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O Matutino de Maior Tiragem da
Capital da República

D Tli.uro - Previsões até '2. horas de amanhã no Dls-
trlto Federal. Tempo — Bom com nebulosidade. Tom-
pendura — Em elevação. Ventos — Do NE no SE,

frescos.
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Paz ataúd Jorge
Amanhã, será levado de trem para Londres, onde f cará

exposto até quinta-feira, no Westminster Hall
Reis, estadistas e altas figuras militares e políticas do mundo com-

parecerão aos funerais, que se efetuarão na sexta-feira, dia 15

»'*' - • . i^__

ÚLTIMO RETRATO DE JORGE VI — «Morreu o rei!».
As bandeiras tremulam a meio»pau na fauiooa Fleet Street,
no coração de Londres. Em baixo, n úllima fotografia de
Jorgft VI. Êsse flagrante foi l.,at:do * 31 de janeiro último,
no aeroporto de Londres, quando o rei ne despedia div prin-
cesa o agora rainha Elizabeth, ao iniciar esta a viagem pela
A-Vic.*». interr.ompidle com a norte do pai. Aparecem «indo
a então rainha Elizabeth (açora a raínha-tnãe) e a princem

Margaret Rose. — (Ratliofoto e foto U.P. I.

féretro, revesando-se em cada duas
horas. Ontem, i\ noite, quando o
ataúde foi levado à Igreja, a Iu2
do u»has, montaram guarda em
torno do mesmo os granadelros que
hoje ficaram no local para manter
vigília juntamente com a policia
local.

O ataúde estava no mesmu luyar
onde foram colocados os de outros
membros ria família real; O duque
rie Clarence, em 1S!)2: a rainha
Alexandra, em 1P26, e o rei Geor-
ge V, em 1036.
Presente de mi-
lionário

(1 Aliai da 1'a:. feito todo de pra-
t.i, ante o qual está o féretro, foi
uni presente do milionário norte-
americano Rodman Wanarriakei,
cm homenagem ;, sen amigo, o rei
Eduardo VII

A canela em que será levado o
ntnúde ,1" rei li eslnção ferroviária
local, Wolferton, é ile artilharia,
tenrio um canhão dc 13 libras, pin-
tado de verde Sobro a carreta co-
locou-se um ataúde de nindrlrn ta-
lhoila e polida, dentro rio qual lrd
o féretro em que hoje se encontra
p corpo do extinto monarca. Qua-
tro il.» seis cavalos puxará,, a car-
rela e Irão montados por soldados
d.t lU-al Artilharia Montada.

Guarda dc honra
De ambos os lados rio ataúde.

quando é..tc chegar a Londres,
murcharão membros da companhia
>i.» rei de corpo de granadelros. .Na
estação ,!c Kíngs Cross montnrfio
gualda de honra forças do exér-
cito. da marinha e da aviação.

Enquanto o rei fôr velado em
Wenminstei Hall. montarão suar-
ria constantemente oficial* ria RAF,
mrn-liros dn Guarda Pessoal do Rei
e .ios Cavaleiros de Armas do Rol

A Cimata Nacional do Comércio
rio Londres anuncia que o comércio
fechará as portas, desde que se Int-
cie o cortejo fúnebre n;é tt Inuma-
çáo no Castelo rie Wlridsor,

RESPONDERÃO HOJE OS C0MUKISTAS DÁ CORÉIA
Dirão se aceitam ou não a lista aliada dos assun-
tos a serem debatidos na conferência política, que

se deverá reunir após a assinatura do armistício
Propôs a ONU a retirada das tropas não-coreanas, a solução pací-

fica da questão e outras vinculadas com a paz
T

CAMPANHA DE RIDÍCULO — O movimento anti-comunista
que «urgiu na França sob o nome de «Paz e Liberdade»
encetou uma campanha de ridículo contra os chefes e a

política dos comunistas, por meio de cartazes espalhados por
todo» os muros de Paris. Aí vemos um, em que Stalin apa-
rece como um eapache» parisiense na espreita de sua pro-
xima vitima. Acompanha-o, talvez como «mascote», uma

pomhinha da paz. — (Foto U.P.).

.ÓQUIO, 10 — Domingo — (De
Rutherford Poals, da United
Press) — Espera-se que os co-

munlstas decidam, hoje, domingo,
se aceitam ou não a lista reduzida
das Nações Unidas, dos assuntos n
serem debatidos na Conferência
Política, que se deverá reunir após
a assinatura do armistício na Co-
réia. As delegações principais de
ambos os beligerantes se reunirão
hoje, às 10 horas (hora da Coréia),
em Pan Mun Jom, e os comunis-
tas deverão entregai sua resposta.

Os aliados aceitaram, no sábado,
a realização da Conferência pro-
posta pelos vermelhos, mas modl-
ficaram dois dos três pontos suge-
ridos pelos comunistas, eomo bifo
da citada Conferência. Ademais, os
aliados introduziram uma frase di-
zendo que a situação coreana po-
deria sei- solucionada, "por outros
meios políticos que forem conside-
rados apropriados",. Isto significa,
presumivelmente, que tal situação
seria considerada pelfi ONU, que se
recusara sempre a debater o pro-
blema da Coréia enquanto não fôs-
so assinado o armistício.

O chefe da delegação aliada, vice-
almirante C. Turner Joy, apresen-
tou quarta-feira última aos comu-
nistas a resposta da ONU, em for-
ma de contra-proposta que, em
suas linhas gerais, so parece com a
proposta comunista, embora com
uma diferença' notável, constituída
pela mudança de três palavras.

As Nações Unidas propuseram os
seguintes pontos de debates:

1» _ Retirada das tropas nfto
coreanas da Coréia.

2? _ Solução pacifica da questão
coreana.

3. __ Outras questões vinculadas
com a paz coreana. ,

No primeiro item, os aliados
substituíram a palavra "estrangel-
ia" da proposta comunista pelas
palavras "náo coreanas". Acredita-
se que essa modificação destina-se
a impedir que os comunistas cias-
«Ifiquem posteriormente como tro-
pas estrangeiras as forças da Co-
réia do Sul.

oN terceiro Item, a ONU pediu
que se debatam "questões coreanas
vinculadas à paz" em vez dé "quês-
lões vinculadas com a paz na Cn-
réia", como os comunistas haviam
proposto. Isto está destinado a lm-
pedir que os comunistas lntrodu-
zam nas deliberações qualquer ou
todos o.s problemas polliit-os da
Asla. Por exemplo, os vermelhos
poderiam relacionar com a situa-
ção coreana questões como a guer-
ra da Indo-China, os conflitos na
Birmânia o Malaia e até o Tratado
de Paz com o Japão.

A contra-proposta aliada escla-
rece, na realidade, as vagas reco-
niendações que fizeram os comu-
nistas na quarta-feira passada, no
sentido de que as perspectivas de

por fim rapidamente è. guerra na
Coréia dependiam de que os ver-
mellios aceitassem a Conferência, a
realizar-se em bases mais con-
cretas.

Por outro lado, as subcomissões
encarregadas de solucionar o pio-
blema da fiscalização do armtfcl-
cio nâo fizeram progresso algum,
ontem, sábado. Tampouco conse-
guiram progressos as subcomissões
sôbre a troca de prisioneiros de
guerra, embora estas se achem
mais próximas de chegar a um
acordo sôhre outros três parágra-
fos da proposta de onze pontos.

Em sua sessão plenária, paia es-
tudar e debater o ilonto 5 do te-
márlo das negociações de armistl-
cio —- "recomendações aos gover-
nos interessados", — os aliados in-
slstlram ein que a República da
Coréia do Sul deve participai ria
Conferência Política. Os comunis-
tas haviam proposto que os delega-
dos aliados pertencessem apenas a
países membros da ONU. organis-
mo do qual a Coréia do Sul não
faz parte.

SAí'NDRINGHAM, INGLATERRA,
,De Edward Korry, da

United Press) — Os restos
mortais do rei George VI Jazem
num ataúde revestido do plena
simplicidade, foitü com a madeira
de uma árvore que o próprio mo-
narca havia talado, com t;ês co-
loas ,lp flores, de sua esposa ò de
suas duas filhas, em frente no Al-
iár il-, fu:. na pequena igreja pa-
roqui i de S.-indringham.

Os membros do serviço Interno
ri., |,a átio leal e os residentes ,i.i
região, alguns dos quais vestiam
roupas muito simples, com as
quais estavam trabalhando n,,s
campos, esta manhã, desfilaram
eme o féretro, que, na segunda-
feira próxima, scr-.t levado do trem I
pata Londips, onde os resto, do
finado monarca ficarão expostos
filé quinta-feira. As exéquias cul-
minarão na sexta-feira da semana
entrante, com a InumaçSo na Ca-
pela do Saint George, do Castelo
rie Windsor.

Em viagem, cm preparando-se
pnra esta viagem a Londres, Já
sa acham os reis Haakon, da No-
ruega; Frederlck, da Dinamarca;
Gustav, da Suécia; a rainha Julia-
nn, ria Holanda: O rol Paulo, ria
Grécia; o p-jnclpc Albert. ria Boi-
Elca. e outras figuras da nobreza
mundial.

Também farão parte do cortejo
fúnebre o presidente da frança,
sr, Vincent Auriol; o secretário de
Estado norte-americano Dean Ache-
son, representante do presidente
Truman; o comandante dos exér-
citos do Atlântico, general EIse-
nhn.ver, e muitos outros dlgnitâ-

OLHOS - Dr. Gervais
DOENÇAS E OPERAÇÕES

Rim Gonçalves l)»is, S0, C.i andar.
Tel.: „_-7!l<13.

rios. Na estação ferroviária lon-
drina rie Klngs Cross, onde che-
gaia o ataúde na segunda-feira
próxima, já foram coloradas fita»
de 10 mil metros em teia. de cotes
violeta e prêla.
Coroas

Na histórica Torre de Li-nriu-s
peritos eslão pullndo a coroa im-
perlal, cheia dc brilhantes, pérolas,
snflras, esmeraldas e rubis, que
será colocada sobre o ataúde de
George V!. quando for velado em
Wesi.il Inster Hall, Juntamente com
ns '. és coroas do flores e envolto
no estandarte real.

Na coroa da rainha viúva Ell/.a-
lieth lia-se a Inscrição: "A mon
querido Bertle, tua sempre aman-
te e esposa — Elizabeth".

Noutra ' coroa lln-sc: "A nosso
querido pai, tua amorosa e devota
filha p filho político — I.iliba v
Philip".

Na terceira, de menor tamanho,
lia-se: "A mou querido papal, tua
amorosa e devota filha — Marca-
rida".

Repudia a Itália o tratado de de

BANCO DE CRÉDITO REAL

'-¦)Y>. 
.Avenida Rio Bronco. .116

ijjKRuá .Yi»1?onde dé Inhaúma, J4 '
SffiS Pra_a;dq Bandeira. Ml'....;

1$a JJÍ-ilos 980 IRomosjA'.
-; If t-' És'rttda"do Portela 45-A

Desfile
As 17 horos (lc hoje, a lg., jn foi

fecharia ao público, Mais de 2 500
pessoas haviam desfilado peln ataú-
rie de George VI. Esta manhã, bem
cedo, Elizabeth II compareceu, por
nlguns momentos, à Igreja, paro
prestar a última homenagem a spu
pai. O ataúde estava fechado, mas
ela havia visto seu rosto quando
chegou a Sandrlnghom, ontem ã
noitp, procedente de Londres, de-
pois de prestar juramento como
rainha,

A família real permaneceu cm
sua residência com exceção dos fl-
lhos ria nova rainha, os príncipes
Charles o Ann, que, acompanhados
de suas duas governantes e um po-
liclal, deram um passeio fora do
palácio real.

Durante à noite, os guardas dos
bosques de Sandrlngham haviam
montado guarda de honra junto ao

Isso em relação às obrigações com a Rússia, em virtude dos vetos que a
J^ »_>

l nião Soviética vem apondo à admissão da Península na ONU

E HAVIA PROMETIDO SOLENEMENTE QUE APOIARIA AS PRETENSÕES ITALIANAS

R

NUNCA TIVE SIMPATIAS
PELO FRANQUISMO

Declarações do presidente Truman que a Es-
panha não aceitou com agrado

w
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BANCO MOSCOSQ CASTRO SA.

OMA, 9 i.U P. • — A Itália,
desgostosa com os cinco
veios soviéticos a seus pe-

dldos de ingresso nas Nações
Unidas, repudiou, esta noite,
suas obrigações com n P.ússin,
Impostas pelo Tratado de Paz
de 1947.

Numa nota dirigida ao Krcm-
lln, redigida em termos enérgi-
cos, o governo italiano disse
que tomou tal decisão porque
n 1'nião Soviética violou êsse
tratado, ao negar-se n cumprir
o compromisso, quo assumiu
em virtude rio mesmo, de
apoiar n admissão dn Itália nn
ONU

O último veto soviético ocor-
reu quarta-feira em Paris. Dez
dos onze membros do Conselho
cie Segurança das Nações Uni-
das votaram a favor da pro-
posta francesa, que aconselha-
vn a admissão da Itália, porém

o delegado soviético. Jncob
Malik, vetou a proposta,

Malik fèz recair a responsa-
btlidade de seu veto nos Esta-
dos Unidos, por ter êsse pais
Impedido o ingresso d.* vários
paises satélites (ia Rússia, e
disse que os Estados Unidos,
com a ajuda da Grã-Bretanha,
havia provocado o veto. Acres-

contou que, se a Itália fosse
admitida, também deviam sê-lo
or, paises apoiados pela Rússia.

A noi a italiana foi entregue
esta noite ao embaixador sovié-
tico Makhail Ostilcv. Nela, o
governo do primeiro ministro
Alcidc De Gasperi diz que a
tt-ôlia se considera livre de tô-
dn obrigação com a P.ússin, im-
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(Não podem ser vendidas separadamente)

INTENSA LUTA NO AR
Caças a jato aliados atacam aparelhos do mesmo
tipo comunistas, no curso de dois combates, ava-
riando três aviões vermelhos e provavelmente des-

truiram um quarto

Em terra, as ações se limitaram a pequenos ataques e movimentos
de patrulhas

posta pelo Tratado dc Paz de
1947.

Considera-se que a nota equi-
valo também à rejeição do ro-
cento protesto soviético pela
Incorporação da Itália à Orga-
nização do Tratado do Atlán-
tico Norte. Com referência aos
velos soviéticos, a nola diz:

«O governo italiano faz notar
que tal atitude não pode justi-
ficar-se no que diz respeito à
Itália, porquanto no Tratado de
Paris, de 10 de fevereiro de
1947, a União Soviética se com-
prometeu a «apoiar os pedidos
que a Itália apresentar para
ser membro das Nações Unidas
e aderir a todas as convenções
concertadas sob os auspícios
dns Nações Unidas».

EXÉRCITO, MARINHA E
AVIAÇÃO ATÔMICOS

DET..01T, 9 (AFP) — «Deve
ser' acelerada a construção do
exército, marinha e aviação
atômicos porque o maior pode-
rio nesse domínio significa a
maior força para impedir que
o agressor desfira o golpe», de-
clarou nesta cidade o senador
Bi-ian Mac Mahon, presidente
da Comissão de Energia Atô-
mica do Congresso.

Salientou Mac Mahon: «Não
há ponto de saturação quanto
ao número de armas atômicas
de que temos necessidade; ao
contrário, quanto maior fôr o
número que tivermos dessas
armas, tanto melhor será para
impedir o ataque.

ASH1NGTON, 9 (AFP) — O
Departamento de Eslado
revelou, hoje, que a erribal-

xada (Ia Espanha nesta capital
lhe entregou um memorando re-
lativo à declaração feita pelo
presidente Truman, na sua en-
trevista à imprensa, ante-ontem,
segundo a qual nunca teve sim-
patias pelo regime franquisln.

O Departamento dc Estado de-
clarou que êsse memorando não
prevê uma resposta por pinte do
governo dos Estados Unidos.

Por outro lado, um porta-voz
da embaixada da Espanha, que
recusou divulgar o' conteúdo
desse documento, exprimiu a opi-
nião de que o memorando não
constitui um protesto.

O memorando foi entregue on-
tem a noite, no Departamento
de Estado pelo secretário da em-
baixada da Espanha, de parte
do embaixador'José Felix Leque-
rica. O porta-voz da embaixada

declarou aos Jornalistas ignorar
se êsse memorando foi entregue
ao governo norte-americano por
Instruções do governo ile Madrid.

DELEGAÇÕES LATINO-AMERI-

CANAS EM MARROCOS
RABAT, 9 (A. F. P.) — O go-

vêrno francês convidou as vinte
delegações da América Latina
junto à, ONU pnra uma visita ao
Marrocos, onde lhes será penni-
tido manter contato com a obra
realizada pela França nesse pnls.

Os delegados latino-americanos
deverão chegar a Rabat, amanhã;
quando será oferecido um jantar
em sua homenagem, na Casa rie
França, em que «ei-ão hóspedes
rio general dc exército Guillaunre
e de sua esposa.

lllllll MÍ<>i* ' 
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EXPOSIÇÃO PARA ESTUDANTES — A Exposição para Estudantes,
dêste ano. no Ilorticullural Hall, Westminster, é a 25.» de uma série
anual. As diversas carreiras se revelam aos olhos dos garotos cou for-
me eles andam, de stand para stantl. As três armas são, como de cos-
titme, bem representadas, e seus respectivos stanás atraíram us aten-
ções de grandes massas de garotos e gaiolas. Todos viram modelo»
de caças a jato em vôo, entraram, na casa. das máquinas dc um nano
de guerra, e saltaram em paraquedas dc uma altura dc .16 /irs, do alto
de uma, torre, no stand do Exército. Esses jovens da fofo ficaram
curiosos quando viram como funciona um' Kicholson Boilrr, c porisso,
Alfred Eunis, do Canlerbury Young Farmers Club, pacientemente di-
monstrou o funcionamento com o auxílio dc um modelo. (Foto B.XS)

TÓQUIO, 
domingo, 10 — Tem-

po do Extremo Oriente
(Peter Kalisher, da U. P.)

— A guerra na Coréia ganhou
intensidade no ar, enquanto em
terra as ações se limitaram- a
pequenos ataques e movimen-
tos de patrulhas. Os caças a
jato Sabre, aliados, desejosos
de desforra das perdas sofri-
das na semana passada, ntaca-
ram uma formação de caças
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comunistas e no curso dc dois
combates avariaram três apa-
relhos vermelhos e destruíram
provavelmente um quarto. As
perdas aliadas, se as houve, náo
foram anunciadas.

Em terra, as tropas aliadas
repeliram um ataque de trõs
forças comunistas durante um
combate de 45 minutos, a no-
roeste de Kumwha, na frente
central, enquanto na frente oci-
dental apenas se registraram
escaramuças de patrulhas. O
comunicado da força aérea foi
o primeiro de dois dias.

No sábado, a 5' Força Aérea,
em seu resumo semanal, disse
ter perdido dez aparelhos, qua-
se todos abatidos por canhões
anti-aéreos comunistas guiados
por radar e que nenhum avião
vermelho fora' abatido. Mus
ontem mesmo, 26 caças Sabre
empenharam-se em luta com 30
Mig-15, um dos quais foi muito
avariado, sendo outro provável-
mente destruído. No segundo
combate, dois caças comunistas
fugiram com avario"

Em terra, a iniantaria alia-
dn, apoiada pela artilharia, lu-
lou durante 45 minutos contra
uni pelotão comunista, que ha-
via atacado por três lados. Os
vermelhos foram repelidos. A
sudeste de Pyongyang uma pa-
Irulha aliada deu morte a 25
comunistas, num breve reen-
contro.

LUTO ATÉ 31 DE MAIO
LONDRES, 9 (U. P.) — A

rainha Elizabeth ordenou à cór-
te real que guarde luto até sá-
bniio, 31 de maio próximo, e
que abandone o luto no domin-
go, 1 de junho.

DR. JOSÉ DE ALBUQUERQUE
HK.MHKI) HA SOCIEDADE DE

SEXOI.OOIA DK TAllIS

Doenças sexuais do homem
Rua do Konárlo, 08, dc 1 an I
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MARACANÃ - Rua Jorge Rudge, 67
Apartamento de sala, 2 quartos, cozinha e banheiro completo— Preço» a partir de Cr$ ..

180.000,00 — Entrada de apenas Cr$ 14.00 0,00 — Facilidade» de pagamento da parte

nSo financiada, durante a construção, sem juros — Grande financiamento — bntrega «ni
18 meses.

PLANTAS — INFORMAÇÕES — VENDAS

GUANABARA CORRETAGENS LTDA.
Rua Visconde de Inhaúma, 134 — Sala 515.
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São trinta e duas alas, cada
qual se subdividindo em duas
correntes que, por sua vez, se
bipartem em dois pontos de vis-
ta* antagônicos, cada um destes
com direito a um palpite espe-
ciai c particular. -Tudo isto
apertado entre quatro paredes
redunda numa fermentação he-
terogênea, de combustão fácil
mas de conseqüências as mais
equívocas possíveis. Imagine-se
uma cena de teatro surrealista,
com aqueles homens todos voei-
feirando como leiloeiros, os pre-
sidentes se sucedendo, em ver-
tiginoso rodízio, na curul do
centro da mesa e mais aquela
mocinha mimosa, de olhinhos
gárrulos, politicando como uma
doidinha por entre os marman-
jos, a catar de um e outro a
pétala complacente da adesão e
do apoio. A barulheira é me-
donha, mas de repente há um
hiato de silêncio. O convencio-
nal do Piaui deixa a descompos-
tura na metade, o secretário
executivo interrompe aleitura
do gubstancial documento, a
mocinha mete as pétalas na
bolsa —
gelado, na salinlia ao lado.
Quando voltam ao recinto, as
cadeiras que se viravam para
o nascente, se viram ogora^ pa-
ra o poente, o presidente já *
outro e a descompostura do mo-
ço piauiense afinal de contas
não ora descompostura, mas vi-
rulento elogio. A moça tira as
pétalas da bolsa, franze r íron-
to cândida, joga as flores no
chão e dá um «viva». O eco
responde: — «morra-*- — mas se

PANTOMIMA
Joel Silveira

trata de eco retardado que so-
brou da sessão anterior. Então
o palhaço-mor manda afastar as
cadeiras, tira o paletó, pula no
picadeiro e se põe a vender
manteiga de primeira à razão
de dez cruzeiros o quilo, o que
provoca veementes protestos de
um oonvencional paulista, mem-
bro destacado da COFAP.

? * *

Mas eis que chega o instante
supremo e inadiável dos altos
pronunciamentos políticos. O
presidente cede o lugar ao pri-
meiro secretário, o vice protes-
ta, é imediatamente destituído,
mas imedialamente um conven-
cional de Pati do Alferes pro-
põe uma ação de desagravo que
é assinada por todos, indistin-
tamente de credo político, côr
c religião. A Ala Verde-Ama-
rela Com Pontinhos Verdes de-
clara que está com o chefe,

vão todos beber mate I mas só a partir do centro para
a direita; a Ala Côr do Mar
Com Todos os Peixinhos diz que
o chefe está sendo enganado, e
que a hora é de ação; mas o
palpite 2" dn 1« corrente da Ala
Branco e Preto exige que os
postos chaves do governo sejam
entregues somente aos que IvAi-
ramonte mais se aproximarem
do patrão. Mas o chefe é nédio
e rosado, e os convencionais são
todos esquálidos — de maneiro

Ique o presidente é destituido,

o vice agride o primeiro secre-
tário e o tesoureiro é desmas-
carado na sala do chá no mo-
mento em que tentava comprar
cigarros com dinheiro da insti-
tuição. A moça, então, manda
buscar um «bouquet» de mio-
sotis e margaridas e diz que
com as flores «ninguém pode-
mos». As palmas rebentam fre-
neticas, todos estão de acordo,
a moça é eleita «rainha do ve-
rão» e o chefe aclamado Rei
Primeiro e único de todas as
Estações. Aproveitando-se do
excessivo ardor cívico, o tesou-
reiro consegue desvencilhar-se
dos adversários e assumir a
Presidência, na vaga do titular
que fora lá fora satisfazer uma»
imperativa necessidade. O re-
presentante de Sergipe sobe
numa cadeira, o que o torna
geograficamente visível, e exige
t-uco retrato do Rei seja xilo-
/•do na parede ã esquerda, de
frenle para o sol! A Ala Côr
do Céu com Todas as Estreli-
nhas grita — «Bravo!», o o eco
da sessão anterior responde —
«Abaixo!». Visivelmente desfei-
teado, o presidente se demite
sem fazer as contas e ai...

« * »
Não parece uma pantomima?

Mas o fato é que tudo isto se
passou ante-ontem na sede do
PTB. Nfto acreditam? Pois
leiam os jornais.

Resolveram os usineiros de Ribeirão Preto desobedecer à portaria
wa

do I. A. A.
Continuarão a vender o açúcar pelos preços antigos,

sem qualquer acréscimo
Não será modificada a política do preço único - Caminhões frigprí-
fieos para a Prefeitura - Pão com sais minerais -Descarga de gene-

ros enviados ao Ceará pela CAN

K

ARTISTAS FRANCESES VISITAM O CHEFE DO GOVERNO -

O presidente da República, recebeu, ontem, à tarde, no palácio Rio

Negro, em Petrópolis, os artistas do cinema francês, que se encon-
train em nosso pais, de regresso do Uruguai, onde participaram
do Festival de Punta dei Este. Na ocasião, o sr. Jesin Ranowicli,
chefe da delegação, apresentou os artistas franceses, tendo falado

também o sr. Jean Seferp. Na gravura, um aspecto da visita.

ÚLTIMA HORA ESPORTIVA

Derrotado o Flamengo pelo Santos
Em disputa do Torneio Rio-São Paulo o clube

carioca foi vencido pela contagem de 4-1
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| Empatado o tor-
neio de futebol a

fantasia

0 
TORNEIO dc futebol a fan-
tanla, Iniciativa nnual da A.

C. C, foi realizado, ontem, no
campo do BotafoRo F. R., gen-
tllmrntc cedido por aua direto-
ria.

Os jogos foram cnrnnvnlcsca-
mente disputados, a equipe do»
cronintn» foi logo eliminada,
por falta de «prndui-ftn» «' '«o
fim, devido ft CiCUrldfto, u «-cr-
tamr fni Interrompido, nuandu
faltava, Juntamente, o j«.R" II-
nal, que nerln disputado entro o
OrfcVi rortut.-il «• o Imperial.

Amim, Meou nrin vencedor,
nté prova em cutitrnrlli, n «cam-
ppnnntn nrnnvnlesco de l'.IS2*>.

OS BAILES ÚO HIGH-LIFE L O l UR1SMO — Esteve no

cabin«te do «enhor Alfr«do P tto«. diretor do DepurUmento
«le Turiimo e Certum**» d» Pi •(»itum, o dr Domingo» Se-
*-ret< . que moitrou àquela autoridude municipal o» pUnol
da íiireitiv» decor.çio que o Hil*h-Life Club apresentará
e»te uno no» »<*u- .«^e» e j rdins. A decoração inspira-se

» veneiianos que e-npre»t»r»o ás noite» de alegria
dnde «spe-ctos di «féerie» • de «iplendor iob

muitos aspectos inédito» entre nó» O «enhor Alfredo Pessoa,
ravura em co- ipanhia do presidente do Hif-h*

acentuando que o» baile»

em motivo
naqutfla lotir

.Mais uma apuração
para eleger a «Raí-
nha do Carnaval»

Amanhã, As 16 horas, na sede da
r» Associação »!«> Cronistas Carnavales-
)) o»» jcia realizada n penúltima apu-
íí rac&o do sensacional pleito para rie-

rer r • ü.-iinh» do Carnaval dc 1D.VJ".
O primeiro lucar do concurso vem

«er.ilo mantido l*>r Carmem Lamarr,
que. nn ultima Bpuracfto, conscpulu
aumentar a diferença sobre as demais
concorrentes.

Sabemos, no entanto, que to
trabalhando ativamente, prome
grandes surpresas para a tarde de
r manhã.

qu» \eITios i
l.iir. teve palavra» d« «ntusi.jmo.

diri» • »alõe» da rua Santo Amaro constituem uma
legítimas a:racõ*»» do Carnaval da cidade.no» jure

cin* tradicionais

Coquetel da Stan-
dard à Crônica
Carnavalesca

k diretoria do Standard futebol
C'..">¦• irA htomer.acear a crônica cai-
navaicsca ua cidade, r.a provim, se-»-
ta-íeir». dai lü «lo corrente, oíctc-
cendn-Ihc um «txiuetrl. as l"h SOm,
em *ua sede social, a avenida Pn
«iiicj-.te Wilson n. 118. l«;rreo.

A As5(>la..i»o «le Cronista» Cai---
vale«co« recebeu atencioso convite ex*
tensivo a toda crônica csrnavalescii

O policiamento do
baile do Municipal
r.ira sup^riDíWidendtr o pol.r.amer-

a.* Bali* de Gala. a re»l;7,«r--.e
no Teatro Municipal, no dia ;."> 8--

ro corrente, o »<*<-retar:o rie Ir-
<• Segurança, coronel Dulcldi i

Ci»r«ioso. assinou alo designando par i
aquíle íim o tenente-coronel Fia--
r.srn Adolfo Rotas, atual «i.retor da
Policia de Vigilância do Distrito Fe-
deral,

t,
A nt.
() !«•-.err
.') terior
!> I~*m —In»

Recepção à Crônica
Carnavalesca no Au-

tomóvel Clube
Quarta-feira, a crônica carnavales-

•a será recepcionada no Automúvel
CliSe do Brasil. |>ela Comissão Or-
ganizadorn do concurso para eleges n
"P.-ilr.ha dos Erotír.hos", de Copac:.-
bana.

A homenagem nos jornalistas, que
constará dc um coquetel, será levada
a efeito ás ITh ."Wm.

Nessa ocasião, « comissAo apreser.
tara o programa ria grande festa q-.«
realizará no dia IV, para coroar a
"Rainha rios Brotos".

í o
Baile dos artistas

Sugestões para o Car-
naval de 1952

ACHO-TE IMA GRAÇA
MARCHA

Benedito Lacerda, Haroldo LObo e
Carvalhlnho.

Chora, Palhaço:
Chora, que passa...
Pimenta nos olhos dos outros é

[refresco...
Acho-te uma graça!...

II
Quedas fazer eu sofrer
E até ver a minha desgraça
Mas 6 que eu não durmo com os

tolhos dos outros.
Acho-to uma graça!...
Gravada em disco <-Sinter> por Cc-

sar de Alencar e Hcleninha Costa.

Baile do» Artistas, que se rei.
Ilzará no dia iti de fevereiro, no Ho- ((
tel Glória, e um baile tradicional dt) y
.-.dade. l!á 20 anos o grande e s»ui-
doso pintor Navarro da Costa, eu-
t.lo presidcnW» da Associação dos Ar-
listas Brasileiros, lançou o baile no
teatro Kínix, a exemplo do célebre
Baile dos Artistas realizado no ópera
de Paris, alcançando. entSo, o mais
retumbante dos sucessos. Daquele ano
em diante, o baile continuou a sua
carreira dc tradição e sucesso, ora
no Palace Hotel ou no Automóvel
Clube ou. entSo, no Cassino da Urca
ou A.A.B.

Há trts anos, o mais conhecido o
luxuoso hotel da capital — o Hotel
Glória — com a cooperação da A.A.B.,
conserva e mantém o brilho do tra-
dicional baile, que este ano promete
ultrapassar a suntuosidade dos ante-
riores. As rtecoraçóes, projeto, estu-
dos e realizacflo do prof. Eduard
Lofíler, sâo uma verdadeira obra dc
arte.

As criticas, até ao presente mo-
mento, sío muito elogiosas. O moti-
vo da decoração — "CARNAVAL EM
VENEZA" — permite conservar em
luz, a arquitetura dos salões, de mol-
de a que a suntuosidade do amblen-
te fique enormomente ressaltada.

5) Mn-jnnin ir ¦« urryi ''"""* "lílTT**'
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Músicas consideradas
imorais

SAO PAULO. 0 (Agência Nacional)
_ o titular da Delegacia de Cos-
tumes está escolhendo material parn
a formação de um inquérito policial
contra os compositores de músicas
populares Haroldo Lfibo, Milton «le
Oliveira, Dupla Pernambuco e Nél-
slnho. autores rie «O pente do careca
é a mãov, ^Apanhador de papel» e
«Madame Chevaller», consideradas
Imorais. Todos esses discos estão
scp.do apreendidos e as estações que
os irradiarem serão processadas.

Atlantic Ref ining
Club

Como acontece todos oa anos, o
"Atlantic Refining Clube" fará rea-
lizar, na terça-feira Gorda, o seu
tradicional baile de Gala no ginásio
do Fluminense F. C.

Estão os diretores do "Atlantic"
empenhados em superar os anos an-
teriores, dando, êste ano, aos "habi-
tués" do baile "chave de ouro" do
Carnaval carioca um ambiente dc
um passado cheio de recordações.

PRESIDENTE QUE SE DIVER-
TE... — Nem o ausfertdade do
presidente do Força e Luz,
Arlovaldo Gaspar, escapou ao
'calor" da linda cubana que re-
solvcu passear pela platéia, du-
rante um "shoio" do «yiiJniio
aíui-aufi. Os bamboleios de uma
incandescente rumba, a garota,
fês vibrar o próprio Gincísio. E
nem o Gaspar se salvou, como
se pode observar pelo sorriso
quase franco com que êle cor-
responde ao abraço da etebemi-
nha. Três segundos mais de es-
pera pela "Speedgraph" do Ola-
cilio Monteiro — e teríamos o
Presidente completemente "li-

quidado", de pontot perdidos..
Quem o diria, hein"...

Vai ser filmado o
Carnaval de Recife
Por Iniciativa dn revista «Caeté»,

que voltará hrrvemcntc a circular
em Recife, vai ser filmado o carna-
vai de Pernambuco, por umn equipe
dc técnicos, que partirão paia aque-
ln cidade nn próxhr.ii semana.

O filme será exibido rm lodo o
pais >• do mesmo serftn eximidos
pnrn jornais cinematográficos
Itu ngclros.
i.l. na. rua •'<• ' - - »•'**• su-

Carnaval para tra-
balhadores

O Serviço de Recreação e Assis-
tência Cultural do Ministério do Tra-
balho, que patrocina o Concurso do
Carnaval do Trabalhador, e a Comis-
são Orgunizadora realizarão, amanhã,
fts 20h30m, no Teatro Glória, a se-
gundn, e última, eliminatória do
lefcrido concurso. Foram seleciona
das mais 15 marchas c 15 sambas
inscritos, que deverão ser interpre-
tadas pelos artistas rie rádio que au
gravaram, A Comissão avisa que ns
nutores e Intérpretes deverão compa'< 
icrer ao palco, fts 20 horas.

As entradas para o «show» poib-m
ser procuradas pelos interessados, )(
nas sedes dos diversos sindicato» dc \,

(Ji trabalhadores.

\

Grande baile do Ma-
rinheiro Popeye

No iate ancorado nos salões do
Automóvel Clube do Brasil, será rea-
lizado no próximo dia 16, o Grande
Bailo do Marinheiro Popeye, promo-
vido por um grupo de rapazes da so-
cidade de Copacahana. Essa festa
comportará uma série de atrações,
entre as quais, a coroaçSo da «Ral-
nha dos Brotos», do aristocrático
bairro.

Domingo próximo, pela manhã, os
organizadores da festa realizarão um
corso na avenida Atlântica, saindo o
mesmo tio Copacabana Pilace e con-
lando com a participação do Clube
dos Cafagestes.

Desde já, as mesas podem 'ser re-
servadas no Automóvel Clube «Io Bra-

SÃO PAULO, 9 (Asapress) — Sob
expectativa das maiores du público pau-
lista teve lugar a apresentaçfio do Fia-
mengo, em canchas paulistas. O San-
tos começou jogando melhor, insistindo
nos ataques, embora esses nao tivessem
a coordenação necessária. O Flamengo

io resumia, enlão, em contra-ataques
esporádicos e sem nenhuma intuição.
O primeiro tempo nada mais rol do
que o acima descrito, lendo, porém, o
Santos logrando um tento quase ao final
dos primeiros 45 minutos, a bem dizer,
nos descontos, por intermédio de Nica-
cio, recebendo um centro de Odalr.
Mas aquele modesto 1 - 0 em favor rio
Santos não corfjspondeu ft verdade, não
traduziu o domínio dos santistas. E
ainda por infelicidade, o Flamengo
teve o seu mela direita Hermes atingi-
do rudemente na perna, verificando-se
mais tarde, segundo exame radiográfico,
ter havido fratura do peronio. Alolslo
entrou cm ação substituindo o meia
gaúcho. No primeiro tempo o grêmio
de Vila Belmiro apresentou maior vo-
lume de Jogo e perdeu nada menos
dc quatro oportunidades para marcar
Ivntos, enquanto a equipe rubro-negm
náo se encontrou dentro da cancha.

As duas equipes, na segunda etapa,
voltaram ao campo com a mesma for-
mação. Mas o Santos veio com o mes-
mo entusiasmo c, aos 3 c meio minu-
toa assinalava o seu segundo tento.
Numa carregada de Odaii, pelo centro,
éste foi derrubado por Pavão e o Juiz
marcou a penalidade máxima, que foi
cobrada muito bem poi <:10!)->, assinti-
lando o segundo tento snntista. Flávio
Costa, depois dn placard adverso de
a - (» IC/. duas modificações no «onze»

ubro-negro. Nestor entrou no lugar de
Ad&o/.inho e Dcqulnha foi substituído
por Arlosto nu centro «la intermediária.

., K num dos contra ataques do Hamen-
)>H0 Alolslo. aproveitando uma falha de

tormlgn, marcou o primeiro tento pata
os cariocas, diminuindo nssim a dite- i
rença Mas os santistas não desanima-
ram com o lento carioca c voltaram n
pressionar vivamente, muito embora «i
quadro rubro-negro tivesse crescido dc
produção. Aos 32 minutos, o ponteiro
Titc assinalou o terceiro goal do Santos,
num belo tiro, aliás, o mais bonito
gôl da taide, estabelecendo assim o
njacard rie 3 - 1 a favor rio clube rie
Vila Belmiro. A vitória rio Santos, nes*

, /na altura, já estava garantida, uma
rins vim SV , 0 qUil(irii rubro-negro estava
.metendo »irrecon|,Cc!vcl dentro da cancha. Aos
"¦''" ,lp .12 minutos, suigiu o quarto lento do

Santos feito poi intermédio de <UI!J>,
cobrando iH-nnlidc.de máxima dc Bigua
cm NlciU-lo, que selavn definitivamente
o trltinfu dos santistas pela contagem
dc 4-1. Uma vitória justa c merecida
dn srémio dc Vila Belmiro quo cum-
priu uma grande atuação. O Flamengo,
como já se disse, esteve irreconhecível
dentro «lo gramado, e não fosse o go-
leiro Garcia, o Flamengo a esta hora
estaria amargurando um placard cs-
magador rie seis ou sete tentos. O ar-

Restabelecimento
do ponto de táxis

da rua Acre
Apelo dos motoristas
ao diretor do Serviço

de Trânsito
Esteve em nossa redação uma

comissão cie motoristas, apelan-
do, por nosso intermédio, pura
o diretor do Serviço de Transi-
to, no sentido de ser restabeleci-
do o antigo ponto de táxis' si-
tuado no Inicio da rua Acre,
lado esquerdo, que acaba de
ser abolido.

Dizem os motoristas que, com
o novo plano de circulação da
praça Mauá, o referido ponto,
constando da permissão para
estacionamento de cinco táxis,
lol mantido. Entretanto, logo
depois de entrar em vigor as
determinações do major Ramiro
Gonçalves, referentes a essa mo-
dlficação do tráfego, surgiu, no
mesmo ponto da rua Acre, uma
placa alertando que, naquele lo-
cal, o estacionamento era prol-
bido.

Em conseqüência dessa reso-
lução do Serviço de Trânsito, fl-
caram prejudicados, não apenas
os «cháuffeurs» de táxis que ali
faziam ponto, há dez, oito c seis
anos, comn também os passa-
geiros, habituados a alugar
carros no conhecido ponto.

Certamente o major Ramiro
Gonçalves, examinando o caso,
restabelecerá aquele ponto de
táxis.

queiro Garcia íoi o único que se sal-
vou nesta tarde negra para a equipe do
Flamengo.

OUTROS DETALHES
As duas equipes estiveram assim cons-

»ltuldas: . V», SFLAMENGO — Garcia; Biguà e Pa-
vão- Bria, Dequir.ha (Aristobulo) c
Jordan; Joel, Hermes (Alcigio), Adão-
zinho (Nestor), Rubens e Esquerriinha.

SANTOS — Manga; Olavo e Helvlo;
Nenê, Formiga e Pascoal; «109», Anto-
ninho, Nicécio (Alemãozlnho), Odair
(Nando) e Tite.

O juiz britânico Mr. Mead teve re-
guiar atuação, ser rio por demais rigo-
roso na marcação do segundo pênalti,
o de Biguá em Nlcácio.

A arrecadação atingiu a soma dc
CrS 181.860,00.

IBEIRAO PRETO, 9 (Asa-
press) — Em importante,
reunião realizada, hoje

com a presença de represen-
tantes do legislativo e do exe-
cutivo du. cidade, do lementos
da Associação Comercial e fia
Associação Industrial, os usi-
neiros de Ribeirão Preto resol-
veram desobedecer a portaria
do I, A. A. que mandou au-
mentar os preços do açúcar.

Deliberaram os usiiíelros con-
tinunr vendendo o produto pe-
los preços antljjos, sem qual-
quer acréscimo.

NAO SERA MODIFICADA A
POLÍTICA DO AÇÚCAR

Falando à Imprensa a respeito da
audiência que teve com op residên-
te da República, o presidente rio
Instituto do Açúcar e do Álcool, de-
clarou haver apresentado -ao chefe
do governo, naquela ocasião um
relatório verbal sobro as -ocorrên-
cias do tsetor econômico sob sua
responsabilidade. Disse, em seguida,
que a política do preço único não
será modificada em sua essência e,
focalizando a possibilidade rio
haver uma insubordinação, da par-
te de usineiros. contra tal politica,
afirmou que agirá contra os que se
Insubordlnarem.

CAMINHÕES FRIGORÍFICOS
Representantes de uma firma ale-

mâ apresentaram ao prefeito,
ontem, pela manhã, dois tipos 'le
caminhões-frigorlfiros com capaci-
dade de transporte e congelamento
de 10 e 14 toneladas de carne de
tendal, podendo aumentar a capaci-
dado para 30 toneladas quando se
tratar de carne ou peixe empaco-
tados. Apresentaram, também,
outros veículos movidos a óleo Dle-
zel e ric fácil adaptação para «li*-
versos fins. inclusive coleta de lixo

Embora • govornndor da cidade

tivesse reputado muito alto o custo
desses veículos, os representantes dn
firma asseguraram quc êle seria
compensado pelo baixo custo d?
combustível empregado, o qual va-
ria o óleo niezcl ao óleo comestl-
vel. ariancandu ainda que um auto-
móvel desse tipo acarreta a despesa
de CrS 28,30 numa viagem do Rio
a São Pauln.

Depois das demonstrações que lhe
foram feitas, o sr. João Carlos
Vital lembrou que seria interessai!-
te aplicar uma frota desses vei-
culos no transporte e distribuição
dos produtos oriundos do Matadou-
ro de Santa Cruz, pedindo então
qup lhe fosse apresentado um orça-
mento para a aquisição de 20 ca-
minhões coletores de lixo e 30 irl-
goríficos.

PAO COM SAIS MINERAIS
S. PAULO 9 (A. N.) — No dia

primeiro de março próximo o pio-
fessor Francisco Antônio Cardoso,
secretário do Departamento de Saú-
de deste Estado, lançará uma lar-
ga campanha dc publicidade rela-
tiva a,D enriquecimento da allmen-

tação ariicionando-se ao pãn sais
minet.ais o vitaminas.
ESTA SENDO FEITA A DÈSCAR-

OA DOS GftNEROS ENVIADOS
AO CEARA

O sr. Benjamim Soai cs Ci«jicllo,
presidente da Comissão dc Alias-
lecimento e Preços recebeu uma
comunicação do presidente da Co-
missão Especial dc Abastei inicni oi
participando quo está sondo feita
a descarga dos gêneros transporta-
dos pelo navio «Midosi:» para o
Ceará o demais Estados Nnrdestl-
nos.

Asscguia o presidente dn ( omis-
sã-, Especial do Abastecimento que
os' gêneros são de primeira qualida-
du e que a sacaria ó pxcolcnln.
CHEGOU A CAETlTlS A I -'KOTA|

DE CAMINHÕES ílARUEtiAjJOS
DE GÊNEROS

A Comissão de Abalocimcnto do
Nordeste acaba do receber i-pmunl-
cação da chegada a Cactitc, ao sul,
dR Bahia, da frota dc caminhões
carregados de gêneros, que foi
enviada desta capital.

Prosseguem no Recife os trabalhos do
XIII Congresso Brasileiro ds Esperanto
Excursão dos congressistas a João Pessoa e à

Cachoeira de Paulo Afonso — O programa

Efetivar e estabilizar os ex-comba-
tentes funcionários públicos

Esse, o primeiro item a ser executado no pro-
grama da chapa «Ação e União» — Sábado,
será eleita, na Associação dos Ex-Combatentes,

a diretoria para 1952 — Fala um candidato
Rcalizar-se-à, no próximo sábado,

entre 14 e 18 horas, na sede da As-
sociação dos Ex-Combatentes, o piei-
to para escolha da diretoria de 1952.

Até agora, só uma chapa ie ins-
creveu — a chapa «Ação e União», «fo
corrente democrática.

A referida chapa que congicga eis-
mentos da ativa c da reserva, do
Exército, da Marinha e rta Aem*
náutica, está assim organizaria: pre-
sidente — cel. Francisco Ituucrto Fi-
guciredo Barreto, vice-presidente —
Araken A. da Cunha Torres, 1" se-
cretário — Fernando M. Gracll, 2"
secretário — Cidnci Dias -ia Encar-
nação, seção dc assistência - Rubens
«le Aquino Marques, seção de finan-
cas _ Roberto Bnavista, seção -'.e
cultura - Valdir Magalhães Pires,
seção de recreação — José Barros
Leite, seção de publicidade — Geraldo
Targino Fonseca, seção de »ntercãm-
bio — Geraldo Granato, tesoureiro —
Jaime de Melo Fonseca, departamen-
to feminino — Helena Ramos, conse-
lheiro — Paulo Ramos: suplentes:
EIsn Cansanção Medeiros, Anlônto
Caio Amaral. Luls Gonzaga Moura,
Francisco Freitas, Luls Gonzaga Ri-
heiro. Alberto Correia Diogo, Apoln
Resck. Mário Ribeiro da Silva, Luis
Pedro de Sousa, Plínio Pitaluga: con-
selho-fiscal: Anísio de Oliveira, Mon-
ziul Moreira Lima, João losé Araújo.

.FALA UM CANDIDATO
Sólirc o programa da chapa «Ação

e Uniáiií, ouvimos o candidato h se-
ção de publicidade, sr. Geraldo Targi-
no Fonseca.

Disse-nos quo dentre os vários itens
riêss programa — aumento do número
de sócios, rigorosa honestidade na
aplicação rias verbas, solução para o
problema da moradia do ex-combatenle.
ampliação do serviço social ele... se-
rá- atacado, primordialmente o que
se refere h efetivação c ã estabilidade
dos ex-combatentes que, no serviço
público, são interinos, ou extra-nume-

AVISO
Solicitamos ãs diretorias de

clubes e cordões «carnavales-
cos, bem como das ngremla-
çfles conjífiiicrcB, » remessa do
noticiário sobre as suas ati-
vidades sociais, com a devida
brevidade, a firo de evitar
transtorno-- ou omissões de
notas, Toda correspondência
deverá ser endereçada i\ «Se.
çfto dc C.-.rnnvnl» dííte jornnl.

CHARLES MAURRAS ESTÁ
MELHOR

TROYES, 8 (A. F. P.) — LI-
gelra melhora foi constatada, esta
manhã, no estado de saúde de
Charles Maurras, Internado no
Hospital de Troyes. Consentiu ele
em se alimentar ligeiramente.

Entretanto, três médicos desta
cidade. designados em comissão
pelo ministro da Justiça para exa-
minar o prisioneiro, concluíram que
o mesmo "estava muito fraco parn
suportar atualmente uma viagem
de cinco lioras em automóvel".

O ministro da Justiça, com eíel-
to, declarara que, se Maurras pu-
desse ser transportado, seria de-
volvido ao selo de sua família.

Êsse laudo médico foi confirma-
do por um comunicado do Ministé-
rio da Justiça, que arrcscrntnti que
hs autoridades tomarão Imediata-
menle "medidas para que Charles
Maurras, já em tratamento no Hos-
pitai de Troyes, receba todos os
«•iildndos «ine seu estado dc saúde
torna necessários".

Primeiro aniversário
da nova administração

do IAPC
HOMENAGEADO O SR. HENRIQUE

DE LA ROCQUE — PROGRAMA
REALIZADO NESTA CAPITAL E

EM NITERÓI
Por motivo do transcurso, onlem, do

primeiro aniversário da administração
do sr. Henrique de La Rocque Almeí-
da ã frente do Instituto dos Comer-
ciários, várias homenagens lhe foram
prestadas pelos funcionários dessa au-
tarquia, inclusive em Niterói, onde, no
gabinete do delegado do l.A.P.C. da-
quela cidade, foi inaugurado um retra-
to do atual presidente do referido ins-
titulo.

A essa cerimônia, à qual compare-
ceu o homenageado, estiveram presen-
tes personalidades de todas as classes
sociais do Estado do Rio. Falaram o
sr. Eduardo Luís Soares, presidente da
Federação do Comercio Varejista Flu-
minense, em nome das classe» produto-
ras, e o sr. Rubens Caldeira de Re-
sende, delegado do l.A.P.C. naquele
Estado.

Nesta «apitai, o presidente rio LA.
P.C. foi homenageado na Delegacia do
Distrito Federal. Falou o sr. Benicio
Fontenele, delegado regional, tendo o
sr. Henrique de La Rocque agradecido.

No seu gabinete, o sr. Henrique ric
La Rocque recebeu outra homnagem de
sus auxiliares diretos e de grande nú-
mero de funcionários.

Em nome destes falou o procurador
Alamiro Buys de Barros. respondendo
o sr., Henrique de Lr. Rocque.

1-áiios. Lembrou, a propósito o art.
6» do anteprojeto do novo Estatuto
dos Funcionários Públicos, »-m curso
no Senado, segundo o qual <erão efe*
tivados todos os servidores ex-com-
batentes que se encontrarem nessas
condições.

O JORNAL
Falou, ainda, sobre o jornal da

classe, «O Ex-Combatente», que =ir-
cuia entre os associados, há já 5
anos. E' pensamento seu — disse-
nos _ dc seus companheiros de chu-
pa, ampliar o jornal, não só aumen-
tando-lhe o número- dc náginas, cnmo
também dando-lhe uma feição mais
atual c mais jornalística, alimentaria,
inclusive, a perspectiva rio sua venda
nas bancas.

ESPERA VENCER
O sr. Targino Fonseca finalizou

suas palavras, manitestaium-se «-onfi-
ante na vitória da chapa a que per*
teneu, e tambén». em que » mesnvi
saberá cumprir o programa que «e
traçou.

Homenagem a memo-
ria de Osvaldo Cruz

Transcorro amanhã, o 85»» universá-
rio do falecimento de Osvaldo Cruz.
Por esse motivo, a Sociedade Bra-
silelra rio Higiene, por proposta fio
professor Manuel José Pereira Filho,
diretor do Serviço Nacional de Tulier-
culose, promoverá uma solenidade »io
prédio da antiga Diretnrin '!eral < o
Saúde Pública, à rua do Resende,
128, o qual passará a chamar-se «Ca-
sa ric Osvaldo Cruz».

A cerimônia eslá marcada pnra
as 11 horas, devendo estar presellUs
o prefeito do Distrito Federal, nr.
João Carlos V-ilal. a quem caberá
a assinatura do ato, que dá aquela
denominação ao prédio, que perten-
ce a Prefeitura; o diretor per.nl .le
Saúde Pública, professor Arlindo le
Assis, o diretor do Serviço Nacion il
dc Tuberculose, professor Manuel .lo-
sé Pereira Filho; o presidente da Sn-
ciedade Brasileira de Higiene, dr. Má-
rio Pinoli, além de antigos «'iretnres
de Saúde Pública, médicos janilnrls-
tas, assistentes e funcionários do Ins-
tituto Osvaldo Cruz e membros da fa-
mília do saudoso sanitarista

Deverão discursar o professor Pê-
reira Filho, diretor do S. N. T., o
sr. Mário Pinnti, em nome da Soda*
dade Brasileira dc Higiene, e o pro-
fessor Arlindo de Assis, atual diretor
geral do Departamento Nacional rie
Saúde.

Continuam, na capital pernambuca-
na, os trabalhos do XIII Congresso
Brasileiro de Esperanto.

Os congressistas, cm prosseguimento
ao conclave, obedecerão ao seguinte
programa:

Hoje, às 7 horas — Missa solene
com predica, em Esperanto, pelo pa-
dre Pedro Melo. — (Homenagem aos
esp. católicos).

As 9 horas — Primeira sessão de
trabalhos. — Local: ü. P. L,

As 12 horas — Almoço regional em
Dois Irmãos, oferecido pela Preteittt-
ra Municipal do Recife. — Loca! da
partida: — Gabinete Português de Lei-
tura. . "

As 15 horas — Inauguração da rua
Esperanto. — Local da partida: —
G. P. de Leitura.

As 17 horas — Audição da Orques*
Ira Sinfônica do Recife, no Teatro
Santa Isabel.

Amanhã, às 8 horas — Segunda ses-
são de trabalhos. Consideração do pie-
nário, no Gabinete Português de Lei-
tura. , ,

As 15 horas - Visitas otlclais ao
governador do Estado, ao prefeito da
cidade, à Assembléia Legislativa, e à
Câmara Municipal.

Dla 12, têrça-Icii-a, âs 7 horas —
Excursão aos pontos históricos do Ke-
cife Olinda t» Igaraçu, oferecida pela
D. D. C, partindo do Gabinete Por-
tUEUês de Leitura.

As 20h30m. — Apresentação, no
Rádio Clube de Pernambuco, da peça
radiofônica -.Vida de Zamenliof», de
autoria do tcutrólogo Berguedofr El*
liot.

Dia 13, quarta-feira, às 5 noras —
Excursão á cidade de João Pessoa.
Local da partida: Associação Pernam-
blicanã de »ispcranto. Em João Pes-
soa os congressistas serão recepciona-

REDUÇÃO DA CENSURA
CAIRO, 9 (A. F. P.) - O con-

tròle da censura Eôbre os lelegra*
mas da imprensa e fotografias, se-
rá reduzido ao minimo — anun-
ciou oficialmente o ministro do
Interior, Mortada El Maraghi Bey,
em entrevista ã imprensa, reunln-
do todos os correspondentes estran-
geiros. A decisão do governo eglp-
cio seguiu-se ã "démarche" feita
pelos correspondentes junto ao prl*
meiro ministro Ali Maher Pacl.ii.

CAIRO, 9 (A. F. P.) - A lula
contra o comunismo é um dos prl-
melros objetivos do presente govêr-
no — declarou aos correspondentes
estrangeiros o ministro do Interior,
Mortada El Maraghi Bey.

Após ter afirmado que organiza-
ções clandestinas "esforçam-se por
atingir diversas classes do pais", o
ministro opinou que o governo con-
sidera que seu plano de reformas
sociais estava na primeira linha
de ação contra o movimento co-
munista.

Mortada El Maraghi Bey re-
cusoti, dc outra parte, indicar se
os comunistas podiam ser torna-
dos responsáveis pelos tumultos
que se realizaram no Cairo em 26
de janeiro.

dos no edifício da Prefeitura. Ser-
lhes-S. oferecido um churrasco pelo «V.
Riheiro Pessoa, na Usina São JoSo' c
um jantar no Parque Solon de Lute-
na, pela Prefeitura da cidade.

Dia 14, quinta-feira, às 6 horas —
Excursão à Cachoeira de Paulo Alon-
so, partindo os congressistas da A: P.
de Esperanto. (Para essa excursão se-
rá cobrada uma taxa).

As 20 horas — Visita à Fcilo.ni ção
Espirita Pernambucana. (Hfimenagcm
aos esperantistas espíritas).

Dla 15, sexta-feira, às 5 horas —
Visita às usinas do Estado.

Dla Iti, sábado, às 1G horas — Kes-
são solene de encerramento, no Tea-
tro áanta Isabel, presidida pelo sr.
José Américo de Almeida, governador
da Paraíba.

E, às 22 horas — «Boile-» em um
dos clubes da cidade.

REPRESÁLIA IUGOSLAVA"
i BELGRADO, 9 (A. F. P.) — ©

Jornal "Politika" frisa que o "dp-

mitê" Popular (Conselho lyiunlcl-
pai) desta capital resolveu "desba-

lizar" quatro grandes artérias ur-
banas.

O "Boulévard do Exército Ver-
melho" — que antigamente se.clia*
mava "Boulévard do Rei Alèxaii-
dre" e é uma das ruas principais
de Belgrado, passará a chamar-se
"Boulévard da Revolução"; a "Rua

Marechal Tolhuquino", que lem-
bra o famoso general soviético da
Segunda Grande Guerra, nos liai-
cães, tomará o nome de "Rua (fts
inválidos da Guerra"; a "Rua Es-
talingrado" passará a ser "Rua 

_»ja
Maeedônia"; e, finalmente, a "Rua

Varsóvia" se chamar-i "Rua Igsha
Proclanovltch", lembrando um ex-
lider famoso do Partido Republica
no Sérvio,

Segundo o jornal, a mudança do
nome da "Rua Varsóvia", scrá./m
represália n gesto recente da nlunl-
cipalldado da capital polonesa, que
tirou o nome da "Rua Belgrado",
que lã havia. Mas a razão urinei-
pai das mudanças — declara "Fo-

litika" — é a vontade de apagar a
lembrança oficial "tios que terna-
ram escravizar a Iugoslávia, para
dela fazerem um território depen-
denle".

MAIOR A POPULARIDADE
DE EISENHOWER

WEST HARTFORD, ESTADOS
UNIDOS, 9 (A. F. P.) — Numa
votação ontem realizada nesta ci-
dade, para medir a popularidade
dos candidatos aspirantes republi-
canos à presidência da República,
o general Eisenhower venceu longe
seu principal competidor, o sena-
dor Taft.

Sobre os 4.463 republicanos que
tomaram parte na votação, 3.109
se pronunciaram a favor do gene-
ral e 1.183 pelo senador.

Depois de ter votado, o senador
Cabot Lodge, que dirigia o mo-
vimento a favor da candidatura de
Eisenhower, declarou que os repu-
bllcanos no pais inteiro tinham só-
bre essa questão o mesmo senti-
mento que os de West Hartford,

PREFIRAM O!»

GUARDA-CHUVAS

vffu-

COM ARMAÇÃO

aaj^^i*!

FANTASIA RICA
Pessoa recentemente chegada «le Por-
tugal vende rica fantasia «lc MINIJOl'-
Incluindo um colar (2m.) «• um c(Hj)Hiit
de prata dourada. ITÍunlajiara os gran-
«les bailes «lc carnaval. Manequim •'»•
Preço Cr$ 5.0011,00. Falar eoííi (I. Ma*

rina, ft. rua Raimundo Corroía, 11,
Copacabana. Telefone: 37-153I

HOTEL SANTA TEREZÃ~~~
O s- que vem do interior ou que re.
slde nesla capital, ficará mais bew
acomodado livre do calor e rcpnoml»
sundo se vier se hospedar no iiovn
HOTEL SANTA TEREZA, onde a liiífe*
ne é um fato e a comida é abundante.
¦\ par dum tratamento excepcional num
prédio que dispõe de grandes .ianlliis,
enormes varandas e maravilhosas vistas
e clima do mar e da montanha, livro
do barulho «• da poeira da cidade. s»'m
o problema da condução dificil. Gran-
des quartos e apartamentos todos eom
Seda corrente. Telefone ou tclegrafi- jn
oara 22-4355. HOTEL SANTA TERESA»
•tua Almirante Alexandrino 170. Bairro

Santa Tcrpvn .
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CLÍNICA NEUROCIRURGICA
'Dr. Paulo ISiemeyer

Diagnóstico e tratamento das afecções cirúrgicas do sistema nor-
voso. Assistência especializada permanente para cosas urgentes.

CASA DE SAÜDE DR. EIRAS.
Rua Assunção, % — Botafogo — Tels.: 26-5800 e 26-3011.

The
FIKST NATIONAL

BAN K of BOSTON
Fundado em 1784

INSTITUTO LA-FAYETTE
Internato — Semi-internato — Externato

Departamento Masculino, Feminino e Seção Preliminar.

Cursos de Férias para Admissão rm segunda época.

Matrículas abertas para todos os Cursos.

Prospectos p Informações: — Ru:i Hadock Lobo, 253 c run

Conde dc Bonfim, 186 - Tels.: 2R-878B, 28-8787, 48-11367 o 28-46J3.

Depósitos, Cauções,
Descontos, Cambio,

Cobranças, Cartas
de Crédito para

Importação,. Guarda
de Valores, Cofres do

aluguel e todos ot
demais serviços

bancários.

RIO DE JANEIRO
Av. Rio Brauco, 18

SÃO PAULO
Rua 3 de Dezembro, 50

SANTOS
Rual5deNovembro,72
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Um panfleto divorcista
R. Magalhães Júnior

No teatro brasileiro, não têm sido poucos
os parlamentares que ingressaram no teatro, ou
os teatrólogos que ingressaram no Parlamento.
De memória,' certamente com algumas omissões,
lembrarei os casos de José de Alencar, Joaquim
Serra, Joaquim Nabuco, Quintino Bocaiúva, Au-
gusto de Lima, Coelho Neto, Dantas Barreto,
Afonso Celso, Humberto de Campos, Afonso de
Carvalho, Menotti dei Picchia, etc. A estes acaba
de reunir-se, agora, o sr, Nelson Carneiro, que
apresenta neste momento, no Glória, o seu pan-
Eleto divorcista, sob o titulo de «O culpado foi
você». Fui vê-la, não na estréia, por me achar
ausente do Rio, mas num dos últimos dias, nesta
semana em que se despede do cartaz, Despede-
se em pleno êxito, o que é de dar pena, pois
certamente a sua carreira iria longe, ultrapas-
sando o centenário se o excelente elenco pudesse
voltar a representá-la após o Carnaval. Não tem
[aliado um público tão numeroso quanto entu-
siasta e compreensivo, a aplaudi-la, aplaudindo
também a tese do autor. Chamando-a de panfleto
divorcista, não o faço por desdém. Ao contra-
rio, desejo apenas frisar o seu conteúdo, pois
que aceito a tese e também a tenho defendido.
E' o sr. Nelson Carneiro uma autêntica vocação
teatral e fará excelentes peças, não de simples

intrigas cômicas ou dramáticas, mas suscitando
problemas sociais, debatendo-os e propondo so-
iuções. Não se diga que êsse teatro é velharia
do século dezenove e que morreu com Ibsen. No
teatro, haverá sempre lugar para as idéias. A
peça do sr. Nelson Carneiro não é carrancuda e
severa, nem tem ares de dramalhão. Ao con-
trário, o assunto é tratado em tom faceto, de
comédia. Para um autor inexperiente, representa
uma proeza a realização de uma obra de tal
complexidade, tão cheia de casos e de exemplos.
Vem dai um dos defeitos da obra, a nosso ver:
a acumulação de casos semelhantes dentro de
uma só famüia, só escapando à constituição de
«segundas famílias» o casal de velhos, um sol-
teirão «enragé» e... a criada! Há, talvez, algu-
mas frases de torto mau gosto literário, mas
essas são compensadas pelas réplicas vivas de
outros momentos. O de que mais precisava o
autor era reprimir um pouco de sua tendência
oratória e permitir que os personagens, em vez
de falarem como deputados, num torneio parla-
mentar, falassem como criaturas humanas co-
muns, num tom de conversa, entrecruzando-sc o
diálogo sem parecer que há um orador na tri-
buna e os outros não têm o direito senão a pe-
quenos apartes, estritamente regimentais. O jo-
vem e corajoso deputado baiano tem sustentado
sua luta com galhardia no Parlamento, no rádio,
no jornal e no livro. E' com essa mesma ga-
lhardia que a sustenta no teatro, onde, pela boca
de suas personagens, diz uma porção de ver-
dades que precisavam ser ditas na sociedade hi-
pócrita em que vivemos...

EMPRÉSTIMO A ROSAS
Osório NUNES

HOMENAGEM DA BANCADA ALAGOANA AO SR. ARNON DE MELO — O governador de Alagoas, sr.
Arnon de Melo, foi homenageado pela bancada federal do seu Estado, com um jantar no Copacabana Pula-
ce Estavam presentes o senador Ezequias da Rocha do P. R., e os deputados Rui Palmeira, Freitas Ca-
vaicante e Eusláquio Gomes, da ü. D. N., Mendonça Júnior e Medeiros Neto, do P. 8. D., Joaquim. Vie-
gas do P. S. T. e Mendonça Braga, do P. S. P., e o sr. Euclides de Melo, representante, no Rio, da
Cooperativa dos 

'üsineiros de Alagoas. Saudando o sr Arnonde Melo, salientou o sr. Rui Palmeiri. que
os parlamentares presentes manifestavam seu. apreço pelo governador do Estado e reconheciam seu esfôr-
ço de administrador, dispondo-se a ajudá-lo sem preocupações partidárias. O sr. Mendonça Júnior, acen-
tuou, àquele falo inédito na vida de Alagoas e talvez do Brasils represenlunles federais alagoanos de cinco
.partidos reunidos em torno do governador do Estado pura defesa, cios interesses da terra comum. Falou
em seguida o deputado padre Medeiros Neto. Por fim o sr. Arnon do Melo agradeceu a, homenagem o
fêü considerações sobre a situação de Alagoas, frisando que vem cumprindo fielmente os compromissos as-
sumidos com o povo de seu Estado no sentido de assegurar-lhe a, paz e trabalhar, pelo seu progresso,
coordenando as atividades dc todos os conterrâneos. Na gravura vê-se, ao fundo, o sr. Arnon de Melo.

 ladeado pelos homenageantes. 

NOTICIAS DA MARINHA

Mais candidatos aprovados no concurso de admissão
ao primeiro ano do Colégio Naval

Chamados para inspeção de saúde — Hom enagem dos tenentes reformados e da reser-

va ao ministro Renato Guillobel — Exames de segunda época para a Escola de Marinha

Mercante — Recebidos pelo ministro — Visita à Diretoria de Comunicações
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O petróleo e a politica
 Rafael Corrêa de Oliveira 

Flagrante da homenagem prestada ap ministro da Marinha, que é visto, à direita, quando falava, em
» agradecimento. -*

Foi encerrada a correção das provas
do Concurso de Admissão ao lu nno
do Colégio Naval, sendo aprovados os
candidatos cujos nomes constam da re-
lação seguinte, além dos que já tiva-
ram seus nomes publicados: José rie
Oliveira Freire, Cláudio ,de Araújo Ca-
pareli, Guilherme Franco Moreira, Ari
Sardinha Parreiras, Odilon da Silva Fi-
lho, Felipe de S. T. D. B. Quental,
Henrique Alberto Boeckh, José Rodri-
gues JPacheco, Enio Druso cia Costa StU-
dart, Carlos Adão Loureiro de Oliveira,
Leonardo G. Machado Spinetti, Cláudio
César de Avelar, Luciano Alencar do
Campos, Luís Augusto Sousa. Roberto
Rocha de Oliveira, Carlos Augusto
Rainsford, José Geraldo Rossi, Mário
Jorge Ferreira Braga, Paulo César Es-
pindola dc Carvalho, Alfredo Carlos
Dias Henriques, José Henrique de Sousa
Aguiar, Alcir Ramos da Silva, José
Galaftr Ribeiro, Luis Carlos Burgos.
Clóvls Humberto Coelho, Sérgio Paulo
Gomes Pereira, Jotre Gonçalves de Ma-
Kalhães, Frederik Georges Cravo Costa,
.Reisnuro Pinto Canlsio, Jorge Porsull
da Silva Pereira, Jaime Antônio Zam-
hnnell. Plinio Gustavo.. Ferreira Vilela,
Nelson Borges da Gama, Carlos Vitor
P. S. Correia, Lair Ribeiro dos Sanlos,
¦Toão Estanisiáu Façanha Filho, Dantõ
Manuel da Rocha Santos, Augusto Cor-
rim M. de Carvalho Neto, Humberto 'Ja
Costa Monteiro, Oscar Mnloso Mala
Forte, Antunes dc Queirós Chaves.
Francisco Sérgio Bezerra Marinho, Hé-
lio Fernandes do Vale. Valmir Magno
Lins, Renato Pereira da Silva, Carlos
Frederico V. da Silva, Alfredo .Tnbor.
Heraldo Blnlcer Espozeo e Rubens Areias
Franco.

CHAMADA I>*fi CANDIDATOS AO
COLÉGIO NAVAL PARA INSPEÇÃO

DE SAÚDE
Deverão comparecer ao Hospital Cen-

trai de Marinha, a fim de serem sun-
metidos a abreugrafia e reação soro-
lógica, nos dias e horas abaixo men-
cionários, os seguintes candidatos ao
Colégio Naval, aprovados nas provas
Intelectuais:

Amanhã — dia 11, hs 8h3í)m, para
Abreugrafia, e terça-feira, dia 12, às
8h.*"0m. para Reação Sorológica:

Sérgio Tasso Vasques de Aquino.
Salnt-Clair Guimarães Augusto, Alfredo
Henrique da Silva Brito Borges, Rui
Barcelos Capetl, João Borges Pereira,
Falucl Machado Rogo. Décio Antftnlo
Luís, José Luís de Oliveira Rodrigues,
José Luís Lunas dc Melo Massa, Mil-

. ton Lourenço Cabral, Roberto de Pau-
Ia Mesiano, Bríullo de Freitas Oliveira.
José Luis Guaranis Rego.' Luís Felipe
da Costa Fernandes, Newton Melo, Ro-
bertn de Oliveira Coimbra, Valrl De'n-
maré Paiva, Gullberto Mendes Hippert,
Nei da Costa c Silva, Jandir Ferreira
rins Santos. Oscar dos Santos Nunes,
José Luís Ferreira Bastos, Vladimir Pe-
reira de Carvalho, Bento Augusto Ma-
galhães. Tbson Carlos de Campos. João
Maurício Tenório Vanderlel, Paulo Bor-
ges Freire, Carlos Alberto dn Vale MI-
lancz, Carlos Rodrigues Pereira Bel-
rblor, Hélclo de Sá Freitas. Luís Romo-
rn Jardim Vilasboas. Wilson Ribeiro,
Luis Antônio de Oueirós Matoso. João"Ralista Cordeiro de Melio Serpa. Sióbert
Diniz Cerqueira. Tvan Plvatell'. LutS
Henrique Crimmor, Pnuln Paulista
Sampaio, Jnsé Francisco Prado Gon-
riim. Henrique José dc Dunham. José*
Mlllauskas, João de Amorim Ma?eH
Filho. Heraldo Borges Teixeira, Josfi
I.indenberg Câmara,. Mauriein Halpern.
Váller Coelho Rruzzi. Carlos Augusto
Bastos de Oliveira. Andrel Alves RI-
helrn. Anlftnin Carlns Oliveira e Stlva
e Fernando Carnelrn Mngnovita.
TÍRCA-FEIRA. DIA 12, AS 8H**0*tf,

PARA ARREIGRAFIA
Ronalrin Lourençn Conde de Sousn.

Celso Lobo dc Oliveira Filho, Antftnlo
Fernandes Meireles. Carlos José da Cos-
ta Moura. João Cristóvão Silva Car-
doso. Geraldo de Abreu Pinheiro. Airton
Sebastião Slumhn. José Nelson de Mou-
ra. Wilson Rocha de Sousa, Gerardln
da Silva Rondon Júnior, Manuel KIo-r
gueira de Snusa, Rnl Moura de Almeida.
Pauln Teles da Silva Primo. Alberto
rie Oliveira Freitas. Julclo Caldeira do
Oliveira. Vltnr da Cunha Pereira, Edir
Rodrigues de Oliveira. Paulo de Tarso
Marques Solnn. Sérgio Tinncn dn Ama-
ral. Sérgio Gitlrana Florindo Chagas-
trios. Mauln Anrclo Mala. Geraldo da
Silva Fonseca. Carlos Eduardo Rodrl-
gues da Cosia. Emanuel Gama de Al-
moiria. Eldo Veiga Piracuruen, Egbert.o
Bbntn rio Almeida. Carlos Alberto Cer-
veirn. Nei Marino Monteiro, Augusto

Pinheiro Saldanha da Gama, Wagner
Teixeira, Epitácio Patrício, Nel Saldanha
Nogueira da Gama, Armando Dunrle
Thompson, Francisco '/.oroaslro Cam-
pos, Sérgio Ribeiro de Vasconcelos, Ed-
mundo Américo Caldas Oberlaender, Ro-
berto Fernandes Rodrigues, Paulo Pinto
Botelho, Nnirvulo Coelho Loureiro, José
Carlos Pereira Magalhães, Roberto Ma-
chado Tinoco, Grncio de Aguiar, Cleó-
fas Ismael de Medeiros Uchfla. Roberto
de Almeida, Aloisio Gomes, Fernando
de Santa Rosa, José Carlos Marques
Leite, Nerimio Vieira da Silva Braga,
Reinaldo Guedes Pereira e Alnisio Du-
arte dos Santos.
HOMENAGEM DOS TENENTES JOA

RESERVA E REFORMADOS AO
MINISTRO

Fabricação de equipa
mento de oerfuraoão
df ooeos de petróleo
O presidente do Conselho Nacional

ri.. Petróleo urdiu nutorlüticlío ao pre-
sidente il.i República nnrn entrar rn)
entendimentos cnm os ministros d» Guer-
rn r it.i Mnrlnhn. nn sentlrin de pro-
ivnvcr a fabricação, nos nrsennls ml-
M'.-irr*\ rir priuipnmenlti rie perfurneflo
ri" noçn*. rie petróleo. Autorizando n
medida prcinnsiK » rv Getúlio Varun*
tniivriii - Ini' i¦• " dn Conselho Nn-
rional rio Petió''

Os primeiros-tenentes da reserva rc-
munornda e reformados, beneficiados ps-
ias leis 2SS, 6(1S' c 115fi. promoveram,
na serie dn Associação dos Subofimis
da Armada, fts 17 horas de sexta-feira
última, uma homenagem ao almirante
Renato de Almeida Guillobel, minnlslro
da Marinha.

Compareceram a essa solenidade o
contra-almirante intendente da Marinha
Gaslão Mota; o capitão rie mar e guar-
ra Valdemar de Araújo Motn. diretor
do Serviço da Reserva Naval: repr?-
sentantes do chefe do Estado-Mnior da
Armada, do dlretor-geral do Pessoal, do
dlretor-geral de Comunicações .da Ma-
rlnha, além de grande número de "fl-
ciais da reserva remunerada e refor-
mados, subnficials, sargentos e suas fa-
millas, jornalistas o pessoas gradas.

Logn após a chegada dn mlnlstrn dn
Marinha, que sn féz acomnanhnr por"seu ajudante de ordens cnpilão-tençn'e
Frnnlc Robert Amnra Levicr, foi s. oxn.
convidado n dirigir-se ao salão nobre
daquela Associação, tomando lugar ft
mesn. ladeado pelas autoridades e re-
presentnntes dos chefes navais ali nrj-
sentes.

Usou da palavra o prlmeiro-tenente re-
formado Doroteu Alfredo dn Costn, que
pronunciou eloqüente discurso de saudi-
ção ao homenageado.

Ao concluir, o orador apresentou no
ministro Guillobel os parabéns pelo noto
do presidente da República, divulgado
naquele dia, promovendo s. exa. an pos-
to de vice-almirante e encerrou sua
oração oferecendo-lhe uma lembrança.

O almirante Guillobel agradeceu, em
rápidas palavras, dizendo de sun sa-
tisfação em contar cnm a amizade e
o apoio daqueles que, em tfldas as en-
madas hierárquicas, concorreram pare
o mesmo sentido de bem servir a Ma-
rlnha e h Pátria.

Teve oportunidade de dizer o mi.Vs-
tro da Marinha oue, aproveitando o en-
selo rie sua visita aquela AssoclacS**
frisava aos atuais subnficials e sargen-
tos da Marinha maiores possibilidades
para o futuro com a ampliação dn qun-
dro de oflclais-auxlliares. não só a Vi
efetuadn com a lo! de fixação dos efe-
tivos dos Corpos e Quadros, cnmn o
natural desenvolvimento provocado pola
evolução da Marinha Brasileira, em qu"
o governo ria República está vlvamen-
te empenhado. Lembrou a dificuldade fle
se preparar pessoal habilitado Para o
serviço de uma Marinha de técnicos, co-
mo necessita para guarnecer navios mn-
riernos. conscntãneos com a época atual.
Citou a evasão que ora se vem efe-
tuandn desses elementos, atraídos pe'.*":
vantagens das leis de favor, oue no
entanto os atingiriam de qualnuer tor-
ma mais tarde, quleá em melhores st-
tuacfies. apelando para o patriotismo
e o necessário espirito de classe mi"
sempre teve lugar destacado no sel-i
da classe.

Concluiu dizendo nue as palavras o.i-
vidas dn orador o tinham sinceramente
comovido, pois estava certo de que n
homenagem era dirigida mais a pessoa
oue ao ministro e que pnra sua exterio-
rização bastaria apenas umn simples
flor em vez do vistoso, presente que Pie
era oferecido. Fnzla-votos pela felici-
dade pessoal de rada um e pela pro*-
nrldade do pessoal subalterno da Mn-

EXAMES DE 2» fcPOCA PARA
PRATICANTE DA MARINHA

MERCANTE
Estarão abertas na Escola de Ma*

rlnha Mercante do Rln rie Janeiro, dn
rila 10 ao dia 20 de fevereiro corrente,
até 16 horas. Inscrições aos exames ria
Parte Técnica fl" e 2" anns dn Çurs"
rio Especialização* para Praticantes ria
Marinha Mercante (Categoria em ex-
tlneãol. ^ . ,_.„.,

As provas de exames terfln «11*30
provavelmente, quinta-feira, dia 21. Tn-
fnrmacócs na respectiva Escola, de jlh•mm. fts 11h2nm e de 13h30m fts inh1:**-i
nos dlns úteis, exceto nns sáhndos riiini*.
do o horário será de PlilOm fts 11h..nm

VISITA A DIRETORIA DE
COMUNICAÇÕES HA MARINHA

Estando rie passagem pelo Uio, n '¦:

ilo do .Argeullna . ns senhores
B. Itlchmoiid. presidenta 'le
Radio Co„ c Cheston Stevcnij,
dente de The Slevens Pnprr MIllB Inc..
acompanhados pelos senhores J. Gcril.v
ger. rcprrsrnl.inlc ria General RntllO rio
Brrisll e Jnrgp ketwnrdos. rtlrelqr ria nr-
ma Willmnnn 2w*vi*t, *Émmrm » **»•

retoria de Comunicações da Marinha.
Recebidos pelo diretor-geral, vice-al-

mirante Braz Veloso, percorrei am com
oficiais especializados a Divisão de Es-
tudos e pesquisas, verificando o :iue
vem sendo feito naquele setm naval e
vendo, com satisfação, ainda em fun-
clonamento um aparelho de padrão pri-
márlo de freqüência da General Radio,
com mais de dez anos de uso.

AUDIÊNCIAS
O titular da Marinha recebeu em audi-

ência o almirante de esquadra Raul do
Snn-Tiago Dantas, chefe dn Estado-
Maior da Armada e o vice-almlranta
Armando Pinto de Lima, diretor-geral
do Ensino Naval.
UNIFORMES PARA O CENTRO OE

INSTRUÇÃO DE OFICIAIS PARA
A. RESERVA

O minislrn assinou nviso, adotando,
como medida preliminar, mesmo antes
da aprovação do projeto do novo Uo-
gulamentn para os uniformes do Pessoal
da Marinha de Guerra, atualmente er.t
estudo, os seguintes uniformes e dis-
tintivos parn os alunns do Centro do
Instrução do Oficiais para a Reserva rin
Marinha: 7" A — Cinza tropical: 7" B
— Brlm cinza para trabalho e demais
peças que acompanham ésses uniformes.

Os distintivos para os alunos do C.
I. O. R. M., serão: 1° ann — Atirara
dourada; 2" ano — Uma ftncora pm-
teada.

A composição, descrição e uso desses
uniformes e distintivos são os já em
vigor.

DISPENSA DE OFICIAI.
O ministro assinou portaria dispensan-

do o capitão' de fragata Daniel dos Jían-
tos Parreira das funções de diretor ria
Escola de Marinha Mercante do Pará

DISPENSA DE FUNCIONÁRIO
Foi dispensado, a pedido, da funcü.i

do csorcvente-riaelilógrafn da Tabela
ünica de E.xtranumerários-Mensalistas
do Ministério ria Marinha, o funciona-
rio Oldemar Pereira da Costa.
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE

SAÜDE
Foram concedidos 90 dins de licença

para tratamento dc sua saúde, ao subo-
ficlal Edgar Pio Nunes.

0 
EMINENTE deputado Rui
Palmeira, presidente da
Comissão de Economia da

Câmara, está convidando ho-
mens ilustres para deporem sô-
bre o problema do petróleo e
o projeto do governo criando
uma companhia mista destina-
da à exploração dêsse combus-
tivel. Não temos a esperança
de que êste artigo mereça a
honra de ser lido pelo depu-
tado Rui Palmeira. Em todo
caso desobrigamos a nossa cons-
ciência de um dever para com
o Brasil e levamos ao público
uma sugestão quo não chegará,
certamente, às altitudes da Co-
missão de Economia.

Até agora essa Comissão tem
ficado no plano superlativamen-
te rebarbativo dos aspectos
técnicos, financeiros e econômi-
cos do problema. Fala-se de
tudo. Fala-se da pesquisa, da
lavra, da industrialização, dos
transportes, do comércio, do
financiamento do petróleo. A
ilustração dos depoente:-? é vas-
ta: Esgota o assunto. Até mes-
mr o eminente general Tavora
chega aos paramos da metafi-
sica quando menciona o odioso
e lirico vocábulo «encampa-
ção» nas suas considerações sô-
bre a necessidade da colabora-
ção estrangeira no desenvolvi-
mento da perigosa indústria.

No entanto o deputado Rui
Palmeira sabe que o aspecto
mais grave dêsse tremendo- pro-
blema é o político. Não lhe da-
mos aqui pormenores das con-
seqüências graves que podem
trazer as concessões de petró-
leo h vida política dc qualquer
Nação. Recomendamos, toda-
via, ao ilustre deputado a lei-
tura de um livro, cujo autor
é absolutamente insuspeito de
extremismo, pois se traia do
embaixador José Carlos de Ma-
cedo Soares, ex-ministro dn Jus-
tiça o do Exterior. O livro é
«A Borracha». Fo! publicado
em 1927. E oferece uma recom-
posição histórica o documental
perfeita , sobro a ação militar
e politica dos Estados Unidos
na defesa dos interesses eeo-
nômicos e financeiros de seus
cidadãos na América 'do Sul.
E' necessário conhecer esses fa-
tos e estudar as conexões da
indústria do petróleo com a
expansão politica das nações
poderosas, para compreender o
perigo da participação estran-
geira nessa indústria.

Acaba de ser publicado, em
Nova York, um livro de gran-
de sucesso. Trata-se do «Diário
de Forreslal». Como sabemos,
James Forrestal íoi secretário
da Marinha ao tempo de Roose-
velt e secretário da Defesa com
o presidente Truman. Tipo re-
presentativodo homem de ne-
gócios norte-americano, reacio-
nário, duro, intransigente na
preservação de seus privilégios,
James Forrestal, uma vez por

outra, deixa transparecer, nas
anotações de seu livro, o ver-
dadeiro sentido da politica eco-
nômica que os «reis» do dinhei-
ro desejam impor~ aos Estados
Unidos e ao mundo. A propó-
sito de petróleo encontramos
na página 272, do livro men-
cionado, esta observação inte-
ressante sobre a necessidade de
possuir e dirigir a indústria de
combustível na Arábia: «A Eu-
ropa nos próximos dez anos pas-
sara de uma economia â base
do carvão para uma economia h
base rto petróleo. Quem, pois,
controlar o petróleo do Oriente
Médio terá nas mãos o destino
da Europa».

E' assim que se faz a poli-
tica do petróleo. A expropria-
ção mexicana não foi impedi-
da pela força porque, no mo-
mento, a crise entalava o capi-
talismo norte-americano com
um desastre terrível, — exata-
mente quando Roosevelt chega-
va ao governo e falava de boa
vizinhança... No Iran, agora,
o choque foi com a Inglaterra
em decadência imperialista, lia-
vendo a considerar, sem dúvkia,
a posição geográfica da Pérsia.
Já na Venezuela, roubada há
trinta anos, quando um govêr-
no, altamente moralizado, ten-
tou limitar os abusos da Stan-
clard, tivemos uma revolta ila
corrupção militar, .deposição do
presidente eleito e a imposição
de uma Junta que se juntou
com os exploradores e lá con-
tinua a sangrar o país.

O grande escritor Venezuela-
no Rõmulo Gallegos era o pre-
sidente constitucional da Venc-
zuela. Poderia, nos termos do
general Tavora, ter encampado
as concessões. Limitou-se, to-
davia, a algumas restrições. E
voou numa noite do verão...

Poderemos pôr à disposição
do deputado Rui Palmeira um
resumo do discurso que o se-
nador Owen Brewster pronun-
ciou, em Washington, no mês de
abril de 1948, sobre os crimes
do trusle dc petróleo na Alá-
bia, — crimes até contra a eco-
nomia e a segurança dos Ks-
tados Unidos. Não é comunista
nem inimigo da civilização cris-
tã o senador Brewster, mas um
político do Partido Republica-
no. Se a Câmara, no entanto,
deseja realmente conhecer o
que é a pressão politica do pe-
tróleo no mundo envie uma co-
missão de dois deputados a
Washington para colher, nos
anais do Congresso norte-ame-
ricano, elementos preciosos de
convicção,

Recentemente encontramos
no «Times» uma reportagem
sobre as benomerôncias do trus-
te na Arábia. O velho rei vas-
saio quis uma estrada rio ferro,
O trusle deu. O filho do rei
quis um rancho tipicamente
americano. O trusto deu. O

(Conclui na i.1* página)

Na Justiça Eleitoral
APURAÇÃO :iE HESPONSABILIDA-

DE DE JL1Z ELEITORAL
, Por ocasião .o julgamcnlu dos recur-

sos eleitorais provenientes do Estado
dn Rio do Jjneiri), o Tribunal Supe-
rior Eleitoral tomou conhecimento, de
uma grave irregularidade ocorrida nn
35.v zona daquele Estado-Ilagual- qual
seja a assinatura de tituios em
branco por parte dn respectivo juiz
eleitoral. Na época, resolveu o Tri-
bunal Superior encaminhar as provas
daquele fato ao procurador geral elei-
toral, a fim de ser devidamente apu-
rada a responsabilidade dn juiz daque-
Ia zona. Dando cumprimento a essa
decisão, o minisiro Edgar Costa, presi-
dento do T. S. E. dirigiu ontem ac
Procurador Gernl dn República o se-
guinle oficio: «De conformidade com a
determinado no acórdão in. TJÍi, dêste
Tribunal, proferido no julgamento do
recurso n.v 1.590, junto a este envio a
V. Excia. Para os fins rie direito a io-
Ilin n.v -11 rins referidos autos, nnrie se
encontram grampeados dois lituios elei-
Im-ais cm branco assinados peln iulz
eleitoral da 3.'.' Zona, cm Itagual no
Estado riu Rio. Remeto também a V.
Excia. cópia aulenticada do acórrlBo
n.v 7'Jfi, otc.s

llarod
General

nr.'üi-

¦

No M. da Agricultura
O minislrn da Agricultura recebeu,

uni em, em suu gabinete, os srs. Ar-
naldo Garcez, governado: do Sergipe.
Rômuln de Almeida, assessor técnico da
Presidência da República, Manuel Vnr-
gas, 'seir.dores Durval Cruz, Vilasboas,
Vespasiano Martins c os deputados, Ma-
nuel Pinto, Pereira da Silva, Gale--
no Paranhos. JMenescs Pimentel, Aman-

Fontes, Celso Peçanha. Esteve ain-
cm visita ao si. .loãn Cleófas o
Fritz Bacck, conselheiro comercial
Embaixada Alemã no Brasil, que

féz aco nnanhai rio sr. Carlos vim
Gehlen, '" secretário daquela embalxa-
da.

d
sr.
da

Autorizada a transfe-
rência de verba

O minisiro do Trabalho, ile acordo
com o paiccui cio Conselho da Prcvi-
dêricin Social, autorizou n SAPS »
transferir sua dotação dc verba desuna-
ria ii aquisição do veículos, paia os
seguintes encargos:

Administração Gorai, Serviço ric Ali-
meiitnção Sei vivo rio Subsistência e
Serviços Industriais.

EXATAMENTE 
uni século de-

pois dn batalha do Montes
Caséros, a Argentina pede

um empréstimo ao Brasil c o
dinheiro se destina ao financia-
mento da politica de Rosas.
Naquela histórica batalha, tra-

vada a 2 do fevereiro de 1852,
o Brasil entrou para restabele-
cer o equilíbrio na politica do
sul do continente, afetada pelo
expansionismo do ditador argen-
tino, que pretendia sacrificar o
Uruguai e o Paraguai, n fim de
restabelecer o vice-rcinatlo do
Prata. Em 1852, o Brasil se
conduziu com suma dignidade e
elevação de propósitos, de que
deu mostras recusando-se a ti-
rar qualquer proveito da luta
em que foi deposto o autocia
ta de Buenos Aires. Resultante
dêsse desprendimento foi, quase
vinte anos mais tarde, a agres-
são de Solano Lopez, que não
toria existido, sc outra fôsse a
atitude do nosso pais, logo após
a vitória de Caseros.

Como, então, o Brasil vai uo-
memorar o centenário de Mon-
tes Caseros tirando de seu pro-
prio povo o financiamento pata
a continuação cia aventura cm
que está se afundando o herdei-
ro espiritual do Rosas? Quatro
biliões de cruzeiros, a quantia
solicitada, corresponde ao orça-
mento da Prefeitura do Distrito
Federal, — o terceiro do Bi a-
Sil, — é igual a quase um quin-
to do arrecadação nacional e
representa o orçamento rio Chi-
le, acrescido de mais um bilião
de cruzeiros.

Nenhuma prevenção devo tor
o povo brasileiro contra a no-
bre nação argentina. Esta se
encontra nas mesmas condições
políticas cm que Hosas proten-
dia a recomposição cio vlce-rel-
naclo do Praia. Ifintrul.anto, não
c possivel dar ao general Juan
Domingo Perón recursos «ln ex*
tremis» para manter a sua di*
ladura, do feição rosisla, inler-
na o externamente.

Pois a desordem econômica
que avassala a Argentina é
pura conseqüência do programa
de expansão do genorsl Domin-
go Perón. Tomando cm suas
mãos uma República próspera,
modelo de progresso econômico
entre os povos ibero-americanos,
o governante platino subverteu
o processo de desenvolvimento
nacional, no afã dc armai o pais
para expedições guerreiras no
continente e impor-lho, pela rôr
ca, a suzerania de Buenos Aires
No programa com que se uti-
rou a. campanha, o presirienle
argentino esqueceu tòrkis as
cautelas. Indispoz-se com as
principais nações do ocidente.
Ameaçou os povos vizinhos,
mais fracos, mandando, inclusi-
ve, lazer manobras estrepitósas
na fronteira do Uruguai, o que
Justificou a pergunta dos jor-
nais de Montevidéu, indagando
por que não mandava suas tro*
pas operar nns limiles com o
tiici Grande. E. cum relação ao
próprio Brasil, deixou decumprit
os convênios comerciais com o
cliente tradicional, a fim dc es-
pocular com os preços do trigo,

no mundo angustiado pela guerm
e depois proclamar que as na*-
ções mais importantes do orbe
lhe tinham ido bater à porta,
para pcdii pão e carne.

Enquanto assim agia na or-
dom externa, internamente Ia—,
ila descei a insegurança sôhfft
os empreendimentos, confiscan-
do a produção, através do 1.
A. P. 1., para revendê-ia a
Lres ou quatro vezes o preço
pagu ao produtor. So o lucro
dessas operações fosse reir.ves-
tido nas atividades criadoras de
riqueza, o programa do genetal
ainda teria explicação e a Ar-
gontina não se encontraria, ago»
ra, produzindo trigo -ipenas pa-
ra comei dentro de casa Mas
o proveito era aplicado, junta-
mcnle com a grande quantidade
rie saldos em moeda estran-
gelra, acumulados durante a
guerra, numa Industrialização
dependente de matéria prima es-
trangeira e, sobretudo, na cor*,
rida armamentista, em munir
ções e aviões a jato. l-lá vá-
rios anos, portanto, que a pio-
dução primária argentina vem
caindo, riesestimuladá poi' todos
êssos fatores cie perturbação.

Agora, apresenta-se o gcneial
Domingo Perón, poi intermédio
do embaixador brasileiro .lurto
ã Casa Rosaria, e, usando rie
eulemismos, não ped-i empréstl-
mo, mns um crédito. As condi-
ções econômico-financeiras ' do
Brasil, sua responsabilidade ém
face cios demais povos do ei n-
tlnehte c a situação criada polo
próprio governo argentino não
permitem a concessão riê:-sc cri-
préstimo. A execução rios acôr-
cios. assinados ainda ao tempo
da opolcncia, foi prejudicial ao
Brasil. Devo a Argentina, c não
paga. um blllão dc cruzeiros ao
nosso pais. O acordo com a
Bolívia, paia aproveitamento do
petróleo boliviano, só fo) agni».
possivel porque o governante
argonllnu sc encontra som fór-
ças. emaranhado no labirinto ar-
mamenllsta em que entrou, nu
desordem econômica a que arras-
tou a Argentina. E não têm
porque o Brasil sacrificai o >ou
povo, emitindo quatio liiliõe? cie
cruzeiros, fazendo ascender qua-
renla biliões cie cruzeiros d Ji.eiu
circulante, a rim do que. cem
enos depois, o espirito de Ro-
sas venha a sair vitorioso da
batalha de Montes Caseros.

O Brasil, que combateu Ro-
sas cm 1S52, não pode armai o
general Poróll cm 10j2. (.' ula-
no LaTcr dc equipamento.1 c a
exploração cio petróleo exigem a
mobilização ele todos os recur-
sos nacionais disponíveis, que
não podem ser distraídos paia
aplicação no Prata, f: ria mais
alta conveniência, para a poli-
tica do Estado brasileiro epnra
a segurança das relações sula-
mericanris. que o empréstimo
seja recusado.
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Agora, EL CONQUISTADOR da Braniff, partindo do Rio,
escala também em São Paulo, ligando as América* com
ouatt.ro vôos semanais.

Aviões DC-6 com leitos de verdade em cabine pressuri-
zada — Refeições deliciosas — Pessoal cortês e atencioso.
...o já tradicional "Serviço Braniff".

Hu* * Sâo Paulo * Lima * Guayaquil * Panamá * Havana 4
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Aconteceu há 20 anos
O quo o "Diário de Notícias"

publicou no dia
10 DE FEVEREIRO DE 1932

Quarta-feira de cinzas, noticia-
¦ va-se que o último dia d-, Carna-

vai havia sido dc grande anima-
cão. I-Iaviam-se apresentado, no
leslile de lerça-feira, os Demo-
cráticoò. Tenentes, Fenianos, Con-
gresso dos Feniarus Pierrots da
Caverna. Vencera o concurso dos
canchns o «Flor de Abacate», tor-
nando-se tri-campeuo.

Um grandp incêndio destruirá o
prédio n.° 115 da rua da Assem-
bléia, ocupado pela Casa Heixn.

Vitima de atentado, morrera o
«-ministro day Finanças d,*, Japão
sr. Inoüye.

Vendia-se uma barata Chevrolet
le 1930, por 4:0005000, e uma li-
mou-iime Ford. 1937, por 3005000.
11 DE FEVEREIRO DE 1932

Divulgava-se um cálculo pelo
qual o baile do Municipal custara
5Ó em comestíveis, fornecidos pela
7"asa Colombo, vinte contos de
céis. Acrescenta va-sc que o
sCnampagne**, ali atingira o pro-
Co elevadíssimo de loo$000 a gar-
rafa e 105000 a taça.

OS PARTIDOS E O CONGRESSO
A DERRUBADA do veto presidencial ao projeto sôbre as sub-

rV veuções, demonstra quanto o Congresso pode funcionar
como força atuante entre os poderes da República, desde

que para isso se entendam os seus membros.
E' uma noção que se encontra meio esquecida e por isso

deve ser relembrada a todo instante, sobretudo após uma inani-
iestacão dessa onlem, quando os interesses dos legisladores,
perante os respectivos colégios eleitorais, se encontravam em•jôgó. Se a execuçlo do orçamento se processasse normalmente e
o Ministério da «Fazenda nfio relegasse a lei de meios ao papel
de. simples autorização para 
despesas que efetua nl se qui*
ser, o projeto seria frontal-
mente condenável. Dada, en-
tretauto, a posição do poder
central, cuja arrecadação o

transforma em centro de pe-
didos de todos os Estados e
Municípios, o orçamento há de
refletir, por força, a demanda
de auxílios e suvenções. Con-
signados estes ent lei, a União
recaicitra e não os concede
efeÜvaniènte ou retarda o pa-
gamento para os últimos meses
do exercício. Vêm, então, os
deputados e senadores, conver-
tidos em porta-vozes daquelas
solicitações e colocam o Exe-
cutivo diante do que seria unia
redundância: a obrigação de
cumprir a lei.

Para se manter na posição
de continuar a negar os au-
xílios, o governo decidiu vetar
o projeto. Contava com sun
maioria. Mas, os cálculos fa-
lliaram. O;; parlamentares não
hesitaram em pór abaixo a opo-
sição do Executivo.

Sendo & primeira derrota
do sr. Getúlio Vargas no Cou-
gresso, a derrubada do veto
consolida, de certo modo, a
posição do Parlamento e obriga
os legisladores a meditar na
função do corpo que integram,
fortificaudo-o para oportunida-
des semelhantes, em que a
vontade do Executivo deve ser
desatendida pelos representai!-

tes do povo. Como, entretan-
to, obter uma maioria capaz
de obter êsse resultado? Os
partidos é que são os orga-
nismos indicados por sua pró-
pria natureza para tornar o
Congresso uma força vigilante,
a serviço do interesse público.
Ainda agora, a U. D. N. e o
P. S. P. realizaram entendi-
mentos preliminares no senti-
do de evitar uma reforma cons-
titucional que traria cm seu
bojo surprêsai* desagradáveis
para o povo brasileiro. Outras
forças, sem dúvida, se unirão
aos dois grêmios que, mariteh-
do as respectivas linhas parti-
darias, se entendem, no entan-
to, para reagir contra uma re-
forma inspirada pelos familia*
res do Executivo.

1'ossn, nesta e noutras ques-
toes, o Congresso, preparado
pelo trabalho dos partidos po-
líticos, fazer valer as suas prer-
rogativas, zelando pelo bem
estar geral e mantendo o equi-
líbrlo de poderes que a Cons-
tituição determinou para o
Brasil.

PARA
TODOS

-— Pigmeu fto
Baixai* na Coréia
Doonia*. das plantas

. PIGMAL1ÂU — A lenda fus dês-
te célebre personagem um escultor
da ilha de Chipre, segundo uma
versão, c por outra como um re-
voitado contra o desregramento de
vida das mulheres de Amalontc, on-
de sc erguia um templo a Vcnus.
Em virtude desta situução, Pigma-
Hão retirou-se daquela cidade, indo
viver em completo celibalo. Ignn-
rado por todos, esculpiu luna bela
estátua — a Cutzlc.u - Vc.v.it,, deu-
peitada, fê-lo apaixonar-se perdida-
mente pela. estátua. Mais tarde pe-
nalizada com os súplicas do desven-
iuradoi deu vida a Galatrtiu, com
quem Pigmalião se casou, nascendo
da união um filho chamado Pafos.

*
BAIXAS NA CÒHlilA - Ao que

informam as estatísticas íoiiiociTiHt
pela O. N. U., o número cie balias
na Coréia apruxima-s. - èiii ;Vin\a.L
os lados — da cifra extraordinária
dos dois milhões. Ato 3J de dezeín-
bro de 1951 as Nações Unidas jâ
haviam perdido 303.700, homens ao
passo que as forças comunistas,
àquela data, já teriam 1.601.350
baixas, das quais mais dc 50 por
cento de contingentes chineses.

** *
DOENÇAS DAS PLANTAS —

Após um decênio de pesquisas, o
Conselho de Pesquisus Agrícolas do
Governo Britânico divulgou uma
serie de 312 fotos coloridas, apre-
sentando a, maioria das doenças das
plantas. Nessus fotos, pode-se apre-
ciar a carência de minerais "que
gera complicações rle nutrição. Es-
tão publicada:, ito livro "The diag-
nosis of Mineral Deficicncies in
Plunts Bg Visual Symptoms", ao
alcance dos lavradores britânicos.

Promoções na Polícia
Militar

DECRETOS ASSINADOS ONTEM
O presidente da República assinou

decretos na pasla da .lustiça: promo-vendo, por merecimento, na Policia Mi-litar do Distrito Federal — ao pôstude capitão ns primeiros tenentes do
Q. A. J. .Insó Guilherme Sprliiger;Niemeler dos Santos Pereira, Jarbas daLua Melo, c Lourlval Rlndl. Ao põs-to de primeiro tenente os segundostenentes: Fausto dc Siqueira, ManuelFrederico de Aguiar, Biti. Altrlo de
Oliveira Brito, Elias de Morais. An-tônio José da Silvn Pires. Roberto Ta-vares do Canto, Isaac de Sá Earp,Carlos Alves de Sousa e ..Ângelo Jsi-doro Guerreiro Brito. Promovendo porantigüidade: ao posto de primeiro te-
nente os segundos tenentes: Gerónlmo
Tome da Silva Júnior, Guaracl dp Li-
ma Furtado. Antônio Gomes de Fi-
guelredo, Luis Barbosa Lima. Edson
de Sousa Araújo, Eduardo Ferreira
Barros e Ortíncio Jusliníano Ferraz.
Promovendo por classificação intelcc-"tual e procedência de turma ao postode segundo tenente os aspirante? a
oficial: Jusil de Calazans, Valmlr Ma-
zono Ferraz, Ublrajara Amaro (or-
rela, Rubens foncalves Viana, Arman-
do Loureiro da Silva, Jaoues de Al-
melda, Olsarl Gomes de Oliveira, Pau-
lo Figueira da Silva. Ivo Correio ria
Silva, Ismar Nunes Ferreira, Lair ,7a-
cinto da Silva, Rutiens Ferreira, An-
tenor Soares Coutinho, Edésio Santana
Goulart, Milton da Sllva Pinlo, Antô-
nio Landelino de Barros. Promovendo
e agregando ao respectivo quadro ao
posto de capitão, os primeiros tenen-
tes: Ferrúcio Sabre, Olavo Franco de
Gndói. Ademar Oliveira dc Morais,
Thierson Marinho Coelho. Luis Carva-
lho, Auciblades Travassos e Pena,
Belernlldio Monteiro rle Andrade. New-
ton Fernandes Dorna. Jcrônimn José da
Silva, Eunice dn Silva Pereira.

No Itamarati
O mlnlslro do Exterior recebeu, on-

tem, no Itamarati, os srs. Glorriano
B. Eccher, embaixador do Uruguai, e
Epharlm Herbert Cnlcman, embaixador
do Canadá.

Concedeu 889
audiências

Em janeiro último, o ministro do
Trabalho concedeu SSO audiências,
assim distribuídas: 321, públicas; is,
confederações: 18. federações: 57. sin-
dicatos: 4, governa dores; 8. senado-
res; 38, deputados; 26, vereadores:
.307. especiais.
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Pagamento no Tesouro
Serfio pagas amnnliíi lis folhas do

13.-* dia útil: dherMx pensões da
guerra: 7238-50, montepio operário dos
arsenais dc Marinha: 735Q.

As dívidas dos pecuaristas
O Conselho Nacional de Economia, elaborou

anteprojeto de lei, que o presidente da Kepública
oncaminharsl ao Congresso, fazerdo novo reajus-
tamento dns divisas dos pecuaristas.

Segundo essa proposição além do acerto para
a liquidação do capital, haverá a encampação, pelo
governo federal, dos juros devidos desde as datas
do empréstimo até 1954, serão cancelados todos os
débitos fiscais existentes e exigíveis na data da
lei o concedidos outros favores, ou, melhor dlzen-
do, outros privilégios.

E' espantoso que. o povo tenha dc pagar tanto
dinheiro, do qual uma parte os devedores terão
utilizado em excelentes Investimentos, outra parte
terá sido dissipada, de nenhuma parte, enfim, se
tendo aquele mesmo povo de algum modo nc-
neficlado.

Num país onde não hã recursos, não ha crédito
para pequenos e médios lavradores e criadores,
muitos deles se cqtiiparando aus párias que paru
eles trabalham mediante miseráveis salários, a
União já despendeu colossal quantia na liquida-
Cão do dividas de grandes agricultores — o famoso
reajustamento econômico — e do grandes pecuaris-
tas — dividas oriundas do não menos famigerado
encllhamento do zelm.

Neste pais onde o poder público, por seus mais
autorizados portavozes, e os estudiosos, em geral,
assinalam a ineficácia ou mesmo ausência da as-
sistência financeira e técnicas aos modestos arren-
datários e pequenos proprietários, sangra-se tran-
quilumente o Tesouro para passar uma esponja
nos insucessos — c também nas conseqüências de
espertezas — de magnatas de atividades rurais,
muitos deles instalados nus cidades, e provendo,
mediante «caixinha» própria, nos últimos anos, a
campanha liberatória de seus compromissos

Declara o relator da matéria no Conselho de.
Economia que os favores previstos no anteprojeto
não resolverão todos os problemas da pecuária.
Poderíamos dizer que resolverão apenas os proble-mas individuais dos conselheiros beneficiados. K
devemos aguardar outros ônus a assumir, corres-
pondentes à carne bovina que" não comemos -iu
que, quando comemos, foi imediatamente paga.

O parque proletário da Gávea
Foi noticiada a nomeação de uma comissão

para estudar a urbanização e novas construções
em certo aglomerado de casas de madeira exis-
tente na rua Marquês de São Vicente e conhecido
pelo nome dc Parque Proletário da Gávea.

Ao mesmo tempo, muda de presidente a Funda-
ção da Casa Popular, assume o cargo um homem
de fortuna que vai servir ao governo sem venci-
mentos c é por Isso chamado «dolarman», para
assemelhá-lo aos «one dollar men» dos Estados
Unidos, isto é, ricaços quo percebem apenas o or-
denado simbólico de um dólar por ano.

farece-nos que teria todo cabimento colocar o
referido «parque» nos estudos e planos da Funda-
ção que tem a seu cargo o problema da habitação
para a classe pobre, evitando-se realizações e em-
preendimentos estranhos ou mesmo contrários a
uma política geral que se queira estabelecer na
matéria.

Já certa feita apontamos aqui, e agora nos
parece multo oportuno voltar a referir, a conve-
niêncla de estudar-se uma utilização daquela área
em condições mais proveitosas para o interesse
geral.

A Gávea não é um bairro industrial, um bairro
de natureza popular. Ao contrário, foi uma das
zonas aristocráticas da cidade, esteve em estagna*
ção ou decadência durante largo tempo e agora
se enche de' residências elegantes e numerosos edi-
f ícioe de -apartamentos, tudo o que irá concorrendo
para elevar ainda mais o custo da vida, ali, o
qual, aliás, já é dos mais altos dada a falta do
um mercadinho e ató de visita dc caminhões-
feiras o caminhões do Saps vendedores de certos
gêneros a preços menos extorsivos.

Assim, talvez fôsse preferível um plano ite lotea-
mento da área atualmente ocupada 'com o «parque
proletário», pois, grandemente -valorizada como é,
o produto da venda dos lotes daria para custear
noutro local, número muito maior dc construções
proletárias do que será possível na rua Marquês
de São Vicente.

Essa é, sem dúvida, uma sugestão digna de
ser examinada.

PARÓDIA CÔMICA DE TRAGÉDIA
DURANTE 

vinte anos do vida
pública, o militar que, gra-

ças a uma aventura revolucio-
nária, fêz a triais vertiginosa
carreira já registrada em hos-
sás Forças Armadas, não ces-
sou de distribuir injúrias e ca-
lúnias para todos os lados,
como pancadas de cego. Carre-
ga o sr. Góis Monteiro uma
psicologia complicada, em que
domina evidentemente o sen-
timento de impotência para
realizar as ambições desmedi-
das e torvas em que tresvaria.
Não se satisfez com o êxito fá-
cil e rápido na carreira, cuias
culminâncias tão cedo fttingiu.
Julga-se nascido com uma vo-
cação napoleônica e desespera-
se de nunca chegarem as con-
(lições para realizar êsse des-
tino ou de não ter a flama da
audácia bastante para precipi-
tar-se na aventura. Amarga-lhe
o destino truncado de Boulan-
ger.

Para êle há de ter sido mais
penosa a trágica do que para
qualquer dos aventureiros grim-
pados aos pincaros da vida pu-blica com a' enxurrada de 1930
a abolição da ditadura, que de-
fendeu até o último minuto an-
les de desfechado o golpe de
29 de outubro. Porque a res-
tauração da liberdade de im-
prensa o despojou daquela com-
pleta imunidade k crítica, de
que abusou por todos os meios
durante os quinze anos de ter-
ror. Acostumara-se à regalia de
insultar a todos que acaso quelhe contrariassem os mínimos
caprichos. Ainda mesmo nos
brevíssimos períodos de legali-
dade democrática que se segui-
ram à promulgação da Consti-
tuição de 1934. nos dois anos
e nos outros efêmeros hialos
do estado tle sitio quase per-manente, não havia segurança
para o exercício das liberdfi-
des. Havia, pelo menos, o ter-
ror branco, um estado de pâ-nico generalizado, cujo princi-
pai fator eram as atividades do
próprio sr. Góis, ameaçando o
regime, anunciando catástro-
fes e manipulando golpes. Pôde
assim extravasar a sua inco-
mensurável malevolência. a sua
agressividade mórbida, a sua
soltura verbal de maldizente
contra tudo e todos, impune-
mente.

Restaurado o regime das ga-
rantias e liberdades, viu-se ex-
posto como qualquer cidadão à
critica e aos revides das viti-
mas de sua virulência, antes
indefesas.

Uma vaidade irreflctida fê-lo
atolar-se em pessoa ha «politl-
cagem», que antes simulava
combater. Mergulhado na «me-
lée», da politica do seu Esta-
do, ocupando uma cadeira de

Cônsul do Brasil como
professor de Universi-

dade americana
A Universidade de Boston convidou

o sr. Paulo Lcfio dc Moura, cônsul do
Brasil naquela cidade, para exercei a
fciiçfio dc professor dc Cultura Ura-
siiclra.

O si. Lcilo dc Muuríi so dispôs a
aceitar o cargo, uma vez que fosse a
lltuln gratuito. Sua atitude fol rio-' ciada pel" ministro do Exterior, que

| o autorizou a aceilar o ronvlte.

Osório BORBA
senador, a simulação já não era
possível. E muito menos a
impunidade com que, abusan-
do da sua situação de chefe
militar, impusera silêncio, qua-
se geral ante as suas nefastcis
atividades perturbadoras e sua
espantosa capacidade de inju-
riar e caluniar os inimigos e
adversários. Porque já agora
não era mais um militar em
funções militares, mas com as
responsabilidades de um cargo
político.

*
*

Colhido num processo por
crise de calúnia e injúria — o
mais justo processo do gênero
quo poderia surgir no Brasil —
resolvi mais uma vez fazer dês-
se pequeno caso de crime con-
tra a honra alheia uma tragé-
dia. E como sempre, os elemen-
tos pretensamente de tragédia
vêm a compor na realidade
uma farsa. O episódio inicial,
entre picaresco e melancólico,
foi o comparecimento do acusa-
do à presença do juiz. O cida-
dão e o político citado para
defender-se num processo de
ação privada por crime de ca-
lúnia e injúria apresenta-se pe-
rante a Justiça na sua qualida-
de de chefe do Estado Maior
Geral, ostentando suas insíg-
nias e acompanhado de um
ajudante de ordens (com a fun-
ção, inclusive, de servir-lhe re-
frigerantes), recusa sentar-se
no banco dos acusados, toma
assento em lugar de sua esco-
lha e faz perante o magistrado,
em lugar da simples e breve
formalidade da qualificação,
uma das suas infindáveis e
tragi-cômicas dissertações sô-
bre si mesmo.

O fato de que a Justiça to-
mou. e tinha de tomar conhe-
cimento, é o- caso corriqueiro
de um cidadão a quem outro
acusa de o haver injuriado e
caluniado e exige, no exercício
dos mais elementar e sagrado
dos direitos, que tente provar
suas acusações ínfamantes ou
reconheça a improcedência de-
las. A megalomania destram-
bslhádà, ao mesmo tempo que
demagógica e cavilosa, do
acusado procura criar uma at-
mosfern do tracé-dià. que cai
desde logo para o «vaudeville».
Sues tiradas são como as de
uma paródia burlesca de tra-
gédia. «O ódio mestiço me per-
seguirá até a tumba». «Êste
processo representa uma trama
para arrebatar-me o comando
do Atlântico». (Aqui nem sem-
pre é literal a transcrição; mas
é sempre fiel ao pensamento
do sr. Góis. na sua arenga pe-
rante o juiz ou em entrevistas
suas ou dos «seus jornalistas>..
E vêm iilusões sibilinas n «re-
velações», a fatos graves que«mais tarde divulgará», a acon-
tecimentos transcendentais •?
misteriosos da política inter-
nacional, futura guerra, etc.
Nessa escala alucinante se des-
mesuram as proporções tlaque-
le modesto processo de injúria
e calúnia. Nn sua pessoa — bra-
da o acusado —• estão sendo
feridas dc morle três institui-
ções: a.s Forças Armadas, n
Igreia e n Familia (?), Tudo
porque um homem dc bem rea-

giu contra uma série de calú-
nias pelo meio legal e o mais
adequado: a interferência da
Justiça.

*
Através dos bagageiros que

tem ao sett serviço em certa
imprensa, o sr. Góis tenta criar
um caso militar, transformar
um feito judiciário estritamen-
te pessoal, entre dois cidadãos,
numa catástrofe nacional, numa
ameaça de subversão das ins-
tituições e de destruição da Pá-
tria. Os cavalariços do sr. Góis
insinuam ameaças («denúncia
temerária», etc) e se entregam
a laboriosos truques de chi-
cana de rábula para apresen-
tarem como de caráter polili-
co o processo, movido, indivi-
dualmente, pelo governador de
Alagoas. Arnon de Melo, e como
atingidas as Forças Armadas.
Como se estas pudessem res-
ponder pelas atividades difa-
matórias de um dos seus che-
fes. E como se o sr. Góis
Monteiro tivesse imunidades
para caluniar e injuriar.

A rabulice jornalística se per-
de numa teia de confusões, de-
certo intencionais.. E defen-
de a novidade pitoresca de que
a Justiça não devia aceitar a
queixa-crime levando em conta
que o caso é político (?) e que
houve compensação de injúrias.
Quer dizer: a compensação de
injúrias não seria provada no
curso do processo mas aceita,
de plano, preliminarmente, pelo
juiz... Ignoram ou fingem ig-
norar que não existi? «compen-
sação de calúnias». E que dian-
te da ausência do prova ^os fa-
tos imputados ao ofendido (e
no caso não poderá havei" essa
prova porque tudo são meras
invencionices) em nada in.V*rps-
sariam ao julgamento/ do crime
de calúnia todas as compensa-
ções de injúrias que acaso se
apurassem.

De resto, é notório que o
sr. Arnon de Melo nunca in-
juriou o sr. Góis Monteiro E
porque não é do seu feitio
trocar injúrias e calúnias, ape-
lou para o remédio legal do
processo, como deveria sempre
fazer qualquer pessoa conscien-
te de sua honestidade e ciosa
de sua reputação, em face dos
destemperos de qualquer difa-
mador. por mais noderoso quefôsse ou se presumisse.

Aproveitamento de fi-
bras e resíduos

vegetais
Encontra-se nesta capital. hA alguns(lias, o técnico do Ministério da Agri-cultura, sr. Augusto Farias, iiue tia-liallm junto ao Núcleo Agro-lndustrial

do São Francisco, em Pernambuco,onde vem realizando trabalhos de pes-qulsas relacionadas com a tecnologia riefibras e aproveitamento dc plantas téx-leis para fabricação dc celulose o dc-
rlvados, bem como do bagaço c palhasde cana de açúcar. O aludido técnico,após a exposição que fará ao titular
da Agricultura, cm torno dos saus tia*
talhos, apresentará ao Instituto Nn-ccnal dc Química, para análise, víi-
iios materiais obtidos nas pesquisas
procedidas naquele Núcleo, entre ob
quais sólidos c líquidos residuais ex-tinidos do agave, destinados an em*
prCgo como forragem balanccávcls, dc
alta classe.

AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES
JOSÉ BONIFÁCIO

Deputado federal

0 
CONGRESSO NACIONAL
expediu decreto dispondo
sôbre os auxílios e subven-

ções às casas assistências do
pais.

Como se sabe, numerosas
Santas Casas e associações que
dispensam assistência ao povoí
nesta capital e no interior, re/
cebem, anualmente, certa quan'
tia em dinheiro, do governo, a
título de auxílio para custeio
dos serviços beneméritos que
mantêm. O mecanismo é conhe-
cido. O orçamento geral da Re-
pública consigna a verba neces-
sária e o Poder Executivo, ao
cumprir a lei, entrega o di-
nheiro à sociedade nela men-
cionada. E -regularmente sem-
pre vinham sendo pagas as
subvenções e os auxílios.

Eis quando assume o govêr-
no o presidente Vargas. Como,
não obstante a mudança do
regime, vez por outra, lhe afio-
ra ao espirito hábitos de cen-
tralização e de paternalismo,
resolveu baixar -portaria deter-
minando que nenhuma subven-
ção ou auxílio será pago sem
que a entidade interessada lhe
suplique o favor, em requeri-
mento devidamente informado
e minucioso. Só depois de seu
«autorizo» e, assim mesmo, com
descontos de 30 e 50%, o co-
bre deixa o Tesouro para preC.i-
cher a sua nobre finalidade.

Disso resultou a mais desen-
freada politicagem. Só conse-
guia obter o deferimento cobi-
çado a associação que estivesse
amparada por algum padrinho
afortunado, freqüentador das
rodas palacianas. Pois o orça-
mento é lei autorizadora e não
imperativa, concluíram os her-
meneutas oficiais.

Como era de se esperar, êsse
tratamento revoltou os mais
calmos. E a Câmara, ou me-
lhor, o Congresso, ciente de
sua força, resolveu deliberar da
seguinte forma: os créditos or-
çamentários referentes a sub-
venções serão automàticamen-
te registrados pelo Tribunal de
Contas e distribuídos ao Tesou-
ro, que porá no Banco do Bra-
sil, à disposição do Ministério
da Educação, os referentes à
subvenção extraordinária. E,
ainda, que nos dois primeiros
meses de cada ano. o Tesouro
distribuirá às Delegacias Fis-
cais dos Estados as quantias
correspondentes às subvenções
ordinárias, devendo ser escri-
turadas como «restos a pagar»
as que não forem pagas no
exercício.

Compelido a deixar de lado
a linha de favoritismo que vi-
nha seguindo no tocante à con-
cessão das subvenções e au-
xílios, o governo vetou o dispo-
sitivo insolente. Deu como
motivo uma puerilidade: que a
ar-recadação no Brasil se pro-
cessa no meio do ano; portan-
to, nos dois primeiros meses,
ainda não existem nos cofres
federais, numerário suficiente
ao atendimento das despesas re-
feridas. Mas o deputado Daniel
Faraco liquidou o argumento
quando esclareceu que nesse pe-
riodo não se deseja pagamento,
mas distribuição de crédito e
que, mesmo que pagamento se
pedisse, ainda assim o velo não
teria razão, pois as subvenções
orçamentárias, não ultrapassam
76 milhões de cruzeiros, ou
seja, o que a União arrecada
num dia!

E o veto caiu, ficando man-
tida a obrigatoriedade do go*
vêrno, doravante, pagar, sem
discussão, o que o Congresso
a êsse respeito votar.

E para mostrar que os con-
gressistas têm razão basta re-
lembrar que em dezembro úl-
timo o presidente despachou
favoravelmente numerosos pro-
cessos de auxílios, embora já
soubesse que, por falta de em-
penho, nenhum seria pago.
Contudo, fêz a sua fita e eo-
municou aos interessados o fa-
vor da concessão. Todo mundo
ficou mal, menos o Presidente.
Com o veto derrotado, essa
farsa terminou. Ninguém per-
dera o direito a subvenção e
auxílios.

Comissionado pela
F.A.O., estagiando no

SI. A.
Comissionado pela F.A.O., encontra-

se nesta capital o engenheiro «igrônomi*
Alfredo Guljarro Benitez, funcionário ria
Direção Técnica de Agrlcultutra ao
Equador, o qual está estagiando no Ser-
viço de Informação Agrlrola do Ml-
nistério da Agricultura, a tlm de (s-
tudar os problemas modernos do fn-
mento e extensão agrícola, adotad.is
no Brasil.

Requereram pesquisas
minerais

No Departamento Nacional da Pro-
ducão Mineral, deram entrada, nos dias
29 e 30-1-1952, os seguintes pedidos:Oton Henry Leonardos, halila e iss.,
T.agoa rio Norte e Bebedouro, Maceió,
Alagoas: Arquidiocese de Mariana, en-
tpatlta ou pedra de sabão, Cnngonhis,
Minas Gerais.

0 PETRÓLEO E A POLÍTICA
(Conclusão da 8.» página)

rei, aumentando o serralho,
quis mais dinheiro. O truste
deu. E, a fim de não irritar os
crentes no Corão, o truste até
hoje, não construiu uma ca-
pela cristã para a comunidade
européia. Nesta altura, a civi-
lização ocidental, tendo o pe-tróleo, prescinde de Cristo.
Mas o árabe continua miserá-
vel e nômade. Escolas não exis-
tem. Hospitais também. Tôda
a felicidade da Arábia se re-
sume nisso: dinheiro para o
rei senil. Rancho para o prin-
cipe descuidoso. Uma estrada
de ferro para distrair o serra-
lho. Nenhuma igreja cristã...
para não incompatibilizar as
vanguardas da civilização oci-
dental com os mussulmanos! E
petróleo para controlar os des-
tinos da Europa!

Mas nada disso tem impor-
tância. Vamos ouvir o tecni-
co. Vamos ouvir o economista.
Vamos ouvir o financista. Dei-
xemos o caso político. Isso é
simples exploração bolchevls-
ta. Afinal deixemos a Stan-
dard entrar. Depois a gente
confisca...

Mas com que roupa, dr. Rui
Palmeira, sc êsse confisco fere
os interesses da civilização
cristã?

NOTAS POLÍTICAS

Suspensa a convenção petebista
A 

CONVENÇÃO DO P. T. B. fora convocada para proceder
à reforma do programa e do estatuto e preencher uma
vaga na Comissão Executiva. Não realizou o primeiro

objetivo. Porque o comissão incumbida de elaborar o projeto
de reforma do programa não ultimou êsse trabalho. Ficou,
então adiada para junho a Convenção. Por que para 

'junho?
E' o que não se sabe.

# $ *
Em compensção, o conclave, o coroamento da confusão e

da crise crônica que constitui o clima do partido nascido da di-
tudura e nutrido do prestígio do ex-ditador. Os desentendimentos
começaram no reconhecimento' -das credenciais, com dualidades
de delegações. O discurso do sr. Dinarte Dorneles, de saudação
aos convencionais, foi uma catllinária contra a gestão do sr.
Danton Coelho, não citado nominalmente mas farpeado com
fúria selvagem em alusões transparentes. Referiu-se a perso-
nalismo, violações da linha partidária, atividades desagregadoras.
E até a atas falsificadas, aparecidas na secretaria, sôbre decisões
não adotadas em reuniões não realizadas.

* *
Tinha-se como certo que o grupo Dorneles não mais des-

fecharia contra o sr. Danton o golpe da renúncia coletiva
para forçar nova eleição dos órgãos dirigentes e o alijamento do
ex-ministro do Trabalho. O chefe do Catete dera ordem. Mas
o golpe foi tentado. O sr. Dorneles e mais três membros da
Comissão Executiva «entregaram os cargos aos convencionais»,
e ficaram esperando que o sr. Danton e os que o acompanham
também renunciassem. A essa altura, porém, o presidente em
exercício já se havia afastado da convenção, a cuja presidência
não mais voltou. (Ficou no seu gabinete de presidente do par-tido despachando papéis). E como a renúncia não poderia ser
apresentada à Convenção, mas ao diretório, e não o foi a êste,
ficou em palavras.

* *
O vespertino do Catete apresenta hoje a convenção como

uma consagração ao sr. Dinarte Dorneles e, consequentemente,
a condenação do sr. Danton Coelho. E prenuncia' que as coisas
vão mudar: evidentemente com afastamento do presidente em
exercício.

Quanto ao sr. Getúlio Vargas, é claro que não se sabe
(como nunca) se está com a |sua palavra de ordem, desrespei-
tada, em favor do «amigo certo», ou se fala por intermédio do
seu jornal, apoiando o primo Dorneles.

* *
Uma noticia que saiu em «manchette»: o sr. Getúlio Vargas,

Irritado com a tentativa de golpe da corrente Dorneles, resolveu
renunciar à presidência do P. T. B.

A «manchette» não tem poder persuativo. Renunciar o sr.
Getúlio Vargas a alguma coisa?...

Terceira Força
Um deputado do P. S. P., outro do P. S. D. e outro doP. T. B. manifestaram-se ontem contra qualquer reforma gol-

pista ou tentativa de estado de sítio.
O primeiro confirmou a posição do seu partido, anunciada

por seu chefe ao sr. Afonso Arinos. O sr. Lúcio Bittencourt, um«não incondicional» do P. T. B., sustenta que não haverá golpes,que não há ambiente para isso, e que ainda que os conselheiros
do sr. Getúlio Vargas quisessem arrastá-lo a uma aventura, oCongresso e o povo saberiam reagir à altura. O sr. ArmandoFalcão, do P. S. D., declarou que perigo de golpe contra as ins-tituições democráticas existe desde o momento em que o sr.Getúlio Vargas voltou ao poder, pois o ex-ditador é, por forma-
ção e por interesse, essencialmente totalitário.

DIVERSAS
TEM NOVO PRESIDENTE O PST
O ex-depulado Martins e Silva di-riglu ao diretor d,., «DWrio do Noli-¦lias" unia carta comunicando haverassumido a pteidência do Partido So-ciai Trabalhista, para a qual foraeleito pela convenção nacional emsubstituição ao sunador Vitorino Frei-re, e acrescentando:
Apraz-me agradecei as consideraçõessempre merecida'.- por esse brllhnnto

diário, com a aflrmaça., de que noelevado posto a que ine conduziram
os meus correligionários, darei tôdaa colaboração do nosso Partido emdefesa rios '.-agrados postulados daimprensa brasileira, a cujo quadro,..-orno Jornalista profissional, pertencilongos anos no meu Estado natal,depois de eleito duas vezes deputadofederal, ainda com ,n concurso sem-
pre dos meus colegas de imprem-a.

Assim, me encontrarei à disposição
d., nossa própria causa no Partido So-ciai Trabalhista com um novo pro-grama do ação social P política em
favor da massa proletária».
DISCUTIRA' O rSD O ROMPIMEX-

TO DO SR. ISMAR DE GOIS
MACEIÓ, 9, (Asapress) — Está

marcada paar amanhã uma reunião
do PSD para estudar a situação
criada polo rompimento do senador
Tsmar de Oois rom o governador.
Preve-se que será discutida a conduta
a ser seguida pelo PSD, em face des-
s-a decisão acreditando-se que as ses-
são será agitada, nois muito'.* pesse-distas são contrn o rompimento. Além
dl».-», outros desfrutam de boa si-
tuaçfio no governo c não pretendem
Perdê-la. estando entre estes o atual
lecretúrío ria Fazenda, «r. José Ma-
ria dc Melo e o sjperintendenle da
administração do Porto.

O cnmpimcnto dn senador Ismar de
Ools veio colocar os seus correllglonrt-
rios em péssima situação, correndo
nos círculos .políticos que pequeno
será ,, número dos que o acompa-
nharão.

ERA ESPERADO O ROMPIMENTO
MACEIÓ', 9 (Asapress) — Não cau-

saram surpresa aa declarações do se*
nador Ismar de Géis, a respeito do
rompimento com o governador.

Todos que acompanham a politica
estadual previam tal decisão. A atitude
tomada por aquele senador na campa-
nha eleitoral pela Prefeitura de Ma-
reclial Hermes, mostrou claramente a
Intençío do sr. Ismar de Géis.

Admlte-se que o sr. Arnon de Melo
levará a melhor com o rompimento,
pois se anuncia que muitos pessedistas
abandonarão o senador para apoiar a
política do governador.

FRENTE DEMOCRÁTICA DO RIO
GRANDE DO SUE

PORTO ALEGRE, 9 (Asapress) — Os
Integrantes da Frente Democrática da
Mocidade realizaram uma sessão ex-
traordinária, debatendo diversos assun-

Novo membro da Co-
missão Técnica de

Kádio
Em substituição ao comandante Jai-

me de Campos Esposei, que solicitou
exoneração por ter de fazer o curso
superior da Escola de Guerra Naval,
tomou posse o novo representante do
Ministério da Marinha Junto à Comis-
são Técnica do Rádio, comandante .Io-
sé Cláudio Beltrão Frederico, r«*cente-
mente nomeado.

Lig;ação ferroviária
Brasil-Bolívia

Inaugurando o trecho entre Porto Es-
perança c Corumbá, como Já divulga-
mos, estabeleceu a Estrada de Ferro
Noroeste do Brasil a importante liga-
çãn ferroviária entre o Brasil c a Bo-
livio, cujas conseqüências dc ordem
econômica o continental ressaltam h
primeira vista. A parte Inaugurada me-
dc o total dc 77 quilômetros, ligando-
se à Brasll-Bolivla. A Unha tronco,
dc Bauru a Corumbá, compreende. ..
1-35Í quilômetros dc via férrea. Essa
pnrte teve inicio a 3 de maio do190S. Partiu de Porto Esperança pelamargem esquerda do rio Paraguai pa-ra encontrar-se corri o avançamento
que saiu três anos antes, dc Bauru,no interior de S. Paulo, rumo ao Es-tado de Mato Grosso. Para que aconstrução partisse de Corumbá, tor-nava-se mister transpor a caudal domencionado grande rio. Era êsse pro-blema, como o da linha de Horto Es-perança a Corumbá, considerado dediflrll solução, cm face dos pantanais,-• ns morros. Simplificaram-se, toda-via, os problemas com n construçãode uma grande ponte, que tornou pos-slvel o notável comotimento

("om o adiantamento das obras cm1945, Toram lntcnslf|cari"s os tnilm-lhos c concluído agora o prolongamen*t" da linha entre Porto Esperança eCorumbá.

tos. A direção da Frente, que congre-ga os moços da UDN, PSD e PL, dls-tribuiu depois uma nota, informandoterem sido tomadas as seguintes pro-vidências: 1d — credenciar o sr. VVadieSalornSo para Integrar a Comissão Exe-cutlva da Frente Democrática, como re-presentante dos moços; 2:, — congra-tular-se com a Frente Democrática pelasua decidida atitude, contra o aumen-to dos preços das passagens de bondes;ti'-1 — solidarizar-se com o discurso pro_nunciado pelo líder Mem de Sá, naAssembléia Legislativa, contra o au-mento do custo de vida; 4'.' — tele-
grafar ao deputado Flores da Cunha,formulando votos pelo seu pronto res-tabelecimento; 5.- — protestar Junto aos
governos do Estado e da República
pelo exagerado aumento ocorrido nestesúltimos dias nos preços dos gêneros de
primeira necessidade.
NAO REALIZOU NENHUM ENTENDI-

MENTO
BELO HORIZONTE; 9 (Asapress) —

Noticiou a imprensa carioca que a po-litica mineira ..estava agitada» em tôr-
no da formação de uma frente única
para combater a penetração ademarlsta
em nosso Estado. As noticias diziam
que o sr. Pedro Aleixo vinha mantendo
conversações com próceres políticos, in-
cluslve com o sr, José Maria Alkimim,
nesse sentido, e que esses entendimen-
tos tinham encontrado ressonância em
determinada ala do PSD e da UDN,

Entretanto, ouvido pela imprensa lo-
cal, declarou o sr. Pedro Aleixo:

«Náo tenho tido relações de carátei
político com quem quer que seja. Os
casos políticos ligados a -Minas e de
Interesse da UDN, devem ser tratados
com o seu presidente em nosso Estado,
ou seja, o professor João Franzen de
Lima».
NAO CONVIDOU A OPOSIÇÃO PARA
COLABORAR COM SEU GOVERNO

BELO HORIZONTE, 9 (Asapress) —
Esclarecendo pensamento que externou
em recente almoço oferecido aos par-
tidos coligados, negou o governador
Juscelino Kubitschelc que houvesse con-
vidado a oposição para colaborar em
seu governo, frisando:

«A pacificação das forças partidárias
mineiras não tem o objetivo de forta-
tecer o governo, que conta com a maio-
ria absoluta dos deputados a. Assem-
bléia Legislativa, Também no Interior
do Estado, conta o governador com o
apoio dos diretórios municipais do PSD,
PR e PTB, que lhe fornecem á base
popular indispensável às realizações du
programa governamentais. Salientou o
governador que desejava que a obra
que está sendo realizada no Estado
pertencesse a todos os mineiros, dal seu
apoio àqueles do boa vontade.

