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Grande fnndição comunista terrivelmente Mvfcn m

m

Três esquadrilhas completas de Su-
per-fortalezas voadoras, num total
de 66 máquinas, lançam 600 tònela-
das de bombas sôbre usinas de
Antung, perto da fronteira da

Mandchúria
Partiram do Japão e de Òkinawa os apare-
lhos empregados no raide devastador — A
meia-noite o ataque — Operação a 6 mil me-
tros de altura, por meio de miras eletrônicas

Macau em estado d
Teatros e cinemas fechados até segunda-feira
PERDURA EM BUENOS AIRES A ATMOSFERA DE PESAR PELO

FALECIMENTO DA SRA: EVA PERÓN

TÓQUIO, 
31 (Quinta-feira)

(U. P.) — Mais de 60 su-
per-fortalezas voadoras das

Nações Unidas efetuaram um
devastador ataque noturno con-
tra a grande fundição dos co-
munistas, localizada a apenas
6,5 quilômetros de Antung, no
território mandchurianò da Chi-
na Comunista. Os bombardel-
ros aliados realizaram o vôo sô-
bre a península, sem escolta.

Participaram da operação três
esquadrilhas completas de su-
¦per-fortalezas voadoras, num to-
tal de 66 máquinas. As forma-
ções chegaram ate à hacia do
rio Yalu, e pela primeira y<?z,
desde que teve início o conflito,
«saturaram» a fundição de me-
tais leves que os comunistas re-
centemente ampliaram perto da
fronteira, situada quase a vis-
ta da grande base de aviões a
jato, que os vermelhos têm em
Antung. Os avlfies aliados ti-
veiam que voar sôbre espessas
capas rie nuvens. O ataque foi
efetuado em três ondas, utlll-
zando-se aparelhos de miras ele-
trònicas. Calcula-se que foram
lançadas sôbre as instalações co-
munistas mais de 600 toneladas
de bombas. Os pilotos recebe-
ram ordens para evitar que os
projeteis caíssem sôbre o po-
voado, onde toram destruídos
mais de 170 edifícios, quo* 
se presume sirvam de aloja-
mento aos trabalhadores da
fundição.
Depois de 23 de

junho
We foi o mais próximo ata-

«aue levado a efeito contra uma
•posição na fronteira da Mann-
chúria, desde o dia 2.3 de ju-
nho, quando a aviação aliada
atacou a grande usina hldre-
létrica de Suiho, na margem
meridional do Yalu. A usina
«tacada hoje se dedicava, ante-
riormente, à produção de alu-
mínio, e acredita-se que agora
se dedicava à fabricação de aço
<* produtos metalúrgicos, para
fins militares.

Êsse bombardeio veio romper

VIAJA PARA LONDRES 0
CHANCELER PORTUGUÊS
LISBOA, 30 (A. F. P.) -

Em viagem de turismo, partiu
•sta manhã, para Londres, n
ministro dos Negócio" Estran-
j-eiros, «r. Paulo Cunha, pm
eompanhla de sua esposa.

a calma de seis dias nas opera-
ções aéreas, que estavam prà-
tlcamenle paralisadas, devido
ao mau tempo. Em terra, não
se registraram operações im-
portantes, tendo havido escara-
muças sem importância.

Três horas o ataque
Os bombardeiros que ataca-

ram a fundição comunista par-
tiram das bases no Japão e em
Okinawa. e as primeiras máqui-
nas chegaram sôbre o objetivo
à meia-noite. O ataque durou
três horas e as bombas foram
arrojadas de quase seis mil me-
1ros de altura. O objetivo cs-
tava em observação aérea há
quase um ano e os civis da
zona haviam sido advertidos,
por melo dc boletins, que se
mantivessem afastados da fá-
brica. porque a mesma poderia
ser bombardeada. O edifício
principal foi construído de aço
e cimento armado e cercado de
vários edifícios menores. Mais
afastados estão os edifícios oue
aparentemente servem de resi-
dência aos trabalhadores.

BUENOS 
AIRES, 30 (AFP) — A capjul «rgentina, depou.

cíe três dias * quatro noites de grande luto, retomou, e»U

manhã, um «.pecio quase normal. No entanto, continuam am-

da longas as fiU* de pessoas que querem ver » sra. Peron,

uma última vez, na Capei» Ardente armada num dos salões

do Ministério do Trabalho, onde repousa «eu corpo. O numero

de handeiras * meio-pau,. porém, aumentou, hoje, porque em

vários edifícios particulares ninguém pudera penetrar desde u

passamento, na noite de
momento em que foi anunciado o

*a * 
As autoridades sindicais terminaram, esta manhã, a orga-

nisacão do luto nos diversos ramos de suas atividades Assim

é que ficou decidido que os teatros e cinemas ficarão fechado»

até a próxima segunda-feira, ao passo que todas as estações

de rádio continuarão divulgando música sacra ate a mesma

data Por êste motivo, teve que ser interrompida a «tournee»

da Comédie Francaise, que devia dar suas ultimas represen-

"Ç°V* 
"ainda grandemente provável que sejam suspensas, no

próximo domingo, toda. as manifestações esportivas, retardan-

do assim o Campeonato de Futebol da Argentina, bem como

a partida que a equipe de «rugby» da Irlanda deveria disputar

naquela data.

Segundo informações não confir-
madas, os comunistas chineses ten-
taram desembarcar na ilha, sendo

repelidos
Cinco as condições propostas pelos vermelhos
para a solução do incidente — Explicações do

governo luso

RESPOSTA DA URSS AOS ALIADOS
Espero o Kremlin ocasião oportuna para enviá-la

I

SAUDANDO A MULTIDÃO — Adiai Stevenson, o candidato

democrático, saúda a multidão congregada em frente a resi-

dência de um amigo onde se encontra, em Chicago, depois

de sua vitória na convenção do partido. — (Foto U.f.).

ÜNOKJSS, 30 (AFP) — Km
certos círculos políticos ries-

Ta capital espera-se que a União
Soviética responda, brevemente,
á ultima nola ocidental a res-
peito da Alemanha. Segundo
esses círculos, n. noUi russa já
estaria redigida • o Kremlin sò-
mente estaria esperando para
enviá-la unia ocasião favorável
Essa ocasião, iulg-i-se nos cita-
ilos círculos, poderia ser pro
porcionada pclu debate que sc
devo desenrolar, amanhã, na Ca-
mura dos Comuns, a respeito

da ratificação rios acordos con-
tratúals com a Alemanha.

O objetivo ria resposta soviê
lica seria, som repelir as pro-
postas ocidentais Locant.es a um
encontro a quatro, para fixai
as condições ria realização de
eiutções livres na Alemanha,
levantar certo número rio obje-
ções particulares; sõbrc outros
pontos, a fim rie retardai a en-
traria em vigoi rios acordos
conll atuais o tio' pado sôbre a
Comunidad»' Européia rio Dc-
f esa.

HONG-KONG, 
30 tAFP) — A

colônia portuguesa de Ma-
cau encontra-se ainda em

eslado de alerta, em virtude
dos incidentes sobrevindos à
noite passada e esta manhã, en-
tre portugueses e comunistas
chineses. N • entanto, desde en-
tão, nenhum outro tiro foi dis-
parado. Prossegue a evacuação
dos habitantes da zona fronlei-'"
riça, pelos vapores que deman-
dam Hong-Kong.

Todas as informações proce-
dentes de Macau indicam que
os chineses abriram fogo três
vozes, entre 21 horas da noite
passada e cinco horas de hoje.
Anuncia-se ainda que as forças
portuguesas recusam-se n teve-
lar o número de vitimas, bem

Visita dc Paul
Rcynaud ao

Brasil

Deixará Paris no dia 2
de agosto próximo

Não passam de fenômenos fisicosjs discos voadores
Improvável o armistício na Coréia
Mani Cesta o general James Van Fleet seu pes-
simismo sôbre o comportamento dos comunis-

tas em Pan Mun Jom

Seul, 
:i

far. cc
— O retenle comportamento do inimigo

probabilidades de armistício sejam mais
30 (AFP) ¦

com que as ...
fraca* do qu* nunca, declarou o general Van Fleet, durante

uma entrevista à imprensa.

Essas probabilidades estão em proporção direta com o

jtrau de pressão militar que exercemos sôbre o inimigo, acres-

centou o comandante do 8* Exército.

O general declarou que sempre pensara que o inimigo li-

nha necessidade de um armistício e o desejava em junho e em

novembro do ano passado, porque nesses dois períodos se en-

contrava em má situação. Depois do inverno, êle se mostrara

muito duro na conferência de Pan Mun Jom e não vejo atual-

mente uma perspectiva para um armistício, acrescentou o ge-
neral, que confirmou que as forças comunistas eram calculadas

atualmente em perto de 1 milhão de homens.

São produto de uma inversão de temperatura os obje-

tos denunciados pelo radar sôbre Washington

Plausíveis explicações de cientistas americanos - liidicularizada a

idéia de engenhos russos ou de outros planetas

W"

PARIS, 
30 (AFP) — O pro-

fessor Abelardo Saenz, èm-
baixador do Uruguai, ofe-

receü hoje na Casn tia Amé-
rica Latina tun almoço em
honra do sr. e sra. Paul Rey-
natul, antes de sua partida
para o Brasil.

Sabe-se uue o sr. 1'aul Rc.v-
nauri deixará. Paris no sábado,
dia 2 de agosto, rom destino
ao Brasil, que visitará a con-
vil o do governo brasileiro.

Moção de confiança a Churchill
Antes, a Câmara dos Comuns rejeitara, por 302 votos

contra 277, uma proposta de censura trabalhisla sôbre
a segurança econômica

Vai a Inglaterra fabricar armas para a exportação, segundo afirmou
o «premier» conservador

LONDRES, 
30 (AFP) — A Cá-

mara dos Comuns rejeitou,
esta tarde, por 302 votos

contra 277, uma moção de cen-
«ura trabalhista, lamentando que
a governo não tivesse «proposto
¦medidas adequadas para fraran-
tir a segurança econômica da
Injrlaterra*».

Pnr outro lado. foi aprovada
por 299 votos contra 277, a mo-

çao de confiança no jrovèrno rio

Churchill, e aprovando aa no-

OLHOS - Dr. Gervais
OOENÇAS B ÒrKKACOES

p.ua tioncalves Ulas. 30, fi.' "n-
dar, telefono: 22-71)1.3

vas medidas tomadas pelo go-
vêrno, para garantir o equilíbrio
da balança de pagamentos.

Alteração no pro-
grama
LONDRES, 30 (W. G. I,an-

di-ev, da U. P.) - O primeiro
ministro Winston Churchill
anunciou hh Câmara dos Co-
muns uma alteração parcial do
programa dc rearmamento, em
virtude do qual so reduzira em
certa medida a fabricaçãw dc ar-
mameritos, para intensificar as
exportações britânicas, a itm de
Impedir i*i"c o pais vá ã ban-
carreta. Churchill disse * Ca-
mara; ao iniciar-se o segundo
dia de debates sôbre a economia
nacional, que nfio pode haver

potência militar duradoura, sem
sólidos alicerces econômicos, e
nue o programa de rearmamen-
to deve ser mantido dentro doa
limites da capacidade da Ingla-
terra. .¦

«Px-sso dizer em termos gerais
— dls-*e o primeiro ministro —

nue as decisões que tomamos
alteram o plano de produção
para a defesa, de modo a liml-

rijadOMSê£_2

lar as exigências dêste A in-
dústria mecânica e a, nos anos
vindouros, deixar livre preciosa
parte dc sua capacidade para
dedicar-se â expansão «le nossas
exportações civis.:-. Cluuchill
anunciou também que no prô-
ximo ano serão intíprporádos ao
Bjcércltò britânico 30.000 homens
menos, devido a esrassey. de
.«uboficlals para minis! rar-lh-es
Instrução militar.

Os trabalhos, especialmente
lldrr da ala esquerda, Aneu-

rin Bevan, procuraram obrigar
Churchill a dizer precisamente
quanto significará lial'a ° rear-
mamento a redução decidida
pelo governo, mas o primeiro
ministro respondeu que não pò-
dia. no momento, apresentar ci-
fra alguma. Os trabalhistas
apresentaram uma moção rie
censura ao plano econômico de
Churchill, que foi posteriormen-
te votada c derrotada pela
maioria conservadora.

Declarou Churchill que uim
setor da indústria do aços, em-
penhado na fabricação de armas
para o exército britânico, pas-
sara a produzir armas paia ex-
portação, de conformidade com
_ plano' esboçado ontem pelo
ministro da Fazenda, sr. Butler,
Observou que nesta época dc
intranqüilidade, as armas sao
rt produto qne meltior se. ven-
<->m no estranceiro e que sua

prodiKão manter* em frsnra
atividade a.» fábricas britânicas

<t«? armsmen!"

ASHUNGTOiN- 30 (U. P.) —
Força Aérea Norte-ame-

ricana apresenta ilusões de
ótica e de radar, como plausl-
veis explicações para a maré
de «Discos Voadores», que te-
riam sido vistos ultimamente,
Uni oficial do serviço de inteli-
gência ridicularizou a idéia de
qua misteriosos objetos esta-
riam chovendo de outros pia-
netas bu da Rússia, cònstitu-
Indo ameaça potencial para os
Estados Unidos,

Uma investigação com pode-
rosos telescópios e cã meras es-
peciais, segundo éle, demonstra-
ria qun os supostos- objetos não
passam do fenômenos físicos,
Quanto aos Ires grupos de ob-
'elos voadores, denunciados pelo
radar sôbre. Washington, nos
dez ultimou dias, segundo o ma-

jor general diretor do serviço
de inteligência da Força «\érca,
em conferência «le imprensa,
«meu escritório esta persuadido
de que são produ Io de uma ln-
versão de temperatura».

Mais larde, essa explicação
foi trocada em miúdo por dois
técnicos eletrônicos, do Centro
ria Inteligência Aérea Técnica,
da base de Wright PaltersOn,
da Força Aérea, em Daylnien,
no Ohio. São eles o dr. B. I...
Grifflng e o cap. Roy James.

Disseram «Més que a tempera-
tura do ar declina com a altl-
tude Entretanto, quando uma
massa de ar quente passa sô-
bro outras comparativamente
mais frias, a temperatura sobe
temporariamente e forma-se
uma «camada de Inversão» de
„r quente. Essa inversão ta_
com que as faixas de radar se
curvem para a terra. Os im-

pulsos rio radar, então, ricoclic-
tam sôbre «alvos» em teria, os

quais assim aparecem como pe-
quenas luzes brancas não iden-
tificadas nos radarscópios. Não
«So, portanto, objetos que es-
tejam passando pelo sêu

pousados em terra.

Com uma grande inversão,
faróis rie iluminação rias ruas
ou de automóveis podem sinu-
Ia imente refletir-se. dando »
Idéia de uma. formação dc ob-

letos nas nuvens. E sc houver
suficiente vento ou turbulência
atmosférica, essas luzes darão
a. idéia de estarem dansa ndo,
cirando extraordinariamente —

tal como se atribui aos .Discos
Voadores».

Os técnicos da torça «er?»
citaram opiniões dos ais. D. M.

Menzel, da Universidade de
Harvard. e I. M, Uvltt, do Hia-
netário Fcls, de Filadélfia, nue
recorrem a hipóteses semelhantes
para explicar como ilusões de óli-
ca * dc radar certa» imagens
de ««discos voadores:».

Segundo o maj. gal. .lohn A
Samforri. diretor do serviço de
Inteligência da aeronáutica, os
fenômenos observados eni Was-
hinglon não s&o raros. Ressaltou

porém, que embora considere os
..discos voadores» comu fenóme-
nos físicos, nãn os explica a to-
dos como resultantes dn inversão
do temperatura. «Para dirimi!
dc uma vez por todas o mistc-
rio dos discos voadores», disso
Samtord, «ê que a r«'ôn,a Aérea
prossegue cm suas investiga-
ções-.--.

Viu também
WASHINGTON, 30 (A. F. P.)

— O sr. Robert Jovett, secreta-
rio de Defesa, avistou, também,
um «disco voador», mas deu uma
explicação prosaica a essa mis-
teriosa aparição.

O Seci-eUrlu da Defesa volta-
va, no último domingo, dc avião,
de uma viagem a Nova York,
e alguns passageiros afirmaram,
mo chegar á capital que tinham
visto um dlsen voador, rieslocan-
do-se paralelamente à sua linha
dc vôo.

Mas, assegura o Pentágono que
o sr. Lovett vinha seguindo com
o.s olhos, há vários minutos,
os movimentos de um holòfole
que riscava o céu cm vários
sentidos, mas que, refletindo-se
em dado momento sôbre uma nu-
vem mais clara, rieu a Impressão
de um corpo circular cm movi-
mento.

GRATIFICADO 0 REI COM
280 MILHÕES DE DÓLARES

CAIRO. 30 (U. P-i - Noticia
i. imprensa egípcia que 0 rei
Farouk recebeu 2S0 milhões ile
dólares, a título de comissão
sôbre a, compra de material rie
guerra, durante a luta árabe-
judaica ija Palestina. Essa im-

port.ft.neia. teria sirio depositada
na. conla do rei no Banco Na-
cionai Egípcio no próprio riia
em que o contrato rie compra
foi assinado.

Um jornal diz que as autorl-
dades estão preparando um «Li-
vro negro,), detalhando os es-
cãndalos verificados no Comitê
de Defesa, implicando o mo-
nai-ca.

PRÍNCIPE FARUK FUAD
Êsse o nome e título que passará a iisar o ex-rei do

Egito, ora exilado na Itália

Irá residir em Belavista, a alguns quilômetros de Varese, na região
do Lago Maior

mas

CAPRI. 
30 (A. V. l\) — O ex-

rei Faruk. do Egito, escolheu
para usar doravante o titulo c

o nome de príncipe Faróis Fuad —
anunciou aos Jornalistas o sr. Nor-
mun Price, porta-voz do antigo so-
berano.

O porta-voz anunciou também
que o ex-rei recebera abanliã, ã
tarde, os jornalistas, e, nessa oca-
sião. lhes fina uma declaração e
se deixará fotografai*. <J si. Nor-
man Price aconselhou, porém, nos
lorhallslgs, que 

"nâo façam per-
gunlas, porque Faruk não rcsiiun
rioi-ii", limitando-se ã declaração
prometida,

(j ex-solieiann çgipclo escolheu
Niiiiiian Price, quo ê joi nalista de
nacionalidade inglesa', pan. seu ic-
presentante nas relações eom a
Imprensa'; Norman Price travou
conhecimento eom .Paruk o ano
passado, aqui. cm Capri. na pis-
cina da atriz Gracle Fields.

O ex-rei Faruk, a ex-rainha Nar-
liman e o pequenino rei Amed
Fuad, do apenas seis meses de
idade, náo deixaram, esta inartha,
os apartamentos que ocupam no
hotel Edcn Paradlso. Almoçaram
nos seus quartos. E' possível que
o antigo soberano e sua esposa
façam um br-eve passeio através da

INALTERADO 0 PREÇO
DO CACAU

NOVA YORK, 31) (U. P.) — O
preço médio do cacau para entre-
ga Imediata permaneceu inaltera-
rio, em 34,50 centavos rie dólai por
lilna-peso. O Bahia Superior e n
Accra Fair Kermcntrd permanece-
iam iKu*>lnienip inalterados, no
preço comum de 37,50.

Ilha. O "hall" do hotel estó -sem-
pre cheio dc policiais italianos,
para impedir que os curiosos im-
poituncni a familia real egípcia.

O hiate real "Mahroussa". que
conduziu de Alexandria para aqui
a familia real, regressou hoje de
Nápoles para o Egito; todavia, dois
membros de sua tripulação deser-
taram, porque querem ficai a ser-
viço do èx-rei e de sua esposa.
Numerosas personalidades egípcias
chegaram e-^ta manhã a Nápoles, a
bordo do navio "Enotrla", proce-
dento de Alexandria. Quase todos
parentes dc Faruk e tle sua es-
pôsu e alguns "farukistas" (crie-
nhos, «pie não concordam com ii
nova ordem de coisas estabelecidas
no Egito. A bordo do mesmo na-
vio ainda ficaram outros «gipclii'-,
que continuarão viagem paia Gê-
nova.

Onde irá. morar o
rei deposto
ROMA. 30 IA. i- . P.) — O ex-

rei Faruk, do Egilu. se instalará,
tuhez, cm Bellavista, a alguns qui-
lônictros do Varese. na icgião Uo
Lago Maior.

Sabe-se que o antigo soberano
egípcio possui naquela lôcalidaue
uma suntuosa vila, que teria sido
comprada em seu nome há trés
unos. a "Vila Semlra'*. que se ele-
va ao centro dc um grande parque,
ft margem do pequeno lago rie Va-
rese, e consta de dois andares,
com vários salões, luxuosamente
mobiliários.

A sultana Maiek. seu marino
Ben Mahmotld e sua filha, a prin
cesa Sémirá, parentes do ex-rei.
«Ro no moradores atuais rta vila

:Ontem "notou-se um val-è-vém

continuo de automóveis de grande
luxo entre a vila e Varese. Um

dos autos tinha placa egípcia. Dis-
creto serviço de policiamento foi
estabelecido em forno ria vila, mas

os Hgeiiles se apresentam à pul-
nana

como a couíirmar a iníormagão,
segundo a qual dois comunis-,
tas chineses teriam sido feitoí
prisioneiros.

Segundo informações não con- •
firmadas, comunistas chineses
tentaram desembarcar em Ma-
cau, pelo canal dos Partos. Se-
gundo as mesmas informações,
os assaltantes íoram repelidos
por uma unidade africana.

No dizer de um negociante
chinês rie Macau, que chegou
hoje a esta cidade, verificam-se
atualmente negociações entre
chineses e portugueses, a fim
de resolver os dois incidentes
de fronteira, de sexta e sábado
passado. Consta que os comu-
nistas chineses propuseram aos
portugueses as cinco condições
seguintes:

i) aquisição paia os comunis-
tas chineses do controle das
duas pequenas ilhas de Tamtsai
e Luwan, situadas nas proximi-
dades dc Macau;

2) autorização para os chine-
ses fazer penetrar em Macau,
sem que sejam detidos ou re-
vistados, ônibus, barcos e ca-
minhões;

:3) autorização para fazer fun-
cionar em Macau um «Bureau
Comunista Chinês»;

4) indenização de cinco mil
dólares de Hong-Kong para as
famílias das setenta vitimas
chinesas dos incidentes da últi-
ma sexta-feira;

5) autorização para o pessoal
comunista chinês militar, de
entrar livremente cm Macau e
circular pelo interior da colti-
nia.

Esla noticia não foi objeto de
nenhuma confirmação.

Explicação oficial
USBOA, 30 (AFP) — A res-

peito dós incidentes que se pro-
du/.irani à noite passada na co-
iônia portuguesa tle Macau,
fonte oficial torneiro as seguiu-
les informações: Ontem, cerca
das 21h3t)m, os chineses dispa-
raiam fogo de morteiro e me-
tvaihadora conlra as posições
portuguesas da Poria do Cerco,
velha porta que dá acesso ao
território chinês. As forças por-
tuguesas responderam imedia-
lamente e a fuzilaria prosse-
guiu durante quarenta minutos.
Não houve nenhuma vitima en-
tre os portugueses. Âs três ho-
ras, aproximadamente, os .chi-
neses abriram fogo, novamente,
durante trinta minutos, contra
as posições portuguesas.

A mesma fonte observa que
esta nova agressão produziu-se
depois que as autoridades por-
tuguesas decidiram diminuir a
atividade de suas patrulhas e
retirar de suas posições alguns
canhões e metralhadoras. Poi'
esta atitude, frisa-se, as autoii-
dades portuguesas mostravam
que consideravam o incidente
da última sexta-feira como en-
cerrado e que esperavam o re-
torno à tranqüilidade. Assim é
que o aviso «Gonçalvo Velho»
recebeu ordem de voltar ao an-
coiadouro. Os meios oficiais de-
ciaram que a.s autoridades por-
tuguesas de Macau não deixa-
ram do dar provas de prudèn-
cia em todas as circunstância.,
desejando assim mostrar seu
desejo de manter relações pací-
ficas com as tropas chinesas.
Limilarnm-se, efetivamente, a
responder aos ataques desenca-
deados pelos comunistas chine-
ges contra as tropas portuguê-
sas, sem razão alguma.
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CONTÍNUA a população gaúcha reagindo contra os exploradores do povo
A amarga estatística vinda de

Belo Horizonte, de que falarei
adiante, me faz recordar aquele
comboio suburbano, na curta
viagem a Sabará. Eu e meu
amigo chegamos à estação, no
fim da' tarde, e tivemos que
apanhar a cauda de uma fila
enorme, que partia lá do guiché
e ia terminar no meio da rua.
Uma fila escura, abatida, de
gent. enfezada e calada — resi-
dentes dos subúrbios da capital
que voltavam do. trabalho do
dia. O homem do guiché nos
perguntou se queríamos passa-
gem de primeira ou de segun*
da, mus lá dentro do trem des-
cobrimos que a pergunta, en-
cobria um eufemismo: as cias-
ses se misturavam, e não sò-
mente porque os passageiros
pouco estivessem ligando para

ESTATÍSTICA

sorriam escondendo com a mão
os dentes maus, meninos bar-
rigudos e de olhos úmidos, ra-
pazes de faces chupadas. E. de
todos subiu um cheiro pesado e
grosso de bolor, de coisa velhu
e estragada. Os que haviam
conseguido lugar, cochilavam ou
dormiam profundamente, alguns
com as faces coladas no vidro
fosco das janelas, outros com
a cabeça pendida sobre o peito,
como mortos. As moscas, mi-
lhões delas, passavearam sobre
a massa escura de onde vinha,

a distinção imposta pelas pas. i mterl™tente, unia fosse cava ou
sagens, mus porque o descon- um choro abafado de criança.
fôrto e a ruina eram os mesmos
em todos os vagões. Tivemos
que nos equilibrar de pé. num
dos ângulos da classe, à espera
que, uma hora depois, o com-
boio nos deixasse nas ladeiras
de Sabará.

Tenho viajado nos trens su-
burbanos da Central, mas con-
fesso que nunca me misturei
com uma gente de aspecto tão
miserável e abatido como aque-
la que nos amassava, com o pê-
so de um fardo escuro e amar-
fanhado, no suburbano de Belo
Horizonte. Mulheres e homens
cortados de rugas, moças que

Falei acima da estatística che-
gada de Belo Horizonte. O jor-
nal a publicou, miúda e sem fio-
reios, num canto de página, ço-
mo se a história que ela coifta
não tivesse importância. fi, con-
tudo, uma história triste. Foi
o caso qup as autoridades de
Belo Horizonte resolveram fa-
zer um inquérito entre todos os
atletas da capital, rapazes do
futebol, da natação e da ginás-
tica. Antes não o fizessem! Por-
que se ficou sabendo que 60%
dos referidos desportistas estão
atacados das mais variadas
doenças. Que 20% deles são tu-

Joel Silveira
berculosos ou predispostos à tu»
berculose; que outros tantos so*
frem de moléstias venéreus e
que muitos terão que deixar
seus esportes, porque são por-
tadores de ameaçadoras lesões
ocultas. Veja o leitor que o
censo tão tristemente revelador
foi feito em Belo Horizonte, a
do clima ameno e céu azul, e
que dele só participaram os
moços desportistas, que nunca
poderíamos julgar inválidos. A
terrível estatística corrige ago-
ra a nossa crença, leda e falaz.' Cruéis e dramáticos censos e
estatísticas! .Tamais deveríamos,
neste pais, apelar para. eles, fa-
bricá-los e expô-los. Porque
quase o sempre, depois do pe-
sar, do medir e do contar, o
resultado é o mesmo: — per-
guntamos aqui e ali, ausculta-
mos um e outro, juntamos
números, desenhamos gráficos,
e o que resulta de tudo é a fo-
tografia, sempre repetida, de
am pequeno e arquejante com-
doío suburbano se derramando
loente e rouco por essas lon-
iuras nacionais, a locomotiva
;ossindo cava como um peito
jodre e as rodas gastas rilhan-
lo nas curvas como o choro de
nilhões de crianças famintas.

NOTICIAS DA AERONÁUTICA
Transferências de oficiais para unidades diversas
Classificajõo no Curso de Oficiais Especialistas — Militares distinguidos com medalhas

por tempo de serviço
O diretor do Pessoal «ia Aeronáutica

«issínou portaria determinando, por re-
cessidade do serviço, a transterência.
para as unidades e estauelecimemos
•baixo, dos seguintes oficiais: para <•
Q. G. da 2»» Zona Aérea o -apitâo in-
tendente Francisco Vasconcelos Merieseai
e o primeiro tenente aviador Jorge RI-beiro Uma, ambos da Base Aérea rio
Recite; para o I|5»> Grupo rie Aviação
(Base Aérea de Natal) o capitão aviadorValdemar Gonçalves, do Destacamento
de Base Aérea de Santos: .-.ara a liase
Aérea de Fortaleza o capitüo avlad»>r
Eber Teixeira Pinto, da Diretoria do
Matrtal; para a Diretoria do Pessosl ocapitão aviador AfrAnlo Augusto Pinto,
tio Q. G. da -1» Zona Aérea; para a Base
Aérea do Recife o capitão aviador VI-
gilato Domingo Vieira, do Q. G. da ^
Zona Aérea; para o Depósito Central de
Intendéncia o capitão intendente Louren-
90 Emílio de Sousa VUina, do Depds tode lntendêncla do Rio de Janeiro; pariíste Depósito o capitão intendente Kr>-
gar Pinto Ferreira, da Escola de Aero-
Jlãutlca; para o 1" Grupo de Transpor-
te o primeiro tenente aviador Gene*
Almeida, da Base Aérea do Galeão;
para a Base Aérea do Recife o primeirotenente aviador Vicente Geraldo da Costa
Oliveira, do 114° Grupo de Aviação; naia
a Escola de Aeronáutica, o primetro te-
nente aviador Ivan Zanonl Hausem, da
Base Aérea do Salvador e para a Raat
Aérea de Fortaleza, o primeiro tenente
aviador Saul Carvalho Lopes, do 114°
Grupo «Je Aviação (Base Aérea de For-
taleza).

CLASSIFICAÇÃO DE OFICIAI,
Ainda por determinação do dlrelor

do Pessoal íoi classificado por necesnl-
dade do serviço, no Curso de Oficiais
Especialistas, o capttSo aviador Lin-
<t>ln Bastos Curado.

MEDALHAS DE TEMPO DE SERVIÇO
Despachando nn pasta .ia Aeronftutl-

en, o presidente da Republica, tendo «ra
vista o parecer rio Supremo Tribuna:
Militar! assinou decreto, resolvendo job
ceder as seguintes medalhas por tempo
de serviço: Passadeira de Platina, var
contar mais de 40 anos de serviço, nas
condlçOes exigidas, ao lenente corone'
aviador Q. O. A Antônio Tarclllo de
Arruda Proença; Medalha Je Ouro, com
Passadeira de ouro. por contarem mais»
de 30 anos rie serviço, mus rondlcfies exi-
gtdas, aos tenente coronel nétllco dl.
Eduino Tamarindo Carpenter: segunde
tenente da reserva remunerada Guai-
curus da Silva e suboflclal Paclfl.»
Marciano dos Santos; Medalha de Prata,
com passadeira de prata, por contarem
mais de 20 anos de serviço, nas cond'*
ç6es exigidas, aos coronel médico dr.
Ben.lamlm Ferreira Bastos, .enente •*»
ronel aviador F.paminondas Chagas, te-
nente roronol aviador Olavo Nunes <rr
Assuncfio. maior Intendente de Acro-
nAutica Francisco Marcondes Teixeira
Leite Júnior, primeiro tenente de Infan-
taria de Guarda tllderlco Mega. segunde
tenente da reserva remunerada Ant.nk-
Joaquim rio Nascimento, suboficial Q.
Av. ED Adelino ria Silva, suhoficlal
Q EA. ES. Albertlno Fernandes Ciam,
suboficial Q. AT. MF. Severo A-Olln*-.
suboflclal Q AT. MF Vasco Bonaflne,
suboflclal Q. AT. CM. .íigmot Bri-c
primeiro sargento A. AT. CE. Elia
Malte, primeiro sargento Q. AT

Euclldes Lopes de Oliveira e prlmeivcsargento CJ. RT. TE. José Freire de
Oliveira; Medalha de Bron2e, com pa.-»-sadeira de bronze, pot contarem mau
«Ie 10 anos de serviço, nas eonrilcõei
exigidas, aos tenente coronel aviado!
MArio PerdlgRo Coelho, capitáo áviatlr.l
Ângelo Batista de Oliveira, :apitào avia-
dor Gilberto Cordeiro de Miranda, capl-
t&o aviador Raul Alves .»e Carvalho,
segundo tenente da reserva rcmuner-id»»
Haílton Rodrigues Pinto, suboficial y.RT: TE. Moaclr Torquato -Ia Silva Vh-
le, suboflclal Q. RT. VO. Sebastia.i
Rubens Tecles, primeiro sargento Q.AT. CP. Adelmiro Clrino los Sant -.:*.
primeiro sargento Q. AT. MAV. Ar*
tftnlo Pelur,_n de Campos, primeiro sar*
genlo Q. AT, CP. Armando de Abreu
Pereira, primeiro sargento Q. ÍG.SL.
Clovls Montenegro. primeiro sargento Q.EA. ES. Heitor Péricles -io Rosar:*»-,
primeiro sargento Q. EA. ES. Ivan Ro-
drlgues Falcüo. primeiro sargento Q.

EF. Jofio Luis da Rocha, primeiro sai*
gento Q. EA. ES. Joaquim Eufràsi»
Neto, primeiro sargento Q. Al. .MA»
José AntOnlo de Moura primeiro »a.
gento Q. AT.'AM. José Franca >_e_.,
primeiro sargento Q. EA. KS José _t»
Oliveira Mota, primeiro sargento í'l. 10
Fl. Laudler Gomes Pereira, primeuii
sargento Q. IG. Fl. Luis Alexandni
Rocha, primeiro sargento vj. AT. Am.
Mario Chaves Secron. primeiro sargenw
Q. EA. ES. Ondino da Silva Rego
primeiro sargento Q. EA. ES. Pedrv
Lino Seroa da Motn. primeiro sargétun
Q. AT. VT. Silas de Carvalho, segundo
sargento Q. AT. CP. Gualter de An
drade Reis, segundo sargento Q. AV
Carlos Romano dos Santos, segundo sar»
gento Q. IG. Fl. José Batista Correia,
segundo sargento Q. AV. Luciano R«>
drlgues, terceiro sargento Q. AT. VI
Atallba TavarPs. tercelrn «.argento *)
IG. FT Mario Rosseto e terceiro sargento
<J. AT. SL. Osmar Alves Ourtques.

Em Santa Maria, a própria Câmara de Vereadores to-
mou a iniciativa de patrocinar a greve da carne

Voltam para o Ceará numerosos retirantes desiludidos de Sâo Paulo
— Mais baratos, em Belo Horizonte, o feijão e o arroz dò Sul do que

os do Triângulo Mineiro
P

SOB TRÊS DITADURAS 0 COMÉRCIO
Diz um conselheiro da Associação Comercial que são elas

a CEXIM, a retração de crédito e a dos produtores
Na reunião de ontem, o Conselho nosso

Diretor da Associação Comercial, pre-
sídlda pelo sr. CarUw Brandão de Oli-
veira, 0 «'. José Luís de Oliveira tra-
tou das faltas e avarias de mercado-
rias no Cais 1. Porto, declarando quet> comércio viv-, sob três ditaduras: a
CEXIM, a flmi.r.celra, determinada pelaretração do crédito bancário, s a cio
produtor.— Nâo existe exemplo, no mundo —.
disse -- igual so do Rin, em qu<estfio
de faltas t avarias de mercadorias. O
comércio arca <»m os prejuízos a sa
vê obrigado a onerar as mercadorias,
porque assume as responsabilidade, fle*
comentes das Irregularidades.

Apôs, o sr. Carlos Alhorlo Pereira
cie Oliveira, da Associação Comercial
do Paraná, afirmou que o retarda,
mento da regulamentação da lei n°.
1.883, que determina a mudança d«
marcas antigas usadas nos lnv«51u._ba
de produtos destinado* ha exporta*
e<5e_, ameaça causar sérios danos ad

Inaugurada a Sala de
Consultas do Departa-
mento de História e Do-

cumentação da Pre-
feitura

Com a presença rio sr. João CarloH
Vital e d0 representante do secretário
de Educação c Saúde, sr. Alair Antu-
nes, foi inaugurada, ontem pela ma-
nliã. a sala de consultas do Dcpartu-
mento de História t DocumenlaçS.*, da
Prefeitura. O ato contou com a pre-
sença rie autnri.ades e pessoas Inte-
ressadas em pesqutí.s historieis, ten-
do discursado o diretor do Departa*

AM. mento, sr. Roberto Macedo.

comércio cum «:> exterior, -mota-
damente numB hora em qus o go-vêrno não pode perdei um dólar em
divisa*.

Falou, ainda, o sr. Manuel Jacinto
Ferreira, que declarou que a C.E.X.
I.M. concedeu a um clube esportivo
desta cidade liceiu-a para Importar
dos Estados Unidos 30 quilos rie es-
cudos para lapela, com os respecü*
vos alfinetes, no valor de S.460,00
dólares, pouco mais de. Crí 180,000,00.— O setor técnico da C.E.X.I.M.
opinara contrariamente aquela conces*
são — acrescentou — ponderando exis-
tires no pais fábricas do produto
nus quais poderia o clube lazer sua
encomenda. O despacho do sr. Simões
Lopes foi o seguinte: — "Conceda-sa
sem cobertura cambial. — 9.4,52."
Urna «emana depois, um pedido de im-
portacão de peças para máquinas de
empr«Ka de transportes, também sem
cobertura cambial — um exemplo en*
tre dezenas —, foi denegado pela C.
E.X.l.M. embora se tratasse d« ar-
tlgo essencial (plstões) ern quantida-
des Insisfnificantes.

Finalizando, o sr. Manuel Jacinto
Ferreira adiantou que a simples nar-
ratlva dos dois fatos era mais elo»
quente do que qualquer comentário.

Agradecimento dos lo-
jistas ao prefeito

A propósito das medidas tomadas pelo
prefeito sr, JoSo Carlos Vital, na re*
pressão ãs atividades dos vendr-dores
ambulantes que pululavam nn centro
urbano, o governador rin cidade- recebeu
um oficio do presidente do Sindicato
dos Lojistas do Rio dt- Janeiro, agrade*
cenrio as medidas repressivas adotadas.

|òRTO ALEGUE, 30 <A_aprc.s>
— Na cidade «le Santa Ma-
ria, a Cftmara dós Vereado*

res tomou a iniciativa cie parro.
cinar a greve da carne, conse-
lhando a populucào a não adqui-
rir «? produto peloa preços da ta-
nelu dá COFAP. Durante o dia
realizaram-»? vária» manifesta-
ções, e, ao cair da tarde, nu-
meroso» manifestantes, conecn-
f.raram-se eni frente ao açougue
da Cooperativa do» Ferroviários,
m, fim de Impedir a aquisição de
carne por uns poucos consumi-
dores, qne nflo deram ouvido»
an apelo á greve: Finalmente
obrigaram o açougue a fechar,
acontecendo o mesmo com outro»
situados em diferente» pontos da
cidade.

.a noite, teve lugar, um aran-
de comício em frente à Prefeitu-
ra Municipal, falando vário» ora-
dures. A policia tomou precau-
çfie» paru. evitar perturbações da
ordem, efetuando o patrulhamen-
to da cidade em caminhonetes.

Em Cruz Alta, a Frente Popular
Contra a CareStia, nâo se contorman-
do com a portaria fixando preços ele-
vados pnra a carne, pretendeu reali-
zar um comido em praça pública, mas
o delegado de polícia de acordo com
instruções superiores, não permitiu a
i:oncentração. devido K infiltração de
elementos comunistas.

Erri Jngunrão, o povo continua com-
prando carne dc vaca uruguaia na
cidade de Rio Branco, a seis cruzeiros
o quilo, e a quatro cruzeiros a carn-a
rie ovelha. A carne verde brasilei-
ra permanece nus açougues de Jagua-
rão. constituindo' um sério prohle-
ma para os retalhistas locais, enquan-
to que em Rio Branco, no lado uru-
suaio, 10 revBs são abatidas, diária-
mente.
RKTlKA-VrtS UjlK VOLTAM I1ESI-

L.DIDOS DE SAO PAULO
FORTALEZA. 8U (Asapress i — No-

ticias de Iguatu informam que diegum
diariamente, de regresso de São Paulo,
numerosos retirantes deslocados pela
séc-a. qu-.; procuraram aquele Estado
em busca dc melhoria rie vida e vol-
tam, desiludidos com os salários insu-
fioientes o o frio intenso e n vida mais
riif icll que no Ceará.
O DK FORA CLSTA MAIS BARATO

BKLO HORIZONTE, 30 (Asapress)
— O presidente da Bolsa- cie Mercado-
rias ii. .Minas Gerais, ialanüu a um
vespenino. nFirmuu que o lei.iãü e o
arroz no sul do pais estáo sendo ven-
did'.s nesla capital muilo mais baratos
do que no Triângulo Mineiro, devendo-
.se a isso a .falta^ absoluta de trans-
porte Conciuir.üo. "informou 

que o íei-
jáo paranaens. é vendido em Belo
Horizonte por 2-15 cruzeiros, enquanto
o produto mineiro atinge a .20 cru-
zeiros o saco. . .

PASSARIA A COAIÍ A VENDER
CARNE DIRETAMENTE AO POVO

SAO PAULO. 30 (Asapress) — ten-
, do-se noticiado que os marchantes pie-

tendiam aumentai o preço ria carne
nesta capital, o si. Mário Penl-.-ado,
presidente dn COAP, declarou que se
trata de uma idéia absurda, contra
á qual se insurgiria aquele órgão,
passando, inclusive, a vendei o pro-
duto diretamente á população.
NAO -OI-RERA AUMENTO O PREÇO

DA CARNE EM SAO PAULO
SÃO PAULO, 30 (A. N.i —O

Sindicato «ia Indústria do Frio no Es-
tado de São' Paulu. entidade que con-
grega os frigoriiicos localizados no
Brasil Central, divuiguu, hoje. o
seguinte comunicado: -Dado o apare-
cimento de noticias alarmantes acerca
«ie upia pretensa escassez e. conse-
quent»3 encareclmento du carm* bovina,
êste Sindicato tem o devei de prestar
o seguinle esclarecimento ã opinião
pública: graças às providências toma-
rias em tempo pela COFAP para pro-
teger os interesses rios consumido-
ws f a compreensão evidenciada pelos
Invernistas, não subsistem dúvidas,
após muitos anos, sobre o abasteci-
mento abundante da carne nn entre-
safra, embora o consumo tenha au-

Última Hora Esportiva
BATIDO PELO AMÉRICA 0

SELECIONADO DE
ASSUNÇÃO

ASSUNÇÃO.
America do

tou por 6 a
formado por

30 (U. P.) — O
Rio de Janeiro derro-
i o combinado local,
jogadores dos clubes

Cerro e Olímpia, no encontre
travaram hoje, nesta capita!.

que

-^§0f$

de Agosto
Grande liquidação de variadíssimo sorti-
mento de calçados em todos os tipos, modelos *-^\
marcas, para senhoras, homens e crianças.

A Predileta, a iradiconal eaxs _e calçpdos da Rua UruquiHana. 60/62. ^
pela primeira vor em 25 «nos de existência vai t.txet uma grande liquidação.
cooperando eom « campanha em oró' do barateamento do calçado.

•» Procure conhecer oa nossos preços e veja as vantagens reais, j
que oferecemos- ao público carioca

** Sábado dla 2, fechada para arrazadoras remarcaçõei Reabrt
segunda-feira dla 4, is 10 horas. Iodos A A PREDILETA.

oMáÈtè

mentado consideravelmente nos últimos
meses, em relação aos anos anterio-
tes. Trata-se de uma situação que
afasta qualquer probabilidade rie en-
r-areclmento, p«jls a elevação de pre-
ços verificada anteriormente riecor-
reu. unicamente da relativa c-senssez
do produto, perspectiva essa que, des-
ta véz, não existe».

BURLA DOS PAÜK1ROS OB
JOÃO PESSOA

' JOÃO PESSOA, 30 (Asapressl — A
COAP recebeu um lote de farinha d«
triiso do Uruguai para distribuição en-
tre as padarias, que serão as única»
beneficiadas com a medida. Segundo
publica o torna! -O Norte", os pa-
deiros fabricam apenas 10 por cento
do pão tabelado a oito cruzeiros o
quilo, empregando o restante do trigo

am outras massas, que são vendidas
a lt cruzeiros. Assim, o ésfOrço do
governo em conseguir trigo para aten-
der ao povo é burlado em 90 por
cento.

AÇÃO DA C. A. N. NO PIAUÍ
. Conforme comunicação recebida pele.
presidente da Comissão de Abasteci-
mento do Nordeste, o rnpresentanl»
dês.» órgão no Piauí informou que,
em troca de serviços úteis A coleti-
vldade piauiense, fêz umu distribuí-
ção especial rie gêneros alimentícios a
trabalhadores, vitimas das sêna.i, em
17 o município daquele Estado, de
acordo com a relação seguinte: 3.18 012
quilos de arroz, 1.07.217 quilos de fei*'Ro. 2.505 quilos de farinha, 8.329
quilos de oharque, 374 quilos de. «kl-
tut» e 4,183 quilos de «corned beef».

Noticiário do Estado do Rio
PODER LEGISLATIVO

Conciliação no caso de isen-
ção às novas indústrias

Emenda apresentada pelo sr. Getúlio
Azeredo, a ser votada hoje

AFERIÇÃO DE PESOS E BALANÇAS
Recebe o secretário de Agricultura um relato-

rio sobre êsse serviço
De ncôrdo eoin o relatório apre-

sentado ao secretário «te Agricultura
pelo sr. Atmone Camardelll. enge*
nheiro encarregado do serviço dc afe-
rição de pesos e_ balanças das feiras-
livres, caminhõès-felra e mercados
municipais, a estatística geral daque*
le serviço, atê 30 de abril do cor-
rente ano. era a seguinte: 2.050 lntl>
mações distribuídas; 1.332 compareci-
mentos (.cerca de 65%); 2.141» ba-
ian<;as examinadas; 1.641 (cerca it»
711'.?,) balanças aferidas corn certlfi-
cado rte aferição: 124 (cerca de 20%)
balanças rejeitadas; 42 (cerca de 4%)
balanças apreendidas; 10.070 pesos
examinados; 8.923 (cerca rte 59%)
pesos aferidos, ajustados e contrapl-
nados (com certificado de aferição);
1.1-17 (cerca de 11%) pesos apreen-
didos.

E' necessário observar-se «pie «ba-
lanças rejeitadas»- são aquelas que
não são apresentadas ao Serviço para
a necessária aferição e que, nfto sa-
tisfazendo aos requisitos legais, são
devolvidas, com novos prazos, aos In-

Continuam os traba-
lhos do l Congresso
Brasileiro de Proteção

à Infância
VISITA DOS COJíGKKSSISTAS A CRÊ-
OHE MENINO BE XES.S, NA ( API-
TAl. M1.VE1U.A — CONCLUÍMOS OS

ItKl.ATORIOS 1)AS DIVERSAS
COMISSÕES

BELO HORiZONTK, 30 CA, Nl. —
Continuam os trnbalhos do Congresso
Brasileiro rie Proteção 1, infância, que
se realiza -em Belo Horizonte, promo-
vido pela srn. Adalalsa Lourival Fon-
tes,

PRONTOS OS RELATÓRIOS
COMISSÕES

DAS

teressados. para os devidos reparos »
ajustes. São também apreendidos os
pesos e balan«;as que, não satisfazen-
do aos dispositivos logais mètrolôgl-
cos. deixam visíveis sinais de irregu-
larldaries fraudulentas, proveniente.
de negociantes Inescrtipulosos on des-
leijxario?.

O Servi«;o «te Aferição de Pesos e
Balanças foi organizado pelo Instituto
Nacional de Tecnologia, cm colabora-
ção corn a Secretaria de Agricultura.

Durante a sessão de ontem da As-
sembléia Fluminense, 6iiscitou novos e
prolongados debates o projeto remetido
pelo gowrnador, concedendo isenção
do imposto de transmissão de proprie-
dade e da respectiva taxa de transcrl-
ção às indústrias que vierem a se Ins-
talai no Estado e, no prazo rie cinco
anos, também do Imposto de exporta-
ção.

Vários deputados insinuaram que o
projeto envolveria lnterêss»as pessoais, ln*
sistindo no argumento de que a medida
devia beneficiar apenas às indústrias
originais, sem similares no Estado, a
fim de evitar grave injustiça contra nn
indústrias já existentes.

O sr. Saramago Pinheiro, apoiado pe-
loa srs. Álvaro Berardlneli e Arino de
Matos, defendeu o projeto, com as mo-

«liíicaçfies introduzidas pele Comissão ê
Finanças, mostrando que se cuidava «|
criar condiç«5ea favoráveis de desenvolvi
mento do parque industrial fluminens*
através do estimulo à fundação de ro»
vos estabelecimentos fabris.

Dividida a Assembléia na maneira d»
encarar a propouição, o sr. Getúllo Aze»
redo, udenista, apresentou emenda con-
clllando ae duas correntes. Para a vot»
ç&o dessa emenda foi reaberta « dl»
cussão do projeto, que Jâ estava encer-
rada, para ser aquele definitivamente v*
tado hoj-a, sob regime de urgência.

Dispõe a emenda que terão tratamen-
to iriêntico àquele decorrente do projeta
as indústrias existentes às que venham.
a se ingtalar no Estado, desde que eom-
provem a modernização e ampllaçio di
auas instalações.

MATANÇA DE GADO JÈ AVi_S
NO DISTRITO FEDERAI»

De acordo com o relatório do
Departamento de Abastecimento
ao .secretário da Agricnlturu,
o abate «le bovino., vitelas, suí-
nos, ovinos, caprino.»), perus,
aves o caça. diversas e mlú-
dos, durante junho último, atin-
•çiu «» total de T, 991. assim dls-
tribuído: Matadouro de Santa
Cruz, 9.524- cabeças; Matadou-
ro da Penha. 5.731; e Matadou-
ros avlcolas, 82.73R.

As atividades da
COFAP

ESTUDADA, .NTJfcLM, NESSA
ENTIDADE. A FORMA PELA
Ql AL SE POSSA DAR OIJM-

PRIMENTO AO ARTIGO lil
DA LEI N. 1.533

Nove rias dez comissões técnicas do
Congresso jstiveram reunidas no ins-
tituto rie Educação até cerca dc uma
hora da madrugada de hoje. Todas as
teses que lhes haviam sido distribuídas
durante a primeira ses.*ão plenária fo-
ram convenientement.; debatidas c es-
tmlnrias. jã tendo sidn entregues os res-
péçtlyos relatórios cujos pareceres serão
levados a discussão e votação nn pte»
nárlo.

VISITA A CRECHE MENINO DE
JEStS

.\'o desenvolvimento do programa dc
visitas, um grupo rte congressistas es-
teve ontpi-n em visita ao educandàrio
«Creche Menino rie .lesus-.-, localizado no
baino rt. Concórdia, tias proximidades
desta capital, percorrendo demorndamen*
te todas as- Instalações daquele estabele*
cimento no qual existem duzentos e vin-
te e cinco alunos Internos e cerca dp oi-
tocentoí alunos externos, de amhos ou
sexos.

A mulher que
encontrou a alma
Esta-»a desnorteado: suo linda
e "insensato" noiva queria
deixá-lo, para devotar sua vi-
da a uma obscura pesquisa de
câncer no interior do Brasil.
Seleções de agosto publica es-
sa real e dramática história de
como uma jovem corisla apten-
deu que possuía uma alma,
tão verdadeira quanto seu cor-

po. além de 25 artigos de pai-
pitante atualidade e o resumo
de dois livros escolhidos: "Con-

quistft pelo terror" e. "O ho-
mem que pensava coro aa
mãos". Adquira ainda hoje o
seu exemplar, à venda em tô-
das as bancas de jornais.

VWMSSyi. AIRES
%^^ S. CAULO

ggjr LISBOA

ATENAS

O CONSELHO da Comis-
são Federal de Abasteci-
mento e Preço» reuniu-se,

ontem, em sessão especial, sol»
a presidência do sr, Benjamin
Soares Cabello, para estudar
a estrutura e as atividades da
COFAP, a fim de que se possa
«lar cumprimento ao artigo 21
da lei n. 11822, que trata da
publicação mensal, no «Diário
Oficinl», du relatório das ati-
vidades da COFAP, ncompa-
nhadu de balancete da receita
e despesa do ser*,içn. O Con-
selint estudou, tamhém, a ma-
neir» de se uniformizar o mo-
vimento financeiro da COFAP.
«lentru dos preceitos d«i Cridi-
jro de Contabilidade da União.
A êsse respeito o conselheiro
Duriln de Vasconcelos apresen-
tou um loncn relntõri'1, pru-
pondo a adoção rie iiiirmus e
que foi aprovado, por iinani*
midade, depois de demorado
debute.

RKIMATISMOS
Dr. L. PAR.ACAMPO, truta por
método moderno pelas ondas nl*
tra-sonicas, CIATICAS, KE.MA-
TISMOS, DORES MUSCULARES,
SINUSITBS, etc Rua Santa Lu*
zla, 798, .ala 992 — Ed. Clube

Militar.

4S COMEMORAÇÕES DC
JUBILEU DO IPASE

TERÃO INÍCIO AMANHÃ AS SOLENIDA-
DES NO INSTITUTO E DELEGACIAS

REGIONAIS
Será comemorado amanhã em todo o país, com t

inauguração de obras de assistência médico-hospitalar, imo»
biliárias e sociais, o 25p aniversário do IPASE.

No Distrito Federal, o programa comemorativo será
iniciado no dia 1? de agosto, com a inauguração, no Hos-
pitai dos Servidores do Estado, da residência dos méd»-
cos. Êsse ato se efetuará às 11 horas, seguindo-se-lhc,
ao meio-dia, missa na Igreja de Santa Luzia, em sufrá-
gio da alma dos servidores da autarquia já falecidos.

Às 19 horas, será realizada uma sessão solene no au*
dítório do IPASE, à qual deverá comparecer o Presidenta
Getúlio Vargas.

Durante a solenidade, o sr, Octacilio Gualberto d« Oli-
veira, presidente do IPASE, anunciará a assinatura de
importantes atos de sua administração destacando-se o qu«
aumenta de. mais de 60 milhões de cruzeiros as verba*
do corrente ano destinadas a operações imobiliárias e em-
préstimos comuns ao funcionalismo, e a que eleva pare
30 mil cruzeiros o limite dos empréstimos simples, atual-
mente de 10 mil.

No gabinete do Ministro da Educação, o sr. Octaciüo
Gualberto assinará um convênio entre o IPASE e o Servido
Nacional de Tuberculose, destinado a ampliar a rede de
assistência aos funcionários públicos tuberculosos.

No dia 2, às 12h30m será reinaugurado o restaurante
do IPASE, amplamente remodelado e sob a administra-
ção do SAPS. Em seguida o presidente do IPASE maugu-
rara o conjunto residencial sito à rua Dr Bernardino, 14-4,
com 41 casas e 64 apartamentos, e lançará a pedra funda-
mental para a construção de um grande Ambulatório Mé-
dico em Marechal Hermes. Serão depois visitados os edi-
fícios e casas que o IPASE está construindo intensivamente
nns bairros e subúrbios cariocas, e que serão quando ter-
minados, vendidos em concorrência pública aos func.o-
nários. Essas construções estão situadas em Botafogo,
Copacabana, Marechal Hermes, Jacarepaguá, Méier e Ben-
fica. Representam 777 apartamentos e 108 casas. Cm
apartamento são, em sua grande maioria, de tipos popu-
lates, destinados a servidores de modestos vencimentos.

Acompanhado por servidores da autarquia, o sr. Ocra-
cilio Gualberto de Oliveira visitará ainda, no Cemitério de
São João Batista, os túmulos dos ex-presidentes do Ins*i»
tuto, Frederico Russel e Aristides Casado, e o de Sampaio
Correia, que foi o autor do projeto de criação do IPASE.

Rua Uruguaiana, 60/62 - (entie 7 de Setembro e Ouvidor) 1 t
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ORGIA DE ESPECULAÇÕES APURADANOI RITO DO BANCO DO BRASIL
D Congresso de Amsterdam

R. Magalhães Júnior-
DE AMSTERDAM - Mal posso alinhavar

duas linhas, neste momento, tal c o volume detrabalho que a delegação brasileira vem cn-
frentando no Sétimo Congresso Internacional das
Sociedades de Direito Autoral. Além dêsto arti-
culista, o Brasil'está aqui representado -por Lúcia
Benedetti, Joraci Camargo, Afonso de Carvalho
e João Castelo Branco de Almeida, todos da So-
ciedade Brasileira de Autores Teatrais, e porOsvaldo Santiago e Jaime Baccari, da União Bra-
sileira de Compositores, além do advogado Ma-
nuel Cavalcanti, consultor jurídico dc ambas as
entidades e figura de relevo nos meios forenses
do Distrito Federal.

O Congresso Internacional das Sociedades de
Direito Autoral íoi inaugurado na sala da Muni-
cipalidade de Amsterdam, pelo ministro do Inte-
rior da Holanda e pelo burgomestre da cidade,
dr. Am. J. d'Ally, proporcionando aos congres-
sistas a oportunidade de ouvir importantes dis-
cursos de Fernandez Ardavin. delegado tia Es-
panha; de Artur Honeggcr, famoso compositor
e presidente da CISAC; Pierre Descaves, presi-
dente da Societé de Gens de Lettres, da França;

¦ e de Valerio de Sanctis, vice-presidente ela Co-
missão de Legislação e delegado italiano. Estão
aqui reunidos autores e compositores profissio-
nais de quase trinta paises, para o estudo dos
problemas mais recentes do direito autoral e sua
solução, em beneficio dos criadores de obras para
o teatro, o rádio, o disco, o cinema e a televisão.
Aqui estão, entre os músicos, Albert Willemetz,
um dos reis da opereta francesa; Raul Ferrão, o
maior compositor popular de Portugal na atuali-
dade; Tata Naxo, rival de Agustin Lara no do-
mínio da música ligeira mexicana; o entre os
comediógrafos e dramaturgos os autores italianos
Aldo de Benedetti e Cesare Giulio Viola, os fran-
ceses Roger Ferdinand, Paul Nivoix, Raul Praxy,
Mouezy-Éon e Charles Meré, os espanhóis Calvo
Sotelo e Fernandez Ardavin, cte. Em suma: uma
equipe notável, não tendo faltado o novo Estado
de Israel, nem tampouco a Alemanha, onde atra-
vés de grandes dificuldades se vai reconstituindo
a Verbanci Deutscher, que no passado gozou de
grande prestigio.

São numerosos os lemas .que eslão sendo de-

batidos e todos eles do interesse dos autores dra-
málicos e músicos, bem como dos que escrevem
para cinema e televisão no mundo inteiro. O
progresso da televisão é acelerado, não somente
nos Estados Unidos. A transmissão de programas
entre Hollywood e Nova York, com sucesso, está
fazendo com que as estações européias comecem
também programas de intercâmbio, devendo a
primeira destas experiências ser feita entre a
B.B.C., de Londres, e a TV oficial de Paris, com
a transmissão das festas de 14 de .julho simul-
tãneamente nas-duas cidades. A mesma coisa
será feita durante as festas da coroação 'da nova
rainha reinante da Inglaterra. Dezoito milhões
de libras serão levantados para a instalação de
um cabo de televisão, ligando a Inglaterra aos
Estados Unidos, por mar e por terra, via Groen-
lândia. Ligações semelhantes estão sendo discuti-
das em relação às grandes cidades européias, es-
perando-se que, em cinco anos mais, todas elas
façam parle rie uma cadeia.

Enquanto lais progressos são assinalados, os
autores se reúnem para defender seus direitos
perante a TV.

Valerio de Sanctis sustentou, com aplausos
gerais, a idéia de que a retribuição na TV não
deve ser baixa como no rádio ou no tealro, por-
que se trata não só de um amplo meio de divul-
gação, como ainda porque se constituirá a TV
em concorrente dos outros espetáculos, tirando
público aos concertos, aos teatros e às salas de
cinema. Abordou com muita felicidade a questão
do pagamento dos direitos de autor nas empresas
do Estado, para salientar que o Eslado não soli-
cita favor dos fornecedores de aparelhos trans-
missores, nem obtém operadores ou energia elé-
trica de graça. O Estado paga tudo isso. Deve,
pois, pagar também aos autores e compositores,
nas estações do Estado, e não é senão isso o que
se faz, como regra, nos teatros municipais e fe-
derais de todo o mundo.

Foi êsse, sem dúvida, um rios pontos mais in-
leressantes rio atual Congresso de Amsterdam,
reunião ria máxima importância para os homens
de letras e para os compositores, mesmo porque
antecipa, de alguns meses, a reunião que se vai
realizai-, ainda êsle ano, em Genebra, para a
elaboração rie uma Convenção Universal rie Di-
reito Autoral, promovida pela UNESCO, em subs-
tituição ria antiga Convenção rie Berna, à qual
não aderiram alguns países,- enlre os quais o
Chile e a Rússia. Voltaremos a nos ocupar desse
acontecimento, que é o Congresso de Amsterdam,
num dos nossos próximos artigos.

(t-

«Tripudio inominável que se fez sôbre a economia bra
sileira», diz o relatório — Ministros, deputados e candi-
datos na perseguição aos lucros ilícitos, para encher a

«caixa» do PSD — Uma luva ajustada à mão do atual
íloYerno
CJ

Regressou a esta capital o
sr. Café Filho

Restabelecido o vice-presidente da República, vai fazer
uma estação de repouso no interior fluminense

,_f!M_Mfi_

De cambulhada com os desonestos, «estão metidos no inquérito muitos
homens de bem» — O sr. José Boniíácio falará hoje na Câmara j 

"**:
têm receio os poriero-

nacionalPosição do Brasil no cenário inten
Ressalta o chanceler austríaco a importância do nosso

país — Situação política da Áustria — Fortalecimento
da democracia

Entrevista concedida pelo sr. Karl Gruber à imprensa brasileira — A
paz é possível — Almoço no Guanabara — Continua o ministro do Ex-

terior daquele país europeu sua visita ao nosso país

0 
MINISTRO dos Negócios
Estrangeiros da Áustria,
ora' em visita ao nosso-

país, concedeu, ontem, ãs 15
hodas, na ABI, uma entrevia-
ta coletiva à imprensa carioca.

Saudado, em nome dos jorna-
listas, pelo sr. Herbert Moses,
• chanceler austríaco proferiu
breves palavras de exaltação
ao nosso pais, afirmando entre
eutras coisas, haver notado,
tanto da parte do governo bra-
•Meiro como do povo desta ca-

pitai, um sentimento de pro-
funda simpatia pelos problemas
de sua pátria.
SITUAÇÃO POLÍTICA DA ÁUSTRIA

Respondendo * várias Interpelações
referentes a atual situação política
4a -Áustria, fez o sr. Karl Gruber
nma apreciação d0 regime de ocupa-
çâo de sua pátria, exercida por qua-
tro paises. A cessação desse estado
de coisas - acentuou — eslá em
Intima conexão com a própria mar-
cha dos acontecimentos mundiais. E
•erescentou: "Há, entretanto, uma
grande diferença em nao se fazer e
fazer algo por alguma coisn. •

A Áustria precisa de apoio moral
político dos paises democrát-cos.
nesse sentido, procura mobilizar a

jnaíor soma de solidariedade em fa-
¦ vor-'-de sua causa". Dentro da mes-

ma ordom de ionslderações, declarou,
•m seguiria, o chanceler Karl Grubrr
¦u« ». Áustria já conta com 0 apoio
político dos Estados Unidos, da
Trança e da Inglaterra em beneliclo
d» sua completa libertação. Nao
•bstante, procura lambem ganhar o
mesmo apoio da parte d. oui ras n»
toes que. por sua posl._o^oqBránct
•• acham

I í.iii.i-cAspectos da Visita do chanceler austríaco, vendo-se, r», cnm,.
nistro Karl Gruber quando falava à imprensa, n„ AM; em

flagrante tomado durante o almoço qne lhe foi oferecido velo prefeito
da cidade, uo Palácio Guanabara

a
„ „,,._... situados fora do centro
nev4.l_-.-0 dos acontecimentos Inter-

Km outra passagem rie suas decla-
rações o sr. Karl Gruber referiu-se"conduta 

da Rússia em relação ao
«u pais, afirmando possuir uma loi -

8* prática de negociações,, sunprs
...nt.lada. com os representantes do
«.êrno ovétlco, desde Mololov ate
Vishlnski. Os russos ~ »»' ~

«etnpra disseram que estavam dispôs-
tes - renunciar a ocupação que exer-
«m em determinado setor da, Áustria,
«Md* que a» demais potências al.
... nresentadas reconhecessem o-"- m-

E£rf^r%sen=ssc^
SS» .o Paris. ftE-fcffi
r^mr^aloivo!^^-
lidaria ei russos ,->«/a™ ,?*Jf £,
aua saída da Áustria de outras exi

Jènclas. E assim tem feito, »»
•fera.

rORTALECIMENTO DA DEMOCRACIA

O sr Karl Gruber falou, .també™;
•6b» a concessão de anistia, »
•ua pátria, aos criminosos de guer
fi? A propósito, disse: "A Austiia"ti 

lutando pela consolidando .«£»'
no democrático porque e ameapaoa
2. novo, Pdo totalitarismo. No ¦»
¦•nto, • Ponto

respondeu o chancelei- Karl Gruber:
«Se não houver perspectivas de no-
vas negociações entre as quatro pn-
tèncias que ora ocupam o meu pais
a Áustria, inião apelaria paia a ONU
Entretanto, se a situação ternáclonal
agravar-se, o governo austríaco acha-
lia mais prudente asilar o problema,
em outra ocasião, perante aquele or-
gnismo.

A propósito da situação internacio-
nal, n sr, Karl Gruber leve o segUin-
te. depoinvanto: «A posição em que
se colocou n mundo carece de esla-
blíidade e. por isso, não porlp durar
muito tempo. Ou virá a catásliole.

ou vlrfio dias mollioi.s paia a numa-
nldade. Não acim impossível, todavia,
que. até o fim deste ano, _¦;¦ vegis-
tre unia mudança completa no panora-
ma internacional com resultados fa-
vorávels».

I "OgrÇAO DO BRASIL. NO MINHO
Referindo ao nosso pais. declarou;

,A posição do Brasil, no cenário ln-
l.rnacinnal. . muito importante e
seu apoio nos será de grande valor...

ALMOÇO NO GUANABARA
Realizou-se onlem no Palácio Gua-

nabara o almoço com que o prefeito
(Conclui na I.» pagina)

ANTECIPOU-NOS 
ontem o sr.

JoBé Bonifácio alguns aspec-
toa do discurso que vai profe-
rir hoje, às 14h 15m, na Cama-
ra dos Deputados, comentando
as peças principais do inquérito
do Banco do Brasil. «Minha ba-
talha é de libertação e não de
escândalo» — advertiu para
começar. E explicou o sentido
dc advertência :

— Quero libertar os que se en-
contram injustamente no rela-
tório da comissão de inquérito.
Libertá-los dessas amarras que
os prendem ao sr. Getúlio Var-
gas. Em linguagem forense,
o discurso que farei na tarde de
amanhã, será, a um tempo, um
pedido de «habeas-corpus» e
uma denúncia. Libertando c-s
inocentes, desejo denunciar a
Nação os que efetivamente pra-
ticaram delitos.

E eis o verdadeiro motivo que
levou o sr. José Bonifácio a
perseguir o fugidio relatório,
guardado sob sete chaves pelo
Banco do Brasil e pelo sr. Ge-
túlio Vargas pessoalmente. «Só
a divulgação ampla do inquéri-
to pode servir ã denúncia e,
simultaneamente, ã demonstra-
çâo da má fé praticada contra
pessoas que estão envolvidas
e não conhecem os termos da
acusação».

O que êle possui e o

que não tem
O xr. .José Bonifácio explica

que não possui todo u material
do Inquérito. Mas tem ent maus
o essencial, com nomes i: ope-
raçõei. escusas realizadas. O in-
quérlto — diz-nos éle — compõe-
se de dois volumes, divididos em
três partes, além de uni apéti-
diee e um documentário.

A primeira parte é distribuída
em capítulos, que enfeixam ma-
teria administrativa, referente a
atos irregulares e operações dus
varias Carteiras du Banco do
Brasil. Da segundai constam
pxantes efetuados em _K lianciis
(la_ praças do ttto e São l'aulo
I. a terceira o. constituiria dns
conclusões gentis a que chegou
a comissão investigadora, entliii-
ra Rõlire. cada caso sejam apre-
sentadas conclusões pardals,

A cópia qne il sr. José Houifâ-
cio exibe (durante a nossa con-
versa exibiu apenas cerca de
vinte folhas em cópia fotustáti-
ca), a que vai exibir hoje da
tribuna da Cantara nau inclui o
apêndice nem o documentário,
peças de Interesse estritamente
técnico.

Longa série de negociatas
Para dar Idéia da amplitude

e Importância du trabalho, rea-
lizarlo _pela comissão dc Inquéri-
lo, o sr. .losc Bonifácio lõ este
trecho dc uma das folhas arnon-
toadas na mesa :

«A sério ido fatos irregulares)
é Innga e não comporia inclusão
nesta peça de caráter Introdu-
tlvo, Mas o relatório tudo con-
densa docurnentadamente. Por
éle se verá o tripudio inonriná-
vel que se fêz sôbre a economia
lira sileira, para fins escusos, de
ordem poli tico-eleltoral. Produtos
essenciais para a nossa economia,
rie exportação Indispensável pa-
ra o exterior, foram postos à
venda a preços inferiores, para
dar mars.cm a lucros Ilícitos que
ministros, deputados c cândida-
los tramaram obter em bem rie
sua posição na campanha elel-

toral e. em beneficio da caixa
do Partido Social Democrático?-.

Uma luva.
O sr. José Bonifácio, lê mais

um trecho :
«A lei existe para todos, mas

sob muitos aspectos somente a
sentem o.s pequenos ou aqueles
que, na cla.se média, não dls-
põem de proteção salvadora. De-

No M. da Agricultura
O ministro ria Agricultura recebeu,

em seu gabinete, o.s senhores Alrie Ham-
paio. Epílogo rie Campos .losé Joflll,
Lima Cavalcanti; All^rlo Deodato, Bar-
ros Carvalho, sr. Gabriel Hermes Fillip,
presidenle cio Banco rie Crédito da Ama-
zônia, que estava acompanhado dd cn-
carregamento dos Negócios rio .lapflo,
sr. Kao-íi liara.

Ia não
sos».

— Em matéria de luva, paia
«ijUBtar-sé a. mão do governo
atual, parece que nem se recor-
rendo aos melhores fabricantes
se poderia obter melhor... —
comenta o deputado mineiro.

A espiral dos «créditos
em liquidação»

Revela ainda o sr. Jusé Bonifá-
cio que o inquérito nâo se limitou
a examinar a responsabilidade pes-
soai de cada um dos implicados,
em face da orgia de empréstimos
"de favor" retirados do Banco do
Brasi). O relatório apresenta igual-
mente dados de Interesse geral.

(Conclui na 4.* pAglna)

Em pauta o projeto que extingue o
atestado de ideologia

Visitará hoje o Senado o ministro do Exterior
da Áustria — Não se reuniu durante o mês k>
julhoia Comissão de Finanças da Câmara Alta

Aspecto da. recepção aó vice-presideilte da República no Aeroporto ¦i

Sem oradores nn expediente e sei"
número regimental de senadores pa-
ra votação da matéria na ordem dn
riia. a sessão dc ontem, no Monroe
fo: aberta a bora de costume, c en-
cerradas minutos depois pelo sr. Mar-
condes Filho. «A ausência de grande
parle de representante., naquela casa
atribui-Se à chegada do sr. Cate
Filho, ás 14 lioras, procedente do
Recife onde interrompeu sua viagem
de regresso ao filo por ter sido ne"-
metido de mal súbito, que o forçou
a permanecer hospitalizado por al-
guris dias na capital pernambucana,
Além da comissão designada pnra
recepcionar o vice-presidente da Re-
publica, muitos outros senadores com-
pareceram ao Aeroporto do Galeão,
onde se verificou seu desembarque.

ATESTADO DIC IDEOLOGIA

A dicussSo e votação rie todos os
pro.letos constantes ria pauta foram
adiadas para hoje,

eles o que. acaba com a exigência do
atestado rie ideologia, de autoria do
deputado udenista Breno da Silveira.

VISITA DO CHANCELER
O Senado receberá hoje. às 10 horas

a visita do ministro das Relações Ex-
terlores -da Áustria, sr. Karl Gruber,
tendo sido designado para saudá-lo
o sr. Alfredo Neves.

COMISSÃO PREGUIÇOSA
Tem causado descontentamento

entre alguns de seus membros o
lato de a Comissão de Finanças do
Senado; sem nenhuma justificação.
n&o realizar uma sé reunião duran-
te todo o més de julho.

Projetos da mais alta Importância
-ujo exame impõe um número maior
d* reuniões que o habitual, aguar-
dam que a maioria dos componentes
do referido órgão técnico se dignem
d. ¦ de_'.nctimbir-se das funções para
que foram eleitos

Chegou ontem a esta capital, em
avlfio da Cruzeiro do Sul, acom-
panhado de sua esposa, o sr. Café
Filho, vice-presidente da Repúbli-
ca. Foi recebido no aeroporto pelo
representante do chefe do governo,
o capitão José Enrique Aclóll; srs.
Negrão de Lima, ministro da Jus-
tiça; João Carlos Vital, prefeito do
Distrito Federal; os senadores Mo-
zart Lago, Napoleão Alencastro
Guimarães, Kerginaldo Cavalcanti,
Marcondes Filho, Álvaro Adolfo,
Magalhães Barata. César Verguei-
ro, Etelvino Lins, Domingos Ve-
lasco e Euclides Vieira; depu-
tados Paulo Lauro, Santa Rosa e
Miguel Couto Filho: represenlan-

tes cl'os ministros da Guerra e da
Marinha, além do outras autorl-
dades <_ numeroso grupo de amigos.

O vice-presidente da República
acha-se completamente restabeleci-
do do mal súbito que o retêve na
capital pernambucana, mas, a con-
selho médico, seguiu para uma fa-
zenda rio Eslado do Rio a fim de
repousar durante alguns dias.

Dr. Esmaragdo Ramos
Doe, rie Cll. Méd. da Fac. Nac. d»

.Medicina
Doenças ilu Aparelho Digestivo —
Diabete. Senador l.antas, "6 — S| 1.(101
—¦ Tel.: _2-5..27. rrudenle dr. Morai»,

6811 — Aplo. 201 — Tel.: 27-601)0;

PINHO ALPES
BALSA MO PARA BANHO

EM SUA NATURAL
FORMA OLEOSA,
SOLUBILISADA PARa.
BANHO.

'd fd SUâ ó a ú d e"Beleza
"D e éc a» éo.

SEVYS. A. Produtos de Beleza — Praça OJavo Bilac, 136
S. PAULO

de partida de sua

política não deve ser o Pa«»^_S_
tudo aquilo que possa representai
í-nãl_õ-s capazes de fortalecer a de-

Mocracla.
FBI.ACOES COM A ALEMANHA

No tocanle a política austríaca em
«íarfio à Alemanha, declarou o sr.
K_rl Gurber que o seu pais deve
.tftar os erros rio passado: nem ln-
Sado demasiada, nem completo Iso-
irtcionismo.

rossivix a ma.mtkncao
DA PAZ

Interpelado sobre se estariam sendo
-ilca medidas

sua soberania,

Prosseguem os debates em torno do pro-
jeto da "Petrobrás"

Veiieimenlos dos inativos dos Correios e Telégrafos —

Lucros imobiliários para a exploração do petróleo —

Direitos e vantagens para o pessoal da Marinha Mer-
cante Nacional

Problema das secas - As contas do presidente da República - Como
decorreram os trabalhos de ontem nas Comissões da Câmara dos

Deputados
| que cria

__ _^
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BUENOS AIRES(.—
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SUS COMOPIDAD.Eí.fcV
DIRECTA«E.N-Tt'. ... v ,

POR CÁ At A -O. ÍÉ «?**.**

TU CUM AN .4^5.*'

Em sua reunião de onlem a Co-
missão de Economia da Câmara dos
Deputados deu' prosseguimento ao
exame das emendas apresentadas ao
piolclo 11. 1.516, que cria a cl'e-
IrobrAs», das quais 0 lelatoi o sr.
Daniel Paraco. Oito delas toram
aprovadas c. dentre mais -_i, varias
toram rejeitadas *e muilas uulras
consideradas prejudicadas, sendo nue.
a ,1c autoria do sr. Lúcio Bil.en-
,-ouil. Ocou paia ser discutida. .
votada sexta-feira próxima, junta-
menle com as restantes.

COMISSÃO DE FINANÇAS

Por es.a Comissão foram rejeita-
df,, várias emendas de Plenário a

projetos referentes k concessão de
aUNo_°'.érmos do parecei apresentado
nelo respectivo relator, sr, Manhaes
Barreto, í"l aprovado o subsl.tulivo
do sr Mário Altino ao projeto que
reajusta os vencimentos dos inativos
rio Departamento dos Correios e le-
lésrafos. Desse substitutivo consta
um dispositivo assim redigido: -Fei-
to o reajustamento dos antigos pa-
drões e referências, na época dai
aposentadorias, aos novos, rie con-
íórmidade com as tabelas ns. 1 e
58 an.N-as _ le! 1.229. de 13 de no-
vemliro dc 1950, os Proventos dos
institutos, corresponderão a 9tK» dos
novos valores». Outro di.-poe que oi
novos valores se consideram eíctt-
vados a parttt da data em que _n-
trnu rm visor a lei 1.229, abrinno
r_-_diTo "> Cr.. 17.000.000.00. nara

¦Í-Miüía tol _otuider_«to o vai*-*

uma taxa rie radiodifusão,
cujo produto será dividido em pintes
Iguais entre as empresas de rádio
e os radialistas. O relator, sr,
Herbert Levi, apresentou parecer,
que foi aprovafli. demonstrando a
inconveniência da ^iac.o dc laxas
para favoreci'!' • "fesas comei ciais.
enquanto os rn- ''-ias teriam os
seus benefícios ti nados ás grandes
cidades, onde lu» possível a cons-
trução rie hospitais..

O rosto rta se.ssao loi dedicadu :,
análise rie uma emenda restante das
apresentadas ao projeto 11. 1.517,
qup provo recursos paia a - Petro-
inàs.. e para o Fuiuio Rodoviário
Nacional, relatadas pelo si Ponce
rie Arruda. E' ela de autoria rio
sr. Mário Alilnu e foi aprovada,
com a seguinte redação : «Tralan-
do-se de lucros resultantes da venda
rte propriedades imobiliárias agrlco-
las ou pecuárias, de valoi superior
a CrS 500.000,00, a inclusão na cé-
dula cF» será feita k razão de 20%
dos apurados, na foi ma do artigo
92:. Essa redução . não será apli-
cada. no entanto, nos lucros obtidos
na venda paicial ou rie Ioles das
propriedades. Uo si. Lauto Lopes,
foi aceita a seguinte subemenda :
«Os lucros piovenientes dc transa-
ções Imobiliárias constantes de es-
criluias públicas de compromisso de
compra e venda feitss anteriormente
a 31 de iulho de 1952. ficam excluí-
dos da declaração na cédula .F». a
que se refere a alinea «a» do pa-
ragialo V>*.

