.600.me-
tros, sob a direção de Severino Cama-
ra, com 48 quilos, íoi nono para Pra-
cinha, Marshall, Guaruman, Manguari-
to, My Lord, Bananal, Aciram e Al-
garvé, derrotando Gronlto e Cabo Frio.
— No gramado corre bem. — Azar
viável.

LOVELACE, 54 quilos. — No dia 1
de dezembro, na areia úmida, em 1.600
metros, sob a direção de Osvaldo UUôa,
com 54 quilos, foi quinto para My Lord,
Ilolocalix, Islete e Arroz Amargo, der-
rotando Cabo Frio, Lupina e Irresisti-
vel, — Em ótimo esatdo. — No gra-
mado venderá caro a derrota.

ÍTUANO, 50 quilos. — No dia 9 de
dezembro, na grama pesada, em 1.400
metros, sob a dlrecfio de Antônio Por-
tllho, com 54 quilos, derrotou Don Pan-
cho, Toropl, Rio Form.oso, Sonho do
Ouro, Lobélia, Bingo, Reuno e El Ma-
tachin. — Pegou a forma antiga. —
Poderá ganhor outra.

INCENDIÁRIO, 52 quilos. — No dia
25 de dezembro, na grama pesada, em
1.600 metros, sob a direção de Luis
Diaz, com 58 quilos, derrotou Lobélia,
El Matachin, Rio Formoso, Ituano. Egre-
gious, Jeruqui, Don Euvaldo e Califa.
— Tinindo, mas em turma algo forte.

COJUBA, 56 quilos. — No dia 15 do
novembro, na grama leve, em 1;40'J
metros, sob a direção de Francisco Iri-
goyen, com 56 quilos, foi terceiro para
Isíete e Crato, derrotando Lutécia, Ai^
roz Amargo, Scarface e Lupina. — E'
bom o seu estado. — Estará entre oc
primeiros na luta final. — Vale arris-
cor. ¦'¦ ¦'_ .', „ jl

FLORETE, 52 quilos. — No dia 8 de
setembro, na areia leve, em 1.600 me-
tros, sob a direção de René Latorre,
com 52 quilos, escoltou Guaruman, 3er-
rotando Origon, Argonauta, Holocalix,
Cabo Frio, Crata e Japim. — Em p!e-
na forma. — E' adversário respeitável

GRANITO, 58 quilos. — No dia 2U
de dezembro, na areia leve, em l.bOTi
metros, sob o direção de Dario Moreira
com 51 quilos, foi décimo para. Praci
nha, Marshall, Guaruman, Manguarito
My-Lord,* Bananal, Aciram. Algarve";
Crato, derrotando Cabo Frio. — Melho-
rou e aprecia o gramado. — Vale or.
riscar.

0V PAREÔ — AS 18.10 HORAS — 1.300
METROS — CRS 30.000,00.•

B E T T I N O•
— ANIMAIS NACIONAIS DE SEIS
ANOS E MAIS IDADE, OVE NAO
TENHAM GANHO MAIS DE 180
MIL CRUZEIROS EM PRÊMIOS DE
PRIMEIRO LUGAR NO PAIS -
PESOS DA TABELA, COM SOBRE-
CARGA.

m

ASSUNGUI, 58 quilos. — No dia 2
de dezembro, na grama leve, em 1.300
metros, . sob a direção de Ubirajara
Cunha, com 50 quilos, íoi nono para
Minguinho, Jequitinhonha, Aquila, Par-
lamento, Arorl, Urucania, Tapajú e Sn-
raivada, derrotando Jangadeiro e Grlsu.
— Bem movido. — Deverá correr bem

INCÓGNITA, 50 quilos. — No dia IS
de dezembro, na areia leve, em l.eoo
metros, sob a direção de Ubirajara
Cunha, com 50 quilos, escoltou Luclfer.
derrotando Veludo, Fogo Brava Exem-
pio, Espadarte e Mahon. — Lm bom
estado. — Serve como azar.

ATREVIDO, 50 quilos. — No dia 2i
de dezembro, na grama pesada, em
1 600 metros, «ob a dlrecfio de' Francisco
Machado, com 55 quilos, íoi último para
Luarllnda, Jurujuba, Alvitre, Apinagé,

i Montenegro, Ocoi, Dona Indalécia, Bar-
cena, Come On! e Topásio. — No mes

tillo, com 5fi quilos, íoi quarto porá
Ruivo, Luciíer c Carinhoso, derrotando
Linda Dono, Frnntol e Mohon. — E'
hom o seu estado. — Deverá produzir
boa atuação.

FRONTAL, 50 quilos. — No dia 9 de
dezembro, na grama pesada, em 1.400
metros, sob a direção de Reduzino de
Freitas Filho, com 52 quilos, foi sexto
para Ruivo, Luclfer, Carinhoso, Jeffy e
Linda Dona, derrotando Mahon. — Cor-
re bem no gramado. — Noutro dia era
"barbada" e foi retirado. — Olho!

LINDA DONA, 52 qiulos, — No dia
22 de dezembro, na areia úmido, em
1.500 metros, sob a direção de Jobel
Tinoco, com 52 quilos, foi terceiro para
Toé c Malandrlnho, derrotando Napo-
leão, Harem, Quina, Abanero, Rolante
do Sul, Guanumbi, Hunter Prince, Abel-
lion, Brazilian Star e Olympus. — No
mesmo estado. — Vai correr bem.

RUIVO, 58 quilos. — No dia 9 de de-
zembro, na grama pesada, em 1.400
metros, sob a direção dè Dario Moreira,
oom 54 quilos, derrotou Luclfer, Cari-
nhoso, Jeffy, Linda Dona, Frontal e
Mahon. — Vem de excelentes atuações.
— E" o favorito do carreira.
' VELUDO, 54 quilos. — No dia 15 de
dezembro, na areia leve. em 1.600 me-
tros, sob a direção de Justiniano Mes-
quita, com M quilos, foi terceiro nara

metros, sob a direção de Enéias Cardo
so, com 5;i quilos, foi oitavo para As-
sungui, Ruivo, Jangadeiro, Jeffy, Carl-
nhoso, Brown Boy e Frontal, derrotando
Jacarandá-Assú. — Corre pouco. —
Achamos dificil.

CARINHOSO, 54 quilos. — No dia 9
de dezembro, na grnma pesada, em
1.400 melros, sob a direção de Ublra-
jara Cunha, com 54 quilos, foi terceiro
para Ruivo e Luciler, derrotando Jeffy,
Linda Dona. Frontal e Mahon. — Em
boa forma e bom corredor no gramado.
— Bom azar.

TOÉ, 58 quilos. — No dlo.22 de de-
zembro, na areia úmida, em 1.500 me-
tros, sob a direção de Ilton Pinheiro,
com 54 quilos, derrotou Malandrlnho,
Linda Dona, Napoleão, Harem, Quina,
Abanero, Rolante rio Sul, Guanumbi,
Hunter Prince, Abelllon, Brazilian Star
e Olympus. — Continua em ótimas con-
riicOesc. — Poderá repetir.

QUINA, 54 quilos. — No dia 22 de.
dezembro, na areia úmida, em 1.500
metros, sob a direção de Justiniano Mes-
quita, com 54 quilos, íol sexto para
Toé, Malandrlnho, Linda Dona-, Napo-
leã.o e Harem, derrotando Abanero, Ro-
lante do Sul. Guanumbi, Hunter Prince,
Abelllon, Brazilian Star e Olympus. —•
No mesmo estado. — Somente como
azar.

1ÁDI0S - ELET OLAS ¦ TELEflSAO
VENDAS Â VISTA E A PRAZO - SEM ENTRADA E SEM FIADOR

PHILIPS — R. C. A. — PHILCO —

EMERSON — PILOT — INVICTUS

Toca-discos «longr-play»: Thorens, Webs-
ter, Garrard, Paillard, Luxor.

Móveis de estilo: Chipendale, Colonial,
Mexicano, para transformação de vosso
rádio em moderna e possante rádio-

... vitrola.

MAQUINAS DE COSTURA, BICICLETAS, EN CERADEIKAS, FOGÕES, LIQÜIDIFICADORES;

DISCOS, ETC.

COMPRE AGORA E P AGUE COMO PUDER!

WILLY RÁDIO LTDA. AVENIDA MEM DE SA, 94 - TEL 42 5430

¦ - -ix.

ii
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IfUJETOR SONORO E FUMADOR
Projetor Victor, modelo "Animatofone", 16 m/m, sonoro —

jCr$ 19 500,00 — Fumador "Paillard" Bolex, último modelo^ comple-
to, Cr$ 15.000,00 — "CARIOCA" —Avenida Presidente Vargas, 446

¦— Grupo 601. 

