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O Matutino de Maior Tiragem da
Capital da República

O TBM'1'O —.Previsões ali '2 horas de amanha, no Dis-
trito Federal: Tciiiim» — Bom; nevoeiro. Temperatura — .

Estável. Ventos — Variáveis, frescos—

1'KSH'KKATUKAS MÁXIMAS E MÍNIMAS HE ONTEM:
Universidade Rural, 29,9-18,0; Bangu, 39,6-18,2;
Santa Cruz, 30,4-20,2; Jardim Botânico, 27,7-17,0;
Barfto da Taquara, 28,4-18,2; Ipanema, 26,2-19.-1;
Méier, 30.1-10.8; Pao de Açúcar, 30,2-17,5; Penha,

27,6-18,5 Praça Quinze, 27,7-19,5.
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Acheson aceitou o convite do governo brasileiro
Chegará ao Rio de Janeiro entre os dias 1 e 2 de julho

próximo, em visita oficial ao nosso país
Voará diretamente da Europa, pois irá a Londres e talvez a Berlim no

interesse da segurança coletiva

Nada conseguiram até agora os comunistas franceses

WASHINGTON, 
5 (U.P.) —' O

embaixador do Brasil, si-. Vál-
ter Moreira Sales, disse que

o secretário de Estado, sr. Dean
Acheson, aceitou o convite do
governo brasileiro, para que vi-
site o Rio rie Janeiro, na pri-
meira semana de julho.

Disse o sr. Moreira Sales aos
Jornalistas, depois da entrevista
com Acheson, que o secretário
chegará ao Rio por via aérea

a 1 ou 2 de julho, como con-
vidado oficial do govêrno bra-
sileiro, para uma estada de 4 'ou
5 dias. O embaixador visitou
o secretário para apresentar-lhe
cópias de suas credenciais, e
aproveitou a oportunidade para
faaer-lhe o convite, em nome
do seu govêrno.

. «Sinto-me satisfeito por poder
anunciar que aceitou — disse o
embaixador — e que chegará

MAIS AUTOMÓVEIS DO QUE TRIGO
PARA 0 BRASIL

No primeiro trimestre do corrente ano os
EE. UU. enviaram-nos 52.060.469 dólares em
produtos automobilísticos e< 31.112.189 dóla-

res em trigo

WASHINGTON, 
5 (U. P.) —

Remessas-récorde de pro-
dutos automobilísticos e

trigo para o Brasil foram a
principal característica da ex-
portaçúu norte-americana para
aquele pais, no primeiro tri-
mestre ao corrente ano, segun-
do a mais recente estatística
do Departamento de Comércio
dos Estados Unidos.

A exportação dos Estados
Unidos para o Brasil de janeiro
a marco ioi avaliada em 
207.991.00Ü dólares, para os
quais os produtos automobilis-
ticos entraram com 52.060.469
dólares e o trigo com 31.112.189.
No mesmo período do ano pas-
sado, êsses totais haviam sido
de 38.9ÜÜ.684 e de 1.497.516 dó-
lares, respectivamente.

A grande exportação de tri-
go norte-americano para o Bra-
sil foi atribuída aos efeitos
combinados da escassez de tri-
go exportável na Argentina, e
ua possibilidade de o Brasil ob-
ter o cereal nos Estados Uni-
dos ao preço-teto nas bases do
acordo internacional do trigo.
Em janeiro, a exportação foi de
6.878.774 dólares, em fevereiro
de 11.792.266 e em março de
12.441.149 dólares. Com êsse
aumento da exportação de tri-
go em grão, baixou, entretanto,
a exportação de farinha de tri-
go norte-americana para o Bra-
sil, c-ue fora de 827.071 dólares
no primeiro trimestre do ano
passado e agora baixou para
22.414.

Nos primeiros três meses do
corrente ano, os Estados Uni-
dos mandaram para o Brasil
11.131 cuminhões e ônibus no-
vos, contra 11.875 em igual pe-
riodo de 1951. Os embarques
de automóveis de passageiros
novos totalizaram apenas 3.667
contra 8.920 no ano passado.
Essa baixa no número de veí-
culos exportados foi, entretan-
to, compensada por urna expor-
tação sensivelmente maior de
peças sobressalentes e para
montagem.

Outros artigos de importan-
cia na exportação norte-ameri-
cana para o Brasil no primeiro
trimestre do corrente ano, em
comparação com igual período
de 1951, foram os seguintes:
carvão, 2.496.080 dólares con-
tra 2.391.964; produtos petroli-
feros, 4.108.760 dólares contra
3 420.298; ferro e aço, 9.735.716
dólares contra 5.994.344; ma-
quinaria elétrica, 16.228.265 dó-
lares contra 14.401.326; maqui-
nária industrial, 34.302.506 dó-
lares contra 23.020.900. maqui-
nária agrícola, 2.881.743 doía-
res contra 1.886.408.

Quanto às importações norte-
, americana» oriundas do Brasil,

no primeiro trimestre do cor-
rente ano, foram calculadas em
224.760.000 dólares contra ....
270.988.000 em igual período do
ano passado.

A característica mais notável
dessa importação foram as
maiores compras de minerais
pelos Estados Unidos, regis-
trando-se aumentos no tungste-
nio, manganês, minério de fer-
ro, mica, cristal de rocha e pe-
dias preciosas (entre as quais
figuram os diamantes para fins
industriais). Êsses aumentos,
segundo parece, refletem a pio-
cura de materiais estratégicos

para fins dè defesa, no mercado
norte-americano.

No primeiro trimestre do ano
passado, os Estados Unidos im-
portaram do Brasil ferro fun-
dido no valor de 642.896 dóla-
res; mas no ano corrente e até '

ao presente momento não se
registrou tal importação. En-
tre as importações de minerais
do Brasil no primeiro trimestre
de 1952 figuram as seguintes
.(comparadas com o primeiro
trimestre de 1951):

Cristal de rocha, 638.554 do-
lares contra 268.515; mica,
1.052.352 dólares contra 513.925;
minério de ferro, 2.734.272 dó-
lares contra 1.268.681; minério
de manganês, 471.501 dólares
contra 331.065; e minério de
tungstênio, 1.523.346 dólares
contra apenas 22.048 no ano
passado.

Segundo os últimos dados re-
vistos, as Importações norte-
americanas de café brasileiro
no primeiro trimestre dè 1952
foram .de ..375.467..O20 libras-
peso, avaliadas em 186.580.204
dólares, contra 448.355.870 li-
bras-pêso no valor de 219.613.475
dólares em 1951.

à nossa capital a 1 ou 2 de Ju-
lho. Ê um grande prazer e
uma grande honra para nós».

Fontes bem informadas dis-
seram que Acheson provável-
mente partirá por via aérea,
para o Brasil, assim que ter-
minar sua visita à Europa, nos
últimos diaa de junho, e que
provavelmente seguirá direta-
mente da Europa para o Brasil.
O secretário assistente de Es-
tado para Assuntos Interame-
ricanos, sr. Edward G. Miller,
seguirá para o Brasil com al-
guns dias de antecedência, para
esperar o chanceler. O novo
embaixador brasileiro declarou
que também êle estará no Rio
para a oportunidade.

Acheson irá a Londres e tal-
vez a Berlim, com o objetivo
de reiterar aos berlinenses oci-
dentais o interesse com que os
Estados Unidos encaram sua se-
gurança.

Michael McDermott, porta-voz
do Departamento de Estado
disse aos jornalistas que os co-
laboradores de Acheson suge-
riram-lhe a visita, a Berlim,
que «poderia ser útil para dar
ao povo berlinense nova garari-
tia de. que estamos interessa-
dos nele». Declarou porém que
ainda não foi tomada nenhuma
decisáo quanto 

' à visita a
.Berlim.

Quanto ao cacau brasileiro;
as importações êste ano foram
de 25.579.208 libras no valor
de 6.757.114 dólares, c o n t r a
42.732.706 libras e 14.556.992
dólares no ano passado. Outras
importações vindas do Brasil:

Borracha e balata, 151.598 dó-
lares contra 316.376; sementes
de mamona, 2.034.096 contra

•3.038.472; azeite de mamona,
4.228.745 contra 3.566.338; cê-
ra de carnaúba, 3.690.074 con-
tra 5.619.330; mentol, 497.768
contra 243.737; sisal, 4.401.453
dólares contra 3.440.731; e fi-
nalmente lã bruta, 8.016 dóla-
res contra 639.363 dólares no
primeiro trimestre do ano pas-
sado.

NA SEDE DA ONU 0 PRE-
FEITO CARIOCA

NAÇÕES UNIDAS, 5 (U. P.)
O prefeito João Carlos Vital, do
Rio de Janeiro, visitou a sede
da ONU, em companhia do em-
baixador João Carlos Muniz, re-
presentante permanente do Bra-
sil junto à organização mundial.
O prefeito almoçou em compa-
nhia do secretário geral da ONU,
sr. Trygve Lie.'
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Jacques Duelos será sumariado pelo juiz de ins-
trução Pierre Ja cquinot, amanhã

Praticamente fracassado o movimento grevista objetivando a liber-
tação do líder vermelho

PARIS, 
5 (Edward Korry, cor-

respondente da U.P.) — O
segundo dia de greves comu-
nistas- nfto conseguiu que o di-
rigente comunista, Jacques Du-
cios, fosse posto em liberdade,
e o govêrno anunciou que sá-
bado próximo serão iniciadas
as audiências preliminares do
processo contra êsse chefe co-
munista. O juiz de instrução,
sr. Pierre Jacquinot, que tem
a seu cargo & preparação do
sumário de culpa contra. Du-
cios, em relação com os dis-

túrbios de 28 de maio passa-
do, anunciou que essas audi-
ências começarão sábado em seu
gabinete. Tal noticia foi dada
ao fracassar polo. segundo dia
consecutivo o movimento comu-
nista de greves «pró-libertação
de Duelos», no resto da França
e nesta capital, onde os ope-
rá.rios da fábrica de automó-
veis Renault expulsaram as
«forças de choque» comunistas
daquelas gigantescas oficinas.

Duelos foi acusado de cons-
pirar contra a segurança do

TRUMAN NÀO SERÁ CANDIDATO
Desmentiu os rumores que o davam como
agindo secretamente no interesse de sua

reeleição •»
disse que os democratas estão
no poder a demasiado tempo,
alegando que êle nào está «lia

ASSINATURA DA PAZ EM SEPARADO — O. tre. cha.--

céleres ocidentais e o primeiro ministro da Alemanha Uci-

dental assinam a paz .m separado. Em cima, a esquerda,
Robert Schuman (França), a direita, Konrad Adenauer (Ale-
manha). Em baixo, a esquerda, Anthony Éden assina em

nome da Grã-Bretanha, e, à direita, Dean Acheson em nome
. dos Estados Unidos. — (Foto U.P.). —

WASHINGTON, 
5 — (U. P.)

— O presidente Truman
denunciou, hoje, como pro-

duto de mentalidades deforma-
das, o rumor de que êle está
secretamente conspirando para
conseguir a candidatura à ie-
eleição, pelo Partido Democra-
ta. Disse o presidente que ns-
sistirá à Convenção Nacional
do Partido Democrata, na qua-
lidade de presidente prestes a
deixar o cargo, e somente de-
pois de ter sido escolhido o no-
vo candidato. Afirmou aind*
que o candidato democrata de
1952 não será o atual ocupante
da Casa Branca. Sublinhou aos
repórteres que disso eles podem
estar certos. -

Truman recusou-se a comen-
tar o discurso de ontem do ge-
neral Eisenhower, no, qual êste

putando a candidatura repúbli-
cana. Limitou-se a dizer que
ao povo é que cabe decidir.
Confessou que acompanha cem
certo prazer a disputa entre o
senador Taft e o general, a pro-
pósito da atuação deste quanto
à Força Aérea.

Estado. O governo respondeu-;
à sua afirmação de que não
podia ser encarcerado devido
às imunidades parlamentares' da
que goza com a ordem de fa-
zer-se uma ampla Investigação-
em torno das atividades co-
múnistas po pais. Os operários
não comunistas dentro os 40.(100
que trabalham naquelas fàbri-«
cas, consideradas uma dis*';:
maiores da Europa, emprega-;?
ram as mesmas táticas dos ver||!;
melhos, fazendo frente com seus?
punhos e ferramentas diversas,',
aos elementos de choque co*'
múnistas que pretendiam ocupar
a usina elétrica da fábrica jg
suas numerosas oficinas para
paralisar a produção.

Iniciou-se um grande confli-,
to quando os comunistas ten-
taram obrigar os operários não
comunistas a declarar-se em
greve para conseguir a «liber-
dade imediata de Duelos». Em
muitas das oficinas da fábri--
ca, que ocupa uma enorme su-,
perfieie de terreno sobre a
margem do rio Sena, no su-:
bíirbio dc Blllancourt, os opera-
rios não comunistas impediram
a passagem dos comunistas dis- '

tribuindo murros e pancadas; à
direita e á esquerda. Pelo me-
nos três trabalhadores não co-
munistas sofreram ferimentos.-

TENTA-SE IM ACORDO NA GREVE SIDERÚRGICA AMERICANA

Eisenhoiver define seu pro-
grama político à

Falou a 200 jornalistas reunidos num cinema
da cidade de Abilene, Kansas

ABILENE 
(.Cansas), ü (AFF)

_ O general .Eisenhower üe-

PATRÕES E OPERÁMOS REÚNEM-SE E DEBATEM A QUESfAO,
OBTETIV«4NDO O ESTABELECIMENTO DE CONTRATO PARA POR

FIM A PAREDE
li

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

café Santos «S» para entrega fu-
tura fechou hoje em baixa de
5 a 13 pontos. Foram vendidos
30 contratos,

No mercado para entrega ime-
diata, o Santos 4 colou-se a 53 1|2
cents de dólar a llbra-pêso e os
cafés colombianos a 56 1|4 cents
de dólar, inalterados.

w
Truman declara que não tem planos, por ora, para |f§f|| WÊÊgM, foperários somente através de'ASHINGTON, 5 (U. P.)

Os representantes da in-
dústria siderúrgica e do

Sindicato dos Metalúrgicos, fvis-
tigados pela Casa Branca, para
que cheguem a uma rápida so-
lução em suas divergências sô-
bre salários, reuniram-pe hoje
e tentaram obter um acordo
destinado a pôr fim à greve
nacional de 650 mil trabalha-
dores na indústria do aço.

Respondendo à convocação
feita pelo coluborador presidên-
ciai, sr. John R. Steelman, os
presidentes de 6 das principais
companhias de aço e os diri-
gentes do Congresso das Orga-
nizações Industriais realizaram
sua primeira conferência, desde
que começou aquela greve, se-
gunda-feira passada.

Nenhuma das partes íêz qual-

Outra explosão atômica
Foi a 20.* levada a efeito no deserto de Nevada
— Soldados nâo tomaram parte na experiên-

cia _ Ratos brancos utilizados na prova

LAS 
VECAS Nevada, 5 (U. P.) — Os cientistas atômicos fizeram

- explodir um aparelho nuclear, üs 3h40m da manha de hoje, no
topo duma torre de aço de 90 weíros de altura, na planície de

Yucca, 120 .«iMmetros a nordeste daqui, e o clarão teria suo visto
em Kalispell, Eslado do Moiitana, perto da fronteira canadense a
uma distancia de 1.184 quilômetros. Vol visto também em Los An-
aeles a 400 qitiíômefros, j-ara o sudoeste.

A provada hoje foi a 20.* levada a efeilo no deserto de Nevada
e a 21* »«o território continental dos EE. UU. A Comissão de Ener-
oi,, Atômica declarou que soldados nao participaram da prova, mas
aue foram usados 751 ratos brancos Para fins experimentais. Pela

primeira vez na presente série, o espetáculo atômico foi representado
Vpàra 

casa vazia Las Vegas, jd farta de espetáculos atômicos, „_o
deixou a cama para. ver a prova e neio havia turistas, »'*"? ™°s>
nem2no» telhados dos edifícios. A explosão não foi nem sentida nem
ouvida aqui,

quer comentário a respeito da
possibilidade de um acordo.
Primeiramente, eles reuniram-
se com o sr. Steelman, que as-
sinalou a «grande importância
de encontrar uma rápida solu-
ção para o conflito trabalhista,
entre empregados e emprega-
dores».

A seguir, mr. Steelman reli-
rou-se e deixou-os «frente a
frente».

O presidente Truman, por or-
dem de quem foi convocada a
conferência, hoje, declarou que
não tem, por agora, nenhum
plano para fazer frente às gre-
ves nas indústrias vitais do
pais.

Falando aos jornalistas, aíir-
mou Truman que não sabe se
será necessário uma legislação
adicional a êsse respeilo.

Contudo, os círculos do Con-
gresso acreditam que tal legis-
lação é necessária. Uma das
propostas nesse sentido apre-
sentadas permitiria ao presi-
dente da República ocupar as
fábricas, após uma notificação
com 7 dias de antecedência, se
a ameaça de greve «puser em
perigo a saúde ou a segurança
ou os preparativos de guerra».

O Congresso poderia vetar a
expropriação dentro de 15 dias,

a contar do ato de notificação
do presidente. ,-';'-,

Uma segunda proposta decla-
ra que o govêrno somente po-
deria ocupar uma fábrica ou
uma indústria durante um pe-
riodo de 80 dias, a não ser que
o Congresso prorrogue tal pe-
riodo. Durante o período áe
ocupação, a Junta de Emergen-
cia Nacional, integrada por 7
membros, interviria para bus-
car solução para a disputa, po-
deria modificar os salários, com
a aprovação presidencial, mas

sindicatos. . . ..
Entretanto, a subcomissão ju-

diciária da Câmara dos Repre-
sentantes arquivou longa lista
de projetos de lei destinados a
censurar ou levar a julgamento
político o presidente Truman,
por causa da ocupação das in-
dúslrias do aço ou oferecendo
emendas constitucionais, que
negariam autoridade ao presi-
dente para a ocupação de pro-
priedade privada.

finlu, hoje',' seü programa poli
tico, numa entrevista k.impren-
sa, concedida a. 200 jornalistas,
numa «sala de cinema du sua
cidade natal.

Esse programa pode se resu-
mir assim; em politica inter-
na, o general, se for eleito,
trabalhará para assegurar ao
máximo a descentralização go-
vernamental e procurará redu-
zir ao mínimo os controles fe-
derais e as despesas federais.

Em política externa, o gene-
ral Eisenhower se conformará
oom o que ele já denominou de
«o interesse nítido, dos Estados
Unidos». Esse interesse, bem
compreendido, exclui, na sua
opinião, toda possibilidade de
Isolacionis.mo.

Para atingir êsses objetivos,
Eisenhower apelará para os «me-
lhores cérebros» que puder en-
contrar. Dêsse modo, indicou
que consultara tanto o general
Mac Arthur como o dr. Ralph
Bunche. Todavia, o general se
declarou formalmente contrário
a qualquer ação suscetível de
ampliar o conflito da Coréia.

Flnaln-ientCj. Eisenhower decla-
rou inequivocamente que agora
estava-'empenhado na batalha,
eleitoral e que pensava em lu-
tar com todas as suas fibrçaS, ,
átó à- vitória final.

Panamericanista
AUIl.ENE (Kansas, Estados

Unidos), ó (U. 1J.) — Eisenho-
wer, em sua primeira conferên-
cia de imprensa, como político,
declarou que «sou devotado *
Idéia do pannmerlcanismo. Cer-
tamente precisamos manter coe-
so êste continente», Com essai j
palavras, definiu sua posição •
quanto à política norte-ameri.a.-.,
na, no que. tange ãs outras (te-
públicas do Hemisfério Ociden--
tal, ao ser interrogado sóbre ó*-
assunto pelos jornalistas. ¥gs|

Protestam os_g. Ul). perante a Uio Soviética
Reclamaram contra o abuso de bloqueio russo a um

bairro norte-americano de Berlim Oriental

Intensif ieadas as medidas de ^^^Z*^^™0* 
'

sequestros levados a efeito pelos comunistas alemães
actI . _ .. '_«. ..„_. Boimva doente. A rei

APROVADO 0 CRÉDITO DE
6.400 MILHÕES DE DÓLARES

WASHINGTON, 5 - (A. b'.
p.) — A Câmara, dos Repre-,
sentantes aprovou esta tarei»»,
e enviou ao Senado, o proieto
do lei autorizando a abertura
de créditos dc fi.'U0 milhões do
dólares, para o programa -.la,
ajuda militar c econômica ao
estrangeiro, para o próximo
ano fiscal de julho de 195,' a
julho de 1ÍI53. Êsse proveio,
aprovado por «.'«SO votos conti*
115, após breve debate, è iri-
ferior de 1.468.750:25(1 dólares A
cifra que o presidente Truman
pedira ao Congresso."
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Em Portugal o
«Almirante Sal-

danha»
Homenageado o seu
pessoal pela Marinha

portuguesa

inihi; 01
•iilimrtln I *
• '¦' ''-1-«

LISBUA, 
5 <A*T> — O «o-

mandante e i. ofieialliliule
d» navlo-et-u-il» brimilciro

«Almirante Snlilanliii», foram,
hoje, hiimenageaduii, peln Ma-
rlnluv pnrtiiRtie-in, nom uni al-
m<K'o, ofereiiid» nu Palácio
ruim, em Hltilnt Toiiinnim
purtn iiii mlinAv". '«I<*ni *'-"* hu*
iiipiihrciiiIok, ou mliilNlrii ilu
Marinha i» B»t«Hl(tolrOI| «
•imlmKiiiliir ilu Hnmll «• kiihii
e»pil»HN, UNKllll lllllllll llilll» |iu-
ttlllM IlHVIll».

I>;iii|iiiintii Inhii, im it ii uni iin-
*,ii.rlnlui-i liriinlli<lrim i|lli* vlll*
Jmiii iiii •AlinlritiilK KiiIiIiiiiIiiih
flM lllll IflTllIlIllf llll Al ««'Mlll l|l>
Alfflll' lllll* »''ll- t'illl-|!M« |llll"-
lllltililllli flU* llii"< BfMMiròlW
i.utii  iiiii nlniAljii ili' 1'iiiifrn.
ll Mll/IM i,M

A ImiiIc, » ihiiIiiiUiiiIii ilu
llni-ll i.iM.i.n n«« u.iiniiiii.

IIHI iil>llll4-lllll»,

BERLIM, 
5 — (De Josepli (irigg,

correspondente da üitiíed. Press)
— bs Kstados Unidos protesta-

ram perante a Unlfio Soviética pelo
bloqueio russo de um bairro norte-
americano na Berlim Oriental, e ao
mesmo tempo a policia de Berlim
Ocidental intensificou suas medidas
de segurança, depois de vários ti-
rotelos e ;equestros por parte dos
comunistas. Cecll Lyon, diretor de
serviços do alto comissário norte
americano, transportou-se ao quar-
tel general soviético, para en-
trej-ar a nota de protesto pelo blo-
quelo cle Stelntuecken, distrito
onde residem 160 pessoas, que «les-
de domingo último nfto podem rc-
ceber alimentos e outros abasteci-
mentos Ue Berlim Ocidental, devi-
do ao bloqueio soviético.

Ontem, o.s Estados Unidos deiiun-
ciaram energicamente a agxessfto a
uni membro de uma patrulnu nor-
te-ameiii-ann, que foi baleado por
um pnlW-Ial da Berlim oriental. A
pollcln ocidental de Berlim, poi
sun ve/, aumi-nimi as medidas de
lOguranf-n pnrn Impedir novos Inol;
dentoi cm rolm-do com o "bluiiuoln
pi-oBròímlvoV cln oldotld por parta
(lox eiinuinlNtiiM, A ulliidn pollcln
iiunianiuu o nunioro il» huiih imn u-
Hun, «> OlOVOU inilii .'«Hl II Miillli-lii
dp H'lr|«Hli'ii IHiIIuIiiIn HUM lUHlllil*
nAIiih ii i imii.• eni iu niiiliiin hn «>•
Iiiich iin llnillm, ii fim «li* i»"l"
nvliui1 iiipiiiiiiHi-iii"- qunndn it vt-ii>
flan ií ni iiuviiN nin" iin -vir!''in in
IgUlIili-tlt. HBlinOlOU i|iu* liiilinlliii»
lll' lll'/, IlUIIIDlUi l'lll HU|!IIIHIM'll», ll
Kliii An I rui ll ll /Hllil, S lliniifi» t|UB
01 lilllllilu» i|llM n-lllMiliilll il Ulllíl*
«flHiii lliiinliiMríii- iliiiiiiHi' il HoH«*«

A llollH |i««-iiil». lilIfjltltlM ttlUtit
iImn niiniilii», •utllliidii» |i-»l« l'i'

licia da Berlim Oriental, seques
traiam um homem na Berlim Ocl-
dental, para o que penetraram cln-
quenta metros dentro do setor
francês. Igualmente os russos de-
tiveram uma mulher no distrito
de Spnndau, que pertence aos bri-
tânlcos. Além do soldado norte-
americano ierldo ô bala pela poli-
cia da Berlim Oriental, cinco sol-
dados russos abriram fogo ontem
contra um grupo de 30 pessoas da
Berlim Ocidental, em virtude de
uma disputa sobre o-limite da zona
soviética no ponto onde passa pelo
cemitério.

Os russos acederam em retirai
os soldados e policiais que guar-
neclani o cemitério, porém, aflr-
maram que a metade do mesmo se
acha na zona soviética. Contudo,
os comunistas deram sinais de
afrouxar seu rigoi bo completar-se
o terceiro rila do cerco britânico
da rtUllo de Berlim. Um oficial
russo .ouo comanda u guardo de
_ü homens tloslncudos na emissora,
solicitou umn entrevlstu com o co-
nmndanto ilus iroiniH brllftnlCMj
que Hlllnii. 0 onlflclo. SoRunrin n
polida nillltni ocldpnlnl, o oficial
riiHio (iciliu B-Jrmliioo puro uno »e
iIpIniihhp entrai' um medico no tal-
flflu, n rim de «tendei' n um» dan
ompregad-i dn smliíot-H õu» »«

CAI 0 PREÇO DO CACAU
NHVA VOHK, fi (U, IM -¦ O

|ilin;ii ilu iiiiHMil paru »lill'i'HH Iim1'
.imi.i ciilii 'Áh piiniii" iiíiih 
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pnr Illu tt •"• pi''.'» liifl»HiM»i

achava doente. A resposta brltãni-
ca íol de que a mulhei enferma
tinha Inteira liberdade para aban-
donar o prédio, porém que nin-
guem de fora entraria no mesmo.

O prefeito da Berlim Ocidental,
sr. Ernst Reuter, em discurso pro-
nunciado perante a Câmara Baixa
do Parlamento da Alemanha, Ocl-
dental, afirmou que os aliadoSQcl-
dentais manter-se-So firmes diante
das prpvocações e do bloqueio so-
vlétlcos, defendendo a todo custo
os direitos dos berUi-enses,

SYNGHMAN RHEE RESPONDE
AO PRESIDENTE TRUMAN
PUSAN, Coréia do Sul, 5 —

(!•_ pi _ o presidente Svnií-
man Khee, da Coréia do Sul,
respondeu, hoje. íi monsanem
do presidente Truman, em que
("sle exprimo «choque e capim-
to» ante a pi-Iho pòlUIcá na i™-
píibliea dn Còrfttai segumlo fon-
te dn embaixada hór.to.amorlfiR-
nn. O iitlormnnto nAn revolmi
o eontofido dn reaponln il« Rhtitt
n mita da Truiwin. Anterior-
menle, a AüotràHa havia «""'¦•
gue umn noto formal n IHiee,
de protíito Dontra n 'lei'lni"i>
tjfto Un lei rtiàrõJal a n prluilo
de onlo tiiniiiliiiin dn Ananni*
lilí'1'i Mm iiiiml

I

CHAMADO DV. VOLTA A
MOSCOU — O embaixador
soviético na lnf*laterra, Geor*
gi Zarubin, que foi tubila-
mente chamado de volta a
Moscou, «m caráter definitivo.

 (Foto U.P.).

I
í_l HOS -Dr. Gervois
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BANCO M0SC0S0 CASTRrU
RUA DA ALFÂNDEGA, 51 ti

. 
*-,. MW**W* . .: ¦ .'-.- .¦ ¦-..¦,-..-, ¦¦-.-. .._-;-,__«¦__¦:.___;¦_¦_ - ^., i'

» .uiiw^iiiiiiiiiiKMíiWffliril
''V***^*-*^1'- - —



•' i ¦-! íi -ITT '¦¦/""¦ 
i r1n'riifrW-|ffiffl'^n^^ -»n..>>inl»«»iiTii_.iih««>i_i'i^ii»miltt<__«Mia».,

^¦mmj*,t

'•

£^T-_!Z_
~»><I• JIWl'lfe.W*!._«IJ>*>«y.-.''-U.---... --'-

Prilneira Seção — Segunda Pági-iô. DIÁRIO DE NOTÍCIAS

PRONTO 0 RELATÓRIO SOBRE A CLASSIFICAÇÃO E OS PREÇOS DOS HOTÉIS
Sexta-feira, 6 de Junho de 1952

E PENSÕES
íJê, ria'; Câmara Federal, .um

griÍBO.dé deputados inimigo das
definições claras e-das atitudes,
a áescoberto .'¦• Se aparece, no
plenário, um projeto que é as-
sunto de controvérsia política,
de_i.es que dividem a opinião
pública ém dois blocos antagô-
nicoS, o bando cauteloso sugere
-OJÍS. para o mesmo votação se-
creto.:•¦_.' uma atitude feia. E
procedendo assim, os amigos da
maiitifestação escondida compro-
metem o próprio Parlamento: é
coiâo se estivessem com mêdò
de^eyelar à Nação os pontos
de Vista ,que mantém a respeito..
de tal ou qual problema. Um
deputado não pode ter tais cau-
telas, nem deve temer a reper-
cussão cá fora de suas atitudes
no plenário ou nas Comissões.

CAU TE L A
Anão ser que essa atitude seja
ditada, não por uma consciên-
cia livre e honesta, mas por in-
junções subalternas.

'•¦'*.*

A votação a descoberto de'
projetos de lei de caráter po-
lêmiço e político traz a vanta-
gem, inclusive, dè definir as vá-
rias correntes de opinião que se
.enfrentam no Congresso.- O po-
vo, que 6 quem faz o Legisla-
livo, tem todo interesse em sa-
ber se os eleitos estão realmen-
te defendendo na Câmara e Se-
nado os postulados e diretrizes

Joel Silveira
aos quais juraram fidelidade no
ardor das campanhas eleitorais.
Não é justo, portanto, nem de-
cente, que uma minoria de va- ;
cilantes e receosos mande apa-
gar as luzes do plenário para
que possam exercer de coração
sossegado as suas funções, lon-
gè de olhos abelhudos e in-
convenientes. Uma tal covardia
de atitude não fica bem em pes-
soa nenhuma — e fica mais feia
ainda naqueles, como é o caso
dos senadores e deputados, que
são obrigados a prestar cons-
tantemente ao povo contas cia-
ras e honestas.

Ao prefeito Interino, o secretário de
Agricultura apresentou, ontem, o tra
balho realizado par uma comlssBo mis<
ta, composta de servidores da Prefei'
tura e representantes do Sindicato de
Hotéis e Similares do Rio de Janeiro,
cuja finalidade é a de estabelecer um
sistema de classificação dos hotéis ,_.  _._ _
pensões do Distrito Federal. O traba- ,.  -«•.•foi» fl ull.!
&«__."& £^°d£TZ Declara o sr. Benjamin Cabello que tomara medidas W """^^
feí5__!_^^^ííí:_^SÃS: do custo de vários produtos — Serão tabelados a manteiga e o q««"J"'"

;— ¦ 
•: Foi entregue, ontení, ao prefeito interino

será encaminhado à GOFAP
tos, uma \.z que 'a Lei do Inquilina-

bém ao plenário que, na próxima re-
união do Conselho, será por êle apresen-
tado um tabelamento fixando os preço»
máximos para a manteiga e o queijo
de Minas, a fim de neutralizar a eleva-

¦ cao arbitrária dos preços desses dou
produtos, — fato esse que estimularia
o incremento de sua produção com o sa-
orifício do leite para a população.

COOPERAÇÃO PARA IDENT-- •
FICAR OS FALSOS

FISCAIS»
O Setor de Fiscalização da COFAP-—•___. ~ m* j _. O Setor ae r i__miúttvuw ¦.__. ^-v_-*v_-

to, ,m vlgor .tribuiu à'«*¦<* Minas — Pedida a cooperação do comércio para a identificação aos [^gg^gffl Sgei
municipal competência para arbitrar os
aluguéis de quartos e apartamentos dos __
hotéis e pensões.

Êsse trabalho deverá ser remetido a tica de abastecimento e pi-Cos do
COFAP. , governo, pelo senador Hamilton No-
MEDIDAS PARA CONTER A ALTA '-Ueira e pelo vsreador Maria Mar-
DO CUSTO DE VÁRIOS PRODCTOS

O presidente da COFAP, na reu-
nião de ontem, referiu-se às criticas
feitas, no Senado è . na Câmara Le-
glslatlivã do Distrito Federal, à poli-

falsos fiscais

JOE WALCOTT MANTEVE 0 mu.. MUNDIAL
. - 

¦• *

Vencido Ezzard Charles após 15 renhidos «rounds» — Unânime a deci-
são dos jurados — Vinte e cinco mil pessoas assistiram à luta

(U. P.) —
FILADÉLFIA, 

5
O campeão mundial de box

Joe .Walcott manteve seu títu-
fo ao vencer por decisão, esta
noite, a Ezzard Charles.

O encontro teve lugar no
Grande Estádio Municipal des-
ta cidade perante 25.000 pes-
soas. A decisão tol unânime,
tendo os três juizes dado o
seu «veredlctum» favorável a
Wal-Ott, embora por pequena
diferença. Dois dos três jura-
dos-deram 8 «rounds» para
Walcott e 7 para Charles, en-

quanto o terceiro deu 9 para
o vencedor e 6 para o vencido.

Walcott lutou 65 vezes e
venceu 48, empatando duasve-
zese perdendo 15 pelejas.

IPASE
EDITAL.

Homologados os resul-
tados da prova de Ma-
temática do concurso

para operador
A CHEFIA 

* CO SERVIÇO DO
PESSOAL, DO IPASE, LEVA AO
CONHECIMENTO DOS INTERES-
SADOS QUE O SR. DIRETOR DOS
SERVIÇOS GERAIS DE ADMINIS-
TRACAO HOMOLOGOU O RESUL-
TADO DA PROVA , DE MATE-
MATICA,. CONFORME RELAÇÃO
/ UXO:

a — Rubidie Silva, 96; 157 —

Elisa Lopes, .6;, 133. — Maria da
Glória R. Magalht-es. 94; 138 —

Paulo Nascimento Rosas, % 94; 32
«-- Alice Padilha.Areias, 90; .48 —».
Orminda de Carvalho, 90; 99 ¦—

Idalina .Marques,. Sf); ,114 — Lucy
de Oliveira Dias, 90; 212—- Dd-
ma Bezerra da. Silva, 90; 10 —
Hugo Vlanna, 88; 2i -— Liseti
Bóbba, 88; 54 — Nadir da Silva
Pinheiro, 88; 152 — ConcelC&o Tel-
xeira Dias, 88; 72. — Ilza Terezi-
nliaJ. Menti, 86; 95 — Iolita Cor-
rêa Machado, 86; 96 — Dorotéa
Detentas- Freaza, 86; 225 — Lu-
dana Barbosa Andrade, 86; 4 —
Edméa Lourenço de Brito, 84; 43

 Maria Celeste C. Souza, 84;
44  Martn Miranda Bastos, 84;
107 — Leda de Paula, 84; 122 —
Arlette NaRcimcnto Caldas, 84; 151

 Terezinha Jesus P. Roque, 84;
83 — Maria Eugênia O. Fraga,-
82; 119 — Dca Souza e Silva, 82;
125 '— Carmen Castro Fernandes,
82; 168 — Edison Oliveira Viana,
82; è — Rcjiine Salgueiro Garcia,
80; ;47 — Inea Fonseca do Ama-
ral,'80; 104 — Edna Andrade de
Morais, 80; 13 — Alzira Nunes
Coelho, 78; 97 — João Procôplo
C. lúnior, 78; 109 — Oliveti C.
AzeVedo, 78; 159 — Ivone Aquino
Moura, 78; 203 — Namtr Pereira
Pinto, 78; 118 — Joadlna Fortu-
na Maia, 76; 134 — Gyzete dos

' Reis, 76; 11 — Lourdes dos San-
tos Barros, 74; 34 — Nilza da Sll-
va, 74; 46 — Iara Batista, 74; 63'h'-  

Walter Temporal M. Filho, 74;
1 1 —! J_.net Tristão, 70; 26 — Lia

Cezar da Silva, 70; 51 — Nicea
Augusta Camacho, 70; 149 — Ma-
rianfi B. Burlamaqul Resende, 70;

i. 156 »—• Aristides do Faria, 70; 25
 Paulo Marcilio Barcelos, 68; 30

— ¦íerezinhà G. Albuquerque, 68;
| 45 -f- Bcrnardete Nascimento Coe-

lho,'68; 59 — Neusa Colares da
Rociia, 68; 15 — Jorge de Almel-

- da, 66; 31 — Jacyr Nunes de Al-
meida, 66; 198 — Nilza de Almel-
da -nanze, 66; 210 — Hercira Tos-
canq de Brito, 66; 35 — Helena

; M. C. Branco Sampaio, 64; 61 —
'¦¦ 

Kediva Drumon, 64; 56 — Nice
: Rosa Gomes, 62; 57 — Ivonete

Bartolomeu Lima, 62; 68 — Artu-
rina- Goulart Leão, 62; 164 — Cia-
rlce.C. Albuquerque Lima, 62; 23

l  Benito de Vasconcellos Reis,
60; fe8 — Aríete Coelho Abrantes,
60; 123 — Maria Aparecida Alcn-

. car, «60; 161 — Accly Ribeiro, 60;
170 :— Nilsa Maria P. Silva, 60;
a —» Neusa Consolação B. lava-
res,-58; 20 — Dagmar dos S.
Braid&o, 58; 193 — '.íaldo Barba-

| lho-Lopes, 58; 115 — Luiza Mon-
tetro Guedes, 56; 192 — Aldtna
Baumann das Novos, «56; 6 — Al-
cinda Magalhães Chaga?, 54; 82 —
Angela da Silva Orsolon, 54; 120

Itacy Peixoto, 54; 169 — Edlth
Martins, 54; 40 — Maria Helena
do Oliveira, 52; 236 — Noemla

:•¦ Moutinho Ribas, 52; 38 — Pauiu
da Kobrcga Vcrcs, BO; 41 — Mar-
sarlda Baz.anlo Russo, 50; 60 --
Lontra Rocha Gulmnrften, 50; 112

Eunice Mencz.B Braga, 50.

Rio de Janeiro, 4 do junho do
l___t'.(«) ALCINhO PÀCI-BCO

Chefe do florvlço do .'«íNoal

JOe Walcott, que conservou o titulo mundial de box.

NOTICIÁRIO DO EST. DO RIO
REVERTERÃO PARA A UNIÃO

TODOS 08 DIREITOS E

GARANTIAS
Feio governador do Estado do Rio

foi sancionada Lei da Assembléia Le-
Klulativa que autoriza o governo do Es-
tado a renunciar, em favor da União,
todos os direitos c garantias de que
dispõe em virtude dos contratos fir-
mados com The Leopoldhia Railway
Company Limited, devendo ser ulti-
mada & UnlSo a transferência do sis-
tema ferroviário daquela Estrada, na
conformidade do acordo celebrado em
Londres, a 26 de maio de' 1949. De
acordo com a lei em causa, a desis-
têncla dos bens reveislvels ao Estado
fica condicionada ao cancelamento dos
débitos que a Companhia Cantareira
Viação Fluminense, hoje Serviço de
Viação de Niterói e São Gonçalo, tem
para com The Leopoldina Railway
Company, ficando a estrada obrigada a
continuar a manter por sua conta os
serviços de conservação das cancelas,
pagamento dos guardas de cruzamento
i passagens de nivel nas estradas es-
taduais. Do instrumento ainda deve-
rá constar que quaisquer obrigações do
Estado, porventura existentes, serão
transferidas para a responsabilidade da
União, bem como deverá a in.porti.n-
cia correspondente ao valor dos direi-
tos do Estado empregada em melhora-
mente, da rede, instalações e material
rodante, existentes no território flu-
minense.

Chamados ao Ministé-
rio da Viação

¦ Estão sendo chamados ao Serviço de
Comunicações do Ministério da Viação
os srs. Godofredo Viana .Costa, Am&n-
cio Ferreira da Silva Roriz e Vitorino
Romeiro da Silva, e á Divisão de Or-
çamento um representante da Estrada
de Ferro Sorocabana.

Não, tem amparo em lei
a pretensão

A Administração do Pôrto do Rio
de Janeiro dirigiu, ha algum tempo,
ao Departamento Nacional de Prevl-
dêneia Social uma consulta sôbre a
possibilidade do Instituto dos Mariti»
mos descontar, em fichas de pagamen-
to de aposentados, as Importâncias re-
ferentes a responsabilidades por extra»
vio de mercadorias, a que estfto sujei-
tos os empregados da citada Adminls.
tração. Agora, em face do parecer da
Justiça do Trabalho, o diretor do D.
N. P. B. despachou o proceso. consi-
derando tal pretensão sem amparo na
heü. ¦

Amanhã a Páscoa dos
Funcionários do

, Itamarati
Reallza-se, amanhã, fts 8h30m, no

Palácio Itamarati, a Páscoa dos Fun-
cionários do Ministério do Exterior.

. A missa será celebrada no salão de
conferências da Biblioteca do Itama.
rati. '

Assiduidade obrigató-
ria imposta pela Justi-

ça do Trabalho
VAO DISCUTIR O ASSUNTO OS
DIRIGENTES DOS SINDICATOS

Os dirigentes de diversos Sindicatos
sediados nesta capital vão reunir-se,
segunda-feira, às 18 horas, na sede
do Sindicato Nacional dos Aeroviários,
com o intuito de em "mesa redonda",
discutir-se a cláusula da assiduidade
integral nas questões oriundas da Jus-
tica do Trabalho.

Os Sindicatos que já aderiram a essa
reunião, que será presidida pelo depu-
tado Lúcio Bittencourt, aulor de um
projeto no Parlamento Nacional, que
visa a extinção daquela exigência, são
os seguintes: Bancários — Construções
Civis — Gráficos — Metalúrgicos —
Móveis de Fibra e Junco — Bengalas
e Guarda-Chuvas — Grupo Light —
Empregados no Comércio Hoteleiro e
outros.

tins. O ir. Benjamin Soares Cabello
começou dizendo qua julgava conve-
nlente e oportuno responder a esses
dois representantes do povo, nos quais
reconhecia dois homens de hem, p«a_
informá-los de que não é por prazer
e nem por leviandade que a COFAP
se vê, muitas vezes, forçada a proce-
der a um [.ajustamento de preços. «Só
deliberamos nesse sentido — frisou o
presidente da COFAP — quando so-
mos solicitados a examinar a situação
dêste ou daquele produto, convindo es-
clareccr que quando cortas classes se
dirigem S COFAP pleiteando o exame
dessas questões, ê porque as condi-
ções do mercado já superaram as pos-
sibilidades mlntnnns . máximas comer-
ciável». O sr, Benjamin Soares Ca-
bello declarou que qualquer homem de
bem se sentia satisfeito ao trocar
Idéias com homens como _ senador
Hamilton Nogueira c Mário Martins,
de cujo patriotismo não se poderia du-
vidar. E era necessário que esses dois
representantes levassem em conta a
conjuntura econômica do pais, cuja
normalir.açfto não podará ser obtida
apenas com o que se fizer no setor
do abastecimento e dos preços.

Tomou posse o presi-
dente da GAP da

Leopoldina
No salão nobre do Ministério do [ra-

balho tomou posse, ontem, do cargo de
presidente da Caixa de Aposentadoria
e Pensões da Leopoldina, o sr. Inüo
Batista Martins. Falaram, o ministro
interino, sr. Osvaldo Carijó de Cas-
tro, e o empossado.

«Uma série de fatores poderosos, que

na questão do abastecimento e dos pre
cos, e tais fatores escapam à nossa
akáda. Não atuamos. Camente, 

«Obr.
as origens, mas sôbre os efeitos».

ConcluiuTsr. Benjamim Soares Ca-
benondecl_r°ando que 9%™$_$$£
presentes reclamam ,mf'?,da„*L 

""«cúcfió
e que a COFAP vai pôr em Betm«o
um processo de se conter a alta do

custo de vários produtos dentro da
f.rmul- C. D. L. (Custo. Desusa e
Lucro), devendo o projeto ser trazlda^
na próxima reunião, ao Plenário, para
aprovação urgente, a fim de conter a
onda altlstá, até que os ««"n0»8^
o congelamento geral estejam conclui-
d°S' 

PROBLEMA DO LEITE
O presidente da COFAP. na rtunl&o

plenária de ontem; referiu-se ao prome-
ma do leite nas principais zonas produ-
toras do pais, acentuando que a crise
dês30 produto tem como fator dos ma s
responsáveis pela perspectiva de uma ai-
mtnuição do leite para o consumo da
população a aquisição do produto por
determinadas empresas que o Industria-
lizam nas próprias zonas de produção.
Hà a considerar ainda a tendência para
a produção em grande escala de queijo.
A COFAP não está Indiferente ao assun-
to e 1á começa a pôr em execução as
medldns reclamadas para salvaguardar
os Interesses da população. Assim, Ja
oficiou o referido órgão A Companhia
Nostl* S. A., determinando que essa
empresa só poderá industrializar cin-
quenta por cento do leite adquirido, sen-
do obrigada a enviar a outra metade
para o Distrito Federal, tn-nníiara

O' presidente da COFAP Informou tam-

órgão que estão agindo entre os varejis-
tas desta capital.

Para isso informa aquêle serviço o
seguinte:

a) _ as antigas carteiras emitidas
pela extinta C. C. P. estão proscritas,
não mais prevalecendo em hipótese ai-
numa. Essa espécie de carteira ê fácil
de «er conhecida, pois, além da côr
azul-marlnho, era timbrada pela C. C.
p . u)  as novas carteiras de agente
de" 

'fiscalização da COFAP, que já estão
sendo conferidas a cidadãos idôneos, de
acordo com a lei, têm características
absolutamente diferentes das antigas
emitidas pela C. C. P. Sua forma ê de
um cartão, côr verde claro, com a ex-
pressão «agente de fiscalização da CO-
FAP» em letras vermelhas, eom a assl-
natura do portador, do presidente ds
COFAP e do chefe de Policia, e tôdat
emitidas com data de 25 de abril dê»'
te ano, em diante.

ABERTURA DE PROPOSTAS
Será realizada, amanhã, as . horas,

na sala do plenário da COFAP, a aber-
tura das propostas para a compra d.
1 500 toneladas de manteiga e 100 to-
neladas dc leite em pó, de acordo com
o edital de concorrência administrativa
publicado no -Diário Oficial» de 1» de
maio do corrente ano.

BARRACA PARA VENDA DE
TECIDO POPULAR

Com a presença do sr. Benjamim 6oi-
res Cabello, presidente da COFAP, do
hora", uma barraca para venda de teci-
Setor de Tecidos daquele órgão, e auto-
ridades. será lnntigurB.In. hoje. ts .
horas, uam barraca para xendn de teci-
do popular, a primeira do gênero.

A barraca está Instalada á praça Mu-
nicipal, fins da rua Camerlno.

Juízo de Direito da Segunda Vara Cível do Distrito Federal
Edital de Citação, com o prazo de 60 (sessenta) dias

O DOUTOR SEBASTIÃO
PEREZ D1MA, JUIZ DE
DIREITO DA SEGUNDA
VARA CÍVEL DO DIS-
TR1TO FEDERAL, CAPI-
TAL DA REPUBLICA DOS
ESTADOS UNIDOS DO
BRASIL

FAZ SABER

NOTICIAS DA AERONÁUTICA

FOI A MINAS O MINISTRO DÀ AERONÁUTICA
Visita de inspeção ao aeroporto de Juiz de Fora — Portaria alterada — Exoneração

de instrutor — Requerimentos despachados pelo titular da pasta
Acompanhado do coronel avlaaior

engenheiro Jussaro Fausto de Sousa,
diretor de Engenharia da Aeronáutica,
o brigadeiro Nero Moura realizou, pe-
la manhã, de ; ontem, uma visita de
inspeção ao aeroporto de .luiz de Fo-
ra. A visita do titular da pasta aque-
lo campo de pouso teve como objetivo
a realização de estudos para a exe-
cução de reformas e melhoramentos
de que o mesmo está sô ressentindo,
trabalhos que serão executados peia
Diretoria de Engenharia.

Integrando a comitiva do ministro,
viajaram, além do diretor de Enge-
nharia, o coronel aviador Darlo Ca-
valcantl de Azambuja, chefe do Ga-
binete; capitães aviadores C.elso Hien-
dlmayer de Macedo e Antônio Henri-
que, ajudaçte de ordens do ministro e
o engenheiro José Machado, diretor de
Divisão da Diretoria de Engenharia.

ALTERAÇÃO DE PORTARIA
Tendo em vista uma proposta do Es-

tado Maior da Aeronáutica, o mlnla-
tro assinou portaria, resolvendo fazer
uma alteração no número 3 do itim
II, da portaria número 98|G2, de 12
de maio de 1949, cuja redação passa
a ser do seguinte teor: «3. A Comis-
são Examinadora, composta de quatro
oficiais — um do Estado Maior da
Aeronáutica, um da Diretoria do Pes-
soai, um ala Diretoria de Saúde e um
da Diretoria de Ensino da Aeronáu-
tica — designada pelo chefe do Esta-
do Maior da Aeronáutica, a quem íi-
cará subordinada, encarregar-se-á da
organização e do julgamento das pro-
vas».

ATO_ DO MINISTRO í>
O ministro assinou ato, resolvendo

exonerar das funções de instrutor da
Escola de Aeronáutica o primeiro te-
nente aviador Luis Felipe de Albu-
querquo Júnior .

REQUERIMENTOS DESPACHADOS
Ò ministro despachou- os requerlmen-

tos das seguintes pessoas: Paulo' José
Alves, Fausto Améllo da Silveira
Gerpe e Orlando Doval Nogueira —
«Deferido»; Mercides da Rocha Pacha-
co, sub-oficial Elcerlo Scarincl, sogun-
do tenente Antônio Duarte e Eurico
Carneiro Campos e Lourenço de Sousa
Dutra —' «Indeferido».

DESFAC-fÓ COM O
MINISTRO

O ministro recebeu pnra despacho,
cm seu '.ablnetc, o major brigadeiro
Vasco Alves Seco, chefe aio Estado
Maior e o coronel aviador cngennalro
Jussaro Fauslo dc Sousa, diretor do
Engenharia da Aeronáutica,
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aos que o presente EDITAL vi-
rem, ou dele conhecimento tive-
rem, que a êste Juizo foi reque-
rida uma Ação Cominatória, cn-
tre partes CARLOS CEZAR DE
SOUZA o AGESILAO SÉTIMO
PEREIRA DA SILVA e sua mu-
lher e outros, o seguinte: Ficam
citados por EDITAL os senhores
AGESILAO SETIMÒ PEREIRA
DA SILVA e outros, IVONE SIL-
VEIRA DA MOTTA PEREIRA
DA SILVA, residentes na cidade
de PONTA GROSSA, no Estado
do Paraná, — JAREAS MEIREL-
LES, o sua mulher dona EDYR
PEREIRA DA SILVA MEIREL-
LES, residentes cm lugares in-
certos e não sabidos no Estado
de Mato Grosso e ORLANDO PI-
MENTEL BITTENCOURT LEAL
e sua mulher dona OLGA PE-
REIRA DA SILVA LEAL, se en-
contram em Dakar (África), ci-
entes de que êste Juizo c Cartó-
rio tem sua sede no quinto andar
do Palácio da Justiça, na rua Dom
Manoel, vinte e nove, de acordo
com as petições abaixo trans-
crltas:

A RAINHA NA FEIRA BRITÂNICA DE INDÚSTRIA - A rainha
Elizabete II, da Grã-Bretanha, acompanhada do seu esposo, oyduque
de Edinburgo, visitou a Feira Britânica de Industria, em ^°»a,es
detendo-se particularmente, no setor destinado à aviação inglesa ho

clichê, a soberana do Reino Unido, quando, naquela Feira palestra-
¦ia com o presidente da British Oversear Airwais Corporation.

Vários profissionais à dispo-
sição dos empregadores

DR. OSBORNE
RAIOS X

Tomngrufini, RxitmoR em rmi.i.ftn»
olu. Killflolii O1..011, 7.'* itn.liir, •_-
lu» 7IA " ItU — Ulimlftnillii —
Ntmipri» um m_<liuo, iIun U h» it

lii.ru». Xoll.l iUWH, — Kfl.ltlülH
o .-n-nm.

O Serviço de ' Cooperação Econômica
_ Colocação de Trabalhadores (S. C.
E. C. T.)i que funciona no 4.° andar
do Ministério do Trabalho, telefone:
42-6722, com o duplo objetivo de cola-
borar com os empregadores à procura
de mão de obra e amparar os traba-
lhadores desempregados, cuja seleção *
feita mediante rigoroso .xame médico,
tem inscritos, á disposição dos estabe-
leclmentos comerciais, industriais e
outros, os seguintes candidatos:

COnRADOr.ES — Ataido Fabiano Al-
ves, casado, 62 anos, procedência —
Minas Gerais; Jofto Domingues. casado
68 nnos, procedência — Paraíba; Au-
gusto Afonso, solteiro, 22 anos, proce-
díncla — Minas Gerais; Antônio Clce-
ro Vasconceols, casado, 20 anos, pro-
cedênr.la — Pernnmbuco,

VENDEDOR DT. TECIDOS — Gilberto
Mala, ..lte.ro, 3- anoa, procedência —
Santa CRtnrlnn. . . _

VENDEDOR PRAOIBTA — JoAo Cou»
tlnho, «oltelro, an nno», procedência —
Espirita Burtto, .. ...

LVBRI7I0AD0RBN — Arurellno V(-
e.ntt rta nilvi.. ¦nltulrn, 80 ano», pro»
BiilênnlR - AI»_om! llanllm Wrelra rt»
Mola, cn.Mlo, ao inoi, proocdêncl» -

ELET ROLIXA

Minas Gerais; Antênio Pereira, soltei-
ro 30 anos procedência Ceará; José
da' Jesus solteiro, 24 anos, procedên-
ela — Estado do Rio; José Cavalcan-
ti Lira, solteiro, 31 anos, procedência

Alagoas. . .
CAPOTEIRO — Milton da Conce.çao

solteiro, 26 nnos, procedência — Bahia;
GRAXEIRO — José Ramos Moreira,

«oltelro, 30 anos, procedência — Sao
Paulo,

AJUDANTE DE LÜBRIFICADOR --
Paulo Roque Rodrigues, solteiro, 20
anos, procedência Estado do Rio.

LAVADOR DE CARROS - Valdir
Marques Batista, solteiro, 24 anoa, pro-
cedòncla — Distrito Federal,

AUXILIAR DE LUSTRADOR — Ma-
nuel Ribeiro do Natoimento, solteiro.
39 anoa, procedênoia — Dlatrito Fe»
^orènADOR de maquina a óleo

Alderlco Anastácio Burros, enaade,
33 anoa, procedência — Amasona».

AJUDANTE DE PINTOR DK OBRA»
ouvln Gamei linrimui, oaiarto, 34

anca, procedência - Partilha; Antênio
Cnraioío BMtOl, aoltelro 10 anoa, pro»
e.itêiviH —- Ratado rto 1.1o,

AUXILIAM** DK INBAIAORM -
WIIIOII n»!n flarvarlnn, aollalra, 87 anna,
prii.artniiiia » Watríio Fartai ali Jam
til Alinulrtft nur.Hl, inllaltii, v*i mi..»,
DrCHPta.ll - Dlfllllii Nilnnll AhlO'
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ti tarai.
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Excelentíssimo Senhor Doutor
Juiz do Direito da Vara Cível, —
CARLOS CEZAR DE SOUZA,
brasileiro, casado, funcionário pú-
bllco, residente à rua Professor
Estelita Lins, noventa e nove,
apartamento trezentos e oito, vem,
por seu procurador infra-assina-
do, com fundamento no inciso
doze, do artigo trezentos e dois
do Código de Processo Civil, pro-
pôr a presente AÇÃO COMINA-
TORIA' contra AGESILAO SETl-
MO PEREIRA DA SILVA o sua
mulher YVONNE SILVEIRA DA
MOTTA PEREIRA; ISABEL PE-
REIRA DA SILVA FONSECA e
seu marido MANOEL CARLOS
FONSECA; EDYR PEREIRA DA
SILVA MEIRELLES e seu ma-
rido JARBAS MEIRELLES, OL-
GA PEREIRA DA SILVA LEAL
e seu marido ORLANDO PIMEN-
TEL DE BITTENCOURT LEAL
e ADELAIDE PEREIRA DA SIL-
VA, todos brasileiros, casados
exceção da última, que é desqui-
tada, domiciliada nesta cidade,
onde residem à rua Prudente do
Moraes, mil setecentos e oitenta
e um, para os fins adiante de-
clarados, provando-se desde já o
seguinte: Primeiro — Por escri-
tura pública lavrada em notas
do Tabelião do sétimo Oficio des-
ta cidade, em dez de agosto de
mil novecentos e quarenta e oito,
no livro número quatro mil se-
tecentos e dois, a folhas quarenta,
os Réus prometeram vender ao
Autor, em caráter IRRETRATA-
VEL e IRREVOGÁVEL, dois/
quarenta avós da quarta parte
relativa aos prédios e domínio
útil do terreno, sitos à rua Ba-
rata Ribeiro, duzentos e cinquen-
ta e cinco antigo duzentos e. trln-
ta e cinco o duzentos e cinquen-
ta e sete antigo duzentos o trinta
e sete (Copacabana) de que sfto
senhores, únicos e legítimos pos-
sutdores, pelo preço de oitenta e
dois mil cruzeiros, por conta do
qual receberam no ato, como si-
nal • principio do pagamento o
quRntlft do quarontn. o dois mil
orurolron, vido onerltura juntn por
certlilfto n folha* trê» vorno o oito
do dootimonto nrtmoro um, Ro-
gundo) — Alndn. «m (.lln «orl-
tura ficou oonviholóhkdò quo o
Aulnr nn (|iinll»iii»l" dn prniiiilriili.
.omprà.O.i (lavnrln PAR-l' 0 Mie
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imobiliários alevido e demais des-
pesas neceasárias a ultimação da
venda dos mencionados imóveis.
A quinta parte dos imóveis e do
domínio útil do terreno, objeto
da alienação, pertence a herdeira
Adelaide Pereira da Silva que,
conforme promessa feita na es-
critura comprometeu-se a obter
a subrogação da sua quota, com
a liberação das cláusulas que a
oneram, para vendê-la aos pro-
mitentes compradores, inclusive o
Autor. Essa escritura, como se
prova ainda com o documento nú-
mero um, foi prenotada no PRO-
TOCOLO n. Um, F, sob o número
setenta e um mil setecentos •_
sessenta e nove, a folhas trinta
e cinco do Registro Geral de Imó-
veis, Cartório do quinto oficio, no
dia vinte e nove de junho de mil
novecentos e cinqüenta e um, o
só não foi registrada por que três
exigências foram feitaB pelo Sr.
Oficial, quais sejam: a) -averba-

ção da mudança de nome de Isa-
bel Pereira da Silva Fonseca e
Edyr Pereira da Silva Meireiles,
em virtude do casai.iento. b) re-
gistro ou averbaçâo do desquite
de Adelaide Pereira da Silva, que
na transcrição consta ser casada
com Nilo Teixeira Raposo; c c)
cancelamento das cláusulas de
inalienabilidade, incomunicabilida-
do e impenhorabilidade quo gra-
vam a parte do imóvel perten-
cente a Adelaide Pereira da Sil-
vu. Pois bem: tais exigências
que só podem ser satisfatória,
digo ser satisfeitas pelos Réus,
nfto foram atendidas, até hoje, de
maneira que a escritura continua
no Protocolo do 5?. Oficio, aguar-
dando a iniciativa dos promiten-
tes vendedores. III) Acontece ain-
da que, segundo soube o Autor
recentemente por ter sido citado
pelos Srs. LEON ALHANATI,
LEON POL1T1 e RAFFAELE

solyeram, por isso, requerer o
cancelamento da mencionada pre-
notação, que foi impugnada pelo
autor e pelo mencionado Dr. FA-
R1D IZAH1AS. O Dr. Juiz dft
Vara de Registro Públicos, man-
dou ouvir o representante do Ml-
nistério Público, quo a respeito se
manifestou da seguinte forma:
«tO que se pretende, em última «ná-
Use, nâo é só o cancelamento da
prenotaçfto da promessa de com-
pra o venda mns, efetivamente,
a anulação dêste, sob a nlegnçflo
de impossibilidade de eumprímen-
to de exigência referente ft ina-
lienabilitlade do bem. Consequen-
temente, o procedimento visa di-
retamente o contrato discutlalo, o
conteúdo e alcance de seus têr-
mos & efeito. Assim.' tora de dú-
vlda é êste Juízo incompetente
para dirimir a controvérsia quo
deve ser levada ft decisão do Juiz
competente, ou seja, uma das Va-
ras Cíveis do domicilio dos Réu».'
Rio, vlnto e um/um/cinquenta «
dois. O Dr. Juiz, despachou as-
sim: «Indefiro o pedido de folhas
dois (processo número treze mil
duzentos o cinqüenta e sei-), fór-
mulado por LEON ALHANATI
e outros, pois de que pretendem,
é através do cancelamento da pre-
notação a anulaçfto da escritura
de promessa de compra e venda
dos imóveis situados na rua .Ba-
rata Ribeiro números duzentos a»
cinqüenta e cinco/duzentos e cin-
quenta e sete. Em processo admi-
nistrativo nfto é possível atender
aos requerentes, sobretudo em
face da impugnaçfto dc dois pro-
mitentes compradores. 6 para ns-
sinalar o ponto de vista do Ter-
ceiro Doutor Promotor Público,
da Incompetência da Vara de
Registros Públicos (folhas seten-
ta o um verso). Rio, vinte e seis/
um/mil novecentos e cinqüenta e
dois. OSCAR ACCIOLY TENO-

JERUSAIMI (documento número RIO (folhas nove verso do do-
três) os imóveis objeto da venda cumento número um». Inconfor-
foram levados a hasta pública em
sua totalidade, pelo Exmo. Sr
Dr. Juiz de Direito da Quarta
Vara de órfãos e Sucessões (Car-
tório do segundo Oficio), a fim
de facilitar a subrogação da Quin-
ta parte pertencente a D. Ade-
laido Pereira da Silva, que es-
tava até então gravada com cláu-
sulas testamentárias que impediam
a sua alienação. E de se ver. en-
tretanto, que o Dr. Juiz, da men-
cionada Vara de Órfãos só defe-
riu a venda da totalidade dn área.
depois de obter o consentimento
expresso de todos os interessados
quo outros não eram senão os
Réus. Assim é que, por despacho
de 15 de julho de mil novecentos
e quarenta e cinco, foi indagado
pelo Juiz que todos os demais
condôminos consentiam na venda
de suas partes, em hasta públl-
ca, tendo todos eles, representa-
dos por seu bastante procurador
e pae, Dr. LUCIANO PEREIRA
DA SILVA, respondido afirmatl-
vãmente. Dal o despacho do Jub.
de vinte e cinco de Iulho de mil
novecentos e quarenta e cinco
deferindo a venda, em faço da
CONCORDÂNCIA de todos. Ao
invés, porém, de promoverem *a
venda em hasta pública, resolve-
ram os Réus alienar fraqf.es das»
partes nflo gravadas, o que fi-
zeram pela escritura pública de
dez de ngôsto de mil novecentos
e quarontn e oito, quando ven-
deram oito/quarenta avós da
quarta parte livre, pertencentes
aos quatros primeiros réus. Pro-
tendiam eles fazer uma incorpo-
raçllo no local. Como, entr-tan-
to, surgiu melhor oportunidade do
vendor o Imóvel por proqo quase
dobrado, resolveram o» R#ua prós-
seguir nn «obrogaçan pedindo
fosaa levada. A praça n totall-
tlfldii do imóvel. lUaliri.nt- em
note de mnlo dn mil novecnntnH •
olnniienlA » um em vendido n
Imóvel dn run Barata Rllmlrn du-
tfiuitiin e nlloiiii. e i>|ii..ii/itii7,iui!iin
a nlwiuanla * <.«ln. ruMn praqn dn
um nillhftn e itUIintOM a filii"|iinn-
la mil aruiilroii Comn «»» v», «n
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madoB com essa decisão, resolve-
ram os arrematantes agravar
para o Egrégio Tribunal de Jus-
tiça. Quinto) B fora, de dúvida,
conseguintemente. que a promes-
sa de venda de dois/quarenta
avós dos préaiios, e domínio útil
de terreno da rua Barata Ribel-
ro número duzentos e cinqüenta
o cinco/ duzentos e cinqüenta «.
sete, está de pé, em vigor, ampa-
rada pela lei e que aos outor-
gantes vendedores cabe satlsfa-
zorem as exigências do Sr. Ofl-
ciai do Quinto Oficio de Regis-
tro Geral de imóveis. Na con-
formidado do pactuado nessa es-
critura, estão os Réus obrigados
a outorgarem ao autor a escritu-
ra definitiva, providenciando para
tanto, do 'acordo com o compro-
mlsso formal assumido, as cortl-
does, negativas usuais e pagan-
do o imposto sôbre os lucros imo-
biliárlos devidos, além de outras
despesas necessárias a ultimação
da venda, multo embora tais im-
portftncian corram a cargo do pro-
mitento comprador. Nfto se ale-
gue que a data dessa escritura'
definitiva deveria ser marcada
pela entidade financiadora da hl-
poteca, por isso que os Réus rom-
peram com o Sr. AMILCAR DA
FONSECA RIBEIRO, encontrado
à, rua Buenos Aires, oitenta o
sete, primeiro andar, que era o
futuro credor hipotecário o pos-
soa quo dovoria fazer n incorpo-
ração no terreno, Hà também a
acencentar quo até n presente
data ns Réus nfto indicaram quem
faria o financiamento, em lugar,
do Sr. AMILCAR DA FONSECA
RIBEIRO, de mnnolra que nfio o
poflslvol an Autor enperar Indefi»
nltlvamente. Neatns condlç.Oei», e
obedecendo no pr.colto do artigo
trexenton e trê-i do Cnillgn de Pro»
oídio Civil, pode a cltiiqHn don
Knun parn mie cum.irnm a* «xl»
Kènolnn do nr. OtlcM do Quinto
Ortolo dn itoKinirn Qornl d« iu.>'i»
velM • oiilorKiiam u i<N.'rinirn de»
riiiitivii rn. A iniu» ii.iiiii.i tio prnKO
dn Hi»iihi.iiin ntiii .iiim, >ni|(.lti.ii.|,i.
ne imlim mili.líiiiiiiniíiii', na hlpn»
lnhi. il« i|nniilii»ill*l|. ln mi l»=i Hi.il,
MU |i'>,iuii»iiiii .in |i»ini iia »i»ii.
MlmillllH ll.ll >|i^ili»i»l, i» »Im»ii
lliylu mn .inimi dn «ihi.i dn i|iin,
mnli. • >i..i_ mil >'hw«ii.>. i..i
|H'i.l"'i " »ll..|.'i, »|»l. i»|i«>,>., I.l «Hl
» ?»• ,,'t-,, ,|,. r.-,-l.,,. ii, t* , »,. i„»,

)!JI'i» "Im Iiiiiiii II lll* l»|.t.«li»i>|il»ili
Hua liiiniifAiliiii dc irlvi.|..iilii nu
Aul'ii: IHmiiiin. «ni i|'i!»ilii»iiliui
Wil aflItêUtiH. HKvniH» «<»i|liV»U.
«H, *.|í.»üi>M tt lílijinjíni Im tlnAiitiauúê aait, motitiMi na mil"

I

a outorgarem a escritura defini-
tiva c a pagar as peralní i» ala-
no» quo causaram uo Autor, b*m
como honorário» ala; advognilo na
baso J4 estipulada, além dae
cuBtns do processo, juros da mora,
etc. Sa» os Réus nfto cumprirem
as exigências fi se recusarem r ou-
torgar _. c.crlturn. deverão devol-
ver o sinul em alfibro • pagar a
multa »ie qulnli>;nt«s mil crurel-
ros, perdas e alanos c os honorá-
rios do ndvogada. do Autor JA
memclonndoa. Proteeta-Be por
todo gênero de prova em direito
permitiains, especialmente pela to-
mada de depoimento pesaoal doe
Réus, sob pena de confísafto, ln-
quiriçfto (le testemunhas, perícia
para arbitramento aia» peraia» e
danos, juntada de documentos, ex-
pedlçfto de ofícios ao Oficial do
Quinto Oficio de Registro de Irr.ô-
veis, bem como requlslcfto alo»
autos de HUbrugaç&o requerida por
dona Adelaide Pereira da Silva,
no Juízo da 4». Vara de ôrfa-o.»
o Sucessões, Cartório »io segundo
Oficio. Dft-se a presente, para o*
efeitos da taxa judicliria, o va-
lor de CrS 100.000,00 (cem mil cru-
zeiros). Di-trito Federal, três de
abril de mtl novecentos e cin-
quenta e dois (assinado) -- Paulo
de Azevedo Cunha — Inscrito
dois mil novecentos e dezoito,
(escritório Praça Pio X. número
noventa e oito, quarto andar, sala
quatrocentos e quatroI, telefone
quatro três quatro seis cinco qua-
tro. «DESPACHO A. Cite-ee. Rio,
vinte e sete/quatro/cinquenla e
dois. (assinado) Sebastião Perei-
ra Llmn

 1'etlçi.o de fia. 42 
Excelentíssimo Senhor Doutor
Juiz de Direito da segunda Vara
Civel do Distrito Federal. CAR-
LOS CEZAR DE SOUZA, nos au-
tos de rçüo cominatória que por
êste Juízo move a AGESILAO
SÉTIMO PEREIRA DA SILVA e
outros, tendo em vista a certidão
passada pelo Sr. Oficial de Jui-
tiça a folhas quarenta, vem re-
querer a' V. Exa. Bejam citados
por edital Agesil&o Sétimo Perei-
ra da Silva e sua mulher Ivone
Silveira da Motta Pereira, que ae
encontram na cidade de Ponta
Grossa, no Estado do Paraná;
Jarbas Meireiles e sua mulher
Edyr Pereira da Silva Meireiles,
que residem em lugar incerto e
nfto sabido do Estado dc Mato
Grosso, o finalmente, ORLAN-
DO PIMENTEL BITTENCOURT
LEAL e sua esposa Olga Perei-
ra da Silva Leal, que se encon-
tram em Dakar (África) portanto
no estrangeiro. Todos os Réus,
como se infere da referida certi-
dão de folhas quarenta, que não
foram citados nesta cidade, en-
contràm-so em lugar incerto e nfto
sabido, o que justifidà a citação
edital. Termos em que P. defe-
rlmento. D. Federal, quatorze de
maio "de mil novecentos e cin-
quenta o dois. (assinado) Paulo
do Azevedo Cunha — Incrição
dois mil novecentos e dezoito.
ÜESPACHO: J. intime-se com o
prazo de sessenta dias. Rio, qua-
torze/ cinco/cinquenta e dois. (as-
slnado) Sebastifto Perea Lima.
Deferido o pedido 6 expedido o
presente EDITAL para Citação
do AGESILAO SÉTIMO PEREI-
RA DA SILVA e aua mulher <*»
outros, nos termos requeridos a,
fim de que, no prazo do sessenta
dias, findos os da publicação dês-
te, òfereqa a defesa que tiver,
ficando, igualmente ciente do quo
este Juizo tem nua sede A Rua
Dom Manoel vinte o nove. O pre-
sento íora afixado no lugar do
costume o publicado pola Impren-
sn, no. têrnio» da lei. Dnda «
panando noistn. nt.lnde do Rto de
Janeiro, non vlntti o netn dl«n do
meu do mula» dn uno d« mil no»
vfloflnlon o ulitquoniH • dolt, Ru,
Wnlilniniir ilu Moiln .,'nmpt.llo,
HiHiirlvfiai i_iiti.ii it iit¦-. o .tiictlli.tfrn-
fnl, lt) eu, Oniiiflllln <\* laiiiifliiA
Munii.ii.»i»i.i, ii:«.'iiví)ii, o nubarr**
vo, im i>..ii.i>»iifiu i'.ai't>s. Llmn. ••
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DEFENDE A UDN NA CÂMARA DOS DEPUTADOS A SOLUÇÃO ESTATAL PARA 0 PETRÓLEO
TIPOS DE BORDO

72. Magalhães Júnior
Quem se habituou a viajar de avião, está per-

dido para o resto da vida. As viagens marítimas,
mesmo nos chamados transatlânticos de luxo,
parecem • intermináveis e aborrecidas. Ao fim
de alguns dias, conhecemos todo o navio, sabe-
mos que os divertimentos do nosso «piroscaío»,
— o «Augustüs», — são sempre os mesmos e qúe
o «buffet» já nos parecerá insuportável antes da
passagem da linha do Equador. Dai por diante,
só uma coisa nos pode salvar: o estudo, a obser-
vacão, o cultivo de alguns tipos humanos curió»
sos que integram a íauna de bordo. Há alguns
realmente pitorescos. O dançarino é um deles.
E um senhor vermelhaço, alto, gordo, deslocando
uns bons noventa quilos, e que é sempre o pri-
meiro e o último dos dançarinos nos bailaricos
diários, entre 10 da noite e duas da manhã. Não
se contenta em dançar: assovia durante a dança,

orno se estivesse ajudando a orquestra, como
um Cirineu, a carregar sua cruz musical. Tem
sempre o mesmo passo para o tango argentino,
a rumba, o bolero <*. o «Tico-Tico no Fubá». Está
certo de que está desempenhando um alto e no-
bre papel social. Justifica-se, dizendo: — «E' pre-
ciso que alguém divirta as moças. Há no navio
muitas senhoritas e poucos rapazes... Não será
por miro que elas, coitadinhas, ficarão sem dan-
çar!». Bem intencionado, sem dúvida. Mas mor-
reria de espanto se soubesse que os brotinhos
de bordo fazem imensa troça dele. E que à roda
da piscina já fizeram um concurso, no qual ele
foi.eleito, sem concorrente, o «homem mais chato
do navio»... Um incompreendido. Outro tipo
curioso é o homem de negócios de origem italia-
na, que enriqueceu no Brasil e volta, agora, vinte
e três anos depois, à sua pátria. Êste dá conse-
lhos a todos, para que não se deixem enganar,
ou para que não façam tolices. — «Gorgetas a
bordo, três mil liras, no máximo. Nem um tostão
a mais. Já sabe: três mil liras no máximo». Sua
frase favorita é: «A mim, ninguém me embrulha,
seja em câmbio, seja no que fôr. A mim, nin-
guém me embrulha. Sou um homem de nego-
cios». Em Dakar, mercadores de rua começaram
a tentar senhoras, com pulseiras e colares, de
certo material que parece marfim sintético. Pelo
baixo preço, não podia ser marfim verdadeiro.