CANTORA BRASILEIRA ROU-
BADA EM PARIS

PARIS, 9 (AFP) — Uma can-
tora sulamericana teria sido ví-
Uma, ontem à noite, dc um
roubo de jóias avaliadas em S
milhões de francos, quando
passeava pelos grandes «boule-
vards» desta capital, tendo che-
gado há pouco de Londres para
se dirigir à Itália,

Foi quando a artista, que de-
sejava que sua identidade não
íòsse revelada, mas que mais
tarde se soube ser a brasileira
Sara Mendes, de 30 anos, que
chegara à frança ontem de
manhã, e que hoje à noite de-
via seguir para Roma, entrou
no «hall». do hotel onde está
hospedada, viu que sua bolsa
estava aberta e que as jóias
tinham desaparecido. Na bolsa
haveria notadamente um colar
de 98 pérolas e um broche de
platina, com um fundo dc es-
trelas cravejadas de brilhantes.

A polícia abriu inquérito e
-a artista, em razão das circuns-
tânclas, 'adiou sua viagem por48 horas.

MICROSCÓPIO
—- ¦ ¦ -¦¦¦-¦¦

Usurpação, ou
renúncia?

KAUL 1'ILLA

SUCEDEM-SE 
os vetos presi-

denciais. E somente um,
até agora, logrou ser re-

jeitado. Poderá duvidar alguém
de que o presidente da Repú-
blica se tornou, entre nós, o
legislador supremo, virtual-
mente o legislador único, já que
nenhuma proposição vinga con-
tra a sua vontade? Grande é
o poder, que a Constituição lhe
concede, estipulando que o seu
voto pesa mais que o da sim-
pies maioria do Congresso, mas
ainda maior é. o poder que
êste lhe entrega renunciando
as suas prerrogativas constitu-
cionais.

Não é, com efeito, ilimitado
o direito de veto. Pela Cons-
tituição não pode o presiden-
te da República vetar qualquer
projeto de lei, senão somente
o que incida numa dessas duas
gravíssimas faltas: ser incons-
titucional, ou contrariar o in-
terêsse nacional. Somente num
destes dois casos pode o pre-
sidente Interferir, com o velo,
na função legislativa do Con-
gresso. E' a sua, como se vê,
uma intervenção de caráter ex»
cepcional e gravíssimo. Entre-
tanto, quase todos os dias eslá
o Presidente a vetar projetos
contra os quais não alega a mi-
nima inconstitucionalidade, ou
de tão restrito alcance, que,
bons ou maus, certos ou erra-
dos, não se poderá nunca dizer
que contrariam o interesse na-
cionai.

Que cumpriria ao Congresso,
em casos tais? Evidentemente,
recusar sistematicamente o
veto, sem entrar sequer, na
apreciação das suas razões.
Tratando-se de uma indispu-
tável usurpação das suas atri-
buições, ao Congresso caberia,
antes de mais nada, reagir con-
tra ela.

Assim, porém, não tem êle
procedido, embora em várias
oportunidades se lhe tenha cha-
mado a atenção para o caso.
Aprecia o mérito do veto in-
constitucional e acaba geral-
mente aceitando-o, pois éxtre-
mamente dificultoso é alcançar
a maioria de dois terços, neces-
sária à rejeição.

A cada usurpação, responde
o Congfesso com uma renúncia;
e cada renúncia prepara uma
usurpação maior. Assim vamos
trilhando serenamente o ca-
minho para a usurpação máxi-
ma, de que só a Providência
Divina nos poderia livrar.

Ocorre-me agora uma dúvida:
poder-se-á %ilar em usurpação,
havendo renúncia prévia e rei-
terada?

Nomeações para o ga-
binete civil da Presi-
dência da República

O presidente da República assinoi
decreto, nomeando Josó Joaquim diSá Freire Alvim, para exercer as !uiv
(,'õc:* de subrhefc do Gabinete Civil di
Presidência da República, na vaga decorrente da dispensa concedida ao nl
plomata Moacir Ribeiro Briggs, cm vil
tude da sua rccenlc promoção, e nc
meando Cleanto de Paiva Lcilc oar
exercer as funções dc oficial de Gó
blneto da Presidência da República, n
vaga decorrente da nomeação de .los
Joaquim de Sá Freire Alvim. para sub
chefe dn Gabinete Civil da Prcsidéncil
da República.

COMISSÃO ECONÔMICA
DA ONU

SANTIAGO DO CHILE, 9 IU.
P.) — A Comissão Econômica da
ONU para a América Latina reu-
nir-se-á aqui segunda-feira pró-
xima, com a assistência de dele-
gados dos Estados Unidos e das
vinto repúblicas americanas. A
Grã-Bretanha, França e Holanda
enviarão observadores.

GREVE DE MULHERES CON-
TRA OS HOMENS

KARACHI, 9 (AFP) — Foi
aprovada em comício das donas
de casa de Rawalpindi, no
Pundjab, resolução que ameaça
os homens de uma greve, «que
lhes seria muito desagradável».
Reclamam as donas de casa
melhores condições materiais
nos lares.-

Nessa resolução as mulheres
de Rawalpindi tacham os ho-
mens de incapazes e qualificam
de vergonhosos os preços dai
mercadorias alimentares, parti-
cularmente a farinha, acusan-
do os homens encarregados do
abastecimento de «conspirarem
conlra o belo sexo».

A agência paquistanesa APP,
que publica a notícia, acrescen-
ta que as mulheres constituí-
ram uma associação das donas
de casa em Rawalpindi, elegen-
do a Begum Mehhub Shafi pa-ra a presidência da organiza-
ção.

Recorda-se que ás mulheres
muçulmanas do Pundjab são
muito apegadas às rigorosas
tradições de segregação e qua-se não saem à rua sem estar
cobertas, dos pés à cabeça, com
um manto negro chamado.
«Purdah».

SEGUIU PARA A EUROPA 0
GENERAL OMAR BRADLEY

N/ASHINGTON, 9 (A. F. P.)— O general Ornar Bradley, che-
fe do estado-maior combinado
deixou esta capital, por via aé-rea, on,tem à noite, com destino
íl Europa, a fim de participarda reuniões de estado-maior quoprecederão a. Conferência daNATO, a realizar-se em Lisboa
no dia 20 do corrente. Bradley
representará os Estados Unidos
na reunião do -Comitê*, dc Es-tado-Maior l-ermancnte que scefetuará amanhã.

No M. da Agricultura
O ministro da Agricultura, rcceuci.

ontem, em seu gabinete, o dr. ArnaldoGarcez, governador do Eslado de .Ser*
glpe; dr. Uômulo do Almeida", assessortecnico da Presidência da República;
dr. Mandei Vargas, senadores Durval
Cruz, João Vilasboas e Vespaslano Mie*
tins e os deputados Manuel Novais,
Magalhães Pinto, Pereira da silva, Ga.
leno Paranhos, Meneses Plmentel, Ar-
mando Fontes e Celso Pecanha. Estêvi
ainda em visita ao ministro o sr. Fri'.:
Bacckcr, conselheiro comercial da Sm
baixada Alemfi no Brasil, que sc fê
acompanhar do sr. Carlos von Gehlen1° serretário daquela Embaixada.

EMWolES A 6/ ESQUADRA
AMERICANA

ROMA, 9 (AFP) — Vinte «
cinco unidades da 6' Esquadra
norte-americana, tendo à suo
frente o cruzador pesado «New*
port» arvorando o pavilhão do
almirante MatthiasCarder, lan-
catam âncora na bala de Ná-
poles.
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NOTICIAS DO EXÉRCITO

WGULARIZATSDO OS EFETIVOS DAS DIVERSAS
ORGANIZAÇÕES MILITARES

Aviso do ministro, com referência ao desligamento e embarque de militares movi-
mentados — Inspeção na 7.- Região Militar — Ligação ferroviária Porto Esperança-

Corumbá — Comissão de Planejamento da Diretoria de Saúde — Clube Militar
A fim de regularizar os efetivos das

diversas organizações militares do
Exército; no que so refere ao desliga-
nicnto e embarque de militares movi-
mentados c, ainda, atendendo ao que
estabelecem o aviso ÜCD, de 1951, e a
nota n. 10 - circular, de 25 de janeiro
do corrente ano, determina o ministro
da Guerra, em aviso de ontem, a mais
rigorosa observância do disposto nos
5 1-.» tl» parte) do art. 66 do R-3 e
s lo do art. 310, do Código de Venci-
mentos e Vantagens dos Militares.

As Diretorias di) Pessoal, dos Ser-
viço- dc Saúde, Remonta e Veterinária
e Intendêncla enviarão semanalmente
ao gabinete ministerial e aos estabeie-
cimentos de Finança da Regido ondo
«e achar servindo o oficial ou praça,
uma relação dos movimentados, Indi-
cindo a data da movimentação, o des-
tino c a data do desligamento — Lel
dc Movimento de Quadros — art, 121
parágrafo único. No castj ne haver sldn
este suspenso, indiear-se-So por ordem
dc qual autoridade c o motivo,

IXSrEÜIONA O GENERAL PA UM)
FIGUEIREDO

O general Paulo Figueiredo, coman-
dante da 7» R. M, e guarniçâo do Es-
tado de Pernambuco, iniciou ruas ms-
pegôes aos corpos, lepartiçfles c esta-
beleeimentos subordinados tendo jà fel-
to uma série de visita. A última, cons-
tou de sua Ida à guarniçâo de Ver-
nando de Noronha, onde permaneceu
três dias inspecionando-a, regressando
«m seguida à sede daquela Região.

LIGAÇÃO FERROVIÁRIA PORTO
ESPERANÇA A CORUMBÁ'

Segundo comunicação recebida pelo
tr..nistro da Guerra, o general Edgar
de Oliveira, comandante da 9» R. M.
• guarniçâo do Eslado de .sinto Uiosjij.
acaba dc representar o presidente iln
República, na inauguração da Ligação
Ferroviária Porto Esperança a Co-
rumbã.

PROMOÇÃO OO CAPITÃO ÀESSE'
Por decreto assinado na pasta da

Cierra. acaba rie ser promovido ao pôs-
to de capitão o primeiro tenente Inten-
dente do Exercito .lesse TOrrcs Pereira,
que vinha exercendo as funçSes dc sub-
comandante e Iiscul da Cia. Esteia ne
Intendêncla, considerada uma das uni-
dades dc elite do Quadro dc Intendeu-
tes O capitão Jesse, que prestou rclc-
vintes serviços à Irentc daquela unt-
didc, vai agora fa:ei o Curso dc Mes-
tre riWrmas, na Escola dc Educação
F.saa do Exercito, segundo despacho
d.i ministro da Guerra, aprovando a
proposta feita peio comandunVe «ia re-
íenriR Escola. Poi motivo da sua rr»
moça o. o capitão Jessò vem recebendo
e ixpriraentos da parte de seus clictes,
amigos, colegas c camaradas.

REVISTA DE INTENDEM.IA
Esta circulando t, n. fiP. na Revista

•íf Iníendíncla, referente aos meses ri)
noverr.nro-de.»emtirc sie 1951. Como nos
interiorce. este número apresenta um
material do maioi Interesse ,ln Quadra
de Intendentes. Os assuntos técnicos.
administrativos e eronSmicos est.to ali
tratados com partícula! objetividade fa-
cHitando íê-ite modo op estudiosos. Nas
páginas de abertura! figuram duas ho-
menagens, sendo umn no Pavilhão Na-
ciona! poi motivo da passagem do Din

da Bandeira e outra a Benjamim Cons-
tant Botelho de Magalhães, o fundador
da República.

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
O diretor de Saúde, general Marques

Porto, designou os coronéis drs. Artur
Luis Augusto de Alcântara e Arnaldo
Nunes de Serqueira, respectivamente,
diretores do Hospital c da Policlinica
Central do Exército, para tomarem par-
te na Comissão dc Planejamento da-
quela Diretoria, sem prejuízo de suas
funções naqueles estabelecimentos.

CLUBE MILITAR
CONEEKilNClA SÔBRE O PETRO-

LEO — Prosseguindo na série de con-
feréncias sobre o projeto de lei que
cria a Petrobás, o Ciube Militar con-
vida os consócios e suas famílias pata
assistirem á sexta conferência, que se-
ri realizada no próximo dia 14, ás
18 noras, na palavra do deputado Or-
lando Vieira Dantas,
tl*.'.' B. C.J para o Quadro Suplemen-
tar, o coronel Osvaldo Melquiados de

FESTEJOS CARNAVALESCOS — A
Diretoria do Clube, esclarecendo que
nâo serão expedidos convites para os
bailea do Carnaval, reitera o apelo íei-
to aos consócios para que providenciem
á atualização das carteiras de pessoas
dc suas famílias.

Esclarece, também, que essa atuait-
zação deverá ser precedida da apresen-
tação de documento de registro civil
das referidas pessoas dc família.

DECLARARÃO DE IMPOSTO DE
RENDA — Os sócios que desejarem
fazer as suas declarações de renda,
poi intermédio do Clube, poderão pro-
ourar o Serviço Jurídico, que se en-
carrega úm confeccioná-las o entregá-las
á Repartição competente

TELEVISÃO — Acha-se à disposição
dos sócios, na ante-sala da Biblioteca,
um aparelho dc televisão, para trans-
missões dos programas normais diá-
rios n esportivos aos domingos.

CURSO DE INGLÊS - O Clube Mi-
litnr mantém para os sócios e suas fa-
mílias um Curso dc Inglês, sob a re-
Séneii'. do prof. Floriano R. Queiroz,
do Ensino Secundário Municipal, do
DASP c ex-professor da Escola de Ks-
tado Maiui do Exército.

TEATRO REGINA — Q Departamen-

to Recreativo avisa aos sócios que ad-
qulriram ingressos para o Teatro Re-
Elna, da Companhia Graça Melo, c aln-
da. nâo os trocaram na bilheteria da-
quele teatro, que só terão, os mesmos,
valor até o dia 17 do corrente mês.

DECRETOS ASSINADOS
O presidente da República assinou os

seguintes decretos na pasta da Guerra:
Transferindo, do Quadro Ordinário

Almeida.
Incluindo no Quadro de Estado Maifír

da. Ativa, o tenente-coronel Carlos Buck
Júnior.

Nomeando — chefe dc gabinete do
ministro da Guerra, o coronel Mauro
Coutinho da Costa; para a Diretoria
de Engenharia o coronel Antenor de
Alencar Lira sendo, cm conseqüência,
Incluído no Quadro de Estado Maior
ria Ativa; diretoi do Parque Regional
de Motomecanização da T» Região Mi-
lltar sendo, em uunsequência, incluído
no Quadro Suplementai Geral o tenente-
coronel Geraldo Alves de Oliveira; para
servir na Kseola Preparatória de Porto
Alegre, u tenente-coronel da arma de
Cavalaria Ademar Pavão Martins; ins-
trutor-chefe do Departamento de Equl-
tação da Escola de Aperfeiçoamento rie
Oficiais, o tenente-coronel Osiris Bit-
tencourt Coeiho sendo, em conseqüência,
transferido do Quadro Suplementai Ge-
ral para o Quadro Suplementai Priva-
tivo; para servir no Serviço de Inten-
dência da ti' Divisão de Infantaria, o
tenente-coronel Manuel Dias.

Transferindo, do Quadro Suplementai
Geral para o de Estado Maior da ativa,
u tenente-coronel Manuel Garcia de
Sousa.

Classificando — no 7c R. 1., o .co-
ronel Rafael dc Sousa Aguiar; no U->
Batalliãu de Caçadores, o coronel José
Manuel Ferreira Coelho; no lf R. 1,,
o coronel Jerónimo Ferreira Romariz
Rodrigues; no 2-> Batalhão dc Carros
de Combate Leve, u coronel Cícero Sal-
danha Bica; no li'i R. I. o tenente-
coronel Alfredo Soares Camargo; no ítv
Grupo de Artilharia a Cavalo, o tenen-
le-coroncl Moaclr Silveira Lopes; no i't
Batalhão de Engenharia, o tenente-co-
ronel Clóvls Rosas Pinlo Pessoa; ve,
no 20'.» Regimento de Infantaria, o le-
nente-coronel Armando Torres Pereira.

Reune-se terça-feira o Conselho Su-
perior da Casa do Sargento

OUTRAS NOTICIAS DESSA ENTIDADE
Comunica-nos a Casa do Sargento do

Brasil:
«COMISSÃO DE ESTUDOS E Dl-'VULGAÇAO. — A Comissão dc Estu-

dos c Divulgação dos Problemas Nacio-
nais, constituída por associados desta
entidade o funcionando provisoriamente
na sede social desta Casa, fará realizai,
no dia 13 do corrente, uma conferência
que será pronunciada pelo exmo. sr ge-
neral Valerio Braga, sob o seguinte
temn: — Petróleo —- 1) — Pesquisas,
lavras, industrialização, transporte e co-
mércio; 2) — Exame do projeto nú-
mero 1.516-51; 3 — Importação de
combustíveis líquidos cm face do gran-
dc crescimento da nossa exportação;
4) — Controle dos combustíveis llqui-
dos para se evitar desperdícios; 51 —
Plano de economia de divisas feitos
pelos ministérios c pelas autarquias.

CONSELHO SUPERIOR. — O presi-
dento do Conselho Superior convoca os
neiis membros para uma reunião ordi-
nãria, no dia 12 do corrente, âs 20
horas, a fim dc tratar de interesses
gerais.

COMISSÃO MISTA E DELEGATA-
RIOS. — O presidente da Comissão Mis-
ta convoca os seus membros c convidts
os do Conselho dc Delegatários paris
uma reunião cm conjunto, no dia 12, as
20 horas, a' fim de tratar de assunto
do suma Importância. Estão convida
dos, também, os srs. suboficlais, sub-
tenentes e sargentos das Forças Arma-
das e auxiliares.

TESOURARIA. — Das 14 às 20 ho-
ras a Tesouraria acha-se à disposição
dos associados a fim de atualizarem u
permanente c o recibo do mês.

CARNAVAL. -- Para os bailes car-
navalescos a Tesouraria encontra-se â
disposição dos interessados, das 11 as
21 horas, para aquisição dc convites e
reserva de mesas.

Recebemos da União Beneficente dos
Sub-Tenentes e Sargentos de Câeores
Estado dc Mato Grosso, lnstiluiçRo dc
classe recém-crlada, seu inteiro apoio á

Concurso para dacti-
loscopista

A prova prática do concurso pura
Dactllocbpista-Auxiliar, será realiza-
ila êste mês, fis '20 c 21 horas dos

dias 13, 1*1, 15, 18 c 19, conforme
escala fixada no posto dc Inscrição
do D. A. S. P.

NOTICIAS FORENSES

CONCEDIDA A SEGURANÇA CONTRA O DEPAR-
TAMENTO DE CONCESSÕES

Pareceres do procurador geral da República — Atividades da Subprocuradoria Geral
¦ íem 1951 - Atenderá, hoje, aos pedidos urgentes de «habeas-corpus» o juiz Aguiar

de Matos, da 11.' Vara Criminal — Classificação dos promotores da Justiça Militar -

Vai a Santa Catarina o ministro Luís Gallotti

S. ,1. TA DEU

tr»s.:i alcançada

Asrrhdcoo a

M.

A São Judas Tadeu
Agradeço

8.
gruçs. obtida.

(JuncHivci 1'rrcirn

DTJRALUMINITJM
Vendc-so '* toneladas em barras
ie ix mt». comprimento iíu x 12

ni in s» -íi \ 12 m/m, grussurn a

k trS 40.01, — Rua ds, Propó»
sito, 30 — Pça da Harmonia.

PIORRÉIA, EXTRAÇÃO,
DENTADURAS

Fiicilidasis do pagamento
IIH SILVA MARTIN*-

Run Senh/toi Dantas 'tl. 1." s 105,
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Manuel Francisco, firma individual,
com sede em Jacarepaguá, desta ca-
pitai, Impetrou, por intermédio de seu
advogado, prof. Teles Barbosa, um
mandado de segurança contra o alo do
diretor iln Departamento dc Concessões,
da Prefeitura do Distrilo Federal, ale-
Kimdo nue se estabelecera como firma
comrclal, com o ílm dc explorar, entre
Cascüdura c o laiRo do Anil, em Jaca-
ivpunua umn linha ile autn.lotarõcs do
modelo aprovado pela Prefeitura e, dc-
pois de haver investido mais dc um
milhão dc cruzeiros, na dita empresa,
siu-se Impossibilitado dc explorar aqui-
le serviço de transporte coletivo, em
vista de um despacho denecotório rio
.liretor do Departamento referido, sr.
losé iic Barros Ramalho Orllgüo Júnior,
ihe haver Impossibilitado u concretização
lessa pretensão.

A autoridade coatorn prestou as In-
formações que lhe foram requisitadas,
tendo o procurador dn República con-
testado o pedido, opinando pelo seu in.
ieíerlmento.

Por sentença do dr. Mário Brasil de
Araúio, juiz em exercício na »1.» Vara
,iii Fazenda Pública, para a qual foi
,, pedido distribuído, foi êste julgado
procedente e concedido ao requerente

i segurança impetrada, nos tôrmos da
potlçao inicial tendo o impetrante inau-
.:ur;;ilo. ontem, a linha cm apreço.

pnOCUllADORIA GERAL DA
REPUBLICA

t) procurador geral da República,

Às distintas classes «Médica, Far-
macêutica e público em -geral»

Após uni iienoilo dc (alta, por motivos independentes ni nessa
vontade, comunicamos rjue acabamos de receber o produto OKASjA
em ambas as fórmulas e em todas as embalagens, indicado nn
«stenla muscular e suas manifestações, nas nevroses e psicastenias

DECORRENTES I>E PERTURBAÇÕES SEXDAIS.
Informações e pedidos ao Distribuidor: — PRODUTOS QU1MI-

COS FARMACÊUTICOS «ARNA» I/TDA.

Outrossiin. informamos que mudamos o nosso Estabelecimento
para à AVENIDA RIO BRANCO, 52 - 17' ANDAR - SALA

 701 - RIO DE JANEIRO. 

proferindo parecer no recurso extraor-
rilnário interposto pelo procuradoi ge-
ral do Distrito Federal fio acórdão da
H.' Camata Criminal do Tribunal de
Justiça local, disse que o disposto no
parágrafo único do art. 110 do Código
Penal, nâo modifica a regra geral do
art. 109 do mesmo Código, e, assim,
antes de transitar em .julgado' a sen-
tença final, a prescrição só pode ser
regulada pelo máximo da pena comi-
nada.

Proferindo parecer no conflito
de jurisdição de ll. 1.9'0, do Estado
da Bahia', sendo suscitante o promotoi
du 6.» Região Militar e suscitados a
Justiça Militai e o juiz dc direito dn
*,» Vara Criminal de Salvador, o pro.
curador geral da República opinou, di.
zendo que so refere ao atropelamento
prevalece o competência ria Justiça Ml-
lilar, "cx-vi" do disposto no art. 6'-',
n. 1, letra "c" do Código Penal Mi-
lilar, para o processo e julgamento de
delito praticado por militar em servi-
ço, contra civil.

AS ATIVIDADES DA SUBPROCURA.
DORIA GERAL DA REPUBLICA

EM 1951

O sr. Alceu Barbêdo. subprocurador
geral da República, acaba dc remeter
no procurador geral da República o re-
latório anual das atividades da Sub-
procuradoria Ueral.

E' um trabalho longo, pelo qual se

pode facilmente avaliai- o volume rie
serviços que a essa repartição dp Ml-»
nlstérlo Público Federal eslá reservado.

O relatório revela a diferença nume-
rica dos pareceres proferidos em 195U,
em comparação com os de 1951, pois em
ÕO foram proferidos 

'2.2'iS c cm 19ol
3,011 assim discriminados: pareceres
proferidos pelo subprocurador geral (Ia
República, -'.004; pareceres proteridos
pelo procurador Saraiva Ribeiro, 711;
e pareceres proferidos pelo procuradui
Caiado de Godói, cm dois meses, 296.

Ainda segundo o relatório, aguardam

GOVERNANTA
Precisa-se, Francesa un Suíça, cum

cxperit-ncia comprovada. Telefunsir
para: 4(1-1410.

SEU RÁDIO ESTA PARTO OU DEFEITUOSO ?
Se o seu rádio está parado ou defeituoso, nâo o confie ciosos 

°u inXteSf do ^ratollíi;
Melo, ex-técnico de rádio-amplificadores e cine-sonoro do S. R. O'*.-*«0 

^WJ"-^*^ estado, qual-Indústria e Comércio, que atenderá imediatameirte e porá o seu rad.» effl P6^!;^^^eVi ,êneia.
quer que seja a marca ou 

^^S^^^^^^^^^f^

CURSO DE RÁDIO GRATUITO
LAR T

FISCALIZADO PELO D. E. T. P.

Inscrições abertas para Inicio, üe turmas em 6 de março

próximo. Com aulas impressa-, também gratuitas. - Avenida

Presidente Wilson, 194 - 1' andar - Sala 13 - Esplanada

-— do Castelo. 

o pronunciamento'da Subprocurador Ge.
ral da República 99-1 apelações cíveis
e 413 agravos na maior parle referên-
tes às chamadas leis pecuaristas. Quan-
lo aos demais feitos, o relatório diz
que estão rigorosamente em dia.

PEDIDOS DE "HABEAS-CORPUS"

Comunica a Corregedorla dn Justiça
que conhecerá, hoje, dos pedidos dc
"habeas-corpus" URGENTES, o clr. Fio-
rêncio Aguiar do Matos, .iui*; de direito
da 11.» Vara Criminal, que serã encon-
trado no edifício do Foro Criminal, na
sala onde funciona atualmente n 19."
Vara Criminal, no pavimento térreo, e
ali permanecera durante o expediente
forense normal, ou seja das 1- às 16
horas.
CLASSIFICAÇÃO DOS PROMOTORES

DA JUSTIÇA MILITAR
Em virtude da recente reforma do

Ministério Público da União, foi cria.
do o cargo de promotor dc 1.» Cate-
goria da Justiça Mllilar. Para classi-
ficar, por merecimento, os promotores
cie 2.» Categoria constltuiu-se uma Co-
missão, composta dos srs. Valdemiro
Gomes Ferreira, Fernando Moreira Gui.
marães o Osvaldo dc Resende, que cias-
sificou, por unanimidade do votos, em
primeiro lugar, o promotor Paulo Whi-
taker; em 2.*.» o promotor Raimundo
Ncoman ric Almeida Nobre e em 3.-> lu-
«ar o promotor Bento Costa Lima.

O promotor Paulo Whitalior» classi-
iicailo cm !.'¦' lugnr, conta 22 anos de

serviços no cargo, tendo servido 21 anos
nu .'l.u Auditoria do Exército e. cm ou-
tubro de 1950 passou n funcionar nn
2.» Auditoria da Aeronáutica.

O promotor Lconam Nobre foi, du-
rante muitos anos, promotor adjunto c,
com a criação da Auditoria da Aero-
náutica, aproveitado na mesma, onde
prestou cinco anos de serviços.

O promotor Bento da Costa Lima In-
;U*cssou há seis anos na Justiça Militar,
como advogado substituto, tendo, nessa
qualidade, partido com a F.E.B. e,
como prêmio, sido nomeado para o
cargo de promotor ria 1.' Auditoria da
Aeronáutica, onde serve.

VAI A SANTA CATARINA O
MINISTRO LUIS GALLOTTI

Aproveitando as férias do Supremo
Tribunal Federal, seguirá, amanhã, parn
Santa Catarina, onde se demorará até
o fim do corrente mis, o ministro Luis
Galloti, que se fará acompanhar da sua
família.

campanha pró estabilidade e assuntos de
interesses gerais da classe.»

Notícias da Polícia
Militar

LEILÃO OE ANIMAIS
Serão vendidos cm leilão,' hoje, às

9 horas, à estrada Intendente Maga-
lhães, no 2.348, Invernada dos Atou-
sos, 31 cavalos, 1 égua c 6 muares,

que não satisfazem mais aos ser-
viços da Corporação.

MATRICULA DB OFICIAIS NO
C. A. O.

O coronel comandante geral desig-
nou paia matricula no C. A. O., den-
tro do lixado para a freqüência no
corrente ano, os seguintes oficiais:

TURMA EFETIVA - capitães Fre-
derico Augusto de Azeredo Coutinho;
Gilberto Olímpio Carneiro; Hélio Mi-
randa Quaresma; Alfredo dos Sanlos
Cunha Júnior; Jorge de Oliveira; Car-
ios Alberto da Cunha; Álvaro Antônio
de Sena; e, Jairo de Sousa; Ios. te-
nentes — José Nicodemos Bezerra; e,
Silton Rosas dc Azevedo.

TURMA SUPLEMENTAR — capitães
Osvaldo Afonso Rego; Buridan da

Silvn Dias; João Batista de Sousa;
.lohann Goltlried Wilhelm Hochl; e,
João Ferreira Neves.

1UK1AS
Ao 2í ten. Antônio José da Silva

Filho, o cel. cmt. geral concedeu fíet-
missão para gozai as férias regula-
montares relativas ao ano de 1950, nas
cidades dc .laçarei e Santos, no Estado
de São Paulo.

DESPACHO EM ItEttUEItlMENTt)
No requerimento em que o coronel

reformado José Gonçalves Rodrigues,
pede permissão para inlernat no H. P.
M., sua filha, dona Juraci Rodrigues
Jadôr, (leu o cel. cmt. geral o seguin-
te despacho. — «Concedo, corrento às
despesas decorrentes da internação por
conta do requerente».

APICKSNTACAO OE OFICIAIS
Apresentaram-se ao Estado Maior,

nos dias abaixo, os seguintes oficiais;
DIA ti — Cap. Jairo dc Sousa, por

conclusão de lérias c ler se apresen-
tado nu 2» B. I.;

DIA 8 — Cap. Ângelo Chaves nos
Santos, por ter assumido as funções

de subcomandanlo do "'¦' B. ].', inlcri-
namcnle.
SERVIÇO PARA O DIA 10-3-U53

Superior dc dia — cap. Sidnei. (Con-
tadorla); Oficial dc dia ao Q. G. —
cap. Ferreira (do 7c B. I.i; Médicu
dc dia — cap. dr. Terra; Médico c'e
prontidão — civil dr. Rodrigues; Far-
macéutico dr dia — li ten. Adir.

SERVIÇOS DESIGNADOS PELOS
CORPOS

DIA AO CORPO - J'.» 13. 1. — T*
ten. Heraldo; 2s> B. 1. — lv leu. Iíu-
bem; 3'» B. 1. — lc ten. Paiva; A'> B.
I. — cap. Pores; 5o B. 1. — cap. Atai-
de; 6v B. 1. — 2o ten. Jasson; R. ' 0.

cap. Calazans; C. S. A. — 2»; ten.
Hélio; C. M. M. — 2u ten. Jourdan; 7"
B. 1. — '2.1 Cia. — 2» ten. Cloilon —
3» Cia. — 2c ten. Pestana.

PRONTIDÃO — 2» ten. Edison —
asp. Caetano — asp. Siqueira — asp.
Ornar — asp. Messias— 2i ten. Te-
losfor — 2'> ten. Cony.

EXCURSÕES A

Os assassínios
de Katyn

Começou agora sua atividade a
Comissão Eupeclal da Câmara de
Representantes Norte-Americana,
encarregada da Investigação dos
assassínios dc Katyn.

Sahe-se que, durante a última
guerra, cnconlraram-si.» nessa ílo-
resta polonesa os cadáveres de,
pulo menos, 4.10U oficiais polone-
ses, • número avaliado por alguns
observadores em 15.000.

Apresentou-se como primeira
testemunha o coronel estaduniden-
se John H. Van Vllet que pri-
si meiro dc guerra, poderá exami-
nar esses túmulos ú verificar de
tratar-se de crimes dos russos.

O presidente da Comissão Ray
Maridor, declarou quo «ws assas-
sinios ÍIr Katyn seriam classifica-
dos como o maior crime organiza-
do dc genecidlo que conhece a hls-
torla universal-».

Nist-, engana-se. Por enquanto
fira como «maior crime organiza-
do», o extermínio dp milhõe.? c
milhões de rivts inocentes realiza-
do pelos nazistas — capitulo ver-
goriboso da história alemã no qual
a liquidação brutal dc 6.000.000
de judeus só constituo um panS-
graCs.

Rcvclcm-sp, sem nenhuma con-
slderacãò, os crimes soviéticos,
ma».? não se esqueçam dos nazistas!

Spectator,,

FARINHA DE CARNE DE 60%
DE PROTEÍNAS

A rua Acro n. 51 (Café Acre)

com o m\ Adelino Alves.

IEN0S AIRES
Partida»: 22|2 —- 2512 —

28|2 — 13|3 — 14:3 —

26|3 — 1|4 e 2114.

6 a 11 dias em
Buenos Aires

Cr$ 2.750,00
por pessoa, tudo incluído, hotel,

refeições e passeios.

Visitas em auto-pullman a Bue-

nos Aires histórico e moderno,

hipódromo, etc.

TTS — AVIPAM
Av. Pres. Wilson, 123

Tel.: 42-2064
Ed. São Borja — Av. Rio

Branco, 277 — Tel.: 52-5212

AUTOMÓVEL CLUBE. DO
BRASIL

Dep. de'Turismo — rlua do
Passeio, 90 — Tel.: 52-4055.

RIO

TRANSOCEAN TRAVEL
SERVICE

Rua Benjamim Constant, 171

gr. 502 — Tel.: 32-3453.
SÃO PAULO

l^àsT ^•»r

I

O TABELIÃO CAVALCANTI participa
a mudança de seu cartório, da rua Miguel
Couto, 39, para a rua da Alfândega, 111-B,
onde espera continuar a merecer a atenção
de todos os clientes e amigos.

xí)c
ABERTAS INSCRIÇÕES PARA

TEMPORADA 1952
NO TEATRO MUNICIPAL

Os sócios de 1951 têm direito às suas localidades até 15 de março.

Os lugares vagos estão desde já à disposição dos novos associados.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONCERTOS

RIO - RUA MÉXICO N.< 74 - SALA 601 - TEL. 22-1076

rSICiiilsüsSS Psicoterapla
DR- LUIZ FRAGA

COMPLEXOS — ANGUSTIAS —NÊR-
VOS1SMO E INSÔNIA

IMPOTÊNCIA E FRIEZA SEXUAL
Tratamento científico életroterápico e

hormoterápico —'¦

Cons. Rua Senador Dantas, 76 — 4.' andar
Diariamente, das 14 às 18 horas

Consultas pela manhã e à noite, pelos te-
lefones: 27-3680 e 52-5999

BANCO HIPOTECÁRIO
LAR BRASILEIRO. S. A.

Matriz, Rua do Ouvidor, 90

AOftNCIA, Av. Copacabana, 661

(Cofres de aluguel)

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

TÍTULOS de renda
(Debêntures ao portador)

Juros de 8% A. A. — pagos trimestralmente

HORARIO ININTERRUPTO PARA O PÚBLICO

Oe 8hl5m às 17h30m .

TODAS AS CONTAS PODEM SER INDISTINTAMENTE

MOVIMENTADAS NA MATRIZ E NA AGÊNCIA

Compre

'wS|b§&s flS 
si5 ^^^ ^M»

esta
Semana

em qualquer
dia da Semana

•artigos
•preços
•dias

¦¦ 
¦"¦¦-.
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MARU.IO OA JFOLIA — ótima
fantasia, em tecido ar.ul-marlnlio
guarnectdu com rnriars.ii branco
o vermelho Tam. % a 13 anos.

De 115,00 por somente

Cr$ 89,00

ASSEMBLÉIA

w In IB It3 P> loa in.

COPACABANA

ÍÉPII
m. &v^\»1rhr%m\

\\LJ&w£È£y*Ê

GONC. DIAS

AI'AKI'MI-> PAIÍA CAI'*-' — Un-
Oo «:• vistoso aparelho com 9 pc-
ças em finíssima porcelana file-
tada a ouro, belíssima decora-

cões a fogo. De 105,00 por
apenas

Cr$ 134,50

CALCA CLKTA — Calça em re
sistentn brlm sarjado, cftres:
beije c cinza, acabamento esmo
rado. rara menino» dc 0 a IS

anos. Do »15,00 por

Crí 32,50

CINZEIRO «MODERNO» — Ori-
ginal cinzeiro em vidro branco
cristal, artigo vistoso e utilíssi
mo no lar ou no escritório. Sò-
mente esta semana de 10,50 por

Cr$ 8,50

IjHH
CANETA TINTEIRO «S-ÍEVA-
NIA» — Pena dourada, macia e
flexível. Tampa dourada com
fundo -^m diversas cflres Arü-
go resisteiite e dc grande efl-

ciência. De 15,00 por

Cr$ 9,50

W^iJmgàé¦'¦ mim'
£&//Y /d /__\\ H

«SEACK» — Excelente camisa
sport cm ótimo tecido Artcx,
leve e resistente. Modelo ameri-
cano, diversas cores lisas e mo-
dernas. Do 110,00 por somente.

Cr$ 89,50

3 LOJAS

'^^^^^^!9oB____^__^_^S^^y'
^^^^^^^W^t^^^^mVmTmWm^m^^^mW^mr^ '•f? '¦>'&R. ASSEMBLÉIA,50-54cr60

AV. COPACABANA. 557
R. GONÇALVES DIAS, 89
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s casos Morosos da cidade

Comodidade ou ignorância.

m

1

DE 
QUANDO em vez, êste ou aquele chefe de Policia baixa

portaria, estendendo aos distritos policiais competência

paia reprimir, dentro das respectivas jurisdições, certo

tinos dc infração penal, que constituem preocupação tunda-

mental de delegacias especializadas. A determinação pressu-

põe tenlía o chefe de Polícia poderes para fazei; o inverso, .sto

T retirar dos distritos essa mesma competência atr.bumd ,a

privativamente, a outros orgaos do D. F. S._ T. lai, e»«e

ínnto nàS sucede, porquanto as delegacias distritais deveu,

nor fôr"a de lei, agir contra toda sorte dc crimes e contra-

venções^doentemente de qualquer ¦*£***££&*&&

nnanto oue às delegacias especializadas cabe a tarefa especuita

de manter combate constante a determinadas infrações. Essa

UscHminação, adotada no interesse da.maior eficácia» dos

serviço policiais, não implica exclusividade. Nao e pnvatjvo ia

Delegacia de Roubos e Falsificações, por exemplo prender la-

rtrões c estelionatários, nem tampouco o c «hi DclegiicU o

nhstiimes e Diversões prender bicheiros. Nos casos cie 111

erantT o Código de Processo Penal não deixa dúvidas, quando

flir em seu tigo 301: «Qualquer do povo poderá e as auto-

r idades policiais e seus agentes deverão prender quem quer

n£ seja encontrado em flagrante delito». Como se ve, 
^carece

ü chefe de Polícia de poderes para fixar competência, envia,

ío má-
contra»

Cena de sangue em Icarai
Agredido a tiros pelo próprio primo

V"
% 

'»

o chefe dc Policia de poderes
ráter privativo, a qualquer dependência do D. I. »•{•'""

diz respeito à ação repressiva contra o ilícito penal. No

x mo? pode Recomendar» maior combate aos crimes,eco,

vencões Se os delegados distritais, em sua quase totalidade,

subSmse°a essaf restrições, o fazem por_ comodidade ou

imperdoável ignorância das próprias atribuições. 

PROMOVEU DESORDEM
NA CENTRAL DO BRASIL

Apôs violenta luta com os guardas, foi preso e
autuado no 10. D. P.

Durante três horaa, 61c esperou, ir-
ritado c impaciente, .-, trem quo o le-
varia à estação Pedro II. Sairá do
casa nn travessa Jandlra ti, em Ben-
lo Ribeiro como o ui/.ia diariamente,
com destino ao trabalho na cidade,
mas a longa espera tê-lo cnorvar-se.
Mil vezes percorreu a plataforma parn
matar o tempo, . mil vêz-w imprcoM
baixinho contra a Central. Por fim.

quando o Irem checou, o mal .ia es-
tava feito. .losé Custodio dos San-
tos ficara com os nervos cm pnndaro-
c:s revoltado c cheio dc otlio',. ,A
viagem os aporlfles,. tudo contribuiu
paar mais ainda cxaecrbar-llic a lrl-
tacão. Ao chegai o elétrico t\ gare
1) 

' 
Perin. II, .Tose Custódio organl-

zou um pequeno comício o com for-
le convicção e entusiasmo convidou
os passageiros a «darem uma lição a
E F C. B., depredando o trem»'-.

Outras pessoas que como êle tinham
;e prejudicado com o atrasai pronta-
mento aderiram, formando-se o suru-

u preparatório d-, «quebra-quebra». A

"¦ ' "V v&SSSr # ' •>'***,*/% ^^^^í^W*^^"^^^^^^^^^^^-'W^^^^^^^

ijllí | Â esquerda

SP!

Hoje
Estão do plantão, noje, as seguintes;

M, Floriano 183
. s. José 1V2

L. da Carioca IU
]_,. da Carioca 12

FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO

Plij FEVEREIRO
HÜ FEVERE1R0

FEVEREIRO
1» EVEREIRO lü .
FEVEREIRO 11 .
FEVEREIRO 12 .
FEVEREIRO 13 .
FEVEREIRO 14 .
FEVEREIRO 15 .
FEVEREIRO 16 .
FEVEREIRO 17 .
FEVEREIRO 18 .
FEVEREIRO 19 .
FEVEREIRO 20 .
FEVEREIRO 21 ,
FEVEREIRO 22 ,
FEVEREIRO 23
FEVEREIRO 24
FEVEREIRO 25
FEVEREIRO 26
FEVEREIRO 27
FEVEREIRO 28
FEVEREIRO 29

II

Válter Penetra dn Silva, O agressor . a direita, Jo-

ventino Bastos Rodrigues, à vitima.

Vm uma obra existente na rua Do- tendo Válter, que possuía uma garrucha
Rm uma ooia cmslliiui. ....  _-.,_., _nn ^ni= foiin neo. desfechando dois

que se esvaiu em
sangue. .

Populares c companheiros do tra-
balho da vítima perseguiram o cri-
minoso, detendo-o e entregando-o ao
comissário Murilo Feijó, quc o fez
autuar em fiagante.

A vitima, cm ambulância, loi sucor-
rida c internada no Hospital Antônio
Pedro, cm estado grave, com ferimen-
tos produzidos por arma dc fogo, no
abdome c no pulmão direito.

mingúes de Sá, esquina de Lemos Cu-I 320, dela feilo uso

nha no bairro do Icarai, cm Niterói, tiros em Juventino,

teve lugar, ontem á tarde, uma vlo-
lenta cena de sangue, cm que dois ope-
rários foram protagonistas,

Válter Penetra da Silva, do 22 anos
dc idade, solteiro, branco, servente de
do pedreiro, residente no morro do
Cavalão c seu primo Juventino Bastos
Rodrigues, de 17 anos dc idade, soltei-
ru, pardo, residente na obra. sao natu-
rais da cidade fluminense dc Ararua-
ma. O genio dc ambos não combinam.
c sempre estão aos murros e ponla-pes.
Ontem, Juventino, quc apesar de contar
17 anos possuc uma compleição forte,
foi-cliamado atenção por Walter Penetra,

quando agredia um menor.
Não gostou Juventino da observa-

Cão de seu primo e tentou agredi-lo,

Agressão

Inválidos 46
Lavradlo 50
Riachuelo 205

. Lapa l8
Mauâ 143

. Catete 245

. G. Gltcêrlo 364-0
M. Abrant.es 213

. G. Polidoro 15li
P. Botafogo 490
S. J. Batista 13
A. Paiva 1.240-a
J. Botânico 5SS-a
A. de Paiva 2S2

Humaltá 63-a
Av. P. Isabel 60
s. Campos 240-a
Av. Cop. U5
B. Ribeiro 6'Jü-c
T. de Meio 42

. Francisco Sâ 23-b
,1. Nabuco 20
Vise. Pirajá 623
Monc. Filho 46-b

(loja)
. P. Ernesto 51

Sen. Pompeu 233
M. Coelho 73
Pedro Alves 273
Av. Salv. Sá 77

Catumbi 67
Arist. LObo 220

.- Had. LObo 71
Had. LObo 451

. C. Sales 10-a
Matoso 101-b

S. L. Gonz. 104-a
. S. Cristóvão 929

Piratlnl 854
. Bonfim 351

C. Bonfim 436
C. Bonfim » 832

. S. K. Xaviei 26S
S. F. Xavier 466
Av. 28 Set. 2S3
B. Mesquita 758
B. B. Ret. 2.254-a

Mearim 1-a
P. Nunes 279
M. Fernan. 225-0
C. Mayrinlt 374
Sousa Barros 655
24 de Maio 511-a

A. Cavale. 2.103
B. B. Ret. 1.487-b
D. da Cruz 1
D. da Cruz 264-b
D. Romana 19-ü
M. da Luz 441-a
2!) Outubro 8.255
2'J Outubro 10.442
C. Melo 4U2
C. Melo 1.135-n
J. Ribeiro 61
N. de Gouveia 5
Av. N. Vorlt 14
G. Maxwell 4118
C. de Morais 560

Pirangi 31-b
L. Rego 8S0
Guaianases 29

L. Júnior 2.059
A. Navarro 45
A. Cunha 14

Uranos 963

Est» seção, criada em 23 de acteml.ro dc 1911, para servir dc Interme-

„ „„,,orn«i« do núblico e as pessoas necessitadas que
dlflr.a entro os ^'".^.Ti-S i 400, conforme estatística que
111)r £.,, Bão s..r^r.dns, ao atingir o^ «"^ 

^ „„ beneflctórlos c sua.
ra/.enu.s periodicamente, Já r"9fi78,80, até 1 de junho de 1951. Be cem em

Sasos* Tomo de" c^umclfcoSarcnio, a dar a e.fra tola, dos donativo.

«1,8Ír^rr, 
ane.nâo nui^cm levar^^li^o£^ÍZS£Í

recos indicados, poderão tra/.ê-los ao

pela gerência dêste Jornal, das »,*»,«» h°™'
ífrsVSÍ«"-SSo"r«nÍâriiÍ de Noticias», das importâncias recebidas,

is nuartas-leiras. entn

il nossa redação os leitores que desejarem assisti-la.

é felt*

tfidas as semanas.
°fts 

úuartas-leiras. entre 14 o 1(1 Horas, quando poderSo *í

CASO 1.484

A. Barcelos
C. de Melo
L. Júnior
ltablra

B de Pina

755
339

2.130
21-d
750

„ -„ „ ,i„ n 4 no Farniic Trolctúrlo II, Grupo I, na rua

Bon^:%rr0CHst^; eVum tornem Inválido. Sofreu um insulto

eeielirr.l o ficou hemlplégico.

C.,m.: sempre ileõnterè' eiii casos ile Invalid

polidor dc mármore. Sua

res-

Mons. Fêllx 504
Aut. Clube 5.341
AntOnlo João 2-a
Cordovll 580-a
V. Carvalho 962

Guaporè 245
. B Melgaço 484-a

Maria Passos 841
M. Rangel 17S
C. Machado 990
C. Machado 1.556
Pça. 8 Maio 12Ü
Mon9. Félix 405
Maria Freitas 68

Siricl 8-b
P. da Rocha 37-b
Jofio Vicente 115
C. Benlclo 319-c
G. Dantas 657
Japaratuba 1.6S1
Cajaiba 11

. Divisória 92
Correia Seara 35

C. Agostinho 45
Sta. Cruz 5.079

(loja 1)
. S. Camará 29
. D. Mondim '¦>
. P. Freire 71

C..m.: sempre «conte,»/«» «( 
velhinhos. Mas é tio pequena

"""•rS '^"vcTS: 
IM providenclalmente.

^«J»^^.»^^En,im',,m traba,hador
Inutilizado por completo pela idade ca doença.

B' Zr^t/TZrr^t^m, aSs.m, pela adversidade de um

destino impiedoso.

Donativos em nosso poder
conforme publicação feita

casos 1.481 e 1.4S2

»S
josé Custódio tios Suntos

Promovia desordens e
reagiu à Polícia

O desordeiro Orlando Borges <le Oli-
veira, que atende pelo vulgo rie «Bal-
xinho», saiu de cusa, na estrada do

Portela 234 c foi bebericar no Bar

Silva, situado na estrada do Barro
Vermelho. Lá para as tantas, Balxi-
nho resolveu fechar o botequim. Sacou
de um revólver c expulsou os fregue-
ses Vigilantes municipais de serviço
na -/om, procuraram contê-lo, mas o

malandro reagiu violentamente contra

¦TU |lililllHttlv'*« — -, - U—1-Im

essa altura, Intervieram os policiais
da ferrovia e. para liquidar o ns-

.sunto. resolveram prender o cabeça,
islo é, José Custódio. O rapaz, po-

1 rom, não estava pnra conversas e,

com lremondn soco no estômago, .tto
recuar o primeiro Investigador que
.avançou para detê-lo. Quatro outros
Doliciais procuraram ccrcá-ln e elo,

S?"ndtòUo:P.eu «ilho BU"Ja-chuva,
acretou a caheça de um dolob..Pm
fim após, vigorosa luta. C.stuctio

òT',u,dugado e conduzido II clçlega

cia do 10.o distrito, onde o comls-

sári, de .serviço o autuou cm flagra..-

to.

Encontrado o corpo
jovem desaparecido

Perecera afogado o campeão de natação

do

Sismino de Figueiredo, de 22 anos,
estabelecido c residente na rua Conde
de Resende, 36, em Bento Ribeiro,
eslava na porta dc sua casa, quando
ali apareceu um grupo dc foliões quo
saia de uma batalha do confeti. Pe-
diram bebidas e como o negociante
se recusasse a servi-los por já estar
com o estabelecimento fechado, um dos
componentes do grupo o agrediu com
duas facadas no abdome. Todos fu-
giram e a vitima, foi Internada no
Hospital Carlos Chagas em estado gra-
ve. O 23»? D. P. tomou conhecimento
do fato.

Amanhã
Estarão de plantão, amanha, as se-

gulntes:

Importância recebida anteriormente,
na edição rie sexta-feira 
Recebemos mais:

l R e Z. C. por alma da nossa mãe -
1 CrS 50,un para cada, no total de........ pl^énVn

cada, no total de _"'J_."__'Y.
Em louvor a S. Jorge e a S. Judas Tadeu

1.3S0 e 142 — Cr? 15.00,
pectivamente, no total de ..

H. M. — casos 1.021, 1.331,
1.352, 1.364, 1.3GS e 1.433 -
total de • 

¦ ¦ • -

í ll: z cai0. i:,7::ii:3r;:i.'i:35i;'i.3D5,-i:356;-i.357;-i:366
., 1.367 - CrS 25,110 para cada. no tola de „•.""';".

B M. - cases 1.295, 1.35S, 1.360. 1.361, 1.36D, 1.36J a

I 372  CrS 20.00 para cada. no total ric

AnOnlmo — casos 915, 1.406, 561
cada, no total de 

CrS 5.343,00

CrS 10,00
casos 1.460,

CrS 10,00, res-

I.

.1

1.317, 1.348, 1.319, 1.350,
CrS 50,00 para cada, no

5S4 — CrS 50.00 para

Cr?

CrS

Cr?

CrJ

Cr?
CrS

CrS

CrS

Cri

100,00

205,00

300,00

36,00

500,00
30,00

200,00

180,00

200.00

Atropelamento
Artur

Machado,
de 4 anos, filho dc Artur

foi atropelado pelo auto-lo-
ã sua resi-

êleTdesearrigando sua arma. Esgotada laç5n 4-00-62 em ™ 
rc,r0| 29l!

a. munirão, Baixinho tratou dc fugir, fi(,nclna. na rua - <1<» icc.e.

«enrio perseguido c preso pouco adlan-
te Levado ao 24'> distrito policial, íol

autuado na. íorma ria lcl c, cm segui-
ria, conduzido ao Hospital Carlos Cha-
cas para ser devidamente medicado,

pois, na luta com os vigilantes, ficara
levemente ferido no rosto.

í^risi; AÍexandre M^hn^tughi
„ .,uimi com o crânio íraturaoo,

ilopols d-T receber curativos de urgên-

tll Assistência do Mêier foi Inter-

nado no H. P. 8. O 23»

tomou conhecimento do lato.
P. Eiiius Jlíarcus

Desde quarta-feira úllima ,a .iovrm
Enius Marcus se achava desaparecido
de casa do seu tio, o coronel Bra-

gança, situada na avenida Presidente
Domiciano, 114, cm Niterói, c onde
estava passando 

'.ima temporada.
Logo que chegou a Niterói começou 'a

freqüentar as praias da capital flu-
minense. .

Atleta várias vèzcs campeão de na-
tação o' de basquete pelo Minas Te-
nis Clube do Belo Horizonte, nada po-
deria suceder-lho. Entretanto, para
desassossego de sua família, quarta-
feira, ao sair para ir ao banho do
mar na praia ric Boa Viagem, onda
toi visto pela úllima vez, nao mais
regressou. Apreensivos puseram-se à
sua procura, quc fora infrutífera.

Ontem, a tarde, deu a praia das
Flexas o corpo inanimado do líldlto-
so jovem. Com guia das autoridades,
foi 

' 
o corpo do jovem recolhido a

morg.io do Instituto rie Policia Tic-
nica, do Estado do Rio.

Em Niterói quatro víti-
mas do desastre do

Rio-São Paulo
Chegou ontem ã Niterói, juntamemte

com ofícios endereçados pelo delegado
Mario Mendonça, quatro corpos dc vi-

timas do pavoroso desastre ocorrido
cm Ribeirão da Divisa, entre as oi-

dades fluminenses do Barra Mansa e

Resende, e rio qual já nos ocupamos.
São eles, dois de homem, um do uma

senhora o outro de uma criança, sen-

do todos brancos. A identidade das qua-
tros vitimas, continua preocupando ns

autoridades policiais do Niterói. Pro-

cediam eles de São, Paulo e so destl-

navam à esta capital. Agora não mus

podendo permanecer em Barra Manso,

foram- transportados para Niterói, onde

noderno ser identificados, no nccio-

tério do Instituto de Policia Técnica.

37
2S0
131
110
7-a

94

Acre 38
Sen. Pompeu 99
Constituição 45
S. José 112
L. da Carioca 10
L. da Carioca 12
Mem de Sá 11
Gomes Freire 124
A. Alexand. 98
Catete
Catete
Laranjeiras
M. Abrantes

. Alice
S. Clemente

. G. Polidoro 2
M. Cantuária 8-a

. Vol. Pátria 215
Hümaitá 149

João Lira 84-a
¦ M. S. Vicente 18

D. Ferreira 64-a
Av. Cop. 7-a
Av. Cop. 209-f

Av. Cop.
Av. Cop.

Av. Cop.
Av. Cop.
Av. Cop.
M. Sapucal
Santana

49S-a
72õ-a
1.074

1.241-1
1.211-d

134
124

Carteiras apreendidas
por excesso de velo-

cidade
O diretor do Serviço dc Trânsito rn

lolveu apreender por oito meses, a car- _J_
telra nacional dc habilitação do moto-
rlsta AntOnlo Lopes, visto haver cometi-
rio excesso rie velocidade, nos dias _S-rio
4-951
rios autos 4S.33S; 1.229 c

ilo Estado" do Rio. dirigi-
Tules, teve o

trê, ,-, ,^_^^^ -—-

^"'consmiiÜ evitar quo_o.;arro

Choque de veículos na avenida Brasil
Gravemente ferido, em conseqüência do desas-

tre, o prefeito de Nilópolis -
¦ i i„ri„c. rio na referida cidade fluminense, na rua

Na av. Brasil, ny«*J £ i^ena B 
'mio, 

551, sofreu fratura da
;ordi.vil, o aulomóveU partlculai. W. ^.^ 

Sm:01TÍ(l0 por unia am-Cor
;j.12.«r„ c 20-12.1.51, 

^ireção 
I 
^^r''^ir-Mcn(lom;a Tuics, levo o

Agostinho Reginaldo ria Silva c Sousa

pelo fato dc no <fe 30 do janeiro pr» -

ximo findo, ter sTilo encontrado a dl-
rigir o auto de carga sem número,
motor número 270.789.058; por S (oito)
meses a rio motorista profissional Al-
varo Barbosa de Vargas, visto haver
cometido excesso dc velocidade, nos dias
10-9-951, 16-12-951 e 18-12-951, lia rii-
recão dos autos 8-14-10, 8-20-81 e 8-17-
"7' por 8 (Oito) meses a rto motorista
Mi'lton Jofio da Silva, visto haver co-
metido excesso dc velocidade, nos dias
S-5-951, 11-5-951 e. 12-12-951. na di-
rcçao dos autos 8-20-70 « S-2066.

Larápios em ação
Minerva Gonçalves, encarregado rta

homba dc gasolina rio Entreposto «to
Pesca, queixou-se ã policia do 7'í dis-
trito de que íóra furtado em 37.300
«•uzeiros que estavam guardados cm
u'a mala. Segundo o queixoso, o ln-
divlduo quc atende pela alcunha dc
«Amarelinho» teria sido o autor do
furto.

Falso médico e falso
espírita

rs* -^.

caminhão. Não podendo acio-
rapidez necessária,

partícula,' so chocasse com o 
^o-U-ans-'- Em conseqüência do desaslte, o

pcni.fi - -
liulímcia do Hospital Getúúlio Vargas.
o sr Egidio Mendonça Tulel' loi In-

tonado mima casa dc saúde, em
Boi afogo.

Industrial norte - americano
entusiasmado com o novo Re-

servatório de Lajes
Declara o sr. Courtenay N. Aten que o Brasil

Doderá ser o campo experimental de um método

Vevoluctonário para a construção de um sl?tema
de válvulas e encanamentos hidrelétricos a pro-

va de bombardeio e sabotagem

721
461

6
6

229
1

Suicídio e tentativa
porte. Em consequenem .... "^'V'."-' 

, I Apolônlo Alves da Cunha, do 4G
srs. Egidio Mendonçajulcr;idc 41 mim | p 

sulc)dol|.so om sua residência, na
casado, prefeito dc Nilópolis,

Fugira da casa dos
pais

ENCONTRADO O M KNOK ****

SIDENCIA DK UM < ASAL QU»

Na opinião de um industrial norte-

americano, o Brasil poderá ser o cam-
no experimental dc um mclodo revolu-
clonárlo para a construção de um sls-
tema de válvulas e encanamentos hl-

drclctrlcos à prova do bombardeio e

travessa Martins, 79, no bairro daa saholagem. _
Neves, em São Gonçalo, do Niterói. 0 autor dessa declaração KM o sr

O cadáver foi removido para o necro- Collrtenny N. Aten
tério local, com gula da policia do

(loja C)
Sac. Cabral 165
C. Bonfim 9is
11 de Junho 390
J. Palhares
Had. LObo
Sta. Maria
Catumbi
America
Had. LObo
M. e Barros 89.
C. de Frontin 48
Matoso 15
S. L. Gonz. 2.26c
Gen. Sampaio 4i
S. Januário 701?

• Des. Isidro 7-í
. C. Bonfim 819
. Boa Vista 105
. Av. 28 Set. 21-a
. AV. 28 Set. 439
. B. Mesquita 367
. B. Mesquita 786
. J. Furtado 108-a
. p. Nunes 221

L. Teixeira 2S3

2 de Maio 742-a
S. F. Xavier 993
D. da Cruz 010
Lins Vasc. 21ü-n

, 24 de Maio 1.005
A. Bergam. 390-c
B. B. Retiro 45'..»
29 Outubro 9.530
29 Outubro 9.441
C. de Melo 396

A. Carneiro 60
. J. Ribeiro 254-b
¦ C. Morais 1.40

C. Morais 514-a
. Eng. Pedra 5i>2

L. Rego 411
Jacurutã 131

. L. Júnior 900
A. Navarro 170
A. Cunha 115-b
Costa Mendes 200

(2' loja)
João RSgo 161

. Dionisio 221
ltacambira 104

N. S. Penha 564-a
. - ltablra 21-d
. B. dc Pina 750
. Mons. Félix 501

Aut. Clube 5.314
Antônio João 2-a
Cordovil 5S0-a
V. Carvalho 962

Guaporé 245
B. Mclgaço 484-a

. silva Vale 320-0
. M. Rangel 5

C. Machado 990-a
C. Machado 1.550

- C. Galvão 651
¦ M. Rangel 92S

Maria Freitas «¦>
Japoara 200
T. Fragoso 4.115
Coruripe 699-a
João Vicente 115
C. Benicio 319-c

. G. Dantas 657
Av. C. Vasc. 45
Albino Paiva 613
Sta. Cruz 199

J. Vicente 1.173
F. Borges 4
A. Figueir. 115-b
F. Cardoso 27
P. da Olaria 307
M. Bonfim 40

Cr5 7.093.00 I

Amazonas
FECHADAS AS CASAS UE JOGO

MANAUS, 9 (Asapress) — O nnvn
chefe ilo Policia, tenente-coronel Luis
Pinheiro il>' Sousa, determinou .» fe-

KIIWSbTHOJI

. Ana Nérl 2.07S-a ' - P- ^elre 71

ABItKiARA _,-•-,•'",
n P. compareceu Floriano

,..,.„„ ,„., rua da Rcgenc-
autoridadesMo^l0etos'Wldonl'cs"na" rua da Rcgenc

rnefio. 942, declarandosL"S»*síi-s
que já o procurava
casa de

cm hospitais, em

parentesco ni) necrotério, con

ciúlndo assim por admitir quc <o mc-

-'"o" 
XntTa -d- cm 

fV
nhia
d7dò" Engenho.UPçri.a. ™ -mpa

tegina da Silva <»
•»() anos c de Antenor te
ãno- solteiro, listes, interrogados po Ias

policiais, declararam que, na quarta

IU0 
menino então lhes.£Ü*Jp°ÁJ«

levaram-no para casa.

FUGIU DE CASA

Enquanto lá na estrada do Engenho

dS os policiais, riei,ohr,am o pa;

o CO-

'l'' 
— A 

'jovem 
A. N„ de 16 anos,

solteira, moradora na travessa do Ou-
vldor, 4 — -•> andar, tentou sulci-
dar-se, atlrando-sc de uma das janelas
da sua residência, ao solo. Tendo sl-
frlrto graves ferimentos, foi medicada
pela Assistência e internada no H. P.
S., pois há suspeita do quc apresente
o 

"crânio 
fraturado.

O ônibus matou a
criança

Na rua 21 dc Maio, próximo ao
no 511, o ônibus de chapa 8-25-34. da
Viação Glória, quc íaz a linha «Méier-
Copacabana», atropelou o menino Nel-
clr dc 9 anos, filho ric Geraldo Çustó-
dio ria Silva, morador na rua Antunes
Garcia. 101. A criança teve morte ins-
tantânea. e o motorista, deixando o

veiculo no local, conseguiu íuglr. No
seu encalço estão as autoridades do
19».- distrito. Foi feita a perícia c re-
movido o corpo para o necrotério do
Instituto Médico Legal.

viec-presidente c

dire'tor"da •'United"States Tobacco Com-

pany", e autoridade em engenharia

,-adeiro do menor c. apuri
fucira de casa, no Ji- v. i •,

missiVrU. Perito Amando, ouvindo F o-

riano Meãeiros, desfez, também, ajij;

pótúso dc rapto,
 _ nnplnmn I

ao saber quc Jorge

STS c"ostüme"de íuglr do casa, .nfio
sondo esta a primeira ve/. que tal sl

verifica.

'.Luis 
Ramalho, o mistUicador

Vários moradores do quilômetro 65,
da rodovia prçsidcnle Dutra, vinham,
hà tempos, reclamando na delegacia
de Jogos c Costumes do Estado rio Rio.
contra o indivíduo Luiz Ramalho, de (.-
anos rie iriade. viuvo, que ali pratica-
va a falsa medicina e o falso espiri-
tismo. , , „ „r„i

Em diligencias onlem levadas a 
^elei-

lo, pelo agente Eugênio Dlnaud, cheíe

da SecSo ric Mistificações, foi aquele

Indivíduo detido e levado a presença rio

delosado Ven&nclo Bitencourt. que o

autuou .-om». iácurso cm três pemU-
dadrs. F..i cnmalrado consigo, ainda,

df", armas em hom estado dc funcio-
n.im"iil<> e "it" cartuchos rir rim.imi-

te. .•".- igualmente Íoram aBíeewUrt»--

INDÚSTRIA AERONÁUTICA
NA ÁFRICA

WASHINGTON, 9 (A. F. P.) -

A Fiança seria favorável it cria-

cao. na África do Norte, de uma

indústria aeronáutica francesa, da

qual participariam tôdas as nações

membros da comunidade de defe-

sa incluindo a Alemanha Ociden-

tal Tal foi uma das indicações da-

das por Pierre Montei, secretario

francês da Aviação, a seu colega

americano, Thomas Flnloltor. na

visita quo fêz ao mesmo antes da

Conferência dc Lisboa.

LIBANÊS
BEIRUTE. 9 - (A. F. P.) -

O presidente do Conselho. Ah-

dallah Yall. apresentou a demis-

são do Gabinete, demissão quc

fni ;.ccita pelo presidente da Re-

EXECUÇÕES EM SAIGON
SAIGON, Indochina, 9 (U- P-)

_ 16 civis vietnamitas, Inclusive
uma mulher, foram executados por
atividades terroristas. Foram con-

denados à morte por um tribunal
local.

A mulher atirou uma granada
no interior do cinema Majestlc,

om agosto de 1918.

Exijam a carteira de
fiscal do Imposto de

Renda
Recebemos da Delegacia Regional

do Imposto rie Renda a seguinte nota:
«Tem chegado an conhecimento cta

Delegacia Regional do Imposto dc Ren-
da no Distrito Ferieral quc Indivíduos
Incsciupulosos sc apresentam aos con-
tribulntes como fiscais dêsse tributo,
sem para isso estarem habilitados, vi-

sanilo ludibriar os comerciantes des-

P"ror"cssc 
motivo, o delegado regional

pede aos contribuintes que exijam, sem-
ore QUO visitados por funcionários rio

Imposto de Renda, a carteira funçtonai
que os habilitem a proceder ã Iisca-
iteacflo dêsse tributo. ¦

Solicita, outrosslm, a, colaboração dc
todos, a fim de coibir os abusos que
ve vêm verificando, entregando a au-
toririaric policial mais próNima as pes-
soa* que se aprrsrntarcm como fiscnlf.
c que. não o sendo, pretendam enganar
o» BtitwOTiaaí.;-'..»

Em companhia do 11 outros homens
de negócios norte-americanos, a maio-
ria dos quais se fazia acompanhar do

suas esposas, partiu do Rio pwaBuç-
nos Aires, na quinta-feira, a bordo, de

um "clipper" da "Pan American World
Airways", depois dc uma visita de três

dias ao Brasil.
A comitiva eslA realizando uma cx-

cursão aérea de 20 dias pela. América
Latina, organizada pela "Pan Ameri-
can", pelas redes aéreas da compa-
" 

o sr, Aten mostrou-so bastante entu-
siasmado a respeito de uma Visita de

inspeção, íeita na última quarta-feira,
a represa de Ribeirão das Lajes, da
Light, nas proximidades do Rio, e quo
«leverá aumentar consideravelmente o

fornecimento dc água c energia elétrica
a cidade. ..._

Falando a êsso respeito, o sr. Aten,
nue o graduado pelo Instituto do Tec.
nologla de Massachusctts, declarou que
a linha de adutoras que eslá sendo
construída 6 o primeiro pro.ielo sub-
terrâneo de válvulas e encanamentos
para unidade de geradores hidrelétricas
que êle já viu ou dc que ouviu fa.

lar. Suas possibilidades — acrescentou
_ constitum um fator de defesa dos

mais importantes em tempos de 
|«erra.Prosseguiu dizendo o sr. Aten quo

êsse projeto 
"não somente mantém a

chave do sistema de válvulas e enca-
namentos dos poderosos S^adores li-

vre dc possíveis sabotagens ou 'omh.ir-
delos como também o limito de fôiç.i

dos encanamentos atuais são 
^m?nda,

mente aumentados pelo encalxamento
3c» mesmos cm subterrâneos de cimen-

t0DÍsse 
o sr. Aten que, em sua opi-

nião o sistema de encaixar sistema de

válvulas geradoras em subterrâneos açl-

mentádos seria copiado largamontei. de-

pois da conclusão do projeto auroen-

tando o interesse das autoridades cons-

trutoras por suas vantagens.
O novo sistema dc linhas adutoras do

Ribeirão rias Lajes controla os gera-
dores do reservatório, ^vg+™£*novos com capacidade de J5.000 Kwa,

cada um - ao que declarou o sr.

Aten.

Homenageados pelo
governador do Estada
os participantes do Se-
minário Internacional

de Administração
Com um almflc-, que teve lugar,

ontem, em Quitandinha, o governador
do Estado do Rio. homenageou os
delegados á Convenção do ScmtoWW
Internacional do Adrfiinistraça». Publi-
ca, reunida nesta capital sob o pa-
troclnio da Organização das ^°f
Unidas e a orientação da Fundaçaí
Getúlio Vargas. .

O almoço contou com a prMcnça d»

todos os delegados que partldiam^
certame, o no *u transcurso usaram
da palavra, saudando os visitantes, o

governador fluminense, sr. L-us n«-

Suu Lopes, presidente da F«r,daçao
Getúlio Vargas e « sr Benedito Sll-

va representante rio Comi lê rie Ai

sistência Técnica dc Organização A*

Nações Unidas.

HAVKH.V F13IRA, HOJE, NOS
SEGUINTES LOCAIS:

Ruas Barão tle Sâo Francls-
cn o Teodoro du Silvn, cm \ ila
Isabel; run Goiás, no F.nRcriho

.do Dentro; rua Lopes Quintas,
iv Gávea; run Silva Cardoso,
em Bangu; praia «lo Caju. mi

São Cristóvão; run Cisplatinn,
en. Irnjá; campo ile São Cris-

tóvão, em São Cristóvão; rim

Coração do Mnrin. em Cnxani-
íii; run ftncs Filho, nn Penha
Circular; pinça Tacinti, cm

Ricardo dc Albuquerque; nve-
nida Automóvel Clube. em
Inhaúma; praça Raul Guedes.
na Orca; rua Itaplrn, nn usina
da Tijuca; avenida 'íí» de Ou-
tubro, em Del Castilho; praça
Barão da Taquara, om Jacaré-

pitguá; rua Marechal Modesti-
no. no Realengo; avenida Au-
tomóvel Clube, na Pnvuna; rua
Guasstipi. om Coelho Neto; rua
General Tasso Fragoso, em An-
ehietn; rua «C», em Senador
Camará; estrada do Barro Aer-
melho. em Coléiíio; praça Alml-
rante Baltazar, na Glória; rua
Professor Camisão, em Jaca-
repaguá; avenida das Bandei-
ras, em Deodoro; e Conjunto
Residencial do 1. A. P. I., em
Del Castilho.

AMANHA

chamento de todas as casai de la\u.a-

gem existentes na cidade.

Ceará
COMBATE AO CUKÜlíUKItÊ

FORTALEZA, 9 (A. N.) - No ^n-
tido dc dar combate eficiente a um»

; possível manifestação da praça Curu-
querê, nas lavouras do algodão do ica-
rá o secretário da Agricultura leumu,
cm seu gabinete, técnicos dos diversos

; órgãos dn secretaria da Agricultura.
tendo ficado assentado a divis.'io do Ls-
tado em dez zonas, entregue cnda um*
a um órgão competente e rapaz do agir
com a maior presteza possível.

Rio Grande do Norte
GHEVE BKA.NCA TAMBÉM KM

SM Al.

NATAL. '-' lAsaprcss) — As donas
ide casa Inteiaiam uma greve branca
jnevta eapilal contra o aumento da rarne

e de outros produtos. A Imprensa publi-
1 ca apelos e protestos da muilie; potl-

cor.tta a sntisem rios preços.guar

Sergipe
ELEIÇÕES PARA PREFEITO

ARACAJU'. 9 'A. N » — O l'r»i .mal
Regional F.ieilornl acaba de marcai »
eleição pnrn o cargo de prefeito da
Aracaju para o du 13 de abril pró-
ximo.

Bahia
IKACOURADO fi HOSriTAL I>E

l A.N.W IEIRAS

SALVADOR, 9 <Asapress» — O ko-
vernador Regis Pacheco regressou de
Canavieiras. onde presidiu a cerimonia
dc inauguração dn Hospital Regional,
que tomou seu nome,

S. Paulo
VIOLÊNCIAS POLICIAIS

SAO PAULO, 9 lAsaprcss) — Con-
tinuam em greve os operários das In-
dtlstrias Matarazzo, reivindicando au-
mentos que vão até 50°c» paia os s«-
lãrios dc 1.190 cruzeiros, l.ni dos tra-
balhadores feridos pelos policiais. du«
rante a repressão havida ontem. r»»ir»pa-
roceu á Câmara Municipal, .pedindo pro-
vidências aos veieariorcs contra a vlo«
lência rias autoridades.

Armazéns e silos na Argen-
tina e no Uruguai

Relato feito ao ministro da Agricultura por um
funcionário da Central do Brasil

Livros novos
ESTUDOS SOBRE UM SURTO CO-

LETIVO DE DESNUTRIÇÃO — Erii-
tado pela Biblioteca Brasileira dc Nu-
trlcão acaba do aparecer «Estudo» só-
bre um Surto Coletivo dc Desnutrição»,
trahalho dc técnicos nu rologos do
SAPS, cuja elaboração cientifica, no

quc diz respeito às pesquisas, coube ao
sr Hélio Paulo Fonseca, dn Biolérlo
daquele Serviço, cujos trabalhos, nesse
campo, com o proL dr. Dante Costa
o outros elementos igualmente creden-
ciados, já lhe asseguram lugar do re-
levo cm os círculos circunscritos a
nutrologia. No livro têm os drs. Ma-
nuel Traverso e Lindomar Bastos par-
cela apreciável dc responsabilidade, e

quc constitui o seu fundamento pro-
priamente dito.

cEstudos sôbrc um Surto Coletivo rie
Desnutrição»» pelos inquéritos quo rea-
liza impõe-se como trabalho de pes-
quisa cientifica biológica e social, ra-
cionaimente conduzido e orientado no
sentido dc elevar não somente o pa-
mão de vida das massas humanas,
como o coeficiente dc sua produção,
no assegurar-lhes um Índice maior e
mais compensador, como fator prepon-
deranle da nossa riqueza econômica.

Esses fatores são essenciais a evo-
lução do povo brasileiro, que não po-
rierá prescindir para as suas perfeitas
condições de saúde dc uma dieta ra-
cional. , ,

Os perigos, as falhas, as carências
d» uma alimentação defeituosa recaem
sôbrc o« que se encontram investidos
da responsabilidade de governo.

O ministro da Agricultura acedeu,
em seu gabinete, o sr. Edgar Maciel
S™ Sá, aisessor geral de Pl-'"^™"1.0
e Estudos da Carteira de Crédito -Agri-

cola e Industrial, recém-chegado ria Ar-

gentina e do Uruguai, onde, durante .2

meses, observou as realizações daqueles
nalses no tocante a armazéns o silos.

O sr. Maciel dc Sá freqüentou 09

serviços afetos à Direção Nacional do

Grãos e Elevadores da Argentina o o

Departamento dos Sfvlcos Comerciais

Obtiveram asilo
LONDRES, 9 (A. F. P.) - O

direito de asilo íol concedido a

dois empregados da Emliaixada da

Tchecoslováqula, em Londres,
Adois Hosa o Frantiscj Vyhanak,

quc pediram, recentemente, ser

considerados como refugiados po-
lltlcos.

Os dois homens se evadnam da

Embaixada, a fim de evitar serem

enviados a Praga. 

Cura do câncer
ATENAS. 9 (A. F. P.) - A im-

prensa publica grandes reporta-

gens sôhre o jovem médico do
campo. Nicolas Spenzaris, estabe-
lecldo cm Pyrgos, Peloponeso. que
teria descoberto n cuia radical do
câncer por Infusões de pepinos
selvagens.

do Banco da República Oriental do

Uruguai e percorreu as zonas produto-
ras -daqueles países, examinando espe-

cialmento o funcionamento «os arm i-

zens e silos, notadamente os silos sub-
torrâneos. Visitou os grandes elevado-
res do porto de Buenos Aires, Inaugu-
rados em novembro último, com lou
mil toneladas do capacidade de arma-
zenamento cm silos, êstes num total de
mais de 400, 

' 
empreendimento consule-

rado um rios maiores no gênero.
O representante do Banco do Bra-

sll afirmou ter voltado bem impressio-
nado com o quc lhe fora dado obser-
var tendo o ministro da Agricultura
solicitado' ao mesmo que lhe apresentas-
se um relato sucinto rias suas obser-
varões, sobretudo a respeito da estru-
tura dos organismos que superintendem
os armazéns e silos nos países refe.
ridos.

Amanhã, as feiras serão ren-
lizadas nos seguintes lugares:

rra>s'a Santo Cristo, na Gani-
boa; largo do Catumbi, em Cn-
tumbi; run Dona Isabel, em
Bonsucesso; rua Jarinn, em
Marechal Hermes; rua Domin-
Kos Lopes, em Madureira; rua
Vema de Magalhães, no Enge-
nho Novo* avenida Henrique
Drumont, em Ipanema; rua
Delgado de Carvalho, na Tiju-
ca; praga 8 de Maio, em Rocha
Miranda; rua Araújo Gondim,
no Leme; rua Cordovil, em Cor-
tlovil; praça Quintino Bocaiú-
va, em Quintino Bocaiúva; rua
Bela Vista, no Engenho Novo;
rua Mona Barreto, cm Botafo-
go; e rua Uruguai, no Anda-
rai. .

BARRACAS DO S. A. V. S.
O S. A. P. S. instalará barra-

cas nos seguintes pontos:
HOJE

Campo de Sfto Cristóvão, em
São Cristóvão; praça Raul Gue-
des. na Urca; rua Goiás, na
Engenho de. Dentro; rua Enes
Filho, na Penha Circular; ruas
Barão tle São Francisco e Teo-
doro da Silva, em Vila Isabel;
baixada do .lacarc/.inho; ponta
do Caju, em São Cristóvão; ave-
nida das Bandeiras, em Deodo-
ro; avenida Automóvel Clube,
em Inhaúma; e rua Honório,
em Caxambi.

Fundada a Caixa Be-
neficente «A Ipasiária»

No auditório d-, IPASE, realizou-
se na tarde dc sexta-feira última, a
solenidade da fundação da Caixa Be-
neficente <A Ipasiária". destinada aos
funcionários da autarquia.

A '.solenidade contou com a piesen-
ca rio grande númoio rie, servidores
rio Instituto, tendo sido presidida pe-
Io sr. Aluisio Gonçalves rio Melo,
chefe do gabinete do presidente do
IPASE, que representou o professir
Otacilió Gaalberto rip Oliveira.

Expondo os objetivos da Caixa Be-
neficente usou ria palava o sr. Bo-
livar Martins Pereira, um dos direto-
res da Fundação.

AMANHA
Rua Delgado de Carvalho, na

Tijuca; rua Uruguai, no An-
daraí; rua Dona Isnbel, em
Bonsucesso; c rua Jarina, em
Marechal Hermes.

Além dessas, funcionarão as
barracas fixas instaladas nos
seguintes locais:

Praça da Bandeira; morro rto
Jacarezinho; Conjunto Residen-
ciai do I. A. P. I.. na Penha;
praça Mauá; largo de São Fran-
cisco; Central do Brasil; largo
tln Carioca; praça da Indepen-
dência: Barão de Mauá; praça
Serzedêlo Correia, em Copa-
cabana: largo tio Machado; pra-
ça Barão de Drumond, em Vila
Isabel: praça Saen/. Pena, nn
Tijuca: Méier (jardim); praça
Cenoral Osório, em Ipanema; e
Pilares (praça).

AINDA NÃO RECEBEU
WASHINGTON, 9 (A. ,F, P.) —

A União Panamericana fêz saber
hoje que o sr. Alberto Lleraí,
secretário geral da OEA. nã»» re-
cebeu ainda a nota dc protesto da
Guatemala a propósito do conlis-
co, pela República Dominicana,
do navio guatemalteco 

"Quetzal",

há dois meses.
Sabe-se que o ministro das Re-

lações Exteriores da Guatemala,
sr. Manuel Galich. declarou que
havia enviado um protesto à OEA,

pedindo que o Comitê de Paz pio-
teste contra a attlude do governo
dominicano e condene a aç&o cen-
tra o "Quetzal" como "ato de pi-
rataria".

ANIVERSÁRIO DA REPÚBLICA
ESPANHOLA

PARIS, 9 — (A. F. P.) — Em
proclamação dirigida aos ospa"
nhóis por motivo do seluagésimo
aniversário da proclamação da pri-
meira República Espanhola, o sr.
Martinez Barrlo, presidente ria
República Espanhola no exílio,
após declarar que subsistiam as
exigências patrióticas que deter-
minaram a proclamação da Repú-
blica, no dia 11 de fevereiro de
1873, afirmou: "A raça dos Bom-
bons desmoronou-se para sempre
na Espanha como um dia se des-
moronará o atual regime dc cs-
cravldSo e de ditadura".

Homenageando as tentativas re-
novadoras da primeira República
e inteireza moral dós seus homens
representativos, salientou Martinez
Barrlo que apressar a volta da
República constituía um dever
permanente de cada republicano.

TREM COM RÀDIOTELEFONIA
WASHINGTON. 9 — (A. F. P.)

— Um novo vagão ferroviário de
comunicações com contacto per-
manente pela radio-telcfor.ia com
os principais pontos do mundo,
foi entregue onlem, ao piesidenic
Truman. O vagão é munido dos
mais modernos aperfeiçoamentos
rádlo-elctrlcos c ficará fazendo
parte do trem presidencial, quan-
do Truman ou seus sucessores ti"

» zerem viagens ferroviárias.
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NOTÍCIAS DA PREFEITURA I Loteria Federal
Terá início no dia 16 o pagamento do funcionalismo
Compareçam ao Serviço de Informações do DP — Atos e despachos na Superintendên-
cia de Transportes, do Interior, de Educação e no Montepio dos Empregados Municipais

Teiii inicio no próximo dia 16, o
pagamento do funcionalismo municipal
cot-rcápontlènte n-, mês do üevoreii-o em
curso. Receberão nesse dia, os sor-
vidores componentes do lolo 1,
C-IMI-AKKCAM AO SERVIÇO UE

INFORMAÇÕES DO I). p,
D.ialma Pinlo da Fonseca — Com-

pareça para tratar de assunto de sou
interesse.

Amarilia Sena Franco — cumpra odisposto no artigo 104 do Estatuto.
Bernardo Bontempo — cumpra odisposto no artigo 104 do Estatuto.
Cícero dc Carvalho — junte decre-

tn «Io provimento para fins do retifi-
cação.

Liivia Sousa' Qomes do Gusmão —•
junte decreto de provimento.

Frederico Max Grlmmer — juntedocumento comprobatório dc idade.
Diamantino dos Santos — prove o

parentesco alegado.
Adelaide Feliciana de Abreu 

compareça para ciência.
Antônio dc Matos — junte os con-

tra-cheques de 1940 a 1044.
Tomas Gama — compareça paraciência.
Alexandrina Teresa da Conceição —

junto recibo dc funeral extraído em
seu nome o certidão de nascimento da
íillio Policarpo Manuel.

COMPAREÇAM 1'AKA ESCLARECI-
MENTOS — Benjamim Pinto de Vas-
concelos, Mario Saboia José Oscar,
Aríete Silva.

COMPAREÇAM TARA CUMPRIR
EXIGÊNCIA — Armando Carneiro
Montclru, Banco Mercantil de São
Paulo S. A., Antonleta Timberg, Ira-
cema Fernandes Alves Martins.

COMPAREÇAM PAKA KECEBEK
DOCUMENTOS — ,i0a0 de Oliveira
Pacheco, Valdemar da Sllva Moutinho,
Mario de Araújo e Silva Antônio
Blols, Plínio Sussekind Rocha, Alber-
hi Lino. Roberto Coelho Pessoa, Vir-
ginia Pinheiro Torres, Ulisses Babo,
Elza Alam, Arsenia da Silva, Maroi-
do Lcllis Pereira, Geisa Figueiredo
Clareie Bacelar. Nilton Maia Pereira,
Rosalina Joana' da Silva, Ondlna Ma-
chad5 Gonçalves, Estefania Rita da
Silva, Lúcio da Costa, Manuel Pedro
de Araújo, Benlo Alves Cardoso Er-
nesto Tavares de Araújo, Leonor
Brandão Soares Dutra.

Luis Alegre,
— Deferidc^ pa-

Oliveira —

Idalia Morais. Vale,
Eloach Cardoso Pires'
guese.

Francisco Benedito- do
Deferida a pensão.

Ernani Francisco Borges — JoséMartins de Sousa —Deferida a ha-bilitação prévia.
Olímpio da Silva Guimarães — De-

ferida a reversão de pensão.DESPACHO DO CHEFE 1)0 4-DF
Carlos Godimho de Argolo Nobre —

Compareça ao 4-DF.
DESPACHO DO CHEFE DO 1-DA
Valentim Mariano dos Santos —

Compareça munido da certldã., de ca-samento.
José rinheito, Pedro Ribeiro Salsa,Alfredo da Sllva Brito, Guilherme Jo-sé de Andrade Eliezer Santos, Izl-dro Miguel da Costa — Compareçam

urgente.
EMPRÉSTIMOS

Serã efetuado, amanhã, das 8hl5m«•is 16 horas, o pagamento das seguln-
tes propostas de empréstimos:

COMUNS EFETIVOS — PROPÔS-
TAS: 42381 — 42382 — 423S3 —

42385 — '42386 
— 423S7 —

42389 — 42391 — 42392 —
42394 — 42395 — 42397 —
42399 — 42400 — 42401 —
42403 — 42404 — 42405 —
42407 — 42408 — 42409 —

cOes de voleibol do Clube Municipal
e da A. A. Ciba. Na partida prell-
minai entre as equipes femininas ven.
eeu a A. A.'Ciba, por 2-0, sendo qup
na partida principal, o Clube Munici-
pai conseguiu brilhante vitória «sôbre
seu valoroso adversário Rir 2-1.

CLUBE MUNICIPAL X C. lt. GRA-
GOATA' — No próximo dia 14 do cor-
rente as equipes femininas e mnscull-
no de voleibol do Clube Municipal « do
C. R. Grareratã preliarêo amistosa-
mente, na quadra de Haddocl. Lobo,
como parte do programa comemorativo
à data anivcrsãrin daquele glorioso
grêmio d^ Estado do Rio.

RESUMO
LOTERIA

EM 0 DE
16520 —

DOS PRÊMIOS DA
N.» 1__3, EXTRAÍDA
FEVEREIRO DE 1052
CrS 2.000.000,00 —

S. PAULO
35955 — CrS 1.000.000,00 —
PORTO ALEGRE
24000 — CrS 400.000,00 —
20917 — CrS 200.000,00 —
S. PAULO
10105 — CrS 100.000,00 —
SANTOS
E duas aproximações (16519 e

16521) com Cr$ 50.000,00 cada
uma; mais S prêmios de CrS ..
20.000,00 25 de CrS 10.000,00, 40
de CrS 5.000 65 do CrS 3.000,00
111 de CrS S.000,00, 32.1 de CrS
1.000,00, 1.440 de CrS 500,00 pata
os bilhetes terminados com os
dois últimos algarismos do 2.o ao
5.0 prêmio a 3.600 dc CrS 400,00
para os bilhetes terminados em 0.

MALAS
Extra-leves pnra avião. Artigos
de viagem. Orando variedade em
Malas de todos os tipos. Pastas
finas e colegiais. Descontos espe-

.ciais. Vendas a crédito.

I/INCROYABLE
RUA 7 DE SET___:.íBRO, 88.

Enrofamentos
Especialistas Europeus. Con-
sertam enrolamento», apare-
lhos médico Automático. Rua
do Livramento, 71 Telefone:

43-9917.

Comertos de EleVola e lelwio
VSo entregue seu aparelho a qualquer curioso. José Soares, ex-técnico da S. A. Philips do Brasil

o Paul J. Christoph aceitam para reformas, ou con .ertos, -lualquer tipo dc televisão ou eletrola, em

quaisquer condições de defeito. Serviços garantidos e rápidos. Orçamentos honestos a domicílio, com

hora marcada: de 9 às 22 horas Or.? 50.00 — Telefone: 48-1680.

Enceradeiras Efetrolux
SEM ENTRADA - SEM FIADOR - 2 ANOS DE GARANTIA - ELETROLIXA, para lixar o hs-
soalho aplicável em enceradeiras de 3 escovas Preço no Varejo: CrS 280,00. - Espalliadorei
de cêrà ELÉTRICOS, AUTOMÁTICOS e Aspirado res de pú. - FONTES & BURICHE LTDA. —

Rua Evaristo da Veiga. 73 — Sobrado — Telefono: 32-2493.

«12384
1238S
42393
42398
42402
42406
42410

EMERGÊNCIA — MATRÍCULAS —
1027 —

11239
14451

1336
13059 —
14470

16531 — 18062 —
22012 — 22868 —
28608 — 28849 —
30535 — 45457 —
50675 — 53305 —
60319 62349 —

6145
13912
14560
20427
25045
302J4
46274
57224
65169

10065 —
13966
15271
21670
25477
30409
48920
58237
67410

SUPERINTENDÊNCIA
TRANSPORTE

DE

EMERGÊNCIAS — SEGUNDA CHA
MADA — MATRÍCULAS — 2S708 —
56652.

O pagamento das propostas anun-
ciadas para pagamento neste mês e
nfto procuradas até a presente data,
far-se-a às quintas-feiras.

PROPOSTAS COMUNS CANCELA-
O AS — PROPOSTAS: 41959 — 42520
— 42659.

PROPOSTAS DE EMERGÊNCIA
CANCELAÜAS CÓDIGO 31

Atos do Superintendente.
Designando:
Olavo Rca_. para o 4.9 OC; Lauro

Alves de Sousa, para o Gabinete do
Superintendente; Willer Barroso, para
examinador dc carteira de motorista.

Secretaria (<erat do
Interior e Segurança

Ato do Secretário,
Designando:
Dora Duque Estrada Bastos, para o

Departament, da Turismo.
Despacho:
Coca-Cola ReCrescos — seja can-

celados os autos; Manuel Correia do
Lacerda — Dolorido; E. L. Dias —
Autorizo pelo prazo de seis meses.

Secreiário Geral tte
Educarão e Cultura

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
PRIMARIA

Atos do Diretor.
Designando:
Os professores do curso primário:

Iza dos Santos Meneses, para escoln
Presidente José Linhares; Cila Neves
de Melo Alvim. para responsável pelo
núcleo S.300 Jaci Ormend Ribeiro
Bastos, para a escola Demetrlo Ri-
beiro: Pcnninla Maidána Mond, para
a escola Assis Brasil.
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

TÉCNICO PROFISSIONAL
Atos do Diretor:
Designando:
Marta Henrlqueta Moura Vidal. pa-

ra responsável pelo expediente da es-
cola Ferreira Viana.
DEPARTAMENTO DE PRÉDIOS E
APARELIIAMENTOS ESCOLARES

Atos do Diretor.
Designando:
Dalea Bclamln Guimaráes. para o

núcleo 4.310.
MONTEPIO DOS EMPREGADOS

MUNICIPAIS
Alzira Mansur Manuel de Almeida

Ramos — Indeferido.
Jorge Esteves — Deferido.

BALAS QUILO 15,00
Halas cristalizadns, quilo Cr? 115,110;
Balas recheadas. CrS 20,00; Bombnns de
creme, 45,00; dc licor, 50,00; de re-
cheio, 70,00; «Itijnba, 40,00; (.arame-
Ins de frutas, 20,00; Caramelos Tnf-
fi, 45,00; Biscoitos, quilo 30,00: Do-
ces de leite, Cocadas, Batatas, Abi-
horas, Gelíia, Suspiros, lananadas t>
Marlolas, cento 25,00, na FAbrlea
Paulista, Rua Mlsníel do Frlaa, 35,
Fica no fim da Av. Presidente Var-
ins, adiante cln rua Machado Coelho

— Tel.: 48-4700.

ENCERADEIRA E ASPIRADOR DE

PO ELETI_OI_UX com garantia,
preço abaixo do custo, vendo no

Campo do São Cristóvão n. 424.

Fone: 48-3408, hoje.

ROUPAS USADAS
GOMPRAM-SE

«Máquinas de escrever e dc costura en-
rcraclcira, ventiladores, rádios e tudo
que represente valor, compram-se a do-

mlcíllo — Telefonar sr. ABHRAM;

43-92 32

_#_____&

dentei
XequíntaÜo*

XFÚkwSpma

MA-
TRICULAS: 788 — 1062 — 2R94
2911 — 31 Jl — 3820 — 5695

—' 7282 — 8837 — 9569 — 9806
9976 — 12009 — 12959 — 13266
13529 — 13683 — 13828 — 14252
15625 — 16233 — 16366 — 1932G
19326 — 20109 — 21031 — 22386
22426 — 22S35 — 23212 — 23606
24105 — 24140 — 24606 — 24927
25911 — 26215 — 26972 — 27841
27921 — 28428 — 28615 — 3020!)
30386 — 30890 - 31317 — 31415
31491 — 32842 — 42S53 — 33315
33465 — 36220 — 43540 — 444B5
45360 — 46305 — 46434 — 4S734
46786 — 48687 '— 5415S — 55783
56362 — 58021 — 58072 — 58094
58106 — 58376 — 59830 — 59S62
589S6 — 60016 — 60592 — 61002
67729 — 68050 — 69945 — 30334
PROPOSTAS DE EMERGÊNCIA

CANCELADAS — CÓDIGO 32 — MA-
TRICULAS: 29522 — 32187 — 35650

35S29 — 36256 — 36356 — 37682
39370 — 4315(1 — 44121 — 446S3

_ 447ÇM _ 45566 — 46894 - 50458
514611 — 52160 — 53563.

PROPOSTAS DE EMERGÊNCIA
CANCELADAS — CÓDIGO 33 — MA-
TRICULAS — 38469 — 53337 — 54215

5939S — 62022.
COOPERATIVA DE CONSUMO DOS

SERVIDORES MUNICIPAIS
Da «Coperativa do Consumo dos

Servidoras Municipais-* solieitam-nw a
publicação do «..egulntc:

«Em cumprimento ao seu programa
de garantii- o abastecimento de í.6-
neros de primeira necessidade mcdlan-
te sua aqulsiçã, nos próprios centros-
produtores, temos a satisfaça-, de co-
municar a chegada, ontem, ao nosso
armazém, das primeiras remessa., de
«carne seca» e «banha em latas» re-
rentemonte compradas no Rio Grande
do Sul e transportadas por nossos
próprios caminhões. Essa operação
tornou-se possível graças ao eficiente
apoio recebido da alta administração
do «Bane-, da Prefeitura do Distrito
Federai S. A.5 que bem compreen-
deu o alto alcance do «plano de abas-
tecimento» idealizado pelo seu digno o
eficiente diretor dr. Gabri«el Cflrte
Imperial o posto em execuçáo por e'.;la
«C-operativa».

Dentro de breves dias. o em prns-
segulmento do mesmo programa,
outras partidas de diferentes espécies
de gêneros «,-erão transportadas, man-
tendo perfeitamente abastecido nos-
so Armazém.

Aproveita, ainda, a «Co.peratlva" n
oportunidade parn agradecer a com-
preensão demonstrada por seus asso-
ciados nos últimos dias, quando, por
motivos de força maior divulgada, foi
obrigada a atrazar o seu serviço de
«entregas a domicilio*. informando
agorn que tal situação chegará a">
fim com o recebimento, dentro do
oiito dias, dos novos caminhões íá
adquiridos há tempos para isso ser-
viço e desembarcados nntem no POsto
desta Capital. — A Diretoria».

CLUBE MUNICIPAL
CONSELHO DELIBERATIVO —

Está convocado para têrça-felra prrt-
xlma, dia 12, às 20h30m na sede
de HaddocU Lobo, uma sessão ordi-
nárta do referiu-, Conselho, constando
da ordem do dia: Interesses ge-
rais,

VESPERAL INFANTIL — Ho-
je domingo, ãs 15 horas, será rea-
llzada uma grande vesperal infantil,
com cinema Infantil e diversões no
Parque.

EXCURSÃO A ARGENTINA —
Acham-se abortas na Secretaria dn
Clube as inscrições para ta excursão
que ó Clube realizará no perlod-. do
11 a 24 de marco a Buenos Aires.
Programa eom detalhes na Secreta-

MESAS PARA O CARNAVAL —
Acham-se à disposição dos sócios, na
Tesouraria do Clube, a reserva de
mesas para as festas de Carnaval.

AMÉRICA HOTEL-LAMBARI —
Atendend, a solicitação da Secretaria
do Clube, os Irmãos Santoro proprie-
tárlos do América Hotel, em Lambari.
confirmaram o desconto que oferecem
nos «fidos do Clube e suas famílias,
mediante -apresentação da carteira so.
° 

DEPARTAMENTO ESPORTIVO —
Perante regular assistência foi realiza-
do terça-feira próxima finda, um en-
contro amisfc.so entre as representa-

VENDAS
A PRAZO

Rua Buenos Aires, 145, Sob.
Tel. 43-6490

Companhia de Trans-
portes, Comercial e

Importadora
Acham-se à, disposição dos Se-

nhores Acionistas na sede social.
_ avenida Presidente Vargas n
Jl 683, os documentos a que sc re
irre o art. 99 do decreto-lei n.
2.627 de 86 de setembro de 1940.
relativos ao exercício findo em ..1

dc dezembro de J95J.

Klo de Janeiro, 7 de fevereiro
de 1952.

FERNANDO MARQUES DA
. CONCEIÇÃO
Diretor-Presidente

TROCAMOS SEUS MOVEIS
USADOS POR NOVOS * I

Variado sortimento de móveis em todos «^^SS^dí^tô»™*
pletos ou peças avulsas. Aceitamos encomendas de

executamos reformas. Atende-se a domicilio.
 RUA DO CATETE, 166 - TEL.: 35-6100.

Entre no cordão com uma fantasia...
dú&pmkácr

BEM ORIGINAIS: «REAL POLÍCIA MONTATíA",
E MUITOS OUTROS MODELOS... PARA VOCÊ ESCOLHER

gp^BIG VENDA .

À\ /JB GRANDE VARIEDADE DE MODELOS.
ggjx D'A EXPOSIÇÃO JUVENIL 

jp^ «oficial de marinha-, «siiazan-
^O^^ J^T NA EXPOSIÇÃO A SUA FANTASIA PARA ÊSTE CARNAVAL l

LEGIONÁRIO FRANCÊS: Em le- OFICIAL OE MARINHA : Blusa / ;í-sBB_k V*_____. UmB Wl r—^víssimo gorgurão. Blusa com gola branca com platinas Gravata e cal«;a / ^zj&fâSgNmk /-3fe"*\ VHSfll 11 7/ / ^^^^\
platinas em cõies vivas. Botões douta- comprida em gorgurão natici Cinto 

'''!!__ilÍ^^ 
I 1

dos. Faixa de setineta. Quepi autêntico. . ^---- f.„__„: I j^S_^t9^S_fa_We^ümS_mm^\imW Will / d J
Marron c/ Branco e Aiul c/ Branco. e pola.nas em lona branca. Quepi I^^HÉ^HEi^ ''W 

^^
f.i\f nm clássico naval. IftC s^^^^^m^8m_Wu^m^^ÊÊim. y

DeGalO^QK Del2al8Vl|n /llh ='^MglMiL ^
anos.. S-tÜ-Jj anos.. çÜJU, De 4 a 12 anos $ tOUj ^-^^ WÚ/ ^f

/\ 
"iSyf 

GRÁTIS REAL POl!C,A MONTADA: Fantazia em vJliblJBM/fí
\ \ \V/W\Y \\ goi guião. Túnica vermelha, gola; platina \ÍWv!i^ -
\ \ \ UXu^Vn UMA 

F0T0GRAFIA 18 x 24 C0M culote azul com fris0 dourado. Parneiras, cinto, ¦ l|WflM'(/ * —*=—«>.

\ \\W>^//) COMPRA DE QUALQUER FANTA- talabarte e cartucheira em oleado. Revolver ¦^¦\\ffifflj^ ' \V
y^\ \jfíC^--^ SIA 

COMPLETA AQUI ANUNCIADA. de matéria plástica. CCfl '^' IfflÉri \

f 
1\^\ De-4 a 12 anos  $ UwU| a9Ê 

\ \

^i^^N&^^^m tacldo xadréi com pa t^-_WC l-J ^____^ik- '' •

/¥ fíffrí )Hr BoI,°' am f°rma d8 ^^S^__b_z2^^ oleadovsrmelho$0O| l_r_W%_j>
Lf á^^7V^r^5 *eta' Côr9S a,e9r8,• \_.T^/3.êrtl_ CINTO de cow-boy, com cartu-

f 
^=U^Q_^?Srr Tamanho» d» mtm JM^-r_^^^W^__. cheira vsrmelha de oltado

i ^~^3s 8 
a 16anoi: $00, LANÇA PERFUME 

^F^\^% 
com revolver d. mate- -b

A^J) "RODO NOVO" «K SP^ 
^<JF ria oláítica  «"• •

LEHCO de cow-boy, d* Àè&J/z de 10° K1"3"1" J "»
gorgurão verme ja /^W_f/' "RODOURO" nn

1 _^- lho com amola $ lOp /" )r^r_____> de 10° Br"mas $ JU»

\ /C~S7-^> \\Jr\__^n^ 
'RODO" Cn PARA CRIANÇAS F. RAPAZES

\ ( 
Cfr^_/i n,.rn, 

_ i ¦ ¦ ^^\__t=-^^ <** 200 gramas $ DU, ¦¦¦¦¦¦»¦.¦ _______________¦
jN. .ll—-^í« QUE.P1 de Legionano. J^^Èrrtí t|»|B»MfllMjMIBBEM|^

__^W Wl 
'1^ Nat corei - Marron /_^^_\_\^^\ SERPENTINA, l^mMp||{^yj^Sg^^p^^^^^^B

^S3^^--~r_<^\^^>s. Azul. Todoi os |-|- Z^ _W~~^l>i pacote  $ I", ^_________ll__________^^________HHr^^f tfw ___é_______\
^JH5|^0\^\ 

^\ tamanho. J OO, -^--^ ,.-• HyjB _\J f T * Ç _\___\\ 1J*dÉHfflBHl

^^*"^*^^^ ___^l0ffí*^> BB WgÊgá^^_^BB/f^_\________\_\__\ Bft

AVENIDA - ESQ. UE OUVIDO!»

ABERTA TODAS AS bB, K Ií I K A S «.TÉ ! HOUAS |i A N O 1T E
..-.SfiS

OCÊ TEM CRÉDITO NA EXPOSIÇÃO JUVENIL... EM IO MESESI

¦ramea* ;
I

I



--¦Vii-r"'

Primeira Seção — Oitava Página JIÃRIO DE NOTÍCIAS Domingo, 10 de Fevereiro de 1952

A
•:¦

Á

r

-¦ ¦¦ 
-¦¦ —¦ '"' ¦¦¦¦¦-- I. ¦-¦ '-'¦¦— -^—g—^—H^M—^—.

RASGAR, RESOLVE ?
INDIGNADOS 

— com motivo — por terem os cinemas consegui-
• do um aumento demasiado no preço dos ingressos, menos

pelo aumento e mais pelo demasiado, nem por isso os fre-
quentadores se abstiveram de pagar, para entrar o- ver. Tem-se,
assim, impressão de que cinema, e, cm última analise, diversão
(no Rio, diversão é cinema), faz parte, realmente, das neces-
sidades individuais. Fa/. mesmo. Não c impressão. A gente sente
isso. Basta privar-se de entretenimento, após o labor diário.
De outra forma, não se compreenderia porque, apesar dos pe-
sares, as salas continuam cheias.

Curva-se, assim, o povo, ao'que julga ser necessidade, custo
• que custar.

Sem embargo, as necessidades, por mais necessárias, po-
tem, de certo modo, ser suprimidas. Não está havendo a greve

O que não fica bem é êsse retalhamento de poltronas.
Não serve para nada. Envolve o risco de nós mesmos, con-

tribuintes, termos de pairar o prejuízo, pois os cinemas, se sou-
beram ganhar tal aumento, saberão pôr-se aos calcanhares do
Estado, para arrancar indenização, e aumenta o descontorto,
já tão grande dos salões.

Os autores das giletadas devem refletir um pouco. E que
também não sintam solidariedade em torno de si, ao verem que
está aumentando o número de estofados rotos. Nao sintam soli-
darledade aí, porque aí o que está havendo e molecagem. Os
moleques que sempre rasgaram, com ou sem aumento, estão
aproveitando a deixa. Esses merecem cadeia, por darem vazão
• sentimento predatório que se não coaduna com a vida em
B°CetDe 

qualquer modo, rasgar e quebrar, se fôr solução, não
será a melhor. Mais inteligente c uma grevesuiha branca... dc
alguns dias, apenas.

Hugo Barcelos

BRASILIANAS

«Sob o céu de
Marrocos»

,i — Uma cena de "Sob o ceu de
 Marrocos" 

0 

BOLETIM INFORMATIVO da Rádio Ministério da Educação,

sempre repleto de informações minuciosas sobre os programas
dessa emissora oficial, traz em seu último número, dados muito

interessantes sobra o programa "Brasilianas", produzido pelo profes-

sor e jornalista Fernando Segismundo, que merecem maior divulgação

pelo que revelam de esforço e dedicação em prol do radio cultural.

Como o seu nome indica, '-Brasilianas", c um programa destina-

do a revelar o Brasil por meio de narrações fidedignas, de ordem

geográfica histórica, ecoiiêtoica, artistica, educativa, religiosa, cen-

lífica .sociológica, ele, estrvtnda*, quer de obra: estrangeiras, nuer

de nacionais. „¦-','; , ,-¦>.-.."Nos últimos doze meses, diz-nos o "Boletim Informativo , es-

te programa resumiu- para on ouvintes do Serviço de Radiodifusão

Educativa vinte autores, entre brasileiros, franceses, portugueses,

ingleses alemães, italianos e norle-ameYicanos. Foram mais de vm-

te volumes num total aproximado de 6.000 páginas; tudo correspon-

dendo 600 página:- dactilograjadás, ou sejam 48 programas originais.

Em média cada obra é apresentada em três programas sucessivos.

Geralmanie, 100 páginas de texto dão, resumidas, 13 paginus par- o

microfone. A obra que maior número de audições propomo-"*. zele

foi "Os Sertões", de Euclldes da Cunha".
Como já tivemos ocusião de focalizar, esses resumos sao apresen-

tados em radiofonizações de trinta minutos, uma parle narrada, e ou-

tra tealrulizadu. . . ,.
Na teatralização toma parle o rádio-cast do Serviço de Radwai-

fusão Educativa, 
'sob 

a direção do escritor e jornalista, Mario Jorge,

cuja competência : dedicação -muito têm contribuído para o exilo ar-

tístico dêsse programa. O mesmo se deve dizer dos narradores em

particular do alor Sadi Cabral e da poetisa e radialista, Mana

Aluisio Rocha

Novo filme alemão será exibido nesta
•apitai, a partir de amanhã. Trata-
>e de uma película dc após-guerra, com
titulo original "Die Reise nach Marro-
kesch", traduzido para "Sob o céu de
Marrocos" c distribuído pela "Luso Fil-
mes Ltda.".

O novo filme será exibido, a partir
le amanhã, nos dilemas: Pathé, na Ci-
nelàndia, e Presidente.

Vende-se máquina or con-

dicionodo - Tel. 37-7850.

Linha de filmes ale-
mães para o Rio

A "Luso Filmes Lida." está empe-
nhailn nu divulgação de filmes alemães
no Brasil, para o c-ue estão sendo le-
yados a efeito cntenilimentos diretos
por intermédio dc um dos diretores da-
quela distribuidora, que esteve, há pou-
co tempo, na Alemanha.

Como resultado prático dOsses enlcn-'
dímentos, quatro filmes alemães estão
em caminho para o Rio, onde serão
exibidos depois de sua exibição cm Por-
tugal.

«Carne e alma», em úl-
timas exibições

Eslá em suas úl limas exibições, na
tela do Pathé, a produção da "Fran-

cinex" — "Carne e alma".
O complemento nacional ali em exi-

bicão é mais um documentário de I.
Rozemuerg, a propósito da inauguração
de três novas variantes da Central do
Brasil, que encurtou a distância do Irá-
fego ferroviário Rio-São Pnulo.

«Marujos impro-
visados»'

Amanhã, sêgunda-1'elra, a "Ari Filais"
exibirá nos cinemas Santa Alice e Ar
Palácio, a engraçada comédia de "O

Gordo e 0 Magro", em longa meira-
gem. 

"Marujos improvisados", é o ti-
tulo do filme que veremos nn próxima
segunda-feira, nos cinemas citados nei-
ma.

AMANHA*
DAS 22,05 ÁS 22,30 HORAS

Ondas Musicais
APRESENTAM

UM PROGRAMA WAGNER
EM GRAVAÇÕES

NACIONAL, 980 KCS. - MAUÀ, 1130 KCS.. - GUANABARA, 1.360 KCS.

ROQUETE PINTO 1.400 KCS

cIsL

*): Realizou-se na tarde «lc ontem, nu,
sedo da Associação Brasileira do Ká-
dio, a quinta apuração do Concurso
"Kaínlia do Kádio" apresentando o
seguinte resultado: 1" lugar — Carmc-
lia Alves — UU 8B8 votos; íi" lugar
Adelaide Chiozzo, 181.SW votos; 3° lu-
gar —- Olivinha Carvalho, lll).248 vo-
los; 4» lugar — Mary Gonçalves, ..
!)8.;ll):i votos; 5° lugar — Araci Costa,
1)4.5:18; (1° lugai- — Doris Monteiro, ..
43.U44 votos; 7o lugar Zilali Fonseca,
26:4112 votos; 8o lugar, Inah Coelho ..
7.755 votos; !)° lugar — Marilcna Alves
3.5:1(1 votos; 10" lugar — Hza Silveira,
2.220 votos; 11" lugar — Tcrezinlia
Ribeiro, 1.755 votos; 12" lugar — He-
be Camargo, 1.000 votos; 13" lugar —
Cacilda Lamuza, 815 votos. Na apura-
çüo do ontem, que foi a penúltima,
foram csciutinàdos 189.70!) votos. Ma-
ry Gonçalves, "estréia" da Rádio Clu-
be do Brasil, forneceu a maior surprê-
sa da tarde, com uma nutrida vota-
ção «lc 72.801 votos, passando a ocupar
a posição que desfrutava Araci Costa,
da Kádio Tupi.

?Continuam abertas as matrículas
para os cursos do Colégio do Ar da
Rádio Ministério da Educação, para o
ano letivo de 1952, a se reiniciarem a
3 de março próximo. Os pedidos devem
ser dirigidos á Rádio Ministério da
Educação, Colégio do Ar, á praça da
República, 141 — Rio dc Janeiro. —
"CENAS E BASTIDORES'-, programa
de Lavinia Soares c Souto de Almeida
para as emissoras do Ministério da
Educação, entrevistará, hoje, às 12h
30ni a famosa estrela do teatro fran-
cés Arlctty, ora entre nós. — As emis-
soras do Ministério da Educação
transmitem hoje, em -discos, ás 10h
lOm, um programa de música organl-
zado especialmente para a juventude,

¦j: Amanhã, segunda-feira, a Rádio
Roquettc Pinto transmitirá, no horário
ilas 20 45, a habitual crônica dc Ge-
nolino Amado "Histórias da Vida";

PROGRAMAS
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (PRA-2)

10 - Abertura - 10.05 - O dia de ho-
je há muitos anos. 10.10 -Música para
a juventude. 11.30 - Variedades 12 -
Doce França. 12.30 - Cenas e basti-
dores. 13 — Música para o almoço,
14 — Hora do comerciado. 15 - Ves-
peral sinfônico. 17 - Opera completa

"Otelo" de Verdi. 20 — Atendendo
tios ouvintes 21 - Em resposta a sua
carta. 21.05 - Atendendo aos ou-
vintes 22 - Você conhece esta música.
22.10 — Atendendo aos ouvintes. 23.30

Encerramento.

RADIO ROQUETE PINTO tPRÜ-5)

18 — Ave Maria. 18.05 — Intérprc-
tes Famosos. 19 — Movimentos dc
Grandes Teças. 20 — Música Modcr-
na. 21 — Comparações Líricas. 21.30

A Discoteca cm sua Casa, 23 —

Encerramento.
EMISSORA CONTINENTAL (PRD-8)

14.15 Tarde esportivn. 18 — Atualida-

as 21.05 — "Opera Experimental", or-
gauizado pela professora Alda Pereira
Pinto c às 22.05 — em cadeia com
outras emissoras, "Ondas Musicais".

* Um grande "show" será levado a
efeito no Estádio do Fluminense F. C.
no próximo dla 11, segunda-feira,
nele participando artistas de todas
as emissoras cariocas. As candidatas
ao título de "Rainha do Rádio de
1B52", também eo exibirão em nume-
ros de seu repertório. O ingresso do
público para assistir a êste grande
espetáculo, será feito mediante votos
do concurso. — Será realizado no pró-
ximo dia 19 do corrente, no Teatro
João Caetano, o baile do Rádio, um
dos grandes acontecimentos do período
pré-camavalesco de 1952. Nessa ocasião
será coroada a nova "Rainha do Rá-
dio", que ganhará um automóvel "Ja-

guar". A êste espetáculo estarão pre-
sentes às princesas eleitas no concur-
so. O Baile do Rádio será irradiado pa-
ra todo o terltório nacional.

*}: A Emissora Continental irradiará,
hoje, os seguintes jogos de futebol: às
«lliMOm , Cariocas c Paulistas, pela Ta-
ça Paulo Gou/art dc Oliveira; às 16
horas, simultaneamente do Maracanã,
c Pacaembu os encontros Bangu e São
Paulo, e Palmeiras e Portuguesa de
Desportos, pelo Torneio Rio-São Pau-
1«.

* Em sua audiíão de amanhã, se-
gunda-felra, 

"Ondas Musicais" levará
ao ar, através . de uma cadeia de
emissoras, um programa Wagner, em
gravnçócs, em quo serão ouvidas as
seguintes peças do imortal compositor
germânico: Ouverluro —- "Fausto" —

pela Orquestra Sinfônica NBC, sob a
regência de Arturo Toscanini; Encan-
tamento da Sexta-feira Santa, de
"Parsifal", pela Orquestra Sinfônica
de Boston, regida por Serge Kousse-
vitzky. Esto programa será apresenta-
do das 22h5m, às 22h30m, pelas Rádios
Nacional, Mauá, Roquelte Pinto e
Guanabara.

:ncontrei-me com a felicidade'
O 

TEATRO no Brasil continua a ser uma caixa de surpresas. De

vez em quando, algo que parecia «ão «tais possível aparecer,
algo já muito superado itci evolução da literatura teatral surge

e- atê com umas tantas galas na interpretação de artistas de certa

qualidade o sob a direção de entendidos. i
E' o caso da alta comedia da autoria de Luisa Rodrigues Alves,

que ó ao mesmo tempo a atriz Maria Luisa, "Encontrei-mo.com a

felicidade", levada à cena pela companhia de Milton Carneiro, no

Rival, sob a direção du Ester Leão, com possibilidades, aliás, a jul-
gar pelas reações de grande parte do público de estréia, de fazer
uma boa temporada.

Pertence a peça a um gênero que se refugiara nas novelas de

rádio, um misto de folhetim, drama naturalista e piegas ao mesmo
tempo, com o impado de um incesto e sublimações de senlimenta-

lismo.
O primarismo da concepção è dc tal ordem que o amor da mu-

drasla moça pelo enteado jovem, e cego c previsto desde os pri-
vieiras minutos, antes de aparecerem em cena. Quando eles se liei-

jaram, no final do segundo alo. uma espectadora quase pulou na

cadeira, dizendo: "Está chegando onde eu, quero." E talvez tenha

previsto que o velho, pai do cego, morreria na viagem dc avião,

para deixar o campo livre. Aí foi que a autora tomou-se de cscriU

puios e mudou de rumo. A madrasta Cristina, que trouxera uma

vida pregressa cheia de peripécias, foge «a noite ão amor peca-
minoso e morre nove meses depois, deixando no mundo o fruto
dêsse amor... E êsse fruto se torna uma jovem igualmente Cris-

tina, que, com dezessete anos, vem para junto do pai religiosíssima-
menle fiel ao supru-referido amor durante dezoito anos.. Acabam

rezando juntos a Ave-Maria.
Esta é a peia a que Milton Carneiro, como cego ou mio mais

cego Gabriel dd excelente desempenho, assim, como a autora (Maria
Luisa) aos papéis da madrasta e da filha dá uma interpretação ra-

zoável. Elia Bernard exagera ainda, mais o tipo já excessivamente
exuberante de Suzana. a criada sapeca; mais sóbrio o simpático e

seu par, Milton Morais, que faz o criado Armando. Elisa Matos cn-

carrega-se da figura muilo convencional da boa senhora, Isaura.

Esnarcl Fonseca, mal se arranjando na sua "muquillagc" de sexa-

genário, encarna, o pobre dr. Mauro. Há ainda uma freira, que Lia

jordan faz meiga e simpática.
Feliz direção da sra. Ester Leão, salvo quanto à criada Suzana.

Cenários dc Móacir Palma, adequados. — R. L.

Teatro infantil
«•JOSEFINA E O LADRÃO,» HOJE,

NO COPACABANA
Estréia hoje, ás 13 horas, no Tcá-

tro Copacabana, ã peça para crlan-
ças, de Lúcia Bcnedetti,- - Jusefina e o
ladrão» O espela«-ulo tem a a direção de
Graça Melo; us cenários e figurinos
sãn de Pernambuco de Oliveira. Em
«Jusefina e o ladrão» trabalham Ilanri-
etc Morlneau, Jardel Filho, Oscar Fe-
lipe, Alan Lima, Judith Vargas, Ar-
mando Braga, Ricardo Morais, Lucila
Torres o Coralina Silva.

A segunda apresentação desta peça
terá lugar na próxima quinta-feira, ás
1G horas.
«Zona Sul», em segun-

do mês de sucesso
A «rêvueltc» da «Imite Monto Cario»

«Zona Sub- entra cm segundo més .lu
sucesso, levando ao «grill-room» da
Gávea muitas pessoas, todas as noi-
tes. A luxuosa revista de carnaval, tem
a defêndc-ln • um grande elenco,com
Grande Otelo. Mary Gonçalves, Car-
mem Brown, Rosa Parisl, lolanda Fer-
reira Jurema Samiò, o Ballet Pigalle
e outras lindas mulheres.

Ultima semana de «O
culpado foi você»

lhAIROS
ÀLVÕRAÍiA-27-2t»ail. Barca cia folia,

16, 20h30m e 22h30m.
CARLOS «JUMjjJS • 22-7ÔS1. Branco, tu

és meu, 16, 20 o 22.
COPACABANA - 27-0020. Josefina e o

ladrão c Um cravo na lapela, 13,
16 e 211l30m.

FOLLIES • 27-8210. Eva, me leva,
16, 20 c 22.

GLúlUA-22-'.li-16. O culpado foi você,

Eu quero sassaricà,
16, 20 e 2

RECRE10-22-M64
lfi, 2U o 22.

REGINA-32-5IS17. Massacre, 16 e 21. ¦
RIVAL - 22-2127. Encontrei-me com h

felicidade, 16 c 21.
SERRADOR ¦ 42-6442. Greve geral,

16, 20 e 22.
TEATRINHO .1 ARDEI. • 27-8712. Pente

de careca c a mão, 16, 201il0m e
22hl5m.

TEATRO DE BOLSO-27-1037. No po*
leiro do curió, 10, 20 c 22.

Teatros fechados
João Caetano, Municipal c Ginástico.

BOITES
ACAPULCO - Café concerto n. », 24,

e Variete, 3.
BALALAIKA - 37-7742. Pista de dan-

ças.
BAMBU - Orquestra de Claude Austin,

23.
CASABLANCA - 26-1783. Variedades,

23.
SIROCO - Show, 21.
FLAIK - 37-0638. Show com- Carmem

Pinto.
ACyUARIU.M, AMBASSADOR, SAMBA,

L'ESCALE, EMBASSV - Pista de
danças, 21.

MONTE CARLO * 42-0460. Zona Sul.
24ti30m.

NIGHT AND DAÍ - 42-7119. «nem
Inventou o Carnaval, 24.

VOGUE - Annie Serriei e Linda Ba-
tista, 24h30ni.

CINEMAS
Cinelândia

CAP1TOL10-22-67SS. Passatempo.
IMPI3RIO-22-U34S. Evidência trágica —

2, 4, 0, 8 e 10.
METRO-PASSEIO-22-64S)ü. Pandora.
ODEON-22-1508. Homem de bronze —

2, 4, 6, 8 e 10.
PALACIO-22-0S38. Mulheres em perigo

— 2, D, 6,-8 e 10.
PLAZA-22-1097. O corcunda «Ie Notre

Dame - 2, 3h40m, 5b20m, 7, 8h
40m e I0h20m.

I* ATUE'-Carne e alma.
REX-22-6327. Branca selvagem.
RIVOL1-42-9525. O homem e a besta.
VITÓRIA-42-D020. Legião da índia —

2, lihlijm, 5h20m, 7, 8h40m e 10b
20m.

Centro
CENTENARIO-43-SD-13. Al vem o Ba-

rão.
C1NEAC-TR1ANON-42-6021. O correio

das planícies.
COLON1AL-42-8512. O corcunda ric No-

tre Dame.
FLORIANO-13-S512. Homem de bronze

ArtiuiA-ü-S-biil*. Homem ue oiunze
— 2, 4. 6, 8 e 10.

METRO-T1JUCA-48-S840. Pandora.
OLINDA-4S-1032. O corcunda de Notre

Dame.
TUUCA-48-1518. Presença de Anita.

Outros Bairros
AVENIDA - 4S-1667. Mulheres cm pe-

rigo.
BAND10IRA-28-7D75. Abbott e Costrilo.
CA'l'UMBl-32-2081. Tarzan e as sereiaa.
ESTACIO.DE SA'-32-2'J23. Serras san-

grentas.
KI.UMINENSE-2S-1-1U4. O gostosão.
GRAJAU'-:iS-i;ill. O terceiro homem.
HADDOCK LOBO-48-D6IU.
LINS-Tarzan o a caçadora.
MÁRACANA-4S-1U10. Branca aelvagcin.
lURATINl-As voltas com fantasma.
FAROQUIAL-Muior «lim o odiei.
S. CRISTÓVÃO - 4S-4U20. Ciúme qut

mata.
SANTA ALICE-Assim quero viver —

2, 4, 6, 8 e 10.

w

tf i
Á.\ 1:y l .;

I

Cigarros

Kennedy ———
nova mistura para ./^^^^^^,

I 

satisfação do carioca! I Jr _ wyii/dTm

Cri 
2.60 | fp£fflW& \—Á^^~~~r —T \0tffiT0j

¦fty^r^f npM Bk lãaWa\W^^\T \ ^BH I Etn cado 2a. gravata, §1
l^àLíàJUl-LJW»»^ ^iPiL^k \ \ k ¦¦ 1 camisa, meia, etc, um 11¦ i>l|"j[a/J7TJ-f£[*mm\WmWL*^i \ ^^ \ 

* 
m ^JÊ*m 1 desconto de 50°lo. 11

^^^^^^^X ^ V». Í*J^Ç\\ \ *^J I Gravatas SEDA PURA j
WL . ^k ^Sa***\ V^^ *\ Im^^mU 1 Uma é boa

^^^ ^A \ ^ ^méíf^\. \ \^V \ V^-fl 1 A 2a> com 50%  5°-°° ;;BF ^^ ^^mm^^^A W\ V^S^hI m DuaB * melhor  ISO.oe I

A 3*1^' ^ OifÍ 1 Cairmos SPORT

^k V V\\ W S^^m3aW\\\m ÍTWjTS 1 Uma é boa  80,oo W
^^ 

\*i^^\ 
X A JpSammmmm^^mri^fyTM | A 2a. com 50%  40,oo W

H^k X-.«a^^X. \ X ^9Êldmmmmw^^Ê li J \^1 *¦ L^T-ll H Duas é melhor  120,oo m

\P^ llíillHlT! flwClwlVfí* iv. RIO BRINCO, 120-Galeria loja 32

'' WSãmSíi IKflfck " WiiliJiiilUIli iHllf

t^VS^^^{\®MÊa\^m^^

- ••'

PARA HOJE
des mundiais. 18.20 - Boletim espor-
tivo. 18 40 - Domingo esportivo Flu-
minense. 19 - Flagrantes da cidade.
19.05 - Chegadas e rateios 19.35 - Ao
compasso das maracas. 20 - Fatos em
foco. 20.05 - Música dos continentes.
21 — Comentário do dia. 21.05 - Re-
senha esportiva dominical. 21.35 —
Miscclanea sonora. 22 — Esportes
nmadoristas. 23 — Atualidades mun-
dials. 23.10. — Ultima edição de rá-
dio esportes Gagliano Neto. 23.30 —-
Boite dos 1.0.10. —0.57 — Ultimas e
primeiras do esporte, 1 hora —- En-
cerramento.

RADIO CLUBE (PRA-3)

18.30 - Chá Dançante, 20 - Panora-
ma Fluminense. 20.10 — Itália Etor-
na. 20.58 — O mundo cm 4 minutos.
21 — Resenha Esportiva. 21.40 — Or-
queslras Diversas. 22 — Ritmos de
carnaval.

RADIO NACIONAL (PRE-8

18.30 — A felicidade bate à sua por-
ta. 19.30 — Tancredo e Trancado.
20 — E' uma coisa linda. 20.25 —
Repórter Esso. 20.30 — Piadas do
Manduca. 21 — Nada além de dois
minutos. 21.30 — Papel Carbono.
22.10 — Programa dc Pagano Sobri-
nho. 22.35 — Resenha Esportiva. 23
— Informativo da R. Nacional. 23.30
-- Suplemento Musical. 23.45 — Rit-
mos da Panair no Ar.

RADIO TUPI (PRG-3)

18.30 — Carnaval vem ai. 19.05 —
Aperitivos Dubar. 19.30 - Dlvertimen-
tos Serva. 20 - Calouros em desfile.
21 — Alvarenga e Ranchinlio. 21.30
¦— Resenha esportiva. 22 — Panorama
musical francês. 22.35 - Suplemento
do grande tornai Tupi. 23 — NlRht
Clube. 0.25 de segunda-feira — Pri-
meiras do dia. 0.30 — Encerramento.
O Cacique informa às 12 e às 19 ho-
ras.

RADIO MAUA" (PRII-8)

18. — Estado do Rio em Revista.
19.30 — Vozes do Brasil. 20 — Aula
de Português. 21 — Hora do Exercito.
21.30 — Turma do Bate-Papo.' 22 —-
Noticias do Turfe. 22.15 — Resenha
Esportiva. 22.30 — Emissoras Ameri-
canas Voz da América. 23 — Carna-
vai H-8. 23.45 — Jornal Falado
Mauá.

RADIO GLOBO (PRE-3)

18.20 — Suplemento musical. 19 —
Jornal 19.05 — Revista de Portugal.
20. — Sociais Infantis. 20.05 —. Do-
mlngo Esportivo. 20.45 — Música de
CarlMval. 21.45 — Mesa Redonda. 23

Jóias Musicais.
RADIO GUANABARA (PRC-8)

18.30 — Repórter Guanabara. 18.40
Música variada. 19 — Rádio baile.

A VOZ DA AMERICA (Nova Vork)
21.30 — A semana em revista. —

Concert Hall. 21.57 — Ultimo boletim
de noticias.

BRISTISH BROADCASTING
(BBC — Londres)

20  Sumário das noticias. — Letras
e Artes. 20.25 — Resumo dos progra»
mas da noite. 20.30 - Real Orquestra
Filarmônica, sob a regência de Sir
Thomas Beecham. 21 — Noticiário.
21.15 — A Angustia Ocidental — n.o 1
a raiz do mal c o mal da raiz, pa-
lestra de Salvador dc Madariaga.

RADIO TAMOIO (PRB-7)

15 —Coquetel musical. 19 — Hora
do agricultor. 19.30 Rádio-baile
Tamolo. 2015 — Esportes em revista.
20.30 — Continuação do Rádio-baile.
21 — Ritmos da Sinter. 22 — Conti-
nuaçfto do Rádio-baile. 24 — Encerra-
mento.

EVA TODOR e- seu novo galã,
— o nsiro de cinema Jorge Dó-
ria, ensaiando a comédia, que,
marcará a' volta da popular
alriz ao Teatro Serrador. A pe-
ça de estréia, será "A amiga da
onça", de Bekeffi e Stella, em
tradução, e adaptação de Forma-

neck e Luís Iglésias

Traição no lrar-

«Encontrei-me com a
felicidade» só até o

dia 17
A Companhia dn Mtllon Carneiro

está apresentando no Teatro Rival a
comédia «Enconlreime com a Foliei-
dades de Luiza Rodrigues Alves. Devi-
«lo ao contrato dc Milton Carneiro com
o proprietário do tcatm, a comédia só
ficará cm cena até o dln 17,

6X6RC1T€
SUA MEMÓRIA3

L E I T O It — lícspunda men-
lalmentc as perguntas abaixo <
confronte as suas respostas com

as nossas que seráo • publicadas
terça-feira:
13061 — Onde nasceu Vitor Hugo?

*
13062 — Quem foi o donatário da

Capitania de São Vicente?

13063 — Qual ê o nome vulgar da
hexa - metileuo - tetra -
amina?

13064 Onde nasce o rio Paraíba
do Sul?

13065 — Quem escreveu o livro
"Confiteor"?

AS CINCO PERGUNTAS DE
ONTEM E AS RESPECTIVAS

RESPOSTAS

13050 — Qual é o objeto da Catóp-
trica? — A reflexão dos
ralos luminosos.

13057 — De onde provém o ndjeti-
vo "dantesco"? — De Dan-

te, devido ãs descrições
do "Inferno".

*
13058 — Que é uma planta flcóide?

— Semelhante às algas.
*

13059 — Como se chama cientifica-
mente o Jacarandá? —
"Machoerium Vlllosum".

13060 — De quem é a frase: "Ma-
tai-mc, mas não violeis a
liberdade da Assembléia"?
— O convencional francês
Fcraud, que se opunha à
Invasão da turba na As-
sembléia, deitado no por-
tal da entrada, sendo
morto com um tiro.

Luiza Camargo, numa cena de
"O culpado foi você".

A comédia do deputado Nelson Car-
nelro vai deixar o carttaz do Teatro
Glória, cm meio a um sucesso dc bilhc-
teria, tanto mais expressivo quando so
trata do um novo autor, «iuc se deci-
dlu a lançar seu original nesse periodo
ingrato para a vida teatral. «O culpado
foi vocês, estreado a IS de janeiro,
inicia agora sua última semana. So-
mente ató 17 du corrente a peça divor-
clsta estará em cena.

Os três principais pcrlis da' come-
dia, ou seja o deputado Costa Ara-
gáo (Edmundo Maia», a solloirona
Mnmó (Ligia Sarmento' o o boa vida
Anselmo ( André Villin) serão duran-
te multo tempo lembrados pelos assis-
tentes ilo Glória, no lado do desempe-
nho dc Maria Castro, Mario Brnsini,
Isa Rodrigues e outros, sob a direção
du Rodolfo Míiycr.

HOTEL
REGINA-CELIA

Aliigam-Ho apartamentos o «|uar-
tos moblliados, móveis novos, um
palacete «lo luxo no centro do nm
belo jnrdini Elevador Otis, sara-
gem. JPrècos — casal: 1(10,00, sol-
loiro, 100,00 por dia com refek-ão
à rua Desembarg-ador Isltlro, 135.

Traça. S. Pena — Tel.: 48-61»!

Sindicato dos Músicos
Profissionais do Rio

de Janeiro
ÀSSKMUI.ftIA GERAL

EXTRAORDINÁRIA
SAo convidados os srs. associa-

dns para se reunirem em assem-
liléiiv geral extraordinária nu dia
11 do andante, As 14 horas, em
nossa sede social, para deliberar
sobre a seguinte ordem do dla:

») Anistia
b) Interesses gerais.
Gabinete da Prcsldcncln, 5 de

fV-verelrti do 1952.
DR. JOSÉ WE1.ERSON NOG. DA

GAMA
Presidente

GUARAN1-32-5651,
West.

IDEAL-42-1218. Perdida.
1RIS-42-121S. Legião da índia.
MARROCOS-MissSo dc vingança.
MEM DE SA'-42-2232, Branca selva-

gem.
liAPA-22-2543. Correio do inferno.
PAR1S1ENSE-22-0123. O corcunda de

Notre Dame — 2, 3h40m, 51i2um,
7, SIHüm e 10h20m.

PRESIDENTE-42-7128. Carne c alma.
PRIMOR-13-66S1. O corcunda de No-

tre Dame.
RIO BRANCO 43-163'J. A esposa de

Monte Cristo.
S. JOSE'-42-0õ!»2. O tiomem e a Desta

— 2, 3h40m, 5h20m, 7, ShlOm e
10h2Um.