TOCA DISCOS WEBSTER
Modelo 106, Long Play, de luxo, três rotações, com pa

rada automática no último disco - Cr$ 1.200,00

«CARIOCA» — Av. Presidente Vargas, 446, s/601

RÁDIOS ¦¦ OFERTA INCRÍVEL!!!
EXAMINEM ESTA OFERTA

5 válvulas, curtas e longas, tra
dade perfeita, apanhando todo
lidade, em artística caixa de
dc seis meses. Êste rádio é
3.200,00, Embora pareça Incr
100 rádios, ao preço de Cr$

Avenida Presidente Var

nsformador universal, seletivi-
o mundo com a máxima faci-

madeira dc lei, com garantia
vendido nn praça por Cr$...
ível, vamos vender, SOMENTE
1 (100,00 cada — "Carioca" —

gas, 44(1 — Orupo 0011602,
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"JNo primeiro dia Deus criou a Terra".
E o que tinha sido o leve lampejar
de uma idéia, depois um sonho na pres-
ciência do vir a ser, transformou-se, pela
fantazia inescrutável de um Deus, na
mais bela e opulenta de todas as rea-
lidades. E surgiram as pradarias verdes
as curvas doces das colinas, os seios
exuberantes das montanhas e o ventre
ubérrimo das semeaduras. Os regatos
cantam ak alegria-.de percorrer-lhe o cor-
po, os rios a ternura de seus abraços
e o mar a nostalgia musical da saudade
de seus encantos. Esplendi-
da e formosa, toucada de
todas as graças, apurou-se

continuamente no grande cadinho dos
milênios, até à criação do Homem, seu
filho e seu senhor, seu amante e seu
tirano. E, ora, a exalçamos até ao ritual
da semente de que se faz o Pão, ora a
rebaixamos à cova mortuária dos assas-
sinatos em massa. É sobre a Terra que
construímos todas as grandezas e todas
as misérias da nossa Civilização, matéria-
lizando todos os contrastes da confusa
Alma Humana. É sobre seu corpo bendito
que escolhemos o recanto de terreno,
onde construímos as casas e os lares,

s onde brincam, sonham e
pensam, as crianças, as
mulheres e os homensl
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VENCEU...
(Conclu.Au «la 1.» página)

na defesa e AUàojinhu, Rubens
e Esquerdinha, na vanguarda.
Entre os do Olaria, salientaram-
se Job e Ananias, na defe-
_a.

OS DOIS QUADROS
Foi a seguinte a- íormacãodos

dois quadros :
FLAMENGO : — Garcia; Biguá

a. Pavão; Brla, Dequinha e Bl-
gode; Joel,. AÍuisio, Adâozinho,Ruzens e Esquerdinha. 

'

OLARIA : — Zezinho; Osvaldo
e Job; Jair, Olavo e Ananias;
Cidinho, \Vashington, MaxKell,
e Murllinho.

COMO FUNCIONOU O MAR-
CADOR

Dois a zero íoi >a.contagem do
primeiro tempo. Pavão assina-
lou o tento inicial, cobrando
uma penalidade-de íora da área.
O tiro não íoi forte mas Ze-
zinho falhou, tendo tocado na

. bola. Rubens registrou o 2.»
ponto aos 15 minutos, emen-
dando com um pelotago numa
rebatida de. Job. Voltou Pavão
a marcar,,para o'Flamengo, aos
4 minutos da etapa final. Um
«íoul» de Jair-,'em Bigode, fora' 
da área; * lima. barreira malíel-

i'- ta... e Pavão aninhou o balão
no canto esquerdo da metaola-
riéntie; Àdãózlnho-registrou o 4.»
tento aos 12íi minutos, Esquer-
dlnha penetrou na área e atirou
rente ao .goal»; Osvaldo e Adão-

. zinho correram, levando a m>.-
lhor o. ..meia- rubro-negro, que
desviou.á b.oia para-as redes de
Zezinho.. Aos 25 minutos Was-
hington marcou o 1.» tento lo
Olaria,-aproveitando a bola de
unia" iníervencão. falha de Pa-
vão; Maxwell marcou o 2.«> do
Olaria, -rebatendo a bola que
Washington atirara na . trave,
numa investida do seu quadro.

«Aos 4_* minutos Adâozinho, re-
¦t; cèbendo üe Brla, invadiu a área
H: e, -rriesriio perseguido por Job'.''''' 

atirou firmemente, assinalando o
5> gol . do Flamengo e último
da peleja. 

".

FR ACQ,í-{0'- • > ARBITRO MOLIN A

% AtuoiK^à- partida o^ sr. Gime-
nez Moijna,' com fraco desem-
penho. Além da falta de ener-

" gia, com»3teu- vários erros, epa-
ralisou-o jogo com beneficio pa-
ra o Infrator.

PRELIMINAR — RENDA

Na preliminar, os aspirantes
; >'. do Flamengo venceram por 2-0.

Foi. arrecadada a som» de
Cr? 204.956,60.

Recursos, antiquados nova-
mente em prática...

Será julgado amanhã o «caso» Friburgo x São
Gonçalo — Profissionalismo no Estado do Rio

— NotasdaF. F. D.
Causou a pior daa Impressões

a .desclassificação da Liga Eri-
burguense, do Campeonato Flu-
minense de Futebol. Outra ra-
zão não existiu senão a de que
a Liga Friburguense era deve-
dora, na data do jogo, à Fe-
derãção Fluminense de Despor-
tos, fato êsse que não pode in-
teressar à Liga de São Gonça-
lo, que, perdendo o jogo semi-
finai, em campo, protestou, ale-
gando aquele débito da sua ad-
versaria. Atitudes de tal quila-
te, que dberr_m da mais co-
mesinha norma da esportivida-
de já deveriam ter sido total-
mente banidas do nosso ambi-
ente esportivo. Entretanto é
uma entidade vizinha da capi-
tal da República que lança mão
de tão excuso recurso — o de
reclamar contra o débito de
uma co-irmã com que nada tem
a. ver e de que nenhum proveito
poderá auferir. Ganhou a Liga
de São Gonçalo o primeiro jogo
da eliminatória, ,'e os adver-
sários que eliminara antes se
lembrou de protestar pelo fato
de que a Liga de São Gonçalo
jogara também em débito com
a Federação... E houve mes-
mo, isso...

Em todo o caso, é de se es-
perar que o Conselho Superior
da entidade estadual se man-
tenha equidistante e reponha
as coisas na devida linha da
esportividade.
KEUNE-SE AMANHA O C. S.

DR. FLÂVia ÁPRI6UAN0
Oiplammala pelo «AmerlÓBn BOM- o*

. Otolarlngolugy-
KKONCO -4 ESÜ-AGOLOGKA Ii Cl-
ItURGIA D* -ARITVGB - OASA DE

SACDE SAO MI«'1E«-

Ru» Conde de Irajii, 420. Tel.: 48-0808
Com.: — Tel.: 32-6761 — Ke-.i —

Telolil.ll' 53-lH»:«B

DR. DAVID AI.OtíRE
Ülneeoioria-írr¦'^1__pc---.-r-:''i°ií'rtol,_;""
Pube-ía-e •— Dft-ei itienstrua»—- Me-

'Jobí-tfíá ¦> ' _l-_l.~-tleo precoce do
Oân.er Oenltál e do Selo — Oom.»:
Rua 13 df|«>Malo, 13, 11» pa-lm.nto,
tal» 11; ADl_.lan.-nte, dé 3 hnra em

diante, Tel.: 4B-1B2B

Construsãô Civil do Rio

/¦*- ^ de Janeira «>; ..
IMPOSTO SINDICAL DE 1952

Eco .uatp.iiijento ao eaitabeleclalo
no» artl.QH* 880, alínea»-. O e 587, da
ConsoUaJaijâó' 'das _els do Trabalho,
êste Slndl-i-tí» avisa a classe que re-
presenta, fluc; a partir do próximo

•dl» 2. de*-Janeiro de 1952, serão en-
treines, em--'sua Secretaria, il raaa
«ío'. SeriadÓV, 213 sobrado, os FOItMU-
LÁBIOS, "; 

destinados ao recolhimento
dn IMPOSTO SINDICAL, referente an
próximo exercício de 1952. {

As referldàat. gailas serfto fonípcldas
contra ¦»!' apresentação do recibo do
exercício anterior; cartão d» firma ajai
documento semelhante e no seguinte
horário:

Diariamente — de 9 as 11,30 horas
, • das 14 às 16,30 horas.

% Aos sábados — «1b - à» 11,30 horas
(horário único).

• A época legal do referido pagramen-
Éo é de 2 a 31 de janeiro P. vindouro.