Então, o homem de negócios deitou sua sabe-
doria. — «Há um teste infalível, para se saber
se é marfim... Esfrega-se bem o objeto num
tecido dé casimira, a minha calça, pór exemplo,
e põe-se na palma da mão um pedaço de mor-
talha de cigarro. Se o pedaço de papel fôr
atraido, como. se por efeito de um iman,"é mar-
fim, no duro!». Fêz o teste. O ,.papelzinho foi
atraido pelo pente e pelo colar oferecidos à ven-
da, Atraído, não. Foi chupado! O homem de
negócios comprou logo uma porção daquele mar-
fim e levou para bordo. Mas um passageiro cé-
tico resolveu fazer ã mesma experiência com um
ponte de galalite. E o resultado foi o mesmo.
Quisemos, então, saber como o homem de ne-
gócios se inteirara das excelências daquela pro-
va. E êle nos contou: — «Enquanto vocês esta-
vam numa esquina, ouvindo a lengalenga do ven-
dedor, um outro negro me chamou de parte e
disse que havia por aqui muito sujeito safado,
querendo enganar turista, vendendo como mar-
fim o que não era. E êle, como pessoa de res-
ponsabilidade, lhe dava o aviso: não comprasse
nada, mas nada, — «rien d'ivoire, messier», —
sem fazer o teste... Contou e caiu em si, sol-
tando, num rompante: — «Pois não é que o
patife me enganou?!». E era o homem a quem
não se conseguia enganar... Outro tipo singular
é o contrabandista. Êle assim mesmo se intitula:

«Pois é, vivo do contrabando e não nego...
Meu negócio é relógio. Vou feito para a Suiça.
Compro uma partida e despacho, direitinho, por-
que tenho casa comercial. Mas outra parte eu
«passo» mesmo na cara da Alfândega». Falas-
trão, sem que ninguém lhe peça, vai dando de-
talhes, citando nomes, comprometendo pessoas.

«No Brasil, a lei não é para todos... E' só
para os bestas. Ja passei cinqüenta relógios na
mala de um embaixador. Bastou dar um para
êle e outro para a mulher». Um interlocutor lhe
pergunta se não encontra dificuldades para im-
portar a partida que vem para servir de capa
à venda do estoque ilegal. Diz que não. -.«Ira-
porto o que eu muito bem quero e, depois, é que
vou acertar as coisas na CEXIM. Tenho um so-
brinho que trabalha lá... E aquilo é tudo uma
mamãezada!». E' velho, careca, parece muito sa-
tisfeito da vida e muito orgulhoso de suas ativi-
dades. Num final de conversa, diz ao amigo: —
«Pois olhe, meu caro, antes de morrer ainda hei
de passar muito contrabando!». Na monotonia
infinita desta interminável viagem marítima,
esses tipos humanos desalteram, ao menos em
parte, a nossa insaciável sede de pitoresco.

Somente hoje, porém, o inicio do debate
sôbre a "Petrobrás"

De acordo a oposição com o Govêrno em quatro pontosdo problema •—
Uma tese constitucional levantada em torno da concessão de um auxilio

a um município pernambucano
0 

DEBATE ilo primeiro proje-
to que estav» na ordem clu

NOTICIAS DA MARINHA

Organizado o programa comemorativo do 56.° aniver-
sário da Batalha Naval do Riachuelo

fcrão presididas as cerimônias pelo presidente da República — Assumirá hoje o novo

ttiefe da Missão Naval Americana — Em Lisboa o «Almirante Saldanna» — Empossa-

do o novo comandante do «Timbira» — No gabinete
£m comemoração ao 56» aniver-

lário da Batalha Naval do Riachuelo,
i transcorer no próximo dia 11, pre-
para-se a Marinha de Guerra pnra
festejar condignamente àquela data
íue serfio levadas a efeito em todos os
Distritos Navais.

Nesta capital o programa está assim
'onslituído: a) colocação de uma pai-
ma de ' tlorcs, em nome da Marinha,
no pedestal da estátua do almirante
Barroso, sendo as honras prcstaoas
pór uma lôrca da Marinha, cons>li-
ulda dc uma companhia do corpo
le alunos da Escola Naval, uma com-
>anhla de marinheiros do Centro oe
instrução .Almirante Wanricnkolk» e
jma companhia de fuzileiros navais;
o) colocação de uma palma de Hoi
no pedestal rio busto do imperial ma
.Intuirei Marcilio Oias, pela Ruatrii
cão do contratorpedeiro «Marcilio
Dias»; c) juramento à fiandeira _ pe
los novos alunos da Escola Naval;
visita do presidente da Republica no
Hospital Nossa Senhora da Glória; e)
nauguração do -Dique Guanabara» e
t) almôco no Arscnat de Marinha.

As cerimônias serão presididas pejo
•residente dn República e contarão
•om a presença das altas autoridades
•lvls e militares, congressistas e cor-
x> diplomático especialmente lonvl.u-
los

ASSWMII.V HO.ÍK, O NOVO
CHEIE I»A MISSÃO NAVAL

AMEKICANA
Realiza-se, hoje, às 11 horas, no sa-

fio de conferências da Escola de
3uerra Naval. Instalada no sexto pavi-
nento do edifício dêsse Ministério, a
;ransmissão do cargo de chefe da Mis-
mo Naval Americana feita pelo ai.i.1-
•ante Ernest von Helmhurs ao alrni-
•ante Richard Francis Whitehead.

O ato será presidido pelo almiran-
ie Raul de Santiago Dantas, chefe do
Estado Maior da Armada, e devera
•onlar com a presença das altas auto-
•Idades civis e militares especialmente
•onvirtadas. •'-' ¦ .

O uniforme para os militares será o
Io dia, desarmado.

nOMKNAOEM DO CUJBÜ
NAVAL

A aluai diretoria do Clube Naval,
¦oh a presidência do almirante Atila
Eontelro Ache, mandará celebrar no
•róxlmo dia 10, às 10 horas, no altar»
«ór da Igreja de Nossa Senhora da
Candelária, missa, em sufrágio das al-
mas de todos os sócios falecidos da-
luela entidade social.

DESPACHO COSI O M«SI-
DENTE DA BEPÜBLICA

O ministro Renato de Almeida G«ll»
lobéíi acompanhado de seu ajudante
de ordens compareceu, ontem, ao a
lácio do Catete a fim de IMP»?*"
com o presidente numerosos atos ali-
nentes à sua administração.

REGRESSOU DOS ESTADOS
UNIDOS

' 
Foi recebido, ontem, pelo titular da

jalta, o capitão de corveta Vanlus de
lirandà Nogueira, nue regressou dos

Estados Unidos. onde,r^ncJ"'U' ,,'ri-jutros oficiais, um curso de submari
"' 

DESIGNADO O TENENTE
CI.OVIS DE JESUS

O ministro Renato Gulllobel assinou,
m?em portaria designando o «euwto
•enenté Osvaldo Clóvis de Jesus para
sxercer funções da atividade.

EM LISBOA, O «ALMIRANTE
SALDANHA»

Secundo comunicação wcebWa n°
tabinete ministerial chegou a "*>«:
rocedento de Casablanca, o «"«o-ps

¦ola .Almirante Saldanha», que cra
-nilza o seu XIII cruzeiro dc instr.i
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O mínimo Renato de Almeida Uull?
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diência, o almirante Antônio José de
Melo Nogueira, diretor geral de Sim-
de, o comandante Roherto Perez Pa-
quert e o sr. Valdir Pires.

GRUPO NAVAL BRASILEIRO
VAI ESTUDAR NOS KSTADOS

UNIDOS
Soh a direção do capitão tenente 3o-

sé Floriano Corseiul, um grupo de
nove membros da Marinha Brasil-sira,
partiu do Rio de Jnneiro, "Mem, pa-
ra os Estados Unidos, a bordo um
Clipper «O Presidente» da Pan Ame-
rican World Airways.

O capitão tenente Corseiul destina-
se à base naval de Anacostia, em
Washington, a fim de fazer um -urso
sôbre comunicações, com a duração
de dez meses.

Outros oilo militares uartiram no
mesmo Clipper, com o objetivo de rt-
zrrem um curso de oito semanas so -
bre armas navais, naquele estabele-
cimento norte-americano. Sào eles:
segundos sargentos, Alberto Dutra,
JoRo Mareelino dos Santos, Oríir lou-
renco Lisboa, e Roldfio Gomes Vascon-
celos, terceiros sargentos Mário SI-
môes, Josô Francisco Medeiros, e He-
bastião Ferreira da Silva.

ADMISSÃO DE VOLUNTÁRIOS
COMO TAIFEIROS

Foram estabelecidas as seguintes
instruções para 

' admissão dc vol.mtft-
rios no Corpo do Pessoal Subalterno
da Armada, como talfclros: I -¦ i nn-
dicões: a) ser brasileiro nato; b) ter
hoa conduta; O ter 17 anos comple-
tos no ano clvl da incorporação ou
menos de 30; d) ser alfabetizado Cer.
escrever e efetuar as quatro operações
aritméticas), e) ter altura não Inle-
rlor a l,56m: f) ser considerado »Apio
A» em inspeção de saúde: g) ser sol-
teiro caso tenha menos de 2n anos,
H — Inscrição: — As inscrições para
admissão no Serviço Geral de Taifa,
serão feitas na Diretoria do Pessoal,
nos Distritos Navais ou no j-olíslo
Naval, dentro rias quotas distribuídas
anualmente, com os respectivos nume»
ros para verificação de oraça, nuan»
do se tratar de candidatos fora da se-
de.

Os candidatos deverão anexar ao re»
querimento de Inscrição os scgulntei
documentei: a certidão de nascmwlo,
com firma reconhecida; b) ÇertlHoiW
de alistamento militar, guando. 

l£«
menos de 20 anos: c) atestado de bons
Sedentes. P-t-jdó m;™™?J?
Crlmlnolorln (No Distrito Fed-jrai,
pelo" instituto Félix Pwhoco) ou. ,m
Distritos Navais, por repait ções tn •

anos, aMlnarin pnr dois OfWttl»

Timbira'
cuíos documentos forem fonslderadoi
em ordem, serão submetidos a exame
de seleção. Os aprovados «erão p»sle-
riormente submetidos a Inspeção tia
saúde. . ,

Satisfeitas todas as exigências pi.ra
a admissão como voluntários, os din»
dldatos terão praça com incorporação
no Corpo do Pessoal Subalterno oa
Armada e incluídos no Quadro Su-
plementar, pelo prazo de três anos «
classificados como Taifelros de tercei-
ra classe (ST).

dia da sessão de untem da
Câmara dos Deputado», vumo
noticiamos mais adiante, impe-
diii que a matéria referente à.
«Petrobrás» chega»** a ser anun-
ciada. Imprevistamente desper-
tou grande discusfio a coneea»
sfto de um auxilio a uma cida-
dade pernambucana, intervindo
vários deputados. Quanto à
UDN, a intervenção dos seus re.
presentantes no caso pode ser
explicada, nfio apenas pela tese
constitucional levantada, como
ainda por se encontrar em se»
Kiindo lugar na ordem do dia, a
matéria da «Petrobrás». Ga-
nharam-so mais algumas horas
para o indispensável estudo do
parecer da Comissão de Finan-
cas, concluído na véspera e man.
dando apressadamente k publi-
cação.

A UDN £ A «PETROBRÁS»
Isso não impediu, porém que a

própria UDN lixase desde logo a
sua posição. E o fêz, através de um
discurso do sr. Bilac Pinto, que
esclareceu estar a UDN de acordo
com o governo nos seguintes pontos:

1.*) Não basta importarmos petró-
leo bruto para refino em território
nacional;'2.9) A prod ição deve coresponder,
pelo menos, às necessidades do con-
sumo interno;

3.1) Deve haver un.a mobilização
de recursos capaz dt ' atender no
vulto de um empreendimento da en-
vergadura da exploração do petró-
leo; e

4.vj Ê indispensável o inicio Ime-
diato do plano qüinqüenal preconiza-
do pelo governo.

Depois de se reterli a esses pon-
tos, o sr. Bilac Pinto assim resu-
miu as divergências er.tre a UDN e
o projeto governamental: a UDN é
pelo monopólio estatal e contra as
sociedades de economia mista.

A solução sugerida pela UDN não
deixa brecha para os interesses dos
«trusts». Mesmo que a oposição não
considere entreguista a «Petrobrás»,
opõe-lhe argumentos de ordem eco-
nômlca como as peculiaridades da
indústria petrolífera, que conduzem,
sem dúvida ao monopólio.

O orador dm seguida comparou a
exploração do petróleo aos serviços
de utilidade pública que constituem
um monopólio natural. E pelo .que
se vê, todos os países rio mundo
mostraram que não há livre concor-
rência nos chamados «public r.tili-
tles».

Na sessão de hoje, o sr. Bilac.
Pinto analisará os argumentos de or-
dem política.

UMA TESE CONSTITUCIONAL
O primeiro projeto discutido na or-

dem do dia foi o qut autoriza o
Executivo a abrir crédito de dez
milhões de cruzeiros para atender âs
populações saerlficaoas pelo arrom-
bamento do açude p"hllro na cidade
de Triunfo, Pernambuco.

Da exaspirada discussão participa-
ram representantes nortistas c su.
listas, cada um queixando-se de que
,oi Estados que representam não es-
tão sendo aquinhoado! com justiça
pelo orçamento da República ou pe-
Ias medid is periodicamente concedi-
das às maiores unldacte federativas.

Quem primeiro discutiu a matéria
foi o padre Medeiros Neto, que levan-
tou a questão da discriminação entre
Estados pelo governo, pelo próprio
Congresso, para efeito de concessão
de auxílios.-,Apontou alguns casos de
Alagoas, pendentes de solução, e alu-
dln especialmente à Bahia, que tem
sido um dos Estados ma,ls beneficia-
das pelo orçamento da Repúhlica, pre-
cisamente — assim entende — por
possuir uma numerosa bancada. O
principio federativo — disse nlnda —
está sempre omisso na concessão de
créditos para os Estdos.

Aliás, no plano rigorosamente da
constituclonalldade do projeto, se man-
teria, toda a discussão.

Demoradamente falou também o sr.
Artur Santos. O representante para-
nacnse combateu o projeto sustentan-

do esta tese: se ocorreu o caso de
calamidade pública, então o Executivo
deveria ler aberto o crédito «ad refe-
rendum» da Casa. Se a hipótese nfto
ocorreu, não houve a calamidade, nfto
podendo o Congresso votar o crédito.

O sr. Oscar Carneiro, sempre apoia-
do pelos seus colegas de representa-
çfto sem distinção de partidos, por
longo tempo refutou as ponderações
do sr. Artur Santos: houve o caso
da calamidade pública, sendo «ecun-
dárlo constitucionalmente o fato de o
Executivo nfto ter socorrido de logo
a populaçfto assolada. Agora estava a
Cftmara legitimamente acudindo aos
reclamos que lhe chegam. E demorou-
se descrevendo as condições em que
ocorreu o arrombamento do açude e
as suas conseqüências.

Falava ainda o sr. Allomar Baleei-
ro. quando a hora se esgotou, pelo
qut o projeto somente hoje será

• votado.
COMISSÃO EXECUTIVA

TÊXTIL
Foi lida mensagem presidencial com

anteprojeto extinguindo a Comlssfto
Executiva Têxtil e revogando a legis-
lação referente a êsse órgfto.

Dos numerosos oradores do expe-
dlente, podem ser destacados estes,
além do sr. Bilac Pinto.

O sr. Dermeval Lobfto, reclamando
com veemência o pagamento do cré-

dito de cinco milhões de cruzeiros
concedido pela Lei n. 1.572, para os
festejos comemorativos do centenário
de Teresina. O seu discurso provocou
Intervenções do plenário favoráveis à '

reclamação que formulava.
E o sr. Heitor Beltrfto. assinalando

a passagem do 20» aniversário da
permanência no pais do ex-embalxa-
dor português Martinho Nobre de Melo,
hoje Inteiramente integrado na vida
brasileira.

RECLAMAÇÃO.
O mesmo representante solicitou ao

ministro do Trabalho que esclarecesse
se os procuradores de Assistência So-
ciai podem levar vinte e cinco meses
para a elaboração dé um parecer.
Referiu-se o sr. Heitor Beltrfto a um
caso que se verifica na Caixa de
Aposentadoria • Pensões do Serviço
Telefônico do Distrito Federal.

¦—M MAM MLM Ml ff W.

BlpH (P -I lll'1 *'

HHIPH ''"alem nÊ^mê.1'"¦¦ \^mmmmmWÍW$&£mMÍ& . . .
B9 BRI mmmmmm^^mW^L. * _^^I^.^MLS| Bl *

¦>» w *¦ ¦ --

wWr% !!!!¦¦ ¦ -m*u(B3Êjâ ¦
PROBLEMAS DO NOSSO COMERCIO EXTERIOR - O sr. Luis Kl-:'?"
mões Lopes, diretor da Carteira de Exportação e Importação do Banco..->
do Brasil compareceu ontem ao Conselho Nacional de Economia, a -
fim de fazer uma exposição sóbre a politica aue vem sendo adotada A

pela CEXIM, relativamente ao controle do nosso intercâmbio comer-.^
ciai com o exterior. Depois da leitura do trabalho io sr. Luis SU'
mões Lopes, travaram-se animados debates sôbre o assunto. Estwç-y^..-
ram presentes d, reunião promovida pelo Conselho Nacional de Eco- .»»
nomia o seu, presidente, sr. João Pinheiro Filho, e os conselheiro! %*
Edgar Teixeira Leite, Otávio Gouveia de Bulhões, Luís Doâsioorth*¦«.
Martins, Hamilton Prado e Marcial Dios Pequeno. Na. gravura, um

 aspecto da reunião. ¦

*?*»

Bi-eentenário, de
Vila Bela, em
Mato Grosso

Paia assistir às comemora-
ções do bicentenário de Vila Be-
Ia de Santíssima Trindade, pri-
meira capital de Mato Grosno,
deverá partir amanhã, do Rio,
uma caravana, da qual fazem
parte o sr. Café Pilho, vlce-pre-
sidente da República, ministros
da Aeronáutica e do Exterior,
parlamentares, generais e btl-
gadeiros.

Na Justiça Eleitoral
MANTIDO O REOISTKÓ DOS OANDI-
DATOK A SENADOR E SEU SUPI.EN-
TE, PELA PARAÍBA — DECISÕES DO

T. S. E.
O Tribunal Superior Eleitoral, ontem,

em sessão ordinária, homologou a de-
sistência, apresentada pelo sr. Dario
Cardoso, da reclamação contra o Trlbu-
nal Regional da Paraíba, a propósito da
renovação de eleições no município de
Monteiro,

O Tribunal Superior declarou prejudi-
cados os recursos interpostos pelo Par-
tido Socialista Brasileiro c pelo can-
didato Antônio Martinl, do Partido So-
ciai Democrático, contra as decisões do
•Tribunal Regional de São Paulo que
cancelaram o registro de candidatos dos
referidos órgãos políticos, a cargos mu-
nlcipals na 137» zona, em Sorocaba.

Deixou de set conhecido o recurso ln-
terposto pelo sr. Dustan CEoares de
Miranda e Partido Social Democrático,
contra a decisão do Tribunal de Mi-
contra a decisão do Tribunal Regional
da Paraiba que não conheceu da im-
pugnação oferecida pelo primeiro, e
desprezou a do último, deferindo, cm
conseqüência, o registro das candidatu-
ras dos srs. Francisco de Assis Chateau-
briand Bandeira de Melo e João Lelis de
i.una, aos cargos de senador e seu su-
plente.

Também não foi conhecido o recurso
do Partldo Social Democrático, contra
decisão do Tribunal Regional do Rio
Grande do Sul, determinando a reali-
zacão de eleições suplementares na 10»
seção da 17» zona, município de Cruz
Alta.

INEDITOBIAIS
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TREMENDO ESCÂNDALO EM PERSPECTIVA NO MER-
CADO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEIS

Um ofifcial da Aeronáutica que ganha 10.000,00 por mês. emite cheques e pvomissó-
rias que ultrapassam a duzentos milhões de cruzeiros! Automóveis comprados a
prestações e vendidos à vista por menos da metade do custo — Clima de desconfiança
e retração geral no mercado de automóveis — Urge uma sindicância rigorosa paia
evitar um gigantesco prejuízo à bolsa do povo — Necessidade de salvaguardar o"
prestígio das gloriosas forças da Aeronáutica — Opinião de um comerciante especia-

lizado no assunto.
Há uma verdadeira onda de

boatos, os mais contraditórios
possíveis, sôbre uma eiy;antesca
especulação de compra e venda de
automóveis, por parte ds uma or.
ganiznção que aparentemente nas
tem qualquer caráter comercial,
mas cujo volume de operações se.
gundo é corrente atinge a cerca de
trinta milhões de ciuzelros por
mês. É verdadeiramente 

' 
surpre.

endente a maneira com que se pro.
cessam tais negócios, que sfto fel.
tos segundo uma técnica verdade!-
ramente Inédita, pois os autumó
veis s&o comprados ii prazo e ven.
dldos, imediatamente, ii vista, por
menos da metade do seu preço de
custo. Estaremos diante da es-
pantosa habilidade dc uma qua-
drlllia internacional organizada
para lesar o povo brasileiro, como
outras tantas que operaram em
idênticos negócios em Nora York,
Buenos Aires? Os rumores hão ss
mais desencontrados possíveis o
existe mesmo no mercado normal
de automóveis um clima dc reira-
ção e desconfiança por parte dc
compradores e vendedores. Tor
isso mesmo, foi ouvidt. um espe»
clalista no assunto, o sr. Jú'i<.
Adolpho Pitohtbo,

— Km primeiro lugar, — diz-nos
o sr. Pitombo — desejo frisar que
não compete a mim, com» nego.
ciante, advertir ao público sóbre
os riscos dessa especulação. Ache
que cabe às autoridades co.npetcn-
tes promoverem uma sindicância
rigorosa no sentido de evitar gi.
gantescos prejuízos à economia
popular. A única coisa que posso
afirmar com segurança e o faço
também em nnnie da quase tota-
lidade dos meus colegas c que
existe um verdadeiro tumulto ao

mercado ataal de automóveis, pro-
vocado por essa especulação, e
nunca será tarde uma providência
para esclarecer o assunto. Eu
mesmo tenho sido procurado por
dezenas de pessoas que me pedem
informações s(il».'e o assunto. Mui-
tos desejam saber a procedência
desses carros e se são legais tais
negócios. Posso afirmar, com se-
gurança, que existe nm escritório
na rua México, 158, 6.9 andar,
chefiado pelo sr. Luiz Albuquer-
que Júnior, oficial da Aeronáutica
que ó o responsável por essas ope.
rações que atingem cerca de 30
milhões de cruzeiros per mês. üo.
mo oficial da Aeronáutica não se
lhe torna difícil criai* um clima
de confiança entre seus colegas e
o público em geral, pois até orno.
mento não existe queixa contra* o
mesmo, não aparecem vitimas, e
êle continua pagando rigorosamen.
te em dia as prestações dos carros
que adquire. Mas, convenhamos,
como é possível alguém comprar
um carro por 200.000,00 e vende-
lo no mesmo dia, à vista, por ú0
ou 70.000,00? Tudo indica que
não se trata de uma firma co-
mercial i mas de operações feitas

cobrir responsabilidades que, tudo
indica, já atingem a mal» de cem - •
milhões de cruzeiros? Não desejo-.
afirmar que se trair de uma chan-
tagem, porém gostaria que êsse
oficial declarasse, dc público, co-
mo pode conseguir . milagre de
vender centenas de automóveis,
comprando-os para pagar a prazo
e os vendendo imediatamente por
muito menos da metade do seu
preço? O público têm o direito de. ,-.,
ser informado. Nós, comerciantes •**<
devidamente legalizadas, sentimos-, «á
as conseqüências dessa especulai'"''
ção inexplicável,,porque todo mun---.*
do e com razão está desconfiado
de que alguma coisa de verdadel-
ramente sensacional está a aconte- ;
cer a qualquer momento. Faço um:/,
apelo ã imprensa nt. sentido dc "r

prestigiar as providências esciare- "','

cedoras dêsse assunto, evitando,; JJ
possivelmente, um mal maior. Es- '

tou certo que o digno ministro da .
Aeronáutica não está devidamente ".

informado sôbre o assunto i sô-
bre o gigantesco vulto da opera-
ção. Será possível que um ofi-
ciai que ganha cerca de 10 inll .i
cruzeiros por mês possa manejar ^
com mais de cem milhões de cru. i -

em grande escala por um parti- zeiros, emitindo chequei; e promi
cular, o qut de certo merece a «órias a rodo? Mesmo em defesa
atenção dos poderes competentes.
Os negócios são realizados sub*
terrãneamente. Os carro;, são
adquiridos em prestações, contra
promissórias e cheques antedata-
dos, e vendidos á vista, em gran-
des lotes, por preços irrisórios. Ê
evidente que enquanto êsse movi.
mento continuar sem Interrupções,
os primeiros recebem ou receberão
as prestações. Mas, *e parar por

do nome da gloriosa corporaçãoAl
da nossa Aeronáutica, torna-se
inadiável uma sindincância. Sc o
negócio é honesto, se de tato o^
sr. Lulz Albuquerque Júnior tem 

'

meios para sol ver esses gigantes. 
'

cos compromissos, esíou certo que -
êle será o primeiro a explicar, de
público, comn realiza essas ope.
rações e oc fundos comprovados
de que dispõe, par.i tranqüilizara'

um ou dez dias? Onde Irá êsse praça e salvaguardar <r nome dos
jovem oficial buscar dinheiro para I sens companheiros da Aeronáutica.

Tem a propriedade em nossos tempos
função eminentemente social

Projeto do sr. Gomes de Oliveira regulando a
desapropriação de bens que interessam à cole-
tividade - Banco de Desenvolvimento Economi-

co — Ontem, no Senado
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O sr. Gomes de Oliveira Justificou,
longamente, da tribuna, na sessão de
ontem no Senado, um projeto de lei
de sua autoria sôbre a desapropria-
çao por utilidade social. Depois de
ressaltar a necessidade do uma lei
regulando o assunto, o orador íêz a
distinção entre o conceito de utilidade
pública e o de Interesse social, írlsan-
do que o velho conceito de direito
de propriedade nao mais se coaduna
com os problemas sociais de nosso
tempo. Torna-se necessária a reforma
dos conceitos de Justiça e de direito
para ressaltar a função emlnentemen-
te social da propriedade.

No tocante a. desapropriação, con-
forme estabelece a Constituição deve
prevalecer o aspecto social da proprle-
dade. Assim, o Justo n&o pode ser
representado pelo preço de uma va o-
rlzaçao que nio se deve ao proprle-
tário, mas t*. sociedade ou a clrcuns-
t&nclas fortuitas. ,

Finalizando, disse o sr. QomeB de
Oliveira que a desapropriação de um
bem por Interesse social nao deverá
Ir alem de seu valor de compra, acres-
oldo das despesas complementa res.
Por esse critério torna-se possível a
realização de planos de asslsttncla so»
clnl • apressara a «oluçRo do pro»
blema agrário,

NÍ1.80N OK 8KNA
O orador seguinte, »r.,M«lo Vlmin,

fax o iifiorolôgio do ex-deputado minei»
ro N»Uon de Sena, requerendo fosse
consignado «m Al»,um voto de ptsnr
pelo «nu di>-m|mr-flln.ento.
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da matéria, mas o representante po-
tlguar o havia retirado na véspera^

INGRESSO DK MULHERES NA
POLICIA

O sr. Mozart Lago Justificou a re-
tirada de uma emenda ao projeto que
altera a carreira de Comissário de
Policia, permitindo o ingresso de pes-
soas do sexo feminino naquela orga»
nlzuçao.

MAGISTÉRIO MILITAR
Foi aprovado, Juntamente com nu-

merosas emendas, o projeto que re-
organiza o quadro do Magistério Mi-
litar. Algumas das alterações propôs-
tas no Senado íoram combatidas pelo
sr. Aloislo de. Carvalho principalmente
a que, segundo declarou o represen-
tante baiano, tinha como objeto bene-
ficinr os preparadores do Colégio MI-

COMISSÁRIO DE POLICIA
DepolB de longa discussão sobre o

projeto que altera a carreira dos co-
mlssarios de policia, foi o mesmo re-
tirado da ordem do dia devido a ln-
correções na publicação apontadas pelo
sr. Melo Viana.

BUENOS AIRES
A maior e mais completa excursão promovida pela Associação Atlética Banco do Brasil

«A. A. B. B.», em combinação com N. CARVALHO - Turismo

14 DIAS DE ENCANTOS EM JUNHO DE 1952
Programa "

Dr. Geraldo Barroso
(..irmala gerai — l»oença»> ... se
nhoras — Vias urlHÍtrliis - «»«?
14 hr- IS. Consultório, rua do Me
xluo, SI — I.i nndar — .impo .112
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JUNHO
24 — Klo de .laneiro — Manha — Embarque em luxuosos aviões

DCfitla Aerollnena Argentinas, especialmente fretados.
Buenos Aires: chegada a tarde a capital portenha. Ke-
seprfto e condução em carro Pullman, ao «Gruude Hotel
Nogaró», em quartos previamente reservados com ba-
nhelro e telefone.

f>5 — Manhã'livre. — A tarde íis 17 horas — visita a cidade
eiu autos apropriados, percorrendo as principais aveni-
dus (Av. Costauera, Leandro, Alem, Av. Al voar, Av,
Vertiz, Av. Santa Fé, etc), indo, até ao 1'ôrto da Oa-
pitai, felÜíán San Martin, Ketioléta, faléruio, Uoseral, Vi-
veiro Municipal, bairros residenciais de Belgraúo; inclu-

2G

28/
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slve o Estádio do Kive*- 1'lale. — Kegresso ao Hotel

Manhã livre — As 13h3üm — Magnífico passeio à cida-
de de La LMata, em carros turísticos visitando sua linda
igreja toda construída em belíssimo mármore colorido,
as principais universidades, seu agradável e recreativo
parque de diversões, seu Museu, o Banco da Província,
as residências modernas, Observatório Nacional e Hi-
púdromo de La IMatn.

• Manha e tarde livres — À noite — sessão no Cine ópera,
a maravilha das salas exibídorns do Continente.

» As 14 lioras — Esplêndido passeio a EL T1UKE, em
carros turísticos, passando pelos principais subúrbios tle
Buenos Aires, e, depois, em laiiclm especial coletiva,
apreciando, assim, bonitas paisagens argentinas, onda
existem oh clubes náuticos o as belas residências dos ve-
niiilsttn. portcnlios.

- Miuiliã o tardo livres, i
A imito — Teatro «Avenida.» Grantlo Coiiipiinliln du Uo-
vIhIiih Kspnuliolns.

JULHO

•— Dia livre para compras.

— Dia livre — A noite — às 22 horas — Especial recepção

e jantar dançante, com show e músicas típicas argeuti-

nas o brasileiras uo elegante «night clubs» porteuho

«TABAUIZ», inclusive bebidas.

— A tarde — 1/asseio no famoso «Parque Palermo».

— Keservado para visita ás obras sociais «Eva Peron».

_ As' 21 horas — Espetáculo no Colou «Temporada Oficial».

— Manhã livre — Às 17 horns — Recepção h Delegação,

com uma tarde no Embassny, a mnis linda «boite» da

America do Sul verdadeira tarde de encantos com 3 grau- v

des orquestras onde será servido um Copetiu.

— Manhã — Kegresso do Hotel, em auto Pullman, para o

Aeroporto. Embarque nos mesmos aviões — A tarde —

chegada ao Kio de Janeiro — Fim da excursão — Pre-,

Co tudo incluido, inclusive passaporte, certidão uegati-.

Va, selos, firmas (bebidas o jantar no Tabari/.), gratl-

flcações, condução du malas tio aeroporto do ltio Uo Ja-;'

neiro até o Hotul em Buenos Aires e vultn (pÒSü máxl-

mo por pessoa 80 quilos), Criji tt.DUO.DO (seln uill cruiselros) ,

No prufio «strt, tniiiliCMii, Incluído serviço du i-oColfHo, iu»*.

Hotel. Ah liinèWfOai M»K° hIioi-Ihb iil-i o dln 1!. Uo juulio

próximo stuiilo de 00 o Dúiuovo il« oxoui-llõuliinii

roS C*H»*â (J IMMISAMA

tüCUMAN líl

Ui. - M1111I1I. livro - As 17 lionis - Chn llll Ooufolliivin Uitr
votlii uloaniiio (.nutro Uo roíinlftos (trajo poiiolo).

INFORMAÇÕES K INSCRIÇÕES i
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Aconteceu há 20 anos
E O que o "DWrio Oe Noticia»"

publicava no dia
' f DE JUNHO DE 1932

8 Tendo falecido na véspera, era
'sepultado, no cemitério de Sfto'• 

Francisco Xavier, o general Serze-
' delo Corria que, além de ter sido
l um dos fundadores da República,
•tora ministro do Exterior, da Fa-

zenda, do Viacao, prefeito do Dis-
s trito Federal, professor da Faeul-

dade de Direito e deputado fadarei,
em vArias legislaturas, pelos ks-

. tados do Pará, Mato Grosso e P*K>'Disírlto Federal.

O etleta Adalberto Cardoso, da
Liga de Esportes da Marinha,
disputando às provas de seleção pa-

¦ ra os Jogos Olímpicos, vencia a'*. corrida de resistência de 25 mil
metros, em 1 hora, 24 minutos e
40 segundos.

Os srs. Augusto Pascoal, Balta-
zar Silveira e Carlos Barbosa, Qiw
haviam servido na Lwgiâo Estran-
geira da Franca, na última gaer-
ra, solicitavam a epolo do jornal
para uma campanha no sentido de
perpetuar no bronze, a memória
dos brasileiros qu» perderam a. vida
no tfront».

NAO 
foram, como é eabido, os comunistas, que convidaram o

povo a fazer Justiça pelas próprias mãos* . Se tal convite
houvesse sido feito pelos partidários ou agentes da horrível ti-
rania soviética, nfio faltaria quem descobrisse no apelo, em
termos assim Mo calvos, as características de um crime, passf-
vel de punição.

O autor, porém, do incitamento às massas, foi o preslden-
te da República.

Não foram tão pouco os leglonárlos de Stalln que denuncia-
ram os «tubarões», dizendo que Ia «fisgá-los», em uma nova ín-
suflação, as escancaras, à có- Sr^r
lera popular, a pique porven-

PARA
TODOS

Televisão e Cirurgia
Pedlcuro, nfto!
Belógio eletrônico

tura dé. explodir contra a ca-
réstia da vida.

Quem se exibiu, ainda ai, a
provocar a exaltação dos ftnl-
mos — aliás sangrando em
aaúde, visto que instalara, co-
mo nunca, os «tubarões» no go-
vêrno — foi êle, o ex-ditador,
grande figura do «tubaronato»
em ricos negócios de gado, e
hoje de volta ao poder — irrl-
«So das Irrisões — como can-
didato da pobreza.

Percebendo que o feitiço Ia
entrando, francamente, a virar
contra o feiticeiro, e o povo co-
meçava a despertar do logro em
que cairá, eis, mais uma vez,
o preslden** — e não os co-
munistas — a concltar o prole-
tariado, como se êsté, Já ago-
ra, lhe não conhecesse as ma-
nobras, a preparar-se para os
altos postos da administração
pública, em data, é bem de
ver, não declarada, e que ae-
eim pode ser daqui a um sé-
culo...

Mas o engodo, a esta altura,
ao que se apurou, «veio tar-
de»; porque nunca se viu maior
frieza \<>ue a com que fol :*e-
cebida, no estádio do Vasco da
Gama, a palavra do falso após-
tolo, não obstante os esforços,
que, de todo jeito, se ernprega-
ram, para que se passassem
aa .coisas de modo diferente; e
quando, em seguida, o condu-
ziram, sem as mesmas pre-
cauções, para apresentar-se ã
multidão no Hipódromo da Gá-
vea, é sabido o que aconteceu:
o que rebentou fol a vala.

Agora, é o ministro da a-
zenda, o arquimilionário minis-
tro da Fazenda, arvorado em
super-ministro, no regime do
«pai dos pobres», que vem dl-
zer, pelo rádio, ao povo brasl-
leiro, tão acossado de dificul-
dades, o que, sem embargo de
Já havermos, há dias, subme-
tido ao nosso comentário, vol-
tamos a inserir nestas colunas,
textualmente, entre aspas, pa*
ra o efeito do arrazoado que
desenvolvemos neste artigo :

«Não há motivo para que
qualquer produto suba, hoje,
de preço». «Quem hoje »u*
mentar qualquer preço, é um
aproveitador sem desculpa».

Ora, o que, por via de re-
gra, vem acontecendo no pais,
notadamente em certas re-
giões, é a alta constante nos
preços, inclusive, o que é mais
grave, ou mais intolerável, dos
gêneros alimentícios, como, aln-
da esta semana, o leite e o
pão. Mas o que disse o minis-
tro, isto é, o super-ministro,
combinado com o que, por seu
turno, dissera o presidente, po-
dera ser traduzido, com fidell-
dade, neeteo termos : «Povo, es-
tais sendo roubado. Êsses te-
gociantes, que vos cobram pre-
ços de eseorchar pelas mer*
cadorias que vos fornecem, sfio
verdadeiros ladrões. Se vem,
com a fome, a subnutrição, e
com estas a doença e a morte,
sobretudo para as crianças,
não é que o vosso dinheiro'não seja suficiente para a com-
pra do pão, da carne, do lei-
te ou da farinha. E' que oa
vendedores de tais mercadorias

abusam da vossa fraqueza, vos
exploram, em uma palavra, vos
roubam. Fazei Justiça pelas
próprias mãos. Ide e liqui-
dai-os».

Seria, logicamente, ao que se
incitava o povo. E grande pe-
rigo haveria de que estoirasse,
eem mais demora, o motim, v
o governo q%e assim fala Jà
não houvesse caldo no profun-

¦ do, tremendo e|;acrédlto em que
é indiscutível que caiu. Acres-
ce que, se h/i abusos, de ta-
manhas proplições, porque en-
tão as auto.fdades não se *n-
cumbem de teprimi-los com a
energia que se impõe, e por
meio dos órgãos que mantêm
à custa dos cofres públicos?

Não deixa de cer, de qualquer
modo, espantoso que seja êle, o
governo — e nâo os comunls-
tas — querr se exiba na -In-
giagem, dir-se-ia inverossímil,
< que noa estamos, mais uma
vez, referindo, por 6er o as-
sunto de capital Importância
para a análise e julgamento da
situação que atravessamos, das
condições deploráveis a que
nos encontramos reduzidos.

«Que Deus proteja o Bra.
sil!» — bradou, da tribuna
do Senado, não um senador,
da oposição, mas um qucremls-
ta da gema, o sr. Alencastro
Guimarães. Quando as coisaa
chegam a tal ponto, é sinal de
.lá ser tempo de irmos ao en-
contro de Deus, para salvar
a nação, visto que do céu aó
vem o amparo — «faze por ti
que, eu te ajudarei» — aoa
que saibam fazer por si.

Se a crise só faz agravar-
se, como, ainda anteontem, sa-
Dentava, na mesma casa «Jo
Parlamento o senador Hamíl-
ton Nogueira, e, depois de qua-
se um ano e meio, o que ae
oferece, para lhe pôr termo, é
a demagogia oficial, tratemos
d' fazer Jus à justiça das ai-
turas, concorrendo, cada um
como puder, para libertar o
país de tal estado de coisas. .

TELEVISÃO E CIRURGIA —
»/!> Congresso do Colégio Interna-
cional de Cirurgiães, realizado em
Madri no mês passado, foram te-
levisionadas em cores as operações
cirúrgicas efetuadat por cirurgiões
espanhóis, Mais dc dois mil con-
gressistas, representantes de 37
países assisfiram às intervenções
por meio da televisão, testemu-
nhando assim um novo sistema de
ensino em que a técnica operato-
ria pode ser apresentada a gran-
de número de estudantes, em cô-
res naturais e com nitidez de por-
menores tão perfeita quo parece
ao espectador ostar ao lado do ci*
rurgião. O Colégio Internacional
ie Cirurgiões, que conta dez mil
membros, decidiu estabelecer um
Passaporte Cirúrgico, que permiti-
rà aos portadores freqüentar qual-
quer clinica universitária do wiun-
do O próximo congresso deverá
realizar-se em S. Paulo, dentro de
dois anos.

*
* *

PEDICURO, NAO! — Na Call-
fôrnia nfio podem ser Jurados em
nenhuma qucstüo as pessoas que
sxercem a profissão de pedlcuro.

*

RELÓGIO ELETRÔNICO — A
característica principal do relógio
Bletrônico è que um gerador de
snergia eletrônica substitui a mo-
\a dos tipos comuns e ó suficien-
te para que o relógio funcione
por mais dc dois anos. Tem um
volume de 700 milímetros cúbicos,
e um motor elétrico em, miniatura,
de menos do 400 mm3 dA origem
a energia mecânica. Quando o ge-
rador esgota sua capacidade, pode
aer trocado facilmente. O motor,
apesar do seu tamanho diminuto,
contém uma bobina com trás mil
metros de fio encapado, da espes-
tura de um sexto do cabelo huma-
no e exige apenas a fórça de se-
tenta e cinco milionésimos de ca-
vaUyoapor. A constmçüo dêsse re-
lógio basèia-se no procesèo dos
foguetes eletrônicos.

No Palácio do Catete
O presidente da República recebeu, on-

tem, no Palácio do Catete, para despa-
cho, os ministros da Marinha, e da
Guerra. Em conferência, recebeu o co-
ronel Dulcldlo do Espirito Sunto Car-
doso. prefeito interino do Distrito Ie-
dera: e, em audácia, o embaixador
Fernando Lobo, o acadêmico Gustavo
Barroso, o delegado de policia Júsó Fl-
corell, e os srs. Francisco Antunes Ma-
elei • Alexandre dos Anjos. O sr. Ge-
túlioi Vargas reoabeu, ainda, em au-
dlènda: o sr. Gileno ds Carli. presi-
dente do Instituto do Açúcar e do Álcool
aue «presentou circunstanciada exposição
iflbre o aproveitamento da aguarden-
te de cana na produçfio de combus-
tteis; uma comisslo de estivadores do
oflrto do Rio de Janeiro que solicitou
providência ao chefe do governo.no sen-
tido de determinar a legalizaçfio de
cerca de 1.000 trabalhadores do cais
desta capital no Sindicato da numerosa
classe. Argumentaram os estivadores
svulsos qiw, na sltuacHo-em que se
encontram, nio têm direito aos benofl-
doe que poderia lhes proporcionar o
Instituto de previdência ««/«l»1»»
vinculados os trabalhadores do porto do
Rio de Janeiro.

O chefe do governo recebeu também
»m visita ds cortesia, no Palácio do
Catets,.»m companhia do general Ciro
lo Espirito Santo Cardoso, mlnhlra da
Buerra, os novos generais Maurltl Cimna
Meneses e José Machado Lwpcs,

OS «NEURASTÊNICOS»
Diante do clamor Incessante da populas&o

contra aa^groaesrias ou brutalidade dus motor!»-
tas de ônibus sempre surgiram defensores — me-
vidos por mal entendido «entimentallsmo ou,, em
outros casos, por demagogia — a alegar a dureza
do trabalbo desses profissional» e sua má remu-
aerac&o como fonte» de neurastenia. Ora, nem o
o pessoal da rodovlaçfto urbana uma categoria dc
trabalhadores das mal pagas. Todos o» assalaria-
dos e empregados ganham Insuficientemente. G
so fAssemos aceitar como justificação para »
agressividade e multas vezes mesmo o Instinto
sanguinário de certos motoristas e trocadores de
finbus sua má remuneração e o seu trabalha pe-
sado, teríamos do reconhecer a todos os pequeno»
servidores públicos o direito de tratar as parte» %
gritos c pontapés, e aos condutores de bonde» —
que trabalho mal» duro, penoso e neurnstenlznn-
te do que o deles? — a regalia de Impunemente
usar a sua «chave» contra todos o» passageiro»
que com »uá simples presença lhes èsplracasse a
«neurose profissional»,... .

Agora esboça-se uma campanha — de objetl-
vos evidentemente demagógicos porque purtldu de
elemento» que vivem de demagogia — em defesa
dos pobrezinhos motoristas de «lotação». Se eles
andam a oitenta quilômetros, se apostam correi-
ra, provocando conscientemente tantos desastre»,
e Insultam os passageiro» e cobram cinco cruzei-
ro» em vez de quatro, e maltratam o» que teimam
em pagar o preço legal, * porque estão itenrast?-
nlcos, coitado». Trabalham multo, ganham pou-
oo, quanto mal» correrem mai» efido ficarão livres
do serviço, etc.

Tudo Isso são, em essência, os argumentos em
favor dos abuso» do» motorUta» de lotação. Na
sua própria defesa estão as melhores razoe» para
¦ua condenação. Flco-se «abendo que éle» não
tem ordenado fixo, ma» têm uma percentagem »0-
bre a renda das viagens. São, portanto, como sé-
do» do industria dns empresas. K assim toca a
correr, a tirar «finos» a «fechar» outros vel-
culos para que a fórla »eja ainda maior, ainda
que sacrificando ou pondo em grave risco vidas
alheias. ;

Pelos dados conhecidos, a renda dos motoristas
não é pequena. Sobretudo cm proporção ao lio-
rárlo de serviço, tem de ser grande. *Ios ganham
25% do apurado. Os «Iotacóes» andam «empre
cheios e ae vaga» de passageira» no percurso sfto
quase sempre preenchidas. E ainda instituíram
aquele «adicional» de um cruzeiro, nem fazendo
menção de dar troco e maltratando o» que o re-
clamam. M ¦ '•;

Mn» admltIndo-»e mesmo que trabalhassem
multo e ganhassem pouco (quanto mal» traba-
lhom mal» ganham) permaneceria o absurdo de
»o lhe» reconhecer por isso o direito de andar
em disparada. pelas ruas ocasionando acidentes, e
de extorquir propina dos passageiros e ainda tra-

GENERALIZE-SE O EXPURGO
Por decretos do há dias, foram demitido» a

bem do serviço público vários contadores e «fl-
çlals administrativos. Prendem-se fisses ato» a
Irregularidade» verificadas na administração fa-
zendnrla de Pernambuco, sendo de notar esta clr-
cunstánclo realmente estranha: os funcionários
agora punidos fórum membro» de uma comissão
designada para apurar falcatruas e que, em vez
de denunciá-las, se prevaleceram da sua situação
para, à margem do Inquérito, cometer graves de-
•onestldude». Basta dizer que, segundo se com-
provou em processo, um deles, durante breve per-
manência de vinte dias na capital pernambucana,
remeteu para o Blo — fruto de trapaça» — mal»
de um milhão de cruzeiro».

Oxalá, como infelizmente tantas veies sucede,
não venham os cofres públicos n responder por ln-
denizaçSe» a Cases ex-servidores, cm consequOn-
cia de sentenças judiciária» que determinem as
respectiva» reintegrações com direito a receber
vencimento» de 1918 até o presente, mal» o» Jnros
da mora, por isso que os demitidos, talvez ale-
guem, em sua defesa, principio» de equidade.

lio fato, o artigo do decreto-lei 1.713, em que se
fundaram as demlssOe», prescreve; «Lesar os co-
fres públicos ou dilapidar o patrimônio nacional.
Beceber propinas, comissões, presente» ou vanta-
gen» de qualquer espécie, ou solicitá-las direta-
mento ou por Intermédio de outrem, ainda que fo-
ra de suas funções, mas em razão delas».

Ora, desgraçadamente, a simples observarão
do nível de vida mantido por nnmerosos cidadãos
Investidos em funções pública», convence da 41c-
gitlmidade do» recursos que ostentam. Enquanto
o funcionalismo cm geral, tabelado em baixos pa-
drões de vencimento», «ofre privações e pa»»a
existência amarga, hft o» que, titulares oe cargos
cujos estipêndlo» apenas devem chegar para uma
existência decorosa, vivem vida de nababo, a ro-
dar om carros de luxo, a freqüentar «boltes», a
adquirir Imóveis, a gozar fins de semana em
granjas de sua propriedade...

Que noticias há do» Inquérito» mandados pro-
ceder em várias autarquia» paro averiguação de
denúncia» de de»falque» e do marotelro» adml-
nlstrntlvas? Por que não aplicar a todos quantos,
Indistintamente, recebem «propinas, comissões,
presentes ou vantagens de qualquer espécie, aln-
da que fora de sua» funções, mas em razão de-
las», o dispositivo qne afastou do serviço público
àquele» funcionário» da Fazenda?

Evidentemente, não defendemos os peculatárlos
agora punidos; mns, se se quer enveredar por êsse
terreno de saneamento moral, é preciso Ir adiante
ou, melhor, olhar em torno.

tá-Io» mal, como »e este» f«»»em o» culpados de
sua situação profissional, quando em tudo Isso
sfto apenas as vitimas.

Solicitada preferência para a tramitação do projeto
que prorroga a atual Lei do Inquilinato

Moratória aos pecuaristas — O acordo de ajuda mútua
entre o Brasil e os Estados Unidos

Ficha de declaração de bens para os servidores da União e confisco das
fortunas adquiridas ilicitamente na função pública — O custo do ensi-
no secundário particular — O dia de ontem nas comissões da C. Federal

Donos da en-
chentè

JOSE' BONIFÁCIO
Deputado tederal

HA 
TEMPOS, um grupo de

industriais alemães, confia-
doa no espirito de ação dos

brasileiros, resolveu instalar nes-
te pais uma importante indús-
tria, a da fabricaçilo de tubos

¦ de aço sem costura. Feitos os
estudos uoceSHários, chegou-se &
conclusão que o melhor local
seria Belo Horizonte, por assim
dizer centro daa maiores jazidas
de minério da América, «cuica»
do mundo, para usar frase
alheia...

Numa terra governada por
gente de ação, patriota e tra-
balhadora, a ocorrência nfi.o des-
pertaria maior interesse que a
proveniente da expedição, pelas
vias burocráticas, das licenças i
e das imprescindíveis autoriza- I
ções legais. Mas aqui, onde um
governo permanentemente em
férias, nem mesmo procura o
que fazer para dar a impre9-
s&o que trabalha, o aconteci-
mento tomou vulto e revestiu-
se até de imponência nacional.
As estações de rádio oficiais e
os jornais oficiosos, inclusive o
oficialissimo «Diário Oficial»,
abriram colunas: dir-se-ia que
a guerra estourara novamente.
Mas felizmente não era ainda a
guerra, eram os homens de após
guerra fugindo a uma futura
conflagração européia.

E foi lançada no dia 31 de
maio, na Cidade Industrial, em
Belo Horizonte, a pedra fun-
damental da futura fábrica das
Indústrias Mancsmann. de Dus-
aeldorf, Alemanha..

Nesse ato rotineiro começa a
porfia Getúlio x Juscelino. Como
êsse binômio — embora o tèr-
mo menor tenha lançado o ou-
tro, energia e transporte, uma
espécie de coma e emagreça —
ainda não se acostumou ao es-
íôrço cotidiano em prol do
Brasil, descobriu na iniciativa
do grupo Manesmann excelen-
to motivo para exibir ao povo
mineiro como Índice de atiyi-
dades c canseiran Csse empre-
endimento particular que seria
ont&ó marco de uma adminls-
traçfio cujas ressonâncias na
opinião dia a dia estão se amor-
tecendo.

O presidente da República pro-
clama quo é êle o autor da
obra. O governador, por sua
vez, mostra que a sua inter-
venção é que fol decisiva. Isto
mesmo apregoaram seus or-
gãos do publicidade. E descem
ao ridículo na pendenga bflba.
E diz o sr. Getúlio Vargas,
num arroubo de dono da en-
chente: «Hojo venho cumprir a
promessa do candidato. A pe-
dra fundamental da grande usi-
nai Mancsmann, que hoje esta-
mos lançando, simboliza uma
nova cidade do aço, que for-
marfi. ao lado da sprlmeira para
impulsionar a industrialização
do pais». Mas o sr. Slgmundo
Weiss, diretor da Companhia,
acabou com as baboseiras quan-
do disse: «A constituição da
Companhia Siderúrgica Manes-
mann representa, antes de tudo,
um «to de fé na capacidade do
povo do Minas Gerais»!

O chefe do Governo supBe que
os mineiros são t&o patetas que
lho ficarão agradecidos pelo fato
de interesses de outra ordem te-
rem influído no sentido da trans-
plantação das indústrias teu-
tas, de ferro e aço, para Junto
das montanhas de minério da
nossa pobre e esquecida provin-
cia. Falou sobretudo o lnteres-
so econômico...

Se invés de barretadas com
chapéu alheio o presidente Ge-
túlio so dispusehne a pagar os
250 milhões de cruzeiros que a
União deve aos empreiteiro» ml-
nciros; a aumentar a ridícula
quota de farelinho que a sua
COFAP nos designou; a conti-
nuar as obras da ligação fer-
roviária Lima Duarte-Bom Jar-
dim, há muito paralisadas; a
suspender a retração do crédito
bancário que está arruinando
a produção mineira; R acelerar
a liquidação das dividas dos pe-
cuaristas cujos processos dor-
mem o sono dos defuntos na
Câmara do. Reajústamento; a
prosseguir no asfaltamento e re-
tificação da Rio-Belo Horizonte;
a fundar de verdade a outra
Volta Redonda igual ft que «le
arrancou do solo mineiro, — en-
tão, sim, os mineiros se curva-
riam reverentes no seu bemfei-
tor. Por hora eles bem sabem
que o travo da derrota retira a
serenidade da cabeça dos ho-
mens. fi que o brigadeiro fol o
vitorioso em território mineiro no
último pleito da sucessão fe-
derál. Se não guarda amores, o
presidente sabe cultivar os seus
ódios... •

NoM. do Trabalho
Esteve, ontem, em visita ao minis-

tro interino do Trabalho, a diretoria
recémjelelta da Federação dos Traba-
lhadores nas Indústrias Urbanas do
Leste e Sul do Brasil, que se fazia
acompanhar de vários delegados dos
Estados, membros do seu Conseino «
Representantes.

NOTAS POLÍTICAS

O SR. ADEMAR DE BAR-
ROS E OUTRA SUCESSÃO
V 

mar de Barros. Admite-se mesmo que, assenhoreou da
lectdo diante do compasso de tin onosicionlsta por numerosos
U D. Ni, refreada no seu ímpeto °P°Xtituic&o do sr. Soares
fatôíes, entre os quais o W9*^\feffitó?itô" setembro sua
Filho, 

'o 
sr. Getúlio Vargas "|° c^nf 

crise que torne ine-
impaciência e provoque, antes dêsse me»,.»
viável o rompimento gUgtf&W§^ Í&W^JSK&SHá mesmo quem sustente, nos.^Nominalmente entre ps
é Impossível uma aliança «^"isiçio, visando a barrr.r
partidos mas de fato entre o governo e a opôs^ 

^
5 caminho ao ex-governador paulista. Mas «* tratar-se de
tra confirmação nos meios udenistas^WJggge£u demarches con-
aspirações do P. T B. sem «P01»"" ™5S£s "velhas 

aspirações
cretas. E acrescentam que são »s ™erSar 0u desmoralizar
do sr. Getúlio Vargas de amaciar, desarticular
os que o combatem.

Para o sr. Ademar de Sm Ragg- ^jSít^SS
tar não é propriamente essa, 1«f se de™om V» Kstado.
nal. Seu principal problema reside »^g™J %% 

Srciacão 
aos

S«« 1» ™™L!° "a^'„SE adoVacnheT 
do Executivo ter-

ã propriamenwj esw, H»» «™- "" ,," it-s do seu Kstauo.
principal problema reside »» ¦™? ™ 

relação aos
«ao Paulo, como so sabe, tem » vanJWm, «™^F 

^
demais Estados, de ter o mj*^ do <Jefc 'U. * 

aparecer,
minado um ano antes do mandato Wg"»l,nnelonal alivia-
assim, a política paulista no debate.da micesfao 

rnador
da dá terrível carga da sucessão estadual, com seu k _ Amda da terrível carga u» «uk»»» ,r~~ i?„1„,nnto o sr. Aga-
rcUn-elelto, sem ^oten IcompTo^^mmanto 

c> t) 
^

menon Magalhães .ainda estiver o se 
^bater 

entre o

Lins e o sr. João Cleofas, e o sr. J^c«"""ln:*;"uX sr. Negrito
andar a correr do sr. Capanema ao «j^Vatadares, do m^g^,

de Uma ao sr. Ribeiro Pena, já «»™"7d°e problemas tão
aparecerá leve e ágil para a afiao, desimpedido ue prome
tuiüdamente perturbadores. ^„*rAtnnto node-se esconder

Para o sr. ^^^W^^SiVS^ 8eM jÔK°
nesse ponto uma das falhas, um dos I»n*?.»_,_ !?-.„„ ? v«m o

que

íilíticoVQuem será o «c^sor 
^do 

sr 
^«1Í?^ir. Ademar de Barros preparando, com todo o c""£"t°a 

para
Erlino Salzano, seu íntimo, seu astrólogo, «eu profeta, para
CTndK°ntece, 

entretanto, que está surgindo «fc«fSgZ
poderá constituir um fato novo: é a d» "r: "!™ 

Banco dó
que fc dupla condição de milionário •.J^"* 

&Ku ei
Brasil alia um gosto decidido pelos métodos dcsenvoiios
governador de São Paulo.

Ameaçado, assim, de ser enfrentado com o wjgWg

"" %Pr«arSed^o?ier a «^^-J^íSÍ^

y 
ISri5?Sketànto, 

outro fator a considerar, e êsse talve*
viesse a favorecer o sr. Ademar de,:Barros. P„i«vado

E' que o governo, com um objetivo óbvio, tem^:.nttMM
bafejado, animado o sr. Hugo Borghi. Tudo indica, :"» «• «ugo
Borghi, o futuro candidato do sr. Getúlio Vargas *"¦"£*£!£
com o sr. Ademar de Barros. Desde, Porém, aue»e pronuncieBorghi, o futuro candidato do sr. Getúlio Vargas
com o sr. Ademar de Barros. Desde, porém, que .-. -
a candidatura do sr. Jafet, manterá o ¦^nainün^M^^
Compromissos que. con. êle tenha? Entre M«gjt
dos negócios do sr. Jafet no horizonte nacional1 e ° abismo!»
sondávcl das aventuras temerárias do sr. Borghi, que, «Pesar
do seu sentido pioneiro, somente muito ouro .I»M™Í™S£S
fazer flutuar, como se decidirá o atual P^sidente da Republico?
a como comegulrá chegar a uma decisão sem 

^sgostar 
pro-

fundamente ou mesmo empurrar para os braços do sr. Auemar
de Barros um desses dois candidatos em Perspectiva/ _

E qual será o caminho, entre essas ambições, da ambição
d° 8P0?ort,0tudo&,orU 

se refere à sucessão ainda é especula-
cão, jogo de previsões entre o possível e o provável. Mas sobre
Issé fundo já se agitam as paixões e os interesses dos homens.

O problema do petróleo no plenário da Câmara
Chega hoje ao plenário da Cftmara o projeto da Petrobras,

com as emendas da Comissão de Finanças; e já ontem se tor-
nou conhecido o substitutivo da U. D. N., em suajorma defi-
nitiva, com a colaboração de numerosas outras correntes.

Entre essas correntes assinala-se a ala do P. S. D., que
obedece á orientação do general Dutra, que — ao que.se afirma
-encaminhou êle próprio o substitutivo udenista ao exame dos
deputados, que lhes são fiéis. ;¦ ¦ ¦ *. .... U*ÍJL««

Segundo declarou, ontem, aos jornalistas, o sr. Luís Garcia,
o vlce-líder da U. D. N. que tem a seu cargo a direção parti-
daria no caso do petróleo, a assinatura do substitutivo nao visou
angariar um grande número de apoiamentos, mas a se revestir
de uma espécie de caráter simbólico. Assinaram os dois vice-
lideres da U. D. N. atualmente no Rio e os deputados que
fizeram parte da comissão elaboradora do projeto; e mais ainda
o- srs Artur Bernardes, pelo P. R.; Eusébio Rocha (do PTB);
Coelho deisSTtótfio Libertador; Orlando Vieira Dantas
pelo P. S. B.; Joaquim Viegas, do P. S. T. de A agoas; Hermes
Peteira.de Sousa (PSD gaúcho); e Lima Figueiredo (ala du-
tnStao 

sr. Luis Garcia prevê surpresas na votação, surpresas
que poderão desapontar o governo; e assegura que a grande ma o-
ria da U. D. N. votará de acordo com o ponto de vista oficial
d° PSabe-sè, 

por outro lado, que o sr. Agamenon Magalhães
comunicou à bancada governamental de Pernambuco, por inter-
médio do sr. Oscar Carneiro, que era pessoalmente favorável ao
monopólio estatal, mas dava liberdade de voto aos deputados
aue o seguiam. Admite-se que, não tendo o governador de Per-
rmmbuco fechado a questão, os deputados pernambucanos se
inclinem a votar com a Petrobras, mas há quem sustente que
se dará justamente o contrário: que, resguardados por essa pa-
lavra, votem pela ENAPE, isto é, pela solução estatal.

Quanto à votação secreta, mesmo os deputados oposiclo-
nistas, embora reconhecendo os altos propósitos que inspiraram,
a iniciativa do sr. Armando Falcão, se inclinam, na sua maioria,
pelo voto a descoberto.

NOTAS PARLAMENTARES

MICROSCÓPIO

Impatriotismo
RAUL PILLA

PARA 
o vespertino «O Globo»,

a emenda parlamentarista,
além de demonstração de

oportunismo, é prova de im-
patriotismo. Por que impatrio-
tismo? Visará a reforma supri-
mir as liberdades públicas, ou
estabelecer a irresponsabilida-
de, ou consagrar a incapacida-
de* Se não é isto, mas o con-
trário disto que pretende, como
se considerará ela impatriótica?
Poder-se-á dizer que é inefi-
ciente, ilusória, inadequada, er-
rônea; nunca, porém, que seja
em si mesma inpatriótica.

Se o fosse, impatriotas teriam
sido Silveira Martins, e outros
grandes vultos que, nos primor-
dios da República, levantaram a
bandeira parlamentarista, a fim
de conciliar a República com
a Democracia. Impatriota teria
sido Silvio Romero, que, numa
série de cartas, hojemais atuais
do que nunca, concitou Ruy
Barbosa a pôr a serviço da re-
forma o prestigio de sua ex-
traordinária personalidade, lm-
patriota teria sido o mesmo Ruy
Barbosa, ao decidir finalmente
em favor do parlamentarismo o
dilema por êle mesmo estabe-
lecido entre a instabilidade e
a irresponsabilidade. Seriam
impatriotas, enfim, todos os
grandes e nobres espíritos que,
nestes sessenta anos de vida
republicana, têm procurado le-
vantar o regime da degradação
onde caiu.

Responderá, porém, o jornal
não estar o impatriotismo tanto
na reforma, como em fazer-se
dela um truque eleitoral. Ora,
muito bem. Na Assembléia
Constituinte de 1946, manifes-
tou-se uma forte corrente par-
lamentarista, porque, à última
hora, contra ela interveio o
presidente da República. Esta
corrente continuou engrossando
durante a legislatura subse-
quente e só não venceu na Câ-
mara, quando novamente apre-
sentada a emenda, por causa
da resistência oferecida pelo sr.
Eurico Dutra, o que tolhia cer-
tos membros da maioria. Inau-
gurada a atual legislatura, ai
já sob a presidência do sr.
Getúlio Vargas, logo se verifi-
cou que, apesar de renovada
em dois terços, a grande maio-
ria dos deputados apoiava s
reforma: ao findar a sessãt
legislofíva do ano passado, poi
ela se haviam manifestado cen
to e oitenta deputados. Che
gamos, assim, ao ano da graçi
de 1952 e, estando ainda poi
se vencerem quatro quintos d«
mandato presidencial, surge un
poderoso candidato à sucessão
que se diz ter contra si o atual
chefe do Estado. Então, pan
que não possa dizer «O Globo
que se trata de simples escamo
teação eleitoral para prejudl*
car determinado candidato, de
verá a maioria da Câmara de
sistir da reforma que reputa
essencial à regeneração dos
nossos costumes políticos.

Isto, sim, seria patriotismo...

*>'*
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Na Câmara dos
Deputados

HOJE, NA ABI, O ALMOÇO DOS
CRONISTAS PARLAMENTARES

Realiza-se, hoje, no restaurante da
ABI, fts 12h 30m, o almflço de contra-

ternlzac&o da Bancada de Imprensa da
Cftmara, no qual será homenageado o
cronista Herácllto Sales. Como convi-
dados especiais comparecerão vários
deputados. Em nome dos cronistas ia-
lar&o os jornalistas Sarah Marques,
saudando os parlamentares presentes, e
Homero Homem, em nome da Bancada
de Imprensa e do Comitê.

Decretos assinados, on-
tem, pelo chefe do

Governo
O presidente da RapúbUca assinou de-

cretos: aprovando o Plano Rodoviário
do Estado de São Paulo, já aprova*
do pelo Conselho Rodoviário Nacional em
reunião de 14 de maio último; desig*
nando o engenheiro Constantino Perei-
ra Rodrigues Júnior para exercer s
funçfio do membro efetivo da Comls-
sfto de Metrologia, como representante
dos órgBos metrolôgicos municipais do
Estado de S5o Paulo; nomeando re-
presentantes, Lauro Faria, do Banco do
Brasil; Otacillo Lomba, da Imprensa;
Armando Aires, da Lavoura; Antênlo
Crespo, da Indústria: Homero Campo
Belo Barreto, da Pecuária; major José
Parente Frota, das Forças Armadas;
Clemente Capeletl, do Comércio; e Al-
tredo Alcure, das Cooperativas; na Co-
mlssfio de Abastecimento e Preços do
Estado do Espirito Santo, e, nomean-
do representante na Comlssfto de Abas«
tecimento e preços do Estado de Mlnss
Gerais: José Vieira Andrade, do Banco
do Brasil; Alberto Gulmarftes Chagas,
da secretaria de Vlacfto e Obras públl*
cas; Carlos Augusto Ribeiro Campos, da
Secretaria de Agricultura; José Maria
Teixeira Botelho,.da Indústria; Nerl Fer-
relra da Silva da Prefeitura; Emílio
Curtis Lima, da Federaçfto do Comer-
cio; Álvaro de Sá Andrade, das Coope-
rnttvas; Ciro Siqueira, da Imprensa;
Paulo Pinto Parreira, dos Economistas;
Osvaldo Sonres lopes, das Forças Ar*
madas; Álvaro Camargo, da Agricul*
tura; e Álvaro Marclllo, da Pecuária.