Zona Sul
ART-PALACIO-Oarne e alma — 2, 4,

6, 8 e 10.
AZTECA-0 homem e a Desta — 2, 4,

6, 8 c IU.
ASTOR1A-47-0166. O corcunda de No-

tre Dame.
BUTAKOGO-Bianca selvagem.
FLORESTA-26-6257. Os mortos falam.
GUANABARA-26-933!). Só resta a lem*

branca.
lPANEMA-47-3800. Homem de bronze
LEBL0N-27-7SUJ. Mulheres cm perigo

2, 4, 6, 8 e 10.
LBME-37-6412. Pegando touro á unha

6, S o 10.
METRO-COPACABANA • 37-US»J8. Pan-

dora.
MlRAMAR-llomem de bronze - 2, 4,

0, 8 e IU.
NACION AL-2S-6072, Tripoli.
PIRÃJÀ'-47-2668. Branca selvagem,
P0L1TEAMA-25-1143. No, No, Nanelte.
RITZ • 37*7224. O corcunda dc Notre

Dame.
R1AN-I7-1M1. Mulheres em perigo —

2, 4, 6, 8 e IU.
ROX\'-27*S215. Legiáo da índia.
S. LUIS-23-767!». Homem dc bronze —

2, 4, 6, 8 e 10.
STAR-26-2250.

Tijuca
AMERICA-4S-451H. Legião da índia —

2, 4, 6, 8 e 10.

VELO-4S-J3S1. Clube Havana.
VILA ISABEL-38-1310. Amor íiuiesto.

Subúrbios da Central
ABOLICAO-O ímpostoi.
ALl-A-Meu coração tem dono.
BANDEIRANTE - 211-3262. O amanhi

que não virá.
BARuNESA-MIlagres de amor.
BENTO RIBEIRO-Ali Babá e 03 40

ladrões.
CAMPO GRANDE-A coragem «lc Lassi».
CUkLllo ímh.'1'O-a sombia üo poente.
EDISON-Quanrlo canta o coração,
COELHO NETO-Tormento cie urna gio-

ria.
IRA.IA'-i-'úi-la dos Peles Vermelhas.
JOVIAL-P.ctacca.
ME1ER-2Ü-1222. Muro «ic trevas.
MADUREIRA-20-S733. Terrível SUSpel»

ta.
MODELO-O príncipe liuirfto. ¦
MASCOTE-2'.i-Ulll . O corcunda de No-

tre Dame.
MODERNO-Cupiuo valentão.
M. CASTELO-Legiâo da Índia.
PALÁCIO VlTCiRIA-lS-1071.
PlLAR-Escnndalosa.
PIEDADE-2U-6D32. O intrépido general

Custei.
PROGRKSSO-Inferno nos trópicos.
HU1NT1NO-2U-S23U. Mares sangrento!.
REAL-A mulher do cais.
RiDAN-4U-lu;i3. ViiiKJidoi impiedoso.
S. FRANCISCO-Lliz dos meus olho».
S JORGE-Luz dos meus oinos.
SANTA CRUZ-A mulher da cidade.
TODOS OS SANTOS-40-030U. Legião ln

vencivel.
nUNDADE,r40-3S3!S.
TROEICAL-Barrlcada,
VAZ LOBO-Mulheies em perigo.

Subúrbios da Leopoldina

ORJENTE-30-1131.
PARAlSO-oU-llltiU.
PENHÁ-30-1121.
RAMOS-30-1S8U.
ROKARIO-JIU-IW.». Homem de broi,i.,
D. PEDRO-Branca selvagem,
SANTA CECILIA-30*1S23^--
SANTA llELENA-30-2060.

Ilha do Governador
OUARABU-Bomba, o fulio das aeUat.
[TAM AH.
lARDIM-Olhando n morte de tient».

Nilópolis
N1LOPOL1S-0 ódio (• cego
IMPERIAL.

Caxias
C/VXIAS-Tarzan e a escrava.
SANTO ANTÔNIO.

Nova lgua;u
VERDE.

Niterói
BOAVENTUDA-0 solar das a!n*.ij= r»>r-

didas.
EDEN-O grande BaDC Rult.
ICARAt-Veneração
IMPERIAL-CIúme que mala.
UDKON-Hunietii de uronze.
PÀLACE-Pacto sinistro.
PARAISO.
KIO BRANÇO-Eu matei Jcsslc Jau,—.
S. JOSh/-B;irreira de sangue.
SANTA ROSA.
VITCiillA .

Petrópolis
CAPITOLIO-Desculpe a pncira.
D. PEDRO-0 cabine dos turunas.
ESPERANTO,
PETRÔPOLIS*»Vtullieres em perigo.

São Mateus
SAO MATEUS,

Volta Redonda
SANTA CECtLIA-Escrava Isaura.

Vila Meriti
GLORIA*C,ir.';Ao prometida.

AVISO
Pedimos aos senhores gerentes de

•Inemas »iue nus comuniquem com
1 necessária antecedência aí àlte*
caçoes dos respectivos programas,
i fim do evitai «pie o púnlico seja
nal informado sobre os filmei «ra
-xiblçfto. Tel.: 42-'-'J10, ramal '.»,

las 10 às 18 horas.

ESTENO - DACTILÔGRAF
OS.LABORATÓRIOS ENILA S. A., rua Riachuelo, 242 admi-

tem uma com bom conhecimento da língua portuguesa. Nâo

se trabalha aos sábados.

Prensa para enfardar
Hidráulica, pressilo 30 tonclas 1 x
50 metros — CrS 18.000,00 -- Rua

do Propósito, 20

MÁQUINA REGISTRADORA
MÁQUINA DE ESCREVER

Especialistas Europeus. Con-

sertam qualquer tipo de má-

quina. Tratar Rua do Livra-

mento, 71- Tel.: 43-9917.

STUDEBÀKER 1948
Vende-se em estado de novo. Qua-

tro portas, estofamento couro —

Telefone: 26-3970

Sabão em pó
AMOEDO
Super concentrado

Qualidade excepcional

Para tanque ou máquina

¦aayBSBJB

VÁ EXPERIMENTAR
GRATUITAMENTE

o delicioso sabor da

PASTA DE AMENDOIM SAÚDE
e da

MARGARINA SAÜDE
em apetitosas amostras preparadas com

esses saudáveis produtos e GANHE UM

EXCELENTE LIVRETO DE RECEITAS
CULINÁRIAS.

Demonstrações entre os dias 7 e 16
do corrente na

SEARS ROEBUCK - 2." ANDAR
Praia de Botafogo, 400

9

VA VÊR HOJE NO

TEATRO GLÓRIA
às 16 — 20h 15m e 22h 15m"0 cubado foi você!"

| A vitoriosa comédia do deputado NELSON CARNEIRO, sob a
* 

direção dc RODOLFO MAYER. Com LIGIA SARMENTO, AN

DRE' VILLON, MARIO BRASINI, MARIA CASTRO, EDMÜN

DO MAIA e outros — Sòinpntp ate q dia 1"

 UMA COMÉDIA QUE DIVERTE E APAIXONA

Jm



TELEFONES MAIS ÚTEIS
*

Pronto Socorro : — Tosto Central —
22-2121; Méier — 29-OOD'l; M. Couto —
l"*-0097; G. Vargas - *J0-2289;IC. Cha-
gas - M. Hermes 606; R. Faria - C.
Grande 6G6; Pedro 11 - S. Cruz 271.
Cnrpo de Bombeiros: — Posto Central
22-2044; Est. Marítima — 43-0553;

Aqui tem o leitor a relação dos tolefones
mais utols, que o livrar Ao tina dificuldades

mnls urgentes:

Queixas c Reclamações do "Diário
dc Noticias": — 42-2010 — Ramal 9.
Polícia Civil: -— Rádio Patrulha: —
22-4242; Del. Econ. Pop. — 22-2303.
Delegacia do dia: — Telefone: —
42-9614.
Reportagem dc Policia do "Diário
dc Notícias": 42-2910 — Ramal 15.
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SEGUNDA SEÇÃO Domingo, 10 dc. fevereiro dc 1952

NAVIOS A SAIR
Wavios Saem Destino Tels
Chul 10 Parnaiba . 43-2708
L. Panamá .
Gacsterland
Grenanger .
Graiglás . .
Cometa

10 Baltmoro . 23-1771
10 B. Aires . 
11 Vancouver 23-0416
11 Hamburgo
11 B. Aires

Ana 12 Florian. 23-0742
Santa Maria . 12 P. Alegre . 23-1701

ARRECADAÇÃO
Cr?

Renda Federal
A. Reccbedoria arreca-

dou ontem 2.270.418,40
A. Alfândega arrecadou

ontem í.884.082,00
Renda Municipal:

\ Prefeitura arrecadou
ontem . 31.432.230,TO

OS MÉDICOS
Distribuídos por zonas os Hospitais e Serviços do Distri-
to Federal — Nova reunião, amanhã, para o trabalho de

organização das equipes
Apressa-se a votação do projeto 1.082 na Comissão de Justiça da Câ-
mara dos Deputados — Chamado a todos os médicos da capital — Visi-
taram o Senado os profissionais de nível universitário superior — Pos-

sibilidade de cindir-se o veto ao projeto 671

PARA A GREVE E PARA A ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO
Nunca o aluguel atingiu o preço astronômico atual

EM 
SUA ÚLTIMA reunião, a

Comissão dc Defesa Pro-
fissional da Associação

Médica do Distrito Federal tra-
tou da organização da greve
e assistência de urgência à po*
pularão. Nessa reunião, a que
compareceu grande número de
módicos, ficou resolvido que os
Hospitais e Serviços, do Dis-
trito Federal ficariam dividi-
dos em zonas, para melhor
orientação dos trabalhos para
a greve. Foram constituídas
cniiiissões para visitarem os
Hospitais e Serviços da Zona
do Centro e convidar, os colegas
para a reunião do amanhã, às
21 horas, na sede da AMDF, à
rua Senador Dantas, 7-A — &'
andar. A AMDF está pedindo o
comparecimento de todos os
médicos dos hospitais e servi-
ços da zona do centro, tendo em
vista a aprovação do projeto
108250.

Estão compreendidos na Zona
do Centro os Hospitais c Servi-
ços situados tia praia Verme-
lha. Botafogo, Laranjeiras, Fia-
mengo. Centro da Cidade, Está-
cio de Sá, praça da Bandeira,
Engenho Velho e São Cristo-
vão.

A AMDF prossegue ativa-
mente na luta junto à Câmara
dos Deputados, pela aprovação
rio projeio que equipara todos
os médicos funcionários aos ro-
locas da Prefeitura rio Distrito
Federal. O sr. Benjamim Fa-
rah, que havia pedido urgência

fr

para a votação do projeto 1082|
50, informou que, a seu pedido,
a Mesa da Câmara enviou ofi-
cio à Comissão de Finanças,
solicitando que o projeto fôsse
votado o mais breve possível,
na referida Comissão. Por êsse
motivo a AMDF está concitan-
do todos os médicos a compa-
recerem, amanhã, à Câmara
dos Deputados, a fim de acom-
panhar os trabalhos».

CHAMADO AOS MÉDICOS
Foi enviado aos médicos do

Distrito Federal, pela AMDF,
o seguinte telegrama:

«A Associação Médica do Dis-
trito Federal visando estudar
as medidas que assegurem o
êxito* da campanha de equipa-
ração dos médicos federais, au-
tárquicos, paraestatais, órgãos
autônomos a colegas da Prefei-
tura Distrito Federal, decidiu
preparar a classe para a even-
tualidade da greve. Nesse sen-
tido deliberou convidar todos
os colegas dêsse serviço, para
se reunirem amanhã, segunda-
feira, dia 11 do corrente, às
21 horas, em sua sede, à rua
Senador Dantas, 7-A — 6'' an-
dar, a fim de acertar as provi-
dências para mais perfeita or-
ganização da greve em perspec-
tiva. Certo do comparecimen-
to dos ilustres colegas, anteci-
po o nosso agradecimento. —
as.)\Ermiro de Lima, presiden-
te».

VISITA AO SENADO
Os profissionais municipais de

nível universitário superior es-
tiveram, sexta-feira última, no
Senado Federal, onde fizeram
entrega ao sr. Marcondes Fi-
lho de um memorial consubs-
tanciando as aspirações dos pro-

fissionais ainda não reestrutu-
rados no padrão «O», com au-
mentos qüinqüenais de 20%.
Tendo à frente a Comissão Exe-
culiva do Maspnus, constituí-
da pelo engenheiro Andrade
Sobrinho, pelo agrônomo Car-
los Taylor e pelo médico Cunha
Melo, manifestaram esses pro*
fissionais a esperança de que
os senadores da República en-
contrariam uma fórmula, capaz
dc dar aos técnicos da Munici-
palidade uma melhoria de sa-
lário, que lhes permitisse fa-
zer face ao crescente aumen-
to do custo de vida. Foi abor-
dado, então, o ato do prefeito
vetando totalmente o projeto
671, tendo sido aventada a pos-
sibilidade de cindir-se o veto,
levando em conta o precedente
aberto pelo Senado, ao dis-
culir o veto n' 20, de 1949,
quando um veto total do ex-
prefeilo Mendes de Morais foi
cindido, conforme publica o
«Diário do Congresso Nacio-
nal», de 15-10-1949, parecer n»
1.283, do sr. Ferreira de Sou-
sa. O senador Marcondes Fi-
lho manifestou a sua simpa-
tia pela causa dos profissionais
de nível universitário superior,
adiantando que faria ler o Me-
morial entregue, durante o ex-
pedienle de amanhã, do Senado,
providenciando, ainda, para que
o mesmo chegasse às mãos da
Comissão do Justiça do Senado.
Novo memorial será' entregue,
especialmente aos membros da
Comissão de Constituição e Jus-
tiça do Senado, abordando de-
tidamente a possibilidade de
cindir o veto e estabelecendo-
se as razões pelas quais êle
deve ser cindido.

Querem oitenta por cento de aumento
os trabalhadores em calcados

Assembléia geral da classe, amanhã
Em nome do Sindicato dos Traba

lhadores nas Indústrias de Calçados c
de Luvas. BOlsas e Peles dc Resguardo
do Rio de Janeiro, quo congresso 3
mil associados e representa 27 mil
prolissionais dessa categoria, estiveram
nesta redação os srs. Edson Alves de
Sousa, l.v sccrclário José Lopes Gui-
mariios Filho, .Toíio Guilherme, e Ama-
ro Francisco da Rocha, da comissão de
salário, e Gcrvásio Teles, Genésin Gui-
lhorme da Cosln, Rubens Fagundes,
João Sllva e Francisco Avam Ortcga,
associados.

Palestrando com a reportagem, anun-
ciaram uma grande assembléia da cias-
se, a realizar-se amanhã,na sede do
Sindicato, praga 11 de Junho, 102
sobrado, as IS horas, em primeira
convocação, e ás 1!) horas, em segun-
da, convocação, para o qual solicitam,
por nosso Intermédio, o comparecimen-
to de todos os trabalhadores das qua-
tro categorias entelxadas pelo Sindl-

oucato, quer sejam sindicalizados
não.

Nessa reunião a mesa diretora sub-
metera à assembléia uma série do pro-
blemas do interesse da classe, íigu-
rando como principal questão a ser de-
batida o aumento de salãrlos
pleiteado por todos os trabalhadores dn
mesma. Será proposto ao CNamu ria
assembléia um pedido de aumento ge-
ral de K()%.

Essa base, esclarecem, já loi dis-
cutiria pela diretoria do sindicato, cm
reuniões sucessivas com representantes
operários riu fábricas, tendo-se chegado
ii conclusão que essa base é uma bnsò
mínima para atender, apenas, as neces-
sidades mais imediatas da classe, lace'
ao aluai custo da vida.

O que se deliberar amanhã, será ob-
jeto de entendimentos com o sindicato
pattronal, e o resulado destes, por
sua vez, será comunicado ao Depar-
tamento Nacional do Trabalho,

Cerca de 50% dos inquilinos nunca puderam deixar de
fazer sublocações — Mais de 40.000 pessoas foram pos-

tas no olho da rua o ano passado
Esclarecimentos da Aliança de Solidariedade e Proteção aos Inquilinos

Recebemos:
«Continuando nos seus apelos

públicos aos poderes constituídos
da República, no sentido de se
solucionar o problema da loca-
ção de imóveis, a Aliança de So-
lidariedade e Proteção aos Inqui-
linos vem dizer o seguinte:

O aluguel de casa, apartamen-
to, cômodo, no Rio de Janeiro,
sempre foi o maior absorvente da
renda e o mais pesado encargo
de todos os chefes de família
nao proprietários.

Ja em 1942, quando o salário
mínimo era de Cr? 240,00 men-
Bais, ninguém alugava uma casa
ou apartamento na zona sul por

menos de CrÇ 300,00 a Cr$ 500,00
e na zona norte por menos da
Cr.$ 150,00 a Cr? 300,00. Quer dl-
zer, o aluguel do domicílio do
cidadão carioca sempre foi caro.
Todavia, nunca atingiu o preço
astronômico da atualidade.

Em vista dêsse estado de coi-
sas, quase 50% dos inquilinos
do Rio de Janeiro nunca pude-
ram deixar dc fazer subloca-
ções.

. As sucessivas leis de inquill-
nato, desde agosto de 1942, têm
trazido apenas paliativos, pois os
legisladores, ao que parece, nao
se aprofundam no problema com
ânimo de resolvê-lo. A última

lei, isto é, a 1.300, que está em
vigor, é prejudicial aos inquill-
nos sob quase todos os aspectos.

A liberação dos alugueis dos
prédios vagos e dos que se va-
garem na sua vigência; a per-
missão ao promitente comprador
de pedir o imóvel; a proibição
da sublocação parciaj; a facul-
dade do locador cobrar as despe-
sas de condomínio, (jã revogada,
mas vigorando clandestinamen-
te); a permissão ao proprietário
de pedir o imóvel locado, meu*
mo morando em prédio próprio,
além de outras facilidades para
despejos, contribuíram para o

(Conclui na 8.' página)
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FOTOGRAFE
m mmwi

COM OA
PRINCIPAL BOX
a máquina especialmente
fabricada para os foto-

grafos amadores.

Lente luminosa
t Diafragma c/ 2 aberturas

Filtro amarelo para pai-
«agens

"* Obturador c/2 velocidades

E CUSTI HPEKIS

Ficarão sem energia
Vistoria na rede, hoje, em Nilópolis, Gávea,
Mangueira, São Cristóvão, Rocha, Méier, En-
genhò Novo, Cachambi, Irajá, Jacarepaguá,
Engenheiro Leal, Bonsucesso, Ramos, Olaria,

Santa Cruz e Rio Comprido

CR$ 1409
ACOMPANHANDO

um legítimo filme |pkodak 120-6x9-, M
ii que oferecemos SÊ

até o CARNAVAL. M

i

A fim de permltli a execução dos
serviços na rêelc, haverá inleriupcãn
no íorencimento de energia elétrica,
hoje, dia 10, aos seguintes logra-
(louros :

E.M NILÓPOLIS — Município de
Nilópolis — Ruas Morais Cardoso,
Ema de Abreu, Maria Monteiro,
Fernando Mendes, Maria de Alhu-
querque, Georgina Moreira e Fran-
cisca do Almeida.

NA GÁVEA (das 9 fts 15 lioras)
Estrada da Gávea e trecho da ave-
nida Nioméior, enlre os postes
2.321/40 e •J.:!21/70.

EM MANGUEIRA (das 9 às 11
horas) ¦— Trechos da avenida Bar-
tolomeu dc Gusmão, entre os postes
369/J, c .'1(59/70, e rua Visconde de
Niterói, enlre os postes 3.367/50 e
3.367/1.

EM S. CRISTÓVÃO (das 12h30m
às lõh3um) — Ruas Dom Carlos,

Associação dos Fiscais
do Trabalho

As 14 horas da próxima quarta-feira,
Inspetores e fiscais do Trabalho reu-
nir-se-ão. no 8' andai do Ministério,
paia reexaminar o plano, há tempos
debatido, de uma associação da das-
se, com objetivos de caráter técnico,
funcional e social.

Novos horários
dos trens su-

burbanos
NAO FOI MARCADA A DATA

EM QUE ENTRARÃO EM
VIGOR

Ao contrário do que foi pu-
blicado, ontem, por um vesper-
tino, não está ainda marcada n
data do início dos novos horários
dos trens suburbanos e de pe-
queno percurso. E ' o que aíir-
ma uma nota fornecida pela
Agência Nacional que, por sua
vez, cita como fonte de informa-
ção, o Departamento de Rela-
ções Públicas, da Central do
Brasil.

DR GASTÃO D. VF.L10SO
ORTOPEDIA — FRATURAS

Av. Almirante Burros», 72 — 5.'.
nndar, sala 507 — Tel.: 52-1039.

DR. P3ZZOLANTE
Itim — Impotência — Ovario» —
Itlcnurragia — Iteumátlsmu — Be.
xiga — Próstata -— Uretra. Tra-
lamento rápido, sem dôr Apare*
llint-ein moderna G.E. (febre io-

cal) Assembléia. «7 — 2.» —
T. 22-8472 — de 8 às 18 hs.

São Januário, , Argentina. Teixeira
Júnior, General' Argolo, Abílio, Fer-
reira dc Araújo. Amazona, Henrique
Chaves. Reservatório c Vieira Bue-
nn; (rias 7h3fJm às IS horas) —
Ruas Antunes Maciel, Eduardo Pra-
do o São Cristóvão.

NO' ROCHA «das 12h."«)m às
lõhSOm) — Ruas Dr. Garnier, Alui-
sio Azevedo, o Ana Guimarães, e

.(Conclui na 8.1 imgina)

Discutirão o aumento
do funcionalismo

O Conselho Deliberativo do Grêmio
dus Oliclais Administrativos, Escritura-
rios o Dactilógrafos Federais está con-
vacado para uma reunião extraordiná-
ria na próxima quarla-feira, às 17h')0m,
em primeira convocação, c às lShllüm,
em segunda, a fim de discutir a ques-
f.iio do reajuslamcnlo dos vencimentos
do funcionalismo. . .

A reunião terá lugar na sede da
entidade, avenida Presidente Vargas,
no 1.171, sobrado.

DR, FERNANDO PAUÍINO 
"

Cirurgia e Urologia
CASA OE SACOE SAO MIGUEL
Kua Conde de Irajá, 420 — Bo-
tafogo. Tels.: 46-0808 e 26-2041.

TOSSIU!
Não deixe t*ue as Bronqultcs ou
Rouqutdões ameacem sua saúde.
Ao primeiro acesso de tosse, tome
«Sutosin», o antissético das vias
respiratórias. «Satosin» elimina a
tosse, dá novas forças e vigor.
Procure na- farmácias e droga-
rias «Satosin» quo combate as
bronquites, as tosses e as conse-

quência., dos resfriados.

MÁXIMOS JUROS

Serviço exlra-rápido

BANCO
OLIVEIRA ROXO 7.1

No ponto mais central
da cidade

R. MIGUEL COUTO, 7
anos:
sob a mesma

direção

• i^«g|M^ :-¦.-. yy.'. -¦¦

0T1CU
PRIRCIPIL
A PRINCIPAl ÓTICA DA CIDADE

RUA BUENOS AIRES, 208

AV. RIO BRANCO, 172

¦ EMITEMOS PELO REEMBOLSO

Ortopedia DR. ENÉAS BALESDENT
*f>(. Hosp. Servidores «lo Estado

FratUraS Radiologia óssea — Raio X a domicílio.
Cons.: — Rua Santa Luzia, 732 - Sala 1.009 - Terças, quintas e
sábados. — Tel.: 22-9563 - Ambulatório: - Avenida Mem 0o. S&,
230-A - Segundas, quartas e sextas-feiras - Tel.: 32-ol40. R.: 27-16BU.

CLÍNICA DE OLHOS SANTA LUZIA
TRATAMENTO DAS DOENÇAS DOS OLHOS

óculos - Operações — Diariamente, das 8 àsj' «o*
Avenida Mem de Sá, 41 — 1° andar — Tel.: 22-323.1.

lioras.

[nervosos
Dr

Distúrbios neuro-sexuais, cir-
culalórios, gastrointestinais.

Insônia, Angústia, Manias, Vi-
elos, Esgotamento, etc.Asthon Bahia

1-SlCOTERAl'IA
AVENIDA KIO BRANCO, 173 - 17" ANDAR -- SALA 1.701 -

\s segundas,* quartas e sextas-feiras,
marcada: — Tel.

de 14 ns 20 borns. Horn
iü-8870. 

O edifício «Helena» será sem favor o mais imponente conjunto residencial da Ca-

pitai da República. À rua das Laranjeiras n. 29, quase em frente ao Largo do Machado.

Em centro de terreno e recuado 21 metros da rua.
HALL DE ENTRADA PRIVATIVO COM ELEVADORES EXCLUSIVOS PARA CADA BLOCO DE 2

APARTAMENTOS POR ANDAR.
APARTAMENTOS DE FRENTE COMPLETAMENTE INDEVASSÃVEIS  IA™**-*,
A POTCOSMINUTOS DO CENTRO DA CIDADE, COM TODOS OS MEIOS DE TRANSPORTE.
Apartamentos de sala, 3 quartos, ou sala e 2 quartos, e dependências completas.
Preços a partir de Cr$ 410.000,00, grande facilidade para a parte nao financiada.

exT^as SANTOS VAHLIS RUA DA ASSEMBLÉIA
]V í 04 _ 4,9 ANDAR

íJL
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POSTALISTAS
As ínscrlçilcs serão abertas pel<
DCT ii» fim do fevereiro. Tfida .:
matéria, curso completo, efictent»-:
Cr$ !í 10,00. Outros concursos po.
correspondência: Fiscal do Impôstc
do Consumo — Banco do BrasU —
Escrivães de Coletorias — FISCA»

OO MIN. do TRABALHO.
PKOF UARIMSU FILHO —

MEM DE SA, 10»
KIO DE JANEIRO

PRÓTESE
últimas turmas para o próximo
ou-ame no mais antige e completo
estabelecimento especializado. Res-
iam poucas vagas Instituto Be-
nasrenca. Pça. Independência 85
J. e II perto da rua da Consti-
tuicão e rua Maria Calmon 93 —

 Méler. 

Afim issao
TO

•^^^^^^P^^»

O Instituto Comercial Brasil, mo-
delar educandãrk do Centro dn
clC.ade, deu inicio a diversas tur
mas de admissão para menores •
para adultos, ao Curso Comer
ciai em 2 anos. Matérias do Cur
so Comercial em 2 anos; Portu
gues. Inglês, Matemática, Conta
bilidade, Taqulgraíla, Dactllogra
fia, Correspondência Comercial .
Direito Comercial, Estatística *i
Caligrafia. INSTITUTO COMER
CIAI. BRASIL — Rua Uruguaia
na n. 114, e llli, 1.', e 2.<-ands

MATRÍCULAS
ABERTAS

CCKSOS

DIURNOS V NOTURNOS

PRIMÁRIO
GINASIAL

CIENTIFICO
CLÁSSICO
Comercial Básico

Técnico em contabilidade

EDÜCANDARIO
RUY BARBOSA

Rua Gago Coutinho, 28
Telefone: 25-6931 — 26-260»

LARGO DO MACHADO

10 DE FEVEREIRO DE 1952
SANTA ESCULASTICA

(Irmíl do grande Sio Bento.
Século VI)

IIOKOSCOFO —- As pessoas nascidas
nesle dia caracterizam-sc pela íl-
delidade, especialmente as mulherus
que costumam ser eNcelenles espo
sas e mães, multo dedicadas uo
lar e muito ciosas dc suas respoi-
sabllldadcs dc donas de casa. Nas
carreiras artísticas costumam en-
contrai' felicidade os nascidos nesío
dia, que não conseguem, contudo,
realizar u seu maioi desejo: possuir
fortuna. Vivem até regular lda.ii*.
sendo comumente, porém, presas ic
crises do hlpocondria.

INFLUÊNCIAS — Com BNCCCão du pe-
queno espaço de tempo iuc vai 'nu
7 fts U horas, inconveniente para
viajar, o dia não apresenta Infla-
ências nocivas para os nascidos de
hoje, cujos números de sorte «6o
4, 5 e 6, nem para as demais ,ies-
soas. E' possível que surjam sur-
presas agradáveis, ao cair da noite
ou as primeiras horas da tarde.

O INCRÍVEL — Em tins do séciuo
XIX a Inglaterra agitou-sc (ela,
sempre tão iria) com terrível de-
bate que apaixonou numerosas ln-
teligéncias de cscol. Tratava-se oucn
e simplesmente de sabpr se as «I-
mas... tinham sexo, ou não ti-
nham..: Oladstoné, o «rnnrio esta-
dista, chamado n opinai, ripclarm
que ns almas conservavat> seu «e\o
depois da morte do corpo, embora
não existissem casais nem amores
no outro mundo». Esplêndido, não
é mesmo?

SABIA? — Segundo alguns velhos :ro-
nistas, Sua Majestade o Senhor liei
D. João VI nãn gostava de trocar
de roupas. Muitas vezes, durante
a sésta do monarca, os seus fAmii-
los se aproveitavam do sono ceai
para cozer peças do vestuário de
5. M. sôbrc n próprio real corpo
adormecido, também realmente, é
claro...

ACONTECEU EM 10 DE
FEVEREIRO:

No Brasil
1811 — Em conseqüência dc .-huvas tor-

rendais, desmorona parle do ve-
lho Morro do Caslelo, soter-
rando várias casas situadas no
Beco do Cotovelo, no Rio rie
Janeiro.

No mundo:
1755 — Falece, em Paris, o grande

Montesquleu, o talento Imenso
do «Espirito das leis», o ana-
lista magnífico de «Grandeza f
decadência dos romanos», em
cujas idéias sc Inspiraram algu-
mas grandes personagens do
mundo.

1890 — Em Bruxelas. Bélgica, verllioa-
se a estréia de «Salambô», i*ipe-
ra em cinco atos de autoria cie
Reyer, Inspirada na célebre obra
prima de Flaubert que conseguiu
realizar notável trabalho de re-
constituição nunca assaz lou-
vado.

EDUCAÇÃO E CULTURA • MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO
(Outras noticias escolares nas 4.*, 7.» e __% pugnas desta secao e8.» página da 3.» gcefio)

Curso de Puericultura
e Administração

Estarão abertas, na secretaria dos
Cursos do Departamento Nacional da
Criança, à rua Senador Dantas, 14 —
31.» annar, telefone 32-7342, até 31
õo corrente mês, das II às 11 horas,
diariamente, c aos sábados, dc 9 às
32 hora-s, as inscrições para o Curso
(íe Puericulturr e Administração, quo
se destina à formação de médicos
pucricultores.

Reunião dos estudan-
tes e diplomados em

comércio
O sr. Jeremias Dutra de Aguiar,

presidente da Comissão Pró-Rcstaura-
ção do Titulo de Contador, convoda os
estudantes de Comércio e os diploma-
dos Técnicos em Contabilidade de 195(1
ci 1953, parn a reunião a realizar-so
no próximo dia 18, às 19h30m, net
Instituto Sinta Rosa, à rua Ramalho
Ortigao. Será expressamente proibida a
entrada às nessoas estranhas.

Óutrossim, avisa as entidades re-
ptesentativas da classe, de todo o ter-
ritórlo nacional, que devem sc comu-
iiicar com o presidente da Comissão,
desta capital, com toda urgência, nn
interesse da presente campanha de rei-
vlndicaçfto.

Qualquer conespondência poderá ser
remetida para a Escola Supnrloi de Co-
mér-to. à praça da República, n,
S? e 60.

COLÉGIO PEDRO II - INTERNATO
Exames de admissão ao Curso Ginasial

Faculdade Fluminense
de Filosofia

Recebemos:
«Finalmente, chegou ao termo final

o célebre Projeto 23. que levou à gre-
ve, desde novembro último, os estu-
dantes das Faculdades de Filosofia cie
todo o pais. Êss*a projeto fora vetado
pelo presidente da República, depois da
aprovação pela Câmara. Agora, apre-
ciando o veto, o Congresso Nacional
vem d econfirmà-lu, jogando por terra,
(issim, o teferido projeto 23, que se
apresentava altamente nocivo aos inte-
iesses das Faculdades dc Filosofia.

A Faculdade Fluminense de Filoso-
lia, através do seu Diretório Acadêml-
co, desde os primeiros momentos, de-
clarou-se solidária com a greve naclo-
nal, sustentando assa atitude até o
desfecho final do assunto, que lhe .íáo
poderia ser mais favorável e bem su-
cedido, como vem de acontecer. Dc ia-
rabens, pois, os estudantes de Ciloso-
fia».

ASSEMBLÉIA GERAL NO DIA 11,
SEGUNDA-FEIRA

A presidência do D. A. da Faculdade
cie Filosofia convoca todos os colegas
para a Assembléia Geral a sei reali-
zada na próxima segunda-feira, 13 dn
corrente, a fim de serem traçadas as
novas diretrizes em relação a greve,
tendo em vista o desfecho favorável do
projeto 23, que vem dc rejeitado. Os
trabalhos terão inicio às 20 horas.

Sâo convocados, para prestarem as
provas escritas de História e Geografia,
que se realizarão no dia 11 às 13 ho-
ras, os seguintes candidatos habilitados
nas provas eliminatórias já realizadas:
Abel Cardoso, Adilson Vila Real, Adol-
to Cardoso, Alberto Machado Correia
Neto, Aldo Herculano de Carvalho Ba-
ker, Altamir da Silva Osório, Aloisio
Hugo Castilho, Álvaro Reis Neto, An-
tônio Lopes da Costa, Atalde Pereira
dos Santos, Bráulio Resende Sampaio,
Carlos Alberto Marques de Almeida,
Carlos Henrique Bravo Galvão, Clóvis
Augusto Mendes de Morais, Dario ae
Sousa, Delflno Carvalho Moreira Lima,
Hely de Abreu, Felício Ivan Dias, For-
nando Ferreira, Francisco Antônio Rizo
Assunção, Gilberto -Lannes Gomes, Gil-
cio Roberto Amaral Martins, Gilson
Dantas N«scimento, Gilson Rocha da
Silva, Guilherme Ribeiro da Rosa, Ha-
mllton Cavalleri D'Oro, Hamilton .lor-
ge Veloso, Hélio Evangelista Barbosa,
Humberto Fernandes Machado, Ivo Mo-
reira de Sousa, João Batista Marques,
João Geraldo Camanho, Jônas Caetano
Damasceno Jorge Alves dos Santos Fi-
lho, Jorge Amorim Braga, Jorge SI-
queira Fernandes, Jorge Ximenez, José
da Costa Pereira, José dos Santos Cas-
tro, Judson Reis, Lebres Avena de Je-
sus, Luis da Silva Fernandes, Luís Fer-
nando Espíndola, Luís Fernando Soa-
res Feitosa, Luís Icotty de Paiva, Mar-
co Antônio de Matos La Porta, Marco
Fábio Weber, Mário Vieira de Almel-
da, Mauro Guimarães, Milton do Rosa-
rio Gonzaga, Mllton dos Santos Bar-
bosa, Murilo Celso de Vasconcelos
Franco, Murilo Ferreira de Melo, Os-

car Boechat Alves, Paulo Rigoni, Paulo
Roberto Gaspar Domlngues, Pedro de
Sousa, Peráclo Santos de Almeida, Re-
nato Alves Bettamio, Ricardo Lisboa ria
Cunha, Rlchard Max Santos Donath.
Roberto de Castro Neves Pinto, Rogé-
rio Suarez Barbosa Lima, Sérgio CI-
cero de Azeredo Galo, Silvio Gonçalves
Cordeiro Filho, Teimo de Albuquerque
Melo, Válter Beltri e Wilson Borges.

NOTA — Os candidatos cujos nomes
não figuram na relação acima não lo-
graram aprovação nas provas elimina-
tórias.

A Secretaria avisa aos interessados
que amanhã, às 16 horas, serão encer-
rados definitivamente os seguintes atos
escolares: inscrições nos exames de se-
lecão e admissSo, renovação de matri-
cuias para os antigos alunos, inclusive
paar os que estão dependendo de exa-
mes de segunda época e inscrição nos
exames de segunda época para os es-
tudantes matriculados em 1951.

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO
E COLÉGIO MILITAR

Professoras üa P. D. F. preparam
para o Instituto dc Educação, Colégio
Militar e Pedro II. Turma a se Iniciar
cm- marco. Informações pelo telefone:
48-8702. Reserva de vaga com antece-
dêncla. Mensalidade Cr$ 200,00. Pa«a-

mento adiantado. Local próximo da
Praça Afonso Pena.

Curso de Nutricionistas
Para mocas que tenham concluído o 2> ano científico, 3' clássico,

ou. ginasial antigo. Direito a ingresso no quadro de Nutricionistas do

S. A. P. S. — Bolsas de estudos de Cr$ 200,00 mensais, para compra

de livros. Matrículas abertas até os dias 20 e 15 de fevereiro,

respectivamente. Informações, na sede do S. A. P. S. — Praça
 da Bandeira, 96 — 8' andar. 

Faculdade de Farmácia
e Odontologia do Es-
tado'do Rio de Janeiro

DIRETÓRIO ACADÊMICO
HORACIO WELLS

SEGUNDA ÉPOCA — O presidente do
D. A., avisa, que as inscrições para
os exames dc segunda época, encerram-
sc amanhã, dia 11.

REUNIÃO — Fica marcada para
amanhã, às 19 horas, reunião com os
alunos do farmácia e diretoria, na sala
Amaral Peixoto.

FARMÁCIA — Todos os alunos dc
Farmácia do 1' c 2» anos, devem reque-
rer exames de segunda época, no prazo
que determina a lei.

CURSOS
MATEMÁTICA e PORTUGUÊS

PARA GRAFICO — SERVENTE DA PREFEITURA E
DACTILÓGRAFOS

Mensalidade: Cr$ 100,00 — Não cobramos jóia nem matricula
i Turmas pequenas. Manhã, tarcltf e ã noite. JUistriDUiçan UK.-t
1 TüITA dos programas. SÜMULAS de acordo com os progrHnjm*
I RUA MÉXICO, 148 - 8' ANDAR — SALA 808 — TEL.: 32*7888

NOSSO JARDIM
JARDIM DA INFÂNCIA — PRELIMINAK

Rua da Passagem, 147 — Tel : 26-4094
Diretoras — Virgínia F. Pahim — Nelly

Goetschell — Dra. Maria P. Manhães
Professoras especializadas — Iniciação da
Língua Inglesa — Ótimo material educativo
Matrículas abertas, diariamente, das 14 às

17 horas. 

Escola Técnica de Comércio da Fundação Getúlio Vargas

CURSOS DE DESENHO
BÁSICO DE DESENHO (Diuino e Noturno)

1» kNO: - Matemática - Cópia do Natural - Dessnho Decorativo - Desenho Geométrico (
Desenho de Letras•<**¦ ANO: - Matemática - Cópia do Natural — hJstillf.aijão - üeser.ho projetivo — Desenho ctt
Letras - Esquema da Figura Hu mana - Processos dt Reprodução grafica.
Turmas de 20 alunos - Há poucas va^as

ESPECIALIZADO EM >-*ROPA<;aNDA (Noturno)
Desenho de Propasanda — Figura Humana e Esquema de Animais — Técnica dc Guache Apli-

cada à Forma e Conjuntos - Teoria das í ores.
A duração do curso será dt 8 meses.

Turmas de 20 alunos — Ha poucas vagis.
INFORMAÇÕES: - Secretaria Gorai dos Cursos - V-enWln 13 .le Maio 23 —11' e 12' andares -

Telefone: 22-815».
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ACADEMIA DE COMÉRCIO DO RIO DE JANEIRO
FUNDADA EM 2 DE JUNHO DE 1902

1952 — ANOJUBILAR
Oficializada pela Lei Federal n.« 1889, de 9 de janeiro de 1905

PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 101

Mantêm, em turnos da manhã, da tarde, e da noite — como a mais antiga do ensino Técnico
Comercial e do Superior de Politica Econômica, Financeira e Administrativa do

Brasil — os seguintes departamentos

GINÁSIO CÂNDIDO MENDES
CURSOS: ADMISSÃO E GINASIAL

D

ESCOLA TÉCNICA DE COMÉRCIO CÂNDIDO MENDES
Cursos: AdmlssRo, Comercial Básico (Auxiliar de escritório) e Técnico de Contabildade

(Conta blllsta).

FACULDADE DE CIÊNCIAS POLÍTICAS E ECONÔMICAS
Cursos: Ciências Econômicas (Economista), Ciências Contábeis (Contador) e Ciências Atuariais

(Atuários)

MATRÍCULAS
Estão abertas as matrículas, para todos oa cursos, durante o mês de fevereiro. — Para ingresso
aos cursos de ADMISSÃO, o requerente deve ter preparo equivalente ao último ano da Escola
Primária; ao GINASIAL e ao COMERCIAL BÁSICO, o pretendente fará EXAME DE ADM1S-
SAO, de Português, Matemática, Geografia e História do Brasil; ao TÉCNICO DE CONTABIU-
DADE, o requerente, somente, provará a conclusão do 4° ano ginasial ou do Comercial Básico;
• para a FACULDADE, o candidato, além de provar o término de um dos cursos: Clássico, Cienti-
fico, ou Técnico de Contabilidade, fará EXAME VESTIBULAR de Matemática, História do Brasil

e Geografia Econômica.

Ginásio São Francisco
Direção do PROF. JÜLIO ALVES DE LIMA

Rua Mariz e Barros, 1.107 — Tel.: 28-8244

EXAMES DE ADMISSÃO AO CURSO
SECUNDÁRIO

(Exames de segunda época)

Acham-se abertas as inscrições até 15 de fevereiro.
 Aceitam-se transferências.

PROFESSOR SUPLETIVO DA P. D. F.
REINICIO DAS AULAS NO PRÓXIMO DIA 11 DE FEVEREIRO
REVISÃO GERAL DOS PROGRAMAS. TREINO DE QUESTÕES PARA A PRIMEIRA PROVA

DO CONCURSO. AULAS PRATICAS A CARGO DOS PROFESSORES:

WALTER DE TOLEDO PIZA — Psi cologin dc* Aprendizagem.
JESUS BELLO GALVÃO — Linguagem.
HÉLIO DE ALCÂNTARA AVELAR — Geografia e História.

RICARDO GREENHALGH F' — Matemática.
J. MIGUEL SALI.M — Ciências.

R. MÉXICO, 148 — 11' - TEL. 22-0007

r

CURSO VIVEIROS
AV. 28 DE SETEMBRO, 156

Telefone: 28-2344
Curso especializado de admissão

AO

«EIO MILITAR E GINÁSIOS
Aulas particulares de Matemática

Verificação metódica do aproventamento por meio
de testes.

Diariamente dois turnos: Manha e tarde
MATRÍCULAS ABERTAS

Aproveitamento do Instituto Lima e Silva no
Colégio Militar e Escolas Militares

EXAMES
ADMISSÃO — As Inscrições • para ingresso ao GINÁSIO e ao COMERCIAL

abertas até 18 de fevereiro, e as provas começarão no dia imediato.
BÁSICO, estão

L> tPOCA — Para o GINÁSIO e para a ESCOLA TÉCNICA, as Inscrições vão até 15 de fevereiro,
« as provas serão iniciadas a 18, segunda*feira; e para a FACULDADE, as inscrições en-
cerram-se a IS de fevereiro, e as provas terão inicio a 14.

VESTIBULAR — (1.** exame de habilitação para a Faculdade) — As provas começarão a 14 de
fevereiro; e de 28 do mesmo mes a S de marca estarão abertas Inscrições para o 2.**

EXAME DE HABILITAÇÃO, para novos candidatos.

PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 101 — TKL: 42-2899
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llNÍCIO DE NOVAS TURMAS PARA 1953 - MATRÍCULAS j
ABERTAS DAS 8 AS 20 HORAS |

*»=*-*—— ~i

ESCOLA TÉCNICA DE COMERCIO DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
Prático de Secretariado

DIURNO E NOTURNO

iSTENOGRAFIA

IACTILOGRAFIA

'ORTUGUÊS

'.ATEMATICA

Jstudo intensivo em 4 meses.
'.-.Ramento: Cr$ 500,00 em
'rofcssòrc* e»pec!a::2?íioB.

5 prestações.

. (SOB INSPEÇÃO FEDERAL) ¦

Curso Prático de Contabilida-
de e Escrituração Mercantil

DIURNO E NOTURNO

(De acordo com a Lei Orgânica do Ensino

Comercial) •

Anuidade: Cr$ 900,00 em 8 prestações.
Aceitam-se transferências.
ótima oportunidade para os estudantes que termi-

naram o Cur»;» Ginasial ou o Curso Comercial

Básico.

Informações: Secretaria Geral dos Cursos — Edifício Darke de Matos

Contabilidade Geral, Escrituração' Mercantil
Via temática Comercial.

Curso Prático de Estatística
Complementos de Matemática, Interpretação Esta-
ística, Coleta, Critica e Apuração Estatística.

Aulas noturnas: 3 vezes por semana, dura.tt* 8
meses.
Pagamento: Cr$ 900,00 em 8 prestações, em cada
curso.

Técnico de Contabilidade
Técnico de Secretariado

AVENIDA 13 DE MAIO, 23 - 11.' E 12.' - TELEFONE: 22-3159
r,

m ÜMPPS ... ...... ~-fjj|

NO ADMISSÃO AO CURSO CIENTIFICO: — Dos 8 únicos candidatos aprovados, o 1" e o 3*
lugares couberam a alunos deste Instituto:

1» classificado: — Almir Alves Pais — Avenida Duque de Caxias, 38 — Resende — Estado
do Rio, aprovado rom grau 7,6.

3» classificado: — Ernesto Leser — Rua Emancipação, 28, nesta Capital, aprovado com grnu :,.
Aproveitamento nos anos anteriores:

EM 1946: — Aprovados no ginaslnl il e 1 no cientifico (único candidato inscrito.
aprovado em segundo luttiir).

EM 1947: — Aprovados no Klnaslal fi,** •* 4 no cientifico.
EM 1948: — Aprovados no ctnasiitl 7G e 4 no cientifico (tios fi aprovados).
EM 1949: — Aprovados no glnaslal õ7 e 8 no científico idos 12 aprovados).
EM 1950: — Aprovados no ginasial '^ e 7 no cientifico (dos 11 aprovados).
EM 1951: — Aprovados no glnaslal 23 c 2 no cientifico (dos 3 aprovados, sendo um

em primeiro lupar outro em terceiro).

Ainda em 1950: — ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO AR: - Os 2 únicos can
dldatos inscritos foram aprovados: Sémio IVAnseio e Carlos Alberto Soares da >ilvii.
CURSO FUNDAMENTAL DA AERONÁUTICA: — <> único candidato inscrito foi aprovado

em 2* lugar: Lineu Marques Neto.

ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXÉRCITO: — Todos os nossos candidatos
foram aprovados: 1" ano: — José Carlos de Siqueira Amazonas, Márcio tio Lima Arnújo.
Zeary Paes Filho, Paulo Agraçõcs Chacas, Arnóhio de Araújo Freire. Antônio Eugênio A/e-
vedo Taulols. Celso José de Aguillar, Milton Queiroz Actls. José Ar.v Lacombe, Paulo Mar
quês Soares Pinto, Darcy Pinto Montenegro. 3' ano: — Tancredo Bruno Porto (aprovado

cm l" lugar).
ESCOLA MILITAR DE RESENDE (Curso das Armas):

EDSON MARTINS DA ENCARNAC.AO (2' lugar)
Clóvis Paes de Barros (3» lugar)

EM 1951: — ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXÉRCITO — Aproveitamento
verdadeiramente surpreendente, pois de 14 candidatos inscritos, aprovamos 9:

— Lauro Lyrio Carneiro — Avenida Melo .Matos, 43
— Sérgio Olenine Leão Serôu da Mota —• Rua Raiz da Serra, 10
— Washington Gomes Monteiro — Ruu Lima Barros, ."57
— Olinto Sardenberg — Rua Professor Eurico Rabelo, 12
¦— Daltro Gonçalves do Oliveira — Rua José Domlngues, 317
— José Jorge Mala — Rua Aquidabã, 192
— Matheus Marcos Pereira de Carvalho — Run Miguel de Frias, 222 — Icarai
— Paulo José de Faria Rocha — Rua Coronel Arlstarco Pessoa, 109
— Ronaldo Pinto Ernesto — Rua Pedro de Carvalho, 132

COLÉGIO NAVAL: dois aprovados:
— Edmundo Américo Caldas Oberlaender — Rua Aguiar, là
— Maurício Halpern — Rua Professor Eurico Rabelo, 45.

PUBLICAÇÕES:
194fi: — «Diário de Noticias», de 10-3-194fi
1947: — «Diário de Noticias», de 14-3-1947
1948: — «Diário de Noticias», de 3-3-1948
1949: — «Diário de Noticias», de 5-3-1949
1950: — «Diário de Noticias», de 2-3-1950

As relações dos candidatos aprovados foram publicadas com fotografias, nomes, graus e
endereços de cada um o se encontram na Secretaria dêste Instituto, à disposição dos

interessados.
As aprovações comprovadas demonstram a grande eficiência do curso dc admissão aqui

ministrado.
Os candidatos poderão ainda receber aulas particulares, em turmas reduzidas, se fôr preciso,

sem mais nenhuma remuneração.
Valiosos prêmios são distribuídos pela Diretoria aos alunos que mais se distinguem nas
provas realizadas periodicamente (medalhas de ouro, prata, canetas «Parker», livros, etc.i.
Também são distribuídos «Quadros de Honra» àqueles que revelarem melhor conduta e apli-

cação. Com tudo Isso visa a Diretoria estimular os seus alunos às lides escolares.
Uma oportunidade para matricular seu filho no COLÉGIO MILITAR ou lhe dar um preparo

eficiente ao Curso Secundário.

GINÁSIO SÃO FRANCISCO

INSTITUTO LIMA E SILVA
Direção do professor Júlio Alves de Lima
Rua Mariz e Barros,, 1.107 — Tel.: 28-82-14

CUKSO DE PREPARAÇÃO
ADMISSÃO E GINASIAL

Escola Militar de Resende
Colégio Militar (ginasial e científico)
Escolas Preparatórias de Cadetes do Exército e da

Aeronáutica
Instituto de Educação
Colégio Pedro II
Colégio Naval

ACEITAM-SE TRANSFERÊNCIAS
MATRÍCULAS ABERTAS

\
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DR. BRANDINO CORRÊA j SENHORAS IDOSAS
Moléstias do aparelho genilc uri Aceltam-sc paru internação c trata-

nftno, ambos os sexos mento a preços módicos, nn Casa dc
Kua d« Carmo. 41) — 1» andar I Saúde São Luis. Telefonei 48-0028

'COLEÇÃO DE PALAVRAS CRUZADAS"
— A mais completa revista de palavras cru-
zadas, charadas e enigmas. Direção geral de
Paulo Borges de Mattos (Pam). Nas bancas
de jornais e revistas, Cr$ 10,00 cada exem-

plar. Assinatura anual: Cr$ 110,00. —Ave-

aida Presidente Wilson, 198 — 4." andar.

*?LAR« ^sociedade
•lllll

VM POVO

Um.Sa pato ideal

K^k modernas \ V0CR / f//x\%.iV*"^k \ »R,Nt'AnA / Jy _>X\ I
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PHfiRISO dds EflLCfiDOS

Domingo, manifestávamos a es-
.icrniiat de que as fúrias nos dc-
siiitoxieariatn um pouca.

Ora bem. Naquele mesmo dia, um.
avião da Panair nos trazia vara
Belo Horizonte, onde, il tarde, um
movimento popular punlia em so-
bressaltõ os que enriquecem à custa,
da miséria alheia.

Fomos, assim, testtmunha dos fa-
tos que repercutiram, cm todo o
Brasil como uma nota, de, energia
cívica; o que quer dizer que o pro-
cesso dc desintoxicação começou
muilo mais rapidamente do que cs-
perávdmos.

O <DI(irio de Notícias» reproduziu,
os termos de um boletim espalhado
por ocasião rirj passagem do primei-
ro aniversário do govâmo do sr.
Juscelino KiibistloliecH; o os leitores
ficaram sabendo, então, que o litro
do leite r) vendido, rm capital minei-
ra, a Crf ,1,10. Parece que essa
única informação dá bem iriCia dn
liberdade assegurada aos tTubarilea»
que nadam em seco por estas mon-
í anil 0.1.

Mas para que o carioca melhor
compreenda, a ugiidcza densa situa-
ilão, precisa ter conhecimento de que
vigoram cm Belo Horizonte salários
irrisórios, aviltantes, Haia vista que
a decretação do «ratnlmo» de HOO
cruzeiros determinou a dispensa de
numerosos empre pados da estabeleci-
mentos conceituados! E se isso ocor-
re no comércio ou na industria, ou-
tra coisa não se dá no f.i.iciniio/ls-
mo, cm cujos quadros o servidor sí)
percebe três mil cruzeiros quando
atinge, velho, o fim. da carreira
Conversamos com. um. (.garçom* rio
1)1 nis elegante casa de lanches, e cln
nos revelou que ganha 150 cruzeiros
mensais, papas cm quinzenas.. . com.
atraso dc treze dias!

Com. esses recursos ou, antes, com
essa falta dr, recursos t. que o beto*
rizontlnn lem. de fazer frente d uma
snbsistRncla cujo custo eqüivale,
com. pequenas diferenças, ao dn f/io

Natural, portanto, que, cansado
(lc confiai nos homens do governo,
pralicassc desatinos. Foi pena que
muito estabelecimento comerciai fí-
casse danificado; mas pena ?naror
foi ainda que a polícia descarrega»-
se suas armas contra um, _io,;o que,
afinal de contas, estava fazendo o
que ela não fizera: castifjar ladrões.

Seja. porém, como fôr, poetamos,
E Tiradent.es, lá da, eternidade, Iam-
hf.ni deve ter gostado. — L.

ANIVERSÁRIOS
Enzpm nnos hoje,
Dr, Sllvl.- dc Oliveira Sousa.

Sr. Ped.a Xavier de Araújo.
Sr. Sarai é Rodrigues .do Couto.
Sr Enca» Martins Filho.
Sr Amai ei Guerra.
Sr. B C, Barreto Júnior.
Sr. Rodrigo da Rocha Brito.

Jònaià* uc Carvalho Filho.
Sra. M Nazaré Ferreira Cha-

ves.
" Srla. Maria de Lourdes Ribeiro

Pinto, filha do dr. Manuel Tinto cila
sra. Nair Ribeiro Pinlo.

" Menino Luis César, filho do sr.
Ângelo Tigre Borges e da sra. Creu-
sa Leitão Borges.

Prof. Vandlck Londres da Nobre-
ga dlrelor do Colégio Pedro 11 — ln-
tcrnnto o docente livre da Faculdade
Nacional de Direito.

1'iirfui nnos, iinianlifl:
Dr. Gililo Azevedo.

.Sr. Wilson Ribeiro de Barros.
Sr. Vlviildo Teles.
sr. Amarilio do Albuquerque.
Sr. Lázaro Rodrigues dc Sousa.
Sr. .losé Marinho da Itocha.
Sr. .losc Geraldo Barbosa.
Sr. Oscar Maurício Rocha.
Sr. Getúllo Amaral.
Sr. Sílvio Fonseca.
Menina Mareia, filho rio dr. Vi-

cento de Paula Marfins Mendes e da
sra. Carmem Lilia de Sousa Carneiro
Mendes.
NOIVADOS

O sr. feiao Fr-.rizl e sra. Maria
Aparecida Guigel Farizi participam o
noivado do :.aa filha Maria Terezinha
Gurgel Farizi com „ sr. Nelson Tôr-
res, do comercio desta praça.

tos Lima, lunciunárlo do Dcpartfivnen-
to de Circulação desta emprese.

HOMENAGENS .

SR. SANTO!:. VAHL1S — No pró-
ximo rtia 1" dc corrente, as 14 horas
será homenageado por seus amigos,
to m um churrasco o sr. Santos
Vahlls. Essn homenagem terá lugar na
churrascaria Rli Grande.

SR. HE..RJC.IJ1. LA ROGQUE UE
ALMEIDA — Vendo transcorrido, on-
lem, o primeiro aniversário da admi-
nistração do cr. Henrique l<i Korquc
de Almeida .. frente do Instituto de
Aposentadoria e Pensões rios Comercia-
lios várias humoi agens lhe foram pres-
tarins pelos funcionários daquela au-
tarqula.
ALMOÇOS

DR. ANÉSIO TROTA AGUIAR —
Rejubilailos com a investidura do dr.
Anéslo Trota Aguiar no cargo de
deputado tolerai, seus amigos vão lio-
monagoá-lr, oferecendo-lhe,, no Auto-
móvel Club- cl' Brasil, um almoço,'nos
primeiros din' d março vindouro.

EXCURSÕES
EXCURS....J CULTURAL A EURO-

l'A — Dezena: dc famílias da socie-
dade ilo Ri (•<- São Paulo i- dc ou-
Iras unidadar lederalivas já si acham
inscritas parr V. grande Excursão Cultu-
ral ís Europa .ivmovida pelo Tourlng
Çlubi! <lo Brasil a realizar-se em
março pró.-iiiic. O. ' nossos patrícios,
viajarão no ilansatlftntico rrahccs «Pro-
vencei, dn Suciéti Gcnérale de Trans-
porls Marítimos ã Vapeur, que os con-
duzirá a ..lcosclh» onde terá inicio a
parte terreslir da excursão.

èm um dos Bandeirantes da Fanaii- do
Brasil, o dr. Abrahâõ Benõílel, dire-
toi regional do Departamento dos Cor-
reios o Tclérçrcíos dc Estado ile Mato
Grosso, que pcabn do participai do
Congresso Ue Diretores Regionais do
DÇT reunido sob a presidência do ro-
ronel Adactu dê Melo.

PHOF. '-'ELES BARBOSA - Acom-
panhado do sua familia regressou de
Buenos Aires e Montevidéu, pelo «Con-
t' Biãhcamano*, . prol. Teles Barbo-
sa, advogado, professor de dlrctoi e
membro ria Academia Fluminense de
Letras. \

Senhoras * * *
LEITURA DE INTERESSE PARA A MULHER

¥ Senhoritas
= 1.—A quadrinha de hoje 3. — Pensamentos
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NASCIMENTOS
O sr. Sll, 1 Vasques c srn. Alice

Vasques pailicipan o nascimento de
sua filha sul.IMAR.

O casal Hermlnio do Sousn Arantes-
Georgina de Andrade Arantes anuncia
p nasclment,- d- seu filho lüLlO
SILVIO.

Dr. Linrteu Marcondes Silva
OKTOOONTISTA

Com especialização nos Estados
Unidos no tratamento dai» aiionia-
lias e más posições dentárias. Con-
siiltório: Av Almirante liar roso,
72, 4.9 anda- — Sala 413 e 413 —

Tel : __-<i877

Maternidade São Luiz
Oil. ACIlliO l.INS

PAKTOS — DOENÇAS DAS
SENHORA!-

Internação por fi íIíhh e assistên
cia médica, de CrS 800,00 a Cr$
2.0(1(1,(1(1. Kua lliltiiruna, «7 —
Tel : 48-0!l2(l, (transversal a Ma-

ri/, e Uarrus).

TlflmWk

JAT.DÍLFIH.0

vHOJEtTODA5i.5 MO (TES
-lissyío' única as 2I/3Ò «0?A-:

,: SABA00. _ DOMINGOS:
' VCSP-RAIS AS 16 4IORAS

LEBELSOK MODAS
„ fresr€ 4? rfrwzirs pe

"OS ARTISTAS UNIDOS"

(COA/ft/t/4/ACÃO &* "'•...

^LÚCIA BlMDmi
omeçAOoe GRAç^ |4lLLO

PERNAMBUCO ài OÜVCIRA

ÇS :.:?:í"smè-

PROCLAMAS
Eslão se n; bidttndo para casar, nas

várias clrcunsiri«.õcs desta capital:

.losé Paulo ila Si,va o Teresinha Be-
nele; Manuel Adolfo do Nascimento e
Maria Adüll, rie tjueirós; A.clino ria
Assunção Sousf Irene ,l„ Amaral
Alves; Álvaro Bráullu de Miranda u
Maria Figuelit Belo; .losc tia Rocha
Pereira c Amo,a Gomes de Sa; Luis
Marques Coul, c Ivone Uchelo Raposo;
Francisco Rnimuncl, dos lJassos c Ode-
U Monteiro ,li. Silva; «ranciscri Fer-
reira e Marlr de Lourdes Teixeira Mi-
tjucll Carlos Cãlfa _ Mm ia Cccilia lll-
dergano; Wilson Lopes Mallieiros e
bidlley Cloe Lima Fcilrn Rodrgiues e
leda (fAIroeimi Josc dos Sanlos Car-
dos,, 0, Ma,ie dn., Dores Nunes; Paulo
Gonzaga » l-'crnelua Davi Comes;
ChasKIel Rawe!. . Sylviii vajnherg!
Ubiratãn .Pa.lllu , baisy da cosia e
Silva; ManÚP Eduardo ,"orieia e Ila-
lln Cnlliard, ; irineu Joaquim uc Bar-
ros o Ainarn Riu. dn Anunciação Si-
queira; ,1o .(• d, Oliveira Castro e Bo-
nitria Alves dr Moura; Válter i-X-rnan-
cies Dias 1 Eulina Coelho -Ih Silva;
Atldano Mustarcnha.s Bais o Mnrla
Kmilia Siqueira; l!eni'i(|ue Thnc e Lia
do Oliveira César; Nilton Luis Sad e
1'eresa dos ..autos: Ari Mendes n LI-
Derly Condição da Silva; Sebastião
Busèaroli o Maria Lilia Vieira; Antô-
nio de Pádi,,- Frrnanries Carvalho c
Norma Frarclsc". de Antenor; José
Coutinho Azdiedi. • Colina Augusta
tlale; Válter Tom, e Albcrtina Rodri-
gues; Durva Gomei Candingo t lolan-
.Ia Logati; Geiáld, Silva c Maria Ce-
leste Silva; Iiogcrli Alonso 1f, Cruze
Lênn dl Maicu; Carlos Guisard Aguiar
Filho c Mr-rinn Corquelra Corroía; Os-
valdlnu do Almcidi. Ponteiro c Dulce
Wirslli; Vcnlci' César Cnutlntir e Usa
Conceição Bi and, Jaime ria Fonseca
Vellcz e Clélie ie Guedes Santos: Er-
nanl Monlico . Lucl de S,,.isn Dias;
Hugo .losé Vieira e Alalr Campos Car-
remi Hnmlllc ri,' Sousa Freitas «
Leia de *!aj.alhr.c> Lins: Fslanislnu
Mora isdos Saiilr,: e Mniia Eseõssia
de Oliveira. C/ihar da Cruz e Lutigar-
des Fernandi. de Oliveira.

BODAS
CASAL HlLTON DOS SANTOS Ll-

MA — Fos'cjam, hoje, o seu aniv.er-
sáiio de cí.s,-mci,l, a srn. Realrizdos
Sanlos Lim,, o sr. Hilton dos San-

. IAJANTES
DR. ABKAllAO BENOL1EL —Com

riestinh a Cuiabá deixou ontem o Rio,

«iM MEMORIAM»
FRANCISCO MANUEL — Por iniciali-

va do Centro Carioca o da Sociedade
rios Admiradores de Francisco Manuel,
será realizada, no próximo dia 21 do
correnle, às 10 boras, no cemitério do
Catumbi, uma solenidade cívica em ho-
rneiiagém á inemi.ria do autoi do Hl-
nr Nacional Brasileiro, em comemora-
ção n passageir. do lõ7'.. aniversário
do seu nasemente Para essa eerimô-
nia Col soliellada a cooperação ria Ban-
ria do Músic- rio Corpo de Bombeiros
do Rio dc J-melro.

MISSAS
Serão eelelirniles, ninnnhn, as sesuln-

tes:
lilítliii Morais Vale — As 10 horas,

na igreja d^ N. S. da Conceição e
Boa Morte.

Oscar Campos do Amaral (iõis —
A>- 10 horas, nu igreja de S. Francis-
eo de Paula.

I.iipérclo Oaicia — As 7h30m, no
emento de Santo Antônio.

•loão Itaiiii, Antunes — As S ho-
ü.., na maüT ds. Tijuca.

Marl> Biíttnmio Nunes — As .10 ho-
,as na Igrcl-i da Candelária.

Carmino '"icir — Às 9 noras, nn
Igrejí-, de m Francisco ile Paula.

=s //(* discretos sofredores
== (3uo escondem tanta verdade,
z=£ Que fazem rias próprias dores
____ Sinais dc felicidade...

== Isaura Cunha

2. —Tome nota

= Se quiser dar um mi linn aper-

tado, umedeia o cordão antes do
fazê-lo.

Assim eomo não há nada mais
suave que uma mulher bondosa,
também nada 6 pior que uma mu-
lher má. — DIOGENES.

—O—
Imitamos as Imãs ações por

emulação c as más pela perver-
sitiado do nossi-. natureza, a qual
a vergonha mantinha sujeita c o
mau exemplo pôs em liberdade. —
LA-ItOCIimoi CAIXI).

— O—
A verdadeira prova do .-alui não

eslá senão no perigo que se. chega
a tocar de pcrlo. — LA-FON-
TÀINJ3.

S_r%

W_f_*r,f*rTW/f/__W\ li Conserve suu |I ________m____»__>—__p—Cttk
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iJii7lMiMmmmfT f Mirm | «rn.sFlocos 

anatômicas

ff| Coino 

se fossem os seus

fl Conserta-se com rapidez e se-
li gurança qualquer dentadura.

Dr. Álvaro Leite
f| Av. Marechal Floriano Pelxo-

4R-8137 (esquina de Miguel Cou-
iy to), oo Indo da Ifíreja de Santa
il Rita. (tróximo à avenida Klo

^J^^^HffllEflfB^^^^^H 01 poupam muitos cr»t em roupa \/s^ ^^saíS B

èm a'%t\\^\ BlYMP,a ^ *%
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"1INDES GALA'NTES"|
A ópera-bailado e o estilo de Rameau

René DUMESNIL
(Copyright do S.F.I., especial para o "Diário dc Notícias".)

0 
ADMINISTRADO!,' gr ral dos Teatros líricos franceses, Mauricti

Lehmaiin, ao receber a imprensa, por ocasião ca nomeação de

Emmuniiel BondcvMlc para a direção da ópera, e do Louis

lieifdls, para a ópcrrt.Comique, anunciou (i»rj o seu primeiro cm-

dado seria repor a opera "Les Indes galantes", obra-prima de Jean-

Plülippc Rameau que desde o século XVIII não foi cantada. Justa.

reparação: c certo que Jacques Rouchc fôr. ponto dr. honra de rc-
¦pôr "Casior et Pollux". depois do armistício de 11)18; irias se esta

ópera ainda aparece nas noites de bailada como "divertissevienl , a

ópera não se 2>óde manter.

Parece, que a escolha das "lndes Galantes" dece sar mais feliz.

O valor dc Rameau (¦¦ certo: certa, a injustiça de que foi, mesmo no

srn tempo, vítima. Ninguém pode 
'contestar 

que Rameau seja um

dos gênios mais puros c que maior influência exerceu. A sua infeli-

cidade foi preocupar-se muilo pouco com as qualidades dos seus li-

brotos Liillv teve a sorte de encontrar Quinaull; Rameau teve o

infortúnio de se associar ao abade P.ellegrin. r a. Gentil Hcrnurd. Sa

Baileau disse mal de Quinaull na juventude, lamentou-o depois e

VoUáire louvou o auto, de tantos libretos que suo verdadeiras Ira-

aédius: llcrder disse que continham passagens "tao fortes como as

de Corneille e dc Racinc", e que se encontra nas suas peças a mes-

ma clareza dc. exposição c a mesma lógica das tragédias <^ehm.

creveu. "Armidc" sôbre. um libreto de Quinaull que. Lu llll a puse,

cm música em 1686. Em 1733. os defeitos dos libretos de "VtWly*

etc Aricic" e dr, "Casior et Pollux" eram menos visíveis. O pubUeo

eslava ainda habituado ,'t pompa e a lentidão ,1a ópera dr Lully.

Mas julgava, por contraste, violenta a música de Rameau c sao eo-

hecidas as censuras dos "lullystas" aos "ramoiiislaf. Em "Le Ne-

eu Io Rameau" em "Les Bijoux indiscrels", Diderot, fala (lesta

qucrcla. Rousseaü, pelo seu lado. não perdoou a Raineau os sem

crimes de lesa-música. Quando ouvimos hoie "Hyppohle ct. Ancw .

«ZiaiHo-nos da violência das oensuras - W'«*™™™%. ^t
mais de aue não se lenha dito mal das banalidades do abade U.lle-

rin Or não acontece o mesmo com as "lndes Galantes". O ge-

lero d°%er£bailudo 6 completamente diferente da traoédiae muito

maU livre sem preocupações de unidade de uçao ou de lugar. Tia-

ia se apenas de epi ódios distribuídos harmoniosamente, ora can-

tados or7 dançados) ora rápidos, ora lentos; ora apaixonados, om

ternos Mas já não 6 a fria razão que comanda, é o capricho èa

poesia-- ou, pelo menos, parece, ser ela que dispõe como quer dos

elementos da peçu,
"Les lndes Galantes" são uma série de "entradas" calcadas sô-

bre a "Europa galante" dc La It-tto b Cumpra, montada -m 1697.
bÀeJierTperPm 

..a matéria, .«^«J»^^^ Xef".

VESTIDO DU SEDA. — Bs.vo ,'r.t-
íido para o verão ,: em slianlung
cinza cm diius peças. O casaco •¦
(ibntoorin com dez botões. As man-
fins são tres quartos n .. .sala e
.min nr) corpo. O ideal para a

tarde.

PARA A TAPOK. — Fnct rlc ser
feitn, èsse liíido trair em duas pr-
ças ò em rayon crepe com enfeite
listado no casaco. A .ao/a é vo
clássico V, com as manpas curíaí
c sem. punho?. A sam so tem uma

prega na frente.

~ 4. — Elegância < 7. — Convém saber =

_=_= O nariz é a pari, do rosto, en
SS Kcral, mais castigaria, mas tud
___== tem remédio: se êle tiver cravos \
_==: ou esi-inbas, convém t-xtrai-ltis )
~r cnm eii.dadn ¦-. rm sc;;nid:i. apli- <~== c:.p uma Iovhu lulstrin^cnti1: se i* "'
=g=[.: avcrmrlh.itln «. lal coisa não prn-~~^ vem do mau funcolnainonto dn
rgs oríxanlsmo, poderíi cln ser cninba-

tida com n aplicaçfui il<> cumpres-
=== süs qucnlcs, o mais ijun se possa
_s~ afíueiltar; sn ó lirilhantc, apli-
™=7 niicm-so as mesmns compressas.
==: eom um pinico de água de rosas.
r=: A inassiiRcni diária lem real im-
=z pnrlAiicin n„s Ires casos.

j__c 5. — Boas maneiras

___. E' dc bom tnn, que ns ;,«!,» c Os
j^B parentes do,noivo sejam o.s que
j____ visitem cm primeiro lugar a /ami-
£= lia da noiva.

S 6. - Conselho

=== Não se esqueça dc que n viria
sss matrimonial, por mais feliz que
—= seja, tem as s;i.-,s crises...

iradas eram: "o Turco generoso", 
"os Incas do Peru". "As Flores". ^

Os 
"episódios 

eram unidos por um prólogo, que fazia aparecer

i:««,./!A francesa espanhola, italiana e polaca; uma ma-

, ,S 
*C1» 

Seivatims» para o qual utilrsou uma ária es-

mmÊmmm
outras iam pelo mesmo caminho.

Temos fambem r

ROOY - Francesa

UNDERWOOD - REMINGTon
Americanas

Todas completas com estojo em feí-
tio de mala e dotadas dos últimos

aperfeiçoamentos.

Não torne
pública a sua

surdez, porque,
MA1C0 o menot e

mais mo emo
aparelho para surdez,

criegou a esta
perteiçáo o som è

transmKldo ao ouvido
feminino poi um

brinco acústico Pe.a
u.iia demoslreçáo

gratuita, sem
compiomlsso.

Difusão da obra de
Lorenzo Fernandez

PARIS, 8 (A. F. P.) — O cmbal-
Kiidor do Brasil na França e sra. Ouro
Preto ofereceram hoje, em sun resl-
dência, brilhante recepção em honra
da pianista brasileira, sra. Helena Lo-
renzo Fernandez.

Esto artista foi encarregada pelo go-
vêrno brasileiro de difundir no estran-
geiro as obras dc seu marido, maestro
Lorenzo Fernandez, uma das glórias ca
música folclórica brasileira, falecido aos
5U anos rio Idade.

A sra. Helena Lorenzo Fernandez in-
terprelou diferentes. obras de seu ma-
rido, entre as quais a «Suite Brasi-
leira». O sr. Heitor Correia dc Azo-
vedo, diretor do Departamento do Mú-
slca da Uncsco, evocou, em algumas
palavras, a obra do maestro Lorenzo
Fernandez.

Numerosas personalidades brasileiras
e francesas assistiram a essa manifes-
tação dc arte brasileira.

UM CRIOI-MÊSBLI
resolve seu problema!

DESCONTOS A REVENDEDORES

.EM EXPOSIÇÃO
rio - rua oo PASSEIO

Filial de Niterói «
Ruo Visconde do Rio Branco* 521

k 1

^MAICÒISO^RASIL^-
Me^li§lHjft.Mi

Av Eriisiim Hr.ii|;i. 222 _.
S 2III1/H Esplanada ilu

Ciislrln Trl 32-Rl)5'J
Cx Postal llli» - Hi"

Associação Beneficente dos
Sargentos da Polícia Militar

ASSIOMBLKlA CKKAl.
EXTUAOHDINAUIA

Convoco os% senhores associados
com direito do voto para se reu-
nirem em Assembléia Gerai Extra-
ordinária, ãs 1-1 horas do dia l(i
do corrente na sede social ã rua
Paraíba, ..<> (Praça dn Bandeira),
u fim de, nos termos da letra D
do artigo 53 combinado cnm o pn
rágrafe único do artigo «0, tudo
do Bstatuto cm vignr, deliberar sô-
bre KKiOK.MA IIO ESTATUTO.

Não havendo o «quorum» esta

tutário na '•' convocação e hora
acima, nvniir-se-á a A ti E 30

minutou apó.. com qualquer mime-
rn, em '!.'' eonvocaçfto, mi* termos
do artigo õ(i dn mesmo Estatuto.
Sede soriai em !) de fevereiro
do I95_-

MAHIO SOARES
Presidenta

Pianista Maria da
Penha

Seguirá para a França, no dia 20 do

corrente devendo lá permanecer durar,-
le um ano, no gozo de uma bolsa ile
estudos (Io Ministério da Educação, a
lovem pianista Maria da Penha Al mel-
ila, aluna da professora Elzlra Ama-
bile.

História viva da
música

CURSO DE APRECIAÇÃO
MUSICAL

Por iniciativa <lo Conservatório Bra-

sileiro de Música >DcP?,'lnnle.nlont1ciri(;:.?(:
nacabana), o prof. Maurizio QUM"j°
organizou um curso do apreciação rnu-

giJkj denominado "Ilislorai Viva da Mu-

slca" e que so estende do sceulo IX ate

a presente época.

A originalidade c particular interesse
,lê»-cc curso consiste nu respectiva adap-

lai-ão aos amadores tle música que nao

tenham lido possibilidades de se raml-

liarizar bastante com a maleriu, alia-
vés de-ampla ilustração sôbre o assunto,

por meio de filmes, gravações e exe-
cucões a cargo de notáveis artistas e

conjuntos instrumentais e vacais.

Dentre tais elementos figurarão a or-

auesü-a de cãmera "Macabi , sob a

regiam do maestro Henrique Mm.-

berg o quarteto de corda "Niren-

berg" o violinista Alberto Jatfd, o vo-

loncelisla tborc Gomes Grosso, a pia-
nista Pica «rizzi e três conjuntos co-

l-als para apresentação rie musica ll-

lúrgica, além (lc outros solistas.

Os filmes incluem sínteses de óperas

líricas, com a participação de cantores
do "Scala" tle MU5o, representando na

ópera, do Roma, bailados tia opera de

Paris, execuções sinfônicas, com a re.

g.ncla de Toscanini, Koussewltskl \Volli

o outros, bem .orno solos de Pnriere-
wskl, Ilurhi, Feurman, etc.

o curso devei á ter inicio ii., primei-
!-.i semana de marco, nchanilo-sc aliei-
Ins ns inscrições no referido pepaiin-
mèn'o. ã avenida Trar',,, Júnior. 31,
Ui..'iii j,. dc S» às 17 liui.»>'.

== CASACO. — Lindo casaco em efil I

beige com tafetá. Observe a man-

ga S/h e a aeva bem larga. 0

casaco é curto c também largo,

com uma forma de gola bem.

interessante.

A mulher que, mais serviu ile
niudêlo a Hem.tran.lt lui sua rs-
posa Sas Ufa vau tJylemburg. com
-tuOiv. êh« se casou, apesar dc sua
humilde ori nem. iá une cia era
niilire. Despertou Snskln, no pin-
tur, uma grande paixão •-. por isso
mes mo t sentia ele imenso prazer
¦¦ni rclralá-lii em lóilas us l„,»,'s
possíveis l'ui ela a causadora dos
desgostos sofridos por llcm..ram)t,
que, somente para satlsfnzcr-lho
os desejos f amhirões. coiuproine-
teu o «eu fuluro, \pospr disso,
rom <> seu amor, Saskln *\ru at»
celebro artista uma profunda e
intensa felicidade.

8. — Seja artista... na co
zinha

BOLO SAUDADES: - Três oi,o.»
ic.jttros br.n balidas), S if coras dc
açúcur, 2 xícaras dc farinha rfc
trigo, ? .lítoiu d* maizena, i .ri-
cai a de Inir, 2 colheres dc mau-
leiga, r 1 colher dc fermento. Rut,,
bem, despeje crt forniinhns unta-
rln- c leve a aisar cm forno rc-
gulnr.

9. — Esta tem graça?
; A DONA DA CASA (lt filha dn

1 vizinhaI: — Voei quer v,r aqui
ao men jardim?

A GAROTA: — Eu queria t»
ir ao sÓtflo.

A DUNA HA CASA: ¦ Ao .«O
, tão? Por que?
i\ A GAROTA: — E' porque nw

mãe Air. sempre que a senhora ten,
macaquinhos no sótão...

10. —Curiosidade

l'm recibo passado em 1SHM, pp-
Ia Cnnfellarln Independente, a rua
do Ouvidor li, llll), mostra rnmo
eram Irrisórios, em contraste cnm
o» preços de hoje, os cobrados rn-
tão, peln lanche dc uni casamento,
Ei-los: l bandeja de doces, jft.ontl;
2 pratos de doces de ovos, I2$n0();
2 qullos de biscoitos surtidos,
HSllOO; . pães ,1c I.ot, «ínOOi 1
(liiilu d,, balas de estalo, ,1.1,(11,:
_5 croquetes de iinlinlin, Sílinil;
26 pastéis de carne. 2?51W: 25
,.iii|inilliilias de camarão, 3.õ(l0;
100 sorvetes de fftrina, IIOSOIIO;

1 bflli) nslcs, 2$(lllli; 2 garrafas
<lo licor, 7Ç1I01I; I queijo dn Hei-
nn, :i$õOD; 21 Rarrafas dc eerve-
.ia. 21,,. llllll: 200 Era mas (le chá.
I.ÇHHI; l iiuilo ile chocolate. ISIinil:
I presunto, 12.000; 2 pães de
ffirnin, SOO réis; I enpelrn para o
serviço, l«$000. Total: 15057001

l'0das as is Horas p_.ri_.tTi u
laborar nesla seção, tendo en
vista a forma sucinta com qu»
ft apresentado cada um 1of
-.sus issnntos

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

ATENÇÃO SRS. PAIS
_ ¦»

Bonlficafiãò de 10% durante os S dias de Carnaval, das foto-

grafias tiradas de seus filhos, no Foto Stúdio .darconi, devendo

acompanhar junto êste anúncio. — Edificio Cine Odeon -. -'

andar - Sala 214 — Tel.: 42-8081 — Entrada pelo portão 7.

ÚÚ»{cLmT6 fyyÓXl ATLAS
l especialmente paia Verão t paia Inverno

í^^^teC^^r111 U!n Cò,c,!á0 SD!'° II
rvrVr H \A ¦ b&k '•'il
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ARTIGO PROFESSORES DO COLÉGIO PEDRO II91 NOVAS TURMAS A 5 DE MARÇO
Cursos: — PRELIMINAR, para os alunos
sem base e INTENSIVO em 1 ou 2 nnos.
Exames em outubro e janeiro. Atilas pela
manhã, à tarde e à noite. - ATENEU
PEDRO II — Av. Presidente Vargas, Sob,
esquina da avenida Passos — Tel.: 43-9319.

ADMISSÃO
Ao Colégio Pedro II — Instituto de Educação — Colégio MUitar

e Ginásios Particulares.

CURSO VICTOR SILVA
Diretor: — Dr. Victor Carlos da Silva (Prof. do Colégio Pedro II).
Acham-se abertas as matrículas para as diversas turmas, pela ma-
nh5 e à tarde, com professores especializados. Numero limitado «le
alunos. Informações" na secretaria, diariamente, das 8 as 11 horas e

das 13 às 21 horas.
RUA DA ASSEMBLÉIA, 14 - 1» B 3' ANDARES - TEL.: 42-3463.

CURSO VICTOR SILVA
(FUNDADO EM 1935)

Diretor: Dr. Victor Carlos da Silva — Prof. do Colégio Pedro II

ART. 91
MATRÍCULAS ABERTAS

Tiveram inicio as aulas de novas turmas intensivas do Art. »1,
pi» os exames de outubro do corrente ano. Turmas intensivas,
Sas em dois anos para candidatos sem base. Otiinos resulta-
dos nos últimos exames. Horário: - Manha das 8 a** 11 horas;
à taíde, das 14 às 17 horas: à noite, das ,18 as 21 horas e das

19 às 22 horas. Professores do Colégio Pedro II.

informações na Secretaria, das 8 às 21 hora». - Rua da Assem-
 sembléia, 14 — 1" andar — Tel.: 42-3463. 

ESPECIALISTAS
DA

AERONÁUTICA
Turma intensiva para o próximo

exame. Restam poucas vagas.

INSTITUTO RENASCENÇA
Trava da independência 85, l.v

perto da rua da Constituição.

PORTUGUÊS
MATEMÁTICA
Mensalidade Cr$ 80,00
Professflrcs especializados, com loiiRa
pratica no ensino dessas dtsciplhias.
Turma novn a ser iniciada. Inscrições
abertas. JUctodo fácil para quem nfto

tem base.
INSTITUTO BRASILEIRO DE

COMÉRCIO
Rua Gonçalves Dias, 75 2' andar.

(Esn.li, de Ouvidor)

 mim mi  '."• ,  .'.'""":.'¦'±'1!!"1

ESCOLA NACIONAL DE ENGENHARIA

l

CONCURSOS!
Você e»tá inscrito em algum concurso? Deseja se inscrever?

quer saber quais os que vâo se realizar? Quando se abrem

e se encerram as inscrições? Quaisquer informações sobre

concursos, escreva ou telefone para:

EDITORA SOUSA BASTOS LTDA.
México, 148-8-808. Tel.: 32-7888. C. P. 2907 DF

ART. 91
Dactilografia
ZONA SUL

Praia de Botafogo, 526

ENSINO SUPLETIVO
DA PDF.

VESTIBULARES 1953
DIREITO E FILOSOFIA - Vt,., l"s. e 6«s., das 11 fts 17 hora»

ENGENHARIA E FILOSOFIA - Diariamente, exceto aos sábados,
das 8 fts lOirJOm.

CUR*) NORMAL - Diariamente, exceto aos **£<**» » **, 
Vom-T",-a-a.t *r«iA vivti /n- A\ni —- 2^s 4->s. ií Cs. nas n »& * * »««*'*

imnsSAO Aflt ESTABELEO MBNTOS SECUNDÁRIOS (Colégio Militar.

i.™oSU 
°lMWutÍfdeAEd«caçao. 

eto.) -parlamente das 8 fts 10 horas
cycctn aos sábados.

Professflres especializados - Bom aproveitamento tios anos «ntertores -

Matrículas abertas - Número limitado dr vaKas - Inicio das aulas a
lv dc março do corrente ano.

DIRETORES: Ernesto Guerra (Do Instituto La-Fayette, Colégio 3 de Dc-

7cml.ro. Brasileiro d.» São Cristóvão, etc)
Bayard Boitcux (Das Vnlvcrsidades do I). lederal c Católica,

Cnléttio llebrcu Brasileiro, etc.)

C.E.S.A. — Rua S. José, 50 - 6.' - Grupo 603
HORÁRIO: Das 8h30m »s 11 ~ «4 *••*• « ~ SAh*ào* 8 fts Vi horaS

DACTILOGRAFAS
A COMPANHIA TELEFÔNICA BRA-

SILEIRA oferece excelente oportunidade pa-
ra moças de 18 a 25 anos, com instrução se-
cundària e boa prática de dactilografia.

Estabilidade de emprego em um ótimo
ambiente de trabalho. Amplas possibihda-
des de melhoria segundo os méritos revela-
dos. ., J TT

Informações à avenida Presidente Var-
<ras 463-A, 18.9 andar, sala 1.802, no seguin-
te horário: das 8h 30m às 12 horas e das
13h 30m às 17 horas. Aos sábados, somente
das 8h 30m às 12 horas.

Nenhuma repartição pública ou
instituição particular conseguiu
reunir, em tildou os tempos, maior
número de candidatos como <i «|ii«»
está em vias de realização para »
professorado do ensino noturno da
Prefeitura. Nada menos de fi.lSD
candidatos estão inscritos, dos
quais 20 por cento não devem so
apresentar, como sucede em tôdas
as competições dêsse gênero. E'
asse concurso, sem dúvida, a
maior movimentação até hoje ob-
servada no campo do ensino. Tara
completar os conhecimentos dos
candidatos muitos Cursos institui-
ram planos especiais adequado»»
o forneceram boas súmulas. O
Curso Mello e Souza, por exem»
pior dirlRido .pelo prof. Júlio César
de Mello e Souza, catedrátlco <1a
Universidade do Brasil e do Ins»
tituto de Educação, também apre-
sentou aos seus 43? alunos, exce-
lentes súmulas, tildas firmadas pe-
los professores do Institutt» de
Educação: Irene do Albuquerque.
Carmen Alonso, Minara de Vicenzi
Leite, Anadyr Cezlmbra Machado
Amazonas, Maria Luiza Vance
etc. Estas súmulas estão à vend»
na sede do instituto de Pesquisa •*
Formação Social, à Av. Graça
Aranha, 19, em cuja sede. no pró-
ximo dm 11, terá inicio um Curst»
Especial de Kevlsão para os can-
didatos do Ensino Supletiv«i da P.
D. F. Informações pelo tel.:

33-86(52.

CONCURSO DE HABILITAÇÃO — As
provas do Concurso de Habilitação a
matricula, nesta Escola, no corrente
ano letivo, obedecerão ao seguinte ho-
rário:

Prova escr.'ta de álgebra (ellmlnato-
ria) — Dia lo* de fevereiro, às 8 ho-
ras, no Instituto de Educação, à, rua
Mariz e Barros n. 273.

Prova escrita de geometria e trigo-
nometria (eliminatória) — Dia 22 de
fevereiro, ãs 8 horas, no Instituto de
Educação, ã rua Mariz c Barros. 273.

Prova grálica de desenho (elimina-
tória) — Em I.i de março, às 8 ho-
ras.

Prova escrita de física — Dia 6 de
março, às 8 horas.

Prova escrita de química — Dia o
de marro, às S horns,

INICIO DAS PROVAS ORAIS — Dia
10 de março. O local rias provas rie
Desenho, Física e Química, será opor-
tunamente anunciado.

ATIVIDADES ESCOLARES
ESTABILIDADE - Dia 12, às 8 ho-

ras prova oral tle eNamc vago pura:
Artur Andrade Moura, Arnaldo José
Hofmann, David Schechter, José Diniz
Maia de Almeida, Laura Hamilton Ba-
rala, Luís Carlos de Moura, Otávio
Melo Areias, Renato Graça Coulo,
Camilo Soares de Moura Neio, Car-
los Glacv Pinto, Clara Cszeméczi, Car-
los Henrique do Amaral (segunda cha-
mada) o José Nieácio 'Garcia Filho
(segunda chamada).

HIDRÁULICA - Dia 12, às 9 horas,
prova oral de exame vago, para: Ar-
naldo Barreto Pinto, Artur Leão Fei-
tosa Augusto César da Cunha Ramos,
Daniel Miguel Klabin, Darci Ferraiol
Vilaça, Daiil Santos Martins, Jorge
Guinor de Carvalho, José Mariotte de
Lima Rebelo, Luis Augusto Bustamante
de Carvalho, Mário Bernardo, Paulo do
Abreu Mader' Rui Viana Braga, Van-
tuil Coutinbo c Windsor de Moura.

EXAME ORAL — Para: Lahyr Be-
canal de Oliveira (segunda chamada),
Aristoeilon Teólilo de Carvalho, Pedro
Dias Rosa c Poul Jartved Madsen.

CONCURSO DE HABILITAÇÃO - Os
candidatos inscritos no Concurso de Ha-
bilitaçâo à matricula no corrente ano
letivo devem comparecer a esta Escola
para assinar o Livro de inscrições, de
12 às 16 horas, de segunda a sexta-
feira, c das 9 às 11 horas, aos Sd-
bacios. ... ,,„

EXAME DE 2.» ÉPOCA — Ate o dia
10 rio corrente, estarão abertas as ins-
crições paía exames (le segunda épo-
ca' Os formulários rios requerimentos
serão distribuídos pelo Protocolo. Os
exames serão realizados a parlir do dia
IK do corrente.

MECÂNICA RACIONAL - Os pró-
ximos exames de primeira época serão
realizados no dia 13, quarta-feira, as
13 horas. ' ,-„¦,,,

FÍSICA r2.i ANO — Amanha, às 14
horas, prova oral de exame vago, pa-

"ra: Gabriel Tibau Vilela. E prova oral
de exame vago, em segunda chamada,
para: Maurilo Vinhas de Queirós,
Abram Podlubmay, Moisés Binder, Vál-
ler Zagarodny. Henrique Kopelman,
Hercyk Wizemberg, Serge Mário Fon-
seca. E exame oral. em segunda cha-
mada, para: Ênio Azevedo Meneses, Hera
Lclba Grinapel, Mauro Barbosa Leite,

Solou Dlniz Swerts, Sérgio Pacheco dos
Santos, Vítor Luis Vieira e Valdir Go-
"mATERIMS 

DE CONSTRUÇÃO -

Amanhã, às 14 horas, prova esc"laM„e
exame vago, para: Abimar Sarme|.Mo.
reira, Arlui Leão Fcitosa e Eugênio Mo-

^MECÂNICA 
APLICADA - Amanhã,

CURSOS POR CORRESPON-
DÊNCIA - EM 1 MÊS!

Estude: TAtiUIGHAFIA (cm 1 mês);
PORTUGUÊS PRATICO, INGLÊS,
FRANCOS, e CULTURA GERAL.

l)ao-se prêmios e DIPLOMA. V. de
ESTUDOS BÁSICOS, Av. Paulo de

Frontln, 44t Tel.: 28-0503 —
Rio «le Janeiro

às 20 horas — Turma efetiva: examp
oral para: Relnaldo Royle Maia, Abbul
Batista Vargen, Alexandre Magno de
Lima, Egberto de Lima Maldonado, Mi-
guel Romão Langone c Luls dos Reis.
E em segunda chamada, para: Álvaro
Prescolt, César Queirós P. de Men-
donça. E prova oral de exame vago,
para: Bolívar Monlenegro Guerra, HU-
dobrando de Sousa.

Turma Suplementar: Prova oral de
exame vago, para: Jorge de Pinho,
José Alonso F. Barbosa, Leonel Couti-
n'v*. ria Silva. Manuel Ribeiro A. Filho,
Moisés Leigelman, Nelson Muniz Gui-
marães. E exame oral em segunda cha-
mada, para. Gil Muniz Rodrigues Cou-
tinho, Osvaldo Soares de Almeida Filho,
Manir Issa Farah e Mário Sierra dc
Mesquita.

SANEAMENTO — Amanhã, ãs 14 ho-
ras, no edil'h»io do largo dc São Fran-
cisco exame oral para: Agrícola rio
Sousa Bethlem, Artemidoro Cabral de
Melo, Antônio Martins de Oliveira Fui-
tado, David Norman Berer, Guilherme
Miguel Rossi (segunda chamada), Isaias
Abdalla, José Pires Castelo Franco,
Paulo Daniel Hucl Machado, Roberto
Ferreira da Silva Pinhão, Saul Dahis
(segunda chamada), Czachna Elias Cy-
namon e Adauto Afonso da Silva.

 No mesmo dia c hora, segunda
chamaria da segunda prova parcial, pa-
ra: Válter Vilela Guerra.

HIGIENE - Amanhã, às 14 horas,
no edifício do largo dc São Francisco,
exame oral para o aluno Wilfrido Al-
Conso.

Procuro V. S. conhecer o GI»
NASIO GUILHERME GONÇAL»
VES, do Itabirlto, nas proxlmi»
dades de Belo Horizonte, in-
ternato masculino e Internato
feminino, completamente sepa»
rados — Regime de educação
em familia — Orientação ca
tólica — lüreção de uma fa
mília, de professores — Contri
buições módicas — Ensino efi
ciente a cárijo de. um professo-
rado do Seleção — Campo de
esportes — Alimentação sadia

e variada.

Peça os novos prospectos. CLJl»
SOS: Primário, Admissão, Gi»
nasial, Formação e Técnico dc

Contabilidade.
Itabirito — Fone «0 — Minas

Gerais.

Ainda o último concurso de admissão
ao Colégio Militar

Nou diurnos exames de admissão ao curso ginasial do Colégio Militar, que
aproveitou apenas 12% dos candidatos que se apresentaram, o Curso Delane
acaba de obter um resultado verdadeiramente impressionante. Tendo Insrrit»
23 candidatos, conseBiilu aprovar 12, Isto f, ,52% de seus alum.s, dentre os
miais 3 com média clolial superior a 7. Em três anos de existência, 6 esta
a nrlniclra ve/. que o Curso Ilelanc, (trato ã cooperação de seus aluno», exp.ie
publicamente suas vitórias, na certeza de que poderá ser útil a nm maior numero
do meninos Até aBora, sua única propiiRanda cra a indicação expontânea de
seus próprios alunos recomendando-o aos anilRuinhos. Apesar do número l.mltad»
dos «me procuravam êste curso quase desconhecido, que, só depois dc três anos,
conseguiu Ver 23 alunos, o Coléulo Militar, a partir dc 1Ü50, começou a receber
nossos meninos, numa proporção animadora.

Em 1950, aprovamos: SérKio Antônio Novals do Amaral. José Carlos Per-
reira Estêves, Ronaldo Lobo Araújo, Luiz SérKlo Cerqueira Cavalcanti, Arnaldo
«los Santos Pinto, Edgar Ferreira da Silva, Francisco Tourinho dc Assis, Celso

"•Em* 
1951?aprovamos: Rúhcn dc Sá Pad.lha, Ivan Castro da Rocha, Gilberto

Nunes Raposo, Dlógcnes da Silva Ribeiro, I.ueílio Alberto Campos de Araújo,
Geraldo Lui>. Nery da Silva, Otávio Renato Monteiro dc Almeida, Rogério
Ferreira Estêves. ..

Em 1952. eis com os respectivos graus, os nossos alunos que \ao tcslir a,
farda «lo Colégio Militar:

Frederico Nunes Vilhena 
Hermínio José Tcrelra Pinto Noto
Dário Paes Leme dc ('astro Neto
José Carlos de Oliveira 
Paulo César Silva Rezende 
Sérgio Augusto Vieira 
José Rodrigues Cutrlm da Cunha .
Carlos Alberto Ferreira 
Murilo Carneiro Paes Leme

fi,5
6,4
7.2
(5,0
5,-t
f.,0
5,8
7,4
5,7

CURSO

Faculdade de Filosofia
daU. D. F.

DIRETÓRIO LA FAVETTE CORTES

SEMBLÉIA GEKAI - MARCAÇÃO DE
PIIOVAS — Convocamos para as 17h.
3üm. todos os alunos desta Faculdade,
a fi mde deliberarem a data da marca-
ção rias provas parciais. Nãn faltem.

AVISO — Comunicamos a todos os
alunos inscritos no concurso de habilita-
ção ã 1.» série <iuc as provas escritas
terão inicio no dia 15, ás 17h 30m.
O horário acha-se afixado no D. A. L.
C e na Secretaria.

A Secretaria pede n comparecimento,
urgente, de todos os alunos matricula-
lados nas l».s séries de todos os cur-
sos, a fim de tratarem de assunto de scu
interessei até o fim .do mês corrente.
Procurar d. Zilda Lisboa Marques, se»
cretaria.

APOSTILAS — Comunicamos aos
candidatos ao Curso de Neo-Lalinas,
Anglo-Germânieas c Ciências Sociais,
«iuc se encontram no D. A. as após-
tllas dc Literatura Brasileira e Portu»
guesa, preparatórias para o referido
exame.

fÉRIRS!
IDEOLHÚTEL

LAMBI1RY

TÊCNlCOde
CONTABItIPAP!
DIURNO E NOTURNO

Máximo aproveitamento
Mestres» competentes
Instalações modelares

MÓDICAS ANUIDADES

matrículas abertas

iuuriio uarneiru inc» iwure ~ ,
Mário Antônio Monteiro ''*
Ivan Gonçalves j?'"
Fernando Santos «Ia Costa Mortágua o.a

O Curso Delane funciona, presentemente, na rua Barão dc Mesquita n»
380 c qualquer informação, bem como os pedidos dc matricula podem ser re-
solvldos pelo telefone 18-8583 com o Prof. Dr. Delane Prestes. Tendo inicio o
novo período no dia lv dc março próximo e sendo limitado o número dc vagas,
as inscrições devem ser solicitadas até o dia 25 de fevereiro.

(40 anos de tradição)
Riachuelo, 124 - Tel., 42-3461

ESCOLA TÉCNICA IDOPP
RECONHECIDA PELO GOVERNO FEDERAL

Oportunidades especiais para portadores de
certificado de conclusão de curso Ginasial,

mamamwm Normal Comercial Básico ou Industrial Básico
Os cursos técnicos do IDOPP eqüivalem ao científico para aces»
so às Escolas de Engenharia ou de Arquitetura e asseguram,

entre outros, os seguintes direitos:
Registrar o diploma no Ministério da Educação e no CREA.
Exercer as funções de Auxiliar de Engenharia nas repartições

públicas, com isenção de prova de capacidade.
Rcglstrar-se como professor na Diretoria do Ensino Industrial

do M. E. S.
Funcionar como perito em vistorias e arbitramentos relativos

ã especialidade exercida.
Projetar e dirigir, de acordo com a lei, construções residenciais,

ou quaisquer outros trabalhos concernentes à profissão
Acham-se abertas as inscrições para os seguintes cursos do

IDOPP:
EDIFICAÇÕES — AGRIMENSURA — DESENHO DE

ARQUITETURA E MÓVEIS — DESENHO DE
MAQUINAS E ELBTROTÉCNICA

Avenida Presidente Vargas, 448 — 13' andar — TeL: 23-0934

APRENDA INGLÊS ATRA-
VÊS DE GRAVURAS
15 minutos por dia

ou à noite
Prof. n«ute-americano, no Bra-
sil pa/a divulgar sua lingua,
mandará URATIS, um Livro
com mau de 1000 gravuras e
um novo Dicionário de «WEBS-
TER» *i todos «pie quiserem
aprende» Inglês. Escreva para
Cel. Klroy — Caixa Postal 68
— Copacabana — Rio, D. F.

Favor nSo mandar selos.

DACTILOGRAFIA
EM 1 MÊS

CR$ 120,00
(? HORAS DE AULAS UIARIAS»

Ensino completo em ¦™s,^
nas. Curso comum. U»..«*¦«*
rir,f.=re-se diploma. — UN&Jlii»-*
rjif^mJRO DE COMETO
Rua Gonçalves Dias, Í5, Z" anua

(esquina de duvidou

Sul de Minas

JARDIM DE INFÂNCIA
ESCOLA EDNA SAMA

«APRENDER, BRINCANDO»

Lauibary -
Aposentos com água corrente
Direção Tcuto-Brasilcira

o Cosinlia de 1.* ordem
Ambiente familiar
Solteiro - CrS 75,00
Casal — CrS 135,00

Informações a Reservas:
RUA. BUENOS AIRES, 104 -.4.°

5/41 -TEL. 23-1593 - FI3

POSTALISTA
(Vencimentos iniciais de Cr$ 2.990,00)

Revisão do programa para êste concurso
PROFESSORES:

LEGISLAÇÃO: — Rolantino Larroide PORTUGUÊS: — J. Moreira de Souza
MATEMÁTICA: - Ricardo Greenhalgh F» GEOGRAFIA: — Augusto G. Vilaça.matemat «^GENTE 

FISCAL DO iMpôSTO DO CONSUMO
Havendo o sr. presidente da República prorrogado o prazo de validade' do concurso, rea-
lizado para esta carreira, em 1939, o DASP não realizará novo concurso este ano. Nestas
condições, pretendíamos adiar o início do curso de preparação parn êste concurso; a vista
porém da decisão de alguns candidatos de iniciarem desde agora os estudos, pedimos a todos
aauêles qu» iá se candidataram a êste curso nosso e que quiserem iniciar os estudos, que»

compareçam com urgência, à Secretaria dos Cursos, para confirmarem suas matrículas.
BIBLIOTECÁRIO DAP.D.F.

INICIO EM FEVEREIRO
PROFESSORES:

ANTÔNIO CAETANO DIAS
JOSUÉ' MONTELO
XAVIER PLACER

«¦ RICARDO GREENHALGH F»
ARTIGO 91

O sucesso alcançado pelos nossos alunos nos exames do Artigo 91, realizados em 1951, vem
demonstri- mnis urna ve/. a eficiência dos Cursos da A. S. C. B. No Colégio Pedro II, o pri-
meiro lu '"'"•• P«la nossa aluna, srta. Nysa Magessi Trindade; em Niterói, a quase
"¦""-' totalidade dos candidatos aprovados, eram alunos dos Cursos da A. S. C. B.

U U K S O S DA A. S. C. B.
RUA MÉXICO, 148 — 11.' —TELEFONE: 22-0007

Disciplina
Obediência
Ginástica
Conhecimentos gerais

Bandinha rítmica
Cantigas
Brincadeiras
Jogos infantis
Teatrinho de bonecos
Histórias

I

Inglês
EXCLUSIVAMENTE JARDIM DA INFÂNCIA

DIREÇÃO DE PROFESSORA ESPECIALIZADA

RUA FARANI, 0- BOTAFOGO

Dactllógrafo
1 ris

Em um mês o aluno esta apto «>
escrevei* à máquina correntemente
o sem erros. Mais de 2 mi alu
nos diplomados atestam a ei ciên

! cia dêste método! Aulas ministra
! das em 70 máquinaR novas inciu»

sive Remington 17. funcionando
I das 8 às 22 horas Modelar org«

nlzaçau para adultos! Curso de
| aperfeiçoamento para quem co-
Inhcce dactilografia - insuiulo
! cwrclal Brasil - Kua uruguaia-
! n: im e HH - !».« e 2.v andares.
| (Próximo da rua do Rosário)

PARO LETIVO...

DÀCTILÔGRAFO
EM 1 MÊS

Ensino prático e eficiente pelo
método moderno, máquinas Re
mlngton. novas — Escola re
«listrada e fiscalizada, á rua
Buenos Aires n. 204, i.i andar

Edlffcio Sfto Domingos. —
Tel.. 43 0408

CONCURSOS

ih

* ESCRITURARIO, DÀCTILÔGRAFO E
OPERADOR DO I. A. P. I.
CR$ 1.720,00

Abertura a 27 — Aumento obrigatório de
2 em 2 anos r

S horas e meia de expediente
Professores do IAPI

Seja funcionário autárquico!

* POSTALISTA para o D. C. T.
CR$ 2.990,00

Português, Matemática, Geografia e Legislação Postal.
Professores dos Correios

ROLANTINO LARÓIDE — LAURO SANTOS —
NILO FERNANDES — AUGUSTO VILAÇA

Últimas vagas!

ARTIGO 91 (Em 1 e 2 anos)
Exclusivamente por professores do Colégio Pedro II — Amanhã, inícioexclusivamente P ÊXITO ABSOLUTO!

das aulas. Conclua o ginásio «sm 1952!

ESCRITURARIO para o IRB, APRJ e BANCO DA PREFEITURA
Oficial Administrativo do IAPI e DASP (CR$ 2.580,00)

AULAS E SÚMULAS

ESTE ANO

^^^Y^ .mld&AWír >JÜH Hji K-g ZmÍASk £dm4m*m\m%mÁA^tk*\

^^Ê5^yy%mimm\'í Vl\

]|ll VA

CURSO CARIOCA Av. Rio Branco, 147 - 2.' - Tel, 42-1144

As facilidades de produção da fábrica
BRAFOR, de S. Paulo, possibilitam oferecer
preços geralmente abaixo das próprias es-
timativas dos interessados, conforme cons-
tatado em inquérito recente!

Há Carteiras Brafor em uso — e em perfeito
estado — há mais de 30 anos, numa com-
provação prática de sua resistência ao rude
tratamento a que são geralmente submetidas!

àásiaé.•o

%LtÜ k
%A^J>/9I2-

e aprcvEitamento raciaaal de espaço
é um imperativo da época,
nos colégios em expansão!

Nos princípios de ano letivo, é grande o número de
novos alunos que procuram os bons colégios! Por
isso, muitos desses colégios aproveitam a época de
férias para seu reequipamento, dentro dos preceito!

da pedagogia moderna. E isto é o que oferecem
as Carteiras BRAFOR, conhecidas há mait

dè 40 anos! Entrega imediata, plano
de trocas e pagamentos parcelados. Ti

pos para 1 e 2 alunos.

\.%U\BRfírOR (Rio)
Rua México, 21-A, tels. 22-0180 e 32-7171

IMI RRRFOR [%.HM
Rua 7 de Abril, 125, tel. 34-6665

g i* ¦ ¦ m .i^m" in sm *án 1im*MlTTlM«Íhiltffc'^^MiÍftíÉHMÍ^'Í~-':" ~r :ít^SSmmmWÊmWBBmWSà9ÊSÉmr f^gmBSSa^msOMI^m

FIBRIC1NTES DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO E POLTRONAS DE CINEMft DESDE 1912

i
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AUTOMOBILISMO £ TRAFi€0\
àm ¦*¦ —

\imo Beneficente dos CSiadíeurs do Rio de Janeiro
Reconhecida de utilidade público por decreto n.» 5.13t>,
do 26-9-1934. — Endicio próprio —¦ Rua Evaristo da
Veiga n.v 130 — Sobrado - Teletones: 42-4695 e 42-4793 —
Expediente : Iodos os dias úteis, das 9 às 20 horas, exceto

aos sábados, que é das 9 às 15 horas.

DEPARTAMENTO JURÍDICO — Es
áo clianiauos a comparecer, amanhã,
icfiunda-fcira, Ia Vara, os associados
¦-destino do Jesus Pereira c Mário
-erclrã das Neves. O Departamento
Ucnde aos srs. associados, para qual-
mer consulta, no expediente das 
LltiiOm, ás 13h30m, todos os dias
"nOVÒS ASSOCIADOS — Foram apro-
fadas em sessão de 7 do corente as
propostas de admissão dos seguintes
Undidatos a sócios: Aníbal Alves Cou-
t0 - Alvim da Costa Assunção — AU-
Bio Manuel Pessoa de Almeida - Ama-
rills do Oliveira Freitas — Álvaro
Vieira Ângelo Vargas - Antônio Cai-
valho dos Santos Jônior — Antônio
Emiliano, — Antônio Francisco Minis-
tro — Antônio Milheiro da Volta e Sil-
va — Antônio Pinto Carneiro - Car-
mindo Serrcntino — Dldlmo Barreto
Faria - Euclides Antônio Correia —
Ezequias Almeida Matos — Eduardo do
Castro Sanguedo — Fritz Aichinger —
Gilberto Linhares Severo de Melo —
Brandão Machado - Jorge* BMBMF
Gilberto Linhares Dias — Geraldo
Luis de Sousa — Haídalvo Brandão
Machado - Jorge Severo de Melo —
joáo FRarias dc Sousa — João Gon-
ç»]VCS — José Correia da Silva — Jo-
té Ro«a — José Sales Bento — Luis
AtU6nio — Lorival Franco — Luis Lau-
rentino da Costa — Luis Morais de
1 ima — Luis Pinto Romualdo — Má-
rio André dos Santos Filho — Mário
Fernandes Angelim — Milton Marinho
.- Milton Martins Malheiros — Ma-
miei Adelino dos Santos - Manuel
Ko-a Canuto de Sousa - Ncsio Alves
cia Silva - Orlando Monteiro Cabral
_ Feeiio Loiz Santiago — Roberto Al-
»f- da Silva — Reinaldo França J^a-

vier — Sebastião Antônio do Rego —
Silvio Leite de Brito — Serafim Mar-
tins — Vitorio dc Aquino — Valdemar
Am&ncclo da Costa — Válter Pimentel
Correia — Valdemar de Sá — Valdir
dos Santos — Valdir da Silva Leite —
Leonel da Costa Guimarães — Válter
Pereira — José Henriques de Carvalho
— Antônio Inácio de Carvalho — Alei-
des Batista de Sousa c Noêmio de
Sousa.

DEPARTAMENTO MEDICO - Hora-
rio: dr. Braga Neto, das 8 às 9 horas,
todos os dias úteis; dr. Jorge de Li-
ma, das 12 às 13 horas, todos os dias
úteis; dr. Fernando Siqueira, das 19
às IB noras, todos os r" úteis exce*
to aos sábados; dr. Abias Vieira, das
19 às 20 horas, todos os dias úteis,
exceto ás sextas-feiras c aos sábados.

SERVIÇO DE AUTO SOCORRO - A
disposição dos senhores associados, em
qualquer hora do dia ou da noile. Te-
lefoncs da sede: 42*4595 e 42-4793.

DEPARTAMENTO DENTÁRIO - Ho
ràrlo: dra. Lella Semi Maxnuk, às se*
gundas, quartas e sextas-feiras, das 8
às 11 horas; dra. Marina Maxnuk das
13 ás '16 horas, as terças, quintas e
sábados das 9 às 12 horas.

AMBULATÓRIO Eniermciro Sebas-
tião Frelta; da Silva. Horário das 9
às 12 horas e das 15 ás 20 horas,
todos os dias úteis, exceto aos sábados,
que e das 9 ás 12 horas.

DEPARTAMENTO OE ANALISES —
Horário dr Silvio Rangel das 15 àa
lfi horas tndos os dias úteis.

POSTA RESTANTE — Há cartas pa-
ra os seguintes srs. associados: Fran-
cisco de Sousa Rocha, José Dias da
Costa, José Ferreira Louro e Manuel
Lopes.
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Sindicato dos Condutores Autônomos de

Veículos Rodoviários do Rio de Janeiro
r£-7 Sede própria : Kua Santana n.v Ti- - 2^anüar

- Telefones : sede : 23-1195; à noite : 48-22(1 -
S. T. : 22-4527.
to competente, para efeitos legais por
oarte do Sindicato.

Em caso de atropelamento, deverão
os associados socorrer incontinent) a
vitima e nunca abandoná-la, avisando
ato continuo o Sindicato, a fim dc que
seja providenciada a defesa de culpa <
outras providências que o caso exigir.

Pedimos aos nossos associados que
confirmem as respectivas residências na
Secretaria a fim de receberem no de-
vido tempo as comunicações do Sindi»
cato. Óutrossim, comunicamos aos nos-
sos associados (motoristas autônomos
de praçai que o Ante-ProJeto de Lei
destinado a alterai os serviços de taxi
e respectiva tabela taxlmétrlca, encon-
tra-se no Gabinete do ministro da Jus*
tiça para estudos, . devendo a segutl
ser encaminhado para Julgamento tina)
ao exmo sr dr Getullo Vargas, pre*
sidente da República.

BOLETIM INFORMATIVO
SECRETARIA
Dfspachante para • Prefeitura e

l A P E- T- c* """ N** sede'
liíi30tn às 13 horas.

B»lcào no Serviço de Trânsito : —
Ds* 11 as 17 horas Teleione: 22*4527.

SERVIÇOS E DEPARTAMENTO : -
A d;ír>05íção dos senhores associados.

Dtpartanyinto Médico: - de 9 às 10
hens

Procuradoria (Fianças c Casos dc
^tiilrnameuto} : — de 8 ás 12 horas
relê fon es : 23*1195: dia e noite: -

4S-2271, de 19 horas em diante.
Ofpartamento Jurídico : — das 10 às

ll horas.
Avi»o sei Associados — Recomenda-

mos aos nossos associados no caso de
caoçue, registrar o ocorrido no Distri-

SERVIÇO DE TKÀJNS1TO
SERVIÇO DE TRANSITO

CHAMADA PARA 12 DO CORRENTE
AS SH45M: Carlos Antunes Maia —
Joio Pol.carpo de Barros — Amauri
K-bouças Gaháo - Djalma Pereira de
Bouíb. — Armando Carvalho — Nelson
p-reira de Carvalho — Ivan Gcralao
ca' Fonseca Portela - Jorci Saies —
Jindrich Ccriv.í: — Djalma Ferreira
'"-vares — Milton Acioli Lindoso —
Galba Otaviano ca Silva — Nicolau
S-oJoií — William Houston Julian —
José 

'Fernandes 
Dias - Kemesio Leite

Nogueira - Manuel Ferreira - Perdi- ,
nando BMacchcrell - Ramlro Viana
Lim» — Giulio Baroiai — Eduardo ,
Rodrigues Pinto - Teodoro Venancio ¦

ca Silva - Otacilio Jo:e — Hamilton
Esquerdo ca Cosia - Amir de Paoli —
JoSo Rodrigues Ferreira - Luis Bento
da Silva — Antônio Alves Salgado —
Bráulio de Barros Oliveira - Francis-
ro DeJEaco,-- Nicola Samartino —
.-"-ce Ferreira — Maria Luiza César
de Andrade - Antônio Rocha Filho
— Antônio Pinto Rotiiigues — Ne*1
Cruz Tavares — Francisco Brum —
João Gaspar de Oliveira - Jorge Fer-
reira de Brito — Jocelino Neves Fer-
t'.-TH.

AS 8H15M: Nei AJala Garcia — Ave-
lino de OJr.ei.-a — Aurélio de Oliveira

—Vital õo Amaral — Adail Cardoso
Ramalho - Jorge Cavalien - Josó
Ai curto Terar - Jair Armando Silvei-
r„ 

'- 
Kilton Freitas Cavalcanti — Eli-

no V:e:ra - Herszel Warzawskl -*
Haia Leser — José Antônio Fernandes
— Sinval Bonfim de Paula - Martilio
Bispo Ferrei!a - OJtgário Tavares
Pereira - Afonso Chucrl da Silva
Carmo - Agostinho Camaigo da S:l-
rt. FiJho — Rubens Camargo Silva —
Manuel Figueira — José Benevides Fi-
lho — Edgar de Sousa Freitas —'
Francisco Rei — Mario Fernandes Lis-
boa — Celestino dos Santos — Ce-

ANTIGÜIDADES
'.ompram-se pratarias, porcclnnas, eris-
tali, Jflia-, marfim e moveis de Ja-
earandà c cedro. Pagamus o valor dc

antiguldadr. < a*a Anglo Americana
Antigüidade)- Ltda.

RUA DA ASSEMBLÉIA, 73
TEL.: 22-9664.

w
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lestino Lopes da Silva — Adir Vieira
Cortez — Manuel Botelho Rocha —
Amadeu Augusto — Chaim Leyoa Ro*
zcnbaum - Avelino Dias Loureiro —
Jos? Augusto Antunes - José de Sou-
sa Chagas Júnior - Josias Monteiro

Joâo Fratani - Jacinto Costa —
Jose Fravolino - Antônio Moreira de
Oliveira Neto — Altair Almeida —
Américo dos Santos - Benjamim Es-
téves — Luís Antônio Barbosa — Ma-
nue: ria Silva Barreto.

As 9H45M: Joaquim dc Almeida Cot-
reia — Deoclcciano de Oliveira M. Fi-
lho - Nelson da Silva Cavalcante —
Haroldo Caruso — Joaquim ria Silva

Murilo Marcos Faria Goulart —
Djalma Cesário - Cid Manuel Fernan-
des — João Moreira Soares - Rubem
Augusto Fernandes - Manue) Fran-
cisco Bezerra — Benedito Dutra dc
Andrade - Eronldes Xavier dos San-
tos _ Nelson Montanari — Maunlio
Andrade dos Reis - Joào de Sousa
Rosa - Armênio de Araújo - Jose
Arcanjo Barbosa - Eustáquio Jose da
Siiva _ Anselmo Madureira Vasconce-
10S _ Valdemar Rodrigues da Cunha

Arlindo Rodrigues Teljcira - Ju-
lio Vital - Francisco de Sousa — Jair
Leite Marina - Ralf Egom Willccke

Wolígang Gresser — José Antão dos
i Santos — Noaldo Henze Leitão - Al-
1 bano de Oliveira Soares - Albertino

Batista - Otoniel Robert — Mário da
Cunha Fonseca - Carlos Rodrigues -
Valdomiro de Oliveira - Lidia Correia
Peixoto - Hertinc Giltone Pereira —
Júlio Studart de Morais - Agostinho
Monteiro — Adulno José Machado Al-
ves — Dsmingos Silva Santos.

AS 14H45M: Abel Rodrigues Mocho
Hilton Moret Matos — Joaquim da

Costa Pinto - Alcides de Oliveira Mc-
n(,ECS _ Joaquim Lopes Neto — Del-
mites Vieira da Silva - Haroldo Mo-
rais — Valdemar Marques Codeço —
Amaro Ribeiro - Lourival Sousa Alves

—Alencar Baeta — João Gomes dos
Santos - Jorge Salvador Matera —
Adriano Augusto Gomes — Geraldo
Vieira — Edson Araújo — Alcides Ba-

I tista — Aloisio Cristóvão de Sousa Li-
nia — Maurício do Nascimento Melo —
Alegra Gamai Sussmann - José Seti

Geraldo Wilde Franco Nascimento
Benjamim Fraga - Armando Jose

Majó da Maia - Joel Melo - Paulo
Freitas — Arcidemio Iivo — Adolfo
dos Santos Pepicon — Moisés Alves
de. Freitas — Arquidemio Ivo — Adolfo
Morais da Silva - Antônio Emanuel
Carlos — Júlio Alexandre de Carvalho

Oscar da Silva Fernandes — Josék
Mendel Wajntraub — Manuel Rodrl-
gues da Silva — José Coreria Lemos

Manuel' Antunes — Celeste da Silva
Morais — Llvino Césai dos Santos —
Anstrozlto Henrique Couto.

— A falta à chamada importará no
pagamento de nova inscrição.

DR. ALVARENGA FILHO
CLINICA «K CRIANÇAS

Cons.: Rua Araújo Porto Alegjro,
70, salas 811-15. Telefone: 22-5954
*í»s, 4's <* H»s. das. 15 fts 18 horas.
Residência - Telefones 37-5558 ou

 2(5-3083 

SIMCA 8
rartictiUr, tendo um novo carro, vende

um SIMCA »* MODELO 11)10 ultima

série, quase novo, cm ótimo estado.

Xcgóclo urgente. Preço 35 mil cruwl-

ros. Pode ser visto ft ru* Campos dn
Vm n» 176 ou tratnr pelo

telefone: 48-5518

Aulas Práticas
PEL AMANHA, À TARDE

E À NOITE

Brevemente novas turmas
Sem compromisso faça uma
visita para conhecer os labo-
ratórios de «Electra Rádios
Limitada», à rua do Ouvidor
n. 164 - 3" andar - Edifício
da Papelaria Ribeiro (Eleva-
dor) — «ELECTRA» não

tem filiais — Fundada
cm 1938. J

Senhores
Avicuitores

Criação Confinada
Casi-Colônia para 50 100

c mais aves.
Rateria Fria para pintos e

frangos

INDÚSTRIAS
XERÉM

Kxposk-Sn e vendns: Av. Rio
Branco, 14 — 14.? andar. Tel.i
'3-0083. 1-Abrira: Estrada Ri"
Petrópoii-* Km 25 (Junto a rá-
hrlea Nacional de Motores).

/

V \

•©
li.

.0,OqO
O

p
/

BLUSA DE OPALA BRANCA
Brinque neste Carnaval, com uma encanta-.

droa blusa, decotada e cavada, em fin»ssitrio
algodão branco — Preço especial

\

rXs-

my
SÃIÂ BEIGE COM "CONFETI MULTICOR"

PKEÇO REGULAR: 98,00
Você fará um grande sucesso neste Carnaval, com
uma alegre saia!  Com três babados franzidos

— Algodão de primeira e corte impecável —
Compre agora e faça uma economia de 11,00

rsê.

\
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<J* Lindo chapéu ile palha
v. »'":

m?*

Gracioso modelo para você
usar no Carnaval — Lindas

e variadas cores — Trsê
tamanhos

i.©'"

\\

BLUSA DE MALHA DE
ALGODÃO

PREÇO REGULAR 44,00
Blusa de malha de algodão
tipo grega, com sanfona na
cintura — Várias cores —

42 a 48

fS* TTT^U
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28
Blusa para mocinhas
Graciosa blusinha par» ^ fk
passeios no verão e tam- K %Ê
bém para o Carnaval qM g
Várias cores, 7 a 16 anos

X
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, Lompras totalisando

X \'i

^

«^

itt
c».$ 400 ou mais

em sei feit as pelo

ã
\,y pod' 

PLANO SEARS
O CREDIIO SUAVE

CAMISINHA OLÍMPICA
PREÇO REGULAR 89,00

Ideal para qualquer épo-
ca — Gola olímpica e

sanfona na cintura —
Para 2 a 6 anos

m
V
V m

•^

FANTASIA DE ÍNDIO
Preço regular 89,50

Blusão enfeitado c|
feltro _ Calça se-
parada, toda enfei-
tada dos lados e
elástico na cintura

 Beige com asui
e vermelho

MASCARA DE
LENTEJOULA

PREÇO REGULAR 49,00

Tipos gato, satan e cora-
çáo - Muito elegante, em
lindas e variadas cores.

BLUSA DE C0W-B0Y BLUE-JEANS DE BRIM • o

Blusa abotoada na
frente, com pala de
côr diferente - Prá-

tica e durável -
Várias core»

Brim mescla - Modelo
americano - 2 bolsos
na frente, pespontado

de vermelho - 2 a
6 anos

o t \
'#•""

FLORES DE ORGANDl
PREÇO REGULAR: 5,00

Ideal para fantasias éjr%
Lindo organdi engomado *£
- Côr vermelha • Grande ^a

redução no preço

m

:mfr.

Sua. tumpteto, Acmfaçàa m * demU$à* dt d(*te™ \__\\f_\ ^-^.^X:™
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Pelo oleoduto o abastecimento de
combustíveis de São Paulo

Em caráter experimental o transporte da par-
tida de 3 milhões de litros de óleo

O oleoduto Santos-Sao Pauis, cons-
truído pela Estrada dc Ferro Santos n
Jumlinl, do Ministério da Viação, inl-
ciou nova etapa nos transportes es-
peclalizados de combustíveis llquiilos
com a remessa da Min Barnabé para
o Terminal de Utinga, da primeira
partida rie 3 milhões de litros dciolco
diesel destinado ao consumo do Esla
do de São Paulo. A cntr_F.ii dessa par-
tida foi efetuada cm vasões da E. F.
Santos a Jundlal, que a conduziu atô
as instalacOcs das Companhias dc Pe-
tróleo quo operam naquela resiao, con-
forme comunicação feita pelo eng»
Honato Feio ao sr. Sousa Lima.

Êsse transporte so efetua, por en-
quanto, em caráter experimental, mas.
som prejuízo da entrega, po Tribunal
do Utinga, das 2.500 toneladas dc ga-

^^^^^^^^^^S
Mercado cambial

Brasil afixou as

DR. EUCLYDES CARVALHO
COMUNICA AOS SEU!» CLIEN
TES E AMI-íOS, QUE KKASSU
MIKÀ SUA CLINICA A l'AR

TIR DO DIA 3 DE AIAHÇO.

GELADORAS
Especialistas Europeus. Con-

serta-se qualquer tipo de Ge-

ladeira, doméstica ou parti-
cular. Rua do Livramento,

71 — Tel.: 43-9917.

solina quo passam • diariamente pela tu-
bulação do oleoduto.

Nessas condições, todo o abasteci,
mento, não si. de gasolina como do
óleo diesel. destinado ao Eslado de São
Paulo c rcglBcs vizinhas passou, de
agora cm diante, a utilizar o oleoriu-
to cm substituição ãs estradas dc fer-
rn c dc rodagem-que ligam Santos ao
planallo, nllvlando-as dc um franspor-
te incômodo c oneroso e possibilitando-
lhes carrear outras mercadorias mala
apropriadas a êstes sistemas de trans
porto.

O novo combustível i^sln sendo
transportado pela mesma tubulação da
gasolina, operação que, além de deli-,
cada, se realiza, no Brasil, pola prl-
melra vez, na distância dc quase 4(1
quilômetros existentes entre CubatSo
e Utinga. Sua prática, sem altcracãn
da qualidade dos combustíveis Irans-
portados, è o falo que hoje trazemos
ao conhecimento do público em geral.

Outro melhoramento que acaba rie
ser entregue «'« exploração no Terminal
de Utinga, c o POsto de Carregamento
de Caminhõcs-Tanqucs para gasolina «j
diesel, o quo vem facilitar o abasteci-
mento de zonas nn interior do Eslado,
mal servidas por estradas de ferro.

COPOS DE PAPEL
Tara refresco, milliciro CrS 95.110;

para café, n.illiein» Cr$
Lojas A.I.i

O Bcando do
guintes taxas :

a vista

a taxa do
consignação.

imposto sôbre vendas à

Vendas Comprai.
üoiai, a vista  18.7_. 18.38
Ubra  52.«üO 53.-MO
flanco sulco  4.3150 4.203".
Peseta  1.7096
franco francos .... 0.U535
Peso boliviano  0.312'J
Est-uao  0.6572
Solos peruano  1.20
franco oolga  0.3778
Coroa sueca  3.62U0
Coroa dlnamarqueza 2.7353
Poso argentino .. .. 1.31.71
Poso uruguaio .... 7.!)_!..
Florim  4.0388

OLHO FINO
O.l.ancò do Brasil comprou a grama

de ouro fino, na .base de 1.U00/1.UOO,
ein ban a ou amoedado, ao preço de
CrS 28,8176.

Bolsa de Valores
Não funciona aos sábados.

0.0525

0.6331

0.3642
3.5551
2.6368
1.211(17
7.6266
4,8413

Açúcar
Ua Cabedelo ..
De Pernambuco

55,00 —-
— Kua S. .Josc, 17

ALVAIADE
oxido «lo Zinco k. CrS 15,00, Ll-
topônio k. Cr* 9,00 — Kua São

«José. 17 — loja

Não funciona aos sábados.

EM
SANTOS, 0.

'ITipo 4 (mole)
Tipo 4 (duro)
Tipo 5 i duro)
Mercado 
Embarques ...
Entrridns 
Existência
Saidas 

SANTOS

Hojn Alll crinr
199.50
ins.oo
195.50

,.  Calmo
17.370 15.504
.15.367 35.387

. 2.085.9(53 2.067.966
15.000

O mercado do acúca: regulou, ontem,
tlrrne e com os preços inalterados

Entradas Saco*
Ue Macclrt  
Do Estado do Rio  
De Pernambuco  

Total ..*
Saidas 6.000
Existência 56.000

(otacõch poi 60 quilos í
Branco cristal 213.lt
Cristal amarelo 192 lt
Masca vinho 188 00
Mascavo 170.00

EM PERNAMBUCO
RECIFE, 9.

C.itac0<-K poi W> «lullos :
Usinas dc primeira 200.00
De segunda' n/c
Cristal 158..00
Demerara , 169.00
l'erc«eira sorte n/c
«Mascavo n/r

t'(isicá«> estável.
Entradas  15.770
Dn 1. setembro .. 4.027.131 4.0J1.361
Exportação  49.546
Existência 1.105.762 1.091.992
Consumo local ... 2.U0U 2. (Mi.

Algodão
O mercado de algodão em rama

Luncionou calmo e com os preços inal-
terados.

Entradas : Fardos
De Sâo Paulo  

Total  
Saidas 550
Existência  14.793

Cotações por dez quilos : — fibra
longa — Serido. tlpn 3, Cr$ 445,00 a
450,OU; tipo 4, CrS 440,00 a 445,00.
fibra média — Sertões, lipo 3, CrS
4ÜO,t!U a 410,00; tipo 3, CrS 370,00 a
375.00. Ceará, tipo 3, nominal: tipo 5,
CrS 360.01) a 362,00. fibra curta —
Matas, tipo 3, CrS 300,00 a 302,00: e
Paulista, tipo ft. CrS 265,00 a 270,UO.

r.f.1 .'__!-.-• AM MICO
RECIFE, 9.

Culucnei, pul 10 quilos :
«Compradores»: Matas, tipo 5,
sertões, tipo 5, 430,00.

Posição esta vei.
Kntradas 
Do l" setembro 
Exportação 
Existência 
Consumo .uoai

EM NOVA
NOVA YORK, 9.

Entrei.» ;"

NO
VITORIA,

1 *

AVISOS FÚNEBRES

Fia vio Santos Guimarães
(MISSA DE 7 DIA)

A família de FLÁVIO SANTOS
GUIMARÃES agradece as manifesta-
ções de pesar recebidas por ocasião do
falecimento do seu pranteado chefe, e

convida a todos os amigos para a missa de 7o
dia, que, por sua alma boníssima, manda ceie-
brar amanhã, segunda-feira, dia 11, às 9h30m,
no altar-mor da Catedral Metropolitana.

Cândida Saboia Dutra da Fonseca
(MISSA DE 7' DIA)

Jaynie 

.Guilherme Dutra da Fonseca, senhora e filhos,
Ernesto Jorge Dutra da Fonseca, senhora e filho, Henri
Kauffmann, senhora e filhos, Luiz Ernesto Dutra da Fon-
seca, Gabriel Luiz Ferreira Filho, senhora c filhos, Madre de

Saint Tliomaz, Mère Helena Ferreira, Meie Regina Ferreira, Jorge
Luiz Ferreira, Jorge Queiroy. Dutra da Fonseca, senhora c filhos,

Ana Medeiros do Paço, Elisa Medeiros de Sabóia e Silva c José

Sabóia Viriato de Medeiros e senhora; filhos, noras, genro, netos,
bisnetos, irmãos e cunhada de CÂNDIDA SABÓIA DUTRA DA
FONSECA, convidam seus parentes e amigos para a missa de
f> dia, pelo repouso eterno de sua alma, que se realizará dia 13
do corrente, terça-feira, às 10h30m, no altar-mor da Igreja da
Candelária.

O preço
CrS 16S.10.

Posição calmo.
No preço acima

BSP
, 9.
do disponHtl

SANTO

tipo 7—8,

náo está incluída

COMPRO MÓVEIS
Braga — Tel.: 43-6816

RÂDIO-ELETROÜ

300,00,

64.1S2

16.150
VliU

VOHl.

64.1 SI!
652

16.85B
.UU

Em
Em
Em
Em
Em
Em
Am.

marco ..
maio ....
iulho ...
outubro .
dezembro
marco . .
Sp. Mid.

Ahert
41". 50
40.95
40.05
37.35
37.10
37.00

Fech.

Na abertura
de S a

Estável, com baixa
20 pontos.

Gêneros
mercado de gêneros de

VIDABANCARIA
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Foroni Marco Ignotte
(Russo)

(MISSA DE 7' DIA)
Pedro Foroni e familia convidam parentes e amigos

para a missa que farão rezar amanhã, dia 11, às 8h30m,
na Catedral Metropolitana, em sufrágio da alma de seu
boníssimo pai FORONI MARCO IGNOTTE, e agradecem

• todos que comparecerem a êsse ato dc piedade cristã.

Deolinda de Medeiros Cila

t

SUPERSON
10 Válvulas

Automática i.oiir IMaying

CrS 1898,00
VENDAS A VISTA _S A

ORÍÜ-MO

A. Brasil Mello
Av. Mem de Sá. 343

esquina de FIH_I CANECA -

Telefone: 32-4470

VELÓRIO 29-3353
SÃO THIAGO
S. JUDAS TADEU

S. SEBASTIÃO
Em frente ao

Cem.it. de Inhaúma

Instituto dos Bancários
trocessos despachados telo

delegado kegional
BENEI-ICIO-ENIERM1DADE — Jor-

ge da Rocha Cabral c Odorico da Silva
Ramos (concedidos i; João Cai los Bran-
dão Batista (prorrogado).

BE.NEI-ICIO-MATERNIUADE — Ari
Rainho (Ia parte» — Erasmo Cravo,
Humberto .Han Pauli Pereira, Murilo
Florindo' Cruz. Hermclindn Rangel Ca-
neca e Dalton dc Barros (1" período)
— Manuel Vicente de Sá, Luís Batista,
Messias Felix, Darwim Alvares Marti...**.
Válter Marcondes Pilrto, Hélio Mendonça
do Oliveira', Vitor de Aguilar, Jair rol-
Neira Soares, Jorge Ferreira, -•oão Pin-
to das Noves, Amanri Mendes dc Ara*'i-
,1o, Josó Pereira c Luis Felipe Melo
Sousa (total) — Rubens Nogueira Uu-
arte (indeferido).

Notícias diversas
HORÁRIO CORRIDO

Rcalizar-se-â, amanhã, as IS horas,
no Palácio do Trabalho, 12" andar, a
mesa redonda do bancários e banquei-
ros, sôbre a nova lei do horário corrido
para contínuos, serventes, telefonistas
c porteiros. A diretoria do Sindicato dos
Bancários encarece a necessidade «1o
comparecimento dús interessados.

SOCIAIS BANCARIAS
Anivcrsariam amanha os bancários

Válter de Oliveira Leite e Olília F.r-
reira, associados do City Bank Clube

O CARNAVAL NO SINDICATO DOi
BANCÁRIOS

Mais uma vez a diretoria do Sindicato
dos Bancários deliberou confiai ao Cen-
tro Metropolitano de Desportos Ban«:á-
rios a realização do carnaval dos ua:i-
cários, na sede do seu órgão de classe.