»*..+*- •!•"" «oncluldo « exame

ria matéria, que será enviada ao Pie-
nano.
COMISSÃO DE SEGURANÇA NA-

CIONAL
Poi' esse órgão técnico Col aprj-

vado o parecer ri( si. André l''er-
nandes. favorável a sele emendas
rt.. Senado ru projeto que estende
ao pessoal da Marinha Mercante os
direitos e vantagens da lei n. __8,
que dispõe sftbre militares e civis
qur participaram dc operações de
guerra.
COMISSÃO UO POL1CNO DAS'

SECAS
Por essa Comissão loi discutido o

projelo rio sr. Osvaldo Trigueiro.
que manda consignai no orçamento
da L'ni!io quantia numa superioi a
2(i.r ria verba de combate ás secas,
destinada aos serviços dc abasteci-
menlo dc água das cidades locall-
zadas no perímetro das secas.
COMISSÃO DE TOMADA DE CON-

TAS
Por ôsse órgão técnico loiarr

distribuídas, para efeito de elabora
çSo de iclatórlos parciais, as conta?
do presidente da República, relatl-
vas ao exercício tlnanceiro de 1951.
Assim, ao ST. P.railiu Borba, coube
a parle le.erentc ã Receita; ao sr.
Heitor Beltrão, a da despesa: ao
sr. Guilheimino dc Oliveira, a das
autarquias, c ao si. Euvaldo Lodi
«. da divida pública. Os trabalhos
rtos relatores seíào posteriormente
confiados a um relator geral, nos
temi'. . do Regimento.

CR$ 800too

A ÓTICA KIO e sua ti-
liai ÓTICA SÃO JORGfc.
estão realizando mais un. s

espetacular campanha,
oferecendo binóculos, fil-
mes e óculos a preços
especiais. Binóculo

alemão, com regulagem
central, corpo metálie;-,
APENAS por Cr$ 125,(10.
Filmes ANSCO e KODAK,
por somente CrS 12,00 e o
famoso óculos "C h a m-

pelo preco inc<í-
vel de Cr$ 120,00.

Aproveitem!

l254oo

p i o n",

~cf$ 
1.250,00
8 x 30, lente azul

com estojo
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Aconteceu há 20 anos
O que o "Diário ae Noticias"

publicava no iío
31 DE JULHO DE 1932

A representação do Brasil cs-
treava nas competições olímpicas,
em Los Angeles.

No setor Leste, dn SSo Pano,
travavam-se ásperos combates entre
tropas revoltoías ç governista, com
vantagens p*irn as primeiros.

A -, Policlinica Gers) do Rio de
Janeiro comemora, solenemente o
seu cinqüentenário de fumlnçíio.'

Pelo paquete «Siqueira Campos*-,
chegava a esta capital, em via<„fm
de turismo, Luc Durtan, ftimoso
romancista, poeta c dramaturgo
francês.

* A li A
TODOS

A França o os estudantes
Edições
Paquistão

A FRANÇA E OS ESTUDAN-
TES — A França 6 o pais. euro-
pen que recebe o maior número
ãe estudantes estrangei ros. Esta-
tísticas do ano pausado revelam
que a freQuênciçt de estudantes foide 2.576. isto é, 500 mais do que¦no Reino Unido.

¦i* *
EDÍÇÕES - No período de

19-J5i51 foram impressos, na Po-
lõnia, 450 milhões cie exemplares
ile livros. Num sò ano íoram edl-
tados 30 milho».- de manuais es-
coláres. As obras em circulação
registraram 15 milhões para as-
suntos políticos. 70 milhões de li-
vros literários e 18 milhões fle ma-
miais técnicos e científicos.

_jc

t- •*<
PAQUISTÃO ~- O Paquistão di-

Víde-se em duas partes: Ocidental
e Orienta^ separadas uma da outra¦por cerca- rie mil milhas de ie-rri-
tório hindv. Seus produtos prin-
cipais são a juta — de quo possui
75% a";* produção mundial — o a Ir-
gpdõój fumo, chá e cereais. Entre
as exportações ocupam os primei-
ros lugares peles, couror lâ, ma-
feriais de esporte., instrumentos
musicais e oirtirgicos, _.Vo Paquis-
tao Ocidental, a cidade de Sind, é
famosa pelo- barragem de Sulckur,
que constitui um, dor-, maiores pro-¦jetos cie irrigação cio mundo, e por
Moh.mi]0-DaroJ ou a Vale dos Mor-
tos, onde foram descobertos em
escavações, os restos da civiliza-
ção do vale do rio Indus flores-
ante há mais de Quatro mil anos,
o segundo se acredita, destruída
no século XV antes âe Crinto por
invasores arianos.

Atos do presidente da
República

DECRETO... ASSINADOS NAS PASTAS
BA EDUCAÇÃO, DA JUSTIÇA, DO EX-

TEMOR. E DA AGRICUI/TI.KA
O presidente, da República asaliiou os

seguintes decretos:
Na pasta <5n Educação — Nomeando

o médico sanitarista L-incoIn tle Frei-
tas Filho para exercer, Interinamente,
como ..tibstluit*., o cargo, em comis*
Bé.o, de diretor do Serviço Federai d»
Bioestatisttoa, do Departamento Fe-
deral de Saúde, durante o impedimento
do respectivo titular JSder Jansen ds
Melo. a fim dr obterVãr ns atividade!
do Serviço Nacional de Bioest.atlsfcica
dos Estados Unidos da América.

Na piiHtn, da liisllça — Nomeando,
inspetor (le alunos, classe E, Afonso
Guadalupe: e, Interinamente, escrltu*
rários, clfissp E, Maria Diva do Vale
Freitas, Josí Jorge da Ro:a Neto, Oa-
valdo de Assis Gomes. José Evalrio Cha*
vos Ferreira, Maria de Lourdes Bar-
bosa Viana, Oka. Correia Leal, Aloísio
Nleméler, Manuel Armando Rodrigues
tia Costa. Daria Sant ann. Itttgita Sousa
Esteves, Lia de Oliveira Beja e Nane)
Boares.

Na pasta do Exterior — Designando
Luis de Castro Faria para representar
o Brasil no XXX Congresso Interna*
rtonal de Americanistas e no IV Con-
grosso Internacional õe Ciências Ant**o-
pológieas, a realizarem-se, respectiva*
mente, em C&mbrtdge, Inglaterra, o
em Viena, Áustria; em agosto e se-
temhro próximos.

Dispensando o diplomata Heitor Lira
<Ja funçÃo de chefe, do Departamento
Folltiro e Cultural dn Secretaria do
Estado, e concedenrio-lhe exoneração da
função ds diretor da r-eçíio de Sctt-
rança Nacional dc Ministério das Re*
lações Exteriores e designando para
exercer essas mesmas funções o diplo*
mata Vasco Tristão Leitfio da Cunha

Removendo, "ex-ofíleto". os diploma-
tas Franciscc rie Borja Batista de Ma*
galhíier. do Consulado em Las Palmas
para cônsul adjunto pro Barcelona, e
Dora Aler.car de Vasconcelos, dn Se*
cretaria de i-Cstade para cônsul adjunto
em Nova Vork.

Aposentando os diplomatas, classe O.
Oscar Correia e Carlos Alberto Moniz
Gordllho

Promovendo, por merecimentos, or di-
plomatas Carlos da Silveira Martins
Ramo., ca classe N h classe O. e limar
Pena Marinho da classe M á classe N.

Na pasta da -Igriculfura — Nomean*
do escrlturário, classe F„ Dinarte Bar-
bosa Arnaud

At_.tnri7itr.do cs cidadão» brasileiros
Efraim Proeópio dos Snntos a --esqui-
nar cnlcírlo e associados em Carcos,
Minas: Rir.harri Patn Júnior, a pes-
çuisar m!néri-'S de ferro em Timbrt.
Santa Catarina: Luís Guedes de Amo-
rim a pesquisar quartzo e associado.»
em Barra cio Garça. Mato Grosso:
José de Csmrcos Melo. a pesquisar areia
quart.zcsa n associado.*, nr. Ponta Gros-
sa-. Paraná: Ablbt Coim-do, a pesqui-
sar caulim e associados em SEo Ber-
nardn no Campo, Sfio Paulo; Ulisses da
Trindade c Mfltot. ria Trindade, a nes-
quisar calcário, cm Candeios, iflnas;
* .Manuel de Matos Júnior., a oesoul-
aar cftlrfo, ra*.r_i.ore e escriados em
T?om Sucesso. Minas.

Pagamento no Tesouro
SerSo pagas, hoje, as fftlhás rio 8.<>

ola útil: Sàlário-íomillo — 5.001.5;
rie* Descndente-i d,, MiiH.aros ._ 5 350-
51: dè '-"-'i^ndentes de .Servidores —
^.af-ivW.i-w-iu.

|)RETENDE o governo enfrentar o problema da produção e da
transformação de borracha através de uma sociedade de

economia mista, que já se vem denominando de Heveatrás, por
certo, seja-nos permitido dizer, para assinalar o parentesco com a
Petrojjrás.

De acordo com 6 que já se acha divulgado, em linhas \je-rais, a companhia disporá do capital de três biliões e.quinhentoa
milhões de cruzeiros, entregues 51% ao governo e 49% aos indus-
triais do ramo estabelecidos no país. Êsse capital será emprega*
do, principalmente, na recuperação técnica das áreas cultiva-
das, na intensiva plantação de borracha em novas áreas e na ins-
talação de fábricas dè borra- 'V
cha sintética. Vemos, assim,
d* inicio, que o Executivo e«-
tá muito confiante na elastici-
dade do campo tributário na-
cionai. Além da companhia de
petróleo, que deve retirar parte
de seu capital de fontes tributa-
rias, vai precisar, agora, de
mais de um milhão e meio de
cruzeiros, que s<5 podem ser
obtidos na mesma origem. O
governo, que faz a estimatl-
va da receita e sabe ou deve
saber, qual a despesa da Repú-
blica, por certo, conhecerá tam-
bém o alcance financeiro desses
empreendimentos. O que resta
verificar é a viabilidade e a
necessidade de uma organiza-
ção dêsse porte.

Nas atuais condições eco-
nômicas brasileiras, a respos-
ta só pode ser afirmativa. À
ausência ou a timidez do capl-
tal têm resultado na desorga-
nização e pobreza reinante no
Importante'setor de produção

representado pela borracha.
Êese elemento, o mais impor-
tante no grupo de produtos não-
ferrosos, tem de «er ..ratado,
no Brasil, como problema de se-
gurança nacional, pois um pafs
sem borracha é um pais de-
pendente e, na idade da roda,
pode ficar a pé, num instante
de crise, bélica ou de outra na-
tureza. Impõe-se, por conse-
guinte, a intervenção do Esta-
do na ordem econômica, para
assegurar a produção e a ma-
nufatura da goma, buscando to-
dos os elementos para dotar a
nação de uma indústria capaz
de atender às necessidades pre-
sentes, assim como as que sur-
glrão em conseqüência do -Je-
senvolvimento natural do Bra-
sil,

Vencida essa preliminar, fi-
cam para análise os objetivos
o meios para atingir tal resul-
tado. Em nosso conceito, a es-

tftitura divulgada concilia os
Interesses da produção com o
dever estatal de articular os
meios para expansão da econo-
mia Interna. Na execução do
programa, entretanto, é precl-
so considerar o problema hu-
mano que a borracha simboll-
za no Brasil. As populações
amazônicas, que se dedicam à
extração da hevea, arrastam vi-
da miserável, em face da baixa
retribuição de seu esforço. E
quanto à cultura Intensiva, con*
forme assinalou o deputado Os-
valdo Orico, representante ama-
zônico, na reunião com o mi-
nlstro da Fazenda, no gabinete
df sr. Horácio Láfer, só em
Belterra, além, dos milhões de
árvores nativas, Já existem 2
milhões de pés de seringueiras,
plantados pelo homem, à espe-
r; de sangria, mas poucos se
aventuram a trabalhar naquele
mundo hostil e desconhecido,
com salário de 17 cruzeiros
pot dia, que o Instituto Agronô-
mico do Norte paga atuaimen-
te. E' indispensável, realmen-
te, eomo acentuou o deputado,
resolver o problema do braço
para sangrar as árvores silves-
três e as de plantio.

Considerando êsse e outros
aspectos do complexo econôml-
co-soclal brasileiro, o projeto
ila Heveabrás pode se conver-
ter num serviço ao país.

Promoções por merecimento
3S'fio é st. o cano ito aumento de vencimentos, ao

qual a discussão <1<> Estatuto acrescentou o da»
gratificações adicionais, que preocupa o funciona-
ltsrno. HA um outro problema da cltisse; o dn»
promoções por merecimento.

Ainda há dias, divu.guvnra-se detalhe» acerca
do critério adotado pnra assegurar a participação
nos lucros de Volta Redonda no respectivo pessoal,
critério que consiste num Rtilculo de «pontos» con-
quietados i-íèftsô da assiduidade, da eficiência e dos
encargos de família. Os comentários feitos a prn-
pósito giravam em torno d» precariedade de tal sis-
tema, naquilo que dependia dos pareceres de. cli«-
fes de serviço, nem sempre dotados do indispensA-
vel senso de justiça.

Ora, o fnncion nl ismo da 1'nifio, em gerai, é vítt-
ma do situaçüo análoga, o dela se queixa amarga-
mente. As promoções por merecimento, em seus
quadros, dfto lugar a elamorosus iniquidades, con-
í*ertendo-se, quase sempre, em prêmios conferidos
aos servidores que possuam «pistolões» mais pode-
rosos. Para isso concorrem, em grande narte, os
chefes das scçües, que, por comodismo, ou fraque-
lta, ou outro qualquer motivo menos recomendii-
vel e menos compatível com as suas responsabili-
dades uo assunto, atribuem o número máximo dr
«pontos» a todos os seus subordinados — ótlmiss,
bons, maus ou péssimos, nlvelando-os no «mereci-
monto» qne abri» as portas fi. promoção. J)#iste
modo, o funcionário as»íduo. zeloso, competente,
tem do aguardar um acesso por antigüidade, mar-
car passo na sua categoria, anos o. anos a fio, en-
quanto outros, comprovadamente inoperantes e re-
lapso», têm seus nomes levados a despacho do pre-
sidente da liep_iltlic.ii pelos titulares das nustas e
recebem, através d» publicação dos decretos, o pré-
mio da sua dcsfdia ou da sua incapacidade.

rràticnmentc. pois, a promoção por mereclmen-
to real nõo etisfe no -funcionalismo feder»!, ror
eertn, num ou noutro cnso, mesmo para «alvar as
aparências, cln se verifica, mas, como se costun.it
dixer, é exçeçAb destinada, a confirmar n regra:
torna-se preciso <iue être merecimento, quando esis-
ta, indiscutível, peja reforçado por intervenções de
padrinhos influentes.

Trata-se de situação que gera o desestltrnulo nas
repartições e para a qual, portanto, ps responsáveis
pela elevação do nível dos nossos serviços páb-Ucns
devpja voltar sua alcitçãit, o principiar pelos chefes

A Leopoldina e a Central
A Estrada do Ferro Leopoldina, como sucede a

Central do Brasil, sft costuma aparecer nas colunas
dos .jornais para o registro de acidentes ou de ro-
clamaçftes contra os seus serviços. Justo é, oor-
tanto, seja agora rompida essa triste tradiçAo com
referência íi antiga companhia inglesa e. se assina-
le. com relevo, a decisão do seu atual superinten-
dente, coronel Gashypo Chagas Pereira, de reduzir
o preço das passagens nas respectivas linhas su-
htirbnnas, 11 partir de lo de agosto próximo

Chega a constituir noticia sensacional, essa de
quo alguma coisa terá seu custo diminuído, nesta
época, em que, cada manhã. a. população acordu
já de animo prevenido' para o conhecimento de
novas dificuldades de vida. Dir-se-ia até tratar-se
de simples boato, se a informação auspiciosa nfte
houvesse sido pessoalmente transmitida á impren-
sa pelo próprio superintendente da malsinada fer-
rnviu.

Será, assim, uma espécie de privilégio conferido
aos moradores doB subúrbios leopoldinenses, bene-
flcindos por uma providência governamental de que
resultará pequena, mas real economia, quando o
panorama, em todos os outros setores, é o de ex-
torsão.

E' natural que os habitantes da zona suburbana
da Centra! do Brasil nào compreendam a impossi-
bilidade de a administraçftn dessa ferrovia lambem
cogitar de Ir ao encontro dus suas necessidades, no
sentido de reduzir as tarifas das passagens em
vigor. Parece, mesmo, que o ato da direção d«
Leopoldina pfts em xeque a ria Central, forç.imio-ii
n. examinar o assunto.

Releva ainda notar que o superintendente da
Leopoldina anuncia uma série, de medidas tendeu-
tes a proporcionar conforto e segurança aos pas-
sagelros — outro aspecto que o seu rolega de ar-
mas, orn ã frente da Central, também precisa não
deixar ã margem.

Cm» competição entre as duas administrações,
no sentido de bem servir uo povo, eis o que já era
tempo de veriflcar-se. Vamos ver se e ato de
acorri, fo Leopoldina, terá o mérito -1e estabe-
lecí-la.

o direi.orew. quo igualam em «pontos», indistinta-
mente, os elementos valiosos e o» pesos-mortos qu»
lhes são subordinados, fraudando, dessa maneira, a
finalidade da lei.

SS*
Somente beneficiaria ao ministro o acolhi-

mento da denun cia pela Câmara
Porque — acredita o deputado Aliomar Baleeiro — es-
se titular teria oportimidad e de desfazer dúvidas sôbre
a sua posição num caso que envolve a moralidade ad-

ministrativa
Ainda três oradores falarão sôbre o assunto nas próximas sessões —
Filhos o enteados do Brasil na distri buição de obras e melhoramentos
pelo governo federal — Amparo a uma fibra nordestina — Devastação

na bacia do Paraná
PtW-Si-gtiRi ontr-m. na Câmara, dos

Deputndo.*-, a discussão únir*i do pa-
recer contrario a que se.ia aceita a
denúncia oferecida pt-io sr. Muniz
Fvtlcàu contra o ministro da Fa-
zenda,

lictomnndn a palavra — i*oi.. tivera
o sou discurso (!•) véspera interrom-
pldo pelo esgotamento da hora da
sessão — r> sr. Aliomar Balcelm
insistiu em que. apôs o exume da
denúncia pela Comissfio Especial, não
se pode saber se o ministio real-
mente cometeu as falsidades argui-
rias pelo denuneiador. Dai entender
que a C&mara não podia delxRr de
conhecer da denúncia, que seria pos-
teriormente .íulgadn pelo Senado. De
resto, sendo um processo eminente-
mento político, pnreco-lhe que não
pode ser posto de lado sem maior
exame. Quo houvo rienegaçno das
Informações pedidas — náo tem a
menor dúvida. Basta salier se o mt-
nistro o ÍPz dolosamente, embora
esteja inclinado a acreditar que nüo.
Tamhém considera imprescindível ,ipu-
rar se foi obedecida a determinação
expressa do presidente da República
no sentido de ser examinaria a de-
núncla da firma R. Azevedo no to-
cante ,\ tentativa de chantagem ria
parle rie funcloníirios do Ministério.
No Interesse do prAprlo ministro,
achava que não podia a questão
deixar de ser devidamente Investi-
Rada, [A que o parecer do relator
passou ao Inren disso. Porque so
nflo se chegas*•• ao fundo da imo-
ralldade. poderia ficar o público em
dúvida quanto A posição rio mlnls-
tro. Este somente 'cria a r.inhar
rom a aceitação da denúncia, poislhe daria oportunidade a provar —
e o orador acredita , que isso acon-
teceria - qtte nada teve a ver com
os fatos denunciados.

Falando mais partlculnrmonte sft-
hrc o parecer do st*. Daniel de Car-
valho, lembrou que o ponto de vista
vitorioso fol preclsnmenle o do sr.
JoSo Roma. pois todos os Integran-
tes da maioria e oue faziam parte
ds comlssSo epeclal, em sua-- decla-
racflcs de voto subscrevei nm o pen-•t.imonlo daquele representante per-
n.imhurano que diverge profunriamen-
te da fundamentação dn parecer.

O denunciante tambóm falou. De
Inicio, criticou larsamente a comis-
nüo. apontando o que ronsideiíi In-
fraci.es nraves ao regimento. Uma
dessa Infração: não foi permitido nos
deputados a ela estranhos que par-
Hclpassem dos debates. Nisso e em
outras manifestações, via o propó-
sito deliberado de se defender a todo
trfinse * pessoa do ministro. K con-
fossou mais o seu desencanto pelo
Instituto do ¦•impenc-irr.cnt* em nosso
pats, onde os ministros, pelo que
vê. sSo intnoi-vels e Invioláveis, !mu-
ies a sançCes.

Dai em diante passou a analisar
detalhadamente os fnto...

Restam três oradores, os srs. An-
tftnto Maria Correia, sr. Carvalho
Neto. êste presidente tia comlssflo
<iue examinou a denúncia, e Tenório
Cavalcanti.

FILHOS E ENTEADOS DO
BRASIL

Mais umn vez o sr. Adail Barre-
to ocupou-.w do Nordeste. Depois
de relembrar a gravidade da situa-
cio. sugeriu várias medidas em fa-
vor da resião, especialmente quan*
to â construção de rodovias Apon-
tou o orador o fnto expressivo de,
em quatro anos. terem sido pnvl-
mentados pelo DNER apenas 25 qui-
lAmetros dn Transnordestlna. enquan-
to a Presidente Dutra entre Itio e
São Paulo teve os seus 400 quilA*
metios pavimentados em dois anos.

Disse a estn altura;
Dir. que no orçamento de 1952 do

D.N.B.R. não h/1 uma verba se-
duer para pavimentação de estra-
das no Ceara. As verbas que ali fo-
Mm consignadas fornm apenas para
conservação (Cr)? 10.f_00.no por Km.)
das estradas recebidas do Departa-
mento de Secos.

K acrescenta:
«Sr, í)f.' Distrito porém encontro

Crf. 28.000.000,00 pura pavimentação
de dois trechos de estradas. Curlti-
hn-Sta. Cecília e Sta. Cecllla-La-
ges. No 10?. Distrito Ift estão CrS
9.000 000,00 para pavimentação do
trecho Gravatal-SSo Leopoldo. Isto
eom falar nas verbas para Rln-Pe-
trípolis, R!o-TorosApolls. conservo-
<fio e melhoramento ria Rio-São
Paulo e inntas outras estradas
do su!.

Documento ainda mais sicniflea*
ttvo, todavia, para a análise que vi-
mos fazendo. <_• o quadro das «Ver-
bas para Estradas de Rodagem, em
1952*. publicado no mesmo número
dti citada Revista. «Rodovia*. O
quadro compreende as verbas orça-
menlárías comuns, as dn Plano Sal-
fe. das Secas, da Amazônia, do SSo
Francisco e por fim do Fundo Ro-
dovláno Nacional, dividido este en-
tre n parte dos Estados e dos Muni-
rlplns e a que 4 empreparia direta-
ittente pelo DNER.

Examinando a coluna referente a
n.uota do Fundo Rodoviário a ser
empregada pelo DNER verificamos
que na zona leste 'Minas, Estado
do Rio e Distrito Federa! entre ou-
tros* £le empregará 141 milhões e
500 mil cruzeiros; na zona sul (São
Pau.o. Paraná. Santa Catarina c Rio
Orando rio Sul) aplicará 216 milhCes
e 500 rr,i! cruzeiros: nn Nordeste (7
Estados' ap'lcará 44 milhfies e 300
mil cruzeiros. No Norte e na w-nn
eentro-oeste nüo _tt>lic,*ir. um real
sequei*.

Será necessArla maior argumenta-
cão para provar aos réticos que te*

mos razão quando reclamamos a dl-versidade de tratamento adotada en-
tre a.s diversas regiões do pais" Evi-
dentemente, não. Os números falam
por si mesmos. Números oficiais,
alinhados pelo próprio DNER.

Mas, esta 4 uma política adminis-
trattva errada que estamos dispôs-
ios a combater sempre.

E é em virtude dela que está se
formando entre os brasileiros a creu-
Ca geral de que sA o sul do Brasil
(e quando se diz sul nele se incluí
» zona leste» se desenvolve c oro-
gride, arrastando os carros vazios
e pesados do trem da Federação, os
demais Estados. Vez por outra es-
tamos ouvindo, snbe Deus eom que
pesar, no meio do povo esse con-
ceito perigoso, quão injusto. O go-
vêrno, por intermédio de alguns dos
«eus órgãos, é que o estimula, ado*
tandr, uma preferência que se não
tuslifioa na dlstrihutção dns favores
oficiais.

Efetivamente, o que P3tavnn.; ven*
do 1* que o sul do pais caminhn a
passos largos para um desenvolvi-
mento extraordinário, enquanto o
Nordeste, o Centro-Oeste e sobretu-
do o Norte ficam retidos no cami-
nho do progresso brasileiro, sem po-
der utilizai o potencial imenso de
mas riquezas e a forca dinâmica
da energia de suas gentes.

6 tini desequilíbrio inquietndor que
w está formando no país. em face
da imprevlriéneia dos nossos gover-
nos Enquanto o Norte empobrece e
se humilha a caria passo, o su) pro-
«ride tomando-lhe os seus valores
humanos e recebendo dinheiro de suas
exportações.

«Tinha t&de razão o brilhante ar-
lículista do cDiárin de Notícias»
quando riizia há alguns dias a pro*
píslto do assunto:

*Que é preciso opor um paradel-
ro a tal estado de coisas n.ío parece
restar dúvidas. Mas o certo é que
o assunto não tem sido tratado como
devei.

E concluiu o orador lembrando
que o Brasil não deve ter filhos e
enteados. Estados cobres c Estados
ricos.

AMPARO AO AGAVE
Outro assunto nordestino mereceu

um discurso do sr. Samuel Duarte.
O representante paraibano pediu a
atenção do governo para a profun-
da crise por que passa a indústria
do agave que é, hoie, básica paraa economia do Nordeste e. particular-
mente, da Paraíba. Sugeriu, ao mes-
mo tempo, f.ue se estendesse a essa
fibra o sistema rie financiamento corn
garantia de preços mínimos. .*< exem-
pio do que se fêz com o algodão.

DEVASTAÇÃO NA EAC1A DO
PARANÁ

O sr Herbert Levi solicitou diver-
ias in!ormaç6es ao Executivo rela-

«Santo Agostinho
e a crema ção»

Osório BORBA

0 
TÍTULO está entre aspas
porque não é meu. E' o
de um trabalho com que

o ministro Ivan Lins me dá
hoje a honra de preencher o
espaço destes artigos. Enviou-
me o ilustre ensaísta seu co-
menl.ário, inédito, creio que
por não ter conseguido publi-
cá-lo em outra parte.

E' o seguinte:
«Diversos filiados ao catolicis-

mo vêm-se insurgindo contra os
fornos crematórios previstos
numa lei que acaba de ser vo-
tada pela Câmara Legislativa
do Distrito Federal. Tratando-
Be de recurso meramente fa-
cultativo, a ser utilizado apenas
por aqueles que prefiram êsse
modo de proceder com os seus
próprios cadáveres, não se com-
preende o motivo da oposição
dos católicos, porquanto a inu*
mação continuará à disposição
dos adeptos de sua crença. O
que náo se admite é que, num' regime, como o nosso, de plena
separação entre a Igreja e o
Estado, queiram os católicos
Impor aos que o não são, o
seu modo de tratar os seus pró-
prios defuntos.

O motivo da oposição pro-
vém — dizem —• do Evangelho
de São Mateus, onde se descre-
ve minuciosamente a ressurrei-
ção dos corpos no vale de Jo-
safat, por ocasião do ,Tuí*ço Fi-
nal. Mas, a ser verdadeiro e
sincero êsse motivo, somente
põe a descoberto o cepticismo
dos próprios católicos quanto
a êsse dogma de sua religião.

E, de fato. Se a onipotência
divina é capoz de fazer com
que sejam reincorporadas as
partículas cadavéricas devora-
das pelos vermes, peixes e ani-
mais ferozes, eomo não há de
poder recompô-las das cinzas
resultantes da ^cremação? E
qual será. ontão^a situação da-
quêles que involuntariamente,
em cofsequência de incêndios
e acidentes, foram carboniza-
dos? Ou daqueles sepultados em
terrenos que dissolvem até os
ossos? Ou ainda daqueles que
r própria Igreja queimou nas
fogueiras da Inquisição, como,
entre outros, Joana D'Arc?

Refutando, na Cidade de Deus,
03 pagãos de seu tempo, trata
Santo Agostinho longamente da
matéria e ventila semelhantes
hipóteses. Se, nas Sagradas Es-
crituras, o Eterno afirma que
todos os nossos cabelos são con-
tados e que nem um só desa-
parecerá — Capilli eapitis ves-
iri numerai! sunt omnes; Ca-
pillus capitis vostri non peribit
- como admitir que a dissolu-
çSo dos cadáveres, qualquer
que seja o seu processo, possa
Impedir à. onipotência divina
recompô-los ern sua inteireza
primitiva, ela que tudo tirou
cio nada?

Os católicos de hoje devem
ler. urgentemente, para robus-
tecerem a sua fé, o livro vinte
e dois da «Cidade de Deus» e
também o capítulo das «Confis-
s5es», de Santo Agostinho onde
êste narrn a morte de Santa
Mônica. A principio desejava
«Ia ser sepultada na África ao
lado de Patrício, seu esposo
Mas, ao falecer em óstia, na
Itália, de tal modo se aperfei-
coara na fé que nenhuma im-
portáncia deu mais ao seu ca-
dáver. porquanto — dizia —
qualquer que fôsse o seu des-
tino, o Eterno o ressuscitaria
no Dia do Juízo.

Sirva a lição aos nossos ca-
f.ólicos de hoje e não procurem
oprimir as convicções alheias
manifestando a pouca solidez
das suas próprias. — Ivan
Llnsí.

*

Recebi anteontem, a noite,
uma carta do vereador e jor-
nalista Gladstone Chaves de
Melo. retificando equívocos ou
tnexatidôes do meu artigo de
sábado último. Infelizmente a
exiguidade do espaço me força
a adiar para amanhã a publi-
cação, na integra, dêsse do-
eumento, e de alguns reparos
às suas afirmações.

O sr. Gladstone de Melo de-
clara que, na votação da lei
sôbre os cemitérios, não há
caso parn excomunhão — o que
jA foi esclarecido posteriormen-
te ao meu artigo: que o sr
Mourão Filho não é católico
militante; que os vereadores
católicos, entro eles o próprio
missivista, combateram oportu-
namente a emenda relativa à
cremação; que somente 24, e
não 31. vereadores votaram a
favor, e 10. e não 5, votaram
contra a emenda: e alude a
outros pontos.

POSIÇÃO DO BRASIL NO ...
(Conclusfto dn 3.9 página)

da cidade e senhora João Carlos Vi-
tal homenagearam o ministro dos Ne*
gõcioB Exteriores da Áustria e senhora
Karl Gruber-, Ao ágape estiveram pre*
sentes figuras de destaque em nossos
meios sociais o diplomáticos, dentre os
quais se destacaram o mintsto do Ex-
terior e embaisatrlz João Neves da
Fontoura; o si. Lourival Fontôs, ohe-
fe ria Casa Civil da Presidência da
República; o general Catudo de Castro,
chele da Casa Militar; o ministro ria
Áustria no Brasil e senhora Max At-
tems e o ministro João Coelho Lisboa,
chete dn cerimonial ria Presidência da
Republica.

Saudando o homenageado, usou da
palavra o sr. Joüo Carlos Vital, res*
pondendo em francês, o ministro Karl
Gruber.

FROflKAMA !>E HOJE
Está assim organizado o pro>n'amadt ho.io da visita do chanceler austrla*

co:
14haum, \isita ao Senado; 15h30mvisita à Câmara dos Deputados; 16h

SOm cumprimentos rie despedida ao
presidente da República; .17 horas des-
pedida do ministro do Exterior; 22horas recepção na Legião da Áustria.

cionadas com a devastação da flora
e da fauna na região banhada pelorio Paraná, nos limites entre SfioPaulo. Mato Grosso e Paraná, e sô-t-re o pagamento dos vencimentos ao
pessoal da Companhia de Navega-
ção da Bacia do Prata.

MENSAGEM
Fol lida mensagem presidencial«ub.Vit-.c-nrio ao exame do Congresso

o texto da convenç... sôbre o Insti-
tuto indigenista Tmeramericano, ela-borsria por ocasião do Primeiro Con-
gresso Indigenista Interamerficano
celebrado em Patzcuaro, México, emfevereiro de 13-30.

NOTAS POLÍTICAS

AUTORIDADE
0SR, 

JOSE' BONIFÁCIO ocupará hoje a tribuna da Câmara,
para fazer um trabalho que seria atribuição típica do go-
vêrno, se vivêssemos em regime de responsabilidade. Vai

exigir e revelar, nas suas partes mais significativas, o já famoso
e enfastiante relatório do inquérito realizado no Banco do Brasil,
por ordem do sr. Getúlio Vargas, logo que o general Dutra lhe
passou o poder. Num dos seus primeiros discursos panfletários,
nos quais êle tentava, com um estranho jeito oposicionista, trans-
ferir do fracasso do seu para os erros do governo pasáado as
atenções rto povo, o sr. Vargas anunciou um «escândalo sem
precedentes» na vida administrativa do pais. Acabavam de
chegar às suas mãos os dois volumes do inquérito.

* *
Daquela denúncia em termos vagos, passou o presidente da

República às encolhas de uma obstinação a que foi levado, tal-
vez, por auxiliares de memória fresca. Possivelmente se recusou
a dar publicidade ao documento, faltando ao seu dever com a
opinião estarrecida do pais, imaginando também transformar
os «ministros, deputados e candidatos» • de que fala o relatório,
metidos na «orgia de especulações», em instrumentos dóceis à
sua política, Mas o verdadeiro motivo do seu silêncio foi, sem
dúvida, o temor de que os mesmos crimes denunciados no go-
vêrno Dutra fossem descobertos agora, quando lhe cabe direta-
mente, na pessoa do sr. Ricardo Jafet, a responsabilidade rtos
negócios efetuados no Banco tio Brasil, e ainda no período da
ditadura, quando lhe cabia idêntica responsabilidade em outras
pessoas.

Leia-se a reportagem publicada hoje, na terceira página,
e verificar-se-á que o relatório diz: «O Banco do Brasil entrou
sem freios na corrente de expansão do crédito. E conto expan-
são em período de inflação pressupõe facilidades maiores para
os empréstimos, como garantias insuficientes, prazos dilatados
e reformas sucessivas, a conseqüência natural era o aumento na
espiral dos não resgatados, que se congelam ou entram no
regime, de liquidação».

$ *
Entre aspas e na boca de uma comissão que apurou irre-

gularidades na administração do sr. Dutra, estS.o ai as caracte-
rísticas irrecusáveis dos 

"empréstimos/ 
que o Banco do Brasil

tem feito neste novo governo Vargaâ e continuará fazendo,
para montar jornais de louvaminhas ao «pequenino» e conso-
lidar amizades • políticas rias quais o atual presidente da Repú-
blica pretende tirar proveito mais tarde. «Expansão do crédito»
para alguns, em pleno regime inflacionário, enquanto se retrai
o crédito para as atividades reprodutivas do país, é o fenômeno
típico da «politica financeira» do sr. Vargas.

Tem-se dito que êle não divulgou o inquérito para fazer
corn os nomes dos implicados («de cambulhada com os desones-
tos há muitos homens de bem») o jogo político mais convenien-
te e na melhor oportunidade. Mas nem isso. O governo do sr
Getúlio Vargas não divulgaria nunca êsse documento, por falta
de autoridade moral Simplesmente.

A liderança da UDN
A questão da liderança da ü. D, _N. na Câmara continua

objeto de especulações. A esta altura, tem-se a impressão, con-
tudo, d«» que a candidatura do sr. Afonso Arinos — a cândida-
tura lógica, natural — está praticamente vitoriosa, embora seja
verdade que não reúne ainda a unanimidade da bancada, onde
ha udenistas «cautelosos» e «prudentes» trabalhando na sombra
contra ela, sob o pretexto de que é preciso escolher um líder que
não afaste as possibilidades de entendimento futuro com o Catete.

O sr. Afonso Arinos encontra-se na Europa e deve chegar
ao Rio, segundo impressão do sr. Odilon Braga, no dia 3 ou 4
do mês próximo. Sua presença — o sr. Luís Garcia, por exem-
pio, acredita nisso — poderá eliminar as resistências e conse-
g-uir a unanimidade desejada para a sua candidatura, desde
que não se conte, como não se deve contar, entre os udenistas,
algum José Cândido Ferraz.

NOTAS PARLAMENTARES
Na Câmara dos

Deputados
os actRadkoimentos no sr.

DEAN' ACHESON
O presidente dü Cfi.mnrri. ree.eneu a se-

jriiinu carta:
«Do Gabinete do Secretário ne Esto.*

do — Wai-l-lnpton. de t<j de Utlho de
.9.T.2. nos seguintes termos:

Slnto-m* extremamente agradecido
pela *ionra Inslgne. que me conferiu n
Câmara do.-* ">ptitari05, convid-indo-me

Orgia de especulações...
(Conclusão da 3.. oáiflna)

Mostra, por exemplo- os abusos
praticados pela diretoria tio Ban*
00 do Brasil, neste quadro compa-
ratlvo da conta "Créditos em Li*
quidaçâo", do período 1946-50:

1946 (janeiro) , OrS 11.500.000,00

1947 , , , . , Cr? 47.800.000.00

1948 .,.-., CrÇ 82.900.000,00

1949 ...... CrÇ 105,200 000,00

1950 CrÇ 151.800.000,00

O sr. José Bonifácio comenta
que em 1950 a conta ultrapassou
em mais de dez vezes o montante
de 1946; e lê mais vim trecho do
relatório, que êle acha "corajoso" :"O volume das cifras indica ela*
ramento que os negócios da Agên-
cia Central nfio conseguiram fugir
a ovgla das especulações dos últi-
mos anos. O Banco do Brasil en-
trou sem freios na corrente de ex-
pansão cio crédito, mormente em
1949 e 1950. _K, como expansão em
período de inflação pressupõe facl-
lldades maiores para os empréstl-
mos, tais como garantias insufl-
cientes, prazos dilatados e refor*
mas sucessivas — a conseqüência
natural era o aumento na espiral
dos não resgatados, que se conge-
Iam ou entram nn regime de 11-
quidaçflo".

0 maior criminoso
Depois da leitura dêsse trecho, o

sr. José Bonifácio féz Êste comen-
ttirio:

•- "NSo sei quem pratica maior
crime nessa questão: se os ho-
mens que o governo apanhou na
manobra da advocacia administra-
tiva; ou se o próprio governo, que
tendo apurado crimes e pilhado cri-
minosos. Impede que a Justiça sô-
bre eles se pronuncie e o povo os
conheça e marque. Já disse e re-
pito: de cambulhada com desones-
tos, estão metidos no inquérito
muitos homens rie bem, que eram
apenas amigos do general Dutra.
A separação só é possível com a
publicidade. Tal o sentido de ml-
nhu eumpanha. Divulgando ama-
nbà os termos do relatório, estou
certo de que todos os envolvidos
compreenderão o sentido alto de
minha atltttde, ditada por Impera-
tivo do meu mandato. Quanto ã
Nação, estou seguro de que ficará
.satisfeita".

Velho inquérito engavetado
Lendo a introdução ao relatório.

o sr, José Bonifácio encontrou um
fato curioso, que êle divulga para
demonstrar que o governo, de mo-
do geral, "sempre 'oi uselro e ve-
zeiro em sonegar resultados do in-
quéritos". Refere o documento a
«er divulgado hoje que em 1929 o
deputado José Bonifácio (pai do
«tua!) tentou inutilmente a "no*
meação de uma comissão de inqué-
rito para apurar atividades de pes-
soas rie influência politica no Ban-
co do Brasil, durante a campanha
eleitoral da época".

Fracassou a tentativa do velho
José Bonifácio, mas em 1930 vá-
rias comissões funcionaram, apu-
rando realmente gravíssimas Irre-
fçularidades que constituem oito vo-
lumw aJncia existentes r.c Banco e
evidadosameme guardados, depois
rf# sonegados so conhecimento dc
pais

para falar aos seus ilustres membros.
Fot pars mim um privilégio e um pra-
zer falar perante os representantes do
povo de seu grande país. E ío! umn
«icperlÊncln profundamente tocante. Vol-
tel para os Estados Unido.» soh uma
grande Impressão, causada pelo vigor, n
vitalidade e o prosreseo do Brasil, pela
acolhida que sf recebi e pela« multas
gentilezas que me Coram dispensadas.

Feço-lbe aceitar a expreBSâo rte meu
reconhecimento c também transmitir, em
meu nome, aos membros rtR CAmara dos
Depurados, minha gratldgp pela oportu*
nidade de !hes dirigir a palavra.

• Com os meus calorosos cumprimentos
e melhores votos de sua constante xnúde
e felicidade. — Cordialmente, ta.) —
Dean Acheson»,

Ao sr. Gustavo Caoanema. Ilder da
malorln dirigiu-se o sr. De.in A.-hcson
nestes rirmos:

«.Washington. 1 fi rte Iulho dc IS52,
cnro sr. Capanema:
Tendo regressado .1 Washington, pos-eo de novo exprimir-lhe a minha ror-

dia! e sincera admiração pura f.om o
seu discurso de boas vindas na Câmaru
dos Deputados. Foi umn honra e tam-
hém um raro nrazer ter sido saudado.
no seu discurso, naqueles termos queme encorajaram a íalar livremente e
com o entusiasmo de que tão fortemente
fiquei possuído.

Essa visita so Brasil impressiooou-me
profundamente. Minha mulher e eu to-
mamos entre r.A._ o compromisso de re*
tornar ao sen grande e dinâmico paia
para uma visita mais demorada.

Faço os melhores votos pela sua cons*
tante saúde e felicidade.

Sinceramente seu. ta.) — Dean Aelie-
ttoit*..

DIVERSAS
COXFERENCIOU COM O RH.

GARCEZ. O SR. HUGO
BORGHI

RA.0 PAULO. SO tAsnpress) — O st,
Hugo í3orghi, que veio ontem a esta ca-
Idlal, depois de manter contacto comvários elementos rta Comissão de Rees-tfltturacSo do PTJ.. dlrlgiu-se ao Gna-nijá. onde se encontra em repouso o
governador Lucas Nogueira Garcez, com
quem manteve demorada conferência.

MICROSCÓPIO

A opção dos re-
publicanos

RAUL PILLA

ARGUMENTA-SE 
contra t

adoção do sistema parla*
mentar pelo Congresso Nn.

cionai, com a alegação de nào
se haver produzido uma cate.
górica manifestação popular em
favor do parlamentarismo. 0
povo brasileiro sempre foi e
continua sendo presidencialis-
ta: isto foi pelo menos o que
afirmou o eminente deputado
Artur Santos.

Ora, se há uma grande maio-
ria de representantes do povo
brasileiro favorável à reíor-
ma, a presunção natural è que
a maioria dos representados não
lhe é infensa. Até prova em
contrário, os deputados inter-
pretam o sentir dos seus elei»
tores e devem saber fazê-lo.

Assim, é muito duvidoso sejo
agora presidencialista a maio-
ria do povo brasileiro. Mas h
verdade inteira é que o povo
brasileiro nunca chegou a pro.
nunciar-se por tal sistema di»
governo. Êste lhe foi imposto
pelos vencedores do golpe re-,
publicano de 1889. O governo
provisório cuidou logo de re-
digir um projeto de Constitui-
ção e convocar uma Assem-
bléia Constituinte. O projeto
do governo estabelecia a Repú-
blica federativa presidencial;
a Assembléia Constituinte foi
eleita para aprovar tal projeto,

O decreto n'' 200-A, de 8 ft»
fevereiro de 1890, instituía &-
missões distritais e municipfia
de alistamento, às quais cahia
alistar, por conhecimento pró-
prio, isto é, arbitrariamente, os
cidadãos que reunissem as qua-
lldades de eleitor. Assim cons-
lil ilidas as listas distritais, ca-
bia às comissões municipais
revê-las «podendo eliminar os
cidadãos que julgasse não te-
rem as qualidades de eleitor.v.
Não havia nenhuma garantiu,
de que fossem incluídos todos
os capazes e excluídos os in-
capazes. Convém não esqui;-
cer que o governo provisório
nomeava discrícionàriamente os
governadores dos Estados, esses
nomeavam os intendentes dos
Municípios, e estes, finalmente,
as comissões de alistamento.
O chamado regulamento Alvim
criava uma perfeita máquina,
eleitoral.

Não bastando isto, o Decreto
n' 511, de 23 de junho de 18S0,
suspendia todas as Incompa-
tihilidndes para a eleição do
primeiro Congresso e dizia tex-
tualmehte não poder entrar %
mesa na apreciação da identi-
dade do eleitor que cxibi-.se o
título. O sistema de represen-
tação era majoritário, pois es>
tabolí-cia que as cédulas con-
tivessem tantos nomes quantos
fossem os deputados.

Assim fol eleita a primeira.
Assembléia Constituinte Repu-
blicana. Foi eleita expressa-
mente para aprovar o sistema
que àprouvesse ao governo pro;
visório. Poucas vozes ' 

y-_rlá-
mentaristas ali puderam lor
entrada. E estas sentiram-se
sufocadas, n&o só pela esmaga-
dora maioria contrária, mas
também pelo pesado ambiente
criado no Pais. Basta lem-
brar que fora suprimida a li-
berdade de imprensa e. sem
embargo disto, foi empastelada,
no Rio. a «Tribuna L.iberal-\ no
mês de novembro de 1890

Assim foi que a Nação hra*
sileira optou pelo presidência-
lismo. ..

No Palácio do Catete
O president... da República recebeu,

ontem, no Palácio do Catete, para des*
pacho, os ministros da Fazenda e cio*
Trabalho. Em conferência, recebeu c-
presidente do Banco rio Brasil; e, em
audiência, os srs. general Pio Borsy...
presidente do Conselho de Águas e Ener-
frta Elétrica. Theodomirr. Pftrto da Fon-
seca, e governador Álvaro Mal», do K_-
lado rto Amazona*.

No M. da Educação
¦Foram recebidos, onttm peio minisu..

da Educação o.s srs. ,1. Burc!*e Knapp
<io Instituto Inter-Americnno; professorJúlio Marino de Carvalho. secretArlo
ila Educaçüo dn Rto Grande do Sul: d*.
Dorival Passos. secretArlo rie Educuçftd
da Bahi.i; Cftndldo Mendes de Almc-ida,
Ciâudio Ferreira; dr, F.xperiüo Cru?, se*
cretário ri,. Interior e .lustiça da Bani...
e os delegados universitários gaúchos eo
Congresso Nacional de F.studantes-

NOTICIAS DA MARINHA
Alteradas as instruções para o Con-

curso de Admissão ao Quadro de
Oíiciais Auxiliares

Esperado hoje o «Guanabara» — Despacho presidencial

n«

O ministro Henato de Almeida Guilto-nel, em ato de ontem, resolveu alteraras instruções para o concurso de ad-mtssào no quadro de Oficiais Auxlllaresda Marinha.
A data do encerra monto das in-*m-cões abertas a iodos os suboficiaia 60Corpo do Pessoal Suhalterno da Armada

passou a ser a 10 de setembro vindour*.
devendo as provas ser realizadassegunda quinzena disse m6s.

DESPACHO PRKSU-EMlAt,
O titular da pasta comparecerá noteao palácio do Cntete a rim de despa-rhar rom o presidente da Repúblicanumerosos atos atinentes a administra-

cfto naval.
PROMOÇÕES E TRANSFERÊNCIAS

TARA A RTESERVA
O presidente da República assinou d'cretos. promovendo ao posto de segundotenente os suboflçlals Aristeu Alves do»-Santos. José ArlmatiMa da '.'osta Mar-Uns. Paulo Zaeharlas de Oliveira; &graduação de suboficlal os primeirossargentos Hermilio da Sllva Tavares¦losé Mesquita Martins o Odilon Gome-,de Sâ; h graduacfio de prlmeirn <-at

gento os segundos sargentos AntOnloBalsante. Francisco Féllx te *-ou<:a £""¦bastiRo Mendes .inmersnn; íi gradua"..'de segundo sargento os 'erceims str-gentos Renedlto de Almeida César, ,'loseBento Filho, losé Bernardo de SousaJosc Ferreira de Sousa. \oe Estcva.t,Guimarães; a graduação de terceiro sar.gento os cabos Antônio Miguel de i\i»n-tlonca. Jofio Ferreira de Abreu Procóplo Borges. Salvador Pereira da Silvae os taifeiros de primeira lasse Anse'-mo Jerônlmo Caetano Honnraio AlvesFlaviano da Costa Araú.io. Manuel Emi-dlo Barbosa e Manuel Ribeiro de Oil*velra: .<• graduação de cabo r -narlmiel
ro Antftnlo Marcoüno da Sll**a: » trans-ferlndo-n. para a reserva .err.unorad»RKrnRMA POR IWU.tPBZ"/o! promovido a segunda classe « re*

t

formado por Invalldez definitiva o tint*mete Josó Francisco de Melo.
Fol, também, reformado por invilidea

definitiva, na mesma grartuncSo. o njt-
rlnheiro de segunda classe Manuel ler-
rptra da Sllva.

PROMOÇÕES DE INATIVOS
Foram assinados decretos, promovendofi graduacfio do primeiro sargento, n»

reserva remunerada, os segundos sargeo-tis Gènésio Pereira da Sllva e Joaquim
Lisboa da Silva: í\ graduacfio de segun*<Io sargento os terceiros sargentos José
Carlos Sabota e Silvino Pereira dos Sar-
tos; ,i de terceiro sargento o cabo A'!. !T
Pires da Paixão: a cabo o soldado T?formado Válter de Paula Cavalcantitle Albuquerque.

SO GABINETE
O titula»* da pasta recebeu optem, eteaudiência, os almirantes Amado '..*«

Santos. Antônio Josc rie Melo Nogueira.o adido militar e naval do P-iragual e«srs. Mario de Azevedo Ribo.r--> ri**l*clr<!Gulmarnos e a srn. Teresa R.-mrietr? ifí
Meln,

CHEGA HOJE O «GUANABARA!
Chegará hoie. às 17 horas, atracam*.?nn cais ria ilha das Cobras, o navio <*.-••cola Guanabara» que acaba de realizf.fo primeiro cruzeiro de ínstruçfio com -*-'

limos do Centro de rns*#ucni*. de Ofirlm*da Rererva da Marlifin.
REINCI.rSA,( BE PRAÇA

O ministro tornou tnsubslstente a «¦oulsfio do marinheiro Elsefirlo Mal» <•»<>lvelra e mandou relnclul-lo no lervtç»«tivo da Armada.
Mí-ü-HORtA BE PENSÃO

For»m considerado» promovidos k J*«*riuaçio 69 secundo sargento o terculr**sargento J*sfio JusHnn da Sllv»: » *abí
o marinheiro Gur-w-clndo da Sllv* FW*reira t primeira ,*5asse o tattelrn ."?•<
Pedro do* fanto*, todo» j* í&!«eUoí.
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Primeira Seção - Quinta p*^
i

DIÁRIO DE NOTÍCIAS
NOTICIAS DO EXÉRCITO

Quinta-feira, 31 de Julho de l^flj

<Vlde Boletim da Diretoria «to Pesssoal do Exército a 5» oaglna da 2» secSo)1 rosseguua amanhã, em Macaé, a Campanha de Tir.,
de Artilharia de Cosia Regional

Recomendado mirmlerial _ Decretos assinados - 0 dia de ontemministro - Abertura de créditos para oficiais e praças
Reserva — Clube Militar

Vários atos do
Clube Militar de Oficiais da

Realizam-se amanha, dia lo. entre í*12 horas, peio M0i ^ \' c™' 
h

(Macaé) os tiros preliminares dé calahôes.de costa, Área dos impactos Ra-diai de lo km, centro em Macaé.
TUHMA HENRIQUE I.AGE

Ao ensejo de seu to»? aniversário dedeclarado de aspirante, os componen?tas da turma rie setembro de 1H4»2 vaorounir-se para comemorar êsse aconte*cimento. Pude-se tigaqfio dos interessa-do», com urgência, para Quartol-Gene-
^ AZ ÍT "o M' ~ capita° Macedo.Escola de Estado Maior _ capitãoOUvio Costa. Vila Militar — E A o¦*¦- capitão Leopoldo Freire.

BX-OOMBATKNTES CHAMADOS
A Seção Kspeciai da F.JU.B. convida•por nosso intermédio, os ex-combatemes

Antenor Colodeti, Francisco Gomes Ka-«alho, Ricardo Araújo Bacelar e Hen-rique üe lacovo, a comparecerem à.iuclarepartição. A S.E. - F.E.ü. está loca-inada no 2? andar, ala direita dn edi-íicio da Guerra, onde funciona diária-mente, das llh30m às 17h*JUm, excetoàs quintas-feiras e sábados, quando ohorário é de 7haüm às 12 horas.
NO RIO O 1-KKSIDENTE »A I.EÜIAO
PARANAENSE ÜO EXPEDICIONÁRIO

i-ncontra-se neBta capital, a serviço,
general Jaime Araújo dos Santos, pre-•Iden' da Legião Paranaense do Expe-

dicionário, que esteve, ontem, no Minis-
tério da Guerra tratando de interesses
daquela agremiação.

NOVO SUBTENENTE
O ministro da Guerra assinou ontem

portaria nomeando subtenente o primei-po sargento Pedro Piuer Filho.
RECOMENDAÇÃO M1N1STERIAJL
SOBRE O CUMPRIMENTO DAS

INSTRUÇÕES 155
O ministro da Guerra, por aviso de

ontem, atendendo u que as despesas á
coma das dotações orçamentárias e de-
mais rubricas constantes do Balancete
tio Presta«;ões de Contas, devem ser
íeltas de acordo com as instruções
aprovadas pela portaria lõõ. de 23-1X»
194S, dá por bem recomendado o exato
cumprimento daquelas instruções, cujos
artigos 23 e 27 do capitulo V devem
ser rigorosamente observados em todas
aa aquislçOes, alienações, recuperações
de material e prestações de serviços.

VÁRIOS ATOS 1)0 MINISTRO
O ministro da Guerra, por portaria de

ontem, resolveu criar o distintivo para
«er usado pelos oficiais e praças de
<bum comportamento», pertencentes ao
•stado efetivo do Batalhão Mauà (29
Btl. Rodoviário), nas condições eatabe-
ltcidas pelo art. 2S do R,U.F.E,; per-
mltir qut o capitão médico Amauri Lu-
eiano de Munhoz Rocha, contemplado
eom uma bolsa de estudos oferecida
pe-;o instituto of Internacional Educa-
tlor., dos Estados Unidos, freqüente o
Curso de Cardloiogta no Mount . ^Inal
Hospital de New Vorl*.. com a duração
d» 14 meses, sem ônus para o Exercito,
«. finalmente, exonerar, a pedido, das
funções de subdiretor do Ensino Funda-
mental, do Colégio Militar, o coronel
professor Ciro Pais Leme.

O DIA OE ONTEM 1)0 MINISTRO
Pei»i mannã. íol normat. A tardo, »

«utnistro Ciro Cardoso recebeu, cm ob-
Jeto de serviço, diversos generais. Das
16 às !!< horas, concedeu audiência pú»
fclien para militares.

UNIFORME OO DIA

A Secretaria Geral da Guerra mar*
«ou o õ** uniforme pnra o dio l? de
agosto.

DILIGÊNCIA EM PINDAMONHAN-
GABA

Aprosentou-se ontem ao ministro da
Guerra, por ter de seguir para Pinda-
monhangaba paru proceder a urca dlll-
gência dr inquérito policial militar de
que está encarregado, o general João
Vlcentt Saião. Cardoso.

SARGENTOS K FUNCIONÁRIOS OA
GUERRA

O sargento Washington Barbosa pede-
•eu comunicar que tendo ainda alijuraas
vagas nos apartamentos a serem cons-
truidos era Botafogo, na rua Álvaro
Ramos, convida os interessados para
uma reunião hoje (quinta-feira), das 16
i» 19 noras, na Avenida Presidente
V»rgas, 529, 20» andar, sala 2.Ü01, nara
demonstração do que será a incorpora-
Cão e a maneira pela qual será feita
o iinanciamento.

DISPONDO SOBRE DIÁRIAS

Consulta o chefe do Estado Maior da
««• Região Militar sobre o valor das
diárias que devem ser pagas aos mé*
•iicos civis que integram Juntas Mlll*
terei de Saúde.

Em «olução. o ministro da Guerra,
oor aviso de ontem, rie acordo eom os
pareceres da Diretoria de Saúde do
Exército e da Comissão Intcrministenal
Interpretattva do C.V.V.M., tendo em
vista o custo atual utilidades, resolveu:
fixar im Cr* 163,00 e CrS 244.00, res-

t*eUvamente. o valor das diárias de

ÇU« trata O aviso 579, de 16-5-46.

DECRETOS SOBRE O PESSOAL DA
RESERVA

O presidente da República assinoudecretos na pasta da Guerra promo-vendo e transferindo para a reserv-aremunerada è. graduação de subtenenteos sargentos músicos Edgai José Gon-
calvas,- João de Matos Sousa Filho,
José Francisco Gama, ,)oko Ruflno Gai-vão, Marcelino Laurindo da Silva, Ma-
nuel Florentino dos Santos, Sebastião
Florentlno da Silva, Mário de Carvalho
Leme e AntOnio Gonçalves do Nasci-
mento, promovendo e reformando na
graduação de subtenente os sargentos
Maurício Guilherme; á graduação de
1'.' sargento o sargento Mareei Santos
Portugal; à graduação de segundo sar-
gento os terceiros sargentos Alberto
Peres de Avlla e Argemiro Simáo tían-
tiago; promovendo ao posto de segundo
tenente e reformando nesse posto os
sargentos Geraldo de Camargo, Fran-
cisco de. Oliveira Filho, Flávio de 011-
veira Gomes, Clarindo Batista dos -áan-
tos, Aristides Miranda üelboni e Sllvêno
José dos Santos; promovendo ao posto
de segundo tenente com transferencia
pura a reserva, nesse posto, os sargen-
tos Júlio Carneiro, Reinaldo Zacarias
Birion, Joflo Duarte Meireles, Valdemar
Pereira dos Santos», concedendo retor-
ma aos cabos Claudlno rie Meio. Ciau-
dio Alves da Sil,.», Levi Rodrigues do
Amaral. Luis de Jesus e Mertlldes de
Sousa Pinto; aos soldados Benedito da
Silva Rosa. Caetano Cardoso Dias Al-
ves, Carlos Francisco de Lima, Expe-
dito Manuel de Jesus, Jorge da Silva
Pires, José Baseaooni, -Mutuas Coutinho
Júnior. Maurício Alves de Sousa, Olmey
Vasconcelos. Pedro Gonçalves da Silva,
Sebastião Manuei Pires e Newton Mar»
tlns Siqueira; promovendo e reformando
na. graduação a que e promovido á gra-
duação de segundo sargento o terceiro
Lei ria Roena Pires; e a graduação de
cabo os soldados Arnóbio Mossate e
João Ferreira do Amaral.

DESPACHOS DO MINISTRO
Peio ministro da Guerra, foram defe-

ridos os requerimentos de Salvador Mu-
nhoz, Azals áe Freitas Duarte. Eudaml*
dar, da Costa Santos. Aurélio Frota
Leitão, João Melo Serpa, Gomerclndo
Flores Trindade. Olinto Moreira Lopes,
Cristòbulo Horáclo da Costa, João Je-
rõnimo Neto e Ivo Moreira Borges; e
Indeferido o de Hélio Rodrigues Po*
lônía.

SALAltlO-1-'AMllilA
O ministro da Guerra, em portaria

de ontem, a fim de integrar a portaria
196, de 6-XIl-4i. no espirito do decreto-
lei 7.63^. ile 12-Vt-tã. e de acordo
oom o parecer 1'2'o-T. de 9 de abril de
1952, do Consultor Gerai cia Republica,
resolve aJterar o art. 3v da citada por-
tana, que passa a ter a seguinte re-
dafifto: Art. 3*' -- Quando pai e màe
tiverem conniçao ae serviuor puDUCu ou
de inativo, e viverem em comum, u sa-
lário-íamUiu será concedido inmtereu-
temente a. um ou outro. S lv — No
caso do presente artigo, o mimar de-
vera juntar aos documentos de liabili-
taça o, prova de que a esposa nao per-
cebe o benefício, em relação ao mesmo
dependente, i 'lo — Se não viverem em
comum, será. concedido ao que tiver
ox depenaeuus sob sua guarda. s 3» —
Se ambos o tiverem, sera concedido a
ambos, <te acordo corn a distribuição
de dependentes, s v» — Ao pai c a màe
equiparam-se o padrasto e a madrasta.

AVISO TORNADO INSLDSlSlENTE

Tenoo cm vista que o aviso 81, de
3 de fevereiro de iliõu, determinando o
recolhimento a Diretoria de Motomcca-
mza.;ãu do produto de alienação ae via-
turas automóveis, colide com o art. 12
do oecreto 22.139, de 26 de setembro
de 1932. om pleno vigor, o ministro
da Guerra, por aviso do ontem, torna
insubsistente. o referido aviso SI e re-
comenda ás organizações militares o
rigoroso cumprimento rios artigos 74,
í 2>, k 3d íí. 2<i. do R-3.

ABERTURA DE CRÉDITOS PARA
OFICIAIS. PRAÇAS E SUAS

FAMÍLIAS
A fim de facilitar aa aquisições a

prazo, o ministro da Guerra, por aviso
de ontem, declara que fica o Estabele-
cimento Comercial de Material de In-
tendência autorizado a abrir credito e
atender aos oficiais, subtenentêít, sar-
gentos e suas famílias, mediante en-
trega ou remessa àquele. Estabelecimen-
to, dos seguintes documentos: a) — re-
querimõnto a unidade do interessado,
quanto k averbação; tu — declaração
de que os vencimentos ou proventos
comportam o desconto solicitado no re-
querlmento de averbação, e do máximo
que pode descontar, válida por oito
diaf-, durante os quais nenhuma outra
averbação deverá ser pedida ou feita.

O documento da letra "av deverá ser
encaminhado k Unidade do interessado.
A restituição ao E. Com. M, I., de-
pois rie averbado, deverá ser providên-
eiadn dentro do prazo máximo de quin-
ze dias. Oom a Indispensável autoriza-
ção, a família do militar, deviria mente
credenciada com a caderneta de identi-
dade fornecida pelo Serviço «le. Identi-
fieação do Exército, poderá dar qultá-
ção na? respectivas faturas ou notas

de fornecimento. Cabe ao B. Com.
3J. I. axigir, para as necessárias ano-
tações, a apresentação dos documentos
mencionados ho item 3 acima.

DECRETOS ASSINADOS
O presidente da República assinou

decretos na pasta da Guerra, promo-
vendo ipost-mortem» ao posto de major
o capitão Márcio Pinheiro Barroso, Ea-
lecido no cumprimento do dever; apo-
sentando a engomadelra Maria Chagas;
dispensando das funções de primeiro
substituto dn oficial dc Justiça du Jus-
tiça Militar, visto ter sido nomeado
para outro cargo, Valdemar Micheluti;
demitindo, a bem do serviço público,
Homero Costa, da carreira de mestre
de oficina; transferindo Hernani Keli-
zoia Zucannt, do cargo de dactllógrafo
para a carreira de escriturário do Qua-
dro Permanente do M. da Guerra;
transferindo Vaiquíria de Gusmão Bes-
sa, Deollna Vilela e Marta Heroina
Chaves Baronto, estas duas Ultimai, do
cargo de escrlturário do M. da Justiça
para idêntica íun<;ão no Ministério da
Guerra e aquela, da carreira ile riactiló-
grafo, do Q. P. para cargo idêntico da
mesma carreira e Quadro do Ministério
da Guerra.

HEIIUERIMENTOS DESPACHADOS
Pelo ministro da Guerra, toram de-

fcriccs os requerimento» de Hélio Perci-
ra Viegas, Armando IJalpicolo, mdier
Pacheco ae Carvalho, Carlos Josc de
Magalhães e José Vicenle Fernandes; e
indeferidos os de Francisco Martins,
Homero Maisonele, Ismael de Oliveira,
Hlldcberto de Albuquerque, Argeu Var-
gas Damasceno e .Tose Nicomcdes Fer-
reirn.

AVISO ÜO ESTABELECIMENTO
CENTRAL DE FINANÇAS

O chete du uístapeiecimento central
rie Finanças previue aos inteiessados
que as consignações arrecadadas no més
du julho Ultimo, relativas ts Alimento
de Família, provenientes da sede, bem
como ne Cartas de Crédito, serão pa-
gas amanha, dia lv, rias 12 às 16 ho-
ras, na respectiva Cont.aaoria.
CERTIFICADO Dfc; RESERVISTA DE

l» CATEGORIA

A senhora do
presidente

Nenhuma outra
tinta é capaz

dêste MILAGRE

ÍS^ ri — * """;•"•
Somente a Parker ífiink contendo salv*

protege a sua caneta de 4 maneiras:
Acaba com os entupi-
mentos... permite ura
fluxo rápido e constante.

Limpa à medida que
escreve... elimina as
formações gomoèas.

Pr.Ço«:Sonça,-W1S,00.3!«»nç<»-CrSa0.0O

AVENIDA PRESIDENTA VABGA^ 4M-»

Dissolve os sedimento*
deixados pelas tintas
comuns.
Evita a corrosSo
e o apodrecimento aa
borracha.

Faleceu em Bonn. aos 70 anos,
* sra. Elly Heu-ss-Knapp, enpftsa
do professor Theodoi . Heuss.

Filha do professo! Ceorg 1'i'le-
drich Knapp, um dos maiores-
economistas alemães. dedicara a
ela a vida inteira aos problemas
sociais, especialmente á ajuda às
mulheres e crianças, sendo para
ela como tamhém para o marido,
idéias diretrizes a responsnbillda-
de' social e a convicção demoerá-
tica.

Os donos d0 Terceiro Reler, prot*
blram ao casal Heuss qualquer
atividade literária, conhecendo bem
sua mentaliriede nitidamente anti-
nazista. *

Quando, pela eleição de Theodor
Heuss k picBidéncia do pais, Elly
Heuss se tornou «a primeira da-
ma» da Alemanha Ocidental, au-
mentaram enormemente as su»s
ocupações. Há pouco, ela escre-
veu a uma amiga: «Peço-lhe que
desculpe o atraso da minha res-
posta. Pode-se lmofilnnr quão vas*
ta agora minha correspondência.
Mandei contar as cartas que ho-
le chegaram. São 181. E rada
uma tem de sei respondida».

Um ano depois da derrota ria
Alemanha, em 1946. publicou Elly
Heuss um llvrlnho «Sondas estrei-
tas», 17 breves e «inKelas narrati-
vas de destinos humanos no Ter-
ceiro Relch, todos baseados em fa-
tos autênticos, referentes alguns a
anti-nazlstas que ficaram nu Ale-
manha.'outros aquele*; que eml-
graram. especialmente para o Bra-
sil.' Tais comemorações riemons-
tram melhor do que apaixonados
libelos o caráter crimlnos,, rio fu-
nesto regime.

O destino do povo alemão, em
grande parte, depende da alterna-
tiva se vai seguir as «Sondas» re-
comendadas pelo casal Heuss ou
não.

SPECTATOR

Pará

.Na Sala da Imprensa ao Ministério
da Guerra, encontra-se ii disposição de
Alberto Llzardo de Sousa o seu Certl-
ficado de Reservista «le 1* Categoria
passado pelo Vi Batalhão» de Carros de
Combate e que fo-, encontrado perdido
em uma das ruas desta capital.

UKSf.-VUHO CO.M O OOVJÈUJ-ÍO
O ministro da Guerra despachara

hoje, k tarde, com o presidente da Ke-
pública Importantes decretos de aua
pasta,

•JLUIIE MILITAR DA KESBKVA
Para maior orilliantisuig uo i Cou-

gre.sso de Oficiais dh tteserv», nrn ina-
taiaao no Ministério oa fclducagao «
Sauae, ate u dia t de agosto próximo,
o Clurjc Militar »ia Reserva do J-Jxeicito,
por sua Diretoria, tua uni apêic aos
seus associados t a tudus us oficiais aa
Keserva do tírasil, Deru corno uo povo,
em geral, a fim de que acompanhem,
com o maior interesse, os traba.lios do
Congresso, cujo temário e o seguinte:

ai Orientarão moia, e cívica naa
tóacoiasí, a sei ministrada, por ojiciais
R-2*, criação ua Keserva judiciária; cj
criação da Reserva de Correspondente
de ijuerra; dl criarão de. itesurva de
oficiais rie Logística, ej promoção uo
Corpo de Ofleinls R-2; !> dotação oe
verbas orçamentarias pelo Congresso «
Câmara Municipal, para aquisição da
sede própria do c. M. It. i..; g; cria»
ção de títulos nonoriticos para cientis»
tas brasileiro**, h» a patente ue oficial
R-2 corno mérito paia promoção no
etrviço público; U tornai válida n de*
duração telta poi oficiais da Reserva,
sObre a Idoneidade <le terceiros; j> pan»
teon para vultos nacionais; kj a mu-
lher oa Keserva das Forças Armadas;
I) Cluhe ria Reserva em todos os Ks-
tados; im curso ae correspondência o
apeilwçoainento; ni prestigio aos direi-
los daí patentes da Keserva; teses li-
vres. São íiroiniao.»-. os debates de natu»
rer.a pollllco-partltlàna .

iHMTJUI MILHAR DA VlL*
BlJN-JÜ DANÇANTE — Sábado, dl»

2 de agosto, 6sse Circulo realizará
mais uma sessão de bingo. Início —
20h30m,

LK1 00 SERVIÇO MILITAR
(Atualizada)

Acha-se %. \>enaa na «BiDiioteca Ml»
lltar.*-, Seção de Venda de Livros do
Ministério da Guerra, e ua »»Oefefia
Nacional» o Uo votupie da Coletânea d«
Assuntos Mllitarco -• Serie Legislação
Mlllt.ar •— »JL*1 do Serviço Militar»,
(Àtualtóadai, contendo o texto da lei
b tfidas as alterações em avisos, por-
tarlas e iels qne o modificam, mterca»
lada nos artigos correBpondcnt.es,

K' o documento mais completo sobr»
o Serviço Militar, Indlapeneãvel a todos
os militares t reservistas do Exf.relto,
Marinha, Acronãutlca e Kfirças Auxl»
dares; Policias Militares e Corpo dí
Bombeiros.

, CLUBE MILITAR
DEPARTAMENTO RECREATIVO —

Dia 2, sábado, «Noite Dançante*» de 1(1
&s 3 horas, com o concurso de duai
orqueHtras, nos 3o e tio audare.s. Re.
•jerva de mesas uo Departamento Re*
crcatlvo.

Preço da mesa: Cr? 6U,U0, com «or*
telo de brindes para senhoras e senho»
rltnr Cadetes terão Ingresso mediante
apresentação da carteira de identidade.
Dia 3, domingo, Teatro Infantil, àa 10
horas, com a. encenação da peça «Bran»
ca de neve e os sete anões-», com Ra-
dolfo de Carvalho.

A petlzada que realizou o passeio ln*
fantil domingo passado, Já poderá pro*
curar nu*"s entradas para o Clneac.
Trlanon, no Departamento Recreativa
com o tenente Borges, mediante apre-
senlaçâo do talão distribuído durant»
a excursão!

Atenção, sficlu Uo interior: no prô»
ximo dia 16 de agosto, por ocasião da
jantár-dançunte, serão sorteados prô»
mios por meio dn inscrição da carteira
para os associados que mtlitaren. fora
do Distrito Federai

CURSO DE C0NF15CÇAO JJW 1-IRlN»
COS — Estão abertas as Inscrições pa»
ra a matricula no Curso oe Confecção
de. Brincos, a cargo da professor» Dalsj
Reis. Instruçfieu a respeito encontram»
se no 6o andar, com d. Lucl.

VI SALÃO MILITAR DB RELAS
ARTES — Reallzar-se-ã uo mês d<
outubro o VI Salão Milltai* de Belas
Artes, compreendendo pintura, desenho,
gravura, escultura, cerâmica e artes de.
cora tivas. As inscrições serão feitas nu
6»' andar, na Divisão de Cultura Ar»
tistlea, com d. Lucl. Os melhores tra»
oaihos serão premiados.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS
MOSICOS MILITARES UO

BRASIL

A Tesouraria da Associação Benefl*
cente dos Músicos Militares do Bratil,
comunica que, a partir de agosto do
corrente ano. estará à disposição do
quadro social era geral, para forneci-
rr.entos rie pequenos rápidoe ate 
CrS 5UU.ÜU.

Para melhor orientação do quadro to-
ciai, acha-se ra sede social o regula*
mer.to para fornecimentos dos referidos
rãpidos. que foi organizado pelo atual
1 •.' tesoureiro e aprovado em reunião d»
Diretoria.

Notícias da Polícia
Militar

REQUERIMENTOS DES-
PACHADOS

O coronel 
'comandante 

geral exarou
nos requerimentos abaixo mencionados,
os seguintes despachos :

cio tenenle coronel reformado Lú-
cio José Fortes de Lima. pedindo cer-
tidão rio tópico do Boletim do Q, G,
que publicou a sus reforma : — *Cer-
tif Ique-sDí»; *

de Mercedes Viana, irmã solteira
do cabo reformado Laurentino "tana,

já falecido, pedindo pagamento, de ven-
cimentos e mais importâncias deixa-
dns peio mesmo : - «Pague-se à re-
(.inerente a quantia rie CrS 519.HU. de
vencimentos relativos ao rm?.*» rie abril
do corrente ano»;

de Epnnina Alves de Sousa, viúva
do cabo Alarico rie Sousa, pedindo
pagamento rie vencimentos e mais lm-
porlãncias deixadas pelo mesmo . —
s Pague-se á requerente a quantia de
CrS IfiS.GO, rie eepólio deixado neio
de cujus»;

rie Deodatu dos Santos Pereira, viú-
va rio 3o sargento reformado Artur
Pereira periinrio pagamento de vencimen-
tos e maií importâncias deixadas neio
mesmo : — «Pague-se A requerente a
qunntia rie CrS 1,594,00, de -'encí-
mentos relativos ao mòs de ahrll do
corrente anm:

de Lnudclinn Gomes Veras, viuva
do ;>'.' sargento reformado Josí- Pom-
peu Veras, pedindo pagamento de ven»
cimentos e mais Importâncias deixadas
pelo mesmo : «Pague-se h requèren-
te a qu*inli'i de CrS -1X0.50, de «spó-
lio deixado pelo de eu.jiis»».

PALESTRA
Úe acordo eom o que determinam ns

Diretrizes do coronel comandante ge-
ral, realiza-se amanhã, ?i»» 9 horas,
no auditório do C. S. A.. 161 Pales-
tra rte Instrução de Oficiais, u ^rgo
do general Inácio ,lose Veríssimo, so-
bre o assunto : tA Assistência Social»

PEDIRA» DOIS EMPRÉSTIMOS AO*¦', GOVftRNO FEDERAL
BÈLÊM, UO (Asapress) - O general

Zacarias de Assunção, governador do
Estado, segundo fonte fidedigna, está
resolvido a solicitar dois empréstimos
ao Governo Federal, ainda êste ano,
para cobrir a quota de capital para
luz e força do Pari e pagamento da
construção dos serviços de água e es*
gotos de Belém,

Ceará
BOA SAFRA

FORTALEZA, 30 (A. N.) — Enquan-
to vários municípios pjarenses foram
bastantes castigados pelas conseqüências
da estiagem verificada nos três últimos
meses da estação Invcrnosa deste ano,,
em Pedra Branca, município da zona
centra Ido Estado, houve um inverno
regular, que proporcionou aos agiiculto*
res uma grande sofra de cereais.

Paraíba
INAUGURAÇÃO DA MATERNIDADE

DE RAJVANEIR.4S
JOÃO PESSOA. 30 lAsapress) — Esta

sendo anunciada a inauguração «la Ma*
ternidade de Bananeiras, construída por
iniciativa particular, na qual foram
gastos mais de dois milhões de cruzei-
ros. O equipamento ria maternidade foi
doado pela F. 1. S. I. e a capacidade
da mesma é de o>?ro Jeitos.

SAFAMENTO DO «ALEORÉXE»
JOÀO PESSOA, 30 (Asapress) — Se»

gundo a Capitania dos Portos, iodos
os esforços estão sendo despendidos para
que . se.ta safado, ainds ho.ie, o navio
«Alegretes», que encalhou na praia de
Formosa, nas proximidades do Porto
cia Cabedelo,

Pernambuco
INAUGURAÇÃO DK UM POSTO WE

PUERICULTURA
RECIFE, 30 tAsapressj — Será lnau*

gurado, amanhã, na cidade de Páu
d'Alho. um Pôslo de Puericultura, que
funcionará em virtude de um Convênio
entre o município, a XBA. o governo
estadual e a Ação Paroquial.

Bahia
MAIS PETRÓLEO EM ITAPAR1CA
SALVADOR, 30 (A. N.) — Mais três

poços foram abertos pelo CNP em Ita-
parica. Dois se revelaram produtores rie
óleo de ótima qualidade e um se ma-
nitesta como o maiot produtor rie gás,
dos que foram até hoje abertos. Con-
vêm salientar que em Ttaparica .in exis-
te uma indústria rte tecidos, que fun-
eiona regularmente, consumindo j?ás i>
petróleo ali produzidos, rnm exeelentes
ivsultndos.

RACIONAMENTO DA ENERGIA
ELltTRIOA

SALVAIUOR. 30 (A. N.) — O pre-
feito desta capitnl assinou decreto es-
laheleeenrio as normas da nova reslti-
ção ao consumo rie energia elétrica. Oe
acordo com e referido ato. será supri-
miria íi iluminação de anúncios e vitrinas
nos dias úte-is ,? os bondes reduzirão
sessenta por eento rias luzes, no -«eu Ir-

terior. O torneclmenlo dc energia aos
hospitais e fábricas obdeeerá a rigoroso
horário, excetuario, porém, o Serviço de
Águas e Esgotos, que receberá suprlmen-
to Integral, a ílm do não prejudicar o
abiislecimenlo h população.

Minas Gerais
XXIV SEMANA UO FAZENDEIRO
VIÇOSA, 30 (A. N.) — A XXIV

Semana, do Fazendeiro realizado na Es-
cola Superior de Agricultura da Univer-
sidade de Minas Gerais, encerrou suas
atividades registrando mil novecentos e
setenta tnscriç6es, total íamals alcança-
do durante 24 anos rte atividades nu'
sentido do melhoramento rural. Foram
ministrados 79 cursos com IBS aulas e
10.076 presenças, tendo a Escola for*
necido 17.164 refeições durante a refe-
rida Semana do Fazendeiro. '

São Paulo
IMIfiRANTKS ITALIANOS E

PORTUGUESES
SAO PAULA 30 (Asapress) — Chegou

ontem n Santos mais uma leva de imi-
grantes Italianos e portugueses, num
total de 329 pessoas. Os italianos, em
número de 305, devem ii para a agri»
cultura.

Rio Grande do Sul
MAIS LOCOMOTIVAS

PORTO ALEGRi!.. 30 (Asapress) —
O navio francês «Dixi», aportado om Rio
Grande, descarregou oito das 22 locomo-
tivr»<* adquiridas pelo Departamento Na»
cional de Estradas de Ferro para a
Viação Férrea do Rio Grande do Sui,
Com êsse desembarque perfazem o nú»
mero de 1.1 ns locomotivas que Já fo-
ram entregues e que dentro de 15 dias
estarão em tráfego.