Blo de Janeiro, S8 de dezembro
de 1951

Pelo 1» Secretário
,, Engo Felix Martins de Almeida

SP ' ...•!;*__ OIEN.' REM-
...'.•" Superintendente

O Conselho Superior da Fe-
deração Fluminense foi convo-
cado para se reunir extraor-
dinàriament.e no dia 31 do
corrente, às 14 horas, para
julgamento dos seguinttes Vo-
cessos: Recurso da Liga Fri-
burguense de Desportos, de que
é relator o conselheiro Renê
Festre e Recurso do atleta Fia-
vio' Cordeiro, de que é relator
o conselheiro Newton Land. Do
expediente constará a Consulta
dò DNF sôbre atleta punido em
caso de ser considerado prima-
rio e o Recurso da Liga Fribur-
guense de Desportos, na qual
o conselheiro Renê Pestre man-
dou que a recorrida, Liga Gon-
çalense de Desportos, fôsse dada
vista por 48 horas.
COMPETIÇÃO EM SAO PAULO

O presidente da F.F.D., sr.
Ramos de Freitas, viajará no
dia 7 de janeiro próximo para
Sfljo£ Paulo, onde estabelecerá as
bases para a ida da equipe flu-
minense composta de quadros
de futebol, voleibol, de atletis-
mo, ciclismo, hóquei, hipismo e
box. A viagem do titular da
F.F.D. estabelecerá vida nova
para os esportes no Estado do
Rio, sendo a rJrimeira vez que
uma representação fluminense
comparecerá oficialmente a uma
competição onde estarão pre-
sentes todos os Estados do
Brasil.

PARA AS FINAIS

Barra do Pirai inscreveu mais
no Campeonato Fluminense de
Futebol os atletas Antônio Lei-
te Pinheiro, José Carlos-Figuei-
ra, Darci de Oliveira e Nelson
Simões.

PROFISSIONALISMO
O profissionalismo acaba de

ser Jançado oficialmente no Es-
tadas do Rio. _ que o presi-
dente da Federação Flumlnen-
se de Desportos vem de bai-
xar um ato pelo qual fica cria-
da a Divisão Estadual de Pro-

fissionais. Em, linhas gerais o.
ato que se funda' no Estatuto
da entidade aprovado e nomo-
logado pelo Ministério da Edu-
cação, estabelece o sistema: da
disputa do campeonato que terá
âmbito estadual, remuneração
de atleta, obrigatoriedade das
associações profissionistas de
manterem quadros de amadores
e juvenis, limite de pagamento
aos atletas, divisão dos proven-
tos obtidos pela venda de pas-
ses entre associação de origem
beneficiada e o atleta transfe-
rido, e cria finalmente a Co-
missão para estudar o Regu-
lamento Geral. Sabe-se que
constituirão a Divisão Estadual
de Profissionais as associações
Fonseca A. C. e Manufatora
F.C., de Niterói; Internacional
e Serrano, de Petrôpolis; Cen-
trai e Royal, de Barra do Pi-
ral e que estão dependendo de
certos detalhes as associações
Esperança F. C. e Friburgo F.
C. de Nova Friburgo; Goitacaz
e Americano F. C, de Campos
e, Barra Mansa F. C. e Che-
vrolet F. C de Barra Mansa.

CREDENCIAIS
Termina no dia 31 o prazo

para apresentação das creden-
ciais para representantes das
Ligas e Departamentos filia-
dos, na Federação Fluminense
de Desportos, permanecendo os
presidentes das mesmas, como
membros natos. Assim, deve-
rão ser renovadas as creden-
ciais dos representantes que
até então vem atuando junto
a F. F. D.

 t _..r.'^*_,,-^__.
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Santos, oo lado dc Zezinho, substituto de Pirilo. O zagueiro alvi-

• negro ainda acredita em ser campeão. ¦

Santos ainda acredita no Botafogo
«A esperança é a última que morre, pois ainda
temos duas rodadas...», afirmou à reportagem

— Jogará contra o São Cristóvão

DESESPERO DE CAUSA
ATAQUES PESSOAIS COMO ARGUMENTODE 

EMERGÊNCIA
quem estd. habituado a, ver a brilhante atuação <>" 

^"^^¦jn nntnfoao F R iia F. M. F. e no Tribunal de Justiça bsporiiin,

tal emissário faséndo-Vu acusações tremendas, que somente poiferiam

m"irdPolicia, se a mencionada pessoa tivesse *}9^_^>-£

idoneidade pessoal. Até folha corrida do emissanofotjx •?' f 
e' 

^
.«trio. Ora, bolas! Que têm a camisa com as calças?^'f'™1^

Ze recurso desesperado, porque se o rm^^^^-^ff^
r,„e^e senhor do assunlo, conseffitiria, com o talento que me ain

Zem déZntrarvlr 
"a" 

mais "b" a íiclâe* do pretendido <Ureito.dc,

seTclibe Os ataques pessoais, além de vão consolidarem sua arg -

Zaação; eviclenciaram achar-se aquele advogado em desespero de

"iretanto, 
tão cioso vo escalpelar a moralidade 

^jmissdrio 
do

Madureira, porque não profligou com ioual enerejm o_a to ttwroj^

«ninei-A) em plenário por Gastão Soares de 
^«JÍl% M F

rem apagado com "eureka" as palavras do presiãente d F M . .,

dando como aprovado o jogo em que o Madureira Mml^vor 2-1?

Porque não estigmatizou, a, ação delituosa dc quem arrancou ajovut

de registro de hospedagem, do hotel em que esteve o .emissário do tri-

color suburbano? Por que? Ora, porque isso interessam àjMVMyW

lhe cumpria, defender. Nesse "prélio" houve uma vitória pela mesma

diferença, de 2-1. Essa, porém, o Madureira nao levou!
Ataques pessoais como argumento de emergência denunciam in-

segurança, quando não desespero do causa.

Prepara-se «Sugar»
Robinson

NOVA YORK, 29 (IJ. P.) —
O -jrimpoão de peso méaiio, Ray
Sugar Robinson, partiu paraseu campo de treinamento em
Grecnwoori Lake, a fim de dar
inicio ã prcpat-fK-fio para a de-
fesa do seu titulo contra Karl
Orson, em San Francisco, no
próximo dia 24 de janeiro...

A festa de amanhã na
F. M. F

Será efbtuiida, amanha, um»,
homenagem da Federação Me-
tropolitana dc Futebol, aos pre-
sidentss dos clubes, tendo sido
convidados, também, os jornalis-
tas c locutores especializados.

A festa de cordealidade de fim
de ano terá lugar na sede rt»
entidade, às 16 horas.

RENtlNCIA
Renunciou a presidência da

Liga Desportiva de Barra do
Pirái o esportidta Alfredo Man-
sur Elias. Assumiu suas fun-
ções o sr. Amilcar Correia Pin-
to, vice-presidente.

Apenas para fazer companhia a
Paraguaio, seu companheiro de
quadro, o zagueiro Santos tam-
bém esteve ontem, à tarde, no
Tribunal de Justiça da F. M. F.

O atlético defensor botafoguen-
se acompanhou com interesse o
julgamento a quo foi submetido
Paraguaio, tendo ficado contente
com a decisão dos juizes, ao absol-
verem o seu colega de equipe, por
unanimidade.

ACREDITA AINDA NO
BOTAFOGO

Aproveitamos o intervalo, no jui-
gamento para trocar impressões
com o eficiente zagueiro alvi-ne-
gro.

Assim se expressou quando insta-

Guanabara e Vasco numa peleja que
poderá decidir o título

Promete ser sensacional a peleja de polo aquá-
—— tico desta manhã

Poderá decidir-se o Campeona-
to Carioca de Polo Aquático.
Guanabara e Vasco, que dividem
a liderança vão realizar um
prélio sensacional e a vitória
de qualquer dos dois bandos -
de grande importância para o ti-
tulo. Na peleja do turno regis-
trou-se um empate e o "Vasco

não contou com Isaac e Claudi-
no, seus principais valores, que
se achavam presentes. Hoje,
ê»ases dois jogadores reaparece-
rão e assim os cruzmaltin-os es-
peram vencer e garantir o Cam-
peonato. Também o prélio da se-
gunda divisão * dos mais lm-
portaiites, pois o Guanabara é
o lider e o Vasco o aegue de
perto.

Jean Havelange será o á.rbl.
tro do prélio principal e José
Roberto Haddocli Lobo dirigirá
a, peleja secundária.

As -equipes deverão formar as-
sim constituídas:

GUANABARA — Musa, Lér»,
Evaristo, Edson, Lua, Lourenço
e Nelson.