No ano passado, a entidade quo eoo-
trola o desporto bancário metropolitana
promoveu o melhor carnaval no Sin-li-
cato dos Bancários, ale então, demons-
trado estar capacitado para o desem-

ponho da parte social nos meios banca-
rios. Eslão, os bancários, portanto, «le
parabéns com a medida considerada no
seio da classe como acertada «* justa.

PALESTRA DO PKES-DENTE 1)0
I. A. P. B.

Atendendo a convite da Rádio Globo,
o presidente do Instituto dos Bancários,
sr. Francisco Túlio Peixoto de Alcn-
car, falará sôbre assuntos rie interessa
da classe no programa <:Na boca «ln
mundos, que será irradiado amanhã,,
às 211i30in.

«IOAO CASTELO BRANCO DE
ALMEIDA

O almoço que se realizaria no dia JB
riêsle més, em homenagem a Castelo
Branco, não mais se verificará, aten-
«lendo a pedido do homenageado. As
importâncias já arrecadadas irão ser
aplicadas na aquisição do am brinda,
que lhe será oferecido em ocasião opor-
tuna, da qual se dará ciôncla aos seus
amigos.

luncionou, ontem, com o seguinte mo-
vlmcnto :

Enlr. Salda»
Arroz (sacos)  11.350 4.550
Feijão (sacos)  4.133 400
Milho (sacos)  10.200 3.100
Cebola (volumes)  10.650 
Charquo (fardos) ....  
Manteiga (quilos) ... 1.793 «
Açúcar (sacos)  14.26!) 4.330
Farinha (sacos)  29.850 2.J00
Banha (caixas)  1.917 490

Você perdeu algu-
ma coisa?

A disposição dos respectivos donos,
encontram-se, em nosso Departamenlo
do "Circulação, diariamente, das 9 ãs
12 e das 14 às IS horas, os seguintes
objetos encontrados na via pública e
trazidos ontem ao "Diário dc Notícias",
pelos seus leitores:
4.522 — Cart. de ldent. de Silas da

Silva.
4.523 — Cart. de, ldent. dc José da

França Sobrinho.
4.524 — C-irt. de ldent. de Rubens

Moreira Canela.
4.525 — Saíl. do Idcnt. de Albertino

Silveira da Rosa.
4.526 — Carl. de ldent. de Antônio

Tavares da Silva.
4.527— Cart. ele ldent. de Olo da

Coita Mundim.
4.528 — Uma máquina fotográfica e

um par de óculos, encontrados
em um ônibus da linha 104.

4.529 — Carl« do S. T. I. F. T., de
Maria José do Araújo Fer-
nandes.

4.530 — Carl. Pror. de Enio Para-
nhos.

4.531 — Cart. Prof. do Francisco Vi-
cenle.

4.532 — Cart. de Habilitação de Jorge
Alves.

4.533 —'Um terço reliigoso.
4.534 _ carl. de Tilent. de José Qua-

dros de Sá.
4.535 — Diversas fotografias, perten-

cen,os a Inácio Isaias de Lu-
con.i.

4.536 — Diversas chaves sõllas.
Fora Esses, numerosos outros objetos,

conforme publicações feitas anterior-
mente.

Só nos responsabilizamos pelos objetos
entregues em nossa redação durante o
período de seis meses após sua publi-
cação.

AVISO — Damos apenas nesta seção
a, íi.«-f(_ dr, objetou trazidos onlrm. Os
anteriores iião procurados continuarão
jí disposivSo dp seus dnr.nx. qua pode-
nio consultar a Hxta geral neslc Dc-
parlamento. ,

Venda a uma cnsa sfrin quo llic
paguo o justo valor. A Tinturhria
Aliança. ISun Visconde do Rio
Branco, 12 — Tel.: 22-5551, paga-

lho por um costume até 400
 cruzeiros. 

ROBERTO FLOGMY C. L.
«.IKI-I.OPHANE»

Celulóide — .'anéis
Alumínio

LOJA DOS PAPÉIS
TRANSPARENTES

15 - Senado - li. - 28-6290
wwm-mi-_mmamÊÊt\imÊtmmÊmmmmmÊÊB-\^-\^Êm-t^t^

KÃDIO-VITROLA
WASTINGHOUSE

Vende-sp uma em estado dc no.
va, lindo movei, original da IA-
lírica, ftlimsi sonoridade. Toca
discos automático para dois tn-
manlios. Ver e tratar h R. Cnr-
doso .Jânio'- 22, ap. 502 — la-

ranjeiras — Tel.: 45-3124

DR. JOSÉ DE ALBUQUERQUE
MEMBRO DA SOCIEDADE DE

SEXOLOGIA I)E PARIS

Doenças sexuais do homem
Rua do Rosário, !)8, de 1 fts 6.

RÂDI0-VITR0LA R.C.A.
Oom l-ONC_-l-l_AY (3 rotâcoe»)

Sem uso. com garantia, recente-
mente Importada. Onze válvulas,
várias ondas, pick-up automático,
l_i discos, venrt'3-se por preço mui-
to Ínterim ao do custo — 37>S432

CONSERTOS Dt RELÓGIOS
DE PULSO IL t_OI._llJ
PELO SISTEMA Sll
ÇO, OOM UM ANO

ÜE GARANTIA

G. EMERIC
Primeiro cclojorlro du
rante longos anos da
CASA MAfPIN WEEt.

R. Buenos Aires, 79
\.° tv_d:tf

1'crti. da Aícnlda Rio «ranro

I pi
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ESCRITÓRIO CENTRAL:
RUA DO ROSÁRIO, 2/22

TELEFONE: 23-1771

NORTE

MALA
| REAL
JUNGLEZA

VIAGENS PARA A
EljlÍ>|l*Í)IO!ÍfAíPRATA

DR. SPINOSA ROTHIER
Doenças sexuais o • uilnftrias. La
vagem endoscópica da vesicula.

Próstata.
UUA SENADOR DANTAS, 45-B

— Telefone: 22 3307 — Do 1
às 1 horas.

COMANDANTE CAPELA
Sairá a 12 do corrente às 10
lioras para: Salvador e Ilhéus.

D. PEDRO II
Sairá a 20 do corrente às 15
horas para: Salvador e Recife.

RODRIGUES ALVES
Sairá a 16 do corrente às 10
horas paia: Salvador, Recife,

Cabedelo e Natal.

SUL
RIO DOCE

Sairá a 14 do corrente para:
Santos, Rio Grande. Pelotas e

Porto Alegie.

ESTÁ DOENTE ?
Sofre de doenças internasr.Nfto
perua a esperança de sua cura
Prov-ure o •ispectalista, DK
-JORGE JÚNIOR, médico da As
sociaçãu Espíritii Jesus Crist«,
Consultas, ãs tcr«,'íiH, quintas i
sábados, das iO ãs 12 e das .-
¦i IU horas. Coi.sultóriò Kur
do Ouvidor, Oi) — 7" andai
sala 700. Não se atende poi

correspondência

COMANDANTE PESSOA
Sairá a 12 do corrente para:
Vitória, Salvador, Maceió, Re-
cife, Fortaleza, São Luís e

Belém.

EUROPA

JABOATÃO
Sairá a 19 do corrente para:
Salvador, Recife, Cabedelo,

Fortaleza e Aracati.

RIO TOCANTINS
Sai hoje para: Vitória, Salva-
dor, Recife, Cabedelo, Natal.
Fortaleza, Tutóia, São Luís e

Belém.

DUQUE DE CAXIAS
Sairá a 1(5 do corrente às 15
horas para: Salvador, Maceió

e Recife.

LÓIDE URUGUAI
Sairá a 21 do corrente para:
Vitória, Recife, São Vicente.
Casablanca, Tanger, ftláfselha

Gênova e Livorno

LÓIDE PARAGUAI
Sairá a 22 do corrente para:
Vitória, Barra de Ilhéus, Sal-
vador, Recife, São Vicente,
Havre, Anvers, Roterdam e

Hamburgo.
"~~PARA 

NEW YORK
(Saidas de Santos)

«Lóide Panamá» S|2
«Lóide Colômbia» 18|2

«Lóide Nicarágua» 28|2
«Lóide Equador» S|3

Escalas: Angra dos Reis e Rio.
opcionais.

PARA NEW ORLEANS
LÓIUlE CHILE

Sairá a 5 de março para:
Vitória, Cabedelo, New Orleans

e Houston-.
!**j*."*"j" ev^' J,l_pi*l"W.MJ,lll«

Com 27 vitorias em competições internacionais...
fifií;:--

Joã

(MISSA DE 7' DIA)

Manuel da Cunha, José de

HUMBERTO
LOUREIRO

(FATiECirt-ENTO.
UTNCIO.NAJ.IO AI-OSENTADO

DO BANCO DO I.KASIJ_>

Medeiros Cunha.

mf. senhora e filhos, Jair de Medeiros Cunha, senhora e filhos,
t

Joel de Medeiros Cunha, senhora e filhos, Caciole da

Cunha Borges de Faria, esposo e filho e demais parente.-

agradecem as manifestações de pesar recebidas por ocasião do

falecimento da sua honrada e virtuosa esposa, mãe, sogra e avó

DEOLINDA DE MEDEIROS CUNHA e convidam todas as pes-

•oas amigas para a missa de 7" dia que em sufrágio da sua

alma mandam rezar no dia 13, às 9h30m, na Igreja do S. S.

Sacramento, na avenida Passos.

TENENTE JOÃO CÍCERO DE SOUZA
(Falecido no Recife)

(MISSA DE 30' DIA)
Seus amigos residentes nesta capital mandam ceie-

brar amanhã, segunda-feira, dia 11, às 10 «horas, na Igreja
de Nossa Senhora Mãe dos Homens, missa em intenção
de sua alma, para a qual convidam as pessoas das rela-
ções do extinto, antecipando agradecimentos a todas que

comprecerem.

General João Evangelista de Campos
Eponina Pereira da Cunha Campos, seus filhos, Co-

mandante Heitor Pereira da Cunha, filhos, genros e netos,

convidam sefls parentes e amigos para assistirem à missa

de 7" dia que mandam celebrar por- alma de seu esposo,

pai, genro, cunhado e tio General João Evangelista de Campos,

terça-feira, dia 12, às 10h30m, no altar-mor da Igreja de São

Francisco de Paula. Agradecem antecipadamente.

Deolinda d'A-_si.ii«_n<. Lou-
íeiro, filhos o netos, têm o
dolfmso dever do participar

o falecimento d-. Seu extremogo fi-
llio, irmàc o pai. HUMBERTO
MM lít.lIÍO, ocorrido ontem nn Or-
dem Terceira do S. Francisco da
Penitencia, c, convidam os seus
parentes, amigoS o colegas para
acoinpanliaicni o féretro que sairá

vdn capela daqucia Ordem, hoje, âs
15 horas _iara o cemitério dc S.
Francisco Xavier.

RUBRO
apresenta-se

no Brasil 1

o ©
¦ 
i;,,*.-; h'^ ¦r-?i*',".fi*-

-JL*.

Miguel Corrêa
Júnior

f

ã«wi

WINS

General João Evangelista de Campos
João de Lamare S. Paulo, Maria Clara Campos S.

I, Paulo, seus filhos, noras e netas convidam os parentes,

*$'amigos e colegas para assistirem à missa de 7" dia que

mandam celebrar por alma de seu saudoso cunhado, irmão

• tio General João Evangelista de Campos, terça-feira, dia 12.

às 10h30m, no altar-mor da Igreja de São Francisco de Paula.

Agradecem antecipadamente-

Angelina da Silva Corrêa,
filho e enteadas, Maria Lo-
pes Corrêa, filhos, genros,

lioras e ncioi e Antônio Ferreira
da Silva o familia convidam os de-
mais parentes o amigos para
assistirem à missa que será ceie-
brada por alma de, seu querido es-
poso, pai, surto, filho, irmão,
cunhado e ri« MIGUEL, na próxi-
ma têrca-fr.ra, Ií do corrente, às
8 horas, na igrrja do Convento do
Carmo (Laigo da Lapa).

Álvaro José de Sau_.es

+ 

J.o_.» Saules e família
agradecem, penhoradas, as
manifoítavões de pesar rece-

hidas por ocasião 
' 

de falecimento
de seu inesquecível esposo, filho,
irmão e tio AI.VAKO .JOSK Dt,
SAULES, o convidam os demais pa-
rentes o amigos para assistirem ã
missa do 7.' dia que, em sufrágio
do sua bondosa alma, mandam cc-
lehrar depois de amanhã, dia 12,
ãs flhSOui, nu altar-mftr da igreja
dc Xossa Senhora do ltosário, à
rua Uruguaiana. Desdo já, agrade-
cem u todo,« que comparecerem a
êsso ato religioso.

João Baptista Gon-
çalves da Silva

(3.v MÊS)

+ 

Sua familia convida os

amigo-- o demais parentes

para à missa que será rsza-

da segunda-feira, 11 do corrente,

ns R hora.*-, na capela do Colégio

Militar, k rua S. Francisco Xavier

i.l. Ai.lr_-i_.ya .y;radi;j;üucnl«)-.
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\^g\ I MONTE CflRLO |
ap!% RALLY -1952 .]
V \Pú0^ ¦_•** &** VNpfi xKMsmm Êmmimm____ I

(tradução) 
"Aliará sedan wmcíi-^V

folgadamente a corrida internacional- \
mente famosa de Monte Cario, com- 1

lk petindo com 328 concorrentes. Quei- I
^L ra divulgar". J

^k Aliar d Motor Co. Ltd. J

AHard. de 8 cilindros em V. fabricado
em limitadas quantidades e dentro da
tradição britânica da produção dos
carros da mais alta classe, apresenta-se
agora no Brasil, credenciado por 27 vi-
tórias, inclusive a famosa corrida de

Monte Carlò. Ha automóveis AUard
em uso já ha 20 anos. numa compro*
vação de suas excepcionais qualida-
des — aprimoradas, nos últimos mo-
delos, pelas recentes conquistas mf
cânicas e inovações de conforto

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS Planalto Comércio e Indústria Ltda
Matriz: lv. Presidente Vargas, 446,12.° andar, s/1206/7 tel. 23-4586

<¦
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PRÓTESE
A turma intensiva para o próximo exame inicia-se amanhã.
Duração 2 meses. Instruções só até o dia 12. Restam 4 vagas.

INSTITUTO RENASCENÇA
fraca da Independência, 85 - V> e 2» ands. Perto da Rua da

Constituição.

ARTIGO

«*———UM——SS»

TURMA DA NOITE (Das 7 às 10 horas)
TURMA DA TARDE (Das 5 às 7 horas)

Mensalidade: Cr$ 100,00
CURSO BENEVENTE

Av. Marechal Fioriano, 6' - 11» pavimento
(Entre avenida Rio Branco e rua

 Uruguaiana). 

PRÓTESE
Aulas Noturnua. Teóricas e fra
tlcas, com professor especializado

Aulas S vezes por semana —
?. horas — Mensalidade CrS 200,00

Av 13 de Maio 2b, I9.v andar,
sala I 920. Tel.: 32-3034.

Candidatas ao Instituto de
Educação -- Curso Ginasial
informa-se, com prazer, colocação
das candidatas â última prova que
estejam com pontos superiores à
170. Telefonar 30-4310 João, todos
os dias até 22 horas. Pede-se nSo

chamar pelo telefone anterior.

mep£iw8aj__iEW ** __õ_W_¥^ji__K^^^ÍJ^^Ír Xfítr ^fii-^r Vi
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Domingo, 10 de Fevereiro de 19£|

.

GINÁSIO DIURNO E NOTURNO I
(k Cr$ 210,00)

ADMISSÃO GRATUITA AO CURSO GINASIAL
Matrículas abertas — exames em fevereiro

Aceitam-se transferências

GINÁSIO DAMASCENO
RUA GONZAGA BASTOS N. 397 — TEL.: 48-8301

Vestibulando
O FORMULÁRIO de FISíCA ln-
dispensável ao seu exame en-
contra se h venda no INSTI-
TUTO RENASCENÇA Praça
da INDEPENDÊNCIA 85, 1.?,
perto da. rua da Constituição.

Escola Normal
Carmela Dutra

RENOVAÇÃO DE MATRICULA —
Comunica-se as alunas da Escola Nor-
mal Carmela Dutra, bem como a seus
responsáveis, que a renovação ic malrl-
cuia, para o ano letivo de 1952, de-
veríi ser íeita no período de 12 a 15
dc fevereiro para o curso Normal e do
16 a 20 de fevereiro para o curso Gi-
nasial.

O requerimento, feito em tormula ofl-
ciai da E. N. C. D., assinado pelo
responsável, sc a aluna for menor de
idade, c selado, apenas, com o selo hos-
pitalar da Prefeitura do Distrito Fe-
deral (CrS 2,00), será recebido, diária-
mente, na secretaria dêste estabeleci-
mento, à Estrada Marechal Rangel, n«
31 em Madureira, das 10 às 15 horas
(aos sábados, das 9 iis 12 horas):

As alunas dependentes de exames de
2» época só poderão renovar raatrt-
cuia depois de conhecido o resultado
dos respectivos exames e na série a que

tiverem direito.

VESTIBULARES 1
MEDICINA — ODONTOLOGIA — FARMÁCIA

Inicio das aulas: 3 de março. •
Todas as matérias mimeografadas, permitindo aproveitamento
integral. Laboratórios de Química, Física e mesa de demons-
tração. Corpo docente selecionado, sob x direção do PKOFESsísUKABRAM COZER.

INSTITUTO RENASCENÇA
Praça da Independência, 85 — 1» e 2» andares — Tel.: 42-6673. 

(Perto da rua da Constituição).

ARTIGO 91
O INSTITUTO SANTA ROZA mantém tur-
mas de preparação para exames em outu-
bro e iniciará novas classes, em março pró-
ximo. Assistam a aulas sem compromisso.
— Rua Ramalho Ortigão n. 30 — 2.9 e 3."
—— andares. ——

Curso gratuito de
ciências econômicas

O diretor da escola Amaro Cavalcanti
torna público, para ciência dos inte-
passados, que, a partir de amanhã, dia
11, até o dia 15 do corrente, estarão
abertas as inscrições aos exames ves-
tibularcs para os cursos de ciências
econômicas, contábeis e atuariais.

O ensino será ministrado intelramen-
te gratuito, funcionando as aulas no
horário de 19 às 22 horas o os can-
didatos deverfio apresentar, no ato da
inscrição, três fotografias 3x4, sete
selos hospitalares e os seguintes do-
cumentos (c| as firmas reconhecidas):
certificado de conclusão do curso sc-
cundárlo completo; diploma de con-
clusão de qualquer dos cursos comer-
ciais técnicos, registrado na Diretoria
do 'Ensino Comercial do Ministério da
Educação e Saúde; Diploma do curso
superior registrado na repartição compe-
tente do Ministério da Educação e Saú-
de; carteira de identidade e atestado
cie idoneidade moral; atestado de sanl-
dade física, e mental; certidão de nasci-
mento; prova de estar em dia com as
obrigações do serviço militar; atestado
recente de vacinação antl-varifilica.

Professora diplomada pelo
Instituto de Educação aceita
alunos Primário e Admissão
— Fone 46-0037 — Urca.

SUPLETIVO
Tôda a matéria para o próximo
exame a venda no Instituto Ke-
nascenca. Praça* da Independência
85, I.i andar, perto da rua dn

Constituição. Hestam poucos
exemplares.

TAQUIGRAFIA EM
1 MÊS

Garantimos o curso completo em
30 dias apenas, por método fácil,
prático e adaptável a qualquer
idioma. Confere-se diploma — Au-
las Individuais — INSTITUTO
B-RASILEIRi, 1)E COMÉRCIO —
RUA GONÇALVES DIAS, 75, 2.?
andai — (Esquina do Ouvidor).

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO
E CARMELA DUTRA

Admissão e normal. Bons professores. Garantimos aprovação pel»
eficiência das aulns. Inscrevam-se já.

CURSO N. S. PERPÉTUO SOCORRO
Orientação do professor ORLANDO VIEIRA — Rua Dr. Bulhõzm,

 374 — Engenho de Dentro — ônibus 74 e 135. ¦¦ —

"CURSO JUREMA"
PRIMÁRIO — JARDIM DE INFÂNCIA — MATERNAL li

ADMISSÃO
CURSOS OFICIALIZADOS

Turma especial para o Instituto de Educação — Escola Carmels)
Dutra, Colégio Militar e Pedro II.

Matrículas abertas para algumas vagas que ainda restam
Mensalidades módicas.

Informações pelo tel.: 28-71G6, rua São Francisco Xavier 685
e rua Jorge Rudge 11(1 casa XI, Vila Isabel.

RECANTO INFANTIL
Escola Maternal — Jardim de Infância —
Intermediário — Rua Marquês, de Olinda, 26

— Botafogo — Tel.: 26-1930
CURSO DE FÉRIAS — Matrículas limitadas
iniciação do Inglês e da Música — Professo-
ras especializadas em Educação Pré-Primána.

. «¦"¦"^^¦r
ALIMENTE O SEU CÉREBRO

com

FOS-FO-VIT
Perda de memória, falta de apetite, insônia, ne"ra^e"lalnC^n"

saco físico e intelectual, são facilmente combatidos pel»-FOS-FO-VIT i

Vidros com 20 comprimidos — Reembolso.
RUA BARÃO DE ITAMBI, 47 - BOTAFOGO - RIO
 Em todas às Drogarias e boas Farmácias. —

INSTITUTO DE RESSEGUROS
O INSTITUTO SANTA ROZA iniciará tur-
mas para os próximos concursos. Orienta-
ção direta do prof. Santa Roza — Rua Ra-
malho Ortigão, 30 — 2." e 3." andares —

 Telefone: 43-0325.

ESCRITURÁRIO
Especializado em concursos em ge-
ral, preparo candidatos aos próxi-
mos concursos para Conferente e
EscrituráHo da A.P.R.J. Batista.
Rua Julla Lopes de Almeida, í) —-

1.» andar centro. Tel.: 88-277!}

Instituto Laplace
Rua Sllva Rabelo, 94 — Méier

Direção de

Guilherme Duarte
Admissão Especializado ao INSTI-

TUTO DE EDUCAÇÃO o COLÉGIO
MILITAR

(Ginasial e Normal)
MATRÍCULAS ABERTAS

INSTITUTO SANTO ANTÔNIO
Rua das Laranjeiras, 559 e 575 — Do maternal ao admissão.

Internato. ônibus para externato e semt-internat», podendo a
criança permanecer no semi-intemato, das 7 as 19 horas.

Inglês, diariamente, piano, educação fisica, danças clássicas, etc.
 Reaberto. *—

Colégio Frederico Ribeiro
•¦-«

ADMISSÃO GRATUITO
Ginasial. Científico. Clássico. Pela manhã, à
tarde e à noite. Rua do Ouvidor, 189 - 3' and.

CURSO DE NUTRÓLOGOS DO SAP
PARA MÉDICOS QUE SE QUEIRAM ESPECIALIZAR EM

NUTRIÇÃO — DURAÇÃO: 2 ANOS

4 Bolsas de Estudos no valor de Cr.f! 1.000,00 (mil cruzeiros),

pagávels no fim de cada período aos 20 primeiros colocados nas

primeiras provas parciais e exame final.

COMERCIAL
EM 2 ANOS

CR$ 100,00
O INSTITUTO BRASILEIRO DE COMERCIO comunica que

estão abertas as inscrições para o Curso Comercial em 2 anos.
Matérias: Português, Matemática, Inglês, Estatística, ContabiH-
dade, Taquigrafia, Caligrafia, Dactilografia, Correspondência e No-
ções de Direito Comercial. Turmas pela manhã, tarde e noite.
Carteiras de estudante grátis. Corpo docente especializado e re-
gistrado, aceitam-se transferências para o 21* ano.

INSTITUTO BRASILEIRO DE COMÉRCIO
RUA GONÇALVES DIAS, 75 - 2' ANDAR

(Esquina de Ouvidor)

COLÉGIO REPUBLICANO
Escola Técnica de Comércio (Anexa)

ADMISSÃO AO GINASIAL
Aulas diurnas e noturnas, em janeiro « fevereiro Cursos da
noite: Ginasial, Científico, Comercial e Contabilidade. Cursos

do dia: Admissão, Primário e Ginasial.
NOTA: - Renovem suas matrículas em janeiro, a fim de nao

perderem as vagas.
ESTRADA MONSENHOR FÉLIX, 87 - VAZ LOBO.

VESTIBULARES DE 1953
MEDICINA — ODONTOLOGIA — FARMÁCIA E

ENGENHARIA - QUÍMICA — ARQUITETURA
Início das aulas: dia 4 de marco. Todas as matérias mimeo-
çrafadas. Prática intensiva. Matrículas abertas. Número limitado.

ADMISSÃO — ESPECIALIZADO
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO — PEDRO I? — COLÉGIO MI-
LITAR .Turmas intensivas, independentes. Professores civis e

militares. Matrículas abertas.

CURSO MEIER
RUA MARIA CALMON, 98, lado da rua 24 de Maio.

TAQUIGRAFIA E DACTILOGRAFIA
(CENTRO TAQUIGRAFICO BRASILEIRO)

Mantemos turmas de APRENDIZADO e APERFEIÇOAMENTO,
em qualquer horário. - Direção do Prof. PAULO GONÇALVES —
Condenamos professores e escolas que propagani e 

cantem 9
ENSINO" DA TAQUIGRAFIA EM 1 MÊS e o CURSO PARLA-
MENTAR EM SEIS MESES. - (140 PALAVRAS). - Procurem
escolas especializadas, de idoneidade comprovada, a fim de nfto
perderem TEMPO E DINHEIRO. — Praça Fioriano, 55 — 11'

 andar — Grupo 6 — Cinelândia — Tel.: 52-2972. 

ESCOLA NACIONAL DE ENGENHARIA
FACULDADE NACIONAL DE MEDICINA
NOVAS TURMAS DE VESTIBULAR. RUA MIGUEL LEMOS,

44 — 5' ANDAR — ACADEMIA COPACABANA.

Instituto Brasileiro de Educação
Rim Condi- dp Bonfim, fl7»/B83 — Tel«.: 38-0B1B f 38-1)7154.

INTEKNATO — SEMI-INTERNATO — EXTERNATO
Jardim de Infância — Primário — Admissão — Ginasial — Plano —

Violino — Bailado Infantil — Educacflo Física.
ADMISSÃO AO CURSO NORMAL OA ESCOLA CARMELA OUTRA E

INSTITUTO OE EIHTCACAO
MantCm nas fírlas o Internato c. „ Curso de l'"érias

CURSO GRATUITO OE ADMISSÃO AO GINASIAL
Organização dc novas turmas parn exames em fevereiro.

ACEITAM-SE TRANSFERÊNCIAS.

Colégio Santa Dorotéia
RUA DO BISPO, 191 — RIO COMPRIDO

Estão abertas as matrículas para os diferentes curso» mantidos,
por êste conceituado estabelecimento de ensino:

JARDIM DA INFÂNCIA — CURSO PRIMÁRIO

CURSO GINASIAL — CURSOS CLÁSSICO E

CIENTIFICO E CURSO NORMAL

O Colégio mantém ainda um curso de adaptação para as alunas
que desejarem se transferir do curso Clássico para o Científico

e vice-versa. Expediente das 14 às 16 horas.

PRÓXIMOS CONCURSOS
OFICAL INSTRUTIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS
DATILOGRAFO DO TRIBUNAL DE CONTAS
DATILOGRAFO E AUXILIAR DO I. R. B.
DATILOGRAFO DO TRIBUNAL MILITAR
FISCAL DO TRABALHO
GRÁFICO E SERVENTE DA PREFEITURA
POSTALISTAS DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS
SÚMULAS E TESTES DE TODAS AS MATÉRIAS
INFORME-SE MELHOR ESCREVENDO PARA

MÉXICO, 148 - 8 - 808 — TEL.: 32-7888 - CP - 2907 ¦ DF.

Fiscal do Imposto de Consumo
POSTALISTA

ta Escriturário do IAPI
DETETIVE

FISCAL DO TRABALHO
TURMAS SEPARADAS PARA CADA CONCURSO

Professores especializados — Pontos mlmeografados

Instituto RIVER - Avenida Rio Branco, 114 - 14.ç

COLÉGIO NAVAL
MARINHA MERCANTE

ESCOLA PREPARATÓRIA DO AR

ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

Instituto RIVER - Avenida Rio Branco, 114 — 14.?

1

Curso Inglês de Verão, 3 meses
Professor norte-americano. Há linda vagas em vários horários.
Principiantes, adiantados, aperfeiçoamento. Turmas escolhidas de
6 alunos de mesmo nível de conhecimento. Vocábulo básico cie
1.000 palavras. Preparo prático, direto. PARTICULAR, Manha,
tarde, noite. Terinamento intensivo. Conversação, pronuncia, fone-
tica, gramática. TAQUIGRAFIA INGLESA. Clube de conversação.
«CURSO ROOSEVELT - Avenida Churchill, 129 — Grupo 1.203

 Castelo — Tel.: 32-9195 o 22-2388 

CURSOS DE:
TAQUIGRAFIA — Aprendizado pelo sistema LEITE ALVES e
aperfeiçoamento para qualquer sistema, em qualquer velocidade.
Curso intensivo, com todas as matérias, para o próximo concurso

da CAMARA DOS DEPUTADOS. Professores especializados.
SECRETARIADO EM 10 MESES — Português, Taquigrafia, Mu-
temática, Dactilografia e Prática de Escritório. Matérias indlspen*
sávels para aplicação imediata no comércio, funcionalismo publi-

co, etc. Ensino essencialmente prático.
ESTENO-DACTILÓGRAEO — Português, Taquigrafia e Dactllo-

grafia.
DACTILOGRAFIA — Aulas das 8 às 22 horas, diariamente, em

máquinas novas.

CENTRO TAQUIGRAFICO BRASILEIRO
(A irarantia dos que desejam ser tnquígrafo). Direção geral do
professor PAULO GONÇALVES. - Praça Floriam, 55 - 11»

andar - Grupo 6 - Cinelândia - Tel.: 52-2972.

BANCO DO BRASIL
(POR CORRESPONDÊNCIA)

O Prof. Santa Roza mantém Cursos por
correspondência, para preparo de cândida-
tos. Aula, exercícios e soluções. — Peçam
informações para Ramalho Ortigão, 30, 2.'
e 3." andares,

GINASIAL - CIENTÍFICO - BÁSICO -
TÉCNICO DE COMÉRCIO

O INSTITUTO SANTA ROZA está aceitan-
do inscrições para novas matrículas e re-
novações. Eficiência e modicidade de pre-
ços — Rua Ramalho Ortigão, 30 — 2.' e

3.9 andares

ALMOXARIFE P. D. F.
Acham-se abertas as matrfciüas no INSTITUTO DE CIÊNCIAS

E LETRAS. Turma entre 17h30m e 19h30m. Aulas diárias. —

Avenida Rio Branco, 120 — 10' andar — Salas 1.032 a 1.036 -

 Tel.: 42-7886 — Galeria do Comercio. 

COLÉGIOS REUNIDOS
LARANJEIRAS

INSTITUTO PAPINI
AVENIDA RIO BRANCO, 173 - V ANDAR - TEL.: 52-8424

AUXILIAR TÉCNICO DO I. R. B.
INSTITUTO DE RESSEGUROS DO BRASIL

(Vencimentos: Cr$ 2.000,00)
Turmas pela manhã, à tarde e a noite.

CURSOS EM FUNCIONAMENTO
PROFESSOR SUPLETIVO DA P. D. F. - Orientação -àa pro-
fessôra Mercedes Dantas - Catedrática do M^<*-^H
cação. Turmas pela manhã, tarde e à noite. *<>fMMA$?A
DO D. C. T. — Legislação Postal — Professor Plínio Prata.

DACTILOGRAFO DO I. B. G. E.
ESCRITURÁRIO DO T. R. E.
OFICIAL ADMINISTRATIVO DO I. A. P. I.

Aulas intensivas de Matemática e Estatística.

ESTAT1STICO-AUXILIAR DA P. D. F.
Turmas à tarde.

REVISÃO DE MATEMÁTICA E PORTUGUÊS.
Turmas pela manhã e à noite.

CURSOS EM ORGANIZAÇÃO
Turmas de revisão para o Curso de T*?¥£SS01l VO

ENSINO SUPLETIVO, a iniciar em 1" de março.
ALMOXARIFE DA PREFEITURA
BANCO DA PREFEITURA MT.nlã
DETETIVE E ESCREVENTE DA POLICIA
CARTOGRAFADO DO I. B. G. E.

VESTIBULAR - COLÉGIO NAVAL — ADMISSÃO

ARTIGO 91 EM 1 OU 2 ANOS
Turmas à noite, das 8 às 10 horas

secretaria funciona dns 8 às llhSOm e das 18 às 22 hora.

TELEFONE: 52-8424

QUÍMICA INDUSTRIAL E ELETROTÉCNICA
Diplomas oficiais. Inscrições até 15 de fevereiro.

Escola Técnica Rezende - Rammel
Informações: RUA PAISSANDÚ, 298 ' TEL. 25-1313

DACTILOGRAFIA
ESCOLA. UNDERWOOD

PRAÇA SAENZ PESA, 36 — SEGUNDO ANDAR

Preparo eficiente e completo de Dactilógrafos, em ambiente
confortável e máquinas novas. Aprendizagem com exercícios
intensivos, de cartas, tabelas, balanços, ofícios, Portarias, certi-

d5es, editais, etc, com treinos diários de velocidade.
Funciona das 8 da manhã, ãs "horas da noite.
 TAQUIGRAFIA — AULAS NOTURNAS.

Instituto S. Pedro
Rua Pereira da Silva, 130

Instituto Nazaré
Rua das Laranjeiras, 477

Internato Masculino I Externato Misto

PRIMÁRIO TODAS AS SÉRIES
Tels. 25-7586 — 25-0157 — 25-2895 — 25-2902

CURSO MOSELEY
Escola Nacional de Química

ENGENHARIA — ARQUITETURA
Acham-se abertas » matrículas para as turmas de Química Industrial, Engenharia Química, En-

genharia Civil e Mecânica, Arquitetura. Turmas Independentes. Número limitado de alunos, poucas

vagas. Faça sua matrícula imediatamente. Manhã, tarde e noite. O único curso em território nacional

que já conseguiu 90% de aprovação REAL na Escola Nacional de Química, U. B., total apro-

veita mento. *

Autorizada orientação: - Prof. Daniel Mou ra, Livre Docente da Universidade do Brasil

Rua Barão de Itambi, « — Tel.: 46-2814.

FRANCÊS
Jovem estrangeiro diplomado na
Franca dá aulas de Francês a do-

mlcilio — Informações pelo
Tel.: 37-7378.

Jl.

CONCURSO PARA INSPETOR DO ENSINO COMERCIAL
Inscrição no DASP a partir do dia 27 de fevereiro.

Orientação Técnica: Professor MILTON LOURENÇO (Técnico de Educação)

Preparação de turma, a cargo dos professores categorizados e especialista. Benedito de Mo-

rais, José Carlos Nogueira Ribeiro, Técnicos de Educação.
Aulas (não Conferências). Cobertura integral do programa.

Início das aula» — 3 de março.
informações: INSTITUTO DE PESQUISAS E FORMAÇÃO SOCIAL, a Av. Graça Aranha, li

 4' andar — Tel.: 32-8662.

Matemática Financeira
Use: Tábua «ESCOLAR»

Em qualque. livraria e na Edito-
ra Briguiet — K. Ouvidor 109 —

 Rio. 

BMBnB»

Candidatos ao
Colégio Militar

Academia Copacabana, Miguel
Lemos, 44 G-502, sala* A-B.
Horário de matrícula: das 8

às 20 horas.

CONCURSOS
FISCAL DO M. UO TRABALHO E
OFICIAL INSTRUTOR OO T1UB.

Oli CONTAS
Orientaçfto objetiva das prova*
prof. FAUSTO MAIA — (grande
n. de nomeações nos concursos

.mteriorns).
Rua S- Juso n. 50 — 6.v and.

grupo GOS.

Excursão Econômica
a

Buenos Aires
Partida a 25 de fevereiro pelo vapor de classe única «AL-

BERTO DODERO». 23 dias de duração com magníficas

excursões a: LUJAN - LA PLATA - EL TIGRE e

arredores de BUENOS AIRES. Escala e visita « linda

capital Uruguaia «MONTEVIDÉU. 17 dias de estadia

em hotel com refeições, em quartos para duas pessoas com

banheiro particular.

Preço CrS 4.800,00
(TUDO INCLUÍDO)

Informações e reservas;

AGENCIA GERAL
RUA DEBRET, 23 — 6.ç AND., S/607

ou pelo telefone: 48-4495
CUIDAMOS DA DOCUMENTAÇÃO

Reservas de passagens aéreas e marítimas

fi

1
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Escola Nacional de
Agronomia

DIRETÓRIO ACADÊMICO
-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA —

Comunico aos colegas da Etr-J.A., que

o pagamento Ua Bolsa de Estudos de
1951, rcleronte ao mès de dezembro,
será efetuado somente às segundas-Iei.
ros, c u partir de amanhã.

Nunca o aluguel atingiu o preço.. •ÍI

(Conclusão da 1.» página)
agravamento da situaqão de de-
sassocêgo dos inquilinos

Devido a essas facilidades,
cresceu assustadoramente o
número de despejos nesta capt-
tal, como não podia deixa der

w
í ':¦'

I
li

•Si

i

"TÜRBÍNAA TURFA — O aproveitamento progressivo das jazidos de
turfa escocesas, com os benefícios conseqüentes para a. agricultura e
práticas florestais, foram discutidos roeentemente em Clydebank, após
uma demonstrarão da primeira turbina a turfa do mundo, nos esta-
leitos de John Brown and. Co., Embora essa turbina ainda esteja no
estágio de desenvolvimento, já funcionou o bastante para indicar que
«o final será uma das mais eficazes máquinas produtoras de energia
ate hoje inventadas. As pesquisas em torno das turbinas que queimam
gases de turfa foram iniciadas por um Comitê Escocês de Turfa, es-
tabelecido em 1949, por John Brown and. Co. Ltd. Esta foto, do

BN8, mostra a primeira turbina de turfa do mundo durante a
—- — demonstração. ——

NAVALCOLÉGIO
RUA SENADOR DANTAS, 118 — M ANDAR

(LICEU LITERÁRIO PORTUGUÊS)
Os Oficiais «le Marinha, professores «le PortiiKliDs e Matemática,
os candidatos para o exame de admissão, comunicam que a«
próximo concurso, serão iniciadas a 1? de março. Inscrições a
15 do corrente, na sede, das 15 fts 101i30m

tarde. Infonnações pelos telefs

que preparam
aulas para o
partir ilo dia

Aulas diárias, pela manhã e &
28-3256 e 47-1682

acontecer. Assim, enquanto em
1951 tivemos 6.859 requerimen-
tos de despejos, em 1951, quando
se esperava, dado o número ele-
vado das novas construções s-on-
cluldas, que declinasse o número
dc despejos, foi* êle aumentado,
atingindo a soma de 8.087. Con-
siderando o número mínimo de
5 pessoas para cada caso, se-

gue-sc que 40.435 pessoas, a po-
pulação de uma cidade, foi pos-
ta no «olho da rua» no Rio de
Janeiro o ano passado. Incrível,
mas verdadeiro.

Urge, portanto, a aplicação de
remédios eficazes para debela?
essa «epidemia». A primeira de-3-
sas medidas seria a que garantia-
se aos inquilinos antigos, a per-
manência em suas locações, pelo
prazo niínimo de três, anos, em-
bora permitindo aos proprietários
aumentar o aluguel congelado
desde 1942, em 50%, mas proibin-
do-lhes despejar seus inquilinos,
a não ser por falta, de paga-
monto, mesmo no caso de aliena-
ção do imóvel.

Parece um contra-senso que os
inquilinos estejam pleiteando au-
mento de aluguel, mès é preferi-
vel isto que o despejo. Diz um
velho refrão — dos males, o me-
nor.
Outra medida dé efeito imediato

seria a fixação do aluguel do3
imóveis em dez por cente ao ano,
sôbre o preço da construção ou
da compra, facultando-se ainda
aos inquilinos que estejam pa-
gando aluguéis excessivos, o 31-
reito' de acionar o locador para
obter redução na base acima es-
tabelecida.

A Aliança continuará a apelar
publicamente para o presidente da
República e o Congresso Nacio-
nal, apresentando sugestões ten-
dentes a resolver o problema da
locação de imóveis.

Rio de Janeiro, 9 de fevereiro
de 1952 — Pela A. S. P.' I. —
(a) Mário Rodrigues de Carva-
lho, presidente».

NOTÍCIAS PA MARINHA MERCANTE

Diminuição de exíravios e avarias de cargas no Lloyd Brasileiro — Submetido a uma
intervenção cirúrgica o comandante Júlio Brígido Sobrinho— Elogiada a tripulação

do rebocador «Trovão» — Boletim do Lloyd Brasileiro
Eslão declinando de modo animador

os èxtràvios e avarias de cargas con-,
liadas ao transporte do Lloyd Brasi-
loiro, demonstrando as últimas eslalls-
tlcas um decréscimo de 64,9%.

Em 3950 foram apresentadas íi Dl-
recuo da Empresa 2.407 reclamações
no valor de Cr*" 9.209.985,00, liaixan-
do cm 1951 pnra 1.734 reclamações, no
valor do CrS 5.383.091,70.

SÜMÈT1DO A UMA* INTERVENÇÃO
CIRCRGICA O COMTE. JCLIO Blll-

«IDO SOBRINHO

O comte. Júlio Brigido Sobrinho, to-
mandante da Marinha Mercante, do qua-
dro do Lloyd Brasileiro, submeteu-se,
na Casa de Saúde São José, a uma in-
lervenção cirúrgica, que foi coroada
de pleno êxito. Aquele técnico cm trans-
porte marítimo e conhecido homem de
letras, já se encontra em convalescei^
ça, devendo voltar ao convívio dos ami-
gos nos primeiros-dias da semana vln-
doura.
ELOGIADA A TRIPULAÇÃO DO RE-

HOCADOH «TROVÃO»
O diretor geral do Lloyd Brasileiro,

alie. de Esquadra Lemos Basto, te-
solveu elogiar o comte. Allrcdo Cuidei-
ra Boecker, do rebocador «Trovão» e
sua guarnlçãò, bem como o mestre do
rebocador «Coronel Pedro Ozório», pela
espontaneidade do gesto que tiveram
no auxilio que prestaram ao «Salte 55»,
quando do incêndio lavrado a bordo do
aludido petroleiro.
BOLETIM RO LLOVD BRASILEIRO

lilOENÇAS CONCEDIDAS

PARA TRATAMENTO DE SAÚDE:
 Ka forma do Boletim 221, ílcm II»

do 30-9-11)49 — Alcides Soares Pinto,
mat. 1.763, operário dos Estaleiros,
máquinas; seis dias, de 7 a 12-1-52
3.066. Alfredo Ramos Barbosa,
4.650, operário dos Estaleiros, of.

ESGOTAMENTO NERVOSO
EM AMBOS OS SEXOS

Cansaço físico e intelectual, falta tle memória, velhice precoce, fraqueza
do Esgotamento Nervoso, que pode ser combatido com o poderoso

ANTI-ASTHENICO «KRASIS»
(Hormônios sexuais - Vitamina «E» — Plantas Medicinais).

Pelo Reembolso — Frasco: - Cr$ 50,00 - Caixa Postal 5087 - Rio,

sexual, são sintomas

ATENÇÃO! RÁDIOS TÉCNICOS!
Automático Milwaukee Long Play

Automático Thorens Long Play C.

D. 43 • •

Alto-falante Rola 6'|2 pesado c|s ..

Alto-falante Rola 6'|2 médio c|s ..

Altof alante Rola 8 p. pesado cjs ..

Altofalante Rola 8 p. médio c|s ..

Altofalante Plessey P.M. 8p. S|s .

Altofalante Jensen 12p. P.M. sis . .

Altofalante Jensen 12p.P.M. médio
sjsaída

Altofalante Jensen 8p.P.M. s|s ..

Altofalante Jensen 6'|2 médio s|s .

Altofalante Jensen 6'|2 Alnico s|s

TEMOS SAÍDAS PARA TODOS
ORIGINAL

F, I, Maissner (par) 
F. I. miniatura (par) 

I • •*¦*•• •

• ••••«•••**

Condensador 16x500 Dibilier

Condensador 8x500 Dubilier

Condensador 25x50 .

Condensador 05x600

Condensador 02x600 ...

Condensador 01x600 . . .

Condensador mica • 0001
00005 

Condensador mica 005 . .

Condensador mica 002

Resistência de 1 Wt. ...•••<«•>»

Resistência de 112 Wt

Resistência de 2 Wt

Chave de Onda •

Control de volume 500m. c|chave

Control de volume 500m. s|chave

Saída push-pull 6F6
Vibrador de 4 pinos Malory

THÓRENS SIMPLES 3 TIPOS

880,00

.850,00
160,00
125,00
230,00
185,00
90,00
250,00

290,00
130,00
105,00
95,00

48,00
35,00

00025

• •••••••

10,00
8,00
6,50
2,70
2,60

2,50

2,70
5,60
4,00
1,40
1,00

2,00
11,00
11,00
9,00

26,00
50,00

of.
P.

mat.
má-

quinas: sessenta dias, em prorrogação,
de 22-1 a 21-3-52. P. 3.712. Álvaro
Rezende de Nogueira, mat. S02, serven-
te da D. S. P.: vinte dias, ém prorro-
gaeão, de 3 a 22-1-52. Ps. 2.360 e 3.227.
Amadeu Gomes de Oliveira, mat. 2.778,
praticante dos Estaleiros, s. oxigênio:
oito dias, de 16 a 23-1-52. P. 4.128.
Aníbal Cândido da Silva, mat. 10.603,
contra-mestre: trinta dias, em prorro-
gnção, dc 30-1 a 2S-2-52. P. 3.773,
Anizio da Silva Rosas, mat. 14.911,
taifeiro: quinze dias, de 9 a 23-1-52,
P. 4.030. Antônio Correia da Silva,
mat. 15.243, marinheiro: trinta dias,
em prorrogação, de 19-1 a 17-2-52. P.
3.388. Cláudio Marques de Oliveira, mat.
18.321, praticante dos Estaleiros, af.
calafates: cinco dias, de 21 a.23-1-52.
P. 3.479. EIson Leite de Sousa, mat.
11.022, marinheiro: quinze dias, dc 23-1
a 6-2-52. P. 3.883. Eurico Francisco
Soares, mat. 9.324, trabalhador dos Es-
taleiros, T. S. G.: dez dias, de 16 a
25-1-52. P. 4.110. Emílio Gonçalves

Faísca, mat. 18.921, trabalhador dos
Estaleiros, T. S. G.: quinze dias. do
20-12-51 a 3-1-52. P. 4.122. Fernando
Santos, mat. 7.585, 3'* maquinista: trln-
Ia dias, em prorrogação, de 17-1 a
15-2-52. P. 3.75*1. Horoniro dc Carvalho,
mat. 7.249, praticante dos Estaleiros,
c. forro: doze dias, de 10 a 21-1-52.
P. 3.494. llaribé Pimcnteira Lins, mat.
1.SS6, operador dos Estaleiros, Sub-
Estação de Força: trinta dias, cm pior-
rogaíão, do 9-1 a 7-2-52. P. 3.404.
Jacinto Soares, mat. 20.028, praticante
dos Estaleiros, c. ferro: quinze dias,
de 7 a 21-1-52. P. 3.492. Jair Rodri-
gues de Góls, mat. 829, escriturárlo,
padrão LB-1, da S-DC: dez dias. de
30-1 a 8-2-52. P. 4.145. João Antônio
dc Oliveira, mat. 3.698, operário dns
Estaleiros, af. pintura: quatro dias, do
21 a 24-1-52. P. 3.4S0. João Joaquim
de Moura, mat. 13.830, comandante do
1» classe: quinze dias, de 31-1 a 
14-2-32. P. 4.146. José de Lima Ruas,
mat. 2.887, eletricista: trinta dias, em
prorrogação, de 15-1 a 33-2-52. P. 3.378.
José Vitorino da Cunha, mat. 7.800,
trabalhador da D. S. P.: quinze dias,
de 29-1 a 12-2-52. P. 3.945. Juvenil
Bento Rodrinues, mat.' 13.95S, foguls-
ta: quinze dias, de 25-1 a 8-2-52. P.
4.142. Leon Diamante, mat. 20.057,
conferente-maritimo: dez dias, de 23-1
a 3-2-52. P. 3.746. Lourival Madeira,
mat. 2.532, praticante dos Estaleiros,
c. ferro: quatro dias, de 14 a 17-152.
P. 3.490. Luis Felipe de Sousa Leão,
mat. 11.239, marinheiro: trinta dias,
em prorrogação, dc 22-1 a 20-2-52. P.
3.257. Manuel Antônio da Silva, mat.
1.542, 3; maqi*usta: treze dias, em
•prorrogação, de 25-1 a 6-2-52. P. 3.353.
Mário Monteiro dc Moura, mat. 13.690,
taifeiro: quinze dias, de 26-1 a 9-2-52.
P. 3.509. Miguel Francisco da Silva,
mat. 17.368, 3v cozinheiro: trinta e
quatro dias, em prorrogação, de 
29-12-51 a 31-1-52. P. 2.970. Miguel
Elói Damasceno, mat. 13.644, cabo-
foguista: quinze dias, de 23-1 a 6-2-52.
Nelson de Freitas Leal, mat. 2.648, pra-
ticante dos Estaleiros, c. ferro: quinze
dias, de 7 a 21-1-52. P. 3.489 e 4.112.
Nourlval Neves, mat. 9.096, trabalhador
nos Estaleiros, T. S. G.: nove dias, de
16 a 24-1-52. P. 4.109 Simeão Fran-
cisco dos Santos, mat. 17.119, moco de
convés: trinta dias, em prorrogação,
de 19-1 á 17-2-52. P. 3.375. Válter de
Araújo, mat. 2.088, praticante dos Es-
taleiros, of. modelagem: dez dias, cm
prorrogação, de 12 a 21-1-52. P. 3.199.
Zaidir Leido de Freitas Santos, mat.
19.957, aptendiz dos Estaleiros, of. mo-
delagem: sete dias, de 17 a 23-1-52.
P. 3.4S2.

Por Intermédio d» Agência do Re-
clfc: — Augusto Guedes de Brito, mat.
15.324, 3? cozinheiro: trinta dias, rm
prorrogação, de 7-1 a 5-2-52. P. 2.231.
Pedro José dos Sanlos, mat. 16.904, ma-
rlnheiro: trinta dias, cm prorrogação,
de 21-11 a 22-12-51. P. 2.232.
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Ficarão sem energia elétrica

TEMOS MOTOR

VÁLVULAS DE TODOS OS TIPOS
Temos bobinas Douglas — Pontet — Tiple — Lumor

Temos também novos conjuntos Vasquesound e novas linhas de dial

CASA ARY! .-¦ Av. Gomes freire. 5S-B - CASA ARY !

(Conclusílo da 1." página)
térecho da rua Ana Neri, entre os
postes 110/S9 e 110/115.

NO MÉIER, ENGENHO NOVO E
CACHAMBI (das 7 às 15 horas) —
Ruas Alvares Cabral, Miguel An-
gelo, Cristóvão Colombo, Baldraco,
Silveira Lobo, tfaz Caminha, Miguel
Cervantes, Peçanha da Silva, D|as
Braga, Frei Fabiano, Vaz. de Toledo,
Propicia, Martins Lage, Marques
Leão, Soares, Bolívia, Visconde de
Itabaiana, Capitão Resende, Hugo
Bezerra, Lucidio Lago, Rio Cirande
do Sul, Mossoró, Torres Sobrinho,

Manuel Alves, Enélas Galvão, Mi-
guel Fernandes o Gastão Lobão.

NO IRA.1A' tdas 9 ãs 16 horas)"— Ruas Cruz Jobim, llapeba, Ita-
cotiara, Indaituba, Citérca, Inohi,
fassana, José Burges, Ubirajara, Ba-
canga, Sabino Reis, Cariaça, Nuno
Andrade, Rocha Freire, Abiru, Ll-
ciniò Barcelos, Ferreira Cantão, Oli-
velra Alvares, Cisplatina, Encana-
mento, Amandlú, Oliveira César, Sa-
mim, Luis Barroso, Anhcmbi, Clãu-
dio Costa, Homirio de Almeida, Gus-
tavo de Andrade, Coronel Leitão e
25 de Dezembro; estradas da Água
Grande, do Portinho, do Colégio,
Monsenhor Félix c do Durão; tra-
vessa Nove, praça I-Ionório Gurgel,
beco do Portinho c trecho da ave-
nida Automóvel Clube, entre os pos-
tes 5.402/200 e 5.402/240.

EM .IACARE1-AGUA' (das í) as
16 horas) — Ruas Camaliã, Augus-
to Siqueira, Eargento Paulo Moreira
e José Silva, e estrada do Cape-
nha.

EM ENGENHEIRO LEAL (das 8
6s 15 horasl — Ruas Maria Pas-
sos, Itamarati, Sidônio Pais, Fran-
cisco Vale, Caetano da Silva, Fio-
rentina, Luís Dcliino, Barbosa, Cer-
queira Daltro, Moreira Azevedo e
travessa dos Cardosos.

EM BONSUCESSO E RAMOS

aONSlJMIDORES

GORDURA DE COCO
cuRioca

SABÃO MBRMORIZADQ

C R R I 0 C fl

9gyfg\£^—
($fíg*

SABÃO
CURIAL

Contemplamos no sorteio realizado domingo, no
programa Dr. ENFEZULINO da Rádio Nacional.

SRA. ALCINIRA MARTINS FERNANDES — Rua Gastão Penalva,
Ci*$

124 — Andarai — Nesta 1.000,00
Armazém da Muda Ltda. — Rua Conde de Bonfim, 817 — Nesta .. 200.00
Sr. Oliveira (empregado) 50,00
SRA. MARIA APARECIDA SAVARO — Caixa Postal 169 — Vargi-

nha — Estado de Minas Gerais 1.000.00
irmãos Pinto — Praça Mateus Tavares, 120 — Varginha — Estado de

Minas Gerais 200.00
Sr. José Silva (empregado) 50,00

"~ Concorra semanalmente a estes prêmios, comprando
qualquer um dos produtos acima mencionados. Ouça
aos domingos, das 13 âs 13,30 hs., no programa Dr.
ENFEZULINO da Rádio Nacional, as bases deste concurso.

CIA. CARIOCA INDUSTRIAL
Av. AA •».*•••-. hal Floriano, 13A —Toi. 4 3-6 9 96 - Ri o de J o n a i r «.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
IMPRENSA — Realizam-se no de-
correr da semana na Associação
Brasileira tle Imprensa as seguin-
tes solenidades: amanhã, no audl-
tório: às 20h30m, exibição de íil-
me; na sala da diretoria: às 20
lioras, reunião da A. B. C. T.;
terça-feira, na sala do Conselho:
as 8 horas, convenção do vendedo-
res da Standard Oil; quarta-feira,
na sala do Conselho, das 8 hs 17
horas, convenção dos vendedores da
Standard Oil; ãs 20h30m, reunião
da Sociedade Brasileira de Prole-
Cão aos Animais; no auditório: às
17h30m, sessão de cinema da A.
B. I.; quinta-feira, na sala do
Conselli»: as 16 horas, reunião do
Petrópolis Counlry Clube; às "20 ho-
ras, reunião da ONU; no auditó-
rio: às 2<)li30m, conferência da
Biblioteca Blalick; sábado, no au-
dltórlo: às 15 horas, festival do
Clube dos Seslnhos; às 20h30m, cs-
petaeulo teatral; domingo, no au-
ditório: às 10 horas, sessão de ci-
nema infantil da A. B. I. De se-
gunda a sexta-feira, terá lugar no
auditório das 9 às 12 e das 15
às 17 horas, o seminário do Ins-
titutsi de Administração Pública da
Fundação Getúlio Vargas.

MOTOR
MARÍTIMO
Especialistas Europeus Con-
serta-se qualquer tipo de mo-
tores marítimos. .Rua do Li-
vramento, 71. Tel.: 43-9917.

— (das 7 hs 15 horas) — Ruas Sa-
baúna, Táhgará, Joana Fontoura,
Uranos, Piancó, Adolfo Manes e
Piambé, o travessas Salvador Maciel
e do Saco.

EM RAMOS (das 10 às 15 lioras)
 Ruas Viúva Mendonça, Diogo de

Brito, Roberto Silva, Sargento Ar-
lindo de Sousa, Dr. Noguchi, Em-
blara, Nova, Plácido dc Castro, Ma-
chado Oliveira, Eugênia, »<A», «1»,
«2->, Aracati, .Magé. Aquiri, Isaura,
Cajüipe, Joana Fontoura*, Capuçara,
Iporanga, Maquirl, Cássia, Cambara,
Cabo Reis e estrada do Itararé.

EM OLARIA (das 7h30m às 15
horas) — Ruas Anspeeada Melu,
Leopoldina Rego, Angélica Mota,
Dr. Alfredo Baarcelos, Lcqcádia
Rêpo, Elcutértò Mota, Guaratlnguetá,
Antônio Carlos, Firmino Gamcleira,
Clara Rogo, Carlina, Noêmia Nunes,
Drumond, André Azeredo. Andira,
Pirangi c estrada do Engenho da
Pedra.

EM SANTA CRUZ (das S às 15
horas) — Estradas dos Palmares,
do Cortumc c do Morro do Af.

NO RIO COMPRIDO (das 7hl*0m
hs 15 horas) — Ruas Barão de Pe-
tròpolis, Cândido de Oliveira, Guai-
curús e Caturama: avenida Parti-
cúlar, travessa Grapira c travessa
Barão de Petrópolis.

EXPOSIÇÕES
EXPOSIÇÕES PlíltMANR.-xl-lEX —

Funcionam permanentemente as se-
guintes exposições:

Galeria Bernardelli, no Museu
Nacional de Belas Artes.

Lucílto de Albuquciqiie, na rua
Ribeiro de Almeida, n " 22.

Galeria Rembrar.dt, na rua do
Passeio, n (" 70, sobrado.

Museu Ailifinio Parreiras, na
rua Tiradentes, n." i7, Niterói.

Galeria Europa, na avenida
Atlântica, n.<• 702-A.

Galeria ¦ Da Vlncl, na rua Uo-
mingos Ferreira, n.o flfl-A.

Galeria Calvlno, nn rua Santa
Luzia, n.9 70, *)>> andar.

Museu IIIstArico da Cidade, no
Purgue da Cidade, na Gávea.

Galeria Vcndôrne, na avenida
N. S. de Copacabana, n.v S.r,Z.

Museu, Histórico Nacional, na
¦praça Marechal Ancota (próximo ft
Estação de Hidios da Panair).

Museu Nacional de Belas Artes,
na Escola Nacional de Belas Artes.

Galeria Longebacli A Toureiro.
no nm Barata Ribeiro, n.<" {SS.

Museu dos Teatros do Rio de
Janeiro, no salão Assírio. Entrada
vela avenida 1" do Maio.

Nova Galeria do Arte, avenida
Nossa Senhora de Copacabana, nú-
mero 297-D.

— Galeria De Vlcenzl, na rua 2*
da Maio. n.i> Í.SÍ9, Méier.

Galeria Copacabana Artes, na
avenida Nossa Sznhora de Copaca-
bana, rt.» 6*43.

m

Museu de Arte Moderna do Rio
le Janeiro — Anexo ao Mlnlil-írfo
ia Educação, absrto diariamente das
IS ás S0 lioras, exceto ãs segundas-
'ciras.

EXPOSIÇÃO ACOVAKONE. --
Pintura. — No salão da A. B. I.,
com paisagens, marinhas, nus e qua-
dros do gfnero.

m

EXPOSIÇÃO DE CERÂMICAS AR-
T1STICAS. — Em Quitandinha, com
trabalhos dos artistas Dlalma De
Vincem-t t Inês Weiss. — Trabalha*
cm diversas pastas, da porcelana a
terra-cota. *

EXPOSIÇÃO DE GRAVURAS. —
No Instituto Brasil-Eslados Unidos,
rua Senador Vergueiro, n. Í0Í —
Tiabalhos de H artistas norte-ame-
rlcanos.

:;.!-¦
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Pianos Televisão
casa nice GELADEIRAS casa nice ¦

DAS MELHORES MARCAS PELOS MENORES PREÇOS
OTTO-THi;iN'. Antes de comprar venham ver os nossos preços e condições. AOEITAMOS TROCAS.
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Recebeu os afamndos pianos SCHIEDMAYER - DÜRNK R - SCHLMMET

Vendas a prazo» CASA NICE Rua da Assembléia, 85
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Por Intermédio da Agência Oral do
Fará (Belém): — Luis de Franca Bar-
ros, mat. 9.GB"), ajud. cozinha: quinze
dias, de 12 a 26-1-52. P. 3.750.

Na forma do Boletim 22o, item 51,
do 5-10-ÜHil — Antônio Marques da
Rocha, mat. 12.D.37, V> comissário:
quarenta o cinco dias, em prorroga-
Cão, de 28-1 a 12-3-52. P. 3.65<1.

ABONOS CONCEDIDOS — Na forma
do Boletim 221, item 11, de 3U-!)-J!)4!l
— Augusto Rufinn Ribeiro, mat. 3.05(i,
operário dos Estaleiros, of. serraria, dia
23-152. P. 3.48"; Geralda Costa Doura-
do, mal. 7.877, escriturário, padrão
1B-II, da S-DC, dia 26-1-52. P. 4.181;
Harilton Crisóstomo de Sales, mat.
21.SOO, mensagenro, padrão LB-A, rta
DP-3, dias 28 o 20-1-52. P. 4.Í3S;
Jaime Vieira dos Santos, mat. 9.050,
trabalhador dos Estaleiros, T. S. O.,
dias 21, 22 e 23-1-52, P. 4121; Osvaldo
Francisco de Sousa, mal. 2.862, operá-
rio dos Estaleiros, dia 28, 29 e 30-1-52.
P. 4.521 e Pcpa Capila Lanseloti, mat.
2.862, operária da Lavandaria, dias 24
o 25-1-52. P. 3.88S.

REQUERIMENTOS DESPACHADOS
— Na forma do Boi. 108-7<i, de 
12-5-1950 (Acidentes (lo Trabalho) —
Antônio Rodrigues da Silva, mat. 9.216,
carvoeiro, período de 20-11 a 1-12-51,
importância a pagar: Cri? 95,00. P.
53.326/51; Elpldio Manuel Pires, mat.
1S.0SÜ, «moços, período de 14-9 a ...
20-31-53, importância a pagar: Cr$ ...
299.20. P. 46.255/51; Luis Francisco
Costa, mat. 8.504, «moco», período de
8-31-51 a 21-152, importância a pagar:
Cri? G51.20. P. 2.955; Macário Nas-
cimento de Oliveira, mat. 16.S05, car-
voelrc, período de 27-12-51 a 10-1-52,
importância a pagar: Cr$ 133,00. P.
3.744.

ASSUNTOS DIVERSOS

Alberto da Silva Lessa, mat. 10.975,
1» maquinista da 1» classe. P. 26-348/51.
e João da Silva Santos, mat. 2.709, au-
xiliar de desenhista dos Estaleiros, P.
2.497/53, concessão de licença especial:
«Deferido de acordo com' a escala».

Anlónia Damasceno, viúva do ex-
servidor Ernestino Azevedo Damasceno,
mat. 16.331, pagamento de soldadas,
férias e auxlllo-íuneral, bem como íor-
neclmento de certidão do tempo de ser-
viço do «de cujus», para fins de pensão
no I. A. P. M.: «Pague-se o que apu-
rado fôr, apenas se junte a salários
vencidos e auxilio para funeral, mcdlan-
te recibo de plena quitação; certitican-
do-se, após, o tempo de serviço». P.
49.945/51.

Eurico dos Santos Estrelado, mat.
1G.692, comandante de li classe, con-
cessão de llcença-cspecial; «Arquive-se.
Eis que o requerente está aposentado
pelo I. A. P. M.» P. 15.695/53.

Eurico dos Santos Estrelado, mat.
15.692, comandante dc 1» classe, íor-
necimento du certidão do seu'tempo do
serviço, inclusive zona de guerra e ii-
cença especial, para prova junto ao
I. A. P. M.: «Arquive-se. Eis que o
requerente já está aposentado pelo I,
A. P. M.s» P. 3.771.

Eurico Pereira dos Santos, mal. 5.711,
carpinteiro dos Estadeiros, abertura do
inquérito: «Arquive-se. O próprio reque-
renle declara que foi h presença, de
superior hierárquico, logo, ésle é que
decidirá sôbre a necessidade ou nãu
do solicitado». P. 4.837.

Graciliano Burgos da Silva, mal. ...
14.320, servidor aposentado, pagamento
de ferias a que se julga com direito:
«Não há o que deferir, cm face rio ar-
tigo 1, da lei 1.162». P. 49.374/53.

José dc Sousa Gomes, mat. 11.882,
escriturário, lotado na 2» Seção da S-
DE, Protocolo Geral, fornecimento do
certidão. «Certifique-se o que constar».
P. 49.903/51.

Ledio Pereira Pinto, mat. 7.23S, pra-
ticante dos Estaleiros, c. ferro, apte-
sentando documentos, pede pagamento
da diferença' dc vencimenlijs, correspon-
dente ao tempo em que esteve servindo
ao Exército: «Cumpra-se a lei 1.316,
cm íace do documento agora junto,
fornecimento pelo comando militar».
P. 4.09S.

Pedro Augusto dc Araújo, mat. 31.280,
2» cozinheiro, reconsideração do des-
pacho exarado no seu seu requerimento
anterior, protocolado sol) o n. 5.050/51,
no qual pedia íôsse concedida sua ri-
ccnça-especial: «Mantenho o despacho
anterior». P. 1.459.

Raimundo Claudino Ferreira, mat.
15.703, 2'.' maquinista, admissão do seu
sobrinho Raimundo Batista dos Santos,
como aprendiz cm uma das oficinas:
íAnote-se o pedido». P. 4.758 Rubens
Gomes, mat. 394, escriturário, padrão
LB-K, da D. !•". A., pede seja concedida
sua transferência para a D. L. C:
^•Arquive-se, cm íace da maior neeessi-
dade de serviço exigida pela atual lo-
tação». P. 4.103.

Válter Carvalho Carneiro e outros
servidores da Agência de São Salvador,
permissão para trabalharem no horário
dc expediente adotado nos Escritórios
desla Sede: «Não há o que deferir. Os
requerentes estão com o horário iriôn-
tico a todas as demais agências».
1' 3.372.
ENOEKKAMENTO TONTO COItltENTE

MES
Atendendo a que durante os festejos

de carnaval o expediente é prejudicado,
e para que o pagamento seja eíetuado
no dia 29, o «ponto» dos operários o
pessoal dos escritórios será encerrado
no dia 10 próximo e remetido h Dl-
letoria do Pessoal — (DP-2), encer-
rando-se o «ponto» dos navios no dia
15 do corrente.

VOLTA AO SEÍtVICO
Em face da comunicação feita pela

Delegacia de Vitória ao Instituio rie
Aposentadoria e Pensões dos Marítimos,
em oficio DB/SAP dt» 14-1-52, autorizar
a volta ao serviço do carvoeiro Abdon
Simões de Matos, mal. 8.559 (desem-
barcado com a causa 6», no porto üe
Salvador, cm 15-10-51); em íace da
alta e do laudo do Serviço Medico,
esclarecendo, porém, que o mesmo só
perceberá a contar da data de sua
apresentação.
PAÍJAMENTO DE ArOSKNTADOIÍIA

Comunicar, para os devidos efeitos,
que de acordo com o item 40, do Bo-
letim 154, de 9-7-53, e tendo em vista
o entendimento havido com o Instituto
de Aposentadoria o Pensões dos Marl-
limos, passou esta Empresa a pagar o
provento de aposentadoria para fuluro
encontro de contas, do operário de ?»
classe, da OL de Cald. de Ferro (Es-
taleiros), Américo Monteiro de Carva-
lho, mat. !5. 771, desligado a partir
de 26-8-51, importância, a pagar men-
salmentc por esta Empresa, a contar
de 27-8-51, CrS 2.310,00 (dois mil tre-
zenlos e dez cruzeiros), de acordo com
o oficio DB/SAC/349/52, de 26-12-51,
até perfazer o total dc CrS 306.999,00
(trezentos c seis mil novecentos e no-
venta' e nove cruzeiros).
MOVIMENTAÇÃO DE SEKVIDOKES" Destacar o 3v maquinista Lconildo
Cardoso Rego, mal. 10.361, para servir
no bloco de Turbinas, em substituição
ao 3'.' maquinista Alberto Enes, mat.
17.663, que passa a adido, b. disposição
de embarque.

ELOGIO
Elogiar o cmle. Alfredo Caldeira

Boecker, do rebocador «Trovão» e sua
guarniçfio, bem como o mestre do re-
bocador «Cel. Pedro Osório»,» pela ex-
pontaneidade do gesto que tiveram no
auxilio que prestaram ao «Salte 55»
quando rio incêndio que lavrou a hqrdo
do aludido petroleiro.
IALECIMENTO PESSOAL DE TEICRA

Comunicar, para us devidos fins, o
lnlecimento do oficial administrativo,
padrão LB-N, Augusto Luís Dias, mat.
405, ocorrido em 29-3-52.

EXONEItAÇAO PESSOAL ÜE
AGÊNCIA

O direto! do Lloyd Brasileiro P. N.,
usando das atribuições que lhe confe»
re o art. 2.. alinca «li», do decreto-lei
9.339. de 10 de junhsi de 1946, exonera,
a pedido, dos serviços desta Autarquia,
si mestre Francisco Rodrigues da Silva,
mat. 6.122, e o «moço» Antônio Fer-
nandes do Vale. mat. 6.132, peitencen-
les ao quadis) da Agência de Aracati,
sem cstabillsladc (unrlnnal. ric tirtit-
do rom a carta D. 7, dc 12-1-52, da
referida Agencia, protocolada sob n.
2.ÜG3, dc ^-1-52.

ACULDADE NACIONAL DE MEDICINA
CONCURSO DE HABILITAÇÃO

Solicitamos comparecerem com a má-
xlma urgência, até o dia 14 do cor-
rente, Impreterlvelmente, à Seção do
Expediente Escolar, a fim de cc-nplc-
tarem a doeumentaçfi.0, sob pena de
cancelamento da inscrição, os candi
datos inscritos sob os ns.
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iniciadas aa provas escritas para o
concurso de habilitação. Dln Ifi, Blo-
logla; dia 38, Química; riia 10, Física.
As instruções para o referido concurso
serão publicadas oportunamente.

NOTA Dia 16 do corrente serão

Faculdade Nacional de
Filosofia

DIRETÓRIO ACADÊMICO
EXAME VESTIBULAR — O D.A.

comunica aos Interessados que requere-
ram matricula para prestação de exa-
me vestibular, condicionada á apresen-
tação de documentos faltosos, que de-
verSo entregar os mesmos documento*
ato, o clia 13 do corrente, sob pena de
não poderem prestai os mesmos exa-
mes. Comunica, outrossim, que se en-
contra à. disposição dos colegas, o ho-
rário de provas para o vestibular e.
das 16 às 20 horas, o colega presidentn
atenderá os candidatos, para quaisquer
dúvidas existentes.

MATRÍCULAS NA FACULDADE —
O D. A., tendo em vista uma nota
assinada por dois alunos desta Facul-
dade, a propósito da cobrança da taxa
do CrS 25,00 solicitada aos colegas no
ato de sua matricula, tem a declarar
que, nos termos do artigo 41 dos Esta-
tutos do Diretório Acadêmico, os alu-
nos sao obrigados ao pagamento .do
Cr.? 10,00 (dez cruzeiros) de anuidade,
para o fundo de reserva do D. A.; que
destes CrS 10,00 (dez cruzeiros) ficam
CrS 2,00 (dois cruzeiros) reservados pa-
ra a Associação Atlética e o restante
para a cobertura de despesas resultan-
tes do conforto material suie o D. A.
propicia aos alunos da FNF; que . os
CrS 15,00 (quinze cruzeiros) se desti-
nam ao pagamento de uma carteira de
identidade estudantil Placlitc. Esclare-
ce ainda o D. A. que nem um aluno
da Faculdade deixou de se niatrlculur
por falta de numerário acima especi-
ficado, uma vez que esta taxa de 
CrS 10,00 (se bem que seja obrigatória
segundo os Estatutos) não poderia

constituir embaraço para o estudante
pobre prosseguir seus estudos. Acredi-
tamos, assim, que os subscritores da
nota, Ignorem o dispositivo estatutário,
parn aceitarmos a Idéia de que sua
critica seja sincera. O presidente do
D.A. ou qualquer outro membro da
Comissão Executiva está à disposição
dos colegas para prestar quaisquer es-
clarecimentos, existindo mesmo no D.A.
um livro que funciona desde o mês
de maio de 1951 e onde os colegas po-
derão consignar suas críticas, quando
procedentes, evitando o conliecimentu
público de casos que podem ser resol-
vidos internamente. Esperamos que os
colegas subscritores da mesma nota
procedam da próxima vez com mais
moderação e mais discrição, evitando
envolver o bom conceito que goza a
FNF em questões de natureza elemen-
tar.

CASA DA ESTUDANTE. DE FILO-
SOFIA — O D. A., em colaboração
eom a Reitoria da Universidade do
Brasil, desejando solucionar o problema
das colegas que residem em pensiona-
tos, resolveu alugar uma casa para
moradia da Estudante ria FNF. As in-
teressadas deVerão procurar, sllàrlanien-
te, das 10 às 20 horas, a colega Isabel,
na sede do D.A.

MATRÍCULAS — O D.A. comunica
aos colegas que so acham abertas as
inscrições para as segunda, terceira e
quarta séries dos diversos cursos da
FNF. Os interessados deverão procurar
o D. A., diariamente, das 12 às th'
horas, fazendo-se acompanhar de três
fotografias, vinte e cinco cruzeiros em
dinheiro e CrS 3,00 em estampilha') fe-
deral o uma taxa de educação. Referi-
das inserções se encerrarão no próximu
dia 15 de fevereiro.

REINICIO DE ATIVIDADES ESCO»
LARES — Comunicamos aos colegas
que o Conselho Departamental
a sugestão do D. A
as atividades escolares para a 4" serto
tenham inicio no próximo dia 15 do
fevereiro e para as demais séries no
próximo dia 1 de março. Os colegas
representantes de turma que faltaram
à reunião do Conselho de Representan-
tes deverão comparecer à sede do D. A:
com as datas de realização das mes-
mas provas, a fim de serem marcadas
em definitivo.

Faculdade Nacional de
Arquitetura

CURSO DE URBANISMO — A Fa-
culdade Nacional de Arquitetura pro-
curando atender às necessidades cuitu-
rais do pais c cumprindo o seu pro-
grama fará funcionar normalmente esto
ano a partir dc 15 de abril do corrente
ano, o Curso .dc Urbanismo. Poderão
se inscrever no período de 15.i 30 da
março engenheiros e arquitetos. O Cur-
so rie Urbanismo será de 2 (dois) anos,
o íoi fixado em 30 (trinta) o
número dc vagas. Os interessados po-
derão obter informações na Secretaria
«Ia Faculdade no horário de meio-dia
às 15 horas nos dias úteis.

DOCÊNCIA LIVRE — Serão aberta»
no mês de junho próximo futuro aa
inscrições para Docência Livre de tfl-
das as cadeiras do Curso de Arqulte-
tura da F.N.A.U.B., com as seguiu-
tes cadeiras:

lo ANO — Matemática Superior —
Geometria Descritiva — História da
Arte — Desenho Artístico — Arqulte-
tura Analítica, li parte — Modelagem.

2'.' ANO — Mecânica Racional —
Sombras - Perspectiva — Materiais d«
Constru«;ão — Teoria da Arquitetura —
Arquitetura Analítica, 2i parte — Com-
posições de Arquitetura, 1» porte.

3'.' ANO — Resistência dos Material!
— Técnica da Construção — Física
Aplicada — Composição Decorativa —
Composisjões de Arquitetura, 2i parte.

4v ANO — Concreto Armado — Le-
gislação — Higiene da Habitação —
Arquitetura' no Brasil — Grandes Com»
posições de Arquitetura (li parte).

6'' ANO — Sistemas Estruturais -
Organização do Trabalho — Urbania
mo — Grandes Composições de Arqui
tetura (2i parte).

Faculdade de Economia
do Rio de Janeiro

(A. C. M.)
MATRÍCULAS — Acham-se aberti. .

na Secretaria da Faculdade as matrl-
cuias para todas as sérios do Curso
de Ciências Econômicas. Aceitam-se
transferências para a segunda e ter-
ccira séries do referido curso.

CONCURSO VESTIBULAR — As pro-
vas para o Concurso de Habilitação
terão inicio no dia 15 do corrente,
obedecendo ao seguinte horário:

Provas Escritas — Dia 15, Matemá-
tiea; dia 18, História do Brasil; dia
19, Geografia Econômica,

Provas Orais — Dia 20, História do
Brasil; dia 21, Geografia Econômica;
dia 22, Matemática.

PROVAS DE SEGUNDA ÉPOCA —
Dia 18 — segunda-feira — H série:
Instituições de Direito Público; 2.1 sé-
rie: Estrutura e Análise de Balanços;
3.» série: Ciência das Finanças.

Dia 19 — têrça-felra — I.i série:
Contabilidade Geral; 21 série: Moeda
e^Crédito; 2.') série: Instituições d«
Direito Privado; 3.i série: Repartição
da Renda Social; 3.i serie: Comércio
Internacional e Câmbios.

Dia 20 — quarta-feira — 1.» série:
Complementos de Matemática; 2.i sé-
rle: Valor e Formação de Preços; 3.'
série: Estatística Metodológica.

Dia 21 — quinta-feira — I.i série:
Economia Política; 2i série Estrutura
das Organizações Econômicas: 3» sé-
rie: História Econômica Geral' e dl
Brasil.

Dia 22 — sexta-feira: 1.1 série: Va-
lor e Formação de Preços; 2.1 série
Geografia Econômica; 3.i sério: Ciên»
cia da Administração.

OliscrvaçiSns — Todas as provas terão
inicio às 1!) horas.

aceitou
no sentido de que

Liceu de Artes e
Ofícios

A partir rte
tarão abertas i
ver.sos cursos
Artes c Ofícios
tos, Técnico

Escola Técnica Sousa
Aguiar

Continuam .-ibcrtas- na secretaria des-
sa escola, sita na avenida Gomes Frei-
ie nv 490, as inscrições j;ar» os exa-
mes dc admissão á orlmflra =éric do
Curso Ginasial.

A E. Sousa Aguiar, estabelecimento
oficial pertencente it rede de ginásios da
Prefeitura, ministra ensino inteiramente
gratuito, além ric fornecer «os alunos
completa assistência Tiériico-dentArin,
nlmôço c lanche, e dispõe dc olicinns de
niòc&níca; de fundição e rie eletricidade,
onde são adquiridos conhecimentos dês-
ses trabalhos.

12 rio correnle mês, w,
.s matrículas para os di-
gratuitos dó Liceu de
. Alfabctizaeão dc Ariui-

Profissional, Artístico
(Desenho, Modelagem, Pintura, Mú-
sica, Água Forte), Oficinas para o
sexo feminino (Flores, Chapéus, Bor-
dados, Costura, Artes aplicadas
e Pirógravura cm couro, para o sexo
masculino (Composição, Impressão, Pau-
tação e Encadernação).

A matrícula é Inteiramente gratuita,
devendo os candidatos apresentar dois
retratos 3x4, atestado dc vacina, e
quando for o caso, prova de quitação
eom o serviço militar.

As matrículas para os candidatos do
sexo feminino se verificarão as quin-
tas-felrns.

Escola Técnica do Comércio — Con-
linuam abertas as matrículas para os
alunos dos diverssos cursos,

Na portaria estão sendo recebidos
pedidos de inscrição para si exame de
,-ulmissão a li. scricrio curso Básico,
devendodevenrio os candidatos instruir
o.s requerimentos de acordo rom o ilis-
poslo na legislação vigente.

Havendo algumas vagas para n 1».
série rio Curso Técnico ric Contabiytinae
a Diretoria aceita candidatos, riesde
que apresentem guia rie transferência e
documentos exigidos pela lei.

Os exames dc admissão e iln segun-
ria época terão inicio no próximo dia
14. às 19 horns.

Para maiores IritormacGes, ã Avenida
Rio Branco iv>. 374, portaria dn l.l-
ceu, rins S as 22 horas, diariamente,
exceto aos .sábados, quando o expedi-
ente se encerra às IS horas.

ARTES DOMÉSTICAS
SE VOCÊ MINHA AMIGA, souber cozinhar, confeitar, costurai
bordar e fazer outros trabalhos domésticas, conquistará muito mais.
admiradores e particularmente o noivo ou o esposo. Pintura e
desenho, sob nova direção. A ESCOLA OKSINA DA FONSECA
lhe dará os conhecimentos e um diploma. — Rua Hadock Lobo,

 148 — Tel.: 48-5501.

TAQUIGRAFIA
O -Departamento de ensino da Organização Taquigráfica Brasi,
leira — Travessa do Ouvidor, 28 — 2' andar — Tcl.: 5"'-3r-45,
DARÁ' INÍCIO, EM BREVES DIAS, A MAIS DUAS TURMAS
PARA PRINCIPIANTES, às 9 horas e 18hl5m (a iniciai* amanhã).

Aulas de treinamento pela .nanhã, à tarde e ã noite.
Preparam-se candidatos para o concurso da Câmara dos Deputados.

INTERNATO
Semi-internato e Externato. Colégio Pan-Amcricano. Admissão aos
Colégios: Militar e Pedro II. Escolas Técnicas da Prefeitura, Ins-
tituto de Educação. — Rua Miguel Fernandes, -14 — Meyer —

 Cursos de férias — Tel.: 29-1155.

INGLÊS — FRANCÊS
(LÍNGUA—FILME)

Método Revolucionário — Moderno — Filme Movimentado c Sonoro,
SISTEMA RÁPIDO E FÁCIL

Cursos, para principiantes — Médios — Adiantados
Conversação c Assuntos Comerciais

Matrículas abertas parn inicio rm 3 3.
1NSTITFTO BUASILEIHO DE LÍNGUAS VIVAS

Av. Itlo llranro, 25" — S. 213;5 — Fone». S2-12K3

CURSO ESPECIALIZADO
Rua do Teatro, 3 — 1? andar — Tel.: 43-3240
Preparo candidatos ao VESTIBULAR DE ENGENHARIA. Pro-
fessórps com longa prática do ensino e dos segredos que con-
duzeni ao êxito nos exames. Matrículas abertas — Turmas pe-
quenas, Reln.clo das aulas: 3 de março, sendo conveniente reservar

 vaga com antecedência. ——————
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CARTA DE LISBOA

Os relatórios bancários são o espelho da situa-
ção econômica do país — Dois depoimentos —
A respeito de ortografia — As palavras têm
ascendência com as pessoas — Correspondência

ÁLVARO PINTO
(Diretor de "Ocidente" o "Revista de Portugal")

{Especial para o "Diário de Noticias")

Díarío Rhntiejiis
Jf*4i

LISBOA, 

28 DE JANEIRQ — Os
rclalúrios rtos Bancos, cnm seus
números insofismáveis são sem-

„,.(, o índice mais seguro não só da
situação financeira mas lambem da
situação econômica dum Pais. Nesto°«, 

dc Janeiro, Iodos prestam contas
nns acionistas o explicam *o resulta-
rtn' das suas operações, a orientação

ue seguiram e o ambiento em (|Ue
oneraram. Não lhes vou apresentar
como exemplo as conclusões do Ban-
,'.,, de Portugal, nue, por ser oficial,
nnri.» ser considerado suspeito. Nem
« da Caixa Geral dos Depósitos,
tamijím oficial, c onde os pequenos
depósitos particulares crescem de mês
n«ra mis cm função da melhoria de
disponibilidades das classes menos re-
nl°VenhoS' falar-lhes antes dos dois
maiores Bancos particulares — o «Fon-
«ra Sanlos & Viana» e o «Espirito
cVnlo c Comercial dc Lisboa».

O diretor-geral do primeiro analisou
„ iTElmc de inflação verificado depois
.-.cuerra nns principais Estados do
Mundo Ocidental, onde, para estimular
, «constituição de atividades suspen-
-,, ou consideravelmente diminuídas,
w" foram diminuindo as taxas de ju-

• w ató chegarem, cm muitos casos,
A simples expressões estatísticas, o
íntrou depois no exame da situação
..'ante o ano findo em qut» o so-
f,re,"alto iw'"llial caU!i!ul° pola GT''i
,', da Coréia produbiu uma radical
mudança naquela orientação do di-
"Ti 

A barato o aconselhou a subida
HaV taxas de juros, pouco a pouco e
!„; diminutas quantidades, mas com
tlrFmaíace dessa atitude de expecta-
,<.., e de natural defesa bancária, un-

' 
os reflexos inevitáveis de tudo o

Lcni matéria dc credito se passa
; Centros do Exterior, houve som
rt-vida que aumentar a vigilância das
r," òrvas o a prudência das operações
mas nem por isso, os resultados do
™*'de"xaram rie ser satisfatórios, quer
nn, iurros obtidos, quer na assistôn-
da prestaria a quantos procuraram o
Banco para operações legítimas e de
tntfresse nacional.

No respectivo balanço os números
¦erinctpnls dizem com mais eloqüência
Jue as palavras o que íoram esses
resultados:

TERCEIRA SECAO
Domingo, 10 «le fevereiro «le 1952

REFLEXÕES PESSIMISTAS
Newton Freitas

Para um capital e fundo de reserva
do 251.594 contos, os lucros foram de
45.tí'2S contos, que, depois de reduzi-
dos Iodos os encargos da administra-
cão, ficaram em 17.991 contos llqui-
dos a distribuir.

A verba de depósitos ã ordem atin-
glu a soma do 2.170.01)0 contos e a
carteira comercial c contas devedoras
somaram 2.O5S.00O contos .

Como deposltantes de valores figu-
raiam 862.070 contos c em Contas dc
Ordem 791.163 contos.

É preciso esclarecer que dsto Ban-
co é o que opera a juro mais baixo,
realizando muitas operações a taxa
inferior a do Banco de Portugal (2Vü
por cento ao ano), sendo lambem o
que mais baixo juro paga aos depó-
sitos C,-.», 1 o l1,!» por cento ao ano).

O presidente do Banco do Espírito
Santo historiou o decréscimo da taxa
dc desconto bancário desde S a 12 por
cento, em 1926, para 2 a 4 por cenlo
uo ano, atualmente, o mostrou que se
ludo subiu nesse período desde os pre-
ços das mercadorias até aos salários
e vencimentos do funcionalismo, só o
preço do dinheiro desceu. A essa cir-
cunstância se deve, cm granrie parle,
segundo o experimentado banqueiro,
o progresso econômico do país e a su-
cessiva melhoria do nível de vida da
população.

Relativamente ao crédilo distribuído
pelo Banco, mencionou as verbas rios
dois últimos anos para mostrar que
lem aumentado sempre no sentido rie
atender no maior, número possível de
propostas apresentadas para exame.

Em 1930 — descontou 1.14S.0U0 le-
tros no valor dc 4.633.000 contos.

Em 1951 — descontou 1.225.000 le-
Iras no valor de 0.137.000 contos.

O total do crédito distribuído em
empréstimos, contas correntes e rie
caução, etc. foi rie S.411.000 conlos
cm 1950, e dc 9.641.000 contos em
19õl.

O movimento total de entradas de
depósitos foi em 19Õ0 de 32.106.000
contos contra 34.S4S.000 contos em
19Õ1. Neste ano passado houve mais
2.742.000 contos de entradas.

Os números destes dois Bancos parti-
cularcs e o saldo habitual nos Orçamen-
tos do Estado devem elucidar os observa-
dores imparciais sôbrc a verdadeira ad-

(Conclui na 2»> página)

RUAS E BAIRROS DA CIDADE

Está mesmo ruim o Engenho Novo
Na incrível rua Abatirá, que dá para o morro de Sao João, existe imensa

favela — Nesses ambientes é que se formam os «Zés da Ilha»
~-~u~o a*, ^hm ?  Vinte cinco milhões de cruzeiros e um problemaRuas ou caminhos de cabra . - Vinte ™™™geni 

de SÉRGIO D. T. MACEDO.

BRUXELAS — Janeiro — Talvez foi
a neve, talvez outra coisa, mns o fato
é quo acompanhando as aventuras «lo
capitão Carlsen me sinto esta. manhã
profundamente pessimista. Os flocos
brancos caíram tão rie Improviso sobre
a cidade que os otimistas adivinhado-
res rio tempo, exclamaram ao abrir a
janela esta manhã: eis que voltam as
borboletas brancas da Primavera! Eu,
porém, pessimista não precisei olhar
duas vezes para dizer: eis que caem
as primeiras neves! E, desde então meu
pessimismo persiste olhando os flocos
que fazem brinquedos antes de cair o
olhando as massas geladas que enco-
brem todos os quatro cantos da cidade
fazendo pressentir uma paisagem do
Bruegfíel antes que janeiro chegue a
seu ftm...

Mas, e a vida heróica do capitão?
I.eio e releio as noticias. Observo os
esquemas da Inclinação rio navio (45
graus», espio a corda estiraria que lho
serve dc apoio para chegar à amurada
do barco, suponho o bolo de aniver-
sário abandonado pela tripulação apres-
sada e já roidn nas bordas pelo intré-
pldo capitão. Leio e. releio e o possi-
mlsmo persisto porque chego à conclu-
são que o simbolismo encarnado pelo
comandante do «Flying Entreprise» e
cada vez mais evidente para mim. Nftle
o.s homens covardes de tôdas as lati-
tudes se corporificam. Nêlc, os mari-
nheiros vencidos pelo progresso, pelas
guerras, pela corrupção administrativa
que domina seus barcos, so represen-
tam. Nele, todos os fracos c vencidos
pelo dinheiro, pelo poder, pela fama,
se realizam. O capitão não é senão um
homem que cumpre lealmente seu dc-
ver. No entanto, passa a ser um ho-
mem que simboliza toda a valentia e
simbolismo dos homens do mar. Por
que, me perguntei nesta triste manha
Invernal, por que emprestar a um ges-
tn tão simples e ISo natural os traços
de uma epopéia? E n resposta me vem
sempre a mesma: porque a humanl-
elude está acovardada e dominada pelo

terror da morte e encontrou, enfim, um
homem, um marinheiro que enfrento»
o medo durante quase 15 dias, En-
frentou-0 de cara ao sol, de cabeç»
erguida esperando clemência apenas da
vastidão marinha...

O capitão está são o salvo e dese.i»
apenas dormir. E êle repele a todo
o momento: por que tanto estardalhaço
por um fato que devia ser corrente,
normal? IDcvia, mas não é e nessa dl-
forença reside a beleza de seu gesto.

| o heroísmo não desapareceu é bem
certo da época atual. Ao contrário,
as prisões, os campos de batalha, oi
laboratórios, os hospitais, estão cheini
de heróis anônimos, e de heróis re-
compensados com prêmios, medalhas,
honrarias. Mas o heroísmo que gira
em torno dessa, coisa quase imperrep-
tivcl que é a consciência dc si mesmo,
a consciência pessoal de um dever
cumprido, não em beneficio de um par-
tido político, não em benefício da Hu-
mnnirinde. não em nome de Deus ou
de uma Religião, êste heroísmo realizou
o capitão Carlsen. Eu diria que ê!e »
o primeiro herói existencialista porque,
não estando preso a nenhum compro-
misso exterior, não desejou senão ex-
prlmir scu próprio gozo. realizar sua
própria aventura, penetrar sua pró-
pria vida disponrio-a não em beneficia
de sua família,- não em busca rie gló-
ria. de fama ou dinheiro, mas sim-
plesmente cm beneficio dc si mesmo •
de seu barco...

Sart.ro deve estar -pensando que seü
pessimismo existencialista abriu lugat
para deixar passar a brecha luminosa
de um herói moderno. Nada antes,
nada depois. Somente o salvamento d»
um navio que para êle significava a
salvação dc seu próprio eu.

E enquanto a humanidade transforma
êste gesto absolutamente «pessoal», d»
integridade perfeita numa epopéia ».so-
ciai", eu vou caindo nn pessimismo qu»
a neve me traz e que o velho Kartr»
tanto tem se encarregado de difundir
entro nós viventes. ..

EVERIAM, os responsáveis
_ pela propaganda do Brasil
no exterior, os chefes de es-
critórios comerciais no estran-
geiro, e instituições semelhan-
tes, dar, todos os dias gra-
ças a Deus, os que acreditas-
sem em Deus, ou à sorte, os

que fossem agnósticos, pelo
fato de nenhum turista se ha-
ver lembrr.do, ainda, de enviar,

para qualquer publicação de
seus países, fotografias de ai-

gumas ruas cariocas a tjm de
serem publicadas com iegen-
das simples e discretas, de es-
tilo sóbrio, que poderiam ser
mais ou menos assim: «aspec-
to de uma rua do Rio de Ja-
neiro».

Porque se isso acontecesse
pode estar certo o respeitável
público de que seria bem me-

Tríptico do Engenho Novo. Moradores do Morro de São João, »

no fim da rua Abatirá, posam felizes para a fotogr fia. Hou-

ve motivo para alegria: naquele dia não faltou água. Em

seguida um flagrante da incrível rua Moju, que também

 dá para um morro. 

^
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nor a afluência de turistas à
«beautiful» capital tropical e
bem maior o retraimento de
capitais destinados a investi-
mentos. A situação se agrava-
ria se as legendas fossem com-
pletadas com a explicação de

que a rua apresentada dista-
va apenas quinze minufos, de
auto, do centro oancário e co-
mercial...

Era exatamente assim que
raciocinávamos ao subir a rua
Abatirá, transversal a Barão
do Bom Retiro, no Engenho
Novo, que é qualquer coisa de
inqualificável, em matéria de
falta de asseio e desleixo com-

pleto e absoluto. Artéria de
acentuado declive, dando para
um morro onde está localizada
imensa favela,! essa rua Aba-
tira, de chão de terra, esbu-
racada, repleta de capim, é,
realmente — e que se nos per-
doe a sinceridade -^ uma ver-

gonha para as administi ações

que têm se sucedido na Pre-
feitura e uma grande demons-
tração de incapacidade ou de
apatia daqueles aos quais têm
sido entregue as responsabili-
dades do governo da cidade.

Entretanto, encontram-se, .ies-
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FILIAL: RIO DE JANEIRO

Av. Rio Branco - Esq. da Av. Presiden^ Vnrnas

AGÊNCIA URBANA REGENTE FEIJÓ
RUA REGENTE FEIJÔ, 69-B

AGÊNCIA URBANA DO CASTELO
AV. GRAÇA ARANHA, 182-B

AGÊNCIA URBANA DE SÃO CRISTÓVÃO

RUA SAO CRISTÓVÃO, 1081-A

Caução - Descontos

Cobrança - Depósitos sem limites

Contas Limitadas e Contas Populares

Importação - Exportação

Cofres de Aluguel

•|^^lulllSERELuílOS^B
^T Os menores proços ^

Avistaeaçrediti^^^^^J

^^IIAiJl-^ii^^udiiUJHiWP^nMHHH^P^^

sa rua sem classificação, ai-
gumas excelentes construções
residenciais, bem dignas de
melhor localização, bem dignas

os respectivos moradores de

um pouco de atenção para a

artéria on«..e se situam suas

casas.
-£- Lembrança de

«Zé da Ilha»
O trecho do Engenho Novo

«ue estamos percorreu»»'', ago*
ra em companhia do fotógm-
fo Viliuai* Morando 3* *'oi ckv
minio do «ás da malandragem»
mie so chamou Vá da. una,
cujo nome e cujas façanhas
ainda vivem na lembrança^ cio
muitos residentes locais». Esti-
vemos mun dos botequins onde
o «notável» produto da*- faye-
las costumava reali/.ar libafioes
«. demonstrações práticas de
capoeiriigèiii o «3"te de usara
navalha >, ouvindo .iiuiio coisa
interessante a respeito, es-
cotando palavras de detesn do
facínora que seria, simples-
mente, o resultado do aban-
dono e da miséria, '¦ resultado
do ambiente de morro, — uni
daqueles morros do Engenho
Novo onde os casebres se con-
servnm de pé por verdadeiro
milagre e onde ainda é possi-
vel encontrar-se quem se re-

corde muito liem do desordeiro
mais famoso do Rio de .lanei-
ro, nesses últimos vinte e cin-
co anos.

^ Morro de S. João
Acontceo assim, por cxpmiil»,

mi Morro «le SSo -João. qu«* "Ncn

exutamento no fim «lsuiueln rua
AbntirA tão multnitada.

O Morro «lo São João, onde se
local!/.:-, imensa favela, apresen-
ta alguns «los aspccwB earaete-
i-ísticos i...s favelas em neral,
tendo, porem, um Riande «me-
lliorameiito». que é verdadeira
conquista notável. Tratn-se. do
uma l.iea piibllea, instalada, no
sopó do outeiro, onde se .alias-
tecem, regularmente, «1» precioso
liquido, quando o mesmo existe,
<S claro, as centenas dc morado-
res locais.

Habitado, cm «ua maior par-
te, por gênio honesta c traba-
Ihadora, são profundamente do-
lorosos os quadros de misfria
que apresenta fisse morro, onde
enxámelam crianças cm alar-
manto estado do sub-nutrieao c

(Conclui na 2» pagina)

A comida, os dedos, os -moscas transmitem discnleria.
máximo de liieicne

tenha o

CUIDODO COM a DSSEHTERia!
A disenteria' é contagiosa! Se
negligenciada, 6 capaz de causar
a morte. Seu médico pode cura-
lo, mas não espere ! Se você
demorar, o tratamento p-xle ser
lento e difícil. Co .suite seu
medico o quanto anles, si
sofrer de diarréia freqüente.

ÒQUIBB
F odiitos Ijfii.aciulico! desdJ ií5í

MÓVEIS fí/flaq&tosa,
». *:¦ :¦?«w-#m^rA >:
íPÒÜ^oiCüCTlOf
GtiAísmÉS, VENDAS

Dormitório "Mexicano" c/ 6 peças - Cr$ 4.000,00 - c/ IO peças Cr* 6 000,00

Dormitório "Normando" e/ 6 poças » - 6.000,00-0/10peças " 8.500,00

Do mório "Chipendale» e/ 6 peças- 
- 7.000,00 - tí 1 peças 

- 8.800,00

Sola de Jantar "Mex." tí 10 peças- - 3.500,00 -c/12 pecas 5.000,00
-In « ríl Jontar "Chio." tí 10peças- " 6.000,00 - tí 12 pecai 8 000,00

Sala d«Im$&"Colonial', tí 10Secos- » 6.000',00 -cM2 peças - 8.000,00

Mantemos grande stock, para pronto entrega, de Salas. Dormitóriot.

Grupos Estofados. Escritórios, peças avulsas de todo» os tqmantiei e

estilos Executamos sob encomenda. F a c ¦ t» t a m o s o ' A o a m t m t o

RÜÁ:' DÒ CATETE 133?; > FONE: J25-3Í^P?

FABRICA BAHG0

BANCO MERCANTIL DE S. PAULO s A.
Matíir - São Paulo - Prédio GASTÀO VIDIGAL (Fundador)

CAPITAL E RESERVAS - CrS 165.000.00D,00

CORRESPONDENTES NAS PRAÇAS DO PAlS E DO EXTERIOR

ík&L
iLiSrOTBE^raEl

Resolva-o imediata e cômodo-

mente, procurando "A REFRI-
GERAÇÃO", onde técnicos, e

operários especializados estãc

ao seu inteiro dispor. Você en-

contrará em nossa exposição

as modernissimas GELADEIRAS
M22 DE AÇO INOXIDÁVEL, oíe-

recendo entre outras asseguin-

tes vantagens:

«p-j^ar-**! -¦:¦'" ¦-¦» r—— ~-

B»"" 

-i -'•>i'í¦*-¦¦"»'""¦¦- ¦-»"

V }.y ,->;,^ SÉ\i Wr ||||||r mnmw

Motor elétrico podendo «ei
ligada nu b , m ' rt,n

e Garantia d' 12 .tiese» con
a»$ittêncio mecânico efetiva

Estaque dt peça» tobresa'
lentei

||^|ÍÍ|ÍR||Í
A SALLES & CIA. LTUA.

Loja: Rua São José, Q2 ¦ Fone 42-879C
Oficinas: Rua Maia Lacerda, 499-Fone 32-4143

^
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CARTA DE LISBOA
(Conclusão da lf pagina)

n.lnlstracfio que vigora no meu pais,
tendente a melhorar as condições de vi*
da e u nivel social da Grel, clrcuns-
tancias que nem sequei podem tentar-
se onde nüo haja ordem, respeito pelo
trabalho e pela autoridade e, sobretudo,
patriotismo.

MAIS ORTOGKAP1A
O sr. Abelardo de Moura, do Rio c!e

Janeiio, escreve-me linhas muilo admi-
rativas destas castas, mais confessan-
do com toda a franqueza que, cm matú-
riu òrtòaráflca, discorda dc minhas opl-
niõcs totalmente.
tica, discorda de minhas opiniões total-
mente.

Vejamos as razões do atencioso mlssi-
vista.

Êle pretere o Vocabulário de 1943 ao
de 1947, resultante do Acordo de llMõ.

E diz : «o sr. indica uma série de pa-
lavras acentuadas no de 194.'i o que
ferido tem acentos a mais. Portanto
dá com o de 1943. Estou de pleno acói -
do».

Temos então que o sr. Moura está
de acordo em que o Vocabulário seu pie-
ferido bem acentos a muis. Portantíi
está de acordo comigo e com o Voia-
inilário de 1947 neste ponto. Quer
rilzér, nâo discorda inteiramente de mi-
nhas opiniões. Ainda bem.

O que ê então que não admite, que
considera absurdo?

Eis a grande discordância : «Qual ae-
rá mais fácil para a criança : fadu.
lacto, tacto, tecto, ceptro, sumptuosn,
setor, coleclivo, ou simplesmente fa-
lo, lato, tato, teto, cetro, etc. Isto
não é facilitar, mas dificultar o ensl*
tio, se é que se possa chamar a isto
ensino...»

Pois eu suponho que Isto é que 6 en-
sino. E digo o motivo.

Uma Língua não é apenas um con-
Imito de palavras ou de sinais sem
ascendência, exactamente como as pas-
soas e os animais, as flores e as ru-
vnres. Cada palavra tem uma origem
e dar a conhecer a sua origem peln
escrita e que se chama ensinar a Lln-
gua.

A nossa Língua, tão minha comu
sua. não é um Esperanto convém in
nal, meramente auxiliar e sem vida,
própria. Descende da Língua Latina,
que produziu outras filhas um pouco
menos rebeldes...

Admite, evidentemente, simplicações,
e muitas se têm feito através dos sé-
culos, mas nfio pode desfigurar-sc cie
forma a tornar-se irreconhecível como
certas mocas modernas. E há carm1c-
ilsticas dc linhagem, que são abuolu-
tamente essenciais à fisionomia e ge-
nealogia de certas palavras.

O mais notável filólogn dêste século,
o dr. A. Gonçalves Viana, advogou sim-
plificaçfies ainda mais radicais que «s
do Vocabulário brasileiro de 1943, mas
nunca admitiu a supressão das letras

MAQUINAS
DE ESCREVER

(A VISTA E A PRAZO)
Novas e reconstruída» de diver

sai, marcas, inclusive portáteis.
— LA UM AR —

Rua do Ouvidor, 41 — Loja.

etimológlcas da natureza daquelas, que
o meu opositor considera inaceitáveis.

Tenha paciência o sr. Moura, e com
éle todos os que combatem o Vocabulá-
rio organizado pelas Academias portu-
guêsa e brasileira, e vejam estes rápi-
dos exemplos.

Por que se escrevo com s o verbo
coser quando significa costurar? Porque
descende do verbo latino consucre. A
letra s de consuere deu s.

Por que se escreve com z o verbo co-
zer quando significa preparar alimentos
pela ação do fogo? Porque descende do
verbo latino encere. A letra c -ie cocou
deu i.

Por que sc escreve português com és?
Porque descende do latim portucalensc
e êste sufixo cnsc produz sempre Cs.

Por que se escreve fortaleza cum e?
Porque descende do latim fortalltla e ês
te itia íinal produz sempre cia'-;

Porque se deve escrever-se íocto com
c? Porque descende do latim facto,
com c.

Por que deve escrever-se tecto com o'.'
Porque vem do latim tectu com c. Há
também teto sem e, mas 6 outra palavra
que significa mamilo.

Por que deve escrever-se sumptuoso
com mp? Porque vem do latim sump-
ttiosu com mp.

Não parece ao sr. Moura quo se deve
ensinar às crianças a origem das pa-
lavras?

Por que é que o sr. se chama Moura
e não Azevedo ou Fernandes? Poi-
que assim se chamam seus ascendeu-
tes e assim se chamarão os seus ti-
lhos.

Tem horror ao latim? Pois não há
como saber um pouquinho de latim
para lermos algum gosto pelo estu<Jo
e apuro da linguagem. E as crianças
aprendem tudo o que se lhes ensine cum
método c base lógica. O sr. não vê
a facilidade com que elas decifram pa-
lavras cruzadas c os confusos, atrablliâ-
rios, deseduralivos desenhos animados
do cinema?

O nutro ponto do divergência c o rtn
clrcunilexo em palavras como acade-
niloo, Antftnlo, gênio, etc. que o Sl.
Moura não deseja com acento agudo. U
acento indica a tonicidade. Quanto íi
pronúncia, depende de cada um e ae
cada região. Em Portugal, essas três
palavras e muitíssimas outras pronun-
ciam-se, pelo menos, por três for-
mas diversas, conforme as pronuncia
pessoa do Norte, do Centro ou do Sul.

No Brasil, sabe muito bem n sr, Mou-
ra, que se dá o mesmo fenômeno. Co-
mo resolveu a dificuldade? Com acen-
tuações privativas de cada região? lm-
possível. E, por isso. é que se marcou
a tonicidade com o acento agudo, dei-
xando a pronúni Ia ao sabor de cada
um.

O problema não 6 tão feio como o
fazem. E aqui o principal é isto, que
me parece indiscutível : foi uma Con-
ferêncla luso-brasileira de pessoas tão
patriotas como cu e o sr. Moura que
chegou, por unanimidade, às Ijases em
que se firmou o Vocabulário de 1947.
Se outras fôsse, outras cu acataria
com o maior respeito.

CORRESPONDÊNCIA
Jaime CortcsOo — Li o teu artigo sô-

bre a «Renascença.». Mil agradecimentos
pelos imerecidos encômios. A respeito
da cisão, discordo v responderei cm pró-
ximo n. de «Ocidente».

Oliveira e Silva — Recebi sua carta.
Só quem vê Portugal e por aqui se
demora algum tempo pode comprender
o caso português. Aguardo o seu novo
livro.

RUAS E BAIRROS DA CIDADE
(Conclusf.o da 1* página)

onde a falta de higiene é com-
pleta, absoluta.

Enganam-se os que pensam
que os morros sejam redutos de
malandragem. Enganam-se, to-
talmcntc. os que pensam exls-
tir, em maioria, gente perigosa
habitando casebres de morro. Os
moradores dos morros da cida-
de, onde a vida é bastante ár-
(lua, é constante combate, são,
pura e simplesmente, gente in-
feliz. Ninguém mora cm favela
por gosto, mas por necessidade.
O que há, apenas, c que a mi-
séria facilita a degradaçA-i. que
tem diferentes graus O que há,
6 quo praticado um primem- ato
censurável, os demais v**ní, na-
turalmente, transformando sc em
hábito. O que há, é que as
crianças de morro, sem escolas
o sem cuidados, vão sendo cria-
da- num ambier-r onde nào
pode haver muita exigência de
ordem moral, havendo a possl-
billdade, portanto, de sur êle, o
ambiente, propicio à. formava» de
7,-is da Ilha c personalidades se-
ir.clhantcs.
¦^ Não falem mal

da gente»...
— "O senhor nãn -uni falar mal

da gente, não 6 mesmo?" . "Seu"
Antônio Leão, perto da bica do
morro de São João 6 que fas a
pergunta. Respondemos com outra
interrogação : porque haveríamos de
falar mal do povo do morro? Ele
explica, então, seu pensamento. E'
quo os rapazes dos jornais gostam
dc falar mal do morro...

Estamos rodeados da moradores.
Em algumas fisionomias <J visível a
alegria diante de perspectiva de
figurar no "retrato" que o pr-
nal vai publicar. Em outras há
certo receio, certa ansiedade. "Que
irá dir.cr êsse moço?" E' o que
parecem indagar as Donas Diaman.
tina Sousa, Diva, Pereira, Amân.
cia Oliveira, que ali estão, com
suas latas, carregando água.

Explicamos que não somos «oue.
listas, e principiam as queixas.
Por que não instalam, aqui, outra
bica dc água? Por que não nos
fornecem material para melhorar
nossos casebres'/ Por que não ins.
talam aqui uma escolinha para os
garotos?

Ficamos com vontade dc respon-
der que os "homens" nem sc preo-
cupam com as ruas "lá de baixo",
quanlo mais com os caminhos de
morro. Mas nada dizemos. As vp-
zes 6 prefcrivei calar.

jç Demagogia e
realidade

Já dissemos que em se tra-
tando dc Morros e favelas há bôa

QUALIDADE
determina WM

As

PREFERENCIA

g,andesorg0n*"«5"
preferem as

ARMAÇÕES DE AÇO

BÉRGOM
QUALIDADE, sob múltiplos

aspectos de utilidade, é o fator que
determina a preferência das

rrandes organizações pelas Armações
¦><*• aco BÊKGOM. Estudos prévios

de local, para instalações

funcionais, planejamentos t

perfeita assistência técnica, —
¦-*¦- também fatores que explicam a

posição impai das Armações

de aço BÉRGOM no mercado

consumidor do Brasil,

TODA INSTALAÇÃO INTERNA É UM PROBLEMA FUNCIONAL. SOLUÇÃO : BÉRGOM

Um departamento técnico se en-
carrega de estudar, dentro de
uma orientação racional, o tipo
mats adequado de armações para
cada caso.

l-ÁCEIS DE ARMAR COMO
UM BRINQUEDO ^'^^^jM^/^^i":':^^

&

CRESCEM COM A SUA ORGANIZAÇÃO

ERGOM EQUIPAMENTOS
PARU ESCRITÓRIOS

S. fl.
Exp • Vendou

Av Pres. Varga», 463, A 8 '

Í0C2 59ÜIO Pio de Janeiro

S. PAULO
i ¦ L. Paissandú, 51 - S/ loja, ála 1 -Tel. «-3V81/2
Tel. 23-3080 B HORIZONTE

R Espirito Santo, 500 - 5." • S. 505/6 • Tel. 4-1766

dose de demagogia. Jâ disse-
mos que foram encontrados em
certa favela, indivíduos cujos
ordenados mensais eram de 4 e
5 mil cruzeiros. Queremos dizer,
agora, que o problema das fa-
velas não será resolvido, s-im-
plesmente, com instalação de es-
colas ou de postos policiais co-
mo pensam alguns, mas com
providências bastante diferentes
entre as quais - - Inclui a cons-
trução de moradias conveni-
entes. Preliminarmente seria ne-
cessárlo um levantamento ge-
ral do número do casebres exis-
tentes nos diferentes morros.
A coisa poderia principiar pe-
los morros mais próximos do
centro, como, por exemplo, êste
do São João. Em seguida se
promoveria a construção de ca-
sas modestas, compostas de 1
sala, um quarto, cozinha e de-
pendência sanitária, o que se
poderia conseguir, bem modesto
por CrÇ 25 000,00 por unidade.
Seria iniciada, então, a constru-
çãu em grupos de 1.000 casas,
com uma verba de 25 milhões
de cruzeiros. Onde a constru-
çãoV Em que terrenos? Nos que
o governo poderia adquirir em
boas condições, em subúrbios
distantes como Santa Cruz,
Campo Grande, Realengo, Se-
nador Camará, ou — por que
não? — nos próprios morros.
As pequenas casas seriam en-
tregues mediante desconto men-
sal correspondente às posses
de seus eventuais senhores, até
ser integralizada a importância
do custo da mesma. Esses des-
contos mensais constituiriam um
fundo para a construção de no-
vas casas do tipo.

Onde encontrar o dinheiro?
No próprio orçamento munici-
pai, • bôa parte, através de con-
tribuições e donativos, a parte
restante. Hâ, porém, na idéia,
um grande claro: onde encon-

trar um homem honesto para
administrar o dinheiro?

jç Rua Agabira
Mas vamos descer o morro,

tropeçando a cada passo, para
entrar na rua Agabira, onde os
depósitos de lixo rivalizam com
as moitas dc capim, onde o ar
quo sc io-pira está impregnado
tle pouco agradáveis perfumes
sapucaia nos, não faltando se-
quer a presença das indefectt-
veis valas suburbanas. A rua
Arandú, próxima, não é supe-
rior. Legítimo caminho de ca-
bras, faz com que o trânsito
pela mesma, à. noite, se trans-
forme em verdadeiro áto de
temeridade, tanto mais que a
iluminação é bastante escassa.

O mesmo acontece com a rua
Raul Cardoso, também em si-
tuação bastante lamentável.
¦^ Mais ruas, mais

problemas
Continuar caminhando pelo

Engenho Novo é Ir ao encontro
de novas artérias em situação
de abandono e novos problemas
sérios para seus moradores. O
da água, por exemplo. Segun-
do nos informaram pessoas re-
sidentes na rua Frei Fabiano,
a falta de água, por ali, é
constante, continuada, sendo
verdadeiro acontecimento fes-

tivo a presença do liquido, um
dia inteiro, nas bicas domicilia-
res. Essa rua Frei Fabiano,
aliás, está em situação desola-
dora, com montes de lixo por
vários lados e buracos quo se
transformam em verdadeiros
poços à mais simples chuva.

Tudo se encontra do mesmo
jeito. As ruas Martins Lage,
Mojú, Joaquim Tavora, dr. Jo-
bim, Vise. de Santa Cruz, Sou-
za Barros, de um lado e de ou-
tro do Engenho Novo, são per-
feitamente iguais no aspecto
de abandono e desleixo. Os mo-
radores de umas não poderão
rir dos moradores de outras...
Estão todos perfeitamente ir-
manados...

jç Pândega...
Bem em frento à estação do

Engenho Novo fica uma reen-
trância (dando para a rua Sou-
sa Barros) onde se encontram
carros estacionados, varejos,
uma banca de peixe. E defron-
te a um poste de parada de
bondes. Deram a essa reen-
trância o nome de Praça do En-
genho Novo, o que é verdadeira
pândega...

Ah, iamos esquecendo de di-
zer, que na rua Abatirá há
um trecho onde existe vasa-
mento de água. Está se esca-
pando de encanamentos prova-
velmente perfurados o liquido
que o carioca tanto implora...

S. Francisco Xavier e Jacarèzinho
serão focalizados na próxima reportagem,

dentro de alguns dias.

Domingo, 10 de Fevereiro de 193)1
— ¦

DOENÇAS E CÂNCER DA PELE, SÍFILIS
UR. K A/,l'LA* IlAIOS X, RADIO, ETO.
LÍVKR I.IOIWNTE Av N||o ^^ „ _ gaIaR 4M.„ _ Tc|s ;Cursu e pratica no :)2.fi244i w.vmh c 47-142(1 - Das 10 As 12 horai

N. VOltR SK1N ANI» _ segundas, quarta» rsextas-felra» p dan 17 fts
OAMJKR III hnras, rilftrlnnirnlr. exerto aos náliartiii-.

______

CONSERTO DE COLARINHO
V arinbo d: fralda  Ors 20,nt
Punho» novo»  CrJ i«,u(
Confrrcflo »ob medida  CrS IIIMK
Vários oonrertns rnlarlnho» fazenda, nora  Cr$ Jio.ui

PKACA OLAVO BII.AC, 11 — MKKCADO OAS FLOKES

GELADEIRA
í i

PÓLO ÁRTICO
Garantia e Assis-

tência Perfeita
Av, Rio Branco, 157

Ua marca que qulzer c modelo qo»
escolher do tamanho que eon-
vlet. Possuímos enorme musimi.
rto. Importadores que somos, •
especializados no ramo podemos
Tender-lhe por muito menos qu*
outros, • V. 8. pagará eomo pude*

pelo crediário.

FLÓRIDA HOTEL
¦•KÉUIO NOVO, DISPONDO l>E 100 APOSENTOS E, APARTAMENTOS COM
TELEFONE E TODAS AS INSTALAÇÕES MODERNAS - RESTAI.4A.VTF

UE PRIMEIRA ORDEM
Próximos aos banhos de mar — Grande Jardim - Kua Ferreira Viana
a. 71 a 77 (Flamengo) — Rio de Janeiro — Anexo em frente a niatri7

TELEFONE: 2R-73SB — End. Telegrdflc-o: — «FLOKHOTBL»

ÜLCERAS GASTRO-DUODEINAIS
Consulta com Radioscopla — 30,00 — Diagnósticos e tratamento

das úleera» gastro-duodenais, colltes crônicas c hemoróidas
sem operação c sem dnr.

CLÍNICA DR. SANTOS DIAS
ENFERMAGEM A CARGO DE PROFISSIONAL DIPLOMADA

DIARIAMENTE DAS fl AS llh30m E DAS 14 AS 19 horas
RUA SAO JOSÉ, BO - 9" ANDAR - TEL.I 32-0230.

UM NOVO ENCANTO PARA O SEU LAR...

& detáet JS ^éfcÂ

MAGO
A cordialidade constitue o mais importante fator

para novos e maiores êxitos sociais l Eis por que
Você deve dar um novo encanto »o seu lar,

embelezando-o com um dos maravilhosos grupo»
estofados Drago I Mrdiante uma entrada reduzida,
Você pode adquirir qualquer dos lindo6 mo-
delos de Grupos Estofados Drago, para pagá-lo
depois, em suaves prestações mensais Idealiza-
Jos **¦ fabricados pelos experientes técnicoi

Drago, os Grupos Estofados Drago constituem

jm elemento a mais de conforto e distinção par»
t sua familia e para suas visitas também I S» o

jome é Drago., a qualidade é sempre melhor*

Modelo 522- Elegantíssimo grupo de
3 peça», em • sti o "Mexicano", confeccio-
nado em peroba de suiie- i r qual dade, mo-
lejo integral p ultre resistente, ta eçado em
finissin-o tecido nas-nais lindas padronagars.

f tr ---.• -.asco, cr$ 3.490,00
Em rr»ion<!, rri 3,120,00

Modôl» 514* Sóbrio e resls'.ente gru*
po. fabricado em madeira de lei e tapeçado
em tecido de superior qualidade, em pa-
drões varla.os. Econômico, I<*vp «* ri» aca-
bamentn esmerado

Em damasco Cri 3,370,00
«Jm crptone, CrS 2.970,0*1

I

Modelo "Llli"- Magnífico grupo de
extraordinária elegância, confeccionado
com mater al tinisslmo, braços acolchoados,
do cnolejjo macio e tndeformável e almofa-
das soltas O sola mede 1,80 m mtelramen-
te tapeçado em cretone *t» ".* etr nariro-
nneens vartarla» rr- S.9B0.0B

Modelo 520- M-ravilhoso .grupo de 3 peças, cm estilo
"colonial Clássico" Estofemento primoroso em dtmasco. go-
belin ou cretone Guarnições tombadas em madeira de lei.
Molejo macio e 'Aiper-reslstente.

Em damasco, Cit 4,450,00
Em gobelin m» rretone. CrS 3,920,00

****** ***********

Modelo 1020- luxuoso grupo em e->-
tl o inglês, oraço» ac lchoados em "soufriet",
inteiramente tapeçado em I ndo cretone o
possuindo almofadas srltas O sofá mede 2
met'os e 10 cm Nota de real <llst*ncS<- -m
qualaue* ambiente. Cl* 7.9SP.0O

I \\___\\ p

***********

3

Indústrias Reunidas -CAMA DRAGO Ltda.
Lojas: Ri'* 1 d» S**tftmbro. 209 • Fone 23-3430 ¦ Rua 7 de Se-embro, 164 - Fone 43-8704

Avenida Princesa Isabel. 72-A - Fone 43-8704
Rua do Catete. 141 A -Fone 25-5812 Praça Saenz Pefla. 65 - Fone 48-1672

fi PÁTIO: F4h <- F.serit.: R f."i*> Gnmí. 803 Fone 3S-7!*nn Loja: R Cons Crispinian" 44 Fonp 36-5653 iprói õ Pr do Teatro Munfripal)
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Seja amigo do seu dinheiro !
NAO GASTA dinheiro quem COMPRA retalhos de tecidos dc
todas as qualidades a peso e a metro, para o verflo, ou para o

inverno (flanclas, etc).

ARMAZÉNS DEODORO
Telefone: Marechal Hermes, 424.

 Rua Comandante Possolo, 4 — Deodoro. 

ASAS DE
PIONEIROS!

J^è(AM
Início do torneio da 3.- turma do Clube de

Xadrez do Rio de Janeiro

f UM QUARTO DE SÈv.«jlO APÔS HAVER
INAUGURADO OS CAMIN-HOS AÉREOS
BRASILEIROS, CONTINUA a VARIG
SUA MISSÀO DE SERVIR CADA VEZ
MELHOR AO PÚBLICO, EMPENHADA
SEMPRE NUM TRABALHO DE CONS-

TANTE APERFEIÇOAMENTO.

Excedeu a, expectativa mais otimista
a rodada Inaugural do torneio dc elas-
sificaçflo da 3» turma do Clube de
Xadrez do Rio do Janeiro. Grande
número de aficionados compareceu á
sede da veterana agremiação da rua
Álvaro Alvlm o nâo poucos foram os
associados «iue lamentaram a falta de
conhecimento a respeito da realização
deste momentoso certame, pois teriam
prazer cm participar «lo mesmo. E' cia-
ro, entretanto, que em nenhuma critica
incidiu o diretor do Departamento T6c-
nico da entidade promotora, pois, «ra-
«,-as à encomiâstlea boa vontade cvlden-
ciada pela Imprensa carioca, foi feita
a ampla divulgaqilo do certame.

A grande surpresa da rodada foi a
rápida vitória de César Fonseca frente
ii JoSo A. Austregésilo, êste, aliás, um
veterano da refrega anterior.

Embora lutando sem desfalecimento,
Heitor Catunda nfto pôde resistir á
maior experiência do Geraldo Munlz,
«pie se apresenta como favorito desta-
cado da competição.

Carlos Soriano venceu Edmundo dc
Sousa em boa lei, após sustar um ata-
«pie impetuoso no flanco do Hei e fu-
zer valer a melhor situai.-ão dc suas
Torres.

Quanto á pugna sensacional da noi-
tada, que reuniu Paulo Rolim Filho e
Valdemlro Gomes Pereira, veio a ser
adiada, no 41. lance, estando aquele
eom uma peça «le vantagem, mas cm
posição ainda bastanto complicada.

TORNEIO 1NTERCLUBES DE 1!»51
— BRANCAS: José Adail Catunda Gon-
dim «Clube de Xadrez) — Pretas: Os-
valdo Cruz Filho (Fluminense).

1. P1D. C3BR: 2. P1BI), P3R: 8.
C3BD, BOC: ¦!. P3R. P3CD: 5. UIIB.
17. D3C, DxD ch.; IS. PxD, C(3.21);
19. CIB, C1C; 20. T2TD, C3B; 21.
T2R.

Um lance Inusitado nesta posição,
mas que n,1o a compromete.

f
/jf fuNOaoa
Za £M MAIO

\1927>rX3-*iA+£-

r^JVAU IG

COLCrTÁQ

HH^hhh^I ^EPITW SEmI TOGII

mw&^ mj I ¦ ¦VI Êw\

m« 51955 "<J^S^%sááÍ^w

5... P1D; 6. B3D, B2C; 7. CR2R,
CD2D; 8. PxP, PxP; !). P3TD, BxBch.;
11). PxB, 0-0; 11. C-1B, TIR; 12, D3T.
CIB; 13. P3B, P-1B; 14. P4C, D2B;
15. C2R, TD1D; 16. P5C, B1B.

As Pretas ameaçavam.
21..., PxP; 22. PxP, CxP!
21..., C2R; 22. BxP ch., CxB; 23.

Tl2)2TR. B4B; 24. P4C, BSC; 25. P4R!
PxPR; 2G. TxC, R1B; 27. TST ch..
C1C: 28. B3R, PBxP; 2'J. BxP, PxP
ch. (d); 30. R2B, B3C; 31. Ttl)3T.
T5R; 32. CxB ch., PxB; 33. TxP ch.,
R2R; 34. BxP, R3R.

A ameaça Imediata era:
35. BUB ch., CxB; 30. PxC ch.,

RUI); 37. T3IJ cll. e ganham.
35. R3C, TIR; 36. BID, R4D; 37.

T7B, TIT; 38. T7CR, T1.5J1R; 30.
T(S)7T, R5R'.'; 40. TxPC c depois de
mais alguns lances as Pretas abando-
naram.

UMA DEFESA CURIOSA

Há côi-cá de vinte anos, pratica-se
na Guatemala uma defesa «sul-generls».
Ela provem dos seguintes lances «le
abertura : 1. P-1R, FiSCD; M. P-1D, P3T7!
Apesar de corrermos o risco tle fazer
sorrir nossos teóricos, náo podemos dei-
xni- de reconhecer uma certa idéia cs-
tratêglca. nesta variante, que está em
voga na América Central. A base é a
troca dos Bispos «ias casas brancas
il.BIl e l.BDi. Com efeito, o Bispo
branco 6 sempre uma arma de ataque
muito perigosa, enquanto «pie as Pre-
tas têm, normalmente, muitas dlflcul-
dados relacionadas cum o desenvolvi-
mento «lo seu Bispo dc l.BIJ. O in-
conveniente desta defesa é possibilitar
ãs Brancas um prolongado domínio do
centro, baseado nas fraquezas da alu
da Dama das Pretas.

A partiria abaixo, jogada em 1013.
polo grande mestre Fine contra um trio

consulcntcs guatemaltecos: Dc \ ela,
Sokolsky e Valladcrcs, demonstra que
na prática a rcfutuçfto náo ê tfto sim-
pies.
Itrancas: 1'inc — Pretas: Cimsiilcntcs

1. P1R, P3CD1 2. P4D, B3T; 3,
P4BD1. P4BD; 4. C3BR, P3C; b. C3B,
B2CH; »i
0-0, i'3D
11. 1331'.
Ct-1R)DC
COR; 11
Ci3T)IB
PxP; 20
2'J. I»xB, CxD
iihaiii.

(Traduzido

P5D, C3T; 7. B3D, 0-0; S.
') B-IB, L"JI); 10.C2D, HIH;
•11'.. 12. B2lt, PIB; 13. PIB,
14, D3C, B.-jD cll.; U>. RIT,

T3B, PxP; IT. C(3B)XP,
1*. BIR, P3R; II). P3TR,

PxP. B2C; 21, P1CR, BxPDl
PxC, COR c ga-

de «.Parailêlc M»),

XClItSAII IIA Kl'lll'1. «EI-KESKN-
ATIVA llll OLÍMPICO A (A.MIINAS
O eficiente diretor do Departamento

i de Xadrez do cOIlmpIco Clube», José
Tingo Mangini, »<-m de ser consultado

i sobre a possibilidade da cxcursfto du
uma equipe do grêmM dos «mllloná*

» rios> a progressista cidade nandi-iran-
u empolgante empreendimento, c.-iso

I *e concretize, quando outra finalidade
' náo tivesse :slreitima ainda mais <>»

cios «lc solidariedade e sáo espirito cs-
portivo que vincula os dois maiores cin-

pôrlos enxadrlstlcos d.» Brasil. O »s,x>
olímpico deverá ?cr integrado pelos se-

BUlnles valores exponencinís da »rtc de
Caissa na metrópole nu pais; Mane"
Roças. Mendes, Nelson Don
Demoro c José Adatl.

,/Puqcfo Senado, 10

DOBRÁVEL
INDEFORMÁVEL
E VENTILADO

VUntco co/cAâo de molas patenteado

io de janeiro - TEL, 52-6111

UlUlü
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ANTISSÉPTICO' GRANADO

.£* Suores \f.,
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Sua MELHOR ESÇOUW

Por Muitos Anos Ainda
éHASH!

julgue um earro por qualquer angulo que-de-
seje .. Conforto... Performance .. Economia...
SeKUrança .. Características! Voe vem que um
Nash Airflyte c sua melhor escolha agora - e

po, nmitos1 anos ainda. Durabilidade extra ser-
viço extra c mais quilômetros por litro de Ka-
Sina- são características deste carro, o mais mo-
demo do mundo. Diri.ia hoje um Nash Airfljte
e verifique você mesmo.

media «ie estrada no Nash
Rambler... mal*, dc 40 km
no NashStalesman e gran-
de quilometragem pro-
porclonal no luxuoso Am-
bassador.

Murcha sempre suare

As molas espirais cmtiV
das os quatl o iodas do
Ambassador, bem como
as almoíadas macias dos
assentos dc tijdas ps se-
ries, dão a sensação de
rodar no asfalto quais-
quer quo sejam as con-
diçiics da cstiada.

J. Construção Airflyte
A canosseria e o chassis
são soldados numa só pt»- ,J.
ça inteiriça, pata maior
rc Istcncia, segurança, ri-
pldez e duradouro fun-
cionamento silencioso. O
melhor modo de se fa-
bricar um automóvel.

t. Admirável Economia
Até 4B km com 4 litros
de gasolina ix velocidade

m,mé> S*S»:;-|

OS CARROS MAIS MODERNOS DO MUNDO

5»
DISTRIBUIDORES

MATRIZ

AV. Biig. Luiz Antônio, 1099

Tel.: 14-4571 • 34-7737 ¦ 6-4078

SAO PAULO
ARAM MOTORES S/A

FILIAL, - Vendas e Serviço

Rua Frei Caneca, 164

Tel.: 32-9929 • 32-3838 52-5435

RIO DE JANEIRO

"^ 
. OS SEUS AGENTES AUTORIZADOS NO BRASIL

E EM TODOS OS S E U 

^^^^ ^4r ^j DESTA SEMANA

¦H nas ã lojas d- ú&pw&ãtr
^^^« COMPRAR 

O ARTIGO DO DIA É FAZER ECONOMIA!

¦¦¦¦l  
LC.r.Oc.E,Q.G.0l» H Av. E„. Ouvido»

I FEVEREIRO ^ I^â^ ,<<ÍL \

|2,fE.R.| ^=^ i^J ^^
^^^Í^^É 7?T.—Fi—:J cõiãníã "Flor de Maça». Fa* Colar de Pérolas "Oriental".
¦^^^^^^^^^ Saco para Gelo. Fabricado com ColOnia rior oe iwj«,o

^^^M borracha especial, não cola e con* bric.da cor, essência .rances, Perlu* Encantador adorno para sua fantasia.

^^^^^» serva a temperatura. Fecha com Um* me suave e duradouro. Delicada apre* pér0|as -0-adas e perfeitas. Fecho de

^^^^^^g pa de borracha vulcanizada. Pode ser sentação em frascos com desenhos em segurançí prático e vistoso.

^^^^^^» usado também com água quente. alto relevo. da CRS 38,

^^^M Preço da Praça  CrS 50, Preço da Praça  CR$ 15,

IHIHipr«ço.6dia11: «S 29, Preço sô dia 11 ¦. CRS 9," 
^ 

Preço ,6 dia 11: CRS Z9,

I
I FEVEREIRO I

(131
|4.-fEIRl|

Lâmpada Fluorescente
"London". Ilumina melhor a sua
ca-a ou escritório. Equipada com ca-
lha movei, que permite iluminação
direta ou indireta. Certificado de
garantia.
Preço da Praça CRS 350,

Preço só dia 12 CRS 245,

Cadeira de Balanço em Vime.
Encosto alto e assento anatômico. Para
o seu conforto e berr, estar. Resisten-
te e de acabamento esmerado. En-

trega a domicilio.

Preço da Praça : CRS 250,

Camisa "Kangurú". Nos tama-
nhos de 2 a 10 anos. Em lina malha
de algodão. Original gola olímpica e
mangas curtas. Para ser usada por
dentro ou por fora da calça.' Corei
variadas.
Preço da Praça 

Preço só dia 12: CRS 1GB, Preço só dia 1.2

.. CrS 78,

CRS 44,

\s\s f> \
[ ~=K^- / I

3 Pares de Meias "Extra-Forte".

Fio mercerizado, punho remontado.

Em várias cores. Tamanhos : 9 1/2,

10, 10 1/2, 11 e 12.

Preço da Praça i 3 por CRS 35,

Preço só dia 13: 3 por... CRS Zu,

Espremedor para Batatas ou
F.utas. Em alumínio "Rochedo".

Modelo americano com dois tipos de

passador, um para batatas ou simila-

res e outro para frutas e verduras.

Preço Normal: CrS 95,

Preço ló dia 13  CRS 65,

B usa ''Brotinho". Em superior
malha com frisos de rayon. Decote

quidrado. Pala formando manga. Para

Carnaval, campo, praia e esporte. Cô-

res variadas. Nos tamanhos de 38 a 44.

Preço da Praça: '.CRS 48,

Preço só dia 13 : CRS 39,

1 FEVEREIRO iII
15.' FEIRI |

Cuecas "Tic-Tac". Em tecido bran-

co, macio e agradável. Fundo chato

sem costuras. Abotoa em 3 tamanhos

com grippes americanos inoxidáveis.

Preço da Praça  CrS 30,

Preço só dia 14: CRS 21,

Blusa "Confetti". Em superior ma*

lha, fio de Escócia. Decote redondo

com sanfona mostrando os ombros.

Lindas e alegres combinações de
"Pois". Tamanhos de 40 a 48.