DIVERSAS
VAI A SAO PAULO O SR. CAFÉ'

FILHO
Viajará amanhã, em companhia de

diversos parlamentares, em avl&o es-
peclal da F.A.B., para o Estado de
São Paulo, o vice-presidente da Re*
pública, tr. Café Filho.

Após visitar Sorocaba, o ir. Café
Filho ae dirigirá a Rio Claro, a fim
de presidir à solenidade Inaugural da
Exposição de Indústria e Comércio,

Melhoramento dos ser-
vlços elétricos em vâ-

rios Estados
O prMldMiU rt» •«•Pftl,ll«',*.B*!I<"L°

nmi!mo dlIpAOhQ im «k|k* (do di» ií «¦

mt-lli k «U» RDMVIlttO oproJíto.PM»
<i.iui«i.ft<i d» iiiHiMrliíi» «J**?1 í"*"''A-**Jííí"
CM«><_* MiiiuIImIi*"**

«Aprovo »» MMlIHÕM » tiW/jM*

D,,,,, ei» ><!¦'. flim im.íi,

,1,1,1,» llll IH0I.II*» ilu irnii» » "»«[''
Vt lt,, \bii\ii iU íoiH*K *» l»f'r

fitlU" %l„t)l l|. Mn MMljMNlf »<•••

% l,*),t,i h i-nfiH'» *»* ¥im*»**
Ml,,,, UnitÚflIU» M! .""^i* 'J"*
Hlijj |,, „). h HHMifr^WwMbj <!#, W*?((u mim iwtlu »>i ni»»».

A Comlssfto de Constitulçfto e Jus-
tlca da Cftmara dos Deputados vol-
toa • examinar ontem o projeto que
regula a concesafto gratuita de ter-
rn. o relator, ar. Castilho Cabral,
apresentara parecer considerando in-
constitucional a proposição. Tendo
obtido vista, o sr. Lúcio Bittencourt
fim declarado de voto, concordan-
do oom o ralator, com o 'quo tam-
bém concordou a Comlssfto.

Do tr AntAnio Balblno foi apro-
vado parecer considerando constltu-
cional o projeto que orla nes Faeul-
dndei d* Direito a ondnlra d„ Direi-
to Aeronáutico.

Também fol apreciado o projeto
qua nutorl» o governo fodtral a or-
giiiilmir uma sociedade de «oonomift
minta para a aprovoltninimto da «pft-
tlta d« Aiw»A • da turma da reglfto
d» l-tit.iH, em Mina* Oiirnli, O rt-
Intor, ir, AKiKmr Araripe, i.|ii«wii-
tou par«(i»t fivorftve). nu» o ir, D»«
iml d* Onrvullio tt* donliratAo de
voto aUloráindo; por nnl#»rt«r »»r
Ininlliiiiluiml * iimlfiln. que fol mim-
ilurtit I |iiiiil!i**H'»'i, pir» millior «!•
furto,

rindo mn vim o riiiiiii umí* m
uiumiiiiimiii pilo ire Paulo Hinii

1*1 do fwjiííiiíiiiõ, 
"p "l>7 

õuriil de
AUIIINI l'|H#i'Mllnil ft nni'niiil-.'io D !•¦

I», 1)0 IMIlliln lll |H'IMII.WI ft IIIIH
lll lll'l
Cul »|i...

llllllll* IMIUMlIUHllil 'IH* fOl IPIOVI
lll

m "AMN rt» li; rtlilill/iildo •»
„ii<i'-*>i iIiiimilll "..'i.i Dln n uHu Immt. m,,#»»«•. • *
'i* .i*-....*i-"i ti )*'¦• i "'r'1"•"
llllll IH lln 10'1'l'lil'»''' • "' " *i '¦¦•
\t iii lil ri« 'iiiiii (¦'¦''i'" -.'. i;<
iiii IhlifiM*! 4m mili iiiH»o»*iii/
fll II »'.i.i'i | llll if|ii|» MllHlU
• <¦ Hu* I llll*"/»***' i*»W#i»íl *•
,,,, i ., iiiiiii «Í4 . HiiHlHiMIlhi iè

l

presente sessfto legislativa, ficarão
liberados oa aluguel» doa imóveis re-
sldenoials, o que se no» afigura ver-
dadelra calamidade pública, na atui
conjuntura econfimlco-financelra. E'
sabido, por outro lado, e disso jft ti-
vemos exemplo na legislatura passa-
da, que tudo quanto ie refira s in-
qullíno desperta debata • exige ler-
go tempo para as discussAes. Aislm,
solicitamos que a referida propost-
çfto «eja discutida • votada oom pre-
ferência «Abre a» outra» matéria»
pendentes do pronunciamento desta
Comlssfto, inclulndo-s» o projeto n.o
ü.imina na pauta de »egunda-felr«
próxima."

Nova direção do DASP
e do plano «Salte»

KmMiiiiiiio pilo pruldinl* da Itupil-
lilimi, »»iumlu tnt»rlimm»nl« oi «iirnoii
d» dlntor-««ml rtn HABI» • rto Pluno
• HMlIm o nt, MMiiinlIPn d» Hnnliinii I
Hlivii, qu* illrli» ft Dlvlifto d» (iiijiiiniii-
10 llllllllll" rtlM .0 d» liillillllKlllcjfto fl*

» ir, niiiiiiinii • mivM, qu» I pr"ff»'
mie di ihoiioiiiIh • fliimiuin, fol dlnlor
di ii.iiiiiiiiMiiitii. « «Inf» di iioimli
do niinimio d» Airiiuilurai

No Wí, (h Vlm.íH»
i ii "¦'!.. lio «ililmli '*¦' oilolilM) 4»

VI...li i.-il-i llllll -.  i'!" lllulif
it4 imilit, «I rtlliloii» d'* Hi|iiii*oiiiiiOni miwi « fim »d»i fflfflu
dl )'',<•¦ 11*1)11*1 d'l f»U»ll « I ,„l,„l,l)l,m,
» iiuIjMh» (nlo ilnli d" |.l.l«fl» "•
iii VI»iiii» 4* Mlllif i -a '¦"¦• * ¦¦'•- 'Iii
át* tí»n\ii» Mêi miimw lilii- ri-
mm Qwwin i á i fmi

COMISSÃO OE ECONOMIA
Continuou nessa Comissão a dl»-

cussfto em tArno do projeto que. con-
cede moratória aos pecuaristas, na-
da se tendo votado, no entanto, por
falta de "quorum". Nova» emen-
das foram apresentadas.

COMISSÃO DE DIPLOMACIA
Esteve reunido Asse órgfto técnico,

em sessfto secreta, para examinar,
segundo conseguimos apurar, o re-
cento acordo de ajuda mútua entre
o Brasil e o» Estados Unidos, do
qual A relator o ir. Hélio Cnbol.

COMISSÃO DO SERVIÇO Í1PHLICO
OlVIli

Por in» UornliiAo foram aprovado»
o projnto d« autoria do »r. Arl l'l-
touiDo, n. 810, iii» cria o "Flclm de
nni'loruçllo de Him do» Bervldore» d»
Unllo" » o annflioo d«» foitiinii
adquirida» llIaiUmeiUe na fimflfto |iú-
iiiipni i o» pnruflen» do ur, Uii»
VtnWH, rnvorftvil no projuto nu» »»•
lnllKI» ft rllH.ÍHI (ll lllll» HHCnlR llllll'
témilnn no Trlftngiilo Mlnilro o do
ir. Dirlo d» Birroi. fivoiAvil io
innliin qu* mliiiilln ft i|ir*i<l>i(.An dft
iMiimiei o niiiniMi-e, di provai inr»
liiiriim ui iiiiHiiiiniiiia vIUIIoli,

DOMlMHAi» DK ID ÍICAÇA0 i «iinnii

ciei inu iiiimi in uim fol «provi»
do iniiinr rto ii, lurlM.itffii.rt'
vorlvil • 'ini» iimiiilN do 1'iMiíiin
mi iiroJilo o"- imiti» •'''"' " ""¦*'"
di iHifiio iiciiiidiihi piiilmUr.

I'-.I ll.l.1 vl.n. III lll '"i*1"»
)¦,, do i" |"" 'f- -¦¦¦""• im dl'
llloillMliol pll" Hll Ml UlIllMI» dl MUI»
Milll'!.'.! 1'fl» *!'!'•< dl ».-l'l"i«
•IIHlIllIlíllll, II llllll'**. • " ¦ ¦ ', '
iiMiu im miiitiHtfti K"0 HtUitnm

il h i» .»¦*'.»¦» WWf »t*f*l.í!'!*,.s

Atos do presidente da República
Decretos assinados nas pastas da Viação, do
Trabalho, da Justiça, do Exterior e da Fazenda

O presidente dA.RcpübU« ftMinou 
gS^S^^K;^
Vilma U>pe» Cardoso, Odete Alve»
Lima, Pedro Sávlo da Sllva, Arnaldo
Pinto do Carvalho e Frederico Por
Deu» de carvalho; « adjunto de pro-

os seguintes decretos
Na pnsta da VIACAO — Nomean-

do fiel de agencio, podrflo H, da Dl-
retorlu Regional dOB Correios • T«U-
grnfos de Snntn Cntarlnn, IvAnla Ge-
ruldlim da Silva.

Promovendo, por merecimento, da
clnsso N ft clusso O, o engenheiro do
Qundro 1, Evandro Ribeiro,

Na pnitn do TRABALHO - Nome-
ando, Intcrlnuinonte, eicrlturárlo», cln»-
i« K, Pnulo Onmld» Ulte, Alfredo doi
MimloN lünlnr, Hllvlo Correln, I*ft
llinjiimlin Migalhfivii Amílln Araújo,
Jiiiiiu Pereira RIMroí Pedro Vnicon-
•'(iiiii Novo» d Jenl Mmu a.

Nn pana da JUHTIÇA - Conçjden.
do nniuialUavfto « (Jirnrrt 0, Pupi-
hIiiii, naturnl do Kiilio.

Nn PflilA dn KXTFlIUOfl -1'romu.
vendo, por meruplmeiilo, dirimi V
t. «iiiii d, o continuo ilIWo Joil

ilmnlii «iiloiliiivíio n MAiIii roíiloiiiA
[ÀIUUMI lllll* MHH I.IUÇIIf./R !,M'
lim liHIHu «rtllllllílll lUIllü fl AlfllUliHII
ili fim Aliiriii, m . .y

tiiimmmliii «filv/ni, d« foliiuiii,
-im"* jd iii-iHi i'n.ii« dn Amiri)
I A-li C" 1'U ' "" .

NmiiMMiirtH, li)li|liiiliiiiii» *f. dlHI»

um" lan te lr»iim * lil iml» mmu»*
ijiiiiiilve»! diiiiíilile milllifi «ll». v, M..I. in.i.iy wm. H

Mt 'mim RiNiiiiiij iiqulMil*. llllll lllin)

g^MURfVMRri MFmWfm í.w mí ma

curador geral de Fazenda Pública,
Gabriel Oblno, durante o Impedimento
do respectivo titular; Joio Sórgio Maio
de Oliveira, raqulillado pela l-'undac:io
dn Caia 1-opulnr.

'.'nmldernndo promovido» por anti-
uuldado, a paiili do lii-ü*!C, Tano
do Aiiinrnl Hnnlo», do oargo dn oln«-
in K no da cliuie L, dn (inirelrn
de eierlv&o de colelorla, e n partir iu
I1I.4-W, Jorge Caetano de Alencar,
dn cargo da dana L »<> da «lane M,
ila carreira de Colllnr,

((«movendo, a pedido, AntAnio de
Oliveira B Mllvn, ocupante do ciniio
da clniii i du narrilru do eolulor rto
üiiHdio ^,iipirniriiiaf, dn Coietorli «in
Huyiinpiii, «ioliti, imin ii i'hIhIoiih
em 'iiimiadn, im o»'ii.ii Kmailu, pieium ln min ii < ini" «Hlilenln na lolaviin
"in v ni lulu da iimovftu de liiniiiin
Mein.

NiniiiamlOi iiiifi imiiii-'iii', "min iuui>
'Mui-, Imiol iliii iiu.lll.ii tMMUÍUlii" iin llliiilln lidinfli |..-iii"i M,
lll.l.le. I .»* ,. II) ,.'... ,|e,l,,„l,. || |l„ | .
*iiih"|*i dn i,M*i.ii'.i ni..!**' iii„,iii.,
lll "O •!"• '.'I"l' eleel, .:,*.!., ,e,t„ |
li||i|ldni nn r:*'li"''" ne i ¦ •>-i-'iieaifiilndn, iIf ii//ii|-.,, ile §u«|.
de iivil, "•<•¦ V, m '"<¦ ">;¦¦ dl
milh, p«f* i' •¦' "'¦¦•" "* ilm--w tf á'i winiiiiiin di Nun4»i d"

qua funcionará nesga última cidade,
«ob os auspícios dos governos esta-
dual é municipal.

INDIVÍDUOS ARMADOS INVADEM
A ASSEMBLÉIA DE GOIÁS E

AMEAÇAM DEPUTADOS
GOIÂNIA, 5 (Asapress) — Grave

Incidente ocorreu, . ontem, na Assem-
bléia Estadual, quando 10 Indivíduos
armado», que *e encontravam entre os
aseistente» h sessão, ameaçaram o»
depuladoe da oposição.

Quatro délos chegaram a invadir a
•ala da Comiss&o de Finanças, onde
se encontravam os deputados Pinheiro
de Abreu, do P.S.D., e Alves de Cas-
tro, do P.S.P., nmeaçando-os com re.
vólvere» e dizendo que "queriam ver
qual o deputado que la falar com o"Tio Pedro".

O distúrbio provocou a Interferência
de outros deputado», no justo momen-
to em que um dos Indivíduo» aponta-
va a arma contra o deputado Alves
de Caitro.

Em virtude do grave acontecimento,
fol solleltuUu a abertura de tnqudrlto
ao presidente da Assembléia Legisla-
tiva.

Afirmou o preslden lu dn Assembléia,
deputado Floriano (mme», quo renun*
clnrft, caio nfio icjam oferecidas ga-rimiiiiH ao» parlamentarei goiano»,

Imediatamente apdi oe acontecimen*
to», fol requerida n convocac&o dn
AMembldln parn uma ieinfto exliaor.
illiiAria, durante n qual o» liderei rin
l',H.l', • da u,l),N, afirmaram quenftn voltarão h Aiiemliléla enquanto
nlo forem dada» gnrnnlln» plena» a
k«iiH r^iueieiilaiile»,

»u liderei de hammdH dn i*,h,ii, »

Novo Procurador Geral
do Distrito Federal

O presidente da República assinou de*
çreto: nomeando o sr. Fernando Max!-
mlllano dos Santos, ocupante do crtro
de 3» Curador de Orf&os do Ministério
Público do Distrito Federal para exercer
o cargo, em comissão, de Procurado»
geral do Distrito Federal, vago em vir-
tudo do falecimento de .Torge Godói.

Troca de telegramas
entre os presidentes

das Repúblicas do Bra-
sil e da índia

O sr. Getúlio Vargas, enviou ao ir.
Rajendra Prnsad, presidente da Repú*
bllca da Índia, o «eguinte telegrains,
por ocasião dn sua reelelcfto:

«Tenho o grande pruzer de aprewn*
tar a vossa excelfincln aa minhas eln*
corna congrntulacOe» pela sua reelelcAc
para presidente da índia, formulando vo*
to» pela prospertdado de sim pAtrla «
pela ventura pessnnl d» vossa excelín'
cln. tn,) — GefilHo Dornerei Varça*.
presidente dn Repdbllcn dos Estados Uni*
do» do Brasil»,

O sr, presidente Prnsnd enviou »i
prualdente dn Repúbllcii o HRiilnt» UW*
grama de agriidaRlmento:

«Multo agradeço a» nniAveli fellnll»-
Cfteii de vniiHi» exoeléneln por OOftlIu) d«
minha pone nn cario de iirnldinii -1"
ltii|iniiiii'ii ila Imliii, pedindo mu l»IH
ni meu» melhores vnm» pnr ma i**"1'1,
dade pnienal • pela nroinirldidi di *"'•
iml». rn*i — iii,i,n,i,,i Vrn»iiii',

tmV&JSB v^ttri Sffi Nomeado» 180 runcilo-
TXZ:mn M '" m mr" MivUm iiilcrlniiN mira fl

M, do Triilmllio
lí pieilileiila dn Iteiiillillra 'n»iil'*
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amln Ilm mivlilnim iiiimiiin», pin »•*
raiim d» diiiiin»iii|!i«iNi e1"*1!1*"*eu*iIlm, iin», ,...,.n i.imi i flflllliri
fi»
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Métodos russos ou espanhóis
nas prisões militares ?

Rafael Corrêa de Oliveira
0'^NTEM à noite recebi, na mi-

nha residência, das m&os aíll-
tas de dona Maria de Lour-

drm M. Figueiredo a seguinte car-
ta: "Rio, 4 de junho do 1952 —

Senhor Rafael Corrêa de Olivei-
ra". — O major Leandro José de
Figueiredo Júnior, meu esposo,
serve no 4.v R. 1., sediado em
S. Paulo. Aproveitando-se da lt-
cença prêmio, eni cujo gozo se
encontrava foi ao Rio Grande
do üuí em propaganda da chapa
Estillac-Horta, Nesse Estado
apresentou-se ao Quartel General
da 'i.* R. M e aos comandantes
de todas as guarniçaes que visi-
tou. Nada havia de estranho ou
irregular na sua conduta. Ape-
sar disso, foi chamado por edital
como se estivesse em situação tr-
regular ou clandestina, Tomou
conhecimento dêsse editai quan-
do jà de volta do Rio Grande
do Sul, regressando imediata-
menle a ü. Paulo, ondo se apre-
sentou, ficando preso por solict-
tação do general comandante da
1.» R. M. e encaminhado ao
Rio. Aqui, soube pelo general
tíouse» Dantas, coniandante da 1.»
B. M., que a prisão de riieii ma-
rido ocorrera liara averiguações
e que o mesmo se encontrava no
Regimento Andrade Neves, sen-
do desde logo informada de que
não poderia falar-lhe, eis que se
achava incomunicável. Fui ao
regimento e lá constatei que, de.
fato, meu, marido se encontrava
incomunicável e não sú isso
como em condições indignas e
incompatíveis com o oficialato,
além de desumanas. Em um
quarto trancado a cadeado, com
as janelas fechadas a prego,
onde não entrava ar, a não ser
pela bandeira cto porta que dá
para um corredor interno, e
onde não entrava sol de espécie
alguma. Na porta, permanece
um soldado armado e, para aber-
tura do compartimento, foi pre-
ciso formar a guarda (três soí-
dados) de acordo com as forma-
lidades previstas para abrir xa-
drez das praças. Pior ainda, a
incomunicabUidade que, por ai
só, já é desumana e absoluta-
menle ilegal, e agravada com o
fato de que lhe não permitem
leitura de qualquer ordem. Po-
dese imaginar a tortura que re»
presèntà tai tratamento, qual .
seja o de alguém permanecer
por mais de 20 dias, conto vem
sucedendo em quarto hermeti-
camente fecliado, sem sol, com
pouquíssima luz, qua»e sem ar
e, integralmente, segregado de
tudo e de todos.

Êsse o fato que desejo denun-
ciar e ao mesmo tempo indagar,
a que título e em que dmiosir
ção legal se baseia», para mun-
ter meu esposo em condições tão
humilhuntes e anti-higiênicas t
Onde as garantias constitucio-
nais? Será que a» autoridades
militares do pais, as yuais in-
cumbe, em grande dose, a sal-
vaguarda da ordem e do regi-
mem, serão as primeiras a tri'
pudiar sobre as leis e a desres-
peitar principio» constitucionais t
íiera que dignifica e prestigia o
Exército Brasileiro, o desrespeito
e a humilhação de seus oficiatst

E' obra conveniente às Forcas
Armadas desrespeitar geus com-
ponentes, tratando oficiais dig-
nos como criaturas desqualift-
cadas t E' isto procedimento pa-
trióticor Em nome de que inte-
rêsso nacional são praticadas
tais arbitrariedades f São as in-
dagações que faço.

DR. SPINOSA ROTHIER
Doenças sexuais e urin&rias. !*•

vagem enduscópica da voslcula.
Próstata.

RUA SENADOR ü ANTAS, 45-B
— Telefone: 22-3367 — üe 1

às 7 horas.

AG DA
INGLESA"GRANADO

^píMUiiKi-^o^ivfícxxjiie.

O meu esposo tem para com
a família comportamento exem-
plar. é filho extremoso, pai ca-
rinlihso e, ao que sei, profissio-
nal competente, Estou credencia-
da para falar do seti comporta-
mento para com a, família. E,
por outro tado, considei u ates-
tados eloqüentes da aua cupact-
dade profissional a classii maçáo
que obteve na Escola Militai, a
sua colocação entre os primeiros
na Escola de Aperfeiçoamento de
Oficiais, a sua atuação na Força
Expedicionária Brasileira e o
exercício, durante cinco anos,
da função de mstrutoi na Esco-
Ia de Transmissões do Exército.
A conduta putrtótlcu do meu es-
poso fica evidenciada pelo em»
penho com que procurou inte-
grar a FEB e a galhardia com
que lutou na Itália, pelo calor
com que defende o nosso petró-
leo, pelo entusiasmo com que
apoia patriotas como o dr. Ar-
tur Bernardes na defesa da nos-
sa região amazônica. Mas nada
disso o colocou a coberto da ar-
bilrariedade e da violência. Ao
contrário, cancelaram-lhe as
prerrogativas do posto e man-
têm-no em condições indignas do
oficialato, impedindo mesmo que
a esposa, na presença do oficial
de dia e da guarda'dê um abra-
ço de solidariedade' no ente que-
rido que mantêm preso.

Não digo isso para comover.
Esta carta não é uma suplica.
E' ao contrário, o protesto da
esposa, da mãe e da cidadã,

Não tenho dúvida de que meu
esposo encontrará no seu amor
à Pátria energia» suficientes pa-
ra vencer a tortura e a humilha-
ção e eu, como mulher e esp«5-
sa, saberei ficar mat» orgulhosa
dele, na medida que contra
êle aumentem o» injustiças;
saberei ser digna dele e sa-
berei pugnar pelo direito de
tê-lo ao meu lado, ao lado
de nossos filhos. Mas, o que
é preciso è que fato como
êsse, atentório á digunaade liu-
mana e ofensivo d» prerrogativas
do oficialato, não seja pratica-
do às escondidas, nos corredo-
res silenciosos dos quartéis,, sem
o conhecimento da Nução, pois a
arbitrariedade praticada contra
um, a ameaça a coletividade no
seu todo. — Antecipadamente
grata pela atenção — (as.) Mar
ria de Lourdes M, Figueiredo".

*
* *

Antes dessa carta já recebera eu
numerosas solicitações paia tomar
conhecimento do assunto, a que
ela se refere. Faso-o agora lou-
vando a coragem da senhora Lean-
dio de Figueiredo, num momento
em que a sistemática do terroris-
mo à Vargas retoma as caracte-
rlsticas do ciclo ditatorial.

O Exército icslá no dever pátrio-
tico de Impedir a atuacào de ele-
mentos extremistas nos seus qua-
dros. Mas isso n&o juslilica a
adoç&o dos métodos russos ou es»
panhóis que vão das humilhações
morais à tortura fisica. Esla úl»
tlma não se exerce, apenas, com
a sevicia. O conflnamento lnsalu-
bre, a lncomunicabilidaue, a au»
sência de noticia da família, a fal-
ta de assistência médica, s&o tor-
turas físicas. Há oficiais presos
há mais de 40 dias nessas condi-
ções. Se est&o presos, é porque
o sr. ministro da Guerra tem pro-
vas do suas atividades subvcrsl-
vas. Nada justifica, portanto, que
essas provas nao sejam enviadas
à Justiça, reconhecendo-se Une-
ditamente aos acusados o direito
de defesa. Se náo ha provas mas,
tao somente, suspeitas, é odioso o
procedimento adotado. Odioso e
Ilegal em, face da Constitulfi&o,
que n&o pode ser contrariada por
um simples regulamento.

Sabemos que qualquer ladr&o
de galinha ou caften, uma vez de-
tido, pode comunicar-se com o
mundo exterior, constituir advo»
gado e defender-se legalmente.
Por que negar a um oficial do
Exército essas prerrogativas hu-
manas?

A sistemática do terrorismo à
Vargas pode reproduzir-se no
Brasil com a manha e a ronha do
"perigo comunista" que nos deu
1937 sem impedir as alianças do
ditador com Luis Carlos Prestes
em 1945 e 1948. Mas n&o há-deser
esta coluna que silenciará • diante
do fato. A Nafi&o tem o direito de
saber que crimes praticaram os
oficiais atualmente presos e por-
que sofrem eles as duras contin-
gências de um regime de exce-
ç&o em plena vigência das garan-
tias constitucionais.

NOTÍCIAS DO EXÉRCITO
(Vide Boletim da Diretoria do Pessoal do Exército à 5» página da 2» secáo) ^

Iniciam-se hoje as manobras militares de Mato Grosso
Chamados, alé amanhã, sob as penas da lei os aspirantes da Reserva declarados em

1951 -- Coronéis chamados -¦ Homenagem ap general Machado Lopes -- Clube Militar

^S^^rtífe^^ElinRTEASUL

lniciam-se, na manha de hoje, as
grandes manobras militares a cargo da
Brigada Mista do Corumbá, Mato Gros-
so, das quais participam tropas da Ma-
rlnh e se desenrolarão, no rio Para-
guui. O exercício será dirigido pelo ge-
neral Américo Braga, comandante da-
quela Brigada.
HOMENAGEM DOS EX-ALUNOS HO
COI.MÜO MILITAR UE BAHDACENA

AO SEU PRIMEIRO GENERAL
A nomenagem que os ex-aiimos do

extinto Cològio Militar de Barbaccna
irüo prestai uo seu colega general Josd
Machado Lopes e que contara com a
aclesHt dos seus venerandos professores,
amigos e admiradores, será concretizada
num almogo no Hotel «Vogue», a, ave-
nida Princesa Isabel, 23, amanha, dia
7, às 13 lioras Serão convidados de
honra os marechal Esperldiao Rusas e
general Afunso fernandes Monteiro, en-
tio comandante daquele antigo estabe-
lecimentu dc ensino.
INCORRERÃO EM SANÇÕES UA LEI
OS ASl'UlANTEi5 UA RESERVA UUE

NAO COMPARECEREM
Pelo comandante àa 1» Uegiao «Mlll-

tar, estio sendo chamados para apre-
scntaçtto na 3» tíesao do Estado Maior
Regional, 3<' andar do Palácio da Guer-
ra, todos os aspirantes a oíiclal da
reserva R-2 declarados em 11)01 no
C.P.O.R. do Rio dc Janeiro c N.P.O.K.,
anexo ao 3^ R. 1., S. Gonçalo.

Dita apresentação è obrigatória para
todo3 os aspirantes das armas e do
serviço dc intendência, sob pena de in-
correrem nas sanções da lei Kqufclcs que
nao atenderem a esta chamada. O pra-
zo estipulado para a aprestr.ta«;&o no
Quarttl-Gcneral da 1» Regi&o Militar e
at6. 12 horas de amanha, sábado, dia 7.

JORNALISTAS «SÓCIOS HONO-
RAR IOS»

O presidecte do Clube Militai da Re-
serva do Exercito acaba de comunicar
que, «por consenso unânime da Direto-
ria, íoi determinada expedição de diplo-
nias de Sócio Honorário a cada um dos
jornalistas que lazem parte dessa saia,
e quo tem se mostrado urdorosos defen-
soros daB nossas reservas armadas e
tto prontos a prestigiá-las, para maior
grandeza da Pátria». A direção da
Sala da imprensa do gabinete «lo ml-
nistro da Guerra agradeceu.

UNIFORME PARA CERIMONIA
A Secretaria Gerai do M. da Guerra

comunica 
' 
que para as cerimonias que

a Marinha prestara ao almirante Bar-
roso, no dia 11 de junho, foi marcado
o i" uniforme,

O UIA UE ONTEM UO «MINISTRO
O ministro Ciro Cardoso passou a

manhft no preparo de grande expediente
I a ser submetido uo presidente da Re-
I pública, no despacho normal da sema-

na. Antes, recebeu, em objeto de ser-
viço, diversos generais. Em audièucla
especial o coronel Hermenegildo Porto-
carrero, comandante do Colégio Militar.

 Kêz-se representar pelo tenente-
coronel Edgar de A6reu e Lima na
conferência do sr. Mário Pedrosa, rea-
lizada no Ministério de Educação.

EM FLORIANÓPOLIS O GENERAL
CALDAS

Encontra-se na cidade de Floriano-
polis, segundo comunicação do coman-
dante da 5» R. M., u general Cândido
Caldas, chefe do Dcpartnmento Técnico
e de Produção do Exército.

UNIFORME UO UIA
A Secretaria Geral da Guerra mar-

cou o Ov uniforme para o dia 7 do
corrente. ,
CORONÉIS CHAMADOS A U1RETORIA

UE MOTOMECANIZAÇÃO
A Diretoria de Motomecanização do

Exército solicita o comparecimento dos
coronélB Damaso Bauer Carneiro, Al-
fredo Farroux Mercler, Adalberto Fon-
tourá de Barros, Henrique D. Badoclt
de Sá, Tasso Barcelos de Morais, lia-
roldo P. Matoso Mala, Almiro Pedro
Vieira, João Punaro Bley, Manuel Mon-
telro do Barros, Antônio Lopes Peroira,
Paulo Leite de Resende, Paulo Horta
Rodrigues, Antoro de Matos Filho, Ada-
lardo Fialho, Arei da Rocha Nóbrega,
Armando Machado do Vasconcelos, Ga-
urlel Ferrugem de Melo Matos, Carlos
Alberto Coelho, Aluizio «le Miranda
Mendes, Joáo Garcez do Nascimento,
Ernani Nogueira Zaina, Saul Freire da
Mota Teixeira, CarloB Magalhães Fran-
kel e Edgar de Freitas Marinho, a íim
de tratarem de assuntos de seus inte-
ressoa, das 13 ás 10 horas, procurando
o tenente-coronel Hipólito de Medeiros,
na Divisão Administrativa. .

DESPACHOS DO CHEFE DO
D. G. A.

Polo chefe do Departamento Geral de
Administração, foram deferidos os re-
querimentoB de Osmar Pacheco Dilon,
Humberto Perreti, Rui Cotias, Roberval
Osório, Alceu de França Navarro, João
Dutra de Castilho, Antônio Tavares da
Mota, José Vicente Fernandes, Antônio
Esteves Coutinho, Silvio Válter Xavier,
Gastiao Álvaro Pereira dos Santos, Fio-
rimar Campeio, Mário d» Sousa Leal,
Ivaldo Ribeiro Dantas, Inácio Martins
de Araújo, Leandro de Sousa Ribeiro,
Joaquim Nlcolau de Oliveira, Amado

Rodrigues Franklin, Jo&o Monteiro de
Magalhães, Osório José da Silva, Gul-
lhermo Francisco de Miranda e Josê
Bricio de Lemos; e arquivado o de
Josê do Magalhães Barros.
E* A E. A. O. CENTRO ÜE INSTRU-
OAO DA MAIS ALTA IMPORTÂNCIA

DO EXÉRCITO
O comandante do Centro de Aperfet

Deputados, a Comissão Pró-Isençfio do
Imposto de Renda.

A referida Comissão fêz entrega ao
deputado coronel Brochado da liíichn
do projeto de isenção, longa e judicio-
samente justificado,, de acordo com as
milhares de sugestões apresentadas pe»
los camaradas do Rio e do interior.

Para os trabalhos subsequentes, ficou
o coronel Brochado em Intima ligação

coamento e Especialização do Realengo com. a nossa Comissáo a fim de so
acaba de consignar em boletim interno
o seguinte louvor: «Situada, r.a linha
de Ensino do Comando, entre a *Aca-
démia Militar das Agulhas Negras e
a Escola de Estado Maior, o a Escola
de Aperfeiçoamento de Oficiais centro
de instruçáo da mais alta importância,
assim considerada, aliás desde a sua
fundação sob a égide da Missão Mlll-
tar Francesa, quando, pela primeira
vez, foi organizado o Ensino do Exér-
cito pelo ministro Cardoso de Aguiar.
Mas ê forçoso reconhecei «me, somente
na fase atual de seu 'funcionamento,
apôs a Segunda Guerra Mundial 6 que,
finalmente, a E. A. O. .encontrou os
rumos definitivos á altura de sua pu-
uiçáo na rédo de Institutos de Ensino
do Exército, valendo-se da sua própria
experiência para u imediata assimila-
ç&o das novas técnicas decorrentes das
açôe3 da F.E.B. e d03 estágios de ofi-
ciais nos cer.tro3 de. instrução norte-
americanos, e promovendo maior co-
r.exao de sua atividade com a E.E.M.
No comando do ccror.el Joaquim Jus-
tico Alves Bastes — êsse bravo chefe
que, já ferido, dirigiu pessoalmente «v
sciLorro dc seus camaradas vitimas du
desastre dc GerlcinC, que tantas vidas
ceifou e que, ainda heje, constrange
recordar — t que, perém, a E. A. O.
atinge sua esplêndida maturidade.

Em verdade, o comando do coronel
Joaquim Justino Alves Bastos repre-
senta a eúpola da velha tradição de
eficiência da E. A. O., sobretudo pela
constância com que revalida, cada ano
letivo, o currículo escolai, pelo simples
mas judlcloso artificio, nem sempre íá-
ell, de pôr em ação e ampliai seu al-
car.ee ca órbita de suas próprias fina-
lidades, quer em a realização de exer-
eleios de tiro real de Artilharia Divl-
sionária ou Manobras de yuadros em
terrenos de marcado interesse militar,
quer com viagens de estudos no pe-
riodo de férias, a regiões fronteiriças
ou outras de alta- significação econômi-
ca, com o que se renovam as energias
morais dos seus quadros de instrutores.
No momento em que a E. A. O. 6 dis-
tlnguida eom u Ordem do Mérito Mili-
tar, segundo fêz público o D. O. de
27 dc março último e o boletim desta
Diretoria n. 8(1, de 4-4-1952, cumpleta.
o general diretor de Ensino do Exército
a honrosa iniciativa de havê-la propôs-
to a tâo merecida outorga, congratulai)-
do-se com o seu comandante coronel
Joaquim Justino Alves Bastos, a quem
louvo por suas excepcionais . qualidades
de chefe e sua reconhecida dedicação
ao Exército, tao bem espelhadas no co-
mando exemplar que realiza na Escola
de Aperfeiçoamento de Oficiais exten-
sivo, a seu critério, a quantos de seus
colaboradores assim o mereçam. Apro-
veito-me do ensejo para relembrar os
serviços de quantos, vivos ou mortos,
contribuíram para qué, em cerca da
cinco lustres do efetiva existência, se
tornasse a E. A. O., realmente, um
dos postos-chaves da preparuçao • moral
e profissional dos quadros do Exército».

CLUBE MILITAR
XADREÜ — 'fera inicio, no próximo

dia 10, áa 20 horas, o Torneio da 2»
Turma do Clube, o qual sc processará
do acordo com o respectivo Rcgulamen-
to. As inscrições para o mesmo en-
cerram-se no dia 7., às \1 horas, quando
será organizada, por sorteio, a tabela
dos jogos,. sob as vistas dos partici-
pantes que se acharem presentes, mo»
tivo pelo qual sao convidados a com-
parecer na Kala do Xadrez do Clube,
àquela hora.

IMPOSTO DE RENDA — Esteve em
data de 3, do corrente, na Câmara dos

unirem todos os esforços no sentido da
vitória de nossa justa causa, cora a
aprovação final do projeto.

BINGO DANÇANTE — Será realizado
amnnhâ um bingo dançante, das 21 âs
2 lioras, com sorteio dc vários prêmios,
entre os quais televisão de 17", Uai»
xela de prata, edredon de veludo, etc.
Os ingressos para convidados poder&a
sei procurados na sala 709, Departa-
mento Recreativo.

TEATRINHO INFANTIL — Será
apresentado domingo, na sessão de tea»
trinho infantil, o Teatro Gibi, âs 10
horas, no 3o andar.

UETIF1CAÇÀO — O Departamento
Recreativo comunica que para a noitd
do 14 do corrente está programado uni
bin^o dançante, e nâo noite dançante,
conforme saiu publicado no programa
mensal.

Construção de poços
tubulares

O ministro da Vlação aprovou os or-
çamentos para as construções dos po-
ços tubulares denominados "Becker'' o
"Beretlngas" respectivamente, nos mu-
nlcfpios de Ituberaba e Serrinha,
ambos no Estado da Bahia, e. "Capitão
Xavier", no município de Apodi, no
Estado do Rio Grande do Norte.

Ceará
INDÍCIOS UE PETRÓLEO

FORTALEZA, 5 lÁ. N.) — Noticias
procedentes de Chaval, neste Estado,
informam ter sido encontrados indícios
convincentes da existência de petróleo
naquele município. Adianta a referida
notícia que um engenheiro especializado
se prontificou a proceder a estudos no
próprio local onde se presume existir
o «ouro negro».

CAMPANHA CONTRA O PORTE
UE ARMAS

FORTALEÜA, 5 IA. N.) — A Dele-
gaeia de Ordem Política e Social vem
desenvolvendo Intensa campanha contra
o purte de armas, tendo sido apreendi-
das centenas de cpeixeiras». Essa me-
dlda visa, principalmente, diminuir o
elevado número, de agressões a arma
branca que se vêm verificando ultima-
mente nesta capital.
Rio Grande do Norte
REUNIÃO UOS AUXILIARES HO

GOVERNO
NATAL, 5 (Asapress) — Convocada

pelo governador Silvio Pedrosa, realiza-
se, hoje, na Vila Potiguar, uma reunião
de auxiliares imediatos da administra-
çao. Ao qué apurou a reportagem, se-
râo tratados assuntos relativos à pre-
paraçâo da mensagem do governo a
Assembléia Legislativa, cujos trabalhos
serão iniciados cm lo de agosto.

Paraíba
HOSPITAL PARA CANCEROSOS

JOAO PESSOA, & (Asapress) — Bre-
vemente, com a presençu do professor
Mário Kroeff, será realizado o lança-
mento da pedra fundamentai do Hospi-
tal para Cancerosos, obra calculada em
seis milhões de cruzeiros.

1

Máquinas para a indús-
tria têxtil

ESTABELECIDO NOVC CRITÉRIO
PARA A IMPORTAÇÃO DE

ESPULADE1RAS
.A base das informações recolhidas

pela CEXIM, a Comissão Consultiva
do Intercâmbio Comercial com o Exte-
ri c deliberou negar licenças para a
importação de cspuladeiras manuais.
Para as espuladeiras semi-automáticas,
serão licenciadas importações, cm qual-
quer moeda, a favor de fiações em íá-
bricas de tecidos, uma vez justificada
pelo importador a circunstância das
máquinas nacionais não satisfazerem.
As espuladeiras automáticas serão im-
portadas em moedas inconversiveis. cm
favor de fiações ou fábrica» dc teci-
dos, dentro de suas reais necessidades.

Ein recente inquérito, a Carteira de
Exportação e Importação do Banro do
Brasil apreciou a posição do mercado
de máquinas espuladeiras para a in-
dústria têxtil. Existem três tipos des-
sas máquinas, ainda em uso simuilâ-
neo nas fábricas brasileiras, ns mn-
nuals, as semi-automáticas e as auto-
máticas. As primeiras estão caindo em
desuso porque tornnm mais oneroso o
produto, demandam maior perda de
tempo e, consequentemente, diminuem a
produção. São regularmente produzidas
no pais, em condições vantajosas dc
quantidade, qualidade c preços.

Das espuladeiras semi-automáticas há
diversos tipos fabricados no Brasil, a
inteiro contento, ao passo que outros
fpos, por suas características especiais,
ainda devem ser Importados, como
acontece com as destinadas a tocela-
gem dc fitas. Finalmente, as cspula-
deiras automáticas, ainda- não são ia-
brlcadas entre nós e a sua Importação
precisa de ser favorecida, n Um do
propiciar o aperfeiçoamento do nosso
parque .industrial, pelo facilidade dc• -...._ economia

MAQUINAS ADQUIRIDAS PELA
PREFEITURA

JOAO PESSOA, b (Asapress) — A
Prefeitura de João Pessoa realizou um
desfile de todos os veiculos recente-
mente adquiridos, inclusive ambulâncias
para' o Pronto Socorro, máquinas des-
tinadas à terraplanagem e construção
de estradas de rodagem c caminhões
para a coleta de lixo.

Pernambuco
A FAVOR OO MONOPÓLIO

ESTATAL
RECIFE, 5 (Asapress) — A Assem-

bléla Legislativa aprovou, por unanlmi-
dade, um requerimento do sr. Paulo
Germano, manifestando-se a favor da
tese do monopólio estatal para expio-
ração do petróleo e dirigindo n respeito
uma mensagem à Câmara Federal.

Sergipe
NOVO SECRETARIO DA FAZENDA

ARACAJU, 5 (A. N.) — Por sc ter
exonerado o sr. Renato Cautldlano
Vieira Ribeiro, que aceitou o cargo de
advogado do Banco do Brasil, íoi no-
meado secretário da Fazenda, Produção
e Obras Públicas o deputado Hermeto
Feitosa, quo acaba de tomar posse e
entrar no exercício do cargo.

São Paulo
HABITAÇÕES PARA OPERÁRIOS

AGRÍCOLAS
SAO PAOLO, 5 (A. N.). — Entrará,

hoje, cm discussão, na Assembléia Le-
gislativa, o projeto de lei que autoriza
a Fazenda do Estado a financiar, por
Intermédio da Secretaria da Agricultura,
a construção de habitações para opera-
rios agrícolas.

FALSIFICAÇÃO DE LICENÇAS DE
IMPORTAÇÃO

SAO PAULO, 5 (A. N.) — O con-
tencloso do Banco «lo Bra3il, desta ca-
pitai, realizou, durante vários meses,
cm caráter slgiloso, uma ampla Invés-
tigaçao sobre licenças fáceis de impor-
taç&o, tendo verificado que milhões de
cruzeiros de mercadorias estrangeiras
foram Importadas com esses dociunun-
t03 por firmas diste Estado u üo Pa-
ranâ.. Terminada a verificação de ca-
ráter administrativo, o Banco do Brtsil
requercu á Secretaria de' Segurança a
instauração do Inquérito policial, que
correrá pela Delegacia de Falsificações.

Rio Grande do Sul
.1 ESTADO DOS BONDES

PERÍCIA PARA VERIFICAÇÃO DO
PORTO-ALEGRE, 5 (A. N.) — Fa-

lando à imprensa, o sr. José Antônio
Aranha', interventor municipal na Com-
puiihia Carris Portoulegrense, declarou
que, tendo em vista a precurledade do
material de serviço e bonc.es, «ollcitou
ao prefeito lido Mencghetti ÍOasc re-
querida, pela municipalidade, uma pe-
rícia judicial para apurar aB verdadel-
rus condições de conservação das linhas
aéreas c terrestres, bem como as vias
permanentes. A medida visa ressalvar
a responsabilidade do podei competente
por qualquer eventual catástrofe no ser-
viço dé bondes, motivada pela precarie-
dade do material utilizado.

Minas Gerais
MELHORAMENTOS NA POLICIA DE

JUIZ DE FORA
BELO HORIZONTE, 5 (Asapress) —

Foi criado, na cidade de Juiz de Fora,
o Serviço dé Rádio Patrulha.

CONSTRUÇÃO OA CADEIA DE
MATO DENTRO

BELO HÒlviaONTE; l> (Asapress) —
O governador do Estado, sr. Juscelino
Kubltschek, «ulorizou a construção do
prédio destinado â cadela de Conceição
do Mnto Dentro.

TERRENOS
BEIRA-MAR

Vila Balneâria Praia Grande <Ra
mnl de Mangaratiba), a lh40m dej
automóvel, ou 3 horas de trem
narando tio loteamento. Rua» aber-';
tas, ensalliradas, com mélo-flo, «ar-

?etas, ete. Malas e cachoeira a 5110
netr"s da praia, que * toda tle ¦<

,reln, sem lama. Vendas a longoj
irazo, sem Juros. Peca detalhes p*
0 telefone 25-1)1)93 e marqne nma
visila ao local, «em compromlís",

Consulta CrS 30,00
OLHOS•OUVIDOS
NAR12*GARGANTA

0R.F0RTUNA.T0-1ÃS6HS.
22-36SS-H0RA MARCADA CrS 80.00

RUA DA CARIOCA,6- 4» ANO.

-~j—'

rE&ÍETRIC«I K3
BWV 'mm^-*mM^-^Ê--t--^*mmmm-JmW \m»m\-mW^»m\ iaBn H^SIsH22uIí3iUll I

Bar e Restaurante São Luii
Aberto dia e noite, fechando domingo, 

£, 
2Çj^g^

Preços populares — Cozinha de 1 — R«a "C1
— 181 —Tel.: 52-2318.

Bahia
DIRETORIA DA l ACCLDADE DB

DIREITO
SALVADOR, 5 (Asapress) — Foram

eleitos diretor e vice-diretor da Facul-
dade de Direito, os professores Orlando
Gomes e Alberico Fraga.

ILEGAL O AUMENTO
SALVADOR, & (Asapress) — Os ct-

nemas da capitai, num KOlPe de ffirça,
aumentaram os inKressos de H para 10
cruzeiros. Agora, porém,, o presidente,
da COAP, sr. Oscar Rego Falcáo, che-
gado do Rio, onde foi tomar posse, de-
clarou que a majoração era Ilegal, uma
vez que o tabelamento anterloi preva-

nova Comissão de

PARA O FlGÀDO
PRISÃO DE VENTRE

PÍLULAS DO ABBADE MOSS

manuseio, redução do custo, - ... .,„ .,
de mtin de obra e sensível aumento de lecerá até que a
produção Abastecimento fixe os seus preços

mi

As eólicas do fígado, gases, dores de
cabeça, peso no estômago, tontelras e
indlgestões sio devidas quase sempre
ao mau funcionamento do aparelho dl-
gestivo. Estômago, Fígado, Intestinos
S a conseqüente Prisão de Ventre. As
pílulas do Abbade Moss, descongestlo-
íianii o fígado, regularizam as funções
ligestivas e evitam absolutamente a
i'iisão de Ventres' Aprovadas pela Safi-
:le -Pública, s5o usadas por milhar**

de pessoas.

REMESSAS GRATUITAS DE DINHEIRO
PARA MINAS l SÀO PAUIO .
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BANCO F1NAHCIAU
tPnODUCÃO j

SEDE BELO HORIZONTE
CAPITAL CR$50.00Q.OOO.O0

Traga no

ecPOPÜLARÓXo AA

MOVIMENTO ÚERAl SUPERIOR A

UM BILHÃO DE CRUZEIROS

ABERTO 0 DIA TODO

RUA MÉXICO, 128 ED. DO iAPC

esta obra prima
de precisão e técnica

QUARTOS PABA CASAIS B Sül>

HOTEL CAXIAS TEIROS - Estrada Blo retrópu
Us, 1845 — Duque de «mula»RESTAURANTE ANEXO

Associação dos Ex-Comba-
tentes do Brasil

CONSELHO NACIONAL
O jantar de confraternização do corrente mês, será

no dia 6 (hoje) às 20 horas no Colony Clube, na rua
Paula Freitas, em Copacabana.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
E AUDITORIAS

Advogado especializado em direito penal militar e leis militares-
patrocina causas, nos Tribunais de Justiça — Avenida Erasmo
Braga, 227 — Sala 313. EXPEDIENTE: — Das 16 às 19 horas.

r BANCO HIPOTECÁRIO LAR
S.A.1/3 " ta*ff»B P-jjI»»bQ ll#
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LOTERIA OE SÃO JOÃO
E«quln» d» Sorte Loterlai Uda,, tra-
dlclonsl flrm» tutubeleclda à Ru» do
Ouvidor «mq. dt Ciirmo, comunica io
público qu« Ja ¦• •çhtm à venda, em
Mim bdlcOei, oi bllhetei d» LoUrli
de Sio Joio, que dlitrlbu.rA 10 ml-
iiiAki de eruttiroH, no primeiro pro-
mio. Adqulrs um bilhete no» belcõei
ds Biquíni de Sorte, tnquintai
t«mpo. B lembre-isi * mili tM\
um burro voer, d© gue s Eifluln» d»
finrU fellnr.

ESQUINA DA SORTE
ouvido* üttw utnmii

wm

p^*ÜÍ*toa
>./,.

MATRIZ» RUA DO OUVIDOR, 90

AGÊNCIA: AV. COPACABANA, 681

(Cofres de alguel)

CONTA CORRENTE POPULAR
LIMITE) CR$ 100.000,00 — Juros do 5% A. A,

TÍTULOS DE RENDA
(I)sbénturoi ro portador)

Juroí de 8% A. A, — Pn«os trlmtiitrnlmonU
HORAIUO ININTERRUPTO PARA 0 PÚBLICO

W, H.lft ÁH nüü HORAS

TÔIíAH AS CONTAM P0DBM IBR INDIHTINTA*

MKNTK) MOVIMENTADAI NA MATRIZ
Vi NA AfSfcNCfA

Quando Eska Automático surgiu no
Brasil, as suas notáveis característica!
causaram admiração aos próprios
relojoeiros. Eska, em continuo
aperfeiçoamento, tornou-se o mais

perfeito relógio automático de
. procedência suíça. Regulado em diversas

posições e montado sobre 17 rubis,
Eska Automático è auto-suficiente i dá
corda a n meimo e se estiver fora do

pulso tem ainda reierva de corda

para )6 horas. É um relógio de confíançat

8$5 *""??? -1

ft prova de quedas - Pó - Água
Temperaturas extremas

Eletriciiiatie

6ska
u

AUTOMÁTICO
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SIGILO RIGOROSO das investigações em torno «Ia conces-
são fraudulenta de licença prévia para importação é,
em parte, responsável pela bnlbúrdia e confusão com que

o caso está sendo tratado por alguns jornais. Fala-se em chau-
tágens, mencionam-se firmas comerciais prejudicadas, umas,
e beneficiadas pela fraude, outras; acusam-se funcionários da
.CEXIM de ligações com quadrilhas de falsificadores; envol-
vem-se nomes dc projeção social, ligando-os a indivíduos de
péssimos antecedentes e, afinal, não se explica afia quadrilha
é essa, qual o crime cometido; não se Indicam vítimas e crimi-
nosos nem se esclarece de que modo poderia ter sido lesado
em milhões de cruzeiros o Banco do Brasil. O caso existe, não
há dúvidas, e o trabalho do investigações realizado pela De-
legacia de Roubos e Falsificações está praticamente encerrado,
faltando, apenas, tomar-se depoimento de alguns acusados. O
general Ciro Resende, todavia, Obstina-se em proibir seja o
resultado do inquérito divulgado na imprensa, que, no seu en-
tender, é «o maior inimigo da Polícia». Por força dessa prol-
bicão, vè-sr* a reportagem obrigada a se valer de fontes que,
embora idôneas, não estão Inteiramente a par do que real-
mente ocorre. Dêsse modo, obtida aos pedaços, aqul e ali,
a verdade sofre certas e inevitáveis mutilações, confundlndo-se,
muita vez, de boa fé, acusados e vítimas, suspeitas e provas.
Quase sempre que a autoridade policial procura sonegar à
reportagem, sem motivo plausível, fatos objeto de inquérito,
o resultado é êsse que aí se vê. Já apareceu, até, como en-
volvido na complicada história, o nome do ex-chefe de Polícia.
Nào faltará quem nisso encontre explicação para a atitude
misteriosa das autoridades do D. F. S. P. Acontece, porém,
que, correndo de boca em boca, não será de estranhar que
êsse pormenor venha a ser divulgado, com erro, suprimindo-se
o «ex», fenômeno comum na transmissão oral, e gerando in-
justa confusão.

Deve, pois, o general Ciro Resende, evitando quaisquer
enganos, esclarecer de vez a opinião pública.

Desrespeitou o guarda do trânsito e
ainda danificou a sua máquina

Rumoroso incidente que foi parar no 17.9 dis-
trito policial

Na rua Conde rie Bonfim, quando
a movimento do tráfego era mais In-
tenso, ocorreu um incidente entre um
guarda do trânsito, uni motorista da
Viacao Nacional e um mecânico da
mesma empresa.

Pilotando a motocicleta n. 2.127, o
guarda 1.628, Hcrnandl Teixeira Bas-
tos. residente na rua Jül'o do Carmo
n. 160, fiscalizava a velocidade que os
veículos desenvolviam* quando, próxi-
mo a fábrica da Companhia Sousa
Cruz, por ele passou o ônibus da
Viação Nacional, chapa n. S-26-17, ten-
do aò volante um indivíduo de maça-
cão azul.

Procurando verificar se o estranho
condutor possuia habilitação para diri.
gir, o guarda íóz sinal ao motorista
para que parasse. Êste, porém, hão
lhe deu atenção, imprimindo ao cole-
Uvo maior velocidade.

O policial lançou-se cm sua perse-
guiçào. Na rua SSo Miguel, onde está
situada a garage da empresa, o ôni-
bus parou, dele saltando o homem de
macacão azul. Lá no último banco
do carro estava sentado o verdadeiro
motorista. Moacir Lopes da Silva, re-
sidente'na rua Amália n. 2SS.

Dirigindo-se aos dois, o guarda exi-
giu-lhes os documentos, não sendo por
eles atendido. Soube apenas o policial
que o homem de macacão era mecã-
nlco da empresa, chama-se Jorge de
tal e nâo possuí habilitação como mo-
torisla.

Em dado momento, Moacir tomou a
direção do ônibus e seguiu viagem,
tentando fugir à açfto do guarda. Mas,
na esquina das ruas Conde de Bonfim
e Palmira Gonçalves Mala, devido ao
congestionamento -do tráfego, íoi obri-
gado a parar.

Nessa ocasião, o motorista atirou o
coletivo contra a motocicleta do guar-
(Ir Hernandi, danificando-R sèriamen-
te. O policial, então, prendeu Moa.
cir, conduzindo-o ao 17» distrito poli-
ciai.

Ali, o motorista declarou ao comis-
sário Osvaldo que não tivera a ln-
tenção de atingir a motocicleta... Pa-
rara dentro da "faixa" e ao dar a
"marcha-rc", sem reparar que Her-
nandi so achava à retaguarda, abai-
roou a máquina.

O comissário registrou a ocorrência.

Destruído pelo fogo um galpão em que havia uma biblioteca
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Aspecto do incêndio ocorriao na rua Dois de Dezembro

VITIMASooTRAFEGO
(MORTOS NESTE M6S)j

ÍS-ÍS
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Na noite de onlem manifestou-se ln-58 anos, dentista. Logo que as chamas
cêndio no último pavimento do edifiicio
Vlegas, situado na rua Dois de Dezem-
hro 108. Na área do apartamento ocupa-
do pelo sr. Mário Ramos, foi levantado
um galpão para Rcomodar uma blhlin-
teca e ond«2 residia Sebastião Couto, de

Suicídio e tentativas
Na «.ua Friburgo, 14, em Caxias, ten-

tou o suicídio, Ingerindo poderoso tó-
r.ico, a menor D. S., de 15 anos, filha
de Rodolfo dos Santos, Em estado gra-
ve, foi Internada no Hospital Getúlio
Vargas, onde velo a falecer. O ca-
dáver foi removido para o I. M. L.-

Djalma . de Sousa Soares, de 28
anos, solteiro, operário, morador na
rua do Couto, 307, praticou o suici-
dlo em sua residência. Com guia do 21°
D. P., o corpo foi removido para o
Instituto Médico Legal.

Em sua residência, na rua Ma-
uhado de Assis, 80, tentou o suicídio
o garçon Gumerclndo Bueno, de 30
anos, solteiro. Socorrido no Posto Cen-
trai de Assistência, retirou-se' em se-
guida.

Judite Nascimento Malta, de 30
anos, casada, moradora na Ladeira dos
Tabajaras, 1.077, tentou suicidar-se,
ingerindo 60 comprimidos de um en-
torpecente. Em estado de coma, foi
Internada no Hospital Miguel Couto.

Presa das chamas, a fábrica de móveis ardeu em minutos
Prejuízos superiores a quatro milliões de cruzeiros,

causou o sinistro de ontem no Engenho de Dentro
Falta dágua, famílias em pânico e outros fatos dificultaram a ação do»

tiveram Inicio, motivadas possivelmente
por um curto-circuito na Instalação elé-
trlca, os habitantes do prédio ficaram
alarmados. Foram chamados os bom-
belros de Humaitá, que compareceram
com rapidez, .sob o comando do tenenle
Brito. Não havia, entretanto, água e
os bombeiros ficaram em atitude de ex-
pectntlva e usando dc todos os meios ao
seu alcance para evitar que o fogo atin-
glsse o prédio. Quando surgiu o pre-
cioso liquido nas agulhas, os bombeiros
iniciaram o combate ás chamas. A essa
altura, porém, ,1á a construção, com
toda a biblioteca, que nela se.achava,
estava dominada inteiramente pelo ln-
céndio.

O combate foi dado sem tréguas, mas
devido as material de fácil combustão,
representado pelos livros, houve alguma
dificuldade para os bombeiros domina-
rem as chamas.

Tudo ficou completamente destruído,
sendo grandes os prejuízos, pois entre

os livro» perdidos havia muitos de
grande valor. A policia do 4» distrito
compareceu ao local e tomou as provi-
dènclas que se tornaram necessárias.
Sebastião Couto, procurando salvar al-
guma coisa da biblioteca, sofreu quei-
maduras de 1» e 2' graus no pé direito
e no punho' do mesmo lado. Foi levado
para o posto central dR Assistência,
onde recebeu curativos e retlrou-se. Com
a extinção do Incêndio voltou a calma
entre os moradores do edifício. O local
será hoje examinado pelos peritos, os
quais apresentarão o competente laudo
as autoridades do 4» distrito policial que
abriram Inquérito sôbre o caso.

l'otal em «195U .
Total em 19S1 .
Total até maio
JUNHO 1 ...
JUNHO 2 ...,
JUNHO 3 ....
JUNHO 4 ....
JUNHO 5 ....
JUNHO 6 ...
JUNHO 7 ...
JUNHO 8 ...
JUNHO 9 ...
JUNHO JU ...
JUNHO 11 ...
JUNHO 12 ...
JUNHO 13 ...
JUNHO 14 ...
JUNHO 15 ...
JUNHO 16 ...
JUNHO 17 ...
JUNHO 18 ...
JUNHO 19 ...
JUNHO 2U ...
JUNHO 21 ...
JUNHO 22 ...
JUNHO 23 ...
JUNHO 24 ...
JUNHO 25 ...
JUNHO 26 ...
JUNHO 27 ...
JUNHO 28 ...
JUNHO 29 ...
JUNHO 30 ...

Sexta-feira, 6 de Junho de 1958
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CASO 1.517

Acidente

soldados do fogo
Fot de grandes proporções o lncên-

41o que, na madrugada de ontem, ir-
rompeu numa casa comercial do En-
genho de Dentro, destruindo-a inteira-
mente e atingindo os prédios vizinhos.

ALARMA
Poucos minutos passavam das 4 ho.

ras da manhã, quando moradores da
avenida Amaro Cavalcanti notaram
que grossos rolos de fumaça se es-
capavam dos fundos da Fábrica de
".Móveis Tamoio", que ocupa os pré-
dios de ns. 1Ü73 a 1987.

Deram imediatamente o grito de
alarma e chamaram o vigia da fábrl-
ca, João José da Silva, de 56 anos
de idade e residente em Cordovil, que
acorreu ao local e constatou que o
logo se. iniciava na seção de lixa-
mento.

BOMBEIROS
Complelaniente desnorteado, o vigia

ainda tentou debelar as chamas, uti-
rando baldes dágua no foco, mas ío-
ram inúteis seus esforços e, cm ml-
nutos. ss labaredas crepitavam,, pro-
pagando-se com espantosa rapidez.

Os bombeiros dos postos do Méier,
primeiros solicitados, acorreram pron-
tamente Eob n comando do capitão Os-
mar Alves, mas. dada a amplitude do
linistro, pediram o auxilio de seus}
colegas de Ramos e Campinho, bem
como do Pôstro Central, que mandou
um contingente do Serviço de Socorro
e Salvamento.

O próprio comandante Sadock de SA
esteve no local, assumindo a direção
dos trabalhos.

FAMÍLIAS EM PÂNICO
O fogo crescia rapidamente e, a dc*-

peito do ininterrupto combate que lhe
davam os bombeiros, rápiiiamente se
propagou, por encontrar material de
fácil combustão.

A família da professora Clara Sl-
mões de Castro Lima, residente no pré-
dlo n. 2.01.1. foi a primeira a reli-
rar, às pressas, móveis e utensílios da
casa, com temor das chamas, que
ameaçavam envolver os prédios pro-
ximos.

os bombeirosA dirtiil", o vigm do l"('l'o siiiisliudo, e a emuerda,
quando retiravam mercadorias num estabelecimento comercial

Louvável atitude de um
policial

O soldado do li.i Batalhão de Infan-
taria da Policia Militar, Antônio Cris-
plm, de guarda no Tribunal de Recur-
sos, achou no dia 21 de maio p.f. uma
pasta de couro com documentos e va-
lores pertencentes ao sr. Felipe Ca-
valcante de Melo, morador à rua VI-
velros de Castro n. 41, ap. 501, em
Copacabana.

A convite do oficial de dia àquela
Unidade, a quem foi entregue a refe-
rida pasta, compareceu ao quartel o
cidadão em apreço, que constatou es-
tarem certos os seus haveres, inclusi-
ve documentos no calor de Cr$ 
300.000,00. Assim nos solidarizamos com
u senhor Cavalcante de Melo, nas pa-
lavrai; elogiosas com que expressou os
seus agradecimentos à Polícia Militar
que por Intermédio de um seu humilde
servidor se féz credora da estima e
consideração públicas.

ameaçado

A essa altura, as famílias residentes
nas casas vizinhas, também saíram à
rua, tratando de se pôr a salvo do
sinistro. Os proprietários de ostabele-
cimentos comerciais situados próximos
a, fábrica, seguiram-lhe» o exemplo e
providenciaram, com os bombeiros, a
retirada do "stock" de mercadorias.

Entre esses, estavam os responsáveis
pela "Sapataria Engenho de Dentro",
de propriedade do sr. Avelino José da
Costa; da "Padaria Príncipe da Bel-
ra", sltuafla no prédio n. 1.995; a
garage da empresa de auto-lotaçfies
Pinto Coelho, que explora a Unha
"Cascadura-Mauá", e outras.

DESTRUÍDA A FABRICA
A íiurica de "Móveis Tamoio", que

pertence à firma Schcchlman & Zus-
covich, fui totalmente destruída, pois
os bombeiros tiveram que lutar com a
tradicional falta dágua. Os prejuízos
ai fornm superiores a 3 mllhOes de
cruzeiros.

Também a "Padaria Príncipe da
Beira", segurada na Companhia "Novo

Mundo" em 800.000 cruzeiros, "sofreu

graves danos. Ruiu o galpão onde. se

encontravam o forno e as máquinas,
tudo Inutilizando.

POLICIAMENTO
Além dos soldados rio 3» Batalhão

de Infantaria da Policia. Militar, que
IA estiveram, sob o comando do te-
nente Belini, para o serviço d» Iso.
lamento, autoridades policiais do 22»
distrito, acorreram ao local, tomando
as provldênenis de sua alçada.

Foram detidos, para esclarecimentos,
o vigia João José da Silva, o empre-
gado Bernardlno de Moura e os do-
nos ria fábrica de móveis Francisco
Schechtman e José Zuscovlch. Foi fei-
ta a" perícia pelo G.E.P. c Instaura-
do Inquérito.

Caiu no poço e morreu
Leda, de 2 anos, filha dc Vllmar Au-

gusto da Silva, morador na rua Pedro
Melo, 194, em Moça Bonita, caiu- em
um peço existente no terreno da casa,
de onde foi retirada com vida, mas
falecei' ao aguardar uma ambulância
dc Hospital Rocha Faria. O cadáver foi
removido para o necrotério do I
L., com gula do 28" D. P.

M.

UM POUCO PE TUPO tM TOPA PABTl PA CIPAPt

Campanha contra os
«cambistas»

Raro é o adepto do futebol que nào
conhece oo "cambistas". Horas antes
do inicio do jogo, lá estão eles, à
porta do estádio, a vender Ingressos
com majoração de preço, para livrar
o "torcedor" da fila.

Esta atividade Ilegal vem sendo, há
mullo, observuda pelo titular da Se-
ção de Jogos e Diversões, da Delega-
cia de Costumes, dr, Edgar Xavier de
Mutos.

Ainda na noite dé antonlem, no Es-
tádio Maracanã, quando foi realizado
o' jogo enlre as seleções paulista e
carioca, foram presos os seguintes
cambistas: Catarina Gonçalves da Sil-
va, Pedro Sevcriano Ramos, José Ber-
nardo da Silva, Antônio Ferreira Lou-
renço, João Batista dc Oliveira, João
dos Santos Moutlnho, Djalma de Car-
valho, Eduardo Teixeira de Jesus, Ci-
drad Esteves Cavalcanti e José Men-
des de Andrade.

Agrediu a própria mãe
Ao 4' distrito policial, compareceu

Amélia Pereira Guimarães, queixando-
se de que sua filha Maria de Lour-
des Guimarães Lucas, residente na rua
Senador Nabuco n. 272, apartamento
301, a agredira a bofetôes, na rua do
Catete, em frente ao prédio n. 357.

Disse, ainda, a queixosa que, no ato
do agressão, estava com seus netos
menores C. A. e M. N., respectiva-
mente de 7 e 5 anos, filhos da acusa-
da. D. Amélia está com as crianças,
por ler Maria de Lourdes abandonado
o lar.

Ontem, a agressora queria que sua
mãe lhe entregasse os garotos. Ante
n recusa de d. Amélia, Maira de Lour-
des enfureceu-se e esbofeteou-a.

A propósito do caso foi aberto ln-
quérito.

Na esquina da avenida Copacabana
com a. rua Duvlvler, ao saltar de um
bonde da linha 13 — Ipnema, o comer-
ciário José Eduardo, de 23 anos de
idade, solteiro e morador "ha avenida
Copacabana n, 1.246, caiu ao solo,
tendo, em conseqüência, o pé direito
esmagado pelas rodas do elétrico.

Em estado grave, foi internado no
Hospilal Miguel Couto.

Morreu da cura no Hos-
pitai Getúlio Vargas
Anteontem, às 16 horas, foi interna-

da no Hospital Getúllo Vargas a me-
nina Maria da Graça, de 5 anos, filha
ae Joào R. Gomes, morador na es-
trada Rio-Petrópolis, 3559, com quei-
maduras de 1» e 2" graus, • em conse-
quêncla de acidente, A infeliz faleceu
a 1 hora de ontem e o cadáver foi
removido para o necrotério do I.M. L.
Quem vê o estado em que se encontra
o pequenino corpo, bem pode obser-
var que a inditosa criança morreu da
cura, pois o tratamento teria sido exe-
uutado sem qualquer principio dc hu-
manidade, com aplicação de compres-
sas de estopa, como ficou apurado.

Tribunal do Júri
ABSOLVIDO DA TENTATIVA U£

HOMICÍDIO
Sob a presidência do juiz Jonatas Mi-

lhomens, reuniu-se, ontem, o Tribunal
do Júri; a fim, de' julgar o réu Zefe-
lino Joaquim Ribeiro, que no dia 28
de abril de 1949, cerca das 14 horas,
no sitio «Rio do Mundo», localizado na
«Estrada do Crumarl», Caminho do
.Amola Faca», tentou matar a tiros de
espingarda Francisco José de Oliveira.

A acusação estêv<2 a cargo do promo-
tor Emerson Luís de Lima e a defesa
loi feita pelo advogado Wilson Lopes
dos Snntos.

Findos os debates, o Conselho de Sen-
tença, reunido na Sala Especial, resolveu
absolver o réu, por seis votos contra
um.

CAÇADOR 

«JAVAIIO — O esporte predileto do velho
.Iniiii Alve» era a raça. Tôilas a* semanas, rnisnld-i
dn ciimpllcad» aparelho dr. prear animais e de

um lmnsmi»rtr, IA In êle riiinn mi eampo de OerlcInO,
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nua 11» «cmiirr etlrlenle» »sililnduii il» Corpo de Hom*
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¦ii-.-.*irii- arnmilllli» /»l nmOVJdu imri» 0 nrríiilêrlu. Mu
rsii»n» da viila,.,
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Nove japoneses, despe-
jados das terras em que
trabalhavam, pratica-

ram o haraquiri
SAO PAULO, 5 (Asapress) — Im-

pressionanle tragédia acaba de ocorrer
no bairro de Novo Paraíso, distrito de
Vila Floresta, município de Pereira
Barreto.

Segundo comunicação recebida pelo
delegado regional de Araçatuba, pelo
secretário da Segurança, ao se verem
despojados das terras que cultivavam,
por lerem perdido uma ação judicial,
nove japoneses, quatro homens, três
mulheres e duas crianças se suicida-
ram, praticando o "hara-kiri".

O fato verificou-se quando u auto-
ridade que cumpria a citação judicial
relativa ao despejo se dirigiu para o
local onde moravam os nipônlcos, há
muitos, sem qualquer contacto, pràtl-
camente, com o mundo exterior.

Os japoneses resistiram è execução
da citação, entrlnchclrando-se na casa
em que viviam, recebendo os policiais
k bala. Pouco depois, porém, eslabe-
leceu-se silencio, tendo os policiali,
que haviam também atirado para o
nr, com o Um dc amedrontar os cita-
dos, procurando ver o que se passava.
Foi qunndo depararam com o horrl-
vel qundro da tragédia: oe nove ja-
poneies jnj-lnm no chão com o Mtõ-
ningo cortado r foca.

Foi lnítnurnilo Inquérito cm lorno do
caio.

Encontrado agonisante
à margem da estrada

SUSPEITA A POLICIA DB TRATAR»
SIO DM LATROCÍNIO
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Novos dirigentes do
Centro dos Detetives

Federais
Tem novos dirigentes o Centro dos

Detetives Federais. Após renhido piei-
to, saiu vencedora, pela diferença de
10 votos, a seguinte chapa: presidente
— Afonso Martinelli; vice-presidente —
Asttogildo Pereira da Mota; primeiro
secretário — Gastão Dias de Oliveira;
segundo — José Gomes da Silva; pri-
meiro tesoureiro — Afonso da Gama
Rosa; segundo — Otávio de Abreu Fl-
lho; diretor de Divulgação e Propa-
ganda — Paulo Marano de Oliveira;
diretor Social — Djalma Correia de
Castro; bibliotecário — João de Sousa.