VASCO — Mesquita, Maurício,
Cabrocha, Isaac, Faria, Claudi-
no e Hllton.

do a dar impressões sobre êste
final de campeonato;

— "Ainda acredito no Botafo-
ro. Com ou sem aqueles dois pon-
tos fatídicos. O Madureira, mais
uma vez nos atrapalhou a vida,
mas creio que o campeonato so-
íi-erá urna reviravolta. E' que con-
fio em dois empates do lider e vi-
ce-litler na penúltima rocKida do
certame. Na última o Bangu ven-
cerft o Fluminense. Não lenho dú-
vidas sequer. Depois, então o Bo-
tafogo vencerá o America e o Fia-
mengo, e assim acredito que em-
patará o campeonato de 1951. com
os outros dois candidatos sérios —
Fluminense e Bangu, — "Velho",
a esperança, é a última que morre,
e êste é um ditado muito certo" —
concluiu, sorrindo...

JOGARA HO.tK.
Santos, apezar tle ainda eslar

com o lábio superior inchado, de-
vido a "dentada" que levou de ai-
guem no conflito de General Se-
veriano, atuará hoje, contra o
America. E, conforme nos adian-
tou jogará com enorme disposl-
ção', em defesa das cores de seu
plube ante o America.

INTERESSADO 0 VASCO POR LUIZINHO
Fez proposta superior ao Corinthians

SAO PAULO, 29 (Asapress)
- Embora a maioria das notí-
cias informem que o excelente
meia-direita Luizinho reformou
seu compromisso com o Corin-
thians nas bases do convênio,
sabe-se que na realidade rece-
beu 460 mil cruzeiros para fir-
mar novo compromisso. Cons-
ta que recebeu adiantadamente
100 mil, devendo continuar com
os vencimentos mensais de 15
mil cruzeiros. Antes de firmar
seu novo compromisso por duas
temporadas, Luizinho teria re-
velado que possuía uma pro-
posta superior do Vasco da
Gama, que chegara aos 500 mil,

entre luvas e ordenado, por
igual espaço de tempo. Tais in-
formes, são também comenta-
dos pelo vespertino «Época», ,em
sua edição de ontem.

DR. SPIN0SA R0THIER
Domiuas sexuais o urinárias. l.a-

vagem endoscõpica da vesícula.
Próstata,

R SE-VADOB DANTAS, -5-H -
Tel.: 22-336'a — De 1 às 1 horat

Piano
Essenfeld

Vende-se uni, quase novo. m».i*m
rial Alemão, 3 pedais, 88 notai,
teclado marfim, preço Cr.$ 
20.(100,00, ã rua 7 de Setembr»

1B9 — Casa Vlüva Guerreiro.
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SURDEZ?

Passa pelo Rio o presi-
dente do River Plate

:. De passagem para a Europa,
Mário Liberti, presidente do Ri-"ver 

Plate, de Buenos Aires. Viaja
o sr. Liberti em companhia de sua
esteve ontem nesta capital o sr.
esposa e de uma sobrinha <> vai
assumir a. chefia, da delegação
do seu clube, que realiza uma
excursão a vários países europeus.

Circuito da Argentina
em bicicleta

BUENOS AIRES, 29 (U. P.)
 Planeja-s>2 em principio orga-

nizar uma volta da República
Argentina om bicicleta, com a
competição de argenlinos e es-
iratngciros, a sc realizar em 19»_,
nos molctes da volta da França
e da Itália. Talvez que a com-
petição tenha lugar em outu-
bro ou novembro do ano vin-
douro. Participariam da prova
ciclistas franceses, italianos, sul-
ços, brasileiros, uruguaios, me-
xlcaiios, chilenos e argenlinos.

*m
Caixa __conômica Federal do

1 Rio de Janeiro

¦¦¦¦'' V_aJ»Í^».-»i^':
«•aJraSífii

AVISO

Agradecido o 15 de No-
vembro do Cometa

O jogo realizado pela A, A. 15 de
Novembro, do Rio, e Meio da Ser-
ra, contra o Esporte Clube Come-
ta, campeão local, foi vencido por
êste, pela contagem de 3-1. A d.-
legaçio carioca foi recepcionada e
tratada com carinho pelo clube Io-
cal. Em janeiro vindouro o Co-
meta concederá revanche ao 15
de novembro, devendo o jogo ser
efetuado no campo do Olaria ou
do Bonsucesso, logo que termi.
ne o certame da cidade.

De tudo um pouco...
2-0 foi o marcador, da vitú-

ria do Flamengo, na partida de
aspirantes, efetuada ontem ã
tarde no Maracanã. Arlstóbulo
e Manteiga assinalaram os ten-
tos rubro-n>2gros e as equipes
sob as ordens do juiz Manuel
Machado formaram assim cons-
tituidas:

FLAMENGO — Cláudio; An-
toninho e Almir; Aristôbtilo, Ru-
biriho e Beto; Nestor, Índio, Hé-
lio, Manteiga e Zagalo.

OLARTA — Aníbal; Benê •
Zeir; Jorge, Milton e Alulsio;
Cordeiro, J. Alvos, Tlão, Darci e
Paulinho.

>t * *

Voltou o Madureira a treinar
ontem ã tarde preparando-se pa-
ra a última rodada do certame
quando enfrentará o Bonsucesso
em Conselheiro Galvão. Desta
vez não esteve em ação a gran-
de maioria dos titulares. Várias
experiências foram efetuadas no
treino matinal dos suburbanos.

* » *
Déllo News, o treinador rio

América, somente irá para o São
Paulo caso êste clube resolva a
dar 15 mil cruzeiros por mês de
ordenado.

AVISO AO PDBLICO
O Departamento Nacional áe Estradas

de Rodagem, a fim de possibilitar o trans-

porte do equipamento destinado às obras

que a Light vem realizando nos vales dos

rios Paraíba e Piraí, em »arra do Piraí, in-

terromperá o tráfego na Estrada de Ro-

dagem Presidente Dutra, entre os quilôme-

tros 55 e 65, no domingo, 6 de janeiro de

1952, entre as 5 e 6h 30m da manhã.

Atuará em Recife o
Dinamo

RECIFE, 29 (Asapress) — O es-
portista José Gama, anunciou que a
temporada do Dinamo, da Checoslová-
quia, que deveria ser Iniciada no pri-
meiro riia rio ano, síimente terá lugar
a partir do dia dez de .ianeiro, isto
alevido aos atrasos rio aviões. O pn-
meiro jogo do Dinamo será contra a
representação do Náutico, provável-
mente, logo após a cliegaala do esqua-
dr&o checo. Por outro lado a dire-
ção técnica do Náutica está tomando
todas as providências necessárias, a
fim de que seu clube faça uma boa fi-
gura, em defesa do futebol brasllei-
ro.

Volantes femininos
correriam em Inter-

lagos
SAO PAULO. 29 (Asapress) — O

Automóvel Clube aio Brasil, seçãn rie
Rão Paulo, recebeu proposta rie uma
*souderie.> feminina da França, para
sp fazer representar nas competkí""-»
automobilísticas de Interlagns, com 10
moças, pilotando carros, Simos, Ci-
t.rnen, Austin e Skoda. A rilMona
está estudando o assunto, para dar
uma resposta definitiva.

Resultados em S- Paulo
Os resultados da rodada de

ontem em S. Paulo, em disputa
do cirtame paulista de 1951. ío-
ram os seguintes:

-_• Palmeiras, 0 x Guarani, de
Campinas, 1 (goal de Romeu).

— Comercial, 2 x Radium, de
Mocóca, 0.

GINÁSIO VIGOR

A Espanha nas
Olimpíadas

MADRID, 29 (U. P.) — In-
formou-se oficialmente que a Es-
panha participará dos Jogos
Olímpicos rlc Helsinki, quo se
abrirão a 1!) tle julho dc 1952.

CIlWA_2to^
A".' Feres

Nova eriae»„ orlulnal rie Mine. I'eres,
realu. eom certeza, 21» centímetros nas
medida» de nuaiaiuer senhora, rerolhe
n hairrlga. rorri.e os quadris — Rua
Hadork Mbo, 302. eas» '"A "~

Teleíone: 2S-0955.
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LEILÃO DE PENHORES
Bl ¦ .v

-k '

Á/CARTEIRA DE PENHORES DA CAIXA ECONÔMICA

ItpEDI-kÀt. DO RIO DE JANEIRO avi.a «o. intere.-.do. que

Wâ-a^ilão. no. dia. 3 e 4 de janeiro de 1952, a partir da,

12 horM, em «u ..lão de leilõe., .ituado k rua Sete de Se-

tembro.^487, o. objeto, referente. . contrato, da. .gênc.a. Cen-

. tr.1 e Ro.ário vencido, em outubro de 1951, e não pago. «te

Í£.U_m, con.tituído. de: ALFINETES, ALIANÇAS. ANÉIS,

BERLÓQUES, BICHAS, BROCHES, CLIPS, COLARES, COR-

RENTES, MEDALHAS, PEDRAS PRECIOSAS SOLTAS, PUL-

SEIRAS, TRANCELINS, etc, de ouro, platina, pr.l», «.malte.