Preço Normal: CrS 39,

Preço só dia 14:  CRS 29,

Camisa "Folião". Nos tamanhos
de 10 a 18 anos. Ideal para o Car-
naval, passeio e praia. Modelo* slack,
podendo ser usada por dentro ou

por fora da calça. Meia manga. Doii
bolsos. Padrão escocês em várias cores.

Preço Normal: CrS 98,

Preço só dia 14: CRS 68,'

FEVEREIDO

6.* FEIRAI

Batedeira Americana "Dor-
meyer". Com moedor de carne.
Dois recipientes. Para doces, purê de
batatas, tortas, etc. Espremedor de
frutas anexo. Com 10 velocidades.

Preço da Praçi:  CRS 2.200,

Preço sô di« 15 e 16: CRS 1.680,
S 1é8, mensais pelo Crediário.

Calça de Tropical para Senho*

ras. Leve e resistente. Fecho-eclair la-

teral. Dois bolsos em face. Para o

Carnaval e esportes. Em várias cores.

Nos tamanhos 40 a 50.
Preço Normal: CRS 128,

Preço só dias 15 e16: ... CRS 79,

Fantasa de "Aviador". Nos
tamanhos de 2 a 12 anos. Macacão
em te.-ido "Dover" azul marinho. Duas
azas bordadas no peito. Capacete
branco com óculos. Cinto e polainai
em lona branca.
Preço Normal  CRS 150,

Preço só dias 15 e 16 .... CRS 125,_ :

NXDMt
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Dr. Renato Côr les
Raios X Abreugrafia

TOMOGRAFIA
EXAMES EM HESIUENC1A

Roa AraúJ/t FArto Alegre, 70
— 9.? andar — Tel.: 22-53S0.

DESQUITES
Anulações de casamentos — In*
vestlgações de paternidade — Pen-
ides alimentícias — inventários —

Testamentos etc.

DR. CAUBY MAYRINK
ADVOGADO

Rua do Rosário, 113-A — 5.<* an-
Jar — Salas 503-4 —Tel. 43-0028

(Das 15 às 18 horas).

Mf-«

FAÇA SEUS DEPÓSITOS
NA

CASA BANCÁRIA

PROLAR S. A.
RUA 7 DE SETEMBRO, 99

É ENDÊMICO 0 BÓCIO EM MINAS
FABRICAÇÃO DE SAL IODETADO PARA

AS REGIÕES ENDÊMICAS
Do passagem por esta rapltal, té-

vo o sr. Henrique Furtado Portugal,
cheet do gablncto d-, secretário de
Saúde o Asslstôncia do Minas Oe-
rais, oportunidade de aludir a pre-
vidências do governo no combato às
cndemlas regionais daquele Estado.
Dlssr, do Inicio que a exitfncla,
em Minas, do foocio endêmico, nau
constitua ' 

nenhum desmerecimento.
Os Estados Unidos tiveram o Melo
como problema sanitário em 21 Es-
tados e têem, Cimo arma, contra
êle, a dedetaçfto do sal dc cozinha.
As duas Conferências Lalino-Amerl-
canas de Natrlc&o, a últimn das
quais reunida em Petrópolis, em Ju-
nho do 1950, e à qual compareceu
Klmball, de Ohio, um dos primei-
ros da eexcuç&o da prífilaxia do
bóçlo nos Estados Unidos, preeoni-
eou a universalidade do sal iodela-
do. Nessa conferência foram relata-
d -, os censos de bòclo das Amérl-
cas, sob orientação da F. A. O. e
da O. M. S., ambos departamen-
tos especializados da O. N. U.

Prosseguindo observou o dr. Fur.
tado oPrtugal não ser o bócio, no
Brasil, uma doena parasitária, co-
m., sc divulgou opr algum tempo,
por confusão com a doena de Cha-
gas, transmitida pelo «barbeiro»,
mas uma doena de nutrição e de
carência: íalta de ingestão de iodo.

neferlu-se à recente viagem do
deputado Miguel Couto Filho a Ml-
nas para lembrar que o projeto de
lei, instituindo a fabricação e o uso
do sal iodetado, de autoria do en-
tão deputado Café Filho, com subs-
titutlvo do deputado Miguel Couto, e
que ora se encontra no Senado, será,
quando transformado cm lei, a gran-
dc solução.

Atendendo a apelos dos governa-
dores de Minas o do Estado do Rio

o da presidente da LBA fluminense,
srn. Alzira Vargas do Amaral Pei*
xoto, pois o Estado do Rio tambím
tem o problema do bócio cm suas
regiões do montanhas, afastadas do
litoral, as salinas brasileiras propl-
clarão, dentro cm pouco, sal iodeta-
do para as zonas geradoras de bócio.
Com a finalidade de colher detalhes
sflbre essa profllaxia e maquinaria,
por delegação do governo da Repú-
blica, especialmente do prof. Arlindo
de Assis, diretor geral do Departa-
mento Nacional de Saúde, seguirá,
para a Europa e Estados Unldos, o
deputado Miguel Couto Filho.

Da obra que so vai Iniciar nas
gallnas brasileiras, a iodetação do
sal para as regiões bocigenas — con-
culu o dr. Henrique Furtado Portu-
gal — dependem o progresso o o
desenvolvimento mesmo de extensas
zonas do pais.

TELEVISÃO
DIVERSOS TIPOS E TAMANHOS

General Eletric — R. C. A. Victor
Philco — Zenith — Emerson

niniu
MODELO 1952

Das melhores marcas, pelos raeno*

res preços. Diversos tamanhos ——

Garantie de 5 anos

RÁDIOS — ELSTEOLAS — ENCERADEl-
RAS — ASPIRADORES — MÁQUINA DE
LAVAR ROUPA — LIQÜIDIFICADORES —
BATEDEIRAS — RÁDIOS PARA QUAL

QUER TIPO DE AUTOMÓVEL
COMPLETA SEÇÃO DE DISCOS
VENDAS A VISTA E A PRAZO

fiSATUARTINHQ
AVENIDA RIO BRANCO, 5 — TEL.: 43-0732

Cais de carga e descar-
ga em Itacurussá

PRETENDE CONSTItLI-T.O, AINDA
ÊSTE ANO, O MINISTRO DA VIACAO

Pretende o ministro da Viação rea*
llzar, ainda êste ano, ò plano previsto
para possibilitar o decongestionamento
do porto do Rio de Janeiro, construindo
um cais de carga c descarga cm Itu-
curussâ. Estendendo, assim, fio litoral
fluminense, nas costas do Distrito Fe-
deral, o porlo do Rio de Janeiro, visa
o titular da Viação incrementar o es-
coamento dc minérios por Itacurussá.
Êsse plano, que foi objeto de estudos
dos técnicos em problemas portuários,
tendo a se desenvolver por outras zonas
similares e tudo faz crer que, concre*
Usado, conforme preconisou o sr. Sousa
Lima, possa finalmente vir a dar re*
sultados compensadores. Enquanto isso,
o Ministério da Viação vat levando
avante o prolongamento do cais rio
porto carioca, que amplia pela zona
de São Cristóvfio, praia do Caju, Marln
Angu e Ramo». Todavia, com a cons-
trução dos molhes de Itacurussá, o
escoamento de minérios poderá ser mo*
lhor processado sem quo haja o circuH
vicioso de sobrecarregar tôda a zona
portuária da capital da República.

REUMATISMOS
ür. L. rAItACAMPO, trata por
método moderno pelns ondas ultra-
sônicas, CIATICAS, KEUMATIS-
MOS. DORES MUSCULARES, SI*
NUSITES, etc. Kua Santa Luzia,
198, sala 902 — Ed. Clube Militar

Soou o hora de
comprar barato

-Wjjáiim.Z.m WW^SS

.tÜSTRES
DE CRISTAL
Novo stock. Novos, preços.
'GRANDE 

FACILIDADE
•f! 

0'E;>Á6AMENT0

casa ALBERTO SILVA
VASCONCELOS

Rua do Senado, 67-sobr.'••'" 
Teleíòíte: 42-7450
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CALMA PESSOAL!...
NÃO E* NADA, NÃO, E' A MINHA GAMBÁ' QUE VAI SASSARICA'

FANTASIADA DE HAVAIANA
Fantasias para Senhoras e Crianças, tecidos lisos em padrões fantasia,
de deslumbrante efeito para as ruas, festas e os grandes bailes de Momo.
Lakés, Lumier, Duchesse, Filós, tafetás, Organdis, Chapéus e Bonés para
qualquer fantasia. Tamancos e Perneiras, Contas nas mais lindas côres
e feitio. Arminhos, Galões, Espegui lhas, Franjas, Pandeiros, Frigideiras,
Surdos, Punhais, Alfanges, Guisos, Figas, Colares, Brincos, Pulseiras
para Ciganas, Baianas e inúmeros adereços u preços p'ra lá de baixos no

O REI DOS BARA1EIROS E DO CARNAVAL DO RIO

O MVmtoK
AVENIDA PASSOS, 77 A 81

ESTRADA MARECHAL RANGEL, 52 — CARVALHO DE SOUSA, 322

(EM MADUREIRA)

¦ 

0 melhor nreco em Lona-Plav

* Inclusive faixa teopical 2,5 a SMC
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Refrigeradores MÁQUINA DE MÁQUINA DE
COSTURAMarcaa Entradas

Cr$

Westinghouse inglesa, 7

pés 1.500,00
Admirai, 7,5 pés 1.500,00
Drosley, 7,5 pés 1.500,00
**£, de luxo, 8 pés.. 1.900,00

ESCREVER
Marcas Entradas

Cr$
Juwel (portátil)  200,00
Syntaip (portátil)  240,00
Ilemington (portátil) ... 270,00
Underwood (portátil) ... 270,00
Schimit Corona (portátil) 260,00

OS 10 PRIMEIROS DISCOS
PARA O CARNAVAL

Sassaricando
Quem Chorou Fui Eu
Me Deixa Em Paz
Maria Candelária
Lata Dágua

Flor Tropical
Nem o Chopp
Mundo de Zinco
Apanhados de Papel
Balança Mas Não Cai

Máquinas do costura, das mala
afamubus marcas, garantidas por
10 anos. Borda ii, franzem, co-
sem para frente e para ttaz,
sem substituir pecas. ENTHA-
DAS DE CRS 150,00 — 280,00 e

330,00

mpê
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RÁDIO DE MESA
Silvertone de 5 válvulas

1.988
Ondas curtas e longas — Alto-fa-

Pelo PLANO SEARS
lante pesado — Elegante caixa

ENT. 400,00 — MEN. 140,00

Rádio Eletrofa Silvertone
Novissimo circuito de

11 válvulas

12.888
Pré-amplificador de som
Troca-discos «WEBSTER» Long-Play
Pick-up de relutância variável

A mais perfeita sonoridade que se
pode obter ! 10 faixas de ondas

Pelo PLANO SEARS
ENT. 2.600,00 — MENS. 810,00

iaaHHHBBaaaiaiB*MBHBaaHi^kBKiacLJA*m>*v*HiaaBaa*^

SILVERTONE 8 VÁLVULAS
LONG-PLAIYNG MODERNO DE IMBUIA

8 válvulas - Saída dupla -
olho mágico - Toca-discos
«Webster» - 3 fxs. de onda

- Alto fal. p. 12"

Ou pelo PLANO SEARS .

ENTRADA 1.600,00 MENSAL 510,00

7995f ma M%&

SILVERTONE BABY
DE MESA

PREÇO REGULAR 650,00
Compre agora e economize 151,00

499
Quatro válvulas — Caixa in-
quebrável — Êste é realmen-
te o mais barato rádio da

cidade.

'Su* Cômftüt* Aotítfaçâ* w * demfaçã* <6* dbsA€fa*'\Etn PtAIA M «OTAFOOO. 400 - TB.: 44-32»
AUKTA ln I !«. ATt AS 11:30 HOCAS
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BLUSAS

9
Graciosas blusinhas

para passeios no ve-
rão e também para o
Carnaval. Várias cô-

res. De 7 a 14 anos.

SAIAS
Franzidas em xadrez.mSÈii''
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ESCRITÓRIO REGIONAL DA FAO NO BRASIL — Foi assinado, na
Embaixada do Brasil em Roma, um convênio especial entre o nosso
país e a Organização de Alimentação e Agricultura das Nações Unidas
— a F. A O. — acerca da instalação no Rio dc Janeiro de um es-
critório regional daquele organismo internacional, com jurisdição sobre
os paises latino-americanos da costa do Atlântico. Assinaram o do-
cumento, em nome do Brasil, o embaixador Carlos Alves dc Sousa c,
pela F. A. O., o seu diretor geral, sr. Norris Dodd, que, pronunciou,
na ocasião'um'discurso ressaltando a contribuição brasileira no.s- objc-
tivos da F. A. O. O novo escritório regional da F, A. O., no Brasil
encontra-se instalado no Jardim Botânico, sob a direção do sr. Pier-
re Torver, c poderá prestar inestimáveis serviços em matéria dc ali-
mentação o agricultura a uma extensa área da. America Latina. Ka

 gravura, um flagrante da assinatura do convênio. 

TUDO O QUE SEU FILHO PRECISA
PARA O REINICIO DAS AULAS

Fornecerá energia elé-
trica a várias cidades

gaúchas
EMPENHADO O MINISTÉRIO DA
VIACAO NA EXECUÇÃO DO CONVÊ-
NIO ASSINADO ENTRE A UNIÃO E

O RIO GRANDE DO SUL
Em exposiçim dc motivos ;io presi-

dente da Repúlilica, rostituindo pro-
cesso, o ministro dn Viação informou
ciue o Ministério de quo 0 titular ostá
encarando, oom o máximo interesse,
o importante empreendimento que cons-
titui a execução do convênio assinado
entre a União e o Estado rio Rio
Grande do Sul, sobre a exploração da
usina carbonltera do Candiota, para
aproveitamento local do carvão, me-
diante instalação, ali; dc uma usina
tcrmo-clétrlcn, destinada a fornecei'
energia ã Viação Férrea do Rio Gran-
de do Sul, liem como ãs cidades ric
Bagí, Rio Grande e Pelotas, c, em rc-
ral, a toda região adjacente.

Esclareceu que fora anulada a con-
correncia procedida em principio <lo
19J5U. por determinação rio presidente
da República o autorizaria nova liei-
tação, não só .por falta de credito
orçamentário ou especial, como, tam-
bém, pelo fato ric não lerem os liei-
tantes. quando rio encerramento rios
trabalhos da Comissão dc Concorreu-
cia, mantido os preços anteriormente
oferecidos.

Dr. Bernardo Grabois
Ouvidos, Nariz, Oar&nntas e Olhos —
Consultório i — Rua México, 108 —
3» andar, saln 51U — IHftriamcnls»

das 11 fts 18 horas. Tel.: IJJ-IIJM

Dr. Geraldo Barroso
Cirurgia geral — Doença** dc se-
nhorns — Vias urinârias — Das
14 às 18 horas. Consultório, rua
México, 31 — 7.'.' andar — (impo
~,[)'Z. Tels.: Cons.: 52-4313 c !Í~-17U

Original c/barra en-
viezada. Cores sorti-
das, tams. 8 — 10, 12

e 14 anos.

PASTA PARA LIVROS
Tipo americano

ESTÔJO ESCOLAR
Para o material
BROCHURA ESCOLAR

«Avante» — 24 folhas
LÁPIS DE CÕR

Jogo com 12 lápis
CADERNO «ESPIRAL»

Com 48 folhas

165
7,50
2,50
5,50
4,50

CADERNO «ESPIRAL»
Com 80 folhas

CADERNO DE DESENHO
Papel muito bom

APONTADOR DE LÁPIS
Muito prático

BORRACHA TAM. 40
Macia e durável

PAPEL PARA PASTA
4 furos — Pautado

10,50
4

3,50
1,50
10,50

§0 * Horas fl
% Só na fabrica LOMAC f

\fo_m 42-2494 kJ
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RAIOS X
RADIODIACNOSTlCO li KADIO-

TERAPIA PROFUNDA

Prof. Manuel de Abreu
DR. OIL. JtU BEIRO

Kua Senador Dantas, 45-B, Apto
708 — Tels.*. 23-044S — 42-1307

Dores
nas Costas,
Nervosismo,
Reumatismo I

A alimentaçãu inconveniente, o ex-
cesso de bebidas, resíriados, ete.
obrigam freqüentemente os rins a
um trabalho forçado. O» transtornos
dos rins e do aparelho urinário são

causa da retenção do ácido tirico,
freqüentes levantadas noturnas, do-
res nas pernas, nervosismo, tontelras,
tornozelos Inchados, reumatismo,
Olhos empapuçados, e, em geral, a
Impressão de velhice precoce. Ajude
•eus rins a purificar seu sangue por
melo de Cyiux- A primeira dose co-
meça a trabalhar, ajudando seus rlnt

eliminar O excesso de ácidos, fa-
zendo assim com que se sinta como
novo. Sob nossa garantia Cyitau deve
aer Inteiramente satisfatório. Peça
Cyita-i em qualquer farmácia hoje
mesmo. Nossa garantia é a sua
maior prolecão

Â AGONIA U
Aliviado em Poucos Minutos

Em poucos minutos a nova recei-
ta Mandaco — começa a dr-
cular no sangue, aliviando os ac.s-
¦os e os ataques da asma ou bron-
quite. Em pouco tempo é possiveldormir bem respirando livre e fa-
cilmente. Mandaco alivia-o, mes-
mo que o mal seja antigo, porqut»dissolve e remove o mucus quoobstrúe as vias respiratórias, minan-
do a sua energia, arruinando sua'
saúde, fazendo-o sentir-se premntu-jramenie velho. Mandaco tem tido
tanto êxito que se oferece com a
garantia de dar ao paciente respira-
ção livre e fácil rapidamente e com-
pleto alivio do sofrimento da asma
em poucos dias. Peça Mandaco, hoje
mesmo, em qualquer farmácia. A
nossa garantia é a tua proteção.

PARA SUA RESIDÊNCIA

LUSTRES DE CRISTAL
SEM EHTR80Í • SEM 'URilS - SEM MUDO»

CANETA-TINTEIRO
TIPO TORPEDO

Dois tamanhos e
modelos. —¦ Para

-olegiais. Metal
folheado.

sq&í&xz

45

Cystex 10 irstamnnto

CISTITES PIEUTES E URICEMIA

DR. SPIN0SA ROTHIER
Doenças sexuais o minorias. l,a-
vçiEjem endoscópica da vcsículn.

Próstata.
RUA SENADOR DANTAS, 45-11

_ Telefone: 22 3367 — üe 1
às 7 horas.
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A) Calça curta
Resistente e prática. — Talhe
perfeito, para qualquer época.

2 bolsos embutidos de cada
lado. 2 a 6 anos.

B) Avental de algodão

CAMISA BRANCA
29

Saia franzida, 2 bolsinhos, pei-
tinho ceaninha em volta. Alça
traspassada nas costas. Bran-
co, verde, amarelo, azul e ver-

melho, de 2 a 6 anos.
99

C) Macacão de Malha
Preço regular 55,00 —
Abotoado na frente,
mags. compridas com
pesinho abotoando na
blusa. Amarelo, azul,
rosa e branco. 2 a 6.

D) S0QUETES COLEGIAIS

44

J5rt*w

Preço reg. 19,00
.- Para colégio
ou esporte. Di-
versas cores —

Todos os ta-
manhos.

14

m

PREÇO REG. 59,00

MANGAS CURTAS
GOLA ESPORTE 45

Tecido especial, resistente. Para meninos de
8 a 16 anos. Compre agora antes da

volta à escola.

.;

Sanatório N. S. Aparecida
Doenças nervosas, exclusiv*
mente para senhoras. Diretor
Clinico, Dr. Jufto S Campos

Rua D. Mariana, 182 —
Tel : 20-2973.

Puro cristal. Maravilhoso et*i*o.

lniportac6o direta.

CR$ 2.500,00
ou CR$ 250,00 POR MÊS

Vdrloi outrot tamanho! e modelo».

EDIFÍCIO AQÜITÂHIA
Av. Pr««. Vargas, 529 - 3.- andar,

Sala 307 • Telofons: 43-6300.

Dr. Eurico Costa VIAS URINARIAS

HEMORRÓIDAS
Tratamento moderno pelo calor.
Aparelhagem norte-americana —
Rua Rodrigo Silva. 30 — 3- andar

— Tel.: 22-8500.

GENGIVAS PRÉ-PIORREICAS
Sua dcscnsibilizaçâo. tratamento abortivo, começo P^rcm. -

DR AGNELLO CERQUEIRA — JMeuieo-dcntista especialista. —

ED. REX — 5' ANDAR — APT? 503 - TEL. 2Í-8R30.

TÊNIS PARA
COLEGIAL
PARA O SEU FILHO

CALÇA DE BRIM CAQUI
PARA O COLÉGIO

LENÇOS
GRANDE SORTIMENTO

Brim especial mui-
to resistente. Cal-

ça curta com 5
bolsos.

**,

70
Aproveite
e compre para
o seu filho (
para você. —
Muito duráveis

6,50

Muito resistente, e
reforçado, tama-

nhos 22 a 44

Tipo especial, ultra
forte, tamanhos

28 a 44.

29
55

CURSO DE BACHAREL E PERITO
Pnra os diplomados ou não diplomados rm oontal.ilia^rt... «r«s"^cF"« «•.{£

n" dcXnVlro Rastro dc diplomas de osco.nH 0r con,ércU, ou ™™£™£
Kegistro dn Professores diplomados on nfto diplomados. Rim 1' dc a '^"m'•
— 2" nndar — Telefone: Ü3-40HB — Proressor l.upircio Penteado — í.Miidien|<.
to 10 »• 18. Aceita procuração do Inlerlor do pais e alunos por crrcspondcnc.a.

«O poder curativo do sangue»
Uti. cuja leitura é de real utilidade aos 

f^.^i^^^^l^'^doa nervos, diabéticos envelhecidos, ele "'^IVJ ,'f - 10" P ivimcnlo -
Clinica do pn OMVIO MARTINS - Av. 13 dc Maio, 13 lfl PaMmcnto

Grupo 1.00'i — S>nli>s 4-8-0. • .:.„.„
Edifício Municipal. Cinelândia - Das 15 fts 10 horas - Ilcmcss» mediante

envio das despesas postais — CrÇ 3.IIII '"' m;Io.

DR. ARMANDO AMARAL
CIRURGIÃO

Consultório do Clínica Cirúrgica
Rua Araújo Porto Alegre, 70 - 3^ andar -Tel.:

íício Porto Alegre — Rua Conde de Bonfim, 11.» —
 Casa dc Saúde Santa Tcre/.inha.

43-3360 —- Edl-
Tel.: 28-5235 —

PRAIA OE tOTAFOOO, 400 - m.: 46-3232

ABERTA lot. f *» ¦ ATÉ AS 21:30 HORAS

ESTACIONAMENTO GRÁTIS NO PÁTIO INTERNO

BALANÇAS PARA BEBÊS
ALUGAM-SE

AVENIDA N. S. »K COPACABANA, 859 — LOJA «Ei
TEL.: 27-7700. —

i
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Paro produzir roscas perfeitas, o passo, o ân«

jjulo, o perfil e o diâmeiro efetivo do macha

«âo da capital importância. Os machos SKF

¦satisfazem do maneira eficiente estas exigén-

elas. O método especial de retificação dos

machos depois da tempera elimina pratica-

mente qucisquer falhas. Garante-se que o erro

do passo nâo excede de 0,005 mm num com-

primento de 25,4 mm. Os machos SKF podem

«er afiados sem que seu diâmetro sofra uma dl-

minuição abaixo de sua medida nominal. Sãe

detalonados e por Isso nâo gripam.

Os machos SKF sâo fabricados de aços SKF dt

liga especial que lhes asseguram longa duraçâa

MM
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BOMBAS PARA Á G l) Af
«MOTOMAC»

Todos os tipos — A mais perfeito em
qualidade e mais barata em preço —
Vendas à vista e a prazo. Somente nn

«MOTOMAC» Ltda.1
PRAÇA DA REPUBLICA, 199

(Lado da Casa da Moeda).

Não è o preço de aquisição
que deve decidir, mas sim a
qualidade do trabalho produ-
zido, a ropicjez de execução
e o durabilidade do macho
— em outros palavras,

O custo por furo
corretamente executado f

BJjjlRUA BUENOS AIRES,15-
43-2960

O DRAGÃO
Rei dos Barateiros

A FEIRA DA RUA LARGA
Vende-se de tudo e pelos menores preços do mercado -¦ Máqui-
nas para cortar grama, máquinas elétricas e manuais para fabn-
cas de lingüiça, sorveteiras suecas, fcrramentos inglesas c ame-
ricanas, enxadas e enxadões, arame farpado e liso, carroi para

aterro e diversos outros artigos para lavoura e jardim.

191 — AVENIDA MARECHAL FLORIANO
 (Ein frente à Light). 

193

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

Procure a firma especializada: Anthero de Almeida Máquinas e

Equipamentos — Avenida Presidente Vargas, 463 — Sala 1903 —

Tel.: 43-8550 — Rio dc Janeiro.

Congresso Anti-
alcoólico

No auditório cln Biblioteca ..Tunl-
cipal, em São Paulo, terá lugar,
de 18 a 23 de fovereiro do corren-
ta ano, o Congresso Anllalcoóllco,
cujo temário 6 o seguinte:

Fevereiro dia 18, ü álcool — Sua
ação no corpo humano — pi oi.
Franklln de Moura Campos; O
alcoolismo paterno na patologia
infantil — Prof. dr. Carlos Prado.

Dia 19, O alcoolismo na pslquia-
Iria — Prof. dr. Pacheco e Silva;
O alcoolismo na criminoiogla —
Prol. dr. Flaminió Favcro.

Dia 20, O álcool — Sua mfluên-
cia na decadência dos grandes im-
périos — Prof. Siegfried Kumpcl;
O álcooi nas questões do transito
— Dr. Augusto Matuck.

Dia 21, O álcool na economia
nacional — Deputado dr. Paulo
Abreu.

Dia 22, O alcoolismo na legisla-
Cão brasileira — Deputado rir.
Marrey Júnior,

Dia 23, A tragédia do bêbado —
Vereador prof. Gumercindo Fleury,

:¦¦ BOMBAS

FABRICA DE GACHETAS DE COURO
PARA BOMBAS, ÔNIBUS E PRENSA

-¦¦¦>'*___¦'¦&_¦)_¦¦ DO BRASIL¦7777-- ¦ :4..

RECIFE

^Bmfoé CENTRÍFUGAS^^¦^^^^^ 
ÇUÉTRICAS oo a GASOLINA

m
FABRICA

A VENDA NAS BOAS CASA
FABRICADAS E GARANTIDAS PELA'

mecânica industrialDANCORl7
end.teleg:'dancor'.c.post.509ó » £

rio de janeiro

SHAU0S0.60

Dr. Joviano de Rezende Filho
O^ITT I«Í1TA TRATAMENTOS
\J^i U LilO 1 í\ OPERAÇÕES
Assembléia 104 — 9." — Telefone;

 42-82(10. 

dr! murillo de cãüpõs
DOENÇAS NEKVOSAS

Praça Floriano n. 55 às 16 ho-
ras — Tei.: 22-32U3

SOLDA ELÉTRICA

0 NOVO ELEI k --
."BBINARC60Q"

AO URBONO-OWMO-MOLIBDÈNlO
( PONTA DOURADA)

Resolverá 90% dos seus problemas de enchimento» de extrema dureza e resistência a

desgaste. Diferente dos eletrodos baseados principalmente nas ligas de Manganês, o novo

«Brinarc 600» pode ser empregado em qualquer posição por soldadores sem treinamento

especial. Pode, outrossim, ser armazenado por tempo indeterminado, sem perigo de dete

rioraçSo. E' próprio para recuperação de equipamento de exeavação, «bulldozers», lagartof

de tratores, mandíbulas de britadores, brocas para perfuração de rochas, cortadore» dc

carvão, navalhas e transportadores tipo parafuso sem fim. Dureza acima de 600 Brinell

FABRICANTES:

BAINHAS PAIA FACÃO, CINTOS, LUVAS E AVENTAIS
Uachotas para quarquer tipo de Bombas dc água, gasolina, óleo e
ar de alta pressão. Arruelas tle couro para juntas de qualquer

tamanho.
. ».mrt»T»A oi¥ «r * Bua Buenos Aires, 156 - Sobrado
ANTÔNIO SILVA - Tel.: 43-2116 - Rio de Jam-iro

FOGÕES E AQUECEDORES A GÁS

Ultramodernos e econômicos

JUNKER COSMOPOLI-
TA SEMER

Vendas à vista e a prazo
Troca — Reforma — Conserta

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
COBRASAN — Rua México, 168-B —
Loja _ '>.' Balcão — Tel.: 22-7562.

JOGO DE REPARO PARU CARBURADORES

STROMBERG ff

COMÉRCIO E
INDÚSTRIA S. A.

RUA TEÓFILO OTONI, 52 - RIO DE JANEIRO
Caixa Postal 593 — End. Telegráfico: FERRO — Fone: 23-1741

H1ME

O recondicionamento de um Carburador
STROMBERG será mais rápido, mais
eficiente e manterá seus fregueses mais
satisfeitos, se V. S. usar o jogo de reparos
STROMBERG. As peças genuínas de
alta precisão contidas neste jogo, asse-
guram um serviço mais fácil, garan-
tindo, ao mesmo tempo, funcionamento
perfeito do Carburador recondicionado.

Esta caixa proporcionará
um completo recondicio-
namento do seu carbura-
dor STROMBERG, tornan-
do-o praticamente novo

OFICINAS ESPECIALIZADAS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS

; ~~Borghoff S. A
RIO - RucTRiachuelo, 243 - C. P. 619 SÃO PAULO ¦ Av. Gen. Olimpio da Silveira, 63

\ $3. ^
1/

Voga Publicidade

CBMIH

CARROCERII • VAGlQ

Carga útil: 4445 l<g. Ca-

beçote de cilindros em L

RESOLVEM

"""T^ \ ' ' '^^— . __. ... _** J_T7^— .

TRACTOR • REBOQUE
PARA TOROS
Alta tração para
transporte de toro»
em terrenos agrestes

^. *-_~-—¦ ¦ ¦ ¦ j_ ••_!_•• ± ___' 
'-*_'••«- -^~-~—* ¦ "¦ "¦"- ¦¦¦"¦ ¦'¦¦. "¦ ¦ "¦*«"¦¦ ¦¦-¦'*¦*' "*¦"¦'*¦ ¦ -^— \\\^^S^JI-\m^_^_^_^_^_^_^_^Ê_^_^_^_^_^_w^_a(i_^^_^0_^_^_^_^S^. ^^..^Bi^É,^^^ ülüf BB *^

0 SEU PROBLEMA DE TRANSPORTE!

CARROClfilA OE GRBDES

Carga útil: até 8278

kg. Eixo2velocidades

7!&sr ^ff

COMPANHIA

CAMINHÕES DE CONFIANÇA!

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES

EXPOSIÇÃO E VENDAS

Avenida Oswaldo Cruz, 95 - Tel. 25-2307
Rio de Janeiro

EJNXUGADOR
IDEAL

j, ,\ % \

80.876Patente
O Ideal para apartamento»

AV PBADO JCNIOK, 150-A
LOJA - COPACABANA

TELEFONE: 87-0110

CONTAS CORRENTES
POPULARES

LIMITE
CRS

1100.000,00

^LW^r°í°JUROS
BANCO DELAMARE S/A

Funciona dai 8 ás 18 hi-
-•......: . •r . í-v: :

MAQUINA ELÉTRICA
para cortar cabelo

SI

D-2-2.M3

JUWEL
Mnis de 250 mil maquinai
em uso em todo o mundo.

Completamente vedadas
& poeira.
Máxima facilidade na
troca das lâminas.
Simples loque do dedo
polecar no comutador da
máquina é sullclcnlc para
movimentá-la.
Somente JUWEL- com mais
de 70 anos de
experiência — tabrlca
a legitima máquina elétrica.

A vendo nas casa» do ramo

Representantes Exclusivos
para o Rrnsll

tabu 1'obtii SS7< - Klc

¦'v :*|í '
_ ¦

i é
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UNGUENTO CRUZ
Para feridas, datros, friclras, rczcnias

— Limpa e aformosela o rosto,

Dr. Manoel Bronstein
ANALISES MÉDICAS

Av. Rio Branco, 257 — 6.? s|
,.03-4-5, Tel.: 42-3010 — Diária-

mente de 8 As 19 horas.

2ft

BÓCIOS — Cirurgia
DB. ALlltSlO MORAI!» RECO

Av. Nilo Pecanha, 155

DR. COSTA JÚNIOR
DR. .FAB») PENALVA COSTA
DR. J. A. VILELA PEDRAS

Clinica dc Tumores — Cancerologla
Radiotrrnpia — Run México, DB, 4'

andar — Telefone: 112-1587"drToctaciuo 
GUALBERIO

Ul.Ol-.MUA
Rua México 41, 9.v — Tels.:

22-12l» e 37-7164

C-RUltClA — 1'KOTESfc
IMEDIATA

DR. J. FERREIRA OA SILVA
Cirurgião-Dentista

Av. 18 de Maio, 23 — 17.v andai
sala 1.711 — Telefone 52-1711
Diariamente das 8 às 19 horas.

DR. MOISÉS FISCH
i.rologia — Doenças de senhoras

 Distúrbios sexuais — Esterili-
(indo — Operações, Vssemblcia, 98
— I.i and. diariamente das 3 às

7 horas (exceto aos sábados).
Tel.: 22-1549

MEMÓRIA ?
Método (acilimo para aprender -
decorar muito em pouco tempo.
Peça folheto a «Mnemflnica» —
Caixa Postal 4.115 — Sâo Paulo.

Previsões orçamenta-
rias sindicais apro-

vádas
O ministro do Trabalho aprovou as

previsões orçamentárias dos seguintes
Sindicatos: Empregados nos Estabeleci-
mentos Bancários de Goiás, Operadores
Cinematográficos da Bahia, Indústria de
Calcado dc Maceió, Trabalhadores na
Indústria do Açúcar de Piracicaba, Mo-
torlstas c Condutores da Marinha Mer-
cante do Santos, Comércio dc Ven-
dedores Ambulantes de São Paulo, Em-
pregados no Comércio de Cruzeiro, Ban-
cos de S&o Paulo, Indústria de Cerveja
de Baixa Fermentação do Rio de Ja-
neiro, Empregados no Comércio de Ri-
beirão Preto, Trabalhadores nas In-
dústrias da Construção e do Mobiliâ-
rio de Barretos, Comércio Atacadista de
Couros c Peles de São Paulo, Traba-
lhadores na Indústria do Calçados de
São Paulo, Trabalhadores nas Indústrias
Gráficas dc São Paulo, Empregados no
Comércio de Santos. Trabalhadores na
Indústria de Fiaç«rio o Tecelagem de
Santo André, Contabilistas de Santos,
Comércio Varejista dc Combustíveis
Minerais de São Paulo, Indústria de
Trigo, Massas Alimentícias c Biscoitos
de Pernambuco, Trabalhadores na In-
dústria de Fiação e Tecelagem dc Sal-
to, Trabalhadores na Indústria de Cons-
trucão Civil de Goiânia, Empregados
no Comércio de Marilia, e Empregados
em Estabelecimentos Bancários de Ma-
rilla.

Inquérito sôbre a produção
de café no Brasil

Enviará o Bureau Pan Americano do Café de
Nova York um dos seus técnicos ao Brasil

DR. SEBASTIÃO DE AZEVEDO
DOENÇAS B OFERAÇOUS NA
GARGANTA, NARIZ E OUVIDOS.
Diariamente, das 3 ãs 6 horas, ex-
ceto aos sábados. Cons.: Rua du
Ouvidor, 169, 6.'* andar, sala «20

Tels.: 43-6591 — Res.: 28-0017

BAILE
Senhoras e senhoritas não deixem
de dançar por falta de sapatos
adequados. Prateiem ou dourem
seus sapatos com Courina; pretos
quo sejam poderão ficar verme-
lhos, verdes ou dourados, fácil de
aplicar, Courina vende-se nas Lo-
jas Americanas, Lojas Brasileiras,
('asa Cruz, papelarias, lojas dc
ferragens etc. Depósito a Avenida
Fassos, 27 sobrado — Telefone:

43-1878.

O Bureau Pan-Amerlcano do' Café,
que representa as quatorze Repúbll-
cas produtoras da América e tem a
sua sedo cm Nova York, está desen-
volvendo uma grande atividade no sen-
tido do incrementar o consumo da-
qucli produto nos Estados Unidos, e
dar aquele pais, grande consumidor
mundial de café, uma Idéia exata da
situação difícil quo, em vista de pre-
ços não compensadores, tem através-
sado cm várias épocas a indústria
cátedra dc todo o Continente.

O novo presidente tio Bureau Pan-
Americano do Café, que é o sr. Valder
Snrmanlio, acaba de apresentar ao Con-
selho Executivo daquele Bureau um
plano, que foi imediatamente aprova-
do, para que so proceda desdo logo
a um inquérito detalhado sôbre a pro-
dução de cate eiw todo o Brasil. A
intenção do Bureau Pan-Amerlcano, com
êste inquérito é obter dados novos ou
atualizar as suas informações sôbre a
produção de café nos paises america-
nos, tendo, ainda, por fim, orientar e
coordenar os seus planos de propa-
gunda e publicidade sôbre o café, nao
só procurando aumentar o seu consu-
mo, mas também informando os im-
portadores, torradores c consumidores
em geral sôbre a real situação da in-
dústria nos nossos paises produtores.

O inquérito projetado, será feito pes-
soalmente por um assistente técnico do
Bureau Pan-Amerlcano do Café, o sr.
Charles Furcolowe, membro da firma
Salvage & Lee, especialoistas, emo .se
encarregam dos seviços de publiclda-
dc, propaganda e Relações Publicas
daquela instituição continental. O sr.l
Furculowe deverá chegar ao Rio no
dia 12 de fevereiro corrente o iniciar
imediatamente as suas visitas nesta
capital, cm São Paulo, Belo Horizonte,
Niterói, Curitiba e Vitória, incluídas as
plantações.

A viagem de observação c estudos do
sr. Furlowe será de quinze a vinte
dias, divididos por esta cidade c pelos
cinco Estados mencionados. O Bureau
de Nova York julga de toda eonvenlén-
cia que os resultados dêste inquérito
selam utilizados logo que fôr possível,
mira publicidade nos Estados Unidos c
outros países consumidores. Estft claro

que nessa investigação serão usadas
todas as possíveis fontes de informa-
Coes, dados estatísticos, e a documen-
tacão necessária do fotografias, de
filmes, etc, atualizados.

O Bureau Pan-Amerlcano de Café
muito espera do precioso concurso do
Ministério da Fazenda do Brasil para a
realização dêste inquérito, e principal-
mente dos nossos Serviços de Esta-
tística Comercial e das fontes de In-
formações do antigo Departamento Na-
cionai do Café.

O delegado técnico do Bureau do
Café procurará ver entre nós como os
brasileiros estão utilizando os recursos
que lhes dá a exportação dc seu café.
O nosso visitante espera colher fatos que
provem aos norte-americanos que cm
grande parte os dólares com que pa-
garam o caie brasileiro estão sendo uti-
lizados cm nossa terra em aquisições
de vantagens reciprocas para os dois
paises, como equipamento industrial,
máquinas agrícolas c outros produtos
dos quais os Estados Unidos são os
principais fornecedores.

Eni.lnn.m-ic on
a |> e r 1 t 1-
coam-ie todo.
do» os tipos rie
letra. Preen-
chem e fontec-

clonam-ae dl-
liiuniBN, Mensagem, e Pergamlnho» Ar-
tiatlros. Curso Técnico de <!all»raf In.
Fundado em 1926. Praça Tlradentf.
o. 14, V andar — Telefone 42-127».

APÓLICES
Compra e venda de
Apólices e Coupons,
inclusive os de Mi-

nas Gerais.
Câmbio ~ Descontos

— Cauções
CASA BANCÁRIA

MONERO'
Fundada em 1919 —
Av. Rio Branco, 49.

A praio em 10 e pagamentos
Geladeiras GE., importadas da América — Enceradeiras e Aspira-
dores de Pó Electrolux — Lavadoi ra Bendix-Luxo — Máquinas rio
Costura — Liqüidificadores — Batedeiras de Bolo, etc. — Rua Vis-
conde de Inhaúma, 134 — 4? andar — Grupo 426 — Tel : 23-4787. —

 CASA TINOCO.

\

DR. CID FERREIRA JORGE
CLINICA CIRÚRGICA CV OBSTÊTRICA

- - a- _->...,._____. ia«i — 20 — S 213 «...ia Barão do Bom Retiro Z.iitR"tttí?ç.8?Uqlíis-f8eíraS, ' 
sábados" ««and». ,.»*.....«*...««.

Tfte!efoneh°IS-,038 T_&«" «SI»
SERVIÇO dToBSTETUICIA 1)A CASA SAÚDE ST. TEREZINHA

Rua Conde de Bonfim, 149 Tel.: 28-B235 e «W-279*
Consultas: segundas, quartas e sextas-reiras, das 9 As 11 horas

Telefone da Residência 48 1277

ACORDEONS
Desde Cr$ 100,00 por mês
Casa ACORDEON AZUL
AVENIDA RIO BRANCO, »77 -

Dentro dn Galeria - ED. SAO BORJA
- TEL.: 82-8750

FOTOCÓPIAS
Cópias Fotostáticas em 15 minutos — Presos- módicos — Per-

feição e sigilo — Vendem-se filmes -- Cartões de visita e
participações de casamento.

RUA CHILE, 33 — LOJA

DR. MARIO MARQUÊS
Doenças de senhoras — Tartos
Av. 13 do Maio, 13 — 16.?, sa-
Ia 19. 3». 5' o sábados, das

1(( às 18 horas.

Tratamento dac donnça» «nu
•etais da» collten e -etc- colit-i

amehlanas -

HEMORRÓIDAS
por processo prôp'lc

uperaç&o

DR. LUIZ SODRÊ
iuA RODRIGO SII.VA N l
'i.l AND/Mt - TEE.: «2-06»»

E/W 5. LOURENÇO
ED. PRÓPRIO.

PRÓXIMO AO PARU.,1'- DAS ÁGUAS
Ótimos apartamento*., alimentai.!..! incomparavel, dieta.

INFORMAÇÕES:
No Rio: - Tel.: 22-6912. Sãn Lourenço: -¦ 132.

RESERVE SEtJS PEDIDOS COM ANTECEDÊNCIA.
Ao lado do hotel, moderna raratre

SENSACIONAL
CAMPANHA DE
PREÇOS BAIXOS

:•*.: ,¦¦ $F\ . *.;¦¦ .:¦¦¦¦'-:¦¦¦%<*' %
MmMíâiê0W:âã^i:MMM:ÍMIl$i^

Viúvas, Velhos
e Moços

ATENÇÃO
Procurem seus direitos nos Insti-
tutos e Caixas de Aposentadoria
e Pensões — Ventura Bezerra (Ia
Silva, há mais de 10 anos devida-
mente legalizado com Assistência
Jurídica em todos os casos de
Previdência e Trabalho — Trata
e informa das 8 às 16 horas e
domingos e feriados, das 8 às 12
horas, à RUA MÉXICO, 41 — 7'

ANDAR — SALA 701-A —
TEL.: 52-0225. •

xí^18>

O SANGUE E A VIDA
DEPURE O SANGUE COM

ELIXIR 914
-KNÍOHÇaiHOL

JÈÊWkfívé*v\Ç_\ /ijà s» A____

INOFENSIVO AO ORGANISMO
AGRADÁVEL COMO UM LICOR

REUMATISMO! SIFILIS!
Tome o popular depurativo composto
de Hermofonil e plantas medicinais
de alto valor depurativo. Aprovado
pelo D. N. S. P. como medicação
auxiliar no tratamento da Sífilis e

Reumatismo da mesma origem.

PRECU-. EXCEPCIONAI..

Lindo modelo relógio pulseira
todo ouro 18 k. Sulco 15 ru
bis. com • brilhante.» e 4 ruhi
cravejados sobre platina

Uri. i «1)11,01

Anel p/ senliuras, ouro 18 k.. «

brilhantes gravados em plnti
na e três rubis

Cr.S 580.11.

LINDO BROCHE todo «le our,,
lt' k. com AütAS MARINHA.-

(.rS 450,0«-

Relógio paru scnliora, folheado
a ouro ótima máquina, Suíço
15 rubis, cordonet de seda em
várias core» ao preço fc«M-F_F
(HONAL DE

CrS *í 18,0t.
Kelóglo para homens, Suiç».
anti-ma_.nét-Co 15 rubis, com
pulseira extensiva folheado sa
rantido

CrS 405,0,.

l-l.fc.COi_. ESPECIAIS PAKA
REVENDEDORES

J0ALHERIA
A D0MINAD0RA LTDA.

RUA DO _.0!___-R10, 121) — 2

ANDAR — SALA D
TEIEFONE: 43-7686.

PISCINAS
E TRATAMENTO DE ÁGUA HYPO
CLORON — PERCLORON — ALUMEK \

~ SODA — ORTO—TOLUIDINA - f
AZUL DE BROMOTIMOL

UZINA QUÍMICA STRADA
RUA DO LIVRAMENTO N. 71

TEL. 43-8309

¦<0?Hm%tàI 
Cursos por

Correspondência e
Freqüência

DMOTORES A EXPLOSÃO ÜRADIO TÉCNICO
DMECÂNICA DÉ AUTOMÓVEL ÜTELEVISAO
DMECÂNICA DE AVIAÇÃO DELETRO TÉCNICO ,
DTORNEIRO MECÂNICO DDESENHO TÉCNICO

OQUlMICA PRATICA
mArque com um x o quadrado relativo ao curso oue prefere,

preencha e remeta o ct/pão a

ESCOLA DE CULTURA TÉCNICA
RUA VITÓRIA, 250-SÂO PAULO

E V S RECEBERA GRÁTIS O PROSPÉCTO DO CURSO*

&&

. 2J4i

Grátis:
1 CARTEIRA DE IDENT1-

I OADE - 1 DISTINTIVO - I
MANUAL DE CONHECI-
MENTOS ÚTEIS

NOME.

RÜA_

CIDADE.

^SS_m___mS_____mmS-fSSSt

_ ESTADO H

&* | | I | | í;< \\ "\. _____r^^^ ^^ ^__r à_<^ _\W f*1 ÁW \ 5 * T^fiBWffiHff

^^^^^.1______________________ wJ&Á> ^^^^-P 
á\W

R. Miguel Couto. 3 o $ • Fillol Meier • R. Arqula» Cordeiro. 320
TpOCO l__________________

t_mmmm—m, m __i—íbt«—nrntTir-T ^m—taut—WÊaa—^ ^áal^^B_^_j0n00^___m~M—wmMx——z—i——

(Marca Registrada) jÉfeJf
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NARIZ DE FERRO
Tira o cheiro de sua Geladeira. Ao comprar, exija "NARIZ DE FERRO"

À VENDA HOS BAZARES, CASAS DE ELETRICIDADE, FERRAGENS, DROGARIAS, ETC.

V .Já
suHS
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CURSO ESPECIALIZADO
RUA DO TEATRO, 3 - 1* ANDAR - TEL.: 43-27.40

Prepara candidatos para «£""»»» B0_

COLÉGIO NAVAL e CADETES DO AR
Dlrfeido e professado por oficiais da Marinha e do Exercito,
uingicio c *Matrícu.as ab01.tas para novas turmas.¦ uir

«wwnlngo, 10 de Fevereiro de ias*

— 19 5 3VESTIBULARES

1953 — VESTIBULARES - 1953
MEDICINA — ODONTOLOGIA — FARMÁCIA

CURSO PRÉ-UNIVERSITÂRIO

vkttas SEM PROTOCOLO A UNIVERSIDADE DO BRASIL (V)

o maior adversário ila Faculdade Nacional de Filosofia

CURSO S. SALVADOR
RUA MÉXICO, 98 - r ANDAR -Sgjâ 609 E * PAVIMENTO -

para as turmas oe ~ , * marco.

COLÉGIO GUANABARA
DIURNO - NOTURNO

GINASIAL — CIENTIFICO — CLÁSSICO
PRIMÁRIO E ADMISSÃO
Aceitam-se transferências^ 46-0186.

Rua Voluntários da Pátria, 477 (Lar-ro dos Leões) - Tel- ib-uiB».
Lua Voluntários ua poucas ^^ .

Incomoreensão

Escola Técnica de Comércio
Instituto Brasileiro de Contabilidade

(SINDICATO DOS CONTABILISTAS DO RIO DE MNEIRO)

Rua Buenos Aires. 283 - V andar - Ed. próprio - Tel.: 23-4587.
Corpo Docente Especializado

Estão abertas as matrículas no ano de 1952, para a 1», 2' e 3'

séries do Curso Técnico de Contabilidade.

Turmas pela manhã, à tarde e à noite.

Mensalidades módicas, garantindo ao aluno um pecúlio de

CrÇ 5.000,00.
 Aceitam-se transferências.

INTERNATO - PETROPOLlí

COLÉGIO SÀO JOSÉ
Av. Koeler, 260 - Tel * 2057

Algumas vagas nos cursos: PRIMÁRIO -

ADMISSÃO e GINASIAL

Informações e estatutos no Rio: Agência de A NOITE.

Rua Rodrigo Silva, 39-B - Esq. de 7 Setembro -

Tel.: 42-7541.

\\f

UM COLÉGIO PARA SEU FILHO

MATRÍCULAS ABERTAS
Rua Silveira Martins, 151/153

Catete— Tel.: 254855

CURSOS NOTURNOS EM IPANEMA

Científico ¦ 4.° Ginasial
Comercial Básico — Contabilidade

MATRÍCULAS ABERTAS

COLÉGIO RIO DE JANEIRO
Rua Nascimento Silva, 556 — Ipanema —

Tel.: 27-4351.

ESCOLA TÉCNICA DE
COMÉRCIO "MODELO"

Fiscalizada pelo Governo Federal
lua Joaquim Meyer, 104 - Meyer - Telefone

29-4206

Apesar da má vontade oficial, é um orgulho da cultura brasileira - Qua-

Z Faculdades em «ma só - Além de boa vontade, faltam também ass.sten-

tes - Recados dos alunos ao sr. Pedro Calmon - Onde a mdustma deve

ajudar e pode ser ajudada
Será que dentre tentos industriais existentes no Brasil não existe algum eom vontade de doar
hera que aenure i« um 

polar5graf0 aos moços da FNF?
Reportagem de EXPEDICTO QUINTAS

CUMPRIMOS, 

hoje, a nossa

quinta visita à Unlverslda-
de do Brasil. A entrada da

Faculdade Nacional de Filoso-

fia, levávamos uma esperança
de aue iríamos encher os olhos
de grandiosidade c formar em
nossa apreciação um conceito
superior dos homens e das col-

sas quo concorreram e ainda
concorrem para que a F. N. Jj*.

fosso uma legítima e.xpressuo
do ensino universitário no Bra-

sil Na realidade, vimos uma

Faculdade bem organizada, ra-

zoâveimente servida de mate-

riais o com uma equipe excep-

cionai de idealistas — c, o que
é mais notável, idealistas pratl-
cos, por mais paradoxal que pa-
reça — » construírem o prestl-
cio que aquela casa desfruta.

Ue volta S. redação com todo

o material colhido para esta re-

portaeem veio também uma

certa mágoa que por contágio

nos foi passada por quantos
conosco falaram. Mágoa dolo-

rida, daquelas <U'<- ge*-*»*11 d°-

re8 as mais profundas porque
ferem diretamente o espirito e

falam de um capitule medonho

do sabotagem sistemática ao

desenvolvimento da cultura, ü.

o que é mais triste de uma sa-

botagem por ignorância — sim,

senhores, IGNORÂNCIA - do

que representa uma íaculdade

de Filosofia, das coisas que

pode o está no seu programa
realizar, do seu sentido alta-

mente cultural. Uma instituição
nue tem proporcionado àqueles

que abriga a oportunidade de

entrar cm contacto direto com

us maiores cerbações dos di-

versos ramos das ciências c das

letras do mundo moderno ¦*--

para não dizer muito — é acol-

mada de perdulária porque gas-
ta dinheiro com a vinda de

homens que JA ™« siio ,cst™"
nhos porquanto o conhecimento
e a cultura universaliza os ho-

mens Uma Casa que rescende

estudo e pesquisas cm todos os

seus departamentos e onde jo-
vens, cm todas as horas, sao

vistos a manusear aparelhos,
estudando, estudando. O quo
lho falta é substancial e ao

mesmo tempo imperdoável no

plano dos homens que pactuam
com êsse estado de coisas. A

sua principal crise é a ignorftn*.

cia e a incompreensão dos P»-
bres de espírito que deitam cul-

tura nos seus cuidados do apa-

rência pública mas que sufo-

cam as legítimas expressões de

onde cia possa sc desenvolver.
Infelizmente, nara o Brasil e

para a própria cultura nacional,
a Faculdade Nacional do Filo-

sofia — já caminhando para 14

nnos do profícuas atividades —

está praticamente no ponto de

partida, no tratamento que re-

cebe como casa do ensino, no

que diz respeito ã sua Impor-

mTSGLÍS

ARTIGO 91
A ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS

do Rio de Janeiro mantém turmas do artigo
91 de manhã, à tarde e à noite, com os me-
lhores professores e a melhor porcentagem de
aprovação nos exames de licença no Pedro II.
HáTnda algumas vagas. - Informações no
2." andar — Rua Porto Alegre, 36.

wSS^__W^^^^__i_\^' ni I^Ki ifflS^I ^BBCT-^-rfr ^wp* •***-ff^%Ss53^ 1

Colégio Cardeal Arcoverde
Inspeção permanente

GINASIAL - CIENTIFICO - PRIMÁRIO

MATRÍCULAS abertas
INtCIo ^^^A«a^S SSlro.

I

COLÉGIO PIO AMERICANO
RUA SÃO JANUÁRIO, 314 - Tel.: 28-1041

NOVA DIRETORIA - NOVA SEDE - NOVA FASE

CURSOS: - Jardim da infância, Primário, Admissão, Ginasial e

Cientifico.
(CURSO CIENTIFICO NOTURNO)

ADMISSÃO GRATUITA - Exame em fevereiro. Matrículas

 abertas para lodo** os cursos. -

ITZZ^Su^a, reprodução de um aparai* ,»o,— Polarógrafo a W '%%>«<>£ »«£

nal de Filosofia ainda ''«° c°™"' «^-af 
^ ^^Ti^»rÍm os alunos e a necessidade

de possuí-lo ainda rnawr. A direita um 
f*™*^"™™^ ã0 ohamado fenômeno termo dielétrico.

cabida pelo prof. Cosia Ribeiro a '-«J**J^"™^.* tr(u,,hando na complicada aparelhagem con-
Esses assistentes trabalham dc graça, Vorquanto ^^J"—^ Jagd-los. Como essas dois, inúme-
ros são outros jovens "ZÃ^ZoTeZTcZoso 

Testa fo ^^rZclJecimentos sôbre a FNF, vendo-

CURSO DE ADMISSÃO
GRATUITO

GINASIAL E COMERCIAL
DIURNO E NOTURNO *f 

„„.,„RP.mn
MATRÍCULAS ABERTAS - EXMffiS.EM F-fcJ EI UKO

GARANTIA DL EDUCAÇÃO - O EDUCANDÁRIO RUI BAK
ROSA - Sem despesa alguma para seus alunos - Kaiant •-! ics

íToíclusão^rSa do curso cn, que estiverem matricu ato.

se vier a falecer o pai ou pessoa que lhe custeada os esmuos.

Educandário Ruy Barbosa
SOB INSPEÇÃO PERMANENTE

RUA GAGO COUTINHO, 25 - TEL.: 2o-*.608
 LARGO DO MACHADO 

EXAMES DE ADMISSÃO
FEVEREIRO

CURSO DE FÉRIAS GRATUITO
Aulas Diurnas e Noturnas

Inscrições abertas

Turmas para principiantes mé-
dins e adiantados, mensal: Cr!)....
130.00 — Rua Uruguaiana, 114 e

116 — 1' e 29 andares.

BANCO DA PREFEITURA
Segunda-feira dia 41 scrà ini
ciada turma' para Escriturário
sub a direção do prol. Uayard
Boiteux. 20% de «".atlmcnt*
oara os funcionário» dal*.D h
CE S.A . B. S Josó 50 -

fi.v and., &ru/>n «OS

.——  t

Lffaios OS 3! e 4! ANOS
GINASIAIS,
Clássico e Científico dos

CURSOS N0IURNJ1S

•Ssí

0

«.-: s

COLÉGIO JURUENA ampliou

os 3.° e 4.° anos glnasiais, o

Clássico e o Científico dos cursos

noturnos mantidos para os

estudantes que não podem

freqüentar aulas durante o dia. Seu

objetivo é o de proporcionar a

maior número de jovens em tais

condições, a instrução perfeita que

lhe deu o título de estabelecimento

lider da cidade há mais de 30 anos.

N*:-.;fiiixi.u.LiLiij5'~^ "
73K fiE3k rü-i e^ t'-'y í ¦¦'*/

st •% % Jk

CURSOS:
Turma da manhã: Clássico e Cientifico

Turma da tarde: Jardim da infância.
Primário Básico, Admissão e Ginasial.

- ——-——-*-*¦ am

COLÉGIO 
'IORUE.lt

Praia de Botafoao, 166 '

Tels.: 26-0393 • 26*3222 e 26*3002

&&#*,

tftncia como centro de cultura
e pesquisa. Sua conecituação
nos meios oficiais ainda sofre
o ranço de interpretações erro-
neas, cie que a sua finalidade 6
apenas a de formar professores,
como so esta diretriz por si só
nao eqüivalesse por todos os
méritos quo lhe sito devidos
mas qne formalmente lhe süo
negados.

VERDADEIRA
UNIVERSIDADE

Dessa má vontade em reco-
nhecer na F. N. F. um padrão
de centro de desenvolvimento
cultural decorro uma série de

problemas, não só de ordem eco-
nômlca, mas também de ordem

geral no sentido de serem pres-
tlgiados com efetividade os re-
ciamos da Escola. Um contacto
com aquele ambiente, por mais
superficial que seja, dá-nos uma
demonstração de que a Facul-
dade Nacional de Filosofia,
constitui-se numa verdadeira
universidade dentro da Univer-
sidade do Brasil, embora com
limitações, mas assim mesmo
com características próprias das
Instituições do gênero. Apre-
sentando nos seus diversos cur-
sos os ramos das Ciências Apli-
cadas e Especulativas, Filoso-
fia e Letras, Educação e for-
mação de Professores (com le-

tra maiúscula) c mais moderna-
mente com o Curso de Jornalis-
mo seus Índices culturais são
1 n e gávclmentc universitários,
nos seus aspectos múltiplos.

O RAMO DAS CIÊNCIAS
Assim constituída a Faculdade

Nacional de Filosofia, oferece aspec-
tos IntDiTSsantes n-, sou funciona-
mento n&o só Pila multiplicidade
dc conhecimentos que ministra, mas
também e principhlmente pela ex-
relenle qualidade desses conheci-
mentos. O ratrn das Ciências apre-
s«nta-se constituído de Química,
Física, Matemática e História Natu-
ral, pnssuandn todas cias bons meio"*
ri-\n desenvolverem dentro das pró-
prlas especialidades, com instala-
çfles consideradas satisfatórias, po-
rém. oom bastantes insuficiências,
insuficiências estas capazes de ol>s-
trulr em parte a consecução das
legitimas finalidades da existência
do cada uma.

E" evidente que com o vertiginoso
progress-, que vêm sofrendo as clên-
cias experimentais nos dias que
correm a limitação de espaço, bem
como a localização da Escola, nao

permitem uma Intensificação tos
trabalho-, bem cimo uma amplitude
maior a fim de que os trabalhos
que ali Se realizam *írnm"a1n.1"']1'
pv-lo menos, a uma regular distancia
ir, bruscos avanços que os homens
de laboratório realizam a cada dia
no mundo inteiro. „„„,„,«,„

FALTA I>E ASSISTENTES
Além do mais, os recursos orça-

mentárir/i consignados íi Escola (ês-
to ano fiu-m em menos dc J. ppr
cento do orçamento da U. B.). nao

permitem, mesmo dentro âas.çondl-
Cões atuais um desenvolvimento
maior das pesquisas e estudos qJe
mderiam ser realizados. Merece re-
levo também a insuficiência grltan-
te de assistentes nas varias ca-
deiras. Ouvimos do professor Car-
doso uma frase significativa, que diz.

muito bem da situação precária da
F N F. neste particular: — «le-
mos generais mas nos faltam os

subalternos». Bit, simplesmente ê a
tradução do seguinte estado de col-
sas: existem 47 (quarenta c sete)

professores catedráticos - ,w"s"-
tuindo a maior congregação do Bra-
su _ e apenas 51 assistentes em
efetlv, serviço. Ora. algumas das
cadeiras, pelo menos. Precisariam
de quatro auxiliares. porquanto atin-

gem elas. muita vez, djas ou mais

series, num total - com, ( « »
d,.* Química Superior — dn "16 toraa

semanais, sem contar com o prolon-
gamento de aulas. O dobro do nu-

mer, atual, ainda seria Insufilcen-
te. Imagine-se. agora, como c que
as coisas andam por »»•„_,.

KAS I.KTUAS K 1II.OSOIIA
Muito .miro ildas c procuradas

,!in a" Utras r a Filosofia pelos
estudantes caúxas. Apesar do mui-

to que têm feito os catedráticos as-
Sim mesmo, ressentem-se eles,, bem
como os poucos assistentes de que
dispõem da falta de ambiente onde
possam desenvolver verticalmente
suas pesquisas. Não há meios ao
alcance imediato de sc processar es-
tudos a ivspeito de assuntos mais
sérios, mais ao sabor das próprias
finalidades com que fol criada a
F. N. F.

RECADOS DOS ALUNOS, AO
Slt. PEDIU) CALMON

Em linhas gerais as necessidades
mais prementes ou melhor sempre
permanentes tia Escola foram acima
apontadas. Em palestra com alunos,
anotamos as principais reivindica-
ções QUb pleitearão êste ano, alias,
a noas.-, ver, bem insignificantes e
que, portanto poderiam ser resolvi-
das em pouco tempo.

PREÇO DA REFEIÇÃO - O as-
sunto mais focalizado foi sem dú-
vida o do restaurante. Rccentcmen-
tL* inaugurado, está êle funcionando
na andar térreo do anligo prédio da
Casa d'Itàlia. O serviço é dos mais
precários entre ns que temos cDnlie-
cldo na Universidade do Brasil,
principalmente no que diz respeito ã
qualidade e quantidade de alimento
fornecida. Um cardápio escasso, de
um modo geral arroz, feijão e uma
terceira variável é fornecido ao pre-
ço de dez cruzciios por pessoa, além
de um copo de leite e cafezinho.
Não há sobremesa, sondo esta co-
brada por fora bem como qual-
quer outra iguaria. O preço, como
se vô, é elevado — quatr., vezes
maior do que em qualquer restau-
rante da II. li. — sendo corta uma
campanha de largas proporções
êste ano para que o preço atual se-
ja igualado àqueles cobrados pelos
demais restaurantes do S. A. U. B.

CONSERTO DO ELEVADOR —
Na atualidade existem cm funciona-
mento dois elevadores para atender
aos dois mil alunos da Escola.
Existe um terceiro parati-, há va-
rios meses, ocasionando um grande
atropelo aos nlunus e professores,
não só na circulação interna, que
se processa por sete andares da
Faculdade, como também nas horas
de entrada e saida dos alunos, li-
las imensas saem porta a fora da
F. N. F. em virtude dc pouca va-
zão quo os dois elevadores conse-
guem realizar. O concerto tio ter-
rciro elevador, ficaria, segundo nus
afirmaram, em oitenta mil cruzei-
ros,

AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA —

A ampliaçã-, da biblioteca nao es-
ti na lista rias coisas de sómenos.
Assim mesmo resolvemos incluir es-
le Item no recado que os alunos
nos pediram enviássemos ao reitór

pela simples e imediata necessidade
de que a ampliação da biblioteca se
faça o mais depressa posivel. Nao
vamos dizer que a biblioteca é pe-
quena ou que tenha poucos livros.
Não. Diremos apenas que quase
todos os ramos da ciência humana
são estudados nn F. N. E resul-
tando dai a necessidade Imperiosa
de possuir a biblioteca, um minimo
desejável de obras, capaz de satis-
fazer ás necessidade dos alunos dos
diversos cursos.

APELO AOS INDUSTRIAIS
Antes dc finalizarmos esta repor-

tagem, voltamos novamente as nos-

sal atenções para os grandes in-

dustriais que operam entre nôs. Ja

o fizemos de certa feita e torna-

mos a rcplsar o assunto. F. pre-
ciso que os homens dc dinheiro
voUem-se para as Universidade,
não só do Rio. mas de todo o

pais. As Faculdades estão dc por-

tas abertas para todos aqueles que
possuam problemas a resolver nos
misteres tle suas indústrias. A Fa-
culdade Nacional de Filosofia, pos-
sui uma equipe valiosa de professo-
res e técnicos suficientemente in-
formados para fazer frente a quais-
quer problemas. Por outiv-, lado suas
portas se ampliam ainda mais para
receber a ajuda financeira dc que
tanto carece. O laboratório de Qui-
mlca Analítica para citar um exem-
Dlo necessita urgentemente dor se-
guintes aparelhos: Fotflmctro de
Colman — Potcnciõmetm K'2 Leeds-
Nosthrup - Polarógrafo reglstrador
— Estantes para tlltração o eslan-
tes universais — Espectógrafo (Li-
troto Juntamente cnm um micro fo-
tôinetro comparador.

Ai vslá uma pequena lista tle
necessidades. Os dois últimos apa-
reinos são os mais caros o poderiam
ser doados por uma grande empresa.
O restante servirá bastante aos alu-
nos c principalmente permitirá a
Faculdade Nacional do Filosofia que
cia sc aproxime mais das suas ver-
dadclras finalidades como seja:

_ «Preparar trabalhadores inte-
lectuals para o exercício das altas
atividades culturais desinteressada
ou técnica». Para isso ela loi Cria?
da n assim tom procurado ser. íai-
ta muito ainda e, dêsse muito, ai-

gunva coisa poderia ser ^l°r%
nada pelos grandes Industriais. E

como renderia o pouco que gastas-
sem...

ESCOLA NOVA DE IPANEMA
Jardim de Infância — Curso Primário

Rua Nascimento Silva, 364

Diretora: - Consuelo 1'inhelro - ProfeMÔra Municipal do D. F.

Métodos pedagógicos modernos. Professores especializados.

Número limitado de alunos.

Matrículas abertas, diariamente, de 9 às 12 e tle 11 às 17 hora.

Informações: - Tcl.: 26-2340.z.-- I

Primário
Âisiissio
Ginâsinl

| Educandário Nossa
Senhora das Graças

Rua Barão do Bom Retiro, 1.U09 -Telefone: 38-931)8.
fiscalizado pelo Up. k. I •

TURNOS: Matinal e vespertino
CURSOS: - Jardim de infância o primário

Internato - Semi-Internato e Externato
Ministra às crianças: Instrução - Educago - 

J>l«clgna-
Educação Física, a -ii.al proporciona: s de, forCa, tempe

de caráter e vigoi físico.

Dispõe para conforto c alegria das crianças: Vonmr.Jjscoteca
iV« histórias televisão, deslizadcres gangorras, balanços, cai*

?ouS paygrouml, hig.ênicos dormitórios, ótima alimentação,
louceis, i .>¦, 

cam(')os ufc volc-„„, e basquetebol.

MATRÍCULA ABERTA I? LIMITADA

i

Pelos melhores professores
MATRÍCULAS ABERTAS

^COLEGia^

no ponto mais central da Clüaüc
BUA SENADOR. DANTAS M. UU

_ TELEFONE: 4Ü-3789 —
üdificlo uceu j-ucrario Português

em frente ao Tabuleiro da
Baiann.

Direção do Prof.
CARLOS OCTAVIO DA SILVA

ENGENHARIA
ARQUITETURA

QUÍMICA
BELAS ARTES

MEDICINA
ODONTOLOGIA

NICIO DAS TURMAS: DIA 17 DE MARÇO
Abertas as matrículas c reservas de matricula.

NOTA: - TODAS AS SEÇÕES DO CURSO SAO INDEPEN-
DENTES E ESPECIALIZADAS.

SECRETARIA: .„«»•»
AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 210 - -V ANDAR -

SALA 502 — ED. INÜBIA — CASTELO.

TELEFONE: 52-8659!

Comercial
em 2 anos
Curso Comercia- Prütico em Z anos
Matérias: Port IdkIés. Mat Corit
Estatística, Taquigrafia. Ilartllogralia.
Correspondência Call-craüa ¦ oocoes
de Direito í*omerclai Matrlcula» üher-
tas oara o CursP de Admissão «ra
tnit-i ate marco Turma» oara njpno-
res r oara adultos, pela manha *

Snrde e ft noite IXSTIT» •<¦ "«.¦» t
CIAI BKASIL. Kua UruKualnna, na-

meros, IH e 11«. I» e 3v andares

INSTITUTO SÃO FERNANDO
Rua Marquês de Olinda, U - Botafogo — Telefone: 26-4646

ORIENTAÇÃO TÉCNICA DIRETA DE ^

LÚCIA MAGALHÃES
MATRÍCULAS ABERTAS PARA TODOS OS CURSOS
JARDIM DE INFÂNCIA, PRIMÁRIO E GINASIAL

NUMERO LIMITADO DE VAGAS

RESERVAS E MATRÍCULAS. DIARIAMENTE, DE 14 AS 17 HORAS.

i MM
i mÁ
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Copacabana
COPACABANA — Posto « — Ven-
do confortável apartamento, com-
posto «le liall, 2 salas conjuga,
das. 1 quartos amplo»; 2 banhei-
ros em cór, copa-episinha; dep. em-

pregada. Preço total 750 mil cru-
Beiros. Entrada dc 100 mil, «i rcst.
tlnanc. a combinar. Vendas Av.
Pu, Branco. 173 — sala 301 —

Tel.: 52-0787. O aparàmento esta
vazio.

COPACABANA — No posto mais
central desta Avenida — Vendo
ótimo apartamento «le frente mi
último andar, composto «lc jar«Iim
dc inverno, sala, 3 quartos, cozi-
nha, banheiro, dep. completas e
garage. Preço dc incorporação.
Entrada de 30 mil cruzeiros, parte
em prest. com finiinc, de 480 mil
cruzeiros — Vendas à Av. líio
Branco, 173, sala 301 — Tel.:

 52-0707. 

COPACABANA — Grande ocasião
_ Vendo aptos, próx. a praia, dc

frente composto de varanda, saia,

nuarto, eoz., banh., área de serv.

c/tanque. Preços a partir dc CrS

180.000.00 com a entrada de 10'/-,

d longo financiamento. Vendas c

detalha Av. Kio Branco, 173 —

sala 301 - Tel.: 52-0707.

COPACABANA — Vendo apto.

nara entrega imediata, composto
d,, 2 salas, 3 quartos, banh., coz.,
armários embutidos, etc. Pre...» Cr?
MO 000,00 entrada dc CrS 350.000,00
„ restante financiado em 10 anos.

Vendas Av. Rio Branco. 173 -

sala 301 — 1'cl.: a-J-O.....

COPACABANA — Entrega imedia-
X  Vendo ótimo aparto., com-

posto de jardim de inverno, 2 sa-
L 4 quartos, 3 banh. em cor. coz.,

área de serv., dep. para emprega-

da. Preço Cr$ 720.000,00 com parte
financiada.

Av Kio Branco, 173 — sala 301
Tel.: 530707. 

COPACABANA — LIDO — Vendo
ótimo apartamento para entrega
em junho, com dois quartos, sala,
coz., banh., dep. emp., área de
serv. Preço Cr$ 420.000,00 — «n-
trada dc Cr$ 300.000,00, restante
financiado em 15 ou 20 anos. Ven-
das Av. Rio Branco, 173, sala 301

— Tel.: 52-0707.

COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS
COPACABANA — Siqueira Campos
Vende-se' apartamento com d«ils
quartos, sala, living, cozinha e ba*
nheiro de empregada. 450.000,00
cruzeiros, com 250.000,00 cruzeiros
e o saldo financiado. Tratar na
«INESA» — Imobiliária Nova Era
g. a. — Rua Araújo Porto Alegre
70, fi-; andar, sala 011. Tel.: 22-3202.

COPACABANA — Aluga-se, aparta-
mento 302 — 1- locação -— Siquei-
ra Campos 241 — 2 salas, 3 quar-
tos, 3 varandas, quarto empregada
e garagem. Tel.: 28-2078. Preço

(1.000 cruzeiros

COPACABANA — Vendo aparta-
mento «le frente, no edifício Alas-
ka, composto dc sala, 2 quartos,
cozinha, banheiro, dep. emprega-
da — Construção na 4? lage.
Preço de ocasião. Vendas a Av.
Rio Branco, 17» — sala 301 —

 Tel.: 52-0707 

COPACABANA — A três minutos
da praia, vendo aparto., jardim de
inverno, sala, quarto, banh. com-
pleto e coz., entrada de CrS ....
120.000,00, restante em prestações
mensais. Vendas Av. Rio Branco,

173. sala 301 — Tel.: 52-0707'.

Leblon
LELON— Aprazível vivenda. Ven-
demos ã rua Sambaiba, próximo à
Av. Vele. «le Albuquerque, ua
parle eminentemente residencial
do Leblon, magnífica propriedade
edificada em centro de terreno de
esquina, com 55,00 metros de
frente, todo arborizado, medindo
aproximadamente 2.300m2. Preço:
CrÇ 2.500 000,00. Visitas e maio-
res detalhes com LOWNDES &
SONS LTDA. Av Presidente Var-

gas, -90 — sala 201. Tel.:
43-0905

LEBLON — Aprazível vivenda.
Vendemos ã rua Sambaiba, próximo
â Av. Vde. de Albuquerque, na

parte eminentemente residencial do
Leblon, magnífica propriedade,
edificada em centro dc terreno de
esquina, ""com 55 metros «le f ren*
te, todo arborizado, medindo apro-
ximndamonte 2.300m2. Preço: 
Cr$ 2.500.000,00. Visitas e maiores
detalhes con. LOWNDES & SONS,
LTDA., Av. Presidente Vargas, 290

— sala 201 — Tel.: 43-0905.

LEBLON — Para entrega imedia*
ta — Veiido» apartamento «le fren-
te, composto de varanda, living,
3 grandes quartos com armários
embutidosj banheiro em cór, dep.
de empregada completa, ótima co-
zinba. Preço Cr$ 730.000,00, com
facilidade no pagamento. Vendas
Av. Kio Branco, 17», saia 301 —

— Tel.: 52-0707. 

LEBLON — Av. Nieinéier — Ven-
dem-se dois ótimos terrenos, des-
frutando de magnífica vista para
o mar e todo o Leblon, um medindo
474 m. por 950.000,00 cruzeiros ã
vista; outro, por 1.050.000,00 cru-
zeiros ã vista. Tratar na «INESA»
— Imobiliária Nova Era S. A. —
Rua Araújo Porto Alegre. 70, 0?
andar, sada 011. Tel.: 22-3202.

1

COPACABANA _ DUQUE DE

YORK — Entrega em 8 meses -

VPn,l«. ótimo aparto, localizado no
in pav. deste edifício, composto

de jardim de inverno, living, sala.

S ótimos quartos, ^P«^™*^i{
banheiros, etc. Preço CrS .30.000,00
Ü!'-Bntrá-da «le CrS 300.000,00 -

O restante a combinar. Vendas Av.

Rio Branco, 173, sala 301 — lei..
 52-0707.

CO PACABANA — Vendemos con-

fnrtável residência para ser entre-
'ue 

vazia. 2 pavimentos, 5 quar-
S. _ 3 salas - copa - cozinha
_ banheiro completo — dependeu-
ciaí5 de empregados — 8Hra/e ~~

jardim e quintal, pre«;«» CrS .....

1.100.000,00 - detalhes na Org.

«D-VNIEL FERREIRA» Edif. Jor-

Baí do Comércio, AvS 
fo 

Bran-

COi in _ 2-» andar — Tel,: 53-38.7

rnPACABANA — APARTAMEN-
rofpARA RENDA - Excelente

1Plica.'ào dc capital cm apartamen-
tos tino médio com acabamento «le

fin„ luxo, em edifício em constru-
nSo á Kua Santa Clara n»._ 313,

composto cada um ^, vestlbulo,

grande salavumplo jardim de ln-

vem» pavimentado a "»"'™°™>J
nuartos eom armários embutidos,
banheiro com azulejos de cor e

pintura a óleo, cozinha pintada a

óleo, quarto e banheiro de empre-

gados. Serviço. Cortinas metálicas
coloridas. Louça vitritlcada. Sun-

tuoso hall dc entrada de 31 me*

tros dc largura, com escadaria i

piso do granlto, e colunas revesti-

das de pedra. Valorização c renda

absolutas. Preços desde CrS . • •• ••

350.000,00 - PREVINAL, COMER*
CIO E INDÚSTRIA S. A. — Bua

da Assembléia, 11, 18.» andar. Te-
lcfonc: 43-4737.

COPACABANA — Vendem-se ã rua

Barata Ribeiro n. 141 bons apar-

famentos com grande financamen*
to em Edifício dc ótima constru-

cão, constando de sala com 1, e

fquartos e garage. Estes apar a-

mentos estão alugados c seus eon-

Zuis já terminados, P»*«^«W
visto em hora previamente eombt
•i-xli* Mais informações com a

imobiliária ESPERANÇA ltda.,

Av. Rio Branco, n. 30 -- H»
salas 1.100 a 1.108

AV. ATLÂNTICA — POsto 3 -

Vendo luxuoso apartamento, em

edifício de. um, apto. por 
findar,

composto de jardim dc inverno

grande living, sala dc jant r .1
quartos. 3 banheiros sociais, copa

cozinha, armários embutido» em

todas as peças, 3 quartos -pu*.

criados e dep. completas. O apto

tem ar condicionado, P«W"'JP»-
das e detalhes Av. . B o Branco.

173 - sala 301 - M.í 53-0,0..

COPACABANA - Compre hoje o

seu apartamento! Vend., MJIK*
toB o _ 3 — 4 c cinco, aparta-

mentos de FRENTE e FUNDOS -

compostos de 1. 3 c 3 nuartos, sa-

la, dependências empregada com-

pletas. Apartamentos prontos e em

«ns de construção. Grande fac -

dade do pagamento e ««*'¦*•«

pequenas ao alcance dc todos. Ven-

das Av. Rio Branco, 118 — s!ua
301 _ Tel.': 52-07t>«.

ZONA SUL - Não pense, compre
hoje o seu próprio apartamento.
Vend.. ótimos c bem situados
apartamentos, em qualquer bairro

desta zona, com um, dois, ou tre»

nuartos. sala, cozinha, b»nhel^,
etc., prontos, em ™n»tru^\\™:
-os e entradas ao alcance dc todos.

Queiram visitar-nos sem compro-
miss-, algum. Vendas Av. U

Branco, 173 — sala 301 — i«-«**
35-0707. 

COPACABANA — Ladeira Taba-

jaras. Vende-se amplo apartamen-
to com hall. grande sala, com

jardim de inverno cnvidraça.lo,-
ótimos quartos, cozinha, banheiro
completo e dependências para em-

pregados. 490.000.00 cruzeiros, com
80 por cento financiados em 8
anos. Tratar na «INESA» — Imo-
biliária Nova Era S. A. — Kua
Araújo Porto Alegre 70, fi* andar,

sala HU. TeL: 23-3363.

COPACABANA — Prox. Av. A^n-
tlca, pasto 3 - ED. CORUMBÁ
— Vendo neste magestoso edifício
no ponto mais central desta Av..
apartamento de fino acabamento,
composto de jardim de Inverno en-
vldrarado. saleta, sala. quarto,
cor., e. banheiro. Área total de cada
apto. 18,5 metros quadrados. En-
trega -m IK meses. Preço a partir
d* f rS 241.000,00 com a entrada «ie
10%, parte durante a construção
e rrande parte financiada. Vendas
Av. Blo Branco, 173 — sala 301

— Tel.: 32-0767. t
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GALIDA
AV. MEM DE SA, ESQ. DE UBALDINO DO

AMARAL (CENTRO)

¦

ÓTIMOS nPDRTBMEMTOS, COM 60 7« PKRN»
ClttüÜS PELO BANCO DELRMARE S. A., EM

10 ANOS, TAB. PRICE.

Edifício de 10 pavimentos, já.em construção.
Apartamentos todos de frente.

i

Situação privilegiada.
Material de construção de V qualidade.

.¦Xlí:¦i^t:A-sv^-'^^'''"'''•:'i'-,*¦¦•--¦¦"-•• - i*--

ENTRADA - JARDIM DE INVERNO - SALA

-QUARTO - BANHEIRO COMFlfeíO
KITCHNETTE

fRECOS DE INCORPORAÇÃO, A PARTIR DE

crs 250.000,00
SINAL 10% - NA ESCRITURA 10% -

DURANTE A CONSTRUÇÃO 20%, EM

20 PRESTAÇÕES MENSAIS SEM JUROS.

FINANCIAMENTO: 60% EM 10 ANOS,

TABELA PRICE.

INCORPORAÇÃO DA

IMOBILIÁRIA DELAMARE

VENDAS
EXCLUSIVAS

Av. Rio Branco 106/108 - 7°, S/ 710, tels. 22-8392 e 52-0532

L.UBI.ON —¦ Terreno — 10x30 —
Vendemos junto â rua Campos de
Carvalho. Documentação em or-
dem, origem dc Una Kita Lu-
doir. Tratar na Ori;. «DAN11X
FBKKBIKAag K«Jif. Jornal do Co-
mercio. Av. Kio Branco, 117, S<*

andar; Tel.: 53-3877

JLKBJLON — Vendo apartamento de
sala, quarto, coz. completa e ba-
nheiro. Èntrcgã imediata — com
a entrada, de Cr.? 80.000,00 c o res-
tante em prestações mensais ln-
feriores ao aluguel. Vendas Ar.
Rio Branco, 178 — sala 301 —

 Tel.: 53-0707. 

JLEBJLOJÍ — ÕTIiMO APARTAME-V-
TO — Vende-se magnífico aparta-
mento de esquina, dando frente pa-
ra as ruas Oe/., Alfredo Kussel e
General IJrquUa. acabado de cons-
truir, para imediata entrega, em
Edifício de 4 pavimentos com 14
apartamentos, constando de: *—
Saia, 3 quartos, banheiro, cozinha,
grande área de serviço, com tan-
que e \V. C. de empregada. Preço
CrS 390.000,00 com Cr.$ 
100.000,00 ã vista e o restante fi-
nancladò em 10 anos. Vér á rua
Dez, Alfredo Kiísscl, n. 78, com o
porteiro e tratar ã rua Chile n.
r>l _ v> andar| Tels: 13-3553 r>.
23-8595 — LUIZ DERENNE & CIA.

LTDA.

LEBLON — Magníficos apartamen-
tos em incorporação. Vendemos
em majestoso edifício em centro
de jardim, dotado de elevador e
nclnerador de lixo, à ser cons-

truído ã rua Timóteo da Costa,
próximo à Av. 'Vde. «le Alliuquer-
que, amplos apartamentos com sa-
leta, 3 salas, jardim de inverno,
3 quartos, 3 banheiros sociais, am-
pia cozinha, dependências de em-
pregada, garage, etc. Preço: CrS
510.000,00 e CrS 540 000,00 com
facilidade de pagamento durante
a construção. Plantas, especifica-
ções e maiores detalhes com
LOVTMIES «fc SONS, LTDA. Av.
Presidente Vargas, 290 — sala 301

— Tel.: 43-0905

Jardim Botânico
JARDIM BOTÂNICO —Vendo em
centro de terreno medindo 11x17,
casa composta de dois pavimen-
tos, com varanda, 3 salas, copa-
cozinha, 3 grandes quartos, 2
banh. sociais completos, em côr
louça estrangeira, etc. Preço CrS
850.000,00 à vista — Vendas Av.
Rio Branco, 173 — sala 3,)l —

 Tel.: 53-0707. 

Botafogo
•BjOTAEOGO -r-. Vendemos o prédio,
ilo ;fe rua' Arnald«> Quintela, 2
quartos — 3 salas e dependências,
aceitamos CrS 170.000,00 de entra-
da e. o saldo em 5 anos. presta-
ções mensais «le CrS 3.779,50 — vi-
sitas internas só com nosso car-
tfto. Tratar ria Org. «DANIEL

FERREIRA»

Flamengo
FLAMENGO — Edifício em cons-
trução à Rua Marquês de Abran-
tes n. 148 — Dois confortáveis
apartamentos, tendo as seguintes
pecas: hall, jardim de inverno,
espaçoso living, 3 ótimos quartos,
sendo um, com varanda, banheiro
completo com box, quarto e ba-
nheiro de empregados, área dc ser-
viço e demais dependências. Pre-
«;os : CrS 450.000,00 o de fundos
é CrS 500.000,00 o da frente. Fl-
nanciamento pelo prazo de 15 anos.
Facilidade da pagamento du parte
nfto financiada. PREVINAL CO-
MÊKCIO E INDÚSTRIA S. A. —
Rua Assembléia ri. 11 — 13? andar

— Telefone : 43-4737.

I
ti

FLAMENGO — Grande oportuni-
dade! Vendo niagniífico aparta-
mento todo pintado a óleo construí-
do para » proprietário pelo grande
engenheiro Dr. Jael de Oliveira, de
frenle, «'.' pav., composto de 2
grandes salas, 0 quartos, 3 ba-
nheiros sociais, copa-cozinha, ade-
ga, quartos para criados, com i-ran-
de área no 7" pav. de 100 metros
quadrados, que também pertence
ao apartamento acima citado. Pre-
ço CrS 1.050.000,00 — Entrada «le
CrS 300.000,00 — e o rest. financ.
a longo prazo. O apartamento est*
alugado por Cr.S 5.000,00 mensais
s/contrato. Vendas Av. Rio Bran-
co, 173 — sala 801 -— Tel.: 52-0707.

FLAMENGO — Entrega imediata
 Vendo ótimo aparto, de frente,

com 3 jardins de inverno, grande
saláo, 8 ótimos quartos, banh. »o-
cia), copa-cozinha, quarto de em-
pregada, etc. Preço CrS 830.000,00

 CrS 320.000,00 de entrada e o
restante financiado em 15 anos.
Vendas Av. Rio Branco, 173, sala

301. — Tel.: 53-0707.

FLAMENGO — Luxuoso e amplo
aptii. vende-se em suntuoso edifi-
elo de um por andar, p/familla
de alto tratamento ou consulado,
ampla varanda p/duas frentes, li-
ving-room, 3 salas, 4 dormitórios,
3 ban. sociais em côr, completos,
copa e cozinha — depend. empreg.
c/ban. compl., área de serviço, ga-
ragem — último preço CrS •
CrS 1.500.000,00 a combinar. Tra-
tar direta c exclusivamente ua
«INESA» — Imobiliária Nova ErA
S. A. — Rua Araújo Porto Alegre,
¦J0  «¦> — s/flll — Negócio rápl-
do e urgente, visitas só mediante

nosso memorando.

Laranjeiras
LARANJEIRAS — No elegante e
futuroso recanto Cidade Jardim
Laranjeiras, a 10 minutos do cen-
tro, vendem-se os últimos lotes de
terreno com uma entrade de 25% e
o restante financiado em 5 ou 8
anos. Cia. Têxtil Aliança Industrial.
Avenida Rio Branco, 151, 8» andar.

Telefone*. 43-0038.

LARANJEIRAS — Rua Stefan
Swelg  Vcnde-so terreno com
12x80. Base 310.000.00 cruzeiros,
com B0<& financiados. Tratar na
«INESA» — Imobiliária Nova Er»
S. A. — Rua Araújo Porto Ale-
t-re 70, fi" andar, sala 611. Tel.!

 22-3263. 
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Santa Teresa
SANTA TERESA — Vendo coníor-
tá vel apto., vazio, ã rua Almlran-
te Alexandrino, 340, com 2 «alas,
SS bons quartos, 2 varandas com
bonita vista, banheiro, ampla co-
sinha c/fogao de luxo, 1 grande
área fechada o dep. de empregada.
Base Cr$ 450.000,00 c/financia-
mento de CrÇ 880.000,00 pela Caixa
Econômica em 15 anos. Chaves
oom o porteiro. Negócio direto c/o

proprietário.

SANTA TERESA — Almirante Ale-
xandrino — Vendem-se dois apar-
tamentos conjugados com 2 salas,
4 quartos, _ banheiros, 2 copas e
cozinhas, 3 quartos e W. C. de
empregada. Linda vista para o
mar. Base 850.000,00 cruxeiros, com
250.000,00 cruzeiros à víffta e saldo
a, combinar. Tratar na «INESA»
_» Imobiliária Nova Era S. A. —

Roa Araújo Porto Alegre. 70, iii
_mdar,.. sala 611. Tel.-. 33-3262.

ATENÇÃO — Tijuca, apartamento
vazio, 1» habitação. Vendemos nn
rua Bocha Miranda, 149 ent. 51 —
3 quartos — sala —; cozlnsa — ba-
nheiro completo, quarto e w. C.
de empregada, área com tanque
aceitamos negócios com institutos
ou facilitamos com Cr$ 100.000,00.
de entrada e o saldo em 10 anos,
tratar na Org. «DANIEL FERBEI-
BA» Edlf. Jornal do Comércio, Av.
Rio Branco, 117 — 2» — Tel.:

52-8877

Grajjjau
ATENÇÃO — Grajaú — Vendemos
na rua Baráo dc Bom Retiro,
1.271 e 1.271 «A» — sólido prédio
de loja com residência de 2
quartos — sala c sobrado com 3
quartos — 2 solas — e dependên-
cias, livre de contrato. Visitem e
venham tratar na Org, «DANIEL
FERREIRA». Edlf. .lornal do Co-
mércio. Av. Kio Branco, 117 —

•ii andar — Tel.: 52-8877

Centro A
CENTRO — Vende-se apartamen-
to vazio, novo, saleta sala, quarto,
kit., o banh., para residência ou
escritórios, preço Cr$ 300.000,00,
sendo 75.000,00 financiados em 15
anos e o restante a combinar.
Chave com o sr. Maciel, rua Leão-
dro Martins, 15 — loja, e tratar
diretamente com o proprietário no

mesmo local.

Ilha do Governador
OU A UO «O VERNADOR — Fre-
guesiá — Vende-se ou troca-se a
Bua Eng. Corlolano — 2 pavíos.,
colunas na frente — 1» pavto.
varanda, salão com lustre de 10
lâmpadas de crintal, hall, copa e
coz., sala de almoço, \V. C. em-
preg., garagem com oficina para
consertos e 2 quartos em cima —
2» pavto.: varanda, 2 quartos com
cofre embutido, han. em louca ne-
gra inglesa e mosaicos, escadaria
de mármore. Reservatórios de água
com bomba automática. Ou troca-
se por casa boa, no Méier, Lins
e imediações. CrS 560.000,00 a
combinar. Tratar na «INESA» —

Imobiliária Nova Era S. A. — Kua
Araújo Porto Alegre, 70, — <i?,

mm sala 611 ~- Tel.: 22-3202.

PETRÓPOLIS — Excepcional opor-
tunidade. Vendemos à- Av. Ipl-
ranga, junto e depois do n. 054
(ao lado do Parque Residencial
Ipiranga) ainda pelo preço de In-
corporação, magníficos apartamen-
tos em edificio de 3 pavimentos
de construção adiantada e em cen-
tro de jardim, possuindo, saleta,
living, ampla varanda, 2 magnifl-
cos quartos, cozinha, dependência
empregada e garage com quarto
para chauffeur. Preços de Cr$
320.000,00 a CrS 400.000,00 com
facilidade dc pagamento durante'n
construção. Visitas diariamente no
local e plantas e maiores detalhes
com LO.VNDES & SONS, LTDA.
Av. Presidente Vargas, 290 —

sala 201 — Tel.: 43-0905

VENDO — duas lindas residências
ft, rua Coronel Veiga, com área rte
7.800 metros quadrados. Preço
Cr$ 850.000,00. Ver e tratar à rua
Visconde do Inhaúma n. 58 — *a-
Ia 1.102 — Tel 43-9482. CARDOSO

GRAJAXI — Rua Borda do Mato
Vende-se residência, nova, mo-

dernn, 3 pavimentos: 1?.: jardim,
hall, sala, living, copa, sala de al-
moço, dependências completas e
entrada para auto; 2'.: saleta. 3
amplos quartos. Tem mais um
apartamento com sala, quarto e
dependência. 1.100.000,00 cruzeiros,
com facilidades. Tratar na «INE-
SA» — Imobiliária Nova Era S. A.

Rua Araújo Porto Alegre 70,
09 andar, sala 611. Tel.: 33-3262.

PETRÓPOLIS — Prédio residencial
de luxo. Vendemos â rua D. Pedro
I, magnífica residência edifleada
em centro de jardim, possuindo 4
grandes quartos com armários em-
butidos, 2 banheiros tle luxo, am-
pio terraço de frente, garage, de-
pendências completas para empre-
gados Isolados do prédio principal.
Preço: Cr$ 1.100.000,00. Plantas e
demais informações com LOWN-
DES & SONS, LTDA. Av. Presl-
dente Vargas, 290 — sala 201. Tel.:

43-0905 „

!'

ATENÇÃO — Apartamento para *er
•ntregue vazio. Vendemos na rua
Blachnelo, 265 o apartamento 208,
quarto — sala — cozinha — ba-
nheiro. Preço CrS 190.000,00 — fa-
cllitamos parte em prestações men-
sais de CrS 1.300,00 — tratar na
Org. «DANIEL FERREIRA». Edtf.
'Jornal do Comércio, Av. Rio Bran-
eo, 117 — 2» andar. Tel.: 53-8877

CENTRO — A rua Costas Bastos,
386 apartamento S.S, 308. Vende-
mos vazio com 3 quartos — sala —
cozinha — banheiro completo — 2
varandas. Preço Cr$ 280.000.00
entrada CrS 120.000,00, saldo em
10 anos, visitem e venham tratar
na Org. «DANIEL FERREIRA».
Edlf. Jornal do Comércio, Av. Rio
Branco, 117 — 2* andar — Tel.:

523877

GRAJATJ — Rua Araxá — Ao
lado do Grajaú T. C. — Vende-
se luxuosa residência de 2 pavs.,
terreno dc 10x40, 2 amplas salas
conjugadas, outra separada, 4 qts.,
copa e coz., banh. social c/piso
de mármore, (2) em côr, garagem,
pintura à óleo. Baso 1.400.000,00
cruzeiros a combinar. Tratar na
«INESA» — Imobiliária Nova Era
S. A. — Rua Araújo Porto Alegre,
70, 0? andar, s/ 611. Tei.: 22-3362.

. Estado do Rio
NITERÓI — Rua Pres. Domiclano

 Ingá — Vendem-se 2 grandes
mansões, próprias para colégios,
pensões, etc, com sete quartos,
copa, cozinha, 2 banheiros, terraço,
grande quintal. Base CrS 500.000,00
cruzeiros cada uma — Tratar na
«INESA» — Imobiliária Nova Era
S. A. — Rua Araújo Porto Alegre
70, 6? andar, sala 611. Tel.: 22-3263.

PETRÓPOLIS — Vendo apartamen-
to no Ed. General Osório, dois
quartos, sala, copa, cozinha, ba-
nheiro e dependências de emprega-
dos. Ver e tratar à rua Visconde
de Inhaúma n. 58 — sala 1.103 —

Tel.: 43-9432. CARDOSO

TERESÓPOLIS — VENDO — Be-
Ussimo Palacete — Centro grande
jardim 1200 metr. todo pronto
muitas flores e árvores grande ya-
ran du 4 grandes dormitórios, cor-
redor, 2 banheiros sociais, 3 sa-
lões biblioteca bilhar, dependên-
cias completas luxuosamente aca-
bado e moblliado e decorado, entr.
Imm.CrS Cm Milhão Cento e
Cinqüenta Mil Cruzeiros, sendo fa-
cilltada parte. Tratar Klo 22-0051
e Teresópolis 2-347 — Dona Glglna.

Sítio em Paineiras —
Estrada de Ferro

Rio Douro
ÁREA — 97.260 m. q.

VENDO sítio em Paineiras com
grande plantação de bananas, ma-
moeiros, cafezal, mandioca e di-
versas árvores frutíferas. O mes-
mo possuo 3 cachoeiras que po-
dem fornecer energia elétrica pa-
ra qualquer indústria, e uma ren-
da mensal de CrS 20.000,00 com a
produção de carvão. Casa ótima
composta dc sala, 2 quartos, cozi-
nha, banheiro completo, etc. Tendo
nos fundos grande galpão. Preço
de ocasião CrS 200.000,00 — com
parte facilitada. Vendas: — Av.
BIo Branco, 173 — sala 301 — Tel.:

 52-0767. 

CORRBAS — Sitio c/73.000 metros
quadrados. Vendo maravilhoso si-
tio, oom belíssimo pomar e jardim,
próx. ao Hotel Promenade, junta-
mente com casa de construção re-
cente, composta de 2 salas, 2
quartos, garagem, etc. Tendo boa
casa p/caseiro. Preço Cr$ 
1.000.000,00 — com grande parte
financiada. Vendas Av." Bio Bran-
co, 173 — sala 301 — Tel.: 52-0767.

ALUGA-SE
Vm apartamento de sala, saleta,
dolr quartos e demais dependên-
olas por CrS 2.500,00 mensais à
rua Nuel Rosa, 16 apto. 202, As
chaves e mais informações com a
Imobiliária Esperança Ltda., áAv.
Rio Branco n. 39 — 11.' and.,

salas 1.106|8. Tel.: 43-3663.

PETRÓPOLIS — Vendo no Centro
casa, com bom terreno e garagem.
— Preço: CrS 870.000,00 — Facl-
llta-se parte — Tratar na EM-
PRftSA ADMINISTRADORA OO
RIO DE JANEIRO, Av. Alt. Bar-
roso, 73 — 13? andar - salas 1.311

— 13. Tel: 22-3708

PETRÓPOLIS — Oportunidade.
Vendemos à rua Olavo Bllac, mag-
nifico terreno com 3.044 m2, ten-
do projeto aprovado para constru-
ção de lindo prédio residencial com
financiamento no valor de CrS
200.000,00 Preço: Cr$ 150.000.00.
Plantas e demais Informações com
LOWNDES & SONS, LTDA. Av
Presidente Vargas, 290 — sala 201

— Tel.: 43-0905

ÁREA — 16.000 m2 — frente de
74 metros, própria para sítio. Ven-
demos na Estação de Engenheiro
Paulo de Frontin antiga Rodeio,
Parque Paraíso, o lote 50 — Iotea-
mento do Sitio Santa Rita 6? Dls-
trlto de Vassouras. Tratar na Org.
«DAND3L FERREIRA». Edlf. Jor-
nal do Comércio Av. Rio Bran-

co, 117 — 2? andar — Tel.:
52-8877

ITAGUAI
«BAIRRO MONTE SERRAT»

Venaemos desde Cri. 20.000,00, os melhores lotes para residência
e veraneio nesta próspera cidade do Ramal de Mangaratiba. Es-
critórlo no Bazar do Povo, ao lado da bomba de gasolina, com
Delfim. No Rio: — Avenida Rio Branco, 18 — 6' andar - Salas _01|t.

BONSUCESSO — BOAS CASAS
Em frente a Estação

VENDEMOS ÓTIMAS CASAS, de 2 pavimentos, tendo no 1»
pavimento: sala, cozinha, quarto e W. C. para empregados e
bom quintal; e no pavimento superior, 8 quartos, banheiro com-
pleto e varanda, â AVENIDA LONDRES, 49 e 53. Sinal de
Cr$ 60.000,00, e o restante em prestações mensais a partir de
Crí. 1.982.80. Ver, no lpcal e tratar na IMOBILIÁRIA LEMOS
LTDA., à avenida Nüo Pecanha, 26 — .b andar — Sala 706 —

 Tel.: 32-1993. 
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DENTRO — Loja vazia. Vendemos
na rua Santana, 77-F — preço de
ocasião, entrada de Cr.. 150.000,00
e o saldo financiado. Tratar oa
Org. «DANIEL FERREIRA»'. Edif.
Jornal do Comércio, Av. Rio Bran-
eo, 117 — 2? andar — Tel: 52-3877

CENTRO — Negócio de ocasião.
Ver.do ótimo o bem situado prédio,
com loja e sobrado, próx. ã Praça
15 de Novembro, preço de base
Cr$ 3.200.000,00 — aceitando ofer-
tas. — Vendas à Av. Rio Branco,

173, sala 301 — Tel.: 52-0767.

Subúrbio da Central
ATENÇÃO — ótima loja, no me-
lhor local da Estação do Biachueio

 Maravilhoso ponto comercial —
Alugamos, com boa moradia aos
fundos. Aproximadamente I30m2.
Ver ã rua 34 de Maio n' 429.
Ofertas a, Praça da República n?
93, 2» andar, sala 202. (Junto ao

H. P. S.í.

APARTAMENTOS — construção
iniciada, próximo a 24 do Maio —
tendo 3 quartos, 1 sala, varanda,
quarto de empregada e demais uti-
lidades. Elevador e garagem. Rua
Valentim da Fonseca, 17 a 21,
transversal ã Vítor Meireles. Tra-
tar na Avenida Rio Branco, 108,
sala 1.005, fone 42-3011. Preços e
condições muito favoráveis, espe-

clalmcnte para militares.

ENGENHO NOVO — Rua Dr. Jo-
blm, n» 112, apt. 201. Aluga-se
apart. com varanda, sala, 3 quar-
tos, banheiro completo, cozinha,
área do serviço e W. C. de «mo-
pregada. Aluguer CrS 2.800,00.

Tratar pelo tel.: 43-2666.

I li

Ire

, t CENTRO — Grande oportunidade!
Vendo 3 casas com metragem dn
15x30, situadas â rua General
Caldwell, próximo ã Av. Presidente
Vargas.- Preço 1.500.000 cruzeiros
(nm milhão e quinhentos mil cru-
ceiros). Entrada 300 mil cruzeiros
« o restante flnanc. a longo prazo.
Vendas Av. Rio Branco, 173, sala

301 — Tel.: 52-0767.

t< 11

CENTRO — Entrega imediata,
frente. Vendo apartamento de es-
quino, composto rie jardim do In-
Terno, . saleta, sala, 3 grandes
quartos, grande cozinha, banh.
completo, quarto de empregada,
etc. Preço CrS 520.000,00 — entra-
da dc Cr$ 300.000,00 e o restante
a Combinar. Vendas Av. Rio Bran-
co, 173 — sala 301 — Tel.: 52-0767.

MEIER — Vendo apartamentos
com financiamento, em construção
ã rua Pedro de Carvalho, junto no
número 98, com sala, dois quartos,
dependências a partir do CrS . •
170.000,00. Construções Valsou,
,Ltda. Avenida Presidente Vargas,
n. 210  Tel.: 52-2546. Vendedor
exclusivo: Aloisio Pinto — Ave-
nlda Rio Branco, 151, sala 1.502

 Tel.: 43-1473. 

CENTRO — Vendo Av. Presidente
Vargas, apartamento composto ile
¦ala, 2 quartos, coz., banh., área
de serv., c/tanque. Preço CrS ...
300.000,0(1 com facilidade no pa-
gamento. O apto. está alugado por
Cr$ 3.000,00 mensais. Vendas Av.
Bio Bra.icó, 173 — sala 301 —

 Tel.: 52-0767. 

ATENÇÃO — Méler — Caehambl
 Casa vazia e posse imediata

— Vendemos boa casa recém-
pintada, a qual assim se divide:
sala, quarto, cozinha, banheiro
completo e pequeno quintal. Preço
110 mil cruzeiros, com facilidade
de pagamento. Ver no local ft rua
Getúllo n? 270, casa VI, chaves ao
lado, nu casa IV. — N. B. —
Apear à rua Clrne Mala n" 33,
onde cruza. Bonde 84, òu ônibus
38. Tratar diretamente à Praça da
Bepúbllca, nf 93, 2» andar, sala
202. Tel.: 42-1663 (Junto ao HPS).

I: •¦«

CENTRO — Grande oportunidade!
Vendo 3 casas com metragem de
13x30, situadas ã rua General
Oaldtvell, próximo à Av. Presidente
Vargas. Preço 1.500.000,00 cruzei-
tos (nm mtlsão e quinhentos mil
cruzeiros). Entrada 300 mil cru-
aeiros e o restante financ. a longo

173, sala 301 — Tel.: 52-0767.

Praça da Bandeira
ABE A 115.000 m_ — Vendemos
em proximidades da Praça da Ban-
delra, zona residencial e lndus-
trlal, frente com mais de 50 me-
tros, cartas para CAIXA POSTAL

N» 3158

PIEDADE — Vendo diversas resi-
dências ã rua Clarlmundo de Mo-
lo, em frente à Estação, preços a
partir de CrS 200.000,00. Ver e
tratar à rua Visconde de lnhaú-

ma, 58 — sala 1.102 — Tel.:
43-9433. CARDOSO

JACAREPAGUÁ' — Vendem-se ex-
celente bangalôs na Granja Pa-
rnlso, à Estrada dos Bandeirantes,
toda asfaltada, logo deopis do Lat-
go da Taquara, com jardim, va-
randa, sala, 3 quartos, banheiro
completo, cozinha, tanque e exce-
lento qulntnl. Empresa Granja Pá-
raiso S. A. Avenida Rio Branco,
151, 8? andar. Telefone: 42-6088.

SAO CRISTÓVÃO — Vendo ótimos
apartamentos prontos para habl-
tar de frente e de fundos, com*
postos de jardim de Inverno, sala,
X, 2 e 8 quartos, coz., banh. com-
pleto, dep. emp., etc. Preço a par-
tlr . de Cr| 200.000,00 — grande
facilidade no pagamento, condi*

. ções ao alcance de todos — Ven-
das^ Av. Rio Branco, 178 — sala

. > 301 — Tel.: 53-0707.
_____ _„__^__^__________

Tijuca
TtJÜCA — Vende-se perto da Pra-
ça S. Pena casa de sólida e re-
cente construção para família nú-
melosa e de tratamento. Informa-

, «Ões pelo telefone 47-5231.

PRfDIO vazio, ã 100 metros da
Fraca Saenz Pena, bem perto do
Instituto de Educação e Colégio
Milhar, tendo 500m2 de terreno, 4
quartos, copa, cozinha, 2 quartos
externos e garagem. Quintal ar-
borhado. Assoalho «Parquet». Ma-
ravilha para família de alto tra-
tamento. Está todo pintado de no-
to e pronto para ser habitado ime-
diatamente. E* na rua Almirante
Coejcrane. Telefonar ao proprletá-

•rio:* 48-8952. Dr. Amaral. Preço:
l.S0j».O0O,00 cruzeiros, que repre-
senjam menos do valor do terreno.

•
TIjJíCA — Rua Gurindiha — Ven-
denj-se dois apartamentos, entre-
ga «m março, um com 3 quartos,
_alà. dependências completas e ga-
ragem. 390,000,00 cruzeiros, com
130^.00,00 cruzeiros A vista e saldo
em 120 ano»; outro com 2 quartos,
sali) e dependências completas,
300»00,00 cruzeiros, com 100 mil
crnkelro* de entrada e saldo em
20 knoi, Tratar na «INESA» —
Imobiliária Nova Era S. A. — Rua
AraAJn Torto Alegre, 70. S? andar,

1 sala 611. Tel.: 22-3262.

JACAREPAGUÁ' — Vendemos â Es-
trada Três Rios, (Freguesia), mag-
nlfica área completamente plana,
medindo 20.290 m2, e tendo de
frente, lOOm. Preço: Cr$ 60,00 o
m2 com .50% facilitados. LOWN-
DES &'S0NS, LTDA. Av. Presi-
dente Vargas, 290 — sala 201 —

Tel.: 43-0905

JACAREPAGUÁ' — Vendemos pró-
dlos residenciais com quintal, aca-
bados de construir com materiais
de lt ordem. Financiamento de 20
anos. Oportunidade excepcional.
Tratar na C. I.i* S. A. Rua do
Carmo, 71 — 2» andar, sala 201

CASAS VAZIAS e acabadas de
construir, 3 quartos, sala e todas
as demais utilidades, rua Ana Te-
les, 98 e 98-A, e 104 e 10Í-A. Pró-
xlmo ao Largo do Camplnho. Ven-
demos a dinheiro ou com reais fa-
cuidados de pagamento. Ver no Io-
cal e tratar & Avenida Rio Bran-
co, n. 108, sala 1.005, fone: 42-3011.

CAMPO GRANDE — Terrenos pró-
xlmo a Pedra de Gnaratlba, cm
prestações de 380 cruzeiros, «em
entrada, em ruas asfaltadas e toda
condução ft. porta. Tratar com
Eduardo, Av. Venezuela, 27 s/817
a partir das 15 horas. Tel.: 23-3158.

Sub. da Leopoldina
ATENÇÃO Penha. Vendemos
com CrS 50.000,00 de entrada e
o saldo em prestações mensais
de Cr$ 1.453,70. confortáveis re-
sidênclas tipo apartamento, sala
_ 2 quartos — cozinha — ba-
nheiro e grande área com tanque
visitem A rua Aimorés, 190 — In-
formações no apartamento 104 com
sr Nogueira, e venham trator na
Org «DANIEL FERREIRA». Edlf.
Jornal do Comércio. Av. Rio Bran-
CO, 117 — Z" «"¦»»" — Teh 52-3877 •

pABANJEIRAS — *^''^_™^HM_rfml&vel valorização. PecasÉ^^^^|gplM-_:_í^_S;
fi, 1Ur__l<1.__B0"lha4Ilb2ngl,a'nhel. dora decoração interna. Luxuoso e

cãTr_W_«Br-n-^ ^píerna
xuoso e espaçosirTriRr do entrada.
Material do primeira qualidade.
Finíssimo acabamento. Fogões e

TJ-ltftlTA
Ia. frente,!

mrá^^T^mmmmmwRrtoa, * bf2 
Jr"entc_^rnV « andares, m.

nheiros. .garage. cto. °"vttl" 
pequenos e grandes. Engenheiro

Bua da Assembléia, 104 — 5» an- * 
u 43.1709. Avenida Rio

dar — salas 512 eol4 — reis.j

casas PARA ENTREGA IMEDIATA VFMI1FM-SF
Rua Barão de Bom Retiro, 1075 ILIIULI.I UL

rZT7.„™ nu.rto va.|Crb 520.000,00, tendo parte finan- . ..„. «„i_ a ouartos.lluz e telefone. Bua Padre Manta,
constando de: sala, 2 quartos, cruzeiros, sen*

banheiro. cozinha, área de. agr^W. rrec 
efMelM^hj|Ut|1 . .
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a visitar a casa que foi construída
para o conforto de sua família.

^^ ó uma dona de casa, sabe apreciar as

Km_y vantagens de adquirir uma casa depois
de totalmente pronta. Qualidade do material,

luminosidade,, ventilação, divisão das peças,
acabamento da obra e outros detalhes, são

requisitos que muito interessam ao exigente
comprador. Por isso, LUIZ DERENNE &

CIA. LTDA., projetou, construiu e só entre-

gou à venda, depois de pronto, êste apra-
zível e luxuoso conjunto residencial,

dotando-o de todo conforto moderno,
inclusive, no mesmo local, de esta-
belecimentos comerciais e um cinema

{ue será dos mais luxuosos do Rio.
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Voga Publicidade

ÁREA RESIDENCIAL
2 salas — hall — 3 amplos

quartos — banheiro em côr —
dependências de empregada —-

jardim — quintal — varandas
e garage.

CONDIÇÕES DE VENDA
Casas de diversos tipos e preços; 50 mil
cruzeiros de sinal e 150 mil cruzeiros na
entrega das chaves e o restante, com lon*
go financiamento, em prestações mensais»

Visitas no local é informações com

.

Rua Chile. 21 - 1.° andar - Tels; 42-3552 è 22-8595

...» _
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VERÃO EM SANTA TERESA
Adquira um apartamento naquele privile-

ciado bairro. Propriedade e financiamento da

«A EQUITATIVA DOS ESTADOS
UNIDOS DO BRASIL»

KUA ALMIRANTE ALEXANDRINO, 97G
Apartamentos e lojas em pleno coração da
montanha, em término de construção, a par-
tir de Cr$ 320.000,00, com financiamento a

longo prazo.
Informações e vendas exclusivamente com o

corretor autorizado

]OSÉ DOS REIS CASTRO
RUA DO ROSÁRIO, 107 — 2' AND. - SJ302

Tel. 43-6041
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MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
ICA SAO JOÃO, 15 - ESQ. 24 DE MAIO, 24ü - TtL.: 48-9211

BLA COXDE DE BONFISl. 280 - ÜAFNZ PESA - TEL.: 28-1381

Cr$

Areia lavada, apr. pelo D. N. h. R , nto 
Saibro tle 1* (Laranjeiras), m3 .',,•••,•*'
Tijolo 10 x 20 x 20 - Especial i*rantto, milheiro
Tiiólo maciQO, milheiro •• 
Tijolo maciço, especial granito, milheiro 
Telha francesa de 2' - milheiro  
Telha francesa de 1«, especial — milheiro
Actuela de canela, de 1", especial — metro 
Alizares de canela, de 1" — metro 
Guarnições de canela, dc 1* — metro 
Marcos'de canela, de 1* — metro 
Vaso sanitário, sinfonado 
Caixa d'água «Eternit», desde 

ífô.iJO
65.00

200.00
450.00
550,00
800,00

.400,00
10.00
4,00
5,ò0

10,50
150.00
250,00

LOJAS PARA FINS
COMERCIAIS

ALUGAM-SE
Conjunto residencial de Vila Teresa

Petrópolis
Informações:

NO DISTRITO FEDERAL:
Serviço de Administração Imobiliária —

Av. Almirante Barroso, 54-14." and. - S/1.403
EM NITERÓI:

Serviço Imobiliário — Rua Visconde de
Itaboraí, 513 — 4." andar

EM PETRÓPOLIS:
Agência do I. A. P. I. — Rua 16 de Março, 222

— Edifício Centenário

TERRENOS DE PRAIA
O MELHOR NEGÓCIO DO MOMENTO ! !

Acham-se à venda na «VILA BALNEÁ-
RIA ITASSUNEMA» — o mais encantador e
aprazível recanto à beira-mar no Ramal de
Mangaratiba (pertinho de IBICUf), excelen-
tes lotes de 15x40, de onde se descortinam pa-
noramas de beleza sem par.

Se deseja ter sua vivenda para fins de
semana ou férias, procure conhecer ITASSU-
NEMA (Estação de Eng. Junqueira •— Ra-
mal de Mangaratiba) antes de ultimar qual-
quer negócio. É lindo e saudável.

Tratar no local com o Sr. Ayrão ou na

Cia. de Urbanização Territorial
R. Vise. Inhaúma, 134 - 4 — S| 430-31

TEL. 43-8578 J

PETRÓPOLIS
VERÃO DE 1952

Apartamentos para ENTREGA IMEDIATA

AV. JOÃO PESSOA

80% FINANCIADOS EM 18 ANOS

Tabela Price
Sala, varanda, 3 quartos, cozinha, área de

serviço, quarto e w. c. de empregado

Vendas eoin o proprietário
Banco Hipotecário Lar Brasileiro, S.A.

Rua do Ouvidor, 90 — 5" andar

I
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NAO COBKAMOS CARRETO

Coiiipletu sortimento de n.adei-as serradas c aparelhadas, -nlodn

as dimensões, cal. cimento nacional e estranfíeiro, ferro, iiuH«-s
ladriihos, manilhas, têllias planas h omluladas dc »W}*0>.;™W
rie -inco e alumínio, aparelhos sanita.ios cerâmica, casas dágua.
tanques, caixas de gordura, fossa;,, tubos Ka,vf1n^.andK0S,mft^
dutns, chumbo, ferragens, esquadrias novas e u-w«1h». "«{«¦"¦•¦
elétrico, material rie ooml.eiro, tintas material «^•*«^>. t«coS
arame farpado, liso « recozido. ftlantemos um «'V««0. "¦^£1 

%CAMIONETE - TAXI - CARG\ para entregas 'mecUatas, à
domioilio, cobrando-se uma pequena taxa adicional.

«EMACOL» LTDA - Telefoner,: 48-9211 e Í8-1537.

UMA GRANDE ORGANIZAÇÃO A SEU SERVIÇO

BOTAFOGO
VENDO CASA. â rua Sã*. Clemente, 250, eom 3 quartos. 2 salas,
•anhelrn, cozinha. 3 varandinhas. quintal a toda a volta, e de-

.tendências de empregada. Área do terreno com üi metros
•luatlrado**. Preço: Cr$ 280.000,00. Sinal de Cr$ 120.000.00. e u

-nsfaiil.-, pagoi em & anos pela Tabela Price. rom juros ric 10%.

«ratar com Milton Rocha, à aveniria Nilo Teçanha. 26 - Sala
- 701 — Tel.: 42-9506. -—

APARTAMENTOS A VENDA
SANTA TERESA

EDIFÍCIO ISIS — linal de construção — Kua Almirante
Alexandrino, «86 — Apartamentos de. Cr.*)! 290.000,00.
Financiamento de "Z0%. Entrada inicial: 15%.

FLAMENGO
RUA MARQUÊS DE ABRANTES, 173 — Em começo de cons-

trução. — Apartamento de 2 e 3 quartos, garage.
Entrada* 10%. Financiado em 5 anos, sem juros du-
rante a construção. Ir. recos a partir de Cr$ 300.000.00.

AVENIDA ATLÂNTICA
EDIFÍCIO MARIA DO CARMO - Construção adiantada. —

Avenida Atlântica. 1.998 — Apartamentos de frente,
riois por andar. Entraria inicial: 10%. Finaneiamen-
to: 15 anos.

. TIJUCA
EDIFÍCIO LOULE' — Construçaí) adiantada. •— Rua Mariz e

Barros, esquina de S-io Francisco Xavier — Apar-
lamentos cie 2 e 3 dormitórios. — Preços a partir
rie Cr$ 400 000,00. Entrada: 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 - ,V ANDAR - TELS.: 42-1777 E- 52-5801.

LOTES EM ICARAI
No «Parque Vital Brasil», no bairro de Icarai, em Niterói, muito
próximo à praia, com farta condução de bonde, ônibus, lotação,

a cinco minutos das Barcas.
EXCEPCIONAL OPORTUNIDADE

Magníficos lotes residenciais no Parque rio Instituto Vital Brasil,
com entradas principais pela rua Dr. Mário Viana e avenida 7

«le Setembro.
Lotes a partir de Cr$ 75.000,00, com 20% de entraria, e o restante.

em 120 prestações mensais.
Os restantes lotes serão vendidos de conformidade com os termos
do acordo realizado entre o Banco do Brasil, e o Instituto Vital
Brasil, ficando assegurada a conclusão rápida da urbanização do

loteamento.
Concessionária exclusiva de vendas:"Organização Lins de Albuquerque"

TRAVESSA DO OUVIDOR, 7 — SALA 301 — TELS.: 52-4359 e
52-4887 — RIO DE JANEIRO.

EM NITERÓI: — No Parque do Instituto Vital Brasil, com os
Inspetores, todos os dias, das 8 âs 18 horas,
inclusive aos domingos.

SÃO CRISTÓVÃO
RUA BONFIM, 262

Vendo ótimos apartamentos, com 3 quartos, 1 sala, cozinha, ha-
nheiro completo, área, entrada de serviço e garage. Preços a
partir de Cr.$ 255.000,00, com sinal de Cr$ 95.000,00, e o saldo em
prestações de Cr$ 3.399.50. Tratar com Durval Verri. na Imo-
biliária Lemos Ltda.. à avenida Nilo Peçanha. 26 — ''andar —
Sala 701 — Tel.: 42-9506. das 9 às 12 e <*|as 14 as 18 horas.

CORRETORES
DE TERRENOS

Temos ainda algumas vagas para com-

pletar o nosso quadro. Pagamos diária
e prêmios substanciais em dinheiro, por

produção, além da comissão usual. As

inscrições serão encerradas poucos dias

antes do lançamento dc novo e grande
loteamento em Meriti.

"OS A" — Organização Territorial S.A.

Rua do Rosário, 111 — 4' andar k«s;

?*ií
<-t«*v

Terrenos em Campo Grande D. F.
lotes rie 12 x 40, a Cr.S 8.400,00. em 60 prestações rie Crt 140,00,
a 20 minutos rie ônibus ria eataçâo. l.-ries ile 10 x 80 dentro de
Campo Grande, a parlir de Cr* 27.000.00. em 84 prestações rie
CrS 321,50, fcem entrada e sem juros, posse imediata. Ver, dia-

riamente. com .1. Mendes, na rua Campo Grande, 116 —
RESTAURANTE ^ASCATA 

— Defronte da estação.,.

PETRÓPOLIS
VENDO EM CORREIAS — Bom clima — Linda casa nova com
varanda, *í salas, 5 quartos <• todas as demais dependências, com-
pletamente mobiliária — Terreno com WOOmií - Preso. ^r*>...
850.000,00 - Seiiri», Cr$ 200.000.00 «nandndog em i 

». an»s e o
restante, parle facilitaria. Tratar na B»U'RÊSA AOMIMMRA-
DORA DO RIO DE JANEIRO — Avenlrin Almirante BarroM*, 7,

— IS» andar — Sala% 1.311,13 — Tel.: 22-8708.

COMERCIÁRIOS
CASAS EM JACAREPAG UA

A RUA PEDRO TELES, junto e ant.-s <ln n* 135, com varanda,

sala, 2 quartos, copa-co/.inha. banheiro e .-trintal. Preço: Cr.*...

ieo.000,00, sendo: CrS 160.0(1(1,011. linan.iadi.s e o restante, a

combinar. Tratar com a proprietária, a avenida Gra.a Aranha,

 206 - Sala 312 - Tcl.: 21-5370.
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S
a melhor oportunidade
PIRA APLICAR SEU DINHEIRO

EM TERRENOS

DE VALORIZAÇÃO GARANTIDA!
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i JARDIM GUARATIBA
.Vi*'.'

A'

1

Na fotografia aérea acima V. tem uma

visão completa do que é JARDIM
GUARATIBA • Uma grande área
situada num dos pontos de maior va-
lorização do Distrito Federal servida

por todos os meios de condução: bon-
des, ônibus, lotações, etc. • Distante
apenas 60 minutos do Leblon pela nova
avenida Litorânea ou do centro da ci-
dade pela estrada Rio-São Paulo • Nes-
sa área V. pode adquirir um magnífico
lote de 600 m2 sem entrada, em 60

ou 96 prestações • Com a primeira
prestação V. toma posse imediata do
leu lote • Pense no que isso representa

para a aplicação do seu dinheiro e para
a constituição de um sólido patrimônio
para sua família • Faça uma visita a

Jardim Guaratiba a fim de verificar,

por si mesmo, tudo o que estamos afir-
mando. • Aproveite, para esse fim, a
condução que, diariamente, sem o
menor compromisso, colocamos à sua
disposição, inteiramente grátis.

>,"¦-:

1
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Pr*«ncha, recorte e envie-nos êste cupom, para « 0^ £^ ML
obter maiores esclarecimentos, m o menor I fl I Ca Hlcompromisso. Nc,: { ll^II

tncf «-*#•.... •••• ....... ,„,.......... -

"*"-" |UA OO «QSÀRIO, iii- 4.. ANDAR-TELEFONE, 43-9993
CltSaéa Tefofon |

•

ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL S.A.

ir Nas proximidades da famosa praia dl

GUARATIBA

Com tôdas as ruas e avenidas já abertas.

Ligado a Campo Grande, centro de

grandes recursos, por uma estrada toda

asfaltada que atravessa o loteamento.

Loteamento Inscrito no 9.° ofício do Reg. Geral

de [móveis, livro 8-C eob n.° 212, de acordo com

o Dec. 58.
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1 PLANTA DO LOTEAMENTO

Em preto:
lotes já Tendidos
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Edifício BATEL
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AVENIDA MEM DE SÁ, 98
JA EM CONSTRUÇÃO

* Apartamento com
vestíbulo

Grande sala-quarto
Varanda
Banheiro completo

PREÇOS DESDE CR$ 150.000,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
$ Sinal desde Cr$ 20.000,00
•fe 24 prestações sem juros durante

a construção desde Cr$ 2.250,00
$ 6 meses após desde CrS 7.500,00

$ 12 meses após desde Cr$ 7.500,00
jfc Na entrega das chaves desde

Cr? 0.000,00
$ O restante financiado pela Tabela

Prlce, 5 anos, juros de 10%
A Com amortizações mensais desde

CrÇ 1.168,60, pagávels a partir de
80 dias após o «HABITE-SE».

PROPRIEDADE E INCORPORAÇÃO DO

BANCO FIGUEIREDO ROCHA S. A.

VENDAS EXCLUSIVA5

Cozinha americana
Dois elevadores
Quatro apartamento

por andar
Acabamento esmerado

-fL —^*/y*^

Construção a cargo da
Cia. Construtora

BAERLEIN S/A.

Ü^yÀmâ^mm berg eu
35;í,,;í ¦¦¦¦ Vi'-' i

Salas - Andar - Inteiro
iVendemos. para pronta entrega, a avenida Presidente Vargas,

lado da sombra, quase na esquina da avenida Klo Branco, um

grupo dc 11 salas, com salntas e banheiro, medindo o total dc

ÜSBm2 de área útil. Teças anlplas, confortáveis, próprias para

instalação dc grande Companhia ou Banco. Lustres colocados.

Wlmeira ocupação. Preço: CrS 2.200.000,00. com grande finan-

fclamento e facilidade para a parte nfto financiada. PBEVINAL

COMÉRCIO E INDÍ1STRIA - Rua da Assembléia, 11 - M»
L __  nndnr — Tel.: 43-4737. [

MEIER
BUA PEDRO DB CARVALHO — Junto ao n* 98

VENDO APARTAMENTOS DE: „nnnft|ul
sala, 2 quartos e dependências, a partir de O^mMM^em
FTOANC1AMENTO ~ EM CONSTRUÇÃO -j A RUA PEDRO

DE CARVAXHO. JTUNTO AO N» 98.
CONSTRUÇÃO DE:

CONSTRUÇÕES VALSAN LTDA.
AVENEDA PRESIDENTE WILSON, 210 — TEL.: 52-2546.

VENDEDOR EXCLUSIVO:
ALOISIO PINTO

AVENIDA RIO BRANCO, 151 - SALA 1.502 — TEL.: 42-1473.

BOTAFOGO
FUTURA AVEND1A REAL GRANDEZA

OCASIÃO EXCEPCIONAL _ ,..;¦-.
Não chegue tarde para aproveitar a última oportunidade de
adquirir confortáveis apartamentos com Perfeita awsMta-
minasfto e insolaçüo, situados na parte já alargada .la avenida
Real Grandeza. Existe apenas 1 no n' 53 — 8 no de n» 61 e
5 no «Jardim Montevidéu», com: 1 sala, 2 quartos flwrtoíe
empregada - 2 salas, 2 ou 3 quartos, W^ %n""PnfS£>'Todos com amplas dependências. Preços: Cr$ 380.000,00 -- CrS...
430.000,00 e CrS 460.000,00. Com pequeno sinal de entrada, e o
restante, financiado a longo prazo. Ver e tratar no mesmo local,

Ionde 

atende-se diariamente, mesmo aos sábados e domingos,
diretamente com o proprietário.

PRAÇA DA BANDEIRA
ÁREA —15.000 M2

Vendemos nas proximidades, área de grande
movimento, frente de mais de 50 metros, car-
tas para: «CAIXA POSTAL» N. 3.158 — RIO.

PRAIA DE MURIQUI
«A COPACABANA FLUMINENSE»

LOTES E CASAS, na Vila Balneária Murlqul. Escritório çm frente
à estacfto, com Domingos ou Décio. No Rio: — Avenida Blo Branco

 18 — 6' andar — Salas 601|2

ESTÁCIO DE SÁ
Vendo ótimos apartamentos, com 2 quartos, 1 sala, cozinha,
banheiro completo, entrada de serviço e área, à rua Machado
Coelho, 105 (junto ao largo do Estado). Visites^-bgMfr
riamente, das 9 às 12 horas. Preços a partir de Cr* 260.0OO,0U,
com un, sinal, e o restante, financiado em 120 Prestações Tratar
com Durval Vcrri, na Imobiliária Lemos Ltda., ft avenida Nllo
íCanhn 20 - 7" andar - Sala 701 - Tel.: 42-9506, das 9 às

 12 e. das 14 às 18 horas. 

CASA VERANEIO - COROA GRANDE
Vende-»* com 3 quartoi, laia, banhí-ir.*; completo e cozinha, va-

randa. ate. — Informações — 29-5654.

RESIDÊNCIA APRAZÍVEL
TIJUCA

Vende-se linda casa h rua Henrique Fleluss 882, a menos de

cinco minutos da Pr. Saenz Pena, em centro de terreno, grande
quintal gramado, com vinte árvores frutíferas variadas já pro-
duzindo, água abundante da montanha, clima excelente e linda
vista. O prédio é do ótima construção, com varanda, uma sala,
três quartos, banheiro em côr, copa, cozinha, garage, quarto
e banheiro do empregada, terraço o um amplo quarto taqueado
no quintal. Preço Cr$ 780.000,00. Vêr e tratar no local com o

proprietário, marcando hora pelo* telefono 48-5986.

\_á* JL« tu* xV*»

TEM A VENDA:

ic TIJUCA
Apartamentos no Edifício «MA-
DRID», à rua Haddock Lobo, esqui-
na Matoso. Dispomos de poucos
apartamentos, em virtude da grande

. aceitação.

JACAREPAGUÂ:
Casas residenciais, para pronta en-
trega, com acabamento esmerado e
materiais de primeira qualidade.
Providas de água quente e fria e pe-
queno jardim. Av. Nelson Cardoso
n. 1.247. Pagamentos financiados.

CASAS DE MADEIRA:
Construímos chalets, tipo suíço, com
madeira de lei imunizada, com pe-
quena entrada e amortização mensal

CISA - CORRETORA DE IMÓVEIS, SEGUROS
E ADMINISTRAÇÕES LTDA.

RUA DO CARMO, 71 - 2? - SALA 201

Construções em geral
Firma construtora aceita construções no Dis-
trito Federal. Reformas e acréscimos, po-
dendo financiar parte do pagamento. Arqui-
tetura e Construções ARITY LTDA. — Ave-
nida Rio Branco, 257,14* andar, sala 1408. Ci-

| qelândia, das 9 às 12 horas e das 14 às 18 lis.

!^^'-ÍZ^
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DOTADOS DE ANTENA ESPECIAL PARA TELEVISÃO!
Incorporação, Construção e Vendas daI

i

CONSTRUTORA SANTA CIARA LTDA

Escritórios:
Rua São José, 50 — 9.' Pav. (Grupo 901)

Telefones: 52-3738 e 52-3731

Facilidades de pagamento durante a construção

EDIFÍCIOS

D'ARTÀ6NAN e MADELON

_

(R. Inhangá, 33-35)

2 Salas
3 quartos
Varanda
Copa
Cozinha

2 banheiros nobres
Quarto e dependências para
empregada e tanque
Área de serviço
Garage

3 elevadores
Acabamento finíssimo, pinturas â
óleo. Sancas e florões em gesso.
— Preços a partir de Cr$ 610.000,00

com Cr$ 300.000,00 financiados
Sinal de Cr$ 60.000,00.

yi*,.: ..,'<:;¦•¦.trssp&y, ' .;"/•* ;•".'¦;'•¦'. ;•".*."";¦/ '¦.'"¦' ^77/'^£~'X'/','-. J^ '*
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(R. Inhangá, 39)
1 sala
2 quartos

—- Banheiro nobre
Copa-cozinha
Varandas

-_~ Quarto e dependências
para empregada

—- Área de serviço e tanque
t

¦—• Garage
—t 2 elevadores

— Acabamento fino, pinturas à
óleo.
Sancas e florões em gesso.

-— Preços a partir de Cr$
400.000,00, com Cr$ 200.000,00
financiados.
Sinal de Cr$ 50.000,00.

Casa ou Apartamento
Pequena família de quatro pessoas adultas, procura S quartos,
sala e boas dependências de serviço na zona Sul de preferência
Laranjeiras, Comes Velho Oferece referêrfclas e fiador Aluguel

até Cr$ 4.500,00. Respostas por favor para 41831 na portaria
 deste jornal ¦

Vende-se a casa da rua
Adolfo .Bergamini, 387, En-

genho de Dentro. Tratar pelo
fêieforíR 38-5352.

Coberturas
clmento-amianto
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JOAQUIM SANTOS PARENTE
Incorporação — Administração e Corretagem de Imóveis

Av. 13 de Maio, 37 -1.9 andar - TeL 42-6402
AGÊNCIA DE MADUREIRA

Acha-se já em funcionamento a AGÊNCIA
X>E MADUREIRA, à rua Maria Freitas n.°
73, 2.9 andar, sala 303, onde, nos dias úteis,
das 8 às llh 30m e das 13h 30m às 18, to-
dos quantos pretendam comprar imóveis nos
subúrbios da Central do Brasil, Linha Au-
xiliar, Rio D'Ouro e Leopoidina, serão aten-
didos com a máxima solicitude pelo meu
preposto FENELON FRANCISCO DA RO-
CHA, cuja longa experiência e tirocínio
constituem garantia segura dos bons servi-
viços que meu escritório se propõe prestar a
quem quer que o distinga com a sua con-

fiança e preferência.