Goiás
DESASTRE DE CAMINHÃO EM

OOIANIA
GOIÂNIA, 30 lAsapress) — Grave de*

snstre verificou-se na estrada Gíanla-Co-
rumbé. Um caminhão em excessiva ve-
locldade, conduzindo doze pessoas e
eêrea de cinco toneladas de cimento,
sal e arame, farpado, capotou espeta-
cularmente, matando seis passageiros t»
ferindo os outros seis. A poiuilmiSn ten*
r.oti linchar o motorista que. protesMdn
pela poltela. foi conduzido nrêso para
Anápolis.

MEIAS NYLÕT
Tela tle aranha a Cr$ 70,00 «
malhíi 00 a CrS 45,00 Ca8H--Zll«ia

Rua Santana 2'-?8

9R. DJALMA CHASTIMET chuucia
BÜA ARAtUO PORTO ALEGRE, 56 — SALA 61 — TEL.: «1M9U.

Maternidade' Arnaldo de Moraes
Direção do Prof. Arnaldo de Moraes

PARTOS SEM DOR — OPERA
ÇÕES DE SENHORAS.

Clinica aparelhada coro todon tm
recursos modernos. — ROA COÜ-ís..»
TANTE RAMOS. N» 178 - Cot».

cahann - Tel: -Í7-0110.

CI.INN A Mf-.I.ICA UEKAi - ESP
ESTrtMAí.O - INTESTINOS -

FÍGADO - RAIOS X

PROF. RENATO SOUZA LOPES
Rna México. »8, das IMi.tOm ft* 'ifl

hora*, Tel.: li-lW:

DR. PEDRO DE ALBUQUERQUE
DOENÇAS SEXUAIS

E URINÁRIAS
Kua «lo Rosário 98 J)e 1 fts 6.

^^^JiUVESSÃoiiOUVIDORÍSy
^ %.., RIO OE JANEIRO .v*"-#

fMtwo$iíawiçoifi»«,„•fâxMMVO-Yjf
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A luta que o
bisturi perdeu

Tire n prova. Compre um tu.
bu «lo FKI.llOVIN e «ivlte i
incômodo dos fiirfincnlos, tn-
mure», panurienis «SDijilitis
travos, '.arpas. in,jf»t;ftes infla
nadus, toda e iittaUiuer infla-
•fto da pele **EI,BOVIN « i
mmaila nue snbHtltu» «¦ blu
uri. porrjup' I > •Sem pus
ihorta a inflamação: 2) slu
luratla - nbr«? drfMin e cica»
*iri7.n Tinha sempre em »nsi
"'armScin, caseira om tub«i •¦

F E L B O V1 IN
Vas liemorrôlda» Inflamada-*

FEl-BOVII»! f de efeito
magnífico

DlBtriiiiiidure»:
CARJLOS DE BRITO

tua üo Lavradio. 178-A. Riu

Casacos de Peles
ESTOLAS, CAPAS

•AHKH;Al..AO PKÒIMtIA

t*Kfc*|.,OS> UJÈ.
REI 1.AME

os aiiii.u» • vtiu.oi)-
*lè 0511,011.

OÀ-SACOS Ut. I.(*x\-

TRA, 1'ITMiKIS i»

outras nüalUlndOB
Peles impi.irladüH «U
França e inirljiterra

AV 13 UE MAIO, H3 - (».'. -

SAI.AS 1903 o IU15— TláL.' SS.0SÚb

151). HAKRE. PRÓXIMO AO

I„-\H«»i> OA CARIOCA

Nervosos — Psicoterapia
LNSÔNIAS — ANGÚSTIAS — TRISTEZAS —

VÍCIOS
TRATAMENTO DO ALCOOLISMO
IMPOTÊNCIA E FRIEZA SEXUAL

DR. LUIZ FRAGA
•*,.'-¦."

ATENDE A DOMICILIO
Cons.: Rua Senador Dantas, 76 — 4? andar r~

Tel.: 52-5999 — Diariamente, das 14 às 19 hora*.

NÃO PERCA TEMPO !!!
Se a senhora ou spnhorita ainda não encontrou o. modelo deM»
jado em Brincos, Broches. Colares. Pulseiras, Braceletas, AnAl»,
etc venha ver o nosso mostruário. E que preços!!! Faça-not
umn visita sem compromisso. Vendas por atacado e a vareja.

Grande desconto para revendedores.

Empresa Califórnia de Import. e Export. Ltda.
RUA DO OUVIDOR, 107 - 1? AJNDAR - TEL.: 28-31508.

POÇOS DE CALDAS
GRANDE HOTEL

Sob a direção da família RABELO BROCHADO
APROVEITE GRANDES REDUÇÕES DURANTE A ESTAÇÃO
DE INVERNO. PESSOAL DA IMPRENSA, FUNCIONÁRIOS

PÚBLICOS E DAS AUTARQUIAS
«O Hotel das grandes temporadas».

Um estabelecimento que oferece conforto e distinção — Gran»
<les reduções até dezembro,

Localizado em frente ao ponto de ônibus direto do Rio e SSo
Paulo. Informações e reservas, no Rio. diariamente, com a

nosso representante, sr. Batista - Tel.: 30-2174 — Rio.

MEIAS DE NYLON AMERICANAS
arrematadas em leilão da Alfândega

PARA SENHORA, FINÍSSIMAS:

Malha, 51, par Cr$ 55,00 ~ 3 pares Cr$ i50,0(.
Malha, 60, par CrS 65,00 - S paros Cr$ 180,00

RUA SENHOR DOS PASSOS, 123

(P ximo à Av. Passos)

MUSICAS
OSl.ah ARANY AV NILO PEÇANHA. ISb SALA 6*16 • rF.L.i 22*0670

DISCOS
OSCAR A-R.ANV AV» NILO PEÇANHA. 1K-ÍALA tít rfiL,«-C8»

ton» ¦*iej'»»»e
ttt.lviIstOtOOtm

ELES CHE0AHAM...

DR. GERAC1M0S MARCOS
Uuencas d» coracio — Pres«ào ar.
.<?ria» — Electrocardlogramas, -•'*
lis, e e»s. das 16 as IH horas, r-on
ia t>rloca. 48 . 1.» - Xet. iH-XVi"
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RETORNO AO CARGO
VOLTA 

o sr. Edgar Estrela a dirigir o Serviço de Trânsito,
cargo que ocupou durante vários anos e do qual fora
exonerado por haver se incompatibiliy.iulo com o então

chefe de Polícia, general Lima Câmara. Nomeado por decreto,
anteontem assinado peio presidente da República, o novo chefe
do tráfego desta capital deverá tomar posse ainda hoje, en-
trando logo no exercício das funções que tão bem conhece,
por força da prática adquirida no longo tempo de permanência
no cargo ao qual retorna. As responsabilidades do sr. Edgar
Estrela são enormes. Apontado como homem intransigente,
vingativo e avesso às colaborações; tido como um auto-didata
e não um técnico na engenharia e na dinâmica do movimento
de veículos na via pública; julgado, enfim, como a autoridade
que recusou, por impraticável, o plano de tráfego que ai está,
posto em execução pelo major Meneses Cortes; encontra-se o
recém-nomeado diretor do Serviço de Trânsito em posição
delicada e bastante dificil. Se alterar o atual sistema, que
de qualquer moilo deu um «remendo» no complexo problema do
congestionamento das ruas, voltando à sua antiga orientação
ou adotando outra providência qiie venha a fracassar, estará
imediatamente incompatibilizado com a opinião pública, não
lhe restando outra alternativa senão a de se afastar definiti-
vãmente do cargo. Queremos crer, entretanto, que nada disto
que se diz do sr. Estréia seja verdade; que se trata de um
homem ponderado, de bom senso, experiente e que ao retornar
ao posto que ocupou por tanto tempo, venha a colocar sua
prática a serviço de todos, melhorando o que foi posto em
execução após a sua saída. Quanto às notícias de vinganças
que seriam. adotadas contra examinadores e outros funciona-
rios do Serviço de Trânsito, considerados traidores de sua
gestão, devem ser coisas mentirosas, já que aos homens Je
caráter bem formado repugnam as desforras praticadas por
vaidade pessoal, sem atentar para o .interesse geral. O sr.
Estrela poderá ier todos os defeitos, mas não o acreditamos
mesquinho...

Projetou-se como um bólide
de encontro à árvore

Quinze pessoas feridas no acidente ocorrido na
estrada Rio-Petrópolis — Outros desastres

Às primeiras horas ne ontem, o
énibus, da Empresa Estrela do Norte,
chapa S.lti-47, que íaz á linha Penha-
Caxias, trafegav,i em grande veloci-
dado pela estrada líio-Petrúpolis, qui-
lómetro 1, quando, próximo ao Hotel
Ribeiro, colidiu violentamente com uma
árvore. Tal foi a violência do choque
que o coletivo ficou reduzido a um
montão de ferragens.

Em conseqüência do desastre, 14
passageiros e mais o trocadot» ficaram
feridos. Pouco depois, transportadas
em duas ambulâncias, íoram socorri-
das no Hospital Getúlio Vargas as se-
suintes vitimas: Fernundo Vieira, de
17 anos de Idade, o trocador, residente
na rua Piumb) n. 27, em Bonsucesso.
Vitimas também íoram os seguintes
passageiros, Iodos eles domiciliados em
Duque de» Caxias: Armando Gouveia,
de 34 anos de idade, e sua esposa
Diná Gouveia, residentes na rua Per-
nambuco n. 28; Otacilio Siqueira de
Sousa, operário, residente na rua Ma-
ciei, n. 421; Antônio José de Sousa,
de 62 anos de idade e morador na
rua Guatemala n. 439; o condutor de
bonde Otacilio Martins rie Oliveira, re-
sidente na rua Kio Grande do Sul n.»
490; Valdil de Sá Coutinho, morador
na rua Pedro Correia n. 323; Joaquim
Pinto de Castro, residente na rua Sele
de Setembro n. 394; Rita Santos da
Conceição, moradora pá run das Ca.
reiras ri. 16tí; Evangelina Ribeiro, re-
sidente na rua Pedro Correia n. IMI;
e Mário Ferreira Guimarães, morador
na avenida Paulista n. 90. '

Além distes, ainda ficaram feridos:
José Ferreira, operário, de 19 anos de
idade e morador na rua Januária n.''
91, em Coelho Neto; José Ribeiro, de
11 anos de idade, domiciliado em Ni-
terói, à rua Maria Brestina n. 15";
Jandira Sarmento, residente na rua
Baronesa n. 4320, em Engenho Novo.
• Catarina Paiva, domiciliada na es-
trada da Comarca n. 5S0.

O motorista pelo desastre, Valdir rie
Assis, fugiu, embarcando num auto de
praiji. •

COLHIDO O CAMINHÃO PELO
EXPRESSO

Ao transpor a passagem dc nivel
existente no corte 7, em Duque dc Ca-
xias, o caminhão de chapas tiO-35-95 —
D.F. e 1-95-97 — II.J., dirigido pelo
motorista Valdir de Assis, ehgulpoú,
no momento exato em que o expresso
de Petrópolis, conduzido pela máquina
n.1* 348, atingia aquele ponlo.

Na iminência do perigo, que se lor.
HOU inevitável, o motorista e o seu
ajudante abandonaram o veiculo, esca-
pando, assim, de morte horrível, pois,
em seguida o mesmo era transformado
em frangalhos.

A composição era conduzida pelo ma-
qulnisla Reis da Silva. Teve conheci-
mento do falo a policia fluminense.

DESASTRE EM NITERÓI.
Próximo à Còvancn, em Niterói, o

ftnibus d? Viação Araçaluba, chapa
r.j, _.3-S0-ti6, guiado pelo moloris-
ti Robertino de Sousa; colidiu com o
automóvel particular dp chapa 32-75,
dirigido pelo seu proprietário, tcnenle
Lucaino Barreto Coulo, que cnoduzia
como passageiro o segundo tcnenle do
Exercito Wità Cerqueira.

Em conseqüência, ns milhares fica-
ram gravemente feridos, sendo que o
primeiro dêlcs sofreu fratura exposta

do braço direito, sendo internado no
Hospital Centra] do Exército.

O tenente Witz, com fratura do crâi
nto, foi internado no Hospital Antônio
Pedro.

ü motorista culpado evadiu-se, ten-
do a policia registrado a ocorrência.

CHOCOU-SE O ÔNIBUS COM O
POSTE

Na estrada Intendente Magalhães,
próximo ao Campo dos Afonsos, o ôni-
bus rie chapa 8-27-74, guiado por José
de Lima, perdendo a direção, chocou»
se com um poste.

Do desastre resultou saírem feridos:
Milton Marinho, de 29 anos de idade,
solteiro e morador na rua Célia n.
IOS, em Bangu, com escoriações gene.
ralizadas; Ahistóteles da Silva, de 211
anos de idade, casado, funcionário mu.
nlclpal e residenten na rua Tupiaçu n."
43, e Hélio Lobo Viana, de 31 anol
rie Idade, casado e morador na rua
Célia n, 240, com fratura do nariz.

Socorridas no Hospital Carlos Cha-
gas. ag vitima» retiraram-se, em se»
guida.

Quadrilha de ladrões agindo
nos trens da Leopoldina

Aceitou o conselho do larápio e foi furtado
quando dormia — Episódio vivido por um sar-
gento da Aeronáutica numa viagem de Campos

para esta capital
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O sargento Moacir Veloso quando falava ao repórter.
Freqüentemente registramos casos de

assaltos praticados poi uma quadrilha
que age nos trens do interior, sem ser
molestada pelos treinados guardas fer-
roviários. Geralmente, o recurso de
que se valem os malfeitores para a
consumação dos seus objetivos, é o
narcótico. Não íaz muto tempo, noti-
ciamos uma- audaciosa façanha rios
impunes criminosos . um comerciante
que embarcara na estação de Resende,
com destino aú Riu. depois dc limpa
palestra .'oin três agradáveis passagei»
ros, a um momento de distração, toi
pelos mesmos narcotizado e em segui-
da, «Hibado em alguns milhares de
cruzeiros. Tal foi a rapidez com quo
agiram os assaltantes, que os demais
viajantes nada notaram de anomal.
Depois disso, outros roubos semelhan-
tes vèm ocorrendo naquela ferrovia.

NEM O SARGENTO ESCAPOU
O lalo que narramos abaixo fugiu

â rolina, não houve o estratagema do
narcótico. O larápio aguardou, com
paciência, que a sua vitima adorme-
cesse, naturalmente, paru depois rou-
bá-la. Foi o que aconteceu com o
sargento da Aeronáutica, Moacir Ve;
loso. Domingo último, na estação di)
Campos, onde estivera em visila a
alguns parentes, embarcou. no trem
das 10h45m. em companhia de Ires
pessoas amigas. Sentado ao seu lado,
viajava um homem dn côr parda i
bem trajado, que lhe disse : «Cuidado,
companheiro ! Você que está junto *

MATARAM O VIZINHO
Uma questão de vizinhança foi a causa do crime

Uma questão de vizinhança deu
causa a um crime dc morte, no
município de Friburgo, no Estado
do Rio. Na localidade de Riogran-
dina, residia, no seu sitio, o la-
vrador Casaiano Toledo, de 43
anos, casado, que, alem de algu-
mas plantações, possuía diversos
animais domésticos, tais como
porcos, galinhas, etc. Num outro
sítio vizinho, moram os irmãos
Antonio e Olindo Laureano da
Silva, que cultivavam plantações.
Freqüentemente, Antônio e Olindo
reclamavam que os animais do vi-
zinho invadiam o seu sitio e da-
nificavam as suas plantações,
causando-lhes consideráveis pre-
juízos. Ontem, mais uma vez, re-
pet.iu-sc o fato e os dois irmãos
procuraram C.tssiano para exigir
que o mesmo tomasse uma provi-
dência capaz de acabar com aque-

Tentou matar os filhos
e suicidar-se

No Posto de Assistência do Méier,
foram socorridos a doméstica Hilda
Fernandes Santana, rie 25 anos, cã-
sada, moradora na rua Dr, Paulo de
Araújo 63, c seus três filhos menores,
Hilton, Arnaldo c Carlos, de quatro,
três e dois anos, respectivamente, n»
quais apresentavam sintomas rie en»
vcnenamcnlo.

Inquirida pelo investigador ali rt«
serviço, Hilda declarou que de ti*
muito a sua família vem passando
privações, razãu poi que. onlem, .e»
solvera matar us seus filhos e suici»
dar-se. pm seguida.

Registraram o cavo as autoridades
dn 22» dislrito policial.

le estado de coisas, Nâo chega-
ram, porém, a um acordo. Dis-
cutiram, acaloradamente, amea-
cando-se mutuamente. Cassiano
tinha em seu poder uma foice,
Antônio, uma espingarda c Olin-
do, uma outra foice, No auge da
contenda, Antônio desfechou um
tiro no peito do vizinho, prostran-
do-o mortalmente ferido e Olindo,
embora vendo o desafeto caído ao
solo, desferiu-lhe uma foiçada no
corpo inerte. Praticado o crime,
os dois irmãos apresentaram-se às
autoridades da delegacia local. O
cadáver de Cassiano foi removido
para o necrotério do cemitério dc
Friburgo.

Esclarecido o crime do
Parque Proletário

da Gávea
Eslá, finalmente, esclarecido o »*¦

sassinio rto operário Francisco Nasci-
mento. dc 33 unos, moradol na rua
Marquês de São Vicente 147, fato
ocorrido próximo ao Parque Proletá-
rio da Gávea. Ao que apuraram os
detetives da Policia Técnica, fui autor
rio crime n indivíduo Luis Gonçalves
Barbosa, vulgo '-Russo-, morador na
estrada ria Gávea 48.

Russo:» viajava com a vilima mim
bonde da linha 10, quando entre am-
bos surgiu forte discussão poi causa
da passagem. Quando saltaram do
élétricu, o assassino, sacando dc uma
faca, desfechou dois golpes no peito
do operário! fugindo em seguida. A
vítima, ainda conseguiu caminhai aí-
guns passos, tombando pouco adiante.

Prosseguem as diligências para a
localização e captura dc «Russo».

janela do vagão, vai ficar com a roupa
suja de fuligem ~e os seus olhos vào
ficar injetados pela íumaceira».

Atendendo aquela recomendação do
estranho, u multar tirou a túnica e
colocou-a sôbre as pernas, baixando,
em seguida, a vidraça. Nesse ínterim,
um Indivíduo atarracado e de farto?
bigodes, que estava sentado no bancii
da frente, voltando-se para o amável
estranho, disse ;

— rfVocê é que e feliz, primo».
Depois, u sargento adormeceu. Quan»

do acordou, notou que haviam desit-
parecido vários documentos, uma car-
leira, que continha, aproximadamente,
mil cruzeiros, e também, os dois des-
conhecidos. Imediatamente, o mllilar
comunicou o sucedido ao chefe 'In
trem, tendo êste, num largo sorriso;
retrucado : «Olha. meu caro, o mo»
lhor é você viajai de olho aberto.
Isso. aqui, acontect- diariamente:». E
virando-lhe as costas, o funcionário
da Leopoldina foi verificar ae os bi<
lhetes dos demais passageiros estavam
em ordem.

Lesada a companhia
«Singer»

Por intermédio de «eu diretor, a"Singer Sewlng Machine" apresentou
queixa à policia de que estavam sen.
ilo negociadas nesta praça, com cti-
quelas "Singer". motores e máquinas
de costura rie procedência japonesa.Entrando em diligências, investiga-
riores ria seção de Deírnudações, da
Delegacia rie Roubos e Palsltlcàqõés,
apuraram estarem implicados na frau-
rie o viajante comercial Hermann
Lond e a firma J, F. FogMatti Li-
mitada, da i ua Sacadura Cabral n.»
763, sobrado'.

Prossegue o Inquérito.

Suicídio
José Gomes Caristiali. solteiro, de

21 anos de idade, suicidou-te na rua
D n.' 3. no bairro de Magali, resl-
dência de sua irmã, Guilhermina Go-
mes.

Com gula da policia, foi o corpo
removido para o necrotério.
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A.MAKULO — Ontem, k noite, (•mJOoimcabnri*
(local: rua Siqueira Campo»; hora: 1* du ma-
ilriiKada), um «eadlllac» amarelo corria a lllll

qullômclros por hora, rlilspnmln ním pneus dc banda bran-
ca. A altura do túnel velho o carro derrapou forli» nos
trilhou di> bondei a rarrossrrla guinou violentamente
para a direita, balançou para a esquerda, eqüIlIbrotl-M»
nas quatro rodas, sumiu na boca do túnel numa nuvem
de poílra. II casal — Interrompido em seu honesto na-
moro pflo bôllde, amarelo — tomou um «listo, encolheu-
ie ao pc dn muro; passada aquela ventania de morte,
a moça "ihoIcsIoii: «tjiie hrulo! Vã ver que r aljtiim
turista bêbail»»... «Nn» é nâo. moça — aclarou fleiiRinú-
tico uni transeunte, morador natiiirla rua. E' o «Edsar-
zinho». «Ií quem c o «Eilitar/.lnho»? — Inquiriu a moça,
já curiosa». «1.' o filho do Estréia, rilrrior do TrAiiilln.
*le tem iinm namorada aqui por perlo, |>a<>sa nemiire
assim, at por volta lios 90, para fa/rr bonito». «.Mas
há, POUCO ilr la a mais dc remi — eorrlRlu o moço,
amante de cerlos detalhe*». «Bom, é oue hoje. n dia *
especial. í.Eilcar/.Inho» eMA comemorando a volta do
papal n lllr.torla dé Trânsito»! K dito tssó aquele Iran-
sennle malignamente bem Informado, desapareceu na
trera, como o llnhoso...

Hft ,';# í|C

ADKUS 
XADREZ — Sebastião Ribeiro, Homero Dias

rte Sousa c Henrique Sousa, presos em flagrante
por crime dc furto, estavam cansados de ficar

encerrados naquele cubículo escuro do 1í-> distrito pn-
licia.1. Ka madrugada dc ontem, a ausência dn pronti-
dào deu ensejo a que eles conseguissem a desejaria
liberdade. Cma faca transformada em serra foi s. fer-
rs.menta com a qual -lortaram a cruneta da fechadura do
portSo. Terminada a operação, saíram livre» como pas-
sarinhoF sem ter quem lhes molestasse. O fato foi
levado sn conhecimento-rio comissário Milton Costa pelo
guarda civil n'' 27, que, dc manha, encontrou o xadrez
vazio.

* * *

PERDEI 
NA COKIUIIA... — A polícia do 14-» dlMrltn

efetuou a prisão do ajudante de pedreiro Arlstldei
de .«ousa, vulgo «China», elemento de péssimos an»

lecedenlea e autor de várias aeressões e tentalhas rir»
hnmlrldl» ni» morro de São Carlos. A prisão teve lusar
na rua .Marhailo Coelho, lendo o malandro procurado, em
vn<», f-irTuricr a ínca. correndo xalrnt^nifnt»-. Acon-
(,fr aue » Invesllcador que o eapturoii r atleta do
'.(.i£en*o» • «WBpeão dr corridas de fundo...

ARREPENDIMENTO 

— Expedito SerrSo Teixeira, qun
se achava detido no xadrez da Secretaria de Se-
gurança Pública, em Niterói, acusado rte haver

praticado inúmeros lurtos na vizinha capital, tentou
matar-se, cortando o ventre com uma lâmina rte bar-
bear. Foi internado cm estado grave no Hospital Anift-
nio Pedro.

A sk A
UTvÍSCOS VOA»OItEí>" — A moda dus «discos voa»

II dures» pegou também em Goiás. Segundo um te-
telegrama da «Asapress», o professor Praiizlnho

Sobrinho, da cidade dr. Morrlnhos, fotografara um doq
mlslerlosos aparelhos com ti'a máquina «box», de. 6x9.
A noticia espalhou-se com alarde por todo o Estado.
Examinados os negativos por vários profissionais, não
se iiAde verificar -.iialryiei truque. Mais tarde, falando
a um jornal da loenllrtuile. x, sr. I'rau/.lno confessou qu*
todo nflo passa ri» dt» uma habilidade, habilidade essa que
havia aprendido com um seu colega. Nnda mais fl/era
do que fotogralar um liolão em uma câmara escura e,
depois de enrolado o filme, colocá-lo outra yrr. na m.i-
quina, ullll/ando-o, rm seguida, pnea fotografar renas
ria cidade; A duas fotografias saem superpostas r sem
Miialniirr possibilidade de vcrlflcinçÃõ do triHiuci o **u
«professor» de fotografar «disco-;», jornalista Me II .Mes-
quita, anunciou a aparição do «disco» através dn micro-
fone da Rádio Brasil .'entrai, causando enorme sensação
As '-brincadeiras» do professor até. que sâo mesmo multo
engraçadas...

jfc ác 5Í?

CONVALESCENÇA 

— Avelino Ávila Pais rie. Brito,
sempre íol um cidadão que, quando possível, nto
media esforço e despesa para passar uns dias

tranqüilos. Periodicamente, o !cLaurinho>, como é tratario
na Intimidade, x e de preferência, nos meses rie março,
vai recuperar as energias perdidas na labuta anual,
juntamente com os seus pais, o «osíégo de Joio Lourenço
Como é de praxe, segundo ele conta, jamais tomou se-
quer um copo daquela água da fonte, limilando-ce. apenas
beber todos os corrosivos como sejam: branquinha. pre-
tinha e bagacellas. N;ste ano. justamente no 6c> dia rto
recuperação, riepois ne tornar uma jolcne bebedeira, rt-
solveu circundar :¦ borda do lago. a fim dc fazer um
teste do seu estado. Depois de diversas tentativas, cm-
seguiu gslgar o paraoeito rio la .o, caminhando em se-
guida. todo feliz. Em certa altura, náo suportando u
püso rio corpo c perrier.rio completamente o equilíbrio,
caiu nas éguas Rasos?.? do laço, bebendo grande quan-
tlriade riaquilo, quo náo «uporlav;. A reaçftn rio orça-
nlsmo foi tSo grande. f\uv obrigou n nú-icà s.mi^o à
uma convalescença, rie 3 meses, para curta aquela água...

Transeuntes vítimas de
atropelamento

Na avenida Presidente Vargas, em
frente ao prédio n. 3.-142, o ônibus
chapa 8-Z5.3Í), dn linha 95 - Inhaú-
ma-Camlelãrla, "dirigido 

pelo moloris-
ta Imoré Carvalho de Sousa, utrope-
lou quatro crianças e uma lia des-
las, todas residentes na rua Pedro Al-
ves n. 163, 2.» andar.

Depois do atropelamento, o motorista
íreiou violentamente o veiculo e dali
nSo se retirou até à chegada da poli-cia.

Pelo senso de responsabilidade da.
quele profissional, não se verificou
nenhuma morte, sofrendo, em conse.
quência, as pequenas vitimas, somente
escoriações generalizadas. Transporia-
das em ambulância para o H.P.S.,
ali íoram medicadas, retirando-se, em
seguida.

neglstreiu o fato o 13." distrilo po-llclal.
 Foi internado no H.P.S., com

fratura do crânio e escoriações, Ed-
gar da Silva Guimarães, de 45 anos
de idade, casado e residente na ave-
nida 29 de outubro n. 3.802, que foi
atropelado pelo auto de chapa 5-ll-2ti,
na mesma artéria, tomando conheci-
mento do fato o 20' distrito policial.Na Estação Marítima, da Cen.
trai do Brasil, n trabalhador Manuel
de Sousa, de 60 anos de idade, de
residência ignorada, foi atropelado pelo
caminhão de chapa 7-40-7-1, sofrendo
em conseqüência, escorlaçSes general!-
zadas.

Socorrido no Pflsto Central dc As-
sistència, retlrou-se, em scgudla.

VITIMASooTRAFEGO
(MORTOS NESTE MÊS) r

1'otal em 1U50 .. 43U
Total em 1Ü51 .. 48ü
Total até junho 284
JUMiü 1 .... 1
JULHO 2 .... 5
JULHO 3 .... 1
JULHO 4 .... 2
JULHO 5 .... 5
JULHO 6 .... 1
JULHO 7 .... 1
JULHO 8 .... 0 

'

JULHO 9 .... 2
JULHO 10 .... Ü
JULHO 11 .... 3
JULHO 12 .... 1
JULHO 13 .... 2
JULHO 1», .... 1

s JULHO 15 .... 4
| JULHO 16 .... 0
í JULHO 17 .... i,
I JULHO 18 .... 0 '

I JULHO 19 .... 0
| JULHO 20 .... 0
í JULHU 21 .... 0
I JULHO 22 .... 1
i JULHO 23 .... 0'I 

JULHO 24 .... 1
I JULHO 25 .... 1
V JULHO 26 .... 0
I JULHO 27 .... 0

JULHO 28 .... 1 |
JULHO 29 ..'.. 1
JULHO 30 .... 1
JULHO 31 ....

\w.,.,.,.,.„.„x.....'iíu.'j.i'.'.'.M.i.i.u.,:vM:.!«.;.».|;.i.a
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ESCÂNDALO'NA CEXIM
REGIMES DE ARBÍTRIO E BOA VONTADE NO FEUDO DE SIMÕES LOPES

400 MILHÕES DE DÓLARES E LIBRAS DESAPARECERAM PARA

CEDER LUGAR A UM «DÉFICIT» DE 500 MILHÕES-- CONHECIDO

NA AMÉRICA DO NORTE PELOS DESATINOS QUE PRATICA E

PELO DESCRÉDITO A QUE ARRASTOU O BRASIL

, •. - .*:^<:Ti:#s^l.l».^:^-; •'..:*££ ' < •
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«Habeas-eorpus» em
favor de «China»

Por intermédio de seu advogado, o
investigador de Polícia, Antônio Alves
dos Santos, vulgo «China», que matou
a tiros de revólver o operário Luís Fer-
nandes, em frente ao edifício da Estrada
de Ferro, impetrou diaheas-corpus», que
sciã julgado na próxima segunda-feira,
pelo Trihunal de Justiça. O acusado
eslií preso à disposição do juiz dn Trl-
bunal do Júri. e agora, alegando cer-
ceamento de defesa, pretende aguardar
o julgamento em liberdade.

Atropelado e morto
Na manhã de ontem, ao atravessar «

rua Lobo Júnior, na Circular ria Pe-
nha, o sr. Domingos Rodrigues das Ne-
ves, de 75 anos, casado, morador naque-
la rua, n? SB1, foi colhido por um au-
tomóvcl dc chapa ignorada, falecendo
antes de receber socorros médicos. A
policia do 21» distrito fez remover d
corpo para o necrotério e entrou em 'dl-
ligéncia paia prender o motorista cul-
pado, que fugiu após n falo.

.».'... .. •¦;.',- »»
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Rocomondaaoa aos dlvwrsoi árfíoe da Cift<i^*
qoe, até instrufjô^s cn contrário, paitM a álB\y%iVmmT 1
firaa «d epígrafe tratmoento rigoro»pf estrltanante ú*&:l
tro das dleposleôa» lecals ou regulaMQtaret m VlgOr,
nenhuoft concesaão ae )he fazendo quanflo d#p«tfè ajwaaa
do, arbi trio ou da boa montado da Carteira,
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Confessou o roubo e o
assalto

GOIÂNIA. 3U (Asapress) — Após In-
tenso interrogatório que durou cerca riu
cinco hnras, Divano Sampaio, iniiigitado
autor rio assalto ao Banco da Lavoura
em Piracanjulia, confessou o crime,
adiantando tci agido sozinho; sem <iual-
quer plano de piemedilação. Declarou
que havia dado um desfalque na firma
de que era empregado .j necessitava de
dinheiro. Afirmou mais que matou ape-
nas um dos bancários, tendo sido o ou-
tro morto pelo próprio companheiro de
banco. A policia técnica provou que
ambos funcionários rio banco foram as-
«assinados por Divano.

FEIRAS de HOJE

Tribunal do Júri
JULGAMENTO DE HOJE

Peune-sc hoje, em sessão ordinária,
o Tribunal do Júri, a fim de julgar
o réu Emillo de Sousa Medina, que
no dia 10 de agosto do ano passado,
cerca das IU hoi-as. na avenida Epi-
tácio Pessoa, próximo h Vila Hipica,
tentou matar a tiros do revólver seu
desafeto, Antônio Marcondes César.

Embora o réu acionasse várias vezes
o gatilho, a arma não disparou.

ADIADO O JULGAMENTO DA SÜA.
HELBE MASCAHENHAS DE

MORAIS
Por haver faltado o advogado rie

defesa, sr. Romeiro Neto, foi adiado
o julgamento» dá acusada Ilelbe Mas-
carenhas rip Morais, quo matou a ti-
ros rte revólver seu esposo, o capitão
Roberto Brandão Mascarenhas de Mo-
rais.

A acusada, que so encontra presa,
internaria na Penitenciária rte Bangu,
será julgada no próximo més rie se-
tembro.

Tentativa de homicídio
Amadil da Silveira, de 25 anos dc

idade, solteira c residente na rua da
Glória n. 12, sobrado, vivia em com»
panhla de Gilberto Bazeu, de 29 anos
de Idadi, solteiro.

Depo's de uma breve discussão, na
residência de ambos, Gilberto disse es-
t.ir farto daquela vida de constante»
atritos e que estava resolvido a aca-
bar de vnz com aquela união. Toma.
da de um crise de nervos, Amadil
apanhou um revólver e alvejou o com»
panhelro, indo as balas atingi-lo rie
raspão, nd s»upercilIo esquerdo c na
H"SÍ?»o lombar, ficando a vítima inter»
nada em estudo grave no H.P.S.

A a»re«sõra foi prèsn em flagranli
• autuada no 4.» distrito policial.

HAVERÁ FEIBA, HOJE, NOS
SEGUINTES LOCAIS:

ZONA SUL — Praça Almiran-
te Balta/.ar, na lilória; praça
Cardeal ÀrcoVerdé, em Copa-
cabana; avenida Bartolomeu
ftlitre, no Leblon; e. rua Cia-
risse índio do Brasil, em Bo-
tafogo.

ZONA NOKTE — Kua Laura
de Araújo, no Estácio de Sá;
rua Silva Rabelo, no Méier;
vua Montevidéu, na Venha; rua
Felisberto de Meneses, no En-
genho Velho; rua Conselheiro
Junqueira, em Realengo; rua
I*ais de Andrade, no Riaçhiie-
lo; praça Marco Aurélio, na
Vila Cosmos, Penha; rua Araú-
,jo Lima, no Andarai; praça da
Taquara, em, Jacarepaguá; t:
praça dos Abrolhos, em Padre
Miguel; e rua Engenheiro Co-
riolano de Góis, na Penha
Circular.

ILHA ÜO GOVERNADOR —
Praça Carmela Dutra.

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

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

CENTRO — Praça da Ban-
deira; praça 15 de Novembro;
largo da Carioca; Central do
Brasil; praça Mauá; largo d<:
São Francisco; praça da Indn-
pendência; e estação Barão de
Mauá.

ZONA SUL — Praça Almi-
rante Baltazar, na Glória; rua
Cia risse Índio do Brasil, em
Botafogo; avenida Bartolomeu
Mitre, no Leblon; praça Serie-
dêlo Correia, em Copacabana;
largo do Machado; praça Ge-
neral Osório, em Ipanema; Nú-
cleo Residencial Dona Casto-
rina e praça Santos Dumont,
na Gávea; e praça Raul Gue-
des,' na Urca.

ZONA NORTE — Rua Silva
Rebelo, no Méier; rua Felis-
berto de Meneses, no Engenho
Velho; rua Araújo Lima, no
Andarai: rua. Laura de Araú-
Jo, no Estácio dè Sá; morro rio
Jacarèzinho; Conjunto Residen»
ciai do I. A. P. L, 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 Lobo, em Vaz
Lobo; praça das Nações, em
Bonsucesso; praça da Penha,
na Penha; jardim do Méier;
rna Marechal Falcão, em Rea
lenço; rua Marechal Floriano,
'ti Padre Miguel; e largo da
Taquara, em Jacarepaguá.

fc.'i**i«**::;

A CEXIM, com h atual direto-
ria, vai de mal a pior. Reina, na-
quele organismo, que pretende ser
o nosso Ministério de Comércio Ex-
terior, alurmante estado de coisas
que eslá reclamando medidas drás.
licas e rnóraiizádoías do Govér-
no. Onde se encontra a apregoa-
da lionóstidatlc do Sr. Luiz Si-
mões Lopes, que já possui quatro
pessoas de sua família, trabalhan.
do na CEXIM? O «fac-símile:» que
publicamos junto com esta repor-
tagem é demonstração cabal e
irrespondível da desordem e da
imoralidade que campeiam no se-
tor da administração pública, ora
entregue ao antigo diretor do
DÁsr*i

A «Ordem dt» Serviço* firmada
pelo gerente Leopoldo Saldanha
Murgei, auxiliar imediato e de
absoluta confiança do Sr. Luiz
Simões Lopes, chegou às mãos de
nossa reportagem com os seguin-
tes esclarecimentos:

— «Para que V. S. possa ava-
Jiar o que vai pela Carteira de
Exportação e Importação do Ban-
co do Brasil, em matéria de desor-
gahizâçãq e arbitrariedade, junta-
mos à presente, fotocópia de umn
Ordem de Serviço, assinada pelo
Gercnte-Dilador Sr. Leopoldo Sal-
danha Murgei, cujos termos bem
definem a situação de descalabro
ent que mergulhou, aquele órgão,
cujos desserviços ao Brasil, pela
falta de orientação de seus diri-
gentes, tão graves e fundas con.
seqüências vem causando à eco-
nomia nacional. '

Pela Ordem de Serviço em aprO-
co p que se depreende, com clare-
za meiidiana, é que dois são ou
critérios em vigor na CEXIM: um
rigorosamente dentro das disposi-
côes legais ou regulamentares em
vigor; e, outro dentro do arbítrio
o boa-vontade da Carteira.

Em outras palavras, tudo pura
os que merecem a simpatia, do Sr.
Murgei que mantém debaixo do
braço a cornucópia dos fn vores, e
nada para os que não têm a fe-
Hcidade de cair nas suas graças...

A confissão do Sr. Murgei é
grave demais paru que fique ape.
rias arquivada nos canais compe-
tentes da CEXIM.

E' necessário que todo o comer-
cio exportador e importador do
Brasil, de cujas atividades depen-
de a sobrevivência econômica do
país, seja informado do critério
ditatorial que norteia a Carteira
de Exportação e Importação, cuja
desorganização, que sé acentua
cada vez mais, vem agravando n
nossa situação no exterior».

O TEXTO J*A OKDEM DE
SERVIÇO

É o seguinte, o texto dà Ordem
de Serviço da qual publicamos o
«fac-símile» que ilustra esta re-
portagern:

— «Kio de Janeiro, 9 de Julho
de 1952 — Onlem de Serviço Sjn.

Confidencial — ¦ Símão Guiguer
Rua Machado Coelho, n. 48 —

Nesla — .Recomendamos aos di-
versos órgãos da Carteira que até
instruções em contrário, passem a
dispensar a firma .em epígrafe
tratamento rigoroso, estritamente
dentro das disposições legais óu
regulamentares em vigor, nehliu.
ma concessão se lhe fazendo qiíán-
do dependa apenas do arbítrio ou
da boa-vontade dn Carteira. m%)

Leopoldo Saldanha Murgei, ge-
rente».

t ou não de pasmar?

SUMIRAM 400 MILHÕES DE Dó-
LARES E LIBRAS •

Urge uma vassourada na CEXIM.
O sr. Luiz Simões Lopes e setfs
títeres arrastarão o país à misé-
ria interna e ao descrédito no ex-
terior se não forem arrancados,
imediatamente, dc departamento
tfto Importante para a nossa vida
econômica.

Ao tomar conta da CEXIM, o
Sr. Luiz Simões Lopes encontrou-a
com um saldo favorável de US.$
VÍ00 milhões de dólares e outro
tanto em moedas inconverslveis.
Desbaratou tudo, e, presentemen-
te, a CEXIM apresenta um déficit
de cerca dc 250 milhões de dóla-
res e soma idêntica em moedas
inconversíveis. Sumiram, portanto
mais de 400 milhões, que existiam,
em dólares e. outras moedas, ocor-
rendo, agora, um abismo de SOO
milliSeH.

NOME INTERNACIONAL. . .

Há dias, um, homem de nego.
cios estrangeiro chegou a • esta
Capital procedente dos Estados
Unidos, onde ocupa a direção de
grande banco norte-americano. No
segundo dia du permanência aqui,
perguntou a um amigo brasileiro
«quando Simões Lopes seria subs-
tituido na CEXIM». O brasileiro
por sua vez indagou ao banquei-
ro norte-americano em que lugar
conhecera Simões Lopes, «pois es-
tava no Rio havia apenas poucas
horas». Retrucou o banqueiro.

— Conheço Simões Lopes, de
nome, desde a América do Norte.
LA, a política do atual diretor da
CEXIM e, pela repercussão .péssi-
ma que obtém em nossos círculos,
íoi que me familiarizei com ó no-
me de Simões Lopes. A CEXIM

abalou o crédito do Brasil no e.\.
terior e isso é gravíssimo para o
Brasil, urn país nosso amigo».

PREVARICAÇÃO
A- Ordem de Serviço' do Gcren.

te Leopoldo Saldanha Murgei r«.
prMMita prova incontestável de
prevaricação. E\ quando nada,
uma deilavada e inconcebível de.
sonestldade. Trata-se, no -entanto;
de um simples «pau mandado»: a
culpa do crime cabe ao Sr. Si.'
mões Lopes, que nunca foi eeono.
mista não tem predicados par* di-
rigir a CEXIM e nada entende do»
problemas ligados ao comércio.
Ademais, '. atual 'diretor da CEXU-i
homem ambicioso que quer» tudo" '
para éle, não , dispõe de ^ernpo
para estar à frente do pôsto.'Àlém
de cargos oficiais, desempenha
postos rie direção em varias em.
presas particulares..

A ignorância dos problemas e
o descaso mais criminoso é qu»
têm gerado a alarmante tequên.
cia de escândalos que desmorali.
zam a CEXIM. A incompetência
e os desmandos, que bem e>:pii-
cam a aberrante e confidencial
Ordem de Serviço assinada pelo
Sr. Leopuldo Saldanha Murgei,
impelem funcionários de espírito
fraco à prática de ações incon-
íessáveis. O próprio Murgei, ge-
rente que não se submeteu a ne-
nhum estágio que o habilitasse *
função tão elevada, é de uma in-
capacidade alarmante para opinar
sôhre os problemas que lhe sào
presentes. Sua vaidade mórbida
«ontribui para que seus erros se
acumulem. Se não lhe valesse a
generosidade do chefe, estaria ds-
mltldo desde o dia imediato «o de
sua posse.

FORA COM ÍM.KS
Af nata a ordmm confidencial é*

arbítrio e da boa-vontade. SerA
necessário documento mais hábil
e camprobatórlo de desonestidade
para que o Governo intervenha,
direta e energicamente, na CEXIM?
Que dirão ps exportadores e lm-
portadores realmente ciosos dos
serviços que prestam à economia
nacional, realizando operações noi-
mais e honestas, ao tomarem co-
nheeimento da ordem de serviço
confidencial? Francamente, os fun-
cionários da CEXIM, | sob ; - botas
de Simões Lopes, precisarão ar-
mar-se com couraças de vergonha
para atender a quantos, i de hoje
por diante, procurarem a Carteira
para tratar dos negócios de ro-
tina. t

Até quando Simões Lopes •
Leopoldo Murgei enlamearão a
CEXIM?

(Transcrito da «Gazeta de Notl-
cias» de 22-7-952).

BANGALOWS - BANGU
Com apenas 30% de entrada e os restantes financiados em 10 anos sistema tabela
price, dando uma amortização inferior ao aluguel, vendemos esplêndidos ban-
galows de diversos tipos distando apenas 5 minutos da estação com todo o co
mércio e condução próximos. Ruas arborizadas com água encanada, luz e esgoto,
construídas em bom terreno plano todo murado, construção de primeira, acaba-
mento esmerado tendo cada um — jardim, entrada lateral, varanda, ampla sala,
2 espaçosos dormitórios, cozinha, banheiro completo e bom quintal, etc. Não per-
cam esta oportunidade de possuir sua casa própria, venha hoje mesmo ao nosso
escritório paia examinar as plantas, preços e modalidades de pagamento. Seja
um dos primeiros para ter tempo de esculher com calma. Escritórios, rua Senado»
Dantas, 20, grupo 1.001|3, tel.: 42-0131 em frente ao Correio —

Cinelândia Imobiliária Ltda.
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eÁJfeíPAtfOS CLASSIFICADOS NO CONCURSO
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CARGO DE DACTILÓGRAFO
^T*'^^^*1^ * hlfcmiojfie$ «^ W» — lm visita a nova sede da Prefeitura
Ti^^S^ml^$^^(^ A,0$ ¦•• ««ípochos nas Secretarias Gerais de Admi-
l^i?f!^;ft?^'^:'*.Mirtc^ro,jdbidbct^Bo/de Finanjas e no Montepio dos Em-

pregados Municipais

NOTICIAS DA MARINHA MERCANTE

TERÃO BAIXA DO ARQUIVO GERAL DO LÓIDE
Os documentos e papéis desnecessários aos serviços da empresa — Designada a co-
missão para selecionar os processos naquele Estado — Volta ao serviço — Exonera-

ção — Boletim do Léide Brasileiro
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H- Mari* <»,~«l»rla Curt — Je* ___..
§_fi Rocha v— ' Antônio CaUl- Moto —
Virgínia d« Freitas -~ Jtdil.s da S«va
Carvalha» —. Custódia Merque* de Al-Éttldt —' Alcina7 Amélia Rodrigues —
lolanda'.'. Vglsntt — Otvaldina Bllea
Csstt_llonl — ; Caeemlre Castanho de
Carvalho..— Leia Bonacms» S»írt>Ans—* Snnaa» 9osr* de 8* — Nell Fl-neiradu rerrsU-a — Osvaldo Viana daMendonça — Alair d« Almeida VeigaDoratl Rodrigues de Campl. (inte*r_v» — OtlHa Jotae MarUns — Mftrto
learag «nío — BMsta tfrelrds da SU*«*. — ZlpMto de- OHvefc» Mala —
Uda Garcta da SUv» Miranda — Maria
tta-e) Mártir» Figueira —. Marllia da
«Uva, Teixeira — Regina Riba Eseh —
Btandtmv Maria Mot* — Seãtrli Silvia
Feeheeo Verneck — Nil» Gama de
Sewa I — tvétr- Juarez Távaro de Sou.
a» Corta — Sanlee da Cesta Cunha —
Geleira Munia Rabelo—Iria doe San-
«m — Mante Casado de Uma Autu-
aae •*- Mamei AJvee Denteis* — Ma-
Ma de Xéardp S-tlro Ramos — Ria»
d* Lamas MUneeehl — Ctacetelo íoaò.
(interina) — OM» Dtederlehe — Fer»
naetde Trindade — Geniweva daa Ne-
vea Lrjreira — M«rt Bomhaueen de
Fiaria (ftitehno)— ClaudeXem Pereira
da «—ee **-- Fatüa de Morata tepM. —
Qdleeto Flrtielre — Da«r_ Indcto da
SM* —• MdaFeerelra de Araújo —
A9*)e dal SHve-~ Marta iHHa Fer-
eeka Frafa — Noewi Alvea — Nilton
de Senea- Casta — Senvlnda Cardia

WM» Mar«aae de IA*» — Hdlle
Aatkreate — Artete Martinea Carballdo

te-aatie)e; Nora Guimaraee ¦ —
VnMdm Matei Baatoe — Delelra de
Magelhtea •— Oear Fareirá Rangel

Mârio-: Oliveira dec Santee — Qdr-
aen Batuta T.lei —- Severto. de Uma
A_tdlt — Marta de Lettrdaa Ciai. —.
Ceé Laeéaias Fetneira —' IMeda Melre-
les Vidal -— Laura Fencee» — Blon
lartoea — Jurad de Féria — Marte
t*me KnaMk de CMtilho.-,.

eOMFABaOAH A» «-BVIQO 99
mroiuuco-. bo j». f.

Adi» Ferrtòi — eompareca mm•ttmfrti exlgtacU..
Deellnda Caldeire de Alvarenga —

(ante decreto de provimento.
Maria Olinda Lourelre Vieira — Ju*-

te•». F. de J940.
Otlcnpio dos Santos - jwite #»«re.

te de apcseated-rto. . 

SRS. MÉDICA
Cauarto»' «¦¦ (•>•- *• •**¦ **
praaaAo. aaaverUl «trArctoe, aavte.
ga> _JM4émie*a. Aflscto • no.
nutfe-a *•' tee»__» • «s«lkae. S.
C-UB-PtN -— HsMet-J eit-trgta* —

B. 1 «m SedemSre, M — ».» —
ra . uuun

;eóNTiNUA:

Sim, continua • Mm«réw dt
sortes gt«ndM «li no popular
«Ap MUNDO LOTÉRICO", à
rua do Onvidor, 189, qne, eo-
ao é*' co-tmnc, Fsndeu o n»
96.145 sorteado eon o ft*

io dos 
"s

DOIS MILHOES
Í.È OtUZEIIU>S
4a Loteria federal extraída
mmimm. Nio cerra atras do
dtnhsirot.:. Vá"AOMüN-
DO UtytmCOP e Bque tito
mais deptsesa! Domingo pró-

aèrSo aK vendides os

cingomilhOes
DR CfltnEEIROS

àm grande loteria hípica
SW_5BPOTAKB, •!*» *•

Muitos outros prêmios rui-
«csos / lá eetio à venda oe

';.'". bflhetes ioe

DOIS IVfflja^ES
DÉ CRUZEIROS
para a pr^rima quarta-feira.

"ÁOMUNDO
LOTÉRICO"
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.Marta SUv» Gomes — junte D. P.*e-_2-.° i decreto íe eposentaciorla.
.^S!_?Aft-ECAM PARA ESCLARECI-MbNTOS: — Argentina Monteiro Al-vi« — Flortnd» Matos Ferreira daSilva — H*m!nla Vlíeira da Silva —
Joaquim Carneiro de Lacerda — Aven-m0 Ctfttódio da Sllv» — Berillo Per-reira: **•'*<-:•'¦

COMPÁ-RECAM PARA CIftNCIA: —
Ge-rgine ;K«drt_ aes da Fonseca — Hildada -.meta Faria — Aníbal da SilvaCarneiro - — Helen* Mala Nunea —
Irene -T(r. — Joaé Gomes Nascimento.

COMPAREÇAM- PARA RECEBERDOCUMENTOS: — Aurora Barros de
Figueiredo — Antônio José dos Santos—•' Alfredo Xavier Gomes — Pedr0 dos
Santos Dlàs 'Maia — Antônln Lino
Senra -— Jefeison Moreira Santiago —
ErneBto Manuel da Silva — Edite de
Sousa Araújo — Adelino Lopes — Ale-
xendre E-elaitl Neto — Av-llna Maria
doe Santos — Otactlio Bernardlne
Torres.

Silvia Brando 'Barbosa — compa-
reea para cumprir exigência.

Antonk> Pereira — comprove e pa.
rentesco. .Joio Carneiro Nunes — compareça
a» 5 PS a ibn «te prestar esclareci-
mentos. <

Maria Leda Pinto Fernandes —•
comparece munido de um aíio de ex»
pedlente no valor de doi. cruzeiros,
a fim de receber doctunentfo.

Msrberto de Aguiar Bela. — junte
tt decreto de promocf- federal, «rltudo
em eeu requerimento.

Joeé de Sousa Furtado — Junte por-
taria de «dmlssSo.

Orminda do Amaral Savaget — com-
pareça para eiiéncla e receber do»
çamento.

Eella Belas — compftreça para ciên-
ela e receber documento.

COMPAREÇAM PARA ESCLARECI-
MENTOS: — Emlliano José Correia —
J«wé Batista — Gullhermina de Bar*
noe Santos—- Zulmlra Abalo Torres —
Amadeu Henrlques — Elisa Joaqui-
na Soares Daltro — Válter da Costa
Monteiro — Onild. Pires Guerreiro.

COMPAREÇAM PARA CIÊNCIA: —
Manuel Jos* Leôncio —- Aríete de As*
suneto Medeiros — Hilda Campeio
Barbosa — Cwatddla Pardellnha do»
Santos — Norma de Almeida Cota.

JUNTEM SEUS DECRETOS DB
PROVIMENTO: •— Clprlano Rebelo —¦'
Valentim Rodrigues — José Gonçalves
Mtolee — Nicolina Cortat Froseard •-
Antnlo Ribeiro.

COMPAREÇAM PARA • RECEBER
BOCUMENTOS: — Mariana Pinto Fer-
nandes Pftrto —¦ Adail Soares dc Sá

Cecília Rodrigues Rabelo — Cipria*
lt» Rabelo — Evangellna Guimarões dn
Silva — Abelardo de Melo Xavier da
Sllveir» --• Manuel Pais —• Arqulbal-
dé tndio do Brasil Ferraz — _óElm'.i
Burros» da Amaral Filho — Cláudio-
nor RodriKues Silva — R*.ib!n« da Sil*
va Resende — José Narciso dc Sousa

Olga Vertttina Matos de Oliveira —•
Marta do Carmo Lapene Teixeira.

BM VISITA A NOVA SEDE DA
PREFEITURA

O pçefelto , Joio Carlos Vital em
eempenhi* do' secretário de Vlacto •
Obras, «ngenheiro Alim Pedro, visitou
. edifício que a Prefeitura está. cons*
tniindo à -rua da Mteerl<?5rdln, onds
deverá eer toatalado o gabinete do pre-
feito e outras Sewetarias, bem ««sim
a Rddio TelevisSo da Prefeitura. Na*
quel» oportunidade, o sr. Mário Ca*
bral, engenheiro encarregado das
obras, escpllcou ao prefeito o anda.
mente das mesmaí e-a demora, ale*
gando a falta do registro de ot-.dit.
pelo Tribunal de Contas. Também fo)
estudada a construçRo de. mais três
andares pera a Instalação da rádio te*
hevisâo. havendo o »r. Tude de Sousa,
diretor da Roquete Pinto, também pre-
¦ente, encarecido a pressa dessas obras,
uma ree que o aperelhamento da t*.
levtala tt est* em viagem para «et»
capital.

Secretaria Geral de
Administração

Atoe do secretário geral: — Adml»*
tlndo Henrique Pinto de Sousa, Silvio
Pereira de Sousa e Vercinio José San-
tana para a tuncfio de artífice n» Se*
eretaria Geral de Viac&o e Obras.

OTB-ARTAMENTO DO PES80A1.
Oeepaches do diretor: — Hercilla

Ptnho, Jovellna Carvalho ds Sil%_,
Maria de Lourdes Guiimer&es, Fer*
nando Madureira. Valqulrla Batista de
Asais, Helena Moreis Guimarães. Do-
mleiana Pereira Méier Flores, Izanlra
Figueiredo Venerando da Ora» e Fran-
ctaco Peres da Rocha — Deferido: Dio-
genes T. de Abreu — Mantenho o des-
paeho; Alba Costa Clprlano — Arqul-
va-ae; Genéslo Gouveia — Indeferido;
Caries D Antunes, Manuel Augusto de
Maeede, Amadeu de Viaconeelo., Ja-

ROUPAS USADAS
COMPRAM-SE

Máquina* de eserever e de Mistura, en-
emdeirM ventiladores, rádios e tudo
ma represente valor, compram-se a
d-ntèttlo — telefonar sr. ABHRAM:

48-92 32

clntn Elias Beck, Higino Marcai, L"aso
Leite Bragança. Ademaro G. ' de Trl-
nas, Arquimedes Pacheco e Fernando
Correia Dutra Rlbelnj — Indeferido;
José Gomes da Silva, Jaci da Silva
Pinheiro, Antônio Justino.- Zeno de
Castro Reis. Manuel Silvestre ria Silva,
Lia T. Leite Pinto Prat es, Ivone Santa
Rosa i-eal Pauto César Notçuelra, Mil-
ton Pinheiro Porto. Miguel da Silve
Batista. José Goulart, Valdemar Pe*
reira, Ormindo Rego Lima, Jaime Go*
mes, Hllton Santa Rosa, Válter No-
guetra Lemos, Benedito Lemos, Harol*
d» dos Santos. José da Costa, Manuel
José Sales, Mário Rodrigues Gulma*
rles, Mário Jesus do Nascimento e
outro» — Concedido o salário de fa-
milia.• Secretaria Geral de

- Saúde e Assistência
Atos do secretário geral: - Desig-

nando Maria da Penha do Nasclmen*
to, Pedro Evangelista, Juraci Fausto
Vieira Machado Américo Augusto de

I 
Carvalho. Branca Maria Pimenta. Ar-
lote Fontoura Martins, Osvaldo Plnhei*
ro Campos, todo-.»! para o.-Departamen-
to de Assistência Hospitalar: Matilde
de Moura Corlett. Luií O.nzaga Bar-
bosa Uchôa. Maria Júllà de Matos Ma-
rinho, Eugênio Cardia Sontns, para o
Departamento de Tuberculose; Nilson
Verneck da Rocha, pnra o Departa*
mento de Higiene; Itaglbe, para, 0 De-
partamento de Obras e Instalações;
Nair de Oliveira Rocha para o gu-
binete rio secretário: Isabel do Amaral,
para a escola de enfermeiro' iRaqúe)
Haddoc-k Lobo»; Ibaima Tendrio de An-
drade Costa, para 0 Departamento de
Higiene; Maria .de Lourdes Silva, pa*
ra o Departamento de Puericultura.

Secretaria Geral de
Agricultura

Atos do secretário geral: — Desig-
nando Paulo Ribeiro da Silva, para o
Pôst-o Agrícola I.

Despachos do secretário: — Maria
Emllia Cavalcanti • Laeombp --- Satis*
faca as exigências; Mário Lemos —
Compareça para esclarecimentos; An-
tônio dos Ramos — Deferido; Jofre
Rovo Fleuiss — Aguarde a soluc&o do
HtlgKi: Rosário Serra Marciano Antô-
nio da Costa Marinho, Durval Botelho
de Morais. Antônio Vilas da Silva Jú-
nlor, Luls Carlos Campista Meretzsohn,
José da Silva Bastos. Tutiiumbem Fer-
nandes de Barros — Inscrevam-se em
termos.

Secretaria Geral de
Educação e Cultura

Atos do secretario: — Designando
L-jls Fernandes Cardoso', Nilza Tel-
xeira -Ferreira, para o Departamento do
Educacfio Técnlco-Profisslonal; Gonçft*
lo Antônio 'Teixeira, para o Departa*
mento de Edueae&o Primária; Gi.mes
Inácio Serpa. para o .Instituto de Edu*
cacAo; Abrahão Hissa Elian, para o
Departamenlo de Educação de Adul*
tos; Jeni Loures Ferreira, para 0 Ins*
tituto de EducaçSo: Álvaro de Olivel*
ra Morais, para . Departamento de
Educação Primária.
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

PRIMARIA
Atos do diretor: — Designando Edite

Gomes da Rocha, para responder pelo
expediente da escola 7-3; Jaci Altlno
Dória, para responder pejo expediente
da escola 15-U: Vera de Andra «le Har*
greaves. para a escola 1-3: Maria de
Sanf Ana ds Silva, para a escola 24-13;
Anlsa Tereslnha Gonçalves Sarraf, pa-
rn a escola 11-6; Norma Franza de
Sanf.Ana, para a escola 12-8; Alico
Leal da Silva Cabral, parn a escola
2-5.

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
TíiCNICO-PROFISSIONAL

Atos do diretor: — Designando Wil*
son Lisboa Marques, para o Glniásio
Municipal «Barão do' Rio Branco»;
Carllnda Dulci Henriques, para a es-
cola Bento Ribeiro; .Tnsé Pereira da
Silva, para e escola T. «Visconde dí
Mauá»; Nneml Alcântara Bonfim do
Andrade, para a escola .^Bento Ri-
bclroj-.

Secretaria Geral de

O. diretor. do Lõide Brasileiro assl-
nou ato designando ns servidores No-
sor de Toledo Sanche», Antônio Fran-
rlsoo /Joelho. Moisés Zoei « Cleroenc«au
Maiuur, para, em conilssftd, sob a pre-
sidôncl* do primeiro, selecionarem ni
ArquWo Geral os documentos e papéis
desnecessários aos serviços dn emprí-
sa. a fim de ser providenciada a baixa
dos mesmos.

VOLTA AO SKhVIÇO.
Em .virtude de o IAPM haver son-

sWerado apto para o serviço, a Dire-
toria do Pessoal do Lôlde autorizou
a volta «os servWroes ' aposentado»,
jo»* Vieira d0 Nascimento, mnt. 18.619;
e Joaé'Serafim da Silva, matricula ...
6.230.

EXONERAÇÃO
O almirante Lemos Basto, diretor do

Lôlde Brasileiro, exonerou a pedido,
dos serviços da autarquia, os seguintes
servidores:

Spgjndo piloto Osvaldo Mário Cia-
i-avoin, matricula 19.177. • Jefersln
Perrl de Almeida, matrícula 16.470,

BOLETIM DO LÓIDE
BRASILEIRO

LICENÇAS PARA TRATAMENTO DE
8AODR

Finanças

REUMATISMO
CLCERAS, DAHTROS
AFECCOES O* PELE
FERI»A!» CRÔNICA-

Melhoep* «enslvele loge no 1.»
'Vidro de nao da

iSALSA, CAROBA
MANAÜ DE HOLANDA

HA e_n«e« mn aécnlo neado no
Brsell Inteiro eomo • maler
dcpnratlv. de todos os tem
po». MedlemcSo «twülar no
tratamento d» rtfljto. l>««t.:

ARAUJO FREITAS A CIA.

Despachos do secretário: — Márit»
Martins MagalhBes "— Autorizo; Ma-
nuel Simões Lopes Net*o — De acordo;
Edgar Caenazu — De acordo;' Oscai
Lopes Vilas Boas —- Idem; José Au-
gusto Moreira de Sousa Lôb0-e oulrof
— De acordo; Empresa Té>nl«*a dr
Energia Avante S. A. — Autorizo)
Maria de Lourdes Alves da Costa —
Autorizo: Ormi Toledo — Autorizo)
Domingos Ferreira Alves — Autorizo;
Armazéns Pacheco Ltda. — Restitua*
se; Apai-elhos Científicos S. A. — Au.
tnrtüo; Banco Hipotecário Lar Brasi-
leiro — Restltua-se.

MONTEPIO DOS
EMPREGADOS MUNICIPAIS

DESPACHOS DO DIRETOR
Heracllto Ribeiro — --Deferiria a

habilitação prévi-a ft pensSo».
Teodorico Feliciano dos Santos. An-

tônio da Rocha Le&o •— ««Deferida a
habilitação'' a pensflo».

Jaime de Jesus Montepio rios Em-
pregados Municipais — «Deferido. Pa-
gue-se*.

Epaminondas da Costa — «NSo h*
que deferi_j>.

Joaquim Domingos de Oliveira —
«Deferida k wversft-o».
DESPACHO DO OHEFE DÒ SERVIÇO

JURÍDICO
lvel Távora da Gama — «Aprovo»..

DESPACHOS DO OHEFE DO SERVI-
CO DE CONTROLE LEGAL

Geni Alves Ferrante, Emílio de Cas-
tro, José Martins Henriques, Joaquim
de Sousa Sales -— «Oimparecam ur-
gente».

Olímpio Guilherme dos Santos —
«Beneficiários de OHmpio Guilherme
dos Santos habilitem-se ft pensão^

Aleldes Pereira da Cosia — «Traga
os oito títulos de pensionista».

CLUBE MUNICIPAL

CLÍNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS^ 
Ecologia - cirurgia - ™^B"

DRA YONNE SANTOS PALERMO
Tratamento <» ^'^" ." T w.ia sexuall^«5_!K> 1^™ %% 'Mandar - sai»a
RCA ÁLVARO

705
¦extas-feiras, das 16 fts 18 horas.

I i99Wr09.'Bmx) - Seganaas 
~~ MÓVEIS 

MASSIÇOS I
MÓVEIS CÓN-UNTO

Rústicos — Chipendale,
•te.

MOBILIÁRIA
GERMANO

Vendas à vista e a prazo

tlfetlBaF Crista-riF* R«» Frei Caneca, 167 -
Bot-et-oar. v™ ^^ Riachuelo —

1 ¦ Ríl _¦
____i ____F_Pí __RP^^fa]____i ___¦

6 eadeirss. Tel.: 33-0120

FALECIMENTO — Foi com profun-
do pesar que a- Diretoria tomou co-
nhecimento do falecimento da associa-
da sra. Kstela Verneck de Abreu, espô-
sa do sr. Nelson Verneck de Abreu,
to secretário da Diretoria do Clube.
A Diretoria e a Mesa do Conselho De-
liberativo compareceram ao sepulta-
mento, apresentando à familta enluta-
da os mais sentidos'Pêsames e envian-
do uma coriia em nome do Clube M_-
niclpal.

SEGURO CONTRA ACIDENTES —
Está convidado a comparecer a Tesnu-
raria do Cluhe. o associado sr. Ma-
nuel Ferreira do Amaral, a fim ds
receber a indentzacáo P'lo acidente que
sofreu.

FORNECIMENTO DE UTILIDADE-
— Acha-se ft disposição dos srs. assa-
ciados, nas sedes do Clube, o novo
«carneU de estabelecimentos comerciais,
médicos laboratórios e etc, que con-
cedem descontos aos sócios do Clube «
seus parentes, mediante. » apresenta*
eào da carteira identificadora social.

GRANDE HOTEL DE POÇOS DE
CALDAS — A Secretaria recebeu e
comur.lcaçáo do •proprietário do Gran-
de Hotel de Poços de Caldas, conce*
dendo aos sócios do Clube descontos
espertais nas diárias íefluefeHotel.

DEPARTAMENTO ESPORTIVO -
Par motivo <o falecimento d» sra.
Esteia Verneck de Abreu. J° secre-
tário do Clube « progenitora de três
amadores qu* defendem as cjres do
Clube íoram transferidos todos os
Joaps «io Departamento Esportivo, pro-
p-amados para ¦»¦* wman_.

Armando Zanine Teixeira, mat. ...
12.664. comandante: quinze dias, de
3 a 17|7|52. Antônio .uullnn da SU-
va, mat. :16.12., 3°. cozinheiro: quln-
.ee dias, de 12 a: 26|T|52. Jaime Fran-
cisco Fraga, mat. 730, escrlturário da
3«. «cçRo da S-DE: trinta dias, em
prorrogaçflo, de 9|7 a 7|S|52, José Bor-
gos Galvao, mat. 19.166. «-moco»: onze
dias de 2716 a 7!"»52. Josô Francisco
Trocado, mat. 11.393; vigia do Trâfe-,
go do Porto: trinta dias, em prorro-
gac.to, de 9|7 a 7|S!52. José Gullher-
me Pinto Viana, mat. 9.570, conferên-
te da D. S. P.: sete dias, dc 9 a ...
1Ü7I52. José Marcos Antônio, mat.'...
3.Í09, operário da of. de carpintarla
dos Estaleiro.:, quinze dias, de 10 a
2417152. Lourival Madeira, mat. 2.532,
praticante da of. 'de caldeiraria de
ferro dos Estaleiros: dez dias, em
proi-rogacfio, de 2.(6 a 3|7!52. Marcilio
de Castri», mat. 12.187, 1°. comiss*-
rio: noventa dias. em prorrogação, de
16:7 a 13110|52. Valdenlzio Ribeiro da
Silva, mat. 9.794, carvoeiro: trinta
d!*\R, em prormgaeáo, de 19|6 a ...
1S|7'52. Venewlos Jorge Ananias, mat,
14.694' imediato: quinze dias. de ...
2516 a 9!7!52. Válter Aotu da Costa,
mat. 2.473. operário da of. de csldel-
raria de ferro rios Estaleiros: quaren-
ta dias em prorrogação, de 8|6 a ...
1:I.!7I52.' Ofirio de Abreu, mat. 2.2S7,
escrlturário dos Estaleiros: trinta dias,
em prorrogação, de 30:6 a 29|7|52.
Josfi Benlto Rodrigues, mat. 427. tra-
bnlhádor do Entreposto de Material da
D. A.: quarenta e cinco dias, em pror-
rogaçfio, de 1417 a 27(8|52,

. .ABONOS CONCEDIDOS
Adriana Sardinha de Azevedo Mar-

q«es, mat. 8.430, eseviturário du S-DC,
dias 9 e 10|7!52; Jálio Batista Teixei-
ra, mal. 7.407. praticante da of. de
méqulnas dos Estaleiros, dias fl, 10
e llj7|52; Laura de Meneses Barros,
mat. 8.118. escrlturário da S-DC, dias
14 e 15|7|52,| e Nilton Guedes Duar-
te, mat. 1S.603, conferente de 'carga
da S. T. E. A., dias 14, 15 e 16|7|52.

OUTROS PEDIDOS
Anibal Martins, mat. 13.233, revisor

dc cadernetas da T-DN, abono do dia
30;6]52, em que faltou ao serviço de-
vido ao seu estado de saúde: «Abono
o dla. na torma d0 Boi. 221. em face
o atestado médico junto. Mas faça o
requerente notificado de que o seu
cargo ná«i é o aqui alegado, que, aliás,
n&o existe nesta autarquia.-».

Antônio Alfeld. mat. 3.015, encarre-
gado artifice da 0f. Qe carpintarla
dos Estaleiros, sustaçáo de sua licen-
ça para tratar de assuntos partícula-
res, concedida pelo item. 33, do Boi.
151, de 217152, visto já ter reassumido
as suas funções; «Cancele-se a partir'
de 116152, em face da ínformac&o».

Augusto Pimentel da Silva, mat. ...
.1.534, encarregado artífice da of. do
máquinas dos Estaleiros, alegando.mo-
tivos. pede abono do dia 2I6|52: «In-
defiin o pedido, tendo em vista a in-
formaçSo da chefia dos Estaleiros».

Josí Joaquim Rei; mnt. 13.5R0, do
S. V, li; «bon0 rios dias 25 e 26|5|52
.- . 28, 29 u 30S6',52, em que faltou ao
serviço por motivo de doença: «Sim,
na forma do Boletim 221|11, de ....
30I9I49».

Olinto Joaquim Ribeiro, mat. 3.S93,
operário da of. de máquinas dos Es-
talelros, abono do dia 15i7|52, em que
nfio compareceu ao serviço em virtude
do falecimento de sua sobrinha, e de-
voluçáo de documento anexo: «Indefe.
rido, por falta de amparo legal. De*,
volva-se o documento ria inumac&o,
que está em nome de terceiro».

Rubens Lopes de Meneses, mat. ...
22.000, contra-mestre de estiva da D.
S. P'., reconsideração do despacho exa-
radó em seu requerimento protocolado
soh -o no. 13.274, (le 3i4|52: «NR. hS
o q-Je deferir, em face do despacho an»
terior*.

REQUERIMENTOS DESPACHADOS
Anmilei) Alves da Silva, mat, 9.173,

operário da of. de solda eiiitricv» doa
Estaleiros, período de 26]õ a 16|6|52,
importância a pairar: CrS 491,40: An-
tônio Correia ile Sonsa, mat. 3.397,
operário da of. de construção naval
dls Estaleiros, periodo de 5 a 16|6|52,
omportftncia a pagar: CrS 610,00: Ar-
lindo Gomes de Araólo. mat. 5.561,
operário dn of. de pintura dos Estalei*
ros, período de 28J5 a 11)6(52, impor-
tftncla a pagar: CrS 201,60; Carlos
Anianirax. mat. 2.196, operário ria of.
de caldeiraria de ferro dos Estaleiros,
periodo de 20|6 a 2|6!52, importância
• pagar: CrS 735,80; Carlos d«s San»
tos, mat. 2.321, operário da ot. de caí-
deirarla de ferro dos Estaleiros, perlo-
dn de 10 a 16161952, importância •
pagar: Crí 333,00;; Erço Nogueira,
mat. 17.857, operário da of. de solda
elétrica dus Estaleiros, período de 3
a 1616152. importância a pagar: CrS
777.00; Hotellm Amaral, mat. 19.980,
operário da of. de fundição dos Esta-
lelros período de 2 n 1616152, impor-
tftncla a pagar: 1.090,20; Jadir Gome.
dos Santos, mat. 10.323, operário da
of. de caldeiraria de ferro dos Esta-
lelros, período de 31]5 a _3|6|52, im-
portftncla a p-Rar: CrS'259,20; Jollo
Ba.lllo da 811-a. mat. 9.49», operário
da of de construção naval dns Esta-
Icros.' período de 20|5 a 2!6|52, im-
portãncia a pagar: CrS «21,50; JqRo
Francisco da Silva, m_t. 20.835. car*
voeim, período dc 3014 a 4j7i52, im-
portãncia a pagar: CrS 1.560.00; Jor-
r.e Inárlo dos Santos, matricula 4.733,
operário da of. de serraria rios Es-
talelros. período de 12(5 a 19Í6I52,' lm-
portãncia a pagar: CrS 1.S24.00; Josí
Blarkman. mat. S.273, operário da T.
S. G. dos Estaleiros, período de 21 e
28»5152, importância a pagar: Cri ...
212.S0: José Correia de' Andrade, mat..
2.564. operário da of. de caldeiraria
de ferro dos Estaleiros, período de 17
a 20'6:52. importftncia a pagar: Cr9
91 20;' José Lop.es de A.evedo Coeta,
mat. 5.511 operário da of. de e letrici-
dade «jos festalelros, periodo de 26|3 a
25'4 52, importância a pagar: CrS ...
702.00; Jee* «antlago, mat. 10.349.
marinheiro, periodo de Í2!6 a 1617152,
lmportánci-a a pagar: CrS 850,00: Lula
Lácio d* Costa» mat. 4.625, operário
dos serviços auxlllares dos Estaleiros,
período de 2813 » 30!6|52, lmportânria
a pagar: CrS 3.187,80. e de 1|7;52 em
diante, CrS 966,00 mensa s: Manuel
Franclseo Rodrigues, mat. 21.141, ope-
rárlo da T. S. G. dos Estaleiros, pe-
rlodo' de 1215 _ 916152. importância
psgar: 443,40; Manuel Monteiro
»4llv», m_t. 10.356, podeiro

4.656,00 e de 16,6,52, em dkuite, Cr*
720,00 qulnzenais; Dillo Ribeiro fie-
rafim, mat. 2.632, operário da of. de
caldeiraria de ferro dos Estaleiros, pe-
riodo, de 2SI5 a .1616152. importância *
pagar: CrS 300,20; e Sérgio Zacerlaa
Neto, mat. 7,695, 3o. cozinselro, pa-
rlodo de 30|5 a 4|7|52, importância ¦
pagar: CrS 840.00.

ASSUNTOS DIVERSOS
Antônio José Adriano, mat, 582,

contra-mestre da of. de construção na-
vai dos Efjtalelros', com-anlcaçfio a-o
I. A. P. M., dos vencimentos que per-
cebe desde 15|1|52, á fim de ser fett»
uma revisão nos cálculos do seu pro-
cesso de aposentadoria: «Não é possl-
vel nteiider pois o I. A. P. M. pro-
cessou oa cálculos doa proventos *
base dos vencimentos de onze de de-
üembro do 1951».

Antônio Fere* Mendes, mat. 3.134,
operário da of. de carpintarla dos Es-
talelros, concessão de llcenca-especial:
«Indeferido, de acordo com as infor-
mações .

Eduardo Vale de Almeida, mat. ...
11.9S&, médico do S. M. L. B.; e jofto
Severiano da Gula, mat. 12.006, capa-
taz da T. L. C, concessão de licença-
especial: «Deferido, um periodo a que
tem dlrelto.e de acordo com a- escala*».

FranciHCO Ferreira- do Nascimento,
mat. 12.139, ex-foguÍ8ta desta Emprê-
m. alegando motivos, pede íeembar*
que: «Prove, primeiro, por certidão da
autoridade judiciária, de. que o proces-
«o-crlme por agressão a companheiro
em serviço, foi arquivado ou resultou
em absolvição, e assim mesmo, aem
compnjmisso, para posterior exame da
parte funolonal».

Honorato da Silva, mat. 11.539, fo*
gulsta do Tráfego do Porto, concess&o
de um periodo de licenca-especlal para
sei gozada parceladamente: «Autorizo
um periodo dos dois a que faz jus e
de acordo com a escala».

João Francisco Coelho, mat. 3.325,
operário da ot. de construção naval
dos Estaleiros, concessão de licença-
especial: «Arquive-se. O requerente so*
licitou o cancelamento».

João Ricarte de Snusa, funcionário
da Prefeitura do Distrito Federal, for*
necimento Ue uma cripta autêntica do
Oficio 565, de 2SI2I52, àquela repar»
tiçfio: «Dirija-se, querendo, ft prAprla
repartição, pois correspondência cons-
titul propriedade dnquele a quem íoi
remetida». . -

Leonardo Bezerra Cavalcanti, mat,
5.731, contra-mestre da estiva, contra*
tado, efetivação nejtsa função: «Não
ê' possível atender. O requerente tem
situação espacial de contratado».

Leonardo Pinto, mat. 8.521, servidor
lotado na S-DC, averbaçfto. no seu

hletôrló. do tempo de serviço militar
prestado' ao Exéreito Nacional, confor-
ms foto-côpia anexa: «Averbe-ae, ums
vez conferida a foto-côpúa junta».

Lnls Constantlno da Silve, nat. ..,
7.280, carvoeiro, comunicação, para a
Agenda de Recife, do despacho profe-
rido em aeu requerimento protocolado
sob o no. 23.625152: «NSo há o que
deferir. O requerimento já foi despa-
chado e publicado no item 40. do Bo-
letlm 161, de 1917152».

Lol» Pereira Mais, mat. 5.020, ser-
vldoi lotado na Agência de Fortaleaa,
alegando motivos, pede transferência
para a sede: «Arquiive-se, em fftce do
despacho exarado no requerimento n".
28.079, de 15|7|»2».

Lnls Pereira Maia, mat. 5.020, ser»
vldor lotado na Agência de Fortaleza,
averbação em seu histórico, do tem»
po de serviço prestado ao Serviço Na*
cional do Recenseamento, conform»
certidão que junta, bem como seja tor-
nado «em efeito o pedido de transfe.
rência, contorne formulou em reque*
rlmento anterior, protocolado sob o no.
25.222: «Averbe-se, para fins de direi*
to, autorizando também, como requer,
a permanência na Agência de Forta-
leza».

Matilde Batista da Silva, viuva do
«x-taifeiro Arlindo Batista da Silva,
mat. 12.152, fornecimento de certidãf
do tempo de «rviç0 d0 «de cujus»,
para prova junto ao I. A. P. ¦ M., t
devolução da» certidão anex*: «Certlfi-
que-ae o tempo de serviço, para prove
no I. A. P. M. (pensão). Devolva-.e
a certidão de casamento mediante «no
tação e recibo».

Raimundo Nonato das' Neves, mat
12.898 3». maquinista, concessão d»
dois períodos de licenca-especlal: «Ar.
qjive-se. Eis que e «ervidor requerei»
aposentadoria».

UM HERÓI
DE 24 ANOS

BANCO DO BRASIL
Horário de nova turma paia «.»
próximo conenrso: 7 às 10 hnras
Direçfto do prof. Danton Fonseca,
rua Ibiturnna, ni 12, casa », Pra-

«a da Bandeira, 28-6969.
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DESAIX
CIRURGIÃO DENTISTA

Largo da Carioca, 5, _. 218. «ÃiteM»»-»«*u«i>•»..•
Telefone: 42-5951.

COMtt- V "*" (*B
«un hcar aL -•*_;* Jr

1». TENENTE AVIADOR RONALDO LOMBA SANTORO
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ADORNOS DE FERRO
BATIDO E SERRALHERIA

EM GERAL
— Grades, portões, caixilhos vascotan-
tes — Orçamentos sem compromisso.

FÁBRICA LUMINATOR
RUA GOIÁS, 632 - Tel.: 29-3616.