Oftlx - eor.l, com brilh.nle.. dltm.nl.., pérola., pedra. ..ml-pr.-

elo*», «te , • RELÓGIOS d. d.ver.i.» m.rc, d. ouro, pl.tina.

' pruin, m.t.l «rom.doi «ço, .lc.

A .*.p-í.IíAo do. objataí tm r.í.réncl. i-rA r..llr..d. no.

dl.i » • 4. ?».. oi» 12 hor.», nc »»•»»"» l««*l» Bnd' " tn*on'

|Mm, k di.po.M» do* InltrMM^i uMw MH-iIflM*.*»!. ¦•»

SI pya-o* UktWni, úa vanda,

OBrt.i mf O» nanbtira, *itièark» tar r»»|«l»dwi .tA » n,niiianUi\

é§ apratua-kn, I
m> ti-,t„,i,„t, iU t ..nilM», *lli.i«r ? ,,,0^a*0. ».'¦

CONSUl TORIOS MÉDICOS
Alugam-ne ji m.t.ladoii • aparelha
dos par» a» e»i|.erlalld_de».: «ardloij.
_it> Nutria,**»... «ilnerolo.la Utoa-«n.» .."
nica. médlca.-clri.r.lcii. JPpaiatríE. ç
_»hor»ti*.rlo. InformaçAe». Tela..: .13-73»..

— 32-1.41 —

Bolos e Salgadinhos
Galantina. — Banquetes — Ba-

violi. — Frio..

DELICIOSOS
Chame Alclim - »*--8Bfi. Vo, de

ParanaRiift. 1» — (Olória).

BENTO
FIGUEIRA

ADVOGADO
Auellfl o |iniiiii'lniai il' aiiiuii».

.IV.lNi imwirM* «
iilfiiM'»K»_|i m

Kiiii Buono» Aln% \H),
7." itiiilftf* Mithi 711

KrtH«ÉI 4MMM • Ü>*m
Cala* PiHial *< <«
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Dr. E. Tenório de
Albuquerque

iHÊDiro
Doenças do» intestinos p reto

Hemorróides.
Consulta, com hora marcada *s
2is., 4i. e 6"s. das 15 horas em
diante. Consultório: Bua Debret,

23, s| 1207 — 12.' andar —
Tel.: 52-0964

__-.-_-—,*'.'* "^ r

Ceníro£Jiiã£iíiral LLL Asa
AV. RIO BRANCO, 138 -JS^ANO.^ TEL «2^-HO^
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"FATOS SOBRE A $B8__T
NOME —— '

I

ENDBIEÇO
CIDADE.

TEVE

ESTADO_
ATENDEMOS A DOMICILIO

• Moa»

Centro Espírita Deus,
Jesus e Tibiriçá

ASSEMBLÉIA GEBAL
OBDINABIA

lie acalrda» com o» Estalaitos, fi-
cam convidados os srs. sócios qui-
tes a se reunirem em Assembléia
Geral Ordinária na sede deste Cen-
tro, dia 9 de janeiro próximo,
aniarta-feira, às 20 horas em 1.»
convocarão, com número lepal. e
às 21 hora», com qualquer nfime-
ro, 

*a 
fim de tomarem conheclmen-

to da seguinte ordem do dia:

A) — Belatória. da Diretoria e
prestação de contas;

B) — Elelcfto da Diretoria para
o biênio de 19S2 e 19*í8.

CARRO ROUBADO
Gratifica-se quem «ler noticias do paradeiro, do carro.'.marca «g».

vrolet». ano 1951, Sedan, 4 portas, cor preta, licena;,» n 11-CT-0Í,

mo o" £ .1AM-80L74S. roubado de 87 para 28 de dezembro,

quando estacionado na rua Raul Pompéia. entre as ruas Francisco

Sá 
" 

Sousa Lima. em Copacabana. Telefonar para 43-3133, falar
. com o sr. Botelho.

Forc| — Sedan de 4 portas mod. 1947
Vendemos uni em perfeito es.ado de funcionamento e conserva-

ção. O carro poderá ser visto à rua do Propósito, 123. Os preten-

dentes deverão enviar suas propostas em envelope fechado, para

à avenida Presidente Vargas, 642 — 8" andar, a atençüo do sr.

3. A. SALLES, até o dia 4-1-1952, data em que se encerrará públi»

 camente a concorrência, às 15 horas. 

Enceradeiras Eletrolox
.'Wm ENTRADA - SEM FÍÀDOlt 2 ÂNUS Db GARANTIA - BLETIIOLIXA, para lixar o hs»
soaí.o uv âvíi en, -ncewdolra. de ,'3 escova. Preço no varejoMM. 

^^Zr-^Sl^
de Cora ELÉTRICOS. AUTOMÁTICOS c Aspirador»-» do pó. - H)NT1 S A BUH1CHL l.l OA. -
uo cora _.___ i.-v.- 

^^ Evurlglo do Voisa, 7«-; - Sobrado - Telofone: 32-2.D3. 

PIANOS NOVOS
A CASA NICE R«ebeu p/ Feifai ot afornados pianos BLUTHIS.R,

[RARD-BENTIEY dn apartamento. Ante. d* com-

HUA SJ-ÍSA-H-ft DANTAM S. 7-A, W ANDAR | pror iwàm vir m noiioi prttoi i condW-i, Awitcimoi trocai. Rua As.emi.leia, 85,

_ J: 
'¦*-." 

'
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"São os homens do esporte que...
(Conclusão da 8.* pAg-ina)

..tvel»; estranhou, ainda, a c-onlradl-
eflo verificada no parectr do Auditor,
acreditando, primeiramente, em Igno-
rAnçia.je logo a seguir, na má fe do
Mádtlrelra, para demonstrar a forca
da*, eandjcio de jogo dada pelas Fe-
deratfôèj,,'Ç caso do jogador Ibarrola,
a quem «.'-'Federação Paranaense dou
condição dc jogo sem haver recebido.
o «passe» da transferência; aprecian-
do o caso, a C. B. D. advertiu a
Federação mas manteve a validado
do jogo dc que participou aquele Jo*
gador., E quando apresentou um do-
cumento, recebido momentos antes,
no qunl o Departamento Tírnlco da
Faderacfio Metropolitana informa,
iWjBdendo a requerimento do Madurei-*(), sobre a Interpretação dns do-
Oumentns de transferôncia — foi apar-
teado pelo representante do Botafogo,
que protestou contra a inclusão do
mesmo no processo, pnr ter surgido
depois de Iniciada a reunião.

Teceu ainda o sr. Soares de Moura,
amplas considerações, demonstrando a
diferenciação existente, dentro dn pró-
prla I^ei de Transferência, entre "Fe-
deração" e "Liga", comentando, após,
que a C. B. D., senrio a entidade
dirigente do futebol no Brasil, n&o
promove os campeonatos carioca, pau-
lista, mineiro, etc. E depois de cha-
mar a atenção rio Tribunal para o
fati rie que, mencionando Genuino, no
pedido de transferência, a data do
último Éi6go, não poderia ter agido
de fé. E finalizando, criticou o fato
da presença, nos autos rias folhas ar-
rançadas do livro de hóspedes rio Ho-
tel rie Sele Lagoas, fato que conside-
ra criminoso uma vez que o referido
livro <í controlado pelas autoridades
policiais.

O VOTO VENCEDOR. — Suspensa
a sos-i-o as 21h20m, para o jantar,
fn| reiniciaria ãs 23h30m, para a vo-
tacüo. Votaria o relator, Alfredo
Tranjan — cujo voto seria o vence-
dor. Snlientou estar o Eotnfogo no
oxerelcio de um direito, denunciando
o que lhe parece ser uma infração.
Nflo encontra, porém, Justificativa pa-
ra a estranheza manifestada pelo de-
fensor rio alvi-negro, quanto ao inte-
rtsse do Madureira em defender os
rlols ponton que lhe cabem, peln vi-
lorla sfebre o Botafogo. Confessou ter
feito pilbliro o seu parecer quanto k
preliminar rie incompetência rto Tribu-
nal, mas — afirma — não exterlorl-
.'ou o seu voto. Teceu algumas con-
skieracl.es e mostrou a súmula do jogo
Madureira x Botafogo, fraudada: —
elepois de aprovado o jflgo, foi a assi-
i-atura e o "aprovado;.' do presidente
ia Feriernção Metropolitana apagada

rom substâncias químicas! E passou a
examinar o artigo 17 da I*ei de Trans- ,
ferência que "li. reli, ruminei, masti-
guel, degluti; sonhei com o artigo 17
,. acabei tomando uma Ir.dlgestão de
nrligo 17"... comparou-o com o ar-
figo 54 rio Regulamento Geral da
F. M. F., e então, sentiíi-ss "na me-
elldn exata rio que desejou dizer o le-
;rislnrior: — o detalhe sóbre a parti-
íipacão no último turno refere-se ape-
nus ao* clubes das capitais, ou. me-
Ihor, aos campeonatos de cert.o nivel".
Estava, assim, de acordo com a afir-
inativa do defensor do Madureira. "A
L»l de Transferência, que em outros
pontos refere-se a "Federação", Liga
ou Sub-Liga. poderia, se êsse fosse o
desejo, fazer referência também a
Liga. no caso do artigo 17; mas cita
eepenas a Federação, deixando clara a
ieiéia de que visa impedir somente OS
jogadores dos clubes rias capitais, que
elevem ser, automaticamente, os mais
destacados".