/O» píêíutw "Sonll* t5o «g*™»»

«•nie lubmelidoi a Witti dt »«t»

Mncia • «bsorjôo para pfovor iu«

toe qualidade enMi 0» <Mr«m •»,

Irtgu» aa caniumidotv

__W poro ovei (W*

Fabricamos calhas, tubos, dará-
bóias, chapas para ventilação,
caixas d'água (de 150 a 1.000
Us.) chapas lisas para divisões,

•materiais para cobertura, em
'geral. Executamos serviços com-
pletos de colocação e acaba»
mento dos mesmas,

Leio judicial -- Tijuca Mar
TERRENO

Bairro Tijuca Mar
LOTE SOB O N« 23 DA QUADRA «L» MEDE 23,00 x 37,00

AFFONSO NUNES, autorizado por alvará do MM. Sr. Dr. Juiz
de Direito da 2» Vara de órfãos e Sucessões, Cartório do 3»
Ofício, venderá em lellfto, quarta-feira, 13 de fevereiro de 1952,
às 17 horas, em frente ao mesmo. Espólio de Antônio Theorga.

 Mais informações: — Tel.: 22-3111. 

Domingo, 10 de Fevereiro de 19d|i

BOLSA IMOBILIÁRIA DA
cadastro especializado para
compra e venda de imóveis

De hoje em diante, antes de comprar ou vender um
imóvel, procure a "BOLSA IMOBILIÁRIA" da Cl. A. L
que traz diariamente as melhores ofertas de Compra •
V«nda do Mercado, além de outras oferta? em carteira.

VENDA
ENGENHO NOVO -— Rua Vaz dc Toledo, vendemos para entrega ime»

diala mediante sinal de CrS 1.20.000,00 e CrS 230.000,00 finan-
ciado — ótima casa reformada com 2 quartos, 2 salas, banheiro com-
plelo e cosinlia, construída em centro de terreno de 10 x 10, lendo
entrada para automóvel e uma casinha de quarto e sala, nos fundos,
que poderá dar boa renda.

COPACABANA — Vendemos no Leme apartamento de frente, no Edifício
Mama, em fase de acabamento, com três dormitórios, duas salas, ba»
nheiro completo, cosinha, dependência de empregada, etc. Preço,
Cr«! 730.000.00.

COPACABANA — Vendemos apartamento luxuosamente decorado, dc três
dormitórios, duas salas, dois banheiros, varanda, dependência de cria»
do, no posto 6. Preço, Cr$ 1.000.000,00.

TIJUCA — Vendemos apartamentos de 2 quartos, 2 salas, cosinha, banhei"
ro completo, dependência de criado, e garage. Preço, CrS 310.000,00.

CAMPO GRANDE — Vende-se grande área, com, aproximadamente,
131 .00Gm2. na estrada de Mendanha, junto a grande loteamento.
Facilitasse.

GRAJAÇi Vendemos à rua Rosa e Silva apartamento de dois quartos,
sala, banheiro complelo, dependência de criado, por CrS 2Í?0.000,00,
sendo CrS 150.000,00 de sinal, que podem .«er facilitados, o restante
a longo prazo.

GRAJAfj — Vendemos magnífica residência à rua Sá Viana. n.° 8K, cont
cinco dormitórios, três salas, banheiro louça inglesa, terraços, para»
ge. Preço, CrS 1.000.000,00. Ver no local.

ZONA INDUSTRIAL — Terreno para Depósito ou Oficina, com cerca de
1,500m2, e mais uma pequena casa junto, com algumas henfeilorias.
O terreno fica na rua Ana Neri, junto à Cancela. Preço especial de
CrS 600.000,00, podendo ser facilitado.

TIJUCA — Rua Uruguai, n.° 521, vendemos casa de vila de três quartos,
. sala, banheiro, cosinha, bom quintal, para entrega em 30 dias, me»

diante sinal de CrS 100.000,00 e o restante financiado a longo prazo.
LEBLON — Vendemos à rua Dias Ferreira apartamento ile frente, no ter»

ceiro andar, de quarto, sala, banheiro completo e cosinha, duas varan-
das Entrada imediata. Preço, CrS 210.000,00, podendo ser parte
facilitada e parte financiada.

COMPRA
COPACABANA — Preciza-se de apartamento grande para familia cfp alto

tratamento, de preferência na avenida Atlântica ou ruas perpen»
diculares.

PRAIA FORMOSA E SÃO CRISTÓVÃO — Preciza-se de terreno, mesmo
co» casa velha ou galpão, com, no mínimo, 900m2.

TIJUCA, ANDARAÍ. VILA ISABEL E GRAJAÚ — Preciza-se urgente de
casas «ni apartamentos, nesses bairros, para atender a pedi ilh tle
clientes dc nosso cadastro.

TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIOS EM GERAL
Incorporações o Avaliação • Medições • Re-

Forma e Obras • Projetos • Serviços Geroii

Hipotecas

DEPARTAMENTO PE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS PA

f COMERCIQL É IMOSiLIBRSfl
jiNHANlsá iiòa. ;

Av, Presidente Vargai, 529 * 10.* and. -Tel: 43-4597

Voga Puhilcldad*

TERRENO - BAI1R0 DE FÁTIMA
Vendo com 384 m2. Frente para D. Sebastião Leme
12 x 32. Preço 450.000,00. Tratar com Mostardeiro
na avenida Almirante Barroso, 72 — Sajas 1312/11

Telefone: 22-3708

TERRENOS - 10x40 - CRS 800,00
10% de entrada -- Prestações: Cr$ 12,00 — Posse imediata - Sem juros

Somente êste mês
Terras fertüíssimas para qualquer cultura, a 91) minutos do Distrito Federal, com boas águas, mata,
caça, pesca. Condução rodoviária, ferroviária e marítima. (Só vendemos áreas de 25 lotes,
50 x 200 — 10.000 metros quadrados, para forma ção do granjas). - Rua da Quitanda, 163 - Sala 508.

alho» • lubet
KÍW»rlO»

COMPANHIA 6"ASIIEIRA DE PRODUTOS EM CIMENTO ARMADO ^

.jjs ._ __,.. . aaarf 
JANQi

ÁREA
Vende-se, excepcional, para grande incorpora*
ção, na praça da.Bandeira, 2. OOOm. Cr$
1.800.000,00. Facilita-se. APIA — Rua Mexi-

cõ, 148 — Sobreloja — Tel.: 32-9513.

íkií vendai: Rua Miguel Couio. 40C«. Postal 1924 índer«(o IH.
- T.ii. 23 3931-23-4836- 231662

AM.fcH.1V ÁO CONSUMIDOR. SEM..DI5TR.ÔUÍDÓR .OU $)$mQí^fè!

SANTA TERESA
APARTAMENTO VAZIO

Vendemos ótimo apartamento, com 2 quartos, 1 sala, banheiro
completo, cozinha e W. C. para empregados. Entrega-se vazio até
o dia 10 de março p. vindouro. Sinal de Cr$ 70.000,00, e o res-
tante, em 60 prestações mensais. Ver, à RUA HERMENEGILDO
DE BARROS, 181 — Apt' 207, e tratar na IMOBILIÁRIA LE-
MOS LTDA., à avenida Nilo Peçanha, 20 — 7» andar — Sala

700 j— Tel.: 32-1993.

,.-i.'.;. ;¦¦¦ - feMBBH

BAIRRO DO AISIL
Estrada de Jacarepaguá (antiga Estrada da Tijuca), 6.320 (a um

quilômetro da Freguesia).

JACAREPAGUÁ - FREGUESIA
ÔNIBUS E LOTAÇÕES À PORTA DE 5 EM 5 MINUTOS

Neste local de grande valorização, vendemos os ÚLTIMOS LO-
TES do mais moderno loteamento do Distrito Federal, com tô-
das as ruas JÁ ASFALTADAS e todos os serviços de URBANI-
ZAÇÃO COMPLETOS, PODENDO CONSTRUIR IMEDIATA-

MENTE..
Condições: Uma pequena entrada e o restante financiado em 5 anos

Visitem sem compromisso — Plantas. e informações, no local,
aos sábados e domingos, diariamente no Escritório da

Empresa Construtora Laranjeiras S. A.
RUA SÃO JOSÉ, 50 — 10' ANDAR — TEL. 52-0134
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ÓTIMA OPORTUNIDADE
Vendem-se esplêndidos e espaçosos apartamen-
tos de luxuoso acabamento, em final de cons-
trução, numa rua residencial, com toda con-
dução à porta, constando de 1 grande sala, 2
quartos, quarto de empregada e demais de-
pendências, com armários embutidos. Preço:
Cr$ 300 000,00, sendo 50% de entrada, e o res-
tante financiado a combinar. Ver, na rua Paim
Pamplona, 666 (largo do Jacaré), ou telefonar

para 29-9007, com o sr. Teixeira.

EMBELEZE O SEU LAR...
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Leilão Judicial -.- Glória
Prédio de 2 pavimentos

RUA SANTO AMARO, 187
Edif içado em terreno de 9,00 x 15,00

AFFONSO NUNES, autorizado por alvará do MIM. Sr. Dr. Juiz
de Direito da 2' Vara de órfãos e Sucessões, Cartório do 3'
Ofício, venderá em leilão, terça-feira, 12 de fevereiro de 1952, às
lflhSOnt, em frente ao mesmo. Espólio de Antônio Thenrga. Vide
anúncio detalhado no «.lornai do Cohíércio». Mais informações: —

 Tel.: 22-3111. 

Desempregados chamados ao
Ministério do Trabalho

Compareçam com urgência ao Setor de Agên-
cias de Colocação e Cooperação Econômica

"* ¦—., - . ....-;., --r-r ;:,,:- ... ¦¦¦¦... .,,..^.,m^^^W

lyUV\i^|B^*nr^^ VARANDAS ENVIORAÇAOAS EM:

J^ • MADEIRA • METAL
COSINHAS AMERICANAS EM:

|| J | • ALUMÍNIO

"~" "~ --J • METAL INOXIDÁVEL

Leilão judicial - Ilha do Governador
TERRENO

RUA KUTiQUlO SOLEDADE — Lote 7, <l« Quadra 7

Entre os prédios de ns. 695 c 015

Medindo 10,00 x 51,00

AFFONSO NUNES, autorizado por alvará do MM. Sr. Dr. .Jul/.
de Direito da 1« Vara tle Órfãos e Sucessões, Cartório do 1'-
Ofício, venderá em leilão. AMANHA, segunda-feira, 11 de te-
vereiro de 1951, às 16h3ürii, em frente ao mesmo. Espólio de
Joaquim Luiz dos Santos. Mais informações: .— Tel.: 22-3111.

___^00^^^Êk ^*
KAL* a r o pm o o n d a

f ARPOS %
W MOVEIS E INSTALAÇÕES B
á AV. MARECHAL FLORIANO, 6-S/803 «

(LARGO STA. RITA) 9

disçm:
23-3549^8
PECA A VISITA DO NOSSO TÉCNICO

CASA ACABADA DE CONSTRUIR
VENDE-SE

KUA IXINGA — QUINTINO BOCA1CVA — Em centro de

terreno, com varanda, sala, 2 quartos, cozinha, banheiro completo

e área coberta para tanque. Entrada: Cr.-j. 60.000,00. Restante:

Cr$ 1.720,00 por mês.
TRATAR COM:

IMOBILIÁRIA
Rua Buenos Aires,

IRMÃOS
— Sala 504!I0

DIAS
— Tel.:

LTDA
43-2660.

LEILÃO JUDICIAL
Jaearepaguá

TERRENO. A ESTRADA ÒUERENGUE; SN"
1,.>TE DESIGNADO SOB O N.« 12, DA QUADRA 57

AFFONSO NUNES, autorizado por alvará do Juizo da 2'
Vara de Órfãos e Sucessões, venderá em leilão, quarta-feira,
13 de. fevereiro de 1952, âs 16 horas, em frente ao mesmo.

Espólio de Antônio Theorira. Mais informações: —
 Tel.: 22-3111.

Estão sondei chamados, com urgèn-
cia, ao Setor de Agências de Colo-
cação e Cooperai-fio Econômica, quarto
andar do Ministério do Trabalho, das
12 às Ifi horas, sala (5. os seguintes
desempregados : Carlos Clemente da
Conceição, Crisplniano dos Santos,
Sebastião dos Santos, Osvaldo Paula,
Benjamim de Jesus Gama, Tiburtino
Gomes da Rocha, Luis Gonzaga ria
Paz, Francisco Martins, Joaquim Car-
valho dos Reis. Jorge Rodrigues da
Silva. Valdir José da Costa, Bianor
Gabriel Coelho, Vilasio Pinheiro Gar-
cia, Nataniel Fausto Duarte, Manuel
Ferreira da Silva, Urane Mendes Bar-
hosa, Avalclr da Silva Resende, He-
lona da Silva Freitas, Luisa Gonçalves
Gomes, Eugênio Alves Silva. Antônio
Teles, Wilson de Oliveira, Manuel Pe-
reira, Antônio Alcântara Nascimento,
Euclides da Silva, Clare José de Fran-
ça, Joaquim Tuplnambá Cavalcanti,
Nllton Francisco ria Silva, Edmundo
dos Santos, Nelson Durães, João Ro-
drigues da Silva, Acãcio Cardoso Si-
queira, Isaias Alves Barbosa, Antônio
Maria rios Santos, Sebastião Ma-zael
de Almeida, José Esteve dos Reis,
Alfredo tle Jesiis, Valdir da Silva Gui-
marães, Joaquim de Paula. José Hl-
púlilo de Meneses. Jorge Rangel Brito,
Ablgall Pereira rios Santos, Mário Fa-
ria. Mário Ferreira rie Sousa, Edison
Dibo. Luis da Silva Torreão, Darnlãü
da Conceição, José Maios dos Sanlos,
Êrlca da Silva, Geeilda Dias ria Cosia.
Mirtes Cosia Aires de Oliveira, Inês
da Cruz Oliveira, Áurea Pinlo Gomes,
Genl Vieira rie Almeida, Irene Lima
Barbosa. Nilza Rocha ria Luz, Teresa
Fernandes Nelva, Adilson Meneses
Benlo, Paulo Pereira, Manuel de Me-
neses Araújo. Luís Cosme Soares dos
Sanlos, Silvio rie Sousa Ribeiro, Ju-
rema Pimenta, Ligia Cruz, Samuel dos
Anjos Bastos. Anlónio da Silva,, An-
tônio de Pádua Ferreira, .Fernando Pe-
reira de Andrade, Josmarl Maria dos
Sanlos. Ulisses Maurício «Ia Silvn,
Jofre de Sousa Mota, Anice Latala,
Maria. Adeilde de Assunção —
Joana Ramos Simões — Anaciclo Be-
zorra Monteiro — Sebastião Gomes dos
Santos Filho — Antenor de Sousa —
Pedro Balbino Sobrinho — Luis Lou-
renço ila Silva — Sebastião de Sousa
Ferreira — Jorge Vel — João Pereira
da Silva — Osvaldo l.opes da Costa -
Celso Marl ins Guimarães — Arlindo de
Snusa — Manuel lincha — José Gon-
çalves de Oliveira — Florsina dc Oli-
veira Justlno — Altair Martins — Ma-
ria Madalena Machado — Margarida de
Oliveira de Sousa — .Tovclina Luisa Al-
ves — Airreilo Marlano da Silva —
Humberto Tecdoro da Silva — Manuel
Alves ria Fonseca — Jovino do Nasci-
monto — José Alves — José Pereira
Leito — Mário Pessoa de Lima —
Jair rio Carvalho — Henrique Silva
— Claudlnor Camilo Silva — Osvaldo
dos Santos Rosa — Valvino Guedes

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

Saldo de balanço
Tacos a 40,00 — pernas de serra
mtl. 3,90 Soalho mtS. 45,00 -
Ripas' 1,30. Entrega gem carreto

Rua Equador 3l)fi

NO M R PONTO D E

EDIFICIO
ítllMPONENTE!GALERfC DE LOJAS

•tlCONJUNTOS DE SALAS PARA ESCRITÓRIOS

^•* 
MAGNÍFICOS APARTAMENTOS COM AMPLAS

SALAS,* 2'V-3 QUARTOS e DEMAIS DEPENDÊNCIAS.

mm*mm—mm-.m.mti iiihjiwiiiii ii——w^rJBmm—mm«*^^*^mú-mt--^--mm-m*--m-^m*_**m Ata,,

OBRAS A CARGO DC

DR. ALFREDO BAETA NEVES
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EDI FIC ADORA

d'Olivclra — Leoli de Vieira Chái-ret
— Maria Geralda Gueiroga — Diana
Alves da Cruz — Juvenal dc Sousa —
Pedro de Azevedo Belo — Sebastião
Cândidc de Sousa — Djalma Medeiros
Camargo — João Mota — . José de
Oliveira — José Soares da Silva —
Deocrêmio Pinto dos Sanlos — Drlino
Alves da Fonseca — Cristóvão l.ego
Dantas — Geraldo Magela Cruz — Leia
Dulc» da Silva — Ivo dos Santos' —
Clélia Pinto Ribeiro — Luís Mário
Dias Ribeiro — Emir Ferraz — Fer-
nando Pereira de Sousa — Jerónimo
Paes do Nascimento — Edvsldo Fran-
cisco dos Santos — Luis Queirós da
Silva — Lino Francisco Amaral —
Vállei Braga - Manuel llias Rmlim
Paub do Rosário — Nilton Rodrigues
dos Santos — João Homogênea de
Oliveira — Genisauro Amãnci-, do
Nascimento — José Batii.ta rte Àraú-
jo — Áurea Saião de Almeida —
íris Soares de Alcântara — Aurelinno
Ferreira Lima — Doralino ria Costa
Guimarães — Valilair Inácio Gomes —
Maria Francisca dn Silva — Creu-scli-
na Francisca da Silva — Alcüricmiro
da Fonseca Carneiro — Edson IíorirK
gues dos Sanlns — Wilson Albino —
João Tiindéde Torres — Fernando
dos Reis Santos — Miguel Sunquè
Pereira rie Sousa — Arquimedea Pa-
checo Filho — Pedro Matos da Cos-
tft — Marta Faria — Aprlgin Inácio— Diva Maria Peter Silva — Maria
Lúcia Rodrigues — Marin Engracia
Silva — Antônio Rodrigues Esteves —
Jorgi! Baslos Figueiredo — Valdomiro
.Tones de Oliveira — Cieeio Ma-
nuel dos Sanlos — Manuel Ferreira da
Silva — Miguel Mnnquc Pereira —
Cid Moreira dos Sanlos — Sebastião
Leandro dos Sanlos — ,Jo.,é da Costa
Leão — Manuel Vasconcelos da Sil-
velra — José Daniel Ribeiro — Fran-
cisco Araújo Filho — Sebastiã-a Üomi.
ciano Gurgel — Harry Afonso Amaral

Dorvalino da Paixão — Jorge Pin-
tn ria Fonseca — Alcebíades Alves
Pereira — Edvaldo Machado Melo —
Pedro Paulo de Santana - Cícero Mo-
rais do Silva — .Tuarez ¦Tflvora do
RosTJrio — Benedito Pnulo Filho —
Manuel Calil — Juvenal Benjamim
dos Santos — Pedro Pereira <le Pau-
Ia — José Cardoso Taveira — Vai-
riemai ria Cruz Almeida — Amãnclo
Edésio dos Reis — Pascoalino Gomes

Antônio Pinheiro Barros — Ailton
Jesus rios Sanlos — Mário Luís Gon-
«.'alves — Claudlonor Camilo Silva —
Luis Marlano — Edvaldo Francisco
djs Santos — Alzino Lopes da Cosia.

Amaro da Cruz — Clarlcio Pires
Antônln dos Santos« — Eli Batista

«In Almeida — Amaro Nicolau Leal —
Manuel" «Messias ria Cosia — Antô-
nio Dlnkel — Joãn Nunes Balista —
Manuel Francisco dò Almeida — Vai-
tair Maria rie Jesus — Francisco
Mendes Rodrigues — Isaias Alves
Barbosa — Elvidio Oomes Ferrelr*
Leite Ncto — Emir Ferraz — Luís
Gonzaga Rodrigues — Antônio Lemos
de Sousa — Válter Pais — Artur Al-
molda da Silva — Claudlonor Queirós
Silva — José Estetf — Dario Aniceto

Mário de Sousa — Erotildes Fer-
nandes de Oliveira e Mário Veríssimo
de Barros.

TRAZENDO CÃHTEIIIA ¦ I.Ul-IKSI'.)
NAL E CERTIFICADO DE RESER-
VISTA, DAS VJ ÀS 1-1 HOIÍAS. Gra-
ciliano Silvino da Silva - Artur Conde
Soares —• Valdir Viana — Ten.-Cel.
Manuel Joaquim ria Fonseca Nelo —
Oreslcs Coelho — Francisco Ribeiro —
Esli-rãnia Nunes da Silva — Idalfcio
Leandro da Cosia — Edite Corto Cer-
queira — Oscar rio Jesus Sena Barbo-
s_ _ Abigail Medeiros - Nilza Perei-
r.i «.Ia Cosia — Moacir rie Abreu —
Edson Cavalcante rios Sanlns - Qul-
rlno Luís Silva - l.uis Gonzaga da
Silva — Brnulia M. Rota — Ce-
Una de Sousa Xavier — Ená Te-
rainha Autran — Olaiiio Castilho rios
Santos Lourival Alves Liana, Milton
Amorim Dias, Maria da Cosia Bar-
reiros, Joio Baslos Vieira, Scbasliãn
Lucas Evangelista, Floripes Azevedo
dos. Sanlos, Benedita Maria rie Lima,
Jjosefa Tavares Bezerra, Mlsael Do-
mlngues ria Encarnacào — Joel Duar-
\_ — Dulce Araújo — «losé Porfirio
de Lima — Paulo Bastos Dias da
Costa — Marina Bezerra rie Meneses

Diná de Almeida — Manuel rio
F. Silva — Maria Pereira Chagas —
Antônio M. do Carmo o Geraldo Ma-
rlark, Carneiro. ^_

CAMIONETE
PICK-UP.

Vende-se último tipo, o que l>é de
mais moderno. Com <i sr. Cnmillo.

Hua Conuc «le Bonfim 855 —
Tel.: 28-3908

Apartamentos
no Centro

Vendem-se, eom griindo financia-
mento, apartamentos do sala e
quarto e sala e dois quartos em
edifício de sólida construção íi rua
<lo Itlachuelo r., 353, estão aluga-
dos, portem com contratos termi
nados, podendo ser visto em hora
previamente combinada. «Mais in-
formações eom a IMOBILIÁRIA
ESPERANÇA LTDA., av. Rio Bran-
co n. 39 — 11.» salas 1.106 a 1.108

CATETE
CATETE — Oportunidade única
no Mercado Imobiliário. Ven-
demos apartamentos tipo casal,
com quarto, sala, banheiro com-
pleto em magnífico edifício já
em construção, cujo pagamento
será feito em prestações men-
sais de Cr$ 1.500,00 e pequeno
sinal. Informações, detalhes e
reservas, com Carvalho ou Me-
nacker à Avenida Presidente

Vargas, 529 — 10".

4 BOMBA
ATÔMICA

CONTRA AS BARATAS

Não se guardam
ÈL ?

coisas
inúteis

o lixo deve ser
queimado diariamente

no INCINEX
í'o» edilicios de apartamentos,
hospitais, catas de saúde, hotéis
restaurantes, fábricas, etc, o
«cúmulo de lixo com o perigo
dos insetos, é um problema
que Incinex resolve! f" a
tinir--* íncinerador pré-íabnea-
do, que funciona com gás, óleo
ou querosene. Incinex queima
o lixo com economia, rr '¦- 

é
de pequeno consumo de com-
bustível. As câmaras, muita
amplas, impedem a obstrução.
Incinex é garantido pela fabri-
cação Werco, de longa expa-
riência ™ calor industrial

ESTRADOS l-AKA <_ELA1)£1RAS
Proteja «ua geladeira com ui«i lindo
("«.tradn dp madeira com rarretilli» <
linurailii. pnra facilitar n liriippzn da
ropa, a refrlEcraçàn dn mnlor c ron-
tm a ferrugem, Knlrfiraiuns a dnml*
cí lio. Tel.: 4i-rr,21 — Gilberto. r<-
.lii»ms a (linipiisAu .Ia geladeira e m...
ca oh p_"*s ri,i mesma. Hua flu Rosário,
.1(18, 1'* andar b. (i. Diri-tainrnt)-
1H8, 1' andar. S, II. Diretamente «In
Fabricante ao Consumidor, Entregamos

a domicílio.

COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
FORNOS

WERCO
Rio. R. Gil. Gurjáo, 182, fim 48*8021
S. Paulo: R. Flortncis _«Abreu, 157,

S/1010, fone 36-7878

LEBLON
Apartamento de luxo — Pronta entrega

Vende-se, novo, 8" _uk1.ii*. fronte avenidn
3 quartos, 'i salas, amplas dependências e
o mar o montanha. CrS 850.000,00. 1'arti

Ataiilln dc 1'aiva, com
\ista deslumbrante para
rinanclnda a uoniblnar.

APIA — Kua IMéxico, 118 — Tel.: 32-9513

LEILÃO JUDICIAL
OSVALDO CRUZ

Terreno sito à rua Cataguazes s/n
AFFONSO NUNES, autorizado por alvará do Juizo da V
Vara de órlãos e Sucessões, venderá ent leilão, sexta-feira, IS
de fevereiro do 1952, às lii horas, em frente an mesmo, terreno
lado par da rua, fazendo esquina com o lado impar do beco
Manuel Aires, loto n" l(i'., medindo «S.SII por ¦..'.,110 do lado dl-
reito e 22,40 polo lado esquerdo. Espólio de Francisco Ferreira

 Corrêa. Mais informações: — Tel.: 22-3111. 

I

I

Bolos - Salgados
Quarta-feira, dia 13 -— Aula
de lindo ramo para vestido» em

flores de pelica.
Quinta-feira, dia 14 — Leque

• de arroz (salgado) .
Rua Visconde de Abaeté, 138 •
apar.' 301 — Tel.: 28-7459.

ADMINISTRADORA
FLUMINENSE S.A.

Fundada em 1924

ADMIJMSTRAÇÃO BE IMÓVEIS
COMPRA E VENDA — CONSTRUÇÕES

RUA DO ROSÁRIO, 129 — 1. ANDAR
Tels.: 23-5514 e 43-8110

RECEBEMOS DA AMERICA
Uma nova remessa

de refrigeradores

m

JiIpI
wm

-^¦«->_^- i*-^^ [r^l</iii, | f\_x*N^^^«---P^^^^^^^^^-««l__^^^^^.__P^-^^_^^^'-.^^--^^--^^^P

l

da famosa marca

GENERAL^) ELECTRIC

entre os quais os tipos
econômicos de 6 e 10 pés

Preços nunca vistos
GARANTIA REAL DE 5 ANOS

PALÁCIO DAS GELADEIRAS
RÜR DB ISSEMBLÉiB, 105- LOI»
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Internato — Feminino
Kducandário Esperantista, aceita internas de 5 a 15 anos — Ins-
talaçoes modernas — Rua Silva Rabelo, 65, esquina da rua Medina.

 MÉIER. 

Võss
uma máquina portátil
que faz o trabalho de 
máquinas de escritório =

== material Insuperável
S acabamento elegante
=§ toque leve_ e suavey0
S a venda
55 nas casas do ramo

/xSawsi ÍÉb^ãfl ff-^>:

Representantes «xe/ujiVoi:
= REPR. ARAPONGA LTDA.

AV. PRES. VARGAS 463-A • 10.» • RIO
FONES: 43-9422 • 43-8159

Cerca de 60 milhões de cruzeiros para
a Saúde Pública no Brasil

No norte do país, o sr. Kenneth Iversoiv presi-
dente do Instituto de Assuntos Interamerica-
nos — o Brasil, como exemplo de cooperação e o

programa de assistência técnica

^ *¦*-*-». mm atm^mWmmV ' Wil. vWO BARCO' JK^>DAS . oBÊx ¦
iíuso|s jHBb6-
aí ««mas nrmíPíETAçclS^^-^^^^^^^**3
MS OÍMJIJK ASTROS T» * W» ^^» S^^d

"' ^L*&Ê^^^^' t>*° "***** * m
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Em companhia do sr. Ernani Braga,
iliretor do Serviço Especial de Saúde
Pública, encontra-se, desde domingo
passado, em visita ãs realizações da-
quele Serviço no Parfi, o sr. Kenneth
R. Iverson, atual presidente do Insti-
tuto de Assuntos Intcramerlcanos, or-
ganismo norte-americano, com sede em
Washington, o principal executor do
chamado programa de "Ponto 4" para
a América Latina.

A 31 de marco do corrente ano. com-
plctará ÍO anos de atividade o citado
Serviço Especial de Saúde Pública —
o S.E.S.P., que resultou de um acôr-
do entre o Instituto de Assuntos Inte-
ramericanos e o Ministério da Educa-
ção e Saúde.

A AÇÃO DO INSTITUTO-
Quando de sua passagem pelo Rio, o

sr. Kenneth Iverson resumiu, de modo
geral, o programa atribuído ao Insti-
tuto sob sua direção. Lembrou que a
ação do I.A.I.A. se faz presente em
vários países latino-americanos, sendo
de maior valor, pela qualidade, o tra-
balho realizado no Brasil, através do
citado S.E.S.P.

O prestigio do Instituto em Washing-
ton atingiu a tão alto grau que, ao
serem organizadas as atividades de tipo
Idêntico que os Esatdos Unidos man-
têm em quase todos os países, ficou
decidido que seria o Instituto de As-
suntos Inleramericanos o organismo in-
termediário para a América Latina,
pelo qual aqui se faria presente n Ad-
ministração de Cooperação Técnica, que
é a repartição encarregada de assun-
tos por determinação do governo nor-
te-americano.

60 MILHÕES PARA O BRASIL
Durante este ano fiscal, que vai ati

30 de junho do corrente ano, o Insti-

Farmácia - Tijuca
Proprietário necessitando retirar-
se com a máxima urgência para
o interior, vendo moderna farmft-
cia, em ótimo ponto, bom estoque,
ótimas vendas com maiores pos-
slbilidndes. Facilita-se parte. Tra-
tar diretamente cum o sr. Hilton,
& rna Conde de Bonfim, 155-B, a

qualquer hora. •

tuto de Assuntos Interamericanos dis-
porá de quase 400 milhões de cruzei-
ros. Para o Brasil, cêrcn de 60 mi-
lhões de cruzeiros custearão as ativi-
dades do programa de assistência téc-
nica, tipo "Ponto 4", de Truman.

Um dos motivos da viagem do sr,
Kenneth Iverson no nosso país, aliás,
é ver se aqui pode ser localizado um
dos projetos "regionais", Interessando
a mais de um país latino-americano.

A participação brasileira seria, assim,
bastante acentuada, e os exemplos oo-
lhldos com as atividades do Serviço
Especial de Saúde Pública, nos seus dez
anos do existência, serão, por certo,
apontados como fatores positivos para
um melhor entendimento entre os dois
países.

ROMPAS USADAS
COMPRAM-SE A 00MIÜII0

Telefone: 22-5568

¦ REMESSAS GRATUITAS DE,DlHHEIR0
-'¦' PARA MIÍIÁSiS^PAÜLO^Danara
^ODUCÃOsjt
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MOVIMENTO GERAL SUPERIOR A

UM BILHÃO DE CRUZEIROS
'ABERTO 

0 DIA tODO
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MÁQUINAS DE COSTURA
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32-10fifl — CASA IRENE - RUA ESTAGIO DE SA, 1153.

VIAGENS?
Aéreas, Marítimas e Terrestres

Para qualquer ponto do País «c do Mundo
RESERVA DE PASSAGENS E PREPARO DE TODOS OS

DOCUMENTOS. INFORMAÇÕES GRÁTIS. BASTA
TELEFONAR — 32-9513 — A P 1 A -

RUA MÉXICO, 148 — SOBRELOJA.
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Grande living, saleto. 3 quartos, varanda, armários err

bufidos, banheiro, cozinha, boa área de serviço, depen-

dencías de empregados.

ENTREGA EM 12 MESES

FINANCIAMENTO A tONGO PRAZO

GRANRE FACILIDADE OE PAGAMENTC

DURANTE A CONSTRUÇÃO

MATERIAl OE PRIMEIRA QUALIDADE

ACABAMENTO ESMERADO

tfM eiEVAOOR SOCIAt

OM ELEVADOR DE SERVIÇO

i • GARAGEM

detalhes;Paro maiores

n EDIFICADORA S. A
*. AV. PRESIDENTE VARGAS, 509 - 15.° - MO

ÍTEL. 4 3-2 47 0

MAIS
>ffiL,já^^s? PARA O BRASILí

Todos conhecem a situação calamitosa do cimento no Brasil. Enquanto o consumo, no

ano de 1951, estava previsto em 40 milhões de sacas, era a nossa produção estimada

em apenas 26 milhões, daí resultando um "déficit" de 14 milhões de sacas, a dificultar

o progresso do país.

E que fazer para resolver êste problema? Os controles, os protestos e mesmo as

importações, estão longe de ser a solução definitiva. Esta se encontra unicamente

no aumento da produção nacional.

Foi considerando a magnitude desse problema, para cuja solução a Cia. Brasileira

de Ligantes Hidráulicos deseja contribuir, que se buscou a competente cooperação

técnica e financeira do grupo administrador das Cias. "Halliburton Oil Well Cementmg

Corp" e "Halliburton Portland Cement Company", dos Estados Unidos, sob cuja

orientação e supervisão será construída, instalada e administrada mais uma grande

e moderna fábrica de cimento no Brasil.

Para a realização dessa importante indústria, obteve a Cia. Brasileira de Ligantes

Hidráulicos um,financiamento, já oficialmente aprovado, eom o "Export and Import

Bank of Washington" de 5 milhões de dólares - 100 milhões de cruzeiros - a sef

resgatado no prazo de 10 anos, a juros de *.%% a**-, com amortizações vencivel» a

partir do terceiro ano do efetivo funcionamento da fábrica.

O grupo responsável pela execução desse empreendimento, deliberou proporcionar

ao público brasileiro a oportunidade de participar em até 2/3 das ações represente-

tivas do capital da Cia. Brasileira de Ligantes HidráuUcos, que se destina a produzir

mais cimento para o Brasil e excelentes lucros para os brasileiros.

A CIA. BRASILEIRA DE LIGANTES HIDRÁULICOS está au-

torizada a funcionar como empreza mineradora pelo Decreto

Federal n.o 27.090 de 25-8-1949.

Jazidas situadas em Euclidelândia - Estado do Rio-com reservas

calcáreas calculadas em 400 milhões de metros cúbicos. Direito

de Lavra outorgado pelo Dec. Fed. n.o 28.712 de 6-10-1950.

O minério, depois de transformado em 'lama calcárea», será bom-

beado para a fábrica em Macaé, através de um «pipe-line .

Transporte do cimento a granel da fábrica aos princip-ls centros

de consumo. Unidades ensacadoras no Rio e em Santos.

Contrato de Construção já assinado com a •'Halliburton Brazilian

Construtlon Co." Prazo: 18 meses.

I

4**t$nlS*v

•ArcoArtusl

"TO»Hs***

Cia. Brasileira de Ligantes Hidráulicos
IN/C/O DAS SUBSCRIÇÕES: II DE FEVEREIRO DB 1952

distribuidores exclusivos do aumento de capital: .

ROXO LOUREIRO S. A.
~- BANQUEIROS DE INVESTIMENTOS —

il*--, B0*=r*,18í-F.n.., tMM -3S.«.54.3!-0476-E„d.T.lear.,"ROtOU»-S.PAULO

No Rio - Encarregados da Distribuição:

F. VILLAS BOAS - J. AZEVEDO FAGUNDES

Rua Araújo Porto Alegre, 64 - 4.° andar - Fone: 42-2532
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IP" BIG VENDA 1

f§£, "'» EXPOSIÇÃO CIRIOCI /§F

ENTRE NO CORDÃO COM UMA FANTASIA D'A EXPQSKÀOI

Fantasias e Trajes Sportl
Espetacular apresentação n'I Exposição uanuua...
-de modelos bem originais... para êste Carnaval!

ESCOLHA NESTA MARAVILHOSA COLEÇÃO D'A EXPOSIÇÃO CARIOCA A SUA

FANTASIA BEM ELEGANTE... E ORIGINAL... LEVE... E POROSA... PRÓPRIA PARA
O CARNAVAL CARIOCA I

iP-

"•-%

CONJUNTO
"BALANÇA . MAS NSO CAl"
CALÇA comprida em superioi .tro-
picai  $ 90a,

CORPETE •em alça com barbatana
em Pique estampado .. i... $ Bo»,

BONET de Jockey, em brim com
ilhozes ...  $ ?«9

V .^MAt****-*
CONJUNTO completo: $ 200.

«p

Tôdas as peças são vendidas
também separadamente

MACACÃO DO SAMBA
Etn superior gorgurão "Pra-

iana". Manga japonesa. Fe-
cno eclair eni toda a frente.
Lindas combinações de cô-
res. Tams. 40 a 50.
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MARINHEIRO DO AMOR
COM BOLERO

Em superior gorgurão 
"Praiano"

azul-marinho. Busto trabalhado
com galão em cores. Vermelho e
branco. Original gola pontuda,
cobrindo um dos ombros. Bolsos
bojudos e cinturão largo com es-

trelinhas. Pode ser usado com ou

holero, sem Gorro azul-marinho.

CONJUNTO PESCADOR
BLUSA am luperior malha fio de
Escócia  $ 09a,
CaLÇa 3/4 em gorgurão "Praiana"

 $ 78,
CAPUS e faixa em malha fio de
Escoei» listram» com franja $ 59,
COLAR "Yemanja" em conchas
coloridas '.  $ ¦"»
CONJUNTO PESCADOR completo

$ 185.
""ôclas as pecai são vendidas

também teparadas.

MARUJO DO "HAWAÍ*

BLUSA azul marinho em ma-
lha fio de Escócia.... $ 45,

CALÇA comprida em gorgurão
"Praiana"  $ O09

GORRO marinheiro.. $ 12,

COLAR Hawaiano .. $ 12,

MARUJO do Hawai completo

:/\
< ~

4 *o,

Conjunto "SASSARICANDO"
CORPETE franzido em Lastex
preso sob palavra  $ 78,

SHORT en. gurgur&u 
"Praia-

no  * 49f

BONET de Jockey em palha de
milho com friso de cor $ 39,

COLAR de contai, em Tecnni-
color  $ 29,

CONJUNTO SASSARICAN-

DO completo .. t IoO«)

Tôdas as peças, s&o
vendidas também

•eparadaa.
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Tamanhos de

40 a 50 $ 295,

Tôdas as peças são vendidas fi
tamhpm spnaraHas.

SÔ PARA SENHORAS
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ABERTA TODAS AS 6*5 FEIRAS ATÉ

9 HORAS DA NOITE I

•vj
LGO. CARIOCA, ESO. G. DIAS C-OêM

A SENHORA TEM CRÉDITO O EXPOSIÇÃO CARIOCA... EM IO MESES!

Domínio. "M ^r Fevereiro ti.» 195'
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Com a direção tio SAPS

•ÍD.9S6 COMPRA 1)K MANTEIGA TA-
RA REVENDER — Clientes

da barraca do KAPS, no bairro do
Zumbi, ilha do Governador, queixam-
ae de aue, em dia ria semana nas-
sada, foi posta â venda naquele posto
a manteiga de procedência holandesa.
Acontece, porem, que para um só ire-
gués foi vendida uma partiria rie cln-
quenta quilos, diminuindo sensivelmen-
te o estoque que se presume dostin.-irio
?. ser vendido a retalho para as fa-
mllias e nfio por atacado, com evirien-
tes prejuízos para aqueles que com-
pram para consumir c nao para re-
vender.

Com o Serviço de Trânsilo
29.9S7 MOTORISTA AUDACIOSO —

No dia 4 do corrente, cerca
das llh40m. o motorista do carro par-
tlcular n. 13226, que estava acompa-
nbado de uma senhora, esteve na imi-
nência rie atropelar uma senhorita na
esquina das ruas Conceição e Luls rie
Camões, evitado o acidente por um
transeunte, que segurou fortemente a
moca, desviando-a ainria em tempo, das
rodas do veiculo. Advertido o moto-
rlsta Imprudente de que ao virar a
esquina devia ter acionado n buzina,
retrucou êste em termos descorteses.
Como anotasse o número do veículo,
disse ainda o motorista em tom de
mofa e pouco caso pelos regulamentos
que o número servia para «jogar no
bicho-». Km face da imprudência e ria
atituri- do motorista deseducado, pede
o leitor para o caso a atenção de quem
de. direito.

29.ÍJSS PREJUDICADO O PÜUL1CO —
Em face ria medida anuncia-

da pelo Serviço rie Trânsito fazendo
voltar os bondes das linhas !' e 30 da
rua Cortines Laxe, adiante rio Arsenal
de Marinha, reclamam vários leitores
que a suspensão das viagens atê a
Praça Jilauã ocasionará grande prejuízo
para o público, que niio terá outra
condução da Lapa, da Praça 15 de
Novembro ou do bairro do Catete para
a referida praça. Todos os passageiros
que se serviam daqueles bondes, de-
pois da Praça 15, se destinavam ge-
ralmente à Praça Mauá, de modo que
,, ponto terminal fixado para a des-
conhecida rua Cortines Laxe quase que
r.iio interessa á população, sendo pos-
slvelmente rarlsslmos os que vão para
aquele destino ou mesmo para locais
intermediários. Apelam, assim, para a
direção rio Serviço de Transito pedindo
reconsiderar a mediria rie extinção dos
linhas de bondes !l e 3(1 para a Praça
Mauá.

2Ü.USU riUMLKH ADA A CONDUÇÃO I
l-AKA AS BARCAS — Qucl-
xam-sc de «nic. diante das me-

didas rer-*ites que afetaram o tráfego
na Praça Mauá, ficaram eliminadas as
linhas'rie .'ondes que conduziam á Pra-
ra Í5 de Novembro, de grande utill-
dade para o público. K' intensivo —
observam — o movimento dc passa-
geiros entre a Praça Mauá e as Barcas
ou Praça 15 de Novembro, senrlo fácil
avaliar quão prejudicados ficam quan-
tos moram ou exercem atividades no
largo trecho compreendido entre a par-
te final da Avenida Rio Branco, o hair-
ro da Saúrie e o Cais rio Porto, recla-
nando providências.

•9 9911 KSTACIOI.AMIONTO KM LO-
CAL INADEQUADO — Ape-

iam vários leitores para o Serviço rie
Trânsito no sentido rie evitar o esta-
cionamento de automóveis na estreita
faixa asfaltada da praia rio Arpoador,
o*le os veículos permanecem em duas
filhas, produzindo o congestionamento,
o que ocorre principalmente nos dias
rie maior freqüência á praia. Também
reclamam contra a falta de policlamen-
to no local, onde banhistas deseduca-
dos praticam abusos c jogam futebol

Com o Departamento dos
Correios e Telégrafos

•-9.991 ACUMULO DK SERVIÇO E
FALTA DE PESSOAL — Quei-

xam-se de que, apesar da vigência da
lei de reestruturação do 1JCT ha cerca
de um ano. até agora não íoi arimitido
o pessoal necessário para o serviço de
distribuição de correspondência, nota-
damente carteiros, ocorrendo, em vir-
tude do acúmulo de serviço, o conse-

quente atraso na entrega ria correspon-
dência. Alega-se que depende ainda do
Congresso as providências contidas na
lei de reajustamenlo, o que nao pode
ter fundamento, trntanrio-se «te uma
lei em vigor, votaria pelo Congresso
e sancionada pelo presidente Dutra. Os
recursos para custeio, pagamento dn

pessoal e melhoria dos serviços, sâo
os que provêm rio aumento de todas
as taxas que o público vem pagando
desde quando a lei entrou em vigor,
devendo a sua arrecadação atingir ele-
vada importância, suficiente para- aten-
der a todos os encargos.

Com a IAm pesa Urbana
29 992 DESIMOIO DE LIXO NA VIA

Pt;BLICA — Reclamam mora-
dores da rua D. Geraldo contra o des-
pejo rie lixo na .via pública, do lado
do Arsenal de Marinha, por baixo do
muro do Mosteiro rie São Bento, p«-
dindo providências no sentido de ser
feita a remoção ria Imtindlcie.

Com o Serviço de Trânsilo
e o Departamento de

Concessões
29.993 OS LOTAÇÕES NAO CHEGAM

AO FIM DA LINHA — Es-
crevem-nos reclamando contra o abuso
de motoristas da linha de lotaçõets Vaz
Lôbo-Candelàrla, que só trafegam atê
o Largo de Vaz Lobo quando condu-
zem passageiros com êsse destino.
Quando não é assim — observam — o
auto-lotaçao faz a volta em Vicente
de Carvalho ou na Circular da Penha,
enquanto que, no final da Unha. »m
Vaz Lobo, numerosos passageiros
aguardam, horas a fio, a chegada do
veleulo. Em face rio abuso, apelam
para a autoridade competente pedindo
providêncls.

29.991 NAO CHEGAM AO PONTO
. TERMINAL — Escrevem-nos

pedindo providências às autoridades
competentes no sentido de pôr têrmu
ao abuso de motoristas dos auto-lota-
Cfies rias linhas Matift-Padre Nóbregn
(Botija! e Padre Nóbrega-Mauá (final
de Padre Nóbrega 1, os quais sempre
voltam do meio rio caminho com pre-
juizo dos passageiros que esperam os
veículos nos pontos do Itinerário apro-
vado pela repartição competente.

(.'«ni a Prefeitura
29.99.5 COMPRAM ACUA POR ALTO

PREÇO — Em face da situa-
çâo aflitiva em que se encontram, ad-

quirindo latas d'água ao preço excro»
tante de dois e três cruzeiros, mora
dores da rua Paula Nei, no Realengo
dirigem um apelo ao prefeito no sen»
tido de mandar instalar uma bica pari
abastecimento da mesma rua e arljn..
cênclas, sendo o local mais Indicndi
para a mesma instalação o trecho lnl
ciul daquela rua.

Com o Hospital dos Servi-
dores do Eslado

29.990 OS .MlíDICOS CHEGAM ATRA
SADOS — Escrevem-nos: <;E

realmente lamentável o que se pa-;;»
nos ambulatórios do H.S.E. Os doen
tes, para conseguirem ficha de. con
sulta, chegam dc madrugada. Entre-
tanto, os médicos quase sempre che
gam, para atendê-los, com atrasos di
1 ou 2 horas. Nem o Ambulatório dl
Emergência escapa dessa falta de no»
ção rio cumprimento do dever. Faz-!«
mister, portanto, uma fiscalização mal!
severa ria direção daquele Hospital».

Com a Limpeza Urbana
29.997 NAO RECOLHEM O LIXO —

Escrevem-nos, apelando pari
quem de direito, no sentido de mandai
retirar o lixo que se acumula no Inte-
rior rias casas, na rua Almiranti
Cocitrane, na Tijuca, onrie exala mat
cheiro, formando também focos dc mos-
quilos.

Com o administrador do
Edifício Luci — Avenida
Copacabana n." 1.096 e o
Departamento de Ãguas

29.ÍJ9S CULPADO O PORTEIRO PEL<
FALTA IVAOUA — Moradores

do Edifício Luci Luis Cláudio, sito ê
Avenida Copacaliana, n. 1.096, quei»
xam-se dc que estão privados do abas.
lecimento d'água, hâ dias, devido a.i
abuso do porteiro do edifício que nãi
liga a bomba, só o fazendo de rar«
em raro e mesmo assim rapidamente
não chegando o líquido sequer para ai
necessidades mais elementares da Um»
peza c higiene. Como vários moradorei
ainda pagam o prei;o antigo de alugll*

 observam — admlte-se que o em-
pregado esteja usando o recurso dl
sonegação para forçá-los à mudança.

Com o Ministério do Traba
lho e a Companhia SENTAI
"9 999 NAO RECEBEU O ORDENA»

DO NEM O AVISO PRfcVIO -
Esteve cm nossa redação o sr. Job(
Soares rios Santos, hóspede do Brasi
Hotel, na Av. Presidente Vargas, quei
xando-sc rio que, combinando traba
ihar durante 3 meses por experiência
na Companhia SENTAB, empreiteiro dl
Llglit, em Fontes, de Ribeirão das La-
ies, o seu trabalho ultrapassou aquêli
prazo, atingindo 5 meses, quando foi
dispensado, sem indenização ou aviõc
prévio, A dispensa foi sumária, sendo
eliminado também da pensão a cargo
da Companhia, ficando sem acomoda-
ção. sem alimentação esem recursos dí
espécie alguma. Como não foi atendido
na reclamação que fêz ao representante
e ao Superintendente da Companhia,
apela para a autoridade competente pe-
dindo providências.

ISM

Com a Presidência da Repã<
hlica e o Ministério da

Justiça
30.000 IRRISÓRIOS OS VENCIMEN-

TOS DOS BOMBEIROS — No
momento em que o governo decreta o
salário minimo na importância de ....
CrS 1.2(111,00 — observa um leitor —•
causa pasmo saber que um soldado do
valoroso Corpo rie Bombeiros percebe
o ordenado insignificante de 
CrÇ ¦1(10.(10, insuficientes para manter n
subsistência de suas famílias, sabendo-
se que tal vencimento não atende, se-
quer, âs necessidades de moradia e
alimentação de uma pessoa. Em face
do desajustamento flagrante, apela pa-
ra a autoridade do presidente da Re-
pública, pedindo justa melhoria de ven-
clmento3.

Com o Ministério da
Aeronáutica

3U.001 INJUSTA EXCLUSÃO — Te-
cendo considerações em torno

rta exclusão rios operários especialistas
de Aviação, rio Código de Vencimentos
e Vantagens dos Militares, entende um
leitor que se trata de uma Injustiça
lamentável (pie cumpre corrigir quanto
antes. O.s operários diaristas rio Galeão

 esclarece — são especializados em
construçfto de aviões c percebem ape-
nas o trabalho de 25 dias, sendo «.
diária máxima permitida, rie CrS "ti.00.

Enquanto isto — acentua — os sargen-
tos, que fazem trabalho Idêntico nas
mesmas especialidades, percebem orde-
nados que variam rie CrS 1.000.00 a
CrS 7.000,00, tendo ainda direito »
adicionais, percenlagens, além de ou-
trás vantagens que o Código confere.
Em face dessa situação, esperam qiu
a autoridade superior examine a desl-
gunlrinde, amparando também os dia-
rlstas especializados.

Com a Estrada de fervo
Central do Brasil

30.002 O PRÉDIO AMEAÇA CAIR —
Depois de 19 anos — observa

um leitor — foi retirado, agora, o re-
lógio ria torre da estação de Marecha..
Hermes, alegando-se que a torre amea-
ça cair. Mas — acentua ainda o lei»
tor — não é só a torre. Todo o prédio
da. estação reclama providências de con-
sêrto, pois nâo mais oferece sólida»
condições de segurança; o revestimento
está largando, as telhas estão quebra-
das, caindo água em baixo, sobre o«
passageiros, tornando-se necessária»
medidas para restabelecer a segurança
do edifício.

Com o Ministério da
Marinha

30.003 CARRO OFICIAL DESGARRE-
GANDO CIMENTO EM CONS-

TRUÇÃO PARTICULAR — A fim d«
que a autoridade competente possa
apurar a procedência da reclamação re-
glstramos a informação transmitida por
um leitor de que, no dia 14 de janeiro
último, entre 10 c 10h30m. o caminhão
do Ministério da Marinha n. 90931 des-
carregava sacos rie cimento em frente
ao n. 77 da rua Filguelras Lima. onde
está sendo construído um apartamento
na parte rios fundos, parecendo-lhes
tnmhêm pertencerem â Marinlia os ope-
rários que carregavam os sacos.

LETROL ÀS
POLO ÁRTICO

Garantia e Assistência
perfeita

Av. Rio Branwso, 157

ü
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SORO DE BOGOMOLETZ
DR. DIÓGENES PEREIRA DA SILVA

com recente estágio no Instituto rasteur, de Taris, aplica o
SORO ORTOBIÓTICO (BoRomoletz francês). Fortalece a* saúde
e protege contra a velhice. Favor marcar hora pelo telefone:

 48-8693. 

Temo» grande moetruálio «le flnoí In'
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EXPRESSIVA VITÓRIA DO ROTAFOGO SORRE O FLUMINENSE ii

'"«Sr1

Otávio e Zezinho, autores dos tentos
da peleja - Boa renda e arbitragem

— aceitável —

í09^^X^^9^^^^^^^^^S

Botafogo e Fluminenses de-
íronlaram-sc ontem à tardo no
Estádio do Maracanã, dando
prosseguimento ao Torneio Rio-
São Paulo. Antecipava-se um
choque dor mais interessantes
já jjué estariam cm acuo os
dois «esquadrões» mais eápáci-
tados ao Torneio, segundo eram
assim apontados pelos «cátedra-
ticos*. Alem disto, teríamos
oportunidade de assistir ao pri-
meno choque entre iootaíogueri-
ges e tricolores depois da ecleu-
ma que >u levantou nn questão.
da tndicagãf- do campeão cario-
ca dc 1951. Porisso, o «clássico
vovó» era por assim dizer aguar-
dada com intensa expectativa e
o choque **rn si agradou pela
movimentação e entusiasmo. O
Botafogo venceu bem por 2-0
porque encontrou no Fluminense
um adversário descontrolado em
sua olensiva.

Os alví-ndgros aproveitaram
duas últimas oportunidades e
eonsegulraiv o triunfo. Um tri-
unfo másculo Já que sempre es-
teve supi-rior. O Fluminense
perdeu porque não contou com

um ataque que íurasse o bio-
* queio do atlversário.

LIGEIRAMENTE SUPERIOR, O
BOTAFOGO

No primeiro tempo, os alvi-ne-
gros moslí'í vam-se mais coorde-
nados. Contaram com uma de-
fensiva só.icía onde prontificou
sempre o trabalho dos zagueiros
e dc Juvenal e Ruarinho. De-
ve-se acentuar que também o
golciiv Osvaldo e o médio Aia-
ti cooper-uam para que os al-
vi-negro permanecessem intactos.
Aliás, nesle- período do encontro,
vimos os «duelos» que trava-
ram as duas defensivas com os
atuques. Àquelas, sempre leva-
ram vantagem, em todos os pon-
tos de vista. Contudo, o ataque
do Botafogo sempre ameaçou
mais o arcii de Castilho.

Basta dizer que Braguinha te-
ve oporturjdade dé dois tentos
certos.

O Fluml r.ense rossentiu-.se de
um trabalho mais perfeito por w
parte dc* Vítor o Edson, os dois
médios quase sempre deixavam

(Coiielu. na 7.*1 página)
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Duas fases da peleja de ontem, vendo-se em primeiro plano o gôl inicial ão Botafogo, adquirido P^ °M™

Terá início hoje o XXI Campeonato Brasileiro de Futebol
¦
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Meneses c vizinho, ala dii
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Guaporé x Acre, em Porto Velho e Rio Branco x
ta, os jogos da rodada desta

Com a. realização dc dois jo-
gos, a C. B. D. inaugurará ho-
jo o XXI'.' Campeonato Brasi-
Lil'0 de Futebol. Concorrerão ao
certame todas as Federações es-
tadoais e a do Distrito Federal,

num total dc vinte é cinco rc-
presentáijões.

Todas as competições prelimi-
na res e das quartas-ile-f inais e
semi-finais serão efetuadas em
duas partidas, uma em sede, o

Iniciado o certame salame-
ricano de hox

Vitória do brasileiro Celestino Pinto

.,<:

LIMA, !) (AFP) — Com todas
as dependências das «Arenas
Ancho» lotadas, foi ontem à
noite, inaugurado o Campeonato
Latino-Amcricano do Box.

A primeira delegação a subir
ao ring foi a da Argentina, re-
ceblda sol) ovações e aplausos
da assistência calculada em
10.0(10 pessoas, enquanto era
locado o Hino Nacional argen-'

Derrotado o Flamengo
em São Paulo

A, ec|U.'i*' do Santos venceu o
FlàmenRii pela contagem «Ie
4-1, tentos de lo». dois* am-
hos rie penait.v, Tite e Nicnslo,
par» o vencedor.

¦eita da equipe do Bangu.

tino, que toi entoado pela dele-
gação portenha. Em seguida su-
biu ao tablado a delegação bra-
sileira que lambem recebeu ca-
loròsos aplausos o, apertos de
mão da delegação argentina,
enquanto soava o Hino Nacio-
nal do Brasil. As delegações do
Chile, do Uruguai e do . cru
também tiveram igual recepção.
Alguns minutos antes dos com-
baies os pugilistas argentinos
declararam que tinham esperan-
ça dc ganhai-, se possivel, em 11)
categorias.

O sr. Amar Júnior, chefe da
delegação brasileira, declarou,
por seu lado: «Não viemos bus-
car tituios nem ganhar campeo-
natos. Queremos simplesmente
provar os sentimentos de ami/.a-
de do Brasil para cnm o Peru e

(Conelii* na 7:» página)

Amazonas, em Boa Vis-
tarde

cine permitirá que em, todos os
Estados o público possa assistir
pelo menos um encontro do Cam-
peonato Brasileiro.

GUAFOUé; X ACRE
Uma das pelejas desta tarde

reunirá as equipes dos Territó-
rios do Acre e Guaporé e será
disputada em Porto Velho, Gua-'
poré. Trata-se de uma partida
promissora, tendo em vista, os
resultados verificados nesse en-
contrai no último certame, em
1950. O Acre venceu por 1-0, na
primeira partida, jogando em
seus 

"domínios e o Guaporé, jo-
jrando em seu campo oito dias
depois, vencia o seu adversário
por 3 - 0, empatando a compe-
tição, e em seguida, por 1-0,
eliminando ds acreanos.

xZ^fU>nZÍAfÜ'
DOMINGO, 10 DE FEVEREIRO DE 1952

Decidindo a posse da "Taça Paulo Goulart de Oliveira"
Carioeas e paulistas jogarão esta manhã, no estádio do Vasco da Gama

— Às 10 lioras, o início da peleja — Três vitórias dos bandeirantes e
duas dos metropolitanos no histórico troféu instituído pelo C.N.D.

. . '•..<_ w_ iui.u .* r-tit if, ii.-.. i >-i 111 i ii lu1. I-T i tm lio

RIO BRANCO X AMAZONAS
Fazendo sua. aprpsentação no

Campeonato Brasileiro, a sele-
Cão do Território do Rio Branco
enfrentará, em Boa Vista, a
equipe do Amazonas. Mais es-
perimentadòs, os amazonenses
são apontados como os favoritos.

A PRÓXIMA RODADA
No próximo domingo serão rea-

lixados os mesmos dois jogos de
bojo, porém em locais invertidos.
Assim, o Aero receberá, em Rio
Branco, a, visita, dos guaporen-
ses e o Amazonas recepcionará
os rio-branquenses em Manaus.

arecera o
SERÃ ADVERSÁRIO 1)0 BANGU, NA TARDE DE HOJE, NO

ESTÁDIO DO MARACANÃ
'A 

peleja interestadual de hoje,
no magestoso Estádio do Mara-
cana, reunirá as equipes do
Eangu, vice-campeão carioca e
do S. Paulo, uma das mais des-
tacadas agremiações do futebol
bandeirante.

O cotejo desta tarde poderá
proporcionar um espetáculo dos

Irá a Mococa o
Corinthians

S. PAULO, 0 (Asapress) —
A fim' de dar combate ao Ra-
dium de Mococa, o Corinthians
embarcará, pela manhã, para
a vizinha cidade. Este será o
primeiro jogo amistoso do cam-
peão paulista, após a sua con-
sagração.

mais empolgantes, dada a qua-
| lidade das duas equipes ein jogo.

Os banguenses empataram com o
Flamengo e Vasco, pelo mesmo

I «Score» de :*-3, enquanto' o S.
Paulo, na sua estréia, perdeu
para o Corintians, por 2-1, ape-
sar de jogar bem.

O JUIZ

Dirigirá o jogo de hoje, o ár-
bitro inglês Lesdie Ilipse.

A PRELIMINAR
Disputarão o jogo preliminar,

as equipes do Rosita Sofia o
Oriente, decidindo o campeonato
da série Rural, do Departamen-
to Autônomo.

a IIOKAMO

Preliminar 141i45m

Principal. .. ., ... lGh45m
QUADROS PROVÁVEIS

BANGU — Osvaldo; Salva-
dor e Djalma; Barbatana, Mi-
rin» e Pinguela; Meneses, Zizi-
nho, Moacir Bueno, Décio e
Nivio.

SAO PAULO -— Poy; Savérlo
e Mauro; Bauer, Alfredo e Tur-
cão; Alcino, Bibe, Durval, Ne-
nen e Maurinhu.

Novo jogador para o
Vasco da Gama

S. PAULO, 9 (Asapress) —
Deverá embarcar para o Rio
de Jnneiro, a fim de integrar
no esquadrão do Vasco da Ga-
ma, o meio Genó, defensor do
XV rie Novembro.

»
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No estád.o do Vasco da Ga-
ma jogarão esta manhã, ás 10
horas, as equipes juvenis dc
amadores tio Distrito Federal e
de São Paulo. Disputando h
posse da Taça «Paulo' Goulart
de Oliveira» depois dc terem
eliminado os fluminenses c us
mineiros, respectivamente, cario-
cas e paulistas devem realizar
movimentada i>elcja, cercada que
eslá a mesma de interessantes
características.

Os bandeirantes levantaram o
troféu nos dois primeiros anos
de disputa — em 1947, vencen-
do o Estado do Rio por 4-1" e
em 1948, vencendo o Distrito Fe-
deral, por 4-3. Em 1949 os ca-
riocas foram os vencedores, der-
rotando os paulistas por 2-0. No
ano seguinte, porém, os paulis-
tanos recuperaram a Taça, lo-
vando a melhor sobre os fluml-
nenses, na final, por 3-2. em
prorrogação. Em 1951, flnalmen-
te, os cariocas viram sorrir-lhes
novamente a vitória ao vencer
os mineiros por 5-2. contam,
portanto, os paulistanos três vi-
tórlns, contra duas dns metro-
politanos. Um outro detalhe lm-
portanto é o esforço que os ama-
dores vêm realizando para que

u seleção amariorista brasileira
compareça ãs olimpíadas, o que
só ocorrerá no caso de ficar pa-
tenteada a eficiência e, por con-
seguinte, a conveniência da pre-
sença da nossa eouipe entre ns
concorrentes do torneio do Hei-
sinkl.

QUADROS. PROVÁVEIS
Sáo estes os quadros prováveis

para o embalo desta manhã,
cujo inicio está marcado paia
ãs 10 horas.

CARIOCAS — Carlos Alberto;
Ismael e Mauro; Zozimo, Adésio

o Ditinbo; Paulinho, Humberto,
Larry, Vaya e Áureo.

PAULISTAS — Carlos; Juarez
c Almeida; Ferreira, Vitor e Dio-

Campeonato Sindical
O VII Campeonato Intejnia-

cional de Futebol, certame pa-
trbeinado pelo Serviço de Re-
creação e Assistência Cultural
do Ministério do Trabalho prós-
seguirá, boje, eom a realiza-
ção dos seguintes jogos; às
9 horas — Sindicato dos Traba-
lhadores na Indústria de Cal-

vçados x Sindicato dos Trabalha-
dores na Idóstria de Taman-
cos ; e às 10h45m — Sindicato
dos Trabalhadores na Irlústria
rip Curtimento de Couros x
Sindicato rins Trabalhadores na
Indústria dc Energia Elétrica.

Incentivo para os volantes na-
cionais na Argentina

Uma caravana está sendo organizada pelo ACB
• ¦ - !_._ ,.t l«t .

— EQUIPE DO SAO PAULO

Esperada amanhã, a equipe do Flamen-

go, invicta na Europa
Grandes manifestações preparadas para os campeões cariocas

Arizona e Lito contra o Palmeiras
Estrearão os dois novos

próxima
O quadro do Bangu que hoje à <j>

larde dará combate ao São Pau- i
lo não contará ainda, com os dois
últimos reforços recem-conquis-
tados. Pretende o treinador On-
dino Viera dar mais tempo dc |
aclimatação aos dois jogadores
vindos do Vila Nova F. C, que
são Arizona e lálo, o primeiro
goleiro e o segundo uentró-mé-
dio. O Bangu, aliás, conta com
bons valores na reserva o que
poderão ser utilisslmo ha subs-
tituição dos titulares da defen-
siva. Caso, seja preciso, caso o
Bangu não esteja sendo bem su-
cedido na peleja de hoje à. tarde
contra ot, sampaulinos Arizona
e Lito, mesmo assim, ainda não
farão o seu «debuU.
CONTRA O PALMEIRAS NO

SÁBADO
As estréias de Arizona e do

centro-médio Lito somente . se
efetuarão contra o Palmeiras sá-
bado vindouro. Neste cotejo que
se realizará no Pacaembu Ondi-
no lançará os seus dois pupilos
com o intuito rie melhorar sen-
silvelmente a produção do con-
junto banguense.

reforços do Bangu na
semana 

'¦

Treinam os paraenses
BELÉM, 9 (Asapressi

Apesar de um difícil prognóstl-
co para os elementos que tor-
marão o selecionado paraense,
prosseguem animados os trel-
nos. Entretanto, dentro em
breve, deverá ser dario a co-
nhecer a seleção paraense que
disputará o Campeonato Brasl-
leiro de Futebol.

; fim £y
Francisco Landi] 

'ò 
campeilo na-

cional quo competirá «ct
Argentina

A equipe brasileira que partlcl-
para da temporada internacional
da Argentina com a inauguração
do autódromo "Jüàh Perón", deve-
rã embarcar para Buenos Aires no
fim dêste mês.

Três volantes deverão formar a
nossa representação, sendo que
desde, já, o nome (le Francisco
Landi encabeça a lista.

Com o propósito de Incentivar os
nossos patrícios está sendo orga-
ni/ada uma grande caravana de
adeptos do auto-esporle pelo De-
parlamento de Turismo do Auto-
móvel Clube do BrasU. Essa cura-
vana será formada por numjprnsos
carros, que partirão do Rio no pró-
Nimo dia 28 do concnle.

Na Argentina, além de assistirem
ãs provas da inauguração do auto-
dromo, os excursionistas terfto um
vasto programa de recepção. As
inscrições estão abertas na sede da
rua do Passeio.

\ '•'" "" 
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Carlos Alberto, goleiro curincii¦

go; Aderbal. Cuarrea, Oilarte,
Contl e Domingos.

HARRY HARTLESS, O
ÁRBITRO

Funcionara na arbitragem o
árbitro Inglês Harry Hartless.,
pertencente à Asociacion dei
Futbol Argentina, que terá como
auxlllares cs árbitros Manuel
Machado e Ivan Capeleti.

SERÁ CONHECIDA HOIE A EQUIPE CARIOCA DE NATAÇÃO

A equipe

A equipe do Flamengo, que vem
de realizar vitoriosa excursão na
Europa é esperada amanhã nesta
capital. Como era natural, o cam-
peSo carioca preparou carinhosa re-
cepção para o.s seus defensores,
tendo sido convidadas tortas as au-
torldades do basquetebol brasileiro,
sócios e adeptos rio rubro-negro
para comparecerem «o aeroporto
do Galeto.

No largo da Cariora. OR jugado-
l*s serSo saudados por um verea-
dor e um deputado.

Os festejos íoram orj-ani^dos

campeil carioca, queregressa invicta da

pelo sr. Joaquim Couto, diretor de
esportes do Flamengo, sendo esta
a Comissão de Recepção: — D.
Mala rie Melo Pinto, general /.e-
nóbio Costa, almirante Osvaldo Pa-
lhares Reinaldo Bastos. Hilton
Santos, Darlo de Melo Pinlo. Atila
Temporal, Luis Moreira c Osmar
Aquino.

A CAMPANHA DO FLAMENGO

Foi esta a série de trlunfos con-
M-Kiildos pelo Flamengo, na Eu*
ropa:

BÉLGICA: - t'lamenKo.^0 e

Europa
Amicale Sportlve, 56; Flamengo,

47 c Seleção da Bélgica, 32: Ha-
mengo, 56 e Seleção dc Liege, 28.

FRANÇA: — Flamengo. 5H e
Oümplque de Marselha, 34; Fia-
mengo, 46 e Assoclacion Espprtl-
va, 3r,; Flamengo. 5(1 e Racing, 39.

ESPANHA: — Flamengo, 53 e F.
C Barcelona, 43; Flamengo, .Vi e
ScInçAn Cntalãé 43; Flamengo, 52
c Juventud Badalona, 36.

PORTUGAL — Flamengo. Tl e
SiKiitlng, 25; Flamenío, 83 e Atlé-
tico, ZJ. ,

Jogadores paulistas
para o São Paulo

BUENOS AIRES, 9 (AFP) —
De acordo com o chamado dan
autoridades do Banfield, re-
gressarão segunda-feira os jo-
gariores Albella e Morena, a
íim de terminarem os trâmites
cie suas transferências pura a
equipe brasileira do Sáo Paulo.
O Banfield se apresentará do-
mingo om Lima. não sendo rii-
ficil que os jogadores partam
do jogo.

Jogará em Campinas o
São Cristóvão

CAMPINAS; 0 (Asapressi —
A Associação Atlética Ponte
Preta, vem de convidar o São
Cristóvão, ria Cnpltnl ri» Repú*
bllca, para uma partiri;< anils-
losa nn noite de quarta-feira,
nesta cidade. £

EM CAIO MARTINS, A SEGUN-
DA COMPETIÇÃO POR COR-

RESPONDÊNCIA
Será concluída esta tarde a sele-

ção dos nadadores cariocas para o
Campeonato Brasileiro de Belo
Horizonte, com a segunda parte da
competição por correspondência,
que terá por local a piscina do
estádio Caio Martins, em Niterói.

Como aconteceu ontem, veiemos
em ação os maiores valores do es-
porte aquático metropolitano; em
confrontos que prometem oferecei
bons resultados técnicos.

As inovas com os prováveis con-
correntes, sáo as seguintes:

DUZENTOS METROS — HO
MENS — NADO LIVRE — Aram
Boghossian, Haroldo Lara, Sérgio
Rodrigues, Eduardo Alijo. Dou-
glas Lima. Silvio Kelly dos Santos.
Ricardo Capanema c Artur Rcdig

DU/.ENTOS METROS - HO-
MENS — NADO DE COSTAS -
Ho Fonseca. Hélio Oliveira e Sil
va. Ricardo Capanema. Mareio
Kelly dos Santos, Flávio Herleln o
Adebcrto Teles.

DUZENTOS METROS — HO-
MENS — NADO DF. PEITO -
Ademar Grljó Filho, Everardo Luis
Alvares ria Cruz Filho. Euivaldn
Cavalcanti Ramalho e Maurício
Halpeln.

DUZENTOS METROS — MO-
ças — NADO LIVRE — Piedade
Coutinho TavBres, Ana Lúcia Snn-
ta Rita, Talita Rodrigues. Marle-

uinti. Douglas, Sérgio c Alipi

ne Rodrigues. Marlene Damlanl
Pinto r Oi lundu P«ls Leme.

DUZENTOS METRO!* — MO*
ÇAS — NADO DE COSTAS —

CCIHIJICOCi tricoto ics, que
Edito Groba Oliveira, Marlene Da-
mi.inl Pinlo, \*« Teixeira Almeida
•» Ana Lúcia Santa P.lt;*.

DUZENTOS METROS - MO*

o,/« lürtíO not ttiu vieiras IVICS.

ÇAS — NADO DE PEITO — Can-
(lida Barroso de Sons», Lin Axe*
verio. Inunda Veríssimo D*din» e
Giseia Lazíaner.

I
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GÃTILO É O FAVORITO DO P R IN C I P A L "H AND1C AP"

PALPITES DO "DIÁRIO DE NOTÍCIAS
La Vestal — Veritable — Marilina
D. Euvaldo — D. Pancho — Visigodo
Indiscreto — Gay Fox — Osman
Nagasaki — Palmer — Paó
Orestes — Macabú — Kami
Gatilo — Rieck — Saladito
Miteiie — Holeje — Normalista
Uollâwood ~- Pelotão — Apinage
Estônia —- Jeffy — Javanês

O programa, montarias ofi-
ciais e cotações para hoje

1» PAKEO — AS 14,30 HORAS — 1.600
METROS — PRÊMIO «A i. CIIA-
VANTES» — (Segunda prova P»pe-
ciai de #*iias) — CRÍ 60 000,00.

Ka. Cts.
1—1 I.A VESTAL, L. Diaz . . 54 20
2—2 VERITABLE. E,' Caatlllo 5S 25
8—3 MISS FRANCE, D. Sil-
va  SS 80

*—4 MARILINA, L. Rlgoni . s0 .10
-O-

tf PAREO — AS «,55 HORAS — 1.300
METROS — CRS «0 0110,00.

Ks. Cts.
J--1 DON EUVALDO, L. RI*

gemi 88 20
J—2 DON PANCHO, I. Flnlioi-

r„ SR •&
3-3 EL TORO. U. Cunha . .12 40

, VISIGODO. S. Ferreira 5* 50
5 ATTACKER, M. Henrique 52 60

3» PAREO — AsTs.20 HORAS — 1.300
METROS.— CRS 40 000,00.

Ks. Cts.
ftfi ÜO
5(i

54

'25
30
40

56 50
56 40

1—1 INDISCRETO, K. Castillo
2—2 GAY FOX. L. Diaz . . .
3—3 KARBOLITO, J. Graça .

4 MAP.ATIMBA. A. Ribas.
4—5 OSMAN. L. RiEoni . . .

e, INDOLENTB, li. Cunha.
-O—

I» PAKEO - AS 15,45 HORAS — 1.300
METROS — CRS S0.000,00.

Ks. Cis
55 20
S5 25
55 30
55 40
55 50

1—1
2—2
3-3
4—4

s

PAO, E. Castil!»» ....
PALMER. I». RlEonl . .
NAGASAKI. O. Ull&a . .
CORREGIO, L. Me.izaros
CAI.11'0. A. Rihas .

—O—
6? TAKEO — AB 10,15 HORAS

METROS - CRS 40.000,00•

1—1 MACABO, L. Diaz . . .
2—2 ORKSTF.S. M. Henrique .

3 OBEl.lA. A. Brito . . .
3_i PATH FINDER, L, Mes-

zaros ¦¦¦
5 SENTA A PUA, I. PI-
nheiro

4—6 KAMI. L. Rigoni . . •
7 HAPPÍ BOY. O. UllOa .

1.400

Ks Cts
56 20
56 30
54 60

56 50

50 60
56 60
56 40

COMPRA-SE TUDO
Roupas usadas — Máquinas de escrever
e de costura - Enceradeira* e tudo

une represente valor

Telefone: 43-7180

«') PAREO — AS 16,40 HORAS — 1.800
METROS — PRÊMIO «ARMANDO
ROXO» — HAMIICAP ESPECIAL
— CK$ 60.0UO,00.

Ks. Cts
1—1 RIECK. O. UllOa ... 55 20
2—2 KURDO, U. Cunha ... 50 60

3 SHAHPUR, S. Ferreira . 49 50
3—4 GAT1LLO, E. Castillo .. 53 20

" TIROLÊS, J. Tinoco . .50 20
4—5 SALADITO, O. Maiedo.. 50 a

" TORIBIO, L. Rigoni . . 56 25
—O—

7? PAREO — AS 17.10 HORAS — 1.400
METROS — CRÍ 30.000,00.

B E T T I N O

1—1 MITENE, J, Coutinho'..
BERGAMOTA, J ¦ Porti-
lho

BOLA DOURADA, O.
Tomaz 

2—4 HOLE.GE, A. Ribas . .
MARATY, U. Cunha . .
LUJAN. E. Castillo . .

3_7 NORMALISTA, I. Plnhei-
ro

S SARABELA, L. Rigoni .
CRAVO LINDO, M. Hen-
rlque

4-10 FORMIGA. L. Meszaros.
11 MURSA, S. Câmara . .

" RADIMBA. N. Mota . .
—O—

89 PAREO — AS 17.40 HORAS
METROS — CRS 30.000,00

BETTING •

1—1 WALDORF. M. Coutinho
" ESPADARTE, O. UllOa .
2 ERIN. .1. Tinoco ....

2—3 M1I.Ü. L. r.elton ....
GEKICõ, nào correrá , .
MANA, IJ. Cunha ....
PELOTÃO, L. Rigoni . .

3—7 HOLLYWOOD, F. Macha-
do . . . 

S ETON. nüo correrU . . ,
9 ATREVIDAÇO, 1. Pinhei-

ro 
10 JURUJUBA, J. Martins.

4-11 APINAGE, V. Meireles .
12 CRACÔV1A. J. Araújo .
13 LUARL1NDA. R. Latorre
14 HAZY. S. Câmara . . ¦

-O—
9? PAREO — AS 1S.10 HORAS

METROS - CRÍ 30.000,00
ÍÍII l*«

A reunião de hoje no HliHromo Brasileiro
Programa de nove carreiras - Montarias oficiais e cotações - Nossas informações e o pro-

grama em revista — Os favoritos dos «catedraticos»
Ko Hipódromo Brasileiro icre-mos

hoie mais uma reuni/Io hípica em
prosseguimento da temporada disto
ano.

Como principal prova da. tarde te-
remos o shandicap* especial em
.1 .SOO metios, onde RIECK 8 CA-
TILLO aparecem com as honras «Is
favoritos rios entendidos. •*

Alguma* provas poderão agradai
aos 

'turfistas, 
pois, estão bem equl-

libradas.

Abaixo os leitores encontrarão as
nossas costumeiras informações e
as lílíimas «performances» dos pa-
relheiros alistados no

PROGRAMA
REVISTA

E M

Alfaiate Yoronoff
Faz do temo velho novo, virando

pelo avesso Também. conserta-se
e reforma roupa, aceita-se feitiu

BUA DA ALFÂNDEGA, 200. SOB

Ks. Ots.
56 35

54 80

52 80
54 35
50 6(1
52 80

56 60
54 gll

50 60
56 35
52 40
52 40

1.300

Ks. CfS
52 20
52 30
50 60
56 40
4R —
52 40
55 40

54 40
52 -

56 60
50 50
58 40
52 80
56 50
50 60

1.400

11 PAREO — AS 14,30 HORAS — 1.600
METHOS — PRÊMIO «A 3. CHA-
VANTES» — (Secunda prova espe-
dal dc áicuas) — CRS 60 000.00•
— tiGVAS DE QUALQUER PAIS,
DT? TKÊS A CINCO ANOS, QUE
NÂO TENHA,,: GANHO MAIS DE
1?.0 Mili CRUZEIROS EM PR1ÍM10S
DE PRIMEIRO LUGAR NO PAIS -
PESOS DA TABELA, COM SOBRE-
CARGA.

1—1 ESTÔNIA, L. Diaz . .
2 INCÓGNITA, U. Cunha .

2—3, VELUDO, L. Rlgoni .
4 JAVANÊS. O. Ullfta . .

3—5 .MAHON. I. Pinheiro .
" POPULINO, J. Araújo .

4—6 JEFFY. E. Castlllo . .
7 MORDAÇA, V. Meireles.
" BRUTUS, n5o correrá .

Ks. Cl».
54 20
50 60
56 40
52 50
52 DÜ
52 50
56 30
56 60
58 -

N. da B. — Carreiras «io tbetting*.
— Sétimo — Oitava - .Vota-

BOLOS -- SALGADOS
DIA 13 (terça-feira) - Aula: Colares de Rafia com 

^jn*WÊmMãMÊkmm
V. . Artigos legítimos americanos

Meias Nayion para senhora — par
Camisas blusão Nayion. manga comprida - a 
«Maillots» Lastex de seda — a •
Tecidos Rayon (Tubarão) — corte 
Toalhas plástica 140 x 16o — a ''^Je'-innn'll'fionóe
Calças Jersey e Nayion para senhora, a Cr$ 5CMW- 60,00 e

BrUhantina para cabelo - lata de CrS 20,00 por 
Óleo rosa para cabelo - vidr o de Cr $ taj90 por 
Talco oleoso «Baby» - lata de CrS 

Jt0,00 
Por 

Pin Cake Dorothy Reed — pote de CrS 20,0(1 por ¦•••••• ¦ • •

GuârnlTão c"m pedras brilhantes composto dc colar, brincos
e pulseira — a 

Colar com pendente Marquesite — a 
Bolsas de lona preta a tiracolo — «ima 
Bolsos de. lona cinza a tiracolo — uma «j

LOJAS À I P» -RUA SÃO JOSÉ, 17

Cr$
60,00

250,00
250,00
500,00

60,00
70,00
12,00
15,00
10,00
10,00

400,00
80,00
8,00

20,00

LA VESTAL. 51 quilos. — Estrean-
te.  Filha de Advocate em exeelen-
tea condições. — Ha ft1.

VERITABLE, 5S r|Uilo.,. — No dia
27 rie janeiro, na areia pesada, em
1.300 metros, sol) a direção de Eml-
dio Caslillo. com 56 quilos, foi terceiro
para Atleta e New Comer, derrotando
Desicrto. — Em plena forma. — Es-
tara. entre as primeiras no final.

MIPS FRANCE. 5S quilos. — No dlu
19 de Janeiro, na areia pesada, em
1 300 metros, soli a direção de Daniel
Silva, com 55 quilos, foi quarto para
Marilinn. La Guasa e Magana, derro-
tando Happy Haven e Fogala. -- Tur-
ma also forte. — Achamos difícil.

MARILINA, 60 quilos. - No dia IH
dc janeiro, na areia pesada, em 1.300
metros, sob a direção de Dario Moreira,
com 58 quilos, dcrrntou La Guasa. Ma-
cana. Miss France, Happy Haven e
Fogata, — Anda tinindo. - Séria can-
didata à dupla.

-O-
2» PAREO — AS 14,55 HORAS — 1.300

METROS — CRS <0 000,00.

— ANIMAIS NACIONAIS DE CIN-
CO ANOS. QUE NAO TENHAM
GANHO MAIS DB /«O MIL CRU-
ZEIROS EM PRfiMIOS DE PRI-
MEIRO LUGAR NO PAIS - PB-
SOS DA TABELA, COM SOUBE*
CARGA.

m

DON EUVALDO. 5S quilos. — No dla
25 da novembro de 1P51, na grama pe-
sada. em 1.600 metros, sob a direção
de Justiniano Mesquita, com SS^quilOS,
foi oitavo para Incendiárlo, Lobélia, El
Matachln, Rio Formoso, Ituano Egre-
gious c Jeruqui, derrotando Califa..;--
Volta bem rreparado. - Deverá figu*
rar com êxito.

DON PANCHO, 5S quilos. — No ma
27 de janeiro, na areia pesada,A em
1 400 metros, sol) a direção de Emldio
Castillo, com 58 quilos, foi quinto .para
Lobéllai Egregtous, Grumete. e El Toro,
derrotando Rio Formoso. - No mesmo
estado. — E' inimigo temível.

EL TORO, 52 (uillos. - No dla 3 «ie

fevereiro, na areia pesada, em 1.500 m?-
tros, sob a direçfto de Salomão Ferreira,
rom 52 quilos, foi quarto para Egre-

0™.,. Grumete e Karib, derrotando
Welcome. - Melhorou algo. - Possl
vel apenas como azar.

VISIGODO, 54 quilos. - No- dla_Al
de janeiro, na areia leve, em 1.400 me-

?rns. sob a direçfto de Ollvio Macedo,
com 51 quilos, foi oitavo para Bom
Destino My Lord. Egregious. Pesade-
fo Don Pancho, Júnior •./"acHer,^
rotando Jeruqui. - Vem de fracas atua-

ções. — Nâo acreditamos no seu

^ATTACKER. 
52 quilos. - No dia 5

de janeiro, na areia leve,^ em 1.4p0

metros, sob a direçfto rie. Jobel Tlnoco,

c7m 52 qtillos. foi sétimo para Bom

D«rtlno. My Lord. Egregious, Pesádel0,
Don Pancho e Júnior, derrotando Vlsl-

godo « Jeruqui. - Bem movido, mas

correndo pouco. -N»o gostamos

3, PAREO - AS 15°20 HORAS - 1.300
METROS - CRS 40.000,00.

risa. — Só melhoras acusou. '— Ótimo
azar.

INDOI.KNTE, fifi quilos. — No dla
3 rio fevereiro, na areia pesada, em
1,300 metros, sob a direçfto rie Ublra-
jara Cunha, com 56 quilos, derrotou Pi-
rajul, Theophilo. Paris. Murhacho e
Gold Maid. — Mantém o estado. —
Dificil nesta turma.

—O—
4? PAREO — AS 15,45 HORAS — 1.300

METROS — CR$ 50 000.00.

— ANIMAIS NACIONAIS DE TRÊS
ANOS, SEM MAIS DE DUAS VI-
TÓRIAS NO PAtS — PESOS DA
TABELA. *

PAÓ, 55 quilos. — No dia 20 de
Janeiro, na areia úmida, em 1.300 me-
tros. sob a riireqão rie Emíriio Castillo,
com 55 quilos, derrotou Oxford, Egil.
Flor do Sol. Ianti, Alrieharan. Laius.
Sarilno c Coromy. — «Tinindo*. —
Competidor temível.

PALMER, 55 quilos. — No dia 20
de janeiro, na areia úmida, em 1.5011
metros, sob a direçfto de O. Moura,
com 52 quilos, foi terceiro para Gra-
nados e Panchito, derrotando Fair Ba*
by. — F.m ótimo estado. — Sério can-
didato ao triunfo.

NAGASAKI, 55 quilos. — No riia .íl»
de setembro, na areia leve, em 1.400
metros, sob n dlreçSo rie Osvaldo UllOa.
com 55 quilos, derrotou Palmer, Gran
Sonante, Paó, Corréglo e Eracleon. --
Reaparece etn excelentes condições. —
Deverá figurar com êxito.

rORRlíOIO, 55 quilos. — No dia is
de novembro rie 1951, na grama leve.
em 1.800 metros, sob a direçfto de Jus-
tiniano Mesquita, com 58 quilos, foi sex-
to para Fair Prlnce, Broadway BIU,
Açude. F.ónio e El Gin, derrotando Ho-
ratlo e El Garboso. — Bem movido.
— Serve como azar para a dupla

CALJDO. 55 quilos. — Estreante. —
Filho de New Ycar bem preparado. —

Possível apenas como azar.
—O—

5" PAREO — AS 10.15 HORAS — 1.400
METROS — CRS 40 000,00. •

— ANIMAIS NACIONAIS DE QUA-
TRO ANOS. SEM MAIS DE DUAS
VITORIAS NO PAIS — PESOS DA
TABELA. •

MACABÚ, 56 quilos. — No dia 20 rte
Janeiro, na areia úmida, em 1.4(1(1 me-
tro» sob a riireçfio de César Calleri.
com' -19 quilos, derrotou Dlngo. Happy
Bov. Hlléia, Orestes e Gaio. — Em

plena forma. - Poderá ganhar outra.
ORESTES, 56 quilos. — No dla 27

de janeiro, na areia ucs.-ida, em 1.300

metros, sob a direçfto de Manuel Hen
rique, com 53 quilos, escoltou Good
Sport, derrotando Path Finder. Zunzi-
bar, Happy Boy e Dingo. — Continua
em boas condições. — Sério candidato
oo triunfo, dada a vantagem rie peso
que vai receber.

OBÉLIA. 54 quilo»-. — No dla 9 d»
dezembro rie 1951, na grama pesada,
em 1.500 metros, sob a direçfto de Raul
Urbina, com 56 quilos, foi terceiro para
Cucaracha e Rive.ra, derrotando Elaegi.
Marinheira, Comtesse e Ovilia. — Em
boas condições. — Como azar nâo é pa-
ra ser desprezada

PATH FINDER. 56 quilos. — No dia
2 rie fevereiro, na areia leve, em 1.300
metros, sob a direçfto de Manuel Hen-
rique. com 50 quilos, foi quarto para
Zanzlhar. El Sirocco e Good Sport, der-
rotando Oraci, Madrigal. Hélio e Cora-
lia co. — E' bom o seu estado e a
turma agrada. — E' uma das forças.

SENTA A PUA, 56 quilos. — No dla
12 de janeiro, na areia leve. em 1.600
meti-os, sob a direção de Salomfto Fer-
reira, com 56 quilos, foi último para
Soberano, Zanzibar c Oscar. — Bem
movido. — Na areia pesada é um bom

KAMI, 56 quilos. — No dia 2i do
dezembro rie 1951. na grama úmida, em
1.500 metros, sob a direçfto de Justi-
nlano Mesquita, com 50 quilos, foi quar-
to para Hélio. Soherano e Orestes. dêr-
rotando Zanzibar e Path Finder. — Em
bom estado, mas em turma algo forte

Somente como azar.
HAPPY BOY, 56 quilos. — No dla

27 de janeiro, na areia pesaria, em 1.30(1
metros, sob a direçfto de AntOnlo Por-
timo. com 54 quilos, foi quinto para
Good Sport, Orestes. Path Finder e Znn-
zinbar, derrotando Dinso. — Anda bem.

Aqui é uma das forças. — Compe-
tldor temível. -O-

«V PAREO - AS 10,40 HOKAS — 1.801)
METROS — PRfiMIO «ARMANDO
ROXO» - HANDICAP ESPECIAL
— CRÍ 60 000,00.

_ ANW-4IS DE QUALQUER PAIS,
DE TRÊS ANOS E MAIS IDADh,
OVE NÃO TF.NHAM GANHO MAIS
DE 1S0 MIL CRUZEIROS BU PBf-
ilfíÓS DE PRIMEIRO LUGAR NO
PAIS, ÊSTE ANO .— HANDICAP.

Mantém o estado. — Pelo que temos
visto, nfio acreditamos.

SALADITO, 50 quilos. — No dla 27
de janeiro, na areia pesada, em 1.600
metros, sob a direçfio rieOlivio Macedo,
com 51 quilos, escoltou Campeador, der-
rotando La Coruna, Winter King. Par-
daillan, Tlrolés, Espumoso, Elltina. Gra-
nados e Marshall. — Anda bem. —
Estará enlre os primeiros na luta final.

TORIBIO. 56 quilos. — No riia 23
de dezembro de 1951. na grama úmida,
em 1.500 fiietros, sob a direçfto de Sa-
lomfto Ferreira, com 5S quilos, foi quar-
to para Lover's Moon. Eagle Pass e
Winter King, derrotando Origon, El TI-
gre, Retang. Cupletlsta e Miss France.
— Volta em ótimas condições. — E'
uma das fOrças. »

A CORRIDA DE ONTEM
LABANO FOI O PRINCIPAL GANHADOR

Mais uma reunião foi levada a efeito, na tarde de ontem no Hi»

pódromo da Gávea, dando prosseguimento à atual temporada de verão.

Nove carreiras foram disputadas, avaliando como prova principal

a oue se destinou aos nacionais de tros anos, sem .mais Je 
urna vitó-

ria em 1 400 metros, dotada de 45.000 cruzeiros, cuja vitória pertencei.

TíTbANChque derrotou ALDEBARAM e SARILHO, sob a direção io

jóquei Osvaldo Ullôa.* « * •
Foi o seguinte o resultado técnico da corrida realizada ontem, no

Hipódromo da Gávea:

PRIMEIRO PAREO - AS 14.30 HORAS - 1.600 METROS - PRÊMIOS: -

CRS 4f 00000 _ CRS 12.000,00 - CRS 6.000,00 E CINCO POR CENTO

AO CR ADOR DO VENCEDOR - ANIMAIS NACIONAIS DE QUATRO

InOS BEM MAIS DE QUATRO VITÓRIAS NO PAIS - PESOS DA

TABELA, COM DESCARGA.

VENCEDOR
POULES RATEIOS

DUPLAS
POULES RATEIOS

ti PAREO — AS 17,10 HOHAS — 1.400
METROS — CRS 30 000,00.*

BETTING

— ÍGUAS NACIONAIS DE CIN-
CO ANOS, QUE NAO TENHAM
GANHO MAIS DE 100 MIL CRU-
ZEIROS EM PRÊMIOS DB PRI-
MEIRO LUGAR NO PAIS - TE-
SOS DA TABELA, COM SOBRE-
CARGA. «

MITENE, 56 quilos. — No dia 2 de
fevereiro, na areia leve, em 1.300 me-
tros, sob a direçfto de J. Coutinho, com
56 quilos, escoltou Cantlnflas, derro-
tanrio Loto, Fausto, Bingo. Hollday,
Descamisado. Igino e Bola Dourada, —-
Em plena forma. — E' uma das fór-
ças.

BERGAMOTA, 54 quilos. — No dla
21 de outubro, na areia leve, em 1.300
metros, sob a direçfio de Manuel Hen-
rlque, com 51 quilos, foi décimo para
Galathéa. Florcna. Filha Linda, Pantu-
fia, Normalista. Ala Sola, Vibrante, Sa-
rabela e Lobélia, derrotando Lujan, Bo-
la Dourada, Holege e Bizarra. — Sem
credenciais. — Nfio gostamos.

HOLEGK, 54 quilos. — No dia 26 de
janeiro, na areia pesada, em 1.500 me-
tros, sob a direçfto de Adfio Ribas, com
61 quilos, foi sexto para Welcome, Can-
tlnflas, Loto, Noviço e Mitene, derro-
tando Varriam, Thunderbolt. Damarena,

(Conclui na 5.» páffina)

Emldio

João
12.224 —

4.202 —

24,50

71,00

23 2.040 —

24 S.863 —

14,00 34 S.902

57,00

13.50

30,00

1» Madrlfal, 52 quilos,
Castillo ....

2? Gafeur, 52 quilos
Araújo

3? Mont Royal, 56 quilos, Os-
valdo UllOa 21.034 —

Nfto correu Marroquino.

MADRIGAL, n. 2, rateou na ponta, CrS 24,50. - A dupla 23, rateou

CrS 57,00.

CARACTERÍSTICAS0DE MADRIGAL: - Masculino, atesto, «luatro anoi, S&O

Paulo, Fellcitatlon em Mab, do er. Jorge Jabnur.
ENTRAINEUR: — Mário de Almeida.
TEMPO: — 101" 4/5.
DIFERENÇAS; — Um corpo e dois corpo».
MOVIMENTO DO PAREO: — CR$ 519.670.00.
PISTA DE AREIA PESADA. _*„,„«•

(Conclui na 4.» página)

Sociais no turfe
SB. LUIS BELO. — Fc- anos,

ontem, e muitos abraços recebe», o
riosio-confrade do «Correio da .Noi-
te- sr. Lul.» OI(»iI»lo Belo, atual
presidente da Associação dr Cronis-
tas de Turfe. Nossos cumprimentos.

VAREJISTAS E ATACADISTAS
FORMINHAS DE PAPEL PARA DOCES

COMPRE DIRETO
RUA ALEXANDRE MACKENZIE, 71 — 1« ANDAR -

TEL.: 23-3082
NAO FAÇA NEGÓCIO SEM CONSLLTAR NOSSOS PREÇOS.

A presidência do
Jockey Clube

ESCOLHIDO O NOME DO SR. RO-
DRIGO OTÁVIO FILHO, PARA

CANDIDATO ÚNICO

Os sócios do laclic.y Club Brasilei-
ro diic estão interessados na esco-
lha do futuro presidente, o que se
opõem n reeleição do sr. João Bor-
ges ao quo estamos informados,
juntamente com diretores c figuras
prestigiosas quo não se ligaram no
bloco dos descontentes, chegaram a
um arãrdn para, a indicação do um
candidato único, escolhendo o nome
do sr. Rodrigo Otávio Filho, que,
consultado ontrm. mesmo, aceitou o
seu tiome para encabeçar a chapa
que sciií «-iprescnfarfa às eleições do
maio.

RIECK, 55 quilos. —- Estreante. —

K» um alazão francês, filho de Le
Pnchá em.excelentes condições. — Com-

petidor respeitável.
KURDO, 50 quilos. — No riia 3 aa

fevereiro, na areia pesaria, em 1.3UU
metros, sob a direçfio de Ubirajara
Cunha, com 52 quilos, foi terceiro para
Atleta e Laurlna, derrotando La Coruna,
Bakelita c Espumoso. - Mantém o es-
ta,l0. _ Achamos a distância muito
C0SHAHPUR, 

40 quilos. - Estreante.
_">llho de Bahram, vitorioso na AfRen-
tina _ Está bem preparado para este
compromisso. — Bom azar.

GAT1LLO, 53 quilos. - No,dla J0

de laneiro. na areia úmida, em 1.600

metros, sob a direçfio de Emíriio Cas-
«ilo com 54 quilos, derrotou Don Ca-

rem D?slcrto, Battalleur, Faroleda e

senorona. - Continua tm excelentes
eondlçoes. -B'.o favorito.

TIROLÊS, 50 quilos. - No^dla 27
rie Janeiro, na areia pesada, em l.huu

metros sob a direçfio de Emldlo Cas-

Ullo com 53 quilos, foi sexto para
Campeador. Saladito. La Coruna. Win-

ter King è Pardaillan. derrotando Bs-

pumoso. Elitina, Granados e Marshall.

Se seu problema é a falta de espaço,
cama embutida WALTER é a solução

H

Caixa Econômica Federal do
Rio de Janeiro

AVISO

LEILÃO DE PENHORES
A CARTEIRA DE PENHORES DA CAIXA ECONÔMICA

FEDERAL DO RIO DE JANEIRO avua ao. inter-sMudo» qua

levará a leilão, no. dia. 11, 12. 13, 14 e 15 de fevereiro de 1952.

« partir da. 12 horas, em .eu .alao de leilõe., .ituado à rua Sete

de Setembro. 187, o. objeto, referente, a contrato, da «Rènci»

5ete de Setembro, vencido, em novembro d. 1951, e não pago.

.té aquela, data., con.tituido. de ALFINETES, ALIANÇAS.

ANÉIS, BERLÓQUES. BICHAS, BROCHES, CLIPS. COLARES,

CORRENTES, MEDALHAS. PEDRAS PRECIOSAS SOLTAS,

PULSEIRAS, TRANCELINS, etc, de ouro, platina, e.malte. onix,

eoral, com brilhante., diamante., pérola., pedra, «emi-precio.a.,

etc, e RELÓGIOS de diver.as marca., de ouro. platina, prata.

metal cromado, aço, etc,

A exposição do. objeto, em referência «erá igualmente rea-

lUad- no. dia. 11, 12. 13, 14 . 15 da. 9 i. 12 hora., no me.mo

local, ond, .e encontram, i di.po.icão do. intereuado., catálogo,

«pecifieado., com o. preçol ba.ico. de venda.

OBS.: — O» penhor*, pod-vrào .er resgatado, até o mo*

mento da apregoação.

U) JERÔNIMO DE CASTILHO, Divit*.
'¦XJíÀÊ :Ai-J***% A-"'"'-¦¦'

._ ANIMAIS NACIONAIS DE QUA-
TRO ANOS. SEM MAIS DE M
VITÓRIA NO PAIS - PESOS DA

TABELA. f

TvniSCRETO, 56 quilos. — No dia
07 d° ianelfc°! na areia pesada, em

WgTy 
FOX, 56 quilos. - No dia 3.»

DTaz. com 57°quilos foi úl«mo para

— Algo melhor. — ue\er<i. 1

boa atuacfio. \-olfela
KARBOLITO, "X^teve em 1?300

Impossível repetir. .. dla
MARATIMBA, 54 quilos. - M o

19 de janeiro, na areia Pesa^a

1.300 metros, *L°b * 
f 

«*V,to 
para

Moreira, com 56 quilos, iqi. d

Mahdl. Oleta orâcla Olena e t 
^

derrotando Hall. — m«
— possível como azar. d

Os «forfaits» para
a reunião de boje

Alé às 18 horas de on*
tem haviam sido entre*
gues os seguintes kifor*

faits'i para a reunião de
hoje:

_ ETON
— GE RICO'

li — BRUTUS

O início da reu-
nião de hoje

A reunião de hoje tem.
o seu início marcado para
as 14 horas e 30 minutos .

DR. A. MULLER
APARELHO DIGESTIVO: — Trata-
mentos e provas funcionais de esto-

mago. ficado. Intestino», etc.
LABORATÓRIO ESPECIALIZADO

NUTRIÇÃO: — Regimes de engorda ou
omsgreclmento

At. Graça Aranha, 206 — Salas 201|3
Telefone: 42-6933

ESTÔMAGO. INTESTINOS, FÍGADO,
DIABETES, OBESIDADE

REUMATISMO

Dr. Prado Franco
Chefe do Serviço da Clinica Médica do
Hospital da Crur. Vermelha Brasileira

— Praça Florlano, 55 — 0" andar,
Telefone: 4'1-fit»! I. Ke*.: 41-1321

ENGENHEIRO DESENHISTA
Conheci

Precisa-se para orçamentos e confecção de plantas,

mento de inglês indispensável.

RUA SANTA LUZIA, 798 — 15- ANDAR, SR. CASSAL

ÓCULOS COM GRAU DESDE CR$ 35,00
SÓ COM RECEITA

Uruguaiana, 22 - ÓTICA CRISTAL
ÓCULOS SEM ARO FOLHEADO A OURO

CONTINUA EM MODA COM GRAU CR$ 300,00.

Distúrbios sexuais — Vias uri-
«-**. ti» m/r J nárias — Ginecologia — Sifilis
Dr. JUllO MaCeCIO - Blenorragia — Cura rápida

— Rua da Quitanda, 20 — 2»
andar - DAS 9 AS Ü E DAS 14 AS 18 HORAS - TEL.: 22-8051.

Para os leitores
O nome do dia:

LA VESTAL

Falam muito:
GAT1LLO

9

Pode chegar o nun
ORESTES

Dois favoritos:
DOIS EVVALDO e

M1TEISE
m

Acredite quem quiser:
ESTOISIÁ

lim segredo:
HOLLYWOOD

PARTIDAS DE UNHO
Enxovais completos de puro linho belga, e também em imi-
tacão nacional, e Hnhos em diversas larguras, faqueiros de
prata, com 180 peças com caixa. FAZEMOS DEMONSTRAÇÕES
A DOMICILIO. SEM COMPROMISSO. VENDAS A VISTA í
\ LONGO PRAZO. Peçam informações a LOTHAR, HER3IAS.
& CIA. LTDA. — Avenida Rio Branco, 108 — 2' andar — Salas
207 8 — Tel.: 22-3153. Remetemos para o interior qualquer artigo

—— pelo reembolso. 

ISa Berlinda:
SORUAUSTA

Habê

Leilão Judicial -- Tijuca
MÁQUINAS E MÓVEIS
Rua Conde de Bonfim, 725

SJFFONSO NUNES, autorizado por alvará dn MM. Sr. Dr. -IuU
de Direito da 11» Vara Cível, venderá em leilão, quinta-feira,
14 de fevereiro ile 1952, às 14 hnras. no local; maquina de lm-
pressão. Secadeira. aparelho Multilith, mesas, grupos estufados,
máquina de escrever, etr. Vide anúncio, detalhado no Uornal

Io Comércio». Mais informações^— Tel.: 22-31U.
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*". COLCHÕES 
- POLTRONAS I^SS. 1/1 CAMAS — BOX SPRING I

^.//i (SlinEUl SOFÁ' CAMA I
^^^ij£: I 

" (AUTOMÁTICO) I

I ^^^§. H^^cts^íSm I p5 3.950,00 I ¦ 1^

In^^S^^^^^^TTj^ SOFÁ* CAMA FLORIDA

llWMlBiSlB»rJL*-l—llimJ.^^f (TT1 T7ÍSS Automática para casal, lindo móvel,

jCJ^Í(jjjfflJ jU^^^ll //(/íll/h Para EIVTNG. CrS 395,00 mensais.

fn^-^^^^^^jí jCRS 2.000,00 ^

1^ ^^^ 

li ^ BOX SPRING I

^-^í^£Í>2^2Í^rí^5|a Crf. 200.00 mensais. .1

Poltrona Cama NIGHT and DAY, 8 uti- Br" 
" ~" _—¦^--^*l

lidades numa só peça, munidas com B|^^»fc^ , -—' '" "Xatí77}%. 
Tflalmofadas de molas, formando uma //7m***H»V>w'"^"~~*^ ^^*f^irfrTf

confortável camn. Jjj T^^^k* TÍ^T\'W^^tJ^fSiw '

\ IDECORAÇÕES 1

RUA DO CATETE, 214 fundos - Tels.: 25-5995 e 45-0404 |_T DA".
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O QUE O LEITOR DESCONHECE

FLUMINENSE

ANOS

Castilho
Píndaro
Pinheiro
Vítor . .
Edson . .
Risode
Tele . .
Orlando
O.rlyle
Didi . .
Robson

• • •

* • •
• • • i

• •••••

• ••••¦

• • i

• •

23
26
19
23
25
28
20
28
25
23
20
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BANGU

ANOS

NO RIO, CADA CRONISTA TEM UM CLUBE
E a dupla Fla-Flu impera, absoluta, entre os «periodistas» — As preferências de alguns deles,
são variáveis e às vezes até balançam, mas não caem.. — Mesmo sendo imparcias, nao dei-
xam de ser desportistas, e, como tais, têm que ter um clube — A relação completa dos jorna-

listas-desportistas que o Rio p ossui, e os seus clubes prediletos
Por ALMIR DE ANDRADE

Osvaldo
Djalma .
Salvador
Rúi
Mirim . .
Alaine .
Meneses
Zizinho
Moacir .
Vermelho
Nívio . .

•
•

fl •

•
• i

• '
•

• • •
• • •
• • ¦ •

•
•
•

•

24
33
22
29
27
25
24
30
30
21
24
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O Fluminense venceu o titulo apesar do barulho que fêz

• Botafogo. O» «brotinhos» tricolores fizeram um bonito. Opa!...

Bola da semana

/^ J**V

íncra nue o Butafoiçu ainda- rr-
«orrpra liara tentar iiaiiliHr o*, puii-
tos perdidos contra «> .Madureira?

Naturalmente.;
O Carlito Kocha já >c aeostiimou a

«híncar» » Canto dn Itio. Perdeu pa-
ta o Madureira por :!-l 1-3 e 6-1. No
C. X. 1). a «lavagem» serrt maior:
1-1).

No bonde
_ O que aconteceu ao mediu Nino,

do Fluminense que [ul expulso tlc
campo por ter 

'cliutatlo 
um adversário.

O quo sucedeu a és.sp jogador?
Nada. Apenas, o Benieisi lhe

éisse nfiij petiuo... nino"...

DR. SPINOSA ROTHIER
Doenças sexuais e urinaria». Ln*

vagem endoscopic» da vcsícula.
Próstata.

KUA SK.NADOIt DANTAS. M-U
_ Telefone: |}3-8»«7 — J>« 1

às 7 horas.

Artiguete eom alfinete
• O Cutcliol 6 um problema impor-

tanto na nossa cidade. Pel.,-, dinheiro
que tem a família do Silveirinha' e
com <> tal «gnlpe» dns lúcios extraor-
dinários, o Bangu até conquistou 'a
T.uiquia, com licença do presado co-
lega Abraim Tebol, Já que havia obii-
d;-, o aeronauta Fausto de Almeida,
um jornalista que sabe fazer valer o
seu valor. Mas, compreendeu o SM-
veirinha que as «barbados» nada re-
•solveu c apelou para a linda Virgínia
Lano, um encanto dc arlista.

Não deu ccrlo a atitude dessa jo-
vem em beijar Osvaldo s Vermelho
(que mcíU oh!...) O Bangu empa-

.tou na hora éh» contra o Flamengo
e no jogo contra o Vasco lhe toi de-
volvida a mesma .bola"...

E, a vida esportiva continua...

Piada
Quanto se paga paia ver o jogo

dc hoje?
 O-.-, preços Coram aumentados. As

arquibancada:, custam CrS 22,50.
P-igarel a metade. Tenho s'ó

uma vista.
Xarada

EEItCUNTA:
Torto homem lem (2)
Nome de «una atriz 12).

CONCEITO — .loga '"« reserva.
RESPOSTA:
Barba — lana.

Filmes da semana
MISSÃO DE VINGANÇA' — O

quadro rto Fluminense entrando em
campo paia derrotar n Botafogo.

PERDIDA — A esperança que o
Rotatogo mantinha de ser campeão
"o° 

CORCUNDA DF. NOTRE DAME
— Bernardo Wull.

HOMEM DIO BHONf.E — Carlito
Rocha.

O HOMEM F. A BESTA — (censu-
lado).

Existe muita coisa que ..*, leitor de
esportes desconhtíco, porque nunca lhe
íoi dada a oportunidade deftqmar co-
nhecimento tios assuntos que. o inte-
ressam rie perto. As vezes, ó fato,
existe leitor que an passar a vista
nos jornais lô apenas o que diz
respeito somente a assunto que
envolve o nome dc seu clube
predileto. Quantos o quantas vezes
no entanto, o desportista diz com os
seus botões: «Porque os jornais não
fazem entrevistas sobre assunlos des-
conhecidos n palpitantes paia nós. quo
nos interessamos bastante par espor-
tes? Assuntos, por exemplo, que di-
zem respeito aos problemas máximos
do esportes, movimentando a questões
d,;, «passe;-, que aliás merece ver abo-
lido; a qnest.!» da sindifali/.avfio de
todos os jogadores de futebol do Rlõ
de .laneiro; o problema dos juizes que
aliás, sai ano entra ano. não s,, re-
sulve; j, problema das trans rcirnrias
de jogadores, de um clube para ou-
tro, sem burlar « lei, n questão da
limitação (Ias «luvas" V ordnenndo,
paia os atletas profissional;*; a cons-
tanto vigilância nos clubes, para que
os mesmos nii:*) burlem a lei. conce-
dendo ordenados ou gratificações, ou
ainda, empregos ã atletas amadnris-
tas, prolissionali/.ando-ns; etc, etc."
Polisse o leitor poderia 'até parodiar
Rudyard Kijlinig: <Se:> estes proble-
mas todos, fossem resolvidos, c o
leitor deles, tivesse conhecimento, en-
tão, o esporte carioca estari« salvo».

E' o desportista sempre paciente,
vai esperando que, 'Algum dia, 'os as-
suntos que desconhece venham íi bai-
Ia, v; possam ser resolvidos com 'os
tempo. Contudo, neste fnstante que
nos comprometemos a iniciar várias
reportagens, focalizando, aos domin-
gos, assuntos interessantes quo o lei-
tor desconhece, vamos dar n conhe-
cor primeiramente — ã titulo de
curiosidade, uma relação dc. cronistas
e jornalistas especializados rio espor-
te carioca que nutrem simpatias Pe-
los diversos clubes rio Itio.

SRS. DENTISTAS DO INTERIOR
Solicitem preços a RIO DENTAL .

Av. Rio Branco, 143 - 5.? - S. 5 — Env. por reembolso

_

INDÚSTRIAS DOMÉSTICAS
Bolsas — Cintos — Flores — Luvas — Bijouterias — Roupas —
Lingerie — Trabalhos rte Madeira — etc. Firma desta praça,
orienta produção, distribui ou aceila representação. Cartas par»
Representações, Caixa 1'ostal 1138 — RIO UE JAXL.1RO —. D. F.

__WSgSm

Bicuc
Fabricação alemã
de alta precisão

p-ara films de 35 mm

DR. ATAULFO MARUNS
ESPEUIAUSTA

AÇkii Hninqiilte asmática

QjPlA Brunqnile criiiiie»"***¦ ,r* COMT*l.H.ACOI5S

(JllITANDA, 20, S. 401 - ÍSÍ-004»,

De ü às <¦ exceto sábados —

ótimos resultado» desde l»a»

RELÓGIÕTe DESPERTADORES
Vendem-se rte. diversas marcas, Hilhea-
dos 15 rubis, para homens, Cr*. ......
20(1 011, de senhoras, com cordonete,
<;••*' "50,0(1: ínilsciros champlon, Canis-

tas Escola™* c 1'arUer 51. No vareio
... atacado, preços esperlais a revende-

dores — líeiteiitc I*.çlJ«, ¦*--•*•

VIAS URINÁRIAS E HEMORRÕIDAS

Tratamento rápido em 10 injeções intramuscuiarer
Dr. Mário Neves «*»-'»•• *¦¦ ' »' n l^^

7 horas - Rua Sete de Setembro, 238 - 5** andar - lei.. -A-*™-

Dirá quem aprecia esporte: «.mas
cronista não pode ler partido, lein
que ser imparcial*.

O fato rio íer cronista imparcial n»o
o Impede, de ler slmpaliss por unia
agremiação. Muitos deles eram ale
atletas antes rie *c Iniciarem nn ior-
nalismo: exemplo, o nosso colega, o
..Pavin". Outros foram diretores como
é o caso do Fausto de ATnVeida do
Bangu. Ainda como atleta apontam-
¦se os atuais cronistas: Carlos Allior-
lo .1. C, Cantaãria, nlc. rte. Cimo
üe vê, não se poderia exigir tanto
cie um cronitsta que também c um
desportistas, e como tal, tem que
ter um clube.

15' o caso tlc dizermos então: «E'
mais fácil andar roo fio d,, uma ha-
valha do quo um craiista não ter
clulie rie sua predileção. E como ate
mesmo um cronista, c um mortal, e
conseqüentemente suas referencias
possam ser varri veis. e as vezes, ate
balançam mas não caem. vamos dar
a relação de todos os jornalistas espe-
ciallüfulos, desportista.'- cariocas, com
os clubes do Htms preferencias:
NO KA11IO

Antônio Cordeiro — da Nacional —
Fluminense.

Odüvaldo Cozzi — ria Continental —

jriumineirsc.
l.uis Mendes — da Globo — Bota-

fogo.
Raul Longras — da Rádio Clube

d,*, Brasil — America,
Jalmo Moreira Filho — da Mayrink

Veiga — America.
Ar< Barroso, ,losc Scassa c Anlônlo

Maria — Tupi -*• todos do Flamengo.
Ademar Pimenta — da Rádio Clube

do Brasil — Botafogo.
Wolner Camargo — da Radl-, Clu-

be do Brasil — Flamengo.
Benjamim Wrlgllt - da Globo —

Flamengo.
Orlando Batista, — da Maua —

Fluminense.
,T. Vanderlei Meneses — da Maua

— Fluminense.
NA IMPKBNSA
A C.n/.ela Ksportiva (l)rimrlanicnlo do

Kio)

Afivinio Vieira. — era Fluminense
«Virou" Botafogo...

August-, Godói Tavares — era Fia-
mengo, mudou casaca, ficou sendo
Botofogo...

Isaac Cherman — Flamengo.
José Carlos Vale do Lima — Flu-

minense.
Valier Paalon — Fluminense.
Isaac Zulcenmann — Flamengo.
Arlindo Monteiro — Bota Cago.
Júlio Gamam — Vasco.
Marcos Reis — Flamengo.
e o autor desla relação (depois cll

digo... i
U (iiiiiiii

Mario Filho — Fia x Flu.
Ricardo Serrnn — Fluminense.
Augusto Rodrigues — Fluminense.
I,. Carlos Pinto — Fluminense.
Jorge Leal — Fia n Flu.

A Noile
Téo Drumond — Flamengo
Pilar Drumond — Flamengo. I
Paulino Noronha Lima (Tonelada) I

— \"ast:3.
.luho Ganiaro — idem.
Auguslo de Godui Tavares — Bota-

fogo.
Silvino Ferreira — Olaria.
,1, Guiú — Fluminense e... Ria-

ctiuelo.
Milton Bolivai — Fluminense.

Ultima Hora
Augusto Rodrigues — Fluminense.
Álvaro Pais Leme — Flumincsno

(pobre de quem disser ..-, contrário...)
Pedro Mota Lima — Fluminense
João Carlos ('autuaria — São Crte-

tovão... e Guajaú.
Paulo Rodrigues — Fluminense.

Diário da Noite
Fernando Bruce — Botafogo. ^
.losé Araújo — Vasco.
Isaac Zukenmann — Flamengo.
Geraldo Escobar — Botafogo.
Zildo Danlas — Flamengo.
Armando Santos — Flamengo.

A Noticia e o Dia (mesma etillipe)
Abrahim Tebet — j'á sei o que

vocês estão pensando... é isto mesmo,
Bangu e... Fluminense.

isaac Cherman — Flamengo c pc-
quenos clubes.

Carlos Maciel — Botafogo.
Joel Lises Lopes — Flamengo.

Correio da Manhã.
Valier Mesquita — Fluminense.
Helb Rocha — Flamengo.
Ari Lage — São Cristóvão.
Aquiles Chirnl - Fluminense.

Jornal dos Ksports
Mario Filho — Fia X Flu.
Evetartlo Lopes — Fluminense.
Luis Balei* — America.
Ricardo Serran — Fluminense.
Mario Júlio Rodrigues — Flumincii-

Bruno E. Gomes — Flamengo.
Tribuna da Imprensa

Lúcio José — America.
Araújo Neto — Botafogo.
Araújo Júnior — Fluminense.

Correio da Noite
Osmar P. Melo — São Cristóvão e

Madureira.
Ricardo Carpenter — Bolalogo.

Campeão
Domingues Barbosa — Fluminense.
Paulo Vidal — Fluminense.
Edgar Sales — America
Gilberto Teixeira — Fluminense.
Valfi-od-, Lopes — Fluminense,
Murilo Melo,— Flu.
José Teixeira — Flamengo
Osvaldo Ribeiro — Fluminense.

A Vanguarda
César Seara — Flamengo. •
José Scassa — Flamengo,
Domingos D'Angelo — Fluminense.

Diário Popular
Oduvaltlo Cozzi — Fluminense..
Mauro Pinheiro — Fluminense.
Valdir Amaral. — Fluminense.

folha Carioca
Canor Simões Corlho — BolafnEo.
Oscar Wrlgllt da Silva — Botafogo.
Sandra Moreira — Botafogo.
Antônl-, Sanlassussagna — Flumi*.

nense... e Bonsucesso.
Carlos Alberto — Fluminense.

O ITtttchol
Otávio Silva — Fluminense.

Diário Carioca
F.verardo Gullbon — Flamengo,
Mariano Júnior — Fluminense.
Antônio Sanlassussagna — Flumi-

nense... c Bonsucesso.
O Mondo

Cartus Vinhais — America.
Canor Simões Coelho — Botafogo.
José Carlos Vaie de Lima — Flu

miinense.
Milton Pinheiro —• Flamengo.
Mario Vale — Vasco.

Diário Trabalhista
.lose Jorge — Fluminense.

A Manhã
Abrahim TVbet — Fluminense...

Bangu.
Fausto de Almeida — Bangu.
Altever Vaiada, — eia Fluinlneti

se, tvirou" casaca é agora Flanicn-
go.
A Forca da Ita/.ão

Armando Santos — Flamengo.
Gersar Bandeira — America.

E finalmente, o «nosso" jornal o Din-
rio dc Noticias:
Indalicio Mendes — America, Flu-

minense, Botafogo' Flamengo, Vasco,
Bangu, Mavilis. Del Castiloh, Pau
Ferro, Torres Homem (basla ser. um
clulie direito, para ter «crédito» com
éle... o Brigirio).

Osvaldo Lopes dc Castro — Flumi-
nense.

Isaae CqoI* — Flamengo.
Antônio Sanlassussagna — Flumi-

nvnse e... Bonsucesso.
B

sua
o HHl.ir desla
preferencia —

¦relação: clube
eo maior*.

de

SÃO LOURENÇO
GRANDE HOTEL

COM O TONTO 1)0 ÔNIBUS 1)0 KIO, JUNTO AO HOTEL

Novos confortáveis apartamentos. Quartos do banho em corei)

a colchões ile molas. — Conceito familiar. — Tratamento de

primeira ordem. — Próximo ãs fontes. Informações e reserva,

imnente. no Kio, com o sr. Batisia. — Tel.: 30-2174 —

S. Lourenço, õ. Fa/ dieta, sem alteração da diária.
diai

Gachcta alcatroatla
Vende-Hc .! toneladas I (i"L gros-
sura à k. OrS 16,00 — rtun S.

,lns.í 17 — loja. *

Creme de Barbear
COLGATE

PROTEGE
£ amacia

a PELE !

SC.
Paulo Rodrigues — Fluminense.
Alvar-, rio Nascimento — Vasco.
Mario Figueiredo — Vasco.
Álvaro Pais Leme — Fluminense.

O Itadical
Isaac Amar — Fluminense.
C. Padilha — Vasco. .,
Aristóteles Silva — America.

Serrotes franceses

FOLHAS FLANDKES
Vende-se cun. avaria, a CrS U.
8,00 — liiiii do 1'ropósiln. 20 —

fraca cia Harmonia

«ROUPAS USADAS»
COMPRAM.SE
Ternos dc homem — vestidos dc seiilio-
ras, c outras |icc»s avulsas. Chamar
TiiUuraria TM..: Vi-HViti — iiiib aten-

de no domicilio c a hora
marcada

Vende-se
tamanho

30 du/.ias ã Cr* 100,00
50 o/m. — Jtua a- <l"sc

17 — lo.ja.

MÉDICOS DE 1927

25. Ano de Formatura
CONVOCAÇÃO

Convoca-se uma reunião de (o-

dos os médicos da turma de 19-Í7

para decidir f-óbre os festejos do
¦J5." ano do formatura. \ reunião

será no Sindicato Medico Brasilei-
ro, à rua Santa Luzia. 380, ãs 31

horas do <ii» 1» de fevereiro pro-
ximo.

j"\ Assis Hibciro
,1. C. Sthel filho
.loão Martins dc Almeida
1'. Victor KodriRiies
Arthur Brasa l'ircs

Uniforme de aluno do
Colégio Militar

Vende-se eni bom eslado. ciiuslan*
do de tiinica branca, calça «a-

ran/.e Telerlnc c Kepi.

Barbqie-se todos os dias sem ini
tar a pele. usando Creme de Rar*
beat" COLGATE. Creme de Bar-
bear COLGATE contem Glik. um
novo ingrediente suavizante qw-
realmente faz bem à pele. A espuma
ativa e penetrante de COLGATE
permite um barbear rápido e con-
fortável. Exija Creme de Barbear
COLGATE para uma barba perfeita.

CREME DE BARBEAR

COLGATE
Simples ouMentolado

r **"'"' ' ÀWW t%^f^A"" '.. - 'Ví*/

s***^ -3* n*L . / :i _h "' *

Cr$ 10,00

COMPLETE A BARBA COM AGUA COLGATE - AGRADÁVEL E REFRESCANTE!

J cfinn«voiE$cflk*
P- ate foyfflacAado
\s^_imsíMss!sm,

-, TEATRO
Aeollies

POSTO-6

Aviso aos amputados acima do joelho
Estamos recebendo da:.*tó^^SfflSi nílíímite^o
nido de moderntarimo joelho a pi-oV^S x^OKUl^MB^E. Vm
amputado exerce»; todos os..imp}'l"cutom 3inacko com nova
ultm-moderno sistema a meio-vm». «™ 

nJÀr os desnecessárioB.

Serviço de Televisão
ANTENAS ESPECIAIS DE ALUMÍNIO

Consertos em c,„alquer marca de aparelh^J^^^l

e.rantia. Instalamos «ntenas externas com .recepça.pVPRADj0

S5ÜW -<*>«-., Orçam-tos --compjom,^* FV RADIO

_ Rua Raimundo Correia n. 27-B (.IQJ---J •«*•* 

VOCÊ JÁ PODE VIVER
SEM RESFRIADOS!

***%_

Phumahist
Impróprio até

14 anos

BRINCOS ¦¦ FRUTAS
Madame Lucila anuncia para tê,,a-Mra, dia U - l^as <«

para vestido. Dia 14 (quinta-feira) - «Brincos» em finíssima

adaptai de «N— , Pérola» .Aceita alunas e encomendas

_ Tel.: 38-1830 - Rua Barão de Mesquita. 978 — Apt~u«

 praça Verdum — Grajau. ¦

HOJE: - VESPERAL, ÀS 1« HORAS. - SESSÕES: AS
SOhSOiu e. 23hl»m

Leilão de Moveis •¦ Urca
Televisão Emer.on, refrigerador Gib.on com 10 pé» e meio

cúbico., mobiliário para ..lão de jantar e dormitório, d.

.olteiro e cal, confortivei. grupo, e.tufado., rico. U-

pete. Per.... cri.tai., porcelana., r.diola, enceradeira «

a.pir.dor Electro-Lux, máquina de e.crever, bureau, ..-

tante., lurtre., jóia., bibeloU, vitrine dourada, con.olo..

pr.taria trabalhada, móveis avul.o. e miudeza., .erão vendi-

do. em leilão, «manhã, .egunda-feira, 11 de fevereiro de

1952, ã. 20 hora. ã RUA JOAQUIM CAETANO, 14, URCA.

pelo leiloeiro BRICIO. Expo.icào, hoje, domingo, da. 14 i.

20 hora.* Catãlago do Jornal do Comércio d. 
"

PRECISA-SE
Precisa-se datilografa com per-

íeito conheci mento da língua inglesa.

Cartas com pretensões e referências

para a Caixa dêste jornal, sob o nú-

mero 41.850.

GAITAS "HERING"

\W ^ -; -^ mjf* i _é__^ ^^^%^aW\ mm

mwm^a% v *.'*^. jfc aátmTY) Y^W^ Àmu

Hj* *BP*^L •*" |L^\>^I

P7 (W^l^ *

A nova descoberta da ciência
contra os resfriados

Sim, é a pura verdade! Passou o tempo dos resfriados...
E Isto é um fato rigorosamente científico, desde que,
há dois anos, a medicina norte-americana realizou urna

revolucionária descoberta: a conquista de um novo anti-

histaminico, de efeito seguro e impressionante. Phy-

mahist é um produto novo, portanto. Mas já milhões

de pacientes — com a comprovação de médicos Uus-

tres — obtiveram resultados estupendos com o uso

dêsse poderoso anti-histaminico. Faça, também, a sua

experiência. Aos primeiros sintomas de resfriado, tome

1 ou 2 comprimidos de Phymahist. Não ficou bom ime-

diatamente? Repita a dose, de 4 em 4 horas. Estará

liberto! E tenha Phymahist sempre à mão, para você

e sua família, para viver, afinal, livre dos resfriados,
antes tão freqüentes e tão perigosos...

8
(fi

il.

CAMPANHA NACIONAL
CONTRA O RESFRIADO

Os resfriados são contagiosos e peri-
gosos. Depois de sua experiência pes-
soai, preste êste serviço a seus amigos:
aconselhe PHYMAHIST.

,, da. 14 '»* 
| I

de hoje. | {Jl

preci.a de um propagandi.ta para visitar lojas, escola, etc.

E' n.ce..ário .aber locar regularmente, ter boa aprc.entaçào, e

d..emb.r.ço. Oferta. . PROFESSOR XISTO, Caixa Postal

4330.  Rio de Janeiro com indicação de idade, pretensòes

referência..

PHYMAHIST - Sempre bom;

quanto mais cedo, melhor.

,<*--

i<*t

s^fe

q @ © O © © © <^
PHYMAHIST É um produto do laboratório phymatosan

r1t.-:..r,... u,^.[,.^_ .J.i.1..^^JJ, ...... *Ti*S"*V-i^ ¦feíK«h---v. ... -;;.*év-.v,,.¦**;¦ .-íi-..-*"-:-.;?v ¦ . i .uu.**~.-.,..,-«-.' .*.... k- 1
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DR J. MARÇAL NETTO
DOENÇAS DE SENHORAS - PRft-NATAL - TARTOS

Cons.: - Rua Álvaro Alvim, 33-7' andar - Sala 705- Edifício
Rex _ As quartas e sábados, de 15 fts 18 noi as.

PENSÕES E HOTÉIS

VERDADEIRO REPOUSO
KO HOTEL SANTO ANTÔNIO - Clima üg^»^__sat s^fêssfes: as tss

VERANISTAS
n(vrli» PALÁCIO — SAO LOURENÇO
5ív£fr ÍtorKSTA — poços de caldas
™*m SamaracáT- barão de javaei

INTERNACIONAL HOTEL CONTROL
Avenida 13 de Maio, 13 — Sala 1.911

GRANDE HOTEL DO ÃRAXA
GRANDE HOTEL EMPRESA

CAMBUQUIRA

GRANDE HOTEL PETRÓPOLIS
HOTEL BRASIL S&O LOÜKENÇO

GRANDE HOTEL CAMPOS DE JORDÃO
HOTEL ENGERT. NOVA FRIBURGO

A CORRIDA DE ONTEM
(ConclusSo da M página) _ —*.;,,.*.

SEGUNDO PAREÔ — AS 14,55 HORAS - 1.30U METROS — PRÊMIOS. —

CRS 411.000,00 — CR? 12.000,00 — CRS 6.000,00 E CINCO POR CENTO

AO CRIADOR DO VENCEDOR — POTROS NACIONAIS DE TRÍlS ANOS,

SEM VITÓRIA NO PAIS — PESOS DA TABELA, COM DESCARGA

PARA APRENDIZ.

VENCEDOR
POULES RATEIOS

ít> Sardo, 65 quilos, Emldlo
Castillo 13.835

21 Nocaute, 85 quilos, Osvalüo
UllOa 25.662

3? Utaco, 55 quilos, A. Vieira. 1.342
49 Ulron, 56 quilos, L. Rigoni. 9.624
5? Nigronrvante, 55 quilos, 11-

ton Pinheiro 5.382
69 Cltor, 55 quilos, J. Araujo. 5.285

35,00

19,00
374,00
51,00

91,00
02,00

DUPLAS
POULES RATEIOS

12 2.S67 91,00

13
14
23

9.327
4.650
4.425

24 2.142
33 1.393
34 6.775
44 1.084

28,00
86,00
59,00

122,00
188,00

39,00
241,00

SEXTO PAREÔ — AS 18.40 HORAS — 1.400 METROS — PRÊMIOS: —

CRS 40.000,00 — CR$ 12.000,00 — CRS 6.000,00 E CINCO POR CENTO

AO CRIADOR DO VENCEDOR — ANIMAIS NACIONAIS DB QUATRO

ANOS E MAIS IDADE — PESOS ESPECIAIS.

DÍVIDAS INCOBRÁVEIS

 Das 8 iis ll e das 15 às 19 horas. -.

VENCEDOR
POULES RATEIOS

DUPLAS
POULES RATEIOS

1» Osculo, 84 quilos, Emldlo
Castillo  12.688 -

2» Catio Frio, 49 quilos, U.
Cunha  18-485 -

39 Jeca, 55 quilos, Osvaldo
Ullôa  14.222 -

49 Elati, 56, L. Rigoni . . . 21.951 -

89 Manguarlto, 85 quilos, Jobel
Tinoco  8.081 -

69 Onêa, 52, P. Tavares . . . 18.485 -

79 Pracinha, B4 quilos, Ilton
Pinheiro  8-687 6S.00

82,00

35,00

46,00
30,0»

129,00
35,00

SARDO, n. t- rateou na ponta, Cri 35,00. — A dupla 13, rateou

CrS 28,00.
PLACÊS: — Do n. 1, CrS 14,50; do n. 3, CrS 13,00.

CARACTERÍSTICAS DE SARDO: — Masculino, castanho, 3 anos, Rio de

Janeiro, Secreto em Concordância, do Stud Casablanca.

ENTRAINEUR: — Mariano Sales.
TEMPO: — 84" 1/5.
DIFERENÇAS: — Um corpo e melo e um corpo.

MOVIMENTO DO PAREÔ: — CRS 9S2,.280,00.
PISTA DE AREIA PESADA.

TERCEIRO PAREÔ — AS 15,20 HORAS — 1.300 METROS — PRÊMIOS: —

CRS 30.000,00 — CRS 9.000,00 — CRS 4.500,00 E CINCO POR CENTO

AO CRIADOR DO VENCEDOR — ANIMAIS NACIONAIS DE CINCO

ANOS, QUE NAO TENHAM GANHO MAIS DE CRS 40.000,00 EM PRÊ-

MIOS DE PRIMEIRO LUGAR NO PAIS — PESOS DA TABELA, COM

SOBRECARGA E DESCARGA PARA APRENDIZ.

12

13

14
22

23
24

33
34
44

5.S96 —

8.041 —

7.694 —
1.723 —

4.777 —
5.423 —

3.047 —
6.196 —
1.S65 —

60,50

44,00

46,00
208,00

75,00
66,00

117,00
58,00

191.50

Noturno: 22-4165.

ARAXA — CAXAMBU
Temos passagens para qualquer data

SAO LOURENÇO
Viagens diariamente com carros particulares

PASSAGENS
«U6r pWÍÍ?XdtíoT°9eS existen?e no Ramo.

PASSAGENS DE CHAMADAS

AUTOMÓVEIS
Procummos carro» particulares para organimr excursões para

mTumm». tratar pessoalmente - EXPRESS - Avenida 13

ae Mato, 13 »- Sala MM»

Pinturas, apartamentos e prédios
ÓLEO, GÊSSO, COLA. Qualquer decoras.Ro, executa-se com

LOTERIA FEDERAL DO BRASIL
IRMÃOS MONERÓ LTDA.

Remetemos bilhetes para o interior do Bra-

sil. - Ordens e pedidos à CASA MONERO
- Avenida Rio Branco, 141/143

MÓVEIS DIRETAMENTE DA FÁBRICA
AO CONSUMIDOR

mentos, dormitórios, MMs*g> Wckard*|?POToba.- Excc.utam-se
ChÍVeaÍ^eS^VúS\ M?U Compromisso.

«UA GENERAL CALDWELL, 178-175 - TEL.: 43-1989.

(Entre à rua Frei Caneca e a avenida Presidente Vargas).

VUNCEDOR
POULES RATEIOS

19 Fogo Belo, 56 quilos, Lagos
Meszaros  12.487 46,00

29 Mandíi, 53 quilos, Emldlo
Castillo  21.338 27,00

3» Malena, 52 quilos, Joüo
Araújo  6.58S S7.00

49 Bisturi, 56, I. Pinheiro . . 22.151 26.U0
89 Gold Maid, 50 quilos, Ubl-

raiara Cunha  2.287 — 252,00
69 Plndorama, 64 quilos, Adão

Ribas  2.372 — 243,00
7» Alpino, 63, CTornz . . . 3.485 — 165,00
89 Monetário, 52, J. Tinoco . . 1.239 — 404,50

Nfio correu Fenlana.

DUPLAS
POULES RATEIOS

11

12

13
14

23
24
34
44

765 —

8.459 —

7.696 —
4.357 —

644 —

5.155 —
2.005 —
3.735 —
1.261 —

366,00

33,00

36.U0
64.0(1

434,00

54,0U
96,00
75,00

222.00

OSCULO, n. 4, rateou na ponta, Cr? 52,00. - A dupla 34, rateou

CrS 5S.0O. .„ „
PLACÊS: - Do n. 4, Cr$ 31,00; do n. 6, CrS 18,00.