O Conselho Fiscal lem a seguinte
composição: Luis Glayzman, Eúrlpedes
da Rosa, J. Gavião, Eudo Tigner Lu-
na e .Edmar de Lima.

O ato solene da posse da nova dl-
retoria terá lugnr, no próximo dia 30,
na Casa do Policial.

FEIRAS deHOJE

FARMÁCIAS
de PLANTÃO

Hoje
Estão de plantão, hoje, aa seguintes:

M. Floriano ou
B. dos Panos 2^6
s. Jos* 112
L. da Carioca IU
L. da Carioca 12
Mem de Sã uu
Mem de Sa 131-a

Gloria feu
Catete 142

-Catete lu**
Laranjeiras 34

a. Vergueiro 23
. 8. .1. Batista 14

Passagem 141
Vol. Pátria 1!i2
it, Grande» 313

. B. Milre 042
J. Botânico 12
8. Dumont 142
V. dst Cutro 70

. Vlic. l-lrnjft 33b
B. Klbltro 21*
M. Lemoi IMi» o
Av. Cop, U46.C

. A. OonuilVH 10
T. de Mll* '.'«''
M. Uuitérin or.

. Mona. filho 40-b
(lojnl

. ll, M mu «U
I.iviuiiiiiiiIii 1UU

.run. i-ciit» mu
. EitAnlO iii »k WI
. P, V-ilH-i». 3.H.MI

Arlit, l .omi 2:íh
» llnliiiiilil IUK
. lllll. 1,01111 123
. II. ülillOvIO Min

Muni." 40
. M. • Minni 4711
. H l«. OOM, IM
, l'iiiitli«i 411
. (llll. SiUI !Mi I «1
.0, l.«'H|iiil«i. A4I
. 1 i«« HII.N
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t. Uma 1' ¦*

24 de Maio 423
Ana Nerl 7HU
Wa. Cláudio 461)
A. Bergamini 104

Adriano M
Aquldaoa 1.243-a

. B. B. Ret. 1.184-b
. O. Romana 19»

D. da Cruz 6U-a
. 20 Outubro K.7UI
. av. J. Ribeiro 6

C. • Souia 176
13. da Silva 417
K, Passos V
Pça. Nai-ôei «4
Roniuceno 233-*

1.. Rego -M
A. Hnnelos OM
Audi* Azevedo Ul
Montevldeo K24-*
L. Júnior 1.U76
A. Navarro 6311-0
av. Dimoe, 010

. Ur*noi mi"

. Ura nu» l.iiitU
Dionluo :iii-i*

J, Gm tllir* tih-n
V. (.'iirvallio íim
liiliini

. lt. de ''um

. Mm». I'*lts
M. (Jimiiiilii
1„ Itiiilllliliei

1 II, Miiirliil iixti-n
. Anl, Ultlb* 2,'.!»í
. M lliiiili»!
. 11, Mm linilri

IJ, M... lni.1'1
. li, Mm limln
» A. lim lm
. li Vinil,

mini
. Mll, ' .mi» 1 "i
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. (J 11.1 ii ". 1 '¦ 11
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HAVERÁ' FEIRA, HOJE, NOS
SEGUINTES LOCAIS

CENTRO — Praça dos Esti-
vadores, na Saúde; e rua Fe-
lfcio dos Santos, em Santa Te-
resa. *

ZONA SUL — Rua* Arnaldo
Quintela, em Botafogo; praça
Nossa Senhora da Faz, em Ipa-
nem»; praça José de Alencar,
no Catete; e avenida Rodrigo
Otávio, no Leblon.

ZONA NORTE — Rua Sl-
dônio Pais, em Cascadura; pra-
ça Comandante Xavier de Bri-
to e rua Marquês de Valença,
na Tijuca; rua Facheco da Ro-
cha, em Bento Ribeiro; rua
Carolina Santos, em Lins de
Vasconcelos; avenida Júlio Fur-
tado, 110 Grajaú; rua João Rego,
em Olaria; rua Ibatinga, em
Realengo; e rua Major Conra-
do, em Cordovil.

BARRACAS DO S. A. F. S.
Funcionarão, hoje, as barra-

cas instaladas pelo S. A. P. S.
nos seguintes locais:

CENTRO — Praça da Ban-
deira; praça 15 de Novembro;
largo da Carioca; Central do
Brasil; largo de São Francisco;
praça da Independência; e es-
tação Barão de Mauá.

ZONA SUL — Praça Nossa
Senhora da Paz, em Ipanema;
praça José de Alencar, no Ca-
tetê; praça Serzedêlo Correia,
em Copacabana; largo do Ma-
chado; praça General Osório,
em Ipanema; Núcleo Residen-
ciai Dona Castorina e praça
Santos Dumont, na Gávea; e
praça Raul Guedes,, na Urca.

ZONA NORTE — Rua Caro-
Una Santos, em Lins de Vas-
concelos; rua Sidônio Pais, em
Cascadura; rua João Rego, em
Olaria; avenida Júlio Furtado,
no Grajaú; morro do Jacarèzi-
nho; Conjunto Residencial do
I. A. P. I., na Penha; praça
Barão de Drumond, em Vila
Isabel; praça Saenz Pena e
Usina da Tijuca, na Tijuca;
largo dos Pilares, em Pilares;
largo de Vaz LAbo, em Vaz
Lobo; praça, das Nações, em
Bonsucesso; praça da Penha,
na Penha; jardim do Méler;
rua Marechal Falcão, em Rea-
longo; e rua Marechal Floria-
no, em Padre Miguel; e largo
da Taquara, em Jacarepaguá.
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Casos positivos de
raiva

Era cavouquelro «_mo-o
aqul. num

no Paraná. Tem apenas 10 anos e «c encontm

^^^eTT £ST. -'nan,"- "*° -lodl,, umn
rocha e socam

fugir

is buraco.

Certo*.," 7ü.»do- ,„ebent«v.m ped^
,,. oa cavouquelro. abrem a tfi*£',t&

dlMmlte. Coloenm um lonso estopim
- pfeitois da explosão. descarregá-la o cavouquelro, alns-rsiluplr

Umn de«sw caraa* ísUhOi«.FJ «£c»£ «whB( 
hmxrt umB centelha. A

linwo. Com o atrito * 14-iwmj^» »» ,.|h(! 
„„ dol, hriu.0,- •JE!i4 SJ£ J^too^ ™"<***•d0 h0"p,ta'íom M hrn'°*ampu-

tados, aelma dos èf^oTeloa'.-yr horrivelmente InvAlldo, velo para eita

iS^S- SaJSSL. P.» ~«aU.nr do,, braços me-

rr- **» rírrUrX o^e^rpeõUeô8=,arnpqaí:
ienti-la em t»da a ana 

^^^HMtMPHta. Nln»aém o quer mutilado,
troswe, 14 se foi. B êle «ào pode 

^"^Srto para a eompra dos braços, mr-

Sr.^T„r^eTnS-o° rstu'â.pe,P„ Por Intermédio destn
Aqul o deixamoa.

Entrega de donativos
Conforme «cara a— —o., -*«*»._. 

3e7n3rBIa4r-d°^
ss aos caios: 4 — 60 — f«s. •»"'' ..„  Boq _ onri _ hu

seçno.

899 — 900
1.046 — 1.137

911
1.176

"SS - %T- T»""- 650" - 852 - 853

, l íi 1 js - íi -1=a - hs - --si - HSmmmmmm i
ll4T4 _ 1.479 — 1.480 — 1.484 — 1.492
1.504 —. 1.605 — 1.506 — 1.508

1.360 — 1.364 — 1.376 — 1.392
1,441 — 1.442 —- 1.461 — 1.467
1.495 — 1.499 — 1.500 — 1.50]

Í.509 — 1.510 — 1.511 — 1.512 — 1.513
"""• . ' ~'Z-~i-t.i 

a, rrí 7 206 00. Oa demaii casos chamados, e que nüo

comp8"eceTam^v.^oCrf$azI:.o06na0pr0x.ma quar.a-íe.ra, entre 14 e 16 horas.

Donativos em nosso poder
ficaram por pagar,
edição de quarta-Saldo em nosso poder, dos casos que

conforme discriminação feita na
feira 
Recebemos mais: . on nn tmrsi

Mme. Sousa e Silva - casos 582 e 1.446 — Cr| 20,00 para
cadn, no total de *'"

Alfredlnho — caso 1.027 ••••«
A milagrosa Santa Rita dos Impossíveis

graça obtida — Angelina — 
^caso 

1-461
A. J. K. — casos 1.506 """'

no t0laI de •'"•gi?"- 
Cr» 20,00 para eada,

Cr$ 6.9S0.00

agradeço grande
"l.516~— 

Cr$ 200,00 para cada,

no

CrJcn
CrJ

40,00
30,00

20,00

CrJ 2.200.00

Silencioso - casos 915 e 917 - cr* au.uy para.»*.».-.«» 
Cr$total de

A. L. S. P. — caso 915 • • * • • • • •
A R Oliveira — casos 1.511, 1.512, 1.514 e

Crt 20,00, Cr» 40,00, Cri 20,00 e Cr$ 20,00, respectiva-
mente, no total de .••••'• V~Í'Í"''V'«Ír"«

Bm louvor a Santo AntOnio — casos 128, 1.348, 1.354 e
1.415 — Crt 40,00 para cada, no total de ..............

Em homenagem ao espirito de Maria Amélia de Freitas
Oliveira — caso 104 ,V'.•'", -.'.'«

Bm homenagem ao espirito de Anastácia Jorge — caso

Tenda Espirita Antônio dós Pobres — caso 1.431 — Crt 30,00,
e caio 334 — Crt 20,00, no total de 

Em intenção a S. Jorge — caso 1.514 — Crt 30,00 e caso
1.516 — Crt 50,00, no total de •.;•,•••*

J, M., am louvor a S. Jorge — cmos 1.613 a 1.517 —
Cri 20,00 para cada, no total de  Cr*

1.515 —
Crt

Crt

cr»

cr$

crj

crt

40,00
20,00

100,00

160,00

100,00

100,00

50,00

80,00

100,00

Total em caixa n/data Crt 9.020.00

Companhia de Imóveis Parque Celeste
Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada
no dia dezenove de março de mil novecentos e

cinqüenta e dois
Aos dejsenove dias do mês de Marco de mil nov-jeentos e cinqüenta e dois,

às quatotze 1 horas,-, na sua sede social, sita à rua Misuel Couto cinqüenta *
um, segundo andar, teve lutrar a, Assembléia Geral Ordinária da Companhia d«
Imóveis Parque Celeste, presentes acionistas ém ..número legal, conforme «livro
de presença». A sessão foi aberta pelo Sr. Joaquim Barbosa dc Souza, Diretor-
secretário o qual solicitou que os acionistas presentes indicassem o presidem»
da Assembléia, recaindo a escolha n0 Sr. Adalberto de Passos Cruz Costa,
o qual, agradecendo a indicação, solicitou do Sr. Joaquim Barbosa de Sou;**
e Niels Bidstrup tomassem lugar a mesa para ocuparem, respectivamente, os
cargos de primeiro «segundo «secretários da Assembléia. Constituída a mesa,
o Sr. Presidente determinou que u segundo secretário procedesse a leitura dos
documentos que iriam ser objeto de apreciação e aprovação da Assembléia,
o que íoi íeito pela seguinte ordem: —- a) — Avisos a que se refere o arligo
noventa e nove do Decrvto-Lel número dois mll seiscentos e vinte e sete. de
vinte e seis de Setembro de mil novecentos e quarenta, publicados no «.Dlarlo
Oficial» nos dias doze, treze e quatorze de Fevereiro de mil novecent»s e
cinqüenta e dois e nn «Diário de Noticias», nos mesmos dias, redigidos nos- «se-
guintes termos: «Companhia de Imóveis Parque Celeste — sede rua Migu«l
Couto númeito cinqüenta «um — segundo andar. — Acham-se a disposição dos
senhores acionistas na sedv trocial, todes os documentos dc que ti-aln «o
artigo noventa e nove do Decreto-Lei dois mll seiscentos e vinte e sele, il-i
vinte e seis, dy Setembro de mil novecentos e quarenta. — Rio de Janeiro,
onze de Fevereiro de mil novecentos e cinqüenta e dois. — Pela Diretoria —
Adalburto de Passos Cruz Costa». — b) — Editais de convocação da presente
Assembléia, publicados no «Diário Oficial» de oito, dez e onze de Marco d»
mll novecentos e cinqüenta c dois e no «Diário de Noticias» dos dias oito,
nove e onza de Marco de mil novecentos e cinqüenta e dois, assim rediRt-
dos: «Companhia de Imóveis Parque Celeste — Assembléia Geral Ordinária —
S&o convidados 

*0s senhores acionistas a se reunirem em Assembléia Garal
Ordinária, no dia dezenove de Marco do corrente ano, às quatorze boi as,
na sede social, *i rua Migutíl Couto número cinqüenta e um — secundo andar,
nesta cidade, pnra, de acOrdo com o que dispõe o artigo noventa e nove «Io
Decrelo-Leii dois mil seiscentos « vinte e sete de vinte e seis de Setembro
de mil novecentos e quarenta, tratarem da seguinte ordem do dia: — al —
Tomarem conhecimento e deliberarem sôbrc o Relatório da Diretoria, Balanço.
Contas e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao ano rie mil noverentos «
cinqüenta e um; b) — Elegerem os Diretores, e Membros do Conselho Fiscal
para o novo exercício: c) — Interesses Gerais.* — Rio de Janeiro, 7 de
Marco de mil novecentos e cinqüenta c dois. — Pela Diretoria —"Adalberto
de Passos Cruz Costa» — d) — Relatório da Diretoria, Balanço, Contas de
Lucros e Perdas e Parecer do Conselho, Fiscal, referente ao *axerclcio de
mll novecentos e cinqüenta e um e publicados no «Diário Oficial» de' quator.-i
de Marco de mil novecentos e cinqüenta e dois «e no «Diário de Noticias» de
doze de Março de mll novecentos e cinqüenta e dois. — Terminada a lellura
desses documentos, o senhor Presidente submeteu-os à aprovAcfio da Assem-
bléia a qual, com abstenção dos legalmente Impedidos, os aprovou, sem dls-
cuisfio, por maioria de votos. — O Sr. Presidente solicita em seguida, *
Assembléia, que procedesse li .eleição da Diretoria • Membros do Conselho
Fiecal para o exercício de mll novecentos e cinqüenta e dois e flxando-lhe os
honorários respectivos. Propõe -o acionista Altino Cândido da Ressurreição e
Sousa, o que é unanimemente aprovado, que sejam eleitos: — Para Direi or-
Gerente — Adalberto de Passos Cruz Costa, brasileiro, casado, corhercWrlo,
residente nesta cidade, à Rua Dias da Cruz setecentos e setenta e dois: Tara
Diretor secretário Joaquim Barbosa de Sousa, brasileiro, casado, contailor,
residente neste cidade, à rua Hermenvgildu de Barreis número setenta «
sete apartamento trezentos e um; Para membros efetivos do Conselho F.scal
— Cândido Altino da Ressurreição e Souza; Niels Bldstrup e José de Oliveira
Brasil e para membros suplentes- do Conselho Fiscal os Srs. Dr. Álvaro Ramo»
Nogueira Júnior, Braz Monteiro de Barros e Jesus de Oliveira Brasil. — Ainda
por proposta do acionista Altino Cândido da Ressurreição o Sousa, que foi
também aprovada, foram fixados oe honorários de Cinco mll cruzeiros « n«*s
mll o quntrocentos cruzeiros mensais, respectivamente, para o Diretor gerente
e Diretor «.secretário, «e cem cruzeiros anuais para cada um dos membros
efetivos rio Conselho Fiscal. Não havendo mais naria a tintar e romo nlnsuém
mais quisesse fazer uso da palavra, o Senhor Presidente declarou que ron-
siderava, desde jâ, empossados nos respectivos ' 

cargos os Diretores, poi j*
terem prestado a caução exlRida pelos Estatutos Sociais, • Membros do Om-
selho Fiscal eleitos, «solicitando, em seguida, aos presentes que aguairias.'eir
no recinto a lavratura desta,«ta, a qual. depois de lida em vo-/ alta, fo! pm
todos assinada. Eu, Joaquim Barbosa de Souza, primeiro -«icretário da mesa,
lavrei a presente ata que vai por todos os prvsentes asninada — Uio il»
Janelio, dezenove de Março de rrll novecentos e cinqüenta e dois. — Joaquim
Barbosa rie Souza; Adalberto de Passos Cruz Costa; — Álvaro Kamos No«
guelra Júnior; — Niels Bldstrup; — Altino Barbosa ri» Souza; — BrM
Monteiro rii Barros: — Altino Cândido da Riiiurrelçãn e Souza; — Candld'
Altino da Rewurrelcão e Souza e Josjé de Oliveira BrasU.

Confero com o livro d» alai rie onde foi extrairia a preiento cópl«.
JOAQUIM BARBOSA DK SOII/.A
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CATHAR1NA VERRAN BRANDÃO

f
(KATE )

FALECIMENTO
FERNANDO AUGUSTO DE ALMEIDA BRAN-

DAO, Mtnhorn e filho», NELSON RAYMUNDO
SAMPAIO, nenhum e filhn, MARIO DUPRAT PIN-
TO, Honhorn o filhou, KSJESIPO SOARES BAR-

BOSA, N«iihiirii o filhiiN, ÁLVARO JOSE* FONSECA p (i-
lho», BEATRIZ BRANDÃO HATTENBACH o filhou, .JOÃODK ALMEIDA BRANDÃO, unhora «¦ filho, 0THEL0
CARDOSO PINTO, Mnhom «• filho» pnrdflpnm o fnlmi-
minto ei» -hih, •x(rtmoii mftt<, logra •• nW, CATIIAKINA
VERRAN BRANDÃO n cotivlilnoi pftriltf-N v HmiuoH, |fiflMU MpulUminiOi hoji«, hn Ml Ihmms, anitulu o tirttVO d$
CnH» If.i.l «.,..„.i, / ,. ,,,,., „ rrmIliArlo HAu ........ H«-
ÜfttM,

i
' -. ¦ . ¦. ¦'¦'.....' . 

".....V ....:•':'.'... ".¦ '¦ 
.".¦' V- . ...¦ 

"..¦' 
:'::: 

'"¦. '-..-'¦. 'yy ''V

ll
Si

t

'»ò^\



Ijsi_r'.'*e*"ig-r ».* r-.- -r-":** "" *T"-T •' ^^r^:rii^r-i™mmmim «SSjpK^SS^f ^^^^^TTTTT^-T^rrr^^^^^S^^^f^ST^y^^^7^^!-,-y.-:-. -.-. 'B^-smm^f^iJ.T-

Primeira Seção — Sétima Página
¦#"*'

DIÁRIO DE NOTICIAS Sexta-feira, 6 de Junho de 1932

NOTICIAS DA PREFEITURA

REUNIR-SEÁ, HOJE, O SECRETARIADO MUNICIPAL
Irregularidades no. concurso de professor supletivo — No gabinete — lnspe$fio de
saúde de professores particulares — Atos e despachos nas Secretarias Gerais de Admi-
nistracão, do Interior, de Finanças, de Agricultura- de Saúde, de Educação e no Mon-

tepio dos Empregados Municipais
Sob a presidência do prefeito inte»

rlno, coronel Dulcidlo do Espirito S*n-
to Cadoso, reunir-se-*, hoje, _s ....
10ti30m, no «alfio de despachos da pa-lácio Guanabara, o Secretariado mu-,
nicipal, para tratar de assuntos de
interessa coletivo.,
¦RItEC.ULARinAllES MO CONCURSO

DB PROFESSOR SUPLETIVO
A Comissio de Inquérito designada

para apurar as irregularidades verifl-
es. das no concurso destinado a sele-
(tonar candidatos «o cargo de proles-
¦or d« curs0 supletivo, apresentou eo
«ecretárlo geral de Administração, dr.
Wagner Estelita,' o parecer que abaixo
transcrevemos, pelo qual ficou provadaa culpabilidade de um dos membros
da banca examinadora. O parecer é v>
seguinte: — Processo Administrativo
instaurado para apurar as irregular!-
dades no concurso d» Professor Su-
pletivo (1.013.2691521 — De acordo.

«Justificação da penalidade propôs-
ta pela Comissão de Processo Admi-
nlstrativo».

DESTA FORMA: — Considerando
que o professor João Daledone con-
íessa ter deixado as questões ao ai-
cance de um menor de 4 aiios;

Considerando que as referidas ques-
toes desapareceram, tendo levado dito
professor a solicitar de outro colega
nova redação das mesmas; Conslde-
rando que êste fato ja era do conheci-
manto dio referido professor quando
depôs, pela primeira vez, perante essa
Comissão não - tendo, entretanto, sido
revelado; Considerando que, pelo con-
trário, o professor João' Daladone,
afirmou que possuía, em sua cas», de-
vldamente guardadas aquelas questCes,
quando sabia não as ter; Considerando
que êste fato só foi revelado a, Comis-
sio em faca de cerrado interrogatório
e não espontaneamente como deveria
ser; Considerando, desta . forma, que
a negligência do professor João Dale-
done esta perfeitamente caracterizada,
cm a agravante da má fé. que se posl-
tiva em face dos circunstâncias que en-
volvem o fato; Considerando que o
professor Daledone com a «ua defesa
(documento de fls. 9_|93), nfio «pre-
¦ent* nenhuma prova contrária (ao
apurado; Considerando, também, os
atestados apresentados em abono de
•ua conduta funcional (documento fls.
94 e 97);

• Comissão propfie a aplicação da
pena de suspensão por 60 (sessenta)
dias ao professor João Daledone, nos
termos do artif*o 218 do decreto-lei n°
3.770, de 28 de outubro de 1941.

Sejam os presentes autos remetidos
•o senhor prefeito do Distrito Federal,
para decisão fin-al nos têrmoa da lei.

Distrito Federal, 20 de maio de 1952.
A Comissão:
As.) Antônio Peralta Ferreira •—

presidente.
As.) Silvia de Oliveira Barbosa.
As.) Almir Pinheiro Alves.
PARECER DO SECRETARIO GE-

RAL DE ADMINISTRAÇÃO
A consideração do senhor prefeito,

esclarecendo:
qu. me manifesto de acordo com o

proposto pela Comissão de Processo
Administrativo: suspensão do prof es-
ser João Daledone por 60 dias, penoli-
dada que poderá ser aplicada pelo se-
nhor secretario geral de Educação e
Cultura, por se tratar de medida de
sua alçada;

que ficou demonstrado não caber ao
Serviço de Seleção qualquer responsa-
bllidade na quebra de -sigilo verifica-
da; -

que nada foi apurado : quanto * aos
demais integrantes da Banca Examl-
nadora, relativamente à referida que-
bra de sigilo;

que, igualmente, nada sé apurou que
pudesse afetar, de qualquer forma ,a
regularidade absoluta da realização da
3» parte da Prova Geral;

que esta Secretaria Geral, tendo em
vista os 'aspectos técnicos de reall-
zacão do concurso e, ainda, a neces-
•Idade de, atenta a complexidade de
um concurso de tanta amplitude, me-
lhor definir as responsabilidades ine-
rentes ao planejamento dB prova, pro-mover* a organização- de nova Banca,
Integrada apenas por um elemento pa-ra cada matéria, sem prejuízo da pos-«tbilidade de designação de outros
elementos para, posteriormente, colabo-
rarem na correção das provas.

Em 2 da junho de 1952,
(*.) Wagner Estelita Campos».

NO GABINETE
O prefeito interino, coronel Duicl-

dio do Espirito Santo Cardoso, despa-
chou. ontem, com -o presidente da Re-
pública. Recebeu em audiência espe-
ciai, os vereadores Soares Sampaio,
Sagramur Scuvero, senador Mozart
I/ago, membros da Comédia Francaise
tt despachou com o sr. Heitor Grilo,
secretário de Agricultura do Instituto
«•cretário de Agricultura. O chefe do

VE1NDE-SE
Hobüia de imbuía maciça para

quarto de caiai. Fone: ,47-2867.

Executivo compareceu à inauguração
do Curso de Escultura do Instituto
Municipal de Belas Artes e na aula
cívica proferida pelo vereadoi Mourâo
Filho, presidente da Câmara dp Dia-
trito Federnl.
INSPEÇÃO DE SACUB UE PKOPE6-

SftKES PARTICULARES
Compareçam ao exame de íato X

(Abrougraíia), no Instituto Médicu Pe-
dagóglco. «Osvaldo Cruz», à praça Gul-
lherme Guinle, s|no., segundas, quartase sextas-feiras, às 12 horas, têrctis,
quintas • sábados, ba 8 horas, apre-
sentando prova de identidade: Emüla
SUva ri, Heloísa 'Gonçalves FerreiraIsaura Alfredo da Silva' — Jacl
Bittencourt — Jessl Pinheiro FonsecaLia de Castro Gonçalves — Llete
Azevedo Matoso, Marlene Pinto '• Mon-
teiro — Maria L-Jcirida Marques ÁriasMlquellna Coelho Veras — Nadlr
de Sousa e Silva — Vera temos' dt
Freitas — Zélla Nogueira Starllng. ,

Compareçam ao exame de ralo X
(Abreugrafia) no Serviço de Abreugra-
fia • Cadastro Toráclco, h avenida
Franklin Roosevelt, 115, 5o andar, sa-
Ia 505 — diariamente, de 9 às 11 fio-
ras. para submeter-se à abreugrafia:
Adalberto. Ararlpe da Rocha Lima —
Carlos Martins Teixeira — Djalma de
Oliveira — Nair Barbosa, da SUva —
Nelza Moreira Melo — Santino Parpi-
msll — Zarlfa Schoucalr.

Secretaria Geral de
Administração

Atos do «ecretárlo geral: — Admi-
tlndo Virgílio Martins de Sousa, Vai-
dir Barros de Oliveira, Valdir Pinheiro
e Válter Mendes da Fonseca, para a
função de trabalhador da Limpeza Ur-
bana; Elisio Alves Balbino, pam a
função de pratico de laboratório; trans-
ferindo Geraldo Cordeiro Leite, para a
Secretaria de Vlação e Obras; deslg-
nando M-ârlo Carlos Ferreira, para a
Secretaria de Saúde; dispensando José
Nunes Ribeiro, Daniel Rosa da Silva,
admitindo Reinaldo de Oliveira, parab função de servical; transferindo Má-
rio Monteiro Vllelba, para a Superln-
tência de Transporte.

Secretaria Geral do
Interior e Segurança

Atos do secretário geral: '¦— Desíg-
nando Elias Gaze, para o 12 DV; Gos-
ner dç Oliveira, para o Departamento
de Fiscalização; Palmira Guimarães
Pinheiro, para 0 «eu gabinete; Nelson
Batista da Sllva, para o Departamento
da Fiscalização; José de Almeida, pa-
ra o Departamento de Fiscalização,

Despacho do secretário geral: — Rá-
dio Tupi — Autorizo; Cnsa de' São
João Batista da Lagoa — Deferido;
Paróquia de Santo Antônio Maria Za-
caria — Deferido.

Secretaria Geral de
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Furtado da Rocha Paranhos, para a
escola 5-3; Teresinha de Jesus Horta
Plmentel Pereira, para a escola 7-12;
Zélia Cheari da Silva, para a escola
5-8; Celestino Antônio Fortlno, para
à escola 5-3; Jorge Cândido de Almel-
da, para a escnla 22-11; Léla Maga-
lhães Matos, para a escola 5-11; Lídia
Ribeiro Abreu, para a escola ER-11;
Cléia. Resende de Figueiredo, para a
escola 27-13; Olagarina Alves de Sá,
para a. escola 1-16.

DEPARTAMENTO DE SAÜDE' ESCOLAR-' '

Atos do diretor: — Designando
Glauco Glaris Ribeiro Viana, para o
12-DM; 

'.Virgínia Maria de Nitméler
Portocarreiro, para o 6° DE.

MONTEPIO DOS
EMPREGADOS MUNICIPAIS

DESPACHOS DO DIRETOR
Jorge Torres Godinho, Luís Batista,

Eugênio Scalzo, Júlio Francisco Vie-
gas — «Deferido».

Francisco da Costa Braga — «Inde-
ferido.- por falta de amparo legal».

Antônio Honórlo de Sousa, Raul
João Orlòli, Segismundo da Silva Ro-
cha, Diva Pereira Lima Ministério —
«Deferida a habilitação prévia A pen'
sfto».

Salvador- Mercl» — «Deferido. Pa-
gue-se».

José Maria da Costa, Antônio To-
maz de Aguiar, Margarida Tavares
Moss, Carolina Fonseca, Antenodoro
Ferreira dos Santos — «Deferida a
habilitação à pensão».
DESPACHOS DO CHEFE DO SERVI-
CO DE CONTROLE. LEGAL U-DA)

Edgar Dias. de Moura Júnior —
«Traga a certidão de casamento».

Edite Sampaio de Figueiredo —
«Herdeiros de Edite Sampaio de Fi-
guelredo, habilitem-se à pensão».

Carolina Russo Lanza, José Nasci-
mento Barcelos, José Maria da Silva,
Luis Guimarães Luís Jeauino de Ma-
tos, Orlando Manlz Pereira, Etcvaldo
Fonseca, Eugênia Guimarães Cotia,
Inácio Gonçalves — «Compareçam ur-
gente».'

EMPRÉSTIMOS
Será efetuado, hoje, das 8hl5m às

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

COMUNS EXTRANUMERAR10S —
(CÓDIGO 22) — PROPOSTAS —

67 — 1231 — 1236 — 1237 —
1238 — 1240 .— 1241 —. 1245 —
1247, — 1248 — 1250 — 1252 —
1257 — 1258 — 1261 — 1263 —
1265 — 1626 — 1269 — 1273 —
1274 — 1275 — 1276 — 1277
COMUNS EXTRANUMERARIOS —

(CÓDIGO 23) — PROPOSTAS —
2181 — 2187 — 2188

EMERGÊNCIAS — MATRÍCULAS •—

DECLARAÇÃO À PRAÇA
PEREIRA ft PBOENÇA, firma

estabelecida nesta praça à rua
Lobo Júnior n. 1.513-A, oom ma-
terlàl elétrico, rádios e accessó.
rios, denominada RADIO LUX,
tendo prometido vender sen «stn-
beleclmento comercial, ao ar. AI-
bertino Guimarães, solicita o com-
parecimento de seus credores pa-
ra no prazo de 20 dias se apre.
sentarem para receber.

Rio de Janeiro, 3 de Junho de
1862.

PEREIRA ft PROENÇA

DR. PEDRO DE ALBUQUERQUE
DOENÇAS SEXUAIS

E URINARIAS
Rna do RoRRrln II - Ue I tl I

FERIDAS, ESPINHAS IS MANCHAS
CM I1KAS E REUMATISMO

Elixir de Nogueira
Auxiliar no tratamento da sMIII»

BARATAS?
Nt.ltVICO llltWTAN

l-xtlnçao •lmunlr.acl.il radlunl eon>
tra linriim, 6 mrsrn de garantia

5 2-5555
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Finanças
Atos do secretário geral: — Deslg-

nando José Francisco da Sllva e Alair
Sllva Santos, para o Departamento do
Tesouro; Santo Imbrúsio, para o Da-
partamento do Tesouro.

Despacho: — Anicato Cruz Costa —
Junte a' certidão referida; Firmino
Ferreira Costa — Eciultativa dos Es-
tados Unidos do Brasil, Edgar Moreira
de Carvalho —¦ Aprovo.

Secretaria Geral de
Agricultura

Atos do secretario geral: — Deslg-
nando Álvaro Ferreira de Barros, pa-
ra o Matadouro de Santa Cruz; Ru-
bens du Castro Caçapava, ¦ para o De-
partamento- dé-Abastecimento'; Antônio
Vitorino de Araújo, • para o Departa-
mento de Veterinária-, Armando Ho-'
drigues do Outeiro, para o Departa-'
mento de Veterinária; Anastácio Rihel-
ro Lima, para o Departamento Fio-
restai; Manuel dos Santos, paru o De-
partamento de Indústria e Comércio;
Alfredo Marzulo, para o Departamento
de Agricultura; Oton Leitão Matias,
para o Departamento de Agricultura;
Carlos do Amaral, para o Estabeleci-
mento Agrícola de Guaratiba; Anestor
Nunes Freire, para o Estabelecimento
Agrícola de Guaratiba;
Fernandes, para encarregado do nú-
cleo 7.161.

Secretaria Geral áe
Saúde e Assistência

Atos do secretArlo geral: — Deslg-
nando Odaléra de Miranda, Isabel Ma-
ria da SUva Passos, José Braz de Fo-
ria Nédla Ribeiro de Almeida, Alber-
tino AntOnio Sobreiro Filho, Eurico
de Farias Filho, todos para o Depar-
tamento de Assistência Hospitalar;
Nésia Batista dos Santos, pnra o De-
partamento de Higiene; Francelina
Brum Gaspar, para o Departamento de
Puericultura.

DEPARTAMENTO DE
PUERICULTURA

Atos do diretor: — Designando
Miriam Emllla Guimarães Rios, para
o 8°' DP; Noêmia da Silva Sousa, pa-
ra . 15 DP; Cidéia Alves Areai, para
encarregado do núcleo 1.670.
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA

HOSPITALAR
Atos do diretor: — Designando

Joaquim Fernandes, para o H. P. Er-
nesto; Josufa Vieira Sernpífio, Maria
Mendes do Amaral, para o H. G. C.
Chagas; Nadir da Sllva Luzia, para o
H. D. Méier; Mário Braga, para o
H. G. P. Socorro; Paulina Vieira Se-
rapiao, para 0 10 AH; Nelson Gomes
Lobão, para o H. G. G. Vargas; Nilo
Toneli Mendonça, para o H.--G. P.
Socorro; Henrique de La Pena Men-
donzo, para o H. G. G. Vargas; Marta
Erica Schirch Louzadn, para o H. G.
Jesus; Júlio Coelho da Sllvulra, para
o H. D. Méier; Francisco Li tre Go-
dói. para o P. B. Ribeiro; Odilon
Vieira, para 0 H. G. C. Chagas; Jan-
dirá de Oliveira, para o P. B. Ribeiro.
Josefina Campos Pereira, para o H.
G. G. Vargas.

Secretaria Geral de
Educação e. Cultura

Atos do .«cretário geral: — Deslg-
nando Antônia Amaral, Aristéia dos
Santos Rodrigues, Benedita Rota dt
Oliwlra, Edna d» Silva Xavier, Idnl-
cina da Silva, Nllma da Silva Terá-
sa de Carvalho, Aida Silvestre da Cos-
ta, Jurandlr Pereira Costa, Erotlldes
da SUva, para o Departamento do
EducacAo Primária; Silvio de Oliveira
Linhares, Jorge Ro, Custódio Fvsrnnn-
des Portugal, Darci Carneiro Stto Ro-
que, JoAo Gaspar Sandi, pnra o lnsti-
tule de EducacAo: Julieta GarBaglIone
de Pinho, Eda Vcrneclc Martins, para
o Depnrtnmento de EducacAo Técnico-
Profissional; Lwnor Sampaio, para o
D.parl»ment» de Saúde Eucplari Ai-
tréla nnmo» Calado. Ollvla Schlmelp*
(ene da Souin, para t» Instituto de Sir-
viço Social; Umartlno Oberç, para o
Instituto da EducacAo: tato ttMi; ¦
melda, par* o Dcpartamonto de Edu*
caclo TVcnleo.Prof.vii-nil,

DEPARTAMENTO «PI I5DC0AÇAO
PIUMAItlA

dn diretor! — Ontonando

1609 — 2670
5738 — 11-190

17124 — 17575
22067
24968
32950
37726
45353
50386
57184
60-105

23878
2G748
32981
43600
46808
51806
57634
60432
63272

2682
11561
18177
17994
28322
35769
44344
48950
52059
58584
60562
64029

65117
87374

65750 — G5831
95487 - 951048

CHAMADA

4494
13212 —
19342 —
24339 —
29717 —
37646 —
44753 —
50323 —
,55571 —
59197 —
60785 —
64886 —
67210 —
99129

- EMER-

Com a Prefeitura e a
Saúde Pública

30.362 GARAGE E OFICINAS EM
: • IiOCAL IMPRÓPRIO — Na ruá

Pereira Franco, encontra-se. Instalada',
há tempos, uma garage «oficinas, coni
fundos para a rua Rodrigues: dos San-,
tos, cujos moradores.' reclamam nontra
o trabalho Intensivo, ali, fora do ho-
rárlo normal, , e, que se prolonga at*
as 19 ou 20 Horas, retnlçlando-se as
atlvidados fts primeiras horas da ma;
nhA, o que produz barulho, permanente',
em desobediência As posturas que 

'dis-

p6em. sóbre o sossego nas zonas rcsl-
denclais. cumpre ainda salientar que
a descarga dos carros levantam lnsu-
portâvels nuvens de fumaça que pene-
tram pelas janelas das casas próximas.

Com a Polícia c o Depar- j
tamento de Vigilância

30.383 ASSALTOS FREQÜENTES —
¦ Pedindo providências que os li-

vremdó perigo a: que' estão expostos,
queixam-se, moradores da rua. Maria
Antónla, no Engenho Novo, de que se
tonraram freqüentes o» assaltos e rou-
bos, dçixanf)n-0B lntranquilos e entre-
gues à própria sorte, de vez que nero
a Policia Civil nem o Departamento dt
Vigilância da Prefeitura' atendam aos
Insistentes apelos, sob a alegaçUo de
falta de pessoal.

Com a Secretaria Gerul de
. Agricultura

30.364 FEIRANTES GANANCIOSOS —
¦ Escrevem-nos, da Ilha do Go-

vernador, reclamando contra o abuso
dos feirantes da Ribeira e Freguesia,
quev vendem cereais, frutas e legumes
a preços exorbitantes, muito acima da
tabela; sem que se façam sentir me-
dldas dc repressão por parte dos fiscais
da Prefeitura. Chamam os Interessados,
para o caso, a atenç&o da Secretaria da
Agricultura.

Com a direção do Hospital
Kocha Faria

30.365 ABUSO A CORRIGIR — Es-
crevem-nos apelando para a di-

recao. do Hospital Rocha Faria, contra
o abuso, de doentes deseducados que se
divertem deixando cair cascas de fru-
tas, algodão sujo, frutas podres e Água
sóbre transeuntes que passam na cal-
Cada da 'rua Avaré.

Com a Prefeitura
30.366 INCONVENIÊNCIA DO ATER-

RO COM AREIA — Tecendo
reparos cm torno do sistema adotado
nos jardins da cidade, onde todo o
aterro ê feito cm areia, entende um
leitor que tal sistema apresenta sérios
inconvenientes, por isso que, nos dias
de sol e vento, nuvens de pó sobem ao
ar, penetrando nas casas próximas, en-
quanto nos dias de chuva formam-se

lamaçais e poças d'água que dlflcul-
tam o trânsito! Julga o reclamante
mala conveniente o aterro, com casca-
lho, como <• fazia anteriormente,» -

30.367. MATAGAL NÓ CEMITÉRIO •—
Pedindo providências a quem de

direito, 'reclamam' vários leitores que o
caplnzal cresceu a grande altura no
cemitério de Irajá, dificultando o acesso
àa sepulturas, as quais também' estão
envoltas pelo matagal.

Com o Departamento de.
Águas e Esgotos

30.368 FALTA D*AGUA — Moradores
da rua Barão de Guaratiba, na

parte màls elevada, queixam-se de que
estáo privados do abastecimento d'água,
ha.muitos dias, atribuindo a culpa ao
manobreiro. 

'

30.369 FALTA' ÁGUA NO EDIFÍCIO
DE APARTA.MENTOS — Sá-

Uentando a dificuldade em que se en-
contram devido à interrupção do abas-
teeimento d'água, queixam-se, morado-,
ros do edifício de apartamentos na rua
Henrique Valadares, n.''148, de-que,
embora havendo sempre água no depó-
sito, o.encarregado nao abre o registro
para os apartamentos sen&o por mo-
mentos. Ignorando a que atribuir a
prática, abusiva, pedem, por nosso ln-
termédio, providências ao Departamen-
tb de Águas e' A firma proprietária —-
Leonidio Gomes & Cia., estabelecida no
andar térreo.

NOTICIAS DA MARINHA MERCANTE

ELEVADAS À CATEGORIA DE AGÊNCIAS
As sub-agências do Lóide em Óbidos e Santarém — Revertida a Agência Geral do Es-
tado do Pará à situação de agência em Belém, com jurisdição local — Nomeado o
novo chefe da Terceira Seção da Diretoria do Pessoal — Boletim do Lóide Brasileiro

O almirante Lemos Basto, diretor do
Lólde Brasileiro, assinou «to elevando
à condição de «Agência» as Sub-
Agências da empresa em Obldo* e San-
tarem e revertendo a Agência Geral
do Estado do Pará, à anterior «itua-
cio, de Agência em Belém, com Ju-
risdic&o local.

NOVO CHEFE
' Por. proposta da Diretoria .do Pes-

soai, o diretor'do Lóide nomeou para
o cargo, em comlssfto, de chefe da 3».
Secfto da 1'.. Dlvlsfto da referida Di-
retoria, o im.diáto de 1». classe Ata-
bnalpa Ledo Nunes Belfort, mat.
14.298.

BOLETIM DO
LÔIDE BRASILEIRO

LICENÇAS CONCEDIDAS
PARA TRATAMENTO DE SAODE:

— Na forma dò Boletim S21, lt'in 11,
de *,n|9|me —¦ Eduardo Santas, mat.
11.834, - 1°. comissário: quinze dias,
de 28|5 a 11|6|52. ttalo Cncn, mat.
12.320, «moco de convés»: sessenta e

cinco dlaa, am prorrogação, de 16|5 a
19j7|52.

Por inttM-mMio da A_*nola Gerai no
Estado do Pai* —- Laís Carlos Santos
Duarte, mat. 8.607, prático do Rio
Amazona*: t-aa-anta dias, em prorro-
gacao, de 7|2 a 6|4|E_.

Por intermédio da Acenda de Re.
eife: — Abel Batista da SUva, mat.
17.209, eabo-foguista: swseenta dias, cm
prorrogação, de 2|5| a 30|6]52. seve-
rino José Bezerra, mat. 13.856, cabo-
fogulsta interino: quinze dias, em
prorrogação, dt 5 a 19|5|52.

OUTROS PEDIDOS
Antônio Lopes de Melo mat. 5.957,

taifeiro, teia mesea du licença, para
tratar de assuntos particulares: «In-
deferido».

Antônio Monlelío serrito, m»t. 4.428,
4,428, conferanU de carga da D. S.
P. seis metes de licença, para tretar
de' assuntos particulares: «Iruleíerido,
em íaco daa informações».

CUIa Batista da Sllva, mat. 7.(*-lt>,
escrituraria da SG-DE, noventa di?.s

Proibição aos funciona-
rios do Ministério da

Fazenda
NAO PODEM FAZER PARTE DE RE-
VISTAS QUE PRESTEM SERVIÇOS A

PARTICULARES
O diretor geral da Fazenda Nacio-

liai, tendo em vista a proliferação de
revistas particulares, dirigidas, orienta-
das, colaboradas ou assistidas por Iun-
eionários públicos federais, com o obje-
tivo de prestar n seus assinantes ber-
vicos de organlzaçiio dc declarações do
Imposto de Renda, defesas, recursos,
orientação que nfm sej.- de caráter ge-
ral, inclusive respostas i« consultas de
pessoas físicas ou iur,dk-as, sóbre as-
suntos fiscais, c ronsidi-rando nue tal
procedimento atem» contra a ótica c
quebra a conduta llihada a que são
obrigados os servldorc-s públicos, resol-
ve declarar: 1 — qu« constituirá íal-
ta grave, para o efeito do disposto
no. art. 234 do E. F., o fato de ser-
vidor dêsté Ministério fazer parte. os.
tensiva ou reservadamente, de quais-
quer órgâós dé divulgação que ofere-
cerem ao público a prestação daqueles
serviços: e II — que somente têm va-
lor, perante as repartições fiscais, as
orientações ou decisões emanadas dos
órgãos ministeriais competentes e dl<
vulgadas nas publicações oficiais.

Concessão dos tabeliães as viuvas
e filhas de veteranos do Paraguai

e Uruguai
Poderão reconhecer as firmas dos documentos
sem pagamento imediato — Providências to-

madas para execução do decreto 30.900

NOTICIAS FORENSES

SEGUNDA
GÊNCIAS — MATRÍCULAS —

925 — 5488 — 15739 — 15S27 —
20813 — 29134 — 43625 — 46827 -~
54091 —• '55646 — 56208! .«^'.-58114 —
60834 !-f 625.48'-tt'1 95401'.•-.- .. ,„. .

O paganianto 
'da-i-.pr6pbsl.as- anuncia-

das nestémfa e rifi»; procuradas até ''a
pre-entè data, -far-se-á', fts quintas-
feiras.

CLUBE MUNICIPAL
TRANSFERÊNCIA DÈ FESTAS —

Em razfto do falecimento. de pessoa
da família do vice-presidente do Con-
selho Deliberativo, dr. Orlando Pereira
de Barros, foram adiadas, para datas
a serem oportunamente fixadas, as fes-
tlvldades programadas para esta sema-

„»„,_ na especialmente a «feijoada» que te-
-»-_ nnt™ ria lugar depois de amanhft, domingo.JOsé DUtI- APôLIGE DE SEGURO EM GRUPO

— Têrça-felra última, às 21 horas, na
sede social da rua Haddock Lobo, a
Equltatlva dos Estados Unidos do Bra-
sil, fêz entrega ao Clube Municipal da
apólice mestra, bem assim dos certifi-
cados individuais dos associados ins-
crlto-s no Beguro de vida em grupo,
contratado com a referida Companhia.
A entrega foi- pessoalmente feita pelo
presidente da Equltatlva, dr. Antônio
Luís de Sousa Melo, qae se fiz acom-
panhar de varias membros dy sua dl-
retoria Aspectos da solenidade serão
divulgados polo telc-jorn«*l Tupi, às
21h55m de hoje, sexta-feira. Os asso-
ciados Inscritos na mencionada apó-
llce, poderão procurar os certificados
do seguro, a partir de hoje, sexta-
feira, na Tesouraria do «Clube.

CONSELHO DELIBERATIVO — O
/tee-presidente em exercido na pre-

sidência do Consaiho. convocou o re.
cerldo Conselho para uma sessão or-
dlnúrla no dia 9 de junho vindouro,
segunda-feira às 20h30m, na sede de
Haddock Lobo, constando da ordem do
um: interesses gerais.

SEGURO CONTRA ACIDENTES —
Estão convidados a comparecer -a Te-
souraria do Clube, a fim de recebe-
rem as indenizações a que têm direito
pelos acidentes sofridos, os seguintes
sócios: Elisio Soares Santos — Odila
Palma dos Santos — Manuel Fran-
cisco Gomes ' — Moacir da Casta o a
beneficiária do s-óclo falecido Mário
de Almeida.

DEPARTAMENTO ESPORTIVO —
FUTEBOL DE RING — Em virtude

Confirmado, pelo Tribunal Federal de Recursos, o
mandado de segurança concedido ao Colégio Batista

Havia podido a reforma da sentença a Procuradoria Geral da República — J. Militar

: O Colégio Batista, pela .sua direção,
requereu mandado ,'de segurança con-
tra ato-do diretor do ensino secun-
dárlo, para • obstar os efeitos do item,
42 da circular n. 1, de 15 dc marco
de 1951, versando sóbre provas de
exames parciais e respectivas datas
de realização. Na primeira instância,
o Juiz Roberto Talavera Bruce, exa-
minando a questão, apontou como de-
talhe principal a legalidade do disposi-
tlvo impugnado. A norma legal em
vigor permitia a realização de exames
parciais em períodos nao superiores a
duas semanas, enouanto o Item 42 lm-
punha o prazo máximo de oito dias
para os exames. Invocando razoes de
direito, concluiu o magistrado pela con-
cessHo do mandado de segurança para
o fim ric garantir ao impetrante o dl-\
relto de fazer realizar as provas par-
ciais nos termos expressos do decreto-
lei n. 9.498, de julho de 1Ü4B.

A Procuradoria da República recor--
reu para o Tribunal Federal de Re-
cursos pedindo a reforma da sentença
e naquela Corte, acompanhando a ar-
gumentaç&o das razões do recurso, a
suh-procuradoria geral da Republica
pediu, também, a modificação rio Jul-
gado, o que nfio foi atendido pelo Tri-
bunal Pleno que. na sua reunido tle
ontem, negou provimento aos apêlns.

LIBERAÇÃO DE BAGAGEM CON-
CEDIDA POR MANDADOS DE

SEGURANÇA
Após uma correlcao especial nos

cartórios dos primeiros ofícios da Vara
da Fazenda Pública, limitada aos pro-
cessos de mandado de segurança, o de-
sembargador corregedor dr. Guimer-
me Estelita, por solicitação «o pro-
curador geral da República, sr. Plínio
de Freitas Travassos, proferiu longo
despacho, concluindo com as «nstj"-
cões que se seguem: a) as Petições
de mandado de segurança visando ali-
beraçflo de objetos considerados como
bagagem de passageiro vindo do es-
trangelro passarão a constituir uma
classe de feitos, denominada H — 13,
para o fim de serem, na forma legal,
distribuídas às quatro Varas da Fa-
zenda Pública; bl ^qualquer.i-petlçJLodessa natureza só poderá ser distribui-
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da realização da melhor de três entre """í1 "" 
ncti-]0n4r<.0 fõr um só. salvo

paulistas e cariocas, ficou transferida «* « » 
b bjet0 «-„ wmo per-—, . _rAvfm_ _«m«n_. . partida ?e„cnerem a mais de umo pessoa ou

figurarem no mesmo d'?cumentov,5'1)
quando o Juiz, ao despachar a inicial,
mandar suspender o ato motivador do
pedido (art. 7».. II, da lei n. 1.533,
de 31 de dezembro de 19511, o escri-
vâo, no prazo. de 24 horas, dará cl-
êncla dêsse despacho ao 1?. procurador
da República; d) sempre que o anda-
mento do recurso interposto pela união
Federal fôr interrompido nor provitien-
cia nfio requerida pelo recorrente, o
escrivão, no mesmo prazo, acima, dará
ciência pessoal do fato ao procura-
dor da República, certlflcando-o nos
autos.
DESPACHO DO PROCURADOR GE-

RAL DA REPUBLICA EM
FACt"; HE UMA DECISÃO
DO JUIZ DA 2». VARA

DA FAZENDA PÍIBLICA
•O sr. Plínio dc Freitas T-avassos.

procurador gorai da República, desça-
chanrio oficio no qual o procurador
da República dc segundo rnteunrla,
Interino, ir, Dlonlslo Silveira Sousa,
deu clt*ncln dn declsüo do Iul7. tlt DL
relto d» 2». Vara dn Fnzcndn Pú-
bllen, qunnto ao «xarclclo do oficiam.*
como prorurnilor dn Repumlrn, inte*
rlno, no Distrito redernl, o ttr. atrn-
véi d»» segulnios pnlnvrau *CI«nti
dn InmcntAvfll fnlo nnrrnilo ntlU ofl*
cio, r-comr-ntlo «o «iflclniilo qun me oo»
rMtinoi nnrn promnvtr n rtrorm» «ln
diclilln do ilr. lul» án 3i, Vnr» (1*
r«-f-enil» PúlillPn. nup pnr rin prnt»ndnínUrroiTiptr » oKtrolPln nn cir-iu, do
pnvuriul'11- ria lltprtlillin, rnmn Inlerl.
poi l*)*l'' oflPlínlíi noinr/iiln por d»«
rr»lfi dí li duri» »«" prwlfieBljl o»
Hfpúbiirn, iviiilii Mrálir «ilmlnlilrn.
iIvíi • in(i>ililn rtiirlunii, il-vcrá o nfl>
ei»ni* c-nnunuir » runõlimnr, enmtt*
imnirtiiiiiir irriii «1» ruiu», nn* iun.
ffiim #m rure-i iju** Ihi» InrciM «lliirl.
Iiiililw<, fmiu»nin n*n fnr iWlliridO
por «lo Ofi Hmoi tr, tif»«lil«inl» «I»

IIE S AIX
iiniiiiiiAO DWtlttA

ÍMtt„ ilu (uHuru, A, i, lll,
l.l.t-.r. I' Vl'l I

para a próxima semana, a .
amistosa entre •¦ equipes da Clube
Municipal e da A. A. Vila Isabel,
programa*» para domingo.

TORNEIO INTERNO DE BILHAR
FRANCÊS — Acham-se abertas na
sede da H Lobo, diariamente, as ins-
crições para o torneio de bilhar francês,
serio conferidas medalhas de vermeil,
prata • bronze. Qualquer informação »
respeito poderá ser obtida com o ar.
Otóvio Miguel dos Santos, subdiretor,
daquele setor.

VOLEIBOL — A partir da segunda-
feira próxima, 9 do corrente, serfto
reiniciados os treinos de voleibol, es-
tando convocados todos os Inscritos
na representação do Clube, • qualquei
asiorinrlo que queira defender as -coras
do Clube Municipal, Qualquer Infor-
macfto poderi ser conseguida com o sr.
Omar Plmtnla de. Melo, técnico d*
secfto dw voleibol.

INSPETORES DE ALUNOS DA
PREFEITURA

A diretoria da Associação do» In».
pttoret du Aluno» convoca oi inspoto*
res d» alunos para uma reunlfto, qu»
n i-.ralli.-rl «Abado, fi» 10 hor»i, no
Otntro d« ProfcMÓres. Ji pr»ca da
Ind»p»nd*ncl», 00, 3<> «ndar p»ra tra-
tar d« «íiunlo ivferentn n rl»u«,
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A Dlrciorla wunlm a todo» Harri-*
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República, ou anulado o ato da sua.
nomçaçftò Interina, pelos meios .legais.

O QÍiciahte; merece;a confiança desta,
procuradoria geral, dada a competên-
da, -. zelo, critério,. honestidade e des-
temor com que vem exercendo as fun-
Cões do referido cargo».

JUSTIÇA MILITAR
ACUSADO DO DESVIO DE MA-

TERIAIS O TENENTE FOI
JULGADO PELO S.T.M.

O Superior Tribunal Militar julgou,
ontem, em .sessão secreta, o 1». te-
nente Josó de Matos Medeiros, conde-
nado h pena do st-is meses de suspen-
sfio do exercício dn nftsto, pelo Con-
selho Especial dc Justiça da 1». Au-
ditorla da 3». R. Mi, no Rio Grande
do Sul, por crime de falta de exacSo
do dever.

Foi êle apontado como o responsável
pelo desaparecimento de material e dl-
nheiro, pertencente a um extinto Bata-
lhfio de Caxias do Sul, na qualidade de
presidente «ia Comisslío de acertos. Re-
latou a matéria o ministro Murgel de
Resende. «

JULGAMENTOS NO S.T.M.
O Superior Tribunal Militar conflr-

mou as sentenças condenatórlas de
Antônio Lopes da Cruz, soldado do
1». R. CG. nesta capital; de José
Alves dos Santos, soldado do 3o, R.
A. M., rio Paraná; de Raimundo No-
nato Cardoso, soldado do 3». R. A.
A. Aér. em Pernambuco; negou pro-
vimento ao recurso criminal interposto
pela prornotoria da 2*. Auditoria da.
Marinha, contra a decisão do Conselho
Especial que concluiu nela tmproce-
dêncla da açfto penal movida «Cintra
o capltfto de corveta Nelson ("ornes Fer-
nandes e o 1". tenente Ben.edlto Jor-
dfio de Andrade; reduziu as pcnalida-
des de Jofto Alexandre da Silva, sol-
dado do T>. B. E., em Pernamburo:
e de Benedito Nogueira da Rocha, cabo
da Base Aérea de SSo Pauln; reformou
as sentenças absolutórias para conde-
nar Ramon Salmeron, soldado da Ba»e
Aérea de Süo Paulo: de Josué Ma-
nuei da Fonseca, soldado do 159. R.
I., em Pernambuco; e de José Cave-
don Malrá, soldado do l". R. C. no
Rio Grande do Sul.

ENTRADA DE NOVOS PRO-
CESSOS NO S.T.M.

Em grau de apelação da prornotoria,
deram entrada, ontem, na seçfio Ju-
dlclárla do Superior Tribunal Militar,
os processos de tnsubmlssío- de Dorval
Antônio do Almeida, Joio Rano e Olim-

casos das habilitandas residentes fora
do Distrito Federal, bem como de todos
o» veteranos da gircrra do Paraguai e
campanha do Uruguai, suas viúvas e fl-
lhas que tenham ou venham a ter
necessidade de ivjconhecer as firmas dos
documentos necessários ft instruç&o dos
seus processos de habilitação ft pensfto
vitalícia, bastando, para tanto, rjue a
firma a ser reconhecida tenha sido re-
glstrada nos respectivos cartórios.

3 Atendendo, pois, a êsse elevado
gesto de civismo, humanidade e pátrio-
tlsmo dêsseB Ilustres tabeliães, o exmo.
sr. general mandou esclarecer às partes
interessadas que esta Soe«£arla vai en-
caminhar, tanto ao primeiro — confor-
me teve a delicadeza de vir pessoalmen-
te tratar do assunto nesta Secretaria
e ao segundo, os respectivos processos,
deixando de o fazer quanto ao tercei-
ro, por ter tido o mesmo a delicadeza
de colocar um dos seus auxiliares à
dlsposiç&o desta Comissão, com o' fim
especial de vir buscar os processos
para o reconhecimento das firmas e
trazendo-os depois, tudo isso sem qual-
quer ônus para o Estado ou para as
partes.

4. Espera, ainda, 8. excia. receber,
resposta dos demais tabeliães aos quais
se dirigiu, bem como aos que se di-
rlgirá cm breve, sempre que, do do-
cumento enviai*!. tiver a Indicação do
cartório, ho qual esteja a firmada a ser
reconhecida, registrada.

5. Por isso, a Secretaria da Comissão
encarece a fineza dos interessados soli-
citarem aos notários que façam ano-
tar nos documeritos o nome e o ende-

„ u_fl„. Hn "Ço do Tabelião do Rio. Aos Interessa-
pto Moreira Bueno. todos soldados do dQg J4 so|k.,tamns ln(iicaç_0 de pessoa

O capitfto secretário da Comissfio de
Habiiltaç&o dc Pensões Vitalícias ::olici-
tou-nos a divulgação da seguinte.nota:
«Tendo o exmo. sr. general presidên-
te dêste órgfio constatado, na maioria
dor casos, a impossibilidade das habi-
lltandas, residentes forn do Distrito Fe-
deral, conwguirem uma pessoa para
tomar a si o encargo dc reconhecer' as
firmas dos nolárlos que validaram os
documentos com quo instruíram seus
processos, dirigem-se a alguns tabe-
liftes desta capital, solicitando a fl-
neza de cooperarem com essas se-
nhoras, reconhecendo as firmas dos re-
feridos notários, mediante uma nota de
débito a ser oportunamente indeniza-
da, pois, de outra forma, seria difi-
cli para as mesmas completarem os res-
pectivos processos.

2. E é com satisfaç&o que «. excia.
mandou esclarecer aos Interessados que
jft teve a honra de receber resposta dos
tabeliftes Melo Alves, Llno Fonseca e
Carlos Penafiel, prontificando-»» todos,
nfto só a atenderem, gratuitamente, aos

de licença, de 2Ô|5 a 23|8|52, na forma
do artigo 392 do Consolidação das
Leis do Trabalho: «Sim, na forma da .
lei (licença de gestante)».

ACIDENTE DE TRABALHO
Comunicar, de acordo com o oficio

DN no. 213i52, du 25 'dc abril último,
da Delegacia da Niterói do I. A. P.
M., que o praticante da oficina de
eletricidade dos Estaleiros, «losíi Loiies
de Azevedo Costa, mut. 5.511, ociden-
tado em 20|3|52; teve alta, curado,
cm 25|4|52, com a sua capacidade Ia-
boratlva reduzida de 34%. Nestas con--
dlçOes, de conformidade com o art.
93 do ReEUl-amento da Lei de Aclden-
tas do Trabalho, combinado com o Que
estabelece a portaria nü. 37 do Ser-
viço Atuarial d0 Ministério do Tra-
balho, Indústria _ Comércio, cabe eo
referido Instituto, a partir de 26|4|52,
a manutenção de salário equivalente à
citada reduçfio, ficando esta Empresa
obrigada apenas pela volta do empre-
gado ao t serviço e o -ag-amento do
restante, bu seja, de G6% do salário
cm dinheiit) que o mesmo pyrcebla na
«lata do acidente, _tó pronunciamento
definitivo da Sede do Instituto.

ADIÇÃO DE PLSSOAL
Considerar adidos h Diretoria do

Pessoal, enquanto aguardam embarque,
a partli das dalas a seguir menciona-
dos, os servidores abaixo:

Contra-rnestre Caetano Sancho de
mat. 17.339 — 29|5|52; cabo-fogulsta
JoSo das Neves, mat. 11.225 — ....
2S|5!»2; cabo-foguista Antônio do Mon-
te Pereira, mat. 11.481 — 28|5|52;
cabo-fogulsta Manuel Zacarias da SU-
va, mat. 13.798 — 27|5|52; cabo-foguls-
ta Jofio Pereira dos Santes, mat. ....
11.230 — 29|5|52; fogulsta Silvio da
Cunha Muniu, mat. 7.603 — 28|5|52;
marinheiro Manuel José de Moura,
mat 12.336 — 2615152; marinheiro
Di»nislo Diniz Monteiro, mat. 14.S60
— 27|5|52; marinheiro Luís Ke|lpe de
Sousa Lefio, mat. 11.239 — 27|5|52;
carvoeiro Manuel Pereira da Sllva,
mat. 16.038 — 29|5;52; «moço» Eduval
Barbosa da Silva, mat. 15.823 — 
21|5!52; «moco» Francisco de Sousa
Prudente, mat. 13.929 — 29|5|52; tal-
feiro Miguel Paulino da Silveira, mat.
15.988 — 27|5|52.
FALECIMENTO DE SERVIDORES

Comunicar, para os devidos fins
o falecimento do operário Ernesto Be-
zerra de Sousa, matricula 447, ocor-
rido em 20 de maio último.

Comunicar, par ao_ devidos íais,
que lalçreu «m 14 de maio a. c, o
Io. maqulnlsta 1'edrn do Amaral e Sil-
va, mat. 14.938, conforme oficio n°.
2.829, de 1515152, do Hospital Central
do Exército.

Participar que faleceu, m 21|11|51,
o médico do Quadro Marítimo de Bar-
ra a Fora, dr. Joariulm Lobo Anta
nes, mat. 15.268.

29 B. C. C. L.; processo» de deser-
cftó de Antônio Martin» Borba, solda-
do do 2C B. C. C. L;, em Santa
Maria, no Rio Grande do Sul; de Ma-
riano Alves da Silva, soldado do 7».
G. A. A. Mot.; de Edcs Elias Gome»,
Osias Ferreira de Sousa c José For-
garlnl, todos do 1<*. Rc«- de Cav.
de Guardas, desta capital.

O PROMOTOR CISNEIRO OUER
SABER A SITUACM) DO

CADETE
O promotor Amador Clsnelro, da

1». Auditoria Regional, requereu uma
série de diligências no processo a iue
responde o engenheiro Oslo Torres,
acusado de desenvolver atividade co-
munista, e cuja prisfio preventiva ja
foi decretada pelo Consolho de Justiça.
a fim de que fique esclarecida a atua-
Cio do ex-cadete Ibar Torre», Irmfto
daquele engenheiro. De «cõrdo com o
resultado dessas diligências, denuncia-
rá ou nüo, aquele representante do Ml-
nlstérlo Público,, o referido .cadete.

PEDIDA A PRISÃO PREVEN-
TIVA DE VÁRIOS OFICIAIS

Segundo conseguimos apurar, o_ en-
carregado do inquérito policial militar,
instaurado para apurar atividade» co-
munista» no selo das classes at-madas.
encaminhou à 1». Auditoria Regional,
oi pedidos de prisfio preventiva dos
majores Leandro José de Figueiredo
Júnior « Júlio Sérgio Machado de Oli-
veira e do capitfto Joaquim Miranda
Pessoa de Andrade, todos do Exer-
cito, acusados de professarem idéias
contrárias ao regime. Os processo» en-
contram-se em poder do promotor
Amador asneiros que está examinam
do-os a fim de dar seu parecer quanto
ft legalidade da medida.

Tamhém conseguimos apurar que atô
o momento o promotor Amador eis-
neiros ainda nfto recebeu -A-l-ta» dos
autos do capitfto Joaquim Inácio Ba-
tista Cardoso, a fim de apresentar
suas razões por ter recorrido do des-
pacho do auditor que decretou a prlsfto
preventiva daquele oficial, contra o seu
ponto de vista.

no Rio para êsse fim. quo deve diri-
gir-sé a esta Secretaria, instalada no
Palácio da Guerra, Ala Visconde da
Gávea, li andar, possuindo Caixa Pos-
tal n' 33, Indicando apenas os nomes
dos tabeliftes do Rio que possam re-
conhecer as firmas dos notários que
funcionaram em seus processes.

Finalmente a Secretaria da Comissfio
esclarece que será distribuída n, Im-
prensa e as üstaç&js de rádio, terça-feira
próxima, dia 3, nota contendo infor-
maçfio a respeito das providências toma-
dos pela Comissfio, em face do decreto
n» 30.900, de 24 do corrente, publica-
do no D. O. da mesma data, en-
carecendo, por Isso, aos senhores inte-
ressados que aguardem essa publlcaçfio,
a fim de nao interromperem, com pre-
juízo próprli é dos demais, a urgnô-
cia com que se deseja resolver todos
cs casos».

Apartamento
Aluga-se, com sala, quarto, cozi-
nha e banheiro. Ver no local,rua
Tadeu Kociusko, 8. Tratar na roa

México, 164 — 4.'' — s| «.

TIJUCA
Aluga-se magnífico apartamento
em prédio com elevador consta**»
do de 3 ótimos quartos, grande
saiu, jardim de Inverno, cozinha,
banheiro completo, dependência»
de empregada. Ver A rua Valpa.
ralso n. 19, apto. 402, com o ze.
lador do Edifício. Tratar pelos te.

lefones: 28-9822 e 42-9083-.
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ROUPAS USADAS
COMPRAM-SE

Máquinas de escrever e de «"«'ura, en-
eeradeiras. ventiladores, rádios e tudo
qu* represente valor, compram-»» a
domicilio — Telefonar sr. ARHRAM:

4 3-9232

À PRAÇA
Carloa de Proen.a. «stabelecldo

com material elétrico rádio» e
acessórios, k roa Lobo Mnior n.
1.513-A, usando t» denominação de
BADIO LUX, declara que tendo
prometido vender seu negócio ao
¦r. Albertíno Guimarães, «olleltao
compareclmento de »*n» eredorer
no prazo müxlmo de 20 dlaa, a
fim de receberem.

Itlo de Janeiro, 8 de junho de
1952.

CARLOS UE PROBNCA

Doenças do Coração - Estônjago - Fígado - Intestinos
Clinica Médica - Elotrocardio*»lki - Wpertensao Artartal -

Prlsfto de ventre. DR. KUBEN OANDELMANN. - P'««* "?¦
hospital* de Paris. DlàrUm.nte, das 14 »s 18 horas. ~-Av««Ida
Rio Branco, 2S7 — I4t andar — Sala 1.409 - Tel- 32-MW -14» andar

Res.: 27-4857.

I

ESCOLA DO ARRUDA
PARA MOTORISTAS

RUA FREI CANECA. 85 - TEI..I 82-701

sagMs-a-fl. E-rirt-Mrtrvs.s g g
DK. LV1Z LEÃO
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Passou por esta capital, ontem, a
"Comédie Françalse"

Representará em São Paulo a 9 do corrente e
no Rio a 18 —-—

De pasagein para Santos, aportou on-
tem a esta tapital o navio francês «rPro-
Tence», a bordo do qual viajou a «.Uou-
pe» da «Comédie Françalse», responsável
pela próxima temporada no Teatro Mu-,
niclpal. A «Comédie* estreará na capl-
tal bandeirante a 9 do corrente, ali sc
demorando ale 16. n fim de representar
no Itio a 18, São dezessete ps artistas
da famosa corporação teatral que, sob a
direção de Maurice Éscahde, deixaram

• Paris para esta «tournée» na América
4o Sul: Beatrice Brétly, iimaine Rouer,
Jean Mever, Renée Kaure. Louis Sélgner;
Jarques Charnn, Robeit Mnnuel, Georges
Chamara!, Yvonne Gaudeãu. Robert
Hisch, Jaeques Cláncy Suzanne Nlvetle,
Denlse Pèzzani, Michel Galabru, Jean-
Paul Rousslllon, Helène "erdière, além
do próprio Maurice Escande. O pessoal
técnico compreende mais quatorze ele-
mentos, conlando-se entre eles o dire-
tor geral de cena, Bernard Rousslllon, o
diretor rie orquestra, André Cadou, e o
«rógisseur» de cena. Jules Boeris.

A temporada da «Comédie» no 'lea-
tro Municipal constará de seis recitas
noturnas e quatro vesperais, para as
quais continuam abertas as assinaturas,
na bilheteria rio teatro.

Estréia de hoje

I___WÊ_W_w_*__ ?»
- - y-^aja-mD m^_m_í-:-.r..;
;'jy>___^_m ^R^'- íí

¦¦ jâii^m\mt mmm»x^l»m»K. 
'

&mt&Ê$k»»mWmm\ Lw ;
J-\*m aXmwLWtSSfâmKX' mW&&Z,ÍJfÁ• aÍwt&È tmW' ¦ !

ÊÊ R xm WÊÈxM
1 K yW__m_m_m_w_f .v
^¦J m___ *f£Ê Bi»

WL_ ^la Bil^aw.

M__É____l__/;,

I llllllli Wj^
PJK>;.ji,JSmshB Wt

wm _WMwBSbr

m1fà,im*^JmW^Ê&8s&immml -tSSÍÊ

Jean Mever, da "Comédie
¦ Françalse"

• Araçari de Oliveira
«PROMETER... EU PROMETO!»

O Teatrlnho Jardel completa hoje qua-
tro anos dc existência. Para conle-
morar o acontecimento, estréia ali, fes
21 horas, a-revista «Prometer... eu pro-
meto!», de Max Nunes, J. Maia e
Geisa Bôscoli.

Atuarão na revista, entre outros, Joa-
na IVArc. Ankito, Virgínia Noronha,
Carlos Gil. Iolanda Ferrer, Araçari de
Oliveira e Paulo Celestino.