Salientou, a se-Rttir, a lnaplicabili-
eiarip, no caso Genuino, do artigo 281
do Código Brasileiro de Futebol ("Per-
mitir que lome parte em competição
atlética atleta não habilitado perante

DR. CAPISTRANO
nrmnos — nariz — garganta

(Cirurgia da, surdez)
Docente, Medalha de Ouro Fac. Med.

Senador Dantas, 20 — O" andar.
Tel.: 12-8868 — Rn. 26-44..

DR. JOSÉ Dt ALBUQURQUE
MEMBRO UA SOC.T.IMTIE OB

SEXOLOOIA l>E FARIS

Doenças sexuais do homem
RCA DO K08.U.IO, »8

DB l A5> «.

Quartos mobilados
Só com café Cr$...
1.000,00. Fornecemos

ótima pensão a
domicílio

PENSÃO GRAJAU
Telefone: 38-7283

a entidade respectiva, ou quo estiver
suspenso: Pena — Multa até CrS...
500,00 por cada atleta e perda de pon-
tos, se a partida fôr oficial".) Ors, o
que se diz é que a habilitação dos
atletas foi viciada; ainda admitindo-se
o vicio, a verdade é que os atletas fo-
ram habilitados perante a. entidade, res-
pectiva. Nfio ceria possível, pois, ao
Tribunal, aplicar o artigo 281 sem
estar suspendendo a habilitação dos
jogadores — e a habilitação 6 função
administrativa, é ato rio presidente da
Federação. Citando autores, disse: —
"Somente aquele que pratica um ato
administrativo lem poderes para can-
celd-lo. O Tribunal não pode, portan-
lo, aplicar a pena de perda de p****-
los. uma vez que esta mantida a con-
riiçfm de jflgo dada pelo presidente da
í\ M, F., permanecendo o ato adml-
nistratlvo".

Referiu-se, cm seguida, aos srs. Max
Gomes de Paiva, que "embora dando
ao Auditor, no Código Brasileiro, rie
sua auloria, 60 dias de prazo", con-
tradiz-se em declarações hoje publi-
cadas num matutino, quando afirma
que "em certos casos o auditor pode,
mas não deve denunciar". E criticou o
sr. Vargas Nelo, "que se coloca na
posição critica de presidente do C. N.
D. e de jornalista", e que, ao con-
ceder condição de jogo ao jogador
Madeira, contra todas as recomenda-
ções dos funcionários da P. M. F..
alegou que "quem dá condição do jô-
go é o prcsidenle", mns agora escre-
ve que "quem dá a condição de jogo
é a Lei"... Terminou o sr. Tranjan
por rejeitar o pedido do Botafogo, con-
vencido que está de que "só o adml-
nistrador pode cassar a habilitação
que concedeu, e que não podem pre-
ocupar ao julgador a fraude que pos-
sa haver ocorrido na habilitação <e
porque Genuino e Vndlnho não dispu-
taram o Campeonato promovido pela
Federação Mineira de Futebol, caso
e-m que teriam infringido o artigo 17.

O VOTO VENCIDO. — O Juiz se-
guinte a votar foi o sr. Henrique
Rarbosn. Acha muito boa n transfe-
rência dos jogadores para o Madurei-
ra; acha que a C. B. D. não pode-
ria ter negado a transferência como
acha também que a Federação Metro-
politana não poderia ter rejeitado a
transferência. Até o registro dos jo-
gadores na F. M. F. è bom. Em
suma, está muito bom. Mas não ser-
ve. "Sim — disse-o — Registro é
bom. Mas, para que o jogador possa
jogar, mister é que atenda aos requi-
sitos da Lei" e passa a ler vários dis-
positivos do Regulamento da F. M.
F. Não aceite a inteepretação dada
ao artigo 17 porque, então, teria de
chegar a conclusão de que Genuino
não estava transferido porque... a
Lei de Transferência não fala de
transferências entre Federação e Ll-
gas. A seu ver os jogadores estavam
impedidos, disputando jogo do último
turno do campeonato de Sete Lagoas.
Não entra nas cogitações em torno do
dôlo, mas está certo de que houve
Infração por negligência, por duas ra-
zões: — Primeira — Ignorância da
lei — que não pode ser alegada, e
Segunda — Porque, pela cláusula 16»
do contrato, o atleta se obriga a"cumprir as Leis e Regulamentos".
Finalmente,'não adota a tese de que,
para aplicar o artigo 281 do C. B. F.
seria necessário cancelar a condição
de jogo dada pela Federação; porque"eles não têm condição de jogo". (!!!)
E assim, embora reincidente especl-
fico o Madureira, mas, atendendo a
que não cogitou do dôlo, pede a apli-
cação da multa de CrS 100.00 por jo-
{rador, além da perda de pontos.
Acompanharam o seu voto os srs. Ge-
raldo Otávio Guimarães e Vilas Boas
Arruda, e o do relator, os srs. Lúcio
Marques de Sousa e Guilherme Pastor.

MINERVA ENTRA EM AÇÃO. —
Para proferir o voto de Minerva, o
presidente do Tribunal, sr. Darci Ro-
quete Vaz começou dizendo que sentia
incômoda a posição, mas que a en-
frentava sem atemorlzações; que o
nrocesso lhe deixara perplexo, tal a
complexidade das leis; que esperava
ver presidir no esporte a concepção
liel.>nica, o espirito olímpico, pelo qual
o clube pequeno pode venéer o forte.
"Fol, realmente, uma surpresa para
mim o pedido do "glorioso". Cheguei
a imaginar que o Botafogo tivesse
fortes razões; pensei que a questão
fosse liquida. Estudei o assunto
acuradamente e Vi, então, que os ho-
mens do esporte complicam-no. E as
leis falhnm. As palavras valem pelo
seu conteúdo, pelo seu conceito cor-
rente. No caso, o que se quer impe-
dir é que os jogadores dos grandes
centros se transfiram, terminados os
campeonatos. Parece-me, aliás, que
êste não é o censo da Liberdade. Para
mim, o texto do artigo 17 da Lei de
Transferência é claro e completado
pelo artigo 54 do Regulamento Geral
da Federação Metropolitana. N&o
existe impossibilidade de transferên-
cia. E' clara a expressão "habilitado
perante a entidade"; quando a lei res-
tringei é taxativa. A i-ondicfio de
jogo dada pela F. M. F. é, portanto,
regular. Gastamos muita cera com
mau defunto..." e concluiu, rejeitan-
do a denúncia.

A Cruzeiro üo Sul Capitalização, S. A., parti-
clpa que o sorteio mencil de amortização de
titulos será realizado amanhã, dia 31, na

A. B. I., às 15 horas.
eSede Social:

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 2&0 —
11» ANDAE — RIO DE JANEIRO

CÂMARAS
FOTOGRÁFICAS
TODOS OS MODELOS
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VESTIDINHO DE ALGO-

DÃO TOBRALCO
Todo enfeitado de sianinha

Sem manga, com lindo e suges-
tivo decote quadrado — Nas
cores branco, azul e branco
vermelho — Tamanhos de 2 a 6

— Preço de fim de ano.
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CALÇA DE FUSTÃO
PARA MENINA

Fustão de primeira qualidade

9Linda calça curta com palinha
na frente ~ Suspensório ajus-
tável -- Côr branca -- Aproveite
este preço e compre logo duas !
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CALÇA DE MALHA DE
ALGODÃO

Azul, rosa, salmon e branca
Finíssima malha de algodão, com
elástico na cintura e pernas com
sanfona — O melhor preço da
cidade, compre logo uma dúzia !

e economize 2,00 em cada.