MOLDURAS DE ESTILO
EXECUÇÃO TERFEIXA E PRONTA ENTREGA

Para suas telas, prefiram % Fá-»
brica Ae Molduras Baptista
Ltda. (Seção de Vendas) — Rua
General Caldwell- S22 - Tele-

 fone; 82-5680. 
PINTORES

TAPEÇARIA
SANTA TKKES IN HA

VAI A SÃO LOURENÇO ?
Hospede-se no HOTEL SILVA —- tratamento familiar
e diárias módicas. Informações pelos telefones 45 v

280, com Alfredo Pereira.

APROVEITEM!
Grande queima de válvulas, chassis,- rádios e automáticos, a

preços nunca vistos.
VÁLVULAS DE RADIO PELO CUSTO

RADIO-ELETROLA DE MESA EM LUXUOSO MÓVEL
7 válvulas com Toca-discos LONG-PLAY, trans

formador Universal, último modelo. PREÇO
DE PROPAGANDA  CrS 2.800,00

AUTOMÁTICOS THORENS LONG-PLAY, CD-48 Cr!? 1.550,00
Rádios para automóvel Chevrolet 51-52, ondas lon-

•grase curtas  CrS 'i.SOO.W
Rádios, 8 faixas, ondas longas, curtas e médias,

com transformador, lindo móvel  Cri$ l.iõO.O.
Chassi para rádio-vit.ola, 8 válvulas, com alto-

falante Rola, 12*', 4 faixas  Cr$ 1.850,00
MÓVEL DE FINO GOSTO PARA RADIO-VITROLA, TITO

COLONIAL E RÚSTICA, COM DUAS PORTAS PARA
DISCOTECA.

PREÇO DA FABRICA  Cr$ - 1.180,00
DISCOS LONG-PLAY AMERICANOS

IMPORTAÇÃO DIRETA
10 polegadas  Cr$ 89.00
12 polegadas  Cr$ 145.00
PREÇOS A DINHEIRO NO NOSSO BALCÃO — ENVIAMOS
LISTAS DE PREÇOS PARA REEMBOLSO POSTAL E VIA

AÉREA»

Representações Orlev Ltda. — Largo de
Sâo Francisco, 23 — T andar — Sala 5

(Próximo da Igreja) — Aberto; diariamente, até às 19 horas.
 NAO FUNCIONA AOS SÁBADOS. 

LUSTRES

s
da

_. período de
718 

"e 
4|7|5-, Importância a P-Rir: Cr5

1.1S9,00'; Otaclllo Manuel Correia, met.
3.402, cperário de of. de «v-nstruçSo
naval' d»» Estalciroí, periodo de 10:3
• 1516-52. UnportAnc \ t pa_ar: CrS

(__¦___ ^_t

3
*
S
6

DE CRISTAL
(FABRICAÇÃO PÍÔPRIA)

LUZES C/ LA M P AO AS - Cr8 850.00
- CrS I.O50 0G
• Cr* 1.250,00
• Cr* LA50.00

Fas hoje quinze dias que desa-
pareceu nas águas do Atlântico,
ao sul da Bahia, quando do de-
sastre do C 47 da FAB, o 1' Te-
nente Aviador RONALDO LOM-
BA SANTORO, co-pilôto do avião
sinistrado. Jovem de apenas 24
anos de idade, eom excelente fô-
lha de serviço, êste autêntico he-
rei da Força Aérea Brasileira
precisa ser lembrado, pela admi-
rável atuação que teve duran-
te os dramáticos acontecimen-
tos, desde o inicio até seus ins-
tantes finais, que culminaram
oom o naufrágio daquela aero-
nave do Correio Aéreo Nacional»

O primeiro Tenente RONAL-
DO LOMBA SANTORO, desde
pequenino manifestou decidida
vocação peia aviação. Seus brin-
quedos prediletos eram invnrià-
velmente avi5es. E oficial da
FAB, manteve sempre a paix&o
do vôo, Sabem seus colegas e
superiores quanto era calmo, efi-
ciente e perito como piloto. E
que camarada ótimo!

Náo estava escalado pelo o
vôo fatídico. Era apenas «re-
serva», para o caso de faltar p
co-pilôto. E alta noite « tele-
fone da casa de seus pais tilin-

. ta, • insiste. Atende a mâe do
tenente. Era um chamado ur-
gente da base do Galeão para o
Tenente SANTORO apresentar-
•e, pois o co-pilôto escalado pa-
ra o vôo faltara... A mãe' hesi-
ta um instante, como que pres-
sentindo o desastre, mas acaba
por despertar o filho. O seu que-
rido tenente possuía em. alto
grau o espirito da disciplina, do
cumprimento do dever, que para
êle era algo do sagrado. Fê-lo
pois despertar, e o viu partir, pa-
ra nunca mais voltar!...

E o que fés de extraordinário
o 1» Tenente RONALDO LOM-
BA SANTORO? Vejamos, se-
gundo os jornais abaixo citados,
e deduções decorrentes das no-
ticias neles publicadas e nfto
contestadas. Verificada a grave
extensfto do sinistro, em grande
altura, quando sobrevoava o mar
temerkrlamente sem qualquer
equipamento de socorro náutico,
o valente comandante do avião
toma as providências necessá-
rias • «eus comandados cum-
prem eom eficiência ae suas
ordens. Há fogo a bordo, e pá-
nico entre os numerosos passa-
geiros, — homens, mulheres e
crianças. Nesses momentos ter-
riveis os sargentos da tripulação
se mostram admiráveis na con-
tenção desses passageiros deses-
perados. Enquanto que, ferido
de morte, inicia o avião a des-
cida precipitada, melindrosa, mas
controlada, para o mar. O prl-
meiro Tenente SANTORO, co-
piloto, mantém firmemente em
suas mãos de atleta os «man-
ches» do aparelho, colaborando
com sua formidável calma e pe-
rícia para que a aeronave pou-
sasse no mar sem violência. Im*:
perturbável, procura o pouso
trtti';oelro das águas, que iriam
roubar-lhe a vida e ocultar-lhe
o corpo pura sempre. E o gran-
de avião pousa no mar, de cau-
da, como convinha na dura con-
tlngência, e mal assenta a cabi-
ne do comando, eis que rápido
se escapa para fora o intrépido
comandante, abrindo a porta de
emergência qne há no alto da
cabine de comando (vespertino
«Ultima hor»» de 14-7-52, pág.
8). Foi o primeiro a saltar. Ime-
dlatamente após, o avião mer-
gulha de «marli», quase afogan-
do o seu bravo ex-comandante
sob a asa direita, «Se o motor
estivesse funcionando, a héllce
me teria matado» — disse cie ao
referido vespertino («(Ultima Ho-
ra», local citado). Mas o 1* Te-
nente SANTORO, já então com
a responsabilidade de comandan-
te da nnrnn-vo, havia desligado o
motor a t.mno, salvando, assim,
n primeira vida — a do sen ex-
comandante. Fclltmente. com o
impulso qur levava, de novo
emerge a cabine. e todo o corpo
do avião sobrenada as águas tu-
multuadas, durante q-.atro ou
cinco minutos.

.ume enérgico o comando da
aeronave e com. impressionante
sangue-frio, trata de faxer eva-
cuar com presteza todos os pas-
sagelros, evitando atropelos •
confusões, munindo o maior
número com flutuadores preca-
ríssimos, como maletas vasias»
etc.» Da tripulação somente êle
permanece a bordo, pois seu»
companheiros são os primeiros
a deixar o aviáo («A Noite» de
14-7-52, pág. 8, do 2» caderno).
Na hora extremamente critica,
quando há possibilidade de sal-
vação, o Tenente SANTORO nfto
pensa em si próprio, mas auxi-
lia heroicamente os 'passageiroi

(«Correio da Manhã» de 16-7-52,
pág. 5). Náo pensa em salvar-se
enquanto hi* passageiros a bor-
do. Nfto reserva e.oisticamentei
para si nada que lhe pudesse va-»
ler na luta pessoal com as ondas*
E só quando verifica que não hái
mais ninguém dentro do avião 4
que, finalmente, aparece em ci-
ma de uma asa. O avião porém
já estava soçobrando, Era de vê-
lo então, nesse instante drama-
tico e patético, possuído de sa-
blime desprendimento, contem-
plando a imensldade da tragé-
dia... Fatsia lembrar a tradicio-
nal honra marinha que obriga-
va o capitão a deixar-se afundar
com seu barco sinistrado. Foi
preciso que lhe gritassem do
mar, segundo soube a família: —•*
«Tire a roupa e salte, Tenente!»
— «Salte, Tenente!» Mal teve
tempo de sacar fora as botas:,
atirou-se às águas vestido do-
blúsão, que logo após iria to-
lher-lhe os movimentos dos bra-
ços. Foi o último a deixar o
avião, e só o fêaü talvez tarde de-
mais... Pensara em salvar vi-
das e não em se salvar. Na bru-
talidade do choque emocional quo
o empolgava e como que por
fim o inhibia, sentindo que o
blusão talvez o levaria ao fua-
do, pensa nos entes que lhe s#o
queridos, e pede- a uma senhora
que flutuava por perto: — «Pof
favor, diga a minha família mam
estou tentando salvar-me». S*-
mente então pensa nessa coisa
secundária para um autêntico
herói: «salvar-se!» At»é momen-
tos antes só se preocupara em
salvar as vidas dos seus Infortu-
nados companheiros de vôo.

Exatamente do instante em
que o comandante abandona seu
avião, num aflitivo gesto de «sal-
ve-se quem puder», exatamente
desse instante começa avultan-
do extraordinariamente o valor
do co-pllfito SANTORO, que as-

Foi dito que o primeiro To-
nente SANTORO não sabia na-
dar. Afirmativo apressada e in-
verídica, file tinha curso com-
pleto de educação física. Sabia
nadar muito bem, embora não
fosse especialista. Níio era peixe,
era pássaro. Não um pássaro
aquático, mas um condor. Foi
dito ainda que ficara atordoado
com uma pancada na cabeça,
quando o avião pousou no mar.'
Também inverídico: se êle foi
visto auxiliando os passageiros
(«Correio da Manhã», citado aci-
ma), quer Isto dizer que o «ator-
doado» certamente nao fsi êle,
Tenente, mas alguém despeita-
do com o seu heroismo.

Como nesse acidente houvosse
numerosas vitimas civis, entre
homens, mulheres o crianças*,
por falta absoluta de equipa- .
mento de socorro náutico (e dl»
zer-se que um pacote com 80 co- ,
letes salva-vidas «papo-amarelo»
pesa ama inslgnificftncla e eusta
outra inslgnificáncia!) — como
houvesse numerosos mortos d-
vis, fora de certo modo jasto
que pelo menos uma vitima se
contassr também entre o pessoal
da F.A.B.- Quis Deus que o sa-
criticado fosse o bravo 1* To-
nente RONALDO LOMBA SAN-
TORO, o heróico co-pllôto, qut
nos últimos quatro ou cinco mi- .
nutos foi o verdadeiro coman- j
dante da aeronave sinistrada, re-
presentando dignamente a F.A.B.
dentro do avião nos angustian-
tes momentos finais. Cm abne-
gado. Pagou com a vida o com-
prlmento do dever. Honrou a
farda que sempre vestia com no-
bre orgulho. Honrou o Correio .
Aéreo Nacional. Honrou a Fôr-
ça Aérea Brasileira.

ERNANI LOMBA

Rio de .Taneiro, 26-7-19Ô*

Rua Antônio Salema, 68. v ¦

VARIADO SORTIMENTO KM ABAT-JOURS
t ARTIGOS PARA FRtStNTI

VENDAS A VISTA E EM
SUAVES PRESTAÇÕES

KUA BUENOS AIRES, I59..Í.* *Nf)AR

ESILDA
CONSERTO DE COLARINHO

fraldaC-olariahs da
Ponho* o»To. 

! t.onferra» solr medida «alfodào» 
i Vários consertos, colarinho», fazenda nova _v

PKAvA OI.AVO BII--1C, 11

Crí
«JrS
Crt
CT*

MEKCADO DAS FLOKE-

25,00
13.00
70,00
35,00

. • • jj
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"MODELO 19"
SER 

BEM intencionado, -como o é "Modelo 19" -oroditcdo Mário
Civelli, não passa de obrigação, Mas quando a "Atlântida"
anuncia mais um "show'\ com cenografia de papelão grosseiro• atores medíocres, declarando, ostensivamente, serem, muitos deles,

elementos do rádio (.qué rádiot) e do
teatro (do mau teatro, aliás), essa boa
intenção da película da Bandeirante
torna-se em virtude.

De unia ou de oillra forma, porém,"Modelo 19" è primária: mal escrita,
mal interpretada, mal, dirigida.

A história, imaginada evi torno • de
eínco imigrantes, que saltam em Sanlos
nn ceríe&a de estarem pisando a melhor
terra do mundo (e até com. o melhor
cigarro do mundo, segundo um deles)

sofre dupla influência: do -neo realismo italiano — com, seus temas da,
época aluai, e do estilo de Rlskin to cenárista de Capra) com um
otimismo congênito.

flka Soares, numa encarnação iiiconvincente, faz de francesa
casada com um patlj* (José Mauro sem desenvoltura). Luigi Picclu
é italiano (o melhor alor e o melhor tipo): e intitula-se rei da ociosi-
dade, para, no fim, revelar-se pedreiro è garantir "Iwppy-end" ao
filme. Carlos Cotrim (sem força, de expressão), é nm mecânico po-
lonés, e Jaime Barcelos, mestre escola austríaco (papel rie composição
difícil, qué, por ser difícil, põe a nú as limitações do intérprete),
Com esses cinco tipos., sem acentos de vrdadèiros imigrantes, o enrê-
do joga, arbitrariamente, e a direção, sem densidade. Assim o é
desde a primeira cena^ na qual s&o apresentados convencionalmente,
a bordo do navio qut, os condus (aí, parecem turistas) à última so-
lução ingênua e inàbilmente apresentada, em que um, simbolismo
apreciável sacrifica à monotonia g à falta de objetividade. No bojo
do argumento, um suceder-se de indefensáveis situações melodia-
máticas. A direção, de Armando Couto. além de não ter base técnica,
claudica numa sensibilidade cinematográfica embotada, resultando
que as expressões ou, são incabíveis ou são amorfas. DesVarte o
que seria dmma da imigração, através de cinco imigrantes^ ê melo-
drama de algumas personagens posta atrabiliàriamente lado a lado,

¦numa confusão de propósitos que chega a entediar. Salvam-se no
entanto, o cuidado fotográfico (mais de laboratório, aliás), de alguns
trechos, e a, incisiva partitura rio maestro Mignone, deslocada, todavia,
pois a serviço da causa ingrata. Êsse, em resumo, o espetáculo que
a Bandeirante, de São Paulo, eslá apresnetando no Palácio

* .
* *

Cotação: 1 — mau-, — Ritmo: fraco. — Enredo: falho. — Foto-
grafia: irregular. — Interpretação: deficiente.

Hugo Barcelos
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AS GAROTAS DO FILME NORUEGUÊS «OS NOJVOS DE NELLIE"
— "Os Noivos de Nellie" é um filme norueguês dirigido por Emanuel
Gregers, com a última descoberta do cinema nôrdico — Lilian Ellis.
A Rio Mar, apresentará êste filme ,que é uma comédia musical já

 na segunda-feira, iiòclne Rivoli e circuito, -

Cinema educativo na
Associação Brasileira

de Educação
Sob a. direção técnica do professor

Íd6ar Sussekind de Mendonça, real:,
tar-se-á hoje, ás 17h30m, mais. umn
sessáo de cinema educativo, quando se.
rão exibidos filmes redidos pelo Inst.'.-
tuto Nacional de Cinema Educativo do
Ministério de Educação. A referida ses-
são terá lugar na sede da Associação
Brasileira de Educação (Avenida Rio
Branco 91 10." andar). Entra-da fran-
ca a todas as pessoas interessadas.

{ s*!___,
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Horsl Wes-
_>.,i.-i.v uu,\ hb!\ )
fscola germânico
sell", que. treinou milhares rte
marinheiros e oficiais nazistas
para a luta contra os Aliados
durante a 2.« Guerra Mundial, é
agora um- personagem cinemato-
gráfico e aparece em diversas
cenas do filme da Republio
"Hora da Decisão" que os cine-
mas Vitoria, Miramar, Mem de
Sà, Maracanã, Monte Castelo,
Iguaçu, Vaz Lobo, e Capitólio
Petrópolis vão apresentar se-

• gunda-feira próxima. Esse navio
que foi cedido aos Estados Uni-
dos após o término das hostili-
dades, toma parle nas cenas
mais impressionantes de "Hora

da Decisão" > uma película que
reúne em seu elenco os nomes
de Ella Rainèé, Forreít TucUer
e Brian Donlev.u e que narra um
capítulo na História do Serviço

de Guarda Costas norte-
americano

DR. COSTA JÚNIOR
DR. FÁBIO PENALVA COSTA
UR. J. A. VILKLA PEDRAS

Clinica de Tumores — Cam-crnlniia
Radioterapia — Rua México, 1)8 t°

andar — Telefone: 32-1587

DR. NILO DE CASTRO
OCULISTA T^SS
At*. Rio Branco. 131 —• 58 — sala 507

Tel.! 12-817!) — IH hnras.

Será instalada a Co-
missão Preparatória
do I Festival Interna-

cionai de Cinema
Instalar-se-á a 1 de afrôslo, ás IS

horas, no Itamarati. rom a presença
dos ministros do Exterior e Educação,
a Comissão Preparatória do t.° Pesti-
vai Internacional de Cinema do Brasil,
a realizar-se no ano de 11)54.

Nova produção da
Atlântida

"Amei um Bicheiro" é o titulo defl-
nitlvo da nova produção da Atlântida,
que Paulo Vanderlci - premiado como"o melhor diretor brasileiro de 1951".

t Jorge Ilell estão dirigindo, ba-
seario num argumento de Jorge Dória.
Cyl Parney, Eliana, Grande Otelo, José
Lewgoy . Josette. são os principais
deste filme que tem um tema de gran-
de atualidade.

«O homem das
sombras»

"O homem das sombras" (The Man
with a Cloak) * a película qu* os tres
cines Metro anunciam como sua próxl-
ma atração Um drama. envolvendo
quatro personagens — um milionário
paralitico. uma governanta ambiciosa,
uma jovem noiva * um misterioso, so-
Mário poeta. Vivem essas figuras, res-
pectivamente: Lnuis Calhem. Barbara
Stann-yck, Leslie Carnn • Joseph Cot-
ien.

Cinema gratuito no Mi-
nistério da Educação

PROGRAMA DE HOJE
F.' o legnlnle o programa organizado

pelo Instituto Nacional de Cinema Erin-
cativo, para ser exibido hoje. ás '"(lb
:iilin. no auditório do Ministério da
Educação e Saúde:

— -TONTEIO" — Música de Heke)
Tavares — Produção do Instituto Na-
clonal de Cinema Educativo.

— "RIO ESCONDIDO" — Produção
de Raul Deanda. — Interpretação de
Maria Felix e Carlos I.opez Montczuma.

Colaboração da Pelmex — Películas
Mexioanas dn Brasil.

Os ingressos podem ser procurados na
Administração do Edifício Sede rio MI-
nistério da Educação, diariamente, a
pariir das lt horas.

«Simão, o caolho»
Já está pronto o filme "Simão. o

Caolho", baseado na obra do mesmo
nome, do escritor paulista Galeão Cou-
tinho, 'e 

que Alberto Cavalcanti diri-
giu para a Maristela. Esse filme. u
primeiro que ty mundialmente conheci-
do diretor patrício dirige em terras
brasileiras, conta cóm o ator Mesqui-
tinha em «eu principal paprl, an lado
de Rachel Martins. Curiosa Araújo,
Sllvana de Aguiar, Isaura Bruno. Eriair
BadarA Ejrlé Bueno. Armando Poixnli)
e outros nomes que o público jã conhe-
ee. do rádio 

'«• 
teatro.

Em Saízburgo
NAO 

ínz* ainda muito tempo, falávamos aqui da» orquestras
sinfônicas <e de concert¦• mantidas pelns estações de ra-

diu em vários paises, especialmente na Europa, cuja* exe-
ciH-ões se tornaram conhecidas em tndo o mundo por meio de
excelentes gravações.

Assim, graças an disco os nomes dessas orquestra» e o de
seus recentes sfto hoje familiares aos ouvintes de radio, até
nns mais longínquos e insignificantes povoados. t

O disco faz, dêsse modo, a divulgação da «rte dêsse» mae»-
tros e a. propaganda em torno de seus numes, sem que eles,
ali*s, venham a ter sequer noticia disso.

Convém, poi», pôr em paralelo o que acontece, com os nossos
maestros, regentes e diretores de orquestras das nossas emis-
sôras..

Nfto »« preocupando, ainda, as nossas fábricas de discos,
com a música erudita, acontece que as execuções dessa» or-
questras nfto ficam perpetuadas na goma-laca ou no yinelite, co-
mo as de seus similares estrangeiros. Por esta razfto as emis-
sftras que cobrem o território nacional têm em suas discotecas
gravações de qualquer orquestra estrangeira e nfto podem ter
nenhuma das nossas.

Resulta dessa situaçflo, conheci*.' melhor o público brasileiro
a arte e o taleno dos regentes estrangeiros do que a dos regen-
te» patrícios, muitos dos quais lhes sfto completamente descoiihe-
cido», por n&o poder ouvir com a freqüência necessária as irra-
diações dirigidas por êle».

Entretanto nfto-nos faltam nas orquestras de rádio, regen-
tes de talento e projeção internacional, como compositores, .tais
como nm Guerra Feixe, Lírio Panicalli, Radamés Gnatalli, Alceo
Bocchini, H. Gandelmann e Cláudio San to rii.

O último acima citado, Cláudio Santeiro, atualmente à fren-
te do Departamento Musicai e da Orquestra de Concerto da Rá-
dio Clube do Brasil, tem recebido nestes últimos anos as maio-
res consagrações no estrangeiro, principalmente na Europa.

Ainda agora, em sua ediçSo do dia fi dt) corrente, o «Diário
de São Paulo» se ocupa dele numa crAnlca, qué traz como titulo
o seu próprio nome, e da qual, data vênla, extraímos o se-
guinte parágrafo: .

«Realizou-se, de 30 a 39 de junho, o 2H'* Festival de Mú-
sica Contemporânea, em Saízburgo, a. maior manifestação nr-
tística anual consagrada aos compositores de nossa época. O Júri
Internacional, eleito pela Assembléia Gerai da «Sociedade Inter-
nacional de Música Contemporânea», em 1951, e composta de
Friederich Witogan» (Áustria), Goffredo Petrassi (Itália), Heinz
Schroeter (Alemanha) e André Souris (Bélgica) escolheu, entre
outras obras, «Canto de Amor e Taz» para orquestra de cord.is
do compositor brasileiro Cláudio Santoro. A obra de Santoro foi
estrada a 2* de junho, no Salfto dn «Mozarteum», em Salzbur-
go, pela Orquestra Filarmônica de Viena, sob a direçfto dn mães-
tro Larard Frishnlm (Copenhague)».

Podemos acrescentar qne esta obra foi também executada
no Festival da Primavera, de Praga, em junho.

Aluíxio Rocha

O ministro da Viação enviou a san-
«íão presidencial o projeto de decreto
que concede á Rádio Sociedade Ai««V-
nima Mayrink Veiga, o canal de teliv
visão n. 7. A concessão havia sido
deferida pelo presidente da República
nas exposições de motivos do Minislé-
rio da Viação, dei ns. 40-|GM, 145 GM
e fil|GM. Pelos termos do contrato,
obriga-se- aquela emissora carioca a
apresentar à aprovação do governo,
dentro dos prazos rie S e fi meses, o
local da montagem da estação, as tilan-
tas e espei-ificaçôes minuciosas dss Ins-
talações, E a partir da aprovação go-
vernamcntal, a aludida Sociedade lera
o prazo de lt anos para inaugurar a
sua estação. *

O programa "Música para- a .luven-
tude", da Rádio Ministério da Educa-
ção, apresentará no próximo domingo,
às 10 horas da nanhã, os vencedores
do Concurso de Recitalistas, realizado
recentemente. No salão Leopoldo Mi-
guez, da Escola Nacional de Música,
sçrão ouvidos os seguintes jovens qua
o programa "Música para a Juventude"
trá Incentivar: pianistas: Fernando Lo-
pes'. da' Silva (l«.i lugar) o Arei Pereira

de Melo 12" lugar); violinistas: Saio-'
mão Rabinovltz (io lugar), Dina Gcif-
fan (2o lugan t Dora Flchman (,)0 lu-
gar); cantores: Valdérez Silva Ramos
(1« lugar.) e Déia Osório Márcíso i2n
lugar). Terá lugar, nessa ocasião, a
entrega de prêmios oferecidos aos ven-
cedores • pela Casa Carlos V/ehrs,- em
apoio á iniciativa Um prêmio extraor-
dlnário será oferecido á menina Vera
Astrachan. de 7 anos, a mais Iovem
participante do certame. A entrada
será franqueada a todo o público. O
programa terá Inicio às 1(1 horas, pon-
tualmente. * *

Os Estados Unidos serão focalizados,
hoje, ãs 14h .lOm. no programa "Ao
redor do mundo", que Souto de Alinel-
da supervisiona para as emissoras do
Ministério da Educação.

*
Paulo Sanlbs estará hoje ao microfo-

ne da Rádio Ministério da Edncaçáo
para transmitir o programa de sua
autoria, "Clneinúsica" I17h 30m>.* *

Diretamente do Teatro «Municipal As.
sírio, a partir das 21 horas, será trans-

(Conclui na 4.» pág., 2.1 seção)
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RECITAL DE DULCINÉIA PA-
RAENSE — Está marcado para

. o dia 12 rie agosto próximo o re-
citai, poético de Dulcinéia Pa-
raense, na Associação Brasilei-
ra de Imprensa. São ria (tecla-
níntíara patricia — cujo clichê

. .se vê acima — as seguintes pa-
liwrus sóljie sua arte: "Segundo
noHsu concepção, jai-se mister
encarar a interpretação poética,
com a dignidade que ela exige
de nós. A dor humana a alegria
as esperanças, o desalento, a
ânsia, tucló eiifiin que revela um
eslado dUilmu, uma verdade ao
ser, uni, instante dc vida um in-
fimisimal de afirmação de per-
sonalidade captado num, segundo
de criação, merece o respeito de
um tratamento consciente. Antes
de qualquer tentativa de exterio-
rização devemos imppi a nós
mesmos, como os poetas o que-
rem, o convívio da poesia, a im-
pregiiação, a penetração não
apenas na forma, porém, no pen-
samenió póélicp, no sentido e na

intimidade da poesia".

Circo Shangri-Lá
Procedenle ile Buenos Aires, onde vi-

nha aluando hâ dez anos. estreará, den-
tro de alguns dias, na Praça Onze, o
Circo Shangri-Lá. Além rie atrações du
trapézló, ria acrnbácià e da comicidade,
«erão c.s-ibidos numerosos animais.

Teatro em São Paulo
Está sendo ensaiada no Teatro de Alu-

mlnio a peça infantil de A. P. Canlua-
ria — «A fada e o saci».

A Cia. de Nicelte Bruno voltou a
atuar no Tealro de Alumínio, onde- en-
oana a peça «Senhorita minha mãe»,
de Jacques Deval.

Maria Delia Costa, recém iria dc
São Paulo paia o Rio Grande riu Sul.
representará ali a peça «Desejo» de
0'Neil.

Carios Couto anuncia a próxima
estréia da |«ça de André Roussin —
cNinai, com Aurora Aboim, lrae;nia
Isis, José Cai-los e outras.

Graça Melo encenará brevemente
cSeleções Teatrais., três peças em 1
ato: «O heln Indiferente»; de J«2an
Cocleatt: rJüllus» adaptação duma peça
dc Tchekov; e o *0 remorso do negru (Damiãos-, dum livro de Jorge Amado.

Aprovado o plano de
concessão de ajuda a

entidades teatrais
O presidente ria Keinilillin apro-

vou o plano dc amparo às compa-,
nhias teatrais que lhe foi submetido
pelo ministro dn Educação, mcdianle
proposta do Conselho Consultivo dn
Serviço Nacional de Tealro. ftssc

.Conselho é ronstiliiídu dos repre-
Hentnnlrs das várias entidades ria
classe — autores, atores, empresa-
rios t crlIIcoK.

O critério adotado para a distrl-
hiiiçãn levou em conta vários fato-
res, entn» os quais n organização
dos Hen Vos; seus encargos e íi* renli-
zaçftcs do rtltlmo ano.

Adiada, pela quarta
vez, a estréia duma

revista
A empresa do Teatrinho Jardel vem

de adiar, pela quarta vez, a estréia da
revista <:Val levando». Já não será
amanhã, mas nn próximo dia tí a apre-
sentação da nova peça.

O cl-.mco do Jardel, reforçado por no-
vos elementos, ficou assim constituído:
Joana D'Are, Virgínia Noronha, Carlos
Gil. Paulo Celestino. Carla Nell. Renée
Nava, Olga Batista, Jurema Sampaio,
Evilazio Marcai, Valéria Amar, Cláudio
Nonelli. Rose Rondelli, Ligia Iberí e
Maria Teresa.
Chegam hoje os «Theo-

philiens»
Chega hoje ao Rio o famoso grupo

teatral da Sisbonne — «Les Theophlli-
ens:>. São trinta comediantes universitá-
rios que se apieseiilaráo, já no próximo
dia 9, no Teatro Municipal, eom o espe-
táculo «Mysíèré de Ia Passion».

E' diretor do conjunto o sr. René
Clèrmònl,'
Será encenada a «Noite
na Taverna», de Alva-

res de Azevedo
Como parle rios festejos -am honra do

poeta Álvares de Azevedo, cujo centena-
rio ria morte passa, este ano. a Secre-
taria rie Educação e Cultura ria Munici-
palidade (São Paulol vai encenar a
çNoil-j na Tkvériia» em outubro próxl:
mn.

tnlerprelarão os principais papéis Gru-
ça Meli), Madalena Nicol é Lídia Vanl.

K™^» , *¦"* ""S.^W^MfJr?

fjEDA VALE. a nova- descoberta
de Luís. Iglésias, e a estrela
Eva. Todor numa cena de «O
freguês du madrugaria", espe-

táculo do Tealro Serrador

X TEM TÂMBSM n história da-
nutla sapateiro _ue quis ir além do
sapato e foi repreandiifo pelo pintor.
F, com ratão. Peto falo da xer et»
ii rn, grando artífice na nua profissão
nio significava que devia, opinar «rt-
bre, detalhes que não tinham liaa.ão
com a sua especialidade. Mas me-
teu-sa cm seara alheia e deu-se mal.
E d n que pode acontecer com o nos-
so amigo Luis Gonzaga, sc die, que,
é grande no sua arte de cantador
sertanejo e eximia no manejar da
sanfona, quiser enveredar par terre-
no outro quo nãn o seu e meter-se a
representar como qualquer alor, ar-
riscando-sr, assim, a que alguCm,
Irreverentemente,- possa repetir-lhe
aquela frase que jd foi dita pela
pintor: «.sapateiro... nâo vd além do
sapata. ..»

* » ?

TALVEZ QUE a culpa nem seja
sua. Seja ria direção artística. Sim,
porqun também pode ser que o pa-
trnelnador do programa faça exlgfn-

| 
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cias quanto á sua feitura, o que nau
acreditamos. Xo fim de tudo, deve
ser mesmo idéia rio Chianca dc Gar-
cia, qun quis, também,, «colaborar*
no sin-fs.íii do £,iíís Gonzaga e. lor-
«ou ]iim- a emenda do que o soneto. ¦
Gastamos da seu segundo programai
quando houve um dialoga em que
éle sc saiu muito beni, dentro rto seu
estilo característico do homem rude
do sertdo, que acabava de chegar
num «puu rfo arara»', a disser coisas
irreverentes mas sinceras. Desta fei-
ta, porém, resolveram, que o homem
era ator e fizeram um. enredo em

quo n ot)rÍ'jatnin u t'é)ji'eiibiliu) rie
•verdade ao lado de outros maus alo-
ve$\ càtno aquela àtrísi, siinbòlUtvi-
do a «mulher parulba*.' Meu caro
Chianca: vanios deixar o homem (h-
teriirctar, sossegadduientt, os seus
haiõfs r, o.f ,-tn.í.v xaxádóst EJ vm
beneficio que sr. prestara ao próprio
Luis Govzatju e nos telespectadores.

E LAMEXTÂVELMKXTE grasse-
fjuc o tal sorteio dn «itm rfoPMÍe».
O nosso clrissico Arl Barroso, que
hoje A quase utn simltolo du música
popular brasileira, presta-se ao pa-

pe, dc <aniniar:> n sorteio, telefona,!-
do pnra os -.sorteados», numa rte-
vionstraçãa rie pouco apreço à sua
categoria rie compositor dc renome,
falo que nos desgosta bastante e a
todos aqueles que i)(jpm. no Ari urna
legitima expressão rta arte musica/
f! preferiam-nn mais comedido, mais
xõbrin, mais equilibrado. Um pouca
rte linha, ndo ohsta a qur, se possa
manter sempre «t fonn rio prestigio
público, c ndo em panaria d sua
aúréala, jri que as suns composições
sâo inesquecíveis e estão sempre na
vanguarda ria música popular bra-
sileira, E se a questão for de, uns"cruxelrínhost a mais, então, • sem
Ari é. quo nnda disso se justifica.
Portar,tot vamos fazer com que a
televisão vão se, abastarde e, ceia
ria. sinceridade du nossa observarão
na tocante, à sua pessoa, B tam-
bém, «d rio í.i/1.1 Gonzaga. SiTo rfol.i
numes. Dr. valor. Dè real valor. B
voeé» prerfsnm telar por eles. —
AFIGUS,

W Voré ^f K' que amanha amip0 _¦ luX-l ÍmI 
*'" " ('''""sla !"'ra'K'" manda a ) Ç^j^X V ÕaNJ

•J )H§jÍj_B-_-l -8 P —/ lsíi1° collLlülu o tempo, mas. tenno a j
j>J-*"-' ^""^-S -J sorte de .a visitar uma vez ou outra, / (

«Areião»

<4ue lindo dia,- não
é? Parece que Iodas
as vézcs que você
nos visita o <ol fica

mais brilhante'

Não controlo o tempo, mas teimo a
sorte de .a visitar uma vez ou outra,
quando não há eclipse do sol. E isso
me faz 'embrar... como vai a sua

querida cunhada?

"Acho qtn
você não
está muito
impressiona-
da com a
tia Elviri

Tenho a satisfação dc
dizer que estou muito

mal Impressionada
com cia

E' um prazer ignorá-la e 
X

quando ela se despede, dr

VV '"\ sinto-me até feliz!
"íi**->.-... 

i,

Segunda-feira próxima, veremos nos
cinemas São Luis, Odeon, Carioca,
Roxy, Rosário. íris, Monte Castelo. Bu-
tafogo, Vaz Lobo. e São Pedro, a es-
tréla do filme da inca "Areião" cujo
argumento original foi extraído de uni
conto de Francisco Brasileiro e dirigido
por Camillo Mastrocínque, apresentan-
do Marl» Delia Costa.

«O Mata-Mouros>:>
A Art Films está anunciando para

multo breve em um circuito liderado
pelos cinemas Pathé, Presidente. Santa
Alice, e Art Palácio a estréia do filme"O Mata Mouros" que a França nos
enviou com o titulo de "Le Capitan"
e que conta na tela a história de um
espadachiri. Nn elenco de "O Mala
Mouros" podemos destacar Jean Paqu!
no papel do "Capitão". Pierre Renoir
e a direção esteve a cargo de Robert
Vernay.

PRISÃO DE VENTRE?

M IJN OR ATIVAS
NAO PRODUZEM OOLICAS.

HU___!—, .—i querida cunhada? da com a f* _^\'-L W""''s _>-—- -*•' 'tia E|vi"** j--—-^T^^rr%'

I eistava com tanta sétie que H -é esperar que nadei -^^' , quadrados! ¦ f*IoM S(<«i4S» ~H~S~\ 
II -i-ergulhou dentro do mar VI V mais... alé ã praia ãí_^ \W ^i'*^t jm^ I

TEATROS
CARLOS GOMES (22-7581) — Irene

16 e 21.
CIRCO GARCIA —¦ Variedades — 21.
COPACABANA (27-UU2U) — JezaBel -

Iti e 21h30m.
GLORIA Ciü-ailbl — As conquistas de

Napoleâo — 16, 20 e 22.
JARDEL (27-S712) — Prometer, eu

prometo — 16, 20 e 22.
IOAO CAETANO (43-42,bj — Pau de

arara — 16, 2() e 22,
MADlií-fKIRA '-¦ Vai levando, curió —

16, 20 c 22.
MUNICIPAL' íi.'2-1885).
RECREIO (22-8164).
REPUBLICA (22-0271) — Vestiu saia,

ostá p'ra mim — 17, 20-24.
RIVAL «22-2127) — Mme. Sans Gene

16, 20 e 22.
«ERRADOR (42-11.-2) - O tregties ua

madrugada.-- 16, 20 e 22.
BOITES N

ACAPULCO — Sliow.
BABALU — Variedades — 22.
BALALA1KA (37-7742) — Pista de

danças. /
BAMBU — orquestra de Claude Austin

- 23.
CANOAS t.*i7-U23n) — Variedades — 21.
CASABLANCA (26-1783) — Pif-Paí,

• ediçào extra — 1.
SIROCO — Show — 1.
E'LA1R (.37-11633) — Show.
AMrlASSADOR, SAMBA, L'ESCAL,E,

EMBASSV — Pista de danças —
21.

MONTE OARLO 1,22-0466) — Um va-
gabundo toca era surdina — 24;
Segredos de Paris — 2.

NIGHT AND DAY 1*42-7119) — Este
munao e uma bola — 24.

PEKROQUET (27-9213; — Variedades
21.

VOGUE — Variedades — 2.

CINEMAS
Cinelândia

CAPITÓLIO (22-6788) — Desenhos; eo-
médias e jornais.

IMPÉRIO (22-934?) — Quando fala o
coração — 1.20, 3.30, 5.40, 7.50

10.
METRO-PASSEIO (22-6490) — A filha

rio comandante.
ODEON (22-1508) — Cinco dedos —

1.20, 3.30, 5.40, 7.50 e 10.
PALÁCIO (22-0838) — Modelo 19 —

2, 4, 6, 8 c 10.
PATHE' (22-8796) — Fausto e. o diabo

2, 4, 6, 8 e 10.
PLAZA (22-1097) — A cigana me en-

gáiíou — 2, 4, 6, 8 e 10.
REX (22-6327) — Mickey e Testemunha

de vista. .
RIVOi.j (42-9525) — Misterioso fim de

Hitlei — 2, 4, 6, 8 e 10.
VITORIA (42-9020) — Baionetas cala-

das — 2, 4, tí, S r- 10.

Centro •
CENTENÁRIO (-13-8543) — Fantasma

ria ópera e Os gregos eram assim.
CINEAC-TR1A.NON (42-6024) — Passa-

tempo. •
COLONIAL (42-8512) — A cigana rne

enganou.
FLORIANO (43-9074) — Modelo 19.
GUARANI (32-5651) — Meia-noite.
IDEAL (42-12181 — Cinco dedos.
ÍRIS (42-0763) — Rainha das Amazo-

nas e Sete portos do destitui.
LAPA (22-2543) — Sr. 8S0.
MARROCOS (22-7979) — Sonhando de

olhos a hei tos.
MEM DE SA* (42-2232) — Era uma

ve/. um vagaoundo,
OLÍMPIA (42-iy!>'i) — Miniia amiga

maluca e Discórdia harmoniosa
PARISIENSE (22-11123) — Tigre dos

mares — 2, 4. ti, 8 e 10.
PRESIDENTE 142-7128) — Misterioso

fim de Hitler — 2. 4, 6, 1 e 10.
PRIMOR (43-66S1) — A cigana me en-

g.*inoii.
RIO BRANCO 143-1639) — Malvada..
S. JOSE' (42-0592) — O intrépido Ge-

neral Custei-,

Zona Sul
ALVORADA — Misterioso fim de Hl-

tler.
ART-PALACiO (37-8443) — Orfeu —

2, 4, 6, 8 e 10.
ÁSTORIA (47-0466) — A cigana me,

eiiBanou.
AZTECA — Rivalidade — '/, 3.40, 5.2U,

7, 8.40 e 10.20.
BOTAFOGO (26-2250) — Modelo 19 —

2, 4, 6, 8 c 11).
FLORESTA (26-62571 — O demolidor.
UUANAEARA (26-9339) — Cow-boye

em desfile e Aviso denunciador.
IPANEMA (4"-3*ü(i* — Rivalidade.
LEBLON (27-8705) — «Modelo 19 —

2, 4, «, 8 c 10.
LEME (3'«-64121 — Capitão China —

2, 4, tí, 8 e 10.
METRO-COPACABANA (37-9898) — A

filha do comandante.
MIRAMAR — Quando fala o coração

1.20, 3.30, õ.-lO, 7.50 e 10,
NACIONAL (2tí-U072) — o misterioso

fim dc Hitler.
PIRAJÀ' (47-2668.) — David e üetsabâ

e Ao cair do pano.
POLITEAMA (25-1143) — Casa, comi-

da e carinho e Calúnia.
R1AN (47-1144) — Baionetas caladas

2, 4, 6, 8 e 10.
RITZ (37-7221) — A cigana me en-

ganoti -— 2, 4, 6, 8 e IO.
ROX. (27-8245) — Cinco dedos.
S. LUIS (25-7679) — Quando fala o

corn ção — 1.20, 3.30, 5.40, 7.50
e 10.

Tijuca
AMÉRICA (48-45191 — Baionetas ca-

ladas — 2, 4, 6, 8 e 10,
CARIOCA (28-8178) - Quando fala o

coração —- 1.20. 3.30, 5.40, 7.50
e 10.

METRO-T.1JUCA (48-8840) — A filha
do comandante.

OLINDA (48-1032) — A cigana me
enganou.

TIJUCA t-lS-lótS) — Modelo IP — 2.
4, 6, 8 c 10.

Outros Baii-rus
AVENIDA (48-1667) — Era uma vez

Um vagabundo.
BANDEIRA (28-7575) — Trés grandes

amigos.
CATUMBi (22-3681) — Destino.
ESTACIO DE SA' (32-2923) — Aven-

tinas d.) CapitSo Fablàli.
FLUMINENSE (2S-1404) —- O mistério-

so fim de Hitler.
GRAJAU' (38-1311) — Quando passar

a tormenta.
HADDOCK 1.0BO (18-9610) — A cl-

gana me enganou.
MARACANÃ (4S-1910) _ cinco dedos.
MARAJÁ' (2S-7394) — Preço para cada

crime
MARIANA — Nem o céu perdoa.
PAROQUIAL.

PIRATINI — O.homem que desaii014 tmorte.
SANTA ALICE — Misterioso fjm 4t

Hitler — 2, 4, 6, 8 e 10.
S. CRISTÓVÃO (28-4925) — Olivia.
VELO (48-13S1) — Luz na alma e pof

uma mulher má.
VILA ISABEL (38-1310) — Conquiit*

do ouro c Noturno sertanejo.
Subúrbios da Central

ALFA (29-S215) — Mickey e Testemu.
nha de vista.

BANDEIRANTE (29-3262) — Senhor»
de Fátima.

BARONESA — Perdida.
BELMAR (29-3752) — Meu maior amor
BENTO RIBEIRO (MHS-&S1) — Assas!

sinato entre estrelas.
CAMPO GRANDE — Comprador «t»

lazendas.
COELHO NETO — Aviso aos nav«.

gaiitcs.
COLISEU (29-8753) — Balouetas e».'ladas.
EDISON (29-1449) — A bela Cailoti.
1RAJA' (29-8230) — Carnaval no 1og«j

é Coraijâo rie vaqueiro.
JOVIAL — Escravos da coroa.
MADUREIRA (29-S733) — A sereia «

o sabido.
MAI-.ABa (29-8038).
MASCOTE (29-0411) — A cigana m»

enganou.
MEIER (29-1222) — Malvada. -
MODELO (29-1578) — Crime no «_.

oresso.
MODERNO (BNU-812) — Faceira «

Vereda da morte.
MONTE CASTELO (29-8250) — firt

uma vez um vagabundo.
PALÁCIO VITORIA (43-1971) — \ rt.

volta dos Apaches.-
PARA TODOS — Misterioso fim «•

Hitler.
PILAR (29-6460) — Severa e Crê-)-».

culo na serra..
PIEDADE (29-6532) — Talhado tm

granito.
PROUKESSO.
QUINTINO (29-8230) — Crime no «,

presso e Trés culpados.
REAL (29-3467) — Audácia, dos forte»,
REALENGO — Sal da frente e Con-

fissão de uma espia.
R1DAN (49-1633) — Será pecado?
ROCHA MIRANDA — A carne.
ROULIEN (49-5691) — Capitão Chia»

e Papai batuta.
SANTA CRUÜ.
S. FRANCISCO — Legiào Invencível,
S. JORGE — Perdida.
TODOS OS SANTOS (19-0300) — T<*.

souro dos Bálcãs.
TRlNiJADE (49-3838) — áansão «

Dalila.
UNIVERSO (Tomaz Coelho) - (49-4365)— Aviso aos navegantes.
VAZ LOBO (29-9198) — Modelo IP,

Subúrbios da Leopoldina
B1M - BAM - BUM (30-2162) — _UII

Geste.
BRA;-* DE PINA — Por amor também

se mata.
MAUA' — Misterioso íim de Hitler.
ORIENTE — Tragédia de uma pai-àe

e Senda de fogo.
PARAÍSO — Kit Carson e Picardia dt

cow-boy.
PENHA — Avançada de fogo e Hóa-

pede de uma noite.-
ROSÁRIO (30-1889) — Rivalidade,
RAMOS (311.1094) — Sombra do mal

e Bandido do Eldorado.
SANTA CECÍLIA — Vingança do d«-

serio e Renegados do deserto.
SANTA HELENA (30-2666) — Umt.

mullier qualquei .
S. PEDRO — Modelo 19.

ilha do Governador
GUARABU — Horizontes em chamai.
ITAMAR (Gov.-159).
JARDIM — escravos da coroa.

Duque de Caxias
BRASIL — A ilha do tesouro.
CAXIAS — Aviso aos navegantes. ¦
SANTO ANTÔNIO

Nilópolis
IMPERIAL — O gênio no asilo t lito

foi uma. mulher.
NILÓPOLIS — Cidade negra • Martnt*.

da trai«;Ao.
Nova Iguaçu

IGUAÇU -- Era uma vez um vagabundo,
IGUAÇU — Marca do Zorro.
PAVILHÃO IGUAÇU •- Conflito «l

amor.
VERDE (48).

Niterói
BOAVENTURA (3557) — Dois p_i«.

mas em Oxford.
CASSINO — Oltlmos das Ftllpina».
ÉDEN (3S07) — Rio Rita.
ICARAÍ (3346) — Modelo 18.
IMPERIAL (3120) — Rica. ~._t •

iioniia.
MANDAKO (2-0285) — Amazoni hv

domâvel.
N ii VES (2-2678) — Fugitivos de Sant»

Marta.
ODEON (2-2707) — Vende caro o ttu

amor.
PALACE (6285) — Do amor ao ódio.
PARAÍSO — Macaquinho no sót&e t

Desafio da serra,
PARA TODOS (2-2414) - Vingam,-» dt

El Mocho e Nâo me diga adeus. ¦
RINK (2-1778) — Voando para o Rio

e Mistério no México.
RIO BRANCO (2-0334).
SANTA ROSA - Arrojado embuste •

Dilema de uma consciência.
S. JOSE' — O marido nâo quertt, #

Cão-lObo.
VITORIA — Cortesã, e Super-homem.

Petrópolis
KOCARI — O renegado.
CAPITÓLIO (2626) — Era uma vei u«

vagabundo.-
D PEDRO (310(11 - Gênio no asllfl

e Isto íoi uma mulher.
ESPERANTO (8787) — Cia. dt Teatrt»

Raul Roulien.
IMPERADOR (0400) — Matei Jesst

James.
PETRÓPOLIS (3232) — Bailarina alô-

mica.
SANTA TERESA 1461)8) — Perdida.

São Mateus
S. MATEUS — Escrava Isaura e Verí*

passional.
São João de Meriti

GLORIA (3) — Coração selvagem.

AVISO
Pedimos aus senhores ge-

rentes de cinema, o favor de
avisar a mudança do progrra-
ma com antecedência,, a fim
rie evitar que o público seja
mal informado.

RAIOS X RADIOGRAFIAS E
RADIOSCOPIAS

PKEt.OS 1'Ol'ULAKES - AVENIDA 1UE1M DE SA, »3 - SALAm — Diariamente, rias 8 às 18 horas. — TEL.: 43-5436.

Oli- 
i <| . Distúrbios sexuais — Vias uri-l". JlllIO Macedo "à,ias - Ginecologia - SUilis

— Blenoiragia — dura rápida
....... — Rua d» Quitanda, 30 — Vandar - UAS » AS 13 fc DAS 14 AS 18 HORAS - TEL.: 33-3051

PREGOS
£j£™ JÍX,?FAD0RA E EXPORTADORA NASCI-MENTO RIBEIRO LIMITADA, além dos artigos de sua
nncC,aAOAÍ^Cv?mo CIMENTO, TUBOS GALVANIZVDOS, ARAME FARPADO e FERRO REDONDO, anexoumats o artigo dêste título paia vender pelos preços de
-^xTotTr J^,_'lca diretamente ao consumidor.CONSULTEM E VERÃO — REMETEMOS TABELAS

A QUEM AS PEDIR
RUA DA ALFÂNDEGA. 98 - 7? AND - S 703

TFL.: 23-5154.

/;*.
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TELEFONES MAIS ÚTEIS
*

Anui Lm • lanar ¦ r.liçi- 4.» t.l.f.n.»m.1» utelt. ,u» - livrarão dai dlllculdad»*
mala urgentes

erra: — PA,to Central — t:?uei"*! ,• Keclamacõe- do "Diário
«im' - 30-OOU3; IW. Couto l5e1.N,oUcl" ~ 42-81)10 - «amai tf.V*-r,. _ «!.«.,. - Policia Civil: — Rádio Patrulha

JPr.nU Suc.n
82-2121 -j Méier
87-0007; G Vartas -"'so-âaítfT C. | .*,""*;*"' *¦""'¦ ~ •-•*-*»<* rati
Ei* 

"L M- He**"*«« «06; R. Faria •l2-*12-2. Del. Econ. Pop. 2JÍ-2303.O. Grande 666; P. H. - S. OwímÍ *,•{«*«¦• - «• «"¦** - Telefone:-

«3-KS53; I de Noticias": 4Í2-29I0 —I Ramal 15.

^,ÉÍnÉte
SEGUNDA SKCÀO Quinta-feira, 31 de Julho Me 19S2

Navios esperados
N»-lim '
Augustus ,'. .
C. Bernard .
Ana cC»......
Uruguai Star
Horda ,-,
Hindanges .,
Santa Isabel
Hlgh Princess

Data
.. 31
.. . 1
.. 1

. 1
.-. 2
.. 2

. 3
. 4

Procedi.,
Havre .,.
Gênova ,.
Londres .
Baltinr. ..
B. Aires.
N. York..
Hamb. ..
Londres .

Tels.:
43-9477
23-5820
42-415B
23-0463
23-0463
43-4994
43-1963
23-2161

ARRECADAÇÃO
Kvnitit federal:

A iieeehednrls arreca-
dou ontem ....

A Allftnrlejsfi arrecadou
no dia 28 ........
K«nda miinlelual:

A. Preli*itura arrecadou
ontem  12,983.365,50

27.334.109,50

7.780.632,20

OITO BILIÕES DE CRUZEIROS PARA O METRO E OUTRAS OBRAS
Sessões extraordinárias por mais dois meses na Câmara Municipal

Submetido ao presidente da Republi-'
ca, pelo prefeito, um estudo financei-
ro para custeio de vasto programa da

Prefeitura
Empréstimo compulsório de %% através do im-posto de vendas e consignações — Novas ave-meias e pistas ligarão os bairros da cidade —Adiantados os planos para novo tipo de

urbanização

.--.'¦ ¦ ¦¦ X'
'';VÍKfflÍR

I• I

¦41
.viítl
|' I
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MULHERES CONTAM SUA VIDA

ÜM seu último de»pacho com
*f o presidente da República,
• prefeito submeteu ao sr. Ge-
túlio Vargas um estudo finan».
eeiro para a realização das
grandes obras projetadas pelaPrefeitura. O plano, totali-
**nt-o * importância de 8 bi-
liões de cruzeiros, prevê um
empréstimo compulsório de
2%, sôbre todas as operações
que incidam no imposto de
vendas « consignações, cobri-"¦reis juntamente com êsse im-
posto. Sôbre todas as notas,
recibos • faturas de vendas
•uperiores a 50 cruzeiros, ne-
ra acrescido também o adicio-
nal de 2% cobrados, por meio
de talões destacáveis e entre-
gues aos compradores. A ca-
da consumidor que totalizar
100 cruzeiros será entregue
pela Prefeitura um título cor-
respondente a essa importân»
eia. Para êsse fim, o prefeito
emitira, anualmente, durante
5 anos, Cr$ 1.600.000.000,00
•m títulos de 100, 200, 500 e
1.000 cruzeiros ao juros de
?% «o ano, estando previstos
•orteios anuais a partir* de de»
zembro de 1954. O plano fi-
lianceiro destina-se ao finan»
eiamento do Metropolitano,
construção de escolas; des»
monte do morro de Santo An-
tônio, avenidas Diagonal, Pe»
rimetral, Radial e Oeste e
Portuária, construção do túnel
Uruguai-Gávea e instalação
dos «trolley-bus» .

JiOVAS AVENIDAS K PISTAS
A» exigências impostas pelo tráfego

do Rio de Janeiro, que vem erescen-
«lo. nos últimos anos. de maneira im-
pressionante, levaram a Munlclpaltda-
«l«.a proceder a uma sòrie de estu-
«los, com o fim de impedir o confies-
tl-.inamento das ruas pelos veículos,
*o mesmo tempo que se tratava de
estabelecer llgaqões mais rápidas «,
tfuito quanto possível, diretas, entre
es diversos c mais distantes bairros

subúrbios da cidade.
INICIADOS OS ESTUDOS

O Departamento üe Urbanismo da
Prefeitura, a cu.ia frente se encontra

engenheiro Eduardo Afonso Kcidy,
*«m Intensificando seus estudos a res-
peito do asfeunto. Assim è que estão
•endo concluido», em caráter defini-
tivo, os planos de desmonte do morro
4« Santo Antfinio, cu.ia realização

Irá beneficiar o trânsito, no centro
«ta cidade, e a conseqüente llgaçíto
«Ia zona central com os bairros da
¦ona sul.

Aciiam-se também adiantados os es-
tudos referentes á abertura da ave-
nida Portuária, que e um prolonga-
mento ua avenida Brasil e prossegue
Junto à. encosta dos morros situados
na zona do porto, vai subindo a en-
costa desses morros, alcançando a
praça Mauá. Trata-se de uma artòrla
•em cruzamentos, de tráfego comple-
tamente desembaraçado. Da praça
Mauá, sairá a avenida Norte-Sul, se-
guindo na direção paralela á. avenida
Rio Branco, distante desta, aproxl-
madamante 4U0 metros, percorrendo
todo o centro da cidade, passando
pela área do atual mono de Santo
Antônio e continuando pela rua da
Lapa, que Será alargada.

B1I UKCAÇAO NA GLÔiUA
No largo da Glória, essa avenida

Wfurcar-se-á, seguindo um trecho pela
avenida Radial-Sul, que tomará o ru-
mo da rua Catete, como o alarga-
dento desta rua, terminando na La-
goa Rodrigo rie"Freitas; o outro Ire-
eho constitulr-se-á das pistas futuras,
«a área a ser aterrada, na Glória

na praia do Flamengo qué, por sua
vez, também se ligará com as área3
cujo aterro ora se processa, na praia
elas Virtudes. Para completar'o alér-

VÃO RECEBER GRATIFICAÇÕES
Estão sendo chamados

287 funcionários
Por serviços extraordinários

prestados à Secretaria Geral de
Administração, da Prefeitura, es-
tfto sendo chamados duzentos e
oitenta e sele (287) funciona-
rios dos quadros do D. A. S. P.,

para efeito de pagamento de gra-
tificações constantes da lista pu-
blicada no «Diário Oficial» seção
U, do dia 7 de julho corrente.

DR. NELSON DE MOURA
,,¦-• MAGALHÃES

OXtNÍCA MÍBüÍUÁ — DOENÇAS DO
APARELHO DIGESTIVO

Consultório: — Av.f .Prado Júnior, 120
— apto. 202 — Copacabana — Tel.:
JM-J1175. — Diariamente das U às ll

horas. —-——

DR. PIZZOLANTE
Kin» — Impotência — üváriu —
Blenurragjia — Reumatismo — Be-
xis» — Próstata — Uretra. Tra-
tamento rápido, sem dor. Apare-
lha-em moderna <1. K. (febre lo-

cal) k assembléia, B7 — "!.•* —
X. 32-8473 — Oe 8 As 18 horas.

ro das áreas referidas, onde dever*ser construída uma faixa de cerca decem metros de largura, serào utiliza-
dos os 5 milhões de metros cúbicos
de terra decorrente do desmonte domorro de Santo Antônio. Depois de
construída a faixa, de cem metro3,
as pistas ai feitas Irão funcionar
iuntamente com as de Botafogo, de-
«aparecendo as dificuldades de trá-
fego atualmente observadas à altura
da Praça Paris, na praia do Flamen-
go e na avenida Ruy Barbosa.

LIGAÇÃO DA TIJUUA COM A
ZONA SUL

Acham-se em fase de conclusão os
estudos relativos a uma via que per-mitlrà a llgaçfto direta da Tijuca aos
bairros da zona sul c. dá qual cons-
tara o túnel Gávèá-Tljüca, com 3 mil
e poucos menos de extensão. Essa
via, aliás, ê um trecho de outra 11-
Bando a avenida Brasil à Gávea. De-
pois de terminados os serviços da no-
va artéria, o tempo atualmente gas-to no transporte entre a Ti.ivca e bair-
ros circunvizinhos com os da zona
¦ul, será reduzido mais ou menos a
um terço. Ao lado dessas obras, está
«e processando a conclusSo do túnel
Catumbi-JLaranJeiras, permitindo a II-
gaçâo quase direta do cais do POrto
a Copacrbana.

AVENIDAS I.AblAL-OESTK E
I-EKIMETKAL

O Departamento de Urbanismo üilti-
ma o projeto dR avenida Kadial-Ocste,
que será um prolongamento ria ave-
nida Presidente Vargas, alcançando a
rua São Francisco Xavier, sofrendo
uma biíurcação, seguindo uni trecho
por trás da rua 24 de Maio, fazendo,
a sègiiir, uma penetração pelus su-
búrbios da zona norte.

A avenida perimetral, reiàtlvameri-
te de fácil realização, ligará a praça
Mauá a rua Marechal Câmara, de-
vendo ser atacado, dentro em breve,
o trecho que vai da Praça 15 de No-
vembro à avenida Presidente Vargas.

NOVO TU'0 DB LUtHAMZAÇAO
Segundo informa o diretor do De-

parlamento de Urbanismo da Munici-
palidade, com a demolição do morro
de Santo Antônio, será possivel um
novo tipo de urbanização, de vez que,
na área correspondente ao mono, te-
remos edifícios de grande altura, «
dispondo de grandes espaços'livres em
torno, sendo construído, futuramente,
um viaduto, que contribuirá para o
embelezamento da cidade. Será cons-
truida, ainda, aprovcitamlo-se as con-
dições topográficas rio centro urbano,
uma pista superior a seis metros aci-
ma do nivel rio solo, de modo a per-
mltir o tráfego em dois planos. Com
essa pista, os bairros da zona sul
e norte-oeste, além das outras vias
rie ligação já mencionadas, poderão,
como atualmenie ocorre, comunicar-se
«través do centro ria cidade, sem lia-
v«l colneidêncla rom o tráfego local.

ESCALANDO NOSSAS MONTANHAS
((Lagartixas)), as que amam o perigo —¦ ((Perfumarias)), as que gostam do

solo — Uma guia •¦— O Dedo de Deus
As reuniões do Centro Excursionista — Todas trabalham e amam o montanhismo — Beleza e

dificuldades das montanhas brasileiras
Reportagem de ENEIDA

o Centro dos Excursionís-
tas foi fundado em 1 de

novembro de 1919. E* 'uma
instituição cultural subven-
cionada pelo governo da Re-
pública e reconhecido de uti»
lidade pública. Tem .sede
própria, na Av. Almirante
Barroso 9, 81* andar. Se qui-
ser encontrar as «lagartixas;»
vá procurá-las na quinta-fei-
ra depois das 20 horas, no
Centro.

Isso tudo nos era contado
por Georgette, uma brasilei-
rinha loira que trabalha co-
mo secretaria de Simões dos
Reis, na editora Organização
Simões.

«LAGARTIXAS» e «PER-

FUMARIAS»
Muitas são as mulheres mon-

tanhistas ou, para usar a lin-
guagem mais comum, muitas as
alpinistas desta cidade.. Encon-
tro-as reunidas na sala ampla
da Almirante Barroso, com sua
mesa de bilhar onde rapazes
jogam sinuca, suas flàmulas e
seus emblemas e, ao fundo, um
pedaço de pedra com uma pia-
ca dizendo: -Bem distante está
o Marumbi. Os marumbtslas de
Curitiba — altura do Pico
1.5.17,20m».

— Os montanhistas de parana,
trotixeram essa lembrança para
seus colegas do Rio, em junho
do ano passado.

Estamos agora rodeadas pelas
«-¦lagartixas», e antes de mais
nada devemos explicar aos lei-
tores, que os excursionistas cria-
ram apelidos para catalogação
de seus sócios: os «lagartixas»
«ão os alpinistas propriamente
ditos, os preocupados em esca-
lar montanhas e enfrentar pe-
rigos. Os «perfumarias», são os
que se restringem a penies sua-
ves, excursões e passeios a lu-
gares pitorescos dentro da pia-
nicie. São os que gostam 

'lam-
bém da vida ao ar livre, mas
com segurança, sem cordas para

Partiu do Rio há seis meses...
Não obstante, continua o «Kio das Antas» réti-
do no Recife, com um carregamento de confeti e

serpentina para o Carnaval que passou

R1EGIFE; 30 (Asapress) — Kncontra-sp, inexplicavelmente re-
tido no porto do Recite, o navio «Rio das Antas». Tendo

partido do Rio há seis meses, rumo a Natlil, demorou-se
três meses em Salvador e já há mais de dois meses encontra-
se no Recife. A tripulação não está recebendo o soldo, o que
acarreta difícil situação. Os homens já empenharam todos os
seus pertences, enquanto a direção da companhia nada provi-
dência sôbre o pagamento. A carga do navio inclui serpentinas
e confeti, que, em grande quantidade, destinavam-se ao Natal
e Carnaval passados... As malas do Correio, postas no Rio, no
princípio ilo ano, permanecem a bordo. O comandante do navio
entregou à Justiça o destino do barco e a tripulação, composta
de 29 chefes de família, está passando privação è sem mandar
qualquer dinheiro às familias, residentes em diferentes pontos
do país.

Comemorado o 14. aniver»
sário de fundação do DASP
Inaugurada, no hal da Biblioteca Nacional, uma

exposição ilustrativa das atividades
daquele órgão
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Aspecto da solenidade inaugural da Exposiçáo do DASP, na
Biblioteca Nacional

Inaugurou-se. na tarde dc ontem,
no .liall> da Biblioteca Nacional,

unia exposição ilustrativa das ativi-
dades do DASP, no seu 14» ani versa»
rio rie criação. Ao ato compareceu o

Arislo Viana, que descerrou a filasr

CLÍNICA DE OLHOS SANTA LUZIA
TRATAMENTO DAS DOENÇAS DOS OLHOS

Óculos - Operações - Diariamente, das 8 as 1. ho.as.

Avenida Mem de Sj*. 41 — V andar - Tel.: 22-8233.

DORPARTO SE;M
. j „.r n dia- em qu*rto particular. Cr» í.800,00.

Casa de Saúde e Maternidade Sao Vítor
Franqueada »o- senhores medico?.

Botafogo. 24fi — Maternidade
Cirurgia — •"¦•'Trii» »te

— Tel?: 2B-018R
26-0486 • 2B-I1ÍÍ-5. 

2S-II487 —

simliólica, dando comn inaugurada a
mostra das lealizações do órgão que
cJ '.(••e.

Em companhia rio sr. Simões Lopes
e de diretores e funcionários, do DASP,
o sr. Arisio Viana passou a visitar
a exposição, na qual fotografias e pai-
néis dão uma idéia das realizações
dêsse Departamento, revelando como
cidadãos de ambos os sexos, de todas
as condições sociais, nestes quatorze
anos, íoram admitidos no serviço pú-
blico. graças ao sistema do mérito.

Outros dados f-.iam dos servidores
e não servidores que se aperfeiçoam,
sem nenhum Ânus, nos vários cursos
do DASP, adquirindo conhecimentos
para promoção, desenvolvimento inte-
Icctual, eficiência de serviço, possibl-
lidades de exercido de tunçfies üe
chefia e direção.

Dados objetivoj demonstram, ainda,
ii atividades do DASP. no domínio
tk divulgação, com s publicação de
livroc prospcrtnt. piosrama«. revistas

Apesar da -improdu ti vidade das rea-
lizadas até agora, assim deliberaram
ontem os vereadores —- Combateram

a medida o sr. Mário Martins e
outros líderes

Acusações aos secretários de Finanças e de Ad-
ministração — Fiscalização dos teatros pelo De-
partamento de Difusão Cultural — Outras notas

da sessão de ontem
A

A esquerda, em cima e em baixo, grupos de lagartixas contando as escaladas (*ue vêm veali-
'/ando. — A direita, Ceorgette e Francês explic am â repórter o valor das cordas. Estas são as

 que levam pela cintura as alpinis tas na escalada das montanhas. 

CAMARA Municipal, depois
de realizar durante úm mês
e meio sessões noturnas, a

titulo de votar mensagens rio
Prefeito sôhre matéria de inte-
rêsse público, mas redundaram
em simples exibições de dema-
gogia, aprovou ontem, por 27
votos contra. 13, um- reQuerimert-
to do sr. Salomão Filho (PTB)
prorrogando por mais 60 dias o
regime" dé reuniões extraorril-
nárias. Pelo noticiário que te-
mos divulgado de tais sessões,
Improdutivas e sobretudo one-
rosas para. os cofres da Muni-
clpalidade, poderá concluir , o
leito» sôbre a ¦ extensão do ato
da maioria. De nada valeram
os apelos do sr. Mário Martins,
lider dà UDN, no sentido de ': er
rejeitada a proposição, demons-
trando, dc maneira,clara, ainti-
tilldade dessa prorrogação, a
ponto úe fixar a atuação futu-
ra. de sua bancada em relação
as atividades da maioria.

Ao lado do sr. Mário Mar-
tins colocaram-se os vereadores
Aníbal Espinheira, Domlngus
D'Angelo, Urbano Lóis, Gladslo-
no Chaves de Melo, Hiram Du-
tra, JoSo Machado, José Jun-
queira, Júlio Catalanu, Luis Pais
Leme, Llgia Lessa Bastos, Pas-
coal Carlos Magno e Paulo
Areai.

Em virtude de requerimento
da sra. Ligia Lessa Bastos pa-
ra votação nominal da proposl-
ção do sr-, Salomão Filho, cons-

tatou-se que votaram a favor
da prorrogação das sessões éx-
traoidinárias, além do autoi.os
srs. Mourão Filho, presidente,
Roberto Gonçalves de Lima, vi-
ce-presldente, Alvarn Dias, 1.»
secretário, Crlsplm Maurício, 3.»
secretário. Mleclmo da Silva,
Acioli Lins, Afonso Segreto' So_-
brinho, Álvaro Pereira, Antenor
Marques, Castro Meneses, Co-
trlm Neto, Couto e Sousa, Edgar
de Carvalho, Faim Pedro, Fre.-
derlco Trota, Henrique 'Mirar!-
da, Hugo Ramos Filho, tndio d»
Brasil, Lauro Leão, Levi Neve»,
Machado Costa, Rubem Cardoso,
Sagramor de Scuvero, Silvio de
Brito, Soares."Sampaio e Vene-
rando da Graça.

Jfi de lamentar o comporta-.,
metito da maioria em face da
atitude dc seu Ilrier, o sr. Jõsí
Junqueira, que sc manifestou
contra o requerimento. O fato
de não ter prevalecido u ponto
rie vista do ex-orlentadnr da co-
ligação nfio causou estranheza,
visto como de há multo vém-se
acentuando as divergências no
selo das bancadas govemistas.-
Momentos antes de ser a ma-
teria apreciada, a sra. Sagra-
mor. de Scuvero, que se entre-
gava às «uas atividades radio-,
tônicas, teve a sua presença so-
licitada às pressa* na Câmara
para votai ti requerimento do
*r. Salomão FUho. Compareceu,
realmente, e votou a favm.

(< oni-lui na 4.' páglnn)
subir, sem guias para abrir, ca-
minhoü.

Helena Reis, Maria Luiza Quei-
roz Aveleira, Zenith Fleischauer,
Lama Sardinha, Georgette Mes-
quita*, Olga Braga, lcleia Frei-
xo, Lais DomingueSj são as «la-
gartixas» que vão falar das mon-
tanha."* que já conhecem: Nária
do Frade, Pão de Açúcar, Agu-
lhas Negras, Agulha, do Diabo,
Dedo de Deus, Pedia da Gávea,
Dois Irmãos, Morro do Canta-
galo, etc.

MANTÊM-SE FEMININAS
Apesar do realizarem '.pruezas

(quo muitas mulheres nàú dese-
Jarfio realizar jamais — a re-
pórter, pur exemplo) sãu mu-
lheres e isso se constata pela cie-
gãucia de suas roupas e pela
maneira do falar e rir muito*,
todas de uma só vez. As frases
cortam o ar sem se localizar a
autora:

O alpinismo é salutar e
aperfeiçoa a. alma.

Sou alpinista porque amo
a natureza.

Novas «lagartixas» chegam e
Francês Mire leva-nos a uma pe-
quem-, sala onde está arrumado
o material próprio para a esca-
lada do montanhas: cordas dc
várias grossiiras, bornéis, um
mundo de objetos desconhecidos
aos leigos.

Numa parede, entre outr""'
comunicados, o diretor nv':' •>
do Departamento Técnico diz:
«Montanliistas: em dia com seu'
nxanin médico!» E chama to-'
dos para: I) Exame du cora-
çAi» compreendendo: pulso, pres-
«ão arterial o ausciilta: 2) má-
ximo da apitei» voluntária; S)
capacidade pulmonar verificada
no espiromeiro».

OS BATISMOS
As «lagartixas» réunèm-sé hs

quintas-feiras o' as «perfumarias»
nas quartas.' Na última quarta-
feira do mês são batizados os,
novos sócios com água do can-
Ul, sal na boca e a subida numa
escada. Outro batismo c reall-
zado mais tarde, quando o «la-
gartixa» atinge dois mil metros
de altura. Êsse batismo é feito
com água da montanha.

Eugênia Roca conla-nos tam-
bém que o marido é alpinista
há .28 anos, mas que ela só ago-
ra está começando: I

Mas meus filhos já estão
Inscritos na seção juvenil do Cen-
tio..

Urn*; moça Jovem e alegre, ciia-
mada Lfils, conta que é monta-
iiluMa há cinco anos. P*oi íaná-
tlca durante .muito tempo. De-
pois afastou-se, mas voltou ago-
ra, E voltou para nupea rrials
deixar.

Pur que?
Tenho grande atração pela

montanha. Depois, gosto multo
ric Cenlro, é uma família.

A NOVELA DO CAIS DO PORTO

Pliassism abandonados : e o povo sem ônibus

A GUIA
Ela

Serão removidos
pelo «rapa»

Materiais de constru-
çao deixados no

passeio

CONSIDERANDO 
que aumenta

o número de construções em
que é feito o depósito dt ma-

ieriats no passeio, e alé nos lei-
los' dos logradouros, ali perma-
necendo sem remoção pronta;
que lal prática, além de inf rin-
t/ir o Código de Obras, causa
embaraços à. circulação hos io-
graduros, sobretudo de pedestres
e atenta contra a estética ria ci-
dade, o prefeito determinou ao
engenheiro Alim Pedro, secreta-
rio Geral de Viação e Obras,
desse inicio a parlir de hoje, a
remoção para o depósito públi-
co de todo o material encontra-
do naquelas condições, sendo em-
pregados para tal fim, caminhões
da municipalidade (rapa). Para
que os interessados consigam a
devolução do mesmo, estarão
obrigados ao pagamento da mui-
Ia prevista em lei.

da administração. Acham-se, tam-
bém. expostas ns atividades da co-
missSo incumbiria da construção 1a
Cidade Universitária, que è, também,
um empreendimento executado pelo'i. 

tiitrir jdibticacõe* versando malénai DASP.

Converse com d. Olga.
é formidável. E' guia!

Todas lem especial admiração
poi d. Olga Braga, porque pu-
dc dizer-se quc-cla é a primei-
r,v mulher que sc fêz montanlils-
l;i no Brasil, Féz curso teórico
e prático e tirou o diploma dc
guia.

Qual foi o lugar mais alto
por onde a senhora subiu?

Dona Olga ri da ignorância da
repórter:

O mais alto não quer dizer
o mais difícil. O importante é
o mais difícil'; A escalaria muitas
vezes é simples; atingir o ponto

((Joni-liii |ll« 4.» píniim)

Assembléia dos
funcionários de

nível iiniver-
silário

Realizar-se-á, nesta ca-
pitai, no dia 20 de.

agosto
Reuniu-se na segunda-feira a

Comissão Coordenadora do Mo-
vimento Pró Aumento- dc Sala-
rios de» Profissionais de Nivel
Universitário Superior, a. fim de
tratar de diversos assuntos rela-
tivos ao andamento do projeto
1082-50 è estudar a organização
da Grande Assembléia que se
realizará no dia 20 rie agosto,
às 20 horas e 30 minutos na A.
B. 1., que sc fnz neccssáriiudian-
te das múltiplas protelações que
vem sofrendo ò referido projeto,
na Cãmnrn dos Deputados e que
somente agora vai para a Comis-
são de Finanças.

Nessa reunião furam aprovados
os lermos do manifesto a ser pu-
biicadò pelo MASPNUS, no qual
se define, mais uma vez a posl-
ção dos profissionais dc nivel
universitário superior o se cunci-
ta a classe a se unir, cada vez
mais, a fim dc estar em condi-
ções de defender efetivamente
suas justas reivindicações:.

Foi também comunicado que
o grupo dos farmacêuticos reall-
zará um debate, no programa
«Conversa em Familla», qiíe se
realizará amanhã, às 22=Moras.
ASSEMBLÉIA DO DEPARTA-

MENTO DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS

O MASPNUS convida todos
os dentistas, engenheiros e medi-
cos do Departamento de Correios
e Telégrafos, que servem na se-
ção de edifícios, na seção social,
na diretoria de Telégrafos c no
Posto Médico Odontológico de
Botafogo, assim como os demais
profissionais de nível unlversltá-
rio, superior do Departamen-.
to, para a reunião que se realiza-
rá, hoje, às 14 horas, na Comis-
sfto dn Plano Telegráficn. à Pra-
ça Pio X, 54 — lü» andar

Uma partida desembarcada do «Paraguai Star», em ja-
neiro dêste ano, aguarda alé boje que a firma importa-

I dora mande buscá-la — O bom comércio prefere não pa-
gar armazenagem; o mau, não garantimos... -— A fila

de navios íumegantes, causa do aumento de fretes
Vinte navios, permanentemente, à espera de «vaga» no cais — E o pro-

gresso dormindo nos porões dos cargueiros ...
Reportagem de HOMERO HOMEM

NO 
parque de material pesado

do Cais do Porto, em São
Cristóvão, um lote de chassis
para ônibus, dispersos e -nfer-
rujados, nos chama a atenção.

BREVE HISTÓRIA DO LOTE
ABANDONADO

«Seu» Antônio, vigia do par-
que, desfia a nosso pedido a his-
tória — não sei se chame singe-
lá ou criminosa — do lote aban-

.donado. Chegou cie ao porto do
Rio eni janeiro dêste ano, ali de-
semliarcpu dp vapor «Paraguai
Star». Como até o dia lli rie
janeiro não fosse procurado pc-
Ia firma importadora — ;t ..Caco-
sa» — decidiram as autoridades
portuárias transportar a carga
para o deposito dé São Cristo-
vão, onde se encontra ate lio-
je. Enferrujado* a cobertura de
borracha dos pneus começan-
tio ti apodrecermos bordos, Intel-
lamente estragado pela .çâo do
tempo e as ' más condições do
terreno onde foi abandonado. Um
bom lote de chassis inteiramente
perdido.

O BOM E O MAU CO-
MÉRCIO

Relato estu pequena ilstórià
para que o leitor verifique por »i
que nem tudo' o que vai de er-
nulo n» Cais do 1'íirlo ,'¦ por cul-
pn dn administração. Certas fir-
nuiN, que fazem comércio il bus*'
de. especulação, contribuem sen-'
sivelnieiite para agravar nu «ton-
dições de saturação permanente
lln espaço disponível iioh nrnui-
Zeus ,e depósitos do Cai» do fôr-
tu.

NEM TODOS PREFEREM
Ali.UAZENAK

Outro ponto que é preciso, fi-
xar convenientemente — ixar e
relutar — é u decantado argu-
mento segundo o qual certos im»
portadores preferem pagar a la-
xa rie armazenagem correspon-
riente às mercadorias Imoblll-
zadas nos armazéns portuários, a
retirá-las, por medida de econo-
mia. O argumento, não procede,
nem o exemplo ilustra, por falso.
A verdade é que a taxa de ar-
mazenagem paga pelo comércio
importador é sensivelmente mais
cara nos armazéns do porto do

• que nos armazéns particulares.
Nestes, a tonelada de mercado-
ria é cobrada, em média a
120 cruzeiros, como acontece, nos
armazéns da firma Pereira Car-
neiro. Jâ nos armazéns do pôr-
to a tarifa cobiada è sempre
mais alta, sem nenhum abati-
mento. Quer isto dizer que se o
Cais do Porto, cobrando' alta
tarifa de armazenagem, visa a
expedir o mais rapidamente pus-
sivel a mercadoria estacionaria
em leus armazéns, o comércio,

No depósito (le material pesado do cais do Porto, cm Hão Cristóvão,
us mercadorias amontoam-se inúteis sóbre o chão desigual. 0 espaço
exíguo está literalmente tomado por milhares de volumes mui engra-
dados perfazendo milhares de toneladas de carga útil e ate itidis-

pensável ao progresso do puis, ali abandonadas. São vergiillioes «

perfis pesados para Volta Redonda, são motores o guindastes pura
o» atividades do campo, são máquinas essenciais ap nosso surto in-
dustrial Tudo criando ferrugem, por culpa ria nnprevidtncw dns
nossos utiminilradares da especulação rie algumas fumas e da bi'i'0-

 crucia crônica que campeia na Administração do Porto 

FUMEGANTE
por outro lado, tudo faz paia
que ela saia ric lá o mats dc-
pressa possível, por uma quês-
tão de economia.

AS VERDADEIRAS
CAUSAS

Assim se as mercadorias ali
se acumulam, são por outras
causas, conforme passamos a
expor.