Próximas estréias
«Mpiieo, tu * o maior» — No dia 11

do corrente, no Teatro Madureira, paio
Cia. de Zaquia Jorge.

«Pan de arara» — No dia 3 de jullio,
no Teatro João Caetano, pela Empresa
Ferreira da Silva.* * *

«Sossega, Ademar» — No dia 27 de ju-
nho, no Tealro Recreio, pala Cia. de
Rosa Mateus.

Várias notícias
Está anunciada a estréia de nova re-

vista no Teatro Recreio. Intitula-se 8
mesma «Sossepa, Ademar», e é rie auto-
ria rie Luis Peixoto. Ari Barroso e Ro-

, berto Rulz. * * »
O Teatro Popular Brasileiro comemora

hoje seu segundo aniversário de funda-
çâo. Haverá sessão solene ãs 17 horas,
no S. N. T. (3? andar, da A. B. I.).» • •

Domingo próximo, às 16 horas, serA
encenada, no Teatro João. Caetano, a
peça infantil «O hobo do rei», de Jaci
Campos, pelo Grupo Garoto.

DR. NILO VENTURINI

¦#k!f*t'-*£¦

§§$/$£•

Ouvido* — Nariz e Garganta
f Olhos

B. sen. Dantaa, 16, ¦'.• 407. Cons.:
ÍHÍ., 4»s. e «»*., das IBhSOm, às 18

horas. Tel.: res. «6-5471

*tVr
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RAÇÕES PRENSADAS
MOINHO FLUMINENSE S. A.

AV. PRES- VARGAS, 463
UL 23-1820 • Ri dt Janeiro

Escola de Teatro da
Prefeitura

«UM INlMlfiO 1)» POVO», DK 1BSEN
Os alunos da Escola de Teatro da

Prefeitura representarão, no próximo dia
5 de julho, a peca de Ibsen — «Um
Inimigo rio povo».

O papel de protagonista, o doutor lho-
mas Slokmann, será defendido pelo pró-
prio diretor da Escola, senhor Renato
Viana, lenilo n auxiliá-lo no papel tle.
senhora Slokmann, a senhora Luisa Bar-
reto Leite, especialmente convidada par»
êsse fim.

Os demais papéis estarão a cargo dos
alunos da Escola, com a seguinte dis-
Uibuicfio: Pctra, senhorita Teresa Ka-
quel, aluna da 3» série; Eilif e Martin,
alunos Iva» Adauto da Costa e Rolan-
do Henze, Ba 1» série; Peter Stokmann,
o prefeito, aluno José Alberto Lhamas,
da 2» série; Martin KIU, aluno Fr«de-
rico Rodrigues, da 3» série; Hovslad,
aluno Rubens de Matos Teixeira, da 2J
série; Bllling, aluno Aristóteles FloripeB
de Lima, da 1' série; Horster, aluno
José Ramos, da 1» série; Aslaksen, alu-
no Carlos Alberto, diplomado pela esco-
Ia e 1» Monitor do Teatro-Escola.

Tomam parte na representação, inter-
vindo na «grande assembléia» do. 4»
ato, ainda os seguintes alunos: Edson
Nunes Lobato, Francisco Negreiros Lo-
bato, Geraldo Nunes; Ferreira, Hlntón
José da Silva, Ivan Adaulo da Costa,
Jair Pinheiro da Silva, Ubirajara Mar-
ques da Silva, Ini* Gouveia de Abreu,
Laurlnda Lopes, Marin Luisa Ixípcs, Ma-
ria Mereíries Sales, Francisco da Costa
Batista d' série); Carlos Nobre da Sil-
va, Hélio Gama e Sousa, Jair Elias
Bnhla Miranda, Odete Siqueira Campos
(2» série); Jorge Nunes e Arllndo Ma-
chado (3« série).

A «mlse-en-scènv» .de «Um inimigo do
povo» é da direção da Escola, com a
assistência dos professores Santa Rosa,
nos cenários, c Jorge Kossowski, no
apuro dos ensaios.

Teatro em São Paulo
CIA. ARMANDO COUTO

A Cia. Armando Couto estréia hoje,
no Teatro Cultura Artística, « peça
«Aconteceu às cinco... e ,um quarto!»,
de J. Saint-Glmez, em tradução de R.
Alvim e M. Silva. .'

Atuarão os artistas Ludi Veloso, Ar-
mando Couto, Elisio de Albuquerque,
Eni Antran e lido Rossi.

A direção do' espetáculo- é de Carlos
Couto, os cenários são de Clóvis
Garcia.

«PONTOS B BANCAS
Estréia hoje, na Sala Vermelha do

cine Odeon, o conjunto de revistas de
Miguel Khair, com. a peça «Pontos e
bancas». Fazem parte do elenco Virgínia
Lane, Spina, Violeta Ferraz, Carmen
Rodrigues e outros. >'

"TORTURA DA CARNE"
OBEDIENTE 

a uma fórmula inteiramente pessoal, nem por
Isso o èlnèast* de «Olelo sulla palude» oferece, ao verter o
SinceT imaginosa Deledda, um filme digno do inegável

talento we possui, nem digno, mesmo, de ombrear com alguns tra-talento que possui,..* » 
^^ ^ M(fuidores seus, dentre os
quais lembra-nos citar Mário Soldati
(Eugenia Grandet). Augusto Genlna
Incide, '«xmotu próprio», num. cinema
multilinear de exterioridades, que co-
mesa desamparando as personagens,
nas quais, sente-se, a autora teria
posto incisivos acentos, dramáticos.
Essa, à razão por que o espectador
não aceita facilmente as soluções fl-

nais de Genlna, quando êste, depois
de nüo ter explicado as criaturas

ou« se debatem na magnífica história de Deledda, faa todo o
pj& da S. 

™nfh.ir 
para uma delas, que passa a ser o fulcro

P",T°i6plerJ.oÍ«e,,m '/uma 
jovem, cria de certa família outrpra abas-

tada e hòirinsolvente, sem embargo de haver acolhido um rico
tio (tio /.ua" um velho e autêntico onxenário que guarda o
íelto, presa de grave afecçfto cardíaca, mas não dispende um
centavo para evitar a ruína dos seus. ....

A moca, espécie de «a alma da casa», entra em conflito
intimo, e nSo hesita em assassinar o avarento, para redenção
financeira da família, e sobretudo, do primogênito desta, de
niiom se fizera amante, clandestinamente. • . ¦
Q DaT para diante, a história toma o rumo que Genin^.verr^
neamente. evitava desde o inicio, e que, no entanto, se impu-
Sha pira que o espetáculo não redundasse na soma de lncon-
M(,US 

^c&s7Ss°Uque se relacionam, com.o ambiente
os «Dos. os pontos de referência do drama nio ,sao expressos
cõm c?are?â, e às vêres, nem são expressos. Na Utat^
cia então, o diretor (também adaptador e cenarista), desenvol-
veorproblemas morais da homicida, e nesse câmbio de orlen-
talões emprega o grande e adequado estilo que o tema exigia.^ 

S^uer a Sardenha oitocentista, local da ação, é apresen-
tada à platéia. Os atores, bem manipulados quanto as expres-
s«es também são absorvidos pela descontinuidade narrativa,
«cando?™ ãoTraro, à margem dos papéis que encarnam, para
Sr personagens de ficção, mais do que isso, .convencionais.

Guamero Tumiati. o avarento do citado «xEugênia Grandet»,
vive aqui um tipo semelhante. Columba Dominguez. revela-se
lensível è inteligente, enquanto Koldano Lupl é bem a mascara
de um ceticismo também cinismo.

«I/Edera», Cines (50), no Pathé. Dir.: Augusto^ Genirta.
Prod.rCaTo Civallero. Cen.: Genlna, Cario .Musso e VltaMano
Brancati Orig.: Gra/,ia Deledda. Fot.: Mário Scarpelli. Mus.:
Antônio Veretti: El.: Roldano Lüpi, Columba Dominguez, Franca
Mar/i, Juan De Landa, Gualtiero Tumiatl.

COTAÇÃO: %V» — Razoável. Ritmo: — Irregular. Enredo:
- ApriiaVeL Fotografia: - Cuidada. Interpretação: - Correta.

Hugo Barcelos

• Hoje, o pianista Arnaldo Rebelo
apre*nntar&, ài 20 horas, na. Rádio Ml-
nlstério da Educado, e sen proframa
¦emanai "Tema eom variações", que
vai' (oealiiar a presença da música bra-
sileira na Temporada Nacional de Arte.
O suplemento musical constará de
obraa de Carlos Gomes, H. Oswald, Ç.
Guarnieri, Luis Cosmu e Vila Lobos, em
gravações. — O programa "Musica para
r Juventude" apresentará, no próximo
domingo, um conceito da. Orquestra
Sinfônica Brasileira, no salão Leopol-
do Miguel, dá Escola Nacional de Mú-
slea, Sob a regência do maestro Jean
Glardino. serio apresentadas as segnin.
tes obras: "Sintonia Italiana", de Fe-
llz Meadelssohn,' "Kermessé", de Henrjr
Parraud. e "Suite Reisado d0 Pasto-
relo". de Lorenzo Fernandez. Ingres-
sos gratuitos poderão ser obtidos na
PRA-2, praça da República, Ul-A, 3«
andar, diariamente, das 14 às 18 ho-
ras, bem cemo na portaria do Minis-
tirio da Educação, na Esplanada do
Castelo." Para o seu recitai de noje, às 21
horas, na Rádio Roquete Pinto, a pia-
nista Iolanda França Moreaux escolheu
o seguinte programa: Prelúdio n. 24,

de Chopin; Estudo para a mão esquer-
da, de Scriâbinl; Alma Brasileira, de
Villa-Lobos; Impromptu. de Fauré, Re-
ílets dans 1'eau, de Debussy, e Tocata,
de Ravel. . ',:. „„. ..„" O» turllstas terão hoje, as 19h lOm,
pela onda da Emissora Continental,
mais «ma reportagem sobre as carrel-
ras^ que seção realizadas amanha no
Hipódromo Brasileiro,
• Com Vicente Celestino no principal
papel, cantando e representando, a RA-
dio Tamolo apresentará, hoje, às zon
30m, um novo capitulo de "Alma de
Palhaço", novela musicada de Gliaa
Abreu .

f'A tarde é sua" reunirá • rádlo-tea-
tro, música, programas alegres e atra-
ções diversas, a partir de segunda-Iel»
ra, no horário da tarde. "Quando fala
o coração", produção da Patrícia Re-
gis, será um dos pontos altos desta
nova apresentação da Majrlnk. —
Maria de Lourdes Resende vai estrear,
na próxima semana, na Rádio Mayrink
Veiga. Maria de Lourdes Resende í o
primeiro prêmio da Emissora Nacional
(Lisboa) e embaixatriz da música por-
tuguêsa no Brasil.*""

TEATROS
CARLOS GOMES (22.7581) -j Saludos

de' Buenos Aires — 20 e "•
COPACABANA (2Í-0020) -, Jezabel -

FOLLMSm(27.8216)2 - Te cuida, mari-

GLÓRIA <22?8°U6) - A morte.do cair

JARÍT »Í2)--21Promet.r... 
**

MwíSfzUt! T222-i:S85) - Ballet du
Marquis de Cuevaa — 21.. .....

RECREIO (22-8164) - Hâ sinceridade
nisso? — 20 e 22.

(32-6817) — Mm* Bovary

PROGRAMAS PARA HOJE
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POMPÈIA, Cf DADE MALDITA Estd marcada para a pióaiini ti se-
a estréia do ei-

aunda-feira a estréia do filme de Micheline Preste „,„„„,
Temafmncês que apreciamos em «i«ll< (I-;Di«^» «¦
Desta vez, Micheline. PresKvem. ncompanh^ade »«
Georges Marchall, Adriana Benetti e --- - .. .- ..„,.,.„„ a.. Der.
bier e seu filme »e intitula "Pompéia, Cidade Maldita Om Der
l**' Jour» de Pompei) que a Art Films estreará no» cinemas Pathé
IZidZÍLntc7PAllce? Art Palácio, Maud, .Pastados ^—«^
Cassino Icarai, e a partir de quinta-feira, nos cinemas Baronesa em

Jamrepagiide Brasil em Caxias. No clichê, uma cena do filme.

REUMATISMOS
Ur. L. PARACAitrO, trata po»
método m-dormi pela* «mias ultra
»6nlcai, «lATHJAS, RE1.MATIS
M(»S, IKlKftS MÍ^CliLAHRS, SI-
NUSlTEá, ele. Rua Santa tunla
798, aaU 90". — Ed. Olub' Militai

Casa Marcos
Faca pequeno esforço. Recupe-
re aua economia comprando
caaemira», llnhoa, tropical» na-
«ionaia e estranteiroa. Ver pa-
ra crer. Exclua!vidade em gra-
vatas de pura seda, A V RIO
BRANCO, 175, em frente a «a-

teria Cruzeiro. TEL. 53-41)74.

\\\Wm '**<fc 9a^>!^^l hB.<^LH^x'^hhK^ ^ ri ^^m\ \\\\

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
PRECISA-SE com prática, boa caligrafia e *™f*Z7lâtiaM»tie*
máquina. Cartas <le próprio punho, inu.ean.lo ,»',%,n"^0"alj,l^f/;
« pretensões e estar quites com o «^f.?»,*Br- * 

J^-^iISuma fotografia 3 x é. Cartas para o n' 4o.638, na portaria deste
 jornal

UM GRITO DE ANGUSTIA -
Cena do flime "Um grito de an-
gíistia", que a Warner Bros lan-
çdrd segunda-feira no» cinemas
Palácio, Miramar,. Avenida, ica-
rai e São Pedro. «Vos principais
papéis mtão: Tede De Corsia,

Steve Cochran e David Brian

Lindstroem acusa
Rossellini

«Intolerance» nova-
mente amanha

Será' exibido novamente, amanha, dia
7, no Retrospectivo do Cinema Silencioso
organizado pela Filmoteca do Museu dc
Arte Moderna de Sfio Paulo, em cola-
boraç&o com o circulo de Estudos Cl-
ncmatográrica, o clássico «.Intolerance»-,
de David W, Giiffith. A exiblçfto terá
lugar no auditório da Associação Bra-
sileira de Imprensa, no horário espe-
ciai de 14h30m (duas e meia da tarde).
Atendem assim os organizadores do re-
trospectivo aos pedidos de vários as-
sociados, tendo em vista também a gran-
de importância histórica e artística do
tilme de Grifflth .

O Retrospectivo Silencioso continuais
Já na próxima tê.rça-Ieira, dia 10, com
a sua programação normal, sendo apre-
sentado entáo, no horário noturno(20h
15mi, o 6» programa, que consta da
apresentacáo de filmes de curta metia-
gem e dé outro clássico de Griffith, o
famnsissimo «Broken Blossoms» (Lírio,
partido).

Cinema infantil na ABI
Reâlizar-se-á domingo, no auditório da

Associação Brasileira de Imprensa, a
sessfio cinematográfica infantil para os
filhos dos associados. Além de um
«;Bhow» por artistas especializados, sc-
rfio exibidos diversos filmes próprios
para crianças. O ingresso far-se-á com
a apresentação da carteira social.

«O melhor é casar», o
próximo cartaz dos

3 Cines Metro

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (PRA-2)
6.05 — Marchas. 6.15 — Hora da

gir.ástica. 6.60 — Suplemento musical.
7 — Rádio-jornal. 7.15 — Suplemento
musical. 7.30 - Colégio do ar. 7.30 —
Curso de divulgação cientifica. 12 — O
di» de hoje há muitos anos. — Música
para o almóc. 13 - Rádio-jornal.
13.10 — Snplememo musical 13.30 —
Vale a pena viver, li 4F - Música va-
rlada. 14l30 - Ao redor do mundo.
15 — Música de todos os tempos 16

Variedades 16.30 — Solos de vlo-
lino. 17 — Cinco minutos na Tida que
passa. — Música variada. 17.30 —
Reino da alegria lli - Colégit do ar.
20 — Tema com variações. 20.30 —

Atualidades brasileiras. — Música,
apenaB música. 21 — Londres informa.
21.15 - Interlúdio. 21.30 - Lendo e
contando. 22 — Passeio musical. 23

Chamando a América.
RADIO ROQ.JETE PINTO (PRD-5)

8.05 - História d. Mate.raUia. —
g 30 — Jornal da PRD-5. i - Curso
de Trances, k 30 — Música pi pular.
9 45 — Curso de Inglês, io-.) 10
_ Hora do lar 11 - Varledaaw mu-
sicais. i2 — Vesperal sinfônlc«.i 13 —
Ritmos para > trabalhador .1* - Fes-
ta do pensamento 15 — Ssit. da
Câmara «ios Vereadores. 17 30 Mú-
sica selecionada. 18 — AvvMf.rli> -
Solos de piano 18.30 - 'ni.'e« para
todos. 19 - Atividades da Prefeitura.
19.10 — Intermezzo. 20 — ües'.r« do
noticiário da BBC. - Consfva orlo
dn ar. 20.30 — Om mundo sn 21 -
Recital dá pianista Iolanda França Mo-
reaux. 21.30 - óperas em revista.
22.30 — De longe em longe. — No
mundo da melodia.

RADIO TUPI (PRG-3)
lt horas — Música romântica- 18.15

_ Brasil a dentro. 16.30 - Disco Jo-
quel 18.45 — Suplemento musical.
18 55 — Boa noite para você. 19.05 —
Rádio esportes. 19.20 - Suplemento
musical. 20 — Nos bastidores do mun-
do. — Audição da Orquestra Carioca.
20.30 — Postais do Nordeste 21 —
Audição de Eva Garza. 21.30 -P. R.
K 130 22.05 — Programa de boleros
escolhidos. 23 - Reprise de "Ela e
eie>._ 24  Tango fi meia-noite

RADIO TAMOIO (PRB-7)
18 horas - Oração da Ave Maria

18.10 - Sociais. 18 15 - Novelo re.i-
glosa 18.30 - Hora da saudade lb 45

Ubirajara, o marca olho. 19 -
Aventuras do Capitão Atlas 19 16 -
Jaguar, o terror dos> detetives 20 -
os pombinhos da Favela. - Alma _de
palhaço. 21 - P«u« par; "J«dltR«%0,:
21.25 - Diário da Metrópole. 21.30
_ Música. 22 - Salão grena 22.30

Cassino da Chacrinha.
EMISSORA CONTINENTAL (PRD-8)

18 horas - Repórter Carioca. 
-

18.15 — Boletim esportivo 18-45 — ne-
senha esportiva fluminense. 19.06 -
Flagrantes da cidade. Notas e comenta-
rios de turfe. 19.20 - Boletim espor-
t-vo - Automobilismo. 20.05 - Mar-
cha o esporte. 20 45 - Fatos em foco.
2115 - Basquetebol em foco. 2145
21 45 — Comentário do dia. 22 - "a-
dio reportagem. 22.15 - Boletim es-
portivo. 23.10 - Última edição de lá-
dio esportes Gagliano Neto. 23.30 -
Boite dos 1.030. 0.57 - últimas e pri-
meiras do esporte.

RADIO CLUHE (PRA-S

18 horas - Meditação 18 .<¦ - O
cartaz do dia 18 26 - Ond* --porti-
va. 19 02 - Novela 20 -_¦Namora H.
20 lü — A canção do dia. 20.i»
Audição A-3. 21.02 - Almanaque sin-
tônico 21.30 - Novela 22.02 -M^-

guel Calo e sua orquestra. 23.30 —

REGINA_ 20 e 22.
RIVAL (22-2127) — Mme

_ 20 e 22.
SERRADOR (42-6442) — A

_ 20 e 22,
BOITES

ACAPULCO ¦- Show¦ - 1.
BABALU — Variedades — U-
IaLALAIKA (37-7742) - Pista

BAMBU5-' Orquestra de Claude Austln

Sans Gene

mancha

de

> I

_ Pif-Paí,

Delicado. 23.02 — Noites de Monte
Cario. 23.30 — Bolero dentro da noi-
te. 0 02 — A noite é nossa.
RADIO CRUZEIRO DO SUL (PRD-2)

17 horas — Hora da Broadway. 18
— Programa de discos. 18.30 — Fia-
grantes da cidade. — Tangos em des-
file. 19 — As barbadas de D. Pan-
cho 19.10 — Parada musical. 20 —
Melodias. 20.30 — Fatos em foco. —
23.05 Variedades musicais. 21 — Ondas
de fé. 21.15 — Programa de discos.
22.— Comentário do dia. — Recordan-
dc os bons tempos.

RADIO MAYRINK VEIGA (PRA-9)
18 horas — Programação variada.

18.50 — Galho de urtiga. 18.55 — Pe-
reirlnha. 19.05 — Esportes. 20 - Au-
dição com Rosita Gonzalez. 20.24 —
As últimas. — Cadeira de barbeiro.
20 30 — Show. 20 55 — São coisa da
vida. 21 — Parque de diversões. 21.25
— Páginas cariocas. 21.30 — As me-
mórias de dois ladrões, 22.05 - Mo-
mento politico. - Conversa em fa-
milla. 2* — O mundo em sua casa.
0,30 — Programação da madrugada.

RADIO MAUA (PRH-8)
1'/.15 — Variedades musicais. 18.30

-- Estado do Rio em revista. 20 —
Hora israelita brasileira. 21 - Hora
do Exército. 21.30 - Emissoras Ame-
ricanas. 22 — Noticias do turfe e -e-
srnha esportiva. 22 30 - Turma
bite-papo. 23 - Boleros "

— Chá-

23.
CASABLANCA (26-1783)

ediçfio extra — 1.
SIROCO — Show — 21.
FLAIR (37-0638) - Show.
AMBASSADOR, SAMBA, L'ESCALE,

EMBASSY - Plata de danças -

MONTE CARLO (22-0466) - Burles-

NIGHT Tnd' UAV (42-7119)
dançante e Variedades —-24.

PERROQUKT (27-9213) - Variedades
-21.

VOGUE — Variedades — l.

CINEMAS
Cinelândia

CAPITÓLIO (22-0788) — Passatempo.
IMPÉRIO (22-9348) - Carnaval no fo-

KO — 2, 4, 6, 8 e 10.
METRO-PASSEIO (22-6490) — Amei e

errei - 12, 2, 4, 6, 8 e 10.
ODEON (22-1508) - O Ídolo caldo —

2, 4, 6, 8 e 10.
PALÁCIO (22-0838) - Caçula do oa-

rulho - 2, 3h40m, 6h20m. 7, 8h4üm
e 10h20m.

PATHE' (22-8796) — Tortura da carne
— 2, 4, 6, 8 e 10.

PLAZA (22-1507) — Expresso de Pe-
quim — 2, 4, 6, 8 e 10.

REX (22-6327) — A vida e uma «ar-
galhada e Oltlmo malfeitor.

RIVOL1 (42-9525) — Eco do pecado —

2, 4, 6, 8 e 10.
VITORIA (42-9020) — Olivla — 2, 4.

6, 8 e 10.

do
desfile

Centro
Todos sáo

RADIO VERA «JKUZ (PR«^-2)
17 15 — Música imortal. 11.30 —

Parada Continental. 18 - Saudação
Angélica. 18 10 Crepúsculo 18 45

Noticiário esportivo 19 - A voz tos
paises de língua árabe. 20 - Melodias
do mundo. 20.30 - Vozes famosas. 21

Sírio libanês 32 - Música e noti-
etário <lc Portugal. 22 30 - l«ng°
dentro da noite 22 55 - Oração.

RADIO GLOBO (PRE-3)
18 horns - Ave-Marla. - Suplemcn-

to musical. 18.30 - Suplemento The-
saurus. 18.45 - Novela. 19.05 -
portes no ar 19 ab lntcime'.zo
_ Sociais infantis - Intermezzo. -
20 10 - Audições Mururo 2P 30 - No-
veia 21 — Umn historia por cila —
Suplemento musical iThesaurusi
22 15 - Conversa m (amllin
As mais belas oáglna
timos acordes

BltrilSH BROAUCAS11NG
(BBC - Londres)

20 horas - Sumário das noticias. —
Rádio-panoroma. »».- W?!tóSS
musical. 20 30 - Comentário de John
Whltehousc. 20.45 - O mundo da cien-
cia - A influência do sol sóbre as ca-
madas superiores ria atmosfera, por Slr
Edward Appleton e «Ir. Mervvn FUIson.
2, - Noticiário

exeRcrre
SUA MEMÓRIA

20

23 30 —
- 0 30 — Úl-

l. h i T (i K: — RcMioiiilil •neil;
tHlniriitp an pergunta» ih»!x« «
confronte a» sua» resposta»
ns nossas que serão
amanhã.

Qúa| é r expressfip literal
do trinftmlo do 2« grau?

r»m
piihllraita»
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Donativos à Cruz
Vermelha

Comunica-nos a Cruz Vermelha ter
recebido de um anônimo o donat/vo de
CrS 2.000,00, que agradece. ^^

Exposição Nacional de
Animais em Porto

Alegre
Será levada a afeito, em Pôrlo Ale-

gre, no próximo mês de setembro, a
19» Exposição Nacional de Animais e
Produtos Derivados, certame que está
prendendo a atençSo dos criadores, não
só do Rio Gnmde do Sul, como dos
demais Estados, ^_____

13507 Que é o sangue, soh o pon-
to de vlsla cxtrutural?

1350S — Quanlo tempo Portugal es-
teve sob o domínio espa-
nhol?

13509 — «ue é a .pedra dc Rnseta»?

CENTENÁRIO (43-8543)
valentes.

ClNfciAoTKlANON (42-6024) — Passa-
tempo.

COLONIAL (42-8512) — Expresso d«
Pequim.

FLORIANO C43-WU74) — O ídolo caldo.
GUARANI (32-5651) — Vida d« nunna

vida.
IDEAL (42-1218) — Barco das IIU-

soes
IR1S (42-u1h3) — uacuu do naruiho.
LAPA (22-2543) — Dominó netro.
MARROCOS (22-7971)) — O corcunda

de Notre Dum*
MEM DE SA' (42-2232) — E' proibido

amar.
PARlSlr.iNab. (2^-U123) — Expnsso d»

Pequim — 2, 4, 6, 8 • 10.
PRESIDENTE (42-7128) — Três «pe-

lhos - 12. 2, 4, 6, 8 e 10.
PRIMOR H3-6681) - Expresso de Pt-

quim,
RIO BRANCO (43-1839) — Marca do

gorlla.
3AO .IOSK' (42-uay2j — Eco do pecado

— 12; IlHOm, 3h20m, 5h. 6h4(lm.
8h2üm e 10.

Zona Sul

ART-PALACio «.37-8443) — Tortura da
carne - 2. 4, 6, b t IO. '

ÃSTÒltiA (4.-U46BI - *.xpiesso de Pe-
quim — 2, 4, 6. 8 e IU.

AZTECA — ouvia - 2. 4, b, 6 e IU
BOTAFOGO (26-2260) — Oltimo mal-

feltoi e Roca e fldalguia.
rl.Uivt.oiA Uti-b^ii.)
GUANABARA (28-B339) — Areias ar-

dentes.
lPA.Nfc.MA 147-3806) — Olivla.
LEBLON (27-78U5) — O tdolo caldo —

2, 4, 6, 8 » IU.
LiklMB (37-11412) - Captuiauo.
METRO - COPACABANA (37-9M8) —

Amei « errei — 2, 4, 6, 8 a 10.
MIRAMAR - Caçula do barumo.
NACIONAL (26-6072) — Al* o último

homem.
PIRAJÁ' (47-2668) — Barco daa Uu-

soes.
POLITEAMA (25-1143) — Tico-Tlco no

fubá.
RIAN (47-1144) — O ídolo caldo —

2, 4, 6, 8 e 10,
RITZ, (37-7224) — Expresso de Pequim

2, 4, 6, 8 • 10.
ROXX (27-8245) — Caçula do Daruino.
SAO LUIS (25-7679) — O ídolo caldo

2, 4, 6, 8 e 10.

VILA ISABEL (38-1310) — Tlco-Tloe 5*
no fubá."

Subúrbio* da Central
ABOLIÇÃO.
ALFA (29-8215) — Rainha do Mambo,
BANDEIRANTE. (29-3262) — O Cristo '

proibido.
BARONESA — Eco do pecado.
BELMAR (29-3752) — Tarzan na terra' selvagem.
BENTO RIBEIRO (MHS-881).
CAMPO GRANDE — Fado.
COELHO NETO — AH Babá i os ig

ladrões.
COLISEU (29-8753) — O ídolo caldo.
EDISON (29-4149) — Calúnia.
IRAJA* (29-8330) — Duelo ao sol.
JOVIAL (29-0653) — A princesa «• os

bárbaros.
MADUREIRA (29-8733) — Oltimo mal»

íeltor • Roça e íidalguia.
MARABÁ' (29-8038) — Noturno de

amor e Jardim do pecado.
MASCOTE (29-0411) — Expresso de

Pequim.
MEIER (29-1222) — Escândalos na Ri.

viera.

MODELO (29-1578) — Ambição mortal,
MODERNO (BNG-842) — Areias ar.

dentes.
MONTE CASTELO (29-8250) — Caçula

do barulho.
PALÁCIO VITORIA (48-1971) — Quan-

do canta o coração.
PARA TODOS — Eco do pecado.
PIEDADE (29-6532) — Poder da fé.
PILAR (29-616°) — Quatro penas bran.

PROGRESSO
QUINTINO (29-8230) — Amblçfto mor»

tal.,
REAL (29-3467) — Rio bravo e Voei

já foi á Bahia?
REALENGO — Rouxinol da Broadway

e Embrutecldos pela violência.
RIDAN (49-1633) — Rio Rita.

ROCHA MIRANDA — Deusa d» Ilo-
resta.

ROULIEN (49-5691) — Milagre tte
amor e Brasa viva.

SANTA CRUZ.
SAO FRANCISCO — Carnaval no trio.
SAO JORGE — Duelo sangrento t Prta»

cesa das selvas.
TODOS OS SANTOS (49-0300) — M«d

maior nmor e Reinado do crime.
TRINDADE (49-3S3S) — Kansao «

Dalila.
VAZ LOBO (29-9198) — Caçula do ba»

rulho.

Subúrbios da Leopoldina

BIM-BAM-BUM (30-2162) — Maior qut
o ódio.

BRAZ DE PINA — Duelo ao «oi.
M.AUA' — Eco do pecado
MARIANA — Vontade intlômltí.
PARAÍSO (30-I(»>(>> — Coração selva.

gem e Perlsos de Nloka,
ROSÁRIO (30-1889) — Caçula do bl»

rulho,
RAMOS (30-10114) — Debantada e Plart

Gordon.
SANTA HELENA (30-26661 — AmorM

de Carolina.
SAO PEDRO — O Ídolo caldo.

ilha do Governador

GUÀRABU — Tocaia « Puta jansrfaU.
ITAMAft (OGV.-15DI.
JARDIM — Areia» ardente».

Duque de Caxias
BKAKIL — SansAo e Dama
CAXIAS — Carmen e Plrala d« Trlpoa,
SANTO ANTÔNIO,

«...

t

\

Nilópolit
IMPERIAL — A raposa do deserto *

Estrada do cêu.
NILOPOI.IS — Tarzan ;, »_ ejcrav» •

Homem Invisível.

Nova Iguaçu
IGUAÇU — O Ui«'!o caldo.
PAVILHÃO IGLAÇU

gue. j
VERDE (48).

— Deus th» ra- flr1 :¦¦

Niterói
(3557) — Gavião do

Ido.
r 0«

:r-

I

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
A Agência de Representações Amendoeira S. A., com «ede

na rua General Polidoro 316, precisa de um auxiliar com per-

feito conhecimento dos aerviçoa de contabilidade e e.critório,

que escreva à máquina com desembaraço e tenha redação pró-

pria, para ocupar o posto de Chefe do e.critório do Departamen-

to de Peçat da firma. Da-ie preferência, portanto, ao cândida»

to que Ja eeteja famillarliado com peça. e aceuórlo. de auto-

móvel. Ford, Bom ordenado. Guarda»., re.erva do

ua General Polidoro 316 ao ir, Pun.ttl.
nome.

mm-mwx.ymI
Apre.ent«r-.e na i

HOLLYWOOD, 5 (U.P.) — Peter
Lindstroem, o antigo marido de In-
grid Bergman, declarou que lutará
contra tftda e qualquer tentativa de
*expôr» a lilha do casal. Pia. ao novo
marido de Ingrid, sr. Roberto Rossel-
linl E quallllcou êste último de to-
xlcômnno. «dado a viver com aman-
tes». Pcranle o tribunal que está jul-
gnndo sua luta contra Ingrid pela
guarda de Pin, Lindstroem disse:
«Nfio quero' que a menina «que ex-
posta a Rossellini». Acusou este úl-
timo do ler, «para todos os efeitos»,
fueido com Ini-rld, e disse que por
ésse motivo, achava que a menina pre-
cisava ner mantida longo délc.

Outrosslm, Lindstroem acusou no»-
nnlllnl Ue «ler »1<1" preso polo menos
duas vc/ns», e n firmou ler rccenidn
IntormacBo rie que o -diretor de clnç-
mn Hnllnno pedlm dlvrtrclu (Ih rui m-
posa nnlpilnr, «leRMltlO n»\ <'*,|NP"
Md. ii Influencia «lf entorpecentes nn
urnsirm lio enlnrc.

t -;¦

I fílí J r

IO*

PARTURINA
HOMKOFATIA COELHO BARBOSA

A iálvftç&b íIhh DftrtuHqntéi
A VIONDAi — Nhk UtmMmt» Progivliii

Piam iiáili o SNUIOAÜOR pm o irMiminmí»
bomwpátlflOi

CAIXA l'«HTAI„ Wtt - HW

Cinema italiano

nbii'
Ttmnn de Clinilnsliin» — Nn» a**

,V 
"Sn M.'«lern.l''llm . (nl, iilnli;l.«U

i fiiniHiiwn 'lf ?Wmim rt» clurlMlnn».
l„ inieiioniPlriii Mr .'Bft^JíBfâBB
A illrugnii (I««b 1'tliilrtlil» # il" IIBUOIO
Cora,

Aiiuiil i.hih l Mmlim Hininiij ü"
IU Iiii ~ liiliiliiii'»!1 em lUiiiiii h Ull»";
(l, ,1» ifUion. f.mm* -. mJ

imiiM d» ihlni'11'iii *»«}it*" '•» ' ''
»! «limil -i » 1'ellililill» ii'"! " "",',
llllll" /'Illll /ll.flf "' 1'IHrtlllHI . »•

À *m* um aimiiiifii1'' W "T1
/hmiiiiiI. iHimiiiiiii» nun l«' »;',£'''(lllliil 

II Mlllie, HU»» iHie» l","1",*
t» i|c*w»iiiil*iii li" MIM*' ,l>'!"i'i' . '";
ij,,t,.M. > iliilvui'! mu 1'lfUa» »mun
\.» ,i iiij* mm »'i M-iii» i *]im
„mii iiiMiitri* mmftiii»)»» '»*'•

lul imHiíi) tUfiiatlt

O amor nunca íoi mais belo — pelo
menos é o que dizem Larry Parks e
Elizàbeth Taylor em «O melhor è ca-
sar> (Love in Better then Ever), a
comédia que constituirá a próxima atra-
çfio dos 3 cines Metro. Larry vi-
vendo a figura de um experimentado
agente da Broadway, Lys (como 6
chnmado na intimidade), personificando
uma InRcnua professora dc danças.

Cinema gratuito no Mi-
nistério da Educação
E' o seguinte o prosrama organiza-

do pelo Instituto Nacional de Cinema
Educativo, parn ser exibido no prí.sl-
mo domingo, ás 10 lionis. nn Audlto-
rio do Mlnlsiciio dn Educação :

A dança atinvô* dus povos - av
Progrnmn - (Noito dn Kspunlini —
reprise. «Dança» da ||.s|iHlihn» - Dl-
recn» de A, Snnvedrn - P»[«*U«»0,1?0
Csiaroo Qónulai — Sunvla l' Inw». Mn»

,l„ Hiicftu Komlnlnn dn F. R. I. ¦• do
j, c. M, S, CopertcRo dn F.mhnl»

O* IngiesmiB nslAn sendo dlutrlliiild»»
rHhiiRm.ntfi partir d"» IH hor.ii. na
AdmlnTilraiiín do Mlnliiírlo <i« Bduca-
(jfio,

«Apenas um delin-
quente»

ll lllnii' ilu liimcAliiiilli1»!!» «Aliens»
um IMliiiiiimil.'» "«init '""• ,f]ÍW
A,llillli llllllPIH'. IIIIIIIMIHH. Ill«l. !••

híAl íiHlUi, llii.Miln e iMimyn. I»
li li#MM il" «"«llllllll leli" linHIlli*.

ii-WB1 n» tm mtttJWmi.m
UHn h^iillüi'' "• 'lllllll", »* •'•",""
«ílll llllllllll Mlll'l. VHIelim» Jul*» ¦"•"£'

.iii im ilííi ii* mii mm 'I» iiüifl'
Vil "llllll» «i»l«» »»»M WM»*'"1»! ' '",'

,ii .f|uni*|Hii »*imw #*? um mifiifi
i* UitM êt til U* *

13510 Quais são as principais par-
ticulas radioativas?

AS riNCO PKKUINTAS UK
ONTEM E AS RESPECTIVAS

RESPOSTAS

13B01 _ Como »e chama n ponto
eranlometrico que fica en-
tra os «obrolho»? — ôfrio.

Novos critérios de im-
portação fixados pela

CEXIM
RECUSADA LICENÇA r*** AtJUlSI-

CAO, NO EXTERIOR, OE OUTROS
¦ PRODUTOS

Em uma de suas últimas reuniões a
Comissáo Consultiva do Interdtabto
Comercial com o Exterior, presidida
íel? diretor da CEXIM. resolveu negar
licenças para Importações de termõme-
tros para estufas de cura de lumo e de
triciclos motorizados.

Na mesma reunia,,, a Comttrto «pro»
vou os seguintes critérios de Importação:
à) laminados plftsticos fenõllcos. (tubos
e chapas de íenollte, lamlcoid. gn""!*'
micaria. ohmoid. Taylor. tcxtolite. de-
claron. pnxolln, mlcanlc, lsolilc e sl-
mllaiesi licenciar Importações paga-
veis em moedas Inconversiveis, paia
suprimento semestral, dentro da média
das realizadas pelos interessados no qua-
drlínlo igieilaiB; h) máquinas tus-
quladclras (ou esqulladeirasi "WhÇlar,
nava pagaríicnto cm moedas Inconveisl-
vcl«. W* Uili próprio, de acordo cnm
as reais necessidades cios follcltanl»
ou em quantidades razoáveis (at* vinte
maquinas por semestre), quando soll-
climla» poi distribuidores do ramo,

13502 que eram «s imeimlitn»,
entre os polonese»? — Cor-
pos de exército compostos
ds nobres.

13503  Como * denominada a adi-
Tinhaçao pelo» dados (dc
Jncar)? — Lacomancla.

13B(H _ QUal ? o planwla que leva
mala tempo para comple-
tar uma volta em «ftrno
do.aoir — Plulao, em 240
anos terrestres.

13,05 — Que e «nadir» em aalrono-
mia? — O ponto oposto ft
vertical de um lugar (do
outro lado da terra).

Tijuca,
AMERICA l4S-4blt>) - Caçula do ba-

rulho — 2, 3h4Um, 5h20m, 7, 8h40ni
e iuti2()m.

CARIOCA (28-81711) — ü Ídolo caldo
— 2, 4, 6, 8 • IU.

METRO-TUUCA (48-884(1) — Ame! •
errei - 2, 4, «, 8 e IU.

ÜL1NUA (48-11)32) — Expiesso de fe-
quim - 2, 4, 6, 8 e IU.

TIJUCA (48-4518) — Oltimo malfeitor
e Barnane, tu es meu.

Outros Bairro.

AVENIDA ('48-1667) — Caçula do ba-
rulho.

BANUKIRA (28-7575) — Clrano de
Bergerac.

CATUMBI (22-3881) — Rainha dos pi-

ESTACIO UE SA' (32-21123) — Peca-
dora arrependida « Vôo da morte

FLUMINENSE (28-1404) — Eco do pe-
cado.

GRAJAU' (38-1311) — Duelo ao sol.
HADDOCK LOBO (48-W61U) — Expre»

so de Pequim.
LINS'.
MARACANÃ (.4S-1U1U) — Olivla.
MARAJÁ' (28-7394) — Bagdad.
PARÜUUIAL.
P1RAT1N1.
SAN'1A Al.l<J.ii. — alce do pecado —

2, 4, 6, 8 e IU. .
SAO CRISTÓVÃO (28-4925) — A prin»

cesa e os bárbaros.
VELO 148-1381) — A raposa do de»

serto.

BOAVKNTURA
deserto.

ÜABtílNU -- O Cristo proibido.
ÉDEN Í3S0T) — Amor pagio.
lUARAI (33I6> — A sereia « o WC
IMPERIAL (3130) — A princesa •

bárbaros.
MANUAltO (2-02*5) — Amaion»

doma\cl.
NEVES (2-2676) — Fuglti\o« .\t Banta

Marta.
ODEON (2-27U7) — O Itloío caldo.
PÁLACE (621-5) — Domador df me»-

tins.
PARAÍSO — Hotel do uarumo.
PARA TODOS (2-2444) — Vingança i*

El Mocho e Nao me diga artfuj.
RINK (2-1778) — Voando p*'» o Rio

e Mistério no México.
RIO BRANCO (2-0334)
SANTA KOSA — Senhora tentai;*".
SAO JOSE' — Cap. Blood c Super»

Homem.
VITORIA — Amanna ser* Urde

mais.

Petrópolis
BOGAR1 — O menino dos cabelos ver»

des.
CAPITÓLIO (2626) — Assim sao o»

fortes,
n. PEDRO (34IMH — Alma em revolta.
ESPERANTO (8TS7) — Outra prar.»-

vera.
IMPERADOR (UiOU) — Gavião dc mar,
PETRÓPOLIS (3232) — Baiua

heróis.
SANTA TERESA (460S) — Tcdci Por

um.

ai

ne-

ii

São Mateus
SAO MATEUS — Dúvida que tortura

e Oltlmo milagre.
São João de Meriti

OLOR1A (3) — Perdida • Avançada
de fogo.

A V » S O
IVtliinos ,aos »_enhores ce-

rentes de cinema, o favor de
avisar n mudança do profrra»
ma com antecedência, a firn
de evitar que o público seja
mal informado.

Sanatório N. S. Aparecida
Uoencaa nervoaas excluaiva
mente para aenhoraa. Olretoi
Clinico. Dr JoAo S. Campos

Roa D. Marlana, 183 —
lei.: 16-2973

RÃDIO-VITROLA R.C.A.
Com l.ong-1'lay t» rota«6e»). -
Sem uau, com «arantla, recente,
mente importada Onàé válvula»
várlna ondaa, pick-up iiiit.iiiiatlc.i
18 dlacoa, vende.»o por preco mnl

to inferior a« cuido. — ST-n*»a

O Marinheiro Popeye CONTINUA

PINTE SUA CASA COM

DEMÀCO
A melhor tinta a base de água para interiores^

Por E. C. »•

¦-J
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MÉtíyli™fóto
SEGUNDA SECAO Sexta-feira, • de .Junho de 1953

NAVIOS A SAIR
Navio»
Eva Peron .
Mormactcnl .
P; Toscanell
Panamá ....
L. Honduras
Conte (3. ..
La Plata ..

Saem Destino
Londres .
N. .'orl. .
B. Aires.

Gòtèmb. .
Hamb. ..
Gênova .,
B. Aires.

Tels.:
43-1093
•13-0910
43-.12Í)!)
Í23-33Ü2
23-3756
43-92nn
23-3382

ARRECADAÇÃO
Cr»

licnilii federal;
A Keceliedoria arreca»

dou ontem  12.872.713,20

Renda municipal:
A Prefeitura arrecadou
ontem  16.621.682,00

MAIS 180 MILHOES PARA PAGAMENTO DE VANTAGENS A FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA
Cerca de 12 mil procurações estão em
poder de um grupo de advogados
para agir ua Justiça contra a Muni-
cipalidade, revelou-se na Comissão
de Justiça da Câmara Municipal —

Irregularidades na designação
de fiscais

lambem não cumpriu o sr. Getúlio Vargas a
promessa em relação à exploração do nosso pe-
tróleo — Não apoia a bancada do PTB o movi-
mento para substituir o prefeito — Vai reque-
rer perícia para os originais da Resolução 39,
de 50, que nomeou funcionários — Outras notas

da sessão de ontem

Somente mediante receita poderá ser eipregada a hidraiidi
RUAS E BAIRROS DA CIDADE

CONQUANTO 
tenha sido nns-

tante movimentada » sessão
de ontem da Câmara Mn-

nicipal, oferecendo, coma sem-
pre, vasto material para • no-
tinlárin da imprensa, a nota que
por cert» alcançara maior re-
percussão na opinião pública foi
recolhida pela repnrtajcem na
reunião da Comlssfio de Justi-
eu, em que foram relatados cêr-
ca de 40 projetos «le lei. Trata-
se da informação de que npr«-
ximadamente 12 mil procurações
encontram-se cm poder de um
grupo do advogado», outorga-
das por funcionários da 1'refei-
tura, que ingressarão na Justi-
ça para pleitear rcelasslflcações
de cargos c diferença de ven-
cimentos.

Recurda-se que a Cftmara já
aprovou, no fim do an» pnssa-
do, um cré.dito fabuloso, de mais
de vem milhões de cruzeiros,
para a* administração fazer face
a situações daquela natureza.
Agora, afirma-se que o prefeito
Interino está. disposto a enviar

PROBLEMAS DE LINS DE VASCONCELOS
A dois passos do centro da cidade, Lins de Vasconcelos, bairro populoso,
de boas residências, apresenta aspectos de lugarejo perdido do interior —
Ruas onde é incrível a situação de abandono e algumas das mais urgentes

necessidades locais
Capim, águas estagnadas, cabras pastando, suinos espojando-se — Pequenos melhoramentos,

que não custariam muito —- Necessidade de um mercadinho ou barraca do SAPS

Depende de certo prazo e da capaci-*
dade dos diversos laboratórios o iui-

cio do uso da nova droga
Imediata liberação para a venda do produto ao
público — Razões do relatório norte-americanc
— Esclarecimentos do.diretor do Serviço Na*

cional de Fiscalização da Medicina
ASEADO no relatório do Servi

ao Legislativo mensagem pediii-
do 180 milhões de cruzeiros. As
causas .determinantes desse de-
sequlllbrio administrativo estfio
nas reestruturações de pessoal
organizadas e votadas apressa-
damente. Fará removê-las, a
Comissfio de Justiça realizará
segunda-feira unia sessfio extra-
ordinária, quando iniciará estu-
dos a respeito, sugerindo em se-
giilda ao Executivo e fi pró-
pria Câmara as medidas neces-
sárlas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA E O
PETRÓLEO

No expediente, ocupou a tribuna,
entre outros vereadores, o sr. Henrl-
que Miranda, da bancada comunls-
ta, para comunicar à Casa que, em
companhia rt« «eneral Antônio Jo«é
Ennnlnsr. comandante Helvécio Coé-
iho Rodrigues, sr. Lobo Carneiro, va-
rios engenheiros, professores e jorna-
listas, compareceu k Câmara tios
Deputados, fazendo entrega de um
Manifesto do Centro de Estudos * De-
fesa do Petróleo e da Economia Na-
eional na presença do sr. Rui Al-
méida, l.o secretário, e deputados Ar-

(Conclui' na 4.» página)

AINDA AO DESAMPARO O
PEQUENO RAIMUNDO

Deve o exemplo dos nossos leitores comover as
autoridades, fazendo-as levar socorro ao me-

nino canceroso e sua família

GRAÇAS 
à generosidade dos leitores do «Diário de Notícias»,

o pequeno Raimundo, vitima do câncer na Paraiba, foi
trasladado de sua terra natal para o Rio de Janeiro, onde en-
contraria melhores condições para enfrentar a dramática an-
fertilidade que o atingiu. Eni dois dias, numa rápida campanha
efetuada por êste jornal, conseguimos reunir doze mil cruzeiros,
enviados por pessoas compadecidas da sorte da pobre criança.

Divulgam, agora, entretanto, outros jornais que Raimundo
não tem salvação, dentro dos recursos da ciência com que conta
i» Brasil, • sua família está ameaçada de despejo da casa em
que mora, na rua Caiapós, 92, casa 3, em Lins de Vasconcelos.

Recolhido ao Abrigo da Lapa, onde aguarda a morte, o
de»ven tarado garoto não deve cumprir seu destino sem que
todo desvelo rodeia os seus derradeiros dias, assim como sem
que a compaixão humana se volte para os pais, envolvidos na
tragédia. As autoridades já têm o exemplo dos nossos leitores
• não devem faltar eom sua parcela de piedade, no doloroso
«pisódio.
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' ço Nacional de Tuberculose,
qúe, conforme diz a nota ofi-

ciai ontem divulgada, foi enviado
ao Serviço Nacional de Fiscaliza-
çao da Medicina, já posso conceder
a licença para a venda ao público
dos novos medicamentos antituber-
culosos — declarou o dr. Rober-
vai Cordeiro de Farias, diretor do
S. N. F. M., a propósito da opi-
nião favorável do diretor do Ser-
viço Nacional de Tuberculoso. Co-
mo se sabe, o diretor deste último
Serviço havia designado uma co-
missão, integrada pelos drs. Flávio
Poppe, Lourival Ribeiro e Mário
Fittlpaidi para opinarem sôbre a' hidrazida do ácido isonleotinico,
usando-a experimentalmente em
doentes internados no Conjunto Sa-
natorial de Curiclca e nos qúe se
tratam no Dlspensário Escola do
S. N. T.

Devo frisar, entretanto — conti-
nuou o dr. Roberval — que a (lio-
ga somente poderá ser adquirida
nas farmácias e drogarias modian-
te receita médica, onde sejam es-
pecificadas a forma clinica e a ln-
dtcaç&o, nlém dn dosagem exala (lo
tratamento inicial. Só assim será
possível ao S. N.- F. M. manter
uniformidade do emprego dà hl-
drazlda do.,'ácido Isonleotinico, no' sentido de sustar qualquer Ineon-
venlente que possa surgir na sua
administração.

Quando poderão os doentes ad-

Tudo se encontra nu rua Ernestina:' valas, moitas 
~de 

capim, troncos de árvore. Sò uma oom .falta aquela artéria: aseio. Ao flido, um aspecto
——da rua' Vinte de Março, seguindo-se, em baixo, flagrantes da situação-, calamitosa em que estão as ruas Azamor e isolina

A ,0localidade que se denomi-
ia Lins de Vasconcelos é

um desses bairros cariocas que
repentinamente tomaram nota-
vel desenvolvimento, dinamiza»
dos por intenso desejo de pro-
gresso, galvanizados por verda-
deira febre de adiantamento.
Até alguns poucos anos passa»
dos, Lins de Vasconcelos era,
praticamente, uma tapera, re-
cordando, sob muitos aspectos,
os velhos tempos em que nas
suas terras altas se plantara
muito café, nos perdidos dias
da era colonial. Aliás, ainda
hoje, em alguns quintais de
grandes residências podem ser
encontrados cafeeiros tingindo

a paisagem com a rubra colo-
ração de seus frutos.

Tal qual sucedeu com Boca
do Mato, os ares de Lins: de

-Vasconcelos foram sempre mili-
to elogiados e, mesmo, reco-
mendadoc pela medicina Je
outros tempos como excelente
método terapêutico para moles-
tias de origem pulmonar. Tu-
do Isso fêz com que, desde
muito cedo, se tornasse densa-

mente habitado e se incluísse,
com Boca do Mato, entre os
primeiros logradouros a rece-
berem os benefícios do bonde
e.êFr:lco'.V*'!'"'-' " y^y, .' '* * -m^-'"- '¦'*¦

Com efeito, ainda existiam
veículos a tração animal e já
aqueles lugares conheciam os
carros a eletricidade. Na atua-
lidade, Lins de Vasconcelos
apresenta bonitas residências e
boas casas comerciais, existin-

Passou no Rio algumas horas a "Comei Françalse"
Dirige-se para São Paulo o famoso elenco parisiense —
Estrearão no Municipal no dia 18 de julho — Viajam

pelo navio «Provence» cerca de 90 artistas franceses
Declarações de vários expoentes franceses da arte cênica — Um pouco

de história do teatro da França

Reduzida para 4 meses a suspensão
dos "loucos do volante"

Em caso de nova reincidência, porém, o prazo
será de doze meses

Viajando pelo navio francis «Pro-
vence», transitou, pelo porto desta ca-
pitai, o famoso conjunto teatral oa
franca — a «Comédie Françalse», aue
Ee destina a Sâo Paulo. Realizando
uma excursão oficial enm o objetivo
de difusão cultural, o elenco da «Co-
médie Françalse» vai * capital ban-
deirante, onde realizará vários espe-
táoulos, devendo estrear no dta 18 de
julho, no Tealro Municipal desta ca-
pitai.

Durante um encontro a bordo do
«Provence», com os componentes do
elenco, pudemos ouvir o responsável
pelo conjunto, Jean Meyer, ator e
«meteur-tn-scéne», que nos prestou u>-
•leressantes inlormacões sobre a atlvi-
dade da «Comédle Françalse», cuja
fundação dnla de 1681), cm virtude
de ordem dr Luis XIV, determinando
a junção dos urupos de Mollére e do
Hotel dc Boursogne, a fim de criar
a «troupe» dos Comediantes do Rei.
A partir dessa época, os artistas têm
«ido comediantes de ' qualquer colja,
dc conformidade com as alterações
que se »*m verificado nos regimes
políticos da Franca. Assim é que fo-
ram Comediantes do Rei, Comediantes
do Povo, Comediantes do Imperador
e, agora, como disse Jean Méier, são
Comediantes da República.

VERDADEIROS TESOUROS
Verdadeiioí tesouros em cenários e

guarda-roupas faz parte do patrimônio
da .Comédle», Inclusive aparelhagens
ainda rin época dc sua fundação, úe
*no pata ano, o seu patrimônio i »n»
rlquecido, não podendo ns artistas
rtiipòi tlèlc, sendo obrigados * tran»»
mltl-lu!. dc geração a geração.
OB1UUADUS A IJAll ESPETÁCULOS

POPULARES
Cedidos pilo governo, h •Comédlo
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167, de ontem, o major Ra-
miro Gonçalves, diretor do Serviço do Trânsito, reduzindo

para quatro meses o prazo da apreensão dos documentos de
habilitação dos motoristas multados três vezes, por excesso de
velocidade, determinando, entretanto, que, «m caso d* reinei-
dência, o infrator será punido com o prazo máximo de 12
meses de apreensão de sua carteira profissional.

CASSAÇÃO E APREENSÃO DE CARTEIRAS

Por outras portarias, o diretor do Serviço de Trânsito,
cassou a carteira profissional do motorista Sebastião de Paulo
Conceição, que já se encontrava com o seu documento de
habilitação apreendido, em virtude de haver o mesmo, no dia
7 de abril passado, dirigido, em estado de embriaguez, o auto-
caminhão n. 608708, incorrendo em reincidência dé falta, e
apreendeu a carteira profissional do motorista Nilo de Sousa
Meneses, com o prontuário n. 101224, em obediência ao des-
pàcho do juiz da 24' Vara Criminal, de 26 dc maio deste ano,
que suspendeu o referido motorista do exercício da profissão,
até que o mesmo seja aprovado em subsequente exame, no
Serviço Médico do Departamento Federal de Segurança Pública.

Aumento dos profissionais de
nivel superior

Convocados os interessados pelo Movimento
Nacional Pro-Aumento de Salários dos Enge-

nheiros, Arquitetos e Agrônomos
no Congresso do projeto 
1.082|60 para que logo suba à
sanção presidencial.

Por se. tratar de assunto, de
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O Movimento Nacional Pró -Ui-
mento de Salários dos Engeuht-i-
ros,. Arquitetos e Agrônomos con-
vida a todos os colegas a compa-
recer no dia 11. — quarta-feira —
as 20h30rh, ao salfto nobre da A.
B."I. a fim de ouvirem a teltu-
ra do que foi aprovado na Co-
missflo de Serviço Público Civil
da Cftmara do» Deputados, bom
como discutir as medidas neciei-
sAHas para a rápida apiovaçnc

Reverterá ao serviço
público

O ministro it» VUífto milmiolwi k
coi,ild«i'R(A» d" prilItUnl. d» Ropübll1
cs. n pmjitij d» dwiifln i-el» qu-i n«-
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grande importância para todos os
engenheiros, arquitetos e agronc-
mos, pede o Movimento dos En-
genhclros, Arquitetos e Agrítno-
mos o comparecimento de todos
os interessados A aludida reumfto

ique seift promovida pelo Movi-
mento Pro Aumento de Salários
rios ProfissiniiRln de Nltel Uni-
VõraitArló Superior, nn qual Inlo-
gia.l.finlirii, oulroiiiim, a todos vn
colei;.!h a necehuldiulo lnipoiioün
de comparecoium na qulnias-Iel»
niH, An reunloQH quo »« reallxa nn,
norle dn HlndUain don liiuK-nih»!-
ron do lllo de .Innelrn, An IHhílOm.

Ficurilo snn .«iiiTnia
elótiioa

VliiTUHIA NA II fll 11',, lll ll K,
KM MKMKTIMA
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do, mesmo, luxo em algumas
das çpnstruções que ali se le-
vantani*. ,; (.'

Jystámente por tais motivos
seria'dé eiépérár que o bair-
ro não pudesse oferecer assun-
to para críticas, não apresen-
tando falhas, nem absurdos,
nem problemas sérios. Não
acontece assim, entretanto, in-
felizmente, muito infelizmente.

RUAS MALTRATADAS E
ABANDONADAS

Com efeito, é conlrlstador o
aspecto de algumas de stias ruas
e profundamente chocante o
contraste que apresentam com
as bonitas residências levanta-
das.
.. Vejamos,'¦ para começar, essa
rua Ernestipu, onde, se chega a
caminhar 

' 
com receio, • mòrmen-

le em dia de chuva, tantos «áo
Os buracos; ..tanta a .vegetação
rasteira.

Rua sem calçamento, onde
nem os meios-fios existem, o que
é imperdoável em se tratando
de um bairro tfio próximo do
centro e da tão boa capaclda-
de econômica, com buracos de
regular diâmetro, assemelha-se a
uma estrada de sertão.

Bem nó centro da rua fica um
desses buracos, que parecem
crateras. E como se isso não
bastasse ali existe um «tam-
pão» de encanamento ou qué
melhor nome tenha, o qual cons-
tltuirA sério obstáculo ao trá-
íego, possibilitando acidentes
principalmente k noite, em vista
de ser escassa a iluminação pú-
blica. Esse «tampão» absurdo fl-
ca bem defronte dos prédios ns.
68 e 70 da citada rua Ernestl-
na.

O capim atinge proporções ina-
creditávels, rivalizando, algumas
moitas, com as que temos visto
em subúrbios bastante retira-
dos. Exemplo do que afirma-
mos são as moitas que se er-
guem bem em frente à casa
número 36..

Mas existe mais, como se hou-
vesse a preocupação de fazer da
artéria Indicada verdadeiro re-
posilóiio de situações absur-
das. Próximo da casa número
41, está abandonado, em pie-
na via pública, um tronco de
árvore. Perto fica uma vala, on-
de talvez ns crianças locais se
divirtam a colocar barquinhos
de papel...

MAIS ABANDONO
Outra urtérm Incrivelmente

malt ratada, Inexplicavelmente
deonurada pelo poder público, é
ii. rtui Azumur, liem A vista, da-
do ser transversal A Importante
artéria que é a rim Mns dn Vas»
cancelo».

FERIADO MUNICIPAL 0
DIA DE C0RPUS CHRISTI

Êste ano, o dia de Corpus
Christi, a 12 do corrente, se-
rá considerado feriado inu-
nicipal, de acordo com a lei
336, de 10 de setembro de
1949. Nao funcionarão, nes-
se dia, o comércio, indústria
e. ás. repartições da Prefei-
tura.

qüirir á droga no comércio? —
indagou ainda o Jornalista.

Depende do um certo prazo, pois
os laboratórios tem qué obedecei a
coitas normas para o requerimento
legal sôbre o produto, em que sâo
exigidos diversos .requisitos. De-
pende, também, da capacidade dos
diversos laboratórios em fabricai e
embalar ó produto.

Quanto ao telegrama vindo dos-
Estados Unidos, anunciando a de»
cisão da repartição sanitária ofi-
ciai, encarregada do controle 'das'
novas drogas, disse-nos o dr. Cor.-
deiro de Farias que se pronunciará'
ao ter conhecimento mais aprofun-
dado das razões e dos relatórios
norte-americanos.

Mais auxílios às
vítimas da catas-
trofe da Central
Domingo, a chamada

dos feridos
NA 

gerencia do «Diário de
Notícias» continuou on»

tem o pagamento às famílias
dos mortos na catástrofe fer-
roviária de Anchieta, da cota
que lhes coube na importân»
cia total, arrecadada por esta
matutino, entre seus leitores.

Foram atendidos ontem os
seguintes beneficiários, qua
receberam dois mil c quinhen-
tos cruzeiros cada um: Bere-
nice de Almeida o Silva, Fio-
rjano Gomes, Otávio de Bar-
ros Cavalcanti e Frederico
Meira Marques.

Domingo, chamaremos os
feridos inscritos, que devem
comparecer, a par.tir de se-
gunda-feira, com seus do»
cumentos, inclusive carteira
dc identidade.-

' ÃNlVKRtítíftiO DA éSEAItiS — Com nm jantar oferecido n toaos
os funcionários, servido pela própria Administração, contando com a
presença da conhecidas figuras da imprensa carioca, comemorou a
Sears Roecuch S. A. o terceiro aniversário da sua loja no Rio. *Fa-
laram, na ocasião, o superintendente, sr. Buffington; o presidente.-.
das Lojas Sears, no Brasil, sr. Walter P. IHynn o o gerente da Loja <
Sears, no Rio, sr. Arthur Westergaard, Depois-de partido o granam"-
Bolo de Aniversário pelo gerente, como sc vê no flagrante acima,
teve início a solenidade da entrega da condecoração máxima da Seara .
a seus funcionários, sendo três os agraciados deslo ano; srla. Tere-
sinha de Jesus Maciel/ sr. Júliús Sleinbauei e sr. Rui Vasconcelos
Damaso. A seguir, teve início um grande ."Show" ,o,gn„ii.atlo c re-
presmitado pelos empregados dà Cia., imputando uma TõfÇii rie Prata
oferecida pela Administração, que foi ganha pelo Departamento áe

 Não Vendo. Por fim, houve um baile no "Sl<y-Tcriacc".
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Preparação de vi-
rus de vacina anti-

variólica
Terreno para a construção

de um laboratório
O cel. Dulcidio do Espirito Santo

Cardoso, prefeito Interino, saneio-
nou projeto de lei votado há CA-
mara dos Vereadores, peln qual,
fica « prefeito autorizado a cedtir ao
Ministério dn Educação e Saútie
uirt terreno com as dimensões
aproximadas de 100 por 80 me-
Iros, para o construção de um la-
boralórlo destinado ao preparo Ce
vírus vacinico antivuiiolico e an-
tiniarillco. Pela referida lei, de»
verá ser firmado um convênio
rte colaboração enlre o Serviço Ná»
clonal de Ecbic Amarela, dó ic-
ferido Ministério « a Secretaria Ge»
rnl do Sai.dc e Assistência, ii
qual devei ii ser submetido t\
aprovação da CA mara dos Verra»
dores, devendo contar o com pio-
inl5so do fornecimento pulo Mlnls-
terlo n municipalidade, do vntíl-
nns.contra a varíola e.còntni n
Febra amarolu, (•inlullamenle, des-
lliiiiilrts h viicInncAo da pnpuliivAu
do Distrito Federal,

Favorável o DASP à
mudança de função

Solidlado o sen pronunciamento na.
exposição de motivos em (|Ue i Miniç-
lírio da Educação pede ;> necessária
autorização para a admissão dt Allcr-
to Caslox dé Freitas, iK(Tuven;.e-üacti-
l(ícrnfi),. ref. 21 da TUM (lo nlcririo
Minislíiio, na função dc assessni lòc-
nico ref. 2s da mesma Tabula unira,
i> DASP, em exposição de motivos (júc
tomou o n. !M2, de 29 dc maio 'iiiimo
(PH 24.7(ii.|52l, opinou favoravelmente,
tendo o presidente du República ipro-
vado o parecer e mandado publicar o
ilespacho no «Diário Oficial» de SI dr
maio último, A pág. D.111.

Associação dos Ex-
Combatentes do Brasil

O jantar do confraternizarão rio cor»
rente mês dos ex-cnmbntentcs. será.
Iio.i». às 20 liorn-;. no líotai.v Hub,
r run Paula Freitas, em Copacabnn*.
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DR. NELSON DE MOURA
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Previsões orçamenta-
rias sindicais

O iiilii,Mm ininliiii do TiiiIiiiIIiii M.s«llmn ilu, -priiviiiilii i iii.vibn, nu*!)iu'"i.i.iiin, |i,"in o (Kiroioio iIk ni"1
ilu I'.i|iU.|i>mi.íii Mm liiinl llllll 'linli.i
lli.iil.im, nu I",,i.ii.iH rm* (iiiHii nla,
Iiiiiiiii 'i imu.k imi.h  pi*-vl«ii'ii
il» i!hM»n4 ili'iliii|iliiii ilriilu riipilul *
iim Nnlmli,.,

wm»*%4\miWm*>*VM í«)paB^í!sa«iíra»í»s;^eíiií

CLINICA DE OLHOS SANTA LUZIA
vwmmèm tiA*jnmé(*ê )m •>» ihm»

Oi Mim. Oiii'i.iir.i-1 . llllllllIlilMllliii liHt * M nlLWUi
Auiiiiiii Muni ü| Mi 41 ¦¦ 1' HlfMf ¦ 'l»l"i M'l»Mi

DOENÇAS DA PELE
Ninii» — TnmotM — ii»ii(nr - tU»«.
nm - VurliM - Clwm <¦• i"rn»i
- Vri'i'ii-tit> - Iiiiiiiii»" - «MKil» 41

eihilo,
ii,i,niiiriiMi'i»

DR. AGOSTINHO DA CUNHA
Ou» Ml íi» IU ii""»'1**

llll IIHHill.il N, Mi ll» »'iii'""i"ii [
AillMIII IM, til - 'II Inl il- II.H»

«**¦• ,^*,.^,..-im$MmÊÊmM



- 
m^|j,,i| ,h„i I,,...1,111,1 llll llll,. ¦ ._>__rac-^--_-..--

B5SSB|SB_BB_^-_^s----flWÇrWSSI&ZSSI^^

Segnndà Segão — Segunda Pagina DIÁRIO DE NOTICIAS
Sexta-feira, 6_de^n^^l95a

¦ E_i

PARA DECIFRAR NO BONDE
PALAVRAS CRUZAOA8

PROBLEMA N.' 769

|6 DE JUNHO
_ § Santa Cândida -,. .
HORÓSCOPO — As pessoas nasci.ias

SSfcta data se destacam rela
-Energia e pela tenai'idade ' ser.-
_», quase sempre, exemplos vi-
_ws de «quebrar, mas n&o se
turvar». Com efeito os naturais
Sle 6 de junho defendem valer-•"Kánente as suas idéias e ton-
*VI_cfies' pertencendo, ao numero,*íftda vez mais escasso, dos que
-têm um modo de ver e encariu
«vida e seus Pr°blei™s' ali* MMATA--./b
,**H3ais não se afastam em lupo
«T-e alguma, nfto subordinando Hor,_0,,tal_
iguas convicções a nenhum inte-
Cresse subalterno. Devido -» sau
gSítlo, justamente, r.üo oor>S'-.
.Suem, via de. regra, atingir as
'.Stuaçõos a que fazem ius sua
Inteligência e seu • caráter. cm-
.Sérvando-se, freqüentemente, cm
«òslcOes subalternas e apaian-
_Êis Vivem longos anos a» tao
Igtjito sujeitas a .•nfermidaoes
ms rins e da bexiga.

WPIJE»NCIAS — O período que va)
«Is 13 às 19 horas é desaconse-"iHiàvel para viagens marítimas,
insultar dentista e solicitar fn-
itòres. Números de sorte das
*íli.ss-as de 6 de junho: -. - e
'¦3.0 Para as demais pessoas o
jfiá aconselha uma atitude .ru-
Ciente.

a Távir-RIVEI. — O jornal «The Spring-° mr|éld 
Republicin.,* dirigido por"Samuel Bowles, linha uma gran-

:ide vaidade e uma grande «¦
.tensão: jamais se enganar. No-
ífleia publicada em suas pagi-
mas era a cristalina expressão da
herdade. Ora, um. dia. segundo
larra Frank Ellis. o jornal nc-
IcTou a morte de um cid: (lüo
Sue estava perfeitamente vivo-
#> interessado compareceu à re-
_íacão e protestou.' Sinto nvJiw,
ifespondeu-lhe o diretor, mas sc
fo. meu jornal anunciou que o se-
Sçhor morreu, o senhor está mor-~to mesmo. Depois de longa d.ty
:_|uss_o o diretor decidiu publicar-^•nome do homem... mas l.a
¦asla dos* nascimentos do dia se

-,_._&"'-'Na cidade de Monterey.
Califórnia, os ddadãos ^otam»__ vezes por ano p.ira elege, a
ijrjlor casa do mis...

f ACONTECEU EM*
1 6 DE JUNHO:

No Brasil:
M81 — Morre o jornalista José Fer-
V '':» relra Meneses, fundador,, ala

" «Gazeta da Tarde», -jornal vi-
:. brante e corajoso.' Fcrrelçtó^e
-"¦•Meneses; embora esteja^ i>«is-
| tante esquecido. foi ardoroso
. batalhador da causa da Ato-

'S 
lição.

Nn mundo:

1833 •*- Morre em Reggio. Itália. P"grande Ariosto.
i«80 -- Dinamarca e Succia assinam

- o Tratado dc Copenhague.
.«ns «to Dupla abdicação daí Fernando1808 *.. uupiae 

0nrlns yI para .„„
:. José Bnnaparte, seja pnvia-
r macio rei da Espanha...

¦ 2 34*6*789.mm5"~ '___PUMb
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Faculdade Nacional de Direito
J? clv/W-W^^^T _- _ _ .-ns- Dir-ito Comercial — I.»

^^^^'^Z^i0 £
convites enco"",lS1;'_rtamento -« Edi-

STS-To «l«-Píucro, todos os

Vmnnlin a instalação do Anexo do Instituto de Educação *
^í&à*Â?SS^S^ 9 HORAS _ MISSA EM AÇÃO DE mmtè^^g^.mREALIZAR-SE A A SOLEN .. 