COMBINAÇÃO DE
JERSEY.RAYON
Rosa, branco, a:«ul e salmon

Pala em «V» com renda —
Saia enviezada — Bainha bico
áe pato — A quem adquirir
esta combinação, acompanha

uma calça de jersey, no valor de 35,00.
99

WBF& ~ '.:mfi
WmÈ

V*
*-$4^¥<-H!!& \ - ''Sl'-^ ) {y-0 ¦ WSff

^W- ;^ í: ^w1 :

BOLSA DE LONA COM
PLÁSTICO

, Ideal para trajes esportivos
Em f íníHBimo acabamento, cbüi,
boina Horvc tanto para a praia,
copio para passeios, excursões,
eU, — Ah «naiH variadas cores,

AB

MEIAS DE NYLON
PARA SENHORAS

Fio Nylon Dupont de Ia qualidade
Aqui está uma meia de Nylon aa
por urn prego sem concorrên- ^D JJÍ)cífl ! Aproveito o preço e com- Jfg$ 30
)yw muitaH — Malha 48/80 -~ÊM'Ê f
Todos os tamanhos — Preço regular 35,00.

ERTA AS SEGUNDASEQUINTAS,

SAIA DE ALGODÃO
PARA O VERÃO

Vários modelos em lindas cores
Padrões liscs e estampados, *
com barras diferentes — Nas ¦ Tj
cores rosa, amarela, lisas e lis- i
tradas ~1 Tamanhos 42 a é.%— I

Finíssimo algodão.
6#
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CALÇA DE RAYON
FURADINHA

Preço regular 29,00 — Agora por
Cintura elástica — Grande du- f
rabilidade e resistência — Côr
de rosa — Tamanhos de 42 a 50
— Economize 10,00 cada uma!
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SOUTIEN DE CETIM'SEM 
AI.ÇA

Vestidos decotados ou s/ alço
Com duas barbatanas na fren-
te — Pnrte superior de renda
— Nas corea branca, azul, rotía
e preto — Preço regular '10,00.
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Impressionante a superioridade esportiva do Fluminense
Levantou em 1951 vinte e oito campeonatos de diversos esportes, sem contar os de futebol,

nos quais é líder — O Vasco da Gama em segundo lugar com nove títulos
De OSVALDO LOPES DE CASTRO

m

No ano que amanhã termina, íoram disputados setenta e
dois Campeonatos Interclubes de dezesseis esportes oficialmente
praticados no Rio de Janeiro .

O único esporte que não logrou terminar seus certames
dentro da temporada íoi o futebol, já que a última rodada dos
certames de Profissionais, Aspirantes e Juvenis so será realizar, a

v domingo vindouro e os certames da 2* categoria dependem ainda
'<tías 

competições finais enlre os vencedores das diversas series.
¦¦¦¦ Também na esgrima não tivemos o Campeonato por i^qui-

,pes, o que foi geralmente lamentado e revelou a precária orga-

nizacão que êsse esporte continua tendo.
Mais uma vez o Fluminense destacou-se com impressionante

superioridade sobre os clubes co-irmâós. Nada menos de vinte

e oito títulos levantou o aristocrático grêmio das Laranjeiras,
num testemunho eloqüente do carinho e dedicação que seus

dirigentes devo't«nm a todos os esportes praticados pelos atletas

tricolores. E vale a pena acrescentar, no futebol, que pelo mo-

tivo jâ exposto não figura nesta relação, o Fluminense mantém.

a liderança dos três certames. . .
O Vasco da Gama íoi depois do tricolor o grêmio que mais

venceu, com nove campeonatos, vindo a seguir o Icarai e o

Flamengo com cinco; o Counlry, Grajau e Tijuca com três;

«Botafogo, Guanabara e Ruy Barbosa com dois e o Olímpico, -

Carioca, Audax, Ginásio Peso e Alteres e late Clube Brasileiro,

COmSãò1 
estes1 oÈTclubes campeões de 1951 nos diversos esportes:

ATLETISMO

Campeão Masculino da Cidade Botafogo
Campeão Feminino da Cidade Fluminense
Campeão Masculino de Estreantes Flamengo

¦Campeão Feminino de Estreantes Fluminense
¦•.Campeão Masculino Juvenil vasco
•::Caínpeão Feminino; Juvenil §SBO
.Campeão de Novíssimos F 

Zfnense
Campeão de Juniors Fluminense
Campeão de Corridas de Fundo Vasco

NATAÇÃO

Campeão da Cidade --- 
^inenle

/Campeão Masculino  | 
um nense

SâÉaaS^a*^":^;:::;:;:"»::"-.:^^
ãüBE W S~s.::::::::::::::::::::::::: f=
Campeão Infanto-Juvenil  í__l„!
Campeão de Petizes 

TÊNIS

Campeão Masculino da Cidade  Country
Campeão Feminino da Cidade  Tijuca
Campeão da 1» Classe Masculina  Country
Campeão da 1* Classe Feminina 
Campeão da 2» Classe Masculina 
Campeão da 2» Classe Feminina »¦»»
Campeão da 3* Classe Masculina 
Campeão da 3'» Classe Feminina .•
Campeão da 4" Classe Masculina 
Campeão da 5" Classe Masculina 
Campeão de Estreantes 

REMO

Campeão da Cidade 
Campeão de Estreantes
Campeão de Principiantes 
Campeão de Novíssimos
Campeão de Juniors 

POLO AQUÁTICO

Campeão da Cidade.,  GuanabaraCampeão da 2" Divisão  £"!??__

Fluminense
Country
Fluminense
Fluminense
Fluminense
Fluminense
Ti.jucá
Tijuca

Vasco
Icarai
Icarai
Icarai
Vasco

SUCESSOR DE GRANE
Pavão foi «goleador» num campeonato paulista
_ Ontem, relembrou os seus áureos tempos de
marcador de tentos... — 2 gôls que «liquida-

ram» o Olaria
resistência

Campeão
Campeão da 3 » Divisão Botafogo

BOX

Campeão da Cidade ..:
Campeão de Estreantes 
Campeão de Novíssimos  v««.n
Campeão de Novos •.  vabLU

Vasco
Vasco
Vasco

SALTOS ORNAMENTAIS

O zagueiro esquerdo Pavão,
• ao que parece, tem sido um
digno sucessor de Grane, aqui-
le antigo companheiro de Del-
Débio na zaga paulista de há
anos passados. Ê, talvez, um
dos zagueiros que possui, alu-
almente, o chute mais forte do
futebol brasileiro. Em São rn'u»
lo, quando militava na Portu-

guêsa Santista, chegou a sor

p goleador de um certame pau-
lista, tendo marcado cerca de
15 gôls?.

KEbKMlVKOr OS SEUS
ÁUREOS TEM TOS

Ontem, no cotejo contra o Ola-
| ria, Pavão relembrou os tempos
! em que marcava os gôls de fora
I ria área, em tiros livres. Seus

potentes e bem dirigidos chu-

j tes encontraram as redes leo-
I poldinenses e, pela primeira vez
! no Flamengo, teve oportunida-
I de de colaborar decisivamente
i pura o «placard». Os riois gôls' 

que assinalou contra ns Jeopol-
dinenses foram

daram a quebrar
do Olaria.

Parece que, como em velha
história para criança, tem o
Flamengo um Pavão de «pés
de ouro».

LOJAS ÀI. P. - RUA SÃO JOSÉ, 17
Atenção, artigos legítimos americanos!!

Camisas de Nylon, manga comprida, Upo blusão  250C(|
Tecido de Rayon (Tubarão) padrões novos, corte  50OM
«Maillots» «Lastex» (Mariposa)  260,00
Toalhas Matéria Plástica 140 x 16o jj '«35,001

Calças .Tersry de seda e Nylon, a Cr> 60,00 — ,0.00 — 80;0&,« g^iffll
Meias Nylon para senhora :'.'' vs,"^

Variedade de outros artigos, como sejam: Colmes, brincos, pul.
seiras, folhinhas, cartões de Boas Festas, brinquedos, etc. Tudo

muito reduzido — Certifiquem-se nos visitando.