A verdade que aprendemos
mais depressa, visitando o Cais
do Porto, é que a tonelagem em
constante refluxo nos seus ar-
mazenB criou a crise, o conges-
tionamento permanente. D Cais
do Porto, «eus armazéns e o equi-
pamento de que dispõe não têm
capacidade sequer para atender,
em condições normais dc traba-
lho. a um terço da tonelagem
de mercadorias ali desembarca-
das.

A FILA
Fácil constatar o fato : e tô

olhar a fila permanente de cai»
gueiros, de chaminés vomitando
tênue fumaça, à espera de vaga
na beira do cais. Nada menos ae
15 a 20 navios, permanentemen-
te, aguardam vez para despe-
jar a carga Inútil e morta que
abarrota seus porões. Como con-
seqüência direta disso, os fre.
tes sobem, quase que de hora
eia hora, para compensar o pre-
Juizo do tempo qua se escoa, n
deterioração de gêneros e do ma-
terial mais sensível á ação do
mar, dos ventos e do sol.

iE comn conseqüência, final, o
progresso do pais abafado o mu-
do nos porões dos cargueiros,
que nS" têm onde atracar, so-
fre uma pane crônica, e se re-
tarda!
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31 DE JULHO

SANTO INÁCIO BE UllOLA
(A grande fftrca» oposta pela Igreja fts

Idílas de Lutero)
HOKOSCOPO -¦—¦ As pessoas nascidas

tjeste dia s5o extraordlnàrlameiT.e
bafejadas pelo sol e pela protecíw
di) Icftq. Inquietas, Irrequietas, ie-
sassncegarias, estão sempre às- vol-
tas eom planos mais ou menos, nu-

.-'. daciosoi;, alguns dós quais conse-
üuem realizar t>m parte, inclinadas.
paradoxalmente, ao misticismo, %*»m
mia existência transcorrer entre «i-
ternativns de des&nlmo r» dlnumls-
mo. Costumam atingir 'dadés báx-
tante avançadas, gozando de bua
saúde.'íFLfÊNCIAS — O período que »'aj
das 10 às 13 horas é desaconselha-
vel para o trato de questões senti-
mentais, fazer novas *mizade»s. si',-
licitar empréstimos um dinheiro.
Números de sorte dos "lascidos em

,31 de julho: ?, ts . 17. Para «s
demais pessoas o dia aconselha um»
atitude muito prudente, principal-

. mente em se tratando de negócloí.v INCRÍVEL — Durante a primeira
. .jflierra mundial o papel tornou-sè
tio precioso que um negociante dt

. Nova Iorque pagava — por incrl-
,.: vel que pareça — 10.000 dólares
, «u .cerca de duzentos mil cruzeiros,

for ano, pelo papel ,1a usado e »ye-
jeltado pelos ocupantes de um único
edifício rie apartamentos da cidade.

1ABIA?— Se Hitler houvesse derrotado
a Grfi Bretanha teria removido o
obstAculo que se opunha no seu do-
minlo da Europa, África e Ásia
menor. Poderia, em tal hipótese,
mòhíllzai' os recursos e .não dê obra
de toda essa extensa,região.

ACONTECEU EM 31 DE
JULHO:
No Brasil:

Vim —' Falece José Basilio da Gama,
autor do famoso ooema «Uru-
gual», obra verdadeiramente mo-
numental da língua portuguesa.

» (O falecimento verUlcou-se em
Lisboa). Basilio da Gama nas-

. cera em Minas, na Vila de Sãu• . José do ¦ rio das Mortes, atual
S5o João dei Rei, ':m 1740.

No mundo:
M7t — Rússia e Turquia assinam o

Tratado de Paz dc Kalnardji.
Nasce em Paris Robert Plan-
quette, festejado compositor, au-
tor da farnosa peca sOs linw
de Corneville*.¦ Falece em Paris, Luis-Haehetts,
fundador da famosa livraria oe
seu nome, ainda hoje existente
como grande casa editora.
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eX€RCIT€
SUA MEMÓRIA

LtllflR: —' Responda mea-
talmente ws perguntas abaixo í
confronte» art sitas resposta* eom
as nossas que serio publicadas
ainanhS:
13716 — Que é úmà osteoclasia?

13717'— Como se chama a liga em
que entra o mercúrio?*

13718 — Quu é um diletante?

13719 —• Como se chama a.operação
para se separar os líquidos'
que sobrenadam das partas
que se depositam no. fundo
do vaso?

13720 — Que é um»palafrém?

AS CINCO PERGUNTAS DE
ONTEM E AS RESPECTIVAS

RESPOSTAS

13T11 — Para quu servem os estalar-
mfimetros? — Pará medir
a viscosidade dos líquidos.

13712 — Quem escrevei) a «Trilogia
dos Barca»? — Gil Vicente.

13713 — De quem é a lei que dis
que «a soma dos ânirulos
internos de um triângulo
é Igual a 18Ò graus»? —
De Thales.

13711 r~ Como se define caloria gra-
ma? — A quantidade de
calor .necessária para ele-
var de 14,5' á IS.ãv uma
grama de água.

13715 — Quem venceu as batalhas
de Como e G«r»da? — Anl-
bal, sobre os romanos.

LATIM — FRANCÊS — ITALIANO
Aulas individuais — Todos os fins_Ex-
pliradnr especializado na Europa/ As
2*s. e 4»r, feiras, à Rua Haddock
LAbo, 460 — Tel.: 28-2522. No* outros
dias, à Rua da Assembléia, 61'— sala
10 — Tei.: 42-9127. — Prof. Grossi.

DANÇAR
Enslna.se. em 10 lições. Aulas In.
dtvlduais, coletiva» e a 

'domicilio

Av. Bio Branco, 157, Z.o.

FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL
A Diretoria comunica aos interessados que, as
aulas do segundo semestre terão início na pró-

xima segunda-feira, dia 4 de agosto.
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EDUCAÇÃO E CULTURA • MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO

Vigésimo aniversário
do Manifesto da
Educação Nova

COMEMORANDO O ACONTECIMENTO,
REALIZOU-SE, NO MINISTÉRIO DA

EDUCAÇÃO, A CONFERÊNCIA DO
PROFESSOR NóBREGA DA CUNHA

— SUGERIDO UM NOVO
MANIFESTO

Comemorando o vigésimo aniversário
do Manifesto da Educação Nova, reali-
zov-se, ontem, no auditório do Ministé-,
rio da Educação, a conferência em que
o professor Nóbrega da Cunha, um dos
autores, expôs as origens, os objetivos
e os resultados daquele pronunciamento,
efetuado em 1932, poi um grupo de edu-
cadores brasileiros, entre os quais Atra-
nio Peixoto. Roquete Pinto, Lourenço
Filho, Fernando de Azevedo. Júlio Mes-
quita Filho, Anisio Teixeira, Cecilia Mel-
reles e outras figuras da cultura nacio-
nal.

Perante a assistência, na qual se ver
riftcava a presença da maioria dos sig-
natários do documento, o sr. Nóbrega
da .Cunha analisou o conteúdo do Ma-
nitasto, ém contraposição à escola cias-
sica, sua repercussão, em reformas par-
ciais, nó Distrito Federal, nos Estados e
a luta para implantação das novas
idéias. Acentuou o papel desempenhado
pelo «Diário de Noticias» na difusão do
pensamento sintetizado naquela procla-
maçSo e concluiu, sob palmas dos pre-
sentes, afirmando que os signatários de-
veriam estar satisfeitos pelos resultados
Já conseguimos, mas isso não acontece
porque as idéias de reforma, ali conti-
das, estão a exigir sua mais completa
concretização, motivo paio qual suge-
riu .um novo manifesto.

Jardim de infância e Primário
irientacão da professora: DILUÍA GOLDENBERG DE SOVZi
lORARIO: — Das 13 às 16h30m - .MATRÍCULAS ABERTA!

EDUCANDÁRO RUY BARBOSA
RDA GAGO OOnTINHO. 25 - LARGO DO MACHADO.

Escola Nacional de
Engenharia

DIRETÓRIO ACADÊMICO
AVISO AO 4i ANO — Os represen-

tantes de turma comunicam aos colegas
que as aulas do 2' pertodo para o 4»
ano, terão ir.lclo segunda-feira, dia 4
de agosto.

XV CONGRESSO NACIONAL DOS
ESTUDANTES — Hoje, o Diretoria
Acadêmico receberá a visita dos colegas
estudantes de Engenharia, membros do
XV. Congresso Nacional dõs Estudan-
tes. A recepção será às 10 horas, no
Diretório. Acadêmico encarece a presen-
ça da diretoria do Diretório Acadêmi-
co, diretores rie Departamento, "presiden-
te da CEP, para maior brilho rin sole-
nldade. Os alunos da E. N. E. são es-
pecialmente convidados para esta reuniSo
de confraternização,

CURSO DE INGLÊS — Comunicamos
aos colegas do Curso de Inglês que as
aulas recomeçaram desde o dia 21 den-
tro do antigo horário.

(Outras noticias escolares na 4»' página).
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HOMENAGEM DO MINISTRO DA EDUCAÇlO AS PROFESSORAN-
DAS GAÚCHAS — O ministro-da Educação, sr. Simões Filho,:ofereceu
um almoço às professoraiidas gaúchas e às professoras do Instituto
de Educação de Porto Alegre atualmente nesta capital em excursão
cultural. Agradecendo as atenções dispensadas pelo titular daquela
pasta falou a' professoranda Ligia Sleigleder, tendo as visitantes per-
corrido, em- seguida, algumas dependências do Ministério, inclusive
o biblioteca e o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, exijo- di-
retor, sr. Anisiò Teixeira, também participou do' almoço, que foi
realizada no restaurante daquela Secretaria- do Estado e do qual a' .  ¦" gravura acima fiqaum aspecto: 

"/'

Faculdade de Direito do Rio de Janeiro
CENTRO ACADÊMICO LUIZ

CARPENTER
XV CONGRESSO NACIONAL DE

ESTUDANTES — Q colega Stênlo
Dantas de Araújo, representante ds
nossa Faculdade junto ao conclave má-
ximo dos universitários brasileiros, no
falar como orador oficial da bancada
do Distrito Federal na sessão de ins-
talacão do confesso em apreço, nãu
só expressava o pensamento dos estu-
dantes cariocas, como também a linh*
polltlco-unlvcrsitária do Centro Aca-
dêmlco «Luiz Carpenters, do qual 4
membro da diretoria, exercendo o car-
go de secretário de Cultura, .

Tem, pnls o colega Dantas de Arall-
Jo todo o apoio da diretoria do C. A.
L. C., que lhe endüssa as palavras,
e o elopo pela coragem e desassom-
bro ao se dirigir aos congressistas dn
XV Congresso Nacional de Estudantes,
no dia da instalação do mesmo.

Aos elementos de * nossa Faculdad»
descontentes com o discurso de nossn
representante, n&o damos resposta ft»
guas criticas, porque conhecemos muito
bem a sua linha política, que i alia•sonda da «Paz Soviética», e da con.
tlnuacfio da U.N.E. nas fileiras da
União Internacional de Estudantes, en-
tidade dominada pelos dirigentes d»

CURSOS DE LÍNGUAS
DO INSTITUTO HANS STADEN

Comunica a reabertura das aulas em 4 de Agosto, e abertura
dos novos cursos de:

PORTUGUÊS — ALEMÃO— ÍNGLÊS
' FRANCÊS — TAQUIGRAFIA

MATRÍCULAS E INFORMAÇÕES : .
COLÉGIO CRUZEIRO — Rua Carlos de Carvalho, 76
Tel: 32-0881 das 16 às 20 horas (exceto sábados) ou na

sede da ABC e PRO-ARTE — Rua México, 74
Sala 601 — Tel: 22-1076
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VESTIBULAR DE DIREITO
(PARA A F. N. D.)

Início das aulas. Telefonar de 9 às 12 — 23-0952

INSTITUTO SANTO ANTÔNIO
Rua das Laranjeiras, 559 e 575 — Do materna! ao admissão.

Internato. ônibus para externato e semi-internato, podendo a
criança permanecer no semi-internato, das 7 às 19 horas.

Inglês, diariamente, piano, educação física, danças clássicas, etc,

«Cortina de Ferro», em Praga, na
Tchecoslováquia.

SECRETARIA DE IMPRENSA B
PUBLICIDADE — Segunda-feira prô-
xima, no horário- das aulas, será dis-
tribulda entre os colegas a revista «O
Século», órgão oficial do C.A..L.C.

PROVAS DE SEGUNDA CHAMADA
— Dia primeiro — 1». ano — Intro-
ducão h Ciência do Direito, com pro-
fessor M. Lacerda, fis 19 horas, para
tôdas as turmas. Dia quatro, s i9
horas. Direito Romano, com o profes-
sor Matos Peixoto, para a turma do
noite e todns os dependentes.

Observação: NSo haverá em hipóte-
se alguma provas de terceira chamada.

TRIBUNAL UNIVERSITÁRIO — Q
presidente do Tribunal Universitária
convida os membros do mesmo par»
uma reunião amanhã, ãs 20 horas, na
leda do C.A.L.C.

Congresso Médico
Mundial para o Estudo
das Atuais Condições

de Vida
Reallzar-se-â em Montecatinl, Itft-

Ha, nos dias 16, 17, e 18 de outubro
dc 1952, o Congresso Médico Mundial
para o estudo das atuais condicães rie
vida com o seguinte temário:

lu. — Condições de vida e de saúde
das populações; li. — Repercussões
da guerra sobre a saúde física e men-
tal; 3». — Deveres dos médicos dl-
ante desses problemas.

O Congresso Médico Mundial, ,tâ
conta coni a representação de todos
os grandes países e com adesão <-. apôlo
de eminentes personalidades, do mun-
do médico Internacional, entre as quais
se destacam as seguintes: dr. H. Ba-
ruk e Wertheimer (Franca); professqr
R. Upham e S. Loewe (Estados Uni-
dos); professor Stransky (Áustria!;
professor P. Verga e Frontali (Itâ-
lia); professor W. Bungeler (Alemã-
nha); professor L. Penrose e Woodes
Jones (Inglaterra}, professor Vygodt-
chikov, (U.R.S.S.); Egas Muniz (Por-
tugal); professor Nagal e Shlga (.Ia-
pão); professor Buckner (Suíça); pro-
fessor Malek (Tchecoslováqula); pro-
fessor Gorter (Holanda): professor
HIrafeld (Polônia).

Como etapa preparatória do Con-
gresso Médico Mundial reali/ar-se-ão
no Rio de Janeiro, às II Jornadas
Brasileiras rin Medicina Social.

Adesões . Informações, dr. Odilon
Batista, rua Santa Luzia, 732, sala
716 e 718. — Rio.

2.9 Torneio semanal
Problema n.° 807

Faculdade Nacional de
Farmácia

DTRETORIO ACADÊMICO
CURSO DE FORMAÇÃO — Reinicio

das aulas a i" de agosto.
O horário para a segunda chamado

das primeiras provas parciais, segundo
divulgação da secretaria é o seguinte:

1? Ano — Dia 4 ãs 14 horas Botânica;
dia 5 ai 13 horas Física. 2' Ano — Dia
6 fts 10 horas Quimica Biológica; dio
S às IS horas, Farmaeognósia; dia 9 às
13 horas Microbiologla. 3»> Ano — Dia
4 às 13 horas Bromatologia; dia 5 às
10 horas Farmácia Galenica: dia 7 às
9 horas Higiene: dia S às 10 horas
Química Industrial.

Para quaisquer informações os co-
legas queiram dirigrlr-se ao Diretório
Acadímico.

MELHOR PREPARO
MELHOR COLOCAÇÃO

. . ¦>

Venha conhecer os diferentes cursos da i ,

ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS
Curso Científico Matutino — 7 às llhlOm — Próprio

¦ para funcionários públicos.
RUA ARAÚJO PORTO ALEGRE, 36 - TEL.: 'Í2-980H.

LEGISLAÇÃO POSTAL
. 150 TESTES COM RESPOSTAS - CR$ 5,00

SÚMULAS completas (teoria e prática).
A.presentnndo êste atuindo V S terá 20% de abatimento nos

preços tias SÚMULAS de LEGISLAÇÃO POSTAL •
SÚMULAS E CURSOS de tôdas as matérias

Escola Preparatória para Concursos
México 148 — 8 — 808 — DF

Faculdade de Ciências
Jurídicas do Bio de

Janeiro
DEPENDENTES DA TURMA Bl
Convocamos" o.s colegas para uma

reunião no escritório do dr. Rafael
Feloni rie Matos, rua ria Quitanda,
n. 20. 5c. andar, às 17h30m. de hoie,
a fim de tomarem conhecimento -io
andamento do mandado rie segurança
assim como tratar de assuntos de ln-
terêsse da turma.

¦ AiMATA-ato
Horizontais:

— Substância negra que a fuma-
ça deposita nas paredes e te-
to das cozinhas é nos canos
das chaminés.

— Cesso de andar; não continuo.
— Vereadores.

— Artigo definido masculino plu-
ral. — Botequim. — Entra
nós.

— Caíram em delírio; tresvaria-
ram.
Abrigo; prôteqfto.

lobo, segundo a crendice pa-
pular; fantasma.

 Ato ou trabalho de aripar.
— Habitante dos gerais.
— Cidade da Suécia. — Lista. —

Prefixo: aproximação, tendia-
cia.

— Malac.aeheta. — (Bra*.) Mau;
ruim. . -

fi — Vestuário rústico e antigo de
peles de ovelha.

AS SOLUÇÕES SERÃO PÜBL1-
DAS NO DOMINGO, DIA 10

DB AGOSTO PBOXiaO

Charadinhas

Novíssima
— A criminosa, num gesto ftran-

do, envenenou a água parado.
_ x _ 2. — (Abd-Ul-Aztz)

Sincopada

EXPOSIÇÕES

S — Desobstralr; aliviar.
T — Sufixo: -profissão. — Pedras

do moinbo. — Morrer.
— Sorteie por bilhetes numera-

dos. — J6go gaúcho, também
chamado J6go do osso (Rio
Grande do Sul).

— Qualquer aparelho para dar
luz. «

Verticais:
— Que, ou o que poda.
— Modificação de aspecto, —- O

mesmo que éreo.
-— Pátria de Abraão. — Antiga

cidade da Laconia, onde os
dioscuristas construíram um
templo. — Quarta nota da es-
cala musical.

— Homem que se transforma em

Hâ sinceridade quando você me
afirma que tem esfro poitleot
— 3 — 2. — (Santonjm)

Combinada
4. me = Escolba.

-f me s= Esta. imóvel.

+ me = Qualificação.

Afatifo. (Mundico)

8
*¦

BOLVC6SB DAS CRABADI*
NUAS DE ONTEM

s¦
Emérito

rego.
Jaleca/jaca Bur-

1° Torneio Semanal
Termina hoje o prazo para entre- p

ga das soluções do primeiro torneio ¦
semanal, as quais serão publleadas ¦
no próximo domingo, 41a 3 de agos- ¦
to. bem como & relação dos ton- ¦
correntes. •
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POST ALISTA DO DCT.
Vencimentos Iniciais: Cr$ 2.900,00. Insericfifs abertas. Turmas de pre-

paracão intensiva pela manhft e ft noite-
Professores: ROLANTIKO LAROIUE — TOLEDO PIZA — RICARDO

GREENHALGH — AUGUSTO GOMES VILAÇA.

ARQUIVISTA DA P. D. F.
Turma aV«ielm*nt« Iniciais: Cr$ 2.170,00. — Inscrições abertas.

iniciar-se em agosto.
Professores: MARIA LllIZA DANEMANN - TOLEDO PIZA — RICARDO
GREENHALGH. — Mensalidade: Cr$ 200,00, Abatimento de 35% para

servidores público*,.

SERVENTE DA P. D. F.
Cnrso gratuito sob • patrocínio da Secretaria Geral da Administração da

p. n, p.

CURSOS DA A.S.C.B.
(Associação dos Servidores Civis do Brasil)
RÜA MÉXICO, 148 -11.' — TEL. 22-0007

CURSO VIVEIROS
Orientação pedagógica: tenente-coronel prof. Viveiros

CURSO ESPECIALIZADO DE ADMISSÃO
AO

COLÉGIO MILITAR E GINÁSIOS
ORGANIZAÇÃO DE NOVAS TURMAS
Diariamente dois turnos: Manhã e tarde

MATRÍCULAS ABERTAS
AV. 28 DE SETEMBRO, 156

Telefone: 28-2344

1

COLÉGIOS
Fabricamos os emble-
mas, medalhas, fivelas

para a maioria dos Es-
tabelecimentos de En-

sino do País.

Curso de Ornamenta-
ção Floral

Inaugura-se, no . dia 12 de agosto,
no *, andar da A. B. I.. mais uma
«ENposicão de Mesas Floridas», a car-
go das alunas da Escola de Arte e
Decoração do Rin dc Janeiro.

Já se acham abertas, no IO", andar
da A. B. I.. as matrículas para a
VI turma do Curso de Decoração de
Interiores e de Ornamentação Floral.

Aulas particulares
MATEMÁTICA

Ofirinl do Exército, prepara can-
didatos ao Colégio, E. Militar,

Preparatória de Cadete».
Turmas de cinco alunos

Telefonar para 22-0Í11?, dan 14 hs.
às UhSOni.

CARMELA DUTRA E INSTITUTO
DE EDUCAÇÃO

AdmlHsftu ao Normal
Novas turmas em Agosto

Colégio Rarcello* Costa — Hua
Clrne Main, 148 e 145. Tel. .39.3340

11 v

ESIflMPUMEIAl LTDA.
RUA ANIBAL BENEVOLO, 350 (ESTÂCIO) - TEL. 32-4110

RIO DE JANEIRO

paro todos os cursos.
TURMA OA MANHA: Clássico

e Cientifico-
TURMA OA TARDE: Jardim da

Infância, Primário,
Admissãb e Ginásio.

TURMA DA NOITE: Clássico
• Cientifico • 3° e O

anos ginasiais.
Ônibus próprios, para
condução de alunos.

COLÉGIO JURUENA
Externato Misto

Praia do Botafogo, 166
Tels.: 260393,28-3222 • 26-3002.

EXPOSIÇÕES PERMANENTES. —
funcionam permanentemente os .se-
guintes exposições:

Galeria. Bcrnardellí, no Mmcu
Nacional dè Belas Artes.

iiHCÍiiõ de Albuquerque, na ma
Ribeiro tle Almeida, n. 88.

Galeria Rembrandt, na rua do
Passeio, n. 10, sobrado.

Museu Aníínin Parreiras, no
nio» Tiraiíentes, n. 41, Niterói.

Galeria Europa, na av.v'da
Atlântica, n. 702-A .

Galeria Da Vinci. na rua Do-
mingos Ferreira, n, S0-A.

Galeria Caiufno, na rua Santa
Luzia, n. 10, Si andar.

Museu Histórico da Cidade, no
Parque da Cidade, na (Jiívsa.

Galeria, Vendôme, na auonfiia
N. S. de Copacabana, n. 9.19.

Museu Histérico Nacional, na
praça Marechal Ancora 'próximo à
Wstacóo rie Hidros da Panair).

Museu Nacional de Belas Artes,
na Escola ^'acionai de. Belas Artes,

Rníeria t.ongebach c Tenrelro.
na rua Barata Ribeiro, n. |8S.

.Museu» dos Teatros do Ria de
Janeiro, no salão Assírio. Entrada
pela avenida 7'rese de Maio.

Norn Galeria de Arte. na ane-
nlrfa Vossa Senhora, de Copacaba-
na. «. S.OI-D.

Galeria De Vicenzi, na rua S-í
de ifaio, n. -Í.J5.9. Aí^iei-.

Galeria Copacabana Artes, na
avenida Nossa Senhora de Copaca-
bana, n. GiS.

Museu de Arte Moderna do Rio
de Janeiro. — Anexo ao Ministério
.da Educacdo. — Aberto dlArlamnn-
te, das 12 tis tn ,horas. exceto ás.
segundas-feiras.

t
NINA OSBORNE. LAVR1TA FREI-

TAS, ELY ROCHA E EDY MIRAN-
DA. — Pintura. — No Asnirio, a

Inaugurar-se, amanhã, sexta-feira, /ts
lt horas, «

AL1SERÍS — Pintura. — A inau-
g-urar-se, dia 4 de agosto, ds XlhSOm,
no salão tioLre da Câmara Muni-
cipal.

¦ 2.9 Torneio semanal
O segundo torneio semanal de Pa-

lavras Cruzadas, obedece as mesmas
normas do primeiro, que são as se-

guintes:
Cada torneio será constituído por

einoo jjroftíemas, que serão publica-
dos, um por dia, como até aqui,
te terça-feira ao sábado i« cada
««man*.As salwçõex devem ter enviadas,
de uma só ven, até As quintas-
'eiras das semanas seguintes, acom-

fl uanhadas do coupon que publica-
f_\ -emas todos os domingos, trazendo

bem legível o nome ou pseudônimo
do concorrente, bem eomo a sua
residência.

fg Serão sorteados dois prêmios, dois
livros de real utilidade, sendo um

entre os aolucionistas que enviarem
as cinco soluções certas, e o outro

entre aquiles que só acertarem trís S
problemas, no mínimo. S

Aos domingos publicaremos a* 5
soluedes, bem como as relações «om gos nomes dos eoneorrentes t res- g
peetivos números com que irão tn- ¦
trar no sorteio de- desempate, n ¦
realizar-se tôdas ae quartas-feiras, ¦
pela extração da Loteria Federal, ¦
tendo o resultado publicado nns ¦
domingos -e^ulntes. ¦

Para o tprneio .lesta semana, ee- ¦
rdo sorteados os seffuintes' livros: ¦
«Le.llo Popular*, Novo dicionário 4a 5
Língua Portuguesa; e *Pequena tn- S
ciclovtldta ãe Mono-sllabost, de C. JSF. ãe Freitas Casanovas. m

—O—
Aceitamos colaboração de eharadl-

ilhas, desde que sejam de soluç6o
mais ou menos fácil. '

ALMATA
A

ADMISSÃO A ESCOLA NORMAL,
PEDRO II E COLÉGIO MILITAR

PBOIABÍO PARA MENINAS
Horário: 13 às 17 horas

COLÉGIO GUANABARA
Rua Voluntários da Pátria, 177

GINÁSIO - CIENTIFICO E CLÁSSICO
Diurno e Noturno. ————————

INGLÊS
para adultos, principiantes e adiantados e para qualquer tia».
Inglês e matemática para tôdas as séries do Curso GinasiaL
Método rápido, fácil e eliciente. — INSTITUTO PETERSEN —
Rua Conde de Bonfim, 590 — Tel.: 38-5382 e avenida N. S. de

 Copacabana, 487 — Tel.5 87-7177. v /." .' ''";>._

DR. BARBOSA DA LUZ
Desvios oeultres

KeeducacAu Visual
R, Assembléia 15-A — fi.».» and

Fones: 37-9581 e 52.5187

OLHOS

PORTUGTTftS E MATEMÁTICA
BA I.i A 4.? SfclUE

Preparação cuidifdosa sob orienta-
CâO do proí. AZF.VEDÜ LIMA.
Rua Alzira Valdetaro 50, 49-2151

— Sampaio — A tarde.

POSTALISTA DO D. C. T.
1.953 VAGAS - Cr$ 2.990,00 — INSCRIÇÕES ATE' 20-8-952, NO D. C. T,

Coordenação Técnica — Professora Celina Lage Brandão, do Instituto de Educação. Cober-
tura integral do programa, por professores do -Instituto de Educação.

Português — Matemática — Geografia e Legislação Postal.
Horário: 8 às 9 e 17 às 19 horas. Aulas diárias. Inicio: 4 de agosto.

CURSO SANTOS MELLO
INFORMAÇÕES — 38-3555, INCLUSIVE DOMINGO

INGLÊS PARA QUALQUER FIM
MOTTA'S SCHOOL OF LAN-(HJAGES

Fonnded — 1919
Diretor: Manoel Fialho da Motta
Prof.: Dirigente de inglês do Cole.
gin Pedro II (Externato). Aulas

Individual», on em turmas áté
5 alunos

Edifício Maranh&o, Rua Bento
Lisboa 178 — Tel.: 25-5690 —

 25.6545 

#

^tjfpnr
<«4

ENGENHARIA
ARQUITETURA

QUÍMICA
MEDICINA

ODONTOLOGIA
AGRONOMIA

Tôdas as seções sSo Independentes e especializadas.

INÍCIO: DIA 4 DE AGOSTO
fíni, iniciada aa dia 4 de AgAita • revisar, ds parte JA lecionada,

destinada aos alunos novos, possibilitando ao* mesmos, acompanharem «em
tOda facilidade as turmas em funcionamento.

Gaia rar4«ho serft feita em solas extraordinárias, «em stzmtnto de
mensalidade, recebendo os alunos tAdss st apostilas anterior**.

SECRETARIA:
AV. PRESI DENTE WILSON, 210 - 5» andar - Sala 50» — MUlelo11 InnMs — Castelo — Tel.: 52-»tM8. ¦¦» ¦¦

POSTALISTA
1.950 VAGAS — Cr$ 2.990,00 — INSCRIÇÕES ATE' 20-8-952 NO D. C. T. por ordem alfabética

A a E dias 5 a 9 — F a J dias 11 a 13
K a O dias 14 a 16 — P a Z dias 18 a 20

PREPARAÇÃO INTENSIVA DE TÔDAS AS MATÉRIAS DE ACORDO COM O PROGRAMA
Professores: Plínio Prata Freire de And rada — Lauro Santos e Ellêzer Andrade

Augusto Gomes Vilaça — Aloides Torres e Belmlro Siqueira
Turmas em 4 horários, manhã tarde e noite— Matrículas abertas

Pontos mimeografados grátis
INSTITUTO RIVER — Avenida Rio Branco, 114 — 14.'

a/

N F 0 R M E • S E

MÉTODOS EXCLUSIVOS

de admissão, nem

w
«xig6ncia

k.

•obre o« nossos cursos especializados em desenho ARQUITETÔNICO,
ARTÍSTICO, PROPAGANDA, MÁQUINAS. TOPOGRÁFICO. Aulas dior-
nas e noturnas. Acham-se abertas as matrícula» para nova» turma».

O nosso sistema de ensino, coneentrando-st rm pontos fundamentais
e eliminando o «uperfluo, faré de V. S., em 10 meses, um prefitv»
slonal competente, com direito a elevados »alório». NSo hâ exame»
de preparo prévio. Fornecemos DIPLOMA no final do curso.

Tome desde já uma decisão i a profissão de* desenhista ofereça «por-
tunldade», ilimitadas. Praticamente TUDO se inicia na prancheta d*

f desenhista. A procura de bons profissionais * maior do que a «farta.

PROCURE HOJI MISMO, sem comprsnifia, • secretariei dn

INSTITUTO TÉCNICO OBERG
Avenida Pres. Vargas, 529, 22." andar

4 fuier iistituiçSs particular ia América i% Sal dentada aa tasioo EXCL8SEVB at fotifcf

SE PREZO 0 SEU FUTURO

mmRim^__________\
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0 exemplo de Copenhaeue
MAGALHÃES 

Júnior, na sua sèrin ,i„ . - * °
que mais interessante. 1„• /° 00TO"«*«írttw sôbre o

rfe OoP9nhagu-,.aqv£le q e se veíereTJlSPeCt° W*""****
trou, como um'exempla> mu• aaui M*2 

8eua f>a^ues- 9 mos-
tado, procurando-se Inché-los^e maZ ,' t 

"^T ali ad°-s i-*- ¦»- <---'«*-•»•» ^mm& tm
ta, ^iZ-^S^^^^rTfit^1 da foa vis-
a vida ativa e espiritual ,ir»?,*l find™ P.pr. descrever
dinamarquês, onâèWvfr das1Ã,JJnV°h''C ? /owioso '3f"'"Me
tanha russa e \%Ê^^émW^ P,?pulares 

,com° won*
concertos onde. dura te quase todo o aZm °ran"f. saMo de
des concertos sinfônicos e corais ' " reah*am fran-

ai- Ume as"lstUnLT-lP° de cs*e<«c«*° adequado pára.:o
SÍzJ^So^S^^^Í-^-S^ qm nã0 Verãèni o minimo de-
oferecidos «'»™cia,m. através de períscôpios que lhes são

diaS^-áâ^^ ^m •? pov°' é ífar^'e diversão st*rtta e um- enquanto no Brasil o máximo aue se concebe èfazer jardins e cuidá-los. quando o cuidam. Quanto,% diver-t%n^LTfZnqr rãão ao pov°sao °s ««s£tienrMihos. e montanhas russas. Não se passa dai.
ScrãfãZZfJ6-™?-, Pedir tud0 r,lmnt0 se encontra no Tivoli.
??JL l T* 

™alUal' em ferro fri0- falnr ent™ *'vdos. 0 que
rT°ÍZ f nada em vm? d0 f<uc s* vê «o iàrãim deCopenhague. Apenas concertozinhos pelas bandas de músicamilitares.

Mas nem isto querem dar. Ainda se acha que exiqlmosaemais. Nao merece nosso povo, cuja vida é fácil, barata o
para quem nada falta, nem água, nem. comida, nem meios âelocomoção, nem casa para morar, nada além dos jardins va-mos da Cidade Maravilhosa.

D>OR

Voltou, mesmo

Têmpora Lírica Oficial

WmmíMzmmsm
"Regisseur" Koehler Helfrich

Viajando diretamente de Fi-nnk-
íurt para o Rio, chegou, anteontem,
no avião das Aerolineas Argentinas,

sr. Heinrich Koehler Helfrich, dl-
retor geral do Teatro tle Wiesbaden,
precedendo, assim, tle alguns dias, a
chegada do grupo de 15 artistas ale-
mães, organizado para a execução
das óperas alemãs que serão apresen-
tadas no texto original, em nossa
temporada lírica, cuja inauguração
está marcada para a noite de sexta-
feirai 8 de agosto, com a ópera "O
Navio Fantasma", de Richard Was-
ner, a qual <5 ainda inédita no Bra-
•U.

O sr. Koehler Helfrich não è so*
mente o diretor geral do Teatro de
Wiesbaden, mas, como experimentado
artista da montagem cênica, e lain-
bém "regisseur" daquele antigo e tra-
dicional teatro de Estado e. nesta
qualidade, vem êste ano ao Rio para
montar as três óperas que serão apre-
•entadas na primeira parle da lem-
porada: "O Navio Fantasma" e "Tris-
tão o Isolda", de Wagner, e "Fide-
lio", de Beethoven. sob a regência
do maestro Karl Elmendorf.
DR. ENRICO FRIGERIO, O "RE-

GISSEUR" DAS OPERAS XTA-
LIANAS

Com o avião da. "Alitalla", chegou
dr. Enrico Frigério, •'regisseur" do

Teatro da Opera de Roma, expressa,
mente contratado pela Comissão Ar-
tistica e Cultural do Teatro Munici-
Jial, como "regisseur" das principais
óperas italianas e francesas, daa
nuais a primeira a set* representada
•erá "Turandot", de Puccini.
ENCERRAMENTO A 2 DE AGOSTO

DAS ASSINATURAS DA TEMPO*
RADA LÍRICA INTERNACIONAL

As três assinaturas para a prO-
Jrima • temporada litica internacional,
«fuja estreia está marcada para sex-
ta-íeira, 8 de agôslo próximo — 14
recitas de assinaturas tle gala: oito
vesperais e seis sábados noturnos —
•erão impréterl velrnente encerradas
*s 17 horas de 2 de agôslo.

Adiado o concerto do
conjunto «Virtuosi

di Roma»
ísse famoso conjunto deveria es-

trear, entre nós, hoje, soh o pairo-
einio da Sociedade Pró-Arte. -Motivo
«le forca maior, porém, impede que
•e realize êsse concerto, lendo sido
o mesmo adiado para a noite de 6
de agosto, na A.B.I.

Uma segunda audição terá lugar,
üo dia 15, no mesmo local.

Conservatório Brasilei-
ro de Música

Encontram-se abertas, na secreta-
ria do C.B.M. as matrículas para o
curso de bailado que será ministrado
pela professora Edile de Vasconce-
los, que também faz parte do corpo
docente do Teatro Municipal.

As aulas obedecerão ao seguinte
horário: turma Infantil (maiores dc
6 anos) — quinta-feira, das lOh.llim
ki ilhUOm: adultos*— sextas-feiras,
das 17 ãs 18 horas.

Grêmio Wieniawski
MODIFICADO O PROGRAMA DO
CONCURSO INTERNACIONAL DE

VIOLINO

O Bureau de Informações Poloní-
ias leva ao conhecimento dos inte-
reisados que o programa do Concur-

i io Internacional de Violino Henryk
\ Wieniawski, a se realizar em dezem*
\ bro próximo, em Varsóvla, íoi llgei-
\. ramenle modificado, deixando-se ago-

ta à escolha do candidato, na se-
i .gunda etapa do concurso, um dos
1 quatro concertos abaixo discrimina-

dos:
a) Mieczyslaw Karlowicz — con-

cêrlo para violino.
b) Karol Szymanowski — Primeiro

Concerto para violino.
c) Karol Szymanowski — Segundo

Concerto para violino.
d) Henryk Wieniawski — Concerto

para violino d-moll.
Anterior.ncnte, estavam previstos

apenas os três concertos que enca-
becam a relação-

Outras informações sóbre o concur-
•o cujo Prazo de inscrições se en-
eera a 30 de setembro, podem ser
«Midas no B.I.P-. * rua General
Alcio Sout* V 61. D- l ¦

Orquestra Sinfônica
Brasileira

HANS SWAROWSKY E MARIA
AUGUSTA MENESES DE OLIVA,

NO PRÓXIMO CONCERTO
SerA realizado, no dia 9 de agôs*

lo vindouro,- às ltíli3üm, no Teatro
Municipal, o décimo concerto tia Or-
qucslra Sinfônica Brasileira, para os
seus associados da série vesperal.

Regerá êsse concerto o maestro
Hans Swarowsky, quo terá como so-
lista a pianista patrícia Maria Au-
gusla Meneses de Oliva.

O programa, lodo êle dedicado a
Beethoven, constará das seguintes
obras: 7.» Sinfonia, Conèrto u.« 4.
para piano c orquestra, e a "Ouver-
ture" Leonora n.« 3.

Música pelos Estados
SÂO PAULO
Está em organização a Orquestra

Permanente do "Angelicum" tio Bra-
sil, pelo maestro Micheli, bem como
a Academia Coral 

"dêsse 
mesmo ins-

tituto. Ambos os conjuntos se dedi-
carão à música polifónica, seiscen-
tista e •setecenlista.

 No Teatro da Cultura Artls-
tlca realizou um concerto o pianista
.Válter Gieseking.

 Realizou-se, ontem, um con-
certo pela Orquestra Sinfônica Bra-
sileira, sob u direção do maestro
Eleazar de Carvalho e a participa-
cão da pianista Madalena Taglia-
ferro, no Teatro da Cultura Artls-
tica.

 A Sociedade Cultura Artisliea
apresentou o pianista Fritz Jank.

Sob o patrocínio do Inslilulo
de Cultura Religiosa, realizaram-se
três grandes concertos para a apre-
sentação, em português, rio Oratório"Jesus Nazareno", por um coro de
200 vozes sob a regência do tm-sslro
Schneider, do Conservatório de Pór-
to Alegie.

 No Teatro Colombo, lera lu-
gar no dia 3, sob o patrocínio da
Secretaria de Educação e Cultura, o
concerto dedicado à mocidade pau-
lista, pela Orquestra Sinfônica Bra-
sileira, conduzida por Eleazar de
Carvalho.

 Visitará essa cidade o Quln-
teto de Sopro, de Paris.

PORTO ALEGRE
Fêz*se ouvir nessa cidade o pia-

nista americano Joseph Batista.
O Oríeão Riogranden.se apre-

sentou o pianista Corlol, o vlolinls-
Ia Frãncescattl e o conjunto "Vir-
tuosi tli Roma".

BELO HORIZONTE
Está em organização o "Primeiro

Festival Universitário de Arle"; que
lera uma parte dedicaria a audições
musicais e corcográficas.

 Foi inaugurada a "Academia
tle Acorrieon Mário Mascarenhas".

—.— Prossegue a Temporada Lírica.
Foi apresentada "O Rigoleto", com
Asdrúbal Lima, Diva Pietanti e Dé-
cimo Brescia, Estão anunciados "La
Koliéme" o "Mariame Bulterfly", es-
Ia com Violeta Coelho Nelo de Fiei-
las.

 A Cultura Arlislic. apresen*
lou o violinista Henryk Szering.

SALVADOR
Entre as iniciativas dn Superin-

tendência de Difusão Cultural figura
a criação para breve, de uma Dis-
coloca Pública, a primeira da Bahia.

 A Cultura AMislica rin Bahia
apresentou o conjunto "Virtuosi di
Roma".

RECIFE
A Sociedade dé Cultura Musical

apresentou o conjunto "Virtuosi dl
Roma".

JOAO PESSOA

No Teatro Sanla Hosa, realizou-
se a 35.» audição dá Escola de Mú-
sica Anlenor Navarro.

BELÉM
Sob a batuta rio maestro Rafael

Ballsta realizou-se, no Teatro ria
Paz, um concerto da Orquestra Sin-
tônica Paraense.

Concerto para os servi-
dores públicos

A Associação rios Servidores Civis
do Brasil oferecerá, depois tle ama-
nhã, no auditório do Ministério da
Educação e Saúde, ãs 21 horas, um
recital do música brasileira.

O soprano Marina Medeiros, ja
consagrado pelas platcais do Norte,
executará criações da compositorae
pianista Oriana Medeiros, sua irmã.

que a acompanhará ao pianp.

OS PRÓXIMOS
CONCERTOS

AGOSTO

SeiU-fcira, 1.» — Cantora Ma-
rina Medeiros - Ass. Servidores
Civis, às 21 horas.*

Quarta-feira, « — Pró-Arte "Vir-

tuose de Roma" — A. B. I., as
21 horas. *

Eexta-feira, R — Concerto extra-
ordinário da E. N. Música, as —
17h30m.

*
Sábado fl — O. S. K. para os

sócios — Teatro Municipal. às
16h30m. *

Sexta-feira, t» — Pró-Arte "Vir-

tuosi de Roma" — A. B. I., às
ri horas.

Jd a.iHlnalilvurnos, há dlan, quo a
carao dc diretor do Trânsito nâo
oferece atrativos, O e.nlâo major
Meneses Cortes exonerou-se, voltou
ao vtisto, saiu da vC.e; o seu colena
Ramiro Gonçalves nâo ficou, de .(cl-
to alpuin.

Entretanto, como também salien-
távamos, havia altjutím gue, 'ehqua.fl-
to isso, ambicionava o lugar — e
êsse altittcm, o nr. Edrjai' Estrela,
acaba dc ser nomeado para ocupá-la.
S. «. uclia, embora, ninguém piais
penso -assim, 'aue tem vocação para
diretor do Trânsito da cltptial da
República; e a sr. Getúlio Vargas,
depois rir; dur-llie, vor muito tem-
po, dc público, como costuma fazer,
as mais claras demonstrações do seu
desapreço, assinou -um ato duplameii-
te prejudicial: ti cidade c ao sr. Es-
Ircla, pois se a, primeira ficou sob
a ameuc-a- dc coisas dc aue jd se
libertara, o último eslá -predestinado
a, sofrer uma campanha demolidora,
no sentido dc levá-lo o mais breve
¦possivel- ao alho da rua..

Em resumo: o cargo tem para o
sr. Estrela encantos, fascinações,
magias, que os seus dois anlccesso-
res desconheceram. Ambos apenas
encontraram, ali, responsabilidades e
aborrecimentos.

Vamos esperar.
De nossa parte, como humílimo

pedestre, sõ almejamos que o sr.
Edgar Estréia, por capricho, na\o re-
vogue umas tantas medidas com. as
quais os dois majores cercaram de
algumas garantias as nossos passos,
na travessia- de pontos alé então in-
transnoníveis por quem itffo tosse
candidato a suiciãio. Continiie s. ...
a receber os seus bons vencimentos,
na, forma da sentença judiciária;
considere-se vingado com a. sua re-
integração; mas não justifique as
apreensões com que dois milhões e
tantos cariocas souberam da sua vol-
ia, cm qtte nâo acreditavam. — L.

NASCIMENTOS
O sr. Olavo Benevcnle e sra. Nadir

Guimarães Bencvente participam o nas:
cimento de seu filho OLDIR,

O casal Clóvls Batista dc Aguiar-
Rosilda Pereira do Aguiar anuncia o
nascimento de seu filho LUIS ER-
NESTO.
ANIVERSÁRIOS

l''a/.eni anns hoie:
Almirante dr. Fábio Alves dc Vas-

concelos.
Senador Georglno Avelino,Sr. Manuel Carvalho.Sr. Gentil Amado.
Dr. Claudlno Vítor do Espirito

Santo.Sr. Álvaro Penaftel.Prof. Alberto Coutinho." Sr. Alberto Padua dc Araújo.Sr. Jarbas de Carvalho.Sr. Armênio Clóvls Jouvin.Sra. Epnnina Queirós da Costa.Menina Vera Regina, filha do',sr.
Darci Azevedo Pinto e da sra. Rute
Vera da Silveira Pinto.

Fêz anos, ontem, a sra. Lelia Bra-
ga, funcionária dos Correios e Telé-
grafos.Transcorreu, ontem, a data nata-
licia da srta. Maria Lindcte Alves, fl-
lha da viúva Marln Alves Jesus.
PROCLAMAS

Estão se habilitando para casar, nas
várias circunscrlcões desta capital:

Gabriel Pinto da Silva b Teresa Lo-
pes: Antônio Marcos Alves P.ibciro e
Maria Mendes de Araújo; Sérgio dos
Sanlos e Adélla Dlnlz dos Santos;
Al.raharo Larrat e Sulamita Dray;
Elei Iuppen Pantaleão e Nazlr Barbo-
sa Lima; JoSo Rodrigues Maglna. e
Arminda de Almeida; Janos Kormoczy
e Carmem Sousa Grlmsditch; Arandl
ria Sllva Tavares ó Joanldia Vicente
Ferreira: Clemente Maria de Santiago
e lolanda Pita; .Edgar Cavalcanti de
Albuquerque e Neuzlna Olímpia Lells;
.Toabe Felipe Correia c Odete Varela
de Pinho; Fioriano de Azevedo Torres
e Mercedes Barros Marques; Rafael
Gorgot Ribas e Fernanda Sotelino Tá-
boas; Francisco Correia de Magalhães
e Rosa da Costa; Pedro Rodrigues da
Sllva e Lítcla da Sllva Ferreira; Alll-
no Dias do** Santos e Maria de Lour-
des Sousa; José Félix Monteiro e íris
da Ençarnnçãn Ferreira Lopes; Antônio
Ahrantes Correia o Iracema Vieira Du-
tra; Valdemar do Espirito Santo Go-
mes c Maria Manuela Nunes Moreira;
Osvaldo Loureiro Pais e Lídia Antu-
nes Seixas; José Wellingtnn Machario
dos Santos o Maria Silvia Teixeira;
Hugo Cruz Brandüo e Adair Gonçnl-
ves; Potil Antlorsen e Teresa Maria
do Macedo Braga; Luis Rodrigues
Marcos o Maria Augusta; José Basl-
lio Júlio o Alberlina Martins; Edgren
Teixeira Guimar.les c Vanda Raquel
Coelho Rossi; Heráclilo Alves Rodri-
gues c Celina Viana: Rui Massena de
Oliveira e Estelita do Carvalho; Valrie*
mar Ballsta Sales o Marla.ric Brito;
João Flrmino dos Santos e Maria Joa-
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NO PALÁCIO REAL DE MADRID — O embaixador bra-
sileiro »r. Rubens de Melo cumprimenta a esposa do gene-
ralíssimo Franco, durante uma recepção no Palácio Real,

 em Madrid. — (Foto U.P.). 

ná "dos Sanlos; Osvaldo Canavozes de
Oliveira e Mercedes Darls; José Pin*
to da Silva o Joana Jorge; Isidro
Gonçalves e Palmira Lina ria Sllva;
Washington de Almeida Nogueira e
Ncllna Carlota do Figueiredo; Oto Joa*
quim de Jesus q Maria da Graça Pe-
relrn; Aníbal Bavanl e Rlzete Barbo-
sa de Amorim; Orestes de Carmo e
Hilcéia Meiga; Mário Medeiros Rodri-
gues e lolanda Luclmar de Sousa; Hl-
lârlo Acloll de Freitas e Norma Pe-
reira dos Santos; Manuel Marlins e
Emllla Pereira.
CASAMENTOS

SRTA. MARIA DA CONCEIÇÃO
SANTOS RIBEIRO — SR. VÁLTER
BENEDITO DOS SANTOS — Realiza-
se, hoje, na Pretória de Nova Iguacú,
Estado do Rio, o enlace matrimonial
da srta Maria da Conceição Santos
Ribeiro, filha da sra. Alice dos San-
tos Ribeiro, com o sj\ Válter Eoncrii-
to dos Santos, filho do sr. João Be-
nedilo dos Santos.
HOMENAGENS

SR. LUIS GUIMARÃES — Por mo-
tivo do sua Inveslidura na presiden*
ela do Sindicato dos Jornalistas Pro-
fissionais será o sr. Luís Guimarães
homenageado, sábado, com um almoço,
no restaurante da A. B. I., estando
as listas de adesões nos Comitês de
Imprensa do Senado, das Câmaras e
na portaria da Casa rio Jornalista.
ALMÔÇOS

SR. MOURA.O FILHO — Realizar-
se-á, dentro de alguns dias, o almô-
co que havia sido projetado pelos aml-
gos do dr. Mourão Filho, por motivo
de sua investidura na presidência da
Câmara do Distrito Federal. ,
DIPLOMÁTICAS

SR. ELDRED D. KUPPINGER —
Acompanhado de sua esposa c filho
deixou o Rio, ontem, pela aeronave da
Braniff Airways, com destino a Was-
hington, via Mlaml, o sr. I-fldrcd D.
Kuppinger, secretário da Embaixada
dos Estados Unldos no Brasil.
«COCK-TAILS»

SINDICATO DOS MÉDICOS DOH IO
DE JANEIRO — A Diretoria do Sin-
dicato tios Médicos oferecerá aos subs-
critores de empréstimo por riehêntures,
para construção da Colônia de Férias,
dos Médicos em Arcozclo, em sua sede,
na av. Churchill 97, no próximo dia
8 de agosto, às 21 horas, um «cock-
tnlb-, por ocasião da enlrega daqueles
títulos aos que inlegralizaram os res-
pecllvos pagamentos.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA D E
PROPAGANDA — Em sun serie pró-
pria, a Associação Brasileira dc Pro*
paganda oferecerá; amanhã, ns 17 ho*
ras, um coquetel aos diretores e au-

¦ciliares da revista (Publicidade & Ne-
góclos!.. pela passagem de seu aniver-
sário tle fundação.

EXCURSÕES

EXCURSÃO AOS ESTADOS UNI-
DOS, CANADÁ E MÉXICO — Está
despertando interesse em nossos cir*
culos sociais a excursão aos Estados
Unidos, Canadá e México promovida
pelo Touring Cluhe do Brasil e a ini-
clar-sc. na segunda quinzena de agôs*
to próximo, no paquete «Brasil» da
Cia. Moore Mac Cormack. Entre as
grandes cidades e regiões a serem vi-
slladas pelos nossos patrícios, acham,
se: Nova Yorlt, Boston, cataratas do
Niagara, Detroit,' Chicago, Omaha,
Cbeyenne. Salt Lnke City, São Fran*
cisco da Califórnia; Los Angeles
(Hollywood', San Diogo, Kcnix. Grand
Canyon. Maliane, Miami, Jacksonville,
Chailcstmi, Washington, etc. nos Es*
tados Unidos; Montreal, Ottawa, To*

ronto, etc. no Canadá e Monterrey,
Cidade do México e outras, no México.
VIAJANTES

— Passageiros embarcados no Rio,
em aviões da «Cruzeiro do Sul»; para
Curitiba — Léla Marques Ferreira, Os*
valdo dos Sanlos, Aparlclo Minatti,
Bianor Novais, Phelipe Fast, Gaslão•Docol; para C. Grande — Fjdelftnio
Teixeira Coelho, Nllce Valadares Tel*
xeira Coelho, 'Regina Maria Teixeira
Coelho, Dirceu Minervlno; para Buenos
Aires — Jorge Miguel Iório, Francisco
Martin F.chevarria, Olga Elena Bas-
tias de Echevarria, Esteban ;RuecnEchavarria, Dora Paley; para P? Ale-
gre — Maria Ellsabete Vargas, Joana
Surreaux Vargas, Ivan Carlos Vascon-
celos, Lindeberg Diniz, Aliíè Diniz,
José Guilherme Krawzlék, Erly Polsl.
Oscar Schultz: para Vitória — Alber*
to Morais, Geraldo Donovan, Juracl
Magalhães, Charles Waidelli; para Re-
çife — Firmlno José Franca. Slalino
Isabel Melo rie Franca, José tíbs An-
jos, Isaura Barbosa Lima, Helder Cá-
mata; para Aracaju — Moab de Al-
buquerque Paca, Antônio Santana, Jo-
sé Bastos Frota; para Maceió —Elio
Bahia de Almeida, Darci Fabríclo de
Moura; para Cuiabá — Olinto Neves,
Gabriel Novls Neves, Constança No-
vis; para Joinville — Dhilarynar Go.
mes, Edgar Schneider.
«IM MEMORIAM»

SR. SALGADO FILHO — Fol re-
zada, ontem, na igreja Coração rie Je-
sus, uma missa pela passagem rio 2.o
aniversário rio falecimento do senador
Salgado Filho. A êsse ato religioso,
além da viúva, filhos o outros paren*
tes, compareceram o ministro "io Cor*
rela, representando o sr., Getúlio Var-
gas, sr. Segadas Viana, brigadeiro
Nero Moura, coronel Dulcldio Espirito
Santo Cardoso, sr. Osvaldo Carijó dn
Castro, sr. Artur Pires, coronel Dário
Azambuja. sr. A. Mascarenhas, sr.
Virgílio Pires de Sá, coronel Rosas,
sr. Luís Auguslo do Rego Monteiro o
outros amigos do extinto.
MISSAS

Serãn celebraria., liojc, as seguinte..:
Eurídice Basto, de Andrade — Ãs

lOhSOrn, na igreja de S. Francisco de
Paula.

Jorge Chame — Ãs 9h30m, na Igre-
Ja dc São Nlcolau.

JoS» ria Silva Mlraaria — Â.s.9h30m,
na igrejn de Santo Antônio.

Dr. Odilon Oon.es l>nmingties — As
íi horas, na Igreja de N, S. do Ro*
sário.

• Aqullina Caçador — Ãs f> horas, nn
igreja rir- N. S. das Dores.

Antônio de Sousa Carvalho — As lfl
horas, na igreja de S. Francisco d»
Paula.

José T_tií_i Ramalho — As 9h30m. nn
igreja di_ N S. da Conceição * Boa
Morte.

SENHORAS IDOSAS
Aceitam-se para internações e trata-
mentn a preços módicos na Casa de

Saúde Süo Luis. Telefone: 48-(l!W(l.

PULGAS ? • • •
SERVIÇO IJEDETAN

Extinção e imunização radical
contra insetos, « meses, de
Garantia.

52-5555
TELEFONE E PECA ORÇAMENTO

SEM COMI-KOMISSO

FAÇA SEUS DEPÓSITOS
NA .

CASA BANCÁRIA
PROLAR S. A.
HOKARH. DAS U A» í. HO-

RAS — CNINTEKKUPTO

RUA 7 Dt SETEMBRO, 99

TAPEÇARIA
SANTA TERESINHA

TMonc^K
AAO0ASi

CATETE COPACABANA T13UCA

CLÍNICA DE SENHORAS
DR. OSMOND PAUL COX
ESPECIALISTA EiM MOLÉSTIAS DE SENHORAS

TARTOS — DISTÚRBIOS MENSTRUAIS

Cons: •— Avenida Rio Branco, 116 — Sala 1.108.
Segundas, quartas e sextas-íeiras, das.S às 12 horas — Terças.
e «íuintas, das 14 ãs 18 horas. --Te!.: 2!í-75fl.!. Residência: 27-7(100.
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Caixas para Rádio e
Toca-discos

Desde CrS 350,00 — Kústico Cri

1.200,00 — Colonial: Cr$ 1.200,00.

Todo» os estilos aos melhore-

preço»

Rádio Trueco
KUA VISCONDE RM) BKANÇ.I

35 __ l.v — TEI-.: 22-9435 e
32-3401

GRANDE ORGANIZAÇÃO EUROPÉIA
DE VENDA DE MEIAS PROCURA,

SOBRETUDO PARA

S.A. Atlântida Imobiliária e Mercantil
SAO PAULO Kua Xavier de Toledo, 140 4» andar

Agência Geral e Procuradoria do Distrito Federal e Esta
Minas e Kio de Janeiro — Av. Presidente Vargas, 1.029 — 1'-'

Sorteio da Loteria* Federal, de 30-7-1952.

1», 2», 3", 1' e i." prêmios: 2352!» — 1872

SÊK1E «A» e «II»
1' i-i'ôn.io 
21' premio, aprox

3" prêmio 
4'' prêmio ,.
5'' prêmio 

725.ÍÍ1
(7252S
(72530

2529
529

2

21030 — 8940

SÉS-UE «C»
1" premio
2'-' prêmio
3V prêmio
4" prêmio
5'* prêmio
6» prêmio

dos de
antlar

2IÍ14.-Í.

72529
30872
40630
45940
2529
529

Avisa-se que tis pagamentos das mensalidades devem ser efetua-
dos na sede (lil Agência Oeral, até a véspera do' dia do sorteio,

pelos prestuiiiistus, quando o cobrador nSo fôr cobrar.

VISTO: — ARINO MEIRELES — Fiscal Federal.

A DIRETORIA

Meias de 100% Perlon
fabricadas em GRANDE ESCALA na Alemanha, rela-

ções com firma importadora conceituada ou com indivi-

dualidade excelentemente relacionada há anos com a

clientela respectiva, sobretudo com grandes armazéns,

vendedores por grosso e lojas de primeira categoria, que

se encarregaria da sua REPRESENTAÇÃO GERAL, as-

sim como também com casas bancárias dispostas a co-

operai- na importação para o Brasil. Escrevei para o

N* 8091 William Wilkens Werbung, Frankfurt-Main.
Alte Gasse, 16, Alemanha.

Senhoras * * *
LEITURA DE INTERESSE PARA A MULHER

* * +Senhòritas
1.-—¦ A quadrinha.de hoje

Se, ao ver-te, me fiz cativo,

Tornei-me cego também,

Pois, pela estrada que siga,

Kqo posso ver mais ninguém.

Nilo Apurecldo Plnlp

2. — Tome nota

Varn eliminar de nm vestido

uma mancha dc et-iiermacete, dá

ótimo resultado o áicool, assim

como » sumo de limão, a agitar*

rás e mesmo a água de Colfinla.

3. — Pensamentos
E' ¦ impossível viver de modo

agradável, sem o escudo da pru-
dência. — BON A.

—O— .
Os olhos da vaidade são lentes

que uitmentam os objetos mais |ie-
qnenos. — -SEdUIt.

.-O— *<
A única moeda, verdadeiramente

boVi e pela qual convém trocar tô-
das as rcslantes é a sabedoria. —
PLATÃO.

4, — Elegância
olho., sãos querem dizer olhos

formosos. Todas as noites, iior-
tanto, devem ser eles lavados cul-
dadosnmente rom água de «ai lm-
rivada ou alguma loção especial-
mente preparada para tal uso.
Isso descansa, estimula e furta-
tece; a vista, ao mesmo tempo que
a limpa.

lli
f tf ir i \ ;>i. |

PARA A TARDE. — Em tecido
dc fust-âo branco, este vestido tem
pespontos nos dois bolsos Internos
em diagonal e. na gola. As man-

gas sâo curtas, sem, punhos.

DUAS PECAS. — Blusa e sala
em cór clara, para os dias quen-
les. A blusa tem a gola em V,
corn mangas curtas, sem punhos
e -«echariw». A saia è /i.fo, coitx

dois grandes bolsos laterais.

=-= 5. — Boas maneiras í 7. — Convém saber m

Nõo é correto qne uma jovem
panha excessivo entitslusiiia e calor
em sim conversa com ò noivo de

¦ uma amiga. JTal atitude, pode ser.
interpretada erroneamente; c deve-
mos sempre ter muito em conta o
conceito que possamos merecer dos
demais.

6. — Conselho-

NSo se esqueçam destas pala-
vias de Nlçolaa Avellaneda: cO 11-
vro 6 ensino e exemplo: é luz e
revelação; sustem e dirige as voca-
ções nascentes,.que buscam seu ca-
miiiho através das sombras rio es-
pfrito, ou das diliculdades da
vidas.

Joana Olivier Beauva/, atri.3
francesa, nasceu em 16111. lira
dotada dn grande poder nrtistic.),
o que entusiasmou a Mollere,
qttauilo êste a conheceu. Toi tal a
sua admiração por Joana Heauval,
quo a convidou para tomar oarte
na companhia dos comediantes rin
rei, na qual obteve ela os mais
calorosos aplausos.

Seja artista,
zinha

na cio-

BALAS DE COCO CRUAS: ¦—¦ =

Uma colher de coco ralado, duas SS

colheres de açúcar, uma clara de

ovo. Misture bem, faça as boli-

nhas, coloque sabre cada uma de-

las um cravo e teve-as a secar
oo sol.

9.— Esta tem graça? 2E
O ESCRITOR! — Conhece o meu __l

íilljmo livro? =2
A. DONA DA CASA! — Claro

que conheço! Tem uma capa ver-
de, nâo tem'/...

PARA iVEXINÀ. — Simples e fri-
cll de ser feito, (slo vestida é lo-
da obotoada na frente. As man-
gas sâa três quartos, com puil.103

apertados o justas.

10. — Curiosidade .
O carlno dc vlsllas também lem

a sun linguagem convencional: do-

brado na ponta superior da cs-

querdit, significa «fcllcllacües»! na

ponta superior da direita, «visi-

ta»; na ponla Inferior da esqtter-

da, «npresenliKâo»; e na ponta

Inferior da direita, «pêsames»,

Todas as leitoras podem eu-
laborar nesta seção, tendo em
vista a forma sucinta com que
a apresentado cada um dos
seua assuntos.

jj dos P^ljf V^CKcC* V ^
doces wv"3!) I íiO^"^DE COCO Jü5^==4 fj A^AV -

\M--W3-.W ^/^qC \uJ/////y riu/ Pter*** I
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MASSAGENS - FISIOTERAPIA - RADI0SC0PIA
ondas Ultra-ciu-tas — Lllra-violeta — Infra-vermelho — Banhos sulfurosos

f. .raaosos — rubagens — Nchulizacõcs — lonizacôes — «inãstlr».t.LINHIA UO DR. ANTÔNIO MONIKKA
Médico» especializados - tllinica geral - Doenças de senhoras — Operações

— Doenças da pele — Ketirada dc pelns pnr elctrolise
SEKVICO DK MASSAliENS RSPKtlíAUKAUAS PAKA SKNHOKAS

Knglish spoken — Man spricbl dcittsch — SI parla Italiano.
Itua Barflu de Ipanema. IH — Copacabana — Tel.: 47-17.3.

DOENÇAS E TUMORES DO SEIO
DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER. TRANSILU-

MINAÇÃO. TRATAMENTO CIRÚRGICO.

Dr. Renato Clark Bacellar
Assistente da Fac. Nac. de Medicina

Av. 13 de Maio, 23. Edifício Darke, 3' andar, Salas
330 e 331. Tel : 42-1708. Marcar horas, das 8 às 11

 e entre 13 e 18 horas. —
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DR. SALLES SOARES
CLINICA E CIBÜKGIA DK SENHORAS _ PARTOS

Kua México, 21 — 12» atiüar - Sala 1.201 — Tels.: fi2*laol e „8-«07S.
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AVISOS FÚNEBRES

Cecília Maria dos Santos Souza
Professora Municipal Aposentada

(FALECIMENTO)
Cel. Cirurgião-dentista Alberto dn Fonseca e

Souza e seus filhos Aley e Aldy comunicam mui p«-
sarosos, o falecimento de sua querida esposa e mãe
-— CECÍLIA — convidando os parentes e amigos

para assistirem o seu sepultamento, hoje, quinta-feira, dia
31, às 16 horas, saindo o féretro da Capela Real Grandesa»,
para o cemitério de São João Batista.

VIUVA SANTOS LOBO
(Joaninha)

(MISSA DE :iADIA)

Emilia dos Santos Lobo (Mila), Maurilio dos
Santos Lobo, Antônio Rothier Duarte, senhora e
filhas e Enzo Filguciras convidam os parentes e ami-
gos para assistirem à missa de sétimo dia .que por

alma de sua saudosa e querida mãe e avó, mandam celebrar
amanhã, dia 1", às 9h30m, no altar-mor da igreja de N. S.
da Conceição da Boa Morte, na rua do Rosário, esquina
de avenida.

SEBASTIÃO PEREIRA-
(MISSA DE 2? ANIVERSÁRIO)

Lourdes Pereira, Maria da Conceição Pereira,
Antônio Pereira, senhora e filhos convidam parenies
e amigos de Sebastião* Pereira, para assistirem à
missa, que por sua alma, farão rezar na Catedral

Metropolitana (praça 15 de Novembro) na sexta-feira, dia
ll! de agosto, às 8 horas.

DR. BELISARIO TAVORÃ
Em sufrágio da boníssima alma de seu sempre pran-

teado esposo, pai, sogro e avô DR. BELISARIO FERNAN-
DES DA SILVA TÁVORA, Maria Joanna de Hollanda
Fernandes Távora, seus filhos, genros, nora e netos, fazem
celebrar missas, hoje, quinta-feira, dia 81, de quinto
aniversário do seu falecimento, às 0 horas, na Matriz de

Nossa Senhora da Candelária.

Roger Âsiiré Lacoste
(MISSA DE 7? DIA)

Adelia Lacoste, Emilio Lacoste e senhora, Nini e
Solange Lacoste agradecem sensibilizados as mani-
festações de pesar recebidas pelo falecimento do seu

querido esposo, irmão e cunhado e convidam os
demais parentes e amigos para assistirem à missa de sétimo
dia que em sufrágio de sua bondosa alma, farão celebrar,
às 11 horas de sábado, dia % de agosto, no altar-mor da
igreja da Candelária, confessando-se, desde já, agradecidos
n todos os que comparecerem a êsse ato de fé cristã.

Carlos Pinto Rodrigues Collares
(MISSA D E7' DIA)

Leonidia Collares e seus irmãos menores (au-
sentes) participam o falecimento de seu pai -- CAR-
LOS — ocorrido no dia 23 do corrente em Manaus
é convidam os parentes, e amigos para assistirem

à missa que por sua alma mandarão rezar no dia 1 de

agosto, no altar-mor da Igreja de Santa Luzia, as 9 horas.

ÍU FfflREIRiUÃVK
(FALECIMENTO)

Viúva, cunhados e sobrinhos comunicam aos
demais parentes e amigos o ^cúnèrrt^^prw^
teado esposo, cunhado e tio, QUINTINO FERREIRA
TAVARES, ocorrido ontem e convidam a todos para

o seu sepultamento, hoje, às 16 horas, no cemitério de Ca-

tumby, saindo o féretro da rua 2 de Maio, 544.

Quintino Ferreira Tavares
(FALECIMENTO)

Munidas Brasil S.A. Industrial e
Comercial, comunica aos seus fregueses
e amigos o falecimento, ontem, do seu
colaborador e grande amigo QUINTINO

FERREIRA TAVARES, convidando a todos
para o seu sepultamento, a realizar-se, hoje,
quinta-feira, dia 31, no cemitério de Catumbi,
às 16 horas, saindo o féretro da rua 2 de
Maio, 544.

Quintino Ferreira Tavares
(FALECIMENTO)

Dianda, Lopez & Cia. Ltda. comu-
nica aos seus fregueses e amigos o fale-
cimento, ontem, do seu procurador e
grande amigo QUINTINO FERREIRA

TAVARES, convidando a todos para o seu
sepultamento, a realizar-se hoje, quinta-feira,
dia 31, no cemitério de Catumbi, às 16 horas,
saindo o féretro da rua 2 de Maio, 544

MANOEL GOMES BARBOSA
(FALECIMENTO)

Berengere Gomes Barbosa, seus
filhos Abelardo, Carlos, Bartira, Yara e
Zélia, seu genro Júlio Ferreira, Maria
Gomes Barbosa, José Pereira Lira, se-

nhora e filhos, Theophilo de Andrade Lira e se-
nhora, Antônio Pereira Lira comunicam aos
parentes e amigos o falecimento do seu querido
e saudoso esposo, pai, sogro, irmão, cunhado e
tio MANOEL, ocorrido ontem, às 13 horas, de-
vendo o enterro realizar-se no cemitério de São
João Batista, às 10 horas, de hoje, saindo o fé-
retro da capela Kea-1 Gra-aá&za.

>

Diário Escolar
Curso' de Orientação

Psico-Pedagógica
Acham-ue abertas matrículas para êste

curso na Sociedade FeKtalozzi do Brasil,
k rua Gustavo Sampaio, n» 29 —
Leme.

Os candidatos devem ter o Curso Se-
cundário completo ou curso de Assisten-
cl» Social ou de Instituto - de Educa-
cao.

O curso funcionará »em tempo integral,
de 10 de agosto a 20 de dezembro.

RÁDIO

Faculdade Nacional de
Medicina

DIRETÓRIO ACADÊMICO
FESTA DO TERMÔMETRO — O pre-

sidente da Comissão de Festa do Ter-
môm«tro convoca os membros da mes-
ma para uma reunião a realizar-se hoj»
às 20 horas na Maternidade Escola.

Associação Brasileira
de Educação

Na próxima segunda-feira, »1 de agôs*
to, será iniciada na seci<> desta Associa-
Çfio, lm dèzesete e mela lioras, uma sério
d.j conferências em torno du lcl <le di-
retrizes e bases da educação nacional.
Falara o dr. Paulo Sá sobre «Necessldn-
«le de experimentação na organização do
ensino*. A 11 de agflsto, falarão os drs.
Anísio Teixeira e Osvaldo Trigueiro, o
primeiro sôbrc <- A educação e a unida*
de nacionai» e o segundo sobre «O re-
íTime federativo e á educação*. A 18
rte agosto, o dr. Lourenco Filho pro-nunciará uma conferência sobre «A es*
truUirn administrativa e tícniea de edu*
cação.», e a 25 o dr. Coalho e Sousa
sObre *0 que tem feito a iniciativa es*
tadual pelo progresso do ensino no Bra.
sil»: série será encerrada pelo dr. Nél*
son Romero, a 1» de settmbro, com uma
éxposiçio visando «ReflexOes sfthre de-
bates em torno do projeto da lei sobro
diretrizes e bases dR educação nacio-
nal»,

Recital artístico na Fa-
culdade Nacional de

Filosofia
Os Diretórios Acadêmicos das Fa-

culdades Nacionais de Arquitetura e
de Filosofia faraó realizar no dia '2
de agOsto, ás 20h30m, no salão da Fa-
cuidado Nacional de Filosofia, um re-
citai lírico oferecido aos universitários
das referidas Faculdades.

Êsse recital contará com a colabo-
ração de artistas do Teatro Municipal
do Rio de .lanelro, devendo finalizai'
o programa uma seleção, a caráter,
da ópera "Cavalleria Rustlcana", de
Máscúgni".

Colmeia de Pintores
do Brasil

A Colmeia, do Pintores do Brasil,
prosseguino no seu programa rie ensino
gratuito e de difusão de artes piás-
tlcas no Brasil, iniciará, dentro em
pouco, suas atividades no departamen-
to ílumníense, com aulas todos os sá-
bados, em Niterói.

Por outro lado, prossegue a Colmeia
nos seus preparativos para a exposi-
cão que será efetuada no Consistório
da igreja de N. S. do Glória do
Outeiro, para a qual ainda estão son-
do recebidas inscrições.

.A»-*.T

Construído um grande
ginásio em Paulo

Afonso
JA SE ENCONTRA EM FUNCIONA-

MENTO O EXTERNATO DO
EDUCANDÁRIO

Com o objetivo de proporcionar en-
sino secundário gratuito ao maior nú*
mero possível de jovens nordestinos,
vem de ser ci.nstruído em Paulo Afon-
so amplo e moderno edificio destinado
a um ginásio, por iniciativa de uma
Fundação da qual faz parte n Compa-
nlüa Hidrelétrica do São Francisco. O
respectivo externato já se enconti*a fun-
«•ionando, dotado do necessário equipa-
mento graças a donativos diversos, in-
clusive do Ministério da Educação, que
forneceu as carteiras pnra os alunos,
tendo os governos da Bahia. Sergipe,
Alagoas e Pernambuco prometido sub-
vençôes pam o custeio das despesas
da manutenção,

PRÉ-VESTIBULAR PARA
FACULDADE NACIONAL

DE DIREITO
Início «fle aulas, Informações, 17

às 10 hs. Álvaro Alvim ai,
sala 1501

'ii

(ConcluBRo «la 8.» íég., I.» secSo)
mit.idn pela Rádio Foguete Pinto ama
mesa redonda sobre o divórcio, sob os
auspícios do Departamento de Difusão
Cultural.
Programas para hoje

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
(PRA—2)

«.OB — Marchas 6.15 — Hora da gl-
náutica. 8.66 — MVisioa popular bra-
sileira. 7 — Rádio-Jorna.. 7.15 - Mú-
sica das Américas. 7.30 — Colégio do
ar. 11.30 — Música ligeira. 12.OB —
O dia de hoje há muitos anos. 13.10
—» Música para o almoço. 13 — Rádio-
jornal. 13.10 — Solos de piano. 13.30

Mensagem de esperança 14 — Mú-
nica de bailados. 14.30 — Ao redor do
mundo (Estado.» Unidos). 15 — Música
de todos os tempos. 16 — Variedades.
18.30 — Trechos de óperas. 17 — Cin-
co minutos na vida que passa. 17.05

Fantasias musicais. 17.15 — Atua»
Hdades universitárias. 17.30 — Cine-
música 18 — Colégio do ar. 10 30 —
A voz do Brasil. 20 — Música, apenas
múslcn. 20.25 — Aconteceu certa vez..,
SO 30 — Recital da cantora Marieta
Lopes de Sousa. 21 — Londres informa.
31 15 — Interlúdio. 21.30 — Passeio
literário. 22 — Música e tempo. 22.50
Atualidades brasileiras.

RADIO ROQUETE PINTO
(PRD—5)

8.05 — Curso de Português, 8.30 —
Jornal. S — Oal Paris. 9.30 — A voj
do bem. 10 — A hora do lar. 11 —
Variedades musicais. 12 — Vesperal sin-
tônico. 14 — Brinquedos. 15 — Sessão
da Câmara dos Vereadores. 17.30 —
Música selecionada. 18 — Ave-Marla.

Trechos líricos. 18.30 — Proteja a
sua saúde. 18.35 — Música para or-
questra. 19 — Atividades da Prefeltu-
ra. 19.15 — Intermezzo. 19.30 — A
voz do Brasil. 20 — Resumo do notl-
ciárlo da BBC, 20.25 — Juventude nu.
sieal. 30.30 — Música e poesia. 2? —
Transmissão, diretamente rio Assírio,
no Teatro Municipal, da mesa redonda
sobre o divórcio,

RADIO TUPI
(PRG—8)

18 horas — Música romântica. 18.15
Brasil a dentre. 18,30 — Disco Jó-

quei. 18.45 — Suplemento musical.
18.55 — Boa noite para você. 19 — ü
Cacique informa. 19.05 — Rádio es-
portes. 19.20 —• Cidade em revista.
19.30 — A voz do Brasil. 20 — Len-
das universais. 20.30 — Audição de VI-
cente Celestino. 21 — Nos bastidores
do mundo. 21.05 — üm dia na <ei»-a.
21.30 — Audição de Luis GonzagH.
22 — O Cacique Informa. 22.05 — Pro-
grama de boleros. 22.30 — Grande Jor-
nal Tupi 33.30 — Reprise: Faltava o
rádio na história. 24 — Tangos à mel»
noite. 0.30 — Primeiras do dia.

RADIO TAMOIO
(PRB—7)

18 horas — Oração da Ave-Maria. —>
18.10 -- Sociais. 18.30 -— Hora da
saudade. 18 45 — Ubirajara, o marca
61ho. 19 — Aventuras do Capitão Atlas.
19.15 — Jaguar, o terror dos detetives.
19.30 — A voz do Brasil. 20 No
mundo do baião. 20.25 — Os porr.bi»
nhos da Favela. 20.30 — Corações em
festa. 21 — Pausa para meditação.
21.35 — Diário da Metrópole. 21.30 —
O baião em sua casa, com Luis Gon-
zaga. 22 — Salão Grená. 22.30 — Cas-
sino da Chacrinha.

RADIO CLUBE
(PRA—3)

1? horas — Meditação. 18.10 — O
cartaz do dia 18.25 — Onda esportiva,
19,02 — Os filhos dn noite, novela do
I. Ribeiro 10.30 — A voz do Brasil.
20 — Na hora H. 20.15 — A canção
do dia. 20.20 — Seleções. 20.30 —
Baionando. 21.02 — Noites napollta-
nas. 21.30 — O poeta do castelo. 22.02

Ao som das serenatas, 22.30 — Re-
cordando os bons tempos. 23.02 — Nol-
tes de Monte Cario 23.30 — Fernandes
Quadra. 23.5P — O mundo em 4 minu-
tos. 0.02 — A noite é nossa.

RADIO GLOBO
(PRE—3)

18 horas • Ave Maria — Suplemen*
to musical. 18.30 — Gravações, Thesau-
rus. 18.45 — Novela "Sangue vienen-
se", original de Sérgio Roberto. 19 —
Noticiário. 19.05 — Esportes, comen-
tários de Luis Mendes. 19.25 -— Ivter-
mezzo musical. 10.30 — A voz do B»a-
¦11', 20 — Sociais infantis. 20.05 —
Boletim Olímpico diretamente rie Hei-
sinki, na palavra de Raul Bruninl u
Benjamin Wrishr. 20.20 — Suplemento
musical. 20 30 -— Novela "Quando a
noite desce"; original de Leopoldo Fer-
relra. 21 — Aa canção da noite, com
Miguel Gustavo. 21 06 -- Suplemento
musical. 21.35 — Boa noite, excelência,
22.10 — Noticiário. 22.15 — Conversa
em família 23.30 — As mais bolas
paginas, 24 — Grande noticiário. 0.30

Últimos acordes.
RADIO VERA CRUZ

(PRE—2)
18 horas — Saudação Angélica. H.10

Crepúsculo 18.45 — Noticiário es-
portivo. 19 — A voz dos paises do
lingua árabe. 19.30 — A voz do Bra-
sil (A. Nacional). 20 — Samba e ou-
trás eolsns. 22.55 — Oração e encer*
ramento.

F^tílO GUANABARA
(PRC—8)

nal. 19 -- Seleções espiritualistas. —
19.30 — A voz dc.Brasil. 30 — Rondo
dos Cavalôes, comentário de Iná rie Mo*
rais. 20.05 — Tangos e boleros. TO.30

Astros e ostras, comentário de Be*
nedito Mergulhão. 20 40 - Recital do
Zé Gonzaga 21 ~ Festa do baifio. —
21 30 — Espelho de Portugal. 21.BF —
Repórter Guanabara. 22 — Vitrine so*
nora. 23 — Boite. 23.45 — Rédlo-
jornal Guanabara,

RADIO MAYRINK VEIGA
(PRA—0)

18 horas — Programa .com Araci de
Almeida, Zé e 2!ilda, Gracinha é Jaci
Laci. 10.50 — Galho de urtiga. 18.65

Correspondente 10.05 — Esportes.
19 30 — A voz do Brasil. 20 — Audi-
ção de Joaquim Pereira. 20.24 — An
últimas 20 25 — Jorge Murad. 30.30

O bonde SSo Januário. 21 — Nove-
la. 21.24 — As últimas. -- Pftglnas
cariocas. 21.30 — Eu cra assim, fi-
quei assim. 21.55 — Correspondente,
22 — Comentários de Gilson Amado,
lidos por César Ladeira. 22.15 — Mo»
mento político 32 30 — Conversa em
familla. 24 — O mundo em sua casa.