CARACTERÍSTICAS DE OSCULO: — Masculino, castanho, quatro anos, sao

Paulo, Royal Dancer em Sweet Corn, do sr. Pedro Ragglo.

ENTRAINEUR: — Osvaldo Feljó.

TEMPO: — 87" 4/5.
DIFERENÇAS: — Dois corpos e dois corpos.

MOVIMENTO DO PAREÔ: — CRS 1.313.260,00.

PISTA DE AREIA PESADA.

S«T1MÒ PAREÔ - AS 17,10 HORAS - 1.400 METROS — PRÊMIOS: -

CRÇ «.000,00 - CRS 13.500.00 - CRS 6.750,00 E CINCO PORCENTO

AO CRIADOR DO VENCEDOR - ANIMAIS NACIONAIS DB TMB

ANOS, SEM MAIS DE UMA VITORIA NO PAIS - PESOS DA TABELA.

COM DESCARGA PARA PRENDIZ.

BíiriKd

VENCEDOR
POULES RATEIOS

DUPLAS
POULES RATEIOS

A dupla 23. rateouFOGO BELO, n. 3, rateou na ponta, CrS 46,00.

CrS 54,00.
PLACÊS: — Do n. 3, Cr$ 15,00; do n. 5, CrS 16,00; do n. 7, Cr$ 25,00.

CARACTERÍSTICAS DE FOGO BELO: — Masculino, castanho, cinco anos,

Minas Gerais, Punch em Betty, do Stud Leblon.

ENTRAINEUR: — Antônio Barbosa.

TEMPO: — 85".
DIFERENÇAS: — Cabeça » um corpo.

MOVIMENTO DÓ PAREÔ: — CR$ 1.141.910,00.

PISTA DE AREIA PESADA.

19 Labano, 85 quilos, Osvaldo
Ullêa 

29 Altiebarnn, 56 quilos, Luís
Rigoni 

3»> Sarllho. 55 quilos, Emldio
Castillo

49 Sorriso. 55, J. Martins . .
5'. Eskie. 55. J. Portiilio . . •
69 Coromy. 35. R. Lnlorre . .
79 Submarino. 56 quilo?, Lul3

Dlar. . . ¦,
8» Knntar. 55, I. Pinheiro . .

14.155

11.388

6.595
2.086
9.532

630

12.9!tU
12.116

39.00

49.00

81.110
226,50

5^.00
SS2(00

43.no
40,00

11

12

13
14

21
33
34
li

371 —

5.325 —

2.49S —
9.299 —
2.317 —
2.545 —

s.?m -
7í»fi —

3.62S —
5.295 —

881.00

61.00

131.00
35.00

141.00
125.00

37,00
416.00
90.00
62.00

QUARTO PAREÔ — AS 15,20 HORAS — 1.300 METROS — PRf.MIOS: -

CRS 30.000,00 — CRS 9.000,00 - CRS 4.500,00 E CINCO POR CENTO

AO CRIADOR DO VENCEDOR — ÉGUAS NACIONAIS DE QUATRO

ANOS, SEM MAIS DE TRÊS VITORIAS NO PAIS — PESOS DA TA-

BELA, COM DESCARGA.

LABANO. n. 7, rateou na ponU. CrS 39.00. - A dupla 41, rateou

Cf$ 
PLACfS' - no n 7. rr$ 13,00: do n. ?. CrS 16.00; do n. 5, CrS 25,50.

CARACTERÍSTICAS DE LABANO: - Masculino, castanho, ,rc. anos, sao

Paulo. Wood Note em Trlqulnutla, do sr. Euvaldo Lodi.

ENTRAINEUR: - C. Pernr».

TEMPO: — 89".
DIFERENÇAS: — Um corpo e melo e dal? conios.

movimento po pareô: - crs 1.168.240,00.

pista de areia pesada.

ao crÍaSor do Vencedor - «trancai nacionais de três

ANOS SEM VITORIA NO PAIS - PESOS DA TABELA, COM DES-

CARGA PARA APRENDIZ.

EDITAL

Instituto de Resseguros do Brasil
Concurso para Auxiliar-Técnico (V)

e Dactilógrafo (VIII)
O INSTITUTO DE RESSEGUROS DO BRASIL faz público que, de 18 it

fevereiro a 18 de março de 1952, estarüo abertas, em sua sede, à. Av. Marechal

Câmara 171, 3* andar, as InscriçOcs para o concurso acima, enja primeira prof»

ser/v realliada no dia 6 de abril, em local e horário que serüo oportunamente

anunciados.

O concurso constará de provas escritas (obrigatório o uso de lapls-cópla) da»

seguintes matérias, tõdns em caráter eliminatório:

— NÍVEL MENTAL

— MATEMÁTICA

— PORTUGUÊS

— GEOGRAFIA E HISTÓRIA DO BRASIL

_ DACTILOGRAFIA

Na filtinm, íl, R. B. apenas fornecerá máquina Royal, podendo contudo,

• candidato traxer máquina própria, conforme Instrução que, oportunamente,

ser» dada.

Podendo inscrever-se randidatos de ambos os sexos com a Idade mínima di

18 anos, ft data do encerramento dos inscrlçfies e máxima de 30 anos, à dat*

da abertura éa» InscrlçOes, excetuados os n"e i& silo servidores do I. B. fl,,

para os quais nâo haverá limite de idade.

As inseriçflos estaráo subordinadas à prestarão de uma prova preliminar,

realizada no «to da apresentação do candidato. Tal prova tem por linalidadi

o afastamento dos candidatos que desejem inscrever-se sem qualquer posslbilldad.

de êxito. O candidato deverá, para submeter-se a esta prova, apresentar 3

(trís) fotografias tiradas de frente, sem clíapeu, tamanho 3x4.

SSo documentos exigidos para a efetivação da inscrição:

a) Certidão do registro de nascimento ou prova de naturalização, sc nfio

fflr brasileiro nato;

b) Atestado dc idoneidade moral ou de bons antecedentes, passado poi

autoridade polirial ou funcionário do I. R. B.;

c) Certificado de reservista, de alistamento militar ou de Isenção do serviço

militar, sempre nue se tratar de nandidato do sexo masculino.

O candidato «provado e nomeado, conforme o caso, será admitido no cargí

Inlrlal da carreira de Auxiliar-Técnico Cclasst. A) ou de Dactllógrafo (classe A)

com o ordenado inicial «le CrS 2.000,00 (dois mil cruzeiros).

A Inscrição do candidato implicará a aceitação das condições de serviço

dn 1. B. B, em qualquer lugar do Brasil c de transferência pura qualquer local

e a qualquer tempo, durante a vigência do contrato de trabalho.

O presente concurso terá validade por dois anos, a partir da data de su»

homologação pelo Presidente do I. R. B.

As Instruções podem ser procuradas na sede dn lostilnto de Resseguros i.

Brnsll, das 9 às 17 horas.

VENCEDOR
POULES RATEIOS

DUPLAS
POULES RATEIOS

19 Fellcia, 52 quilos, Uftlrajnra
Cunha . .  13.79J —

29 Changa, 58 quilos, Luis
Rigoni  14.635 —

39 Elanut, 52 quilos, Ilton PI-
nhelro  21-26» —

4» Gold Dream, 56 quilos, L.
Dinz  29.398 —

5v Ovilia, 52, A. Vieira . . . 2.795 —

69 Catira. 56 quilos, Osvaldo
UllOa  1-71B —

4S.O0

46,00

31,00

23,00
239,00

401,00

12

13

14

23
24

33
34
44

S.725

S.S71

9.674

3.868
2.703

1.415
5. 6S5

542

33,00

37.00

34,00

86.OU
123,0(1

234.5(1
BS.0H

612.00

B B T T I H O

VENCEDOR
POULES RATEI03

DUPLAS
POULES RATE108

FELICIA, n. 2, rateou na ponta, Cr$ 48,00. - A dupla 23. rateou

Cr$ 86,00.
PLACÊS: — Do n. 2. Cr$ 27,00: do n. 3, Cr$ 26.00.

CARACTERÍSTICAS DE FELICIA: — Feminino, castanho, quatro anos, Per-

nambüco, Diágoras em Acatuya, do ar Artur Herman Lundgren.

ENTRAINEUR: — Eulóglo Morgado.

TEMPO: — 82" 4/5.
DIFERENÇAS: — Um corpo e melo e um corpo.

MOVIMENTO DO PAREÔ: — CRS 1.302.800,00.

PISTA DÉ AREIA PESADA.

QUINTO PAREÔ - AS 16,15 HORAS - 1.500 METROS - PRÊMIOS: -

CRS 30.000,00 - CRS 9.000,00 - CRS 4.500,00 E CINCO POK CENTO

AO CRIADOR DO VENCEDOR - ANIMAIS NACIONAIS DE SETE

ANOS QUE NAO TENHAM GANHO MAIS DE CRS 200.000,00 EM PRE-

MIOS DE PRIMEIRO LUGAR NO PAIS - PESOS DA TABELA, COM

SOBRECARGA •
1- (DESTINADO A JÓQUEIS ATUANTES NO HIPÔDROMO BRASILEIRO,

QUE NAO TENHAM OBTIDO MAIS DE 10 VITORIAS NO PAIS, DES-

DE 1 DE JANEIRO DE 1951.).

13.2S3 —

3.58U —

10."01 —
lO.nld —
ÍS.5Ü —

V 2W —
gso —

S.lSd —

2 371 —
25 523 —

49.00

lil.00

60.00
59.00
58 no

70.00
735,00

165,00

273 0O
2.1 r»0

11

12

13
1(
23

24
.13

34

44

1.710 —

7.324 —

7.395 —
«.455 —
2.901 —

4 477 —
1 .ROS —

4.462 —

2.311 —

ISS.OO

45,00

44,00
3P.(«I

113.00

73.00
1S1.U0

73.0»!

141,5U

S'i< — 1-.226,00

VENCEDOR
POULES RATEIOS

DUPLAS
POULES RATEIOS

1' Ancôri, 55 <rit!cj. Osvaldo
rilôa

2» Andiroba. .'».*» quito*. Jr,«'
p.irtllho

3' Piegas. 55 quilo», FSntdlO
Castillo

49 Raelend», 59. L. !>»" • •

Si Pancada, .">•}. t- Rigoni • •

G9 LWMtu. 55 q""°J. Oliuo
Macedo 

79 Aoiaragl, 53. I Graça - •

g? Tumuo Humac, 55 quilo*, ü.
Cunlia • • •;

9? Glldinh». 55 quilo.». Rene
Latorte 

10- Delta. 55. O. CMtro . . ¦

119 Arrojada. 55. J. AraQJO . .

Nao correnim:
Encantada c Ver.deta.

„,*,.. frt 4100 — A d',:p!a 24. rateou
ANCORA, n. 3, rmteotl na ponta. CrS «.00.

Cr$ 73.00. __»• c , 3., on d0 „ )2 CrS 19.00.

^RACTUJriCAS^AN^^.^V^Ino. 
casta.ho. Uêa anos, Sfio

Paulo' Albatro, em Cort.s.nha. do ir. Vítor Qullh.m.

ENTRAINEUR; — Geraldo Morgado.

TEMPO: — 84" 1/5.
niFFRENCAB: — Um corpo e um corpo.

mÒnimfnto Do pareô; - crs i.MJ.Wftoa.
PISTA DE AREIA PESADA.

., ,s .fl HORAS — 1 <00 METROS — PRÊMIOS: -

NONO PAREÔ - AS 18.1 
\ 
H«TRA¦ p0R CENTQ

CRS 25.000.00 - CRS -800,00 - CR» »-""'^ SE13 
AN0S

A0 
^^^^^^^^n^rh 

CRS «0.000.00
' 

LMpREM?OSDDEQp^MNEIROTtuOAR 
NO PAIS - PESOS DA TABELA,

COM SOBRECARGA.

COMO APRENDER A DANÇAR
. N G O

Si SOlf»0

VP C O N G ft
k l S A /

ntiCHt/: i 4 M 6
(O «mo
StMta riO

tv^-r—«

I
, ¦—-¦j_j'

4» EDIÇÃO AMPLIADA

Com a nova danço, «Baiana, Samba liso, e
os últimos passos de Bolero, Rumbn, Swing,
contendo 120 gráficos 330 passos facilitando
as senhoritas, a cavalheiros a aprendizes em
suas próprias rasas em 10 dias apenas, do

principio sem companheiro, ou companheira.
.Método dc ritimos modernos pelo prof. Gino
rornnclari, Diretor e Prof. do «Curso Prático
de Danças Rltz». Preço: Cr$ 45,00 — Pedld»»s
pelo Reembolso Postal, com o autor — Cai*a

Postal 64», São Paulo.
A venda tómbêm nas livrarias do Rio c
livrarias e Casas de Másica de SSo Paulo.

22.50
46,00

30,00

130,00

65,00

12 2.470
13 11.RS4

14

23

24
34
44

8.398 —

3.285 —

1.762 —
7.801 —
1.S13 —

121.00
25,00

36,00

91,00

170,00
38.00

165,00

Dodge - "Fluid Drive", modelo 1947, côr preta,
sedan de 4 portas, em perfeito estado de con-

servação e funcionamento, vendemos um, quc

poderá ser visto à rua do Propósito, 133. As

propostas deverão ser enviadas em envelo-

pes fechados, para a avenida Presidente Var-

Igas, 

643 — 89 andar, a atenção do sr. J. A.

Salles, até o dia 15 do corrente, às 15 horas. \

lo Estalo, 56 qullpí, Ad&o RI-
bas  20.861 -

2» Caoré, BO quilos, A. Nahld. 10.623 —

8» Alvor, 56 quilos, Jofio Contl-
nho Filho  15.423 —

49 Never Looses, 84 quilos, J.
Mnrtins  3-663 —

59 Haramun, 82 quilos, Raul
Urbina  8.404 —

Nfio correram i
Lumcn e Brutus.

ESTALO, n. 1, rateou na ponta, CrS 22,50. — A dupla 14, rateou

Cr» 30,00.
PLACÊS: — Do n. 1, CrS 14,00; do n. 6, CrS 22,00.

CARACTERÍSTICAS DE ESTALO. — Masculino, castanho, neto anos, Rio

do Janeiro, Apoio e Whlt Sunday, do sr Plínio Campos

ENTRAINEUR! — Leopoldo Benltez.

TEMPO: — 97".
DIFERENÇAS: — Um corpo o dois corpos.

MOVIMENTO DO PAREÔ: — CRS 993.810,00.

PISTA DE AREIA PESADA.

B fi T T I N O

VENCEDOR
POULES RATEIOS

DUPLAS
POULES RATEIOS

19 Crasso, 55 quilos, Valdir

Meireles 4J;"ÓV
2» Itamojt, 58 quilos. Adão RI-

39 Carmen, 56 quiios, Euclides
Silva ¦ ••••••

49 Grão Vlzlr. 58. O. Costa .

59 Follador, 52 quilos, Raul
Urbina I"mÀ'

89 Barcena. 54 quilos. A. NO-
brcgtt 

7» Waxy. 56. I. Pinheiro . .

89 Itapltanga. 64 quilos. Odi-
lon Castro

Não correram:
Dehés • SUmina.

13.226 —

7.253 —

6.707 —
12.97.8 —

19.593 —

1.160 —
2.99» —

30,50

77,00

83,00
43,00

2S.00

479.00
1S5.50

608 — 915,00

11

12

13
14

23

24
33

34
44

452 —

2.1S5 —

9.377 —
6.267 —

2.541 —

1.479 —
8.657 —

7.56S —
5S2 —

692,00

143.00

33.00
50.00

123.0»

211,50
36,00

41.OU
5.375.00

DACTILÓGRAFO
PRECISA-SE

para correspondência e trabalhos de conta-
bilidade, exigindo-se rapidez, redação pró-
pria, conhecimento perfeito da língua por-
tuguêsa e técnica rigorosa na elaboração de

quadros e tabelas. Inútil apresentar-se quem
não estiver em condições de submeter-se a

provas de habilitação. — Tratar à rua do
Rosário, 111 —- S." andar, das 9 às 11 horas,

 diariamente. —

A dupla 33, rateou

-$

i

\w£ tr

Camisas e blusas para Carnaval
A 25 passos da Avenida Passos, acham-se
as mais belas e mais baratas camisas e

blusas para oCARNAVAL.

CASA PASSOS
RUA SENHOR DOS PASSOS N.» 125
Preços especiais para revendedores

AVISO A PRAÇA
Rogério Guerra & Cia. Ltda.

avisam a seus fregueses que, por motivo de

eérias coletivas, estarão com suas atividades

interrompidas de 11 de fevereiro a 3 de
— março. 

É FANTÁSTICO!

FASANEliO
ONTEM NOVAMENTE VENDEU NOS

CLÁSSICOS

16520

CRASSO, n. 5, rateou na ponta, CrS 30.50.

CrS 
PLACÍS- - Do n. 8, CrS 20,00; do a. 7. CrS 51,00; do n. 3. CrS 40,00.

CARACTERÍSTICAS DE* CRASSO: - Masculino, tordilho. .«U anos, R.o

Grande do Sul, Cratèr em Fierecllla, do Stud Dollmar.

ENTRAINEUR: — Adalr Feljô.

TEMPO: — 92".
DIFERENÇAS: — Dois corpos o um corpo e meio.

MOVIMENTO DO PAREÔ: - CRS 1.129.290,00.

PISTA DE AREIA PESADA.

MOVIMENTO TOTAL DE APOSTAS CRS 9.«34.370,00

,. CRS 315.600.00
CONCURSOS ,

MOVIMENTO GERAL . • • .»

COM

2 MILHÕES
E MAIS 0 4.' PRÊMIO 20.917

FASANEliO
CLÁSSICOS

CHEGOU NOVA REMESSA DOS
AFAMADOS BEBEDOUROS ELÉTRICOS

SUNROC

CRS 10.149.970,00

• • •

RESULTADO DOS CONCURSOS
Foi o seguiufe o resultado dos concursos patrocinados velo Jockey

Club Brasileiro . realizados na corrida de ontem, no Hipôdromo da
Gávea:

BOLO SIMPLES: - Um ganhador, com sete pontos. -
Rateio: - Cr$  28.039,00

BOLO DUPLO: — Um ganhador, com quinze pontos. -
Rateio:—Cr$

CONTINUA ENRIQUECER O
POVO COM OS

AVENIDA, 110 — AVENIDA, 147

BETTING ITAMARATI SIMPLES: — Noventa e três ga-
nhadores. — Rateio:— CrÇ

BETTING ITAMARATI DUPLO: — Quatro ganhadores.
Rateio: — Cr$ 

20.815,00

426.00

25.034,00

DR. VIEIRA DE AQU11SO
15 anos de prática na espec. nos principais centTos de São Paulo.

ESTÔMAGO - FÍGADO E INTESTINOS
Dor, úlcera, dlspepsias. sastroneuroses, colecistites, apendicites,
coute?; hemorróidas, prisão de ventre, etc. — Avenida 13 de
Maio, AS — 19' andar — Sala 1.915 — Diariamente, das 8 às 11

 bor as. — Tel.: 52-3524, ¦

13

Eit«i são os bebedouros

fornecidos com exclusivi-

dade à Marinha de Guer-

ra dos E. U. da América.

•

Em exposição no depósito

Rua das Marrecas, 43 (loja)

Distribui dorei exclusivos no Brasil

Bianchi & Cia. Ltda.
RI A JS AN P. > 1)1 ARTI - 43

i'i: Bi

fjHjf

Tols. 42-4774 4 2.3091

vogo publicidade ¦
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A reunião de hoje no Hipôdromo Brasileiro
(Conclusfto da 2' página)

Tarascon e Luisiana. — Melhorou. —
possível para a» dupla.

MARATY, BO quilos. — No dia 19
de janeiro, na areln pesada, em 1.500
metros, sob a direçSo de Severino CS-
mara, com 50 quilos, foi sexto para
Mitene, Holege, Lulalana, Lujan e Nor-
mallsta, derrotando Galathéla, Damare
na e Mursa. — Correndo pouco. —
Não acreditamos no seu ôxlto.

LUJAN, 52 quilos. —. No dia 19 de
janeiro, na areia pesada, em 1.500 me-
tros, sob a direção de A. Dorneles.
com 51 quilos,. íol quarto para Mitene,
Holege e Luisiana, derrotando Norma-
lista, Maraty, Galathéa, Damarena e
Mursa. — Sô melhoras acusou. — Sob
uma boa direção poderá ser a ganha-'
dora. — vale arriscar.

NORMALISTA, 56 quilos. — No dia
13 de janeiro, na areia pesada, em 1.500
metros, sob a direífio de Ilton Pinheiro,
com 50 quilos, íol quinto para Mitene.
Holege. Luisiana e Lujan, derrotando
Maraty, Galathéa. Damarena e Mursa.
— Em bom estado. — Azar viável. —
Sua última atuação nâo agradou.

SARAB10LA, 54 quilos. — No dia 80
de dezembro de 1951, na grama. leve.
em 1.300 metros, sob a direção de Os-
valdo UllOa, com 54 quilos, foi sexto
paia Holege, Normallsta. Luisiana, VI-
tória do Palmar e Tia Vlna, derrotan-
rio Lujan c Dama. — Algo melhor. —
Possível como azar.

CRAVO LINDO, 50 quilos. — No dia
2 de setembro de 1951, na areia pe-
sadá, cm 1.600 metros, sob a direção
rie M, Rossano, com 50 quilos, íol últi»
mo 

"para 
Egregious, Incêndio, Tarascon

Caranahy, Baluarte, Thunderbolt, Bln-
po, Ouapiruvn e Toropl, — Sem cre-
denciais. — Achamos difícil.

FORMIGA, 56 quilos. -— No dia 15
de novembro de 1951, na grama leve,
em 1.400 metros, sob a direção de Jus-*Viiano Mesquita, com 56 quilos, foi sê-
timo para Lobélla, Pantufla, Holege,
Tia Viana, Vitória do Palmar e Sara-
bela, derrotando Galathéa, Radimba.
Normallsta, Lujan e Bola Dourada. —
Em bom estado e bem na turma. —
Vale arriscar.

MURSA, 52 quilos. — No dia 19 de
janeiro, na areia pesada, em 1.500 me-
tros, sob a direção de Dario Moreira,
com 52 quilos, íol último para Mitene,
Holege, Luisiana, Lujan. Normallsta.
Maraty, Galathéa e Damarena. — Vem
de fracas atuações. — Somente como
grande surpresa.

RADIMBA, 52 quilos. — No dia 15 de
novembro de 1951, na grama leve, em
1.400 metros, sob a direção de Raul
Urbina, com 52 quilos, foi nono para
Lobélia, Pantulha, Holege, Tia Viana.
Vitória do Palmar, Sarabela, Formiga e
Galathéa, derrotando Normalista, Lujan
e Bola Dourada, — Volta bem, —
Poderá figurar no «placé». ¦

—O—
«tt PAREO — AS 17,40 HORAS — 1.300

METROS — CR$ 30.000,00.•
BETTING

•
— ANIMAIS NACIONAIS DB SEIS
ANOS E MAIS IDADE, QUE NÃO
TENHAM GANHO MAIS DE 1S0
MIL CRUZEIROS EM PRÊMIOS
DE PRIMEIRO LUGAR NO CAIS —
PESOS DA TABELA, COM SOBRE-
CARGA.

WALDORI?, 52 quilos. — No dia 2
Ie fevereiro, na areia leve, em 1.600
metros, sob a direção de Manuel Hen-
rique, com 50 quilos, foi décimo para
Ocoi, Conlrabanda, Maracajü, Luarlln-
tia. Apinagé, Alvitre, Topásio, Eton e
Ifozy, derrotando Holly. — Algo me-
lhor. — Deverá produzir mais na areia
pesada.

ESPADARTE, 52 quilos. — No dia
15 de dezembro, na areia leve, em 1.600
metros, sob a direção dc Jobel Tinoco.
som 50 quilos, foi sexto para Luclfer,
Incógnita, Veludo, Fogo Bravo e Exem-
pio, derrotando Mahon. — Em bom es»
tado. — Sério candidato ao triunfo.

ERIN. 50 quilos». — No dia 2 de fe»
vereiro, nn. areia leve, em 1.500 me-
tros, soh a direção de Jobel Tlnoco, com
BS quilos, derrotou Follador, Stamlna
Carmen, Dehés, Ilapltanga e Landlnho

Anda bem. — Estará entre os prl»
melros na luta final.

MILÚ, 56 quilos. — No dia 19 dê
lanelro, na areia pesada, em 1.500 me»
Iros, sob a direção do Renê Latorre
:om 56 quilos, derrotou Waldorf, Apina-
;é, Contrabanda, Jurujuba, Alvitre.
Maná, Cracôvia e Montenegro. — Con-
tinua tinindo. — E1 uma dns fflrças.

GERICõ, 4S quilos. — No dia 7 de
üutubro. na grama leve, em 1.400 me-
Iros, sob a direção de Ilton Pinheiro,
com 56 quilos, foi nono para Eton, Ma-
ná, Topásio, La Malinche, Mico, Alvino
[tamogl e Dehés, derrotando Erln, Ivai
Abre Campo o Alcazaba. — Seu retrós
pecto ê desabonador. — Não gostamos.

MANA, 52 quilos. — No dia 26 dn
janeiro, na areia pesada, em 1.600 me»
tros, sob a direção de Roberto Martins
com 51 quilos, foi quarto pára Livra-
mento, Fogo Bravo e Diamante Negro,
Serrotando Maravedl e Rolante do Sul.

Em bom estado. — Serve para o
«placé".

PELOTÃO, 58 quilos. — No dia.3 de
lanelro, na areia leve, em 1.600 metros,
10b a direção de Lagos Meszaros, com
5S quilos, foi sexto para Estônia, Luar-
linda, Alvitre, Apinagé e Contrabanda.
Serrotando Hollywood, Montenegro e
Ocoi. — Algo melhor. — Vai correr
muito desta vez.

HOLLYWOOD, 54 quilos. — No dia 6
de janeiro, na areia leve, em 1.600 me-
tros, 'sob a direção de Dario Moreira,
cnm 54 quilos, foi sétimo para EstOnla,
Luarllnda, Alvitre, Apinagé, Contraban-
da e Pelotão, derrotando Montenegro e
Ocoi. — Em bom, estado. — Deverá
terminar entre os primeiros na luta
final.

ETON, 52 quilos. —• Não cor-
rerá.

ATREVIDAÇO, 56 quilos. •— Estrean-
t0. _ Filho de Electron em boas con-
dlçSes para estrear. — Há fé.

JURUJUBA, 56 quilos. — No dia 19
dc janeiro, na areia pesada, em 1.500
metros, sob a direção de Daniel Sllvn,
com 53 quilos, foi quinto para Mllú,
Waldorf, Apinagé e Contrabanda, der-
rotando Alvitre. Maná, Cracôvia e
Montenegro. — Bem movida. — Pos-
sivel como azar.

APINAGÉ, 58 quilos. — No .dia. -8
de fevereiro, na areia leve, em 1.600
metros, sob a direção de Valdir Mel-
reles com 55 quilos, foi quinto para
Ocoi, Contrabanda, Maracajú e Luarlln-
da, derrotando Alvitre. Topásio, Eton.
Hazy. Waldorf e Holly. — No mesmo
estado. — ótimo azar desta vez.

CRACÔVIA. 52 quilos. — No dia 28
de janeiro, na areia pesada, em l.inn
metros, sob a direção de Roberto Mar-
tlns. com 49 quilos, foi sexto para Ma-
racajú. Apinagé. Luarllnda. Alvitre e
Alvino, derrotando Hazy, Pilantra e La-
môgo. — Tem corrido pouco. —- «ao
gostamos. ¦; 

' 
_

LUARLINDA, 66 quilos. — N* dia Z
de fevereiro, na areia leve, em l.eou
metros, sob a direção de Renê Latorre
com 56 quilos, foi quarto para Ocoi
Contrabanda * Maracajú, derrotand»
Apinagé, Alvitre, Topásio. Eton. Hazy.
Waldorf e Holly. — Anda tinindo. -
E* uma das forças. . • ,

HAZY, 50 quilos. — No dia 2 de fe
vereiro. na areia leve. em 1-600 me
tros, sob a direção de Ubirajara Cunha
com 50 quilos, foi nono para Ocoi. con*
trabnnda, Maracjú, Luarllnda. Ap'™':'*
Alvitre. Topásio e Eton. derrotando
Walriorg e Holly. - Nada tem feito
- Pelo que temos visto, não acredl-
tamos.

19 PAREO - AsTb.ÍÕ HORAS - 1.400
METROS — CRS 30.000,00.

metros, sob a direção de José Portllho,
cnm 52 quilos, foi terceiro para Estônia
e Jeffy, derrotando Luclfer e Assulgul.
— E' veloz, mas há melhores ellml-
nando-a. — Não acreditamos.

VELUDO, 56 quilos. — No dia 30 de
dezembro de 1951, na grama leve, em
1.300 metros, sob a direção de Justl-
nlano Mesquita, com 54 quilos, derro-
tou Carinhoso, RuIvo, Jeffy, Frontal,
Assungul, Toê, Linda Dona, Atrevido,
Lacrau e Quina. — Anda bem. —•
Sério candidato ao triunfo.

JAVANfiS, 52 quilos, — No dia 22
de setembro, na areia leve, em 1.500
metros, sob a direção de Osvaldo UllOa,
com 04 quilos, foi oitavo para Carinho,

Joio, Assungul, Mujlque, Brown Boy,
Incógnita e Mahon, derrotando Crava-
dor e Trlmonto. — Algo melhor. —
Estará entre os primeiros na luta final.

MAHON, 52 quilos. — No dia 15 do
dezembro de 1951, na areia teve, em
1,600 metros, sob a diroção da Jcuô
Portilho, com 52 quilos, foi último para
Luclfer, Incógnita, Veludo, Fogo TJravo,
Exemplo c Espadarte, — Tem corrido
pouco. — Não acreditamos no seu
êxito.

POPULINO, 52 quilos. — No dia 13
do janeiro, na areia leve, em 1.400
metros, sob a direção de João Araújo,
com 52 quilos, foi terceiro paar Napo-
leão e Toê, derrotando Harem, Brasi-

llan Star, Abanoro, Rolante do Sul, Ma-
landrlnho. — Bem movido. — Serve
como azar.

JEFFY, 56 quilos, — No dia 27 de
janeiro, na areia pesada, em 1.500 me-
tros, sob a direção de Roberto Martins,
com 49 quilos, foi quarto para Aqulla,
Luclfer e Ruivo, derrotando Caoré, Es-
talo, Luetzow, Tapajú, Taruman e Par-
lamento. — Anda bem. - Estará entre
os primeiros na luta final.

MORDAÇA, 56 quilos. — Estreante.
— Filha de Meulen, vitoriosa no Sul e
em Cidade Jardim. — Deverá produzir
boa atuação.

BRUTUS, 5S quilos. — Não cor-
rerá.

DEPÓSITOS GRUME.t
TRANSPORTES EM GERAL:

GUARDA TUDO
URBANOS E INTERESTADUAL DE PORTO ALEGRE

MARÍTIMOS — SEGUROS — ENCAIXOTAMENTOS
GRUNEWAL & MEYER LTDA.

ESCRITÓRIOS:
Avenida Nilo Peçanha, 155 — Sala 715 (Edifício FUNDADO EM 1940 pais do Porto -
NHomêx) — C. Postal 1.394 — Telegr.: Rioffrumey • __ ,.>-., - . »^fo-„-, „ .. ,„..,,,— Tel.: 42-4850 - RIO DE JANEIRO de Sao Cristóvão, 18-34 - Tel.: 28-6,61

A RECIFE — DESPACHOS

ARMAZÉNS:
Rua Benedito Otoni, 51 e praia

BETTING

- ANIMAIS ACIONAIS DE BBlb
ANOS E MAIS IDADE. QUE< NM
TENHAM GANHO *£* **#!£!
MIL CRUZEIROS ?« 

™**V'0'
DE PRIMEIRO WGARNO PAIS-
PESOS DA TABELA, COM SOBRE-
CARGA.

ESTÔNIA, 64 quilos. - No dia IS
le janeiro, na a*ia pesada, em_i»J0-j
net.ro». sob a direção de César Calleri.
•om 49 quilos, derrotou Jeífy. Incôgni-
¦a, Luclfer e Assungul. — Em piena
torma. — Deverá ganhar outra.

INCÓGNITA. 50 quilos. — No dl» 1»
dt janeiro, na areia pesai», «m l»300

A *v- ¦¦.'-.- ¦ -.

CORDÃO COM UMA FANTASIA EXPOSIÇÃO.

ENTRE 

NO

f^BiG vem» \ Cv«»wçM : fi-^Ç}, 0 :
li AV\' de fantasias .. ^|Ç. VÇ^Í^ik" -

K ¦ da exposição hvehidi. Jgf Car n0 Aj3É>??7* /^^^J V /

I f\ /-<. M^f^}^k^^\S^ / 
*'/¦/ 

TÍk^** % l:\rn bronca com platinas. Calça branca ou azul \ I ,f.

I^L 

A 
V) M- lm %A 

'4 
W »>• ^^"jJgfiP Faixa vermelha em setim ' marinho em 

_ 
brim »u- \ j 

J

\>^y^W~ \& 
'A ¦ >l 

\ 
' 
Mft A 

^fSBRk lamé.Quépi autêntico ^\l^d^nê"Z 
\\ /

XST^^scf^F •'»' 
| Hâ ^l* ^ l|',./ ^"!y? " 

JBÊÈ<-%' !ü$* polainas de lona branco mandante" na côr ma- YyX V

\ 4ÊÊ ^A^^ /\Wa- \V -Jg^K^-Bs^ do 
conjunto ^V-ÜO-j brancos, de lona fie- ^S

V 
%'*\* 

€: ^*dr\ -(T 1?%/ I 
^^v 

ÈSÊm^^ÉÊÊnfr Preçodo ÍCÇ // 
i;>

^ a 
jgÊÊ^^i /èz"' s)\ \ :"nv^^HÍ mjÈÈÊÊÈÊÈA coniunto / ••

/ /^è^^^j ^- ^T":\ \j J JÊÈÊm A-FUZILE,R0 "í'""" lança perfumes ^^ãBT
¥^-\ vtô^ ^,^€m \JW ¦ »^ Short branco de brim mer- KOD0URO 200 grs. $50, GORRO . •' ':'
I - "^^fcjgggW 

hff-. 1| çerizado. Camisa olímpica R0DQUR0 m gfS $ 35| MARINHEIRO ar
V ••• ^^fll^HHà /! MM listada em malha Jantzen. AMERICANO S fcWf
V, ^^^%il / 

Polainas e cinturão de lona «OD0N0VO 100 grs. $ id,

HB:1Í*PHWW V^ IÁ B-MIRINHEIRO FRANCÊS colares |fl Íona branca s30,
i^BlHASf ^V^Sfc^/** \ ^^» Short marinho, modelo estilizado. HAVAIANOS SlO, CINTURÃO DE qe
I *^^BÍ \ 

^^W '^AXv*^-.. \ 
^15 Camisa olímpica tricolor com as LONA BRANCA s Ctfy

nlmf^^^í^Ê 'X \ cores francesas. Gorro francês I.
\"" ^^ 

-^ \ Com pompom vermelho. Polainas
1J J \ \ -\ brancas de lona flexível. Sq PARA HOMENSvV- Y x p^°do oi I CP IV; Ny - N^X ífciWf WgmWtWIWma^^YTà/' '/JÊ

I Todos as peças destas fantasias, podem ser usadas como roupa ¦ÉDl^HÍ^BIK^^HHlÉl

| . :; 
'/ SpOrt depOiS do Carnaval. \\^mW^aWm\m^amm^mwmm^ammms^sm\mmammmm^m^m^mJmmmJa^a^m^ma^mam

A EXPOSIÇÃO AVENIDA ESTA ABERTA TODAS AS 6AS. FEIRAS ATÉ 9 HORAS DA NOITEI AV. ESQ. S. JOSÉ

BASTA SER UM RAPAZ DIREITO PARA TER CRÉDITO NA EXPOSIÇÃO

» i
I
\

---¦ Tr*-*f: -¦•*!»-¦--¦'"^¦^¦¦•^J^- - ¦¦-¦'¦¦A-. . 1 ¦ ,-¦¦¦¦ _: Js^baSteà**?

'A-,
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LIQUIDIFICA - BATE - MISTURA
EM DEMONSTRAÇÃO

Í ^HWÊ___^% "
fP^Í_P^'-'-__yr:''',';':-'y J RI 1

\^—'^__Z^^i___^^^_^^\ jlll fl

sspfL
^^^B Hk ^^^*^^fl IH flfl

^wjfc- *J__rw
Vkfe ____f

Na. ^avura, o auadro da «Academia»'Divisão da Carris, venoedorja Seção 
^J^h"lJ%^aZdrío,

por fi-4. dòminyo último. Foi nessa partida. „ue o Tulw viu revelada a si a *««<*» 
- c ( 

'

íanios e /«o í70/</o5 e boHÍÍos /om» o.s* /r«».w_ qh6 «.i-cou. causníido ate a i>ifl<«.<>» do saco...

Wilson enxota c Tu lio, cerca o "bicha .

A LIGHT NOS ESPORTES

Batedeira "Kemnore" Elétrica
PREÇO REGULAR 1.890,00 -- ECONOMIZE 395,00!

*. Equipada com 3 recipientes es- —

peciais ^B
•*' Corpo de motor e hastes ci-omados H

* Motor reforçado de 2 velocidades ¦

É acionado à mão — Pelo

seu rendimento reduzido, ta-

manho e fácil manejo, torna-

se ideal para pic-nies, pas-

seios, praias, etc. - Múltiplas

utilidades

Preço ao alcance de todos — Para

bares, restaurantes, laboratórios,

itc.  Prepara um, delicioso suco

de frutas em apenas meio minuto.

Üu pelo Plano SEARS
E_NTKaDA: 110,00 — MENSAL: 100,00

Dispositivo para espremer frutas ¦»
OU PELO PLANO SEARS

495

Transcorre animadamente o Torneio
«Raud e cuja direção em boa horafoi con
M. Alvim». que o Força Luz patrocina,
fiada á dupla Manoel Fonseca-Valdir
Wasconcelos. Na penúltima rodada
rodada do primeiro turno, um empate
de 3-3 assinalou o encon tr o
Minas Gerais N Baia,-tendo J. Matos,
Sergiu o Narciso marcado para .o
Bahia e Jocello, Narciso (contrai e
Newton, para o Minas Gerais.-Fernando
Pimentel foi o árbitro.

No segundo jõgii da tarde, o Goiás,
vencendo ao Distrito Federal por 1-0,
assegurou a liderança até o final do
primeiro turno^ Valdir Amorim foi o
autor do t_i.fi) cia vitoria. Arbilrou
Horácio Sil."*

ÍI *

Computados aqueles rosultàdüis fi-
cou sendo a seguinte a posição rios ron-
correntes ao Torneio «Raul M. Alvim-.-
Artilheiras- Hélio Goiás, S tentos:
Guardião mais vasado. Flávio (Minas,)
IS; menos vesario, Silvio e Valdomiro
(Goiás, 1 1 tento cada quadro mais
disciplinado:- Goiás, 3.". ixintos; Taça
Disciplina o Técnica:- Goiás c Válter,

DR. PEDRO DE ALBUQUERQUE
DOENÇAS SEXUAIS

E URINÁRIAS
Rua dü Rosário 98 - Ue l 3» *

PIANO HENRY HERTZE
Francês com caixa nova, todo re-

formado, vende-se por 12 OOO.on a

vista, rua Ana Neri 18.8 »ob.

Tel.: 29-5H51.

«10-32 (Disciplina t* Técnica); Bahia-¦ 30-23. Colocações:- 1. lugar, Goiásro

Narciso 35-23 5: Distntto Federal-Os- pp. 2.V Df™™*%^ £
valdo e A. Carlos. 30-24; São Paulo- SSo Paulo, 4 pp.4» pp, Bah,a e Ml-
Gilson, 30-24.5; Minas Gerais-Josell. I n-is Gerais, 5 pp. 

ALGUÉM LHE DEVE ?
Promissórias, duplicatas, vales, tudo, enfim,
que represente valor — Rua da Quitanda, 3
- 3.' andar — Salas 310 a 314 — Tel.: 52-6421

Tll Ha
PFAFF

NOVA — MOTORES E
ACESSÓRIOS

VILHENA & CIA. LTDA.
VENDAS A PRAZO

Rua 7 de Setembro, 97
1.' andar - Sala 1

ENTRADA 300,00 MENSAL 120,00

^mmmw^mtm___m_______. I ¦ Hl " 
' ' ——"——" " Hi'—^™—

I - u^_^mimmt_mm_mtmmmtmi»mfmm0mm~-^^

Pixmrro$

TACOS m2 40,00
E SOALHO m2 45,00
Colossal saldo de balanço por pre-

ços baratissimos. Ripas-Pranchões

Taboas de pinho paraná, canela •

madeira de lei. Kua üquador

SOH — Tel : 43-43-.H

©w-O-a

oDl/^

Ar0tMM$TM<MO
pò$ F*OPVTO$

*accd->
?4 aMF

DOENÇAS DA PELE
Slfllls, Tumores, CAm-er, EcteniM,

Varlr.es, Clceras da-, perna». Vnriiías,
Espinhas e Queda do Cabelo.

KI.ETROTERAriA
Pas 16 h» 1» hora»

DR. AGOSTINHO DA CUNHA
l)o Houpltal N. S', do Socorro,

A_.SEMBr.__LI A, .3 — TEL.: nj-.TJfi.*.

CINE MOVICOR
C0MPIZT0 comi mm
WIAH, oa CARUWS nu Cf $ §ZA OO
SHÍRIFFS, OeSEMOSetc

i/m.

^g ___^g^h__iw
Utensílios para

cozinha
PREÇO REGULAR 10,00

Economize 5,00 em cada!

5

Aviso importante
Casamentos, carteiras, certidõe*
certificados, procurações, passapo.*
tes, inventários, permanência de e.»
trangelros no Pais, Prefeitura
Recebedoria etc. Tratar, diàrl»
mente com J Siqueira, a Aven-
da Marechal Floriano n. 13 —*¦•

andar, antiga rua Larga —
Telefone: 23-8840.

Passa qualquer
[ilipe 16m
f_n tela d-,
U\ metro. I

A'aua escolha os mais práticos
utensílios para a sua cozinhai
Alumínio polido, com cabo de
madeira pintado

¦-W' -"; _<<___)*

S^^b^ J™' PANELA DE
PRESSÃO
E mais utens»lios para a

TELEVISÃO
Consertos ò Domicílio

Chame Í6-«8II8 até as Hi ho
ras. Atendemos ainda hoje

Orc-amento grátis.

y*i''~?*-iM
"_P- «TWI
¦¦___________

'A vista C'i ±00,ooi

f tmctònã cem qtwlqupr
corrente ek?tnc?

FilmciWal.Disntj
SO PES

Cr* 75,00
TROÇAMOSOS FllMCS
'MOVICOR,'JÂ VISWS,

POR 0UW0S OlFERENiiS.

largo de São franciso, 10- lojas 8 e 10.
(Entrada petes Ruas doutro e 7 de Sehmbro^

cozinha

395

^^^^^^mmm—^—————————————m—mm—^

"RANGHASTER 37

PARA CAMPEÕES

OE TIRO AO ALVO

Alumínio fundido sob pres-
são. Grande economia de
tempo e dinheiro — Conser-
va o poder alimentício dos
alimentos. Uma exclusivi-

dade da SEARS!

TÁBOA DE PASSAR ROUPA
PREÇO REGULAR, 89,00

ECONOMIZE 14,00 — Madeira de primeira

qualidade, não enverga, nem racha. — Mon-

tada em cavalete reforçado, forte e resistente 75
m&M ¦¦_!_¦_ -S?!^.1 .-f*-*-"" -¦"^T**^_^£íj^^^^_^ ^mw4^^ _______"'-%v7l'_OirJ

"¦' > - 
.¦-"'•.'.:<:*;

BALANÇA DE BANHEIRO LATA DE LIXO COM PEDAL PAPEL HIGIÊNICO

PREÇO REGULAR: 549.00

Economize 61.00 -- M 
ff%f

Com piso de borra- yn^%g5i
cha  Precisão ^'£>'£

absoluta ¦ W*

PREÇO REGULAR 119.00

Folha de Flandres
esmaltada. — Côr
branca.com dese-

nhos de flores 77
«SEARS APPROVD»

Maciço e de fácil 6 POR
diliuição. Aprovei-

te e compre
muitos!

LÂMPADAS ELÉTRICAS
DE 40 WATTS

25
Aproveite a oca-
sião e compre para
ter em sua casa.
5 por 

19
APARELHO PARA WAFFLE

PREÇO REGULAR 348,00
Esquenta rápida-
mente. Resistência
dupla. _ Compre
agora e economize
50,00 

298
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"Soa Cômftàu Aatlâfaçâ* ma dtuôbiçàz <(* cfateâtá t«tftt* Of BOTAfOOO. 400 ~ TEU > <-*-37T_

MilT* ta*. ê im/, ATÉ AS IMO HOM.

inAOOMAM.NtO Q*-m MQ-PAtlO 1WTP.MO

Vendas pelo
CRÉDi-MESBLÀ>

Ruo do Poíseio, 48/56 — Rio

ALTA
PRECISÃO

Fará balas
CãliKre 22
Longo - Rifle

N0YÀ C0R0NHÀ
N0Y0 GATILHO

PEÇAM FOLHETOS
EM EXPOSIÇÃO:

SECCÀ0 DE ARMAS E MUNIÇÕES

fc. Vise. Rio Bronco, 521/523
Fi-iioi de Niterói

4i.

i —z i

11 I

MESBLA
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INICIADO 0 CERTAME SULAMERICANO DE BOX
(Conclusão da 1.» página)

estreitar us laços esportivos
entre os dois países».

Foram os seguintes os resul-
tados da primeira jornada do
Campeonato Latino- de Box: o
pêso-mosca argentino, Júlio
Buggionl, derrotou o brasileiro
Elsio Carneiro por pontos.

Buggionl, com 45 qullos e 600
e Elsfo Carneiro com 50,100,
fizeram um bom combate. O
pnniclro assalto pertenceu ao
brasillero que, mais alto que o
argentino — lm70 contra 1,52

 íi-z crer à assistência serem
pequenas as probabilidades do
argentino. Carneirc conseguiu
colocar vários golpes da direita
no rosto do adversário, quo se
limitou a «dançar» pára evitar
o antagonista. No segundo
«round» o argentino tomou a ml-
clatlva, provocou vários corpo
a corpo, bloqueou a mão direita
de Carneiro e aplicou sua direi-
ta. várias vezes. Foi visível a
vantagem do argentino e o bra-
nileiro deu sinais de desespero
ante a astúcia do adversário.
No terceiro assalto o argentino
começou a «trabalhar no rosto»
<lo brasileiro, que começou a
r.angrar na boca. No último mi-
mitu Buggionl encaixou uma sé-
rie de «crochets» da esquerda e
da direita, que deixaram Car-
neiró «groggy». À vitória do
argentino íoi Incontestável e tu-
dos os jurados concordaram
com seu triunfo.

O pêso-pluma peruano Luis
Corralés, venceu o chileno Ale-
jandro lacosta, por pontos; o
mólo-leve argentino Oscar Perez
derrotou o peruano Angel San-

chez, por «knock-out» no 1»
«round»; o pêso-mosca peruano
Santiago Lucchinl venceu o uru-
guaiu Walter Gari, por pontos;
o pêso-love brasileiro Celestino
Pinto derrotou o uruguaio Luís
Suarez, por pontos.

Foi uma luta monótona. Ceies-
tino Pinto, com 63 quilos e Luis
Suarez, com 62,600, durante os
três «rounds», procuraram sem-
pre o «clich», mostrando-se Pin-
to mais forte e Suarez mais ágil.
A rigor a luta devia ter sido
considerada empatada, mas co-
mo neste torneio não se admite
empate, os jurados deram a vi-
tória ao brasileiro.

O pêso-luma argentino Angel
Leyes, venceu o ruguaio Renato
Smidle, por puntos; o meio-
pesado peruano Frldollno Vilva
derrotou o brasileiro Lúcio Cro-

tone, por pontos.
Êsse foi o combate mais vio-

lento da noite: o 1» «round» co-
meçou por uma violenta troca
de golpes de esquerda e Vllva
que estava levando a pior, con-
seguiu reagir no último minuto,
colocando, vários golpes na ca-
beca do adversário. No 2' assai-
to, Vilva conservou a Iniciativa
e Crotone mostrava-se cansado
e com falta de segurança nas
pernas, au pass( que o peruano
continuava em seus violentos
golpes de esquerda e direita, na
cabeça e ho corpo do brasileiro.
O 3i «round» apresentou olgu-

mas reações do brasileiro, mas
finalmente Vllva atlrou-o à lona.
Crotone reagiu e também der-
rubou o adversário, que igual-
mente se refez antes da conta-
gem fatal. A luta terminou com
o peruano no ataque e foi justa
sua vitória por pontos.

O melo-leve chileno Juan Nel-
ra derrotou o brasileiro Alexan-
dre Btb, por poníbs.

Neira, com 60 qullos e 600,
tomou a Iniciativa logo no prl-
melro assalto,- sôbre Bib, com
66 quilos e 300, colocando gol-
pes de esquerda no queixo do
brasileiro, várias vezes e jogan-
do muito bem com «jabs» e
«crochets» esquerdos. Os gol-
_íçs do brasileiro, muito fracos,
muitas vezes esbarraram nas
luvas do chileno. No 2<> assalto
o chileno manteve a ofensiva ao
passo que Bib náo sonseguiu se
aproximar do adversário. No 3o
«round» Neira cometeu alguns
«fouls» mas conservou sua van-
tagem sôbre o brasileiro, que
terminou o combate esgotado.

Finalmente, o meio-pesado
uruguaio Luis Lacuesta derro-
tou o chileno Carlos Lucas, por
pontos.

No torneio ontem Iniciado, se-
gundo uma nova regulamenta-
ção, nâo haverá luta empatada.
Havendo número igual de pon-
tos, o árbitro tem o direito de
dar a vitória ao pugilista que
considerar ter jogado melhor.

PALMEIRAS X PORTUGUESA
O JOGO DE HOJE

Jogarão, hoje, em São Paulo, em
prosseguimento ao Torneio Rio-
São Paulo, as equipes do Palmei-
ras e da Portuguesa no Estádio do
Pacaembú, esperando-se um jogo
dos mais renhidos. Os "periqui-
tos" venceram o Corinthlans e a
Portuguesa, naturalmente, quererá
vingar-se do revés' sofrido diante
do campeão carioca, justamente
contra o vencedor do campeão de
São Paulo.

O ATAQUE DA PORTUGUESA
SAO PAULO, 9 (Asapress) — A

EM SÃO
Portuguesa de Esportes vem de so-
lucionar o seu problema da ponta
esquerda, com a entrada de Leo-

Jogo interestadual
MACEIÓ, 9 (Asapress) — O

quadro do Santa Cruz, de Re-
cife, jogará nesta capital com
o Centro Esportivo. Na últi-
ma temporada, o clube visitan-
te ficou invicto em campos ala-
goanos, os quais, tudo farão
agora para vencer os pernambu-
canos.

PAULO
poldo em lugar de.Simlo. Como
so sabe, o ponteiro do selecionado
brasileiro de 49 está sem contrato.
Assim, a linha ataesnte qu* dar*
combate ao Palmeiras, dever* ter
a seguinte constituição; Julinho,
Renato, Nininbo, Pinga e Leopoldo.

DB. ALDO CUNHA
fllrdrsla dentária, pnr» nrrvotM <- c«*-
diaro. RAins X, chapas para eorrctla
de fisionomia e boa mantifacAo, pos-
tes flxns » aparelhos de Roaeh. —
Auxiliar, dr. Hélio Cunha. Rita da»
Andradas, 16, V>, 2» e 3?, andares.

NAOE' ¦ A
lll Fl c • • Ia

ÓTICA
VERDADE!
RIO

FUTEBOL CLÁSSICO — CIDADE DO MÉXICO — Um lance do jogo
de futebol aqui disputado, entre o Banfield, vice-campeão da Argen-
tina. e o quadro local do Oro. ABELLA (à direita), do Banfield, e
TEJON GARCIA, do "Oro", saltam em disputa da bola. O quadro lo-

cal saiu vencedor por 3-1. — (FOTO UNITED PRESS)

Expressiva vitória do Botafogo sôbre...
(Conclusão da 1.» página)

um claro t.berto no centro do
campo por onde se infiltravam
os atacantes do alvi-negro. Assl-
nata-se qu-; os pontas botafo-
guenses centravam bem, mas lá
estavam Pinheiro e Bigode, óti-
mas figura.: no 1.» tempo, para
destruir os seus intentos.

CONSOLIDOU, O BOTAFOGO
No periode final, o Fluminen-

se reagiu. Mas sem intuição nas
jogadas. Seus ataques pecaram
pela harmonia. Somente Carlyle
poude aparecer mesmo assim
muito marcado. Além do empe-
nho, com que se portaram os
craques dn alvi-negro, vimos, a
falta de _eliance» que perseguiu
os do Fluminense, que perderam
duas ótimas oportunidades. ^

Quincas de uma feita, e Tele
de outra. O Botafogo voltou,
após o período de pressão, dos
tricolores, a dominar o jogo e
acabou consolidando a vitoria
com a obtenção do segundo
tento. Neste lance, Zezinho
aproceitou a desorientação que
reinou entre os elementos da
defesa tricolor. Portanto, foi
merecida a vitória botafogunn-

De fato, esteve bem superior
O Botafog-o. Nos dois períodos
do tempo regulamentar. So-

Preparados os rubro-
negros

S. PAULO, 9 (Asapress) —
Dando prosseguimento aos seus
preparativos para o seu encon-
tro frente ao Santos, em
disputa do Torneio Rio-Sao
Paulo, o Flamengo realizou
ontem um proveitoso treino no
Cantdé. ,

A delegação rubro-negra de-
verá regressar amanhã pela
manhã.

mente diminuíram sua pressão
quando o Fluminense buscou o
empato no início do período fl-
nal. Mas, os tricolores revela-
ram falhas incríveis em seu
ataque. Também na defesa,
Vitor e Edson portaram-se mal
sem se contar com Pindaro que
andou clnudicando no 1.' tem-
po. Justo, justíssimo foi o tri-
unfo, alvi-negro que com êste
tt é o segundo biênio 51|52.
A MARCHA DA CONTAGEM

O primeiro tempo terminou
sem abertura da contagem.
Na fase final Otávio após com-
pletar magnífico avanço de seu
ataque marcou sensacionalmen-
te o primeiro gol do Botafogo.
Este tento foi assinalado aos
12 minutos.

Aos -14 minutos Zezinho infil-
trando-so depois de receber de
Otávio assinalou o segundo
tento do Botafogo.
QUADROS JUIZ RENDA E

PRELIMINAR
Os dois quadros formaram as-

sim constituídos:
FLUMINENSE — Castilho,

Pindaro e Pinheiro, Vitor Edson
e Bigode, Telè, (Robson) (Lino)
Orlando (Tele), (Robson) Car-
lyle (Telè) Didi; e Robson
(Quincas).

BOTAFOGO - Osvaldo, Ger-
son e Santos, Arati, Ruarinha e'
Juvenal, Geraldo, Geninho, Pi-
rito, (Zezinho) Otávio Bragui-
nha.

O juiz do encontro tol o ln-
glôs, Hartles, com boa atuação
Seus auxiliares foram o inglês
Elife e o brasileiro Malcher.

A renda somou a quantia de
Cr? 458.325,50.

Na preliminar defrontaram-se
as equipes do S. C. Galitop e
do Canadá F. C vencendo a
primeira pela contagem de 2-1.

Motociclistas argenti-
nos em Interlagos

BUENOS AIRES, 9 (A. F.
P.) — Em virtude de ter sido
adiada a prova automobilística
de Interlagos, Brasil, para 17 do
corrente, sendo realizada om tro-
ca uma prova para corredores
brasileiros, com um programa
que compreenderá uma corrida
de motociclismo, as autoridades
brasileiras convidaram motoci-
distas argentinos, entre os quais
Poggi e Cambiabbo.

Hircher para o Vasco
PORTO ALEGRE, 9 lAsa-

press) — Pelo avião da Aerovias
segue, hoje, para o Rio, o téc-
nico De La Torre, que vai en-
trar em contacto com os di-
rigentes dos clubes cariocas.
Apurou a reportagem, que na
capital do pais já se encontra o
sr, Belmiro Terra, cuidando do
Ingresso do técnico Hircher no
Vasco da Gama.

Inauguração do autódrorno
"General Peron"

Sensação no automobilismo internacional
MILÃO, 9 (A. F. P.) — A par-

ticlpação da Itália na estação au-
tomobillstlea argentina, que se
abrirá em 28 de fevereiro corrente,
por ocasião da inauguração do au-
tóclromo "General Perón", em Bue-
nos Aires, é ainda possível.

Com efeito, o Automóvel Club de
Mllãn decidiu entrar em contacto
com o Automóvel Clube da Argen-
tina, de uma parte, e as marcas
automobilísticas Italianas, de ou-
tra, para tentar achar um terreno
de entendimento.

Ciclismo internacional
MONTEVIDÉU, 9 (AFP. -

A Argentina será a sede no
próximo ano, do campeo-
nato americano de ciclismo
Assim resolveu o Congresso
Americano de Ciclismo. Brasil
efetuará o campeonato em 1954.
Hoje será iniciado no Velodro»
mo Municipal o campeonato Cl-
clista americano de 1952, com
a disputa da prova de vetocl-
dade até as quartas de finais.

Esporte no setor
operário

Em reunião de que partici-
pou a comissão organizadora da
Olimpíada Operária do 1952, o
Conselho Técnico do Serviço de
de Recreação e Assistência
Cultural, do Ministério do Tra-
balho, decidiu que as inscrições
para êsse certame serão facul-
tadas aos sindicatos, devendo
as competiçfies ser realizadas
por empresas.

Na próxima reunião, será
examinado o plano respectivo,
com a presença dos represen-
tantes do SESI e do SESC.

ENVIDRACE SUA VARANDA
Esquadrias de madeira em aumento de luxo.

COBERTURA DE VARANDA EM TELHA E CONCRETO.
Orçamento sem compromisso.

Rua do Carmo. 6 - Sll.204 - Telefones: 52-0961 e 42-8881.

I ENVIDRAÇO VARANDAS
¦¦¦¦¦T _....¦ .--r ¦-¦.»¦ cvcriiTA.SE COM PEÍ«—^mà s#iip sg-KTaSr

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 446,, «^ 2.203 _ ™" *o 
A O U T

CARPINTARIA SANTA ISABEL
Avenida Presidem. Vargos, 446, «do 2.203 - Tels.: 23-3273 - 43-7281

ÚNICA COMPANHIA
PORTUGUESA

NA CARREIRA
DO BRASIL

V_ ..m/

COMPANHIA COLONIAL DE NAVEGAÇÃO
LISBOA

O BATIDO E LUXUOSO PAQUETE

MOUZ1NHO

PRÓXIMAS SAIDAS
PARA PORTUGAL

SERPA PINTO
16 de fevereiro
29 de março

6 de maio
SAIBA' DO NOSSO FÔBTO EM 16 DO

COBBENTE, PABA:

LISBOA
COM ESCALAS POB SAO VICENTE E

FUNCHAL i , „Mlnm,
Via* _ob a bandeira de Portugal, recebendo o requinte de tratamento que é timbre
V,BJ inconfundível 

da tradiclonalhospitalidade portuguesa.  ,
Sôbre 

Carsa- e *«^*B*%^m^ *~ °*

COMPANHIA COMERCIAL E1 MARÍTDIA JL 
A.

,A_SR_-__3_tf_3S&_i s,".^__v^MáS*

O coronel Aleardo Covacevitch,
presidente do Automóvel Clube de
Milão, que foi oficialmente encar-
regado das negociações, precisou
ao correspondente da "France Pres-
se" que seus esforços tenderão, so-
bretudo, em fazer a Alfa Romeu re-
formar sua decisão de não alinhar
carros à partida das provas argen-
tinas. Espera obter da grande
marca milanêsa que sua equipe to-
me parte nessas competições, com-
pleta. inclusive com Juan Manuel
Fangio.

E SUA FILIAL

ÓTICA SAO JORGE
Estão oferecendo com grande sucesso, os notáveis e famosos íil-

mes de fabricação francesa, com embalagem tropical.
PREÇOS SUPER-ESPECIAIS!

Filmes: 120 ou 620 APENAS POR  Cr$ 7,50
Filmes: 127 APENAS POR  Cr$ 6,00
Filmes: 135mm. APENAS POR  Cr$ 29,00

APROVEITEM!

ÓTICAS. JORGE (FILIAL) ÓTICA RIO (MATRIZ)
Rua Sâo José, 5 (em frente ò Câmara) Rua dos Andradas, 56

Em cada cruzeiro
pago por um

Ã\'M lillH iMk Ê0

- '^^^^m-X "y m

H0R6Í
Você adquire
qualidade insuperável!

Basta Você abrir a porta de ura refrigerador NORGE.

para verificar, imediatamente, a grande diferença

desta soberba "despensa frigorífica"! É o acabament.

finíssimo, a perfeição dos detalhes internos, o espaço

cientificamente calculado, o brilho, a limpeza

impecável. NORGE é uma obra-prima da grande
indústria de refrigeração doméstica, lançada no Brasi.

pela Brasmotor. É qualidade 100%! NORGE é um

refrigerador tão perfeito que dispensa assistência

técnica, apesar dé ter uma garantia de 5 ano»

Lembre-se disto: qualidade tem o seu valor!

12 PONTOS DE CONFIANÇ/
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I, Gabinete inteiriço, aca-
bado com tinta sintéti
ca, branca, resistente.

3. Vedação rigorosa con-
tra a umidade.

3. Isolacão com lã mineral,
à prova de umidade e
apodreclmento.

4. Acabamento interno es-
maltado a fogo.

5. Lâmpada embutida.
6. Compressor silencioso

- o famoso "Rollator".

7. Prateleiras de aço zin-
cado, brilhante.

S. Evaporador de aço ino-
xldâvel.

9. Porta do evaporador de
alumínio.

10. Fôrmas para cubos de
golo com extrator.

11. Moldura isolante efe ma-
terial plástico resistente.

12. Fabricado pela Brasmo-
tor - Perfeita organiza-
ção de serviço.

5 ANOS DE GARANTIA

Brasmotor ..**'

lio RXNAftDO OO CAMPO • fc l FAIOO

EM EXPOSIÇÃO NOS CONCÉSSIONÀtlOS DO RIO DE JANEIRO.

Isnard & Cia.
Rua Lavradio, 67

i
\
4
J
!

Mercantil Auto-Elétrica S. A.
Rua do Senado, 178/180

Concessionário Norge no Est. do Rio e Zona da Mato (Minas Gerais)

Jacob Medina - Pianos lnd. de Pianos Schwartzmann Ltda.
Rua Chile, 27 Avenida Rio Branco, 257

União Elétrica Ltda
Rua Barata Ribeiro, 349
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wBPB] ^' JShHKW I Funda Dobbs de almofadas cancavas TOM NO CORPO SOMENTE EM 2 LUGIRES

§ \ Ja sJ Mr ^WÊ ü mmMmmmVL^!SKmJL~~ ---— rgy~ ^_____f^_\__________\__w> __\\ o seu desconforto, o seu mal estar e esse medo do bonde em movimento. Por isso os médicos
•% nrv!ii\JAC n*: r *****.-t. T l' D A A fV " 1L-I& *SMHB «iii B - M-^^W^^P^fc,. ....*? .*"í *>**~* ^^^JU____\w de estrangular sua hérnia desaparecem com a receitam para homens, senhoras e crianças.•MAQUINAS ufc I.OÍItKA 
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** ^fxWS^F 5» WíÊk WÊ; - Wmf, _\\Wm WfâÈÊ^M- 

* >*& ^y o uso da Fí-M-ía £>•-<-**-. Ila tustém qualquer Use-a e terá vida normal.

PAS MELHORES MARCAS /f^^i$\&\ rwÚtfm- "^%n^.': 
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"W tipo de hérnia. Ê lavável e mana como Teatos talfietes tipüeatives. para atiadar m«Mos <• nicriar.

\ 1wP1*TbBs^' "I PROEZA AUTOMOBILÍSTICA —ARGEL— Este e o carro "Fat" "Campagnola", em que os volantes ita-
V kg ['.ggy.Wr.y Hi .'\l /ic/iios Pno/(i Biiíí! e Domenico Rocca realizaram sen segundo "ruid" de Cavetown u Argel. A foto foi to-
\ -^í«S^fc*;t>»»^' mada diante do edifício dos Correios, em Argel, Butíi c Rocca empregaram orne tlias, Ali54m e 4se-
\ ' ^aixr-^rrmVn:vm 

'm^><--==m!íss^^ggg2g^') gundos **c* travessia do Contigente africano, dc Sul a Norte. — (FOTO UNITED PRESS)

Famosas em todo
<0 mundo, pelo funcionameo-
to simples e grande resis-
Hència, essas maquinas de
¦costura, de qualidade ex-
¦cepcional, são asseguradas
*psla tradicional garantia
¦Mesbla.

PEÇAM (ATÁL0G0S

wmmm. RIO
Rua do Passeio, 42/56'

NITERÓI
Vise. R. Branco, 521/3
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APRESENTA AS
Wf&J^ráZémm

Jr O Artigo da Me*» Redonda ^L
é uma oferta excepcional '^L

por um preço sem igual. \

ÉáL^rr-ÊÊ^. tn' iinà Dí'na "Pü llaliano* ^T ^^k
^^i^^^^êk ,aman'10 imie-ím z ¦,|tas-1 in oo i•^'C^É^^^^pA ^niK combinações de cores. I 4IM 1
Kí.fi'^^^^^^ Ideal para excursões... praia... L 
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De Cr$ 65,00 por

Somente SEGUNDA-FEIRA - Dia 11

HH '

BLUSA"CARIOCA
Para senhoras e mocinnas. Em
fina malha. Padrão listrado em w _*__** Cngrande moda. Bem decolada, f Hi DU
Várias lonalidades. Cam sanfona
em efir lisa no decole, nas manias
t na cintura. Ideal para passeio...
trabalho... praia e sport.

De CrS 45,00 por
Somente TERÇA-FEIRA - Dia 12

CALÇAS "SPORTSWOMAN'

Compridas. Para senhoras« mo-
cinhas. Modelo elegantíssimo.
Em gergorão extra. 2 bolsos
tateeis embutidos. Passadores
para cinto. Fecho-eclair ds lado.
Iodas as cores e tamanhos.

De CrS 118,00 por
Somente QUARTA-FEIRA - Dia lo

CAMISA -."IHfiURQ"

Para nomens. tm malha lisa.
Modelo "Kangurú". Gola redonda.
Mangas curtas. Três bolsos. Com
sanfona em outra côr: na gola e
nos punhos. Cflres: amarelo, cinza,
azul-mirinho, azul-claro e béige.

50"

De CrS 45,00 por
Somente QUINTA-FEIRA - üia i*.

Á\ '"W La
FflMflSIfl DE "IHDI0 PELE VERMELHA'

Paru meninos de z a iu anos.
Em tecido ideal para a nova es-
tação. Duas peças: calça sepa-
rada da blusa. Modelo slack.
Calça comprida. Franjas na blusa
e na calça. Com machadinhas
aplicadas.

De fo 110,00 por

S. GONCALO E BARRA DO PIRAI EM "MELHOR DE TRÊS
No gramado do Tamoio, em S. Goncalo, o primeiro encontro das finais

do Campeonato Fluminense de Futebol

dos preços
de material para rádio

que você precisa i

emente SEXTA-FEIRA Dia 15 e SÁBADO - Dia 16

A primeira partida da «me-
lhor de três» entre as seleções
de Barra do Pirai e de São Gon-
calo, deverá levar esta tarde,
um público numeroso ao cam-

pu do Tamoio, em São Gonça-
lo. Trata-se de um compromisso
de grande responsabilidade para
quàlôuer dos dois quadros, uma
vez tiue se busca a posse do tl»

Us-üUz.
i-¦¦"'-¦
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Os rios também secam...

Quem sabe lá das dificuldades por que estará passando o sr.
Luís Valen/.uela para conseguir o adiamento do Campeonato
Panamericano pedido pela C. B. D. a esta altura, em benefício
do Torneio Rio-São Paulo com cariocas x cariocas e tudo!...
O silêncio do sr. Luís Valen/.uela não significará, nem por som-
bra, desinteresse de sua parte ou da parte da Federação Chilena;
Mefléte, certamente, mil e uma atrapalliações que terão de ser
vencidas para se atender ao Brasil. Porque o Brasil e o Uruguai
são as duas grandes atraç-ões do Panamericano.

* * *
Não bá dirigente que, participando ativamente da organi-

zação de campeonatos e torneios, desconheça'a série interminá-
vel de providências e despesas que acarretam, não só âs enti-
dades organizadoras como aos clubes ou federações participan-
tes. Nem os transtornos e prejuízos que causam as transferências
de datas. A própria C. B. D. sentiu essas dificuldades quando a
França e a Índia, «em cima da hora» anunciaram a sua desis-
tência do Campeonato do Mundo, e voltou a senti-las por oca-
sião da «Taça Rio».

Ora, há dois anos que a Federação Chilena vem se enten-
dendo com os dirigentes dos países norte, centro e sulamericano*-
sôbre o Panamericano. Há cerca de um ano, o sr. Valen/.uela r
o tesoureiro da Federação Chilena visitaram, pessoalmente, os
paises interessados, inclusive o Brasil, com cujos dirigentes as-
sentou detalhes. A C. B. II. propôs datas. Não poderia jogar
em fevereiro, devido aos campeonatos paulista e carioca. A Fe-
deração Chilena marcou o dia 1»"> de março para o inicio do
certame. Já no fim do ano, a C. B. D. pediu uma alteração. Nãs>
poderia mandar o selecionado brasileiro para jogar a 15 de março,
devido ao Rio-São Paulo. E obteve á fixação da estréia do nosso
quadro para 23 de março. Depois, também a 23 de março não
seria possível. O sr. Castelo Branco, de passagem por Santiago,
deu mais uma «penadinha» — mais três dias: — 2H de março
Isto tudo obrigando a Federação Chilena a consultas, réplicas
e tréplicas com os demais países concorrentes, — sim, porque
¦a tabela tem de ser modificada, o Brasil não jogará sò/.inho...
E agora, quando tudo está pronto, tudo preparado para o Cam-
peonato, hotéis contratados, seleções em treinamento, provável-
mente campeonatos suspensos e outros compromissos adiados
ou recusados — agora, quando tudo está pronto a C. B. Ií.
avisa que se não puder estrear em fi de abril, o Brasil não
comparecerá ou comparecerá com um timesinho de segunda
classe...

E isto, para se dar lugar a um torneio sem expressão como
êsse caça-níqueis «Rio-São Paulo»; que poderia ser um perfeito
Rio-São Paulo com jogos interestaduais, apenas, satisfazendo
aos clubes e a C. B. 1).

Positivamente, os nossos dirigentes não querem trabalhar
com a cabeça. Nâo sentem, nem de longe, que os rios também
secam...

Se sentissem, não deixariam a C. B. D. se expor a tão de-
licada situação perante países de que amanhã poderemos pre-
cisar para ajudar a entupir o nosso Maracanã...

tuisi de campeão fluminense de
1951.

As duas seleções chegaram ao
final dsj certame, após uma série
de eliminatórias, durante as

t quais teve de pór à prova o seu
valor diante de adversários fer-
vorosos e dispostos, que lhes
•xigiram grande trabalho.

E' de se esperar, portanto, uma
1 partida de grandes proporções,

dado o interesse rie que estão
possuídos os defensores das duas
equipes.

AUTORIDADES
Para o jogo desta tarde, a

Federação Fluminense de Despor-
tos designou os seguintes ofi-
ciais: — Arbitro — Antônio Me-
neses. de Petrópolis: auxiliares,
Otávio Pereira e Antônio Alves
de Oliveira; delegado. João San-
tos.

DR CAPISTRANO
OUVIDOS — NARIZ — GARGANTA

(Cirurgia da surdezt
DniTiite Medalha de Ouro Fac. Med.

Senador Dantas, 211 — í"? andar.
Tel.: 22-8868 — Res.: 2B-44*;

WALDEMAR
LUSTRADOR

ESTOFADOR E
CORTINAS
Tel. 23-8912

28-9314

Consulta CrS 30,00
ÓL*HÒ-S -OUVIDOS
NARIZ* GARGANTA

OR.FDRTUNATD-Iãs B HS.
22-36SS-H0RA MARCADA CrS 80.0Q

RUA DA CARIOCA.6-4» AND»

Alto falante Rela de Campo 12"com saída p.p. 10 w 338,00

„ Philips PM 12" 15 330,00

„ „ „ PM 8.V2" 6 98,00

„ PM 5"3w 68,00

Beblnai F. I. Philips 28,00

Cond.Dubilier Tubular .01 1,80

•02 1,80

¦05 2,20

Mica 0002 2,10

„ 00025 2,10

„ 000025 2,00

„ Philips Catodo 25 x 25 5,40

Toca discos Philips 3 rotações 430,CO

Válvulas 5U 4G 26,00

5Y 3GT 18,00

6V6GT 27,00

35Z5GT 18,00

50 L 6GT 27,00

JOALHERIA ÓTICA BESDIN
JÓIAS RELOiilOS, FOTO — OS MELHORES PREÇOS

RUA DA CARIOCA, 85

MAQUINA PARA CABELO

JIITO
Há 75 anos fabricada por
Scharff, Kober & Co.
Francfort «/Meno
Alemanha

ImDortadores, ata-
cadista» e varejis-
tas, para as melho-
res condições, diri-
iam-se ao» repre-
sentantes exclusi-
vos para todo o
Brás*» •=
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Cocéirâ iiWPés
Combalida no 1.° Dia

Seui pes cuyam, ooem e ardem
tanto a ponto de quasi erüouque-
eê-lo? Sua pele racha, descasca ou
tangra? A verdadeira causa destai
afecções cutânea? é um gtrme quaae espalhou no mundo inteiro e é
conhecido íol diversas denomina-
çõei, tais como Pé de Atleta, Co-
celra de Singapura, "Dhoby" co-
celra. V. não pode livrar-se destei
sofrimentos senão depois de eliml-
nar o germe causador. Uma nova
descoberta, chamada Nixodarm,
faz parar a cocelra em 7 minutos,

, combate os germens em 24 horas e
torna a pele lisa, macia e limpa
em 3 dias. Nixodarm dá tão bons
resultados que oferece a garantia
de eliminar a coceira e limpar a
pele não só dos pés, como na
maioria dos casos de afecções cutâ-
neas, espinhas, acne, frieiras •
lmpingens do rosto ou do corpo.
Peça Nixodarm, ao teu farmacêu-
tico, hoje mesmo. A nossa ga-

jNuKOw-cvmtua maio(
xftn u ftlwteM üttêttt Protecs°»

grande variedade em maierial de íhansmissào
antenas folded-dipole, yaggi - etc. para tv
- material para instalação de antena tv
reguladores de tensão (manuais e auto má-

ticos) para todos os fins
caixas para rádio-vitrola e tv

produtos philips em geral
pregos especiais para instaladores, reven-

dedores e radio-amadores

^^^^^^r f,ua 
H.n.eJitinos, 19 - Tels. 43-0279 - 43-3850 - Rio

Endereço Talegrafico ELECTRONICO

ATENDEMOS PELO REEMBOLSO POSTAL

REMETEMOS LISTA DE PREÇOS
AA.R.J-601
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Pequenas Tragédias Conjugaii (.CONTINUA» Fac do "Didrio de Noticia»" o teu tornai Por Jimm» Murpb?

""— 
y' ^p Gaspar, meu t;ino Herbert e a filha 11 l— fy Wf dos Morgabilts estão noivos. Estão Esse casamento unirá duas L-~"""v !" | ' ^|fe^*i£ Juventude, músi- W com minha esposa num? das maiores fortunas do f -fia \\ Alguns casamentos I

S-yL—iv: ra e romance... ¦ colônia de férias á pais e nos transformara et* }/ são por araoi. e¦SgglSsilESsT»?; Isto é que Bjl beira mar. num coloso nacional. s «ft jl outros por In-

4

O Marinheiro Popeye (CONTINUA) O 'Diuno de Noticias" t um lornal para ns eh'et tU Iodas as classes »oaau por £, Q% Segar

Olívia possui seis

trevos de 4 folhas e

pensa que eles lhe

trarão sorte para

te casar com

Popeye.

snii.ii. Socorro S
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1^— itii-,..i : Popeye *>-*.** ) Popeye, um* Mai nto a deixe ]-•--£
^ *-*ivo : pérola r*-''» cair nos r*!*I Srtei***^ f— * ""^ L o «nel : . , f»0
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SUPLEMENTO LITERÁRIO

/Z>£Z4X GERAIS
Domingo, 10 do fevereiro de 195*2

"Pinheiro Machado e seu tempo"'
COSTA 

Porto, professor, jornalis-
ta, advogado, senhor de enge-
nho, funcionário público, par-

lamentar, Inquieto e brilhante em
todas as atividades, escolheu para
estréia nas letras um tema fascl-
nante e dlficll — o perfil histórico
de um chefe de partido.

Parece que o mundo ainda es-
cuta a pregação do Carlyle em
íavor do gênero biográfico. Nada
mais interessante para o homem
do que o próprio homem. Em mi-
lluics de mortais, cada indivíduo
ó para nós um espelho cientifico
e poético ao mesmo tempo, na con-
ceituação do ensaísta inglês, que
procura, aliás, traduzir a mesma
idéia por outras palavras — espe-
lho natural c mágico.

Com efeito, em nossos semelhan-
tes vemos o reflexo da nossa pró-
pria vida. Temos curiosidade de
saber como o próximo reage dian-
to dos problemas que, cotidiana-
monte, nos assaltam e o que êle
pode apresentar do diferente e irl-
ginal.

Nossa época está cheia de bio-
grafias dos mais variados feitlos.
As vidas romanciadas estão na
ninda. O gênero biográfico, sempre
atraente para as multidões ávidas
ri<* emoções e novidades, curiosas
do bulicio da vida e mesmo da
quieUido dos mortos, oferece, en-
tretanto, sérios embaraços aos his-
toriadores probos e amantes da
verdade, como o sr. Costa Porto.

As dificuldades inerentes «to as-
gunto multiplicam-se quando te tra-
ta do examinar a vida de um po-
lítico de nosso tempo, que suscitou
admirações fanáticas e ódios Ine-
xoráveis.

No centenário do nascimento de
Pinheiro Machado, perguntava eu
na Câmara se já seria ,>ossível
apreciar, com serenidade o justiça,
a sua figura e já estariam frias
as paixões que impediam o julga*
mento imparcial do homem, aplau-
tlidn com exagero por uns e inju-
riado cruelmente por outros. Pa*
rotfa-nie que no Brasil cor.tempo-
iá neo, mais do que em qualquer
nutra República dêste Hemisfério,
tudo passa tão depressa que, decor-
ridos 35 anos do seu desapareci-
monto, já seria ocasião azada para
Iniciar o estudo dêsse personagem
histórico mediante critérios obje-
tivos.

Ignorava que já estivesse no pre-
io o livro do sr. Costa Porto, que
fogo a quaisquer intuitos poléral-
cos. de combater ou exaltar a 11-
guia do chefe gaúcho, e se man-
tem na análise da grande figura
de condutor de homens. Procura
silud-la no meio em que agiu e
explicá-la de acordo com os pres-
supostos clássicos de Herder, Ort,
Zeií und Charakter der Voelker,
que Talne adotou nas Origines de
Ia France Contcmpóraine o cons-
limem hoje uma fórmula unlver-
salmento aceita. Intenta compre-
ender o homem e sua atuação
através do estudo da raça, do melo
e do momento histórico.

O livro do sr. Costa Porto é
um trabalho imparcial, feito com
honestidade, investigação das pou*
cas fontes disponíveis e escrupu-
losa triagem das informações ob*
tidas por tradição oral.

O livro traz o sub-tftulo de "Ten*

taliva do Interpretação" e pode o
teu autor estar corto de quo con-
seguiu apanhar e fixar alguns tra-
ços marcantes do cheio do Partido

I

Daniel de Carvalho
(.Especial para o "Diário de Noticias")
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Republicano Conservador e da sua
época.

Com toda razão, Munhoz da Ro-
cha, no prefácio, diz que êle se
colocou bem no alto, para tor de
homens e episódios contemporâ-
neos de Pinheiro a visão panorâ-
mica que sua intuição politica e o
seu sentido sociológico lho pcrml-
tlam.

O livro, escrito com vivacidade,
seria definitivo, se não fora um
erro ou omissão no estudo cias
raízes, dos antecedentes, do meio
em que se formou a personalidade
de Pinheiro Machado. Falta-lhe
uma condição indispensável para
desvendar a psicologia do chefe
gaúcho e descobrir os segredos do
seu êxito na política nacional. Não
atentou nas peculiaridades do en-
vironment em que se formou a men-
tal idade daquele politico nem pers-
cruluu as constantes e as variáveis
da história do Rio Grande do Sul.
Não pôde assim penetrar no cará-
ter íntimo e no gênio nativo do
homem dos pampas. Não estudou
a gênese e as Idéias dominantes
no Partido Republicano Rlogran-
dense por Influxo de Júlio de Cas-
tilhos e, não atribuiu, por isso, a
êsse partido, o papel relevante que
desempenhou na ascenção de Pi-
nheiro e na sua permanência, por
tantos anos, nos plnáculos do po-
der político. Creio que para com-
preender o fenômeno Pinheiro Ma-
chado é preciso conhecer os ali-
cerces em que sempre se apoiou o
Partido Republicano Rlograndense
e a figura excepcional do seu che-
íe, Borges de Medeiros, com suas
grandes virtudes cívicas e privadas.

Se tivesse completado a sua pre-
paração sociológica, teria o autor
descrito o drama da adaptação do
caudilho à civilização dos sonho-
res de engenho o fazendeiros de
café. Teria então percebido que na
indumentária do senador festejado
nos salões da capital da República
muitas vezes aparecia uma ponta
do lenço verde, distintivo dos re-
publicanos, oculto pela gravata pa-
risiense e que debaixo do fraque
ou casaca de linhas impecáveis es-
tavam sempre o chlrlpá e a bom-
bacha do gaúcho...

Costa Porto, discípulo fiel do in-
signe Gilberto Freyre, labora no
mesmo engano do chefe da escola
na Interpretação do Brasil. Para
êsse eminente sociólogo, só tive-
mos "Casa Grande o Senzala" (la-
tifúndlo canavleiro e escravocatra)
e "Sobrados o Mocambos" (comer-
cio e urbanissmo). Tudo o mais
— o devassamento dos sertões em
busca do índio ou do ouro, a obra
dos criadores de gado e dos ban-
deirantos, a dilatação das nossas
fronteiras, as lutas do sul, o sé-
culo do ouro e do diamante com a
sua escultura, arquitetura o litera-
tura — não passa de paisagem.

Gilberto Freyre o seus epígonos
partem da noção fundamental de
que, ecologicamente, o Brasil é
uma só região e em grande parte
uma região natural e tão claramen-
te que alguns geógrafos o têm con-
siderado uma Ilha continental.
Quem assim considera o Brasil co-
mo unidade ecológica, 6 natural-
mente levado a aplicar o estudo de
uma região — a da cana do açu-
car — a todo o Brasil. Nessas con-
dições, dividem o Brasil arbitra*
riamente em fronteira o planta-
ções, para dar relevo a estas, como
o palco onde se movem as figuras
e cenas dominantes do drama bra-
slleiro, ficando o resto, Isto é, tudo
o mais, apenas, como o fundo do
quadro onde perpassam, como fl-
guras de segunda ordem, homens
instáveis, Imigratórios, rústicos.
Por ai se vê como do uma premis-
sa falsa decorrem várias conclu-
soes Igualmente falsas. Nem eco-

Grande do Sul, pela sua geografia
ífsica, pela sua formação étnica e
social, pelas suas atividades eco-
nômicas o pelas suas condições de
Estado fronteiriço, ocupava, como
lüeidamento observa José Maria
Belo, uma posição à parte em nos-
sa organização política. Não se nl-
velava no tipo comum do pais, em-
bora em nenhuma outra zona dêste
íôsse mais vivo o sentimento do
patriotismo.

A geografia e a história uniram-
se ali para formar o espirito aven-
tureiro o belicoso do povo, sempre
pronto para encilhar o cavalo e
galopar nos pampas marcados a
pontaços de lança e brancas ossa-
das do peleadores... Póde-se dizer
que o Rio Grande do Sul perten-
cia mais â planície platina e ao
seu irrequilo ambiente do que ao
altiplano brasileiro com o seu ve-
lho "sonso grave da ordem".

Sem aceitar como absoluto o "de-
termlnlsmo geográfico" de Ratzel,
força é convir que o melo condi-
clona a forma de vida e as Idéias
dos seus habitantes. Naqueles rin-
cões fronteiriços, de imensas pia-
nuras e suaves coxilhas, de ares sa-
dios o clima ameno, a planta hu-
mana se desenvolve livremente na
terra farta. As estâncias produzem
naturalmente magníficos exempla-
res daqueles centauros, que surpre-
enderam Salnt-Hilaire pela beleza
varonil, pela contagiosa alegria de
viver.

O protótipo, mesmo, da evolução
biológica da espécie nativa dos
Pampas e o gaúcho forte, gênero-
so, intrépido, entusiasta, sonhador,
ponderado na resolução e pronto e
impetuoso na execução.

Hércules destemeroso, aprendeu
cedo, como o Thesou de André
Gitle, que as armas valem menos
que os braços afeitos a manejá-las
e os braços menos que a vontade
inteligente o guiadora.

Não é preciso ter estudos espe-
ciais dc sociologia para notar a
grande diferença que corro entre
o senhor de engenho do nordeste
e o ostancielro das campinas do
sul. O dono da Casa Grande era
um aristocrata quo não so mis-
turava com os escravos nas fainas
da lavoura ou nos trabalhos do en-
genho. O estancieiro ia ao galpão
matèar com o peão e o capataz.
Bebia o chlmarrão na mesma cuia.
Fazia timbre de ombrear com os
seus homens no manejo dos laços
e nas disparadas pelas coxilhas
atrás das rosos tresmalhadas.

Não é possível desconhecer as pe-
culiaridades da vida dos gaúchos
na eterna vigilância das fronteiras
e a sua psicologia dc homem que
ama a luta, o jogo, o perigo, a
aventura.

arriplante o panorama que, da
fome no mundo dc hoje, nos

apresenta em seu recente livro"Gcopolitlca da Fome", o grande
cientista e escritor brasileiro Jo-
sue do Castro. Não apenas da ío-
mo total, que por vezes assola e
quase destrói populações inteiras
do determinadas regiões, mas 'am-
bém da fome de certos elementos
necessários ao perfeito equilíbrio
fisiológico de indivíduos e povos,
flagelo multas vezes latente e igno-
rado e, no entanto, terrivelmente
destruidor da capacidade de tra-
balho, de energia criadora e da
produtividade completa das natl-
vas capacidades humanas. Como
diz, no seu prefácio Lord John
Boyd Orr, prêmio Nobel da Paz,
nome conhecido om todos os meios
cultos, "se os políticos de todas
as nações pudessem esquecer por
um momento os seus conflitos po-
llticos o ler êste livro, sem idéias
preconcebidas, adquiririam uma
visão mais sadia dos problemas
universais e teriam assim maior
possibilidade de salvar r.ossa clvl-
lização de perecer numa terceira
gueira mundial". Dar a esclare-
cor essa visão construtiva, Indis-
pensávcl à verdadeira o perdura-
vol construção e nianutençção da

"Geopolitica
da fome"

ioão de Barros
(Especial para o "Diário de

Notícias")

Paz que tanto ambicionamos, é o
objetivo do Josué de Castro. E
acentue-se, desde já, quo por mais
trágicas que sejam, e do fato são,
as suas afirmações e conclusões,
em que a Humanidade nos surge
enferma dos inúmeros males e ca-
lamldadcs da fome, Josué de Cas-
tro crê e demonstra que tais e
tantos motivos de enfraquecimento
orgânico — raquitismos, apatias,
faltas de resistência âs doenças
inevitáveis, preguiças, o rol é
Imenso, e até disposições crimlno-
sas o outros perigos — crê, prova
e documenta que todos eles tém
remédio, senão fácil sempre vlá-
vel. Um dos capitulos mais elu-

cidativos da "Gcopolitlca da Fo-
me", intitulado o "Tabu da Fo-
me", termina por um parágrafo
de Intensa e uerentórla clareza, no
qual Josué dc Castro não escondo,
antes declara dc categórica ma-
r.eira, a sua fé, a sua esperança
anunciadora da vitória sobre a fo-
me. A mou ver, é êsso o rumo, a
rola, — o rumo para atingir essa
vitória — quo o seu admirável e
erudito estudo nos aponta. "O ca-
minlio da sobrevivência ainda está
ao alcance do homem o repousa na
confiança quo devemos depositar
em nossas próprias forças", lê-se,
na última página. Josué de Castro
nela também cila as palavras con-
fortadoras dum "pensador dos
nossos dias", Earl Parker Hanson:
"ê grande a ciência do homem,
mas ainda maior é o próprio ho-
mem". Não so perca, pois, essa
confiança, não se deixe apagar
essa luz promissora — e o homem
e os povos vencerão a tragédia da
fome. Lembremo-nos todos,' po-
rém, do quo a rcdcnçção desejada
exige esforço desusado, luta cons-
tante e desprezo absoluto de pro-
conceitos o lutas estéreis, c que
uma bem orientada "economia da
abundância" nos trará c ecltficará
os únicos e estáveis fundamentos
da Paz.

A impôssível viagem de volta
Radiei de Queiroz

(Especial para o "Diário do Notícias")

ml YWfii Vi

DIZEM 
os jornais e os viajantes

que já está chovendo no nor-
deste, pelo menos na maior

parlo da zona atingida pula seca;
lá algum recanto da Bahia ou do
Piaui, nos ângulos extremos do
falado polígono, é que ainda se
queixam de continuação da estla-
gem. Mas so o inverno já veio
para os outros, chegará para eles
também. Seca é flagelo geral, não
afeta êslo ou aquele especialmente.

Todo o mundo comentou, falou,
chorou, discutiu, responsabilizou o
governo diante do êxodo dos ser-
tanejos que fugiam em massa do
sertão em seca, e se atiravam por
estradas o cidades em procura de
trabalho. Dois eram os problemas
criados por essa emigração apa-
voráda, que valia como uma fuga:
primeiro o despovoamento assus-
tador de uma imensa zona rural;
segundo, a superpovoação das cl-
dades grandes, que viam assim
subitamente agravada a sua car-
ga já tão posada de marginais, que
é o grosso da populaçção das fa-
velas.

Tudo isso foi tão amplamente dis-
cutido, que nem vale a pena repl-
sar o assunto. Mesmo porque o
tema agora é outro. Acontece que,
vindo as chuvas, começando o ln-
verno de 1952, chegou o tempo de
plantar, no sertão. Já esl'A até
mesmo passando o período do
plantio. E quem fugiu da seca,
vendo chegar o inverno, quer vol
tar. Vieram para aqui porque a
desgraça os enxotou. Passado o
flagelo, nada mais natural do que
só pensarem numa coisa: retornar
ao seu canto. Muitos dos que eml-
graram têm já na Bahia, em Ala-
goas ou no Ceará a sua garra de
terra, a sua casa, o seu roçado
cercado. Outros, que não possuem
terra, são moradores do fazendeiro
que não os pôde acudir na hora
ruim porque a própria economia
dele (tão precária, sendo embora
de patrão) também baqueou, e o
homem mal podia consigo. Mas a
terra lá está, esperando a planla
e a cria, desgraça, que patrão
sertanejo dificilmente cobra ren-
da do roçado a morador. O mais
que exige é a contribuição de tan-
tos dias de serviço por semana, a
jornal da fazenda. De modo que
dum jeito ou de outro, essa gente
que velo quer voltar — mas não
tem meios para Isso.

Dh-se-á que como eles puderam
vir pelos seus próprios meios, as-
sim também poderão retornar.
Mas não é verdade. Eles, para vir,
queimavam os últimos recursos:
vendiam a vaca, o cavalo, o ju-

O LIVRO INGLÊS ILUSTRADO - Desenho de nichard Kennedy para «Tlmpetlll», de Manfred

Michael, publicado na coleção de romances para crianças da Oxford Üniversity Press

77"Em nossos dias pede-se deiasiado ao homem de letras
Entrevista com Alberto Moravia, célebre romancista italiano, autor de «A bela romana» --As
aventuras da criação através de um livro como «Os indiferentes» - Existencialismo, Camus
e as coincidências romanescas — Como se escreve uma obra-prima aos vinte anos—- varia-

ções sobre o conceito do tempo no romance moderno — Critica e criação literária
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te ocidental dos planaltos e a ba-
ela platina. Não será acertado, por*
tanto, estudar, como aliás magls-
tralmente tem feito Gilberto Frey-
re, a região do nordeste subequa-
torial, e dai concluir para todo o
Brasil. Incide éle no erro do ab
uno disce omites.

Conforme tive ocasião de acen-
tuar no já citado discurso, o Rio

PARIS 
(Pela Scandinavian

Airlines System) — Com
apenas meia dúzia do roman-

ces publicados, o italiano Alber-
to Moravia é um nome dc fa-
ma mundial. Trata-se da mais
brilhante figura entre as novas
gerações de romancistas surgi-
das no cenário internacional do
após-guerra e da mais cotada
no estrangeiro. Pessoalmente
Moravia nada tom de imponen-

te: um rosto largo e moreno de
meridional, a boca estreita, na-
turalmcnte repuxada por um
sorriso permanente, e um olhar
inquieto cheio do curiosidade.
A sua estatura é mediana, co-
mo mediana deve ser a sua ida-
de, embora, nas têmporas, des-
pontem os cabelos grisalhos.
Muita cordialidade nas manei-
ras: na sua conversa simples,
nos gestos escassos das mãos
nervosas, no acento discreta-

Reportagem de Bernardo Gersen
(Especial para o "Diário do Noticias")

mente persuasivo da voz, nada
de estudado ou feito para im-
pressionar — nenhuma dessas
atitudes que tantas vezes se
encontram em personagens emi-
nentes quo falam do alto de sua
celebridade. E por isso mesmo
a nossa conversa foi, logo de
início, das mais francas, e sem
o mínimo constrangimento de
parto a parte. Numa dessas
manhãs foscas do inverno, em
quo as pessoas e as árvores a
certa distância dir-se-iam flu-
tuar na bruma misteriosa, sen-
tamo-nos num café do Rond-
Point des Champs-Elysées e
encetámos uma palestra «á bá-
tons rompus». Dentro do café

quase deserto, duas ou três da-
mas elegantes, envoltas em pe-
liças, enviavam-nos de quando
em quando as baforadas dos
seus cigarros americanos. Atra-
vós da vidraça, à nossa direita,
os vultos arrepiados e fugidios
dos passantes, o buzinar aba-
fado de um automóvel. Fala-
mos do último livro de Camus,
da vida mundana em Roma, de
Paris e de suas tentações que
impedem o estrangeiro que nele
habita de se dedicar regular-
mente ao trabalho. Insensível-
mente a conversa toma um ru-
mo que me interessa e o escri-
tor entra no terreno das con-
fidências. Por exemplo: quanto

aos métodos de trabalno, cie re-
velou mo que escreve muito
pouco, duas horas somente ca-
da manhã, e que o resto do
dia prefere passear pelos re-
cantos pitorescos ria capital
italiana, misturar-se á multi-
dão quotidiana, deixar que o
romance amadureça no seu ln-
timo. No começo da carreira
a composição de uma página
custava-lho muitos esforços —
mas, com o tempo e a prática,
veio a facilidade. Uma facili-
dade contudo aparenta: porque
os primeiros jatos batidos ràpi-
riamente à máquina serão re-
trabalhados não raro quatro ou
cinco vezes, Uma pergunta se
impunha naturalmente: acrodi-
tava o romancista na «inspira-
câo» ou na «paciência»?

A resposta, Alberto Moravia
deu-ma de um modo indireto:
Do «Os Indiferentes», quisera

fazer de saída um romance de
ação; e que devia desenrolar-
se, segundo as formas tradicio-
nais do gênero, sobro um lar-
go período de tempo. No fim
resultará, sem que o próprio
autor, se apercebesse, uma dra-
ma quo so concentra om apenas
dois dias. E nesse romance
que devia ser de «ação» quase
nada acontece.

E desenvolvendo melo livre-
mente a idéia:

— A noção de tempo não exis-
to mais hoje em dia. Nos ro-
mances tradicionais, num Flau-
bert por exemplo, encontramos
no começo de um capítulo a
advertência: «seis meses decor-
reram», etc. No romance mo-
demo não se pode mais fazô-
lo. O conceito do tempo dei-
xou de existir. Trata-se de re-

-encontrar os «objetos» do tem-
po: as coisas que acontecem
todos os dias e que formam o
tempo: o personagem taz a bar-
ba, lê o jornal, toma u seu ca-
fé,.. — tudo isso faz o tem-
po. No início dêsto século hou-
ve uma crise no conceito do
tempo c do homem; 0 tempo
tornou-se elástico. Em Joyce
por exemplo torio o universo se
concentra num único dia. Com-
proondeu-se que o tempo no ro-
manco não passa de uma con-

(Conclui nn 4* página)

menlinho, os bodes do terreiro, até
mesmo o pedacinho de terra, quan-
rio o Unham, ou algum ouro velho
que a mulher guardava no fundo
do baú. E aqui — todos sabemos
que nenhum veio encontrar o ei-
dorado com que sonhavam e que
lhes prometiam os atravessadores,
interessados unicamente em von-
der as passagens da carga numa-
na para os caminhões. Espalham-
se os pobres fugitivos poi esse
mundo de meu Deus — uns em
São Paulo, outros aqui pelo Rio;
mal e mal arranjam algum tra-
balho que lhes vai enganando a
fome e cobrindo o corpo com um
trapo. De onde tirarão dinheiro
para a passagem de volta? Prova-
velmente não dispõem de recursos
sequer para se chegarem de onde
estão até à beira da Rio-Bahia,
por onde passam os caminhões pa-
ra o norte.

A única solução, portanto, é o
governo se meter no caso. Dizem
que existe na polícia um vago ser-
viço de repalrlamento de nordes-
tinos. Mas os recursos dêsse ser*
viço devem ser muito poucos, não
há nenhuma publicidade a rospel-
to, e a quantidade de passagem
disponíveis é, aparentemente, in-
significante. Quando, ao contra-
rio, deveria existir uma organiza-
ção de amplos recursos, para êsse
fim; navios fretados, caminhões de
chapa branca, — sim, uma boa
utilidade para os famosos chapas
brancas que rodam por ai, dosa-
balados, gastando gasolina do con-
trlbuinte, correndo vazios, matan-
do Inocentes pedestres, fazendo
carretos domésticos para os che-
fes de repartiçção.

E devia principalmente haver pu-
bllcidade. Cartazes nas favelas, noa
bairros onde se sabe que é maior
a concentração do emigrados não
só do nordeste, como também de
Minas, que é outra fonte do expa-
triados. Cartazes dizendo: "Volte

para a sua terra! O gt>vêrno lhe
dá passagens e sementes vara plan-
tar, Procure repartição tal. cm tal
endereço", E haver o endereço, e
haver a repartiçãço, e haver, prln-
clpalmente, a repatriaçâo e o do-
nativo das sementes.

Seria essa uma forma simples,
humana, relativamente barata e
eficiente de descongestlonar oi
centros urbanos da massa de po-
puiaçção recém-chegada, miserável,
faminta e sem trabalho. E uma
íorma de repovoar toda aquela zo-
na de que o flagelo escorraçou os
homens mais úteis — afinal, nâo
é intenção do governo manter o
nordeste despovoado. E de evitar
que uma enorme quantidade de
brasileiros — homens, mulheres,
crianças, às dezenas de milhares,
— continuem atirados ao lixo me-
tropolilano, engrossando a onde de
malandros, de rufiões, de meretrl-
zes, e de garotos abandonados da
cidade grande.

Obra seria essa tão útil, que já
nem so chamaria mais obra do go-
vêrno, mas simples obra de mise-
rlcórdla. Sim, de misericórdia, de
caridade.
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Sílvio Romero e a crítica literária
Tristão de Athayde

[Especial para o "Diário de Noticias")

WASHINGTON 
— Foi nesse meio literário mesquinho e limi-

lado e numa crítica de puro individualismo romântico que
surgiu a figura de Silvio Romero. E com ele uma nova

faso de nossas letras e não apenas de nossa critica. Pois uma
das grandes diferenciações entre a fase romântica e a fase racio-
nalista de nossa critica literária é que, na primeira,.a criação
provocou o aparecimento da critica, ao passo que, na segunda,
depois de 1870, foi a critica que provocou um novo aspecto da
criação literária. . . „,,„ „„_,_

Na primeira fase, foram os poetas e romancistas que come-

çaram e os críticos os seguiram. Na segunda fase sucedeu o opôs-
to: foram os críticos que lançaram as novas idéias, o novo gosto
111 erário e os poetas e romancistas e que acompanharam. Por
uso vos dizia, de inicio, que a critica nem sempre é, como que-
rem alguns autores, mero reflexo literário. Pode também ser um
foco. uma fonte, uma origem. E foi essa. principalmente, a im-

portância de Silvio Romero na evolução de nossa critica e de
nossas letras em geral. . ._ _____

Sua figura é um documento vivo da importância das perso-
nalidades na evolução das letras. .

Por mais que as condições sociais ou culturais de um povo
influam na evolução de suas letras o fator decisivo, é sempre
o gênic criador, sempre imprevisível e livre. .ga acao de um
ou de algumas personalidades vigorosas, que podem mudar o curso

dos acontecimentos. . „,*„_ _,„•_ ,*_,..
O caso de Silvio Romero - como alias de outro na s des

conhecido, mas anterior a éle. do mesmo movta-n.to E^a.*
que éle pertenceu no inicio de sua carreira literaria - e prçci.a
mente o caso de uma personalidade maior ainda do que a sua

obra escrita. , „,,.__ B n r-hn*
Há três possibilidades nas relações entre o Mtoreaota,

ou o autor é maior do que a obra, ou a obra e maioi do que o

autoi* ou ambos se eqüivalem.

r,
k

Creio que Silvio Romero, como seu predecessor Tobias Bar-
reto, embora menos do que êste, foi o caso de um autor cuja
personalidade foi maior do que a sua obra. Foi desses autores
cuja presença impunha respeito e admiração de tal ordem, que
irradiava de si virtude criadora e renovadora. Foi um desses
reagentes, como os há em química, que provocam toda espécie
de modificações em torno. Mas foi desses criadores solitários que
criam a sua obre. e a deixam agir por i, independente do seu
autor, como se dá com a obra dos maiores gênios da humanidade.
Que nos importa a nós, a não ser por motivo de interesse nisto-
rico, de curiosidade psicológica ou da crítica em profundidade,
a pessoa de um Homero.ou de um Shakespeare, de um Goethe
ou de um Cervantes? De alguns deles até se contesta a existência
e, no entanto, sua obra continua imortal e sempre nova, indepen-
dente do seu autor.

Não se pode dizer o mesmo de um homem como Silvio Ro-
mero. Não sei se nesse meu juizo intervém um pouco de im-
pressão pessoal, pois fui na minha mocidade seu discípulo e posso
dar testemunho da influência profunda que exerceu sobre minha
geração, que já não era a dele, pois foi meu mestre em fim de
sua vida. E já havia há muito passado a sua ação militante,
pois o tive como mestre entre 1910 e 1913 e a fase de sua grande
atuação histórico-literária fora entre 1870 e 1890, sobre sua pró-
pria geração. .

Foi então que êle lançou os novos termos filosóficos da critica
literária no Brasil. Foi então que travou combate contra o ro-
niantismo e tudo que o acompanhava em sua fase decadente —

a ênfase, o verbalismo, o espiritualismo vago, o sentimentalismo
exagerado, o academicismo, a repetição de fórmulas mortas ou
antinuadas. . .

Silvio Romero foi um revolucionário filosófico e literário.
Veio armado de uma vassoura para varrer os mitos esgotados de
uma idade morta, que sobreviviam a si mesmos depois de ter

produzido no passado grandes coisas, como sempre sucede com
as escolas literárias em sua fase final.

Num ambiente filosófico que repetia, sem originalidade o
espiritualismo francês, veio revelar o criticismo de Kant e o
evolucionismo de Spencer, como os novos valores capazes de dar
ao pensamento brasileiro maior consistência e mais atualidade.

Num ambiente literário que jâ se movia entre formas sub.ie-
tivas gastas e sem sentido, veio chamar a atenção para o valor
dus fitos positivos dos valores reais, da observação viva. Veio
cr!ar ou pelo menos concorrer decisivamente para que as letras
brasileiras passassem da fase romântica, da primeira metade do
século, para a fase realista, que ocupou toda a segunda metade
e que veio trazer às letras certos métodos e certas posições por
assim dizer definitivas.

Veio sobretudo empreender um verdadeiro monumento hte-

rário com a publicação da sua «História da Literatura Brasileira»
iniciada em 1881 e terminada em 1888, o primeiro balanço que
se empreendia, em nossas letras, com caráter sistemático e cien-

Pode essa obra apresentar ao leitor de 1951 e particular-
mente ao leitor estrangeiro, dificuldades intransponíveis, como
seja o seu estilo difuso, a sua mistura dc autores de primeira,
segunda e até terceira categoria sem grande interesse seleciona-
dos, com um espírito polêmico tão prejudicial a serenidade cri-
tica - que Silvio Romero não possuía em grau algum. 1 octem
as suas teorias criticas estar hoje ultrapassadas ou esquecidas.
O fato é que a obra está de pé, como um monumento imperecivel,

quo resistirá à passagem dos tempos, sejam quais forem os seus

De toda a sua obra. cuja bibliografia é considerável e se es-

tende por muitas dezenas de números, creio que so ficarão duas

coisas: essa História da Literatura Brasileira e os volumes de

pesquiso folclórica que publicou em 1882 e 1883 e nos quais nao

so recolheu pessoalmente um material folclórico enorme e yalio-
sissimo, mas ainda nos deu a primeira interpretação cientifica
do nosso material até então esparso, da literatura popular.

Houve, pois, em Silvio Romero ao mesmo tempo, uma ação

pessoal extraordinária e uma obra duradoura que o tempo nao
destruiu nem destruirá. Com êle entra a critica literária em uma

nova fase, a que chamei de racionalisla, porque pela primeira
vez saia do domínio do espirito individual e do sentimento vago
e puramente emotivo, bem como das formas acadêmicas e con-
veivionais, para entrar no domínio da sistematizaçao iilosolica
e da interpretação das letras em união com os fenômenos sócio-
°gl<Com 

isso exercia Silvio Romero uma ação direta sobre as

letras, em sua posição criadora, concorrendo decisivamente para
n nova coloração que iria distinguir a nossa literatura, durante
toda a segunda metade do século XIX.

Pode-se dizer que essa figura de verdadeiro gigante do pen-
samento na América Latina, - ainda pouco conhecido fora das

fronteiras da terra brasileira ou quanto muito da língua por-
tuguêsa — se coloca no centro do século, um pouco mais pro-
ximo de fins, alé por volta de 1870 e desde então, pelo menos
até ISOt. sua ação foi decisiva na evolução de nossas letras.

Quando, em 1910, o conheci, sua ligura já nos chegava um

pouco envolta nas névoas de uni passado um tanto remoto. Mesmo
assim, era tão grande a sua sedução pessoal, de homem rte mortos
um tanto bruscos e primitivos, figurahirssuln c mal aiambrcirta,
conversador interminável que tratava os alunos como eompanhei-
ros, mas ao mesmo tempo tinha pela nossa impreparacao lilo-

sófica um profundo desprezo, — era tão diferente a sua pessoa,
tão original, tão ao mesmo tempo brasileira e universal, trazendo
ao Rio do Janeiro um pouco do ar agreste de sua província natal
e ao mesmo tempo nos citando os mestres europeus que havia
meio século importara para o Brasil, para combater o convcncio-
nalismo ambiente, - que nenhum dos outros mestres lhes che-

gava aos calcanhares. ,
Kis por que disse de inicio que sua ação pessoal foi anua

maior que sua ação intelectual. E ninguém que o tenha conhecido
norteia esquecer a marca que deixou em todos os seus discípulos

por menos que mais tarde viessem a participar de suas írfcias.
No seu tempo foi imenso o seu prestigio, embora nao lhe

tivessem faltado adversários e contraditores. Nao fosse ele o

polemista apaixonado que sempre foi e tanto prejudicou a objeti-

vidade de sua obra, hoje mais reduzida a um monumento do

passado, onde sempre encontramos riquezas a respigar, do que
a um desses organismos vivos que continuam frescos a despeito
do tempo.

Já no fim do século XIX, veio uma nova geração que Silvio
Romero não compreendeu e que não fêz força nenhuma para
compreender: a geração simbolista. Ainda conseguiu em um ou

outro caso isolado, por um esforço de compreensão critica, fazer
iuslica aos novos valores e ao novo gosto critico que se intro-
«luzia' p que vinha contradizer muita coisa que ele julgara den-
niíiva e eterna, na revolução de idéias que empreendeu, nos

meados do século.
Quando morreu, cm 1914, morria com êle um mundo. Morria

com êle o século XIX. Começava para nossas letras brasileiras,
como começava para todo o mundo ocidental, uma nova fase m-

telreiual e social. O século XX começou em 1918. quando ter-

minou a primeira guerra universal. Com êle novos valores li te-

rários iam surgir, novas escolas, novas personalidades, novo gosto
estético novos métodos críticos.

Começava a fase a que chamei de humanista, a terceira fase

na evolução da nossa critica. Sobre ela a ação de Silvio Romcto

foi n-inima. Os novos críticos, os novos poetas e romancistas voi-

tavam decididamente os olhos para o século 
P*P^l'cu'a™^

o movimento literário qile surgiu depois de 1920 o chamado

modernismo, nada tem de comum com as idéias criticas e. füosó-

ticas ric um Silvio Romero, homem do sceulo XIX poi todas as

suas idéias e tendências. Mas também homem universal e pro-
fundamente nacional pelas suas raízes brasileiras e por sua paixão
cultural. Pois foi muito mais do que um curioso, nesse teneno.

FoTuni apaixonado em tudo. E é nesse fervor, bem como no

ssfórço gigantesco do balanço que empreendeu em nossas letras,

que residem o seu valor perene.

_jfi.
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Folcloricamente nascid
Francisco Manoel Brandão

(Especial para o "Diário de Notícias")

PAPAI 
NOEL jà havia pas-

sado deixando as suas lem-
brancas nos sapatos da íi-

lharada. Esse velhinho lendário
(não o confundam com o OU-
TRO, também lendário...) «cor-
ta um dobrado» quando tem
quo enfrentar os meus «.times-%
pois, casado em segundas núp-
cias, possuo um verdadeiro
«fla-flu» doméstico.

Preocupados com as justas
alegrias dos «curumins», eu e
«. «cara-metade» esquecêramos
de que as surpresas de Papai
Noel ãs vezes também ocorrem
em relação a cgente grande»...
Estávamos no mundo da lua,
ou melhor, nem sabíamos em
que lua estávamos...

Vai dal que eu «tirava uma
pestana», exausto das folias ca-
seiras, quando a preta-velha Sá
Maria dá o alarme: — «Sá Do-
na num tá passando bem e eu
vou chama a parteira Dona
Paula. Pulos «sina das águas»
num vai dá tempo p'ra Sá
Dona chega no hospitá».

Aflita e dedicada, lá se foi a
minha querida preta-velha em
busca de outra preta-velha —
a parteira.

Consultei a esposa sôbre o que
havíamos de fazer e concluimn:*
qun tudo aconteceria sob a ins-
piração d'Aquela que tivera um
filho na numildade do estábulo.
por entre a pobreza das palhas.

íNào éramos dignos de desa-
tar as sandálias do Filho de
Maria, é evidente, mas a su-
gestão de ter Jesus nascido
conforme os ditames da Provi-
dência Divina levou-nos até a
agradecer a circunstância de o
nosso filho vir ao mundo naquc-
le dia santifiçádo pelo Espirito
Santo, naquele dia santamente
comemorado pelos que seguem
a estréia de Belém nas jornadas
de ié, crentes nas promessas da
BOA NOVA.

E comecei â «assuntar», a
sentir o imprevisto com a enio-
ção de um folclorista de cam-
po, isto é, de um folclorista
que aprendeu com o povo e na
boca do povo.

— Meu filho nascerá como
nascem os índios, os caboclos
dêsse mundão de meu Deus por
onde andei, por onde vivi e so-
fri as minhas próprias amar-
guras e mais aquelas que afli-
gem os deserdados ou degreda-
dos filhos dc Eva — os matu-
tos do meu pais.

Depois — aqui p'ra nôs —
tradição é tradição e • filho de
folclorista deve nascer mesmo
é segundo os processos através
dos quais nasceu quase toda a
humanidade anterior ao apertei-
çoamento da ciência, da arte
obstétrica.

E com quem aprendeu a ci-
ência, a técnica moderna, se-
não com o empirismo dos «prá-
ticos» ou «curiosos».O que é fol-
clore senão ciência do povo, sa-
bedoria popular, uso, costume e
tradições em que se inspiraram
as formas eruditas e cultas de
todas as conquistas do espirito
humano?

Se o próprio Pasteur ao nas-
cer não escapou ã rotina da
época, por que então meu filho
iria nascer fora do estilo com
que eu fui recepcionado pela
Maria-Socó ou outra india-par-
teira da beira, do amazonas?

Ora essa!
Dona Paula foi chegando com

o seu cachimbo de barro o foi
ditando as suas providências,
deitando as suas rezas e ten-
zeduras, prognosticando logo
um parto feliz.

A criança estava de máu jei-
to e aquelas mãos experientes,
que «apararam mais de duzen-
tos e tantos «entos» ou «inocen-
tes», não iriam fracassar logo
no dia em que nasceu o MENI-
NO DEUS.

A tia da. parturiente reclama-
va álcool e mais não sei que
para higienizar os atos prepa-
ratórios e a preta-velha, cons-
ciente e compenetrada da sua
missão, lhe interceptava as su-
gestões dizendo-lhe que com ela
..era só no antigo», na velha
prática do «tempo do onça».

Tibi, temerosa do um fracas-
so, de uma infecção, fazia-me
ver o erro em que eu estava
incorrendo.

Mas eu tinha os meus argu-
mentos, a minha convicção, a
minha filosofia oriunda do que
vi e aprendi por mim mesmo no
meio dos simples e no exemplo
da natureza.

Quando Deus quer, não há
doutor que dê jeito, com ponto
ou sem ponto... E assim a hu-
manidade pode nascer na man-
jedoura ou em berço esplêndido,
nos palácios dourados ou nos
casebres de palha, nos vagaro-
sos bondes da Ligth ou nos mi-
cro-ônibus em disparada...

MOLDURAS DE ESTILO
EXECUÇÃO PERFEITA E PRONTA ENTREGA

Para suas telas, prefiram a Fá-
brica de Molduras Baptista
Ltda. (Seção de Vendas) — Rua
Oeneral Caldwell, 323 — Tele-

fone: 32-5630.
PINTORES

í.

CASA SAMUEL
Buenos Aires, 329

(Próximo ao Campo de Santana)
VENDE PELOS MENORES PREÇOS MAIL-
LOTS LASTEX, LÃ, CAMISAS SPORT E

MAIS ARTIGOS DO RAMO.

Certo ou errado, pref no êsse
ponto de vista. O outro, com
linha e agulha ou grampeador
metálico, é iá com os doutores.

Eis porque não liguei p*ra Ti-
bi o vi meu filho nascer de-
baixo de rezas e defumadores.

Tomou o banho de praxe o
seu umbigo foi queimado com
«fogo sagrado» de «vela benta»
e curado com sarro de cachim-
bo e sal de cozinha.

Em vez da terapêutica pre-
ventiva, como vacina BCG etc.
foi imunizado pelas rezas con-
tra máu olhado, quebranto, es-
pinhela calda, ventre virado,
nerv» torcido e outros males fa-
tais.

• Bebeu-se-lhe simbolicamente
a urina num vinho da «con-
soada» e um cheiro de ai-
fazema queimada anunciou à
vizinhança o ao.s transeuntes
que em minha casa Ingressara
mais um filho, o décimo dos vi-
vos.

Gá Dona foi tratada com todo
o (.arinho e aquelao duas mãos
pretas da velha-parteira só lhe
tocaram para receber exponta-
neamente o fruto do seu ventre.

Para expelir as secundinas
não foi preciso o chapéu do ma-
rido na cabeça (mesmo porque
não havia chapéu) nem a par-
turiente engulir «nove bagos» de
feijão crú. Dona Paula sabia
outras rezas fortes, outras
«simpatias» c agiu mais com os
defumadores do seu cachimbo
milagroso.

Benzendo o ventre da paci-
ente,esta lhe foi repetindo pau-
s-adamente a oração, que é uma
súplica à N.S. Aparecida:*

Nossa Senhora
Aparecida
Não estou prenha
Nem parida.
Tirai essa pele morta
Da minha barriga.

«Mão do corpo» se encarrega-
ria de corrigir internamente o
ventre da parturiente, o qual
estaria normalizado com as «re-
zas de sete dias».

O cordão umbilical trazia,
porém, notícia alarmante: dois
«nós» indicavam que Sá Dona
ainda seria mãe de mais dois
filhos.

Apelei para as forças de Dona
Paula e ela, considerando que
eu estava bem «começado» com
dez filhos, que as «comidorias»
e o «passadio» vão de «mali a
piori» cum «êsso que tá ai»,
fez outra simpatia: rezou em
cruz as secundinas e enterrou-
as de borco nos fundos do quln-
tal.

Com isso estará encerrado o
meu «ciclo natalino». «Nem
percisa fazè astúcia» p'ra evi*
tá»...

Conforme a tradição, no quar-
to dia foi ministrado á mãe do
bebê um purgante de óleo de
rícino p'ra limpar o corpo e
tira o «remúo», prescrevendo-se
a dieta obrigatória: galinha du-
rante sete dias, no minimo, e
pirão escaldado, de farinha.
Nada de comida «reimosa».

Tudo o que a preta-velha dis-
se c fez, deu certo.

Para que o meu Fclisbelo se-
ja de fato feliz, seu umbigo se-
rá jogado ao mar ou com êle
se fará um «breve» para o do-
no usar no pescoço. Qualquer
uma das «simpatias» lhe atrai-
rá uma bôa «sina».

Sua primeira camisa foi feita
com uma camisa usada do pai,
sua primeira fralda foi jogada
para cima da casa e se tiver
eólicas ou dor de barriga é só
dar a «evacuação» a um cachor-
ro. O cachorro saberá como 11-
vrar-se do mal que se lhe passa.

E assim aconteceu .
Graças a Deus e à preta-ve-

lha parteira, meu filho nasceu
como eu nasci, como eu que-
ria. que êle nascesse — folclò-
ricamente.

NO TRIGESIMO ANIVERSÁRIO
DA SEMANA DE ARTE MODERNA
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5KRIP PER WM ENTE RESISTE A TUDO/
NEM MESMO UMA ENCHENTE PODERÁ
INUTILIZAR SEUS DOCUMENTOS QUANDO
ESCRITOS COM TINTA PERMANENTE

SKRIP. NENHUM ACIDENTE PODE
TIRAR A LEGIBlÚOADE/UMA VEZ
OUE OS PAPEIS FIQUEM INTACTOS.
Ã TINTA PERMANENTE SKRIP
TORNA MAIS SEGUROS SEUS
DOCUMENTOS DE VALOR.
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SKRIP LAVAVEL/
REMOVÍVEL DE OUALQUER

TECIDO QUE SE POSSA LA-
VAR.SENDO, PORTANTO.

MELHOR PARA 0 LAR
EA ESCOLA.
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7 CORES FIRMES

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

M. IGOSTIRI COM.-IND. S.l.
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SHEAFFER3

a\mf8S-\m mKFjrx/mm-
^53^Ssí!íáí Bb

Hbk5»^*;*

Ipt WÊijL 1^
Wím ¥i i-T^r *#>^ T^-^

É

VIAGEM NUMERO
Eneida

(Especial para o "Diário de Notícias")

I

MUITO comum, é mesmo
muito banal, ouvir-se dizer
quando morre alguém: —

era uma pessoa boníssima, a me-
lhor pessoa do mundo, nunc;.
féz mal a ninguém, etc. etc. A
morte traz consigo a vantagem
de fazer com que os mortos te-
nham sido sempre digníssimos.
O que o morto fêz de mau, de
péssimo, quando vivo, desapare-
co diante da pulidez impotente
do cadáver, inimigos da véspe-
ra correm no enterro, tudo fica
liquidado porque nâo se luta
com mortos e são necessárias
todas as forças para combater
os vivos.

Está acontecendo assim com
a Semana de Arte Moderna. To-
dos os anos ela fêz unos na
sombra e no esquecimento, mas
agora o governo e a.s institui-
ções afins resolveram uomemo-
rar seu aniversário intensa e
profundamente. Muita gente que
em 1922 gritava apoplèticamente
contra os então jovens agitado-
res e propagandistas do moder-
nismo, está hoje batendo pai-
mas à dofunünha. Os sautlosis-
tas remexem os olhos o suspi-
ram forte. Os jovens, quando se
fala na Semana, perguntam com
estranhas fulgurações no olhar:
— «você é dêsse tempo?» Tudo
se deve permitir à juventude de
primeira água, inclusive o des-
conhecimento da Biblioteca Na-
cionai e seus arquivos.

Tomaremos parte nos testejos e
começaremos pelo começo: viaja-
remos através dos fatos e fei-
tos da Semana do Arte Moder-
na. O primeiro porto a visitar
c o noticiário dos jornais pau-
listas da época. São enormes fo-
lhas, verdadeiros lençóis e para
iê-los, afora a dose exagerada
de poeira absorver, é preciso íi-
carmos de pé, debruçados sôbre
uma mesa. Será talvez bom
lembrar que quando a Semana
de Arte Moderna foi lançada, o
rnundo -acabava de sair dc sua
primeira grande guerra mundial.
Tudo estava fora dos eixos; a
inquietação enchia corações e cé-
rebros. A juventude olhava o
passado e desejava criar um íu-
turu melhor. Isto o apenas um
lembrete, para entrarmos de rijo
no noticiário da Semana de Ar-
te Moderna, inquietação nacio-
nal.

As primeiras notas são do dia
29 de janeiro de 1922 nos jor-
nais «O Estado de S. Paulo» e
«Correio Paulistano». Se bem
que do outra vez já tenhamos
comentado a noticia do primei-
ro Jornal referido, achamos bom
reproduzi-la para melhor êxito
da viagem.

«O Estado do S. Paulo» domingo,
29 do janeiro do 1022 — seção «Ar-
tes o AUTISTAS», titulo da noticia:
«Semana do Arte Moderna».

.-Por iniciativa do festejado escn-
tor sr. Graça Aranha, da Academia
Brasileira do Letras, haverá cm Suo
Paulo uma Semana de Arte Moderna,
cir aue tomarão parte os artistas
que, no nosso meio, representam as
mais modernas correntes artísticas.

Patrocinam essa iniciativa os si>
Paulo Prado, Altredn Pujoi, Oscar
Rodrigues Alves, Numa dc Oliveira,
Alberto Penteado, René Thiollier, An-
tonlo Prado Júnior, José Carlos Ma-
cedo Soares, Martinho Prado, Arman-
do Penteado c Edgar Conceição.

Para tal fim, achar-se-á abi rio o
Teatro Municipal durante a semana
de 12 a !S rie fevereiro próximo, ins-
talando-se ai uma interessante expo-
S.-ÇHO.

Figuram ale agoia nos programas
organizados:

Música; Vilalobos, Gulomar No-
vais, Paulim* d'Ambrósio, Ernani
Braga, Alfredo Gomes, Frutuoso e
Lucllia Vilalobos.

Literatura: Guilherme de Almeida,
Ronald dc Carvalho, Álvaro Moreira,
Elysio de Carvalho, Oswald dt An-
dràde, Mcnottl dei Picchia, Renato de
Almeida, Luis Aranha, Mário de An-
drade, Ribeiro Couto, Agenor Barbo-
sa Deatreu. Rodrigues de Almeida,
Afonso Schmidt c Sérgio Milllet.

Escultura: Vlctor Bccheret, Hilde-
gardn Leão Veloso c Haaberg.

Pintura: Anita Mafalti, Di Cavai-
canti, Ferrignac, Zina Alta. Martins
Ribeiro, Osvaldo Gocldi, Regina Graz,
John Graz e Castelo.

Arquitetura*. Antônio Moya e Gcorg
Przsombci.

A parte literária e musical será di-
vldlda em três espetáculos, contando
com o concurso dc Graça Aranha,
que fará uma conferência inauguran-
do a «Semana de Arte Moderna».
A parte musical, além dc apresentar
a S. Paulo o compositor brasileiro
Vilalobos que traz do Rio o seu quln-
teto, tem o apoio da ilustre artista
tiuiomar Novais».

Como vêem os leitores a no-
tlcia devo ter sido dada pela
própria secretaria (chamemos
assim) da «Semana», pois nela
encontramos dísde os patrocina-
dores, os Mecenas, até os cola-
boradores que são os pais do
modernismo no Brasil, em todas
as expressões artísticas. A no-
tlcia do «Correio Paulistano» é
muito semelhante mas ai um
dor. modernistas redator do jor-
nal — Menotti dei Picchia — fará
pequenas modificações, chamará
a exposição de «curiosa e impor-
tante», Vilalobos de «extraorC
nário compositor» e Gulomar No-
vais de «gloriosa intérprete».

Voltaremos eo «Estado de S.
Paulo», agora do dia 3 de feve-
reiro na mesma seção <Artes e
Artistas» com o mesmo título
«Semana de Arte Moderna».

«A noticia de uma projetada Scma-
na de Arte Moderna cm S. Paulo
tem despertado o mais vivo interes-
<e nas nessas rodas intelectuais e
mundanas. -* .

Os srs. Presidente do Estado e
Prefeito Municipal prometeram aos
membros da comissão organizadora o
seu inteiro apoio.

Os festivais da Semana de Arte
Moderna que sc realizarão no Tea-

I tro Municipal foram denominados: o
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t um Fnriif.cante indicado nos casos de Fraqueza, Desnutrição e nas Convalescenças

primeiro, da «Pintura e Escultura»,
o segunde da «Literatura o Poesia»,
o o terceiro «Festival da Música».
Neles tomarão parte: na literatura o
sr. Graça Aranha que fará uma
conferência sobro a «Emoção Este-
tica na arte moderna» c os srs. Ro-
nald dc Carvalho, Mário dc Andra-
dc, Álvaro Moreira, Oswald dc An-
drade, Menotti dei Picchia, Renato de
Almeida, Luis Aranha, Ribeiro ("ou-
to, Deabreu, Agenor Barbosa, Rodri-
gues de Almeida, Afonso Schmidt,
Sérgio Milliet. Guilherme de Almel-
da c Plínio Salgado».

Esta noticia repete o nome dos
músicos, pintores e escultores
que tomam parte na semana e
termina assim «A procura de
bilhetes para esses festivais tem
sido grande». Em 11 de feverei-
ro o mesmo jornal repetirá a
noticia anunciando que «depois
da manhã às 20 horas e meia»
realizar-se-á o esperado aconte-
cimento.

Deixemos por momentos o no-
ticiário e vejamos a primeira
crônica de Hélios (Menotti dei
Picchia) no «Correio Paulistano»
de 7 dc fevereiro. Entre parên-
teses: Hélio mantinha nesse jor-
nal uma coluna intitulada «Cró-
nica social».

tOs futuristas», esses ccr.diabrados
c protervos futuristas de S. Paulo —
escol mental da nossa gloriosa terra
dc avanguardistas — vão realizar
umas esplendidas noitadas de arte du-
rante a semana próxima.

Será uma semana histórica na vida
literária do pais. Á sua frente es-
tão nomes consagrados, aplaudidos em
todo o pais como Graça Aranha,
Guiomar Novais. Bccheret, Ronald
de Carvalho, Vilalobos, Oswald de
Andrade, Mário de Andrade, Guilhcr-
me de Almeida, Anita Mafalti, Di
Cavalcanti, uma dezena dc outros,
dos quais o mais nanico, " mais
opaco, o mais insignificante i He-
lios r- A

Pelo lado social que a Semana dc
Arte Moderna será, depois do baile
dos Campos Elisios, o maior aconte-
cimento mundano da temporada, am-
param-na. puxando a filo, as tidal-
gas c tradicionais figuras dos drs.
Paulo Piado, Oscar Rodrigues Alves,
René Thiollier c outros tantos pa-
triclos do mais lindimo estofo da ve-
lha aristocracia bandeirante.

Como se vê o «futurismo paulista»
que a horda passadista andou a
acuar com ganas assassinas, tornou-
sc a <coqucluche» do nosso «giand
mond». Sob tal palio vai éle falar,
pontificar, resplandecer na sua apo-
tcoso merecida, reivindicação que é
da expressão última da nossa men-
talidade evoluída.

A Semana de Arte Moderna que
constará de três noitadas literárias
c musicais c de uma grande e com-
plexa exposição dc escultura, pintu-
ra c arquitetura, revelará o que S.
Paulo possui de mais culto, de mais
sensacional cm arte: realizar-se-á no
teatro máximo da cidade, como disse,
sob os auspícios da «Elite paulista-
na», devendo a cia comparecer nosso
mundo oficiai.

S. Paulo, no mundo do pensamen-
to, como em todos os ramos da atl-
vidade humana é ainda o Estado que
dá a nota o dita o figurino do país.
E' na sua terra miraculosa e fe-
cunria que todas as tentativas, as
mais audazes, encontram apoio e lio-
rescem. Êsse gesto de aliança entre
o escol social paulista e o escol .;,en-
tal ê o gesto mais helo parp a nfir-
mação de sua alta cultura, a segu-
rançp absoluta do seu predomínio es-
piritual em todo o pais.

Eu. que sempre me bati encarniça-
damente pelo triunfo do «futurismo»

paulista, registro o sensacional acon-
tcclmento comovido e lubiloso. Há
um pouco do meu obscuro esforço
nessa vitória da justa causa. Oxalá
os outros se contaminem das nossas
idéias e se incorporem à geração
nova, futurista acabando-sc dc ve**
com ns velhas vestais literárias que
adoram o deus parnasiano que ja
morreu!»

Como se vê, Hélio trazia em
si exageros bairristas, além do
tom mundano elegante, de «bem»
que a Semana devia ter.

Na «A Gazeta» — seção «No-
tas de Arte», sob a assinatura
de Cândido o noticiário come-
cará a 30 de janeiro e em 2 de
fevereiro são abertas colunas
para discussões sôbre c moder-
nismo. Chama-se «Pró e Con-
tra» a nova seção, e nela pon-
tificarâ Mário de Andrade. Nesse
jornal e nessa seçáo serão dls-
cuttdas pintura, escultura, mú-
sica. Ai também A. F. e Cio-
domiro Santarém atacarão a Se-
mana em «Carta Aberta a Gra-
ca Aranha». Mário de Andrade
dirá sôbre Anita Mafalttt: «Pin-
tora. Estudou na Alemanha e
nos Estados Unidos, a orienta-
ção de Munich se reflete em suas
melhores obras» e chamará Di
Cavalcanti «arlequim menino de
roupa multicor. Lautrec e Rack-
man».

Depois ainda na «Gazeta»,
com o titulo «Balelas futuristas»
um cavalheiro que assina Pauci
Vero Electi, publica um artigo
insultuosissimo, dia 22 de feve-
reiro. Diz entre outras coisas:

«Não falando por hoje senão nos
pseudos artistas que cxpOem no sa-
guão do Municipal, podemos afirmar
sem rebuço que nunca houve mais
deslavado cinismo do que o deles
próprios o de seus asseclas ao afir-
marem em altos Prados a própria
originalidade e personalidade e como
a independência artística não c pos-
sivcl senão após ,i árdua conquista
daquelas duas virtudes, segue-se de
que nada mais são eles do que po-
bres zoilos cheios de vento c de au-
dácia. que pretendem impingir aos
outros aquilo em que eles próprios
não acreditam».

Êsse é o mais «doce» dos tre-
chos. No «Jornal do Comércio»
além do registro noticioso dos
feitos da Semana, aparecem na
integra as conferências de Gra-
ça Aranha e Menotti dei Picchia,
enquanto Ronald de Carvalho
comenta em longo artigo pelo
«O Estado de S. Paulo» «A mú-
sica de Vilalobos».

Estamos visitando a semana
que começou a 11 de fevereiro.
No dia 15 dirá «O Estado de
S. Paulo» (seção Artes e artis-
tas):

«Deve realizar-se hoje no Teatro
Municipal, o segundo espetáculo da
Semana de Arte Moderna». Somos
informados de que a ilustre pianista
patrícia Guiomar Novals que toma-
râ parte nesse festival, dirigiu aos
membros da comissão patrocinadora
da Semana 4e Arte Moderna, a se-
gu*nte carta:

«Exmos. srs. membros dn Comitê
patrocinador da Semana de Arte Mo*
derna. Saudações. Em virtude do ca-
ráter Bastante exclusivista c intole-
rante que assumiu a primeira festa
de arte mod"rna, realizada na noite
dc 13 do corrente no Teatro I.iunici-
pai cm relação as demais escolas de
música, das quais sou Intérprete e
admiradorn, não posso deixar de
aqui declarar o meu desacordo com
êsse modo de pensar.