Carteira perdida
Pedro Vieira pede a quem encon-
tróu uma carteira de construtor,
perdida em 5 «le dezembro «lo cor
rente ano, entregar à

tunibí 61.
rua Ca-

Fluminense
Fluminense

Icarai

Campeã" da Cidade 
Campeão de Principiantes  *""«»

Campeão de Novíssimos \\\\\\';;;;:;;. 
Fluminense

Campeão de Juniois Fluminense
Campeão de Senlors ••••••'" 

Fluminense
Campeão de Juvenis 

TÊNIS DE MESA
, n„i.jr,c, OlímpicoCampeão da Cidade  FluminenseCampeão da 2 Casse • • • 

FluminenseCampeão da 3» Classe ,

bonitos

RÁDI0-VITR0LA UM
Com bON(i-l'LAV (3 rotações)

S.*m uso com garantia, recenie-
mente ímportadt., onze válvulas,
várias ondas, pick-up automático,
12 discos, vende-se por preco mui-

to inferior ao do custo. —
T.el.: 37-5431:

a preco

LOJAS À I P. RUA SÃO JOSÉ, 17

Ênxjvài* completos de puro liníio bel",a, e também em Imita
cão nacional, e linhos em diversas larguras, faqüeirns de prati
com 130 pecas com caixa. FAZEMOS DKMOSTRAÇÕÉS A 0(
MICrLFi, SEM COMPROMISSO. VENDAS A VISTA E A LOí,
GO PRAZO. Peçam informações a LOTUAK, HERMAíi «fe CIA
LTIM — Avenida Rio Branco, Kilb — í" andar — Salas '.'07,8 -
Tel : 92-3153. Remetemos para o rnterio*" qualquer artigo pc

reembolso.
dl

CHEGOU SEU PHESENTE
DE FESTAS
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BASQUETEBOL

Flamengo
GrajauCampeão da Cidade

Campeão de Juvenis ...... Fluminense
Campeão da 2» Divisão rSv
Campeão de Aspirantes Fluminense
Campeão de Lance Livre Carioca
Campeão da Divisão de Acesso carioca

VOLEIBOL

Campeão Masculino da Cidade Samenlo
Campeão Feminino da Cidade Fiumfnense
Campeão Masculino da 2? Divisão iHSI
Campeão Feminino da 2» Divisão ...•;;;•;;;•;•• JftSe
Campeão de Juvenis ,» ». oraiaú
Campeão de Aspirantes ur.ajau

Campeão de Velocidade
Campeão de Resistência

CICLISMO

TIRO AO ALVO

Campeão da Cidade

Campeão da Cidade

Campeão da Cidade

Campeão da Cidade

HALTEROFILISMO

MOTONACTICA

VELA

Ruy Barbosa
Ruy Barbosa

Fluminense

G. P. Hall.

Audax Clube

I. C. Brás.

Ja está ti venda o número de ')e-
r.embru de «A Lusitana».

IS"á<> percam o seu número dc Dexem-
hrn, com suns sensacionais r*pnrta-
gens sobr„ Arcos dn Valdevei e

muitas outras.
A venda em Iodas as bancas de

jornais.
Assinaturas, na ru» Senador Dantas,

-A — jjo andar — sala 1204.

EDITAI,

JF JU XJ IV JL JT3,
BARRETO PINTO apresenta, pela primeira vez na Cinelândia

HOJE, ÀS 15, ÀS 17 E HORAS

Km cumprimento ao que dispõe
«* artigos D o 15 da convenyfto
dos condôminos do Kdifício «Atlas»
na avenida Mem de Sá 253, con-
vnii'0 «'iii ReijiiiHlii e. última assem-
bl.Ma ft-eral us eo-proprietários «Io
citado edifício âs 301i30m, do «lia
I) <le janeiro vindouro, 110 npiirtn-
mento tt H08 do mesmo edifício.
Para a nua' está marcada a sc-
guinte ordem:

a) — Aprovação da minuta da
escritura dos condôminos
e orçar as despesas para
o ano «ie 95)!.

b) — Administrarão,
r.) — Eleger o síndico e o eon-

selho fiscal.
í Rio de .laneiro, 29 de dezembro
i de 95'J.

JOAO LOMáS RAPHAEL
Sindico,

BROWN GOL
AS 21

ACROBATAS — MÁGICOS — TRAPEZISTAS — PALHAÇOS - MAIABARISTAS - C

MAIOR ESPETÁCULO CIRCENSE DA ATUALIDADE - SOMENTE 10 DIAS
Terça-feira, dia V às 15, 17 e às 21 horas

ri

TEATRO COPACABANA
telefone (rumai Teatro)

to nus Vespernii
Reservas pelo

Ar refrigerado perfeito — Permitido traje esporte nas
«Os Artistas Unidos» apresentam boje, as .10 o 'in.iiini, em s

quarta semana, o espetacular sucesso:

NA CBD. 0 INICIO DOS TRABALHOS DO RIO-SAO PAULO
Pretende o presidente da CBD reunir n^^ntidad^ina,a '^j^^g^JStí

Pretende o presidente da C. I das datas do Torneio BíO-SO.»

B D . sr Rivadávia Correia Paulo. Os mentores bandeira»-

Méier, aproveitar a vinda, tes virão assentar com os din-

esta capital dos dirigentes pau- gentes metropolitanos os det.i-

gSS apreciar a questão I lhes finais do Torneio mas an-

les deverá ser efetuada a reu-
nião com os dirigentes da Con-
Kideração. È nue a C.B.D. está
vivamente interessada no as-
sunto, procurando obter dos

HOTEL GRA
Clim» «xcelente — Turismo — Week-end — Férias, alimentação da melhor qualidade, belos

23T33EÍ 
¦£**> « ABulhas Negras, ^«i^ão^^gos^ort^^^e^^

metros, acomodações de primeira ordem, higi ene e presteca. 1 ratar a V^^essa Q
metros, «««^ 

FRENTE — Tels.: 52-4295 e 32-7552. Transporte: E. F. C. B. e

Estrada de Rodagem Rio-Caxambu.im*. &

T

im> i

ESGOTAMENTO NERVOSO
KM AMBOS OS SEXOS ,

Canteco tísico e intelectual, falta de memória, velhice precoce, iraque/.a sexual, sao sintomas do
C^VIÍ9ÍC° Lgotamento'Nervoso, que. pode ser combatido com o poderoso
,' •} ¦ ANTI-ASTHENICO «KRASIS»

(Hormônios sexuais - Vitamina «E» — Plantas Medicinais).¦/¦-:¦ ' 
:; 

•;.-,P-'- Reembolso — Frasco: Cr.$ 50,00 — Caixa Tostai »087 - Kio.
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clubes concorrentes do Rio-São
Paulo o necessário apoio para
a seleqão brasileira, apoio êsse

que consistiria no estabeleci-
mento de uma tabela que per-
mitisse à Confederação apro-
veitar todos os valores do fu-
tebol nacional. Somente, com
uma tabela prepararia em har-
monla com os interéssoR da C;
B D. será possível mandar a
Montevidéu, para a Taça «Rio
Branco», e depois, ao Chile,

para o Panamericano a expres-
são máxima do nosso futebol.
Assim, está a Confederação en-
caminhando os entendimentos
para antecipar a reunião dos dl-

rigentes paulistas e cariocas,
na sede da C.B.D. ft provar
vel que os esportistas blindei-
rafttes cheguem a esta capital
a fi de janeiro.

TAMBÉM A «TACA OAS
XAÇOES»

Na mesma ocasião ventilará
a C B D., pela primeira vez

em caráter oficial, h POBSibill-
dade da realização da «Taça das

Nações», que consistiria na

disputa, no Rio e em Sao Pau-

lo de um Campeonato do Mun-
do cm miniatura.

COMPRO
UOKMITÓKIOS E SALAS OE JAN-

TAB _ MACEDO — T.: a»-«m.

Co ni pra se tm!o
MAqulna» dc enorevet e de «'««.tura en-
(.eradelrM. ventilador»», rédlou e tnd"
que represente «alor. compra-se * Ho-

mlr.lllo — Telefone, Sr. ABHBAM.
4 3-9232

«A LUSITANA»
A capa da sua revista «A Lusitana»

i é um presente dos portuitucses de
! Tranrosn aos sens patrícios do Brasil.
! Xão peream o número de ««llpiembro»

da maior revista liiso.brasilelra.
A venda em tlidas . as bancas de

jornais.
Assinaturas rua Senailor Dantas, 7fi
— 12» andar — sala 1204. Hlo de

Janeiro.
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— ... « . .â-TkNTINUA) Eom do "Diário de Notícias" o seu jornal Por Jimmy Murph.ja 1
Pequenas Tragédias Conjugai* niUNiifluaj çj, »

. u *i ¦' ' * ii/* *"'' -tt- \r"~—*— — w " *' * I
 I otiotre:-houve um I sim, imtiii.,. Por. que nSo pediu o nomo j. Acho fiue pedirei o numeuto 1 I

—v 
\ § telefonema para l m una v.» e a """^Tl 

ll amanha. Hoje nfto está de . |
Bem. hoje será ]') Faço votos V-- »"» » -r*-í .f-lnlnk. »» ria lho despedir. ' Uo bom humor... 

|lo dia do meu i mle . ^fss^. f**^ ( 
"'1".llum"" " "7 

T^^tíém w 1'"*' 
'

Arturo de lully
RORDlM-MORtNO

O M rinheiro Popeve (CONTINUA) O 
"Dirlrio da Notícias" 6 um jornal para as elites do todas aa classe» soci-iis por £. C
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Imagine, Pnpcye que íol seu próprio
Irevo que disso
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Mns, porque estou mo pteo»
oupando?
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