30 —• Música 1 — Programação da
madrugada.

EMISSORA CONTINENTAL
(PRD—g)

18 horas — Repórter Carioca. 18.48
Resenhe, esportiva fluminense ID.OS
Flagrantes da cidade — Notas r co»

mentárlos dc turfe. 19.25 — Automó»
bilismo. 20 05 — Marcha o esporte.
20.45 — Patos em foco. 21 — Cr»rri-
das noturnas da Gávea. 23.10 - Úl*
tima edição de rádio esportes Gaglia*
no Neto. 23.30 — Boite dos 1.030,

— Boite Casa Blanca. 1.30 — Pe*
numbra.

RADIO CRUZEIRO DO SUL
(PRD—2)

18 horas — Parada musical. 18.30
Flagrantes da cidade. 18.40 — A

Pátria para Cristo. 18.55 — Diário do
ar. 19 — Rádio melodias. 20 — Fcs»
ti vais. 20.30 —• Fatos em foco. 30.33

Acontece cada uma. 21 — Corridas
noturnas da Gávea.

BRITISfl BROADCA9TINQ
(BBC - Londres)

20 horas - Sumário das noticias —
Sumário dos programas -- Rádio-pano»
rama. 30. Ü2 — Interlúdio musical.
20.30 — Comentário de Aimberê. 20.45

A pedido do ouvinte (discos). 31 —
Noticiário.

MULHERES CONTAM SUA VIDA
(Conclusa» da t.* irógina)

final da escalada ê que é di-
flcil. • 

'
Mas qual a sua maior emo-

çfio até hoje?
Nao analiso emoções nem

sensações.
Georgete atalha a conversa .

Eu adoro o perigo, (Josto é
de vencer obstáculos.

Francês, que é 
' européia e

vem fazendo alpinismo desde a
Áustria, seu pais, diz :

Gosto do montanhismo por-
que acho c,ue êle dá, inclusi-
ve, uma mentalidade livre'. No
alpinismo não há lugar para
egojsmos. \

Uona Olga, mesmo evonversan»
do, age como gula. Como é «»s-
guia. leve, sem musculatura,
pergunto se ser guia não neces-
sita força.

Não. O papel da guia real-
mente é';máis próprio para no»
mens, mas uma mulher também,
pode realizá-lo a. contento. Nào
ê necessário forca mas sim co-
nliec.mentos e sentido «ie respon-
sabilidade.

MONTANHISMO NO
BRASIL.

Helena Precassl, uma Italiana
bonita, entra pela conversa dl»
zenoc :

Adoro o alpinismo. As mon-
tan nas do Brasil oferecem as
mesmas sensaçi^es das da (tá-
Ua, mas para mim as daqui
são melhores pelas caracterlstl-
cas vegetais.

D. Olga, continua contando;
O montanhismo do Brasil é

mais difícil porque lutamos com
a inconstância, do cJima e tam-
bém com a elevação da témpe-
ratura,

Para ser montanhista do Cen-
tro, uma pessoa primeiro vai a
exame médico e. depois de pas-
sar por êle, começa galgando
montanhas msis fáceis ou me-
nores: o Pão de Açúcar, para

Sessões extraordinárias por mais...

VELÓRIO: 29-3353
SÃO THIAGO

S. JUDAS TADEIJ
SÃO SEBASTIÃO

Em frente ao
Cemit. de Inhaúma.

1* horas — cancioneiro internado-

Loteria Federal

T

Agradecimento
A familia de Humberto Contar-

dn impossibilitada de agradecer

pessoalmente a todos aqueles que
por telegramas, cartas, e pessoal,
mente manifestaram seu pesar pelo
falecimento de seu inesquecível fi-
lho Hélio, vêm por intermédio dês-
te apresentar f,eu profundo reco-
nheclmcnto.

RESUMO DOS PRÊMIOS DA TM-
TERIA NO 173 EXTRAÍDA EM 30

DE JULHO OE JB53:
Cr$ 2.000.000,00
Bahia

Cr!5 1.000.000,00

Cr$ 400.000,00 —

200.000,00 —

100,000,00

23529 -
Salvador

1872 -
S. Paulo

21630 •
Rio

8940 — CrS
.$. Paulo

26145 — Cr?
Rio

E duas -aproximações (23528 e
23530) com CrS 50.000,00 cada
uma: mais 8 prêmios de CrS . ..
20.000.00; 25 de CrS lO.OOO.OOá 40
de Cr.S 5.000,00; 65 de CrS 
3.000,00; 113 de CrS 2.000,00; 321
de Cr$ 1.0CO.OO: 1.440 de CrS ...
500,00 para -os bilhetes terminados
com os dois últimos »alKar!smo.*. do
2» ro 50 prêmios e 3.600 de CrS
400,00 pnra os bilhetes terminados
em — 9.

MARIA FRANCA BASTOS
(MISSA DE 30? DIA)

José França Bastos e esposa (ausentes), Lu<*ia
Bastos Prina, esposo e filhos, Marina Bastos Pereiva,
esposo e filhos convidam seus parentes e amigos
para a missa de 30? dia de sua irmã, cunhada e lia,

que mandam celebrar amanhã, sexta-feira, dia l9, às 9h30m
i-ip capela de Nossa Senhora das Vitórias na igreja de São
Francisco de Paula. Desde já agradecem aos que compa-
rteerem a êsse ato religioso.

(ConcIusAo <la 1.» tóKina)
ACUSADO O SECRETARIO DE

FINANÇAS
No expediente, o sr. Couto e

Sousa criticou o secretário de
Finanças, acusando-o de estar
atrasando, dellberadamente, a
conclusão das obras do conjun-
to residencial da ilha de Pa-
quela, sob a alegação de que a
construç&o vira quebrar a nar-
monla e o efeito paisagístico da-
quêle recanto rta Guanabara,
não obstante ter sido teita con-
correndo, assinado o contrato e
ò Tribunal dc Contas determina-
do o registro. Declarou, ainda,
o orador que certamente o se-
cretário de Finanças prefere a
beleza da praia da Moreninha
com a ostentação de barracos
Infectos e miseráveis onde mo-
ram, em média, 10 pessoas.
ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

DF TEATROS
Foi apresentado pelo sr. JGu

Uo Catalano projeto de lei .js-
tabelecendo a competência do
Departamento (ie Difusão Cultu-
ral para orientar e fiscalizar os
teatros que recebam subvenção
da Preíêltura'-. O Departamento
ficaria, tamhém. encarregado de
estabelecer preços de ingressos,
assim como de nprovar a esco-
lha das peças.

' NOTICIAS DIVERSAS
SECRETARIA DE ADMINIS-

TRACÀO — O sr. Afonso Se-
greto Sobrinho voltou a atacar
o secretário de Administração,
sr. Wagner Estelita, a propósl-
to ria nomeação do discotecário
da Rádio Roquete Pinto e de
outros atos pratlrados pelo De-
partamento do Pessoal. A res-
peito daquela nomeação, referiu-
se o orador ao artigo do nosso
critico radiofônico, sr. Aluisio
Rocha, publicado no dia 26 de
julho.

TRÂNSITO — Foi aprovado
um voto de congratulações do
sr. Cotrim Neto ao sr. Edgar
Estrela pela sua recondução a
direção do Serviço de Trânsito.

HOSPITAL JESUS — Foi, ain-
da, votada uma mensagem de
louvor, sugerida pela sra. Ligia
Lessa Bastos, no Hospital Jesus,
pelo transcurso do 17.*?, anlver-
sário de suu fundação.

PROTESTO — Formulou o sr.
Antenor Marques um protesto
contra violências de que têm
sido vítimas servidores do Ar-
senal de Marinha que estão lu-
tando em prol do aumento de
vencimentos dos funcionários pú-
blicos.

CALÇAMENTO DE RUAS —'
O sr. Mourão Filho solicitou
verbas para calçamento das ruas
da Proclamação, João Torquato,
Capitão Bragança e Vieira Fer-
reira, tôdas em Bonsucesso.

UTILIDADE PÚBLICA — Em
beneficio do «Barros Filho F.
C», apresentou o sr. Hiram Du-
tra projeto concedendo-lhe títu-
lo de utiltdade pública.

MENOR DESAMPARADO —
Pelo sr. Edgar de Carvalho, foi
sugerida a Inclusão de verbas
de 22 milhões de cruzeiros no
Orçamento para atender ao pro-
blema dos menores desampara-
dos. em Idade de frequentar Jnr.
dlm da Infíincia, e construção
d-», escolas prlmarias-aítesanàtos.

JUBILAÇAO DE PROFESSO-
RES — A sra. Ligia Lessa Bas-
tos solicitou ao prefeito despa-
char vários requerimentos dc
professores que há meses piei-
teanim jubllação de acordo com
o disposto na Lei n. fi65, de 30
de novembro de 1951.

EXPOSIÇÃO DE PINTURA —»

Bob o patrocínio do dr. Giorda-
no B. Eceher, embaixador plenl-
potenciário da República do
Uruguai, será inaugurada, no
próximo dia 4, às lVh30m. no
salão nobre da Câmara Munici-
pai, a exposição de pintura de
Allserls, membro da representa-
Cão diplomática uruguaia no
Brasil. Para o ato de abertura
do salão, a Mesa da Câmara
está expedindo convites êb-
pecials.

dona Olga, deve ser sempre 8
primeira escalada. As excursões
se realizam quase todos os do»
mingos. Saem d«3 madrugada,
às vêzês: o guia marca o ho-
rário, programa a ida a a vol-
ta. Tudo tom que sair Uite.ça*
mente de acordo com a proiíra-
mação traçada. O guia, que ja
conhece o tempo que uai gas-
tar para a subida e a iescida,
deve conhecer também a tem-
peratura que vai encontrar.

O DEDO DE DEUS

Eu havia já reparado que o
Dedo de Deus é importantíssi-
mo para o montanhismo brasi-
leiro. Leio mesmo num cartaz:
«Dedo de Deus, orgulho do oi-
pinismo indígena»; em fotos
pelas paredes, as comemorações
que o Centro dos Excursionis-
tas promoveu em junho passa-
do pelo 40'' aniversário da con-
quista do Dedo de Deus. Uma
mulher — Luzia V. Tomas —
em 1933, foi o primeiro elemen-
to feminino a galgar essa mon-
tanha e o memorável feito lhe
valeu uma medalha. «A impor-
tância do Dedo de Deus é tanto
que se considera a Montanha-
Símbolo do Centro dos Excur-
sionistas, figurando em seu es-
cudo desde 1931, e apesar <le
outras escaladas a superar em
dificuldades e perigos, continua
sendo a excursão de classe, a
excursão de honra do CEB»,
diz o sr. Antônio Ivo Pereira,
vice-presidente do Centro.

Vinte e duas mulheres esca-
laram até hoje a Montanha-
Simbolo, sendo que Rosa Líf-
chitz já realizou essa proeza
sete vezes; Olga Braga, três;
Elizabeth Gerlinger, Elza Lima
Monerat, Erna Gungner, Hele-
na Mayerjoger, Lais Domin-
gues, Vera Leal Barroso, duas
vezes. São estas as recordistas
de excursões ao Dedo de Deus.
MAIORIA DE BRASILEIRAS

A maioria das montanhistas
femininas do Centro é brasilei-
ra e quase tôdas trabalham pa-
ra viver: são professoras, fun-
cionárias públicas, comerciárias,
etc.

E há muitas «perfuma-
rias»?

Muitas. Quem náo gosta
de dançar e passear?

Tôdas pagam mensalida-
de? De quanto?

CrS 25,00. E o clube tem
uns 500 associados, todos ati-
vos.

O alpinismo no Brasil é um
esporte relativamente novo e

foi, de começo, mais do gosto
dos europeus aqui radicados.
Agora cresce entre os nacional*
e as «lagartixas» são grande»
entusiastas. >- Olga, além «le
guia, fotografa as excursões «
escaladas; como ficasse en*
tusiasmada com a beleza da»,
paisagens em cima das monta-
nhas, perto do céu cortado de
nuvens, convideu-nos a subir,
um desses dias.

Venha experimentar.
' — E se eu tiver medo?

Ninguém tem medo no
meio do caminho. Olha-se sem-
pre para cima, para o alto. O
que se quer é subir...

Confesso que prefiro ficar no
sopé das montanhas mas pro-
meto que as olharei agora com
mais respeito, imaginando a co-
ragem, a bravura das mulheros
que andam por elas amarradas
em cordas, subindo apenas pela
alegria de escalar, de enfren-
lar perigos, de andar como as
verdadeiras lagartixas conquis-
tando palmo a palmo, vertic»*]-
mente, os rochedos, as pedra»
Íngremes, as montanhas difl-
ceis. Só para subir.

Missa em memória dos
Servidores falecidos do

IPASE
CONVITE

A Administração e o funciona»
lismo «lo Instituto de Previdência
e Assistência «los Servidores do
Estado, na data cm que cume-
moram » jnbileii da Autarquia,
convidam os parentes e , amitroü
dos servidores falecidos «lo IPASE
para a missa que, «?m intenção de
sua memória, mandam rezar ama-
nhil, dia l.? do aposto, às 12 ho.
ras, na igreja «le Santa Luzia, à
rna do mesmo nome.

VEM!DE,MINAS
O CAlNTO

SAUDADE
«•*

UMA LENDA DE AMOR

Filmes "ADOX", com garantia absoluta!
A ÓTICA RIO e sua filial ÓTICA S. JORGE estão oferecendo os
famosos filmes ADOX, de fabricação alemã, com superembala-

gem tropical e grande sensibilidade, na maior campanha do gê
nero, jamais realizada. Preço normal: Cr$ 12,50. Preço desta

oferta: Cr$ "7,50. Aproveitem!

ÓTICA RIO »~ Rua dos Andradas, 56
ÓTICA J. JORGE (filial) R. São José, 5

Maria de Biase da Silva
(Mariquinhas)

tDr. 

Walter de Biase da Silva, esposa e filhos,
Dr. Pedro 0'Reilly de Sousa, esposa e filhos, Major
Remo Rocha, esposa e filhos, Hilda de Biase da Sil-
va e filha, Albano Reis, espòs? e filha e Alair de

Biase da Silva participam o falecimento de sua querida mãe,
sogra e avó — MARIQUINHAS — e convidam seus parsn-
tes e amigos para o seu sepultamento, saindo o féretro da
igreia do cemitério de São Francisco Xavier (Caju), hoje,
quinta-íeixa, dia 31, às 17 horas, para a mesma aecrópole.

PEDE-SE
A «iiiem encontrar uma pasta de
couro com documentos e faturas,
pertencente a Osório Campos o fa-
vor de entregar no Mercadinho de
Bcnfica. Que. ser» gratificado.

DODGE-CORONET
1950

Vende-so um, 35 mll Km. roda-
dos, purticular. Vfir e tratar com

Ferreira, telefona 42-6810.

DR. SEBASTIÃO DE AZEVEDO
DOENÇAS E OriCKAÇõES NA
OAHGANTA, NARIZ E OUVIDOS.
Diarinmente, das 3 às 6 horas,
exceto aos sábados. Cons. Rua
do Ouvidor 169, 8.9 andar, sala
'-,20. Telu 43-6591 — &ec &8-M2.I i
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Enceradeira
elétrica

EPEL
Em prestaçôe»

mensaí»

150,oo
Distribuidor*» <

CAS1 FE-.N_.NUtS
SETE Oi SETEMBRO, 18* - «IO

DR. OCTAVIO BABO FILHO
Advogado — Primeiro dn MarcoTe).: 43.(125(1, (Edificio do Paço).Oos lfihSOm, àa l!l hura» exnetii

à» quintas e ..Abados, f

DR. GILVAN TORRES
Impotência —¦ Doenças do sexo e1'rinArlas — Prê-nupcial — Assem.bléla, 98 snla 72. Telefones 42-1071

da* fl à» 11 c 15 à. 18.

NOTÍCIAS FORENSES

Cinta plástica para senhoras
Nova eriac&i original de Mme. Peres,reduz com certeza 3o centímetros nasmedidas de qualnoer senhora, recolhea barriga, corrige oi quadris — Rual-addock LíVho, 304, casa 9-A —

Telefone: 38-095...

DENTADURAS E
PONTES MÓVEIS
Rodolpho O. Lyrio

(Clr urgi A o Dentista.
Com absoluta garantia, tanto d0 ma-
terial empresado em sua confecção,
como aparência e aderência .ios ma-
xilai-cs. Preços módicos com pequenaentrada e pagamento final só depois
d» trabalho, aceito peln cliente, Ave-
nlda firnca Aranha 1!), :i°. andar,

sala 303. — Tel.: 42-7458.

Tem a sua cortina de alumínio

PRESIDENTE
que torna o vido melhor,
domando a chuva, o vento
e o sol, à sua vontade.
- Você também pode ser
felicíssimo, pedindo om
orçamento gratyi.o ò

SEITA LTDA.
Av. Rio Bronco, 108 - «olo 1.308

Telefone 22-7827

DR. OSCAR BANDEIRA
Clinica geral. Tratamento da Asma
e Doenças nervosas pela homeopatia

e pelo magnetismo.
Rua México, 41 — 13» — s.|_.304
— Di&riiunentc das 12 às 15 horas.
Tal. Cons.: 52-5712 — Tel. Res.:

— 58-0053. 

VEM DE MINAS
O CANTO

SAUDADE
UMA LINDA DE AMOR

Doenças do Coração - Estômago - Fígado - Intestinos
Dlinica Médica — Kletroeardiografia — Hipertensão Arterial —
Prisão de ventre. DR. RUBEN GA>DEI_I.1ANN. — Prática nos
hospitais de Paris. Diariamente, das 14 às 18 horas. — Avenida
Rio Branco, 257 — 14' andar — Sala 1.409 — Tei.: 22-5320. —

 R«8.: 27-4357. 

CABELOS BRANCOS OU QUEIMADOS
Desaparecem com BEDKAN BRILHANTINA NATURAL, sem tingir
e sem manchar a pele, usa-se com as próprias mãos. Mantenha a
•un aparência jovial, usando BEDRAN. A venda nas Drogarias
Andradas. Pacheco e Sul Americanas, perfumarias Lopes e Méier,
Casa Círio, O Camiseiro e O Cruzeiro. Distribuidor: A. Garcia &

Filho — Rua do Ouvidor, 183 — Sala 39-A. Atende pelo reembolso
-—" ¦ ¦ postal, ao preço de Cr.S 45,00. 

Sem direito à estabilidade o pessoal do extinto De-
partamento Nacional do Café

Disse, em.parecer, o procurador geral da República, apenas ressalvando o direito à
indenização — Falsificação de escritura — Apelações criminais — Julgamentos do

Supremo — Justiça Militar

DR. J. AVELINO DE FREITAS
DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO

Especialidade: tllceras digestivas e colites crônicas
AMEBIASE e KSQUISTOSSOM1ASE

Consultas: TERÇAS e QEARTAS-FE.RAS. C| HORA MARCADA.
Tel.: 22-9483 — Salas 011. 912 e 913.

AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, 72 - 9' ANDAR,

«ORGANIZAÇÃO JUDICIARIA BASTAM»
Tanus Jorge Bastam

ESf»,

ADVOOADO
CÍVEL, COMERCIAL B IMOBILIÁRIO

Travessa do Ouvidor n<>. 11 — salas 601.2
 RIO DB JANEIRO. 

Tel.: 52-2822. —

Atenção
SENHORAS DONAS DE CASA !

Para seu jardim, para sua horta e para suas plautas em vasos,
não deixe de adquirir o grande produto que é

POKON
Adubo químico vitaminoso. muito concentrado, importado di-,

retamente da HOLANDA, por

VAN LAMMEREN & CIA. LTDA.
Rua Santa Luzia, 799 -- 2' andar. — Grupo 203 — Rio de

Janeiro - Tels.: 42-1587 e 52-96(53.

DESPACHAMOS PELO SERVIÇO DE REEMBOLSO POSTAI

CRS 1.000,00
Uma poltrona com almofada solta tipo americano

por apenas Cr$ 1.000,00.
Oferta da DECORAÇÃO ESTRELA DE OURO ao

público carioca.
Variedades de tecidos. Diretamente da fábrica.

Seção de vendas.
RUA LICÍNIO CARDOSO, 306 — TEL.: 28-3014.

Em parecer apresentado em um pro-cesso de recurso extraordinário no qual
6 recorrido o Departamento Nacional
do Café, declarou o procurador geral
du Republica oue os funcionários da-
quole drgao nSo tém direito a outro
ressarcimento patrimonial além da in-,
denlzacão prevista no decreto-lei n.
9.272. de 1946. Salientou ainda o sr.
Plinlo do Freitas Travassos que ne-
nhum servidor do extinto DNC tinha
direito a estabilidade, porquanto o De-
partamento era um drgão temporário.
RESTITUIÇÃO DOS BENS DO CLUBE

DOS ALEMÃES
Em novembro de 1949. Rodolfo Hen-

rique'* Roenlek. brasileiro, último pie-
siri.ntn om èxdrctcio dn Clube Ginás-
tico « Desportivo do 1909, sedindo íi
run da Alfftndeffa, 88, nesta capital,
propôs açiío contra a Unido Federa!
para o fim de excluir aquela orgnnl-
zncilo esportiva dos pfpltos dp decreto-
lei n. 9.727. peln qual foi dissolvido
e. em conscqúénela. restitufdos os seus
bens patrimoniais, incorporados so na-
trlmonlo nn.lon.-il. Tudo isso aconte-
ceu porque n rpferido clube, conhecido
como servindo n tftdn colônia alornS,
foi ocupado quando da entrada rto
Brasil na euctt.-.

Todos os tramites administrativos
foram corridos o restava aos associa-
dos o caminho ludiciárlo. Nn primeira
lnstfincln, o autor foi declarado ra-
rente rie nçflo, tendo por tal motivo
apelado pnra o Tribunal Federal de
Recursos, onde foi o mesmo julnnrto
pela sepunda turma que deu provi-
mento, em pnrte ao recurso.
EXIBIÇÃO DE FILMES NACIONAIS

DE LONGA METRAGEM
O sr. Plinlo do Freitas Travassos,

proctu-ndor neral da República, prnfe-
rindo parecer nos mandados de segu-
rançn ns. 1.693, 1.701 e 1.769, do
Eslado dc Sfio Pnulo. sendo reque-
rente a Emnrfsa ClnemntoRra fien S.
A., e que di? respeito a .onlncr-m de
tempo par,, requerer mnndndo rio se-
gurança, dc acordo com o decreto n.
SO.JOfi. do 1_ dc lullio de 1931, muni-
tostou-se 'iia»nrin que nüo 6 de admi-
tlr-sc ..ditnmpnln no nedirlo dp msn-
dado de segurança, quando Isto Imnor-
tar em novn pedido, Prevalece ní«lm
a eompctcnoín rto preslJpnto da Rc-
pt.bÜPB parn ...ímentnr. por melo de
d.ci-eln. ,i proporçlln dp o>:ibic8o obrl-
caldi-la de filmes nacionais dp Inn.a
met-cuem. de «c-rdo com a constitu-
elon.lid.de dos decretos ns. 30.179.
dc 19 de novembro de 1951 -e r.0.7no,
dp 2 de nbril r!n oorrentp ano, que de-
correm do deposto no rtccroto-Iel n
4.06-1 do 19-12, cujo diploma, que tom
fôrcn de lei. !;o hftrnionlza coro o cs-
tgbclooid. no artigo l.fi da Con.tl-
tulcSo Federal.
SESSÕES EXTRAOP.n.NARrAS NO

TRIBUNAL FEDERAL DE
RECURSOS

O ministro Amado Sampaio Costa,
presidente do Tribunal F_rl_.nl de Re-
cursos convocou sessões extraordinário.,
de Trlbunn! Pleno nnra os pro-dmos
dlns 3.1 do corrente, quinta-feira, e
1c. de agosto, sexta-feira, íis 13 lio-
rn.. níim 1-lg..mr-ntn de ...nheas-cor-
tra»-. mandados dp segurança, recur»
sn. de mnnd.iílns dc seguram;,- _ feitos
nii.» prefe.en.inis.

FALSIFICAÇÃO DK ESCRITURA.
A Justiça Pública do Distrito Fe-

dera! denunciou Franciscn André, sob
a acusaçSo rip haver utilizado falsa es-
crltnr.! dr promessa rie compra c ven-
da- de rinis lntps rte terreno, lavraria
no ano de 1924. oara fnzer lavrar, no
nno de 1949. no Tr.hplionn.to do Ter-
ceiro Oficio n escritura definitiva, na
qual flgurs como com nm dor. T\o mes-
mo ano, levou r.o Registro rtp Imo-
vels as dimi escrituras, para a de.
vida Inscric.o. r>\7. n denúncia que o
acusado fiz lavrar nn Cartório dn
Terceiro Oficio cm 5-10-1949, escritura
dc compromisso de cnmnr.. _ vcnrtn
do« mesmos lotes de terreno 1*1 eom
.Traí Lourenco do. Snntos. E munido
cnm r.>_s_ riocumentn.no nrociirou cnm-
pellr a moradora rio barracão, exls-
tente no referido terreno, a abando-
nfi-lo. Anosar de clentlflcndo rie que
sua escritura era fnlsa, persistiu no
seu intento, o que levou I. intervencüo
polteinl.

No curso da aeflo, o representante
do Ministério Público requereu a pri-
süo preventiva rio acusndo. no que foi
deferido

Não se conformando, o acusado re-
quereu «habeas-corpus» ao Tribunal de
Justiça pn nao lhe parecer que nSo
se configurava a ação criminosa. Sen-
do essa medida denegnda pelo Tribu-
nal dc Justiça, recorreu o paciente an
Supremo Tribunal Federal, oue deci-
rtlu reformai- o acfirdfio recorrido, mnn-
dnndo pôr em liberdade o paciente,
sem prelulzo do processo.

APELAÇÕES CRIMINAIS
Sorüo julgadas, boje. nn Primeira

DR. ALVARENGA FILHO
CLÍNICA DE CRIANÇAS

Cons.i Rua Araújo Porto Alegre,
70. Halas 81-1-15. Telefone: 22-..0..4
2-s.. 4«s. f fi*s. das ... às 18 htt-O».
Residência — Telefones: 37-5558 «ll

Üfi-3083

CAMISAS
Cr$

Sob medida, feitio  50,01»

Conserto, col. novo  25,00

Praça Monte Castelo, 9

CAmara do Tribunal de Justiça, em
frrau de apelação criminal, os seguln-
tes sentenciados: Donato Ferreira de
Queirós, Dirceu Jorge dos Suntos, 111-
dio Lopes, Haroldo de Carvalho, Jú-
Ho Pinto, Jofto Ferreira de Lemos,'
Amaurl Augusto, Lindanor Meireles
Correia, Manuel de Almeida Ferreira
e Pedro Gomes Noves; na Segunda
Câmara serfio Julgados Nilson Ferrei-
ra, Nelson Inácio dn Costa, Duarte
Dias da Silva, Nelson Vaz, Sidnel
Fernandes da SUva, Jorge Augusto de
Oliveira, Laécio Alves dos Santos, An-
tônio dos Santos, José Freire de An-
drade, Pnscoal Mário José Gifoni, Al-
bertino Rodrigues de Oliveira, Ciro rie
Oliveira Barros, Ilham Botelho Mon-
telro, Gregório Gomes Camacho, An-
tônio Pereira da Silva. Tose Rodrigues
Montalvão. Aníbal Luis Correia, Mall-
to Glusepe. José Felipe, Cecillano Evan-
Kellsta d/is Santos. Maurício Silva Cur-
volo, Valdemlro Pereira, Wilson Mu-
nlz Viana, .Tono Fernandes dc Frei-
tas, José Fernandes de Freitas. José
Pcre_ Pascoal. Sebastião de Araújo
Ftirln, Manuel José Fernandes, Maria
Henrique!a Ardulni Dins da Silva «
Manuel Marques de Araújo.

jrLGAMBNTOS OO SUPREMO
O Supremo Tribunal Federal julgou

ontem, em, sessão plena, ns seguintes
processos:

rellçBes de «Habeas-Corpiis», em que
sSo pacientes: Joaquim Monteiro rie
Sousa Filho fRIo de Janeiro), José
Amaro Arcanjo (D. Federal), Clarln-
do Jertnimo dos Reis (Minas Gerais),
José Osmnr Lima Rodrigues (D. Fe-
deral) e Ademiro Pereira ria Costa
(Paraiba) — Indeferiu;

Maria. Nlcolltch (São Paulo) — Con-
cedeu a ordem, sem prejuízo do pro-
cesso.

João Marques (D. Federal), Joslno
Correia da Costa Vilela (Paraná.;
Tadeu Bassevlcz (Paraná) e Antônio
Rodrigues (São Pauini — Negou pro-
vlmento;

Antônio Fornari (Boi ) e Pedro Pret-
to (Rio Grande do Sul) e Francisco
André (D. Feriernh — Deu provi-
menlo ao recurso, sem prejuízo do pro-
cesso;

Bacharel Cândido Alves ris Costa e
Pedro Ferreira rie Sousa (Paraíba> —
Prejudicado; e

Elias Chaves Nplo (São Paulo) —
Converteu o julgamento em diligência,
parn pedir Informações.

RECEBIMENTO DE DENÚNCIA
O juiz auditor Adalberio Barreto re-

cebeu a denúncia oferecida contra os
ex-soldado. Josi. rie Sousa Vieira, José
Siqueira T.im.i, Almir Amaral Rtbel-
ro. Antuérpio Josc de Lima, Adolfo
Agenor Batista, José Bento, Geraldo
Cordeiro Lopes e Bernardino Jerônlmo
Esequiel. como incursos no art. 193,
parágrafo 4-). n. õ«. rto C.P.M., por
terem subtraído 194 calças do almo-
xat-ifndo do Forte ria Lage. ricslgnan-
do o dia 18 de agosto próximo para
o Inicio do sumário.

Fnram arroladas as seguintes teste-
miinhas: sargento Vitorino Soares, José
Geraldo Santos e cabo Egr Dias rio
Oliveira.

INQUÉRITO
tirilto-

ria Regional, dc acordo com o parecer
du promotoria. os autos do I.P.M ,
mandado instaurar pelo comando dn
Regimento Escola de Cavalaria, por
não ter sido apurada a autoria de
tim tiro que velo n enusar ferimentos
ai sargento Hércules Chaves de Alva-
Tonga, quando em serviço de instrn-
cão no Estande de Tiro da Vila Ml-
litar.

Os autos rip I.P M. Unham sido re-
metidos íi 1*. Auditoria, na confor-

P^gpgpaHHHBMWt
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RIO Oi JANEIRO n»a »o HOSA-tio* im4í» «¦*

RESULTADO DO SORTEIO REALIZADO EM 30 DE JULHO DE 1952
PLANOS «CONFIANÇA» e «ECONÔMICO»

4.'
PRÊMIOS

1 . — 72 529 — 2.' -— 30.872 — 3.' — 40.630
*.» oooeM INVERSA, DO 1.- ,

DO PRIMEIRO AO QUINTO PRÊMIOS.

45.g40 — 5.? — 29.145.

C.NC0'PRÊM.0S NA ORDEM INVERSA, DO Í.VaO 5.. _P_RtMI08 DEZ (10) APROX.MAÇÕES

PLANO SEGURANÇA DO LAR

MILHAR SORTEADO  3-529

MILHAR INVERSO 

CENTENA DIRETA 

CENTENA INVERSA 

DEZENA DIRETA

DEZENA INVERSA 

UNIDADE FINAL

9.253
529
925

29
92

9

PLANO MERCANTIL

Primeiro prêmio 
Segundo Prêmio 
Terceiro prêmio 
Milhar do 1.» prêmio 
Milhar do 2.» prêmio 
Milhar do 3.* prêmio .....
Centena direta 1.» prêmio
Dezena direta 1.» prêmio .
Dezena inversa 1.T prêmio

23.629
01.872
01.630
3.529
1.872
1.630

529
29
92

T~ •' s. .,rá realizado no dia 30 de agosto de 1952, pelo resultado da
O sorteio do próximo mes será realizado 

£ ^^ ^^

DR. COSTA LOBO
Diretor Gerente

DR. SYLVIO WRIGHT NETTO MACH
Fiscal do Governo

última

ADO

ARQUIVAMENTO DE
Fnram arquivados peln 1».

mldade da Jurisprudência do Superior
Tribunal Militar, pela Auditoria de
Correleân,

JUSTIÇA MILITAR
' ENTRADA DE NOVOS
PROCESSOS NO S.T.M.

Deram entrada, ontem, na Secâo
Judiciária do Superior Tribunal Mlll-
tar, os processos de insubmissão du
Sebastião Batista de Lima, Antônio
Fablano Guedes Coelho, Jalde Carnel-
ro Machado Rios, e Severino Ferreira
dc Aguiar, todos soldados do 7o. R.O.
105, em Recife; [de Manuel Francisca
da Silva, soldado do 3c. G.A.C. Mot.
ern Recife: processo de fuga de presos
de Rui Elpidio Medeiros, Otaviano Ma-
chado. Fernando de Barros Moreira,
todos soldados do Base Aérea de Na-
/tal: e de Antônio José da Silva Se-
gundo, soldado do Est. do Núcleo do
Parque de Aer. rio Recife; c proces-
so de deserção de Salvino Mnrrelro ri»
Silva, soldado rto 23«. B.C., em For-
taleza.

JULGAMENTOS
O Superior Tribunal Militar conca.

deu a ordem de *habeas-corpu.<_> impe-
trado em favor do soldado Odlnavn
Ribas de Alcântara, ria 2». Cia| de
Transmissões, em São Paulo, a fim
dc ser posto em liberdade sem pre-
Juízo do processo; e negou, unânime-
mente, a ordem de -.habeas-coi-pus»
Impetrado em favor do 2.. sargento
Otávio Bandeira Mendes da Silva, pré-
so na ilha das Cobras, acusado de
exercer atividades comunistas.

DR. JOSÉ DE ALBUQUERQUE
_.E.__.RO l)A SOCIEDADE f)E

8EXOI.OGIA DE PARIS

Doenças sexuais do homem
Rua rio K.sArin DR. de I As tt Moras.

Moderno trata-
mento das he-

morróidas
(SEM OPERAÇÃO E SEM DOR)

Recentes estudos foram feitos
para a elaboração dum medica
mento qu* viesse proporcionar
seguros efeitos no tratamento
desta enfermidade. Apôs pro-
longadas pesquisas foi elabora-
da uma fórmula a qual foi dado
o nome de PHYLANOL. Este
medicamento assegura imediato
alivio aos sintomas dolorosos
abrindo camirho para um corn
pleto restabelecimento. PHYLA
NOL — em todas as drograrias
e farmácias — Caixa Postal -•

4306 - RIO

DENTADURAS
Das mais. aperfeiçoadas; . efi-
modas, leves e absolutamente
Hejrurns, em ambos uh maxlla-
res. Prótese imediata (coloca-
çâo dos dentes logo após as
extrações. Dr. Albernaí, es-
pecialista —. Edifício Carioca
— »?., sala 304. Tel. 42-2ÍIÍ...

CAIXOTARIA
BRASIL LTDA.

AV. PRESIDENTE VAIUiAíS
1 09S TELEFONE: 43-43afl

Casa Especializada em Emba-
lagem do móveis, loucas ecrls-
tais — Fornecimento de cal.

xas, etc. Preço» módicos a
domicilio Dcspacham.se

encomendas

Com a nova

MOEDAS
Compramos e vendemos anti-
gas e modernas, nacionais e

estrangeiras, em qualquer
metal.
SELOS
NOTAS

PALITOS
LÁPIS

CAIXA DE FÓSFOROS
POSTAIS ESTRANGEIROS

CONDECORAÇÕES
MEDALHAIS

CINELLI & CIÂ.
«A casa do colecionador»
.-.'.'-. Cio Branco, N. 38-A

Tc'.; 2.3-1142 — Rio.
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Ê mesmo lavável!
_..é fácil de prepararI

...é à base de borracha!
...é melhorI>fc SIKA-LAR^S

«_»í »om o garantio do J
V^ Quolidad*» SlKt\J

"IOI1 
_W-Wm_A

Fabricantes. SIKA iTDiW
Olttribuldares ne Rie • S Poui#»

MGNTANA S. A.
ünganharte » (.Binarei*

Rio: R. Vise. Inhaúma. ôA-3." fei 43.B861
S Paulo- R Cons Crispiniane, 20-4#

Tel 34-5116

Venda» mm r6da» •» cosaa ««. ramo

mi

SWEEPSTAKE DE 1952
MILHÕES DE CRUZEIROS I
A SIMPATIA LOTÉRICA"

A casa que mais sortes tem vendido. 48 sortes vendidas em
seu famoso balcão desde o reinicio da Loteria!... Vendeu no
ano de 1949, o "SWEEPSTAKE", com o número 10.502, com
5 milhões, a vários empregados da Casa do Barbosa, no largo

do Machado.
Comunicamos aos nossos prezados fregueses que ainda temos

bilhetes do "SWEESPSTAKB", ao preço de Cr$ 1.000,00."A SIMPATIA LOTÉRICA"
O TUBARÃO ÜAS SORTES GRANDES

Rua do Rosário, 127 — TeL: 52-9559

Consulta CrS 30;
pXHOS"OUVIDOS
NARIZ* GARGANT

OR_F0RTUNAT0-tÁ5 6«a
¦S&36S$~H0I)A MARCADA Cr& QOjO

_ RUA DA CARIOCA- 6- *« AKD
^|HHftaH>^WM«HMMHHMMMaMaaa««»_HM____MHMN«MW->

fl "ünUri States"

i __________ _____ I

DR. MARIO MARQUES
Doenças de senhoras — Partos,
Av. 12 d» Maio. 18 »— 19' —
Sala 1015 — Terças, quintas,
e sábados, das 10 ks 18 hs

Telefone: -.'--3.-24

»^A^n*
avevtttt

RAÇÕES PRENSADAS

AO.NHO HüMINENSf Su A.
k\. PRE& VARGAS, «ft»

REMESSAS GIATUITAS DE OlHHEISO

PAKA MINAS f SAO PAULO
S\>vi,».»-\»- -

PRODUÇÃO
SEDE BELO HORIZONTE

CAPITAL CRS50.000.000.00

ccP0PÜLAR5% aa
MOVlMfHTO C-RAL SUPE810B A

UM BILHÃO DE CRUZEIROS
,: ABH.0 0 DIA IODO

tu* «íxi-O/isb e& o^iírc

.

bateu o recon
de velocidade no mar
Conquista a ""Fita Azul" na travessia do
Atlântico em 3 dias, 10 horas e 40 minutos»
com a velocidade média dc, aproximada*
mente, 66 quilômetros por hora.

o ^^mm^h,.

O transatlântico norte-americano, ^United Statss",'
conquistou a "Fita Azul", batendo o recorde de velocidade
na travessia do Atlântico, no tempo de 3 dias, lo liorau
e 4o minutos, com uma redução de lo horas e 2 minutos
no tempo obtido em 1938 pelo "Queen Mary". O "United
States* agora detentor da. tradicional "Fita Azul? tem
J3.300 toneladas e fez o percurso de 2.93S milhas ma->i .
ritimas com a velocidade média de 35.659 nós, ou se]amj
cerca de 66 quilômetros por hora. O recorde a_nterk_n
pertencia ao "Queen MaryVcom 31,9 nós horários. Coma
acontece com os passados detentores da "Fita Azul", também,
as máquinas do "United States" dependem integralmente,
da Lubrificação Correu da Socony-Vacuum, fabricantes,
do famoso Mobiloil. Por que aceitar menos para o scy.,
carro ou para.a sua indústria
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« ..- A .-.Jl» --. l-lMercado cambial
O mercado cambial abriu, onlem,

em posição estável e sem alleraçúo
digna de registro nas taxas. O Banco
do" Brasil, para cobranças vencidas,
em geral, para remessa' . quotas au-
toilzkdas, declarou vender libras, a
vista, para entrega pronta, a CrS
52.4160, e dólares, n CrS 18,72. Aqueli-
Banco i comprava letras de e.\purtação
a CrS. 51,4640, sobre Londres, e a
CrS 18,38, sóbre Nova York.

'/ Assim, leçhou inalterado.
O Banco do Brasil alisou as se-

ii ' '¦» 
guintes taxus ;

% • Vendas Cumpras
Doiar, A vista .... IS. 12 ÍS.ÜB

lí. Libra  52.4160 51.46-lu
I. franco suico  4.3919 4.2770
|.-. Peseta 

 1.ÍU96 
:j. Franco trances .... 0.0535 0.0525

Peso boliviano  0.3120 ——
§1 Escudo  0.6572 U.6334

Soles peruano  1.20
;|, ... Franro belga 0.3778 0.3612
K»-' Coroa sueca  3.6209 3.5551
|"•¦ Coroa dlnamarqueza 2.7353 2.6368v» Coroa tcheca  0.3744 U.367o

Peso argentino »¦.;., 1.3448
Peso uruguaio ¦...; 7.1587
Florim  4.9290

OURO FINO

l.dlíb
6.9098
4.8395

O Banco do Brasil comprou a grama
de ouro tino na base de 1.000/1.000,
em barra ou amoedado, ao preco dt
CrS 20,8176.

4 ¦ . os estrangeiros
NOVA YORK, 30.

A vista (Iclegrãf.)
Londres — p/i ......

217875/2.7887
Amsterdam - p/C. ..

• 26.32/26.30
tíema (livre) —- p/1».

23.27/23.28
Bélgica — p/í

. 1.9S5Ü/1.9S75
Paris — p/l'

0.2856/0.2862
Munlevidéu - p/P. ..

37.75/38.25
Lisboa — p/Esc

347/348
B. Aires — p/P

7.13/7.25
Montreal — p/S 
Madrid — p/P. 

Abert. Fecb

2.7S93/2.79U6

26.32/26.36

23.29/23.30

1.9850/1.9875

0.2856/0.2862

38.00/38.25

347/348
'1.15/7.Jt,

1.0356 1.0350
9.16 9.18

CiSiucuiiiio — p/i\r. ,.
Rio de Janeiro, — p/Cr$

5.45/5.46

Xif.áõ iy.-jo

30.
Abert. Fech.
'Sjí.ll 39.11

39.05 39.05

BUENOS AIRES,
A vista, sflbre :
Londres, t/venda —

P/£
Londres, t/compra —

P/»C 
Nova York, t/venda

P./US$100 ... 1.395.00 1.395.00
N. York, t/compra,

P./USS100 ... 1.394.50 1.394.50

MONTEVIDÉU, 30.
A vista, sobre :
Londres, t/venda —

P./Jt 
Londres, c/compra —

• P./£ 
Nova York, l/venda

— P./USS 100 ...
N. York, t/compra,

. — P./USS 100 ...

VIDA BANCÁRIA]

ji'

Instituto dos Bancários
MOVIMENTO DO DIA 30 DE

. JULHO DE 1952
DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS
AUXILIO — MATERNIDADE : —

Concedidos : Francisco Viana Júnior, de
Araguari, M. Gerais, 1» parte; Heribal-
do Bitencourt Barroso, de Santos Du-
moht, M. Gerais, total; Antônio de Sou-
sa Nunes, de Joinville, S. Catarina, 1»
parte; Valdemir Francisco Coury, de
Araguari, M; Gerais, lotai; Visquival
Moreira Marra, dc Barretos, São fau-
lo, total; Noc de Almeida, de Sete
Lagoas, M. Gerais, total; Gaudêncio Sa-
comam, de Leme, São Paulo, total;
Mozart Rodrigues c Silva, de Camocim,
Ceará, total; Hélio Pclegrini, de Ara-
guari, M. Gerais, total; Otávio Na-
varro de Miranda, dc Doies do ln-
daiá, fcl. Gerais, 2»» parte: Heitor Aman-
teia, de S. José do Rio Preto, Sáu
Paulo, 1» parte; Guido Vilrnar Sassi,
de Rio do Sul, S. Catarina, 1» par-
te; Er da Rocha Rios, de Novo Mun-
do, Bahia, lolal; Orlando Rizzo, tíe
Goiás, Goiás, total; Mário Cunha, de
Passos, M. Gerais, tolal; Maurino Gii-
relli, de Monte Siáo, M. Gerais, lo-

[tal; Dirceu de Sousa Lima, de Mogi
das Cruzes, São Paulo, total.

¦ AUXILIO — ENFERMIDADE : —
Concedidos : Cicero Augusto Alves, de
Barra Mansa, R. de Janeiro; Maria
José Silva, de Barra Mansa, R. de
Janeiro; Adolfo Boettcher, de Floria-
nópolis, S. Catarina; Nicolau Máxi-
mo Vaz Falgueiras, de Sto. Antônio
de Pádua, R. de Janeiro; José Hernan-
des Neto, de Três Rios, R. de Janei-
ro, Maria Heloísa Macedo, de Crato,
Ceará; Sinésio Ranna, de Guaratln-
gueta, SSo Paulo; Abel Soares, de
Campinas, São Paulo; Joaquim de
Santana, de São João Del Rei M. Ge-,
tais; Alhos de Melo Sâ, de Jaguariai-

: va, Paraná.
NOTICIÁRIO DA PRE-

S1DÊNC1A

O presidente do l. A. P. B., rece-
beu ontem, em audiénci*. as seguintes
pessoas : bancários : uosé de Almeida,
Isa Marques da Silva, Francisco Fon-
seca. Ivanir Josc Enes, João Batis-
ta Rodrigues de Oliveira. Roberto La-
deira Campos, Joâu de Oliveiia, Hele-

LONDRES,
A vista, «obre

30.

na Gomes, além dos srs : Rubens Ama-
ral Soares, inspetor da Previdência So-
ciai; Francisco Marni, Dulce Garcia,
Clarisse Nabut.

Notícias Diversas
BANDOSTRIA CLUBE

A diretoria do Bandústria Clube con-
vida seus associados e colegas de outros
bancos, a assistirem ao <;show bandus-
triano:> que se realizará, a 2 de agós-
to próximo às 19h 30m, no salão de
festas do Sindicalo dos Bancários, k Av.
Presidente Vargas, 502 — 21o andar/
Após o «show», será oferecido pelo
Departamento Feminino dn Sindicato,
uma hora, dançante.

SOCIAIS BANCARIAS
Transcorre hoje o aniversário dos se-

A. Banco òo

UNGUENTO CRUZ
Fára feridas, darlos, frieiras, ecxénias.

— Limpa e arormoseia u rosto —

PEDÍCURO
Sistema du Ur. Scholl — Trata-
mento de calos, calusidades, unlias
encravadas, cravos e verri» :a«
plantaia. Larg-o da Carioca, 6, 5»,

¦ala 518 - Telefone: 22-8767
B. Cunha.

VIAHTINACAU
DE GIFFONI
Eficaz contra as enxaque-

cas, nevralgias, dores de ca-
beca, influema ou gripe, fe-
bres, reumatismo e dores em
geral. Evita e combate os
resfriados.

Nas farmácias e drogarias.
Em vidros de 30 e envelopes
de 2 comprimidos.

Depósito geral: Farmácia e
Drogaria Giffoni — Rua Pri
meiro de Março, 17 — Rio.

guintes associados da A
Brasil :

Valdir Martiniano de Oliveira, Bebe-
douro; Aníbal Alexandrino do Amaral
Bcvilacqua, Tijuca; Armando de Car-
valho Vieira, Belo Horizonte; Ciro
Prado Sampaio, Porto Alegre; Décio
Pedro Tavares, Corn. Procópio; Ivo
Nümitdr Cardoso, São Paulo; Orozlmbo
Pinlo Monteiro Esteves, 3 Corações;
Aratangi Émpké, Barirl e Jorge Aois
Schermann, Sece.w# * *

Aniveisaria hoje o bancário Salvador
P. L. Mosca, associado do City Bank
Clube.

CENTRO METROPOLITANO DE
DESPORTOS DOS BANCÁRIOS

NOTA OFICIAL N. 20-52
Resoluções da diretoria em sessão rea-

llzada em 28 do corrente.
I — Aprovar a ata da sessão ante-

rior. II — DEPARTAMENTO DE FU-
TEBOL — a) AprovacRo de Jogos ! —
Aprovar os jogos abaixo, realizados
sábado p.p., marcando os respectivos
oonlos :

A. A. Caixa Econômica 2 s A. A.
Banco Português 1.

A. A. Banco Mineiro 3 x Banco Oll-
velra Roxo A. C. 2.

G. E. Banco Cruzeiro do Sul VV x
A. A. Bancn de Ilajubâ 0.

A. F. Banco da Preleitura 6 X
A. F. Banco Boavista 1.

b) .Multa : — Multai em CrS
100,00 lêem cruzeiros), a A. A. Banco
de Itajubá, de acordo com o artigo
35, parágrafo 111, do Código de Pena-
lidades (Q não comparecimento com a
sua equipe completa para disputa de
jogo). c) adiamento de jogos : —
Comunicar que íoi adiado v-sine-die-^,
o jogo A. A. Bancosales x Ultra-
marino Atlético Clube, de comum
acordo entre os dois filiados, conforme
oficio datado de 23 do corrente, d)'Segunda 

rodada do returno : — Mar-
car para o próximo sábado, conlorme
labela já publicada, os jogos abaixo,
com o início dos mesmos marcados para
às 15h 15m. com 15 minutos de tolerán-
cia, como .segue ;

Série General Anúplo Gomes : —
Banco Oliveira Roxo A. C. x G. E.
Banco Cruzeiro do Sul. Campo : Ri-
ver F. C. — Rcpiescntante : A. A.
Banco Mineiro da Produção. A. A. Ban-
co de Itajubá x A. A. Caixa Eco-
nòmica. Campo : Cocolá F. C. —
Representante : Banco Oliveira Roxo
A. C. A. A. Banco Português x
A. A. Banco do Brasil. Campo: —
Botafogo F. R. — Representante : —
A. A. Banco de Itajubá.

Série Jerônimo Pinheiro de Castilho —
A. A. Bancosales x A. . Banco da
Prefeitura. Campo : A ser designado —
Representante : A. F. Banco Boa vis-
ta. Ultramarino Atlético Clube x
A. A. Banco da Lavoura. Campo:
Mavilis F. C. — Represe,li.anle : A.
A. Bancosales. Satélite Clube x A. F.
Banco Boavista. Campo : A ser designa-
do — Representante : — Ultramarino
A. C.

e> Inscrições de amadures : — Con-
ceder as seguintes inscrições : A. A.
Bançp Mineiro da Produção : Hélio Te-
les Marins, Gérson Bitencourt Maia c
Jos; Eugênio Brandão (3>. Banco Oli-
veiia Rôxn A. C. : Eilir Monlez.

Londres — t ....;.
2.7S6S/2.7893

Paris — p/i»
972.00/972.50

Bruxelas — i F. ..
139.25/139.25

Amsterdam - U
10.56/10.5650

Canadá — p/S ....
2.6937/2.6932

histocolmo — £ K.
•¦ 14.4850/14.4950

Berna p/1»'.-"-....
-. 12.1950/12.20

Madrid 7 P. .
Rio Janeiro — CrS

51.4640/52.4160
B. Aires - P. ....

39.00/39.25
Montevidéu - P. ..

5.52/7.00
Praga — t K. ...

139.00/141.00
Lisboa — -p/Esc. ..

19.33/19.35
Copenhague — K. L.

¦9.90/80.20
Oslo — s. i 

19.98/19 99
Gênova — 

1.725/1.(75
Berlim (.marco bloq.)

17.75/17.87

illUIllCI|)alB >
Emp. 1917, 69í> 

b.45/5.»6 Emp, 1906, Nom. ..
Uec. 1.535. 1%
Emp. 1914, 6%, pt.
limp. 1914, nom. '.-¦'.

Emp. 1904, 5%, pt.
Emp. 1904, 5% nom.
Dec. 1.550, 1% ¦¦¦¦
Dec. 2.097, 7% 
Emp. 1906, 6%, pt.
Emp. 1931, 6% ....
Dec. 1948, 1% . ..:
Dhc. 3.264, 7% .. .

Ações de Bancos :
Pref. do D. Federal

Abert. Fech. Comércio —. Nom. ..
Comércio — port. ..

7.00 7.00 Nac. do Trabalho ..
Ribeiro Junqueira

8.50 8.50 Crédito Real de Mi-
nas Gerais 

26-1.00 266.110 Predial E. do Rio ..; Dist. Federal, Integ.
263.00 265 00 Idem, C/50% 

Nac. de Descontos
Lav. de M. Gerais

Abert. Fech. Lar Brasileiro 
Vend. Comi». Econ. Nacional ...

Moreira Sales 
2.7881/2.7887 Brasil

Com. e Ind. de Mi-
972.00/972.bli nas Gerais 

Auxiliar de Produção
139.05/139.15 Andrade Arnaud . ...

Capital 
10.06/10.5651. Português — port. ..

Lowndes 
2.6925/2.6950 Operador

Ind. de Minas .....
14.4850/14.495U Cias. de Seguros :

previdente 
12.1925/12.1975 | Argos Fluminense

170,00
158,00
170,00
180,00
180.00
520,00

170,00
182,00

132,00
.188,00
185,00

570.00
600,00
170,00
200,00

150,00
75.00

200,00
550,00
450,00
130,00

625,00

180,00
•700,00

200,00

200,00

5.000,00
2.600,00

155,00

160, OU
505,00
420.00

182,00
130,00

350;|j0
525,00

470,00
270,00.

235,00
610,00

520,00

170.00
650,00

205.0(1

4.000.00 ——
900,00 -—

2.010,00 1.990,00
320,00
300,00

195,00

140,00
800,01) .
120,00

30.6b 30 «li

51.4640/52.4160

39.00/39.25

5.25/7.00

139.00/141.00

19.33/19.35

79.90/80.20

.. 19.98/19. W

1.725/1.775

17.75/17.75

Bolsa de valores
Os negócios realizados onlem lo-

ram reguiares, achando-se os títulos
em atividade' em situação estaciona-
ria, sem que as cotações tivessem
apresentado qualquer modificação apre-
ciável. A Bolsa fechou com os tra-
balhos que se seguem :

VENDAS REALIZADAS ONTEM
Apólices gerais :
60 Uniformisadas

S D. Emis., Nom. ....
131 Irtem — port. .. . ..

7 Idem, emp- antigos ..
12 Idem  .. ..
15 Idem 
50 Idem
18 Idem 

S Reajustamento
obrigações :

601 Guerra, CrS 1.000, ..
Estaduais — Apls. :

52 Minas — 1.177 . . ..
16 Minas, 1934, pt., 1' série

103 Idem, 2» série
44 Idem 

116 Pernambuco 
72 Rod. E. Iüo
43 São Pauln
50 ldem, Unificadas .. ..

1S6 ldem, . I.'iiiiurmisadas •¦
Rii ilo I). Federal :

9 Emp. 1904, porl
25 Idem. 19.14

ldem. 11)31
Hanrns — Ações :

14 Brasil. CrS 200
15(K) Comércio, pt.. CrS 200,

75 Ind. Brasileiro,. CrS 200.
Pref
Companhias :

50 Paul. E. Ferro — CrS
200,00 — port

150 Cerv. Brahma — Pref.,
CrS 200

75 Brás. Diamantifera, de
CrS iOO,  :.

60 D. de Santos,, port. —
CrS 200

25 Emp. Ind. Melhoram,
no Brasil. CrS 100. ..

10 Hidro-Elétr. S. Francis-
co, CrS 1.000, C/70%

178 Mesbla, CrS 200
98 Mot. U. C. Importa-

doía, CrS 200,
150 Paul. dc Força e Luz,

CrS 200
50 Uitragás, Prel., — CrS
200,00

25 Vale do Rio Doce —
CrS 1.000
Debêntures :

61 Cia. D. dc Santos —
CrS 200, 7% . . .. ..
Alvarás, div. pública :

9 Apls. Uniformisadas ..

CR»
675,00
700,00
740,00
670,00
675.00
680,00
685,00
700,00
738,00

755,00

6U0,00
134,00
120,00
121,00

51,00
515,00
201,1)0
620,00
g.15.00

505,00
180,00
130'„H)

bál.Ul)
600,00

135,00

170,00

630,00

25,00

190,00

100.00

700.00
285,00

200, »J0

190,00

150,00

580,00

Cias. dc Tecidos
Cnnl. Industrial .
Prog. Industrial ..
Corcovado
Cometa . ...
America t» abril ....
Brasil industrial ...
Petropolitatin . ...
Nova América 
Taubaté Industrial ..

¦K. de Ferro :
Minas São Jerônimo,

— Ord
iden - tTel,
Paulista — port. ..
Cantareira 

Cias. diversas :
B. Mineira 
Docas de Santos, pt.
D. do Santos, Nom.
Buliá
Sid. Nacional ....
ppulista de Força e

Luz 
S M. Eletricidade —
Pret

Cerv. Brahma. Pref.
Idem — Ord
Mesbla  ...
Predial Corcovado ..
Paraf. San^a Rosa
Força e Luz de Ml-

nas Gerais
Docas da Bahia
Bias. de En. Elétrica
Industrial Carioca ..

Uras. de Usinas Me
táíurgfêas

Cervejaria Cairú
Aliança Com. de Anl-
Unas

Marvin
Martins Ferreira ...
Uitragás - Fret. .
Força e Luz do Pa-

rana 
Forca e Luz de Ca-

taguazes 
h. Raul Leite, Pref.
Frota Carioca 

,White Martins .... . . 
Ter. E. Santo, 9% 1.000,00
Cim. Vale Paraíba .. 
Refinaria União ....
Vale dò Rio Doce . .
Ua. Nac. oc Cimento

Portland
Predial Corcovado ..
Gás , Esso ....
Panair 
EPMKia fcJétrlca Rio-

grandense
Atlànlida Clnemato-

trafica - Pref.
Ferro Brasileiro ....

Debêntures :
Docas de bahtos, 7%
Lai Brasileiro 
Antártica Peulista
H. Quitandinha, 9% 1.000,00
ldcm, 2»' série ...... 
Cotonlficio Gávea .. ¦ 
Cerv. Brahma 5.000.00
Hotéis Palace, 7% .. 750,00
Força e Luz Nordeste

do Brasil. 7%
Let. hipotecárias :

Banco da Pref. do
Dlst. Federal

Brasil 

150,00

800.00

1 
!

<S&___$#6
**Êp m mm mm ¦¦ 1^AERE0

 1.000,00
550,00 53'J,'.»ll

 3.000,00
 1.000,00

220,00
85,00

195,00 190.00

500,00

1.200,00
540,00
250.00

350,00

36,00

170,00

250,00
450. jr»
400,00

240,0(1
230.011
500,00

35,'JÜ
65.00

165,00

50,00
285,00

162,00
198.00
190,00

620,00

770,00

275,00

160,00

195,00
17S,'J0

•(Sexta-feira) — CRUZEIRO DO 8UL — para 3Í0
Paulo, Porto Alegre e Buenos Aires, às 8 horas; para
São Paulo e Porto Alegre, às 6 horas; para São Pau o,
Curitiba e Florianópolis, às 12 hoías; para Sáo Paulo,
às 7, as 9, ás ili ás 13, às 15, às 17, às 18, âs 20 e
às 22 horas; para Vitória e Salvador, as llh20m; para
Belo Horizonte. Barreiras, Carolina e Belém, âs 6hl5m;
para Vitória, âs 10h5m e 17h5m; para Vitória, Caravelas,
Canavieira, Ilhéus e Salvador, às 5h50m: para Caravelas,
Ilhéus, Salvador, Aracaju. MaceiO e Recife,
para Vitória, Salvador, Recife, João Pessoa
soro i Fortaleza, ás 5h35m.

PANAIR — para Recife, Dakar, Lisboa

às 7b30m;
Natal, Mos-

900,00

 1.673,00
192,00 190.00

1S7.0II
34,00

195,00

195,00

195,00 190,00

150,00 140,00
620,00.
635,00

290.00 285,00
 ÍO.OOO.I.O

2S0.00

610,00
195,00
125.00

170,00
580.00

128,1c)

Stock Exchange de
Londres

LONDRES, 30.
TÍTULOS BUASILISIKOS

Conversiiu, 1910, 4% .
Emp de 1913, s% .

Estaduais:
u Federal, 5% (nac.)
Rio de Janeiro. 1927 7%
Bahia. 1928, 5% 

Títulos diversos
Sãu Pedro Improvements
Bank of London 
Sá.» Paulo Gás Cv. Ltda.

(NominaP 
L.aiiU-s & ..vtrelesí. Ltda.,

ordinárias 
Ocean Coal & Wilson Lt.
Imperial Chemical Indus-

tries Ltda.
Lluyd's Bank Ltda. «A»
São Paulo Railways Co.

Ltda. lações de 10 shll-
lingsi

Ru. Flour Mills & Grana-
fies 

TÍTULOS ESTKANGEIKOS
Consols. 3',= %  56.12.
Emp. de Guerra Brita-

nico, 3V::%, 1935-47 ..
Shell Transp. Trading ..
Canadian Eagle Oil 
Royal Dutch Petroleum..

49 0. V
49 10. 0

30. O. 0
36.10. 0
33. 0. 0

KO. 0. 0
4. 6. 3

7. 7.10

111. 5. 0
0. 2.10

2. 3. 4
2. 4. 3

Madrid,
Roma, Zurich e Frankfurt, às líhlUm; para Sâo Paulo,
às Shtíim às 9h21m, às 10h36m, às 15h6m e às 17H30m;
Para Belo Horizonte, às 7h2õm, às Uhlüm, as tlh2om,
às llhlOm, às 13hl0m e âs 15h25m; para Sfto Paulo,
Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, às Sh45m; para
Belém, à 1 hora; para Vitória, Caravelas, Canavieiras,
Salvador, Aracaju, Maceió. Recife, João Pessoa, Natal,
Mossoró e Fortaleza, às 6 horas; para Sfto Paulo, Bauru,
Três Lagoas, Campo Grande, Corumbá e Cuiabá, àB
6hl5m. .... ' „

PAN AMERICAN AIRWAYS — para Montevideo e
Buenos Aires, às SlvlSm; para Belém. Port of Spain, San
Juan e Nova York, às 18li30m; para Belém. Caracas,
San Juan e Nova York, as 2Uh30m. .nhJKm

VASP — paia Sâo Paulo, às 7, âs 8h51m, aa :»üh45m,
às 14, às 15h30m e às 17hl6m; para Anápolis
para Araguari, ás ShSlm; para Avaré
Bauru, às 10h45m; para Curitiba,
Goiânia, às 8h51m; para Londrina
para Mandaguari. às 7 horas; para Manila,
para Maringá, âs 7 horas; parn Ounnhos, âs 7 -horas,

para Presidente Prudente, às 10h45m; para Sâo José do
Rio Pardo, às 101H5m; para Tupft. às 10h45m; para
Uberaba, às Sh51m, e para Uberlândia, às ShSlm.

AIR FRANCE — para Montevideo e Buenos Aires,
às llivlüm. . ••/¦„

VARIG — para Sào Paulo e Porto Alegre, ás fihJlm
e âs 7hBm; para São Paulo, Curitiba, União da Vitória,
Joaçaba, Erechim, Passo Fundo, Carazinho e POrto Alegre,
às 7h30m; para Sào Paulo, Joinvile, Itajai, Florianópolis,
Lajes e Porto Alegre, às 7h45m.

AEROVIAS BRASIL — para Belo Horizonte, as
9h24m; para Belo Horizonte, Uberaba, Uberlândia e Ara-
guarl, âs 0h9m; para Recife, Belém, Caracas, Trujillo e
Miami, às 17hl5m; para Sâo Paulo, às 15 e âs 16 horas;

às Shõlm;
às 7 horas; para

às 14 horas; para
áa 7 e âs lüh45m;

às 10h45m;

para Sào Paulo e POrto Alegre, As 9h36m; para Vitória,.

LÓIDE AÉREO NACIONAL — para Vitória, Ilhéus,
salvado: MaceW e Recife, às 6h42m; para Vitória, Sal-
vadorf Mace", Recife, Campo Grande «Natal, às 4h42m;
nara Anápolis Carolina, Santarém e Manaus, às 4h9m;

para 
¦ Sâo Paulo, Curitiba, Florianópolis, Laguna e POrto

Alegre, âs 8h6m. -,'¦'_
n-a-B -- Pára Câchoelro, âs 9 horas.
CONSÓRCIO.NACIONAL DE TRANSPORTES ÁUREOS

— nan Belo Horizonte, às 6 horas; para Belo Horizonte
e Montes Claros, às .13 horas; para Belo Horizonte e
Patrocínio às 6 horas; para Belo Horizonte; Patrocínio,.
Uberlândia, ipameri e Goiânia, às^ 6 horas; para Be o
Horizonte, Coromande! e Araguari, às 8 horas; para -Belo

Horlzohte e Governador Valadares, às b,. às. 9 ,e às 13
horas; para Caxambu, Lavras e Belo Horizonte, às 14h20m;,

para Passos. Uberlândia, Goiânia, Aragarças, FoScorêu,:
Cuiabá, Cáceres e Corumbá, às 6hJPm- , „ ^ „:,.„.

REAL — pára São Paulo, às 4h52m, às 7, as ShJOm,
às 11, às 14h3üm, àa 16 e às 18 horas; para 3áo Pauio,
Curitiba, Florianópolis e POrto Alegre, às 11 horas; para
Varginha e Alfenas, âs 13 horas; para Conquista, Sal-
vador e Fortaleza, às 5hl8m; para Campos, a* 7 Horas;

para. Vitória, Salvador, Aracaju. Maceió e Recife, âs
ihZ"™'A 

c. _ pa,.a santos, Paranaguá, Curitiba, Joinvile,
Itajai," Florianópolis, Lajes e POrto Alegre, às 8h25m.

S.A.S. — para Montevideo e Buenos Aires, ài 17h5m.
B.O.A.C.  para Montevideo, Buenos Aires e Ban-

tiago, às 1lh45m.
K.L.M. — para Montevideo e

16hl0m.
Buenos Aires, àa

Telefones — Cruzeiro do Sul: 42-6060 — Panalr:
•22-7761 — Pan American Airways: 22-7761 —¦;-. Vasp:
4O.S092 - Air France: 42-8838 £i Alltalla: 43-977$.-
VarlE' 52-3700 - S.A.S.: 32-7320 — Aerovias, Brasil:
•'•'-8566 — Lftide Aéreo Nacional: 42r9967 — N.A.B.:
4'"-1610 — Real: 42-3614 - T.A.C.: 42-6060 — It&u:
"•'-8418 — Consórcio Nacional de Transportes A*reoí:
32-6119 — Braniff: 32-2255 — K.L.M.: 52-4654 — IBéria:
22-5804 — B.O.A.C: 42-4046 — Aerolineas Argentinas:

MOTA* — A fim de evitar que saiam erradoa et
horários de aviões que publicamos diariamente, solicita.,
mos às empresas que avisem qualquer alterno no«m««.
mos, para que o público n&o seja mal Informado. . v

~^^^^^^^

r-^-- -— 7- '
Navio» Procedência» | Ent. | Saldas Destinos |
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MERCADOS DIVERSOS
Cate

O mercado dêste produto funcionou,
ontem, em condições firmes e com'
os preços em alta. O tipo 7 passou
a ser colado aó preco de CrS 174,00,
por 10 quilos, em sacado, e íoram
vendidas 600 sacas.

cotações ron io «mnis
Tipo 3. . 183.60 || Tipo 6. . 176,40
Tipo 4.. 181,20 |l Tipo 7.. 174,00
Tipo 5.. 17S.S0 i| Tipo S.. 170.00
PAUTA - Est. dò Minas : café oo-

mum. CrS 17,30. ldem fino. CrS 19,90.
Estado rio Rio — Café comum,

W 16,70.
Entrada!, :

Leopoidina 1.325
Cenlral 
Regulador Esp. Santo ....
E. dc Rodagem 7.972

Tolal 
Do 11» do mês ...,
Do lf de julho .
ldem, ano passado

Embarques :
América do Norte
América do Sul .

9.297
S0.S07

248.392

8.500
1.701

AUXILIAR DE BALCÃO
Precisa-se de rapazes de boa aparência, com o curso se-

cundário, para desempenhar as funções de auxiliar de Bal-

cão, pagando-se bem, dando-se preferências aos que já te-

nham trabalhado no ramo de material elétrico em gerai.

Exige-se referências, tratar na Casa Neno à Rua 7 de Se-

tembro, 145 com o sr. Cláudio, das 8 às 9h30m.

PARTIDAS DE LINHO
Enxovais completos de puro linho liclea e também em imitação nacional,
• linhos em diversas largura», faqueiros de prata com 13(1 lietaj; com
caixa. FAZEMOS HEMONSTltAÇOES A DO.MIULIO, SEM COMPROMISSO.
VENDAS A VISTA E A LONGO PKAZO. Peçam infirmacnes a LOTHAIt.
HKRMAX A» CIA. LTDA, - Avenida Rio Branco, 1118 — 2o «ndar — Salas
207|8 — Tel.: 32-315:1. Remetemos para o interior qualquer aritín pelo

——»-————— reembolso.

AÇÚCAR PÉROLA
A Companhia Usinas Nacionais comunica a

sua distinta freguesia que, colaborando com

o Instituto do Açúcar e do Álcool, está apa

relhada para vender e distribuir qualquer

quantidade de Açúcar Cristal, tipo POPU-

LAR, além da quota determinada pela Reso-

lução 651; 52.

RUA PEDRO ALVES, 317
RUA PHAROUX, 6

OFERTAS DA

Unifonii. — 6% ...
D - Emis., Nom, ...
ldem — Caut
D. Emis., porl. ..
ldem — Caul
Reajust. — õÇó ....
Obras do Pórlo ....

Obrigações :
les., 192.1, 7% ...
lei.. 1931, 1% ....
Tes., 1932, 7% ....
Tes., 1939, T?r. 
les., 1937, 6% ...
Ferroviárias, 7íí» ...
K.idov., ^om 6% .
Cueria, CrS 100, ..
Guerra, Cr.S 200, . .
Guerra, CrS 500. ..
Guerra, Cr.S 1.000, . .
Guerra, CrS 5.000, .

Apól. estaduais :
Minas — dec. 1.177
Idem, port., 7%
ldem - 5% port.
Idem rio sorteio —

1» série, 5% ....
ldem — :i» série, 5Ç5>
ldem — 3» série, 5%
M. Gerais, 5%, emp.

popular 
Recuperad. 1» série
Idem, 2» série .. . .
ldcm, Rei --J» sérlr
São Paulo —5% . .
Idem — Unif.. S%
Unificadas — RÇó - .
Pernambuco, 5% . .
Rod. E. Rin, 8%
Prel. de B. Horl-

zzonte - Síô
Pref. .1. dc Fora, 9%
Eletrificação rio Es-

tado rio Rio, S%
ldcm, 3» série ..
Rod. R. G. Sul. STn
Prel. rie Niterói —

Cr.$ 600. 5%
Idem, CrS 200, £<"„
Pref. de Campos, RCó
Petrópolis, CrS 1.000,

1% 
Prcf. rip Friburgo ..
Esp. Sanlo, CrS 500,

856 

BOLSA
Vend.

700,00

745,00

740,00
700,00

820,00
63a.ul.

840.IIÍI
70UÍOI
810,01»

160,00

675,00

Cmiip.
670,00
695, WJ
«50,00
740.01)
BS0.0O
738,00

1.015,00

tíuo.iii;
74,00

.150,00
370,00
750,00

Total  10V204
Do 1» do més  15o U'J1
Do 1» de iulho 
Idem. ano passado 
Existência 
Café despachado para em-

barques ...'....:,..
Café entrado por caminhões,

desde o 1" de julho
Consumo nionni

CAFÉ' A TERMO
Contrato «A» (por Kl quilos)

Abertura Vend. Comp.
Agosto  177.50 177.00
Setembro  178.00 177.60
Outubro  179.00 17S.20

246.417
385.099

42.909

6S.078

755,00
3.7SO.0O 3.T70.M0

610,00

420,00

135,00
121,0(1
122,00

300,00
620,00
630,00
5115.00
202,00
S45.0O
620.00
52.00

516,00

570.00
540,00

880,00

520.00
170,00
S20.00

635.00
190,00

Novembro 
Dezembro 
.laneiro, 1953 
Vendas

Mercado firme.
Fechamento :

Auôslo
Setembro 
Outubro 
Novembro
Dezembro 
Janeiro, 1952 
Vendas 

Mercado firme;
E.M SANTOS

SANTOS 30. ,

179.00 178.50
179.40 179.20
17S.60 1S0.50

1.000 sacas

.^FecU.
n/c.

Vend. Ciimp
178.30 177.30
17S.60 178.10
179.60 178.1.0
179.00 17S.90
179.31) 179.no
180.50 170.90

2.500 sacas

600,00
545,00

120.00.
120.00

201,00
S40.HO
610,00
51,50

510.90

820.00
S60.00

150.00

Tlpu 4 (mole)
Tipo 4 (duro)
Tipo S (duro)
Mercado 
Embarques ...
Entradas 
Ksisténcia ....
Saldas 

Contrato «B»
Agosto

Huje
199.00
197.00
194.00
Calmo
1.62.'!

30.033
.. 1.768.462

Anl
199.on
197.UU
194 :«i
Calmo
25.330
30.012

1.740.052
24.155

Abert. Fecb.
191.90 191 HO

Setembro  196.40 196.4U
196.70 196.70
194.90 194 .tll
194.90 194 9(1
194.90 194 *
194.90 194."0

Paral. Paral
Ahert. Fech.

200.90 200.90
201.50 201.iO
202.70 202.70
204.00 204.»10
204.80 204.80
205.20 205 10
205.10 205 10

... Est.
SANTO

Calmo

450,00 440.00

RÂDIO-VITROLA R.C.A.
Com Lung-Play ia rotações). Sem
uso com garantia, reeentemeuti
importada. Onze válvulas, várias
ondas, pick-up automático. 12 dis-
cos vende-se por preco muito tn

lerloi ao do custo. — 87Ü432

M Ã Q U IJN A S
DE ESCREVER

(A VISTA K A PRAZO)

Novas e reconstruída* dp diver-
saa marcas, inclusive purtátpiis.

LAUMAR
Rua du Ouvidor, 41 — Luja.

Dezembro
Janeiro, 1953 ....
Março, 1953 ....
Maio, 1953 
Julho, 1953 
Vendas .....:....
Mercado 

Contrato «C» :
Agosto 
Setembro 
Dezembro
Janeiro, 1953 ...*.
Marco, 1953 ....
Maio, 1953 
Julho. 1953 
Vendas 
Mercado 

NO ESI1
VITORIA, 30.

O preço do disponível,
CrS 163,40. por 10'quilos.

Posição : estável.
Nos preços aemia não eslá incluída

a taxa 'Io imposto sóbre vendas a
consignação

EM NOVA YORK
NOVA YORK, 30

Contraio «C» :
Setembro 
Dezembro 
Março. 1953 

Nnvn l «ntralo:
Maio, 1953 
Julho. 1953 
Vendas 

Na abertura — Estável

tipo 7—8,

Aherl.
53.90
53.02
52.25

Fech.
53.90
53 05
52.30

51.67
51.40

17.500
com baixa

51.70
51.25

dc 10 a 17 pontos No fechamenfo —
Estável, com baixa rie 10 a 17 ponlos.

DISPONÍVEL
Hoje

Santos 'mole) :
lTpo Santos, n. 2 ..
Tipo Santos, n. 4 ..

(Estritamente mole)
l'lpo Santos, n. 2 ..

Tipo Santos, n. 4
Tipo Uio, n

Saidas fi.000
Existência 9.530

Cotações por 61) quilos :
Branco cristal 213 10
Cristal amarelo 192.10
Mascavinlio 188.00
Mascavo 170.00

EM PERNAMBUCO
RECIFE. 30. • ¦

Cotações por II) quilos :
Usinas de primeira 200 00
Cristal 158UIU
Demerara 152 20

Posição i estável.
Entradas .'  834
Do ]'¦• setembro .. 6.281.218 6.2Sl;'2tS
Kxportacão  26.005
Existência  492.898 494.898
Consumo local .. 2.000 2.000

Algodão
Esse mercado funcionou, ontem, sus-

tentado . com os preços inalterados
Entradas Fardos

De Pernambuco 111
De Natal

Tolal 
Saidas 
Existência  

Cotações por 10 quilos :
Fibra longa — Seridô, tipo 3. CrS

355,00 a 360,00: Upi 4, CrS 345.00 .
350,00. Fibra média — SerlOes, tipo o
CrS 310,00 »¦ 315.00; tipo 5, CrS 2S5.I.C
n 290,00. Ceará, tipo' 3, nominal:
tipi. 5, CrS 275,00 a 280.00 Fibra
curta - Malas, lipe 3. CrS 22O.0II <i
225,00: o Paulista, tipo 5, CrS 220,00
a 225.00.

KM S. PAULO
S. PACLO, 30.

CONTRATO «C» (poi 15 quilos)
BASE — Tipo 8

Meses Ahert
Agosto  n/c.
Outubro  295.OU 294.50
Dezembro  305.00 305.10
Marco, 1953  311.00 309.50
Vendas  500 S.500
Mercado  Est. Calmo
DISPONÍVEL — Tipo 4. CrS 322,00:
tipo 5,»Cl'S 288,00: tipo 6. CrS 265,ÜO.

EM PERNAMBUCO
RECIFE, 30.' Colações por 10 quilos :

«Compradores»: Main'. tipo 5. 290,00;
Sertões, ipo 5, 330.00.

Posição estável.
Kn Um Ias 
Do V> setembro ....
Exportação 
Existência 
Consumo local

E.M NOVA
NOVA- YORK, 30.

Entregas Abert. Fecn.
Em outubro  37.45 37.92
Eir dezembro  37.40 37.73
Em marco  37.29 37.64
Em maio, 1952  37.18 37.45
Em lulho  36.70 36.90
Em outubro  34.80 34.93
Am. Sp. MM   40.70

Na abertura — Acessível, com baixa
de 15 a MO pontos. No fechamento —
Estável, com alta dc 10 & 18 c baixa
dc 17 pontos.

Cacau
NOVA YORK, 30.

Entregas Abert. Fech.
Em setembro  3-1 20 34.42
Em dezembro  32.56 32.75
Em março  30.19 30.29
Em maio. 1953  29.87 30.09

¦Em lulho, 1953  29.65 29.')2
Vendas  93 contratos

Na abertura - Estável, com baixa
rir 3 a 7 c alta dc 1 a 9 ponlos.
No fechamento — Estável, rom alta
de 17 a 20 ponlos..

Trigo
CHICAGO. 30.

FECHAMENTO
Préco. por bushrll -. Hoje Anl.
Setembro  2.3337 2.3287
Dezembro  2.3937 2.3875

Gêneros
O mercado de gêneros rie consumo

funcionou, onlem, com o seguinte mo-
vini.."lo :

Entr. Saldas
Arroz (sacos)  129.450 14.6711
Feijão (sacos) ...... 2.978
Farinha (sacos)  2.200
Milho (sacos)  5.634
Açúcar (sacos)  14.2S2

189.177 189 -177
247

28.667
700

VORK

29.364
701.'

54.25
53.75

55.75
54.75

7  49.00

Açúcar
O mercado de açúcar regulou

fiirue e lOih os preços
Entradas :

De Pernambuco 
Do Estado do Rio ...

Ant.

54.25
53 75

55*75
54.75
49 IKI

ontem,
inalterado?.