„,„. 
„., ., ,„„„, , „ „,„,„., „„,„ c„„ - ,. __ _

ENGENHARIA

Intro-
an0; «""^"^"dõ^ireito.
dt_Í.So AO 6" ANO - A taxa de

AVISO *u.o. n^.
formatura deverá «rwg (otografiM
xima b"vidatfraCsà praça Floriano,

^_^-^S^^««^%^CARTota " mencionados estão com
colegas *^ "^t-Clo oe "'"t0"
o Praw ,P?"lraprdeeS"breu Pimo _ An-
esgotado: Lahlreae»' _ . é de
to„lo Augusto _^"fsn°.e0snza8a d0 rio

Zuieica Ramalho Borgei.

1  (jtj. diz respeito ao dia de nas-
cimento. «

— Torna dltoso, feliz.
3  Abreviatura de Santíssimo. —

Medida grega de comprimento. —
Voz de ovelha.

4  Preposição: Indicativa rte compa-
nhia, instrumento, ligaçàto, etc. —
Rubor das faces.

_ Vólvulo. — Interjeiçao de siien-
cio. Oaluda!

— Algum. — Mau cheiro.
— Pátria de Abraão. — Fe_a que

entalha no contracadaste do na-
Vlp. _ Prefixo grego que traz a
Idéia de privação, negação.

S — Súcia; caterva.
9 — Submisso; dócil. :;.•';

Verticais

1  Aquêle que hli.-de nascer.
— Morada de familia nobre e an-

tiga. ..'-".,,'. 
'.j,

— Intcrjeiçüo: Basta! — Doçura. —
Pronome subst. obl. da primeira
pessoa sins. - _

— Milho torrado, que se reduz a po,
temperado com azeite de cheiro.
— S6tlmo filho de Jacô.

— Unidade monetária italian». —
Feitiço, mau-olhado, (Pemam-
buco). ,

_ pedra, na língua tupi-guaranl. —
Sufixo: dimlnutivo. ou deprecia-

_ Kntre nós; — Infusão mèdtejnal
dc diversas plantas...— Cidade da
Birmânia.

— Aauiela que ouve pouco ou niai.
— oferecedor..

SOLUÇÕES DO PROBLEMA N." IBS,
DE ONTEM:

HORIZONTAIS: - M^usas - .Me-
tal — Ra - Lar — Má.— Admira-
dor - Toar - Bola - Arrasaram -

Da - Nan - Ro - Atida - Ace-
rado,

VERTICAIS: — Tratado — Adora —

Er; _ Mar - A.C. - Delirante -
lltar — Sair — Sarabanda — ai —
Dor — Ad — Molar — Paramos.

-O-

CHARADINHAS

Dando cumprimento
de 22 de maio próximo passado, a di-
retoria do Instituto de Educação pro-
cederá, amanha às 0 horas, a instala-
a;5o provisória do anexo do Instituto
de* Educacfio, à rua Haddock Lobo,
345. onde está localizado o Colégio Ve-
ra Cruz.

MISSA
. Recebemos: ,„,,.„"A comissão avisa qu0 será celeura-
da 

'amanhã, às 8h:*0m, missa em ação
de'graças na'Igreja de Santa Terest-
nha, à rua Mariz e Barros. Conv.da-

«Normalidade e
neuroses»

Teve inicio, no dai 3 do corrente, o
curso de extensão universitária, orga-
nizado pelo Instituto de Psiquiatria,
sob a direção, do . prôt. Maurício de
Medeiros e sob a regência da docente
livre dra. Iraci Doyle, sôbre "Norma,
lidade e Neuroses".

O curso prosseguirá num total de
seis conferências, todas às têrças-íe -
ras, fts 17h30m, no auditório do Ml-
nistérlo da Educação.

Tendo havido um equivoco, do qual
resultou não poderem inscrever-se na
sede do Ministério muitos candidatos
ao curso, provine-se que na segunda
conferência haverá listas para essa
inscrição e fichas, que os candidatos
devem preencher com letra legível.

m m _a «uorU-deTem^ geral «mem- alunas do Instituto de Educação
^^Sffi^AMnà. Executl-1 Escola Normal Carmela .Dutra, a lm-
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p RO FESSÔRA
PRIMARIA

Bealtí-nto ho Grajaú- aceita alu-

noa Tia aua »residência ou na do

jíàlnno, fone: S8-9.08"

Novíssima
_ A maior ventura deve consistir no

desciar o bem do próximo para
merecer o omor de Deus. — - — <¦•

 tJoão Evangelista).

Casal
— Deram um nome muito mim- *

esta barcaça, larga o pouco fun-
da — 2. — cail Alvarenga).

Instituto de Psiquiatria
da Universidade do

Brasil
PREENCHIMENTO DE UM CARGO

DE DACTILÓGRAFO, REF. 19

Encontra-e aberta na Secretaria do
Instituto de Psiquiatria da Unlversl-
dade do Brasil, silo. a avenida Ven.
ceslnu Braz n. 71 (fundos), de 7 a
21 de junho do corrente, a inscrição
nara preenchimento de uma vaga de
Escrevente Dactilógrafo, ref. 19, com
o horário de 9 às 15 horas, com dl-
reito ao almoço e possibilidades de
'tCGSSO ¦ *»

Consta a prova de: a) Dactllogratia
(cópia e ditado); b) Redação.

Escola Nacional de
Engenharia

ATIVIDADES ESCOLARES
TOPOGRAFIA - Hoje, às 8 horas

— Prova escrita de exame vago de
segunda época, para: Túlio Pinto Re-
mies. E em segunda chamada, para.
Maurício Barbosa Gurgel Nogueira,
José Geraldo Mourthê e Jefferson do
Araújo Silveira.

DIRETÓRIO ACADÊMICO .
• AVISO AOS COLEGAS - A direto-
ria do Diretório Acadêmico convida
todos os colegas .para assistirem à so-
lenidade de inauguração ale um apare-
lho de televisão a ser Instalado neste
Diretório, no dia 10 do corrente.

INAUGURAÇÃO DA ESCOLA DE ESCULTURA - Realizou-se, ontem
noi iardimdo Palácio Guanabara, a cerimônia da inauguração du
Escola de Escultura, do Instituto 

'Municipal de Belas Artes, O ato
foi TreZido pilo prefeito interino, e contou ainda com a presença
dn Irofessor Celso Kelly do secret;rxo da Agricultura do profes-
sor Henrme Salvio jornalistas e pessoas que pretendem fazer o
flforidociirso Durante a solenidade, falaram o sr. Celso Kelly eo

coSei:Sl. Cardoso. Na foto, «m aspecto fixado durante o ato

Faculdade Nacional de Medicina

mil-Bs. .,, .. __
Avisa-se, que a nota P*ibJlcRt?a. "a

edição de 4 do corrente dêste vesper-
tino foi divulgada a revelia da. '.Co-
missfto, carecendo de qu&lquer funda-
mento, pór Isso, Prevenimos aos inte-
ressados que as candidatas nfto deverfio
comparecer uniformizadas àquela missa
uma vez que, nSo foi. ainda, efetuada
a matrícula.

Aguardem instruções, quanto i» ma-
tricula das candidatas beneficiadas
pela lei G99 - A Comissão .

A nota a que se refere a C°m1«a°
acima, foi trazida a este jornal, e
publicada, como matéria; paga.

Faculdade Nacional de
Odontologia

CENTRO ACADÊMICO COELHO
E SOUSA

TAUDE DANÇANTE - São convi-
dados os colegas para comparecerem ft
tarde dançante que se rea Izará, ama
nhã, às 16 horas, nos salões da **¦•
culdade. _______—_—————

..SERVENTE ..
(PBEFEIT-KA DO D. FEDERAI.)

Eapeciallzado em provas públicas,
preparo candidatos a esse proxi-
mo concurso, üou todas as quês-
tões rigorosamente de acftrdtrçom
as provas. Mensalidade módica.
Batista. Kua Júlla J»<'P" 

*« •*•"
meida, 9 — 1.'. Centro. (Fim da

rua dos Andraaas).

ARQUITETURA
QUÍMICA

P*x\j5i

TftDÁS AS SEÇÕES SAO
T 

^DEPENDENTES B"especializadas
BELAS ARTES

SECRETARIA: . AIÍóAR — SALA i

ADMISSÃO
instituto de Eduçaíâo -J**™***

AVISO:.— Estão àbex^^^^^l^ii^tmçm^i no

•^sssaa»!P-~JSS^0 g____

Strvente
DA

P. D. F.
Co-sãi completo com professores da

jp; D. F. e registrado».
Súmulas grátis. Aulas diurna e

;*/ 
'; noturna • ...

CURSO SANTOS MELLO
tofoàtfac-es tel.: 88-3585 inclusive

_'' domingo.

Combinada
_ _}. to =

_ + to =
_ +¦ to »=

Sobressalto.

Ropreensa.0.

Maltrapilho, i

Gemido amoroso. — (Slnu).
-O—

BOLVÇOES DAS CHARADIMUB
DB ONTEM:

Importuna — Gramado/grado —
Morrcte.

» —O—

Aceitamos colaboração de Çharadl-
nhas. desde que sejam de solução mais
ou menos fàeil. » 

ALMATA

Faculdade de Direito
do Rio de Janeiro
APOSTILAS A IHSIMISICAO

DOS INTERESSADOS
ló colega secretário . de Apostilas,
avisa ans colegas do segundo ano, que
lá se encontram a dispôs cao dos ln-
teres.ádos, a* partir d«»»s 1Ü horas rie
hoje! às"apostilas de Direita Penal do
professor .Benjamim de Morais, do
oonto 4° aò 10°,

Outrosslm,. comunica que a venda oe

apostilas será encerrada, impreter.vi.t-
mento, na próxima quarta-feira, il.

ATIV1DAI.ES ESCOf.ABES
TE-.CE.I.0 ANO — Pedo-se o com-

pareeimento, á Seção do Exped .nte
Escolar, dos seguinte, alunos: Ari-teu
Pereira Quincte — Fernando deibpuw»
o Aurélia Máximo Nougué. a f,m de
completarem suas 'matrículas.. ••

QUINTO ANO — Clínlra Mfdica --
dr. Lopes Pontes — segunda priva
parcial — Hoje. •'

Os alunos (lo quinto anu, de n.lme-
ros 133 o 156, deverfio comparecer rom
urgônela à Cadeira dc Clinica Ciriir-

Nenhuma razão para o
indeferimento das

matrículas
PROTESTAM OS PItIMEIRANISTAS

DE JORNALISMO
Recoelunos. ¦ ¦
"Não obstante o diretor da FNF pro-

metesse ao presidente do D, A. que
seriam deferidas as matrículas dos pr.-
melranistas de jornalismo interessados
na participação e aproveitamento das
atividades escolares nenhuma solução
obletlví», foi dada ao caso. Os Interes-
sados continuam apresentando estágios,
tendo em vista a aproximação das pro-
vas parciais, e Vários deles já se cn-
contram freqüentando as aulas. Nfto
se justifica, portanto, a permanência
de uma situação que não encontra
apoio legal. Os alunos dp primeiro
ano de lórnàiismo já foram prejudica-
dos com a decisão do Conselho De-
partamental. que suprimiu o regime de
turnos que vigorou -m 1950: este pre-
juizo. no entanto, assume um caráter
do maior gravidade, com a denegação
pura s simples das matrículas, sem

gica do professor Mariano dc Andra-
de. „ , *

Clinica Mídlca — professor Çap-lg»
llone — segunda chamada — hoje -
ás 9 horas, para os alunos de nume-
ros 63 e 66.

AVISOS! — Pede-se o comp-teci-
mento, com urgência, à .«"Seção do Ex-
pcdlente Escolar, dos srs. Carlos Al-
berto Pereira Magalhães, camlidiito
aprovado no concurso do habilitação no
corrente ano, e do aluno do quarto
•ano dè nome Fernando Jorge da ._•

cha

DACTILÓGRAFO
EM 1 MÊS

___z_at;sgK
mlngton novas — Escola re-

-.àtrada e «scallzada, a "ia

Cos Aires n. 204 M andar
Edifício Sfto Domingos —

Tel.: 43-0408.

NOVA TURMA
ENGENHARIA

Matricula abert» -rn., - W* 
^nteS 

*"____
 iniciada há poucos dias.

HORÁRIO: 3.30 AS 5,30 DA TARDE

TNSTITUTO UNIVERSITÁRIO
AV GRAÇA »4BANHA, 81 - 10' ANDAR

nome .'emano, jois- u» "- 
f_^ -C- —- T *m ~\ f

IUIZO DA 8.a VARA CIVLL
J 

«U X»^ „ 
_. nw„u oue o espólio possuía.outras, cujo local

EDITAL
de notificação, com o pra„o gte»g;
a terceiros interessados, para ciençi*_üoW»w
e Contra-Protesto, requerido poi:BMt scia

LOM Y BENOZILIO contra EGIDIA SCABUirna
OROFINO, na forma abaixo. 0 D 0 U T O R

Júlio Alberto Alvares, Juiz substituto em exercício no Juizo.de

ífreitoAdea8° Vara Ciyel do Distrito Federal, etc..^ ^^^

aos que o presente edital de notificagão, com o 
ffi^^ÃoSS

diasqa terceiros intere^do^^^,^u,d^^ec| |

terras, mas alegou que o 
^|^|^á_^SSbém não. indicou. Afinal, aecorriaos ^aiui 

sentença

discussões, íoi Mgadfe^er°^S, ^^S^ranaa deci-
qut terminou ordenando a ins^ao. aao _ é.
sáo as seguintes palavras^.«ge qutT nenhuma razão
rito da impugnaçao, verifica-se "?r™«"? 

\os aut0s que o es-
assiste ao espólio impugnante». fe«M \J__ &ea certa
pól o impugnante não provQU«w *_™$£_%%g: aNão 

só não
. determinada que seria ating.d^Pelo lotea™e« 

trou qual 0
provou, como também ««> 

^n™coá"' 
nf0teándo 

está situada sua
fote ou lotes ou em que ^rteja; 

área 
^eanaa

INGLÊS
p_r„ .«.«.«. i-^Pl-ah^ ^jpj^í dracílSq gLS.ptr^ .dultos^ I^ndP»a^^ e^»»«^ - 

do"" Curso 
" 
Ginasial,ffe 

-f INSTITUTO PETERSEN -

BÍ-fponãT de Bonfim. 590 - Tel.: 38-5382 e.avenida N. S. de
Copacabana. 437 

'¦***' 
Tel.: 37-.1-7.

CURSO WERNECK
te^^_t_.At^.ts_r

TELEFONE: 52-9123
Curso especializado de admissão:

fcrí.llGlO NAVAL ~ ESCOLA NAVAL - ESCOLA DE
C0IÍ 

GUERRA - MARINHA MERCANTE E
If ESCOLA DE AERONÁUTICA ¦Diariamente dois turnos. —

rCQNFERENQAS)
__r_t*Tr__r _w_a
do Clube de Engenharia, a av. 31o
Branco, 124. Esta é a segunda da se-
rio de conferências, seguidas de deba-
tes, que estão sendo promovidas pe o
Clube de Engenharia sobre o projeto
do Poder Executivo para a convenAo
das estradas de ferro da UnlSo em so-
cledades anônimas. .„»v,io GO-PROF. FRANCELINO ARABJO W
iwfs — Hoje. às 20 horas, nq salno no-
Sre da Paculdade de Ciências Econô-
micas da Universidade do Distrito Je-
_eral! sobre "Matérias primar^ vreto-
Tos acessórios - produtos »«tad«» "
F.ti é a auarta. conferência que o
orof Araújo Gomes realiza sôbre or-
ganiiaçao cientifica do trabalho, sob o

Pa.rocínio do D. A. daquela Fa-
CUPR0F. 

FERNANDO FLÁVIO MAR-
OtJES DE ALMEIDA — Hoje,, »! ,'
horas, sôbre "Fernando de {Noronha^
oatrocinado pela seçào loca da Asso-
dacâo dos Geógrafos Brasileiros Lo-
c_iÇ_ avenida Franklin Roosevelt, 115,
6.° andnr. X , ,

15^®§_l__l_.

e, interessar possa,-que a eaiu £^r^h£~è Contra-Protesto, re
ê_te J*P#to^M___^ EGIDIA

ÇAO INICIAL DE FOLHAS DOIb. «**™ m braSileiro, co-
pura . simples das matrículas «emi gireito da Vara Cível. Isaac Scigom X ¦«e"oz 

^ Presidente
SSH;f_Èi» V f Snnt164-V40v _„aSâlS:^l%f ^mpÊÊSl-L^-*, _ procedência de tal 

^-^w^v*™*^ su.li-
a V. Excia. para, «afinal, requerer, #eW do
cante é proprietário. ^^S^.^^tÁ^à^tí^ geomé.rir, Rin. aie uma área de quinhentos e .«nqueuia^a h

m$mm§m i wm mmmm
f^Gn Protesto e Contra-Protesto, re- de outubro de 1947, havendo se P°r»s_0 •__ 

sua entâo qualidade(doe. 9). 11) -Ef ¦J8gJd_3^S&'^ Impugnou V inseri-
de representante do esP011.°„„ f.°_-_r,rio diizo referidos loteamen-
Cão dos referidos loteamento^, 

$»g___*_£^ data de 210

1ée.digina
Odontologia
ífàrmacia

^tsnnuf *8i

TODAS AS SEÇÕES SAO
INDEPENDENTES E

ESPECIALIZADASAGRONOMIA

PORTUGUÊS „ ' _ ,
RIATEMATIGA ^Orientação do Prof.
CONTABILIDADE COSTA MMA

DACTILOGRAFIA
TAQUIGRAFIA

AULAS INDIVIDUAIS OU EM TURMAS
MANHA - TARDE - NOITE

kducundário RUY BARBOSA
RUA GAGO COUTINHO, 25- LARGO DO MACHADO

il I- rmiussfln (^fcôu-át

.«;

hw»,. • \mn\iktv

IIII.IIITIII l/rWA.m«
wuuww

II VI'!*)

t

_„i'osi.-ü.a . _ici-_/»'_/v'J_í'.' -

Funcionam tiermancntementa» os (te-

puinte» espoelc.es •'
_ oalerlo Bernardeíil, no Museu

-yacionai aíe Belas Artes.
_ Luclllo de „ Ibua/uerajue, no rua

Bl.elro de Almeida, n.» 99.
_ Galeria Rfimbranait, na rua HO

Passeio, n.o 10, sobrado.
_ Museu Antônio Parreiras, «o

rua •Tiraiaient-s, n." 47. meról.
-Galeria Euro.a, na aven<aa

Atlântica, n.» 102-A. • ¦_
Galeria Da Vinci, nana Oe*

miiioos Ferreira, ri.? 50-A.
Galeria Calvino. na rua Hunfo

Luzia, n.' 10, .1' andar.'
Museu Histórico da Cidade, no

Parque da Cidade, na Gávea -
Galeria VcndOme, na anentela

N s. aíc Copacabana, it." 9*»;i.
_ .liíscíi Histórico iVacionaii, na

«roca „l(ircc»inl _ncorn (j.raiiimo A
Estacao-da. Hlairos dafanairi.

_ Museu Nacional do Helas Artes,
na Escnla Nacional dc Belas Artes-

Galeria Lomielmcli n TenrrMo.
na rua Barata Klbelro, »!.<• <88.

"Jusru dos roatins do Rio ae
Janeiro, no saldo Assírio. Entrada
pela auenlrtd 19 de Jlfiilo.

_ Nona Galeria dc Arte. nn t-v»
nida Nossa Hcníiora (l« Copanaoa-
¦ta, tt,' K9t*D. „.

_ HaCíiiln De Vicunsl. na <ttn .4
4n ílolo, n.í r.9ff«. M-l.-rv

_. Oalorla Oojmrabníiu Artrs, na
jiisiilrin iVoítNrt Pflil/ioin alo Cíopaca-
Iiiiiiii, n." I*".. . ... _ __ „,„_. jifiitítn do Arle ilotlenia do Rto
te .aiiinlifl. — Aiifixi nn Mmium
ln gdiwnc/l*. - /.-'""•", dHinamnn-
te, dns (9 ai» •" luun; n.resln A,
}piiundaii'l*lt'tt*<

itxroHluA» tiiiivw P,Wf0>. _.
I'l»il»»».» » Vn UliiHl iV>i»lii'"" >'•
llllll» Atl»,

i,M'mi«*» urnin 4. kUMtí'
IIA » Fillllilfl « .W»»fli m i*l»«'
nimilti iiíi "tilitinh iMiliim,*!,, au»
lu a, »t fiiiin», im '.« i<» um»'
Hl, H.l M, f

tVu llflTlj ~M HUMU «< ''•'' '"
Mli ,

íim,

P. compreende a lmprocedência
atitude, atendendo . fc Insistência dos
que pretendem, embora com sacrllicio
de suas funções extra-escolares, suíel-
tar-s, ao horário imposto pela dire-
cão da Faculdade. Não existem moti-
vos para que persistam «s causas de
um procedimento . tão antipático — a
Comissão."

Escola Nacional de
Química

DÍRETOKIÒ ACADÊMICO
DEPARTAMENTO DE PUBLICIDA-

DE '— O diretor dêste Departamento
solicita aos colegas que possuam a.s
questões dos exames Vestibulares dos
últimos 5 anos que as cedam por em-
préstlmo.

ATIVIDADES ESCOLABES
PROVA DE DESCRITIVA — Reali-

za-se, hoje, âs 12hl5m, rirw. 
fDescritiva para os alunos dos lo, 2o

e 3'' anos. —

Departamento Nacio-
nal de Saúde

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO
PARA MÉDICOS

Terão inicio, nos dias Del. do
corrente, respectivamente, as aulas dos
cursos ce Higiene Mental e Psiquiatria

! Clinicas e de Lepra, mantidos pelo De-
partamento Nacional de Saúde, que te-
rão a durado de 3 c 4 meses.

. as inscrições ainda poderão ser fel-
taB na sede dos Cursos do D. N. 8.
(rua do Resende, 128 - 2" andar), me-
diante a apresentação dos seguintes do-
cumentos: a) diploma de médico. D)
atestado de sanidade física e mental
com firma reconhecida; e) • prova de
identidade.

do Rio, de uma área "^^"^ numa ex-
tricôs de terra, atravessada pela ^«^.wo^e 

y
tensão compreendida t?P^M^?S^™ que adquiriu por
un, e t^en^^etr^^u^asao Sfe em 1939, um
forma legal ao Dr. Adalberto Corrêa que &1 m. >ara, •_¦-,^ 

^
loteamento, na forma Prescrita, P^V^ocreto n* 3 079, de 15
aé»rd-de,193^PS^a^, 

decre to n^ . 
de

t^*^_feá^,,^^Sdf_^;D.òva a inscrição, do seu
Chácaras Rio-Petrópolis, conforme, faz pro\a CircUnscriçao
memorial, feita, sob o n .23 no livro n » 

^ 
«>« 

Caxias, de que
do. Registro de Inoveis da Comarca de vm Adquirida

tos. alegando que ob »f»~c»BBSe 
fü^o. No decorrer do pro-

braças de frente por 313 braças ae ™ao & outr_g
cesso, permitiu-se-lhe juntar 0«X8_rceríia_o"' ríe todas as áreas
áreas, cujo local recusou-se -1 tadteai>.A» soma de toaa nQ

___*___!. i ^7^,s_r_B_sri sâSB
terra adquirida a 

J^d™£°8edfSte por 1.500 idem de fundo,
retangular com 1.400 braças de 

^O"^repsor-eometricos, porque -

_•_ et - aterra8 que^o ^iíSSffi.á^M*^ • 
&

^re-ta^I^nS^amais teria Pertencido a esta mas sim,

_r..._r_*a„ ^.'^inSl Fluminense adquirido essa área em 1918,

mi.eiiLfB _uni|jí.t«««v,-—» - -_.--- . _„_..nf,j;p_ _i — ji, iu.
loteamento, digo, loteação e venda em 

g«Ç«» £> d com
São da área total se veio fazendo P^r parles, de açoro

diplomas, legais citados comPnrteae"deenSr0oiefost0^^^^^^^ designados
tos, configurados em seis plantas ei pro3|^ i 

individualizados,
ordinalmente de primeiro a sexto,,com 

;emdor^d=me:nte aprovados
todos precedidos das publicações de ¦mWMHdeterminação 

inseri-
pelo MM. Juizo daque a eomar^^ppr sua 

J^rmmaç

v^Ttr_l.P-f-eA£ladmSS.r^^ ío^mentds, 
denomi

nados Chácaras Kio--^.ropon-, ^- 
"¦¦;- ..' f „proler» Ltda.. tam-

de compra e venda de Terrenos 
^|tóÍ°dÍ[Ilwii-on 164 - 4»

bèm domiciliada nesta capita^ / *?$T%ron.raf "rt, 
do suplicante.

Homenagem a Pedro
Ernesto

Pelo sr. Mourüo Filho, presld.nte
da Câmara dd Distrito Federal, taii.
ontem, proferida, às 11 «oras, iur. o
ao liusto de Pedro Ernesto, uma eu ia
dvica promovida pelo DWWtiwWB»
de História e Documentação, da he-
cretarla de Educação. CM^gHW
ao ato,, além de alunos da Escola I e-
_ro Ernesto, o representante do pie-
íeito, .. sccrctArlo de Educação, vç-
•cadores, a. diretor do 'Jepartamrnto

de Educaçfto Primária, pro-ossôi-s e
outras pessoas. . „Avimn

Não havendo aula na prôxima
aulnia-felra (Corpus Chrlstt), a ttw»
mònla sesulnto iia série cívica -c><_
r._ll_ada na iiulnla-telra. IB do;««•
rente, hs.U botas, junto h estátua no
Pereira Pnsos, na praia .le BotatWr
Falará o sr. Alaor Prata, os-prefe.lto
di» Distrito Federal..

Wm^m aiüizad". perante . J 
ÍWj. g^SS?

Cível, desta capital, contra ela e o suPlicantt^ qut
cado por se encontrar ausente porgg dta 

g«* ôxlm0
blicado, depois, no' «Dmrio da J™"»?»'ia| 

de grande circulação,
findo, à pág, 2.707. e por -»u*»»g 

Jrsa°| 
«| gde 

27^ segun(io
entre os .quais o «Diário de Notícias», edição inspirado

página da 1» seção (does. 3 e *{;nb,0rof.n""eu 
grande publiclda-

em má fé, é a que E«ld« 
fc«5,nnaeSs"do, suplirante e aos da

de, visando cr ar embaraços B0S "efSe?° 
use _ suplicante, paru

sua preposta, diz, em síntese, «pow»n."^'dpdo tcnn's dela, Scar-
levar a efeito tais loteamento., teria jnvawao 

i« beu
estado na posse e, ugora, por «eu

dina, das quais teria ^.KS^SSÍEKft", _)--¦quéífáfs terras, com
alegado prepôsto sr. Ag"'1;1^0 5'ca8àe frente por mil e qui-
a área de mil e qua.tro,c*;,/1"%1^Sas por seu falecido marido,
nhentas de fundo, ^r^T^Q^gW|^W|eEgidio Orofino, a Pedro José Bote no, em 

prevenia os
c) que, enfim, para ressalva de seus P0*^vaeisaQ^eegad,al ü^ürpafiU
promitentes compradores em geial c0™™? 

0as ^gamentos das
e os concitava a nao continua ma "ei""os 

Q_efcag quisessem
prestações a que «tivesseni'obngadog^ menos q.
depositar em Ju_izo.^-_Tta^<J-™h. feit_ p0^ Egidia Scar-

f

n»ívido contra pldro José Bolelho, consoante carta de arremata-

X devTdamtnfe registrada no Registro Geral de Móveis de
Mmni.ur.pu sob o i" 6.833, conforme prova o documento ora
Nova Iguaçu, sod o n _j-_ <3CàI.^i*nâ 

Orofino, seguindo á

tática de° conhe ido là_ráo d?C_£ diz que a posse e domínio

do ora suplicante advém de um «grilo»; mas. a verdade é que
só o documento ora anexo sob o n» sete, prova, à saciedade que
ouem pretende fazer um «grilo», dos que, digo, dos mais desa-

bula dos éTela, que pretende, com um titulo que lhe daria direito
à sexta partea'de um alqueire, fazer-se credora de duzentas.e-dez
MiiiiiPires ou seiam 10.164.000 metros quadrados!... 13) — Diz.

tSr_f'e com igual flata de escrú digo, igfl falta de escrúpulo

qu" Aguinaldo Ribeiro, como seu prepôsto/ estaria mantendo a

nosse das terras que diz suas. Mas o documento, ora anexo, sod
Sn» oito. prova qü_ Aguinaldo Ribeiro é um empregado da ad-
mmistradòra do suplicante, encarregado, precisamente vftag;«?«
outros de impedir se insinue qualquer aventureiro nas terras ao

Sfcantl. 14) - Em seu protesto, fala Egidia Scardina Orofino,upucante, 
^ q ^ Adalbedto Corrêa adquiriu ao espólio de

Pacheco .
ieu falecido

íSciS' dí MofoíeT nadavterido'a' verjcpm os"Toteamentos do
sunlicante. Daquela empresa, poderá Egidia Scardina Orofino
nedi-la. se é que, efetivamente, lhe pertence. Enfim, Egidia Scar-
dina Orofino sabe muito bem que o suplicante n&o ocupa terra»
de sua propriedade; mas tenta um «golpe», perturbando-lhe cem
o protesto, seus negócios. 15) - Essa publicidade, está, efetiva-
mente, acarretando grandes prejuízos ao suplicante, que P>«-
teará. iudicial e oportunamente, ressarcimento de perdas e danos,
se é que Scardina Orofino tem alguma coisa com que repara-
los. Por isso, o suplicante quer, agora, para ressalva de direit03
protestar, como, efetivamente protesta, contra toda e Qualquer
alienação, por parte de Egidia Scardina Orofino. de bens, móveis
ou imóveis, que haverá pór nula, por isso que o será em -.auoe
de credores. Outrossim, repele os termos do protesto ajuizado .
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sin, ao seu falecido marido. Sabe dona Egidia, e muito bem, que
, de extensão insignificante, está na posse da Faijrica
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Caxias a inscrição, digo, a ms-

_rição%oMmèmoUrial Salivo aos seus quinto e sexto loteamenios 
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contra-protesto, venham n tomnr conhecimento os interessados,
devendo-se, para tanto, fazer sua publicação no «Diário dn Jus-
tiça», desta capital, que será, depois, rer.etldu era órgãos da lm-
prensa local, ã escolha tio suplicante e outros veículos. Isso pó.to,
oom fundamento nos artigos 720 o seguintes, do Cód. do Proç.
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11 é possível definir as grandes
épocas criadoras da música"

O maestro francês Jean Giardino fala-nos da
atualidade musical da França — Os modernos
e a escola dodecafônica — Impressões da arte
brasileira através de Vila Lobos, Guarnieri e

— Mignone
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0 newesíro Jcnii Giardino cm pa/csíra co?u o jornalista

Jean Giardino. regente fran-
cès, cheuou a esta capital em
16 de maio último, a fim de
dirigir uma série dc seis con-
certos com a Orquestra Sin-
fónica Brasileira.

Giardino é regente da Or-
questra Radiofônica da Rádio
Difusão Francesa e tem con-
duzido as mais afamadas or-
questras francesas o européias
(Concertos Pasdeloup e Colon-
na, Sociedade dos Concertos
do Conservatório de Paris,
Residentic. Orchest de Haia,
Rundfunk Orchcster dc Ber-
lim, Hessinchcn Orchester do
Francfort). tendo sido um dos
maestros mais aplaudidos no
Festival dn Música, de -Besan-
con, de 1951.

MUSICA FRANCESA
Encontramos o maestro Gi-

aretino e colhemos dele uma
entrevista paia os amantes da
musica c do público em ge-
ral. Falando fluentemente o
abordando vários lemas dc
uma só vez. dissertou, entre-
tanto, a carta altura:

— A música francesa é,
hoje. como o foi no passado,
de extraordinária vivacidade.
Jovens talentos que aparecem
com freqüência nos dão a
prova disso. Necessário seria
escrever um livro ou uma sín-
tese das atividades criadoras
dos compositores franceses, de-
pois Ue Debussy, Ravel e Fau-
ré, para se ter uma idéia da
nussa atualidade musical.

O urande Florent ,Schimidt,
por exemplo, vem de nos dar
obras em que sopram a sen-
Bibilidade e a inspiração da
juventude. Louis Aubert, Guy
Ropartz. Honneger. Milhaud,
Auric, vivem também em cria-
ção continua. Êsses três últi-
mus, como se sabe. perten-
cem ao célebre "grupo dos
Beis"."Como no passado — prós-
segue o maestro — o Conser-
vatório de Paris, cuja direção
está entregue ao compositor
Claude Delvincourt, nos tem
dado autênticos valores, como
Messiaen, Durruflé Toni Au-
ban, Jean Hubcua, Lavagne,
Hugon, Pierre Peüt, cada um
deles com a sua estética par-
ticular. Mas não é só o Con-
servatório. Outros mestres têm
vindo de outras escolas, revê-
lando grande talento criador
como Rivier, Poulenc, Bar-
rault, Jolivct, Rosenthal, De-
lano, etc. A linguagem que
eles empregam é muitas vê-
zes ousada, mas a essência da
música jamais foi transgre-
dida.

DODECAFONIA
— Há, presentemente, os ade-

ptos fanáticos da música do-
decafõnica e igualmente os
seus detratores agressivos.

Leibowitz é o papa dessa
nova escola. Algumas obras
já foram produzidas nesse es-
tilo, mas os resultados não
íoram convincentes.

Nessa altura, comenta, en»*
tão, o maestro:

— Resta saber se tudo isso
nos levará a evolução da téc-
nica e à uma nova orientação
da música em geral. Acredito
que seja muito cedo para dl-
zer. Quem ifnporá a sua es-
télica aos próximos 20 anos ?

Haverá, então uma escola
tão fecunda quanto fol a im-
pressionista ?

Penso que o fenômeno é o
mesmo cm toda parte. Todo
mundo procura uma nova
linguagem. Strawlnsky exer-
co uma atraQão poderosa o ln-
contestável.

Porém, Alban BorR, dodoca-

Conservatório Brasi-
leiro de Música
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fônico, nos prova também com
"Wozzet" e a "Suite Lírica",
que se pode fazer a música
dentro dêsse sistema.

No entanto, existirá em
França um músico que, como
Alban Berg, seja capaz do
realizar uma sintese das dl-
ferentes escolas, permitindo à
música evoluir com força e
caráter, dentro de uma só
tendência claramente defini-
da ? — pergunta o maestro,
para si mesmo, e conclui:

— Desejo que essa fase não
seja mais do que uma etapa
da evolução da música, atra-
vés dos séculos. Depois, ela
encontrará o seu verdadeiro
caminho.

AS GRANDES ÉPOCAS
Nesse ponto da palestra, per-

guntamos ao maestro Jean Gl-
ardir'1 quais eram para êle as
gránues épocas criadoras da
música:

— E' impossível defini-las
categoricamente, disse êle.
Qualquer das épocas, a clás-
sica. a romântica ou a mo-
derna podem ter sido belas ou
fecundas. Nfio se pode esque-
cer uma em* beneficio da ou-
tra.

Se eu digo Mozart, não devo
esquecer Bach. Se recordo
Debussy ou Ravel ou Fauré,
não posso emitir Brahms, Wa-
gner, Chopin ou Strawinsky.

O que devemos almejar é
que a nossa época possa ser,
também, grande e digna das
outras, que o nosso pensamen-
to e a nossa alma se elevem
ao belo e façam da nossa cl-
vilização um espelho da arte e
da cultura. '*_

MUSICA BRASILEIRA
Enveredou, espontaneamente,

o maestro, pela música brasi-
leira, fazendo outras conside-
rações sóbre a paisagem c a
natureza do Brasil, a exuberân-
cia de cores, variações de ver-
des, a luminosidade e outros
aspectos da paisagem que o
impressionaram no Rio.

E comentou: "Estou certo de
que a natureza e o folclore do
seu 

"pais oferecem motivos ex-
traordinários à música e de
que os compositores brasilei-
ros, interpretando-os, são ca-
pazes dc produzir grandes
obras."

E prosseguiu:
 "Os meus conhecimentos

da música brasileira não são
evidentemente os mesmos que
os da música francesa. Vila
Lobos, Mignone, Guarnieri me
são mais familiares. De Guar-
nieri assisti à criação de "Ma-

lazarte" e me senti seduzido
pelo estilo pessoalínsimo, os

processos sintéticos, a orques-
tração vivaz e jamais estagna-
da, a verve que empresta ao
discurso musical. De Vila Lo-
bos me impressionam a fecun-
didade criadora dêsse grande
mestre, os "achados" origina-
líssimos, os motivos de com-
posição, em várias obras que
são hojo ouvidas e admiradas
cm toda a Europa. De Migno-
ne, espero um dia poder re-
ger uma obra que ouvi inter-
pretada por Toscaninl e cuja
solidez dc Inspiração o colori-
do orquestral são muito belos.

Não sei se existe, própria-
mente, uma escola musical
brasileira. Parece-me que, co-
locando dc parte Vila Lobos,
a influência das escolas ita-
liana o alemã é muito pro-
nunciada nos autores daqui,
sem prejuízo da substância lo-
cal o me permitiria suprir
quo os compositores brsullcl-
ros so esforçassem para tornar
conhecidas na Europa as suas
criações, pois muitas delas, «no
oncantadoras, mas uompic a-

monto ignoradas noi Brandos
contro» romloalH."

Música nos Estados
SÃO PAVLO

Realizou-se mais um concerto da
Orquestra Sinfônica cie Amadores,
tendo como solista o violinista hún-
garo Boris Yankoff.

 Subordinada» ao titulo "Cur-
so de Divulgação Musical", a Seção

¦ de Divertimentos e Turismo, do De-
partamento de Cultura, patrocinará
quatro- conferências ilustradas pela
professora Dulce Sales Cunha.

 No mês passado o pianista
JoSo de Sousa Lima realizou con-
certos em Pirajul, Bauru, Araçatu-
ba e Pena polis. A Sociedade Bach, de Sâo
Paulo, levou a efeito mais um con.
certo com obras exclusivamente lês-
te grande mestre. Participaram vá-
rios artistas, como Dirceu Luzzl, F.
M. Veracinl, Giovanl Piati, Alíérlo
Mignone c Tatiana Brauniwiesscr.

 Estreou a Orquestra Sinfônica
Juvenil do Museu de Arte Mdderna..;
Conta êsse conjunto com 60 músicos,
sob a direção do maestro André Ko-
vack.

 Vai reállzar-se o sétimo Con-
curso de Piano, que constitui parte
das comemorações com qüe SSo José
do Rio Pardo cultua, anualmente, a
memória de Euclides da Cunha.

 O Coro da União Cultural
Brasll-Estados Unidos realizou um
concerto. Inaugurando o curso de fol-
clore da Biblioteca Municipal, fêz
uma conferência sobre "Diretrizes
dos estudos de folclore, no Brasil",
o escritor Renato Almeida.

PORTO ALEGRE
Realizou-se a sexta audição co-

mentada do pianista Henry Jolles.
A Associação' Rlograndênse de

Música apresentou a eant,ora Hilde
Mattauch.

 O pianista Gyorgy Sándor
apresentou-se sob a égide do Orfeão
Rlograndênse de Música.

 Deu um concerto a pianista
argentina Anery Asle.

 Terminou a série de concer-
tos sinfônicos, sob a direção do ma-
estro francês Jean Mac Nab.

No Orfeão Rlograndênse exl-
biu-se o guitarrista cubano Juan
Mercada!.

 Realizá-se hoje, pela Associa-
ção Rlograndênse, o concerto da
cantora Vera Correia e Castro.

BELO HORIZONTE

O «anexo» e suas
complicações

O pianista Frednch Gulda exibiu-
ae no Instituto de Educação, sob o
patrocínio ria Cultura Artística, que,
em seguida, apresentará Francês-
cattl.

 O padre Orlando Vilela rea-
llzou uma conferência sob o titulo
"Música, alma sonora", iniciando a
série de conferências do Grêmio Ar-
tlstico do Conservatório Mineiro de
Música.

 Anuncia-se, para julho, a
temporada lírica com o concurso de
conhecidos artistas, entre os quais
Paulo Fortes e Assis Pacheco. A Or-
questra será a da Sociedade Mineira
de Concertos, resultado da fusSo da
Sinfônica de Belo Horizonte e da
Sinfônica Estadual, sob a direção de
Mário Bruno.

Faleceu o maestro Lincoln Er-
nesto, fundador da Râdlo Mineira.

UBERABA
No Jockey Clube, realizou-se uma

grande audição do Conservatório Mu-
sical.

JUIZ DE FORA
Teve lugar o XI Qmcêrlo da So-

ciedade Filarmônica de Juiz de Fora.
NITERÓI

No Teatro Municipal João Caela-
no, realizou-se uma audição da pia-
nista lida Canego Agnese.

Afinal, as «excedentes» rio Instl-
tuto de Educação encontraram cana,
sem necessidade de despejar a Es-
cola Epltáclo Pessoa: um estabele-
cimento parilctiíar cedeu-lhes as suas
dependências.

O vereador Calão Lisboa, como se
noticiou, estive de viagem resolvida
para a Europa, onde iria estudar
processos pedapópicos. Doliberou,
porém, depois, desistir df,sse propó-
sito — e está demonstrado que fèe
bem: aqui mesmo, nesta cidade de
Estácio de Sit, havia campo para
Brandes e profundos estudos de pro-
blemas educacionais... Por exemplo:
o poder municipal ordenar a matrl-
cuia de SOO jovens num cott-fllo que
sà existia no papel! Isto com cer-
tesa o edil carioca nao tierfo na
Franca, nem na Suíça. Mas viu
aqui. E eomo tenha considerado n
caso muito interessante e desejasse
observá-lo bem de perto, foi ao en-
contro das aflições do prefeito in- ¦
teríno e lhe ofereceu as salas do
seu externato para funcionamento do
chamado Anexo,

Estava salva a Pátria, ou, pelo
menos, salvas as quatro ou clnro
centenas dn crianças que a displl-
cêncla inconsciente de certos cava-
lheiros ouindados por ftomfctírrio a
caraos de responsabilidade, havia as-
sentado converter em *bode expia-
tário» disso tudo...

Seria, na realidade, um aconteci-
mento muito mais curioso do que
quantos pudessem ser observados nu-
ma viaqem ao estranneiro, t.sse de
futuras professoras começaram a sua
carreira sacrificando as crianças
matriculadas numa escola primária.
O certo t., porém, que essa teria
sido a solução oficial, se a oplniáo
pública, refletida na Imprenso e na
Câmara dos Vereadores, não hou-
vesse reagido.

Mas, agora, resta cuidar de outro
ponto: substituir a designaç/lo <Ane-
xo», poslíiunmeníB InadüQuaiín. Ela
prevaleceu, sem dúvida, para que as
«excedentes» fossem consideradas,
para todos os efeitos, alunas do pró-
prio Instituto dn Educaç/lo.

Entretanto, se, segundo os léxicos,
por cxlensáo, «anexo» pode signifi-
car «dependência», «acessório», a, rl-
gor serne para indicar alguma coisa
que se acha «ligada», «unida» a ou-
tra. Ora. vá que. administralivainen-
te, o «Xne.ro» se encontre ligado e
unido ao Instituto de Eáunardo;
mas, incontestável mente, ligado e
v.nido se achará éle ao Colégio Vera
Crus... Vamos, pois, examinar o as-
sttnío. Porque, amanhã, á vista rio
seu «anexo»; ésse colégio poderá, ale-
gar qun éle, sim, ê que é o Instituto
de Educação... — L.

CAMPOS
Comenta-se a posaivel vinda, - a

esta cidade da Orquestra Sinfônica
Brasileira.

 "Verdi, sua vida e sua obra",
é o titulo da conferência que rea-
llzou o maestro Prisco de Almeida,
sob o patrocínio do Orfeão Santa
Cecília. Os cantores Fernand Rosei e
Alexandra Flores deram um concêr-
to no Automóvel Clube.

PETRÓPOLIS
No Museu Imperial apresentou-se a

harplsta Léa Bach.
 No Teatro D. Pedro, deu um

recital a cantora Maria de Lourdes
Tornaghl.

VITÓRIA
Os cantores Gessl Camargo c Evan-

dro Vidigul realizaram um concerto
no Teatro Carlos Gomes.

 Um grupo ile ateiçoados da
música cogita da fundação da or- '

questra sinfônica local.
 Iniciará, cm Vitória, a sua"tournée" por vários Estados do Nor-

te o maestro Nino Gaioni, que se
faz acompanhar do barítono Paulo
Fortes e do soprano lena Bardl.

SALVADOR
Na Associação Atlética da Bahia,

far-se-á ouvir o violinista Wlnia
Farberow.

 A Sociedade de Cultura Ar-
tlstlca apresentou o violinista Louis
Kaulfman.

RECIFE
A Sociedade de Cultura Musical

npresenlou um concerto sinfônico,
tendo como solista o violinista Hen-
ryk Szeryng.

—- O violinista Abel Flcury deu
um concerto sob o patrocínio da"Sociedade dos Amigos da Guitarra"
de Recife.

JOÃO PESSOA
No dia 29, a Orquestra Sinfônica

da Paraíba inaugurou a sua tempo-"rada sob a direção do maestro Fran.
cisco Picado.

BELÉM
No Teatro da Paz, realizou-se um

recital da pianista Iolanda França
Moreaux,

NASCIMENTOS
O sr. Miguel dos Santos Pereira e

sra. Marieta Gonçalves Pereira parti-
cipam o nascimento dt- sua filha RO-
SÁLIA.
ANIVERSÁRIOS

Fazem anos hoje:
Dr, Celso Kelly.Ur. Abelardo Viana, médico.Sr. Ranulfo Pacheco Dantas.Sr. Sebastião Jacinto Machado Mi-

guel.
f Dr. Joaquim Rodrigues Neves.Sr. Emilio Tavares de Macedo.
.• Sr, César Pires de Melo,Sr. Ramlro Berhert de Castro.Sr. Jaime de Araújo Bastos.Sr. Dilermando Borges.Sr. Isaias Cllmaco dr.s Santos.Sr. Hilário Cintra.Srta. Isa de Albuquerque, filha do

Ue. cel. Valdir de Albuquerque • e da
sra. Amália de Albuquerque,

ves da Silva e Belianiza do Nasclmen-1
to; Claudlonor da Silva Ramos e Edi
V,elra Mendonça; Wlslander Bastos Pe-
relra e Zélla Alves Louzada; Milton
Alexandre Silva e Marina PalVa. de
Morais; José. Carlus Blaschek e Del-
ma Lopes dé Sousa; Mário da Silva
Barbosa e Alfredina Augusta Bentes
do Vale; Dames Davlú e Silvia Pi-
mentel Avlla; Abrão Machado c Nan-
cl Meneses Mota; Orozimbo Leopoldo e
Maria da Glória Lopes; Válter Ribeiro
Seuto e Áurea Rodrigues Moura; Don-
zll Pires da Cruz e Laura* Pereira
Freire; Rubem Rodrigues e Neüsa Tel-
xeira; Darci Sampaio Viana e Edéla
Garcia Santos; Henrique de Maura Do-
mingues Filho e Irene Batista Dias;
José Pedro Dlogo e Cci.stança Honó-
rio Teixeira; Jnão Alves Carvalheiro
e Aríete Ferreira Gomes- Desldério Es-
tanlslau de Faria e Maria de Lourdes
Cunlia; Eulálin da Silva e Tpresa Ger-
mana dos Santos; Mário' Costa e Ma-
ria Aparecida Viana de Araújo; Mau-
rlcio Sérgio Ferreira t Nell Leal; Rei-
nabrd Seidl e Garita Barbosa; Juve-
nll Alves e Fleuzina Leite de Carva-
lho; José Bernardo d* Silva e Elisio
Pereira* da Silva; .lesui. Fernandes e

'Maria da Glória Costa Joel de Mace-
do e Ilca Maria de Sousa; Alberto de
Jesus Costa e I.uclnda Lopes; De-
miurgo de Oliveira ( Laura de Sou-
sa; Antônio Gentil Barbosa e Concel-
ção Maria dé Oliveira; Nelson Rodri-
gues e Maria José Rodrigues; José
Freire e Myrdls Ribeiro Fernandes;
Manuel de' Sousa Vieira e Maria de
Lourdes de Scusa.
CASAMENTOS

SRTA. DAYSE DE OLIVEIRA —
SR. JORGE UE SERPA — Realizar-
se-á, no próximo dia 14, às *17h3Um,
na igreja de S. Paulo Apóstolo, o ca-
samento da srta. Uayst de Oliveira,
filha da viúva Alderlcn Raul de Oli-
veira, com o sr. Jorge! de Serpa, fi-
lho da viúva Jorge di* Sérpa.

¥

SRTA. MARCELA HKKNUCCI —
SR. JOSÉ COSTA — Realizar-se-á, na
matriz de São João Batista da La-
goa, amanhã, fau 17h;iüm, o enlace ma-
trlmonlal do jornalista iosé Costa, fi-
iho do sr. Odilo Costa, com t srta.
Marcela Bernucci, filha do sr. Tito
Bernucci e da sra. Tina Bernucci. Ser-
virão de padrinhos, poi parte do noi-
vo, o sr. Jarbas Peixoto e a sra. Ma-
ria Nazarete Pereira da Silva Costa e,
por parte da noiva, o st. Stélio Siml
e sua esposa, a sra. E"nestlna Slmi.

MOMbNAG&lMS
CONDE DE CASAS ROJAS — Rea-

Uza-se, hoje, às 20 horas, nos salões
do Automóvel Clube dc Brasil, o jan-
tar que amigos do ercl-aixador da Es-
panha, sr. Conde de Casas Rojas, lhe
oferecem por motivo de sua próxiirm
partida desta capital para assumir no-
vo posto na carreir» diplomática. O
ágape será presidido pele vice-presl-
df.nte da República, sr. Café Filho,
sondo orador o acadêmico Osvaldo Orl-
co, membro da Academia de Letras
Espanhola.

PROF. RAFAEL DE PAULA SOU-
SA — Realizar-se-á no próximo dia
20 do corrente, nos salões do Flumi-
nense Futebol Clube, <* jantar com que
um grupo de amigos, colegas c cola-
bpradores homenageará < ' prof. Ra*
fael de Paula Sousa, em sinal de ami-
zode e de reconhecimento pelos seus
seiiviçns prestados ao pais, no campn
da luta contra a tuberculose.

As listas de adesões poderão sei en-
contradas na secretaria do Fluminense
F,- C, na livraria .losé Olímpio e na
recepção do Hotel Ser-atinr.
RECfcPÇOES

CASAL WILSRIET F1SCHER — O j
sr. Wilsriot Fisiher e tu sra. Ana Te- -
resa de Sousa Flschír, comemorando o !
aniversário natalício de sua filha Te-
resinha, oferecem hoje em sua resi-
dência, uma recepção às pessoas dc
suas relações.

I-ES IAS
EMBAIXADA DO SILÊNCIO —

Prosseguindo em seu puigrama social,
a «Embaixada do Silíncio» realizará
em seus salões, amanhã, o seu baile
semanal, durante o qual serão dlstrl-
buidos brindes as suas freqüentadoras,
VIAJANTES

— Passageiros, embarcados no Rio,
em aviões da «Cruzeiro do Sul»: para
Recife — Zeno Rossl, Adson Pacheco
de Oliveira, Eder Jansei. de Melo, Kuo
Li, José Augusto de Farias, Paulo Pin-
to, Lourdes Amélia Pedrosa, Rita
Araújo, Jasson Vanderlel, Joaquim Ca-
valcanti, Osvaldo Rodrigues Alvares,
Clotilde Alvares, Osvaldi Luis Alva-
res, Sérgio Alvares, Gllvan Fonseca da
Costa Alecrim, Benediti. Augusta Fon-
seca Alecrim, Sônia Malta de: Araújo,
Milton Santos, Severino Melo, Eneida
Lobo Barbosa, Luis Gomes da Rocha,
José Holanda Cavalcanti, Lauro Deca-
11 Araújo, Illsanel Mele Mota, Sebas-
tlão Cardim, Sandova. Veloso Jucá,
Sônia Nogueira, Rubens Viana, Fer-
nando de Matos; para Salvador —
Francisco da Cruz Março, Aivina' da
Cruz Março. Geraldo Gazineu, Maria
Gazineu, Antônio G. Gazineu, Carlos
G. Gazineu, Antônio José Nogueira,
José Antônio dos Santos, Luis Rodrl-
gues da Silva, Sinval Correia Sampaio,
Elza Eulina Crespo Mascarenhas, Au-
rélio Mascarenhas, Gilson Crespo Mas-
carenhas. Ronaldo Crespo Mascarenhas;
para Fortaleza — Enos Costa França
Mondari, Maria de Ardradc Rios, 01-
ga Carvalho, Pierina Hinko, Emilio
Hinko.
MISSAS

Serão celebradas, hnje, as seguintes:
Prof. Cristiano Aunusto Franco —¦

As 9h30m, na igreja dr Rosário. '
Noémla Duarte dn Costa — As

8h30m, na Igreja de N. S. da Concei-
ção e Boa Morte.

Americano César Marque» — As
gtiaOmí na Igreja de S. Francisco de
Paula.

Belmiro Brêtá» — As lü horas, na
Igreja de S. Franclsio de Paula.

Álvaro Alvlm Barro*, n — As 10 to-
ras, na Igreja dr Carmo.

Senhoras * * *
LEITURA DE INTERESSE PARA A MULHER

• * * Senhoritas M
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Ü 1. —A quadrinha éle hoje 3. — Pensamentos

Quem sofre faxendo versos,
Nos lábios tendo um sorriso.
Reserva, sem o saber,
Seu lugar no Paraíso.

Nldoval Heis

= 2. — Tome nota r

rar» que as cortinas se conser-
vem levemente urinadas, o que
lhes dà beleza, passe-as em ásiia
com íim pouquinho de foma, de-
pois de lavadas; em seguida, riel-
xe-as secar durante alKinri tempo,
antes de passá-las a ferro.

Nfío tenhais muita confiança no
perdão, para acrescentar pecado
atrás de pecado. — MOISSS.

—O—
O «ênlo nio tem sexo. — MA-

DAMK STAEL.-O—
Somos criaturas tfto móbels, que

acabamos por experimentar os sen-
ttmentos que fingimos. — BEN-
JAM1N CONSTANT.

4. — Elegância

quando as unhas estiverem par-
tlndn à-tô», o melhor é deixar de
esmaltá-las por uns dias, cortá-las
liem par» que cresçam novas c
submetê-las a banhos de azehc
morno.
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Fez anos, onlem, a sra. Júlia ile
Jesus Mendonça, esposa do sr. Augus-
to de Mendonça, funcionário aposentado
do Ministério do Trabalho.
NOIVADOS

O sr. Francisco de Paula Montene-
gro da Veiga e sra. Lourdes Moreira
da Veiga participam o noivado de sua
filha Carmem Moreira Montenegro da
Veiga, com o sr. Pedro Paulo Vergas
di» Silva, filho do sr. Henrique Var-
gas da Silva e sra. Dulce Jarvalho
Vargas da Silva.
PROCLAMAS

Estão so habilitando para casar, ias
varias circunscrições rie.iia capital:

Vítor Mendes e Maiin das Dores dc
Sousa; Ademar de Oliveira e Marga-
rida Maria da Conceição; Rena'o Ve-
lhote Friedheim e Helena Cunha Olinto
de Oliveira; Armlndo de Sousa e Olga
Pereiro; Edson Vieira Machado e An-
tonleta Rita Gouveia; Marcos Galper
e Paullna Stelnschnnlder; .José Gonçal-

SENHORAS IDOSAS
Aceltam-st- para Internação e trata
ment*, a nreçes mAdiros ni <!»»« de

Saflde SAo Luis. Telefone: 48-OHZH.

Maternidade São Luiz
DR. AUKEO lAliü

PARTOS — DOENÇAS DAS
SENHORAS

Internação por 6 dia* e asalatên*
cia médica, de t!r$ 800,00 a Cr»
2.000,00. Rua Ibltnrunk, 07 —
Tel.: 48-0928, (transversal a Ma

rlz e Barros).

Cem o panar de' tempo a iaúd« i»
modifica •, «m multai pmoas d* maii
d* AO anoi, comiçam a aparecer di»-
?úrbioi, multai veiei de natureia léria.
Entre eitti, é o distúrbio da bexiga,
uma (raqueta, cujoi exiginciai, que ie
manlfeitam, principalmente, à noite,

quando ie está na cama, são muito
irritantei. Ena debilidade da bexiga
4 um multado de distúrbio» renali e

poderá tornar-ie perigosa, tranifor»
mando-se em cálculos, pedras eu ciilife

(inflamação crônica da bexiga).
Não há mele mais rápido e eficai de
conseguir alivio desiei perigai do que
uma lérie dai afamadai Pilutai De
Witt para ei Rim e a Bexiga,
conhecida! em todo e mundo,,

Pilulas
De WITT
para es Rim e a Bexiga

Em vidros de 40 e 100 pílulas

DUAS PEÇAS. — Em branco e
cinza, êste conjunto é dos mais
interessante, destacando-se a man-
ga com um punho totalmente ori-

ginal. A sala é bem lisa.

= 5. — Boas raneiras
55 Quando; por necessidade, tiver-
SE mos de tratar eom pessoas que,
55 j,or qualquer motiuo, nflo «os sa-
== íniii simpdtlodsi nflo deuemo» lazê-
SE lo mostrando a nossa contrarieda-
=5 de. Isso a nada conduzirá, a nflo
55 ser « uma situação ainda mais
= dificil. A boa educação aconselha
=2 i/ue tomemos uma aíiliide calma e
=3= fria na sua insta medida, de modo
= « nflo chamar a alençflo dos que
55 noi» cercam.
£§ 6. — Conselho
== Lembrem-se de que é uma ln-
= consciência dos pais nfto satlsfa.-
= z»rem com bons livros a avidez rte

leitura que manifestem seus tilhos.

PARA SUAS COMPRAS. — Mui- ==
to simples, tem as mangas curtas, =:
sem punhos e interessante decole, ass
eom abas na gola. A saia é um s=

pouco larga. ==

7. — Convém saber =£

Maria Ana Cristina *da Bavlers, =— _.
delfina de Franca, nasceu em ss
Munirh, cm 1661). Estava longe =' ~-~i
de ser bela, mas n»n lhe íalta ^-' *
vam espirito nem encanto. Aura* ——j
dou bastante a «eu sncro: Luis =s.
XIV, mas sempre viveu afastada SaU^ia
da cArte, dlvidlndi o sen tempo =ss
entre a música, n leitura, a de-
vocSo e o amor aos filhos.

*f>* íl

8.— Seja artista,
zinha

,. na co-

MANVÊS DE COCO: '— Afelo
ijküo de manteiga, meio quilo de
açúcar, mein quilo de farinha de
trigo, um coco ralado, uma colher
de fermento, doze ovos. Misture a
manteiga com- o açúcar; junte, de-
pois, a farinha de trigo peneirada
com o fermento, o cteo ralado e,
por último, os ovos batidos separa-
damente, as claras em neve, e, de-
pois, juntos. Fôrma untada e fôr-
no regular.

Concerto na ABI
Reafiza-se hoje, às 17h30m, no

auditório da A.B.l., o segundo con-
certo da "Série Juvenil" de 1952.

Apresentar.-so-âo com programa se-
lecionado os pianistas Irene H. Zol-
linger Mutanen e Jorge Saltarelli
Júnior. Entrada franca.
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Audição de alunos
A professôia Ueonor Freitas apre-

sentará seus alunos de plano, hs 16
horas de domingo, 8, no sulâo da
Escola Nacional dc Música.

Maria de Lourdes
Cruz Lopes

Partiu, ontem, paru Sfto 1'hiiIo,
n cantora Marin do Uiurdes Cru»
I.opes, que ali H exibirá em vAriqi
<!Oiic0iloii, enlre o» qual» um nn len-
Iro ila Cultura ArilsllcH, sob o pa.
Iinclnlo do lifiiiiriiininiiin ile Cullu>
ra, ria Munirlimlliiaile.

Hu» iluncfiò iBmbím «o íhia wn-
tlr nn mirtllrtrln ilu gWÜO «i»te«ln,

Ballet do Marquôs de
ClUWIlN
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Passou no Rio...
(Conclusão ds 1.» página)

Yvonne Gadeau, uma da» grandes atrl-
zes do elenco. E enquanto a Policia
Marítima cumpria formalidades, desen-
rola-se a bordo uma conversaçfio ani-
madissima, que durou mais de duas
horas, submetendo-se, pacientemente, os
artistas a interrogatórios vários e aos"ílashs" dos fotógrafos, dos cinema-
graflstas e da televisão.

MONTHERLANT E SARTRE
Em melo dessa reunido, o etor Mau-

rlce Escande, a maior figura mascull-
na da "troupe", deu algumas Impres-
soes sobre teatro.

Falou, em certo momento, de Mon-
therlant e do seu talento de teatro-
logo revelado em "La Reine l\:orte".

— Como sabe — disse-nos Escande
— Montherlant nao teve a preocupa.
Cfio de se ater à verdade histórica da
tragédia de Inês de Castro. Fêz mui-
to mais do que isso. Extraiu daquele
drama efeitos cênicos e emocionais,
ultrapassou quaisquer outras vorsties
de romance, teatro e cinema. E" esta,
a meu ver, a maior peca que vamos
representar no Brasil, atendendo mes-
mo ao gosto refinado do público bra-
sileiro.

Falou, também, de Jean Paul Sar-
tre. Escande manifestou sua admira-
c&o mais pelo escritor do que pelo
tcatiólogo.

Disse que "Huls Cios" era uma
peca sem. elementos' teatrais, embora
densa de filosofia e conteúdo litera-
rio. Muito lhe agrada "Les Mains Sa-
les", porque no seu modo de pensar,
ali existe realmente teatro, mas, quan-
to a "Le Dlable et Ie bon Dieu",
acha que a peca é intermediária en-
tre a literatura sartrlana e o teatro
propriamente.

Beatrlce Bretty também opinou s«V
bre o teatro e disse que muitas vezes
ji nfio era mais capaz de separar a
vida do palco du vida em si mesma.
E' um problema de ordem subjetiva,
disse a atriz, que se resume em viver
a imaginação e Imaginar a vida per-
manentemente.

Finalmente, Yvonne Gadeau, que tem
suas melhores "performances" em Mo-
llère, fêz considerações sobre o riso,
dizendo que até hoje ninguém superou
o mestre de "Le Bourgeols Gentilhom-
me" em humor e Ironia.

As situações cômicas são as mesmas
de todos os tempos e correspondem
aos choques e ás atitudes do homem
em face da vida. Apenas hoje, Tar-
tufo usa roupas modernas, calca e
palito saro.

Associação Comercial
FORAM APROVADAS AS CONTAS

E O RELATÓRIO DA ADMINIS-
TRAÇÃO CARLOS BRANDÃO DE

OLIVEIRA

MAIS 180 MILHÕES PARA PAGAMENTODEiWBKt

itffflMi _^_a_are_Sfe> H-Füíü PETPOPOUS
HO.* («O

W04"5Ü*5Au*7SP-11) ,

______.!! j rf __r____L%___r _______ ___fl _____^_____ ____ _____!

¦ 6.ZIU m¦flmrfb,*-»''^
KtcMitMnMitV-V
¦ «ei ^

TEATRO COPACABAMÀl
otistas unidos»

«*l» a^iPÓfio (t-íatuo)

'áW.JÊk 
WLVBF

**•• *^^^ «s_fl_M_[ mm
JAfiõEL FILMOYMOMNEAfJ ^ .?8 TODO, O GPAMDE ELENCO * £^£ÉÊ!Í^^^^!^^

LEBELSON MODAS Veste LAURA SUAREZ e SONIA OITICICA

Realizou-se, na Associação Comer,
ciai, a assembléia geral convocada pa-
ra apreciação e votação das contas e
do relatório referentes às atividades
do primeiro ano da administração Car-
lo» Brandão de Oliveira.

Aberta a reuni&o pelo sr. Rui Go-
mes de Almeida, presidente em exer-
ciclo, por proposta do sr. Orlando Soa-
res de Carvalho, e na forma dos Es-
tatutos, presidiu os trabalhos o sr.
Anibai POrto.

Aprovaram-se votos de louvores a
diretoria, a Imprensa, ao "Jornal do
Comércio", que publica as atas de
todas as sessões semanais, ao funcio-
nallsmo e aos srs. Carlos Brundão de
Oliveira e Rui Gomes de Almeida.

O sr. Carlos Luz, com a palavra,
enumerou e comentou as principais ln-
tervençOes da Casa na defesa dos in-
terêsses das classes produtoras e da
economia nacional.

Fizeram ainda uso da palavra o»
srs. Aníbal Pôrto, Rui Gomes de Al-
melda, Albano Isaler. J. Lira, Hugo
Carneiro, Orlando Soares de Carvalho
e J. de Sousa.

O relatório e as contas foram apro-
vadas por unanimidade.

(Conclusão da 1.» página)
tur Bernardes, Bilac Pinto e Orlan-
do Vieira Dantas.- O memorial fo-
callza o problema do petróleo, ex-
pondo os motivos por que o Estado
deve assumir a responsabilidade da
exploração dessa riqueza.

Leu, então, o sr. Henrique Miran-
da uma dcclnraçfto do sr. QetúKo
Vargas, quando entrevistado em Itü
pela "Revista do Globo", em que
proclamava: "Devemos entregar o
petróleo ao monopólio estatal. O go-
vêrno é que deve explora-lo. Se per-
tnitirmos o capital particular, mes-
mo nacional, nosso petróleo pode
cair nas mios de testas de ferro".
Essa era o opinião do atua) presi-
dente da República em 1918. Agora,
assumiu outra posição remetendo ao
Parlamento Nacional o projeto "en-
tregulsta" da "Petrobrás 8. A.".

IRREGULARIDADES NA DESIGNAÇÃO
DE FISCAIS

Ainda no expediente, o sr. Paulo
Areai leclamou contra irregularida-
des verificadas na designação de fls-'
cais para o Departamento da Ren-
da Mercantil, visto como nfio obede-
cem ao que dispõe a Lei n. 687. de
29 de dezembro de 1951, que assegu-
ra "a preferência aos cobradores fis-
cais, controladores mercantis e de-
mais funclon&rlos que hft mais de
seis meses vêm servindo a contento
na referida fiscaüzaçüo". Denunciou
o ' 

representante democrata-cristüo
que as designações para aquele ser-
viço estão rrr.aindo, por injunçõea
políticas, sobre funcionários de
outros departamentos de outras Se-
cretarlas, sem conhecimento do eis-
tema .fiscal; Fêz, por fim, um apelo
ao prefeito interino no sentido ds
ser cumprida fielmente o citada let.
mesmo porque já, existe um parecer
favorável do S.o procurador .da Pre-
feituri. garantindo o direito dos fun-
eionários prejudicados.

NAO APOIA O PTB O MOVIMENTO
PARA SUBSTITUIR O PREFEITO
O sr. Salomfto Filho, lider do P

T. B. na Câmara Municipal,, leu da
tribuna, em nome de sua bancada,
a seguinte declaração:"Exmo. sr. presidente do Direto-
rio Nacional do Partido Trabalhls-
ta Brasileiro:

Têm sido freqüentes os contactos
estabelecidos entre os parlamentares
e elementos que se dizem emissário»
de Idéias que traduzem o pensamen- j
to da alta direção partidária.

Devemos reconhecer que um dos
males causadores do enfraquecimento
de nossas fileiras tem sido a ausên-
cia de maiores Kgações e de um en-
tendimento direto no concernente aos
problemas que abrangem Interesse»
gerais e dos quais não se podem ali-
jar as representações parlamentares.

Como exemplo flagrante do dlvor-
cismo a ser combatido com tenaclda-
de • energia está a realização do
último conclave partidário em que r
Distrito Federal, em que pese a «ua
posição de maior força do Partido
Trabalhista Brasileiro no último piei-
to, pelo menos na expressão percen-
tual dos sufrágios em todo o Brasil,
esteve ausente por força da extinção
do mandato de seu Diretório. Toda-
ria, nfto se podia considerar acéfa*
lo um núcleo partidário cujo direto-
rio poderia se representar por uma
bancada regional expressivamente
majoritária nos Parlamentos. Um
simples convite teria a virtude de
preencher tão sensível lacuna que in-
terfere diretamente com a unidade
imprescindível do P. T. B.

No momento os emissários que re-
cebemos propõem o nosso patrocínio
ao movimento que dizem merecer es-
pecial atenção da Executiva Nacio-
nal e tendente a propor «o sr. pre-
sidente da República a mudança do
prefeito desta Capital.

De nossa parte devemos, admltli
que ao chefe da Naçfio cabe a maloi

parcela de responsabilidade na «••
Solha do prefeito e é de «ua «te;
bulcão privativa a seleção de v«io
res que devam assessorlar o seu «o
?êrno nos postos de Imediata con
fiança.

Na oportunidade da mudança

«.«««rnn _ tendo em visi» «• necess.-
____:_. maior colaboração em face
2_ _m_ sttuaçfio política complexa«uma «mi . -k 

submeter ao
_«™ do «r. presidente da Repúbli-
c."mnom« partidários de-suas pre*

de
ca,
ferênclas.
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AMANHÃ B DOMINGO — VESPERA1S, AS 16 HORAS
Ainda êste mês: Um novo sucesso — "SOSSEGA «ADEMAR!..."
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GRAND BALLET
DU

MARQÜIS DE CUEYAS
HOJE, «, AS «1 HOBAS - 4» RECITA DE ASSINATURA

CONSTANTIA
Bailado de Wíltlam Dollar — Música de Frèderic Chopin
(Concerto em FA Min) — Cenários e vestuários, de Ravcllngr.

CORDÉLIA
Bailado em 1 ato, argumento e música de Henrl Sauguet —•
Coreografia, de «lohn Taras — Cenários e Vestuários, de

Jacques Dupont.

DESSINS POÜR LES SIX
Música de Tchaikowsky (trio em lá menor) — Vestuário de

Jean Robier — Coreografia de John Taras.

DEL AMOR Y DE LA MUERTE
Música do Granados (arranjo de Ernest Sçhelling) *- BaUado
om dois quadros e Intorlúdlo de Ana Rlcarda - Adnptado
de um «libreto» de Aloxandro Flnlstçre - Coreografia (de
Ana Rlcardu — Cenários e Vestuários, de Cella Hubbad.
~~ SÁBADO, 

7 - AS 17 HORAS "
8» VESPERAL DK A8SINATUBA

PERSEPIION - TRAOKDIB A VKBONK - TARASIANA -
LE BKAU DANIJBE.