Senti-me sinceramente contristada
(Conclui sa 4.» oácina)

A 
BIOGRAFIA do asceta Mllurês*
pa, que no século XI se retirou
para uma caverna a fim de

meditar no além e alcançar a su*
prema sabedoria, tudo quanto ha-
víamos lido sôbre os "lung-gom-

pas", suas doutrinas exóticas e
prodigiosas, excitavam enormemen-
te'a nossa curiosidade. Quando o
"bempo" (neófito) dlspôs-se a con-
tar a história de Thsampa-Tendar
— o lama de santa memória —
tratamos de aproveitar o máximo
aquela oportunidade. O encanto
destes relatos lamaistas evapora-se
ao ser traduzido paia uma lingua
estrangeira, a fim de ser lida em
paises de costumes e pensamentos
tão diferentes do Tibet. Contudo,
tentaremos transcrever aqui a sin*
guiar narrativa do "bempo", que
sob a luz suave da lanterna a
óleo da nossa tenda de couro, em
plena noite da florescência dos sal-
gueiros, tinha um fascínio indes*
critivel,

— Nosso Mestre — começou êle
— nasceu na região de Ngari e per-
tence à raça dos aborigenas "lep-

chás". Foi educado desde pequeno
pelos monges do mosteiro de Tu*
lung Tserpug, na região de Lhas*
sa e ai converteu-se em "avadhu-
ta", os que não amam nada nem
odeiam nada porque estão além do
bem e do mal. Quando terminou
o período do noviciado, o lama
chefe chamou-o para revelar-lhe
um segredo. Foi então quo r.osso
ornado Tendar entrou em contacto
com os ritos macabros dos lamas
de grau superior a quem julgava
seres extraordinários de ancianl
dade fantástica. Levaram-no a um
misterioso subterrâneo, onde entre
placas do ferro eram colocados ho*
mens jovens e fortes que sugestlo-
nados pelos lamas, voluntàrlamen*
te deixavam-se morrer de fome e
sede.' Quando os cadáveres entra-
vam em decomposição, os lamas re-
colhiam o liquido produzido pela
carne putreíacta e disso faziam a
sua bebida da Imortalidade. Es-
palhavam o liquido sôbre o corpo
para impregná-lo de essência vital,
enquanto murmuravam orações em
surdina.

Para os não iniciados esta bebi-
da é mortal, porém- para aqueles
que estão preparados para a sua
assimilação, é uma fonte inesgotá-
vel de energia. Tais ritos são ain-
da hoje observados em inúmeros
mosteiros dos magos do barrete
vermelho.

Petrificado de horror, o mestre
Tendar contemplou aquela cena
com uma piedade infinita e, rogou
aos deuses que iluminassem o es-
pirito de seus pobres Irmãos. In-
diferentes ao que se passava no
coração de Thsampa Tendar, os Ia*
mas levaram-no a um retirado pa-
vilhào do templo onde viviam as
sacerdotisas, virgens de quinze a
dezessete anos, desde meninas des-
tinadas a servir os lamas. A íim
de captar a eneigia feminina, os
lamas colaram os lábios aos das
sacerdotisas, absorvendo assim a
essência que serve para alimentai
todas as formas de vida, poi meio
da mulher, sem que para isso seja
preciso o contacto sexual. Consta,
que durante tal rito o homem deve
abster-se completamente do desejo
sensual, porque senão a vitalidade
que absorve da mulhei, escapará
por todos os seus poros quando a

Os dragões alados da Mongólia
ii

Chiang Sing
[Especial para o "Diário de Notícias")

seiva fôr expelida, e êle perecerá
imediatamente.

Tendar reagiu contra aquela 11*
turgia diabólica e deixando o tem*
pio íoi isolar-se no alto de uma
Montanha onde tornou-se um
"gompchén" (ermilão contemplatl-
vo). Durante muitos anos viveu
nas nevadas alturas completamente
despido, praticando meditações e
yogas e despertando em seu corpo
o "turno" ou calor interno. Doml*
na de tal maneira ôste "turno" que
é capaz de sentar-se completamen-
te despido sôbre a neve e, con-
centrando-se, derretê-la...

Certo dia êle caiu em êxtase e
levitando transpôs a Montanha
onde vivia, vindo parar aqui nesta
região onde esta humilde pessoa
pastoreava ovelhas. Desde então,
tudo deixei para servi-lo. Outros
discípulos foram chegando atraídos
pela aura de sua santidade e a to-
dos o mestre acolheu com bondade
e amor. Tempos depois, aconteceu
um fato estranho. Regressâvaoms
da floresta, onde fôramos colhei
frutos silvestres e vimos que o
mestre entrava na cela em compa-
nhia de dois velhos. Corri a pre-
parar chá para os visitantes e
quando aproximei-me da ermida vi
que um dos velhos tirou do bolso
um circulo de papel branco e jo-
gou-o de encontro a parede da
cela e, no mesmo instante o peda-
ço de papel converteu-se numa lua
resplandescente... Depois, o outro
velho apanhou um gravetinho no
chão e atirou-o à lua artificial.
Apenas o graveto lhe tocou, surgiu
uma figurinha humana e logo de-
pois 6 figurinhas idênticas. Desce-
ram ao chão até atingir a altura
normal. Eram jovens de corpo es*
belto e rostos sorridentes. Suas
vestes irisadas flutuavam como
asas. Suas levesx mãos pareciam
haver captado o perfume de todas
as rosas. Formavam com seus cor
pos e com o conjunto, verdadeiras
letras e números de alfabetos des-
conhecidos, com os quais se pu-
nham em harmonia com alguma
força cósmica ou com algum sêr
da quarta dimensão.

Cantaram e dançaram. Depois
saltaram para a lua de papel e
desapareceram. Então, os dois ve-
lhos seguidos por Tshampa Tendar
se levantaram, e um após outro
entraram na lua de papel. Suas
silhuetas desenhavam-se nítidas,
ajoelhadas ante um altar, como se
um espelho as refletisse. Nisso a
lua de papel fol se apagando len-
tamente até desaparecer da obscurl-
dade. Criei coragem e penetrei na
cela. Como de costume, o Mestre
estava sentado no chão. meditan-
do. Numa das paredes estava pre*
gado um círculo de papel branco.
O que pensei ser uma visão fugi-
tiva era pura realidade. Fiquei
maravilhado e desde então redobrei
em esforços para aprendei a dou-
trina do venerável Instrutor, embo-
ra tenha padecido duramente com
as provas do noviciado.

Como foi o prelúdio do seu
aprendizado? —• indagamos.

Inicialmente aprendi a ciên-
cia da respiração que é muito lm-
portante para todos os yoguis. o
exercício mais aconselhável paia
quem se inicia na doutrina secreta
é o seguinte: sentar-se imóvel, e
expirar fortemente pela narina es-
querda, o orgulho, a ambição, a
cólera, o desejo, a cobiça o a igno-
rância, mentalizando que tudo isto
está sendo expelido juntamente com
o ar. Depois, aspirar suâvcmc-nte
mentalizando que com isto está
atraindo a benção dos seres divinos
e o espirito de Buda, as cinco sa-
bedorias e tudo o que de bom exis-
te no mundo. Então, com o espl-
rito absolutamente calmo, pensar
que na altura do umbigo, está si-
tuado um grande lótus dourado em
cujas pétalas ergue-se a silaba mis-
tica "RAM" e sôbre esta a sila-
ba "MA"...

Que significam estas sílabas
místicas?

Todas elas tem um signifl-
cado oculto muito importante para
o yogui. Chamam-se sementes e
não devem ser consideradas como
simples letras do alfabeto, mas
sim, como entidades vivas, com
faculdade de movimento. "RAM"

é a semente do fogo. Empregando
a imagem subjetiva da semente,
um Lama Instruído pode incendiar
até mesmo uma cidade inteira, sem
combustível aparente. Entretanto,
os mestres não se valem disto por-
que desprezam os fenômenos psi-
quicos, porque se encontram num
plano mental superior, muito além
deles.

Nosso interesse era cada vez
mais crescente e desejávamos per-
guntar ainda uma série de coisas,
quando subitamente o "bempo" er-
gueu-se e com uma leve reverência
retirou-se. No dia seguinte pio-
curamos avistar-nos novamente
com êle, mas não foi possivel. ln-
dagamos aos outros discípulos onde
podíamos encontrá-lo e se era pos-
sivel contemplar mais uma vez o
lama Tshampa-Tendar.

— Nosso irmão está em retiio —
responderam-nos misteriosamente
— e quanto ao venerável Mestre
nâo poderá recebê-los, pois só dor-
me de vinte e cinco em vinte e cin-
co anos e como agora é chegado o
tempo, permanecerá incomunicável
durante seis meses. Nem mesmo
os seus discípulos poderão visi-
tál-o...

Dias depois, embora pesaiosos
em deixar a ermida sem ver o
Mestre, fomos obrigados a prosse-
guii* viagem e, daquela região
imensa e deserta do longínquo Ti*
bet, levamos apenas uma lembian-
ça viva e algumas notas escritas
às pressas num pequeno bloco cie
papel, as quais serviram hoje
para rememorar o Senhor do Ocea*
no Branco do Silêncio, cuja vida
é envolta nas brumas do mistério.

A UA. 0 POVO E A CRISE DA HISTORIA

N
Hélio Damante

Especial para o "Diário de Notícias")

O ÚLTIMO dia do ano civil,

S. Silvestre, Papa e Contes-
sor, sou cujo pontificado 
(314-335- acabou a era das per-
seguiçoes gerais, saíram os cris-
tãos das Catacumbas e a liber-
dade, afinal, raiou paia ela, 62-
pois de três séculos das mais
tremendas perseguições de que
há memória. Ao lado das ale-
grias das multidões peic fim do
ano '2 o comfço de outro, a
Igreja, com essa comemoração
do Santo Pontífice, — no simbo-
lismo que a envolve e têm, no
plano litúrgico, certe identidade
com as parábolas 01 Evangelho,
-- reafirma sua supremacia sô-
br>2 o arbítrio numani e o pró-
prio tempu.

Motivo que nos ievc a cont.1-
derar êsse profuno** - mistério
da tgreja e a situá-lu, em face
das angústias atua*s, como pe-
nhor de confiança ai futuro,
pois tudo indica q>K o drama
moderno não encontrará outra
saida se não a mesma Cruz de
Constantino Magno.

Sente-se noje, cn quase tô-
das as manifestações do século,
as formas de um i.ovo paga-
nismo, mais sutil, decerto, que o
dos antigos romanos, não me-
nos, porém, obstinado e fanáti-
co no culto de determinados va-
lores negativos, diante dos quais
o espirito '-rlstào de renúncia,
humildade 2 amoi ao próximo é
apenas berrante contradição.
Como se nada valesse a p?na
salvar da ameaça das armas
«itómicas e a vid-i numana, con-
denada, houvesse de ser apro-
veltada até o pa-axismo... Ati-
tude típica do fatalisnío que
acompanhou em sua qu2da as
grandes civllizaçõe.-. da antigui-
dade.

O utilitarlsmo, primeira condi-
ção da decadência, e a sede de
baixas paix-ies, empolgando aso-
ciedade, são contudo, nos seus
extremos, prlvilégii de minorias
poderosas econômlce ou poltica-
mente e dos giupos que lhes são
parasitários. N.i~ profundas ca-
madas do povo nü( têm, obvia-
mente, a mesma extensão. Es
tas são contaminedes, é verda-
de, P"2l" exemplo dt alto, mas
defendem-se ':om a consistência
de uma consciência coletiva, de
um maravilhoso instinto de con-
servação social, a clamar pela
sobrevivência dos valores cons-
purcados e pronta a abraçar os
semeadores das tdéias salvado-
ras, a mística das reformas re-
volucior.árias.

O grande esqute* do dos pode-
rosos do passado — exatamente
o povo — tornou-se com o des-
pertar da consciência de sua fôr-
ça, em menos de dois séculos
(e não apenas nos momentos de
crise), o fiel dos destinos do
mundo Jâ -eão XIII, com gran-
de argúcia, issin;* aro que o do-
mlnlo do futuro caberia a quem
goubess-2 conquistá-lo. Marx tam-
bém o compreendeu. Para a
conquista do povi seus dlscípu-
los vestiram o ateismo com a
capa da mística e para lixar
nas massas a doutrina do ma-
t£Tiailsmo histórico, arrogam-se

a infalir.illdade dos profetas. Ê
nesse terreno, mais do que nas
Chancelarias, na: Nações Unidas
ou nos campos -li batalha, Idéia
contra idéia, concepção de vida
contra concepção de vida, que
se fará a grande opção do sé-
culo: cristianismo au comunismo

Um grupo quererá por certo
permanecer a margem Como a
velha pobreza, a minoria dos
«vlveurs», os neo-p^gãos do ime-
diatismo e do exlstenclallsmo
modernos, assistirão, talvez in-
diferentes, como autênticos he-
róis da decadência à sua pró-
pria destruição: na Franca revo-
luclonària emourraram-os, abrup-
tamente, para ."¦ guilhotina
como. mais .ai de. os transpor*
taram, em magaes. dos alegres
palácios de ¦*. Petersbuigo para
os gélidos campos da Sibéria, jâ
que é êsse o trágico destino dos
indiferentes, 'ios neutros ou dos
propositadamente surdos a eu-
tros clamores lue não os do seu
próprio interS3s*e..

Circunstân:ias q* 2 traduzem
em termos ae rociolugia política
o segredo da sobievivência da
igreja: o seu earáusi democrâti-
co, a sua identificação com o
povo. Numa poiavra, o fato de
ter ficado a igreja sempre, ao
lado dos que não se contentam
com pãr e circo, os bemaventu-
rados qu3 têm forr.e e sede de
justiça! E -.empre que uma dis*
torção ou üvórclo de tal con*
duta podem pretender levá-la
para outro .adu que não êsse,

confundindo-a com tiranos ou
opressores, ioinando-a menos
apostólica, menos missionária, en-
tão suscitam se Santos emo
Francisco de Assl7 ou Catarina
de Slena, frágeis instrumentos
humanos da Providência, que
preparam terreno á farta nes-se
das renovações morais, tíelur-
madures de homei,*- pecadores,
não da igreja em s> mesma. He-
formadores da sociedade, não da
doutrina que ensivou Jesus. E
se nos cimos da hierarquia e>is-
tir, como no tempo de Santa
Catarina, a virgem de Siena. o
desfibramento e a corrupção,
eles iniciam a renovação poi si
próprios, identificados ao Cristo,
o homem das doies, e... pelo
povo, substância da Igreja, vi-
vificando-o, renovando-o. santifl-
cando-o.

E então, vencidas mais dc uma
vez essas crises, às quais nau
resistiria nennuma instituição
meramente humana, vê-se qu; o
grande rio cristão não interrom-
peu nem mudou u seu cuiso.
Suas águas jontlnoam límpidas
como antes 1 nelas podem mi-
rar-se os que nâo se desespe-
ram da salvaçfo... 1'ôdas as
religiões-políticas, e muito mais
aquela que elegeu o ateismo
como seu primeiro dogma, não
passam de meras contrafacçôjs
grotescas perto dêsse gigante cs-
piritual de vinte séculos. Não
se pode, pois, duvidar quem fi-
cará com o povo e com quem
ficará o povo, ao nm do grande
processo histórico de que somos
todos, às vezes serr. fé, aflitos
participantes.

S. Paulo, jan. 1952.

CARTAS E ENVELOPES
IMPRESSOS com o leu nome ou de sua firma omcrclal, com endereço,

ramo dc negócio, etc.
LAUTAS ENVELOPES

3.000 Cr$  .. dOO.OO outro* impressos
S.0OO CrS  950,00 a combinar

Vendas a atacado c à varejo. Na «PROPER» Largo Sâo Francisco. 19 —
loja 2-A —- (No heco da Igreja, bem em frente ao abrigo dos 1 ndes).

FILMAGENS EM 16 MM
MUDAS E SONORAS

.1. CELESTINO SILVEIRA, o cinegrafista da alta sociedade brasileira.
filma com absoluta técnica e garantia de plena satisfação, casamentos
aniversários, operações cirúrgicas, ele. Fartamente recomendado. ViaJa-sc
a qualquer parte d0 pais. Tel.: 22-3S43. Stfldlo: Av. CalAgeras, 6, apt. 41.

NEM SALA eom 12 peças — MEM
DORMITÓRIO eom 11 peças

VENDE-SE ISOLADAMENTE QUAL-
QUER PEÇA DO NOSSO STOCK

A solução moderna è montar o upurtamento cum peças ade-
quadas... sem o antiquado recurso de móveis standarnizados!
Para todos os compartimentos domésticos, dispomos de peças
avulsas e de conjuntos interessantes dos mais variados tamanhos

em estilos.
MODERNO - IMPÉRIO - CHIPPENDALE

MOBILIÁRIA REAL
FACIUTA O PAGAMENTO

Rua do Catete, 100 — Te!.: 25-4092
Sô TEMOS MÓVEIS NOVOS
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PRODUÇÃO AMERICANA DE

RÁDIO-FONQGRAFOS
ALUIZIO ROCHA

APESAR 
das dificuldades resultantes dn guerra da Coréia e do

intenso preparo bélico, a produção da indústria fohográfícá
americana atinge cifras estonteantes. Aliás, uma estatística

desta natureza nilo seria verdadeiramente, americana, sc nfto atin-
gisse a cifras dc mais de seis algarismos.

Na verdade, o 'que mais deve causar admiração, não é a ca-
pacidade da indústria de produzir milhões de aparelhos para a
reprodução eletrônica da música, mas, à capacidade do povo ame-
ricano de absorver tâo volumosa produção. E isto é possível sô-
mente por que esse. povo gosa de permanente estabilidade financei-
ra. HA mais do que perfeito equilíbrio entre o salário e o custo
da vida : há um saldo, que permite o roso da vida com as vanta-
gens da civilização e da industrialização do país.

Mas, vamos, agora, às eifras da Rádio and Television Manu-
faeturers Association, publicadas no número de Dezembro dc «Record
Retailing».

No periodo de lí de Janeiro de 1051 a 1? de Novembro do mes-
mo ano, foram produzidos cerca dc 4.500.000 de aparelhos de tele-
visão. Destes, uma grande percentagem ou tinha um fonógrafo ou
trazia tomadas para facilitar a ligação de toca-discos,

No mesmo período foram produzidos cerca de 11.000.000 dc
rádios. IJêste número, cerca da metade, ou 5.300 000, crum da ca-
tegoria dos receptores portáteis ou para automóveis, fazendo a pro-
rincão de. rádios para o lar superior a 5.000.000. Excluindo a par-
cela da categoria de portáteis e de receptores para autos, a suma
total de equipamentos, que têm ou um fonógrafo já instalado, ou
tomada para toca-discos, é aproximadamente de 10.000.000. Tanto
num como noutro caso, a cifra é. muito significativa, por mostrar
a ascenção das vendas de discos c adaptadores.

Contudo, finaliza a Rádio and Television Manufacturcrs Asso-
eiation, as cifras da produção dos dez primeiros meses dc 1051, fu-
ram um pouco inferiores às do mesmo período do ano dc 1050. Nesse
ann a produção foi superior cm mais de 2.000.000.

Em grande parte, podemos acrescentar, êsse novo interesse pelo
fonógrafo é devido ao extraordinário êxito do disco dc longa-gra-
vação.
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O Beco
Dando inicio ao seu programa de

edições para 1952, REVISTA BK/\N-
Ca apresentará em fevereiro próximo
o quarto livro de ficção da suns coi-
çõe.i — O BECO, de Renaol Q. Po-
ie:'.

Lsln novela, que marca a csi.éln
de Bêrnãrd Q. Perez; 1ú nur.";w ie-
fcrP.MClas elogiosas de alguns escrit-'.-
r^s. rtli-rn de colaborações pari a
«Crônica dos Novos» le «A Ma-
nhfia o suplementas literários mu
autor teve um trabalho classificado
num concurso do co'i is lo REUSTA
BRANCA.

«Clã»
Reapareceu «Clã», a revista dos in-

telectuais cearenses, sob a direção do
escritor Fran Martins. Alem dc nu-
morosas páginas dc critica'e poesia,
publica nesse número 11 uma nove-
la completa — «Longa é a noite»,
do romancista João Cllmoco Bozcr-
ru.

Cooperativismo
Na sua coleção «Que c o Brasil?», a

Livraria Editora da Casa do Estu-
dante publicou a «Bibliografia Brasilei-
ra do cooperativismo»', por ValdiUi
Moura, trabalho do evidente utilida-
de.

O nome do autor respondo pola
fidelidade desse ensaio dc sistcmall-
zação do que se tem publicado entre
nós, sobre o assunto do qual é
um especialista.

PARA A SUA DISCOTECA
Nova remessa dc discos long

playing acaba de receber a casa
Galeria Olsen, desta cidade, onde
pudemos ouvir alguns, de que
damos pormenores mais adiante.
Antes, porém, queremos regis-
trar os novos preços por quc es-
tãu sendo vendidos, mais a alcan-
ce dos apreciadores da bôa mú-
sica. Os dc 30 centímetros, que
antes custavam 280 cruzeiros,
estão agora por 250, ao passo
quc os de 25 centímetros passa-
ram para 180 cruzeiros.

BRAHMIi: Concerto cm ré
maior, paru violino e orquestra,
Op. "7 — Ossy Kenàrdy, violi-
n\sla. com a Orquestra do Con-
certgebouw, de Amsterdam, sob
a direção do Charles Münch —
Disco London . LLP-1, de 30
c|m. $ 250,00.

Êste belo concerto, de que há
umas três ou quatro edições mo-
derrias, recebeu dc Ossy Renar-
dy uma interpretação sincera e
calorosa. A orquestra sob adi-
reção do grande regente Iran-
cês Charles Münch, nosso conhe-
cido, pois aqui já esteve regen-
do a nossa O. S. B., dá ao so-
lista um acompanhamento ad-
mirávcl. A gravação, que é da
Decca F. F. R. II. (inglesa) 6 um
dos pontos altos deste excelente
disco.

TCHAIKOWSKY-KOMEO ET
Julictte» — London Philhaimonic
Orehcstra, direção de Eduard
var, Beinum.

Francesca da Rim ini — L'Or-
cheslre de lã Socicté des Con-
serts du Conservatoire de Pa-
ris, direção do Enrique Jorda —•
Disco London n. LLP-376, de
30 c,m. — Ç 250,00.

Estas duas obras de grande
intensidade dramática, só po-
dem ser devidamente aprecia-
das, quando ouvidas sem inter-
rupçôes. Neste disco, alem dessa
vantagem, podemos ainda com-
parar duas grandes orquestras c
dois grandes regentes.

A gravação é, como tôdas as
de London, de superior qualida-
du e alta fidelidade (Decca
F. F. R. R-).

WAGNER — Tristfto o Isolda:
Prelúdio» c «Liebestord» — Par-
•sifal: «Música para sexta-feira
Santa. Orquestra Filarmônica de
Londres, sob a direção de Cie-

mens Krauss. Disco London n.
LLP-14, de 30 c|m. — $ 250,00.

Este disco apresenta uina das
melhores gravações da «Música
para a Sexta-feira Santa», do
«Parsiíal», de Wagner. Dillcil
obter-se mais em pureza tonai e
delicadeza de execução. Só esta
íace vale todo o disco.

RAVEL - Alboradu dei (ira-
cioso — Pianista: Dlnu Lipatti
— Disco Colúmbia n. 30-3551 —
2õc]m. — .$ 30,00.

Esta brilhante peça de Ravel
íaz parte da coleção intitulada
«Miroirs», do que c o 4.» nume-
ro. O falecido pianista romeno
Dinu Lipatti dá-lhe uma exe-
cucão brilhanlisima, lalvez num
andamento demasiadamente exa-
gerado. Gravação muito bôa,
com ótima sonoridade.

Recomendamos ainda, pela in-
terpretaçâo, gravação e qualida-
de material, os seguintes discos:
• «Dansa das Horas», da ópera
«La Gioconda», de Poncliielli,
pela Orquestra Sinfônica Nacio-
nal, de Londres, direção de Ana-
tole Fistoulari — Disco Decca
(nacional) n. E-283-994 — 30
cjrii. -5 40,00.

«Ouverture», da - opereta «A
Viúva Alegre», (le Franz Lehar,
com o autor regendo a Orques-
tra Tonhalle, de Zurich — Dis-
co Decca (nacional) 
E-283-993 — 30 c|m — if 40,00,

«Funesta cho lucivi e mo von
],„.,;, _ Canção napolitiyia ,e
«Passioue», canção napolitana de
Tagliaferro Bovio — por Enzo
de Mero Lomanto. Disco Lolúm-
bia n. 30-15568 — 25 c|m., 
$ 20,00.

Todos êstes discos de 78 rpm
estão ã venda o mtôdas as ca-
sas do Brasil.

Notícia da A.B.C.D.
Claribalte Passos, cronista ío-

nográfico da revista «Carioca»
e do vespertino «Ultima Hora»,
exonerou-se da função de diretor
geral do Departamento de Pro-
paganda da «Associação Brasilei-
ra de Cronistas de Discos», em
detalhada exposição de motivos
que enviou Diretoria e ao Con-
selho Fiscal, daquela entidade

dos jornalistas especializados
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NÃO SOFRA MAIS
Consulte Charitas Humanitas

SEUS MALES SERÃO CURAVEIS

FALTA DE
Muitos são os aspectos do problema do livro

no Brasil, expostos e debatidos pelos interessados
o entendidos. Um desses aspectos é o da falta de
uma rede distribuidora eficaz, falta de livrarias,
enfim, bem como a situação minguada das exls-
tentes, neste pais afora.

De modo geral os fatores da crise que se re-
trata no pequeno vulto das tiragens são entrecru-
zados e estão còmprendidos na velha dúvida sô-
bro se o preço o alto porque as vendas são poucas
ou se as vendas são poucas porque o preço 6 al-
to. Mas a circunstancia de haver tão pequeno
número de livrarias no país ó prova definitiva de
que o negócio não ê bom. E se realmente se quer
quo o livro circule mais, que haja maiores opor-
tunidades do vendê-lo, cumpre tornar o negócio mc-
nos desvantajoso.
, Há alguns ramos comerciais que exigem certa
íinura ou uma ética especial, como os íloristas, e
as livrarias. São vendedores de artigos não es-
senciais c têm geralmente de colaborar com o clien-
te numa boa escolha, oricntanclo-o na prcferèn-
cia pelas gardênias dc determinada coloração,
pelas novelas ou poemas dc autores de certa esco-
la ou época.

Dai o florista dever ser um sujeito fino e dis-
creto, o livreiro um erudito ou pelo menos um in-
dlviduo bem informado o de bom gosto. Não 6 a
mesma coisa; portanto, comprar flores ou livros

CORRENTES CRUZADAS
AFRÂNIO COUTINHO

R

O busto de José Lins do Rego «Urzes do Caminho»
Scrã colocado cm Pilar, cidade Ua Paraíba, na próxima

semana, o busto do romancista José Uns do ICOro, obra
do escultor Bruno Glorgi; A iniciativa da homenagem
partiu do escritor Josó Américo, governador daquele Ks-
tado, bem como de outros amigos u admiradores do autor
de «Menino de Engenho», nue assim comemoram o seu
cinqüentenário ocorrido o ano passado. (I ministro da Ae-
ronâutlca cedeu um avião da FAB paru o transporte de
escritores e jornalistas, entre ns quais seguirão Marques
Itebcio, I.uis Jardim, Ituliem Braga, llildoii Korha, Joel
Silveira, .Sérgio Miliet e outros. O ato terá a presen-
ca do governador José Américo e do escritor slmeiio Leal,
quc irá representando o ministro dn Educação.

O escritor poeta, tcatrõlogo e jurls-
ta Artur Nunes dn Silva, publicou
mais um livro — «IJr/.cs do Canil-
nho», sonetos. Dcdicou-o «ft cidade
de Cantagalo e aos melros dc seu
Jardim».

«A estrada da for-
tuna»

Médicos e Médiuns, aconselharão o tratamento. Mande nome.

idade e endereço certo para resposta e do.s cruzemos en, d.

nheiro ou selos para as despesas. Pedidos a caixa
 31 — Lapa — Rio. 
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Continua pontualmente n livro do
Més a entregar aos seus assinantes
Hin romance estrangeiro de bna qua-
lidade, traduzido por escritor credeti-
ciado, bem impresso, e encaderna-
do.

A última distribuição loi "A estra-
da da fortuna» (Champion Roadj, rie
Frank Tilsley, traduzido pm Saudade
Cortesão, romance de vivo enredo e
larga clònlru rio cenários e tipos,

Jesuítas e Bandeirantes
Pela Divisão dc Obras Haras e Publicações, a Biblln-

teca Nacional empreend. a divulgação dos manuscritos
da coleção De Angclis, com «Jesuítas e Bandeirantes no
Gualrá», primeiro volume de uma série que se constitui- •
rá dc oito e documenta os aspectos mais Importantes,
da expansão portuguesa e luso-brasllelra cm clioquo .um
a dos espanhóis c hispano-americanos.

A edição, obedeceu a orientação do piol. .laime Cor-
.tesão, historiador o pulcógrafo, a quem coube, com o
dovotamonlo ao estudo e a probidade que todos ireo-
nhecom, o diticil trabalho de classificação e preparação
para imprensa dos velhos textos da primeira metade do
século XVII, destinados a renovai profundamente a liistú-
ria das bandeiras e, dc mudo mais geral, na formação
territorial do Brasil.

A introdução quc, além de notas e do glosátio, o cml-
nente historiador escreveu, projeta luz intensa sobre a
figura de De Angelis, cujo caráter c méritos ainda discutem
apaixonadamente noslstas c anti-nosislas, na Argentina onde
o volume agora publicado suscitaiá, cerlnmonle, -ivo ,n-
terêsse, como entre os nossos estudiosos de ter sido consi-
(leradi) o mais rico subsidio paia o conhecimento de as-
pectos fundamentais da nossa civilização.

«O ator no cinema»
Estamos começando a ter unia bibliografia sôbrc cl-

iiiiiiiii. Ensaif.o dc cineastas brasileiros <m dc estrangeiros,
cm tradução, tem sido editados, como, recentemente, a
obra de Sailoval, peia Livraria da Cusu do Estudante, Essa
mesma editora acaba de inserir cin sua Coleção (ialvota
«O Ator nn Cinema», dc V. I. Pudorkln, que Wilma l.uc-
chesi traduziu e I.uis Alipio dc Burros reviu, ainitou e
apresenta, salientando tratar-se do mnis importante tra-
balho sôbrc. interpretação cinematográfica existente em
literatura especializaria.

O centenário do «San-
ta Isabel»

Recebemos o 'íi volume da edição
especial que a revista «Contraponto»,
t\. Valdemar de Oliveira, dedicou ao
Centenário du Teatro Sanla Isabel,
acontecimento que alcançou notável
repercussão cm todu o pais dadas
as relevantes tradições daquela velha
casa de espetáculos da capital per-
namburanu.

Arquivo de Per-
nambuco

O número VI, ano IV, correspon-
«lente, aos 1'.' c 'li semestres de 104»,
ria «Itevlsta rio Arquivo Público», edi-
tada pela Secretaria do Interior c
Justiça dc Pernambuco, tendo sofrido
retardamento nu sua impressão, saiu,
afinal contendo bom número dc cnn-
ferencias, estudos . documentos. En-
tro os autores, figuram I.uis ria
Câmara Cascudo, Pedro Ca/mim, .1.
Wasth Rodrigues, Jordão Enicrcncia-
no e José Antônio Gonçalves ric Melo
Neto.

O volume tem 720 páginas.

LIVRARIAS
RAUL LIMA

numa loja cm que esses artigos sejapi encontra-
dos ao lado do camisas, baterias de cozinha, secos
e molhados, fazendas e armarinho.

A livraria é um estabelecimento especial, com
o seu clima próprio. Causa tristeza, por isso, a
decadência dessas casas, onde as há, e a inexlstên-
cia delas em varias capitais e cidades dc bastante
importância no interior do pais, onde as novidades
editoriais têm de ser procuradas em lojas de varia-
dó sortimento. De resto desenvolve-se a tendência
contrária, isto é, do livro procurar o leitor, ofere-
cendo-se-lhe em remessas diretas do editor e a pres-
tações.

No entanto, são capitais c cidades aquelas onde
hâ ambiente tle leitura, consumo certo para li-
vros. como têm, demonstrado iniciativas esparsas
de exposições-feiras de obras nacionais e estran-
geiras.

Como c óbvio, a rede ampla e certa de dis-
tribuição é fundamental para a circulação mais
intensa da produção cie nossos escritores. Acrccli-
to quo uma das medidas indiretas mas de seguro
alcance, pois, no sentido cia proteção às letras na-
cionais e desenvolvimento da cultura geral seria a
isenção dc ônus fiscais dc qualquer natureza sóbre
as livrarias nas cidades de menor mercado. A su-
gestão tem sido formulada e defendida aqui fican-
do mais uma palavra a lembrá-la e apoiá-la.

Bibliografia da Literatura
Brasileira

Vivem os estudiosos, quc se voltam para o nosso pais
— sua civilização, sua cultura — a queixar-se da ausèn-
cia de indicações sistemáticas de obras a consultar, le-
vantamentns bibliográficos, enfim.

Por outro Indo, a iniciação de estudantes e intelectuais
no conhecimento dc. nosso acervo literário c cientifico esta-
va a ressentir-se da falta ric um guia sistemático c atualiza-
rio como essa «Pequena Bibliografia» Critica ria Litera-
tura Brasileira» que o Serviço ric Documentação do Minis-
tério da Educação acaba de editar.

Ileallzou-n um critico, um pesquisador, um especialls-
ta probo c profundamente culto. Oito Maria Carpcaux,
quc tanto sc tem empenhado no estudo ric nossas nianifcs-
tações literárias.

O número <!<; autores bibliografarios c 170, mas so-
bretudo o mérito da obra está nos critérios adotados c na
determinação em grande número dc casos, rio valor da
obra registrada.

Sôhre os principais autores brasileiros tem-se, no vn-
lume, a história das opiniões quc sobre eles proferiram
os críticos.

Pesquisa Histórica
O escritor José Horácio Rodrigues acaba de publicar

mais um estudo de sua especialidade. Editou-a o Instituto
Nacional do Livro, na Biblioteca Popular Brasileira, con-
tiibuindu para maior difusão da iniciativa do autor no sen-
lido da criação de um Instituto de Pesquisas Histó-
ricas.

O projeto de criação dêsse órgão, destinado a atuar
no Brasil o no exterior, õ um estudo súbre a evolução o pro-
blemas atuais da «Pesquisa Histórica no Brasil» (conlri-
buiçãu do autor para o Colloqulum Internacional de Estu-
dos Luso-Brasileiros realizado em Washington) constl-
tuem o livro sob aquele titulo recém publicado.

ECENTE concurso na Escola
Nacional ric Belas Artes
pôs em evidência mais uma

abstrusldade de nossa organl-
zação universitária: a existência
de uma cátedra de estética e
história da arte reunidas. Êste
fatoíé uma prova a mais de que
ainda estamos bom longe de sa-
ber o quc é universidade e de
possuir espirito universitário.
Pois a tal juizo será levado
quem quer que considere essa
associação de uma disciplina fi-
losófica e de uma disciplina his-
tórica,. para serem ensinadas em
um período letivo, por um mes-
mo proressor. E mais, que essa
situação, Intensa a qualquer nor-
ma didática e a qualquer prin-
cipio cientifico, lenha que per-
durar sem possibilidade de con-
serto, senão por uma lei do con-
grasso. A rigidez dc nossas cá-
tedras universitárias, o caráter
definitivo cios currículos, são
entre outros, índices de uin sis-
tema incompatível com a flexi-
bilidade, 6 experimentalismo, a
viveza do regime universitário.

Não se irá negar a correlação
das, maiorias, quc integram a cá-
tedra em questão. Evidentemen-
te, o historiador de arte deve
conhecer ao menos rudimentos
de estética sc quiser dominar
com vantagem os problemas que
se lhe defrontam. Por outro
lado, a ilustração em história da
arte ajudará do muito a pene-
tração das noções teóricas, mas
não há obrigatoriedade para o
especialista numa das disciplinas
ser conhecedor profundo da ou-
tra,» como sc exige de um pro-
íessor universitário, fi mesmo
impossível sê-lo. Dada a natu-
reza diversa de cada uma, e a
disparidade de problemas, não
é de crer possa um só homem
lograr abarcar os dois campos.
Aliás, para tratá-los convenien-
temente é necessário certa dlfc-
rença de mentalidade, de lorma-
ção espiritual, da parle do pro-
fessor das duas disciplinas. Num,
sc faz mister um treino especial
da sensibilidade, da capacidade
de «ver», apreciar e criticar os
objetos artísticos, as peças ou

produtos da imaginação artistt-
ca, seja um quadro, uma cate-
dral, um busto, uma cerâmica,
uma jóia, uma mobília. Deverá
possuir um especial censo histó-
rico, saber encarar os objetos de
arte e os artistas segundo a
perspectiva histórica, classifican-
do-os conforme as escolas, pe-
tiodos, estilos, tratando deles
analiticamente e com objetivida-
de cientifica, interpretando-os e
Julgando-os. É portanto multo
complexa a disciplina, cada vez
mais técnica o mais especializa-
da, com um campo imenso e va-
riado cobrindo tôdas as civiliza-
ções antigas e modernas, primi-
Uvas ou não, de todos os tem-
pos. Êle terá necessidade de
cerlo preparo em psicologia e fi-
losoíia da arte, em doutrina es-
tética, não como especialista,
mas como subsídios para sua
formação mental.

Já o professoi de estética po-
dera jamais ter visto um qua-
dro ou não ter sensibilidade, i.ll»
ficiente para senti-lo e aprecia-
lo. Foi isto o quc ocorreu coin
Kant, que no entanto foi o cria-
dor da estética moderna, disci-
plina filosófica, preocupada com
os problemas gerais c teóricos,
com o problema do valor artis-
tico, da natureza do bclu, das
qualidades genéricas da beleza
artística, da interpretação de
como se opera a criação artis-
tica. A formação mental do cs-
pecialista em estética deve ser
sobretudo filosófica, no contacto
com os grandes sistemas filosó-
flcos relacionados com o proble-
ma do belo e da essência da
arte. não com a filiação dos es-
tilos e cias escolas, embora um
conhecimento histórico da arte
lhe seja proveitoso.

Como, pois, queier quo um sô
homem seja. eficiente professor
de duas disciplinas tão dispares
e tão vastas a serem esgotadas
num período escolar, o ensino de
uma delas não se compreenden-
do sem um acompanhamento prá-
tico nos museus, e a outra per-
manecendo no terreno árido da
especulação?

Aquecedores para gás engarrafado
Temos para pronta entrega, aquecedores JUNKER, especiais para
cás engarrafado (Gás Esso e ültragás). Exposição e demonstra-

ções: - Rua Santa Luzia. 799-B - Tel.: 22-4261.

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

lhe oíerecc, a preço sem competidor a

FABRICA LUMINATOR
BUA GOIÁS, 633 — PIEDADE - TEL.: 29-3G1C
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Homenagem a João de Barros
O «Dláiio tle Lisboa», com a ailcsán dos mais impor-

tantes jornais portugueses, promoverá uma homenagem a
João de Barros, n se realizar piovàvclmenle na primeira
quinzena rio março próximo. A homenagem constará de
uma exposição biobilográíica c lconográflca no Museu João
de Deus, cie Lisboa; do descerramenlo de uma lápide na
casa de Figueira da Foz. onde João de Barro.», viveu par-
te de sua mocidade; c de uma sessão na Sociedade de
Bolas-Artes.

O «Diáiio de Lisboa», no noticiar a realização des-
sa homenagem, expressa sua confiança na adesão dos anil-
gos o admiradores brasileiros do grande poeta c pensador
português.

f

TORNE fl SUA VARANDA

UM RECANTO PITORESCO
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Postal ii»

1'J.SI'EDIU-SE, na estação do
São Bento, de uma, senhora

do trinta e cinco anos e sen-
tou-sc na carruagem defronte cie
mim.

Devia orçar pela idade da se-
nhora — mais ano, menos ano.
Mas, nas fontes, que eram re-
entrantes, já lho apontavam, en-
tre cabelos sumamente negros,
alguns cabelos brancos.

O nariz do meu companheiro
era imenso, a boca muilo pe-
quenina, os olhos magoados se-
pultos no fundo de órbitas es-
curaa.

Reparando-lhe no crânio, que
era achatado transversalmente
como se estivera metido numas
talrs, veio-me à memória uma
fila dc antropólogos meus co-
nhecidos dc leitura e alguns de
vista. Com os pés do espírito
fincados nesta gente, «in men-
te» exclamei: cá está um do-
licocéfalo!

l_ii, oraqnicéfalo, sinto-me
mal diante de tipos recortados à
tesoura em cartolina, como uns
bonecos que havia dantes e se
chamavam gregórios. Dança-
vam de mãos presas numa gui-
ta dobrada, e atravessada entre
duas tabuinhas. Se alguém se
lembra ainda dos gregórios, já
sabe que tipo tinha o meu par-
ceiro de enfado e de comboio.

Diga-se porém a verdade:
apesar da minha prevenção con-
tra o sujeito, não ná que di-
zer... Foi amável comigo e até
mc contou, para me entreter ou
para sc distrair, a história do
seu amor ã senhora de trinta e
cinco anos, que eu vira
São Bento.

Nunca amara senão aquela
mulher - e esperava, querendo
Deus, amá-la ató à morte. Se
ela o velasse, na hora derra-
deira, morreria feliz, sentindo
nas mãos quase inertes a ter-
na energia das suas mãos de
fada. So estivesse ausente, co-
mo, por desgraça, talvez acon-
tecesse, morreria consolado pelo
benigno esplendor da sua ima-
gem. Diga eu já aqui que
meu companheiro era poeta
que as frases lhe brotavam
ricas da boca pequenina 

-

afetação.
Temia o poeta quc, a hora

do trespasse, hora transcenden.
te, não estivesse ao pé
a mulher amada. E que
m/l a, não podia ver...

Contou-me então que a Mama
a mãe rlêle — odiava a rapari-
ga com um ciúme rio ursa que
lambe o filho e não admite que
nem Deus lho lamba. A Mnmã
era uma fera. inamcrceável e
prometia viver cem anos, por-

palavras poéticas, :.».

O MEMNO E A MAMA
João de Araújo Correia

6QN._ >S/ \
Formado cm ivieuicina pela Universidade- ao Põrlo, João cie

Araújo Correia (Kégua, Portugal, 1899) só aos 87 anos de sua ida-
de publicou o primeiro livro —- Linguagem Médica Popular usada
nu Alto Douro. A êste seguiram-se: Sem Método — Notas Serta-
nejas; Contos Hárbaros; Contos Durienses; Terra Ingrata (contos l;
Três Meses de Inferno (miscelánia); Cinza do Lar (contos).

A última das obras citadas (Imprensa do Douro — Editora,
Régua, s. d. (1951) pertence »íO Menino ,e a Mama». —
A. It. dc H.
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que, aos setenta, já contados,
não sabia, que coisa era uma
dor e tinha os dentes todos.
Do modo quc, a respeito dc vir
a gostar da rapariga, nem fu-
mo dc esperança.

A mãe era plebéia e casara
com o pai, fidalgo já, velhinho,
para 0 amparar como ama e
dominar como senhora. Morto o
pai, era sobro o filho que exer-
cia solicitude o mando.

Perguntou-me êle, ao chegar
aqui, so ou não conhecia nas
famílias uma 'espécie dc velhas
autoritárias, imorredoiras, so-
ienes, temíveis, mas respeita-
veis como techo de abobada ou
trave de soalho. Ninguém lhes
mexe, com medo de desconjun-
tar O edifício... Eu rlisse-lhec
que sim, que conhecia, essas
velhas e que também lhes não
bulia para não esborralhar ma-
trlarcados.

O homem sorriu-se e afirmou-
me que *;'in ao pai — magro
como c!r. nariz como o dele, e
também sem vislumbre de von-

tade própria. Amava a rapa-
riga, mas não podia resistir à
Mãe!
Chegados a Valongo, o meu

companheiro levantou-se dc im-
peto e foi a uma janela esprei-
tar a gare. Comprou uma fo-
gaça, embrulhou-a num papel
do seda e murmurou:

— Se eu não fizesse isto...
Preciso de provar a minha mãe
que penso nela. Em Valongo,
compro-lhe uma rosca. Do Pôr-
to, levo-lhe eu aqui, acredite,
um cartucho de castanhas a
vapor. Tive de as comprar na
rua para provar que até na
rua penso em minha mae. Ès-
tes presentes reles são para eli»
os melhores atestados dc firieli-

. dade. J\'ão imagina quc ridícu-
los foros pago a minha mãe...

Sentado outra vez diante de
mim no beirai <la almola.la.
com o nariz comprido, alto e
bem feito, a bftca pequenina
esvoaçante como asa dc borbo-
leta rubra, começou a elogiar-

me, com
rapariga.

É um anjo. Quanto mai3
envelhece, mais se purifica. Es-
pera-me, sentada numa alfom-
bra, debaixo de uma grande ár-
vore, toda vestida de branco,
num pais sidéreo. Satislaz-se de
ideal o seu ideal. Espera-me...
Nisto consiste a sua felicidade.
Espera-me do lado da vida ou
do lado da morte...

Nunca a beijou?, pergun-
lei-lhe eu com o atrevimento
próprio da minha quadratura de
ombros.

Nunca! Dcscjo-a, mas...
não tenho vontade de a possuir.
Não imagina a coloração de
pele que ela tem e como ondula
e palpira essa pele ao sabor
das emoções. Sabe o que é um
mármore aúrco? Sabe o que é
o contrasto do uma seda preta,
mieante, com uma pelo do vê-
nus viva? Imagine o decote...
A mulher de hoje faz o con-
trafaz a carne mate. A minha
noiva, a mim, fascina-me pela
brancura de magnólia assoalha-
da, uma alvura que não sei de-
finir.
Comecei a entusiasmar-me com

esta descrição. Senti que os
meus olhos, como dois faróis,
deram o máximo, e exclamei:

Caramba I O senhor nunca
afagou êsse belo cetim dessa
belíssima pele?

Oh! Nunca I Sonho com
ela, durmo com ela em espírito,
mas não tenho coragem para a
usufruir nem conquistar. Sou
um cavalheiro... poltrão.

Trespassamos o túnel do Jun-
cal, apareceu-nos à vista o rio
Douro, empinaram-se até o céu,
como escaleiras verdes, os mon-
tes da outra margem, mas nós
não fizemos caso senão da nos-
sa conversa. Eu ainda apontei
para a fila de barcos rabelos
quc arcavam com a corrente da
água como fila dc gaivotas com
a energia do vento. O meu
companheiro sorriu-se vagamen-
te como sc a brancura das ve-
ias lhe evocasse a alvura da
pele referida, supra e prosse-
guiu:

A minha noiva, apesar de
pobre, alta e atraente, não re-
para, através da cidade, nos
olhos ávidos que a procuram.
Ri-sc, como inocente, dos ale-
gres galanteios que ás esquinas
lhe dirigem os profissionais do
cinismos femeeiro. Pasa ariian-
te, nc>l<anclo só cm mim. 6 um
anjo c'o cèu, meu amiguinho...

As vezes, esses anjos do céu
numa cidade, caem...

Não é ela. Nasceu para
i (Conclui na 4» Dácina)
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No trigésimo aniversário...
(Conclusão «la 2» página)

com a pública exibição «Ie peças sa-
tiricas alusivas à música tle Chopin.

Admiro e respeito todas as gran-
des manifestações da arte indepen-
dentes de escolas, a que elas se li-
liam, e que íoi de acordo com êsse
meu modo de pensar que, acedendo
no convite que me foi feito, toma-
rei parte num dos festivais ric Avio
Moderna. Com toda consideração,
Suiomar Novais».

A história ó que: Etic Satle,
um célebre músico europeu fi-
zera charges musicais contra
Chopin que íoram executadas clu-
rante a Semana, pelo maestro
Ernani Braga. Isso irritou üuio-
mar Novais que resolveu tocar o
verdadeiro Chopin, suscitando
isíe comentário do «Correio Pau-
tistano» de 16 de fevcre.ro:

«A notável pianista Guiomar No-
;ais provocou entusiasmo, chamada
io proscênio mais dc cinco vezes, exe-
•utando então o mimoso trecho Ar-
.cquini rie Vallon apesar dos insis-
:cnles pedidos do público para que
:ocassc um trecho dc Chopin».

Mais adiante, diz o mesmo
Jornal na mesma notícia:

«Se uma parle mínima da assistên-
•ia nem sempre conservou a linha
ie respeito que devia manter cm re-
lação hs familias presentes, o proce-
limentn do sr. Nascimento Silva tam-
bém deixou muito a desejar».

Hélios vai dizer em IS de fe-
vereiro na sua seção do «Cor-
reio Paulistano»:

«Eu jamais supuz, da alta edu-
cação do nosso povo, que pudesse
haver quem chegasse a descer a his-
te condição de um animal para ma-
nifeslar o seu ódio, Essa liumilhan-
te situação eleita por alcuns rates
oue deram suas demissões de bo-
mens. foi bem o estalão da própria
mentalidade».

E «O Estado de S. Paulo»:
«Kcalizou-se, entem no Teatro Mu-

nicipa! o segundo festival «la Scma-
na de Arle Moderna. Uma boa ron-
corrêncla para a qual certamente
contribuiu em grande parte a Inclu-
são no programa do nome da nossa

HÉRNIA
Fumlas Americanas, Francesas o
nacionais de todas as qualidades

CASA SANTOS
Rua da Cuncciçftu, 39

junto íi Buenos Aires, 190

ilustre pianista Guiomar Novais.
Tniciou-se o sarau com a conferên-

cia do sr. Menottt dei Plcchia. Pou-
co a pouco a atmosfera do teatro
foi-se transformando, com a colabo-
ração das galerias, a ponto de lem-
brar cm certos momentos a famosa
nolto «la estréia de Tortolá Valéncia.
Talvez isso também estivesse nas in-
tenções dos promotores da reunião,
embora não figurasse no programa.
Espontânea manifestação da galeria
ou «laque dc novo gênero, o certo
é que as frases o as atitudes menos
respeitosas atingiram algumas vezes
artistas respeitáveis pelo seu talento
e o seu passado, que colaboravam
no festival. Mas, para «os verdadel-
ros modernistas» o passado das na-
ções ou dos indivíduos não cont a...
Não se lhes pode negar, nisso ao
menos, uma eerla lógica.

Só a senhorita Guiomar Novais
conseguiu sei- ouvida em silêncio pro-
fundo, mesmo quando executava êsse
«arcaico musicista» chamado Dchus-
sy, naturalmente uma pcrfctla nuli-
dade para os que querem iniciar a
Nova Era»...

O noticiário prossegue. O lol-
tor deve começar a estar can-
çado e chegamos ao dia 17 de
levereiro, um sábado. No Tea-
tro Municipal vai realizar-se o
último festival da Semana. Dia
seguinte todos os jornais fala-
rão nele. Vejamos o que diz «O
Estado de S. Paulo»:

... «Constou o espetáculo dc vá-
rins peças «li» distinto compositor 11.
Vila Lobos as quais foram finamente
executadas por artistas rie talento:
Ernani Braga. Altmlo Gomes, Pauli-
na ri'Ambi'ósio. Lima Viana, Mana
Ema, Lucílla Vila Ldlios, Pedro Viei-
ra e Antão Soares. As pecas exe-
cutadas impressionaram bastante o
auditório, embora seja dificil. numa
primeira audição, apreciar todas as
qualidades do compositor, Natural-

i mente, pelo seu incontestável valor,
I essas obras serão novamente executa-

das em S. Paulo cm circunstancias
que melhor permita a sua comprem-
são pelo público. O jovem e talrn-
toso musicista receberá então o ius-
to prêmio devido ao seu talento*.

Num balanço final nesta viagem pe-
Ins jornais paulistas, vemos «iue a
Scmiina «le Arte Moderna mereceu da
.-.-. Gazeta- IS noticias incluindo ero*
nicas e artigos: do .Correio Paulis-
lano» 10: do «.lornal do Comercio-
5 do • Eslail'» «le S. Paulo.- !'.

Uipuls o silêncio. Termina ain" a
primeira parte ric nossa viagem. O
navio continuará cm busca de novos
portos

"Em nossos És pede-se demasiado ao homem

lESSENFfcLübH JjTI
!|||1|II|/cÃsaV. BONS PIANOS OESCE J^fÊmZ-g.
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(Conclusão da 1» página)
venção — e nada tem * ver com
o calendário. Escrevendo o meu

«Os indiferentes» eu perdera a
noção do tempo; e a intriga
resume-se então na descrição
do' que sucede na vicia cotidia-
na dos personagens. Eu senti
Inconscientemente que a ma-
neira tradicional de tratar a no-
ção do tempo não era a minha.
Por outro lado procurei fundir
nesse livro, como mais tarde
nos outros, a técnica teatral
e a romanesca: aproximar-me
tanto quanto possível das três
unidades aristotélicas. Para
carregar o livro de um poder
dramático. Ainda com o mes*
mo objetivo eliminei os perso-
nagens secundários... De tudo
isso resulta que não creio num
plano p-.-eestabelecido. Antes cie
iniciar um livro tenho as mi-
nhas idéias sobre éle, natural-
mente, mas tudo muito vago...

Lembrei-lhe que éle escrevera
«Os Indiferentes» aos vinte
anos apenas. Tratando-se do
uma obra-prima, quis saber co-
mo o próprio autor explicava o
fato tão raro nas letras: rea-
lizar-se tão moço num gênero
que exige experiência humana e
domínio técnico.

— O meu amadurecimento hu-
mano foi muito precoce — res-
ponde Moravia. Estive grave-
mente doente dos nove aos de-
zessete anos — época em que
comecei a escrever *Os lndile-
rentes». Como pôde observar,
coxeio um pouco: tratei-mo lon-
gos anos de uma tuberculose
óssea em sanatório. Quanto ao
aspecto técnico, não cieio que
éle exista A técnica esta im-
plicita na «inspiração»: ela lor-
ma-so no correr no trabalho.

í Nada do sistema e «ie fórmu-
! las; senão todo o mundo seria
i capaz do escrever un» rocan-

ce. Acredito, isso sim, na vo-

i cação poética. Eu tinha algu-

| ma coisa a dizer; sentia uma
i violenta necessidade de ex-

pressão.
j — Nn que diz respeito ás per-

sonagens, »iue relações entre*
tém com cias durante ou após
o periodo de elaboração?

— È preciso experimentai- a
simpatia, mesmo pelos maus
personagens — simpatia no sen-
tido grego: «sofrer com».

Falei no escritor dêsse divór-
cio que a primeira vista havia
entre a sua pessoa, tão cor*
dial o mesmo não desprovida
«1.» humor, o os seus romances
que transmitem »!a vida uma
Impressão tão pessimista. E
qlllz sabei- atê que ponto êssn
pessimismo era consciente c dc-
liberado.

— 'Ioda a reflexão por pouco
profunda quo seja sobro o des-
tino humano conduz r.o pessi-
mlsmo, O público hoje em dln
não o suporta. Sc ;i gento per-
maneco na superfície pode ser
pessimista. E pessoalmente, no
(ue «liz respeito ás pequenas
•oisns «Ia vida, sou otimista,
Acho que tudo ncabn per nr-
ranjar-se. Mns no fundo, sft-
bro o destino humano, muito
pessimista. O teatro crego. por

exemplo, é todo pessimista: os '
seus autores, entretanto, não
deviam ser pessoas pessimistas,
pelo contrario.

No estrangeiro costumam
chamá-lo de «existencialista ita-
liano». Vê alguma razão nisso?

Sim, vejo nisso uma certa
verdade. «Os Indiferentes» lo-
ram escritos cm 1929. Nessa
época eu ignorava mesmo o que
fosse o existencialismo. E con-
tudo encontram-se nesse ro-
mance dadus existencialistas.
«Avant la lettre».

A propósito contei so roman-
eista que um professor da Sor-
bonne, em conferência, compra-
ra paginas de «Os Indiferentes»
e de «L/ÍJtranger» de Camus —-

para concluir sôbrc a influôn-
cia gritante do primeiro sobre
o segundo. Moravia mostrou-
se muito curioso do tato e pe-
diu-me detalhes. Como o convi-
dasse a manifestar-se a respei-
to:

— Não creio numa influen-
cia do meu romance sôbrc o
de Camus — respondeu-me.
Trata-se simplesmente da mes-
ma realidade contemporânea

que se oferece à visão do ro-
mancista. Duvido mesmo que
Camus, na época de sua perma-
nência na Itália antes da cia-
boração de «L'Êtranger» da
qual fala o professor da Sor-
bonne, tenha, lido o meu ro-
mance. Mero encontro de con-
cepções romanescas. Um gran-
de escritor não se inspira num
outro escritor mas na vida.

E como eu lhe perguntasse,
na mesma linha de pensamen-
to, se algum grande escritor o
havia ajudado a descobrir-se a
si mesmo, êlo me confiou as
suas leituras prediletas: Dos-
toiewsky, Rimbaud, Manzoni,
Boccacio, a literatura dramáti-
ca com Shakespeare, Molière e
Tchekof em particular — mas
nenhuma influência decisiva de
determinado autor, nenhuma re-
volução obUda através dc obras
alheias. Influência provável-
mente dos grandes autores em
conjunto.

Eu insisti: a critica literária,
pelos estudos que dedicara aos
seus primeiros livros, não lo-
grara influenciá-lo nos mais re-
centes?
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(Conclusão da 3.1 página)
voai- no azul sem se cansar...
Só a morto da Mama a faria
descer de ia devagarinho para
casar comigo. É um anjo incor-
rutivel...

Deu-mo no golo que rapaz
tão lírico e de eloqüência tão
fina, que eu, homem de prosa,
não posso reproduzir, estacasse
de repente o pégasso que cavai-
gava e principiasse, de cima do
pégaso, a falar-me de isquei-
ros, alfaiates e automóveis co-
mo se fosse idiota.

Pasmei da transição e disse
de automóveis, alfaiates e is-
queiros tudo o que sabia e até
o que não sabia para me vin-
gar do meu espanto.

Espantado ficou também o
comboio ã vista «le Arcgos —
vista larga paia comboio habi-
tuado a horizonte mesquinho.
Tremeu e parou apreensivo. De-
poit», a pouci, c pouco, pôs-se a
andar, a arfar, a fugir, a res-
1'nlcgar. deitando pela chaminé
um fumo satisfeito.

O meu companheiro, ato então
falador, emudeceu, Pareceu-me
rj,uo entristecia a maneira que
se aproximava do termo da via-
gem, Afigurou-se me que o na-
riz se lhe tornava pequeno c
quo os olhos se lhe dilatavam e
umedecinm O anel do brasão,
quo lhe campava no dedo, ia
jurar que so cobriu de burel.

Foi durante êste silencio que
o comboio parou na Ermida. O
meu companheiro tirou da ma-
la outro papel de seda e com-

prou duas laranjas para levar
à. Mama.

— Ai de mim se me esque-
cia...

Fechou a mala e sentou-se.
15u pus-me a passear de janela
a janela. Continuei o meu pas-
seio com o comboio em anda-
mento, fazendo equilibrios de
marujo para não cair sobre o
meu companheiro. Íamos sôzi-
nhos.

O meu passeio de janela a
janela era transversal relativa-"mente 

à. fuga do comboio. For-
mava com ela uma cruz, cuja
revresentação em minha cachi-
mônia me entreteve até Bar-
queiros.

Quando o comboio parou nes-
ta estação, fui à janela esprei-
tar a gare. Sem descer o vidro
— um pouco embaciado pelo frio
o pelo nosso sábito — vi através
dêlc, especada no asfalto, uma se-
nhora velh.. com feições neglói-
des, uma farripa de cabelo cinzen-
lo fugida a um chapéu de encumi-
lha e uns olhos que eram o
complemento da quietude do
corpo: olhos de múmia, salvo
seja, fixos como se um prego
misterioso os mantivesse. Mal
vi a mulher, berrei ao compa-
nheiro:

Venha ver o espectro de
uma cariátide.

Êle levantou-se, correu à por-
tinhola, e, mal apontou o nariz
ao vidro embaciado, urrou:

A Mama ! Aqui!
Livido como um morto, sal-

tou à gare sem me dizer adeus.

de letras"
A resposta foi das mais ca-

tegóricas:
— Não creio que a critica pos.

sa influenciar um escritor se-
guro de si. Eu próprio exerci a
critica ainda não há. muito tem-
po, em especial sobre autores
anglo-saxões. A critica é um
veículo de informação. O escri-
tor deve desconfiar dela. E pre*
ferlvel que êle erre por si mes-
mo do quo seguindo conselhos.
Trata-se de uma atividade in-
teressante que pouco tem a ver
com a criação artística.

Quiz saber qual dos romances
tinha a predileção do próprio
autor.

— Toda a minha obra é um
único romance. Com si o se-
nhor me perguntasse qual a
época da minha vida de que
gosto mais. Trata-se de toda
uma vida, de toda uma obra.

Para terminar evoquei a idéia
corrente em nossos dias de uma
obrigação do escritor em rela-
ção a sua época. Moravia mos-
trou-se quase zangado.

— O escritor tem obrigações
para consigo mesmo. Deveres
na qualidade de indivíduo todo
o mundo os têm. Quanto ao ro-
mancista, êle tem uma só obri-
gação: a sua obra, a excelên-
cia de sua obra. Nada de po-
litica, nada de ação, nada de
moral. Ninguém se lembra de
pedir ao padre ou no homem
de ação ou ao político do es-
crever romances. Por quo en-
tãoo pedir ao romancista que
faça politica? O dever do ro-
mancista reside na arte, na
poesia. Hoje em dia tem-se
tendência a pedir demasiado do
homem do letras.

Alguém doente em casa ?
Telefone parn 32-4988 e alugue «ma cama de hospital.

(LEITO DE FOWLER»
O repouso e a comodidade contribuem em 50% para a cura do

seu doente. Transporte imediato. Serviço perfeito. - Rua Machado
— Coelho, 57. ;—

MANTEIGA- FÁBRICA

C\j 

'* \ '* • FEITA À VISTA DO 
':

tjyi liifÉ FRFCUÉS

: !-> Manipulada em máquina con
M -lP \Ê jugada moderníssima e Hvr

:;;S -CT't w $»» «; \ de contacto manual. Sabo

FEITA À VISTA DO
llllle'1 FREGUÊS

Manipulada em máquina con-
í. IP jugada moderníssima e livre
f Is» «¦• < je contacto . manual. Sabor

s' insuperável, qualidade finis-
1 süna. Com sal e sem sal.

J#Í^S RUA BUENOS AIRES, 338

JUNKER & RüH fogões
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A GÁS, ELÉTRICOS
E A ÓLEO

A GÁS DE QUEROSENE

E AQUECEDORES EM GERAL

PECAS E CONCERTO EM GERAL

R. Santa Luzia, 799 - B - Tel.: 22-4261

Para sua salisíação ou para presentear

EO 

NOVO TP|e£
DÈ CABECEIRA!

De 5 válvulas, grande sonoridade, seletividade
e volume, tendo ainda o dispositivo apropria-
do à adaptação de "pick-up", o novo rádio

de cabeceira PACKARD-BELL é apresentado
em modernas caixas plásticas em tonalidades

claras e escuras. PACKARD-BELL está

Ã VENDA NAS BOAS CASAS

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS -

ARMANDO &NDRADE s:%
Matriz - São Paulo: Rua Barão Duprat, 593

tel.: 36-6977 - Filial • Rio de Janeiro ¦ Rua Vlie. do

Inhaúma, 134-S.0 ¦ Filial - Porfo Aleare • Rua Pinlo Ban»
' 

dolra, 337.4.° - Filial - Santof - Praça da República, 89

pode
oferecer-

CONTA DE DEPÓSITOS
DE CRS 50,00

MENSAIS

um destes 17 automóveis Morris Oxford!

ESTA NOVA SÉRIE CIBRASIL, com mais de 15

milhões de cruzeiros de prêmios, inclui 17 automó-

veis Morris Oxford (opção aos primeiros prêmios) •

um Seguro de Vida, que garante o alvo da sua econo-

mia! Ajudando-o a formar sua reserva, com depósi-

tos mensais de Cr$ 50,00, esta é também mais uma

oportunidade para os que já possuem títulos Cibrasil,

ampliando agora suas possibilidades de ganhar um

automóvel! Os sorteios mensais, pela Lot. Federal,

distribuem 10 prêmios por mês, durante 120 meses I

l ISTO í IMPORTANTÍSSIMO: MESMO NftO GANHANDO
PRÊMIOS, V. NÃO PERDE 0 SEU DINHEIRO!

Porque, nos títulos Cibrasil, os não premiados rece-

bem de volta, no fim do plano, a importância total

das mensalidades pagas! Por conseguinte, não ha •

menor risco ou despesa! Quase 80 carros c cente-

nas e centenas de outros prêmios já foram entregues.

Inscreva-se também! Telefone ou procure a Cibrasil,

para a sua economia, garantida, de Cr$ 50,00 mensais,

concorrendo ao mesmo tempo a valiosos prêmios l

v*fit[I»"^»-P:2S>j>í? SfiBiSsB RrV''"km MmmsÊamí^k mmMm ^Nfl 81'I1IMIÍ """llIM^^

f\. -orteio da CBD||nn 1RÍ )l NOVA SÉRIE: SUdRIIU, lü ¦/ m

No Dep. de Produção da Cibrasil existem ainda algumas vagai

para Agentes e Corretores.

Avenida Rio Branco, 108 - sobroloja — telefone 32-6433
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Tinia seu CABELO

ORF-LÉNE
É um produto do AMÈJtiCO
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2á_SI" -...e assim a cozinha está

sempre limpa e agradável.

Coloque-o também cm sua

Há 2 modelos: ED-1

e P.D-2. para paredes de

1/2 e 1 tijolo. É aparelho

fácil dc instalar em

residências já concluídas.

lotar.*

ELÉTRO-MECÂNICA AMPERMAC LTDA.
Av. Erasmo Braga, 255 -10.' -S/1.002

AVISO
<lfl DE JANEIRO — E' dever dos
J\j planejadores militares e di-

plomáticos elaborar mais de
um plano e nunca se entregarem
Inteira e irrovogàvclment» às esti-
matlvas que façam das intençções
do adversário; Uma vez qu.1. êste
conheça tais estimativas, assiste-
lhe a faculdade de adotar nova dl-
rotiva e, assim, desconcertar os
planejadores..

Em nossas lides com o Krem-
lln sempre revelamos todos os nos-
sos planos, ao passo que o mesmo
não se verifica na direção oposta.
Isso constitui, para nós grande
desvantagem, pois os russos sabem
não só o que teneionamos fazer
como também o que esperamos que
eles pretendem fazer. Nãr, há ma-
neira de elimlnar-se essa desvan-
tagem, que é inerente às relações
entro uma democracia e uma dita-
dura. Mas há meios de reduzi-la.
listes meios, porém, exigem lar-
gueza de espirito, por parte, em
primeiro lugar, dos planejadores
de diretivas, a seguir, dos -_ue de-
ciaram e executam a diretiva e,
não menos, dos que a informam e
expõem.

As dificuldades das nossas rela-
ções externas estão aumentando e
tornam-se cada vez mais incontro-
laveis, E sào de natureza tal, que
é pertinente perguntai se nãi. te-
mos planejado nossas diretivas eom
base numa série de estimathas e
previsões que não se concretiza-
ram. E' bem possível e. ate certo
ponto, estou inclinado a acreditar
ser ésse o caso, que essas estima-
tivas e previsões nâo se tenham
realizado pelo fato de serem as
nossas diretivas traçadas com a in-
tenção de evitar-se o que se pre-
via. Dc qualquei maneira, se elas
,j;i não correspondem à realidade,
so agora nos encontramos, por as-
sim dizer, agarrados a uma falsa
hipótese, nesse caso podemos com
preenriei' melhoi a razão de estar-
mos tão despreparados e tão per-
plexos com o que vem acnntecen-
do no Iran, no Egito, na 1'unlsla e
no sudeste da Asla.

Parece-me acertado dizei que u
hipótese sobre a qual ope, amos t
que a agressão noi te-eoreana de
junho de l'J5U representava a es-
ruramuça Inicial de uma série de
aççõos militares, a serem empreen-
ilidas, cm primeiro lugat por pe-

ÜÉÍÂS NYLON
A CASA HERMAN

está vendendo meias
nylon finas desde Cr$
35 E malha 51 desde
Cr$ 20. — Rua Santa-
na, 227.

AOS PLANEJADORES
ASSIM É A HOMEOPATIA

WALTER LIPPMANN
(Copyright de F.dilors PrCss - D. Recor* para o '-Diário dc Notícias" no
Distrito Federal — Reprodução total on, parcial rigorosamente interdita)

tjúéno* satélites emo a Coréia rio
Vorle, a Hungria e a Bulgária,
mala tendo, por satélites maiores,
como a China, a Polônia e u Ale-
manha Oriental e finalmente, pela
própria TJ„- It. S. S. A base desta
hipótese, e problema alemão ei a
rearmar a Alemanha em aliança

com o Ocidente, o problema japo
nês rearmar o Japão em aliança
com os Estados Unidos, e o pro-
blema da Ásia Meridional rearmai
Chiang, os franceses e os vietna-
meses na indo-China. A diretiva
de 'conter" os comunistas tornou-
se unia diretiva de guardar as

PERIGO ISA BIRMÂNIA
DESVIA-SE DA INDOCHINA O INTERESSE

SINO-SOVIÉTICO
GEORGE FIELD1NG ELIOT

(Copyright APLA — Exclusividade do "Diário de Noticias" no Distrito
Federal — Reprodução total ou parcial, rigorosamente interdita)
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CONJUNTO S0N0RÚLI

em modelo colonial, apar
tamento, mexicano, Pampulha
e chipendale, com automático

para 10 discos e long-playlng.
Sem entrada e sem fiador.

em prestações de Cr$ 590,00

MAQUINAS DE COSTURA

das famosas marcas
Alfa, State e CrosIeyv
sem entrada e sem
fiador, em prestações
de Cr$ 250,00.

4r*

REFRIGERADORES
Ritemp, Gibson, Westinghouse,
Philips, Prestcold e G. E.,
de sete pàs, últimos modelos
chegados dos EE. UU., conr
garantia de 5 anos. Módica
entrada p prestações a
partir de Cr$ 500,00

Rua República do Líbano, 19
(entre Constituição e Vise. flio Bianco.

NOVA 
YORK — Será. • Indo-

China o verdadeiro ponto
perigoso ao suleste. da. Asla?

Ou será. a Birmânia o próximo
pais na lista do Kremlin'' Há
alguns sinais de mau agouro
que apontam para a Birmânia.

O primein entre estes sinais
de perigo é a repetida insistén-
cia da delegação soviética, na
Assembléia Gera. da. ONU. de
que os Estados Unidor estão
apoiando uma infiltração de na-
cionalistas chineses no norte da
Birmânia, atra-és da Tailândia,
com desígnios sinistros, natu-
ralmente, contra a República
Popular da China.

Há apenas um elemento de
verdade nessa história — exis-
tem, de tato. alguns soldados
nacionalistas chineses no nor-
te da Birmânia. Mas não en
traram naquela pais através da
Tailândia, nem gozam cie qual-
quer espécie de proteção ameri-
cana A travessa iam a frontei-
ra birmanesa procedentes da
província chinesa de Yunan,
acossados pelos comunista?
Sua presença, no entanto, em-
presta o necessário colorido às
alegações comunistas a respei-
to de uma invasão iminente da
China Vermelha, etc. As rea-
ções histéricas de Rangun,- a
capital da Birmânia, em nada
contribuem para, melhorar a si
tuação. Tãn pouco melhoram
a situação as condições inter-
nas da Birmânia. Desde que
o pais conquistou sua Indepen
dência, em 1948, o governo, bir-
manes tem sido atormentado
pelas rebeliões. Há tres gru-
pos rebeldes distintos: os co-
munistas da Bandeira Branca
(stalinistasl, a Bandeira Ver-
íiielha (trotsquistas) e os Ua-
rens, que são um grupo racial
que deseja um estado separado
e independente. Até. agora, ês-
ses grupos têm estado em luta
entre si Agora, porém. hâ. in-
dicios de qup estão preparando
uma resistência unificada con-
tra o governo

Além disso, têm-se registrado
insurreições entre as tribos
guerreiras das montanhas. Fi-
nalmente, o próprio governo es-
tá sendo minado pela crescente
popularidade do Partido dos
Operários e Camponeses, que
ocupou 0 lugar do Partido Co-
munista (posto fora da lei) nas
áreas controladas pelo governo
e cujos porta-vozes se manifes-
tam cada vez- mais francamen-
te de acordo eom a linha co-
munista.

Este é o ambiente ideal para
um golpe comunista. Ê exata-
mente o tipo de confusão que
os comunistas gostam de ex-
piorar, e exatamente a situação
em que se torna mais dificil a
intervenção eficaz do Ocidente.

Em primeiro lugar, o govêr-
no birmanês è quase patologi-
camente alérgico a tudo o que
se assemelha ao retorno da in-
fluêncla ocidental. Hâ, por
exemplo, uma missão militar
britânica em Rangun, a qual
procura ajudar a reorganização
a o treinamento das forças bir-
manesas, mas sua, atividade é
dificultada a todo momento pe-
las rivalidades e suspeitas e
nada pode realizar. No caso
de uma séria infiltração dos co-
munlstas chineses no norte,
criando condições sob as quais
o governo de Pequim pudesse
encontrar uma desculpa para
uma intorvençào em grande es-
cala, sob o fundamento de que
não pode tolerar uma ameaça
de guerra» em suas fronteiras,
o governo birmanês. certamen-
te, não chegaria a uma decisão
de solicitar o auxilio ocidental
senão quando jà fosse demasia-
do tarde.

Em segundo lugar, ainda que
êsse auxilio fôsse solicitado, de

onde viria a ajuda? As forças
disponíveis dos Estados Unidos,
no Extremo Oriente, estão pre-
sas na Coréia j as inglesas, na

Coréia, Malaia e Hong-Kong; e

as francesas, na Indo-China.
Logicamente, como o pais

imediatamente ameaçado

da Índia *> do Paquistão naquele
pais"

Além disso, do ponto de vista
do Kremlin, a Birmânia parece
muito mais atraente do que a
indo-China, no momento atuai.
O risco è muito menor. O Oci-
dente está observando, ativa-
vãmente, a Indo-China. Um
poderoso c bem organizado
exército f ranço-vietnamés está
pronto para. entrar em ação.
Êsse exército tem recebido e es-
tá recebendo substanciais quan-
tidades de armas e equipamen-
tos dos Estados Unidos.

Tem havido sérias advertên-
cias das potências ocidentais a
respeito das medidas a serem
adotadas, caso os chineses in-
tenstfiquem seu apoio militar a
seus camaradas da Indo-China.
Assim, am ataque, na, fndo-
China, poderia significai- o pe-
rigo de uma guerra em gran-
de escala,

A intervenção encoberta na
Birmânia, porém, oferece mui-
to menos riscos A fixação das
responsabilidades seria, dificil,
senão impossível. O pais pode-
ria cair nau mãos dos comunis-
tas sem que fôsse possível apre-
sentar perante a ONU provas
da ação do Kremlin ou de Pe-
quim. E a recompensa seria
grande: o poderio . comunista
firmement-" instalado no Ocea-
no Indico, na garganta da, pe-
ninsuln da Malaia, na frontei-
ra do Paquistão Oriental e às
portas da. índia.

P>* todos estes motivos, e
preciso observar a situação na
Birmânia. Infelizmente, não se
pode dizer se poderíamos fazer
alguma, coisa, no caso de veri-
ficarmos a aproximação do pe-
rigo.

fronteira»; da Indo-Chinc. do 'ran,
da Turquia, da Grécia, da lugoslá-
via e da Alemanha Ocidental, con-
tra a invasão comunista

•
Tudo isso estai ia muito bem, se

os nossos planejado!es, os nossos
elaboi adores de diretivas o os nos-
sos políticos estivessem preparados
para o que uconlecesse, se os co-
munistas não mais invadissem, não
mais atravessassem fronteiras com
forças armadas, tivessem aprendi-
do a liççSn que dissemos íamos
ensinar-lhes na Coréia e, de lato,
fossem contidos, eomo dissemos
que iamos contê-los. E se tal não
aconteceu durante o ano decorrido,
é pelo menos veiilade que -nhum
exército comunista atravessou qual-
quei outra fronteira inteinacional.
Contudo, no decorrer desse ano,
houve dp nosso lado desta bem su
cedida diretiva do "conter" o co-
munismo, perigosas perturbações
em pais após pais

Sc •'• Iran ." o Egito estivessem
sendo atacados pelos russos, se a
Indo-China estivesse sendo ataca
da pelos chineses, seria isso extre-
mamente desagradável. Todavia,
saberíamos, cm tal hipótese, o que
devíamos fazer e o faríamos. Mas
o surto de perigosas perturbações
sem que os russos ou os chineses
cometam ato de agressão aberta
parece ter apanhado o si. Acheson
desprovido não só de diretiva mas,
também, do uma declaração resso
naní^.

Seja como fôr, já aconteceram
bastantes coisas, nos últimos tem-
pos. para advertir aos planejadores
do Departamento de Estado e 'do

Pentágono que devem preparar ou
tros planos além don que estão
executando..

Nossas maiores diretivas na Or-
ganização do Tratado do Atlântico
do Noite (N. A T O ), na Ale-
manha,, no Japão, no Oriente Mé-
dio, foram elaboradas sôbre a hl-
pótese de agressão militar prova
vel o iminente. Devíamos meditai
sobre como será o sistema da bu
ropa Ocidental unida, sôbre qual
será a diretiva externa do Japão,
o sôbre quais serão as nossas re-
lações com as antigas regiões im-
poria is da Ásia e da África, se, á
medida que so restabeleça o equl-
librlò militar, a agressão armada
se lôr tornando cada vez menos
provável e menos iminente. As es
tinturas que estamos erigindo se
desmoronarão so fôr afastada a
pressão do perigo externo'.' Isso
poderia acontecer E, segundo o
que me é dado observar, é o que
está acontecendo om vários luga-
res, consccutivan.ente, ao longo da
grande periferia da órbita comu-
nista

Dr
Difusão do método

Cresce nv..i '..roíiils.ii.ramiiite 0 Inle-
rCsso Wjuc a homeapatin vcr.i ultima
incutodcMH-riundii «¦» todos o* cen-
tros civill/.ndos 1,< imiiiüi,; 11.10 m,
incnt., enlre r.s classes humildes 1,11
menos cultus cm cia firmemente se
Impondo, como enlre. íh> mal» ilus-
trada.i e principalmente to nu-.J -nò-
dio,

liiilr,! nós i evidente Issi Interesse,
havendo ura,,clr procura de suiis ohritt,
{iiiidanicnliiis quo dcsapiirecrm dns
¦noutras, apenas expostas

Jixlstc, mesmo, um movimento, poi
parte ('.', públieo interessado, 11» seu-
tido dc serem criados servicus himic,
pâticoK nas <irgniil/.acõcs para-nstn-
tais,reuniu uos institutos dc Frcvidên-
cia por exemplo, não se Justificando
essa ralln de ve/. que um grnnde 11(1-
mero do seus contribuintes us» essa
terapêutica.

Segundos dados fidedignos <iue le-
mos ti 11111», em Norte América iiiuis jdu ac/. mil médicos exercem a iioineo-
patia; hA cerca de cem hospitais Uu- I
iiiuopalicus, eom mal.-, de vinte mil
leitos. . «O pessoal medico da (asa |
ISranca durante as presidências de
Houver, llarding c (oulldge era ho-
meopata»; na Inglaterra também se
acha ela multo difundida ate nus meios
aristocráticos; muitos membros <|u (Ja-
sa Kcal. inclusive os reis Jorge V e
VI usaram c usam a lionieopalla;
«o Príncipe dr. (.ales em sua visita
â América do .Sul fez-se acompanhai
dc um médico homenpatn». A Facul-
dade de Medicina Homeopática de
Londres loi erindn por decreto reul.

Em Franca, Alemanha, México, Ar-
cenllna, cte.. a sun propagação se
faz a olhos vistos.

Em nosso melo, também o seu i>r»
gresso é evidente, trabalhando-sc ati-

O. Schleder ... Araújo

vãmente ncl» sentido; temo» :t ini><i
por exemplo rcccnle. circulai do Um-
titulo lliiliucmniilniin do llrnsii cm
que ™ comunica cstui.1.1 abertas as
matrículas parn 11 curso ile ilomeuiui-
tia iir. Escola de Medicina e l.iruigin
du li.„ il« Janclrcj médicos e estudan-
tes ilu 11 edleinii de quaisquer esco-
lits si. > convidado.! ,\ se inscreverem
gratuitamente nesse curse, ministrado
por nm grupo de seu» proreclim
professores u assistentes, enlre «,»
quais se destaca .Silw,. ISrm.ii «.: l.o»-
ta Ivamll IJury, MArln 1'ficego, Jorge
do Amaral nlurliiilio, A/herlo Soarei*
de. .Meireles, Túlio Sabóia chaves,
Sérgio Teles, Alfredo Eugênio Vervloct
e Al,pio de Araújo Cosia; durante
o curso serão orueeldas apostilas, dos
pontos dados cm aula o serão feitas
visitas a ambulatórios e laboratórios
farmacêuticos homeopáticos,

Itou oportunidade, certamente, para
os /que desejarem travar Intimo co-
niieclnieiilo eom essa excelente lera-
pêulica, ampliando os seus conheci-
mentos médicos, uma ve: que os pro-
fCNSürrs que a vãu lecionar, pelo seu
reconhecido valor e dedicação o cau-
sa honieopátien consliluem o mnis se-
gnro ponho'' ('" seu integral suces-
SO

Seria de grande alcance também a
criação cm nosso meio de cursos pos-
graduados em que, consoante o seu
caráter, fossem ministradas noções
f,nula,iieiilnis dn doutrina e de. Mia
terapêutica, .facilitando, assim, ao»
profissionais interessados a .plda
aquisição de uma série de conheci-
mentos Indispensáveis a boa compren-
são c pratica da homeopatia, pi-ln
sua grande utilidade, estami» certo»,
não tardarão a aparecer.

Assim c a Homeopatia!

Di\ Oc Schleder cie Araújo
CLINICA HOMEOPÁTICA DE ADULTOS E CKlANÇAü

Kua Senador Dantas. .0 - Sala 806 - Tel.: 3U-U235 - Kesid.ii

cia: - rei.) 27-3290 Diariamente, das I3h30m às 11 horas.

REPRESENTANTE
aumente suas

RENDAS
com boas comissões e adiantamento
era negócio sério e lucrativo. Peça com
urgência o 1VIOSTI.UÁRIO À CRÉDITO
diretamente à maior Fábrica rie Folhinhas.

Exigem-se boas referências
FÁBRICA PAULISTA - Caixa Postai 5253 - S. Paulo

S. S. Public. 22,011
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ENLATADORES!
£fÍÃsjjconsultem:

FÁBRICA DE LBTBS BMERICÜNA
da PRODUTOS QUÍMICOS GUARANY S. A.

mais
por uma Birmânia comunista, a

Índia deveria, intervir. Mas. a

localização geográfica do Pa-

quistâo Oriental tornaria essen-
ciai aue a índia e o Paquistãoao

asciai que - 
chegassem a um acordo sobre
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Sfio Paulo: Rua Muniz de Souza, 532 - Tel. 33.4168

Rio: Rua Pedro Lessa, 35 -11.° - S/ 1101 - Tel. 52-4401

podemos fornecer i-XTi-S
Latas sanitárias, brancas e litografadai,

feitas com equipamento automático, exami-

nadas contra vazamento com "tester eletrô-

nico e protegidas com vernizes especiais de

Ita resistência. Fabricamos, também, latas

para talco e pulverizadores para inseticida.

MÁQUINAS

Dr. Ferreira Filho
OCULISTA

ASSEMBLÉIA. 104

Sala 301 — Tel.: 42-9545

Standard •

Recravadeira Sudry Automática
modelo CR-16

Produção: até 3.000 latas por hora

Fornecemos qualquer tipo de máquina para

a indústria de conservas em geral, e espe-

cialmente para o enlatamento de sardinhas.

Fornecemos RECRAVADEIRAS de aualauer tipo.

Representantes exclusivos para todo o Brasil de:

LES FILS DE H. SUDRY- Nantes - França
Máquinas para fazer latas - Equi pa m • ntôs para a Indústria de Conservai
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Novo processo de recupera-
ção de solos

Prof. Antônio Barreto

A grande empresa MONSANTO CHE-
MIC AL Co, de St. Louis, Mo. da
America do Norte, já tôm grandes ser-
viços prestados íi Agricultura, em vá-
rio>. setores. A mesma fábrica grande
número de inseticidas, herbicidas, fun-
giciclas, fosfatos c outros produtos do
insofismável valor para a lavoura em
geral. A Monsanto Chemical vem dn
lor.çar agora novo produto, até certo
pnnto revolucionário, nos métodos do
recuperação dos solos agrícolas. Atú
aciui, só exigíamos dns fábricas de
produtos químicos os benefícios dos
adubps, químicos; nno se poderia
esperar um produto para beneficiar,
simplesmente, as condições físicas do
solo. As pesquisas realizadas pela
grande empresa procuraram um meio

. di modificar as condições ile permea-
bilidade, de arejamento de solos com-
pactos o Improdutivos. Estudando 4o
efeito do húmus no solo, chegaram
â conclusão que êsse dá ao solo aque-
Ia permeabilidade necessária, permitiu-
tio o arejamento o a respiração das
raízes dos vegetais. Somenle num solo
arejado c possível a aduhnção eco-
nômlca-. Em solos permeáveis, as águas
pluviais lêm boa penetração, a erosão
si; dá. mnis dificilmente. O húmus 6
um complexo orgânico, de costilulção
variável, ainda, pouco conhecido. A
ação do mesmo no solo tem as carac-
terlsticas dc produto polivante, com
propriedades adbsorventes, capaz de
dar reações de permuta com cations o
e anions. Estas reações nâo são, po-
rém. estáveis. Com ação da microílo-
ra o da micro-fauna. assim como pela
ação da luz, calar p todos os agentes
do meio, o húmus sofre contínuas ai-

(Cat. da Universidade Rural)
(Especial para o "Diário do Noticias/')

lerações. O húmus ainda influo pode-
rosamente na constituição fisica do
solo, porque tem uma ação de íloeula-
ção sôbre os cololdes argilosos. Devido
a essa ação, os solos ricos cm húmus
são granulados, ffiíos o permeáveis.

A Monsanto Chemical Co., tomando
por base todas essas propriedades do
húmus, sintetisou uma espécie de resi-
na polivalentc, capaz de agregar os
solos argilosos cm grumos, separados
un-. dos outros, do forma a dar per-
meabilidade e arejamento aos mesmos.
O produto resinoso, dissolvido em água,
õ aspergido sôbre o solo arado o gra-
dcado. Com essa aplicação, o solo ar-
giloso perde a natureza compacta,
quando seco, podendo ser trabalhado
em qualquer época. A adubação e a
Irrigação torna-se mais econômica, au-
montando consideravelmente a produ-
ção. A ação desse produto sintético
é muito mais durável que a do húmus.

Admite-se quo o efeito do mesmo
perdura durante S a 10 anos. Entro
nós êsse produto poderá ter grandes
aplicações, principalmente em solos dc
baixada, todos quase de natureza ar-
giloso, compactos e impermeáveis.

Não fizemos ainda nenhuma aplica-
ção prática do mesmo; devemos reco-
nhecer, porém, que so trata dc um
grande piisso, talvez de nova éra para
a agricultura.
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Indiscutível a importância do vapeiro na granja moderna

LAGOS ARTIFICIAIS NAS FAZENDAS
Iniciativa que alcança grande êxito nos EE. UU.

DOENÇAS DA INFÂNCIA
Dr. Néison Otton Marsiglio

Av. Beira Mar, 2(___ — S" andar
ora marcada: — Tels.: 32-75<ll

e 37-0-.-M.

Inseminação artificial
nos Estados Unidos

Nove especialistas alemães c norte-
americanos estão estudando no Mi-
chigan State Collegc, nos Estados Uni-
dos, a possibilidade do emprego da
inseminação artificial para o gado lei-
teiro. Esses estudos fazem parte do
Programa de Assistência Técnica (Pon-
to 4) c são patrocinados conjuntamen-
te pelo Departamento da Agricultura
dos Estanos Unidos, Administração rie
Cooperação Econômica e escolas de
agricultura.

ESTOFADOR
Vende grupo a partir de 5.000 cruzeiros. —

Reforma grupos estofados em qualquer tipo.
— Atende a domicílio.

RUA BARÃO DE MESQUITA, 338 —

TELS.: 48-4187 e 26-9565. 

LONDRES 
— Um bom vaqueiro moder-

no possui essa espécie de arte mâ-
gica, que lhe permite manter o ga-

do cm hom estado de saúde, cm quase
todas as condições.

Hoje cm dia, o vaqueiro desempenha
papel vital na indústria pecuária da In-
glaterra, porque os produtos lácteos re-
presentam mais do uma quarta parte da
produção das granjas britânicas c, poi
espaço de 30 anos, foi a causa do lu-
cro monetário regular que garantia o
apoio principal de muitas delas. A
importância que se deve a essa in-
dústria, durante a segunda Guerra Mun-
dial, está passando em certo modo para
a produção de carne, embora os pro-
dutos lácteos continuem sendo «ma in-
dústria muito importante.

Naturalmente, muitos vaqueiros sao,
por sua vez, filhos de vaqueiros. Ha du-
zentos anos, a Inglaterra possuía va-
cas com uma produção leiteira anual
dc 4.545 litros, o passou de pai a
filho um enorme cabedal de conhecimen-
tos sôbre a matéria. Como suplemento
a essa rica herança, e aos conheci-
mentos que adquiriu por si mesmo, o va-
queiro dc hoje tem à sua disposição
extensa variedade do meios, graças aos
quais pode manter-se ao corrente dos
grandes progressos alcançados nos mé-
todos técnicos. Direta o indiretamente,
tem o benefício dos cursos práticos, que
se organizem nos institutos da indústria
pecuária c em outros centros, enquan-
lo o Serviço Nacional de Assistência
da Inglaterra oferece demonstrações re-
gularmente e presta informação gra-
tuita.

Sem nenhuma dúvida, o vaqueiro mo-
derno tem que se familiarizar com mui-
to da técnica nova. Cerca de metade
das vacas leiteiras da Inglaterra é or-
denhada por meio de máquinas, e o
triunfo desses últimos depende dos va-
queirçs que os ordenham. Além disso,
o leito do hoje em dia tem que ser
da maior pureza e o melhoramento re-
glstrado no fornecimento da Inglaterra
é mais outra prova do zelo do vaquei-
ro. Outra inovação é o registro do lei-
te, que sc efetua atualmente de ma-
neira oficial nos 25.000 estábulos do
pais.

CONTROLE DE ENFER-
MIDADES

O controle dc enfermidades na In-
glaterra é outro importante aspecto
dos trabalhos do vaqueiro. O encarre-
gado técnico da matéria conhece o
momento em que uma rez está doente.
Além disso, dependo de melhor adminis-
tração c, portanto, do vaqueiro, o fa-
to do a Inglaterra poder manter os
progressos que alcançou na produção de

Por JOHN HARRIS
(Copyright do B. N 8. — Especial para o "Diário do Noticias")

leite dc seus gados (que 6 agora de
mais dc 3.637 litros por ano, para ca-
da vaca das oficialmente registradas).
Isso depende em grande parte da pro-
dução de pastos adequados no país e
exige adaptabilidade e a adoção de no-
vos métodos por parte dos vaqueiros.
Em todos esses aspectos da criação de
vacas leiteiras — está claro que, em
muitos pontos, o trabalho do vaqueira
moderno é mais exigente, mais compli-
cado, que o dos seus antepassados —
o vaqueiro inglês conta com as imen-
sas vantagens da ciência para ajudar-
lho. Além de máquinas para ordenar

e outro maquinismo para produtos iâc-
teos (na atualidade existem na Ingla-
terra 100.000 granjas e vacarias pro-
vidas de eletricidade), fêz-se grandes
progressos no campo da veterinária.

Examinemos, agora, que recompensa
podo receber o vaqueiro por sua hablli-
dade e qual c a sua perspectiva. Pelo
quo diz respeito à questão financeira,
sua remuneração varia tanto que não
é fácil dar uma idéia exata. A dlft-
ria mínima dos trabalhadores, maio-
res de 21 anos, nas granjas agro-po-
cuárias inglesas, é de 5 libras ester-
linas por semana de 47 horas; as noras
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Entre os muitos afazeres do vaqueiro de hoje, contam-se os
métodos modernos das granjas agropecuárias e os novos sis-
temas para maior produção de leite. A foto ilustra um desses
aspectos. Os três recipientes da direita contêm leite corrente.
O da esquerda contém leite da parte superior do úbere, de-
pois de uma injeção de hormônios. A quantidade que se ganha
dessa maneira se' perderá na próxima ordenhação. Trata-se de
reduzir a um mínimo o leite de resíduo e, dessa forma, prolon-
gar o mais possível o tempo, antes que a pressão no úbere

seja o suficiente para retardar e deter a secreçao

extraordinárias são pagas a 2 s. e 8d
em dias do semana, e a 3.s. o 2 d.
aos domingos. Essa tarifa de diárias
se pode comparar facilmente com a de
qualquer outro pais do mundo.

SISTEMA DE PARTICIPAÇÃO
NOS LUCROS

Naturalmente, o vaqueiro experimen-
tado percebe muito mais que o diaris-
ta mínimo. Em geral, recebe uma casa,
cujo aluguel se deduz de sua diá-
ria, e só pode ser de uma 6s. por se-
mana, Também, em muitas granjas
de produtos láctos existe um sislema
de bônus, baseado na produção, em
cada vaca desleitada ou na limpeza
do leite. Os sistemas de participação
nos lucros são mais freqüentes, lim
muitos «.«asos, fornece-se ao vaqueiro
leite e combustível gratuitos.

Em sua perspectiva, o vaqueiro está
em situação mais vantajosa que os <>u-
tros trabalhadores, pois seus trabalhos
formam uma parto muilo considerável
da indústria agro-pecuária britânica.
Apesar disso, deve-se recordar que a
Inglaterra e um pais de pequenas gran-
ja_. e que o granjeiro faz êle mesmo o
papel de vaqueiro. O reduzido pessoal da
maioria das granjas, e a conseqüente
limitação nas possibilidades dc mão
de obra constitui, um dos grandes pro-
blemas da agricultura inglesa e a ria-
nutencão de uma mão de obra que tpu-
na as condições necessárias.

O vaqueiro tem que se trasladar pa-
ra as granjas maiores para evoluir,
incluindo-se aquelas que se didlcam
à criação de gado de pura raça e
onde os vaqueiros experimentados, inte-
llgentcs e dispostos podem conseguir-
o dobro da diária paga em granjas
comerciais, menores. Podem também,
por exemplo, chegar a capalaz ile va-
queiros ou encarregados da granja. Al-
guns têm a oportunidade de dedicar-
se por sua conta a essa indústria
mas na atualidade o capital necessário
para tal empresa 6 tão elevado que,
exceto em lugares remotos, pouco pro-
plcios para criação, há um número
menor de granjas do que homens dis-
postos a adquiri-las. Isso indica, ao
menos, a surprendente alteração que se
produziu na indústria agro-pecuária
britânica, em geral, durante os últimos
dez anos.

Os fazendeiros norte-americanos cs-
tão obtendo muitas vantagens com os
lagos artificiais, que constróem em
suas terras. Alóm do servir de be-
bedouro para o gado, fornecer água
para irrigação das terras c controlar
a erosão do solo, os lagos produzem
peixes frescos para a mesa dos fa-
zendeiros.

A íim de auxiliar o fazendeiro a
tirar o máximo de proveito de seu
lago, com o mínimo de despesas, o
Departamento do Interior e o Depar-
tamento da Agricultura dos Estados
Unidos fornecem informações sôbre a
construção e a conservação de lagos.
Repartições governamentais fornecem
tambóm peixes adequados para povoar
os lagos. A presença dos peixes ofe-
rece aos fazendeiros divertimentos ao
mesmo tempo que alimentos, pois per-
mite-lhes com freqüência pescar l te-
ralmente no fundo de seu quintal,
acompanhados por parentes c amigos.
As vezes, o fazendeiro franqueia seu
lago íi população para pesca.

O fazendeiro deve planejar cuidado-
samento o seu lago antes de construi-
lo. Em primeiro lugar, decide quanto
ao tamanho que deseja. A superfície
dos lagos pôde variar dc 0,4 hectares
a 2 hectares. Em geral, os melhores
resultados são obtidos com um lago do
1,80 metros dc profundidade e 0,'l
hectare dc superfície.

Escolher o local õ a providencia sc-
guinte. O fazendeiro procura a mç-
lhor fonte de água, que lhe pçrmi-
ta encher seu lago sem necessidade de
muitos canais. Em geral, os melhores
locais são os pequenos vales ou de-
pressões com margens alcantiladas e
leito gradualmente inclinado.

As medidas de controle de erosão
nas encostas vizinhas são importantes
para que o lago não sc encha com
a terra arrastada pela erosão. O me-
lhor terreno para a construção do um
lago é aquele que tenha um solo duro
e argiloso.

Como os lagos dos fazendeiros são
usados também para criação dc pei»
xe, torna-se necessária a adequada fer-
tilizacão da água. A fertilização tor-
na possível o crescimento do plantai
minúsculas, com as quais sc alimen-
tam o.s insetos. Os peixes, pm- sua
vez, comem os insetos. A fertilização
é realizada anualmente durante a prl-
menra temporada de calor e continua-
da posteriormente no verão. Os pio-
dutos químicos selecionados e emprega-
dos como fertilizantes podem sei* lim-
cados á água d? um barco impuislo-
nado vagarosamente ao redor do lago.

Nos últimos anos, a pesca nos la-
gos das fazendas tem-se tornado caila
vez mais popular em muitas veRlões
dos Estados Unidos. Gastando apenas
alguns «cents» por quilo c alguns ma-
terlais baratos, os fazendeiros podem
construir e povoar seus lagos com pei-
xes suficientes para produzir anual-
mente de 65 a 200 quilos de pesca-
do em cada 0,4 hectare. E como o
peixe contem muitos dos minerais e
vitaminas necessários à dieta media
da família do fazendeiro, seu consumo
está contribuindo para melhorar o
abastecimento de gêneros alimentício»
nos Estados Unidos.

DR. GILVAN TORRES
Impotência. — Doenças do sexo e
Urinaria» — Pré-niípcini — Assem-
bléia 98, sala ','i. Telefone 42-1071

das 9 às 11 e 15 üs 18.

Trigo para o Japão
O Departamenlo da Agricultura dos

Estados Unidos anunciou que o Japão
terá direito a adquirir Í500.000 tone-
ladas métricas (18..'172.000 .bushcls»
de trigo, ou o equivalente em farinha
de trigo em cada um dos nnos rie
1951-52 c 1952-53. abrangidos polo
Acordo Internacional do Trigo.

DR. SPIN0SA R0THÍER
Doenças sexuais e urinaria». La-
vagem cnduscõpiua da vesícul»

Próstata
K. SENADOR DANTAS. 45-11 .-.
Tel.: 83-3307 — Do I às 7 horas.

DR. JACOB KIRZNER
CIl.URGIÃO-DE.VriSTA E

RADIOLOGISTA
Espceiallsta em dentaduras analiiniicaji
Sistema Americano. Clinica de crian-
ças. Cirurgia dos mnxlliarcs. Trata-
mento dn piorréln — Demais mol6stla«
da boca. Consultório: — LARGO 1)0
MACHADO, 8 — Apartamento 205 —

Das 8 fts 20 horas, diariamente —
Telefone: 25-4534
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Caramujos devo-

radores
SRA. NOEMIA DIDIER PORTO —

GRAJAU' (D.F.). — Diz a sua car-
ta: «kO meu jardim está sendo devo-
rado pelos caramujos: não deixam em
pé as Rainhas Margaridas, Ervilha
de cheiro, Cosmos, etc. Os «sGestons»
do violetas e myosotis, que marginam
os canteiros, estão Infestados de ca-
ramujos; dou-lhes uma caga continua,
mas nâo consigo deter sua prolife-
ração espantosa c, consequentemente,
as devastações que fazem. Com gran-
do dificuldade consegui ótimo estéreo
de curral c terra preta, substituindo
assim toda a terra anterior, mas na-
da consegui. As roseiras, que tanto
ciavam, estacionaram c nada de fio-
res. Na casa vizinha, os caramujos
devoraram, em uma noite, 25 unidas
de Zinias, sem deixar sinal. At6 essa
ílorzinha rasteira — «.Onze horas» —
eles sugam, tomando a cór sulferlna
das mesmas que, por sua vez, ficam
anêmicas, esbranquiçadas. Nem o 11-
moeiro escapa â praga dos caramu-
jos, pois, embora muito carregado,
está cheio nas folhas e frutos do la-
vras e adultos. Quer o sr. ter a fl-
neza do dar-me uma orientação para
a extinção da famigerada praga dos
caramujos?

Antecipadamente grata, etc».
Não é dificil combater essa praga dos
jardins. l«'ai'a o seguinte: Adquira cal
virgem, mais conhecida por «cal em
pedra», o espalhe ésso material no ler-
reno infestado, cobrindo o solo com a
cal, do maneira a quo os caramujos
nfto possam ter caminho livre para as
suas plantas. A cal os elimina dc ma-
nolra eficaz, sendo necessário que a eu-
bertura seja feita nas depressões do
terreno, nas recntr&ncias, nas pequenas
grotas, nos buracos quo por acaso exls-
tam, por toda parte onde haja possi-
bilidade de os caramujos ficarem escon-
dldos durante o dia, para agirem du-
ranto a noite. Sc êsse trabalho fôr bem
feito, os caramujos não tcrfto posslblli-
dado do sobreviver o em pouco tempo
nfto haver» mais nenhum no local alé
então infestado.

Talvez so trato do um caso dc defi-
ciência orgânica por causa do terreno,
que não reúne as qualidades normais
para a boa produção. l'aça o seguinte:
Vire o solo na profundidade dc 35 cen-
timetros e retire a terra, que devera
ser substituída por outra dc côr escura,
na qual o senhor porá. estrume de cur-
ral bem curtido, Isto é, bem seco o bem
diluído, de mistura com 500 gramas do
salitro do Chile, cinzas de fogfto ou do
árvores queimadas, detritos, etc. Essa
situação deverá ser conservada com as-
siduíiladc, a fim do manter a íertill-
dado que so almeja. So nâo houver
erosão local, talvez se corrija o defeito.

Pato doente

Campanha eficaz con-
tra os gafanhotos

O entomologista norte-americano Wil-
liam B. Mabee anunciou que 21.200
hectares de plantações de gêneros ali-
mentidos foram salvos, recentemente,
no Iran, em resultado das medidas de
combate aos gafanhotos. Para essa
campanha contra gafanhotos, os Esta-
dos Unidos proporcionaram assistência
técnica, através do Programa do Pon-
to 4.

DR. FLÁVIO APRIGLIAN0
Diplomado pelo «American Board of

Otolaríngology
BRONCO — ESOFAGOLOGIA E Cl-
KURGIA DA LARINGE — CASA DE

SACDE SAO MIGUEL
Rua Condo de Ira já. 420, Tel.: 48-0808
Cons.: — Tel.: 32-3781 — Res.: —

Tel.: 52-0036.

Papapaio
DONA OSVALDINA — ENGENHO DB

DENTRO (D.F.). — A senhora tem
um papagaio de 25 anos de idade,
que ultimamente apareceu com uma
excrescêncla em baixo da língua.
Trata-se do uma espécie de massa
branca, quo às vezes cai -e cm se-
gulda torna a nascer. Parece que a
ave está ficando cega. Quer consultar
um veterinário capaz do dizer o que
e que o papagaio tem?

Leve o animal ao Hospital Veterinário
Uo Exército, à avenida Bartolomcu do
Gusmão, cm Sfto Cristóvão (por trás
do Estádio do Maracanã) e lã procuro
pelo dr. Colombo, que é um dos mais
notáveis especialistas no tratamento dns
moléstias dos pequenos animais. Êle
dirá à, senhora o que deverá fazer para
o tratamento de seu papagaio dc esti-
maçfto,
Abacateiros
SR. ANDRÉ' CATALDI — RIO. —-

Sua carta faz referência ao caso de
seus abacateiros darem frutos até o
tamanho de um ovo, mas não pro-
gridem, pois caem em seguida, quase
todos. Calcula o senhor que a pro-
duçSo das árvores não vai além de
25%.

SR. NELSON COELHO BRANDÃO —
NITERÓI (E. DO RIO. . — Possui
o senhor um pato que nâo se pode
locomover, devido a uma inchação
que apresenta nas pernas, dando a
idéia de quo está fraco dos referidos
membros inferiores. Pergunta sc será
deficiência na alimentação, pois o
principal alimento que fornece ao anl-
mal é o milho.

Tudo indica que se trata de deficiência
alimentar. O teor de cálcio que a avo
recebo nfto é suficiente para manter o
equUíbrlo orgânico. Dê-lho a seguinte
ração: Verduras em maior quantidade
possível, farelo, farcllnho, farinha de
ossos, farinha dc carne, milho moldo
o restos do comida não fermentados.
Solte o animal o deixo que êle paste
ondo quiser. Devo apanhar um pouco
do sol diariamente.
Fruteiras conta-

minadas
SRA. OT1LIA MIGUEZ DIAS — RIO.

— As fruteiras dc seu quintal, Isto
é, ablelro, limoeiro, laranjeira e uma
pequena mangueira, estão Infestadas
de uma praga, que recobre as folhas
das árvores do uma camada de pó
esbranqulçado. Êsse pó, porém, se
move, dando a Idéia de que se trata
de inseto. Quer um conselho para de-
belar o mal.

Trnta-so realmente de insetos, faça o
seguinte: Compro um quilo de sabõo
comum o o dissolva cin cinco litros de
água fervente. Depois disto, esfrie e
so estiver muito grosso acrescente mais
água. Em seguida, misturo êsse sabão
diluído cm l litro dc querosene, inexen-
do o mais quo puder, a fim dc ficar
bem ligado. Feito isto, horrlfe as.árvo-
res Infestadas, tendo o cuidado do apll-
car a solução sôbre as parles mais afe-
tadas. Pinto os troncos das árvores com
cnl queimada. Repita o tratamento oito
dias depois, até ii ellminaçfto completa
dn praga.

DENTADURAS MODERNAS
Do comodidade., aparência e scru
rança absolutas, extração sem dôi
o demais trabalhos dentários. DK.
JOSíi LINHARES, especializado
pela Universidade, com prótese
própria. Rapidez, garantia, preços
módicos e facilidade de pagamen
to. Rua Matoso, 34, sobrado —

Fraca da Bandeira
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RELOTEX
«NTIMAOlteTiCO

Únicos distribuidores

Relotex Imp. Exp. Ltda.

Av. Rio Branco, 108, sala
1601 — Tel.: 42-4899

FABRICAM-SE JÓIAS
A Fábrica ds Jóias «Esscr Ltda., &
Praça Onze do «lunho 15. lu andar —
Telefone: 43-4116. antiga Avenida
Presidente Vargas. 213U. Io andai —
Telefone: 4.1-417(1, vende um relógio
com pulseira de ouro 18 quilates ga-
rantld». para senhora nor 1 A0I) cru-
zeiros. anel de ouro o platina e hrl-
lhantes. para senhora por 450 cruzei-
ros, um relógio de ouro para homem.
18 quilates, garantido, por 950 cru-
zeiros. anéis de grau. desde 800 cru-
zeiros Conserta-se t raz-se soh en-
comenda qualquer lóla de ouro ou pia-
tina Pahriram-se Jóias em geral, es-
pecialmente eolares de ouro para

hnns preços Preç0 especial para
depósitos e revendedores.

FUJA DO CALOR!
VA VERANEAR EM

ELDORADO
HOTEL-FAZENDA

(Direção austriaco-suíça)
COZINHA DE V ORDEM

LEITE, HORTA PRÓPRIA, ETC.
O mais belo recanto de PETRÓPOLIS

Entre as montanhas de PEDRO DO RIO
Passeios — Panoramas deslumbrantes — Lajfos — Cavalos.

EXPERIMENTE UM FIM DE SEMANA EM

ELDORADO
Lotos p granjas com grande facilidade dc pneamento.

Informações: — Rua Senador Dantas, 70 — Saiu ««»» —

CRS 990
«Sumicr», três almofadas, pés
«Chipendale». Travesseiros ven

tilados l Cr!jS 130,00 par Cr!(l

.50,00, «sumicr» tipo mala Cr$

1.300,00, idem com 3 gavetas
Ur$ 1.000,00. «Box-Spring» .1

almofadas, pés «Chip». Cr$ ..

1.700,00, (dem, idem com '<_ ga
vetas CrS 2.000,00, ldem, idem

tipo mala Cr$ 2.000,00. Colchão

ventilado de molas solteiro,

Cr$ 1.250,00, casa« Cr$ 1.700,00

o anos de 
'garantia. Também

nos encarregamos da confecção

do quaisquer móveis estofados

bem como de reformas sob os
mínimos preços.

VENHA VER PARA CRER
VENDAS A PRAZO
IND. COLCHÕES

OSTERMOOR LTDA.

Rua Senador Furtado 30
(Fraca da Bandeira)
 Tel.: 18-0824 

Vamos criar galinhas
PRIMEIRA E ÚNICA FÁBRICA — GRANJA DO BRASIL

Os LINS fabricam seu material avícola.
Os LINS lhe fornecem pintos selecionados.

Se V. S. deseja criar galinhas em sua própria residência, ou
montar uma GRANJA, ninguém mais capaz que os Lins, que,
com longa prática na avicultura e na fabricarão de material
avícola, estão aptos para melhor servir aos seus distintos amigos

e clientes.
CASAS APARTAMENTO

para 12, 25, 50, 100, 150, 200 e 300 aves.
Chocadeiras, criadeiras, baterias frias e quentes, ninhos,

comedouros e colméias.
PINTOS DE 1 DIA, frangas, ovos para incubaçao.

Orçamentos e consultas técnicas grátis.
ESCRITÓRIO: .

«SAILL» Sociedade AVÍCOLA e Industrial
Lins Ltda.

RUA DA CANDELÁRIA, 77 - 1» ANDAR — TEL.: 23-1199.
FABRICA E GRANJA: * ¦

RÜA FERNANDO LOBO, 75 - LARGO DO CAJMBOATA -
 DEODORO - RIO.
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Tel.: 3'M«lft.

Tratores e implementos FORD
Para entrega imediata nos distribuído res exclusivos para o Distrito Federal

«O MAIS NOVO REVENDEDOR FORD»
IMPORTADORA DE AUTO MÓVEIS E MAQUINAS S. A.

RUA DO RESENDE, 147 — TEL. 52-2644 — RAMAL INTERNO
(PRÓXIMO À RUA DO RIACHUELO)

-. J
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Doenças do Coração — Estômago — Fígado — Intestinos
Clínica Médica — Eletrocardiografia — Hipertensão Arterial —
Prisão de ventre. DR. RUBEN GANDELMANN. — Prática nos
hospitais de Paris. Diariamente, das 14 às 18 horas. — Avenida
Rio Branco, 257 — 14» andar — Sala 1.409 — Tels.: .32-5320 —

 Res.: 27-4357. 

¦)r. Rosalvo
CLINICA DE

fona.: Av. 13 de Maio, 23 — !<>., a. 11] —
Segundas Quartas e Sextas- feiras, dp 4 fts A Hu.
ras. Tel.: «Jnna.i {2-8077 — R. Soares da (itista,
n" ' - 1°. and. «. 2IM «Praça Saem Pena) -
Terça», Quintas e Sábados, de I fts 3 horas -

CRIANÇAS Res., Tel.: 48-I.B7B.

PARA VETERANOS
Problema de Miss-Tila, Capital Federal

PARA MÉDIOS
Problema de Marino, Capital Federal

Veja as manchetes de "Tendências

dos Negócios" da revista PN desta
quinzena:

Record nas importações americanas de produtos brasi-
leiros.
Produção de carros nos Estados Unidos

am* Fábrica de ônibus em São Paulo.
Posição do Brasil no intercâmbio americano
Grupo italiano vai fabricar tratores no Brasil
A Amazônia e a borracha sintética.
Cruzeiro, a quarta moeda.

Todos esses assuntos são estudados numa única seção de PN,

que publica ainda os seguintes estudos, artigos e reportagens:
_ COMPORTAMENTO DAS AGÊNCIAS DE PÜBLICIDA-

DE EM FACE DO AUMENTO DO CUSTO DA PROPA-
GANDA, REEQUIPAMENTO FERROVIÁRIO, PROBLE-
MA DE ABSOLUTA PRIORIDADE.
A ESCOLHA DOS TIPOS PARA O SEU ANUNCIO.
PROPAGANDA MÉDICA.
UMA INOVAÇÃO NO TERRENO DA PROPRIEDADE
HORIZONTAL.
AS EXIGÊNCIAS BÁSICAS DO ANÚNCIO SOB O AS-
PECTO PSICOLÓGICO.

Mais: CHUMBO MIÜDO (Sangirardi Jr.), COPY-CLINICA DO
DR. LA FONTE (crítica dos anúncios aparecidos nos jornais),
ESPELHO DA IMPRENSA (estudo sobre as inovações dos jor-
nais, sua paginação, seus «furos», seu 'esforço de reportagem),
e PELAS AGÊNCIAS (noticiário do que vai pelas empresas de

propaganda).

LEIA PN — Em tôdas as bancas de jornal — CrS 5,00
O preço da asinatura anual são: Crí? 200,00, incluindo sem mais
ônus os ANUARIOS DO RADIO, IMPRENSA e PUBLICIDADE.
informações pelo telefone: 52-4499, â avenida Rio Branco, 117 —

 8» andar — Sala 328 — Rio. 
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1 — Mogno.
5 — Espécie de palmeira.
7 — Quaisquer.

10 — O fato de obstar a que uma
coisa se divulgue.

12 — Instrumento músico feito de
barro.

13 — Sufixo diminutlvo.
15 —- Trama.
lü — Amalecita ministro de Assucro.
17 — Procedera.
13 — Estaca.
21. — Inerentes.
23 — Planta lablada, espécie de je-

nipl.
24 — Vila do Brasil, no Estado do

Coará.
25 — Planta ou folha que possui

glândulas.
27 — Freguesia de Portugal, no dls-

trito de Avciro.
28 — Peso com que se pesam as pé-

rolas na Pérsia.
29 — Abânico dc que usa o acólito

para enxotar as moscas da ca-
beca do celebrante.

JAYME BOA VISTA
ADVOGADO

Rua do Carmo, 9 — Fone: 82-4945

VERTICAIS
— Arvore cuja madeira é própria

para construções.
—¦ Caravana.
— Praga.
— Alumen.
— Tolerância nos exames das es-

colas.
— Confuso.

R — Envergonhara, confundira.
9 — Ponteiro de relógio.

11 — Amesquinho.
12 — Mamífero ungulado, da faml-

lia das Girafas.
14 — Fermento de vinho, em forma

de pastilhas.
16 — Pó empregado medlcinalmente •?

em tlnturarla.
18 _ Tornar nédio, pelo bom sus-

tento.
20 — Vila e freguesia de Portugal,

no distrito do Aveiro.
22 — Atras dc.
24 — Circunferência.
26 — Rio da Espanha, afluente do

Ebro.

SOLUÇÕES DO PROBLEMA DE LUIZ
SARAIVA. DE DOMINGO ULTIMO

HORIZONTAIS: Carapetal, Aló, Uni,
Lc, Aro, Em, Hidrácido, Evo, Fie,
Tc, Loa, Al. Golas, Saltarclo.

VERTICAIS: Calheta, Aleivc, Ro,
Parábola, Tn, Anedia, Limoeiro, Ar,
Oc, Do, If, Lot, Aar, GI, Sé.

DR. OSWALDO FRAGA GUIMARÃES
I.IVKH UOtJKINTH DA KSCJOI-A ÜE MCDHJINA ti OIKUKUIA

iJUnlca HMIra, Moléstias da NutrlcOo, ülcera «ástrlra, Diabetes, KegImPiu rte.
Metabolismo Rasai — Consultório: Ruo Paraguai, o. 8. «¦obrado - Meier —

29-11113 e 49-8310 — DlartameDte, das 16 fts 18 horas.

Clínica Dentária e Laboratório de Prótese São Luiz
Dentaduras anatômicas .a trabalhos de «Itoacl»). Consertos de dentaduras e d*
aparelhos proféticos, cieeutados com rapidez e eficiência. Preços módicos *•

alcance dc todos — Direção c responsabilidade do Clrurglüo-dentista
DR. AURINO VIANA DE OLIVEIRA

Consultório c Laboratório Instalados na rua da Carioca n» 26, l1' andar. —
Telefone 22-0184 — Por cima do Plnce-Neas de Ouro — Das 8 às 19 horas.

MOLÉSTIAS DOS PULMÕES
Tratamento especializado da TUBERCULOSE em tôdas as suas
formas. DR. IIERNANI NEGRÃO - Rua da Assembléia, 67 -

 Tel.: 42-9749 — l>e 2 as 6 horas. 

VAI A SÃO LOURENCO ?
VAI A SÃO LOURENCO

Hospede-se no HOTEL SILVA — tratamento familiar o
diárias módicas. Informações pelos telefones 45 e 280, com

Alfredo Pereira.

HORIZONTAIS
1 —¦ Símbolo químico do cobalto.
3 — Garganta larga entre montes.

— Qualquer matéria estendida sobre
uma superfície.

—» Buraco.
— Convexo; que tem grande copa.
—• Calvlcie.

10 — Peça que protege as extremidades
dos eixos dos automóveis.

11 — Mau cheiro.
12 — Perversa.
VERTICAIS

—• Pegado com cola.
— Frondosa; quo tem coma.
— Biscoito leve e duro.

i — Milho torrado, que se reduz a pó,
temperado com azeite de cheiro.

— Concede.
— Tra qui nas; diabo.
— Mulher velha e íela.
— rena de escrever.

0 — Entre nós.
—O—

SOLUÇÕES DO PROBLEMA DE DO-
NATO, DE DOMINGO ULTIMO:

HORIZONTAIS: — Afama — Crânios
Ah — Com — Em — Cablnelro —

Os — Tá — Gratuitas — Luso — Selo
Iam — Mascote.

Revelando OS PROCESSOS DO mtZmi
ÂS NOVAS GERAÇÕES

VERTICAIS; — Canon - Ar — Fa-
cistois — Mlmetlsmo — Ao — Chá —
Ser — A.C. — Mo — Boas — Iate —
OI — Ruim — Alce — Só — Aca.

—O—
TORNEIO «BMOSO*

Na verificação que se está fazendo
das soluções recebidas, encontra-se uma
que nao menciona quem a enviou. Velo
num envelope azul, registrada sob o nú-
mero 106.843, nao se podendo dlstln-
gulr a procedência porque o carimbo
do correio está Ilegível. Assim aguarda-
mos a reclamação do Interessado.

—O—
CORRESPONDÊNCIA

CARLOS VAZ (Nlteróil: — Tivemos
boa ImpressSo do seu novo trabalho
Oportunamente será publlciío.

ALCIMAR SANTOS MOREIRA (Para-
ti): — Infelizmente seu trabalho nüo
pode ser aprovcitndo por causa do cru-
zamento deficiente. Nüo admitimos pala-
vras invertidas ou trancadas, bem as»
sim iniciais dc nomes próprios ou de
coIf.ir. Os problemas têm de ser ba-
so»».t'os, rigorosamente, nos dicionários
adotados nesta seção. O desenho tem
que ser feito cm separado c a nanquim.
em papel branco, liso. Náo sendo assim
náo podemos aceitar a colaboração.

—O—
Os dicionários adotados nesta seççfto

silo os seguintes: Peq. Brás. de Ling.
Port., de H. Lima o G. Barroso; Si»
móes da Fonseca, pequeno; e Peq. Ene.
de Monossilabos, de C. F. de Freitas
Casanovas. —O—

Toda a correspondência desta seção
deve ser dirigida a «Almata», nesta re-
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CnMVRNnS ESTUDANTIS á fábrica do Predileto

¦o
r•o

Ante o vivo interesse dos jovens que in-
tegram as Caravanas Estudantis, a fábrica do
Café Predileto é um documento expressivo das
grandes realidades do progresso nacional. A
gigantesca fábrica do Café Predileto, que é
objeto de admiração e de elogios de engenheiros
e técnicos, constitui, para os estudantes, uma
autêntica maravilha! Os grupos juvenis surpre-
endem-se com a higiene total das amplas ins-
talações, os aparelhos e máquinas complexas
dessa grande fábrica, 100% mecanizada, onde
o Café Predileto é produzido inteiramente
isento de contato manual!
Assim focalizada á luz da inteligência moça do
Brasil, a fábrica modelar do puro Café Predileto
agora ultrapassa, portanto, o seu objetivo in-
dustrial de produzir um café da mais alta classe,
para servir, também, como um valioso elemento
de colaboração aos problemas educacionais da
nossa juventude.

As Caravanas Estudantis,
inauguradas recentemente
com a presença do repre-
sentante de S- Excia. o

Ministro da Educação, continuam
realizando visitas á fábrica do Café

Predileto. Dos colégios que já visitaram, e dos que se acham
inscritos, assinalam-se. Initituto de Educação. Senac Regio-
nat, Externato Meira Lima. Instituto Lafayette. Instituto

Carlos A. Werneck (Petrópolis). Escola Americana, Colégio
Mallet Soares. Colégio Pedro 1. Ginásio N. S. Nazaré. Es-

cola de Enfermagem do Est. do Rto (Niterói). Colégio Rio
dt Janeiro. Instituto Santa Roza, Centro de Estudos Econô-
micos Mauá. etc. Novas inscrições, com o prof. Joáo Guimarães,
das 12.30 ás 15 horas. tels. 42-3442 t 42-7442. Condu-

ção em ônibus espt ciais, fornecidos pela fábrica.

CAFÉ PREDILETO - Qualidade consagraria pr comprovação pública,

TRATEM SEUS DENTES
E PAGUEM EM

10 MESES

DENTADURAS
Fazem-se e consertam-

se com rapidez
ORÇAMENTOS GRÁTIS

Praça da Independência, 85 — 1' andar (antiga Tiradentes),
perto da rua da Constituição, todos os dias e na rua Maria

Calmon, 93, no Méier, às terças e quintas-feiras.

daççüo.
ALMATA

DR. JOSÉ SEGAL
CIRUKUtAO DENTISTA

Especialista «le crianças — Raio &
í,ARGO DO MACHADO 3 —Apto
204 — Edif. Visconde da Penha

CAIXOTARIA
BRASIL LTDA.
\V. PRESIDENTE VARGAt»

1.093, TE1J3FONE: 43-433»

Oasa Especializada em Emba-
lagem do móveis, louças e crls»
tais — Fornecimento dc cai-
vas, etc. Preços módicos i

domicilio. Despacham-se
encomendas.
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Tudo para ^^Mij)^\
B0RRHCHEIR0 Êfk A

r ""V\ • Attidore» de pne»».

I .. * Borracha em lençol.

I JjpL-ffl Pt * Cola-eimento
S 11 Av3 * ^sc"vas '•»»• i'*mm

B -f-p-^insaD-l* ^~^ • Espátulas de «ço

8 *S fíl * Deseoladores de pneu.
*€? l^mmL * Vuleanizadorei de vá.

jL-v^ JLlIlrL «Ioj modelos e tipoi, de

rf^^iV^ J InV coluna e de banead*

^^t. \V v&yi • Alem de um completa
8 i\ Yfl ll sortimento de material

ü Vk JJ ^^^L próprio do ramo

I rí-V-à J7*L DESCONTOSI /fàJkanÈ A REVENDED0RE*
Í£$=ÊÊ& gj SECCAO DE ACCESSÓRIOS

RIO*.R. 00 PASSf 10. UM56.iMi.Bnl! B VKtL í.MANCO. SI»

Uma presença tranquilizadora!

EXTINTORES

Tyre-Tmz
A idéia de que acidentes pen-
gosos também podem uot.er
conosco é-nos sempre desagradável»
Entretanto, a experiência
diftrla nos ensina que ê melhor prtve-
mr do que remediar. A presença de un*
extintor FlKb-KKEEZ 6 sempre
uma garantia de tranqüilidade.
Representa uma defesa rápi»
da e segura contra os perigo» que
podem surgir de uma pequena
chama Qualquer pessoa po-
de manuseft-lo facilmente

Oi exfintorei FYRE-FREEZ

tmtteit)n»sr com diòxido dt earbo-

n» (C02). um gás tnohnsivo.

mitéoett. ti» rápida açSo. Não de/x*

rmnéot,, • nio é ptrlgoso à soúde.

ê •Cbt-fffifnt* o de maior eficiência1 USx^L^M

Use doméstico * Escola»
Pequenas fábrica» • ônibus

Hotéis • Automóveis

Uns produto de

WALTER KIDDt & COMPANY, INC.

DISTRIBUIDORES :

IMPORTADORA SSCOL LTD.
Rua Sacadura Cabral, 115 - Rio • Tal. 43-9957
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PARA A NOITE — Lindo vestido de tafetá de seda, para a
noite com uma elegante silhueta. Observe o drapeado, ter-
minando num grande laço. Não tem alças, mas o decote é
quadrado e preso nos ombros. A cintura é muito fina, con-
trastando com o resto do conjunto. Deve ser usado com

luvas compridas. (Por Prunella Wood). 

Diário itaiÉta
""II/UIIHU»

ULT/MOSMODELOS

DENTRO 
da cidade grande, Vi-

Ia Isabel tem. uma fisionomia
diferente, um jeito especial

qua a distingue, e faz evocar,
em cada esquina, em cada árvo-
re de rua, aquele que foi o seu
grande cantor c o grande prova-
r/andista de suas virtudes c r/i«<-
lidados, do seu -perfeito sistema
democrático': Noel Rosa, intér-
prete genuíno da alma do povo,
porta-voz autorizado de tudo qua
de bom vive latente no coração
da. gente humilde, essa gente que
"ndo pertence à aristocracia que
tem dinheiro mas não compra a
alegria", como dizia o samba.

Democracia, realmente, é a no-
ta. típica de Vila Isabel, onde se
sente perfeitamente a inexistência
de preconceitos de qualquer es-
pécic. E' justamente nesse ixit-
ro que a música popular imorta-
lizou, que se ergue a "colina da
fraternidade", isto 6, o ouieiro
do inicio da rua Visconde de San-
tu Isabel, onde fica a sede cen-
trai. de uma instituição que, cm-
bora tenha nome religioso, Hão
distingue religiões, nem credos
políticos, nem raças, nem condi-
ções, quando se trata de cumprir
sua. missão, que è fazer o bem.
Instituição que se denomina
"União dos Discípulos de Jesus"
e cuja própria existência 6 ver-
dadeiro milagre de solidariedade
humana.

Espírita c o fundo religioso du
instituição. Mas judeus, pro-
testantes, católicos, agnósticos,
brancos, prelos, amarelos, são
atendidos 110 modesto mas e/i-
ciente hospital da instituição,
nos seus ambulatórios, 110 seu
serviço social para desemprega-
dos, nas suas aulas, 110 seu con-
sültório dentário, com o mesmo
sorriso de boa vontade, o mesmo
desejo grande de servir. Não se
indaga a quem chega, qual seja
sua. fé, qual sejam suas convie-
ções, mas, simplesmente, de seu
grau de necessidade. E quanto
mais desamparado ou mais deses-
parado, viaior o desvelo de que (1
cercado, maior as atenções que

"Somos todos irmãos", costu-
ma dizer o moço que preside essa
instiluição, o sr. Nelson Batista
do Azevedo, existência feita de
renúncias e desprendimento!, que
constitui, por si só, uma lustó-
ria onde há, realmente, qualquer
coisa do sobrenatural.

Considerado perdido, atirado a
um leito dc hospital, na Tijuca,
há coisa de vinte anos, Nelson
Batista de Azevedo ressuscitou,

SOMOS TODOS IRMÃOS
Laura Vasconcelos

para a vida. material — é bem
a expressão — nascendoj ao mes-
mo tempo, para uma outra, vida;
vida de bondade, vida de dedica-
ção ao sofrimento do próximo.

A União rios Discípulos do .Jesus,
iniciada com alguns mil reis c os
trabalhos de um grupo dc. àbnc-
gados, é, hoje, uma instituição
notável, com milhares de asso-

* * * *
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PARA O ESPORTE — Um
lindo modelo esportivo, de
«swester» e saia, próprio para
o golf. Observe a forma do
«swester» que dá amplos mo-
vimentos. A cintura 6 bem
fina. (Por Grace Thorncliffe).

PARA O JANTAR — «Café
au lait» eis o nome dado a
êste bonito vestido para o
jantar, especialmente para as
noites muito quentes. A saia
é bem larga, com um grande
laço na parte posterior. (Por

Grace Thorncliffe).

ciados de todas as classes sociais,
quo contribuem mensalmente
com quantias que se iniciam «a
casa dos Cinco Cruzeiros, para a
manutenção do hospital, tio mo-
demo gabinete dc Raios X, dos
ambulatórios, das escolas e ga-
binetes dentários, onde centenas
dn pessoas são atendidas diária-
monte, recebendo, quando ó o
caso, remédios c recursos para
viver. Se alguma coisa pode, ain-
du, salvar êste mundo bombato-
viizado, trabalhado pelo egoísmo
e vela maldade, essa alguma coi-
sa será, sem dúvida, a bondade.
A bondade aliada à compreensão
e ü tolerância. Por isso mesmo, a
União dos Discípulos tle Jesus,
que ora inicia uma "campanha de
-novos sócios" com o objetivo dc
conseguir novos associados para
que possa, através das contribui-
ções, aumentar os serviços tle as-
sistència social, é digna do ampa-
ro, do apoio o da íjoci vontade de
todos os que ainda resistem ao
egoísmo o mais feroz do uma
época, particularmente egoísta.

Dez cruzeiros mensais pouco
representam, no orçamento de
qualquer pessoa. Mas centenas
dc dez cruzeiros mensais, daqui,
dali, dacolá, poderão proporcio-
nar a muita gente que sofre nos
-morros, nas favelas, nas ruas
humildes do barracões miserá-
¦veis. um rouco do alívio o um
pouco de consolo. Dificilmente,
assim, deixarão dc atender ao
apelo da União dos Discípulos de
Jesus todos os que têm qualquer
coisa dc bom no interior da pró-
pria alma.

Não sabemos do futuro. Não
sabemos do que nos reserva o
dia de amanhã. Poderia contar-
lhes, minhas amigas, a história
ilo homem atirado a um leito do
hospital, da União dos Discípulos
de Jesus, minado por uma das
mais trágicas enfermidades. Um
doente num leito tle indigente:
Êsse doente, porém, já possuirá
uma das grandes fortunas da
cidade...

Somos Iodos irmãos: só a bon-
dade constrói, só a bondade po-
dera salvar a humanidade. Eis aí,
prezadas leitoras, dois temas 21a-
ra sua meditação nesta luminosa
manhã dc domingo.

CANDIDATA AO TITULO DE «MISS SHOWBOAT» —

Adrienne Falcon, que foi «Miss Chicago» em 1950 e 1951, e
também uma das finalistas para a conquista do titulo de «Miss

Showboat» de 1952, por ocasião da 19» Exposição Nacional dc
Embarcações, em Chicago, este ano. (Foto United Press)
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Renove os encantos de seu Ut... com -ti \

boas roupas de Cama t Mesa d* I
"Çalerta Carioca" - aproveitando ai \
sensacionais ofertas de um departamento l
especializado, tradicional t de %randt '!
conceito no seu gênero desde o» tempot jj
da antiga "Casa Alemã". f

GUARNIÇÃO ÜE MESA \

Em superior lecido granilé 
"La-

' 
pa". Padrão-Jantasia. Tama-
nho: Í//5 x 1,1)0. Com 6 guar»*""""*• mm
GUARNIÇÃO PARA CAMA

Com vistoso bordado em corei
diferentes. Crelone de superior

qualidade.
Cr$195,po

TOALHA DE BANHO

Em lindas cores. Felpuda e ab-
sorvenle. Marca "Artex". Arligo
dc qualidade. CrS 90 "

TOALHA DE ROSTO

Em lindas cores. Felpuda e ab-
sorvenle. Marca "Artex". Arliao
de qualidade. crs 29,5°

Ouvidor, esq. Gonç. Dlaa-Tel.3~.-8H8

PARA A CIDADE — Próprio
para uma tarde dc verão, êste
vestido de «shantung» beige
se compõe de saia e casaco,
possuindo êste a gola qua-
drada e as mangas compridas,
com punhos. A saia é tam-
bém comprida e bem justa
ao corpo. (Por Grace Thorn-

 cliffe). 

Novos costureiros
das princesas

Dois outros costureiros lon-
drinos juntaram-se a Norman
Hartnell, para conteccionarem
as roupas das princesa Eliza-
beth e Margaret, informa de
Londres o BNS.

Trata-se de Hardy Amies e
Victor Stiebel. ambos membros
da hermética Incorporated So-
clety oi London Dress De-
slgners, cujo número de só-
cios, embora não seja obri-
gatòriamente limitado, e dlfi-
cilmente aumentado.

Hardy Amies é responsável
por muitos dos trajes elegan-
tes com que a princesa EU-
zabeth encantou os públicos
canadense e americano. A
princesa Margaret levou con-
sigo muitos modelos de Victor
Stiebel em sua visita a Pa-
ris, recentemente. Foi a pri-
meira vez em que o distinto
e grizalho sr. Stiebel criou
modelos para a princesa, em-
bora venha há muitos anos
confeccionando roupas para a
duqueza de Glouccster. Da
mesma forma que os demais
costureiros, realizou as provas
no Palácio de Buckingham.

ü sr. Sticbol, que 6 sul-aíri-
cano, velo para Londres há
mais de 20 unos, e lutou mui-
to antes de atingir a fama.
Durante a Segunda Guerra
Mundial, fechou o seu atelicr
e incorporou-se às forças du
«Intelllgence», às quais Iam-
bém pertencia o sr. Hardy
Amlcs. Ambos completaram
seu serviço no posto de tenen-
te-coroncl.

para as
festas
de

KANDE sortimento.
Bela e variada

coleção de cores.
Desenhos modernos.

Para "toilettes"

Para fantasias.
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