Sacos

200

Total 200

Charque f fardos)
Banha (caixas) .
Batatas 'sacos)
Cebolas (volubrs)
Manteiga (quilos)

35S
580

645

1.240
1.10(1
2.3411
4.56(1

28(1
1.45U

North Klng 
Rio de La Plata
Del Mar 
Bio-Eio
Campeiro 
Rio Guaiba 
Augustus ¦•
Andino ,
Claudc Bernard
Ana «C:> 
Anita 
inconfidente ....
Uruguai Star ....
Hindnarger 
Horta 
Max 
Santa Isabel ....

Nova York
Nova Orleans
Buenos Aires

Gênova

Havre
Gênova

Londres
Buenos Aires
Ba Itimore

Hamburgo

II -
| 30
| 30

1- I
31

31
31
31

1
31
31
31.
31
1
1
1
1
1

Telefones

Lisboa 23-1701
Buenos Aires 43-4994
Buenos Aires 23-4134
Gotemburgo 28-3382
Macau 43-3424
POrto Alegre 23-3756
Buenos Aires 43-9299
Aricã 43-1093
Buenos Aires 43-9477
Buenos Aires 23-5820
Florianópolis 23-0742
POrto Alegre.. 23-3756
Buenos Aires 42-4156

23-0463
28-0463

Florianópolis • • 23-0742
Buenos Aires - 13-1963

CAIS UA GAMBOA

Armazém. Nomes •.

Praga Maua
Praça Mauá
Praça Mauâ
N. 1
N. 2
N. 3
N. 4
N. 5
N. li
N. 7
N. 8
Pátio S/9
Frigorífico
Pátio U/10
N. 10
N. U
N. 13
N 14
N. 15
N. 1B
N. 16
N. 17
N. 18
N. 18
N. 18

Rheinstein
Riu Uuequen
Midosi
Lóide Venezuela
Rio de La Plata
Del Mar
Mormactide
Mongala
Pelops
Bowmonte
Dclius
Comandante Pessoa
Egyptian Reefer
Mormacdove
Blaclt Point
Fred Olsen
Rio Oíapòque
Itaguussu
Campeiro
Mucuri
Llll
São Bento
Sirius
Oiti
Santa Inês

Matricula Sertlçn

Alemão.
Argentino
Nacional
Nacional
Argentino
Americano
Americano
Belga
Libanês.,
Norueguês
Inglês
Nacional.» -
Dinamurq.
Americano'
Americano
Sueco
Naoional -
Nacional .
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional

Importaçio: '
Importação»
Importação
Importaçio
Imp.-Exp.
Importação
Importaçio
Importaçio
Imp.-Trigo
Importaçio
Importaçio
Importaçio
Importaçio
Importaçio
Importaçio
Importaçio
Importaçio .
Importaylo
Importaçio
Importaçio
Importaçio
Importaçio
Importaçio
Importaçio
Importaçio

CAIS DE SÃO CRISTÓVÃO
N. 2,'i
N. 24
Parque de Minério
Parque dc Carvão
Parque de Carvão
Parque rie Carvflo

H/M. Serafim Donsto
Bra-Kar
Meandros
Macau
Catete :»
Aracaju

Nacional
Norueguês
Grego
Nacional
Nacional
N acionai

Importa-lo
Importaçio
Imoprtaçlo
Importaçio
Importaçio
Importação

CAIS DO CAJU
Parque de Madeiras
Parque de Madeiras
N. 25
N. 25
N. 25
N, 2H
N. 26
N. 2»

Marco Polo
H/M. Triunfo
H/M. Diaz
H/1,1. Urbano
ItU'
H/W. Maria Cristina
Platino
Flamengo

Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional

Importaçio
Importaçio
Importaçio
Importado
'raportaçlo
Importaçio
Importaçio
Importaçio

44

Navios atracados nos Cais do Porto do Rio de Janeiro
e 30 de julho de 1952

VAPORES DE LONGO CURSO — AGUARDANDO ATRACAÇÃO: — 1|7 — Jacob Jebsen; 5|7 — Ithakroa;
26|7 — Gaasterland e Barranca; 2S|7 — General San Martin; 29|7 — Mormaclark o Annle Johnson.

VAPORES DE CABOTAGEM — AGUARDANDO ATRACAÇÃO: — 2li|7 — Mareia, Lucimar, Olímpico, Ua-
rambaia, Sâo José, Novamérlca, Sumaré e Piranha; 2'Jj7 — Anita, Palmares e Cruzeiro.

COMPRA-SE TUDO
Roupas usadas — Máquinas de escre-
ver e dc costura — Enceradeiras <

ludo que represente valor.

Telefone: 43-7180

HOTEL SANJA TERESA
O sr, que vem do interior ou que re-
iiide nesta capital, tirará mais liem
acomodado livre do calor e ecunnmi.
zando se vier se hospedar no novo
HOTEL MANTA TERESA, onde a lli-
giene c um fato c a comida ê abiui-
danlc, a par dum tratamento exvepriu-
nal num prédio que dispõe de gran-
des Jardins, enormes varandas e ma-
ravilhosas vista c clima do mar t
da montanha, livre du barulho e da
poeira da cidade, sem o problema da
condução dlficil. Grandes quartos e
apartamentos, todos com água corren-
te. Üiária a partir de Cr$ 1211,11(1
para casal, com todas a» refeições.-
Telefone oll tclcgrafe já, para 23-4355.
HOTEL SANTA TERESA, Aua Almi-
rante Alexandrino, 176, Bairro Santa

 Teresa, »

CLÍNICA EM GERAL E DOENÇAS DE SENHORAS
MÉDICOS ESPECIALISTAS

Consultas diárias: — De 9 às 13 e das 15 às 19 hoías.'
1* consulta: Cr$ 50,00; consultas subsequentes: Cr$ 30,00,

Avenida Presidente Vargas, 642 -V Grupo 506.
OBRA DE ASSISTÊNCIA E BENEFICÊNCIA BRASILEIRA

(Grátis para os associados). . ¦ ¦

Informações diversas
ASSEMBLÉIAS GERAIS

Rcalizam-be, hoje, as seguintes :
Rodrigues D'Almeida Comercio e In-

dúslria. S. A., 14 hs.; 'Fortaleza».,
Cia. Nacional de Seguros, 14 hs.: Edi-
tora Rádio Tealro S. A.,. 14 hs.:
Banco do Comércio S. A.. 15h 30m;
.CiiíermatT. Cia. Brasileira c Materiais
>ie Construção S. A.. 13h30m.: laron
Armarinho Rendas Ornatos e Novida-
des S. A.. 10 horas.

irr

IMicóses da pele?
aplique"MYCÉLIÔH'

U grande remédio contra
UCZKMAS, FRIEIRAS, IM
eiNGENS, UNHEIROS o de-
iiais afecções ditas. du ácido
úricu, como: BOLHAS DE
IGUA, RACHAÜÜRAS, VER-
UELHIDòES, COMICHÕES,
(PANOS)), etc,

«MYCÊLIÓN» é liquido, não
irrita nem mancha a pele, dis-
pensa dietas e vende-se em tõ-
Ias as drogarias e farmácia».

HOTEL IMPERADOR
ESTA» PERTO DE TUDO...

TODOS OS APARTAMENTOS DE FRENTE
(RECÉJU-INAUGURADO)

Preferido por proporcionar o máximo conforto em suas inít*-
lações ultra-modernas, resolve o problema da distância. Realiza
o milagre de estar perto de tudo. QUANDO FÔR AO RIO,
hospede-se no HOTEL IMPERADOR — Nunca mais ae hospe-

dará em outro.
Diária a partir de Cr$ 80,00

Rua Imperatriz Leopoidina, 8 ,
(Esquina da praça da Independência, antiga Tiradentefc).

Junker & Rub

mÊm! ..!W:3
WWÀ'&%y_-^mS_W%&J&4K- ___tr''?_W

BÊ_f£:íi>i-:.':-.' 'VMVL *í

FOGÕES
A GÁS, ELÉTRICOS E

A ÓLEO
A GÂS DE QUEROSENE
E AQUECEDORES EM

GERAL
PEÇAS E CONSERTO

EM .GERAL
Rua Santa Luzia, 799-B

Tei.: 22-4261 ?

%.
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CONlílIÇAO: —ft Trem elétrico para
Belfort Roxo e Npva Iguaçu. Ônibus
direto de Belfort Roxo ao Parque.
de 25 em 25 minutos. Se V. S. pre-ferir a viagem via Nova Iguaçu, po-
dera tomar qualquer ônibus até
Belfort Rõxò e áll tomar o ônibus

direto ao Parque.
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E Pague em 100 Prestações Mensais
de Cr$ 225,00 - Sem Juros
PARQUE LOTES

SÀO BERNARDO .apabtir.de
Estação de Belfort Roxo CR$ 25.000,00

EIR0 GUERRA & CIA. LTDA.
Av. Rio Branco, 173 -14/ - Fones: 42-2407 e 52-0119 :

Em Belfort Roxo - Praça Eleaquim Batista
O PARQUE SÃO BERNARDO prospera a passos largos. Em suas belas e bem
cuidadas avenidas, dezenas de casas confortáveis, servidas de água, luar. e esgoto,
já estão construídas e habitadas. O excelente clima de que desfruta êsse apra»
zivel local justifica seu notável desenvolvimento, Ãrea preparada para escola, ji

projetada, e a iniciar-se imediatamente.

k

as.
^PARQUE IRENE

Cta n»vw tai«&meato V» «urge, a poucos passos da estrada
BI»>P«*r4polt*. «atro o Bar Tico-Tieo e o Jardim Primavera.
Diatead» spciua W «tantos da praça Mauá e servido por várias
Itahaa 4a talhas, teto é o loeal Indicado para sua residência,
ma csaa de eatepe, soa franja, sua indústria, etc. Lotes a
¦nt *• Orf, M.1M.M, Mm entrada de 10%, e o restante, em
]Ü pswrtafSat, mm iorna. — Imobiliária Rex Ltda. — Run

,Auè,m — r andar — S»Im «02 à 604 - Tel.: 43-7477.

Bonde no seu terreno
O. l^DKKAL — CAMPO GRANDE — Com ruas calcadas e as-
laltadáa, • 'ágami eoeanada, —goto e lue. Escolas, jardim, etc.
Tuà» «fcadMond» ai exlgènciM de nossa Prefeitura. — D. 'F.
Bráàps* *»Mwui • lotaefiea, ead todos os lotes. Contrato imediato,
•n Cartório, pelo Decreto 58. Prestações: CrÇ 200,00. Entrada:
CH ttMt.aem juros. Informações e vendas, com AN*TONIO
VrroillA « CIA. LTDA — Rua «fo Quitanda, 20 — 1» andar -
:'-v'' . Ô ,>*âl» MI — Tels.: 8!í-8«55 « 22-1017.
.'¦"¦, f'*'<:.-.''"- .Bwtninfc eom a rua da Assembléia). 

MEIE
Vaado apartamentos de sala, 2 quartos e dependências

rn* Afonso Arinos »* 75, próximos a estação. Preço
Crf J76.«W,W, sendo uma entrada de Cr$ 60 000.00

• restante em.prestações mensais. Ver diariamente
des 9 às 11 horas, iko apt. 201 com o Sr. Barreto e

«ratar à At. Presidente Vargas, 446 - 18? and'
* *. 1.802-A — TEL.: 23-2581.

^.Ü^PACABANA
Veado, à rea leefroM» MMreai, ern edifício de esquina, com 8

pavimentos, a»a*nífle«s apartamentos de salas, 2 quartos e
«etr«s 4a aala, aaUta, S euarto», alguns eom varanda e jardinf.
todos eom banheiro «m «Ar, easlnha ampla. Preços a partir
d* Crt «J«.»0#,00 eom CrS SOO.000,00 financiados, a lon*fo prazo.
Tràtèr ao» MILTON ROCHA, à rna Senador Dantas, 14 —
y-g'±,.. ¦'¦"':"']'" i •» andar —'Tel.: M-éW- ^—

COMPRA E YENDA DE IMÓVEIS
Copacabana

COPACABANA : — EDIFÍCK) ARA-
GUARX — Rna Gomes Carneiro
n. 81 — Vendo para'entrei;» den-
tro d<» 10 meses, os últimos apar-
tnmentoB, constituídos de : living
2 e 8 quartos, 1 e '! banheiros,
cozinha e demais dependências.
Garage è parte. Preços a partir
de CrS 550.000,00 com facilidade
de pagamento. OLIVIERI —. Rua
da Assembléia, 10<1 — 5» andar —
salas 512 e 514 — Tels: 22-9362

t- 42-8547

COPACABANA — EDIFÍCIO LE-
VIATAN — Vendo neste dlfício
para pronta entregu. ótimos apar-
tamentos de sala. quarto, jardim
de Inverno, banheiro, cozinha e
WC de empregada. Preços a par-
tir de CrS 250.000,00,— OMVIE-
RI — Rua da Assembléia, 104 —
5» andar — salas 512 e 514 —»

Tels : 22-0582 e 42-85**í

COPACABANA — Rua Bulhftes de
Carvalho — Vendemos em cons.
truçòo, 80f„ financiados, a muita-
res e funcionários públicos em rc-
ral. Jornalistas, .100% e parti-
culares «0% financiados. Facilita-
se a parte não financiada. Apar-
tamento com ótima sala, 1 e 2
qnartOs, banheiro de Inxo e cozi.
nha. -Preço» a partir de CrS ...'.
280.000,00 Tratar com BARBOSA
ou Silva, à. rua Senador. Dantas,
30 — salas 1201 e 120.8 — Tels.:

SS-Í?™ e 52,9070
Laranjeiras

LARANJEIRAS: — MAGNÍFICA
RESIDÊNCIA — Vendo em centro
de terreno, com »2 pavimentos, ten.
do no li: S salões, sendo um em
mármore, 2 salas, grande cozinha,
banheiro completo, 2 quartos fi
empregada e garage. No 2? : ».
grandes quartos, 2 banheiros e
2 varandas Mais detalhes com
OLIVIERI — Rua da Assembléia,
104 — (Ií andar — salas 512 e

514 — ' Tels : 22-0502 e 42-8547

Botafogo
BOTAFOGO — ENTRADA DE CtS
50.000,00 — Vendo no Edifício As-
sis Bncno, magníficos apartamentos
para casal, tendo I sala, 1 quar-
to, bapheiro «om loura «Celite»,
cozinha completa, área dc serviço
e dependências de 'empregada.
CONSTRUÇÃO DE 4 PAVIMENTOS
SÔBRE PILOTIS COM ELEVADOR
SOCIAL. Apenas . 4 por andar.
Garantimos em escritura a entre-
ga das chave», Tratar à. Av. Rio
Branco; 128, 11* andar, sala. 1.111.
GERALDO ALVES DE REZENDE

BOTAFOGO — Vendo com entrada
de CrS ÍOO.QOO.OO, ótimo aparta.-
mento de esquina todas as peças
de frente, tendo sala, 2 quartos,
armários, copa-cozinha, bati liei ro
com louça «Cclite» quarto de
'empregada e dependências EDII'1-
CIO DE 4 PAVIMENTOS (O.VI
UM ELEVADOR SOCIAL. Entrega
dns chaves em S0 de Agosto . Acei.
tamos, financiamento pela C. Eco-
nômica, Visitai» tia rua Conde de
Irajíl, 227 diariamente c tratar
& Av. Rio Branco, 128, ll1? andar,
sala; l.lll. GERALDO ALVES DE

REZENDE

ALUGA-SE o opart. 007 ft rua
Paissandú 15(5, em primeira loca-
çfto De frente com rtuus varan-
das, sala 2 quartos, banheiro com-
pleto, cozinha ampla, área e en-
trada de serviço, dependftncins dc
empregada completas — Aluguel
CrS 5.000.00 — Contrato 2 anos
— Chaves com o porteiro. Tratar
com o sr. Álvaro à 'av. Erasmo

Braga, 227". sala 711 das .4 fts
18 horas.

Tlha do Governador
Vei:de-se terreno na Ilha do (jo-
vernador Praia do Dendft, rua Jal-
mo Perdigflo, lote 1J, quadra 128.

Tratar nos telefones 28-8028,
4!'-7598.ou 22-47B2

Catete
CATETE — MAGNÍFICO EMPRÊ-
GO DE CAPITAL — Vendo a par-
Ur de CrS' 210.000,00 os últimos
apartamentos de sala, e quarto se»
parados, banheiro e cozinha Em
incorporação, com facilidade de
pagamento. OLIVIERI — Rua da
Assembléia, 104 — 51" andar — sa-
lan 512 e 514 — Tels: 22-9502 e

42-8547

Centro
CENTRO : — Vendo à Rua Acre. 8
grupos juntos ou «'eparados cons-
tando de 3 e '4 saia» com 1 e 2
sanitários para cada grupo. Sen-
do 2 parn pronta entrega e 1 alu-
gado sem contrato dando brta ren-
da. Facilita-se o pagamento OLI-
VIERI — Una da Assembléia. 104

5?. andar — salas S12 e 514
— Tels : 22-0502 e 42-8547

Riachuelo
RIACHUELO — R. Barbosa da
Silva, 18 — Próximo ft tflda es-
{iécie de condução — Vende-se ótt-
mo terreno plano pronto parn re-
ceber construçfio, com 10,25x52,00

Preço: CrS 140.000.00 ft vista
mais 140.000 financiados em 10
anos. VER no local e tratar com
FREITAS * CARVALHO, ft R.
Washington Luis, 24 — lv andar

— Tel.: 82-1640

Tijuca
TIJUCA — R. General Roca —
Próximo ft Praça Sanez rena —
Vende-se confortável apartamento
de Z? pavimento em edifício de
2, coin saleta envidraçada, óti-
ma sala, 2 bons quartos, banheiro
social com hox e chuveiro elétrico,
cozinha, dependência de criada e
boa área com tanque. Preço: Cr.Ç
160.000,00 ft vista e mais 220.000
em 14 anos. Visitas e detalhes com
FREITAS * CARVALHO — R.
Washington Lufs, 24 — Sobrado

— Tel.! 82-1619

Subiirbio da Central
MÊIER — Nova e vazia — Vende-
se confortável residência de altos e
baixos acabada de construir em ta-
cos e lage, tendo parte baixa : Iln-
da varanda, ampla sala, cozinha e
fogfto 4 bocas, dependência de
criada, jardim, entrada para car-
ro, área com tanque e pequeno
quintal; parte alta; 3 ótimos quar-
tos e banheiro com box e aquece-
dor elétrico, PREÇO: Cr$ 230.000
ft, vista mais 220.000 financiados.
Aceita-se proposta ft vista. VER
hoje e todos os dias, das 8 fts 17
horas com o Sr. JÚLIO, ft rna
José Bonifácio, 741 casa 16'(nfto
é vila) e tratar com FREITAS &
CARVALHO, ft, rua Washington

Luís, 24 — lo andar -- Tel.:
32-1619

Jacarepaguá
JACAREPAGUA — Vendemos re
sldéncias novas, com 2 e 8 quar.
tos, sala ** varanda, cozinha e de-
pendências, à Avenida Nelson Car»
doso Grande parte financiada
Construç&o esmerada cum mate-
riais de 1.» ordem Tratar com os
proprietários à rna do Carmo, 71,

Z.i andar, sala 201, telefone:
52-2112 — Ramal 411.

$ Subúrbio da Leo-
poldina

BONSUCESSO E RAMOS — Ven-
dumos apartamentos <>0!"'r finan.
ciados, a militares, funcionários
públicos em geral e jornalistas.
Facilita-se a parte nfto financia-
da; Amortizaç flo variável entre
CrS 1.800,00 a CrS 2.000,00 men-
sal» Tratar com BARBOSA ou
SILVA, â rna Senador Dantas, 20

—» salas 1201 a 1203 — tels. i
32-1776 fi 52-9070.

MÉIER
Vendo à rua Monsenhor Jerónimo n? 890 (antiga Borges
Monteiro), os 3 últimos apartamentos, com 1 saleta, sala,
8 quartos, banheiro, cozinha, quarto e banheiro de em-

pregadas. Novos e vazios. Preço: Cr$ 300.000,00, si-
nal de Cr$ 100.000,00 e o restante em prestações de
Cr$ 3.020,90. Tratar com Irio Silva na Imobiliária Le-

mos I^tda., à av. Nilo Peçanha, 26, sala 701
— Tels.: 22-2483 e 42-9506.

BOTAFOGO
Vendo à rua São Clemente, 124, junto à rua Bambina,
as últimas 6 casas de vila, com varanda, 2 salas, 3 quar-
tos, banheiro, cozinha e quintal — Preço: Cr$ 320.000,00
sinal de CrS 110.000,00 e o restante em prestações men-
sais de Cr$ 3.413,20. Tratar com Irio Silva, na Imo-
biliária LEMOS LTDA., à Av. Nilo Peçanha, 26, sala 701

— Telefone: 22-2483.

CASCADURA
Vendemos casas de vila com bom quintal, dando frente
para outra rua, podendo construir outra casa ou garage.
Preços a partir de Cr$ 100.000,00, com sinal de CrS1
20.000,00 e o restante em prestações mensais. Ver dià-
riamente à rua Comendador Pinto n? 173, das 9 às 11
horas, com o sr. BRAGA e tratar à Avenida Presidente

Vargas, 446 - 18' and. - S. 1.802-A - Tel.: 33-2581
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k..o-se hoje mesmo proprietário de um ótimo terreno no

PARQUE SÃO BERNARDO
ESTAÇÃO D E

LOTES A PARTIR DE
cr$ 25.000,00
PRESTAÇÕES MENSAIS DE
CR$ 312.50, SEM JUROS

MARQUE SUA VISITA:
Telefone para 42-2407 e

combine uma visita ao

ocal, sem compromisso.

¦HFORT

«•ITI

BELF O R T ROXO

No grandioso empreendimento urbanístico

que é o Parque São Bernardo, dezenas de

confortáveis casas, servidas de água, luz e

esgoto,' já estão construídas e habi-

tadas. Adquirindo agora um desses

lotes, prontos pqra receber constru-

ção, em condições excepcionalmente
liberais, também V. poderá resolver

o seu problema da caso própria.

vmj
NHA _^__tr ÍT\
iwpV V^
MÓfOllV' ^1

IRMI

INFORMAÇÕES E VENDAS:

CORDEIRO GUERRA & GIA. LTDA.
AV. RIO BRANCO, 173 - 14. • ANDAR - TEL. 42-2407

EM HLFOM IOXOi PRAÇA ELEAQUIM BATISTA. IM FRENTE AO PONTO DE ÔNIBUS DA UNHA
EM »fe!.ru*i w 

MAUÂ.^F01lT l(fco - MO tOCMi SL CONSTANTtNO. ^__

Compro dormitórios e
salas de.jantar — MA-
CEDO — Tel.: 28-6721

¦ ¦ !¦-¦ -¦ mw~——.— ii i ¦ ¦¦¦ i i i ibH

DR. SPINOSA R0THIER
Doenças sexuais « urinaria». La.
vagem endosçópica «la vesiculA

Próstata.
KUA SENADOR DAkTAS. 43-J3

— Telefone: 22-8361 — De 1
àa 1 horas.

REFRIGERADORES
AMERICANOS

Grande Vendai Preço*
Baixosl Ofertas Especiaisl

•
VENDAS A PRAZO

GARANTIA REAL OE $ ANOS

I «gral»*!

Um lortimenio «nriado o x„a
• icolha, com 39 tipo» » «">'•
cat difarantet é» 5 o 11 péi

qua V S. to eneo»t« no
PALÁCIO OAS GELADEIRAS

desde OS 10.800,00

PALÁCIO DAS
GELADEIRAS

RÚflOfl fiSSEMBLÈIfl.TDS
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HOJE - Incrível! Fantástico ! Extraordinário!— HOJE

Violão que
O único, no mundo, executado com maestria por ARI MORENO
o Fala

VENHA VER na super-revista cômica

PAU DE ARARA
dc Luiz Iglésias, J Maia e Max Nunes, êste grande feno-

meno ao lado de JOSE' VASCONCELOS, JANE GREY,

SALOMÉ', BILINHA, ALMEIDINHA c DINA TERESA

Poltrona Cr$ 30,00 e Cr$ 20,00 (selo à parte)

TEATRO JOÃO CAETANO

HOJE
Vesperal às 16 hs.
Frizas e Camarotes

5 pessoas Cr$ 50,00
e Galerias CrS 5,00

(Selo à parte)

+.-*¦•*-* AR CONDICIONADO

rrnimmETRO . fTJETRO ¦ ÍÍ1ETRO
li ['Ml VoT.RfiBní? VIÃSEIO TIÜUCH »

2-SEMMA!
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Mais famílias brasileiras «stâo

descobrindo Paredex. Pintar cem

Paredex constitui «mo experiên*

cia fascinante: é tõo rápido, íâ*

cil e divertido! Poredex nõo exi.

pe nenhuma misturo prévia; o

tinta |á vem pronta-para-usar. t

•ó pintar... e o caso fico com-

pletamente noval

1: ^^y*: ;

TINTAS YPIRANGA

S9S.K1

TINTA FOSCA

PARA INTERIORES)

pi l '

Protegem e embelezam

O 
"OPCO 6WM' „„, M
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PELA PRlMEIRAVEZ_HO_BRASlL

HOJE, VESPERAL ÀS 1(>
HORAS — À NOITE, ÀS

21 HORAS
Destacando-se: Waldeck, o
pirata do ar, na coreografia
do espaço - Esperanza Troüp
- Miss Loysson, Loirissitna
norte-americana - Professar
Araujo, e seus camelos ames

trados.
Av. Pres. Vargas — junto da

Central.
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Temporada de música de câmara PRO ARTE
-. ri...*_%_¦*. aau^^ac AUDITÓRIO DA A. B. I.
2 ÚNICOS CONCERTOS 6 , IS de Agosto, às 21 horas

VIRTUOSI DI ROMA
INFORMAÇÕES — INSCRIÇÕES E INGRESSOS
RUA MÉXICO, 74 —SALA 601 — TEL,: 22-1076

BK

ALDA GARRIDO NO RIVAL
(Ar refriserado — Tel.: 52-2721)

HOJE — VESPERAL, ÀS 16 HORAS E SESSÃO CXICA, AS 11 HORAS.

"MME. SANS GENE"
ou «A LAV.ADEIRA DE NAPOLEÃO»

De Sartlou e Mnreau. Tratt. cie R. Alvim e J. Wanderler.
6?MÊSDE SUCESSO!

VESPERAIS: — QUINTAS-FEIRAS. SÁBADOS Ê DOMINGOS AS 16 HORAS.
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Triunfou o Fluminense
i.iwa^_?,_J.j

sobre o Corintians por 2x0
Renhido, o segundo tempo da peleja da noite de ontem, nò-Maracanã

o ataque paulistano - Orlando e Marinho, os marcadores
-ino-

^____________________M__MB____B_-----------------i------------  ... __  

m___\ Biii_eH 'Pftffijiyffi ^^__:^s_f_r_r IIB^^-tH Hffilí-r-l-r^flwm*--! "^^V^^ ^^f &£ ,^__________H

_-_._! BBiv _m_\Wx- *_f \v ^^s _?&*$____* _\\m-^ÊÍÊÍÍ__ ___m _^Ê_*_^^'i_í_Ú_wjÍ_^_M __¦___¦_

fcjHjijH ___tff M -_________^______k![___^ :y___^^9___L^'í wr^TBr ««-B-í-í-rWP"^^^^^*^^^^^^*^^^^^^**^^™^ ' «^.c^si

ijJ^^^^j^^i^^^P^^^g^B«^«««BHigg^r'^>. ¦ .^-^wSML/-?.* ^«iBaBff--Í-5a8^ '* ¦.''¦'''^.í-^'' .'S*;'*:-V':'¦^-i^^S^í^^iíroi

C. R. Boqueiriu) do
Passeio . ' <

De acordo com o 
'parecer'.-favorável.

do ministro João. Lira Filho, ex-presi-
dente, do Conselho .Nacional de Des-
portos, o Tribunal'de Contas da. Pre-
feitura- registrou b contrato de ces-
são dos terrenos cedidos .pela Prefei-
tura no aterro do Calabouço, na ave-

,n!da que. vai ,para a Escola Naval,
para - a construção das garages para
os clubes de Santa Luzia. A direto-
ria -''garrafa'' conta coni./) impres-
clndível apoio do quadro éocial na
aua campanha1 financeira para ¦ a
construção de sua garage. /

A partir do próximo domingo, ias
inscrições para a VI Olimplado Gar-
rafa da. Primavera. acham-se aber-
tas na secretaria do Clube..

Domingo próximo, prosseguirá o
Torneio Interno de. Vdlley-Ball com a
realização dos seguintes Jogos: Fia-
mengo x Guanabara; Vasco da Ga-
ma x São Cristóvão; Natação x In-
ternacional. O primeiro jogo terá ini-
cio ás 9 horas.

Para êsse mesmo domingo estão
convocados "1 pai-á o . primeiro treino
de conjunto dos 1.° e 2.0 quadros de
voleibol os seguintes amadores: EU-
sio, Ari,". Abreu, Cardoso, Paulo de
Sousa, Flávio, Rosas. Nilton, Negrão,
João Batista, Hermano,' Pierre, Car-
los Abrão, " Jair Xavier, ' Cálázans,
Gaglianone,; Sérgio Porto, Maurício,-
Roberto Ferreira, Japonês, Batalha,
Pedro Coutinho, Ruiz e Jocelin, , O
treino terá Inicio, ás ,10 horas. Depois
de amanhã, sábado, será realizado
o almoço de confraternização às 13
horas no Restaurante Régib..
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Quinta-feira, 81 de Julho de 1952 TERCEIRA SECAO

ASSUMIU CIRO ARANHA A DIREÇÃO DOS
PROFISSIONAIS

ACEITA A RENUNCIA DE DIOGO RANGEL
Recebemos do Vasco da Gama,

à seguinte nota oficial: .:
«Ao sr. Ciro Aranha, presidên-.

te do Clube,de Regatas Vasco da
Gama recebeu do sr. Dl.ógo Ran-':
gel, vice-presldénte do.Departa-
mento de Futebol a seguinte car-
ta:' '

«Rio de janeiro, 30 de julho
de 1952 limo, sr. Ciro Aranha,
M. D. presidente do Clube de
Regatas Vasco da- Gama. Nesta

— Prezado senhor: Ao aceitar o
seu honroso. convite para exercer
o cargo de vice-presidente do De-
partamento de Futebol, tive dois
únicos propósitos : servir ao meu
clube-e colaborar ha sua admi-
nistração, que todos reclamava-
mos, dádà a situação em que en-
tfio se encontrava o clube e as
suas inegáveis e comprovadas ap-
tldões para o desempenho de ião
árdua tarefa. Nada lhe prome-

AKTES DO EMBATE posam o onze tricolor e. o ataque do Corinthians, que silo vistos no clichê, uo alto: Cláudio e Orlando, ós dois "capi-
tães" e, no vestiário do Fluminense, os últimos retoques ae Castilho e Bigode para a jornada — yite seria vitoriosa.

Bela vitória colheu o Flumi-
nense. ha primeira peleja da
«érie final da, «Taça Rio» ao
derrotar o. Corinthians Paulis-
ta, ontem à noite, por 2-.0, no
Estádio do Maracanã. Agradou
bastante o embate, -que teve
um transcorrer movimentado,
especialmente na metade íinàl
do segundo tempo, quando . os
dois quadros se empenharam
numa,luta renhida. Jogou bem
melhor o Fluminense, no pri-
jméiro pérlòdo, quando foi con-
eignado o primeiro tento, por
intermédio de Orlando que, ati-
rando-se ao chão, cabeceou a
bola chutada por Quincas, que
cobrara um «foul» de Sula, aos
23 minutos. Nessa etapa, o trio
médio corinthiano falhou, pos-
fibilitando as ações da diantei-
rá tricolor, bem comandada por
Marihtíó, secundado por Orlan-
dü ; e '-Quincas. Os primeiros
quinze minutos da etapa final
pertenceram inteiramente ao
Gorinthians, cuja linha média,
melhorando bastante, alimen-
tou bem a vanguarda. O jogo
ibi feito, então, de preferência
pelas pontas, mas Cláudio, em-
bora jogando bem, não conse-

.guiü ver bem sucedidos os seus
«esforços, e Mário, atuando mal,
•degplrdiçou: várias oportunida-
«fés. Luizinho, Carbone e Gatão
íoram figuras nulas no ataque
paulistano. Passados os quinze
minutos, período em que Pi-
nheiro, Bigode e Edson tiveram
magnífico desempenho não per-
mitindo ¦-.... o entrosamento da
dianteira adversária, os tricolo-

res reagiram, equilibrando a
partida.

Numa das investidas, depois
de duas sensacionais defesas do

PROGRAMA DA SEMANA
HOJE

VOLEIBOL
CAMPEONATO CARIOCA

MASCULINO
FLAMENGO X FLUMINEN.3E

yuadra da Gávea
SIRIO LIBANÊS X TLIUCA

Quadra da rua Marquês de Olinda

SÁBADO

FUTEBOL
TAÇA RIO

FLUMINENSE X COK1NTHIANS
Às 21 horas, no «Maracanã

I—
DOMINGO

I- -I
FUTEBOL

TORNEIO QUADRANGULAR
PALMEIRAS X FLAMENGO

No Pacaembu, à tarde
CAMPEONATO DA 2* CATEGORIA

OPPSICAO X MANUFATURA
ANAJÉ X DEL CASTILO

UNIÃO X VALIM
U. RICARDO X ANCHIETA:.* ,~
CACIQUE X T. HOMEM
BENFICA X DRAMÁTICO

N. AMÉRICA X SAMPAIO
MAVILIS X ATIL1A

ORIENTE X SAO JOSÉ
CORINTHIANS X DISTINTA
GUANABARA X REALENGO

CRUZEIRO X COSMOS
T U R I* E

GHANDE PRÊMIO BRASIL
«SWEEPSTAKE» DE 195'J
No Hipôdromo da Gávea

EM FESTAS OS ESPORTES AQUÁTICOS
Ajiiversariam hoje as Federações Metropolita-

nas de Natação e de Remo

guardião Gilmar, de outros lan-
tos tiros inesperados de Orlan-
do e Quincas, — aos 25 minu-
tos — Marinho assinalou o 2»
tento do B^luminense, ao "receber

e controlar a bolai na área, chu-
tando rapidamente, livre dc
marcação. Reclamaram contra
o tento os paulistanos, mas sem
nenhuma razão, porquanto o
centro-avante tricolor, no mo-
mento do passe estava bem atrás
do zagueiro Homero, que falhou
várias vezes. Tentativas íoram
feitas ainda, de parte a parle,
mas aos poucos os bandeirantes
foram se entregando. Registrou,
assim, o Fluminense uma vitória
liquida, na noite de ontem.

OS DOIS QUADROS

FLUMINENSE — Castilho; Pin-
daro e Pinheiro; Jair, Edson e
Bigode; Telê (Robson), Didi, Ma-

rinho (Simões), Orlando e Quin-
cás. :

CORINTHIANS — Gilmar; Ho-
mero e Olavo; Idárlo, Sula e
Jullão; Cláudio, Luizinho, Car-
bdne, Gatão (Jacsorç) e Mário
(Colombo),

A ARBITRAGEM
Aluou a partida o árbitro por-

üiguès Joaquim Campos, que
teve altos e baixus. Deixou pas-
sar um clamoroso «penalty» de
Homero que, nos últimos instan-
les da partida derrubou Simões
na área. Deve ser dito, todavia,
que agiu com energia e aútorida-
de, esta bem demonstrada no'
caso da reclamação dos corin-
tianos contra o segundo tento, —
da qual hão tomou conhecimen-
to.

-Foi apurada a renda de CrJf
770.590,70.

Fluminense e Sírio e Libanàs defenderão a liderança
Mas, Flamengo e Tijuca surgem dispostos a reabilitar-se — Segunda

rodada do Super-Gampeonato de Voleibol esta noite /
Será disputada, esta noite, a

segunda rodada do Super-Cam-
peonato de Voleibol, que, como
se sabe, reúne as equipes do
Fluminense, Flamengo, Ti.iúca
e Sirio Libanês.

O tricolor, que estreou ante-

O serviço médico de .
ontem, no Maracanã

Estiveram, ontem, a postos,
np Maracanã, durante o jogo
entre o Fluminense e o Corin-
thians, para assistência aos jo-
gadores, o dr'.. Alberto Ision
Ponte, chefe do Serviço Medi-
co da "Taça Rio", tendo como
plantonistas os drs. Pais Bar-
reto, Paulo de Carvalho e Rè-
nato Cortes.

A direção da A.D.E.M. pro-
videnciou junto à chefia do
Serviço Médico dessa autar-
quia para que -fosse prestada
perfeita assistência ao público,
por intermédio do âr. João Ba-
tlsta Cotas e seus colaborado-
res, drs. Renato Brando e Sil-
vlo Cortes.

ontem, vencendo os "cajutis",
numa- '-peleja- dramática,' 'eh-;
frentárá o Flamengo, ansioso -
de reabilitação, já que foi ba-¦tido pelo. Sirio na rodada de
anteontem. .¦';.

Ó Fla-Flü assume, portanto,
aspecto de grande sensação. >

-.' O prélio, dà. segunda divisão .
também será-* dos mais impor-
tantes, pois os-dois quadros es-
tão invictos.'

Nos outros embates da noi-
tada teremos o Sírio contra o
Tijuca. Na primeira' divisão o
grêmio de Marquês de Olinda
defenderá a liderança e ra in-
vencibilidãde, enquanto os de
Conde de Bonfim tentarão, a
primeira vitória.
AUTORIDADES DO CON-

TROLE
São estas as autoridades es-

caiadas para o controle das
partidas de hoje:

FLAMENGO X FLUMINEN-
SE — Ginásio* da Gávea, Hé-
lio Lousada e Corumbá G.
Chaves — juizes da primeira
divisão; Erasmo Batista e José

Absoluto êxito coroou o V Campeonato Brasileiro de Basquetebol luvenil
Organização técnica, disciplina e boa arbitragem no certame realizado em Santos

(Dé Osvaldo Lopes dè Castro, enviado especial do «Diário de Notícias»)

Herédia ~ juizes da segunda
divisão; José Tavares — apon-
tadôr; e Mário Miranda e Rui
Vasco —. juizes • de linha.• SÍRIO E LIBANÊS X TI-
JUCÁ — Quadra dà rua Mar-
quês de Olinda — Wilson de

Lima e José Tude Sobrinho -r-
juizes da primeira divisão;
Válter Alves e Luciano Segis-

; moridi — juiz,es da segunda di-
visão; João Lacaile — aponta-
dor; e José Pinho-e José Guio
— juizes de linha.

ti, a não ser a aplicação doa
meus esforços na obtenção «ia-
queles dois propósitos. E creio:
ter lhe dado as mais continuas
provas disto. Acontece, porém,,
que o desenvolvimento dos meus
negócios industriais, a exigir ca--
da vez mais a minha presença
a testa dos mesmos, estão a im».
pedir que eu reparta o meu tem-'
po com éies e com as funções do
cargo que a bondade tle meu
amigo me conferiu, o. qué me le-
va a lhe solicitar, em caráter ir-
revogável, a minha demissão
dele. E' o què faço por meio
desta, agradecendo mais uma vez
a honra da investidura e as aten-
cões que sempre me foram defe»
ridas pelo velho e querido amigo,
a quem desejo com a maior sin-
ceridade pleno êxito no desempé-.
nho da sua presidência. Atencio-
samente, (a) Diogo Rangel».

Para tomai conhecimento do
pedido de demissão do si. Dio-
go Rangel, reuniu-se a diretoria
do Clube de Regatas Vasco (ia
Gama o decidiu, respeitando os
motivos apresentados pelo dèmis-,
sionário, que à vice-presidência

í;dó Departamento de Futebol se
mantenha diretamente subordi-
nada à Presidência, cóm a cola-
boracão dos diretores do referido
Departamento, até a escolha, do
novo titular.

ú/t 4c êmck<fu
Pob JOSÉ ERIGIDO

• Os esportes aquáticos vivem
hoje uma grande data, por-
quanto festejam mais- um ani-
versarão, o que eqüivale a mais
uma etapa de lutas ingentes
pela' sobrevivência, num ambi-
ente em que, relativamente,
pouca atenção se presta a és-
portes amadores.

Há cinqüenta e cinco anos o
Remo trabalha pela grandeza
•sportiva do nosso pais. Foi o
primeiro esporte a se organi-
íar no Brasil, ao que _se pre-
¦ume, mas até hoje não con-
seguiu a projeção a que tem
feito jüs. Mesmo assim, goza
da «impatia popular e aqueles
que o dirigem, adotam e pra-
tlcam, não desanimam ante os
obstáculos que se lhes ante-
põem.

Dedicados esportistas figu-
raim em seu passado, entre os
quais Ariovisto de Almeida
Rego, Flávio Vieira, Gabriel
Nicklaus, Carlos M. Rocha,
Kêlson Maliemont Rabelo, etc.'Dirigida 

por um1 Silvano de
Brito, que lhe tem imprimido /

seguro rumo, vai a Federação
Metropolitana de Remo cum-
prindo gloriosamente seus des-
tinos.. .

A natação também comemo-
ra seu aniversário. Vivia em
comum com o remo, na Fe-
deração Brasileira das Socie-
dades do Remo, e, mais tar-
de, na Federação Aquática do
Rio de Janeiro.

Com a especialização, surgiu
a já gloriosa Federação Metro-
politana de Natação, quo teve
como sua figura máxima, na
presidência, o esportista Paulo
Heilborn Júnior, tendo por ali
passado outros trabalhadores
devotados, como J\ Gomes da
Rocha, Abílio Menucci Teixei-
ra e outros.

Atualmente, está na presi-
dência dessa entidade Jean
Havelange, um dos grandes
nomes dá natação do Brasil.

Por tantos motivos, merecem
essas duas entidades a simpa-
tia, o apoio e os aplausos da
torcida nacional.

O V Campeonato Brasileiro
Juvenil de Basquetebol, que a
cidade de Santos assistiu, en-
tre 19 e 28 do corrente, consti-
tuiu-se, realmente, num gran-
dè acontecimento esportivo.

Patrocinado pela Liga San-
tista de Basquetebol, a pujan-
te entidade, que conta com a
figura de Danilo Azevedo à sua
frente, o certame oficial da
Confederação Brasileira de
Basquetebol, reuniu todas as
condições para agradar em
cheio.

A organização foi boa, com
o público magnificamente lo-
calizado no amplo ginásio do
Internacional.

A propósito, convém salien-
tar que a assistência foi sem-
pre numerosa e que no último
dia do certame mais de 18.000
cruzeiros foram arrecadados,
apresentando-se todas as loca-
lidades tomadas.

Tecnicamente, o campeonato
excedeu a todas as expectati-
vas. À exceção do carioca, os
quadros renderam muito mais
do que sc podia esperar. Pau-
listas e mineiros principalmen-
te não pareciam quadros dc
juvenis e sim autênticas equi-
pes de primeira divisão.

O aspecto disciplinar do cer-
tame também foi dos melho-,
res. Pode-se, mesmo, afirmar
que na quadra não se - viu
qualquer deslise disciplinar dos
jogadores e as faltas técnicas
assinaladas o foram em con-
seqüência de infrações natu-
rais em jogos dessa espécie.

Finalmente, deve-se ressaltar
o nivel, relativamente elevado,
das arbitragens. Fiscalizados e

esclarecidos por um Curso, que
funcionou paralolamente com
o certame sob a, indiscutível
competência dó João Carlos
Cántuária, os juizes chegaram
a surpreender pelo acerto com
que na maioria dós. jogos se
portaram. Até mesmo os mais
novos, os nomes que para nós
eram desconhecidos, como José

Randal Miranda, da Federação
Fluminense :de Basquetebol;
Januário Silvestre, dá Federa-
ção Mineira; e Hugo Riva, da
Federação Paranaense, obtive-
ram um saldo elevado de mar-
cações corretas, agradando a
todos.

As mesas de controle, tam-
bém estiveram sempre atentas,

não se verificando reclama-
ções. '

SAO PAULO, CAMPEÃO
INVICTO

Sob o título acima, comen-
taremos, amanhã, a vitória de
São Paulo no V Campeonato
Brasileiro- de Basquetebol Ju-
venil.
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DISPENSADOS DINGER, GABLER E MALCHER
Conta ainda com quatro árbitros a final da «Taça Rio» — Convite da

FPF a Joaquim Campos
Beunida, ontem, à tarde, a

comissfto de arbitragem, além
de proceder.à tndlcacfto dos ár-
bitros Joaquim Campos, Sldney
Jones e George Dickens, que
atuariam à noite, o encontro
Fluminense x Corlnthians, re-
¦olveu dispensar os apitadores
Arnold Gabler, austríaco; Eugen
Dinf-er, alemão, e Alberto Ga-
n- Malcher.; Dêsse modo, permanecem no

«uadro de árbitros ia Taça Klo,
Gabriel Tordjman, francês; Joa-

quim Campos, português, e os
ingleses Jones e Dickens.

JOAQUIM CAMPOS PAKA A
F. P. F.

O .irbitro português Joaquim
Campos recebeu, extra-oficial-
mente, um convite P»"1 Ingres-
•ar no quadro da Federação
p»ulista de Futebol. Dlsse-no„
o apitador lusitano nfto ter sido

procurado oficialmente sobre o
"A 

sto. Antônio e a S. .»uaas

Tadeu, agradeço » graça alcan-
•fada-

assunto, mas que, na hipótese
de um convite formal, estudaria
a questão, apesar de ser, em

Portugal, funcionário público —
do Ministério das Comunica-
çôes.

Em foco o drama dos 500 mil...
DIOGO RANGEL E ARMANDO V. DE

CASTRO PROMETERAM MESMO...
Antônio Meneses, pai-gerente

do jogador Ademir, por en-
quanto no C. R. Vasco da
Gama, afirma que Diogo Ran-
gel e Armando Vieira de Cas-
tro, recciosos de que aquele
profissional fosse para outro
clube, prometeram, por escri-
to, que lhe dariam, fora do
contrato, 500.000 cruzeiros.

Ora, "seu" Antônio Meneses
enxerga longe. De posse da
carta, correu a registrá-la no
Registro de Titulos e Documen-
tos, e, agora, exige o cumpri-
mento da promessa. Sente-se
garantido, porque não ha como
"preto no branco" para decl-
dis dúvidas.

Querendo ver-se livre da"enrascada", Diogo Rangel pe-
diu demissão do cargo de di-
retor de futebol do C. R. Vas-
co da Gama.

Armando Vieira dc Castro
foi quem. 

'por meio dc certos
ardis, levou Ademir do Flumi-
nense para o Vasco. Vê-se en-
volvido nesse caso e anda ir-
riquieto, como se fosse picado
por "muriçoca".

Vamos ver em que vai dar
essa embrulhada e se o "seu"
Meneses, desta vez. consegue
mesmo fazer valer a força do"preto no branco". Com esses
três- a "páreo" vai ser duro...
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Os donos da F. I. F. A., não gost_i-aiu da atitude tomada
pelos sulamericanos no Congresso tle Helsinki, alegando que
não procedem as considerações destes últimos, visto como os

europeus têm maioria naqueia en-
(idade. E citaram um sein número
de países ou pseudo paises que não
possuem, futebolisticamente, ex-
pressão digna de nota. Ora, os
sulamericanos protestam com cer-
ta razão, porquanto, dado o desen.
volvimento extraordinário alcança-
do pelo «assoclatioji». neste conti-
nente, deveriam merecer tratamen-

.. to pelo menos equitativo dentro
da F. 1. F. A. Como exemplo do
extraordinário progresso do «soe-
cor» na América do Sul, temos'o
.IV Campeonato Mundial de. Fute.
boi, que proporcionou à F. I. F. A.
benefícios financeiros que ela ja-
n,\als tivera. Não sei como se ma-
nifestaram os uruguaios no Con-

gresso citado, mas a verdade que a iniciativa que lhe atri-
buíram, de protestar contra a situação de inferioridade dos
sulamericanos no seio da F. I. F. A., é iniludivelmente digna
de simpatia.

Ü ¦¦'¦-".
Perdemos" no basquetebol para os Estados Unidos, como

era esperado*. Segundo a irradiação feita para aqui, certos
juizes teriam procedido desonestamente contra nós. Será
«choro» ou de fato houve parcialidade prejudicial aos brasilis-
tas, nas pelejas contra os soviéticos? Um Comentarista radio-
fônico, algo inflamado, declarou que os europeus, na atuai
Olimpíada, parece que se juntam contra os representantes de
outros continentes. Só contra os Estados Unidos é que nada
conseguiram... Com a derrota de,,ontem, a rapaziada do bas-
quetebol está arrumando as trouxa» para o regresso i

©
Pedro Galasso, pugilista brasileiro que se acha em Hei-

sinki, merece uma referência especial. Lutava com o japonês
Ishmaru, no Torneio Olímpico de Box, quando foi atingido
por forte golpe que lhe produziu ferimento na orelha esquerda.
Em seguida, no assalto imediato, Galasso escorregou e foi a
lona. Parecia que o nipônico estava levando vantagem. Rias
o pugilista carioca levantou-se «por conta do Bonifácio» e,
com um soco tremendo, mandou o japonês para cima da mesa
dos juiz.es! O gongo salvou-o, entretanto. Veio o terceiro as-
salto e Galasso, que «estava com o cão», esuorraehou as venta>
do adversário, pondo-o nocaute. Se tivéssemos essa fibra, no
futebol, no basquetebol, em todos os esportes, enfim, estaria
mos em situação muito melhor nas atuais Olimpíadas, onde,
além do extraordinário feito de Ademar Ferreira da^ Silva,
pouco temos para mencionar de relevante. Que Pedro Galasso
continui com êsse «apetite», sEo meus votos sinceros.

•a.e do empolgante pr.lio que decidiu o título de campeão juvenil brasileiro de basquetebol. Vê-se o»
"  mineiros defendendo um ataque dog paulistas. 

• fUTKBOl- - CivK/U.Afa. 'M UI:
P ) — o «snconlio decisivo do torneio
qüadi-Rngular internacional de iule-
boi entie os quadros do «Botafogo»;
do Rio du .Içnelio. c do «-Kcal Ma-
di-idi, de Madri, realizado onlem a
noite, nesta capilal, terminou empata-
do por 0 — ü. Com este resultado,
o quadro espanhol sagron-se campc.-io
rio torneio, uma vez i|iie antes de
iniciw-se o «.match» a Federação Ve-
nezuela rie futebol anunciou, ati ave»
dos alto-falantes instalados no estádio,
que em caso de empate, o torneio se-
ria'decidido pelo goal avciage.

NATAÇÃO - KEI WEST, Flórida;
EE &.J. 30 (l!. P-) — DozE cubanos
relataram como desafiaram enormes,
ondas, o mau tempo e um lubaiao
para nadar, numa prova de «reveza-
mento». de Havana e Key West em
55 lioras. Embora nSo tenha sido com-
provado, acredita-se que os nadado-
res cubanos estabeleceram algum «re-
cord».

O» doze homens nadaram revezan-
Io-sg de três em três horas. Como as
Águas nesta regi&o vivam infestadas
Je tubarões, os cubanos nadaram den-
tro de uma rede quase do tamanho de
uma piscina e rebocaria pelo barco
cubano «Su-rez». Antes, haviam eles
projetado realizai a trr.vssla cm 90
horas, porém chegaram a Key West
55 depois dc Iniciada maratona.

Domingo a tarde, a rede que tor-
mava a piscina, de S por 16 metros,
rompeu-se em conseqüência das vinlen-
(as ondas e um enorme tubarão p<!-
netrou nela. Gustavo Radclirt. rie 24
anos de Idade, estava nadando no mn-
m«ínto. porém, quando chegou a Key
West. explifou tranqüilamente que um
de «eu« companheiro» matou o tuba-
ráo » túvs. antes aue lôss* «tarado.

FUTEBOL — BELO HOKlZONTb.
30 (Asapress) — SerA efetuada no
próximo domingo, a rodada do Cam-
peonato Mineiro de Futebol de 1952,
com a realizaçíio de quatro jogos.
Em Belo Horizonte, o Atléllco entren-
tara o Asas, campeão do ¦ Torneio
Inicio e «-benjamin» da entidade ml-
npira. Em Conselheiro Lafaiete. o Me-
ridional dará combate ao América.
Metaluzlna e Vila Nova, jogarAo em
Barão de Cocais, enquanto na cl-
dade de Sabará. riefrontar-se-Si, as
equipes rio Siderúrgica _ do Sele de
Setembro. Como se verifica, apenas q
Cruzeiro nfto tomará parte na prl-
melra rodada do certame mineiro,

JOÃO PESSOA, 30 (Asapressi —
Dando prosseguimento ao Campeonato
Municipal, o Auto Esporte derrotou o
Guarab.lra por 7 — 0.

Em Campina Grande, num prélio in-
terestadual, o Central dc Caruari ven-
ceu o Treze local por 1—0.

RECIFE. 30 (Asapress) — O meia-
esquerda Travassos, o «pião» da equi-
pe lusitana devido a uma contusão
sofrida domingo último, estará ft mar-
gem da pülcja noturna de amanhã cn-
tre o Sporting e Náutico.

Travassos sofreu iicquena luxação
no pé esquerdo.
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DR- ATAULF0 MARTINS

ESPECIALISTA
I riil Bronquite asmática
fl\MA Bronquite crônica.
r-Wi tr\ oo.nrucAÇôES
QUITANDA, 21). S. 101 — 2S-0049.
De S ft* fi exceto «abado* —

ótimo» resultado* desde 1929
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PALPITES DO "DIÁRIO DE NOTÍCIAS"

m

Jeffy — Luetzow — Ruivo
Bosforino — Calmete-— Espadarte
Half penny — Shameless — Cora
Cuba — Home Fleet -— G. Mary .
Arapuan — Crasso — Frontal
Marshall -— Idealista — Matador
Polin — Sol Bonito — Estônia

O programa e montarias ofi-
ciais para Hoje
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•NOTURNA DE UM NO HIPÍOROMO BRASILEIRO
Programa de sete carreiras — Montarias oficiais e cotações — Nossas informações e o programa

em revista —- Os aprontos e os favoritos

A corrida de ontem em Corrêas
No Hipôdromo de Correias foi, on-

tem, realizada mais uma corrida aa
temporada Mplea promovida pelo
Jockey Club de Petrlpolis.

Foi este o resultado técnico da
reunião:

1? PAREÔ — AS 13,30 HORAS — 
JPR£"

MIO «DELEGAÇÕES EUROPÉIAS*
_ 1.150 METROS - CRS 12.000,00.

Porá a corrida noturna de hoje,
« Jockey Club Brasileiro organizou fl
seguinte orograma: "*'

—O--
19 PAREÔ — AS 20,30 HORAS — 1.500

METROS — CRÍ 50-000,01).*
QUILOS

1—1 JEFFY. R. Martins . . 3 S0
CAORE, A. Aleixo ... 6 50
HARAMUN, N. Mota . 14 50

t—t LUETZOW, E. Castillo i 56
5 HAREM, J. Tinoco . . 5 50
<J PACALANO, L. Lins . 8 50

3—7 MAÇO, M. Henrique . . 10 52
8 JAN GADEIRO, Ubira-

Jara Cunha 13
. JAM ARY, L. Meszaros 12

10 LUMEN, C. Calleri . . 11
4-11 POPULINÕ, S. Macha-

do
12 GUANUMBI, .1. Graça.
IS RUIVO, D. Silva . . .

» TAPA.TO, P. Sousa . .

fl

50
56
51

50
52
52
50

«•) PAREÔ — AS 21 HORAS — 1-400
METROS — CR$ 50.000,00.•

QUIL08
1~1 ESPADARTE, .1. Tinoco 14 52

2 ALVITRE, M. Henri-
que 12 52

50

56
56

17 56
13 54

50
52

3 FOLIADOR. R. Martins 10
1 LORD T1TAN, S. Ma-
chado  S 5S

3—5 CONTRABANDA, Jo&o
Araújo . ." 16 56

6 CARINHOSO, F. Sobrei-
. ro 

? INCÊNDIO. S. Ferreira
8 HUNTER PRINCE, L.

Meszaros
3—9 COME ON!, J. Graça.

10 MAU. J. Portilho . ...
11 PANÓPLIA, A. Rosa .
12 NAPOLEAO, P. Fernan-

des 11 5S
4-13 BOSPHORINO, L. DO-

mingues  4 52
14 D. NEGRO. A. Dome-

les 15 52
15 CALMETE. C. Calleri. 1 52

» MARACAJÜ, E. Castillo 7 58
» MEFISTOFELES, Fer-

nando Balula . . . . S 54
—O—

3t PAREÔ — AS 21..10 HORAS 
'— 

1.400
METROS — CRÍ 60.O0fl.00-ft

QUILOS

4-12 DALLAS, A. Silva . . 12 56
» SOLJT.SIA, S. P. Rt-
beiro  50

13 FAROLEDA, J. Bafflea 50
11 S. GRANDE. A. Ribas 48
15 ZÀÍRÁ, O. Castro . . 15 48

» DAMA, P. Coelho . . 54
—O-

59 PAREÔ — AS 22,40 HORAS — 1.300
METROS — CR* 50.000,00.

+
B E T T 1 N G-

QUILOS
1—1 CRASSO. N. Pereira . 13 56

ALCAZABA, L. Domin-
gues  48

GRÃO VIZIR, R. Mar-
tins 12 50

MAU, L. Rigoni ... 11 58
» MAZY, M. Nappo . . 21 48

2—5 CRACOVIA, D. Sllva . 10 56
HASTALUEGO, P. Coe-
lho  58

TOPASIO, L. Meszaros 14 54
LAMEGO, nfto correra. 56

» BANDOLEIRO, A. Rey-
na 18 51

3—9 STAMINA, J. Grasa . 16 52
» D. INDALÈCIA, S.

Machado . . '.  86
10 FRONTAL, E. Castillo. 56
U ITAITUBA, J. Marins . 58

» MANA, X. 19 52
4-12 A1.VINO, J. Tinoco . . 52

» ORIENTE, C. Calleri . 20 52
13 ARAPUAN, D. Moreira 15 54
14 PILANTRA, J. Portilho 58
15 MUZUZO. U. Cunha . 58

» NINGUÉM, F. Balula . 17 50
—O-

69 PAREÔ — AS 23,20 HORAS — 1.600
METROS — CRS 80 000,00.

Dando inicio a semana áa «Gran-
de Prêmio Brasil», o Jockey Club
Brasileiro tara realiza, hoje, em seu
Hipôdromo, uma grande corrida nu-
turna, com um. programa bem cens-
Utiiido que poderá agradar ao» «os-
«os turfistas dada «¦ r.on.jiiulçla i
ao granrie número de parelheiros
que foram alistados cm instas rilll-
ceis para a «cátedra» marcar os pos-
siveis ganhadores.

Espera-se êxito índls.vitlvel i.-ss/a
«Ditada para a., qual. estão progia-
mados outros atrativos pelo focke.
Club Brasileiro.

Abaixo os leitores encontrarão as
nossas costumeiras intormáèiifís » as
últimas «performances* das parcMii-i-
ros alistados no

PROGRAMA EM
REVISTA

B E T T 1 N O
QUILOS

56
56

13 56

15

1—1 HALFPENNV, R. Mar-
tins

AFRA, li*. Henrique . .
GILDINHA, L. Mesza-
ros

J—4 SHAMELESS, D. Fer
reira 

5 NORA, L. Rigoni ... 3
« VENDETTA, G. Cireme 1
7 DISTINGUÊE, P. Coe-
lho «12

8—8 TUMUC HUMAC, Seve-
rino Cftmara .... 6

9 CORA. F. Sobreiro . . 8
10 ESQUIVA, J- Tinoco . 6
11 NEVA, D. Moreira . . 14

4.12 NEW STAR, E. Castillo 9
13 TITffilA, II. Cunha . - 2
14 SARITA, A. Ribas . . 10
.-» NERITA, S. P. Ribei-

ro . . .  ll r'6
—O—

4» PAREÔ — AS 22,05 HORAS -¦ 1.3011
METROS — CR? 60.000,00.

56
56
56

56

56
56
56
56
56
56
56

1—1 MARSHALL, S. Ferrei-
ra . 13

» KURDO, U. Cunha. . . 8
GUARUMAN, C. Calleri 21
MY LÒRD, X. X. . .11
DAGO. F. Sobreiro . . 1

2—5 MANITOBA, D. Ferrei-
ra 17

MUSTAFA, L. Moszaros 4
BLUE DREAM, J- Gra-
ça  "

MATADOR. ,Ti Martins 12
* JECA. il*. Portilho ... 3

3—9 MADRIGAL, L. Rigoni 19
» ARROZ AMARGO, P.

Tavares
10 R. NOV ABRO, E. Cas-
tillo

11 CRACILO, N. Mota . .
¦» ITUANO. ir, Tinoco . .

4-12 IDEALISTA, R. Mar-
tins

13 PATH FINDER, Manuel
Henrique

14 OCRE. J. Marchant . .
15 PRESIDENTE, O. Ma-

cedo 
» ELA TI, N. Pereira. . .
» PESADELO, D. Silva. 15

_0-

79 PAUEO — AS 24 HORAS -
METROS — CR? 50.000,00.

58
56
55
54
54

52
55

52
56
Õ2
54

16 51

-O—
19 PAREÔ ~ AS 20,30 HORAS -- 1.500

METROS — CR$ 50.000,00.

— ANIMAIS NACIONAIS DE SE-
TE E OITO ANOS, QUE NÀO TE-
NHAM GANHO MAIS DE 260
MIL CRUZEIROS EM PRÊMIOS DE
PRIMEIRO LUGAR NO PAIS —
PESOS DA TABELA, COM SOBRE-
CARGA. *

JEFFY, 50 quilos. — No dia 26 de
julho, na areia úmida, em 1.400 metros,
sob a direçfto de Roberto Martins, com
43 quilos, íoi quarto para Mustafíí. Sol
Bonito e Poeta, derrotando Cancioneiro,
Arari, .Tequitnhonha, Estalo, Carinho,
Ecelero c Balancin. —• Em boa forma.
_ Deverá produzir fitima ntuaçüo. -

Um dos prováveis.
CAORÉ. 50 quilos. — No dia lb ae

julho, na areia úmida, em 1.500 me-
tros, sob a direçfto de. \cir Aleis", com
50 quilos, escoltou 'Sstalo, dei rotando
Velho Pobre.' Alvor, Populinõ, Lumen,
Cancioncro, Grisú, Harem e Brutus. —

Ia surpreendendo outro dia. — l*-om
azar agora. _n

HARAMUN, 50 quilos. — No -Ala 20
de julho, na areia leve, em 1.300 me-
tros, sob a dlreciio de A. «. . SUva,
com 4S quilos, íoi qulmo para t.ani-io-
nero, Jeffv. Ruivo e Populinn, derrótan-
do .Tangadeiro; — Pelo que ten""' v's**

to, somente como grande azar.
LUETZOW. 56 quilos. - No dia Jl

de julho, na areia pesada em ? ..10(1

metros, sob a direçfto de Luís Rigoni,
com 56 quilos, ''oi terceiro nara *

nia e .Teífy. derrolando Joio. Jamail e

Parlamento. ~- *n ejcelentes <!«*$»
de treino, - Venderá ™^Va 

£ 
°e

Lord Polar, derrotando Lipe e Morda-
ça. — Pelo que temos visto, achamos
difícil.

RUIVO, 52 .quilos. -- No dia 21) do
julho, na areia leve. em 1.300 metros,
sob a direçfto,) de Daniel Silva, com 51
quilos, foi terceiro para Cancionero e
Jeffy, derrotando Populinõ. Haramun e
Jangadeiro. — Bem preparado para este
compromisso. — Estará entre os prl-
melros na lula final.

TAPA.IO, 50 quilos. — No dia 27 de
julho, na areia úmida, em 1.300 me-
tros, sob a direçfto de Pedro Sousa,
com 47 quilos, foi sexto para Irreais-
tivel, Cabo Frio, Ituano. Don Euvaldo
e Aliado, derrotando Grumete, Pacalano
e Tanganlca. — Ajudará o companhei-
ro, podendo atè suplantá-lo. — Deverá
figurar com êxito, livre dos contra-
tempos.

—O—
29 PÁREO — AS 21 HORAS — 1.400

METROS — CRS 50.000,00.

— ANIMAIS NACIONAIS DE SE-
TE E OITO ANOS, QUE NAO TE-
NHAM GANHO MAIS DE 1S0
MIL CRUZEIROS EM PRÊMIOS DE
PRIMEIRO LUGAR NO PAIS —
PESOS DA TABELA, COM SOBRE-
CARGA.

1—1 CUBA, E. Martins . .
BEM VISTA, Greme Jú-
nior 19

GILMAR, c. Calleri . 1
LYS, A. Nahld . . . IS
MACEDÔNIA, N. Pe-
reira  1"

í—5 HOME FLEET. Emidio
Castillo  2

8 C.G.T., U. Cunha . . 21
1 OJERISA, D. Silva . . 8
8 XIRKA. J. Portilho ... 17

OGARIPHA, L. Domin-
gues  9

9— 9 ORACIA. J. Graça . . 16
» ALG8R1À; J - Tinoco . 6

10 CALttNDULA. M. Nap-

QUILOS
14 50

po 20
11 GOL)) MAID, L. Lins. 13

» GOLD MARY, S. Ma-
chado . . . 11

56
50
54

50

56
50
56
56

50
56
56

50
48

50

58
51

18 51

14 84

10 51
53

20 55
51

15 51

1.400

BET T I N G

-1 POLIN, E. Castillo
ECELERO, L. Lins . . 3
ALVOR, J- Tinoco . . 13

-4 SOL BONITO. B. Ribei-
ro  8

VELHO POBRE, Daniel
Silva  1
INTRÉPIDO, M. Henri-

QUILOS
6 58

50
50

que 12
3—7 ESTÔNIA. R. Martins. 10

ESTALO, A. Brito ... 11
POETA. A. Rosa ... 5

í-10 JEQUITINHONHA, Cê-
sar Calleri

11 ÍCARO, S. P. Ribeiro.
12 RTO VERDE. Ui Cunha

» CARINHO, nüo correrá.

52

52
50
54
54

43
56
94
52

N. da ff. — Carreiras do «betting»-
— Quinta - Sexta - Sétima.

-O- . .

Os número* que acompanham os
nomes dos animais referem-se à or- ¦
dem de colocação no tstartina-pate*.

lll1
r <

. W&wm

Jockey Club Brasileiro
"Grande Prêmio Brasil"

DOMINGO, 3 DE AGOSTO DE 1953

AVISO AOS SÓCIOS
— CARTEIRA DE IDENTIDADE — A diretoria, prevendo o

concorrência extraordinária que se dará P»r ocasião do
«Grande Prêmio Brasil», com a decisão do «ís>Y *,&»*'&._ a-
KE» de 1952, comunica aos seus prezados consocios que
solicitou das autoridades policiais medidas de fiscalizarão
e garantia a ben» da ordem e da comodidade geral. Lem-
bra, pois, no próprio interesse dos srs. Sócios, a necessi
dade de exibirem, no Hipôdromo. as carteiras de «"«""
dade, meio único de se tornarem conhecidos, a entrada
pelos empregados da portaria ou seus substitutos de enter-
gência.

— TRIBUNA SOCIAL — Os srs. Sócios poderão obter in-
gressos especiais para convidados seus, mediante a con-
tribuição de CrS 300,00 por pessoa. Esses ingressos serão
encanirados à disposição dos srs Sócios, devidamente ru-
biiclüSs, na Tesouraria do clube, de 12 às 10 horas.

8 — ALMOÇO NO H1PÒDR0310 — Para melhor regularidade
do serviço e com a devida antecedência, serüo encontra-
dos em poder do sr. Oemerval, na sede do clube, os «ti-
cke.ts», relativos à reserva de mesas para o almoço no Hi-
pódromo, ao preço fixo de Cr$ 150.00 por pessoa, havendo
necessidade de obtenção dos respectivos ingressos pnra
os convidados dos srs. Sócios.

_ SÓCIOS ESPORTIVOS — O sócio esportivo que esteja
quito poderá fazer-se acompanhar de sua esposa, sem a
necessidade ie contribuição suplementar.

•— TRIBUNA OFICLAI (Varanda superior da Tribuna So
ciai) — A tribuna será destinada aos exmos. srs. presi-
dente da República, ministros de Estado e as demais altas
autoridades da República, e, bem assim, dos embaixadores
ministros e encarregados dc Negócios Estrangeiros, de-
legados tias Sociedades congêneres, diretores e membros
dos Conselhos Consultivo e Fiscal do Jockey Club Bra-
sileiro.

AVISO AO PUBLICO
Preço dos ingressos no dia do GRANDE PRÊMIO BRASIL:

Cr$
TRIBUNA ESPECIAL — Cavalheiro, Senhora ou menor 50,00
TRIBUNA GERAL — Cavalheiro, Senhora ou menor .... 25,00
TRIBUNA POPULAR — Cavalheiro, Senhora ou menor 5,00
Para a venda de ingressos o Jockey Club Brasileiro terá os
portões do Hipôdromo abertos, no dir. 8 de agosto, a partir

das 8 horas.

Rio de Janeiro, 28 de julho de 1952.
LUIZ PINHEIRO GUIMARÃES

1» Secretário

cvm«ta
HAREM. 50 quiltis. No ni

iulho. na arei úmida, em t;.*40G menos,
sob . direção de Acir Aleixo, w M

quilos; foi sexto liara Anacreon, Rifle.

Velho Pobre, Grisú e Galianl. ^.n-o-^n-
do Visionaire, Napoleâo, ícaro e Lanoi-
nho. - Deverá respeitar alguns rivais.
_ Somente como azar.

PACALANO. 50 quilos. - «?>?».M"
de .iulho, na areia úmida. «£j*M*5»
tros sob a direção de .Uniel Silva,

com 50 quilos, foi oitavo Paw "r* -

tivel Cabo Frio. Ituano. Don Envaiilfi,
A lado. Tapajú e Grumete derrotando
Tanganica. - Fora de estado. - Di

"MAÇO. 
52 anilO-i - No 

}&*&matro na grama leve. em ' .500 me-

SSi iot? a 
"direção 

de Manuel fi«n"-

aue com 51 quilos, foi terceiro para
Lucifer 

™ 
Intrépido, derrotando Ruivo e

Lonl Polar - Volta com régulares fio-

relos. - Se ™"*r P "-"e *^* r'°d'"ft
«ranliar — Olho nele!... 'b 

ÍANGADEIRO. 50 quilos. - Nó dm

20 dè julho, na areia leve, cm 1-300

metro» sob a direção de Severino Ma-

fhado" com 50 quilos, foi último para
Canòíonero? Jeffy, Ruivo. Populinõ c

Haíanun -- Sem corresponder ao es-

Parado - PoáH reabilitar.se do fra-
casso anterior. - Bom azar.

JAMARY- 50 QUIIOS. - m dia « de

julho, na areia pesada, em 1.500 w

ros, 30b a direção de Lajos M«W«J.
com 56 quilos, foi sétimo «.ara A.plna,

Jeffy Ruivo. Caoré. Tapajú o Joio, der-

rotando Grisú, Populinõ e Harem. -

Parece-nos um pouco baleado. -- «>o

mente como grande azar.
LUMEN, 54 quilos. - N^*';M

iulho na areia úmida, em 1-500 me-

!'osba dlreciio de Cândido igi

com 54 quilos, foi sexto oara Ls a o.

Caoré Velho Pobre, Alvor e Popuüno,

derrotando Cancionero, Grisú. Harem e

Brutus. - Corre quando cisma. —

Convém tomar cuidado. -- iom azai.
POPULINÕ. 50 quilos. - No dia 20

'de 
lulho, na areia leve. em 1.300 me-

Hos sob a direção de Jefferson Baff.c»,

com 4S quilos, foi quarto para Canelo-
nero Jeffy e Ruivo. derrotando liara-

mün' e Jangadeiro. - De noite corre

multo bem. - Pode surpreender os fn-

vontos. - Olho nele!
GUANUMBI. 52 quilos. — No dia -t>

de mílo na grama leve em 1.000 me-

tros, sob a dlrecao de Jupiraci Graoa,
com 51 quilos, foi sétimo para Intrê-

Pldo, Jeffy, Üruoania, Lucifer, Ruivo e

-__mSt

Olnício da reu-
nião de hoje

A reunião noturna de
hoje, tem o .teu início mar-
cado para as 20 horas e
30 minutos.

ESPADARTE. 52 quilos. — No dia 20
de julho, na. areia úmida, em 1.600 me-
tros, sob a direção de Jobel Tinoco,
com 52 quilos, escoltou Contrabanda,
Frontal, Come On!, Pilantra, Incêndio,
Alvitre, Diamante Negro, Missioneiro,
Toé, Guelfo, AbelHon e Olimpus. —
Anda muito bem. — Adversário.

ALVITRE, 52 quilos. — No dia 26
de julho, na areia úmida, em 1.800 me-
tros, sob a direção de Emldio Castillo,
com 54 quilos, foi sétimo para Contra-
banda. Espadarte, Frontal, Come On!,
Pilantra e Incêndio, derrotando Dlaman-
te Negro. Missioneiro. Toé, Guelfo.
Abellion e Olimpus. — Nas mesmas con-
diçPcs de treino. — Não gostamos.

FOLIADOR. 50 quilos. — No dia 16
de julho, na areia úmida, em 1.500 me-
tros, sob a direçfto de Cindido Moreno,
com 5fi quilos, foi quarto para Espadar-
te, Mau c Pilantra, derrotando Craco-
via, Poranga, Bandoleiro, Erin, Stami-
na e Mazi. - Nfto é para ser despre-
zado. — Deve figurar.

LORD TITAN, 58 quilos. -- Rstrean-
te. -¦ E' um íilho de Lord Wembley,
bem estendido para este compromisso.

CONTRABANDA, 56 quilos. - No
dia 20 de lulho. nn areia úmida, em(
1.600 metros, sob a direçfto de João
Araújo, com 53 quilos, derrotou Espa-
darte. Frontal. Come On!. Pilantra. In-
cendlo, Alvitre, Diamante Negro, Mis-
sioneiro. Toé, Guelfo. Abellion, Olim-
pus. — Anrtn muito hem. — Adver-
sárla temível.

CARINHOSO. 56 quilos. — No dia 12
de jtillio. nn areia leve, em 1 -300 me-
tros, sob a direção de Raul Urbina,
com 58 quilos, foi terceiro pari: Atre-
vidaço e Bosphorino. íerrotando Alvi-
tre, Incêndio, Calmete, Abellion. Toé.
Pilantra, Guelfo. Javanês. Panóplia.
Diamante Negro, Olimpus e Muzuzo. —

A turma é de sen agrado. — Pode
aparecer.

INCÊNDIO. 56 quilos. — No dia «iB
de julho, na areia úmida, em 1.600
metros, sob a direção de Acir Aloi-so,
com 54 quilos, foi sexto para Contra-
banda. Espadarte. Frontal, Come On! e
Pilantra, derrotando Alvitre. Diamante
Negro, Missioneiro, Toé, Guelfo, Abel-
lion e Olimpus. — Nada tem produzido
ultimamente. — Somente como «uir-

com 53 quilos, foi oitavo para Ana-
creon. Rifle, Velho Pobre, Grisú, Ga-
llani, Harem e Visionaire, derrotando
ícaro e Landinho. — Nas mesmas con-
dições. — Somente como azar.

BOSPHORINO, 52 quilos. — No dia
12 de Julho, na areia leve, em 1.300 me-
tros, sob a direção de Reduzlno de
Freitas Filho, com 52 quilos, r,gcoltou
Atrevidaço, derrotando Carinhoso, Alvl-
tre, Incêndio. Calmete. Abellion, Toé,
Pilantra, Guelfo, Javanês, Panóplia,
Diamante Negro, Olimpus e Muzuzo. —
Não deve ser esquecido. — Esta bem
treinado.

DIAMANTE NEGRO. 52 quilos. —
No dia 26 de julho, na areia úmida,
em 1.600 metros, sob a direçfto de Se-
verino Machado, com 51 quilos, foi oita-
vo para Contrabanda, Espadarte. Fron-
tal, Come On!, Pilantra, Incêndio e Al-
vltre. derrotando Missioneiro, Toé, Guel-
fo, Abellion e Olimpus. — Conserva a
forma.

CALMETE, 52 quilos. — No dia 12
de julho, na areia leve, em 1.300 me-
tros. sob a direçfto de Antftnio Portilho,
com 53 quilos, foi sexto para Atrevi-
daço, Bosphorino, Carinhoso, Alvitre e
Incêndio, derrotando Abellion, Toé, Pi-
lantra, Guelfo, Javanês, Panóplia, Dia-
mante Negro, Olimpus e Muzuzo. —
Um dos bons azares. — Anda correndo
muito nos dias de treino.

MARACAJO. 58 quilos. — No dia ô
de julho, na areia pesada, em 1.400
metros, sob a direção de Severino Mn-
chado, com 56 quilos, escoltou Janga-
delro, derrotando Pilantra. Incêndio, Al-
vltre, Diamante Negro, Olimpus e Bru-
tua. — Suas condições de treino sfto
perfeitas. -- Poderá flguar no final,

MEFISTOFELES, 54 quilos. — NO
dia 0 de junho de 1951, na areia pe-
sada, em 1.600 metros, sob a direçfto
de Cftndido Moreno, com 54 quilos, foi
terceiro para Come On! e Mahon, der-
rotando Contrabanda, Lunrlinda, Jolie,
Jaguarfto e Hnlli. — Reaparece bem es-
tendido para êste compromisso.

--O—
3«! PÁREO — AS 21.30 HORAS — 1.-100

METROS — CK$ 60.000,00.

— KGUAS NACIONAIS DE QUA-
TRO ANOS, SEM VITÓRIA XO
PAIS —- PESOS DA TABELA.

presa. K.
HUNTER PRINCE. 56 quilos. — No

dia 21 de junho, na areia pesada, em
1 fillil metros, sob a direçfto de L. Do-
mingues, com 52 quilos, íoi quinto pnra
Abtltn. Diamante Negro. Miráculo e Fogo
Bravo, derrotando Xirlscal e Fouveraln.
— Num páreo meebido não ft para ser
desprezado. ; -; ¦'¦ % ¦_

COME ON!. 54 quilos. — No dia ^t>
de 1ulh«. na areia úmida, em 1.600 me-
tros sob a direçfto rte Roberto Martins,
com 53 quilos, foi quarto para Contra-
banda. Espadarte e Frontal, derrotando
Pilantra. Incêndio. Alvitre, Diamante
Negro, Missioneiro. Toé, Guelfo. Abel-
lion e Olimpus. - Bom azar nesta opor-
tunidaiir. — Esta bem trabalhado.

MAU, 50 quilos. - No dia 20 de

julho, na areia leve. em 1200 metros,
sob a direçfto de Roberto Martins, com
4S quilos, fot íiexto para Rochester. An-
dorra, Karib. Albardfto e Musicanta,
derrotando Descamisado c Galianl. sem
corresponder ao que era esperado. —

Mantém boa forma.
PANÓPLIA, 52 quilos. — I-io dia L_

de Julho, na areia leve, em t.300 me-
tros sob a direção de José Portilho,
com' 52 quilos, foi dêeimo-segundo para
Atrevidaço, Bosphorino, Carinhoso, Al-
vltre, Incêndio, Calmete, Abellion, Toé,
Pilantra. Guelfo e. Javanês, derrotando
Diamante Negro. Olimpus e .Muzuzo. —

Tem sido apostada, sem corresponder.
— Acredite quem quiser!

NAPOLEAO. 58 quilos. -- No dia Jfí
de julho, na areia úmida, em 1.400
metros, sob a direção de João Araújo,

«Forfaits» para
hoje

Até às 18 horas de on-
tem haviam sido entre-
gues os seguintes "for-

/«i/s" para a corrida de
hoje:

— LAMEGO
—CARINHO

HALFPENNY, 56 quilos. — No dia
12 de julho, na areia leve, em 1.400
metros, sob a direção dc Luis Rlgonl.
com 56 quilos, foi sétimo para Peta,
Arnrunma. Sarita. Gildinha e Nora, der-
rotando Pompa, Jonclis e Néyoá, sem
corresponder ao esperado. — Estã bem
treinada.