IM)»UN<J<>, 8 - AS Kl HORAS
4* VESPEKAL DE ASSINATURA
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(Conclnsfto da 1.» pagina)
muraduree dessa rua Axan»»'.
para a autoridade competente no
sentido de faa-er qualquer coisa
em seu beneficio. Disseram-nos,
mais, que tCm solicitado ao
menos a presença regular de
turmas de trabalhadores que
procedessem a uma limpeza tte-
ral Nada têm conseguido, po-
rém, perdendo-se, provàvelmen-
te, no complicado emaranhado
dos burocráticos «canais oompe-
tentes» o* seus múltiplos apelos,
solicitações, reclamacSes...

AS VALAS DA KUA ISOLINA
Outra «esplêndida» (do ponto

de vista negativo) rua do bairro
é a denominada Isolina, para-
leia à rua Lins de Vasconcelos
e bastante extensa, apresentan-
do boas edificações modernas.

Por inacreditável que pareça,
nessa rua, onde sobram as valas
e onde há bastante capim, ate
cabras pastando os nosso» olhos
contemplaram, como se estives-
semos em qualquer rincão da
zona rural. Passeios arrebenta-
dos, inexistência de melos-fios,
em vários trechos, contribuem
poderosamente para tornar mais
desagradável o aspecto dessa
artéria.

Nfto se diga que estamos exa-
gerando, que «não é tanto as-
sim», que a situação nüo é tfto
má quanto queremos fazer crer,
pois aqui vfto, com todos os «ff»
a «rr» as indicações dos pontos
exatos onde se encontram «anor-
malldades», para que a autorida-
de competente tenha facilitado
o seu serviço, caso resolva pro-
videnciar a respeito.

Em frente aos números 286 e
296 dessa rua Isolina, há exten-
sá vala ou depósito de águas es-
tagnadas, em condições Ideais
para a proliferação de mosquitos.

Junto ao número 208, existem
vários buracos de diferentes dl-
mensões. Na parte final da rua,
isto é no trecho posterior ao
cruzamento com a rua Azamor
(posterior para quem vai caml-
nhando tendo como ponto de
partida a rua Lins de Vasconce-
los, expliquemos) o capim atin-
ge altitudes bastante aprecia-
veis.

Nio se compreende que nâo es-
teja ainda convenientemente cal-
cada essa rua, como não se com-
preende que nSo haja havido até
hoje, ao menos a preocupação
de hlgienlzá-la, acabando-se com
os depósitos de água? parada,
forçando-se os proprietários à
construção ou restauração dos
passeios. Temos mais uma pro-
va, ai, de que nfio são somente
os subúrbios distantes os es-

quecldos da sorte; a zona norte,
em sua maior parte, é, tam-
bém, a enjeltada das atenções
municipais...

RUA VINTE DE MARCO
Outra rua em petlcao de ml-

séria é a que se denomina Vinte
de Marco. Sem calçamento, como
acontece com as que vimos enu-
merando, aliás, apresenta-se tar-
ta de buracos e de capim, o que
se torna lastimável, tanto mais
quando se trata de artéria pe-
quena, onde, por conseguinte, se-
ria fácil e de preco módico o
calçamento. O metro cúbico de
pedra, ao que estamos informa-
dos, nfto constitui, em matéria
de preco, nenhum sonho de ra-
já. A mfio de obra também não
atinge o valor de nenhuma jóia
de Sheherezade, pois não é ne-
cessárlo grande número de ope-
rárlos para o calçamento de uma
rua de pequena extensão. Onde
estão, portanto, as tfio citadas,
invocadas, faladas, dificuldades
para possibilitar-se às ruas dos
diferentes bairros e subúrbios do
Rio de Janeiro um aspecto de-
cente, um aspecto digno de uma
capital que se pretende civilizar
e adiantada, progressista e bem
governada?

Tão abandonada está essa rua
Vinte de Março que nem os pas-
seios estão feitos; nem, ao menos,
foram colocados os melos-fios.

NECESSIDADES
Grande é o número de ruas

de Lins de Vasconcelos em situa-
cão de desleixo. Há a rua
Thompson Flores, sem calcamen-
to, há a rua Padre Roma, ná
uma série de ruas outras, onde
acontece muita coisa. Muita coi-
sa, mesmo, inclusive a apresen-
tação de bem nutridos suinos, cs-
pojando-se na lama, tranqüilos
e felizes, como mostraremos do-
mingo próximo, na conclusão
dêste trabalho.

Lins de Vasconcelos, bairro
bonito com aspectos feios, pre-cisa de um Mercado — que o seu
progresso e desenvolvimento es-
tão a exigir — ou, ao menos, de
barracas, «stands» ou que outros
nomes melhores tenham, do aí.-
PS, que bem poderia, aliás, ins-
talar postos em todos os bairros
e subúrbios do Rio de Janeiro,
sem exceção, o que constituiria,
sem dúvida, medida de alto ln-
terêsse popular.
===== Domingo==
próximo a conclusão

desta reportagem

REVISANDO
Cachambi

APELO — 8*0 comita-itei e numerosa» as cartas que recebemos do re-
sidente» do conjunto que o IAP0 edllicou em Cachambi. 80o 180 famlllna
instaladas -ios 1549 apartamentos ali existentes que protestam contra o es*
tado dos passeios e sarcetas do antigo Largo do Cruzeiro e contra o Uso
acumulado nas ruas adjacentes.

No local, como diz o ir. Cftndldo Rocha, residente ll rna Miguel Cer-
vantes nr. 75 ap. 202. «a poeira é Insuportável e as lojas que se Instala-
ram no aludido conjunto vivem atulhadas de papéis servidos, palhas e ou-
tros detritos, levado, pelo vento».

Rm nome dos moradores dftsse conjunto residencial de Cachambi, apela-
mos para o atual prefeito Interino. Que seja adotada uma providencia qual-
quer em beneficio daqueles municlpes tfto sacrificados. Que sejam capina-
das e hlglenl-ndas riflo sô a rua Miguel Cervantes, como o antigo Largo
do Cruzeiro o as ruas próximas. A calamitosa situa.flo que tanto depõe
contra a administração municipal está a exigir severas e urgentes medidas
do profllaxla. Méier

INSISTIMOSI Sim, insistimos na necessidade de se prestar um pouco
de ntenc&o à situação da rua Manuel Alves, no subúrbio do Méier, onde a
existência está se tornando insuportável, como já tivemos ocasião de mostrar
O bacharel Ozlo de Lima, que renlde no número 33 e que interpretou o dese-
jo dos moradores, tem inteira razão no protesto solene que formula contra
o abandono em que sn encontra aquela .rua. Se não querem cuidar da rua
Manuel Alves, então façam o tuguinte: suspendam, do.? proprietários na
mesma, a cobrança de impostos. Porque não é licito, convenhamos, cobrar
hnpostos em troca de nada. Exigir pagamento de taxa de saneamento, quan-
do não há saneamento e cobrar pena d'Agua, quando não há água.

Rua Bandeira de Gouveia
PIOR — A situação piorou multo na rua Bandeira de Gouveia. Nflo sô

eom relacfto aos buracos, que estilo ficando cada vc* maiores e mais niimernsos,
como nn que se ref cru fl condiicAo qur se está tornando mnls csrnssn. Além
disso parece que vai ser construída, na mesma, umn fAbrira de escovas. A
final aiiullii A rnn residencial ou Industrial? Kstará certo construir filbrlra
ont-r casas de família. Indaga alarmado, o sr. Mftrlo Pacheco, Tem a pala-
vra a autoridade competente,

Hoje, quando
oo 14 nfio se desenha com aquel»
mesmo aspecto de dúvidas e lncert.-
ras, qualquer Insistência quando n_»
justificasse uma reaçfio de censura,
poderia, pelo menos causar certa es-
tranheza da parte do chefe que. em
s"_a alta' sabedoria e decisfto tomou
diretrizes que Julgou acertadas com
referência ao govêrno do Distrito
Federal,

Como mandatários fiéis dc um
partido que o apoia incondicional e
Intransigentemente, «xtravoza de nos-
sa alçada qualquer atltudf que nfto
seja a de acatamento e apoio fts de-
clsCes de a., exn. na escolha de seus
auxlliares, entre os quais situamos
o prefeito do Distrito Federal.

Confiantes com permanecemos io
espirito clarlvldente do nosso chefe
e certos de que's. exo. devota esre-
ciai carinho pe"a população earlnra,
nos acostumamos a traduzir nns atos
do seu governo o desejo de dar ao
Distrito Federal a posição que êle
merece no seu coneeH" e no seu re-
conhecimento.

Assim sendo, nos abstemos de
qualquer participação no sentido de
que nos tem sido nrnposto com tan-
ta insistência pelos que se outorgam
a qualidade de emissários de parti-
do Junto fts bancadas. SaudacCes
atenciosas».

NOTICIAS DIVERSAS
AINDA O ESCÂNDALO DA RE-

FORMA 39 — Compulsando ontem
na presença de vereadores e 1nrna-
Ilsteas os originais di* célebre "Peso-
lução n. 39, de 50, pela qual fo-
ram nomeados mais de 300 novos
funcionários para os quadros da Se-
cretaria da Câmara Municipal, deela-
rou o sr. Levi Neves que requere-
rá perícia para os autógrafos, cuia
autenticidade contesta Tendo sido o
sr. Levi Neves criticado por haver
dado o seu apoio á reforma, Já con-
sagrado pela Justiça através de sen-
tença num mandado de sesrursnca
impetrado pelo sr. Pais Leme. dese-
1a agora provar que houve substitui.
cão de originais com enxertos fle ro-
mes que não constavam das reiacBes
aprovadas pelo plenário. Os documen-
tos estão autografados apenas peto
sr. Murilo Lavador, que era o pre-
sidente na ocasião.

ABASTECIMENTO D'AGITA — De-
clarou o sr. Jnsé Junqueira perante
a Comissão de Justiça oue ò traha-
lho confiado neio governo «o enge-
nheiro Tedo Fiúza esti* dando os
melhores resultados. Acrescentou nue
R4 poços artpslanns foram abertos,
fornecendo Spua em al*undftnda.
Hsses poços poderiam abastecer a
Oávea p o Leblnn e, dentro de dnls
nnos, ooderSo fornecer ácrua ã cidade.
devendo-se desrie já TOgitar-se da sua
canalização nara òs reservatórios.

No plenário, o sr. Osmar Resende
defendeu o ensrenhe.rd Altivo Laro,
chefe ido l.o Distrito de Águas, de
ncusacSes formuladas em sessão an-
terior pelo sr. fndlo do Brasil. Dis-
se que as deficiências que se obser-
vam naouele setor sãn decorrentes
da própria administração munlrlml,
que não dft os recursos necessários
nara o desenvolvimento pleno dos
trabalhos que o distrito estfl a exl.tr.

ESCOLA SEM BANCOS NEM
CARTETRAS — O sr. Levi Neves
f«Çz um anêlo ao prefeito Interino,
em nome dos moradores de Moca Rn-
nlta e Bnntni. no sentido «le ser dn-
tada a Escnla Pedro Moactr de ban-
cos e carteiras, visto eomo ns alu-
nns rto estabelecimento se estilo utt.
Ilznndn de catynteo p tllntns.

MELHORAMENTO!? PÚBLICOS —
Entre outrns requerimentos sugerindo
nhras pnwtcas, foram apresentados
neio sr. TTrbanri Loei dots h Comis-
são rte Finanças a fim de serem In-
cluldas verbas nó nrrtxlmn orçamento
nara calçamento das ruas Henrique
Ferreira _ Ludeero Plnhn, em Ben-
to Ribeiro, e construção rte uma non-
ts sftbre ò Rio das Pedras, naoue-
te subúrbio. Também o sr. Carlns
Frias solicitou calçamento para as
mas Carupt. Mnlcl. Tguateml e Ml-
rltlhrt. nn Tlhn rtn (íovernador.

TEATRO MTTNICTPAT. — Em re-
lucilo an Teatro Mrnlclnal. a sra.
LWa Lessa Bastos solicitou ao pre-
feito providências para aue a err.-
nrêsa concessionária «ia atual termo-
rada de arte faculte Ingresso erat-di-
tn aos espetáculos às alunas da Es-
cota .'«Ji* Bnllaflns e nns cnmpnnentes
do' Conto de Baile daquele estahele-
clméntiÍK •

Assinado jeto sr. .Couto e Sousa,
e subscrito nelos srs. Levi Neves e
PasrnaT Carlos Magno, fnl entregue
ft .Mesa um projeto de lei. estahele-
cendo que em auatquer espetáculos,
concertos ou recitais oue venham a
ser realizados no Teatro Munlclnal,
serão Instituídos- preços populares,
assim «Mscrtmlnados: nas galerias —
as quatro ultimas filas são destina-
das a preçns populares que não ultra-
passem r« IO*?, do preco da poltrona:
os balcBes simples — as três flui-
mas filas serão destinadas a preços
populares que não ultrapassem a
70% rtn preen da poltrona.

HOMENAGEM AO SR. ART BAR-
ROSO — O sr. Frederico Trota apre-
sentou proteto mandando eHglr em
praça pttbllcn o busto «w* bronze do
compositor Arl Barroso, ex-vereadnr.-

GARAGEM Em segunda discussão,
foi aprovado o prnieto que determl-
na a construção do um ertlficln des-
tlnado a estacionamento de nutomo-
veis.

LICENCIADO — O sr. Celso Lis-
boa resolveu pedir licença à Cftma-
ra parn ausentar-Be do pais. «endo
comissionado para estudar os nia-
nos educacionais francês e sulco-
Será convocado o suplente da UDN,
sr. Domingos Dangclo.

"Convite ao leitor-
Toilu» os lellurrs nIRo convidados a nos rierevvr a respeito dus pro*

IjIiiiiia" da suas ruas a bairros, foriniilaiirio queixas, uiiriiseiilHiiilo suges.
lies, A» rartas deverflii ser asnlnacla», Inilli-nniln nt rrnlileiifln", Peilliium
r„ciirl<in»r mm envelnin» i "Hecfin llua» • llnlrrot- «In CIiIhiIi-»,

mmmtimm^:*»^-*£1/M mu»» n iHiwwiim, i'tílum
é

TEATRO CARLOS GOMES
Emprfitm PMchonl Sogreto — T«l. i 22-75(11

E«pciáouloN G»llo, d« Buonou Alri% «prflifmtni
PALITOS fl THELMA OARLÒ

Hiiiiiiiiiidii Pmíoi'0, AIinh Mortnoi Nono Cno, A, Provi*
tlllo, DoIoi-m, Norbfrto Cirmoni im

"SuIihIok de Buenos Aires"
- .mi um fli-iirn »i< inihm-wm-i fi-prui •

KI.KNA LUCEtfA
Ulirltiminlvi Ü W « tt Mm — VMpsmli *« tjuIriUt.

nkhmim $ áum.tWH*» m Ml H«r«-

l

Sindicato das Indústrias Me-
cânicas e de Material Elétri-

co do Rio de Janeiro
Rua da Quitanda. 3 — 3° andar —

Tels.: S2-U901 e 52-8282.
EDITAL

ELEIÇÕES SINDICAIS
Em cumprimento ao disposto no »r-

tigo 8o, letra «F» da portaria n0. «8,
de 8 rte abril de IB52. convoco ns Srs.
Associados para votarem no pleito p«-
ra' eleição da Diretoria, Conselho Fls-
cal e Representantes Junto à Federação
das Indústrias du Rio de Janeiro, <•
respectivos suplentes.

A elelcQn ser* reallr.ada no dia 1"
de Junho corrente, terça-feira, das **
Inove) ás 17 (dezessete, horas. <"<*
aeArdo eom a circular n°. 5, de 3 do
mesmo mês, enviada a°s Senhores »»-
«iiclado», e será processada perante »
Mesa Coletora de Votos «leslunads, «iue
funcionará na sede do Sindicato.

Sá poderão votar os assoclad0» qu';
tes, contando mais de seis meses o"
luserlcAn nn qiiudro social e mnl» oe
dois ânus ile exercido ns atividade ern-
iiOinlra. e que estiverem nn Rlrn do"
direitas «Indlrals,

Os *s-nclRil«is deverão eomiwreeer
durante o hnrnrio ile fininlnn»"'*;"10
da Mesa Cnlelnra de Vntn», munido»
il» reellm <l« iiulIncAo da inn,i.nli«ii"i*
• «,-,llil.iilii a enrlelra dr i,|nt'lil"il«'.

Uln ile Jmielrn, D de lunho de m.v.
JOAO IIAI-TIKT,*. I»E PltOKNCA IM'f*A

tii»ltint Uuiií

ESCORPIÃO...
IiiiiiiiIm Hl sua reililêiirU i-nttlM
iiii lirMvfl nmniiiliii um» i"-!*
«A» «l- lin* >.i*ipt- i imi urAinl"

liem .'*'>«,.

tlMíiNII llllill' MHMO Pifai
ft • 5 - fl 5 r» r»

V, «''ln. tt i„ii.,,„.»i„* Ul» ••li"
ll'.l-«l«. ,,*,l.;,,,-•„•.

Hi-rvl(.-o h.MiMiiii
iriifftiH - ¦ • **>« »"•'

i ' lll',, r(l l.lir,
——
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AUTOMOBILISMO £ TRAFEÊO
União Beneficente dos Chauffeurs do Rio de Janeiro

m Reconhecida de Utilidade Pública por dec. n. 5.135,
de 26-9-934. Edifício próprio: rua Evaristo da Veiga
n. 130, sobrado. Telefones: 42-4595 e 42-4793. Expe-
diente todos os dias úteis, das 8 às 17 horas, exceto

aos sábados, que é das 8 às 15 horas.
DEPARTAMENTO JURÍDICO — Está

chamado a comparecer, hoje, a 21a
Vara, o associado Clementino Bispo
ferreira. O Departamento atende aos
ifsocíados, para qualquer consulta, no
expediente das llh 30m as 12h 30m,
todos os dias úteis.

SECRETARIA — A fim de legaliza-
rem seus pedidos de registro dc fami-
Ha, pede-se o comparecimento, íi Se-
cretaria, dos seguintes associados: Ade-
mar Pinto, Agostinho Neves, Alberto
Moreira Padrão, Amilcar Rosa, Antô-
nio Dias, Antônio Esteves da Costa,
Antônio Pais de Magalhães, Antônio da
Silva Dias. Antônio da Silva São Ben-
to, Artur de Oliveira Cadete, Aristides
da Silva Lemos, Braulio Moreno da
Silva, Carlos de Figueiredo Duarte,
Carlos dc Jesus, Dimpino da Rosa Sil-
va, Domingos Cardoso de Sousa, Duar-
te Alves de Almeida, Euclides Gomes
dr Carvalho, Evaldo Ferreira da Silva,
Eugênio Madalena, Firmino dc Sousa,
Floriano Pinto de Lemos, Oiglio Lul-
gi, Heitor Correia de Oliveira, Hugo
dos Santos, Humberto Benício de OH-
veira, João Bartollnl e João Henrique
da Silva t2<>i.

SERVIÇO UE AUTO SOCORRO — A
qnclquer hora do dia ou da noite, —
•lelefones 42-4595 e 42-4703.

DEPARTAMENTO MÉDICO — Hora-
rio dr Braga Neto, das 8 hs 9 horas,
trdos os dias úteis: dr. Jorge de Lima,
daí 12 às 13 horas, todos os dias úteis;
dr. Fernando Siqueira, das 14 as 15

luris, todos «os dias úteis, exceto aòs
snbados; dr. Ablas' Vieira, das 19 às
2f horas, todos os dias úteis, exceto*»• sextas-feiras e aos sábados.

AMBUI.A16RIO — Enfermeiro Se-
bastião Fre<tas da Stlva. Horário: dai', is 12 horas e das 15 is 20 horas,
tcclot os dias úteis, exceto ao sábados,
qui é das o às 12 horas

DEPAR1AMENTO DE ANALISES -
Lli Silvio Rangel. Horário: das 15 às
7b horas, todos os dlns úteis.

DEPARTAMENTO DENTÁRIO - Ho-
cario: dra. Lella Maxnuk, às segun-
das. quartas e sextas-feiras, das 9 às
1. horas; dra. Marina Maxnuk, das*.:¦ is 16 horas, às têvcas e quintas-
feiras, e nos sábados dar 13 às 15
horas

POSTA RESTANTE — Hâ cartas para
us seguintes associados: Benedito Ma-
nuel de Almeida, Delfim Moreira da
Silva, Domingos Jerônimo dos Santos,
Fianclsco de Sousa Rocha c José Fer-
reira Louro

OBJETOS DEIXADOS NUM AUTO —
No dia 30 de maio último, entre 8 o
11 horas da manha, foi deixado, no
auto de praça que conduziu um casal
da praça 15 de Novembro para a Igre-
ja de São Francisco, uma bolsa de se-,
nhora. um livro, molho de chaves, ca-
neta tintelro e diversos documentos,
A quem.encontrar cs referidos objetos,
pedimos a gentileza de entregar nesta
sede, ou à av. Ora;» Aranha, 81, 4"
andai (Conselho N. de Proteção aos
Índios).

BOLETIM DA DIRETORIA DO PESSOAL DO EXÉRCITO
Apresentação e movimentação de oficias — Permissões

EDIFÍCIO DO MINISTÉRIO DA
GUERRA — CAPITAL FEDERAL,

5-VI-1D52
129

Sindicato dos Conduotres Autônomos de
Veículos Rodoviários do Rio de Janeiro
Sede própria Rua Santana n. 77 —

Telefones: Sede: 23-1195; à noite:
S. T.: 22-4527.

2'- andar —
43-2271 —

BOLETIM INFORMATIVO
SECRETARIA:
Despachante para a Prefeilaura e •

I a. P. E. T. C. — Na sede do Sin-
dicato, d-ii. llh 30m às 13 horas.

Balcão do Serviço de Trânsito: —
Dai 12 às 18 horas - Fone 22-4527.

SERVIÇOS E DEPARTAMENTOS: —
Ã disposição dos senhores associados.

Departamento Medico — Dc 9 às 10
horas.

rrecuradoria, Fianças e Vasos de
Abalroamentos: de B ás 12 horas —
lelefones 23-1195, dia, e noite 48-2271,
ila., 19 horas em diante.

Departamento Jurídica — Das 8 às 12
Aoras.

Aviso aos associados — Recrmenda-
nos aos nossos associados no caso de
choque registrar o ocorrido nos Distri-
tos competentes para efeitos legais por
parte do Sindicato.

Em caso de atropelamento deverão
ot> associados socorrer incontlnenti a
•sitima e nunca abandoná-la,^avisando,
atr continuo, o Sindicato, a Tlm de que
seja providenciada a defesa de culpa e
outras providências aue o caso exigir.

Pedimos aos nossos associados que
confirmem as respectivas residências
na Secretaria a fim de receberem no
aevldo tempo as comunicações do Sin-
dicato.

DEPARTAMENTO JURÍDICO — Ad-
vedados: drs. Joaquim Rodrigues Ne-
«ve,. Alvarenga Viana, Limeira de Níe-
méler, Gusman Tavares. Alfredo Gua-
rische, Mario Rodrlirues e Soares de
Mendonça, diariamente, das 11 às 13
horas.
tes associadas: à 3". Vara, Platão Pais,
ã 7a Vara, Osvaldo Lanzilotl; à 9a
\ara, Josó Vidal Aivarez, Amaro Fer-
reira da Silva e Válter Alves dos San-
tos; á 11» vara, José Barreiros, Djal-
ma Cabrai de Barros; á 13» Vara, Vai-
demir Gabriel do Nascimento, Darci
da Silva; à 14» Vara, Josino Gomes;
à 22, Vara, Ivan Sampaio.

Os associados acima, antes de irem
para ns respectivas Varas, deverão pas-
sar no Departamento Jurídico, entre
11 e 12 horas.

Estar intimados a comparecer, hoje,
tt V&raF Criminais abaixo, os seguln-

DEPARTAMENTO MEDICO — Dr.
Pereira Muniz, diariamente das 8h30m
às 9h 30m, e das 18 às 19 horas; aos
•abados, das 8 às 10 horas; Dr. Stínlo

Centro B. dos Motoristas do R. de Janeiro
Fundado em 1» de fevereiro de 1929 — Edifício
próprio: Rua de Santana 102 e 104 — Expe-
diente das 8 às 20 horas — Sábados, das 8 às
15 horas — Telefones: 43-4703 e 43-5319 - Re-
conhecido de Utilidade Pública por decreto

n. 5.165, de 6-10-934.
Gvsman Tavares, terças r quintas, das
lü o 17 horas. Aos sábados, das 14 às
li> horas; Dr. Luis frança, segundas,
qi.M-tas e sextas, das 10 às 11 horas.

GABINETE DENTÁRIO — Dr. José
Domlngob de Oliveira, terças, quintas
e sábados, das 9 às 11 horas. Dr. Ari
dt Magalhftes, terças, quartas c sextas,
das 17 às 19 horas; Dr. Correia Filho,
segundas, quartas e sextas, das 9 às
ll horas.

GABINETE DE ENFERMAGEM - En-
fera.eiro Francisco de Lima Nunes, dlà-
riamente das 9 às 11 e das 17 às 19
horas.

«UUADRU DE SAO CRISTÓVÃO —
Ccncltamos aos srs associados a in-
gnasarem-neste quadro para legarem à
su» família um seguro de vida, em
caso de seu falecimento.

SERVIÇO DE AUTO SOCORRO — A
qiiólquer hora do dia ou da noite, pe-
los telefones: 43-5319 e 43-4703.

Artlge fl». parágrafo 1*>, dos nossos
Estatutos — Pagar até o dia 25 de caria
mej a sua mensalidade.

BOLETIM INTERNO N.
Publica, para a devida execução, o

seguinte:
APRESENTAÇÃO DE OFICIAIS

Apresentaram-se, ontem, a esta Dl-
retoria. peles motivos abaixo, os se-
guintes oficiais-ARMA DE INFANTARIA:

Majores Hugo de Andrade Abreu, da
A. M. A. N., por ter regressado rios
Estados Unidos da América c ficar
adido ao E. M. E., para apresentação
de relatórios; Oscar Jerônimo de Melo,
dc C. S. N., por tei sido nomeado en-
cado da Milltary Review em Fort Lea-'
venworth e seguir para o destino, riq
dia 11 do corrente, pelo "Uruguai' :

Capitães Arlindo Leão de Jesus, do
R. E. 1., por ter sido classificado nes-
se Regimento, por necessidade do ser-
viço; Milton Soares de Meireles, do
R. E 1.. poi ter sido classificado nes-
se Regimento, por necessidade do ser-
viço;

Primeiro tenente Valdemar César Ma-
chado, da D. E., por ter sido trans-
ferido para a D. E. e desligado de
adido a esta' Diretoria;

Segundos tenentes Arsênlo ' Louro
toureiro, da 9» C. R.,.por ter passa-
do os encargos e entrar em trânsito,
or.tem; Renan Perlsse da Silva, do 1».
Regimento de Infantaria, por ter sirio
transferido do 3" R I. para o 7" R.
t. e gozar parte do trânsito em Santa
Maria. Inicio do trânsito: 3-VI-1952;
Mário Moreira, da 10» R. M., por ter
sido retificada sua classificação para
a 10a R. M. e entrado em trânsito.

ARMA DE CAVALARIA:
Tenente-coronel João Franco Pontes,

do E. M. E.. por ter de seguir para
r Finlândia, onde participará dos Jo-
gos olímpicos;

Caplt&o Teodolfo Benso Tavolucl,
da D. R. V., por ter sido transferido
da E. I. E para a D. R. V.;

Primeiro tenente Ricardo Murilo Ro-
cha de Melo, do 1° R. Cav. Motz.,
por ter vindo a esta capital em gozo
dt férias iniciadas a 2 do corrente;.

Segundo tenente Oton Pio da Fonse-
ca Júnior, dn 1" R C, por ter tido
permissão para passar nesta capital o
trânsito iniciado a 3 do corrente.

ARMA DE ARTILHARIA:
Tenente-coronel Rubens Monteiro de

Castro, do 3° R A Au. Reb., por
conclusfto de licença para tratamento
de saúde;

Capitães Hélio de Lima Ribeiro, do
10(j G. À. Cav. 75, por tei vindo a
esta capital em ferias Iniciadas a 2 do
corrente; Dênio Guimarães de Oliveira,
do 1° O. A. C. F., por ter sido cias-
slficado nessa unidade e entrado em
trftnslto;

Segundo tenente Arquclau Gomes, da
D, P., por ter entrado em férias.

ARMA DE ENGENHARIA:
Coronel Lio Stein Ferreira, da C.

E. R.-l, adlde, por término de férias
e recolher-se a Ponta Grossa;

Tenente-coronel Vinltius Nazareth
Notare, do 2» Btl. Ferroviário, por
conclusfio de trftnslto e seguir des-
tino;

Primeiro tenente Cesárlo Correia de
Arruda Filho, do 3° B. E., por tér-
mino de férias e Inicio de oito dias
de dispensa do serviço.

PERMISSÕES
Concedidas por esta Diretoria para

passarem parte dos trânsitos:
Oficiais: "'
Em Belém, Pará, ao capitão Raul

da Silva Moreira, transferido parn o
260 b. C;

Nesta capital, ao capitão Emlel Gar-

cez dos Reis, transferido para o 13° Ba-
talhão de Caçadores,

Em Santa Maria ao 2«> tenente Re-
nan Derlssé da Silva, transferido do 3»
para o 7° R. I.;

Em São Paulo (capital), aos segun-
dos tenentes Leonel Comegna e Válter
Brito de Miranda, transferidos do 2»
R O 105 para o 2° G. Can. Au.
AAé. 40.

Praças:
Em Sãc Paulo e nesta capital, ao 3»

sargento Otacilio Teixeira, transferido
para o Cor.tg. da A'«-2.

MOVIMENTAÇÃO DE OFICIAIS
Por esta Diretoria:

ARMA DE INFANTARIA:
Transfiro, por necessidade do servi-

ço, do 19i.i Regimento de Infantaria
para a Companhia do Quartel Gene-
ral da 3* Regl&o Militar, o 1<> tenentJ
Fernando' Barbosa Dias.

E' transferido, por necessidade da
terviço p por determinação do sr. ml-
nlstro da Guerra, dn Academia Militai
das Agulhas Negras para o Gabinctii
Ministerial, o 1° tenente Q. A. O Sll-
vlo Javari Em conseqüência, fica sem
«leito a transferência do referido ofi.
ciai da Academia Militar das Agulhas
Negras paia o Quartel General da 98
Região Militar, publicada no B. 1. dl
10-V-If52, desta Diretoria

Transfiro, por necessidade do servi,
«o, do Quadro Suplementar Geral —
Secretario da Escola de Motomecaniza-
Cio, para o Quadro Ordinário, c cias-
slfico no 6-« Regimento de Infantaria,
o capitão Tarcísio Monteiro Sampaio.

E' posto, por necessidade do serviço,
h disposição do E. R. S. da 3a Região
Militar, de ordem do sr. ministro da
Guerra, o segundo tenente Q. A. O,
Hugo Carlos Lauro Broel, do 17° Regi-
mento de Infantaria

ARMA DE CAVALARIA:
E' transferido, por necessidade do

serviço, do 8° Regimento de Cavala-
ria para o 2o Regimento de Cavalaria
Mecanizado, o Io tenente Jorge da Sil-
va Castro.

ARMA DE ENGENHARIA:
Transfiro, por necessidade do servi-

ço, do 3° Batalhão de Engenharia para
a 13a Companhia de Transmissões, o
2c tenente Devanir Pinto

Apresentaram-se, nos dias abaixo, os
seguintes sargentos: dia 2 do corrente,
o 2° sargento Ismar Alves e no dia 3'
do corrente, o 3" sargento Juarez Be-
zerra de Almeida, ambos pnr conclusas
de férias

DESLIGAMENTO DE SARGENTO
Seja desligado da adido no Contin-

gente desta Diretoria, a partir do dia

DOENÇAS DA INFÂNCIA
Dr. Nelson Ottnn Marslglio

Av Beira Mar, 262, 8.» andar.
Hora marcada. Tels.: 32-7541

e 37-0424.

2 do corrente, o 3n sargento José Man-
sur Cury, por ter seguido destino, a
fim de apresentar-se à sua nova uni-
dade.

ADIÇÃO DE OFICIAL
Em face da determinação do sr.v-ml-

nlstro da Guerra, constante do Mem.
n. 1.732, de 27-V-1952 e de acordo
cem a solicitação rio comandante da
Escola de Pára-Quedlstas, cm oficio nú-
mero 2D-S3, de 28-111-1952, fica adido
aquela Escola, para fins de adaptação
ao Curso Básico de Párn-Quedistns, o
major da Arma de Artilharia Osvaldo
de Sá Rego Fortes, da Escola Superior
dfc Guerra,

ORDEM SÔBRE OFICIAL
De ordem do sr. ministro da Guerra,

<_ tenente-coronel da Arma de Infanta-
ria Domingos Inácio Viegas, classifica-
dc- no 60 Regimento de Infantaria, dev»
ficar dcsemharçado para seguir a des-
tino, :\ partir de 10 do corrente, fican-
do sem efeito, a contar dessa data, u
u.ntidi no Mem. n. 1 2D4, de 9-VI-
1992, daquele Gabinete.
(a) General de Brigada JOSÉ ALVES

MAGALHÃES — Diretor do Pessoal
Contem com o original:

JOÃO SARAIVA - Coronel
Cl,efe do Gabinete

DR. JOSE DE ALBUQUERQUE
MEMBRO DA SOCIEDADE DE

SEXOLOGIA DE PARIS

Doenças sexuais do homem
Rua do Rosário, 98, de 1 às 8 hnras.

DENTADURAS
QUKBKOI) SUA DENTADURA V

CAÍRAM OS DENTES?
NAO TEM PRESSÃO?

Conserta-ss? rápido Rua Larg;
219 — 'i.i — Tei.. 43-IÍ3B4

De-Soto-1952 -Zero quilo-
metros - Não emplacado

Diplomai, Sedan 4 portas, meca-
nlco, com rádio, aros cromados
hiijãn com chave, forrado a cou-
ro, tudo revisiiinadn, revestimento
contru ruidoH, particular que rece-
beu diretamente de USA. ven-
de pelo preço de tabela. Rua dos

Andradas. n. Ofi, sula 70» —
Tel : 43-6909.

INHAÚMA - Loteamento proletário
Em ruas asfaltadas, com água, luz, esgoto, meio-fio e arborização
Lotes de 9 x 25, com entrada de CrÇ 10.000,00 e o restante étà
10 anos. Tratar na Cia. RIo-Construtora — Rua uruguaiana, 112 *{

5' andar — Tel.: 52-9557. No local: — Sr. Wilson.
3

DR. A. DE CARVALHO AZEVEDO
(LIVRE DOCENTE DE CARDIOLOC1A)

Estágio na Universidade de Michigan e Hospital Henry Ford,-
nos Estados unidos. DOENÇAS DO CORAÇÃO - ELETROCAR-
DIOGRAFIA - Avenida Nilo Peçanha, 12 — 4' andar - Sala
407 — Tels.: 52-1855. Res.: 37-8585. — As segundas, quartas e

 sextas-feiras, das 15 ãs 18 horas. —————

PRATICO DE CONTABIUDADE
PRECISA-SE com sólidos conhecimentos de Contabilidade Indus-
trlal, boa caligrafia e que escreva bem a máquina, e seja desem-
baraçado no serviço. Cartas de próprio punho, indicando idade,
nacionalidade e pretensões e estar quites com o serviço militar.
E" favor juntar uma fotografia 3x4. Cartas para o n» 45.627, na

 portaria dêste jornal. 

BALCONISTA DE PEÇAS FORD
A Agência de Representações Amendoeira
S. A. precisa de um elemento ativo e per-
feito conhecedor de peças Ford, para atender
ao balcão. Bom ordenado e condições vanta-
josas. Apresentar-se na rua General Poli-
—-—— doro, 316, ao sr. Panetti. -——~—

ENGENHO DE DENTRO
Vendo à rua Doutor Niemeyer ns. 259 e 275, casas de frente
com 2 salas, 2 quartos, banheiro, cozinha e quintal. Preço:
Cr$ 230.000,00, sendo 20% à vista e o restante em 10 anos

Tabela Price.
Tratar com IRIO SILVA, na Imobiliária Lemos Ltda., à .

Av. Nilo Peçanha, 26, sala 701, Tel: 42-9506.

NA TRIBO CACIQUE É O CHEFE
NOS FOGOS CACIQUE É O REI

PARA AS FESTAS JUNINAS PREFIRAM OS

FOGOS CACIQUE
POSTOS DE VENDAS

Rua Gal. Castrioto, 380 - prox. ao Barreto - Niterói
Barraca em Caxias - junto ao ponto dos ônibus

Barraca no Rodo — São Gonçalo
Preços de fábrica e especiais para os revendedores

TACOS
Hs--.de Cr$ 30,00, de todas as ma-
deiras. Entrega .mediata. Rua

Prefeito Olímpio de Melo, 1514

ANTIGÜIDADES
Compram-se pratarias, porcelanas),
cristais, Jóias, marfins e msíveis de Ja*.
carandá e cedras. Pagamos o valor de
antigüidade. Casa Anulo Americana

Antigüidades Ltda.
RUA DA ASSEMBLÉIA, 73

TEL.: 22-9664.

LOTERIA
FEDERAL
QUARTA rClttA

ama

£
Conheça a sensação

SERVIÇO DE TRANSITO
EXAME OE MOTORISTAS

Chamada para o dia 7 do corrente,
às 6h 45m: — José Pereira Coelho de
Sousa, Heitor da Veiga Belém, Mllton
Carlos Fernandes, Eubem da Cunha
Gomes, Euclides Barbosa de Azevedo,
Valdemar Aurélio, João Pestana, Pli-
rio de Andrade Silva, Arnaldo Costa
Ramos, Cláudio Mendonça, Nilza Sil-
ta Soares, José Ribamar Falcão, João
Antônio dos Santos, Lella Múcla da
Silva Costa, José Veiga da Costa, Zo-
íia Gallmska de Prlttwitz Gafron, Vir-
ginla Almeida, Nadir Maurício Wulfes,
Antônio Teles da Silva, Adinah Araú-
Jo Mena Barreto, Catarina Bosco Ma-
ria Luísa Braga Novais, Hugo da Sil-
?a Brandão, Maria Gertrudes da Silva
Reis. Armando de Aguiar, José Per-
nandes da Silva, Antônio dos Santos
Bezerra, Jorge Ramos de Oliveira, Ma-
nuel Lopes Damasceno, Geraldino Sil-
va. Manuel da Paixão, Fernando Joa-
qulm Andrade, Cllde Adele Cinell, Mil-
ton Pereira Alves, Genécio Anncleto de
Azevedo, Valdir de Oliveira, José Fer-
relra Monteiro, Antônio Manuel,-Para-
delia.

As 8h 15m: — João Amado Dantas,
Leonardo de Oliveira Cunha, Nelson
de Sá Freire, Felipe do Nascimento,
Antônio Joaquim da Silva, Ademar Ro-
¦endo Bezerra, Hélio dos Santos Ma-
galhües, João Tristão, Joaquim Ferrei-
ra, Armando José dc Góis Nascimento,
Odlmir Boiteux, Antônio Bastos, José
Antônio de Oliveira, Zely Goudá, Ed-
inundo Marques, Ari Lima Verde, Jú-
lio Soianés, Cláudio Stockler de Lima,
Riíbinson Marques do Amaral, Augus-
te Alfredo de França, Dilque Pereira
Reboredo, Pedro Magdinir Gomes, Joa-
qulm do Vai, Antônio Almeida Júnior,
Wilson Carmo Ventura, Herculano Pe-
relra Anjinho, João Inácio Pereira, Ma-
nuel Joaquim Simões da Costa, José
Mana da Silva, Elson de Sousa Al-
meida, Flávio Domingos da Silvn, An-
gelino Vicente de Lima, Jofto Vicente
d« Lima. Thomas Tllden Coleman Da-
vis, Rosário Gomes da Silva, Cld de
Aguiar Machado, Mário Augusto Este-

A PRAÇA
ALBtiUTINU UUIMAKAE.8, ten-

do Ne utinipromctlilsi u cumpriu <
1'Hliihilrcliiii'iitii ciiincrrliil (Icnoml-
nado UAIslO I.UX, t»ltiiiiiIii iV rim
I.Mm «Iniilsir. I nia-A, oro (Hrculur
du 1'i'niiu, ssiilli-ltit <> norapsircül.
mmito iiim ciTi|iiri«H <le l'l''l(l''
HA A 1'HOHNQA 0 «'AKMH-s OI
ritOKNÇA, paru no pni/o innxlim
«ii> íO illii-i vlrrm rrerlier nt>nr
trAdllür,

Hlo di* «Iiiih«Iiii, X dn Jiiiilui il<'
ÍUA».

«MUI IITINO (,|ll:slAIIA';S

res, Joaquim Pereira Alves, Jorge Mes
quita de Almeida, Adelson Lirlo.

As 9h 16m: — Genival Arruda da
SUva, Orlando Batista de Castro, Hé-
li* Simões Gonçalves, Jorge Vergueiro
Lourenço, Augusto da Silva, Marcos
de Lima, Custódio de' Resende Montei-
ro de Castro, Castor de Carvalho Bru-
no, Carlos Ferreira de Paiva, Válter
Pereira da Silva, Orlando Arantes, Otá-
vlo Florentino de Albuquerque, Manuel
Torres, José Macedo Rosa, Roberto Xa-
vier da SUva, Clementino de Camargo,
Anacleto Marcelino da Silva, Newton
Slmplicio, Osvaldo da Cunha Mendes,
Edjalma Prates, Sebastifto de Oliveira
Hersen, Jofto Miguel da Silva, José Ro-
drigues da Silva, Levlndo Figueiredo,
Antônio de Sousa, Aristides Lourenço
Dias, Humberto Paranhos dos Santos,
José de Viveiros, Belmiro Soares da
Cunha, Dorval Pagenoto, Otaviano de
Melo, Paulo Locatell, Zeferino Coelho
Borges, Manuel Mendes, Benedito Vaz,
Raul Bastos Rio Tinto, Orlando Veltri,
Pedro Cunha, Benedito Félix, Arnold
Harold Wright.

A falta à chamada Importará no pa-
gamento de nova Inscriç&o

reo-Artusl .8)7

s/V [¦'¦ .¦¦¦:-.¦¦).

e voar bem nos

moderníssimo,
-/¦• - ¦y.y-yçy-

quadrimotores

\k

''k

$ER0UlflS$R*1SIL
- transporta o progresso

(SENHORES DO CÉU)

AGORA» em três vôos semanais, na
linha

RIO - SÃO PAULO - PORTO ALEGRE,
os novos quadrimotores SKYMASTERS do
Aerovias Brasil, adquiridos recentementa
nos Estados Unidos, e com capacidade
para 55 passageiros, oferecem maior
conforto • maior rapidez • e o melhor
serviço de bordo.

Av. Rio Branco, 277 -'loja G - Tels.: 32-4300 - 22-8566 - 22-8991
Rua México, 11 - loia B -Tels.: 32-4300 (R.44) e 42-8859.

TERRENOS AO ALCANCE DE TODOS!!!
A MELHOR OPORTUNIDADE DO MOMENTO I

*

si liou lt
rUçora pXeniaoXi

moinho, UUMININII 5. A.
AV, |*íir«l VAMfüK mfti. mm * m u imii*

ü

Ótimo* lotas de 15 x SO • 15 x 35 por Cr$ 10.000,00
•m prestações mensais de Cr$ 191,00. e chácaras de
2.000 a 6.000m2, desde CrS 18.000.00 em prestações
mensais de Cr$ «3-44,00, podendo construir com facilidade
'esde logo eu plantar imediatamente.

A 10 MINUTOS DE CAMPO GRANDE
com 80 trens elétricos diários, linhas de ônibus, várias
escolas, cinemas, hospitais, grande comórcio. etc.

CONDUÇÃO GRATUITA

í!&2^je2^
Vinha lio|t miitno «onhsier ot

nono» plonoi di vindo • r.tiirv«r
• nu lugar nai lamlnhonitii
•ipociuii para vir tt firrinit, um
foatta au «omptomliio.

T^m^^^^^^^^mmmmmmmm^^

COMPRANDO NOSSOS TERRENOS 0 SR. SÓ LUCRARÁ PORQUE:
Os lotes tem área muito maior.
Sua localização ó muito melhor.
Seus preços sfto multo menores.
As ruas ]á estão abertas, com 15 e 20 m de largura.
Os lotes lá estão demarcados.
Grande facilidade para a construçAo imediata de

sua casa.
Várias linhas de ônibus de mela em mela hora, ft porta.
Morando em nossos terrenos o Sr. poderá facilmente

vir trabalhar na cidade.
Grande valorlzaçAn, em razfto de Importantes obras

do Kovcrno, um oxecuçAo, Junto aos nosHO» terrenos no
Km 32 da listrada Klo-sAo Paulo, para abastecimento
dágua ao llio de Janeiro.

i

V.

CIA. DE EXPANSÃO TERRITORIAL
"Só vondo torra» quo valorai ouro"

RUA VISCONDE DE INMaÚMA, 134-3" tíndtir - T»l«íon«i 23-2180

8E NAO PUDER VIR PESSOALMENTE, ENVIE-NOS 0 CUPOM CLARAMENTE
PREENCHIDO PARA RECEBER EXPLICAÇÕES DETALHADAS,

Nome...

Knderâço ,.,......,.,,.........•.«.»•»•••

Cidade,,, mu........ > .Mítlrroí,,,........... I

«rt m -yyy-;y--.-,:y,-..-y ¦-,-:-..i .,.-.¦,*:
¦¦¦¦.' ,vvv. ¦;-':¦,. ¦ ¦ ¦¦
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Vcndub (Jnmppra»

Mercado catntria)
., Abriu, nnlem. o cumCmo cambia,

em pusivau estável, e sem alteraciU,
na.s taxas. U danço qu Brasil, para
cobranças vencidas, em geral, paru
remessas t qui.tas nuluri/.adíis. decla-
roo sacai libras, à vista, para enl rega
pronta, a CrS 52.4160, e dólares, a
CrS 18, IU.

Para compia de letras de exporta-
cao, aquele Banco operava a CrS
31.4MU, -óbir; Londres, e a CrS 18.38,
sobre Nova bfurk.

Nessas .onrtições. techou ínalleiado
O Banro du Brasil afixou as se-

guinles laxas :

uoiai, a vista ....
Li oi 
Franco sulco 
ftíiela 
tranco francês ....
Pêku boliviano .....
Ksiudo
Sirie.' peruano 
Franco tieiga 
Cur6a sueca 
Coroa dinamarqueza
C.«roa trnecn
Pésn argentino ....
Pésu uruguaic ....
Florim ... 

llllKO
U Baniu ai Brasil

üt juiu uno, na husr rie I lKin/1 UUU,
em barra cl) amoeriado. ao preco de
Cri 28.8176.
Câmbios estrangeiros

NOVA YORK, 5.
A vmla (IcIpstAI ) :
Lundres - pi

2.7HK2/2.7S75
Amsterdâm p/t«

26;31/26;35
Berna (livrei - fit

23.09/2.10
tíeigica — p/11

1 H8H7/1 9S62
fans — p/11

U.2856/0.2S62
Montevidéu p« P

37.75/38.25
Llshua — iVEsr

S48/349
d. Aires — p/l'

7.05/7.15
Muntreal — p/S 
Madrlil — p/1- .
EstuiDlmo - p/Kr.
Rin de Janeiro - p/( rS

5 45/5 46

18 fJ.
52 <lltil>
4.3615
1 /U!I6
0 0535

3120
U 6572

2L
3778
6209
VAVA

0 3M4
1.3429
7.05IJ8

9252
KIM>

inmpiiiU

18 38
51 46-1L
4.2476

U.0525

U 6334

Ü":3B4''J
3 5551
2 636!"
0 367(1
1.3157
6:81)74
4.8358

a hi ama

Ahert Kerh

2.7875/2.78S7

26.31/26.35

23.10/23.11

1.9837/1 y862

0.285H/0.2862

37.25/37 50

348/349

7.15/7.25
1.0175 1.0153

9 lb 9 lb
19 35 19.35

D.45/b.4b

.tlUIIMU - f.
Klo Janeiio - ClS

Sl 4640/52.416U
a. Aires I-

ití 00/39 25
Montevidéu - t

j.25/7 00
Plaga — t K 

139 00/141.00
Lisboa — ti ts«

,9 9(1 80.20
Jslo — K t

IU 98/20 00
Gênova — t..

i í25/i na
Berlim (marro hlnq.)

18.75/19.25

3U 6b

51.4640/5^ 41bl

2)9.00/39.25

0.25/1.1)0

139.00/141.00

Iti 90780.2L

19 98/71).(X

I /25/Í.77b

18.37/18.62
í'i)ísfí !.'. Vali ires

Funcionou a Bolsa, ontem, com nio-
vimenlo nlivo c com operações regu-
lares. As apólices da União, au por-
luclor, estiveram», em posição estável,
ruiu as jaulistas calmas c as minei-
ias sustentadas. Fecharam as obriga-
ções de guerra fracas e em baixa,
tudo como sc encontra adiante :

VKMIa> KKAI.I/.AOAS UMHI

5.BUENOb AIRES,
4 viola, .obre
L^mues. i/venda —

P./í 
LóndiVy i/compra —

P./t 
Nr.vi Yurk l/venria

P./USS 100 1.395.(10 1.395.00
i\ Vork. t/rompra

. — P./USS 100 ... 1.394.50 1.394.50

Ahert

39.11

39.05

Ferh

39.11

39.05

MUN Th \ lUKU, 5.
A rista, .Ahrr :
L»>ni1i«>s. t/venda —

f lt ..
Oinrtiet,,' t/r«impra —

P./t .
Nova Yoru, t/venda

P./USS 100 .':, .
Nova YnrK. t/rumpra

P./USS 100 ...

LONDRES, 5.
A vista, sobre :

Nova VorK — 5 . .
2.7862/2.7S75

Pari» - t.
972 IX), 973 CO

Bruxelas - l I1
139.90/140.00

Amsterdâm - t,
10.56/10.5650

canada - S .
2.7362/2.7375

klBtucbimii - t K.
14 485U/14 4950

Berna - t b .
12 2150'12.22

Copennagúé L
19 3325/19 3425

Ahert

I.U0

6.50

Feeh

l.Oli

S.50

268.00 268:00

267.00 267.00

Abert.
Vend.

Fech.
Comp.

2.7868/2.7875

972.00/972.50

139.90/139.95

10.56/10.5650

2.7362/2.7368

13 4850/14.4950

12.21/12.2150

19.3325/19.3425

Anollre» ceralF :
9 D. E.mis., port

55 idem 
60 idem
10 Mem .•;
22 lilcm

4 idem, Emp. antigos ..
33 idem

10K Idem
3U Idem
14 lilem
20 Idem  

obrigações :
3 i'es. Naciona;, 1930 ..

17 idem
Guerra. CrS 200

7 ldcm, Cl ir 50U, .. ..
423 ldcm, CrS 1.000, .. ..

ldcm, CrS 5.000
13 ldcm .. ..

Estaduais — Apls. t
1 Minas, Populares .. ..

45 Minas, lf34, 1. série ..
43 ldcm, 2« séérie

109 ldcm
13 Idiím
25 ldcm, 3» série
35 ldcm
00 Rod. E Rio, C/juros

.de maio, p. F. .
50(1 Sân Paulo, Unificadas

SD ldcm
237 ldcm, Uniíorjnísádãs ..

M. do 11. Federal :•J Emp. 1904, port
25 ldcm — ÜlUfi

203 Idem - 1914
M. fios Estados :

50 B. .-Iorizonle — TH ¦¦
1 Niterói, õíd, CrS 600,
Bnnriis — Açftet, :
1 Brasil, CrS 200

1025 Crédito Pessoal, — CrS
100,00 - Pref. .. ...
Companhias :

5 Brás. cl(» Instai, e Mon-
lng., CrS 1.000, C/40%

1S00 Butiá, CrS 100
534 Casa Domingos Joaquim

da Silva, Máleriais para
Construção, CrS 200, ..

392 F. e L. de Min. Ge-
rals, CrS 200, port. . .

250 Mesbla, CrS 200, antigas
194 Mot. U. Com. Impor-

tadora, CrS 200
61 B. Mineira, pt., CrS

1.000,00 
250 Sid. Nacional, CrS 200,

Debentiires :
Bco. Lar Brasileiro —
crs 200. s% .. ;.'•¦; 

'..
960 Cia. Duras de Sanlos,

CrS 200, 7 To . . ...
Cia. Telefônica do Esp.
Santo, CrS 1.000,- OTó
Alvarns

220 Letras do Bco. da Prel.
do O. Federal — CrS
1.000,00 — TTc .. ..

Cl»
720,00
722.00
723,00
725.00
730,00
670,00
673,00
685,00
692,00
695,00
710,00

825,00
830,00
152,00
3S3.'.Ü
770,00

3.850.00
3.855.00

300,00
150,00
125,00
126,00'127.00

129,00
131,00

542,00
620,00
622,00
S50.WI

520. uO
185,00
186,00

620,00
560,'JO

615,00

130,00

400,00
35,00

300,00

180,00
305,00

200,00

1.730,00
192,00

203,00

16S,00

1.000,00

780,00

Ai.fti "aladual». :
Minas — dec. 1.17'í
Minas, pt., 7% .
Id. sorteio, 1» série
idem — 2» série,- 5%
Idem — t» série, 5%
M. Gerais, 59b, emp.

populai
Keeupeind , 2» série
Liem, Rec. 3" .série
Sfln Paulo — 5% ..
Liem — Unlf., S%
Unificadas — 6% ..
Pernambuco, 5% ...
Rod. E. Kio, 87o ..
E do Esp. Santo,

8%
Prel de B Horl-

zonte — TH ....
tirei; J. de Hora, 9%
tílc-lnliracãii dc lis-

tndo do Rio, «%
R'jil. R. ü. Sul. H%
Piei Uc Niterói —

CrS 600, - 5%
ldcm, CrS 200, 89r.
Pref. de Campos, S9ó
Pref. de Campos, 8%
Peliópnlis CrS l.OOti.

TH ....'.
ApAI municipal. :

Emp. lfJUB. 6%, pt.
Emp. 1931, 6To, pt.
Emp. lá)".; ti<!o 
Dec. 1.535';
Emp. 1914,
Emp. 1904,
Idem, Nom.
Der. 1.550, T7o
Dec. 2.097,

Açftcs ile
Pret. du L/
Purl dn Bra.sii
Comércio — Nom. ..
Rihelio Junqueira ..
Andiade Arnaud
Crciliti) Real de Min.

Gerais 
Predial E. do Rin .
Dlsl. Federai, inleg.
ldcm. C/50%
Nar. do Trabalho ..

7%
6%,
5%.

PI.
Pt.

i % ...
lt iiiiiii.. :

Federal

643,00
560,00
151,00
126,00
131,00

dOO.OO
620,00

205,00
855,00
620,00

51.00
542.00

620,00
551.00

KiO.OII
920,00

Dbl,,()0
170,00

850,00

665,00

190,00
145,(10
177,00
174,00

460,00

190.00

510.00
195.00
700,00

480,00

160,00
80,00

040,00
550,00
149,00
125,00
130,00

625.00
203,00
848,00

50,00

450,00

615,1)0
450,00

900,00

150,(111
830,00
845,00

185,00
142,00

172,00
185,00
520,00
450.0I1
170.00

350,0(1
HSti.tK:
490.00

270.00

98,00

»'m., i-i» o. horçB «
Luz 

ü M. Eletricidade —
Pref

Cerv.i-Brahma, Pref.
Idem — Ord
Inn Brás. dt Meias,

: Ord. . 
usinas Nacionais. ...
Mesbla 
Idem — Movas
Paraf. Santa Rosa
Ferro Brasileiro
Forca e Luz de Ml-

nas Gerais
Fôica e Luz Nordeste

do Brasn ....
Docas da Bahia .....
Brás. de En. Elétrica
Forca e Lua do Pa-

raníi
Para lusos Sla. Rosa
.ii iusa Cru»
Marvln
Martins Ferreira ....
Ultragás,. Pref
Panair 
tribuna da Imprensa
Forca e luz de Ca-

taguazes
L,. Raul Leite, P.íí.
AVhite Martins
Clm Vale Paraíba ..
Refinaria Un)»i
Vale do Kio Doce ..
Predial i orcuvado ..
Gás Esso 

De.henlure* :
Duras dc Santos, 7%
Lui Brasileiro 
ld.'in, 2» série 
Anta. Paulista, 8%
Cerv. Brahma . . .
Hi téis Paiace. 7% . .
Força e i.u? Nordeste

rio Brasil, 7%
Sm Min. «lc Elelrici-

dade — 9% 
Irf-t hln.itei árias :

Ba mi da Pref. do
Dlst. Federal 

Brasil

n..\islenciH   lb.,x>2
190,00 190,01 (.ntavAes poi IU quilo» : — Fibra

lunga — Seridó, tipo 3, CrS 355,00 a
150,00 360,00; tipu 4, CrS 345,00 a 350,00.
650,00 Fibra média — Sertóes. tipo â, cril
650,00 110.00 a aib.Otl; tipo 3. CrS ^85,00 a

•Wii.Ut ceara, tipo o, nominal; «ip< o,
020,01, CrS 275,(10 • » Í80.00 Fibra curta -

 Matas, tipu 3, CrS 235,01 á 238,00, e
300,00 Paulista, lipo á, CrS 210.00 a 212,00.

EM 8. 1'AULO
255,00 S. PAULO, 5.
280,0(1 CONTRATO «C» (por 15 quilos)

155,00
660.00
660,00

1.100,00
310,00
3110,00 .
270,00
300,00

190,00 180,OC

160.00
610.00
200,00
¦200,00
270,00
4O0.00
330.00
300,00

85,00
«•50,00

140,00
800,00

300.00
—— l UMI.IHI

600,00 520,00
10.000,01!

250,00

120,00
580,00
195,00

190,011

140,00

SlXl.üt

VIDA BANCÁRIA]
Dr. Almerio de Lemos Bastos
í!lrur*i» Geral — Deencas de Senhoraa

 Partus — Tratamento Pre-Nalal

170,00
199,00

190,00
5.020,00

750,00

650, LO

170,00

168,00
198,00
198,00

Nac. de Descontos
Lav de M Gerais
Mercantil ric Rio de

Janeiro 
Ecm Nacional ...
Moreira Sales 
Brasil
Operador
C. e Agric. do Brasil
Boavista 

<1ai» de Segures :
Pitividenle 
Argos Fluminense . .
Confiança

Cia» de Tecido» :
cunl. industriai
Prog. Inauitriai ....
América Fabril ....
rctrupulltana - port.
Prug de Valença ..

i luiruvario ....
Brasil Industrial ...
Nova América 

E. dc Ferro :
Minas São Jerônimo

— Ord  37,00 35,511
idem - Prel ...  65.0(1
Paulista - port. '.. ' 165,00 160,00

Cias diversas ¦
B. Mineira 1.740,00 1.725,00
Docas de cantos, pt,  192,0(1
D rie Santos. Nom. 190.110 185.00
Buliá  37,00 33,')0
Sid. Nacional  192,00 190,00

MERCADOS

200,00
550.00

130,00

2.000,00

5.500.00
3.000,00

nljll.lio
650,00
300,00

2S0.00

450,00

200,011
015,00
200.00
220,00

850,00

23U.UU
oOÕ.OII

200,'A
I 5110,00

400.C.Ü
250.1)0
500,00

780,00
900,01

Stock Gxrhange de
Londres

LONDRES, 5.
TÍTULOS HIIAfclI.EIItOS

30. 0.
42.10.

37. 0.

80. 0.
4.10.

7.19. I)

Ul. u. 0
0. 2. 6
2. 1. 4
2. 4. 6

0.12. 9

2.19. 0

Café

DODGE
Vende-se um, lipo 1349, ótimo es-
tado, rádio, relógio, banda bran-
ca, etc. Ver e trator avenida En-
genheiro Richard 10% — Grajau.

OFERTAS OA

D. Emls., purl. ..
Idem — Caut
Reajust. — 5% ....
Jbias do Porto, 5%

Obrigações :
Tes., 1921, 7% 
Tes., 1930,' 7% 
Tes., 1932, 7% 
1'es., 193b, 1% 
Ferroviárias, 7% ...
Guerra, CrS 100, ...
Guerra, CrS 200, ...
Guerra, Cr$ 500, ...
Guerra, CrS 1.000, ..
Guerra, CrS 5.000

BOLSA
Vend

724,00

S30.ÜÜ

850,00

385,00
765,00

Comp
720,00
690,00
752,00
670,00

810,00
825,00

k 022,00
030,00
845,00

76,00
150,00
383,00
760,00

Esse merendo funcionou, ontem, bem
colocado e firme, porém, sem altera-
ção nas colações. Os possuidores >lo-
ram ao tipo 7 a base anterior de
CrS 166,00, pní 10 quilos, e durante
os trabalhos negociaram-se 1.743 sa-
cas.

Fechou inalterado
COTAÇOO TOU 11) UlIlLOt»

Tipo 3 . 175,60 |, l'ipn, 6 . ltò,40
Tipo 4. . 173,20 |! Tipu 1. . 160,00
Tipo 5 . 170.80 I 1'ipo 8 162.00
PAU IA - Esl. rie Minas : ralé co-

mum, Gr$ 16,60. Idem (inn, CrS 19,05.
Riu — Caie

3.880,00 3.860,00

Doenças do Aparelho Digestivo e da Nutrição
Obesidade — Magreza — Anemia — Diabete

Consultoria: — Avenida Kio Branco, 257 — Saln 309.
Dias úteis — Horário: dns 17 às 1» horns — Tel.: 52-37(18.

UR. HERIBKRTO R. FONSECA — Médico Niftrologro.
¦ ¦ Consulta só com hora marcada. 

Estado do
CrS 17.80.

Entradas :
Leupulriinu 
Central 
Regulador Esp. Santo
E. de Rodagem 

comum,

TERRENOS DE PRAIA
PREÇO  Cr$ 6.000,00
PRESTAÇÃO  Cr$ 100,00
Vendo na mais linda praia dn Estado do Rio, em Niterói, a 40
minutos das Barcas, ótimos lotes de 12 x 40, nas condições acima
mencionadas, sem entrada e sem juros. Para melhores informações,
plantas, fotografias e reservas de lunares, em nossa condução,
para visita ao local, no Rio, a avenida Presidente Vargas, 529

8' andar — Sala 311 — Tel.: 23-3990. ou em Niterói, à rua
.losé Clemente, 43 — 2» andar — Sala -2..

Total 
Do lv do mês ...
Do lv de Iulho ...
Idem, ano passado

Em lm nines :
America rio Sul .
Europa 
CnlioltiRcm 

13.601

13.601
28.914

5.028.437
4.302.342

2.000

68.081

KNGKNHO DK DKJNTKO
Vendo à rua Doutor Niemeyer n. 267, casa de frente térrea e

sobrado independente.

Preço para o conjunto: Cr$ 400.000,00, sendo 20% à vista
restante a prazo de 10 anos.

Tratar com IRIO SILVA, na Imobiliária Lemos Ltda. à
Av. Nilo Peçanha, 26, sala 701, Tel: 42-9506

e o

Total 2.000
Du lv rio més 5.320
Du 1m de Iulho  4.402.500
Idem, nno passado  4.002.645
Existência  .724.323
Cale despachado para em-

barques '.
Cate entrado ooi caminhões,

desde lv de julho  3.291.203
Consumo local . ,.. 

1.050

Idem, Interior
<IAI'K' A TfcICMO

Contrato «A» (pnr 10 quilos)
Abertura Vend. Comp;

Junho  169 60 167.70
Julho  170.20 160 00
Agosto 171.70 171.00
Setembro  172.50 171.50
Outubro  173.00 171.r)0
Novembro  173.40 172.00
Vendas  500 sacas

Mercado firme.
||*rhamento Vend. Comp.

Junho 168.90 168.50
Jullio  170.40 1H9 6U
Agôsiò  172.00 171.00
Setembro  172.50 171.80
Oulubn  172.80 171 60
Novembro  173.80 172.(0
Vendas .  1.000 sacas

Mercado firme.
KM SANTOS

SANTOS, ft.

Conversão, 1910, 4?o . . . 49. 0.
Emp. du 1913, j%  48 10.

Estaduais :
o. federa!', 5% macl
Rio rie Janeiro, 1927, 79i
Uama, 1928. 5%

Titiiliis diverso», :
San Pediu Improvements
BanK ul Lonrinn
Sàn Paulo Gás Cv. Ltda.

(Nominal)
ca ales & Wueless Ltda.

ordinárias
Ocran Coal & Wilson Ll.
Imp. Ch. Jnduslrics Lt.
Lloyd's Bank Ltda. «.A»
Sao 1'aulu Railways Cv.

Lldá. (ações de 10 shil-
llngs) 

Riu Flour Mills tt Grana-
naries 

TÍTULOS ESTttANÜElKOüi
Consols, W-%  57. 5. 0
Emp de Guerra Brita-

nico, 3\í%, 1935-47 .. 74.10.0
Shell Transp. Trading -• 4. 9. 4
Canadian Eagle Oil  1.10. 7
Roval Dutch Petroleum.. 28.12.6

DIVERSOS
Maio, 1953 .....198 90 198.9(1
Vendas   
Mercado  Parai. Parai.

Contrato «O» Abert. Kerh
Mercado  Calmo Calmo
Junho 201.90 200.1)0
Julho 201.40 201.20
Setembro  201.80 201.60
Dezembro  202.90 202.80
Janeiro, i952  204.00 203 70
Marco, 1953  204.70 204.70
Mato, 1053  205.60 205 "0
Vendas  500 750

NO ESP, SANTO
VITOK1A, 5.

O preco do disponível, tipo 7—8,
CrS 155.60, pot 10 quilos.,

Posição calmo.
Nn preço arlmn bâo esta incluída

a taxa no' imposto sobre vendai, »
consignação

EM NOVA YOHK
NOVA YORK, 5.

Contrato «S» Alierl. fedi.
Julho  52.70 52 75
Setembro  52.20 52.18
Dezembro  51.40 51.S9
Março, 1952  51.05 51.03
Maio, 1953  49.90 50.(3
Vendas ...'   17.250

Na abertura — Anenas estável, rom
baixa de 4 a 26 pontos. Nn fecha-
menlo — Estável, com baixa de cimo
a 14 pontos.

DISPONÍVEL
H«i.le Ani

Santos imole) ;
1'lpi. Santos, n. 2  53 00 53.11'
Tipo Santos, n. 4  52 50 52.51)

itsti Ita menle mole) :
Tipo Santos, n. 2  53 25 53.25
Tipu Santos, n. 4 .... 54.25 54.15
Tipo Rto, n. 7  47.75 47.75

RASE — Tipo 8
Meses Ahert. fech.

Junhc  n/e. n/c.
Julho  281.00 283 Wl
Outubro  290.00 290 UO
Dezembro  292.00 294 IU
Marco, 1953  295.00 295 1»
Vendas   46.000
Mercado  Esl. Esl
DISPONÍVEL Tipo 4, CrS 290,00:
tipo 5. CrS 2811,00; tipo 6, CrS 251,00

É..M PERNAMRtKX)
ItECIKE, ã.

ColacAen pui 10 qullu* i
«Compradores»; Matas. 'Upo 5, 2SO.00;
sertões, Jpu 5, 340 0ü.

Posição • estável.
kntradas   —
Do lv setembro  145 944 140 «44
ExpnrtaçÃn   
Existência  12.511 13.211
Consumo luca) 700 70(1

GM NOVA VORK
NOVA YORK, 5.

Entrei;» Abert Kech.
Em julhu  40.11 39.65
Em outubro  37.33 36. UO
Em dezemoro  37.00 36.«4
Em março  36.86 36 53
Em maio, 1952  36.67 36 33
Em iulho, 1953  36.18 35.85
Am. Sp. Miri   41.10

Na abertura — Eslável, cum alta
de 8 a 13 ponlos. No fechamento —
Estável, com baixa rte 22 a 35 ponlos.

( acau
NOVA YORK, 5.

Entreiras Abert Fech.
Em julho  36.75 36 69
Em setembro  37.00 36.88
Em dezembro  35.35 35 03
Em março, 1953  32.35 32 10
Em maio, 1953  31.99 31.93
Vendas Ü17 contratos

Na abertura — Irregular, cum baixa
rie 3 a 34 pontos. No fechamento —
Eslável, com baixa de 26 a 45 pon-
tus.

Trigo
CHICAGO. 5.

FECHAMENTO
Preco, por tunthell Hoje Ant.
Julho  2.3350 2 31S7
Setembro  2.3525 2.3412

Gêneros
O mercado rie

funcionou, ontem,
vlmento ;

Arruz (sacos) ....
Açúcar (sacos) .
Feijão (sacos) ..
Milho (sacos) ..
Farinha «sacos)
Banha (caixas)
Cebolas 'caixas)
Charque (fardos)

gêneros de consumo
com o seguinte mo-

IStitr
26.101

255
4.585

80' 20
7.036
1.718

salda»
18.340

5.^50
2.110
1.230

980

Instituto dos Bancários
PROCESSOS DESPACHA UOS
TELO DELEGADO REGIONAL

BENEFICIO — ENFERMIDADE:
Concedidos: Llgia Silva Cavalhal —

Josef Breuer, — Amália Silva — Nél»
son Gonçalves — Almir,da Costa Dou-
rãdo — Antônio Domingos da Fonse-
ca — Júlio Arcierl Filho — Canos
Alberto Nunes Cosenza — Alfredo RI-
beiro — Napoleão da Silva Nogueira
—-Tiers Paulu Bandeira — Llneu Boi-
ges de Morais — Sílvia Lopes da Sl!-
va — Moacii Casemiro ''a Silva —
Antônio Lopes Tavares — Romuaído
Ycrturell -Felraglla — Isaura Pinto ric
Franco — Milton Avelino Travasos -
José Paulo Lana — Luis Mart.nez
Nalârlu — Miguel Firmino de Alínel-
ria - Teresa Maria Rech - Lenca^let
Wilmaii — Ormlndo Inácio de Pousa

Jusê da Rocha Gomes Filho —
José Vialcio de Almeida; rrorrogarios:
Floriano Peixoto Guimarães — Orlan-
rto Gca Caldas.

Notícias Diversas
PÁSCOA DOS BANCÁRIOS

Comunicam-nos:
«•No próximo dia 12 de junho, ceie-

bra a Igreja Católica uma de suas
maiores festas — a rie CORPUS-
CHRIST1.

Nesle dia, relembra ela, de maneira
particular e tória especial, a Institui-
ção da Sagrada Eucaristia.

E' testa móvel que ocorre, todus os
anos, 60 dias depois do Domingo de
Páscoa e 20 dias após a Ascensão.

Foi essa grande data ia Crislan-
dade que os bancários «lesta '¦apitai,
escolheram, desde 1939, para a rea-
llzação dc sua comunhão coletiva.

Em 1952, relebrar-se-á, a 14» Pás-
cria dos Eanrárlos.

O programa completo da granle su-
lpnidade será o seguinte: dias 9 e 10,
ãs 18 horas, conferências preparntó-
rias na Igreja de Nossa Senhora Mãe
dos Homens (rua da Alfândega, 54);
dia 11. às 18 horas, terceira e úlli-
ma conferência preparatória na Ma-
triz da Candelária, onde haverá Iam-
bém • confissões, de 10 ás 14 !.oris e I
a partir das 17h30m; dia 12, kt
ShMOrh, missa e comunhão da classe
bancária, na Igreja da Candelária

Os trabalhos são organizariis e
orientados por uma comissão rie fon»
cionnrios rto Rnnro rio Brasil, r-ontan-
rto cnm a colaboração rias moças ria
.IOC Bancária e rie representantes ire-
rienciados em todos os estabelecimentos
desta capital.

Trata-se rie movimento espiritual rie
âmbito nacional, pois. no mesmo rila,
se relehra a Páscoa rins Bancários tm
tórias as capitais rios F.starios •; <>m
granrie número de loralidaries rio In-
terinr.

Essa ocasião é a melhor oportuniria-
de para torios os empregados católi"ns
dos estaheelrimentos de ríriito cum-
prirem seu dever, satisfazendo o pre-
ceito da comunhão anual»

SOCIAIS BANCARIAS
Transcorre, hoje, os aniversários dos

i seguintes associados da A. A. Bar-
co do Brasil:

l — Darlo Cardoso de Brito

lênv, Adào Campos da Rosa - Pírlo
Alegre: Luis Correia Logulo — Firmas
Divtóèndos; Almir da Silva Leal --

Super. Moeda Créri.; Milton Aponte -

Catanduva; Antônio de Macedo Cer-
aueira - Belo Horizonte; PaMno
Montenegro Rocha - .^W&Wg
Coelho Messedcr - Salvador4nJg£
Ubiratan de Brito Coelho - Sobral,
Ramlro de Sousa Silveira — Matr.
Bandeira; Holbeln Oliveira Menesesi -
Fortaleza; Carlos de Meneses Fere-
ra — Alfenas; Paulo Gonçalves Cai-
doso - Secex; Celso Machado Pereira
_ SSo Pnulo: Ernesto Giancristoforo
— Dep. C|C; João Costa - Cominq.:
Jorge Pessoa Mendes Secon -5»; .use
Vieira dc Andrade — São Paulo; Lou-
rival Seabra Monteiro — Decon; Pau-
lo Estêves Cristo — Itaqui; .Tose la-
vnleanti Rocha — Campina Granrie:
Gilberto Pais de Lemos Lessa j— Su-
permoerc.

ASSEMBLÉIA, UR
Ulfcrtamente. 13 àa IB

¦Abados). — Tel.

— 7°.
(«xcetn aa»

22-IMI».

Francisco de Almeida
Santos
Cí.í UIA)

t A família de FRANCIS-

CO OB ALMEIDA SAWTOS,

agradece a todos que a con.

fortaram por ocaslftn do «eu fa-

lecimento e convida para a mlsaa

dc l.v «11», *lue em *rvtiAg,la a sua

alma, mandará celebrar amanha,

dia 7, sftbado, àa 9 horas, no al.

tar-mór da igreja Ia Candelária.

Antecipadamente agradece.

CARLOS TAVARES DA COSTA
!l

7? DIA

O sócio Virgílio Bruno da Silva e os auxilia-
- res da Firma C. T. COSTA & CIA., convidam as
I pessoas amigas para assistirem à missa, que por al-

ma do seu pranteado chefe e amigo mandam ceie-
brar no altar de Coração de Jesus, na Catedral Metropo-
litana, no dia 7 do corrente, às 9 horas, e desde ja agra-
decem aos que compadecerem a êsse ato religioso.

CARLOS TAVARES DA COSTA
Homero 

Borges e senhora convidam os pa-
rentes e amigos, para assistirem à missa de 7? dia,

que, pela santa alma do querido e nunca esquecido
amigo CARLOS TAVARES DA COSTA, mandam

celebrar no altar de Nosa Senhora da Cabeça, da Ca-
tedral Metropolitana, no sábado, dia 7, às 9 horas da
manhã.

Antecipadamente agradecem.

— Be-

JOSÉ MAIA
(V ANIVERSÁRIO)

A família de JOSE' MAIA convida
seus parentes e amigos para assistirem
à missa que manda celebrar por seu

querido JOSE', amanhã, sábado, dia
7, às 10 horas, no altar-mor da Igreja de Sao
Francisco de Paula.

I

d^fail^áti

7  47.75

Açúcar
O mercado de «cucai regulou, ontem,

firme e com os preços Inalterados.
Sacoi

'.'.'.'.'.'. 
1.360

Entrada» :
De Pernambuco ..
Do Estado do Rio

mmtoú
GAVÇAU-

QROTRIAN-STCINWEG

PETROF
Temos para
pronta entrega estes

nfamaclos pianos,'
nos tipos armário c

cauda, cm diversos

modelou c BittlÓBi

í
r^S*_\^y^_^_M mWi

|| 1 1 II J

'Pro»Rio

tlüilfoVi nmm» f*"

VENDAS
PÊLO

CRÉDI» MESBLA

Tipo 4 (mole) ,
Tipo 4 (duro) .
Tipo 5 (duro)
Mercado 
Embarques ...
Entradas 
Existência ....
Saldas 

Contrato «B»
Junhi
Julho

Hoje
195.50
193 50
190.50
Calmo

11.840
18.006

Aat.
195 50
193 bü
191.00
Calmo
19.896
20.004

1.739.61H 1.733.446
23.029 2.7SS

Ahert Keeh.
 190 90 190 9(1

194 9U 194.911

Tolal 
Saldas 
Existência 

CntncêCH poi AO qulloi i
Branco sristal   21ü.Hi
Cristal amarelo  i92 lu
Mascavtnhf.  188 00
Mascavo  170.OU

RM PERNAMBUCO
RECIFE, 5.

CotHffiP» pm HU «illlluf, :
Usinas de primeira  200 00
Cristal  158. OU
Demerara  142 2U

Posição : estável.
Entradas 
Üci 1» setembro .. 6.048.912 6 1)48.912
Exportação 95.000
Existência  846.679 844.679
Consumo local .. 2.000 2.000

HAROLDO AGUINAGA
Hilton Machado, Cláudio Hoelck

e Adolpho Olinto Guedes de Brito,

profundamente consternados pela
irreparável perda de seu amigo HA-

ROL.DO AGUINAGA, convidam seus ami-

gos e parentes para a missa que, em sufrá-

gio de sua alma, farão celebrar, amanhã,
sábado, dia 7, às 8h30m, na Igreja de Nossa

Senhora da Candelária.

Dr. Haroldo Aguinap
.,?>

Atswdân

Setembro  198 4U 198.40
Deiembro  198 70 198 7u
.laneiro, 1952  198 90 198 90
Marco, 1953  198.90 198.9U

Esse mercado funcionou,
tenladn e com os preços

Entrada» .
Ue Cabedelo 
Dn Ceará
De Natal 

ontem, sus-
inalterados.

Fardo*

1'ntnl
Saidas . 326

AVISOS FÚNEBRES

BELISA FALCÃO VARGAS
FALECIMENTO

Sua família comunica seu falecimento, ocorri-
do ontem e convida seus parentes e amigos para
o sepultarnento, hoje. às íl) horas, saindo o fórc-

tro da Capota Real Grandeza, para o cemitério de São
João Batintn.

4±A

T

BELMIRO BRÊTAS

MESBLA
Pu* tio \>a,tfl'ii W M wmmwwm

I ,h0| ,jt I liiri.ii • Mu* ViWi t)'J K'w üioihu, Mi/3

(MISSA llll 7* DIA)

Milllii UrAÜMi OmiiiIiIii tVilKlli'1' •• Ilillllllll. Itliy \Vw»iH'i
<¦ Ilillllllll. Lul/ UiHI/Hllii 1'ii'lir. II Ilillllllll. Ikmii.'U Mi"li"
•I,. Ariiiijn s liinilllii, l»i'iillnilii Brllmi l Imnlllii. ili'; Aijiiilliiliii
ll^lii* f liuiilllii, 1 r*t*n lniiii'iiliiilii (iiunniilr), ilf, llfllm' nin
Pdl i< i miiiii iviiiliirliui 1'Hri'lin •¦ fiiiiiillii, 1'HrliiN 1'liHIMlin

.'•''.¦ ¦ Ilillllllll M llflIlNU |.illl'llf|Oi, Illll» llllllll IIIHIt N lllltul
•íi. 1* ilin ilii »i«ll mi. llil.i «• ImiiiImIhhi MII,MIMO, i|tiM MMJWw

I.i Illll»'. (Mil 11, «l»Mll l»'ltll, im Nlior-mui' 'In llml »"' ¦•« 'W
Hwn iii' riMiH, a* Mi iiiim* iwNlfl ju ammH. •«• w*
jllimWIII i *«»H rtln lHllll'1*'».

^^a™»wt

iiiiii

A "Nacional Transportes Aéreos
sensibilizada pelas manifestações de

pesar recebidas pelo falecimento de
seu diretor, DR. HAROLDO AGUl-

NAGA, convida seus amigos e parentes
nara a missa que, em sufrágio de sua alma,
fará realizar amanhã, sábado, dia 7, às

8h30m, na Igreja de Nossa Senhora da

Candelária

Haroldo Aguinaga
Dr. Êrico Souto Filho, major

José d'Ávila Souto e Lourival Santos
de Almeida, pesarosos pelo faleci-
mento de seu primo e amigo, DR

HAROLDO AGUINAGA, convidam seus

parentes e amigoi para asiUtlrem à mlswi

que, em Hiiiriiglo de mu» alma, larao reall-
m amanha, lábiwlo, dia 7, as KhBOm, na
li»rrjn de Niimmi Henhora da (!amlelnrln

CARLOS TAVARES DA COSTA
tBelmira 

Tavares da Costa e filho, Maria José
Tavares da Costa, João Tavares da Costa, Alfredo
Rezende senhora e filhos, ausentes, e Armando
Tavares da Costa e senhora, convidam os seus pa-

rentes e amigos para assistirem à missa que mandam re-
za, por alma de seu irmão, cunhado e tio CARLOS, na
Catedral Metropolitana, no dia 7 do corrente, às 9 horas,
no altar do Santíssimo Sacramento, e desde já agrade-
cem aos que comparecerem a êsse ato religioso.

CARLOS TAVARES DA COSTA
7? DIA

Maria de Lourdes Oliveira da Costa, Herbert
Philip Matheson, senhora e filhos, General Candi-
do de Araújo Oliveira e senhora, Oswaldo Resen-
de Machado senhora e filhos, Fernando Willem-

sens da Fonseca e Silva, senhora e filhos, José Eulálio
de Oliveira senhora e filhos, convidam seus parentes e
amigos para assistirem à missa que fazem celebrar em su-
frágio da boníssima alma do querido CARLOS, esposo,
pái, sogro, avô, cunhado e tio, amanhã, dia 7, às 9 ho-
ras, no altar-mór da Catedral Metropolitana.

Agradecem desde já aos que comparecerem a êsse
ato de piedade cristã.

Carmelina Duarte Nunes Lamaignere

t 1» ANIVERSÁRIO
família con-Pedro Caetano Duarte Nunes e

vidam os parentes e amigos para a missa a ser
rezada na Catedral, às 8 horas, do dia 7 do cor-

rente, no altar do Santíssimo Sacramento.
Antecipadamente agradecem.

t

wj^

*

Manoel Tavares Adão
Laurinda Ferreira Adão, Hilda Ferreira Adão,

esposa e filha, convidam a todos os parentes e
amigos para assistirem a missa de V dia, que se-
rá realizada, em sufrágio de sua alma, no dia 9

do corrente, às 8 horas, na Igreja São Sebastião (Capu-
cbinhos), à rua Haddock Lobo; desde já agradecem a
quem comparecer a êsse ato de caridade cristã.

Milda e Sônia Ketter
Mãe e Filha

(MISSA DE 7? DIA)

Luiz e Raul Ketter (pai e filho) agradecem à
todas as pessoas que os confortaram e comparece-
ram aos funerais de Milda e Sônia Ketter, e, con-
vidam para assistirem à missa de 7? dia, que a As-

sociação dos Repórteres Fotográficos do Rio de Janeiro e
T V TUPI, mandam celebrar, no altar-mór da igreja da
Candelária, dia 7, sábado, às 11 horas.

BENHUR MADRUGA MADEIRA
t 

Manoel 1'aulo Madeira * família, convidam MHift |i»-
ranter. e amlffoa para BMdstlrem à miima, quo por alma
do aeu filho, Irmão, cunhado n tio HKNI1UR, falecido no
acidento ocorrido em Manáiu., com o avião do Loide Aéreo
Nacional, mandam celebrar amanha, anbado, dia 7, ¦¦ ¦

hora*, no altar-mor da Matri/, de Nomü Senhora da -CoiioelCBO
Aparecida do Meler (Cachambi). Antecipam auradeclmenlo» »
todoa o» que eomparecerum a anuo alo de fe crluta.

Maria thereza Fernandes de Sá
ITIierivliiliii)

limil VflMIinilH il" K". '"•I'"mi «• flllliiki 1'iilivlilMlll -'**"
parente» <¦ HttttitoM imm nnkUlIhMii a iiiUm iiiih BU*«»'I',M!
¦'('Muni imi' hÍiiiii iii* min luemiuefUel mãe, mi|rn «• "*"
Illlllli/IMIA, ÍiImIiIm em Mhiiaii* - ríalmln ilu AtM/O"
nn», nu -ii,. 14 de mnln |i ílwlu, o nin lera Iiinni' '"¦

knlimlii, ilin Ji ak « ImrHk, mi d i> h« rip »••»««• Animiln »!*»» Vulnf*,
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Galeria dos Vencedores
" 
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"GRANDE PRÊMIO PREFEITURA MUNICIPAL"
Tévere e Jocosa os mais em evidência nos 2. 0Ò0 metros — As prováveis montárias e cotações

— Os aprontos de ontem na Gávea
PntKiKAMA

APRONTOS DE ONTEM NA GÁVEA

CONSIDERADO — (D. Moreira), ganhador da 2.» carreira de domin-
go passadoi quando demonstrou bondades. 

/''' WbW WM-- ~'x.

Êiv. a^^RMrte^H^s8l||JM^T.'^^g'^Hpa
fl*. * *.** itó^.i«s_*i^er& «*aj HH ^ffl ^
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TfiVSKB e .IOCOSA são os mais
cotados ao triunfo no Grande Pré-
mio «Prefeitura Municipal», prova
clássica a que iremos assistir do-
mingo próximo va Gávea.•

Com um «campo» seleto r. que po-
derd agradar aos turfistas, dado o
equilíbrio de forças será corrido (sse
grande prêmio. ...*

Os programas organizados estão
despertando as atenções dos turfistas
que esperam apreciar boas carreiras.

m
PKOUKAMA. MONTA Iti AS
PROVÁVEIS B OOTACOES

PARA AMANHA
-o—

19 PAREÔ — AS 13.30 HOHAS — 1.601'
METROS — CR$ 40 000,00.»

KS. Cts.
1—1 FUNDAMENTO, A. Araú-

JO . .  56 20
2 JAZZ, D. Silva SS 60

2—3 PARIS, C. Calleri ... 56 40
4 MUCHACHO. R. de Frei-

tas Filho *. . 66 40
3—8 GOOD FRIEND, J. Graça 86 40

6 QUATRO FONTES, Paulo
Fernandes 64 60

4—7 BOLA AZUL, L. Rlfionl. 64 60
8 ODILON, A. Portilho . . 56 35

—O-
2» PAKEO — AS 13,45 HOKAS — 1.400

METROS — rnç 40 000.00.

MONTÁRIAS
PROVÁVEIS Gi TOTACOES

PARA DOMINGO-u—
l? PARKO — AS 13,20 HOKAS — 1.30P

METROS — <*lt$ 55 000,00.

Ks nt»
1—1

Mnrllns .
nao cor-

66
56

58 —

HOM.HS KLKKT, K. Cas
tillo 

2—2 OJER1SA. H.
3 MORENINHA
rerá

3—4 GOI.OKN FLIGIIT, César
Calleri

5 MARATIMBA. J. Tinoco
4—6 ORAC1A, A. Nahid . . .

7 MACEDONIA. A. Ribas .
—O-

3» PAKEO — AS 14,111 HOKAS — 1
METROS — CRS 50 000,00.

1—1 1TAPORANGA, L. Dlaz .
2—2 AL QUICA, L. Rigoni ..
3—3 FAIR CLEOPATRA, Oli-

viu Macedo 64
4 AVE ALTA, E. Castillo. 54

4—5 SENZALA, J. Marchant. 54
6 VALENTINE, F. Irigoyen 54

-O—

Í9 PAREÔ — AS 13.45 IIOKAS -
METROS — CRS 50.000,00.

1—1 DEMON1CO, J. Portllho .
2—2 CURRAGH, F. Irigoyen .
3—3 EL GARBOSO, E. Cas-

tillo . . .' 
4 SORRISO, A. Araújo ...

4—5 PALMER, L. RiRonl . .
* LAIUS, R. Martins . . .

Ks. nts
64 20
54 20

40
30
GO
50

1.501

Ks. Cts.
55 20
55 20

55 40
55 60
55 40
55 40

49 PAKEO — AS 14. !5 HORAS — 1.500
METROS — CKS 30.030,00.

Kt. Cts
E. Cas-l—1 BUONAROTT1,

tillo
2 BATAIL1.EUR, X. X. . .

2—3 EUDORA, U. Cunha . .
4 SILÍCIO, A. Araújo . . .

3—5 ARCAME. F. Irigoyen ..
REVEUR, J. Portilho . .
FOGATA, X. 

4—8 ERNANI, A. Ribas . . ,
» MASTER BOB, X. X. . .
» LARUE, X. X.

—O—
59 PARKO — AS 15 HORAS

MIO «FREDERICO FROELICH»
— HANDICAP ESPECIAL — 1.000
Metros — cns 100.000,00.

58 22
54 50
52 40
54 4(1
52 26
54 00
52 50
64 40

?ex 40
52 40

69 PAREÔ — AS 15,30 HOKAS —
METROS — CR$ 40.000,00.

Ks. Cts.

PRÊ-

39 FAREO —
METROS

—O—

AS 14,10 HORAS — 1.200
— CRS 50.000,00.

*
Ks. Cts.

1—1 HOPE, J. Portllho ... 54 30
» REQUESTADO, A, Ribns 54 S0

2—2 BUR1L, D. Ferreira . . 54 26
3 JAMB1, S. Cftmara ... 54 60

3_4 STOR.MY. U. Cunha . . 54 50
5 BEBERIBE, X. X. . . . 54 50
8 IGARASSO, R. Latorre.. 54 35

4—7 JAIPÜ, L. Rigoni .... 54 60
CAJU. E. Silva 64 6(1
JOHIL, A. Araújo ... 54 50

1—1 IANA. L. Dia*
2 PUJANZA, J. Tinoco . .

2—3 TERZ1CA, A. Araújo ...
4 RETOUCHE, D. Ferreira.

3—5 UOGL1GHT, L. Meszaros.
6 LA GUASA, F. Irigoyen.
» KASBAH, X. 

4—7 HEROD1ADE, U. Cunha.
8 BAKELITA, L. Rigoni .
> SANS ROUTE, R. Mar-

Una 

Ks. Cita.
58 26
50 60
52 35
56 30
52 50
52 26
49 26
4» 50
56 40

50 40

Pierre Vaz não virá
ATLETA, alistado no Grande Prê-

mio «Prefeitura Municipal» iria ser
montado pelo jóquei Pierre Vaz.
Tendo sido suspenso em São Paulo
até o dia 9 do corrente, não poderá
o jóquei patrício montar aquele pen-
sionista de Pedro Gusso Filho.

56 26
52 26
56 20
62 40

56 35
66 36
54 60
56 35

52 6U
56 50

— 1.000

Íi6
56
56
52

35
35
50
60

200

WIKOTA — (O. Ullôa), vencedora da 6.* carreira de domingo passa-
do na Gávea, quando confirmou sua anterior "performance".

Ks. cts.
t—l AVALANCHE, A. Rosa . 54 26

2 CARESSE, I. Pinheiro .. 54 60
2—3 MIDDAY t.ASS, J. Tinoco 54 26

LALINDA, nflo correrá . 54 —
ANÁH, G. Costa .... 54 60

3—6 DINOCA, J. Graça ... 54 35
DODECA, S. Câmara .* . 54 40
UFANIA, P. Coelho ... 54 60

4—9 ALVAJADA, L. Rigoni . 54 35
* AMANCAI. R. Latorre . 54 35
» LAFOGATA, E. Castillo. 54 35

—O—

4» PAREÔ -<- AS 14,35 HORAS — 1.400
METROS — CRS 40.000,00.

¦°^ .&MRÍ83?''' ¦* '-'" £'"' *SH&3 *?&'"'¦' y.xi'^' '''''ÍI^SW '¦' ¦',v\*' '¦'<¦'

1—1 CR1TERIUM, E. Castillo
» PRISCO, J. Marchant ..

2—2 NETUNIO, J. Martins . .
3 SPENCER, P. Coelho . .

3—4 FAIR BLACK, B. Ribeiro
5 ESPINHEIRO, A. Ribas.

4—6 BORLANTIN, L. Mesza-
ros 

CORONEL. E. Sllva . ..
KAOLIN, J. Tinoco . . .

Ks.
55
55
55
55
55
55

55
65
55

Cts.
20
20
30
40
60
40

60
40
80

¦$&£ 3^ grfT 3*t 3p*T ?*?
A CORRIDA DE ONTEM EM CORRÊAS

Foi êste o resultado da corrida
ontem realizada no jirodo de Cor-
relas, em Petrópoiis:

- u—

19 PAKEO - AS 13
METROS — CKS

HORAS — 1.150
12 000,00.

-O—

59 PAKEO -
METROS

AS 15 HORAS — 1.301
— CRS 30 000,00.

K*. 'As
1—1' MY LORD, J. Marchant. 54 20

2 JÚNIOR, E. Sllva ... 52 60
2—3 BORR1FO, A. Araújo . . 52 20

4 SCARFACE, P. Sousa . . 50 40
3—5 MUSICANTA, V. Cunha. 52 60

8 VISIGODO, J. Graça . . 54 35
4-^*7 ATTACKER. R. Martins 50 60

CANTINFLAS, O. Castro 52 40
REUNO, D. Sllva  56 50

—O- .
89 PAREÔ — AS 15,30 HORAS — 1.400

METROS — CRS 40.000,00.

Ks. Cts.

VENCEDOR .*
BAGUASSO, 54 quilos, José

Portllho ...  **
TUCUMANA. 54 quilos, Eucli-

des Sllva  29
Correram mais:

BAMBA. 54 quilos, Bernardino
Crua  °

BALSAMO, 56 quilos, Jorge
Marins °

JAMBI, 06 quilos, Severino
Cftmara "

BOM GALOPE. 56 quilos, P.
Tavares **

Nfto corren Avalanche.
R A T E I O 8

Do vencedor (7) . . . CrS 26,00
Dupla (24) CrS 48,00
Tempo: — 70" 2/5.

DIFERENÇAS
Do primeiro no segundo, um corpo;
do segundo no terceiro, um corpo.
Pista de areia leve.

-O—

RATEIOS
Do vencedor (3) . . . CrS 23,00
Dupla (24) Cr$ 22,00
Tempo: — 79" 3/5.

DIFERENÇAS
Do primeiro ao segundo, um corpo;
do segundo ao terceiro, um corpo,
Proprietário: — Stud Tânia.
Tratador: — Moacir Canejo.
Pista de areia leve.

—O—

69 PAREÔ —
METROS

AS 16,15 HORAS — 1.200
— CRS 10 000.00.

1—1 PATH FINDER, L. Ri-
goni'» SKETCH, R. Martins . .

2—2 MONT ROYAL, O. Ullfla.
3 ZANZIBAR, X. X. . . .

3—4 MARROQUINO, E. Cas-
tillo

BANANAL, J. Tinoco ...
CHANGA, U. Cunha . .

4—7 FRUTUOSO, A. Araújo .
ORACI, R. de Freitas
Filho

MACABO, C. Calleri . .
—O—

79 PAREÔ — AS 10 HORAS
METROS — CRS 30.000,00.

BETTING
Ks. OU.

1—1 JURUJUBA, D. Ferreira. 66 60
BRUTUS, X. 5» 60
ERIN, R. Martins ... 48 60
HASTALUKGO, P. Coelho 50 50

2—5 CARINHOSO, A. Araújo. 56 35
DONA 1NDALEC1A, X.X. 4S 40
JOIO, L. Rigoni 58 40
OLYMPUS, X.X 54 60

3—9 BRpWN BOY, P. Fernan-
des 66 60

10 PANOPLIA, J. Portilho 52 40
11 ALCAZABA. S. Machado 48 60
12.HUNTER PRINCE, X. X. 86 50

4-13 MUZUZO, U. Cunha . 80 60
14 ALV1TRE, E. Castillo 52 50
15 IRAK, R. Urbina ... 50 35

» MAU, S. Barbosa ... 50 35
—O—

89 PAREÔ — AS 16,30 HORAS — PRE*
MIO «PREFEITERA MVNIOI*
PAL» — 2.008 METROS —
CRS 150.000,00.

BETTING

1—1 TEVURE, L. Rigoni . .
BISONO, J. Portilho . .
PRESIDENTE, E. Castillo

2—4 JOCOSA, F. Irigoyen . ,
5 GATILLO, L. Dlaz . .
» PEWTER PLATTER, Do-

mingos Ferreira ....
3—6 LORD ANT1BES, Artur

Araújo
» SINLESS, J. Marchant .
» PORFIO, X. 

4—7 FORT NAPOLEON, Os-
valdo Ullfla '.'¦¦ 68

ATLETA, P. Vaz . . .
TORIBIO. D. Maria .

» RETANG, L. Meszaros
—O—

PAREÔ — AS 17 HORAS — 1.300
METROS — CR$ 35 fl 10,00.

Na manhd de ontem, foram ietes
os aprontos anotados no pista de
areia do Hipódromo da Gávea:

FUNDAMENTO — A. Araú-
Jo — 700 metros, em . . . 45'1 3/5

PARIS — C. Calleri — 700
metros, em  46"

QUATRO FONTES — Pedro
Coelho — 600 metros, em . 39"

HOME FLEET — E. Castillo
— 600 metros, em .... 39"

OJERISA — J. Graça — 600
metros, em  38" 2/5

GOLDE NFL1GHT — C. Cal-
lerl — 600 metros, em . . . 37"

CARESSE — 1. Pinheiro —
700 metros, em . ... . 43"

DINOCA — 3. Graça — 600
metros, em  37"

DODECA — S. Câmara —
360 metros, em 23V

UFAN1TA — P. Coelho —
360 metros, em 22" 3/5

ALVAJADA — L. Rigoni —
600 metros, em ... . 38" 2/5

LAFOGATA — E. Castillo —
600 metros, em ... . 38" 2/6

J. Martins —
em 37" 2/6

P. Coelho —
em 44" 2/6

A. Ribas —
em 52"

L. Meszaros

38"

37"

37"

37"

3/6

V. Meireles —
em 22" 3/5
Martins — 700

45" 2/5

29 PAKEO — AS 13,55 HORAS
METROS — CRS 10 000,00.

1.1611

FRUTUOSO (A. Araújo), após o seu retumbante triunfo de sábado pas-
- ii sado quando derrotou o grande favorito My Prince 

55 —
f>5 60
55 60
55 26
55 40

55 BO
65 40
55 60
55 40
55 35
55 40
55 40

1.00(1

* dm». jgi m\ \
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fPOIiW — (í'. Irigoyen). vencedor da 6.» carreira de sábado, quando
'¦— confirmou o favoritismo —

"0 PODER CURATIVO DO SANGUE"
JIvm ruj* leitura « d* rui utilidade eo» «loenU» do» 'E»«f">*•¦• _ÍLa .RíT'
itAnwin, dou nervo», dlaliMIca». •nv«llierido«, *tt. DIHTHIHl'KAO UKA*
DITA - Cllm™ dn OR. OMVIO MAHTINH - Av. 1» d. M»ln. 1,1 -

Pavimento - Suína <.f|.«. - Hlo. - Oto IS à» lll hura*
mtdltritl «nvlo d»» d*»pMM pontali — Orl 8,00 tm «tio.

— hemtMi

1—1 MORENA LINDA, nâo
correrá 

NORA, L. Leiton ....
ZAZA, R. Latorre . . .

2—4 NANICA, O. Ullfia . . .
5 ENCANTADA, Ft. nMrtlns
8 IBARI, R. de Freitas Fi-
lho

3—7 ILUMINADA, L. Rigoni.
PIEGAS, J. Marchant ...
GJLDINHA, L. Meszaros.

4-10 HALFPENNY, U. Cunha.
11 NEVOA, E. Castillo . . .

» JONCLIS, V. de Andrade
-O-

79 PAREÔ — AS 16 HORAS -
METROS — CRS 30 000,00.

m

B B T T. I. G
Ks Cts.

1—1 DELBA, B. Ribeiro ... 52 40
MONETÁRIO, .1. Tinoco . 50 60
NACELLE, A. G. Sllva . 4S 60

4 BISTITR1, L. Domingues. 5S 35
SAPB, C. Snusa ' 5*v 40
CHAPADAO, X. X. . . . 5(1 4(1

3—7 MA RABO. A. Reyna ... 56 :I5
MURSA, E. Caslillo . . 5<- fi»
CHUMBO, J. costa ... 5u >10

10 B.C.D.. J. Baffica ... 4.*. 611
4-11 PANQUECA. C. Calleri 54 llll

12 MARATY, R. Martins . 54 6H
13 PAISANO. V. Meireles .. 5S «5
14 CHETA, S. Câmara ... 48 60

-O-
89 PAKEO — AS 16.30 HORAS — 1.000

METROS — CRS 30 000,00.*
B E T 1 1 h O

1—1 EMOETE, A. Nahid ....
2 TANGEDOR, A. Reyna

2—3 NOVIÇO, R. Martins .
CARANAHY, P. Tavares
MONTE ALEGRE, L. Do
mlngnes  84

3—8 SCARFACE, B. Castillo.
MITENE. 3. Coutinho ...
VIBRANTE. J. Tinoco ..

4—9 LOTO, R. de Freitas Fi-
lho

10 ALA-SOLA, náo correrá .
11 TOROPI, J. Santos . . .

—O-
99 PAKEO — AS 17 HORAS — 1.300

METROS — CRS 30 000,00.

B B 'I T 1 .V O

1 MAU. S. Barbosa . . .
ORIENTE, A. Brito . . .
ETON, A. Nahid ....

2—4 PILANTRA. A. Araújo .
5 HOLl.YWOOn, L. Mesza-
ros

MUZUZO. .1. Mu rins . . .
3—7 ATRKV1DAÇO, L. Rigoni

S MONTENEGRO, nfto cor-
rerá 

FOLIADOR, U. Cunli . .
10 ERIN, nfto correrá . . .

4.11 P7ELOTAO, D. Bllva , .
12 CRACOVIA, M< Henrique
13 DONA INDALUCIA, n«o

correrá 
14 M18810NE1RO, B. M*l-
tln»

VENCEDOR:
AIMBER6, 56 quilos, Paulo

Tavares .... —.... 1°
ENGANADOR, 56 quilos. J.

Portilho  2"
Correram mais:

ZERO, 50 quilos, Omnrio Mou?
ra >.'- .'e...^0

REGULO. 50 quilos, Sebastião'
Barbosa  0 9

PERGOLEZA, 54 quilos. José
Baffica 0

AVECU1A, 56 quilos, Josi*
Portllho 0

ABITIRUC, 56 quilos, P. Ta-
vares 0

RATEIOS
Do vencedor (4) . . . CrS 32,00
Dupla (33) CrS 43,00
Tempo: — 70" 2/5.

DiFBEENÇAS
Do primeiro ao segundo, um corpo;
do segundo ao terceiro, um corpo.
Pista de areia leve.

—O—

l»

2»

3o

49

59

69

20.00
49,00

NETUNIO —
600 metros,

SPENCER -
700 metros,

ESPINHEIRO
800 metros,

BORLANTIM •
— 700 metros, em .... 45"

MY LORD — J. UllOa —
600 metros, em . . . . . 36"

MUSICANTA — U. Cunha —
360 metros, em 23''

VISIGODO — J. Graça —
600 metros, «m 37" 2/5

NORA — L. Leiton — 600
metros, em  38"

ZAZA — R. Latorre — 600
metros, em  38"

IBARI — Reduzino de Frei-
tas Filho — 700 metros,
em . .  46"

ILUMINADA — L. Rigoni —
700 metros, em 43" 4/6

PIEGAS - J. Araújo — 600
metros, em

HALFPENNY — U. Cunha —
600 metros, em

NEVOA — E. Castillo — 600
metros, em

SAPE — C, Sousa — 600
metros, em

PAISANO -
360 metros,

NOVIÇO — J
metros, em

SCARFACE — E. Castillo —
700 metros, cm . *. . . . 44"

VIBRANTE - J. Tinoco,—
700 metros, em 44"

LOTO — Lad. — 600 me-
tros, em  39"

ORIENTE — A. Brito —
36(1 metros, em 23"

ETON — A. Nahid — 600
metros, cm  37'' 2/5

PILANTRA — A. Araújo —
6Q0 metros, em 38"

FOLIADOK — U. Cunha —
600 metros, em 39" 2/6

COMPRA-SE TUDO
Roupas usadas — Máquinas de escr*-
ver e de costura — Enceradeiras e

tudo que represente val"r.

Telefone: 43-7180

¦:*"*(

''5.1

im

Ks. Cl)
58 26
58 60
53 50
52 35
50 35

58 35

68 26
56 26
61 26

68 60
5S 60
58 50
58 50

99

39 PARKO — AS 14.10 HORAS ¦
METROS — OK$ 10 000,00.

1.200

Ks. Cts.
54 30
52 40
54 35
54 40

84 60
58 26
54 50
60 60

68 35
50 —
84 60

VENCEDOR:
ABELLION, 53 quilos, A.

Dorneles  1*
ZA1RA, 50 quilos, J. Batis-

tn  2°
LOIRA. 50 quilos, Ataualpa

Britei •• 29
Correram mais:

BF.N HUR, 5S quilos, Ubl-
rujar.i Cunha  4«

CAPRICHOSO, 56 quilos, A.
Reis  59

JAMBO, 50 quilos, Paulo
Tavares  6'

L1RO, 54 quilos, Alfredo
Nahid  1*

Náo correram:
Lingote, Onze, Rezende Caiapô

• Yapol.
RATEIOS

Do vencedor (8) . . . Cr$ 30.00
Dupla (13) Cr$ 19,00
Dupla (33) Cr$ 60,00
Tempo: 80»' 3/5.

DIFERENÇA8
Do primeiro ao segundo, um corpo;
do segundo ao terceiro, um corpo.
Proprietário: — Haldar L. Haldar.
Tratador: — A. Correia.
Pista de areia leve.

—O—
49 PAKEO — AS 14,50 HOKAS - 1.500

METROS — CRS 10 000,00.

VENCEDOR:
LETRADO. 56 quilos, José

Portilho
MONETÁRIO, 54 quilos, Ma-

nuel Henrique
Correram mais:

LÍBANO. 54 quilos, S. Lou-
rençu 

SOMBRA GRANDE, 56 quilos,
A. Reis

CALENDULA, 54 quilos, O.
Moura

ABUNAN, 50 quilos, A. Dor-
neles

Náo correram:
Alvanel, Miragem, Nacelle e

Muchacho.
RATEIOS

Do vencedor (10) . . . CrS
Dupla (14) CrS
Tempo: — 80".

DIFERENÇAS
Do primeiro ao segundo, um corpo;

do segundo ao terceiro, dois corpos.
Proprietária: Sra. Zilft de Meneses.
Tratador: — A- Rosa.
Pista de areia leve.-.

—o— ',;'¦ 
\ ,yy :.

79 PAREÔ — AS 17.05 HORAS — 1.600
METROS — CRS 12* 000,00.

VENCEDOR:
BALANCIN. 54 quilos, José

Portllho  19
FOGATA. 57 quilos, Ublrajara

Cunha . .  29
Correram mais:

ARARI, 57 quilos, Manuel
Henrique  39

LARUE, 54 quilos, Paulo Ta-
vares  49

LIPK, 4'J'qullos, Benedito Al-
ves  69

Nao rorreram:
Ingrid, Emiro, irresistível,

Odulr « Parlamento.
RATEIOS

Do vencedor (9) ... CrS 17,00
Dupla (34) ...'.. . Cr$ 27,00
Tempo: — 101".

DIFERENÇAS
Do primeiro ao segundo, um corpo;

do segundo ao terceiro, dois corpos.
Proprietário: — Stud America.
Tratador: — Nelson Gomes.
Pista de areia leve.

—O—

Movimento geral de
apostas .... CrS 2.229.420,00

I I f '¦ i lí ll

1—1 RAMON NOVARRO, X.X.
2 DONA SINHA, C. Cal-

lerl 
2—3 PAN, R. Martins . . .

4 JECA, O. Ullfla
3—5 OCRE, ,T. Marchant'. .

COJUBA, E. Castillo . .
PRACINHA, J. Tinoco .

4—8 BACON, A. Reyna . . .
9 KURDO. L. Rigoni . . .
» MANGUARITO, U. Cunha

Cts.
30

40
50
40
40
50
60
40
30
30

GADOVITA
RAÇÕES PRENSADAS

MOINHO FLUMINENSE 5. A,
AV. PRES. VARGAS, 463
tel. 23-1820 • Rio to Janeiro

Doenças Nervosas
e mentais, neuroses. Orientação
psicológica de adultos e crianças *

Pslcanálls - — Psicoterapia
Rua Santa Luzia 799 — 29 andar
Sala 204 — Diariamente de

. ài 12 horaj — Tel.: 52-1104 —
ã tarde, hora marcada * 22 8987.
Dr. J. de Abreu Paiva

-

ESTÁ DOENTE ?
Sofre de doenças internas? N*o
perca a esperança de «ua cura.
Procure o Especialista, DK
JORGE JíiNIOH, médico da *?
sociução Espirita Jesus Cristo
Consultas, às terças, quintas
sábados, rins 10 às 12 e das :«
às 19 horns. Consultório, Rar
do Ouvidor, 169 — 7.c anda»
sala 106. Não so atende por

correspondência

RAIOS X — DR. ATTILIO CONTE
Radiografias — Tomogrrafias — Exames em residência — Edifício

Darke — Avenida Treze de Maio, 23 — 3' andar — Salas 327-328 —

 Tels.: 82-5036 — Resid.: 25-H059. 

ENCARREGA-SE DE REFORMAS DE ESTOFADOR. CORTINAS
E OUTROS SERVIÇOS DA PROFISSÃO DE ESTOFADOR

Waldemar Dantas de Oliveira
LÜSTRADOR

Restauração de móveis em gernl
Máxima perfeição em qualquer serviço pertencente ao ramo

 Tels.: 46-3749 — 2»-8912 - 28-9314. 

N. da R. — Carreiras do «bettíno».
- Sétima — Oitava .- Nona.

Os concursos da ACD
Com os resultados das corridas

realizadas sábado e domingo últimos,
ficou senão a seguinte a classifica-
ção dos concorrentes inr.critos nas
concursos abaiso, palroclnndos pela
A.C.D.:

TAÇA «ALFREDO FORD»

RINS - BEXIGA - PRÓSTATA - URETRA - CISTITES
DAS SENHORAS

DR. FELIPE DE ABREU
Diplomado em urologia pelo N. V. Polyclinic, Hospital de

New York — Estados Unidos.
RUA MÉXICO, 148 - SALA 603.

Das 13 hs 16 horas — Segundas, quartas e sextas-feiras —
 Tels.: 52-3017 — 52-6656. —

—
—
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CHAPAS PLÁSTICAS
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58 26
52 40
52 80
5? 40

64 40
54 5(1
56 35

54 -
52 60
54 -
BS 10
Í0 60

56 -

66 60
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VENCEDOR.*
POBRE VELHO, 56 quilos, B.

Cruz •
BOLA DOURADA, 57 quilos,

S. Machado
Correram mais:

ALV1NO, 58 quilos, Jnsé
Baffica

FORMIGA, 55 quilos, .losé
Costa 

INDISCRETO, 57 quilos, P.
Tavares

MANA, 50 quilos, Ublrajara
Cunha 

LAMPEIRA. 50 quilos, Alfre*
do Nahid

N5o correram:
LamfBo, llninoRl, e Muzuzo.

RATEIOS
Du vencedoi (II) ... CrS
Dupla (241 Cr$
Tempo: - 100" 2/5.

D l F tS R E f. Ç A 8
Do primeiro «o «euundo, um corpo;
do itsundp ao terceiro, um corpo,
Proprietário; — Jofto (Indôl.
TruUrtor: — H, Mtnrtti.
Plnlii il» nrelft lev«,

-O-
Ad l-.MIl.ii - AN líUI) IIIIIIAH - 1,200

MKTIIOM - MIS IA llillleflil.

1»

2o

3»

4»

5»

23.00
52.00

Favoritos de domingo

Otávio C. Carvalho . 78—124
A, Correia 78—118
Isac Moutinho 78—118
Ivan Moutinho 7S--118
Emanuel Salgado .... .sl—117

— A. Bastos 78—114
77—111
70—111
70—111

3
4
5
6

— Manfredo Libera) . .
— Nestor C. Pereira . .
— J. L. Costa Pereira . .

10 — Henrique M. Pfirto . .
11 — Heitor de Oliveira . .

Teófilo B. Pereira . .
Pascoal L. Davidovich
Juracl de Araújo

50—111
74—luO
75—1(1.'*
75—104
69—101

— Luis O. Belo 65— 99
M. Vale Júnior 69— 95

TAÇA «O OLOBO»

Para a corrida
ximo, são õsies
«catedrdticos*:

domingo pró-
favoritos dos

PRIMEIRA
RANGA O AL

CARREIRA: — ITAPO-
QUICA.

SEGUNDA CARREIRA: -
CO E CURRAGH.

TERCEIRA CARREIRA:
HOPE.

QUARTA CARREIRA: •
ROTTl e ARCAME.

m

QUINTA CARREIRA:
RETOUCHE.

DEUÕN1-

BURIL e

BVONA-

— IANA e

SEXTA CARREIRA
PATI1 FINDER.

SÉTIMA CARREIRA:
0 MUZUZO.

OITAVA CARREIRA:
¦IOCOSA.

— ZANZIBAR 6

— A. Correia
— Otávio C. Carvalho . .
— Emanuel Salgado . . .
— Isac Moutinho ....

5. — Ivan Moutinho ....
— Manfredo Liberal , .
— A, Bastos .....
— Teófilo B. Pereira . .
— Heitor de Oliveira . .

10 — Pascoal L. Davidovich
11 - M. Vale Júnior ....
12 — Henrique M. Porto . .
13 — Nestor C. Pereira . .
14 — J. L. Costa Pereira .
15 — Juraci de Araújo . . .
16 — Lufs O. Belo ....

79
79
78
78
78
77
76
74
74
71
71
7(1
70
70
69
65

Cl.GEKAS GASTKO-DUODENAIS
Consultas com Radloseopi» — CrS 20.00 — Diagnósticos e tratamento»

das rtlceras g»str°-duodenais, rnlltes crônicas e hemorróida»
s*ni operacilo e «em dôr.

CLÍNICA DR. SANTOS DIAS
ENIEKMAIIEM A CARGO DE PROFISSIONAL DIPLOMADA

DIARIAMENTE DAS 9 AS UlrtOm e DAS 14 AS 10 hora»
RUA SAO IOSE*. 50 — D" ANDAR - TEI..: 32-6230.

ÜM

TAÇA «OLIVAL COSTA»

— Manfredo Liberal .... 70—117
— Otávio C. Carvalho . . 69—116
— Isac Moutinho 68—116
— Ivun Moutinho 68—116
— Henrique M. Porto . . 74—113
— Teófilo B. Pereira . . 70—109
— A. Bastos 68—109
— Nestor C. Pereira . . 72—108
— Páscoa) L. Davidovich 63—108

10 — J. L. Costa Pereira . 72—107
11 — Luis O. Belo 68—106

Li" ii, em

di soe
Cr$ 9.800,

GELADEIRAS
variedades de marcas
sorfimento que só oferece

0 PALÁCIO OE GELADEIRAS

RUA DA ASSEMBLÉIA. N. 105

CASA DE SAÚDE N. S. DE FÁTIMA
Rua Haddock Lobo, 370 — Tel.: 22-0875 - 28-6744

OPERAÇÕES — PARTOS - FRATURAS
Raio X — Laboratório — Banco de Sangue

Diária a partir de Cr$ 70,00
Reduções especiais para os BANCÁRIOS e para a

COLÔNIA PORTUGUESA
Credenciada para atender funcionários do I. A. P. 1.

Diretor: — DR. GUSTAVO REGO

'

y

JURUJUBA

— TSVERR e

NONA CARREIRA
VARRO e JECA.

— RAMON NO-
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Sete «forfaits» para
amanhã

Nilo serão apresentados na corri-
da d» amanhã, vo ilipAáromo da
Oaira, o» seguinies parelheiros:

l MüliKSINIIA
$ l.AI.IMiA

0- MOllFSA UNHA
AliA-lUll.A

A _. MONTKNKaRO
« - I.HIN
1 «. DONA INDÂLidlAi

HocIiiIn lio lmIV
Hi, D40/0 Ht! t Al')'Al IH, m

t„l,..l "elleeee, (I IfJHl/» ll* H
nnn-, n „,iii„-i ...ii,,). ¦¦ii. ¦" ,i- DOU»
lil Dilhi «l, li'->„ il* IhlUDlIm, Ih

il» sr, Jiitl iii Vi)))iiiliii * Iiii

12 — Juraci de Araüjo . . . .
13 — Emanuel Salsa do . . .
14 — Reitor de Oliveira . . .
15 — A. Correia
16 — M. Vale Júnior . . . .

TAÇA «A NOITE»

— Juracl de Araújo . . .
— Henrique M. Pftrto . .

» — Nestor C. Pereira . .
4 - .1. L". Costa Pereira .
6 — Manfredo Liberal . . .

- Teófilo B Pereira . . ,
— Otivln U. Carvalho . . .

X — A. Bustos
B — Isac Moutinho . . . . <

10 — Ivun Moutinho
11 — Luis O. Belr
12 — A, Correi.
13 — Emnmiel Baleado . . . .
14 — Pascoal L. Pavldovlch .
15 — M. Vale Júnior . . . .
16 — Heitor de Oliveira . . ,

75—102
03— 99
62— 99
65— 93
62— 92

74
74
73
72
70
70
70
68
68
68
87
65
83
63
02
63

1 •
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TAÇA «ÜANIBI. BLATER»

M, A. L. Cru» .... «H;;i5
Toblu» O. VIriir .... }**r-8MatiHlar* Pmvn }i2~ÍÍÍ
Pnulo aom»» !!? »S,,Armando funlu !Í?""ÍS.
TMrtoro P, Awvurti) . . }«-¦»;}.KAKlmn Blttintourt , . . 1Í5"-,^
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Banco
DE

Crédito Mercantil S. A.
FUNDADO EM 191*1

PRESIDENTE
Oieír G Sant' Anne

DIRETORES
OctiWo Combacau — Ra;.l Otcur SanfAnna

Cyro CèVàluntl Pertlre

1, O Ue*'êeei
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INDICADOS OS FISCAIS DE LINH1 - Pela FMF foram itulicafos ontem os . r~~- inãicado pela Federação
cionarãoconwfucaisdeUnhatettiruMss^

árbitros paulistas Francisco Kohn Filho e J^Ug£v£»
\. .  „„„j: :„M^Jn nela Federação Faulisu* que es-

Wm

colherá entre Carlosd&OUveira Monteiro, Mário Viana e

Treinarão levementeos___cariocas ¦y,

Possível a modificação da equipe para domingo - Simões
deverá ser afastado, por contusão

•Será de grande importância
0 treino desta manhã, no gra-
mado do Fluminense, da se-
leção carioca, que está dispu-
tando as pelejas decisivas do
Campeonato Brasileiro de Fu-
tebol, medindo forças com os
paulistas, seus tradicionais ad-
versári06.

O exercício terá inicio às
9 horas, V'.. as vistas do trel-
nador Zezé Moreira.

RÁPIDO PREPARO DE
CONJUNTO

Segundo informou à repor-
tagem o referido treinador, o
treino desta manhã durará,

apenas,
caráter

45 minutos
leve.

e será de

Será coibido o abuso dos massagistas"pombos-correio
Ficarão no túnel cen-
trai, longe dos técnicos

Justificado o atraso
do início da peleja pelo

árbitro Kohn Filho
Durante a reunião de onlem,

4o Conselho Técnico de Fulebol
que aprovou os dois primoiroi
iogos entre catioctts e paulistas,
i presidente daquele órgão, sr.
'Jaslclo Branco, riisse lei sirio
justificado o atrasa ocorrido no
inicio tia partiria rie ante-ontem
vela riificulriaric que o árbitro
Francisco Kohn Filho encontrou
oara atingir o estáilio do Mara-
¦:anã.

— "Pensei que pudesse jazer
iqui, como faço em São Paulo:
— só vou pau, o campo com
meia hora de antecedência do
inicio rio jogo" — explicou o
ipitarior bandeirante, —

FICARÃO -VO TÚNEL OS
MASSAGISTAS

Tenrio em vista as repelidas
tentativas de burlu rias instru-
ções baixarias sõbie a permanèn-
cia rie pessoas estranhas em
campo, pelos "massagistas" ca-
noca e paulista, no encontro rie
qitarta-leuu. os quais foram,
aliás, advertidos pelo árbitro
Kohíi Filho po, entrarem vo
gramado sem serem por éle cha-
macios resolveu o Conselho Téc-
nico isolai aqueles dois auxilia-
res, determinando que os mes-
mos domingo próximo, perma-
neceráo no túnel central, junto
ios medico,, das duas delegações.
Assim, longa dus seus "técnicos"

os "massagistas" não podeiâo
transmiti, as costumeiras instru-
jões, recurso desleal proibido
¦pelos regras mas que vem senrio
posto em prática há muitos unos.
S'o Rio, com Mário Américo,
cem. sendo umn lástima. Sc,n
bom ollds, nue « C, B. D. ex-
tendesse, por meio dc uma euér-
gica circular us mesmas instru-
;oes o todas «a líèdeiaçúes fil,a-
das, principalmente quanto aos
técnicos que nâo se envergonham
desses expedientes anti-esporli-
ws, que imitamos e conserva-
mos. Porque, infelizmente, o
mal é crônico...

Segue para Helsinki a
delegação de hipismo

Com destino a Helsinki para loniar
parle mis .Toros Olímpicos rie 19n'_',
embarcaram onlem pelo Bandeirante
da Panai!* do Brasil, a delegação bra-
sileira dc hipismo inteRiaria p»?los co-
roftcis F.IÓ1 de meneses. .Inão Franco
Pontes e pelo capitão Relnlldo Ferrei:
ra. Convidados especialmente, os re-
feridos esportistas se deteriio em Roma
alufjns dias a fim de disputarem pio-
vas Internacionais dc hipismo.

! SIMÕES CONTUNDIDO
O atacante Simões se en-

contra providencialmente con».
tundido e tudo indica que não
jogará depois de amanhã. A
sua substituição se impunha,
porque atuou bem mal anteon-
tem, quando o nosso ataque
fracassou inteiramente sob o
seu comando.

SERA' ALTERADO O SELE-
CIONADO CARIOCA

Se bem que o responsável
pela equipe carioca se mos-
tre reservadissimo com a crô-
nica esportiva, apurou a nos-
sa reportagem que o ataque
especialmente, sofrerá impor-
tantes alterações no cotejo de
cisivo de domingo vindouro. O
essencial é que as lacunas ob-
servadas na linha intermedia-
ria e na ofensiva desaparece-
ram«.

.^m**********.******»****^ (^^ ¦im^fc BA. mtm%. *.%%%

Duas vitórias seguidamentejjai^^rjampea
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Com a "finaíissima", será de-
ciriido, domingo, o XXI Cam-

peonato Brasileiro de Futebol.

De acordo com o Regulamento
do certame, o titulo é decidido
em "mathor de três jogos". Se,
terminado o terceiro as Federa- ¦
ções estiverem com igualriade de
pontos haverá nova escolha de

¦campo e uma prorrogação rie 30
minutos}) com niuriança de lado.
aos 15 miinilos; se persistu o

¦ empate haverá- então, tantas
prorrogações rfe 15 minutos
quantas forem necessárias até a
conquista rie um tento, termi-
nanrio o jogo imediatamente após
mesmo que r.ão esteja concluído
o tempo da prorrogação.

Como se vè, bastante árdua
será a tarefa da equipe) metro-
poliiaiia, no domingo, pois, j,a-
ra se tornar campeã terá rfe ven-
cer, uo tempo regulamentar m
vencer, na prorrogação.

O pesado tributo que o Regulamento do Cam
peonato Brasileiro impõe à equipe metropohta
na — Horário para domingo — Começará hoje

a venda das cadeiras
15hl5mO INICIO DA

"FINALISS1MA"
Determinou o Conselho Técni-

co ria C. B. D. que a prelimi-
nar tenha inicio ós 13 horas, e
ficará a cargo rias equipes "Sau-
de Pública" e "Serviço de Tíi-
berculose",. em disputa de um ¦
torneio do Ministério da Edu-
cação. As 15 lioras será realiza-
da a, solenidade do liasteamenlo
da Bandeira, Nacional e às 15h
15m terá inicio o encontro prin-
cipal.

A VENDA DE INGRESSOS
A venda de cadeiras numera-

das será feita a partir de hoje,
sexta-feira, às 9 horas, vas bi-
Iheterias do Cinema São José m

do Teatro Municipal (lado da
rua 13 de Maio), amanhã, sába-
do, nos mesmos locais e horár
rio serão vendidas cadeiras, ar-
quibancadas, gerais e ingressos
para menores e militares, e no
domingo todos os ingiessos se-
rão vendidos ainda nos locuis
mencionados e na bilheteria nú-
mero 3, do Estádio do Muracunã
a parti, rias 9 horas. Vigorando
os mesmos preços rios jogos an-
ieriores, ou seja: — cadeira nu-
mèraiiá — lateral — CrS 50,00;
cadeira (cabeceiras), sem nume-
,0 — Cl? 39,00; Arquibancada
Çi-S 22.50; Geral — CrS» 11,50 e
«leiiores e militares. Cr? 9,30
tudo incluídos os impostos.

.Fúb JOSÉ BBlGJDO
mm

*ê

SERÁ MANTIDO 0 MESMO QUADRO
Nenhuma alteração no selecionado paulista
para o cotejo de domingo, no Maracanã — A se

leção «B» treinou ontem, à tarde
Não cesta a menor dúvida de

quo íoi muito boa a produção do
conjunto bandeirante na peleja
de aote-ontem, no Maracanã. To-
dos os valores do quadro paulis-
tano se movimentaram bem, des-
tacando-se Müca; Helvio, Bran-
dãozinho, Bauer, Julinho e Pin-
ga como os artífices da vitória.
Contudo, para não praticarmos
injustiça, devemos dizer que niío
houve grandes falhas no quadro
que abateu os cariocas em seu
próprio reduto. Alias, Aimoré Mo-
reira, o treinador da seleção pau-
lista au contrário do que acontece
com seu irmão Zezé, é apenas
treinador, e, para escaJar o
«team», precisa ouvir primeiro a
Comissão nomeada pela I<\ P. F.
Está satisfeito com a produção
de seus pupilos, pois eles fizeram

^ empolgante exibição no Maiaca-
nã, mostrando eomo se joga iu-
tebol para a frente, quando se
quer ganbar.

SBItA MANTIDO O M.JSÍ5MO
(íli.VDKO

1-iòsico seria que o treinador
paulistano mantivesse a mesma
formação do conjunto da F. P,
F. *E. isto acontecerá. Nenhu-
ma modificação será, pois, efe-
tuada na seleção de São Paulo.
Todos os dirigentes jstão satis-
feitos com a produção de cada
integrante do selecionado da ter-
ra de Piratininga. Aliás, no trei-
no, de ontem, à. tarde, Aimoré
movimentou cm ação os jogado-
res da seleção *B», num pro-
veitoso ensaio de conjunto dei-
xando os da equipe principal cm

descanço reparador. tósta medi-
da foi tomada em virtude de te-
rem alguns jogadores se con-
tundido no prélio de quarta-feira.
Mas, não lia nenhuma ameaça
quanto á presença dos mesmos,
domingo, no Estádio do Mnraca-
nã.

Triunfou novamente o
Flamengo

ARliQUITA, 5 — (France
fren») — No Jogo realizado,
hoje, nesta capital; 'intru o
í'lnnicn|.ii e o selecionado lo-
cal, ou brasileiro* venceram
por 7-4. Já no primeiro tempo,
venciam os rubro-negros, por
!-S.

Festejada a vitória até alta
madrugada

Vêm aí diversas caravanas da torcida paulista
SÃO PAVLO, 5 (Asapress) — Teve grande re-

I percussão na Paülicêia a vitória do selecionado Irnndei-
ranle sôbre o carioca. Os paulistas festejaram até as
últimas horas da madrugada, nos bares e nas iíboiles,,

o triunfo do futebol da terra da garoa. Diversas cara-
vanas deverão seguir rumo oo Rio de Janeiro, a fim de
incentivar o "scraít/i" paulista, na batalha final de do-
mingo próximo, em Maracanã, quando a vitória dará
o título a São Paulo .

Notícias da F. M. F
A C. B'< I). remeteu o passe rio ama-

dor Durval Mendes, da Associação
Atlética Portuguesa, para o Flumlnen-
se F. C. * *

Rol arrolado na categoria il(; não
amador, o nlléta Milton Eivões Soa-
pas'; pelo Canto do Rio'.

fl •*

A C. B. n. remeteu o passe do
amador Salvador ferreira, do CE.
Rio Branco, para o Fluminense F. C,

¥ *

A C. B. D. concedeu transferência
aos atletas amadores Paulo Blancò
Torres, Iranl Gonzaga, Djalma Dias
t Atila GottEtioy, paia a Fcderaçfio
Fluminense de l>;sportos.

¥ V *

A C. B. D. comunicou que concedeu
transferência ao atleta profissional Os-
mar Fortes Barcelos, rio Vasco ria
Gama, paia a Federação Rio Grnden-
«e_je Futebol.

« • »
O Flamengo comunicou que transfe-

riu todos os seus dinaitos sôbre o atlé-
ta profissional sr. Hélio Rodrigues
I.eite, paia o Clube Atlético Paranaen-
se, filiado à Federação Paranaense de
Desportos.

O Flamengo solicitou licença para,
no dia 15'dó corente, disputai uma
partida amistosa na cidade de Cor-
dsiro; com o' Cordeiro F. C, repre-
sentado por uma equipe de aspirantes.
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Os paulistas vencem 
= 

nos -^velhos te= O,

8-0 nSo atoem o qu» eles foram em ca™^ 'a\,errota na„ toi
poderia ter sitio duP,,cnad1R-,/a0ra|lue aqtü fo escrito depois da
surpresa. Basta que sc leia » «^^Xagão dos cariocas no

Pacaembu e no dia do Jogo do Ma-
»? racanâ. Enquanto prevalecer essa

mania «recuista», que degrada o
nosso futebol, teremos que viver
cm sobressalto. Os coriíeus do
«safety first», que chegaram ao
cúmulo de emprestar ao certame
de Santiago, indisfareavelment»,
medíocre, características dc um
Campeonato do Mundo, estavam
certos tle que «santa Dica» voltaria
a «milagrar»...

sts sk -f»
As vezes fico pensando o que

foi fazer Jair na seleção, qunndo
Ruarinho anda por aí, «belo e
formoso». Às \*zes fico pensando
porque Orlando continua «na pia-

no Maracanã. Às vezes... Pois e. as vezes...

Castilho foi 0-^1»^^^^-^-^

^°JÍ^^nÍ6à!J:nL^ilZvo^e 
êle tem sido mais

de meio quadro.

éãèsámmmwmmmsãm
Cão esportiva.
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Elementos, de onde sairá a seleção brasileira de liasituelebol posando para
* j[V t/tl^ itlo

objeliiu rio "Dtário

Em preparativos a seleção nacional
seleção do Brasil que irão as Olimpíadas

. . a .—. ««« 1.-1Q0 n quadro
Os treinos da seleção brasilei-

ra de basquetebol continuam se
sucedendo na quadra da Escola
Naval. Sob a orientação de Ma-
nuel Pitanga, os jogadores vêm
se submetendo a intenso treina-
mento técnico e fisiço para as
Olimpíadas de Helsinlí, e os re-
sultados até agora obtidos são os
melhores possíveis. Assim é que

o quadro que vem treinando mais
firme é o que reúne os joga-
dores bi-campeões pelo Flamen-
go de3tacando-se dentre eles,
Tião, Algodão, Alfredo e Mario
Hermes. O selecionado nacional

W»mT*m^»r -» W W ¦ ¦¦¦¦-»»¦ ------

Programa da semana

EM AÇÃO, O AMÉRICA
Bom desempenho dos profissionais rubros* na

manhã de ontem — 4-1, para os titulares
Bastante movimentado foi o trel- 

*'

no de conjunto do América, efe-
tuado ontem pela manhã em Cam-
pos Sales. O conjunto americano
efetuará uma série de jogos amis-
tosos interestaduais c poe Isso pie-

JULGAMENTOS DE HOJE NA F.M F.
QUATRO JOGADORES NA BERLINDA

Serão julgados, esta noite, os jogadores que «^Ingiram os
regulamentos disciplinares nos últimos jogos do To'ne!o -Extra.

Os jogadores indiciados s»o: José Romeiro, do America,
Danton Silveira Filho, do SSo Crtatôvâo; José Braga (Braguinha),
do Botafogo; e Ari da Silva, do Oriente.

Os clubes Botafogo e Vasco, na forma da lei, deverfto ser
multados por terem «-ntrado em campo atrasados.

A reunião de hoje está marcada para às 18 horas.

I H O J t

para-se ativamente.
4-10 O "PLACARD" DO

TRICINO

O marcador do treino matinal
dos rubros foi de 4-1 para os ti-
tulares, gòls de Dimas (2), Vale-
rlano (.-!). Ari marcou o único ten-
to dos reservas. Aliás, devemos res-
«altar que foi boa a apresentação
dos titulares rubros, que revelaram
segurança ria defensiva e agiesslvl-
dade no ntiiquo-. O irelnndoi José
Feirclm Lemos ficou satisfeito
com seus pupilos, |iiincl|mlmoni<*
COIli rt iHiKluçnu (le Vnleilnnii, quo
m.i substitui Knnuirn mi conjunto
tluiliii'. os riiils quadro» csiii.viini
(tanlnt crinHtituliluxi
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BA.4 J> ABE OI.
CAMPEONATOS DAS S» * «»

DIVISÕES
VASCO K GRAJAÚ

Etn São Januário, á noite
TÊNIS

TORNEIO INTER-ClitBtB, UA 3»
CLASSE FEMININA

Caiçara.»- "A- x Fluminense "A-.;

Caiçara*» "B ' x Fluminense B
Tijuca "A" x Petropplitano

Grajaú x Tijuca ;'B'
TORNEIO INTER-CMJBtS OA 1»

CLASSE FEMININA
Fluminense "A" x Fluminense "B

^
1AMANHA

VOL BOI
CAMPEONATOS FEMININOS OAS

l» E í* UIV1SOES
TIJUCA X FLUMINENSE
BOTAFOGO X AMÉRICA

FLAMENGO X BANGU
ORAJAli X VASCO

TÊNIS
TORNEIO INTER-CLUBES DA 1»

CLASSE FEMININA
Tijuca x Cóüntrj

TORNEIO INTER-CLUBES DA I»
CLASSE MASCULINA

Country x Tljucn

DOMINGO

deverá ter por base o
completo do Flamengo.

STKIIINDA-KKIKA, O INICIO
1)A CONCENTRARÃO

Para segunda-feira eslá mar-
cado o inicio da concentração,
na ilha daa Enxadas, onde está
situado o Departamento de Es-

portes da Marinha. Lá os jo-
gadores nacionais se exercitarão
diariamente sob a orientação de
•Pitanga. Os treinos serão, a par-
tir deste dia, intensificados.

st.i.ciKAo. hò-ie; OS 1»
NOMES

Hoje, ã tarde, na sede da
C. B. D. serão escolhidos ofi-
eialmente os 11 jogadores que
irão a Helsinki. Caberá à entula-
de máxima do basquetebol bra-
sileiro indicar os nomes, na-
turalmente depois das observa-
çôes feitas pelo técnico nacional.
Haverá «cortes» já que o número
de jogadores que estão treinando
no momento soma 19. Cinco, por-
tanto, sobrarão da lista.

FUTEBOL — BELO HOKIZONTE,
5 (Asapress) — O Vila Nova, mantém
entendimentos com o Bangu, paia á
realização rie um cotejo amistoso no
próximo domingo.

JUIZ DE FORA, 5 (Asapress) — O
Botafogo, confirmando o que tive-
mos oportunidade de noticiar, exibir-"
se-á na tarde da domingo próximo,
nesta cidade. Além dessa exibição, o
aivi-negro carioca, fará mais dois
jogos.

BELO HORIZONTE, 5 tAsapress) —
O sr. Dullio Lazarotl, superinten-
dente da Federação Mineira de Fu-
tebol, interpelado sôbre a participa-
ç&o de Minas no Campeonato Bra-
sileiro, assim 'manifestou-se: «.T6cni-
camente saiu-se bem o selecionado mi-
neirói como todos sabem, foi exçèlen-
t; a cnmpanba desses iapa::es, uma
juventude voluntariosa, bem guindo
por esta inteligência moça que i Mau-
rido Januzzb.

M.I...1.ÍJI-. r* ,.l: . 1.1 "'!•
lile Penaiol apresentou duíis piopusus
aus demais clubes cia Associação uiu-
gualn de Felebol para indeniza-loi üus
prejuízos que poderiam advir a pa»
ralizaçao do campeonato local poi'
motivos dc sua participação na -Copa
Rio». O Penarol garantiu a cada etuoe
a soma de 4.161 pesos, enquanto seria
disputado nesta capital um torneio es-
pecial com a participação dos riu»
l)es brasileiros Vasco c Palmeiras,
Casu aquela cifra nnn tosse coberta,
o Penarol jogaria cm setembro um
amistoso com o Fluminense, em helieíl»
cio dos clubes uruguaios nrelados.

GUADALA.7ARA, 5 (U. P.) --_»O-
gando na noite de onlem nesta ciitaue
a equipe brasileira do Palmeiras r.
C, foi derrotada pela equipe mexi-
cana do Guadalajara pela contagem dt
3-0. O primeiro tempo havia termi-
nado 0 - 0. . ,- „

CICLISMO — CONI, 5 (A.F.P.) -
O ciclista italiano Nino de Flllps ga-
nboti a 17» etapa da o:Volta Cirlisnc»
da Itália» disputada no percurso -.an-
Remo-Conl e na distancia de 190 qul-
lômctros.

Landi e Gino Bianco atua
rão em Monza

Novo atacante no
tricolor

O Jogador Durval Mendes, obteve
transferência para o Fluminense.
Trata-se de um elemento de grande

carU7,, adquirido, no esporte me-
nor.
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Ml ILBUI
CARIOCAS x PAULISTAS
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Treinou o Vasco no
campo do Bonsucesso

Os profissionais do Vasco d« ('.uma,
nue, dentro do pouco» dlns, f».rftu no-
vos •ncòntroa amistosos peln» Kstnrios,
voltaram a treinar *m conjunto. D»s-
ta vez, o ciisnln coletivo foi efetuado
nu campo do Bonsucesso, JA que O de
Shn Januário »sta mifi-nrio reformas,

A iiontasoni du «xarulcln de ontem,
a tnrile. f»l do t-V! n favor dos «fe-
tlvoil Kiinl» d" Kdiiiur i-i. VSSCOIIC».'
lm t* jnlisan, nm cniln, Amorim r Ue-
jalr iiisrciiiniii o" b"1* ''ii" roservns,
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A grande prova auto-
mobilística de domingo

próximo
M1L.AO, 5 (U. P.) - Os bra-

sileiros Chico Landi e Gino Bian-
co figuram entre os 35 azes do
volante representantes de dez na-
ções. inscritos para o 5» Grande
Prêmio a disputar-se domingo na
pista de Monza. Os dois brasilei-
ros bem como os argentinos Juan
Manuel Fangio e Froilan Gonza-
lez pilotarão carros .Maserati».
O Grande Prêmio de Monza, obe-
dece à fórmula n» 2 para carros
de corrida sem compressor até
2.000 cc, sendo disputado em duas
provas de 220,5 quilômetros cada
uma. O corredor que tiver obtido
o melhor tempo conjunto será
proclamado vencedor. No ano
passado a vitória coube ao itn-
liai\o Alberto Ascari, com uma

Comemorações do 38.'
aniversário da CBD
Iluminei' próxima R C(míril»im;l\ii

Brasileira ri- IJMpnrtu» Itstrjara niHls
um Hiii.-nu.no d» «ua flindnçfto, com-
lilptimriu HS nnns de esistfnrla,

('(iiiiii u rintn i»l lin riuminso •¦ "in
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«Ferrari* de 2.000 cc, que fez ai
duas provas de 157,5 quilome-
tros a unia média horária u*
183,S82 quilômetros. Ascan ins-
creveu-sè novamente para correr
êste ano, junto com seus patrl-
cio? Luigi Villaresi c Nino ba-
ri na.

Irá a Vitória o Bangu
VITÓRIA, 4 (Asapress) — O Ka""

gu mantém entendimentos para a
realização de dois Jogos nesta .capi-
tal, frente ao Rio Branco c E. -"
Vitória. As datas escolhidas foiam
as de 8 e 13 do corrente, esperando-
se uma solução sóbre o assunto,
qualquer momento. ,
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Treinou também o
Bangu

rrepnrando-so para os próximos jo-
pos amistoso» lnterestariuat*-. " Bangu
voltou a treinar cm conjunto, na taj*
de do ontem, ü exercido fui dos mi"
movlnicntndo» o terminou cnm a c1""
lagcm do 2-u pnra os itollvoij "«
Kiils foram marcados por Zislnlio *
lvanon. Os dnls • iiuadros formata™
assim constituídos:

TrrtM.AltKS: — AruuiiH. B,*\H>* *
ItnlHiieli; PlngllDlR, UKV - MTim
Reis. Zlsinho, Zèilnho, lviion ' «•
lllllll „ i.a

HBSWnVASl - ..ni-S''. Z» «,\" »i!
Tuililsi Aliiliic, «arbaiinis ' '"*'],*„
ir,e>.: t^iiriii, Vsrmiiho, Ciliulfi -»'0»
rir lluono » ('li".
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Coinploío o Silo
Cristóvão
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