AFRA. 5fi quilos. -- No dia 27 de
julho, na areia úmida, em 1.300 me-
tros, sob a direção de Manuel Henrique,
¦com fifi quilos, foi quinto para Amaragi,
ShamciesF. Nora. e Gildinha. derrotando
Vcndetta. Tumuc Humac, Jonclis, En-
cantaria, Basula e Ibari. — Mantêm a
forma anterior. — Dificil.

GILDINHA, 56 quilos. — No dia 27
de Julho, na areia úmida, em 1.300
metros, sob a direçfto de Al G. Sllva,
com 5ó quilos, foi quarto para Ama-
ragi, Shameless e Nora. derrotando Arra,
Vendetta, Tumuc Humac, Jonclis. En-
cantada, Basula e Ibari. — Conserva
boa forma. — Pode assustar.

SHAMELESS, 56 quilos. -- No dia
27 de julho, na areia úmida, em 1.300
metros, sob a direçfto de César Calleri.
com 5*1 quilos, escoltou Amaragi. der-
rotando Nora. Gildinha, Afra. Vendetta,
Tumuc Humac, Jonclis. Encantada, Ba-
sultt e lhari. — Na conta pnra vencer
nesta turma.

NORA. 56 quilos. — No dia 27 de
julho, nn areia úmirtn, em 1.300 me-
tros. sob a direção de Luis Rigoni. com
56 quilos, fot terceiro para Amaragi e
Shameless, derrotando Gildinha, Afra,
Vendett.i. Tumuc Humac, Jonclis, En-
cantada, Ba-sula e Ibari. — Suas condi-
ções rie treino são perfeitas. -- Pode
aparecer no final.

VENDETTA, 56 quilos. -- No dia 27
dc julho, na areia úmida, em 1.300 me-
tros, sob a direçfto de Artur Araújo,
cnm 56 quilos, foi sexto para Amaragi,
Shameless. Nora. Gildinha e Afra, der-
rotando Tumuc Humac, Jonclis, Encnn-
tada, Basula e Ibari, sem deixar Im-
pressno. — Achamos difícil.

DISTINGUEE. 56 quilos. — No dia
30 de março, na gramn leve, em 1 -500
metros, sob a direçfto de Ubirajara
Cunha, com 55 quilos, foi último parn
Starway. Pancada. Peta, Gildinha, Mo-
rena Linda, e Axixá. — Reaparece bem
estendida. — Azar viável.

TUMUC HUMAC. 56 quilos. — No
dia 27 de julho, na areia úmida, em
1.300 metros, sob a direçfto de Armando
Rosa, com 56 quilos, foi sétimo para
Amaragi. Shameless. Nora, Gildinha.
Afra e Vendetta, derrotando Jonclis, En-
cantada. Bnsula e Tbarl. sem correspon-
der no esperado. — Vale a nena lnsls-
tir; — Anda bem.

CORA, 56 quilos. —• Estreante. —
E' uma filha de Corregidor em boas
condições de treino. — Pode figurar.

ESQUIVA. 56 quilos. — No dia 25 de
maio. na gramn leve. em I .300 metros.

direçfto de Jobel Tinoco. com 65

ta, VÍscóhdessá e Delba, derrotando Na-
celle. — Reaparece bem estendido. —
Pode figurar.

MACEDÔNIA, 50 quilos. -- No dia
16 de julho, na areia úmida, em 1.400
metros, sob a direção de Nestor Pe-
reira, com 50 quilos, foi último para
Surubiu. Theophilo, C.G.T., OJerisa, La-
trado, Bem Vista, Faroleda, Gualanaz.
Jazz e Good Frlend. - A turma è de
aeu Inteiro agrado. — Poderá aparecer.

HOME FLEET. 58 quilos. — No dia
5 de julho, na areia pesada, em 1.300
metros, sob a direção de Emidio Cas-
tillo, com 54 quilos, escoltou Maratlm-
ba, derrotando Calêndula. Dallas. Ma-
cedonia e Bem Vistn. — B' uma das
prováveis nesta oportunidade. — Anda
bem. -í _

C.G.T.. 50 quilos. - No dia 16 de
julho, na areia úmida, e.m 1.400 me-
tros, sob a direçfto de Ubirajara Cunha,
com 50 quilos, foi terceiro para Suru-
blú e Theophilo. derrotando OJerisa, Le-
trado, Bem Vista, Faroleda, Gualanaz,
Jazz, Good Friend e Macedonia. — Só
melhoras acusou em seu estado.

OJERISA, 56 quilos. — No dia 26 de
julho, na areia úmida, em 1.600 me-
tros, sob a direçfto de César Calleri,
com 52 quilos, foi sétimo para. Guaia-
naz, Theophilo, Paris, Gtâdio, Faroleda,
e Good Frlend, derrotando Jazz. — Con-
serva boa forma. — Nfto é para ser
desprezada.

XIRKA. 56 quilos. — Estreante. —
Suas condições de treino sfto boas. —
Por peripécias poderá aparecer.

OGARIPHA. 50 quilos. — Estreante.
— E' uma filha de Ugelo bem trel-

ORACIA, 56 quilos. — No dia 28 de
junho, na areia leve, em 1.300 metros,
sob a direçfto de Alberto Nahid, com
54 quilos, escoltou Montanhês, derrótan-
do Maratimba, Oliete, Gualanaz, Theo-
philo. Snowstorm, Indolente, Firajui e
Orna to. — Deve produzir boa atuação
nesta oportunidade.

ALGERIA, 56 quilos. — No dia _S
de junho, na areia leve, em 1-500 me-
tros, sob a direção de Luis Rigoni, com
,r)6 quilos, derrotou Good Friend, Macedo-
nia, Taris, Faroleda, Jazz e Muchachò.
.- Está bem trabalhada. — Por peripè-
cias. poderá aparecer no final.

CALÊNDULA. 50 quilos. — No dia 5
de lulho, na areia pesaria, em 1,300
metros, sob a, direção dn Sebastião Bar-
bosa, com 49 quilos, foi terceiro para
Maratimba e Home Fleet. derrotando
Dallas. Macedonia e Bem Vista. — Po-
dera dar um susto nas rivais. — «Chan-
ce» acentuada.

GOLD MAID. 48 quilos. — No dia 5
de julho, na areia pesada, em 1.300 me-
tros, sob a direção de Sebastião Bar-
bosa, com 49 quilos, foi nono para Al-
bornoz. Panqueca, Delba, Marabii, Som-
bra Grande, Mazi. Marati e Dehés. der-
rotando Feniana. B.CD. e Pantagmel.
— Pelo que temos visto, somente como
grande azar.

GOLD MARY, 50 quilos. — No dia
1 de março, na areia pesada, em 1.400
metros, sob a direçfto de Daniel Silva,
com 53 quilos, foi quarto para More-
nlnhn, Algéria e OJerisa, derrotando
Quatro Fontes. — Poderá aparecer, dado
ao enfraquecimento da turma. — Bom
azar.

DALLAS, 56 quilos. — No dia 5 de
julho, na areia pesada, em 1.300 me-

tros. soh a direção de Osvaldo UllOa,
com 54 quilos, foi quarto para Mara.
tlmbH. Home Fleet e Calêndula, derro-
tando Macedonia e Bem Vista. ¦— Re-
guiar apenas. — Poderá aparecer nes^tn
loteria

S1LES1A. 50 quilos. — Estreante. —
Multo olhada na Gávea. — Está bem
treinada. _'¦;_, ,t

FAROLEDA, 50 quilos. — No dia lb
de julho, na areia úmida, em 1.600 me-
tros, sob a direção de Roberto Martins,
com 47 quilos, foi quinto parn Guaia-
naz, Theophilo. Paris e Gládio, derro-
tando Good Frlend, OJerisa e Jazz. —

Correndo de ponta pode dar um susto.
— Bom azar.

SOMBRA. GRANDE, 48 quilos. — No
dia 19 de Julho, na areia leve, em 1.400
metros, sob a direfto de Roberto Mar-
tins, com 46 quilos, foi nono para Ja-
cobeus. Marabú, Oruzmaltino, Panta-
gruel. Panqueca. Fogo Belo, Igino e
Paisano, derrotando Delha, Don Fradl-
que e Cheta. sem corresponder ao es-
perado. — Deverá atuar melhor agora.

ZAIRA, 4S quilOB. — No dia 29 de
setembro de 1951, na areia leve, em
1.300 metros, sob a direçfto de Ilton
Pinheiro, com 54 quilos, foi último para
Welcome, Charão. Bristol. Lampo, Fe-
niana, Líbano, Holão, Nico. Craion,
Real, Dalmata. Igino, Diâvola, .Gran
Chaco e Monetário. — Volta em regu-
lares condições. — Nfto é para Já.

DAMA, 54 quilos. — No dln 2 de
abril, nn areia, pesa-la. em 1.300 me-
tros, sob a direçfto de Luis Rigoni,
com 56 quilos, foi quinto para Gran
Chaco, Mandú. Feniana e Miragem, der-
rotando Voltaqui e Pindorama. — Tur-
ma um tanto forte para os seus recur-
sos. -- Dificil.

-O—
5«í PAUEO — AS 22,40 HORAS — 1.301)

METROS — CRS 50.000,00.

VENCEDOR:
SULAMITA, 54 quilos, Ilton

Pinheiro  ;*,*
ALA SOLA, 52 quilos, César

Calleri  '".

RATEIOS*
Do vencedor (8) - - . CrS 31,00
Dupla <34> Cr? 33.00

3-) PAREÔ — AS 15 HORAS — PR*.
MIO «-DELEGAÇÕES DO URIj.
GUAÚ E DA ARGENTINA» — 1.500
METROS — CRÇ 12.000,00.

VENCEDOR:
LINDA DONA, 56 quilos, I.

Pinheiro . . . 
ISDEDA, 54 quilos, D. P.

Silva 

RATEIOS

1*

2*

—O—
2e PAREÔ - AS 14.15 HORAS - PRS-

MIO "DELEGAÇÕES DO CHILE E
DO PERU» — 1-150 METROS —
CRS 1.2.000,00.

H

VENCEDOR:
NAGOIA, 5S quilos, Luis RI-

goni 
MAZI, 53 quilos, Manuel Nap-

po 2o

RATEIOS

Do vencedor (1) - • • Crí 12,00
Dupla (13) CrS 105,00

A «Noite de Gala do
Sweepstake»

A semana do "Grande Prêmio Bra-
si/jv será aberta,, hoje, com uma re-
união noturna aue consta de magnl-
fico programa turfistico-social. Aos
sócios e seus convidados, na Tribu-
no Social,' será oferecido, das 22 ds
,1 horas, «souper dançante» com tra-
fe a rigor (smoking). As orques-
trás do maestro Chiquinha, da Rá-
dio Nacional, e de Coito Castro,
oom seus milsicps o cantores típicos
cubanos, impulsionarão as danças,
qne se desenvolverão nos amplos sa-
lões das Rosas c do Restaurante.
Animado por Maurilio Neri e Hei-
tor de Carvalho, haverá ainda um
magnífico «sTíóio» com a participa-
çiò âo Walrio Ballet, conjunto co-
reogr&flco; Georges Boulanger, -vio-
llnista' cigano; o mágico Frakson e
o quinteto vocal Anjos do Inferno.
As corridas serão Iniciadas às 20 lio-
ras « so minutos e os portões do
Hipôdromo, para o movimento de
apostas, serão abertos ás 16 horas.
Como se verifica a idéia rta Jockey
Club Brasileiro, rie proporcionar aos
turfistas, principalmente aos turls-
tas, essa Noite rte Gala da SWcejis-
take vai revestlr-sr. de grande brilho
esportlvo-social.

Do vencedor (6) . . . CrS 50,00
Dupla (34) CrS 106.00

—O—
4o PAREÔ — AS 15,45 HORAS — PRfc.

MIO «PROVA ESPECIAL DR. A.
J. PEIXOTO DE CASTRO JÚNIOR»
— 1.500 METROS — CRS 15.000,00

V E N C E D 0 R:
OBÉLIA. 53 quilos, Ataualpa

Brito . 
HffiLIO, 56 quilos, Severino

Machado , 

RATEIOS

li

29

Do vencedor (6) . . . .CrS 77,00
Dupla (34) CrS 23,00

—O— .
Bo PAREÔ — AS 16,30 HORAS — PRE-

MIO «DELEGAÇÕES DO BRASILi
— 1.200 METROS — CR$ 12.000,0t

V E N G E D O R:

ATIE, 54 quilos, Antônio Pin-
to 4 

REGULO, 5-1 quilos, César
Calleri *

RATEIOS

i*

a»

Do vencedor (7) . . . CrS 252.00
Dupla (24) Cr? 309,00

—O—
60 PAREÔ — AS 17,15 HORAS — PRft.

MIO «.PRIMEIRA CONFERÊNCIA
INTERNACIONAL DE .TORNALIB-
TAS DE TURFE» — 1-500 ME-
TROS — CRS 12.000,00.

VENCEDOR:
JAVANÊS, 54 quilos, BrállliO

Cruz 
JERUQU1, 58 quilos, César

Calleri •
RATEIOS

1»

2*

Do vencedor (8) . . . CrÇ 74,00
Dupla .134) Cr? 35.00

—O—
iíovlniento geral de após-

tas Cr? 2.460.760,00

«Troféu Remonta e Ve-
terinária do Exército»

A Diretoria de Remonta e Veteri-
nário rto Exército oferecerá ao cria-
dor do animal nacional melhor colo-
cado no «Grande Prêmio Brasih, do
próximo dia S de agosto, um vallo-
so troféu, âe prata lavrada.

Sociais do turfe
A DELEGAÇÃO PAULISTA NO

«GRANDE PRÊMIO BRASIL» DE
1952. — Em companhia de sua ex-
celentísslma esposa, sra. Renata
Crespi Prado, chegou ante-ontem, d
esta capital, o rir, Fábio Prado, pre-
sidente. do Jockey Club de São Pau-
lo e chefe da respectiva delegação
ao «Grande Prêmio Brasil*. Os llus-
tres viajantes, que estão hospedado»
no Copncabana-Palace, receberam no
aeroporto Santas-Dumont. os votos
rte boas vindas que lhes foram le-
var os drs. Mririo Ribeiro. Celso da.
Racha Miranda e Carlos Mendes
Campos, respectivamente, presidente
e diretores do Jockey Club Brasl-
lelro.

M.WMII1IH n~r-mi i—" —**—lmm-m

IOCKEYCLUBBRASILEIRO
Horário para vendas de Acumuladas, Bettings e Concursos

na semana do GRANDE PRÊMIO BRASIL

CORRIDA DE HOJE, 5.? FEIRA
Cidade — das 12 às 18 horas

Prado — Início das vendas às 16 horas

CORRIDA DE SÁBADO
".idade — Sexta-feira, das 17 às 22 horas

Sábado, das 8 horas até 2 horas, antes da hora
marcada para o primeiro páreo.

Prado — Sexta-feira das 18 às 22 horas
Sábado início das vendas às 9 horas

CORRIDA DE DOMINGO
Cidade — Sábado das 17 às 22 horas

Prado — Sábado das 18 às 22 horas
Domingo início das vendas às 8 horas

Local na Cidade, Av. Nilo Pecanha, 12

No dia do GRANDE PRÊMIO BRASIL das 8h30m às 11h30m,
serào vendidas as -«poules» antecipadas para todos os páreos

no Hipôdromo da Gávea.
OS PREÇOS DAS POULES

De acordo com a resolução da Comissão Técnica do Jockey
Club Brasileiro, anteriormente divulgada, os preços das poules
na Semana do Grande Prêmio Brasil, dias 31 de julho e 2 e 3

de agosto serão: de Cr$ 20,00, Cr$ 100,00, Cr$ 200,00 e
Cr$ 2.000,00

quilos, foi sétimo pnra Ciranda, Iluml
nada, Nanica. Piegas, Morena Linda ,

Miss Judy, derrotando Bacabal, HaK-
penny. zàzá e Encantada, sem deixar
Impressfto. -- Somente como aznr.

NEVA. 56 quilos. — No dia 2B de

junho, nn grama leve, cm 1,500 ma-
tros, sob a direção de Osvaldo IHIOa.
com 55 quilos, foi quinto nara Iluml-
nada. Gildinha. Nora e Jonclis. derro-
tando Morena Linda. — Volta muito
preparado. — Como azar nfto é dos

NEW STAR, 56 quilos. — No fita
30 dc junho de 1951, na areia leve, em
1.200 metros, sob a direçfto de Emidio
Castillo, com 54 quilos, foi terceiro para
Dame e Coroinha, derrotando Clorlnha,
Babv, Bacabal. Ex e Tltéia. — Está
multo trabalhado na pista de areia. —-

Por peripécias, poderá, figurar.
T1TEIA, 56 quilos. — No dln 6 de

janeiro, na areia leve, «.-m 1.200 me-
tros. sob a direçfto de Osvaldo Ullfia
com 55 quilos, escoltou Elegia, derro-
tando Pilhéria. Hellafa, Nora e Zazá.

Reaparece após um descanso repn-
rador. — Nfto deve ser esquecida.

SARITA, 56 quilos. — No dia 12 de
julho, na areia leve, ein 1.400 metros,
sob a direção de Adfto Ribas, com 56
quilos, foi terceiro para 

""-eta c Ararun-
ma, derrotando Gildinha. Norn, Half-
penny, Pompa, Jonclis e Névoa. produ-
zindo boa atuação. — Deve melhorar a
atuação passada.

NERITA, 56 quilos. — Estreante. —
Suns cnndlçOes de treino sftn regularei.

Nftn acreditamos.
—O—

I? PAREÔ — AS 22.05 HORAS — 1.300
METROS — CRS 60.000,00.

— RGUAS NACIONAIS DE CINCO
E SEIS ANOS. OUE NÂO TENHAM
GANHO MAIS DE 1,0 MIL CRU-
7.E1R0S EM PRÊMIOS DE PRI-
MEIRO I.VGAR NO PAIS — PB-
ROS DA TABELA, COM SOBRE-
CARGA E DESCARGA.*

CUBA, 50 n*. Ins. — Estreante. —
K' uma fllhn de Mangai bem traba-
lhadn. — E' indicada pelos entendidos.

BEM VISTA, 56 quilos. — No dia 16
de Julho, na areia úmida, em 1.400 me-
tros, sob a direçfto de Severino Macha-
do, com 51 quilos, foi sexto para Su-
rubiú. Theophilo. C.G.T., Ojerisn e Le-
trado. derrotando Faroleda. Guaianaz,
Jazz. Good Friend e Macedonia. — Mui-
to falada da vez anterior, quando nfto
correspondeu. — Cuidado agora...

GILMAR. 50 quilos. — Estreante. —
E' uma filha de Hidalgo bem traba-
lhada para êste compromisso.

LYS. 54 quilos. — No dia 15 de
setembro de 1951, na areia leve, cm
1.500 metros, sob a direçfto de Redu-
zlno de Freitas Filho, com 54 quilos,
foi sexto para Marati, Feniana, Dalm»

NOITE DE GALA DO
"SWEEPSTAKE"

Tendo esgotado o número de Mesas para o
"souper-dançante" desta noite nas Sociais do
Hipôdromo da Gávea, avisa-se aos srs. Sócios

que perderão direito aos "tickets" que não
forem retirados até às 12 horas de hoje

PARA O

BETTING

_ ÍNIMA1S NACIONAIS DE SE-
Til E OITO ANOS, QUE NAO TE'
NHAM GANHO MAIS DE 1S0
MIL CRUZEIROS EM PRÊMIOS DE
PRIMEIRO LUGAR NO PAIS —
PESO.S DA TABELA. COM SOBRE-
CARGA¦ *

* 
CRASSO. 56 quilos. — No dia 5 de

abri), na areia leve, em 1.400 metros,
sob a direção de Ollvio Macedo, com 54

quilos, foi sétimo para Mau, Arapuan,
Contrabanda, Faceiro, Espadarte e Cra-
cóvia. derrotando Maracujú, Erin, Amlr,
Montenegro e Alvlno. O percurso * de
seu inteiro agrado. — Se partir hem
tem possibilidades de aparecer.

ALCAZABA. 48 quilos. — No dia 14
de julho, na areia pesada, em 1..00
metros, sob a direção de Manuel Hen-
rique. com 51 quilos, foi quarto para
Stamina, Poranga c Barriga Verde, der-
rotando Sinuca, Moçn Rica. Dehés. Lin-
gote e Aviador. — Está bem trabalha-
da para este compromisso. — Possível
parn o "placét.

GRÃO VIZIR. 50 quilos. — No dia
26 de julho, na areia úmida, em I.jOO*
metros, sob a direçfto de Antônio Por-
tilho, com ÕS quilos, escoltou Panta-
gruel, derrotando Cruzmaltino e Mara-
bú, «íuando seu triunfo era aguardado.

 Esta «empapelado". aparentemente
firme. — Poderá ser o ganhador.

MAU. 5R quilos. — No dia 20 de
lulho. na areia leve. em 1.200 metros,
sob a direçfto de Roberto Martins, com
48 quilos, foi sexto para Rochester, Au-
dorra, Karib. Albardão e Musicanta,
derrotando Descamisado e Galianl. —
Voltou para a sua turma, onde sempre
atuou bem. — Poderá ganhar.

MAZY. 4S quilos. - No dia 16 de
julho, na areia úmida, em 1.500 me-
tros, sob a direçfto de M. Nappo, com
50 quilos, foi último para Espadarte,
Mau, Pilantra. Foliador, Cracóvia, Po-
rangii. Bandoleiro. Erin e Stamina. —

Ajudará o companheiro e nada mais.
CRACOVIA, 56 quilos. — No dia 16

de julho, na areia úmida, em 1.500 me-
tros, sob a direçfto de Daniel Sllva, com
53 quilos, foi quinto paTa Espadarte,
Mau. Pilantra e Foliador. derrotando
Poranga. Bandoleiro, Erin. Stamina e
Mazi. — E* muito ligeira. — Se apa-
nhar uma boa partida, tem «chances-.

HASTALUEGO. 58 quilos. — No dia
30 de setembro de 1950, na areia leve,
em 1.300 metros, sob a direção de Emi-
dio Castillo. com 64 quilos, foi sexto
para Anacreon, Lord Polar, Pelot&o,
Jeffy e Brown Boy. derrotando Alpina.

 Veio de Correias, ovos ganhou. —
Está bem trabalhado.

TOPASIO. 54 quilos. — No dia 8f> de
dezembro de 1950, na areia leev. em

(Conclui na 4." página)

SWEEPSTAKE
QUE SE APROXIMA,..

Examine em nossas casas um destes bi-
nóculos para vêr com nitidez absoluta \Â
o desenrolar do Grande Prêmio Brasil!

íkWArf.

SIIDIUH - aumento 3 x
Fabricação AlemS
Cr$ 220.01

I0URIST - aumento 4 1/2 x
com parasol móvel
Cr$ 540.00

^JT®
POLISPORI
OE IUXE ¦ aumento 4 x

Fabricação Alemã
Cr$ 270.00

iMt __WvKl sft
ÍL*- ^-iJ^K ¦ ^^3

PRISMÁTICO - 8 x 26
Fabricação Franceta
CrS 950,00

|-i««__^~^'^^S_r^^H_—~*»_^ N
TURFISTI -

aumento 4 x
Fabricação
Frsnc f_ z _.
CrS 190 DO f ,lMES • 120 e 620 . 6 x 9cr* «zo.ie Alemães e Italianoi

CrS 8,00
TODOS OS SiNÕCUlOS SlO ACOMPANHADOS DE LUXUOSOS ESTOFOS.

Remetemos pelo Reembolso

ÓTICA PRINCIPAL
a prlneipal ótica da cidad*

Rua Buenos Aires, 208 - Av. Rio Branco, 172
SPEM

^^^-tltOte^
WÊÊÊki_§fi_iJ_l______Bj
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ELOGIADO 0 QUINTETO BRASILEIRO
Com a derrota diante dos Estados Unidos, resta aos brasileiros os postos de consolação -Hun-

gria e Iugoslávia decidirão sábado o título do futebol - Vitorias dos brasileiros no pugilismo
° ' ' ... _ . ....  - ,..,. „™„^i„o^ „™ urn nvrR mie daria a vitória ao , Bulgária venceu a França, no_.basque-

POLO AQUÁTICO . i

Tormentoso? o final da pe-
leja Hungria x Holanda
Dois empates na rodada de ontem, pelas

semi-finais *

I
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BRASIL X ALEMANHA — Trís flagrantes do jono em que os
alemães eliminaram os brasileiros, em futebol. Ao oito, a equipe
brasileira; ao centro, o tiro de Larry de que resultou o primeiro
tento da equipe cèbèdénse, vendo-se o guardido germânico numa
tentativa para defender a bola a soco e, em baixo, um instante de

1—— "pânico na área alemã. —

FUTEBOL

DECISÃO, SÁBADO, ENTRE IU-
GOSLÁVIA ,-E HUNGRIA

HELSINKI, 30 (U. P.) — A Iugos-
livla classificou-se para a final do
torneio olímpico de futebol com sua
vitória de ontem sobre a Alemanha

A Iugoslávia enfrentará a Hungria
sábado próximo. A Alemanha e *.
Suécia disputarão o terceiro lugar nex-

A Hungria, que segunda-feira derro-
tou a Suécia por 6 a 0, é a favorita
íos entendidos para levantar o titulo,
principalmente depois da pobre de-

monstração dada pelos Iugoslavos na
peleja contra os alemães.

Os iugoslavos, que conquistaram
brilhante vitória eliminando os russos
do torneio, desiludiram ontem a noite
os 6.000 espectadores que assistiram
ao seu encontro com a Alemanha nt
Estádio Olímpico. Os quatro tentos
da partida foram consignados na pri-
meira fase e no periodo complcrnen-
tar os alemães dominaram intelramen-
te o «match»j porém foram Infelizes
em seus arremates ao gôl.

jogará, hoje, o Sporting em Recife
SERÁ O NÁUTICO O SEU ADVERSÁRIO

RECIFE, 30 (Asapress) — O
Sporting, de Portugal, que es-
treou domingo último nesta ca-
pitai, perdendo por dois goals
a um frente ao Esporte Clube
Recife, voltará à cancha ama-
nh& para cumprir o seu segun-
do e último compromisso, enfren-
tando o trl-campeão pernambu-
cano, o Náutico Caplberibe.

A peleja, que será travada no

Estádio da Ilha do Retiro, está
sendo aguardada com desusado
interesse.

JOGADORES CON-
TUNDIDOS

RECIFE, 30 (Asapress) —• Além

Yeso jogará em
Mônaco

MÔNACO, 30 (U. P.) — O jogador

do meia esquerda Travassos,
também estilo contundidos, o
centro-avante Martins e o golel-
ro Carlos Gomes, integrantes da
equipo do Sporting. Para o seu
jogo de amanhã contra o Náu-
tico, o técnico lusitano, lançará
mão do Jogador Fala, que subs-
tituirá Martins e do goleiro re-
serva, que ocupará o lugar do
arqueiro revelação da segunda
Copa Rio.

HELSINKI, 30 (U. P.)
A equipe norte-americana de
basquetebol teve que mobilizar
plenamente seus recursos para
derrotar o Brasil pela contagem
de 57-53. O primeiro tempo
terminara por 26-24, a favor do
Brasil,

O quinteto brasileiro apanhou
o norte-americano num dos seus
maus dias c somente os desespe-
rados esforços norte-americanos
dos últimos minutos, salvaram
sua equipe da derrota. Ao soar
o gongo, os brasileiros haviam
perdido quatro arremesses de
um gênero que lhes vinha va-
lendo muitas cestas. No primei-
ro tempo, os brasileiros supera-
ram os norte-americanos. SeuS
jogadores, pequenos e ligeiros,
rodopiavam em torno dos gi-
gant.es norte-americanos, como
cãesinhos terrier.

Ângelo Bonfietti chefiou o
ataque brasileiro, cuja estrate-
gia consistia em atirar de dis-
tância mediana, em vez de
tentar romper a formidável de-
fesa norte-americana. Bonfietti
marcou 16 pontos, em sua maior
parte de longa distância, e Al-
íredo Rodrigues da Mota obteve
11, mas dois «goals» de campo
resultaram de ágeis manobras
contornando os adversários. •

O técnico norte-americano con-
tinuamente mudava a posição
dos seus homens, buscando en-
contrar uma combinação capaz
de encestar com êxito. Clyde
Lovellette, tirando proveito dos
seus mais de dois metros de al-
tura, passou á chefiar o ataque,
depois de franco entendimento
com seu técnico, . no intervalo
entre o primeiro e o segundo
tempos. O ataque americano,
freqüentemente parecia encalhar
a certa distância da cesta bra-
sileira. Bill Hougland marcou
cinco cestas, de longa distância,
e Lovellette foi o único a apro-
ximar-se o suficiente para ati-
rar de perto.
INTERESSE DE RUSSOS E CHI-

NESES
HELSINKI, 30 (U .P.) — A

partida de basquetebol de hoje,
entre os Estados Unidos e o
Brasil, que resultou na vitória
norte-americana por 57-53, foi
assistida com enorme interesse
pelas equipes da Rússia e da
China comunista.; A certa al-
tura do jogo, um jogador norte-
americano tropeçou e quase cai
sobre o primeiro ministro Ke-
konnen, da Finlândia, sentado
ao lado da quadra.

DESEDUCAÇAO
A diferença de línguas evitou

um incidente durante o jogo.
Quando um jogador brasileiro
era retirado de campo por falta,
ao passar pelo árbitro egípcio,
disse-lhe com o sorriso mais
agradável do mundo: «Cachor*
ro», Como o árbitro nSo sou-
besse Dortuguès, Julgou que o
brasileiro lhe estivesse fazendo
uma gentileza e retribuiu o sor-
riso.
ELOGIA O TÉCNICO IANQUE

O técnico norte-americano elo-
giou a atuaç&o do quinteto bra-
sileiro : «Os brasileiros são uma
equipe muito melhor do que
pensávamos». Por sua vez, o
técnico brasileiro, Mário Pitan-
ga, declarou: «Nossos rapazes
fizeram o Jogo que haviam pra-
ticado. Estão convencidos de
que, foi essa a melhor partida
que jamais Jogaram e, pela
parte que me toca, não poderia
ter sido melhor. Estou multo
orgulhoso dôlesJ».
UnUGUAT. 66 — ARGENTINA, 68

HELSINKI, 80 (TJ. P-) — Por oca-
aifto do encontro rto basquetebol de
ho,1e, entre as equipes do Urusunl e
da Argentina, o local achava-se guar.
dado por nRda menos de uma dtlzla
de policiais com t. incumbência de
evitarem a. repellçfto de violências co-
mo aquelas em que os jogadores urn-

gualos agrediram o juiz americano
durante o «match» com a França.

A equipe uruguaia perdeu dois dos
seus melhores jogadores que foram
desclassificados, mas manteve a su-
premacla durante quase os 30 primei-
ros minutos de jOgo.

Graças ao resultado de Jioje, ambos
os «teams»» passaram para as semi-
finais. Até boje. os argentinos acha-
vam-se animados da esperança de que
poderiam repetir a derrota que intll-
giram aos Estados Unidos em março
passado, por ocasião do campeonato
mundial de basquetebol.

O local onde se realizam os encon-
troB de basquetebol nfto havia ficado
Ido agitado quanto, hoje. Os torcedo-
res de ambas as equipes gritavam con-
imundamente «Uruguai!», "Argenti-
na!». Por vezes, os jogadores enjeu-
gavam lagrimas que lhe umedeclam
os olhos quando perdiam uma boa
oportunidade de marcar, como no caso
ds Enrique Ballno, do Uruguai, que
ficou Inconsolâvel por haver perdido

um tiro livre que daria a vitória ao
seu pais. precisamente no momento em
que a slneta marcou o fim do tempo
regulamentar. A luta entre ns duas
equipes foi durn e tornou necessário
prorrogar. o tempo para que houvesse
um vencedor. Venceu finalmente o
Uruguai pela diferença mi nlma de
66 a 65.

Conquistada a vitória tio almejada,
os jogadores uruguaios alrac8ram-ne
aos beijos, abraços o vertendo lágrl-
mas de alegria. Os argentinos tam-
bém choraram coptosamente, desapon-
tados por haverem perdido uma vltó-
ria que consideravam como certa.

ROSSIA, 7S — CHILE, 60

HELSINKI, 30 (U. P.) -- A Rús-
ala derrotou o Chile por 78 a 60, na
par 78 a 60, na partida de basquete-
boi de hoje. O melo tempo terminara
com a vitória soviética, de 41 a 29.

BULGÁRIA, 67 — FRANÇA, Ü8
HELSINKI. 30 (A. F. P.) — A

Bulgária
tebol olímpico por 67 contra 68.

AS SEMI-FINAIS
HELSINKI, 30 (A. F. P.) — O

programa para o primeiro din da cha-
ve final da classificação do Torneio
Olímpico de Basquetebol ficou assim
estabelecido:

Amanha: ~ Btilgftrla s Chile.; Fran-
ça x Brasil: Uruguai x Unlito Sovlé-
tlca e Argentina x Estados Unidos.

Depois de amanha.: — Vencido do
jOgo BulgArla x Chile e vencido do
jogo França x Brasil, para os sétimo
« oitavo lugares. Vencido do jflgo Uru-
gua! x Unifto Soviética e vencido ío
Jogo Argentina x Estados Unidos, para
os terceiro e quarto lugares.

No sábado serfto realizadas as se-
guintes- partidas: vencedor do jogo
Chile contra vencedor do JOgo Fran-
ça x Brasil, para os quinto e sexto
lugares. Vencedor do jogo Uruguai x
Unifto Soviética e vencedor do JOgo
Argentina x Estndos Unidos para os
primeiro s segundo lugares.

CARTA DE HELSINKI

PERIPÉCIAS DE UMA GRANDE CONQUISTA
Perseguido pelo russo Sherbakov, Ademar Ferreira da Silva assinalou
inicialmente 15,95, depois caiu para 15,54 para conseguir a marca triun-

fal — Resultados de outras provas

HELSINKI, 30 (U. P.) — A com-
bativà equipe de polo aquático holan-
desa, a favorita para a medalha de
ouro olímpica, empatou hoje eom a
húngara, por 4-4, dejiòis de um tor-
mentoso segundo tempo. O Jflgo t'A
tremendamente agitado nos minutos 151-
nais e os húngaros protestaram con-
tra à arbitragem do italiano Cario
Rogione. Ontem è noite os húngaros
protestaram contra a entrega da At-
bitragem a juizes de paises que ainda
não tenham sido eliminados dessa com-
petiçüo.

OUTRO EMPATE
HELSINKI, SO (U. P.i — Termi-

nou empate por 3-3 a dura e violenta
partida, de polo aquático entre a Rús-
sia e a Iugoslávia. Na .irimelra me-
t.adc a Rússia vencia por 2-1,
ESTADOS «NIOOS, * X HELUICA. «

HELSINKI, 30 (U. P.) — A equipe
de polo aquático dos Estados Unidos
venceu a da Bélgica por 4-2 no pri-
meiro dos oito encontros de hoje que

Esgrima
Hungria, campeã

em sabre
HELSINKI, 30 (U. P.) —' Na 1'0-

dada final da competlcSo de Es-
grlma com sabre foram anunciados os
resultados das primeiras partidas, a
saber:

Hungria x EE. UU'. - 13-3:
Itália x França — 13-3.

HUNGRIA, CAMPEÃ E.M SABRE
HELSINKI. 30 (AFP) — A Hun-

gria levantou o titulo olímpico de
sabre, batendo a Ctàlia. Esta ficou em
segundo lugar e a França em terceiro.

ESPADA — OS FINALISTAS
HELSINKI, 30 O». P.) - A fran-

ça, a Hungria, os EE. UU. e a Itália
qualiflearam-se para os eventos finais
do esfrrima com espada por equipes.
Todos, salvo a Franca, figuraram nas
finais dessa prova em 1948. A equipe
favorita é a húngara, que conta com
o cempefio mundial de espada, Aladaí
Gervich.

decidirão quais os-vencedores da com-
pet lefto.

No- fim dò primeiro tempb, o» Itti.-
dos Unidos estavam vencendo. ¦¦

ITAMA, 3 X ESPANHA, 1
HELSINKI, 30 (U. P.) — No Uli.

mêlro encontro da sua rodada s*ml*
final, de polo aquático a Itália derro»
tou a Espanha por 2-1.

Equitaçao
Bnssia è Suiça na

dianteira
HELSINKI, 30, (U. P.) — A Rô«-

sla è a Sulca tomaram a dl«ntélr»
nas provas d»s «dressage» — eqult»-
«So — que hoje entraram no t«-
cetro dia. 17 cavaleiros; competem,
d!stanciando-se dos demais o russo
Vaierlan Kujbyschev, com o cavalo
Perekop e o sulco Hans Schwar-
gen, que o segue de perto. Em tar-
celro lugar colocou-se a Espanha.
Competem por essu prova com nw-
nores colocações F. Màrtiues, 4«
Portugal. Sousa Cavalcanti, do Bra-
•11, entre outros,

Essa competlcfio de equltac&o ijl-
vide-se em três eventos, mas cr*
brem realmente quatro dias, deven-
do terminar sexta-feira. .

f
'¦ "¦.¦'

. .ry...

Aliados x América,
pelo certame de

juvenis
Completando o turno do

Campeonato Juvenil de Ba«-
quetebòl, teremos, esta- noite,
o prélio entre Aliados e Amé»
rica, na quadra, de Campo
Grande, sob a direção dè Al-
tair Pinheiro e Joaquim Ribèi-
ro — juizes, Êlcio dè Almeid»
Santos — cronometrista, Ha-
bib Dahia — apontador, e Ho-
mero Santos — delegado...

RUMO A ASSUNÇÃO
Segue esta manhã a delegação brasileira de

tênis de mesa

»»'W;

Somente esta manh&, Sis pri-
meiras horas do dia, partirá pa-
ra Assunção a delegação da C.
B. D. ao 6» campeonato Sula-
merieano de Tênis de Mesa, que
viajará em avião da Panalr do
Brasil.

Na capital paraguaia, a equi-
pe tomará parte naquele càm-
peonato, que terá inicio a 4 de
agosto, integrando-a raquetls-
tas Já possuidores de renome no
tênis de mesa Internacional. A C.
B. D. é bi-campeã de equipes
masculinas bl-campeã de duplas
masculinas e campeã de simples
Individual, além de vários vice-
campeonatos.

Participarão do certame Para-
guai. Brasil, Chile, Argentina,
Bolivia e Peru e, possivelmente
Equador e Colômbia.

A DELEGAÇÃO
Está. assim constituída a dele-

gação brasileira de Tênis de Me-
sa :

Chefe ~ Emanuel Djalma De
Vincenzi, presidente do Conselho
Técnico dè Tênis de Mesa da C.
B. D.; médico e técnico — dr.

Silvio Rangel; Juiz — Francisco
Boderone: Jogadores — Hugo
Severo, dr. Dagobertô Midosi,
Valdemar Pinto Duarte, Bati»-
ta Boderone, Wilson SeverO, Eve-
line Muskat, Lourdes Torres <5ar-
cia, Nakma Cruz e o juvenil
Adão José Teixeira.

¦«*

FLORES PARA OS VENCEDORES
no salto tríplice, o russo Leonid BoKèrbaltov e o

tações entusiásticas do público

Ademar Ferreira da Silva, com o seaundo e o terceiro colocados
venezuelano Amoldo Devonish; recebem ns manifesta-

(Foto U. P.)

HELSINKI, 23 (Por I. Albu-
querque, especial para o «Diário
de Notícias») — Em sua fase
culminante os jogos olímpicos de
Helsinki vieram trazer a maior
vitória esportiva do Brasil. Con-
seguiu-a Ademar Ferreira da Sil-
va, ao saltar 16,22 ms. na prova

de sa Ho triplo conquistando nri-
lhanteniento os louros olímpicos
e superando o recorde mundial
por quatro vezes seguidas.

O feito de Ademar 'erreira

da Silva aplaudido por 70 mil
pessoas, constituiu efetivamente
para todos os brasileiros em Hei-

Voltará a reunir-se,
amanhã, o Tribunal

de Justiça
Reunir-se-ft, amanha, o Tribunal de

Justiça da Federação Metropolitana de
Futebol, para Julgar os últimos ca-
sos de indisciplina. Os processos si o
atrasados e de difícil soluçlio, isto
porque, os inquéritos nSo dao margem
a um julgamento deveras sensacional.

PROGRAMA PARA HOJE
HELSINKI, 31 (U. P.) — E' o seguinte o programa dos Jogos

Olímpicos para o dia de hoje :
7 horas — Equitação. 8 horas — Esgrima. 9 horas — Bas-

quetebòl. 10 horas - Natação. 1.500 metros — series. 400 metros
damas, séries. Polo aquático, saltos ornamentais. 11 horas — Ciclismo.
14 horas - Box - segunda série. 15 horas - Esgrima. 16 horas - «asque-

tehol 17 horas — Natação ~- Saltos ornamentais, trampolim. l.SOO

metros livres, série. 200 metros peito, cavalheiros, série. 100 me-
tro* costas, damas. final. 100 metros costas, cavalheiros, semi-

final. Polo aquático. 18 horas — Ciclismo, lí) horas — Exibição
olímpica no estádio. 19h 30m — Box, segunda série.

PUGILISMO

TRÊS VITÓRIAS BRASILEIRAS
Paulo Cavalheiro, peso meio-médio, Nelson de Andrade, médio e Lúcio
Grotone, meio-pesado, venceram na rodada de ontem — Derrotado o

pluma Galasso
PESO-MÉDIO:

^

fWTCJASUA

Creme
w^m Barbea% ^ »

^PALMOLIVEÍ^ 
A espuma ^a ©penetrante

„ _„ a* Rnrbear PALMOLIVE,do Creme de Baroearr- otegendoj

LroíaTÍALMO&vríodos 
os dias

fao método mais pr*«- »«« ^
uma barba perfeita.

Cr$ 10,00

HELSINKI. 30 <U. P.) — Foram
os seguintes os resultados dos encon-
tros de box ontem realizados pelo tor-
neio olímpico dêsse esporte:

MEIO-MÊDIO LEVE:
Victor Joergcnsen, da Dinamarca,

derrotou por nocaute técnico o bra-
sileiro Alexandre Dlb,, no sefrundn
viround».

Serge Scheroakov, da Rússia, venceu
por deselasslficacf.0 o argentino Mar-
cos Sarfattl. O lutador argentino fo!
desclassificado no terceiro »round*. de-
pois de ter sido advertido três vezes
pelo árbitro.

José Davalos, do México, derrotou
por nocaute técnico o filipino Vicente
Tunacao. no terceiro <round*.

Nteolal Llnca, da Rumania, venceu
pnr pontos o venetuefcno Sérgio Gss-
cue.

PESO-MÊDIO LIGEIRO:
Eladio Herrera, da Argentina, der-

rotou por pontos o Iraniano Ardashes
Saclnian.

Paulo de Jesus Cavalheiro, do Ura-
sll. derrotou por nocaute técnico n»<
terceiro iround» o sueco Soren Dsnlels-
son.

B. Kounthy. da Tchecoslováqula,
venceu por pontos o arfmetlno Hecior
Maturano.

Nelson de Andrade, do Brasil, ven-
ceu por pontos o húngaro Mntyas
Placy.

PESO-PESADO:
F.dgar Heam, da Grã Bretanha, der-

rotou por decisão o argentino losé
Sartor.

Inizemar Hansson, da Suécia, ven-
ceu por W. O. o uruguaio Silas.

PESO-SEMI-PESADO:
Antônio Pocenza de Arnlz, da Argen-

tina. derrotou por decisSo o sueco
Rolf Storm.

Lúcio Grotone, do Brasil, dcrrotnu
por declsãn o norueguês BJaren Lin-
gans.

PESO-LIGEIRO:
Vicente Matute, da Venezuela, der-

rotou por nocaute, no primeiro «round»
e, lutador Mohamed AH. do PaquIstRo

PF.SOS I.EVK.S K PENA
HELSINKI. 30 (AFP> — As demais

lutas dc box realizadas hoie pelo Tor-

Complete o borbo
COLGATE

M* I»

Regressam os austríacos
Hoje à noite o retorno dos «cracks» vienenses

Os membros da delegação do
Áustria continuam, no Rio,
aguardando ordem de embar-
que, no avião que o levará de
volta A Viena. Estes dias que
correram após o Jogo com o
Fluminense, foram aproveitados
em passeios diversos, incluindo-
se «giros» aos lugares pttores-
cos, cinemas, teatros, «boiles»,
etc. Os «cracks» austríacos tém
aproveitado, ao máximo, a sua
estada no Rio, conhecendo to-

dos os recantos da --cidade ma-
ravilhosa». Alguns deles até se
manifestam, dizendo que senti-
rão imensa saudade ao deixa-
rem o Rio.
REGRESSAM, HOJE, OS AUS-

TRIACOS
A viagem dos Jogadores do

vlce-campeão austríaco está mar-
cada para hoje. à noite. Segui-
rio eles num avi&o da Panair,
com partida do Galeão.

neio Olímpico apresentaram os seguin-
tes resultados:

Pesos-leves — Frederlck Rcarden,
da Grã-Bretanha, venceu Aleksandro
Zasukhln. dn União Soviética, por
pontos; Américo Bonclti. da Argentina,
venceu Lcopold Polesll. da Áustria,
por pontos; Gheorglie Fiat. tln Rumfc-
nla, venceu Kevln Martin. -Ia Irlanda,
por pontos.

PESOS PF.NA: — Leonardo Leis-
chlng. da África do Sul. venceu Ste-
van Redll, da lugnslAvin, jor pontos;
Janos Erdei, da Hungria, venceu Kun
Schlrrn. do Sarre, por nonlos: lan
Zachara. da TcliecoslovAquIa. venceu
Bung Nan. da Coréia, por pontos.

VF.NCHIO OÀl,ASSn
HELSINKI. 30 (AFP! - Foram is

seguintes os resultados das partidas
de box renlizndas hoie oelo Tnrneif
Olímpico:

PESOS MOSCA — David D.iwei.
Grã Bretanhn. venceu Handungc. >'el-
lão. por pontos: Anatoü.l Hulako.
Pnlão Soviética, venceu Aristldc Poz-
znli, Ilillla. por pontos; Mireca Do-
brescu, Rumfinia. venceu Roland
Johnsson. Suécia, por pontos; Soo
Han.Coréia, venceu Salt! Mazundar
tndia, por pontos: Nale "ítocks. EE
UtT.. venceu Alfred 7.ima. Austrin. pnr
pontos: William Towell. África do Sui.
venceu Alfred Asunrlon. Filipinas, por
pontos.

PESOS GALOS — Frnntisek Maj-
dloch, Tchecoslováquia. venceu Figue-
roa, P.Vlo Rico. por pontos: Gennadl'
Gárbüzbv, União Soviética, venceu
Raul Mncins. México, pnr pontos:
Penttl Itamalainen. Finlftndia. ven-
reu Henrvk Nleddzwicdíki. PolAnl».
por pontos: Helrnuth von Gravlnitz,
Afrira do Sul, venreu lom Zlatauu.
Rumánia. por pontos.

PESOS PLTJMAS — 1-ec'n Dmgosz.
Políinia. venceu Pedro Galasso, Pia-
sll, pnr pontos; Edson Brown. EE
ITU. venceu Ghcorph.. Iile, Rumftnla,
por pontos; Lennard Wnlter. CanadS.
venceu Wlll! P.oth, Alemanha, pnr -son-
tos: Joseph Ventajá, Franca, wiceu
Stdne* Greay*. Faqulst&o. por ponto»

sinlti um ato solene e ao mesmo
tempo emocionante. Ao subir no
mastro central do estádio o Pa-
vllháo Brasileiro, ao som do nos-
so hino, diante de uma multl-
dão imensa como a que ali es-
tava, não poderia haver um sô
brasileiro que não se sentisse
empolgado, oom o espetáculo.

Náo resta a menor dúvida que
o feito de Ademar valeu.todos
os sacrifícios que fizeram os bra-
sileiros para participar dêste
grande certame, valerá ainda
mais porque hoje em tôdas as
páginas, de Iodos os Jornais do
mundo, seu nome ao lado do do
Brasil, estará estampado, tôdas
as difusoras do mundo falarão
de sua proesa e o cinema e a
televisão reproduzirão as cenas
principais de sua prova e tudo
isso valerá como grande propa-
ganda da nossn terra e da nos-
aa gente.

Tecnicamente a prova atingiu
o mais alto nivel neste campeo-
nato de quebra de recordes. Sim,
até ent&o náo havia ainda sido
melhorada nenhuma marca mun-
dia' embora as performances
olímpicas fossem quase tôdas su-
peradas. Coube a Ademar abrir
a fila com seus 16,22 para ser
seguido logo após pela ..ustra-
liana Strikland. que conseguiu
o incrível tempo de 10"8 para os
80 metros com barreiras. A luta
pela conquista do primeiro pôs-
to no triplo foi séria porque
Ademar contava com respeita-
veis adversários entre os quais
o soviético Soherbacov que mar-
cou 15,98 e seu próprio com-
patriota Geraldo de Oliveira
que lamentavelmente fracassou,
sendo acometido de uma crise de
nervos, logo após o término da
prova. Ademar saltou inicial-
mente 15,95 ms. a seguir conse-
guiu 16,12, para depois cair pa-
ra 15,54 e subir novamente pa-
ra 16,09 e 16,22 finalizando sua
série com 16.05. Scherbacov mar-
cou 15.09, 15,26, 15,18, 15,59 e fi-
nalmente 15,84 ms. Como se ve-

' rlfica, não se encontrasse Ade-
mar òtimamente preparado e
num dia excepcional teríamos
perdido a chance de vencer.

AS DEMAIS
PROVAS

No atletismo foram consegui-
das marcas maravilhosas além
das Já apontadas, no steeplechas-
se foi duas vezes superado f» re-
corde olímpico pelo americano
Ashenfelder com 8,51" e pelo
soviético Kazatsev com 8,59". Is-
so faz prever uma grande luta
para a final. Nos 200 metros
Stanfield marcou 20"7 Igualnn-
do o recorde olímpico de Tess
Owens, finalmente no salto em
distância para mocas a neo-ze-
landeza Yvette Williams, mar-
cou 6.26 ms. e no arremesso
do dardo o americano Yong con-
seguiu 73,78 ms. o que vem de-
monstrar o ótimo nivel técnico
rta competlcSo, isso sem se falar
que tais marcas foram conse>gui-
das num dia irio e chuvoso.

Solução para a contro-
versia sobre o nal-

terofilismo
Pedem-nos a publicação da seguinte
nota: „ -, .«Elsinkl. 25 No Congresso Mundial
Olímpico de Halterofilismo ontem reu-
nldo aqui decidiu-se a pendência sflbre
a lillação internactonal do halterofilis-
mo brasileiro com o reconhecimento e
aceitação dos pontos de vista expôs-
tos pela liga brasileira de halterofl-
lismo, através seus delegados M. B.
de Viveiros e Gustavo de Matos. O
novo presidente eleito da Fcderation
International Alterophile et Culturiste,
Mr. Dietrich Worthman. houve por
bem nomear o novo vice-presidente
eleito da F. I. H. C, sr. Rodolfo
Rtzito, para visitar oficialmente o Bra-
sil nos termos da proposta da L. 3. H.
aprovada em plenários,

RAIOS X
Dr. H. Erthal

Pesquisas de foou* dentária».
Diariamente: Eàifielo Carioéa»,

«1 706 —• Larffo CariocR, &
"Escritório 

de Advocacia
DO

PROF. HAROLDO VALADÃ0
Prava Quinze de Novembro ÜÒ «~
5/> andar -~ Tel.: 23-O0S8 — Caixfc
Postal n. 1.933. Teleg. AEOVAX.

DR, MIGUEL AZEVEDO FILHO
Cl. Médica —- Cl. de EsMlarè*,
Nutrição — Regime» — Obeslda-
de. México 

'98 -- s| 601 — 22-4518
segundas, quartas e sextaa-felrà-s,

8 às 12 horas.

PERDEU-SE doininRo, na parte dn
manhft, no trecho compr»sendido
entre a rna Marquês de Abrsnte»
e o Largo do Machado, ou noôm-
bus da» Unha 102, um embrulho
contendo cartões de cobrança.
Pede-se a quem encontrou entre-
gar à rua Maria e Barros 880, e-JÍ
ou na rua do Catete 53, ondéserA

gratificado.

PRÓTESE IMEDIATACIRURGIA

DR. J* FERREIRA DA SILVA
ClrnraiSo-nentlst»

Av, 13 df» Maio, 2» — li.? andar,
sala 1,711 — Telefone: 5Í-I7U.

IMftriimiente das 8 ás 10 horaa.

ROUPAS USADAS
DE HOMEM

COMPRO. PAGO BEM
Telefone: 22-4435

Sensacional
oferta!...

RADIO ELETROLA AO PREÇO
OE OM KADIO UOMVIM

Doenças dos intes-
tinos, reto e ânus
Dr. Bueno Brandão

Da» 1* ks 19
Kua da Assembléia »8, 2.» andar.

CADOVITA
«AÇÕES PRE1NSMM»

MOINHO niWWHK! ^ A»
»V. PM*. VARGAS, ««
tii, 93-mt 'BiO Jfcntim

i77q»»»4?iS^/i|.SÍvlreiii^;=^^)/(|

l tf •- '«. ¦ ^^• , fr
1ÍJ

1

Kflfcim
Ifla

Cr$ 4.550,00
A. BRASIL MKLLO

Av. Mem de Sá, 343
Gsquina de rREI CAXBOA

TEU5K>NE: 33-4410

Tratamento da» doenças ano-

retais, das colltes e retocollte-

amebianas e

HEMORRÓIDÂS
Tor procesao próprio e sem

operação

DR. LUIZ SODRÊ
RL»A ROORIGO SILVA, N. U

2.1 A2ÍDAR — TEL.: 32.0698 i

¦M^BTcoimí o conserto do
: WÊÈÊ^Sr SEU RELÓGIO AOS ifr.mCflS^-

w^ilk IMI" U ill0í

tuo Senador Santas» U7-»
(Tabolelro éa Baiana)
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4 reunião noturna de hoje...

Dourada, Isle
Marntl, Diana

Corre bem «lo
susto.
- No «Ha 28

(Conclusão da , .1.1 página)
1.600 tiíetros, sob a .dlregfto'¦*. do Antô-
nlo Portllho, com 51 quilos, íol «minto
para Luáiilndaj Jtamo;«i, panôplia ,e
Egle, derrQtando Mc.Istófeles, .Montcne-
gro, Leblon ; e Pra Dlávola,.'— Volta
de longo descanso. — Por peripécias
poderá colocar»se. - - - ,%':'¦'¦ ..

LAMEGO,-56 ((Ulloa. —*. Nfio cór-
rerá.

BANDOLEIRO, 54 quilos. 
'-—,No .dlá

18 de Julho, na areia úmida, em 1.500
metros,, sob a direefto de A.i Reina,
com 54 quilos, tol sôtimo para-Espadar-
te, Mau, Pilantra, Foliador, Cracôyla e
Poranga, derrotando. Erin, Stamlna e
Mazi, sem corresponder ao esperado. —
Poderá reabilitar-se, pois melhorou. ,;'
,• STAMINA, 52 quilos. 

'.--- No'dia 16
de julho, na areia úmida, em 1.500 me-
trós, sòb a direção de .Tuplraci Graça,
eom 52,quilos, foi nono para Espadarte.
Mau, Pilantra. Foliador. C.racóvis. Po-
tanga, Bandoleiro e Erin. derrotando
Ifazl. — Tem corrido pouco. — Sò-
mente como azar.

DOÍTÃ 1NDALEC1A, 56 quilos. — No
dla 16 de Julho, na areia úmida, em
1.300 metros, sob a direção de Severlno
Machado, com. 53 quilos, «'pi sexto para
Formiga, Polivita, Bola
da e Bruce, derrotando
Eurbin e Cigarra. —
noite e pode pregar um

FRONTAL, 56 quilos),
de lulho, ná areia úmida, cm 1.600 me-
tros. sob a direção de Pedro Coelho,
eom 51 quilos, foi terceiro para Con-
trabanda is Espadarte, derrotando Come
On!. Pilantra, Incêndio, Alvitre. Dia-
mante Negro, Missiorieiro, Toe; Guelfo,
Abelllon c Olimpus. — Foi prejudicado
no final do páreo. — Adversário de
primeira Unha.

ITÁ1TUBA, 5S quilos. — No dia 17
dc maio, na areia leve,- em 1.500 me-
tros, sob a direção de Manuel Henrique,
com 55 quilos, foi último para Come On!,.
Espadarte, Foliador, Arapuan, Alvlno,
Missioneiro, Hollywood e Erin. — NSo
acreditamos possa figurar. — Somente
como surpresa.

MANA, 52 quilos. — No dia 2 de
maio, na areia pesada, cm 1.200 im-
tl-os, *ob a riiceçáo de César Calleri.
com 52 quilos, foi último para Juru-
juba. Aplnagé, Alvlno. Atrevidaço. Hol*.
lywood. Alvitre. Isieda, Eton. Xirlscal
e Gericô. — Venceu quinta-feira »»m
Correias. — Aqui corre pouco. — Dl-
ficil... , . 

'¦-

ALVINO. 52 quilos. — No dla o de
Julho, na areia nesada, em 1.100 me-
tros. sob a direção de .lobel Tinoco, com
50 quilos, foi quinto para Missioneiro,
Cracóvla, Frontal e Poranga. derrotan-
do Stamina. Hollywood, Isieda, Mnu
Martinelle, Joltt* c' B'oliador. — Poderá
colocar-se. — Bom «pla.ee».

ORIENTE, 52 quilos. — No dia 26-
dc lulho. na areia úmida, cm 1.-Í00 me*
tros, sob a direçáo de Jobel Tlnoco, com
52 quilo., foi nono para Bcrgamota, No-
vi«;o, Tar.gedor. El Matachin, Bola Dou-
rada, Fausto, Creoulo e Jacobeus, der-
Totando Sapé e Bingo sem produzir atua-
ç_o meritoria. — Dificil.

AR.\PUAN, 54 quilos. — No dia 17
de maio, na areia leve, em 1.500 me-
tros, sob a direçáo de Emldio Castillo,
com 54 quilos, foi quarto para Come On!.
Espadarte e Foliador, derrotando Alvino,
Missioneiro, Hollywood. Erin e Itaitu-
ba. — Volta aparentemente firme e nu-
ma turma convlnhavel. — Inimigo te-
mivel.

PILANTRA, 5S quilos. — No dia 2b
de julho, na areia úmida, em 1.600 me-
tros. sob-a direçáo de José Portilho, com
51 quilos, foi quinto para Contrabanda,
Espadarte, Frontal e Oome.Qnl. derro-
tando Incêndio, Alvitre. Diamante Ne-
gro. Missioneiro.. Toé, Guellò.. AbelMon
n Olimpus. -r Animal dás «surpresas»!.

Quando ninguém «-spera corre dc ver-
dade... Adivinhem..;

MUZUZO, 5S. «luilos. — No dia 12
de julho, na areia leve, em 1.300 me-
tros. sob a direçáo dc Ubirajara Cunha,
eom 50 quilos, foi último para Atrevi-
dai-o, Bosphorino, Carinhoso. Alvitre.
Incêndio. Calmete. Abelllon, Toé. Pilan-
tra, Guelfo. Javanês, Panôplia. DIh-
mante Negro e Olimpus. — Sc conse-
guir a ponta c folgar...

NINGUÉM. 50 quilos. •— Estreante.
 E' um filho de' Bailarin cujos exer-

Ciclos sáo acompanhados com interesse,
;' . —O— ' 'A

%1 PAREO — AS .83.80 HOKAS — 1.000
METROS — CRÍ 80.000,00.. *

B ._¦ -T T 1 N G
¦ 

:

— ANIMAIS NACIONAIS DE Gim
CO ANOS, OVE NÂO TENHAM
GANHO MAIS DE SO MIL CRV*
ZEIROS EM PRÊMIOS DE PRI-
MEIRO LUGAR NO PAIS — PE-
SOS ESPECIAIS.

MARSHALL. 5S quilos. — No dia 19
de julho, na areia leve, cm 1 600 me-
tros. sob a direçáo de Luis Rigoni, com
57 quilos, escoltou Parthenon. derrotan-
do Ramon Novarro, Jeca, Catáo, Hero-
dlade e Manguarito. — Correndo bem.

Adversário temivcl.
KURDO, 56 quilos. — No dia 10 de

julho, na areia leve. em 1.400 metros,
j»ob a direçáo de .lobel Tinoco. com 5(1
quilos, foi quinto para Panchito, Tiro-
lès, La Coruna e New Comer, derro-
tando Garufero e Shahpur. — Ajudará
O companheiro.

GUARUMAN, 55 quilos. — No dia 27
de julho, na areia úmida, em 2.200 me-
tros, sob a direçáo do César Calleri.
com 52 quilos, foi terceiro para Parthe-
non e Madrlgal. derrotando Osculo. Zan-
zibar. Ocre, Moratin c Elatl. — Correu
muito bem .«Abado. — Grande adversa-
rio desta vez.

MY LORD. 54 quilos. --No dia 19
de julho, na areia leve. em 1.400 me-
tros. sob' a direção ric Juan Marchant,
com 56 quilos, derrotou Grumete, non
Euvaldo, Cabo Frio c Attacker. — Tur-

algo forte, mas em ótimas condi-

do Guaruman, 03culo, Zjanzlbar, Ocre.
Moratin.e Klali. — Suaa condlçfies do
treino continuam perfeitas. --— Náo 6
impossível figurar.

ARROZ AMARGO, 51 quilos. — Np
dia 24 do maio, na areia leve. em 2.200
metros, sob a direçáo dé Jefíerson Baf-
fica, com .48 quilos,, ipi diicltno-prlmelro
para Parthenon, Matador, Camaleão, Sun
Valley,' Oreja, Osculo, Madrigal, Vigo-
rosa, ÉI Gaúcho e Idealista, derrotando
Marshall é Mondei. — Mantém o estado.
— Somente como azar.

RAMON NOVARRO, 58 quilos. — No
dia 19 de julho, na areia leve, cm 1.600
metros, sob a direção ¦ de Emldio Cas*
tillo,. com 58 quilos, foi terceiro para
Parthenon e. Marshall, derrotando Jeca,
Catão. Herodiade e Manguarito. —- São
boas suas condições de treino. — Vai
atuar bem.

CRACll.O. 51 quilos. — Estreante. —
Muilo olhado na Gávea, onde os «co-
rujas-> náo o perdem de vista.

ITUANO, 51 quilos. — No dia 20 de
juiho, na areia úmida, em 1.300 metros,
sob a direçáo de Antônio Portilho, com
54 quilos, foi terceiro para Irresistível e
Cabo Frio,, .derrotando Don Euvaldo
Aliado, Tapajú, Grumete,. Pacalano e
Tanganlca. — Foi muito apostado da
vés passada e não correspondeu. —
Velamos hoje.

IDEALISTA, 54 quilos. — No dia 24
de maio, na areia leve, em 2.200 me-
tros, sob a direçáo de José Portllho.
com 55 quilos, foi décimo pai-a Parthe-
non, Matador, Camaleão, Sun Valley,
Oreja, Osculo, Madrlgal, Vigorosa e El
Gaúcho, derrotando »_rro_ Amargo, Mar-'shall e Mondei. — Turma .forte para
seus recursos. — Somente como gran-
do azar.

PATH FINDER, 51 quilos. — No dia
19 de julho, na areia. leve, cm 2.200
metros, sob a direção de Francisco Irl-
goyen, com 54 quilos, escoltou Madrigal,
derrotando Zanzibar, Osculo, Philidor e
Senta a Fua. — Turma- muito forte. —
Somente como grande azar.

OCRE. 53 quilos. — No dla 20 de
julho, na areia úmida, em 2.200 me-
tros, sob a direção de Juan Marchant
com 53 quilos, foi sexto para Parthe-
non, Madrigal, Guaruman, Osculo e Zan-
zibar, derrotando Moratin e Elatl. —
Correu bem na ponta. — Pode fazer
sua a vitória.

PRESIDENTE, 55 quilos. — No dia
27 de julho, na grama úmida, em 1.60(1
metros, sob a, direção dt Emldio Cas-
tillo, co m5J quilos, foi oitavo para
Hosco, Arenoso. Best, Toribio. Panchito.
La Coruna e Espumoso, derrotando Co-
raje. — Na areia é sério concorrente.
— Bom azar.

ELATI, 51 quilos. — No dia 27 de
Julho, na areia úmida, em 2.200 me-
tros. sob a direçáo de Emidio Castlllo.
com 53 quilos, foi último para Parthe-
non, Madrigal, Guaruman, Osculo. Zan-
zibar, Ocre e Moratin. — Vem de fra-
cas atuações. — Não gostamos.

PESADELO, 51 quilos. — No dia 5
de julho, na areia pesada, em 1.500
metros, sob a direção de Juan Marchant.
com 54 quilos, foi quarto (empatado com
Estalo!, para Falrfax, My Lord e Coju-
ba, derrotando Rio Verde, Arari, Mora-
tin. Irresistível e Islete. — Suas con-
dições de treino autorizam a se aguar-
dar boa atuação nesta oportunidade.

—O—
11 P.-RKO — AS 24 HORAS —- 1.400

METROS — CR. 50.000,00.
e

BETTING•
— ANIMAIS NACIONAIS DE SE-
TE E OITO ANOS, QUE NÀO TE-
NHAM GANHO MAIS DE S4»
MIL CRUZEIROS EM PRÊMIOS DE
PRIMEIRO LUGAR NO PAIS —
PESOS DA TABELA, COM SOBRE-
CARGA. •

POL1N, 58 quilos. — No dia 11 de
junho, na areia pesada, em 1.300 me-
tros. sob a direção rie Emidio Castillo.
com 54 quilos, derrotou Moratin. Estalo,
Blue Dream, Rio Verde e Balancin. —
E' um verdadeiro campeão na t 'sla de
areia. — Tem scliance-.. pois, anda
muito bem.

ECELERO, 50 quilos. — No riia 2ti
ds julho, na areia úmida, cm 1.400 me-
tros. sob a riireção dç Pedro Coelho, com
51 quilos, foi décimo para Mustafá. Sol
Bonito, Poeta, .leffy, Cancionero, Arari,
Jequltinhonha. Estalo c Carinho, derro-
tando Balancin. — Nada tem produzido
ultimamente. — Dificil.

tALVOR, 

50 quilos. — No dia 16 de
lho, ,*na areia úmida, cm 1-.600 me-
ps, 

'sob

Grande Prêmio Brasil
Gualicho é o favorito da tradicional prova — O handicap Manfredo Costa — Os programas

——-organizadospara sábado e domingo •—-——
Oa programas oryanlxadoa pelo lo.

cke-u Club Brasileiro para as piá-
xlinas - corridas de sábado o domingo
no Hipódromo da Gávea sáo daque-
les onde o turfista tem multo o que
esixidar para poder clicgoi à uma
conclusão .lógica do possível ganha-
dor. Grande número de estreantes c
cavalhada de outros estados comple-
tam as dificuldades que 6 forçoso
reconhecer..- Hd. páreos com trinta
parelheiros.... ' *

' Veiamos os programas organiza-
dos para sábado c domingo próxi-
mos e quo são os seguintes:

PROGRAMA DA REUNIÃO
DE SÁBADO

-o—
1? PAREO — AS 12,55 HORAS — 1.800

METROS — CRS 80.000,00.*
QUILOS

1—1 AVE ALTA ......... 58
2-VALENTINE . ... .... 54

2—-3 OICAV.VMA . . .68
SENZALA 54

1MAH. 54
3—6 BELIZA 58

MIDDA. LASS  58
CARESSE  54

4—9 FAIR CLEOPATRA . . . 54
10 QUILHA  54
11 FLORENCANTADA ... 54

-O—
8? PAREO — AS 13,25 HOHAS — 1.400

METROS— CR$ 60.000,00.

QUILOS
1—1 GUADALQU1V1R ...'.' 56

REGULO 56 .
MANICORB 66

ATHIE . . 56
2—5 OR1ENT EXPRESS ... 56

UNANIO 56
H1METO . 56

ENGANADOR 5fi
3—9 HESPERUS 56

10 KAOL1N 5fi
11 FELINO 511
12 AIMBERÊ 56

4-13 AFER1DOR 56
14 ESPORTE . . 56
15 NEMO . . . ..;......... 56

» NETUNIO . 56 .
-O—

3? PAISEO — AS 13,55 HORAS 1.300
METROS — Clt? 60.000,00.*

QUILOS
1—1 THEOPH1LO 56

»' CILLARO 54
TIO TOLEDO 48
GRAN CHACO 54

¦4 PARIS 50
2—5 BAUER 56

INDOLENTE 56
STATANO 50

BYRON 54
> PINDORAMA 4S

3—9 FAROLEDO 52
» LÍBANO 48

10 GLÁDIO 56
11 CHERIFE 54

» BARQUEIRO 48
4-12 MONETÁRIO 48

» NARCÓTICO 51
13 LETRADO 54
14 MARABO 54
15 PECADO 56

» NAGI -.... 50
—O—

8? PAKEO — AS 17 HORAS — 1.400
METROS — CRS 80.000,00.

BETTING

1—1 HALLOWEEN
» HACIENDA . . '. ...
a márcia . . , 
3 ARTIMANHA . . . ...'4 L1LAC . . 

2—5 STARWA-
6 SIERRA MADRE . . .-S 7 MISS JUD-
> PREDICA 1 . . 
» PANDORRA

3—8 N1KOTA
9 G. GIRL . . . 

10 ARDENA . . . .......
11 ILUMINADA
12 INDATA

4-13 ENGLAND
*. CURRAGH . . . .....

14 F. BABY
15 AMÁRAG1 . . . 

» ARARUAMA

QUILOS
. .58

58
. '52

56
. 56

52
,56
. 52

52
56
56
56
52
52

. 52
58

.58
58
56

. 52

N. dn R. — Carreiras do «bettlngu
— Sexta — Sétima — Oitava.»
PROGRAMA DA REUNIÃO

DE DOMINGO—o—
1? PARKO - AS 12,40 HORAS — 1'KÊ-

MIO «DISTRITO FEDERAL» —
1.300 METROS — CR? 70.000,00.

1—1 aCAPULCO- .
» R1ALTO . .

2—2 QUAS1 . . .
ISOIIERO . .
JÚNIOR . .

3—5 CAJO . . .
6 QUESTOR .. .
> QUIÇÁ ...

4—7 EL'MONTE
OLD GLORY

» OLD PALL .

QUILOS
55

. 55
55
55
55

. .55
55
55
55
55

. 55

2»í PAKEO — AS 13.10 HORAS — PRÉ-
MIO «PERNAMBUCO» — 1.S00

. METROS — Cll? 80.000,00.

;SS, QUILOS
1—1 RAVEL  58 .

:> CURARE  58 -
2—2 OCEANUS  54

.'! JAMEGÃO .-;.'"-.  60
3—4.ÜRAKSAR . .  51

5 TARGHI . .  54
li OTAGE  54

4—7 MY SUN .'¦•  5!<
8 QUINTO  58
> QUAL!  5-

—O—
3. PAREO — AS 13.40 HORAS — PRE*

MIO «SAO PAULO» — 1.800 ME-
TROS — CRS 120.000,00.

2—4 LUPAN . ............. 56
SORRISO . . . .....;... 88
EDIMBURGO . ........ -56

? ARTIMANHA . 54
3—i- OXFORD . . . 56

9 OAL1DO . . 58
10 EL GARBOSO . . . ...... 56
11 SAI DA FRENTE .... 56

4-12 CROSBY 56
13 CURRAGH 58
Í4 ENRICO Dl SAVOIA ... SH

» PANDEIRO . . . 56
—O—

5» 'PAKEO — AS 14.55 HORAS PRft-
MIO «RIO DE JANEIRO» 1.600
METROS — CR. 60.000,00.

1—1
2

CANGAFE . . ;
NAYA

» RELAMA . . :
THUNDERBOLT
ORAC1A . . . .

» ALGER1A . . .
2—5 CRAMBE ...

- MANDI
¦ 6 FALCÃO . . . .

7'TANGEDOR . . .
8 GUAYANAZ . . ,
» MARATIMBA . .

3—9 CATAGUA . . .
» COLOMBIANA .

10 BAIANO . . . .
11 OSCAR
12 NORMALISTA .

» FOGO BELO . .
4-13 HAPPY BOY .

» DIV ANA . . . ;
14 FUNDAMENTO ,
15 CRATUR . . . .

» NARDO 
» SAPB !

QUILOS
. 58

54
, 56
. 56
. 50
. 50
. 56
. 58
. 56
. 54
. 56
. 54
. 56
. 54
. -58
. 56
. 54

52 .
.- 56

54
56

. 54

. 54
56

7í PAREO — AS 18,25 HORAS —
«GRANDE PKÉMIO BRASIL.» —
3.000 METROS — CRS 1.000.000,00

B E l',T 1 N.G

1—1 GUALICHO .......
RIECK

VIOLONCELLE . . .
2—4 TÉVERE 

CARTAGU1NHO ....
SOLANO . ... 

». FAIRPLAY
3—7 PANTHER 

CYRNOS
ATLETA . 

10 MANCEBO
4-11 FORT NAPOLEON . ,

12 BISONO
13 LORD ANTIBES . .

» SINLESS
—O—

g» PAKEO — AS 17,05 HORAS — Fn_*
MIO «PARANA» — 1.600 ME-
TROS — CR$ 80.000,00.

QUILOS
57
5»
59
59

. 59
59
59
59.
89
89
87
89
59
59
57

BETTING

6*

—O—

PAREO — AS 15,35 HORAS — l-Kfc-
MIO «RIO G. DO SUL» — 1.400
METROS' — CR$ 100 000,00.

BETTING

4? PAKEO —
METROS

AS 14,35 HORAS — 1.300
— CRS 70.000,00.

ma.-.fies. _ Inimigo respeitável.
DAGO. 54 quilos. — Eslrcantc. —

Fará seu -debiit;» bem exercitado.
MANITOBA, 52 «iiillos. — Estroanlc

 Está bem movida para este com-
promlsso.

MUSTAFÁ, 53 quilos. — No dia 2b
de julho, na arein úmida, èm 1.400 me-
tros. sol» a direçáo ric La jos Meszaros.
com 56 quilos, derrotou Sol Bonito. Poe-
ta, Jeffy. Cancionero, Arari, Jequitinho-
nha. Estalo, Carinho, Ecelero e Balan-
cin. — Como tivemos ocasião rie ariian-
tar. só melhoras ohteve cfn seu estado.

 E" capaz dc enfiar outra.
BLUE DREAM. 52 quilos. — No dln

39 de junho, na grama leve. em 1.400
metros, sob a direção rie Antônio Por-
tilho, com 55 quilos, derrotou Intrépido.
Moratin, Ecelero c Taoajú. — São boas
suas condlçOès de treino. — Deve apa-
recer no final.

MATADOR, 05 quilos. — No dia 22
de junho, na grama pesada, cm l.OfiO
metros, sob a direção dc lote Martins,
com 60 quilos, foi último para Panchito,
Vigorosa, Nerú. H:iltc-lá e Presidente.
— Volta multo preparado para este com-
promlsso. — Adversário.

JECA. 52 quilos. - Np «tia 10 de JU*
lho. na areia leve. em 1.600 metros, soh
a direção de Osvaldo Ullôa. «om '.2

quilos, foi quarto para Parthenon. Mar-
shall e Ramon Noviuro. derrotando Cn-
tão. Herodiade e Manguarito. — Con-
serva boa forma. — Não é impossível
aparecer.

MADRIGAL, 54 quilos. — No dia 2(1
it julho, na areia úmida, em 2.200 me-
tros. sob a direção rie Luís Rigoni. «-om
85 quilos, escoltou Parthenon, derrotan*

Dr. Joaquim Vidal
OCULISTA *S U HOK/v
At. Almirante Barroso, «7, h.i -

Telefone: 22.5421

direção dc Dario Moreira,
Cõm 5S quilos, foi quarto para Estalo,
Caoré e Velho Pobre, derrotando Popu-
lino. Lumen, Cancionero, Grisú. Harem
e Brutus. — Outro que somente tem
mostrado velocidade. — Se conseguir
folgar é perigoso.

SOL BONITO, 54 quilos. — No rila 26
de julho, na areia úmida, em 1.400 me-
tros, sob si direção de Artur Araújo,
com 51 quilos, escoltou Mustafá, derro-
tando Poeta, Jeffy, Cancionero, Arari,
Jequitlnhonha, Estalo. Carinho, Ecelero
e Balancin. — Só melhoras acusou em
seu estado. — Adversário.

VELHO POBRE, 52 quilos. — No dia
26 de julho, na areia úmida, em 1.400
metros, sob a direção de Lajôs. Mesza-
ros, com 54 quilos, foi terceiro para
Anacreon e Rifle, derrotando Grisú, G«-
llani. Harem, Vlslonaire. Napole&o. I«-.a.
ro e Landlnho. — Está para ganhar,
nesta turma. — Em boa forma.

INTRÉPIDO, 52 quilos. — Nn dla 20
de junho, na grama leve. em 1.401)
metros, sob a direçáo de. Emidio Cas-
tillo, com M quilos. escoltou Blue
Dream. derrotando Moratin. Ecelfli*!. e
Tapajú. — SSo boas suas condições
de treino.

ESTÔNIA. DO quilo.*». — No (lia i ~»1
de junho, na areia pesada, em 1.301)
metros, soli a direção de César Calleri,
nom 51 quilos, derrotou ,1crfy, Luetzow.
Joio. Jamarl e Parlamento. — Volta
luzindo n mesma excelente forma, —

Nfio deve ficar fora de cogitações.
ESTALO, 51 quilos. - No rila 26 de

julho, na arcl.-i úmida, em 1 .4iin metros
sob a direçfio «le Ataualpa Brito, com
!í4 quilos, roí sexto pura Mustafá. Sol
Bonito, Poeta. Jeffy. Cancionero. Arari
e Jequilinhonha. derrotando Carinho,
Ecelero e Balancin. — São boas suas
condições de treino. — E' capaz de
surpreender.

POETA, 54 quilos. — No dla 26 de
Hilho, na areia úmida, em 1.400 me*
tros. sob a direçcSo de Armando Rosa,
com 04 quilos, foi terceiro para Mus*
tafá e Sol Bonito, derrotanod Jeffy.
Cancionero. Arari. Jequitinhonha, Esta-
lo Carinho. Ecelero e Balancin. — Na
pista ric areia tem as suas melhores
atuações. — Não é impossível íigurar

IEQUITINHONHA. 48 quilos. — No
dla 2fi dc julho, na areia úmida. »m
1.40(1 metros, sob a direção rie Ubira-
jãra Cunha, com 50 quilos, foi sétimo
para Mustafá. Sol Bonito, Poeta. Jeffy,
Cancionero e Arari. derrotando Estalo.
Carinho, Ecelero e Balancin. — Sua
tima atuação nfio deve ser levada
conta. — Deve produzir melhor
ção.

ÍCARO. 50 quilos. — Nn dia 26 rte
Julho, na areia úmida, em 1.400 me-
tros, sob a direção de Sebastião P. RI-
beiro, com 53 quilos, foi nono para Ana-
creon. Rifle, Velho Pobre. Grisú. Galia-
ni, Hr.rem. Vlslonaire e Napoleão. der-
rotando Landlnho. — Voltou correndo
pouco. — S.'.mcntc se surpreender.

RIO VERDE, 54 quilos. — Nn dla JU
de junho, na areia úmida, em 1.600
metros, sob a direção de Luis Rigoni.
com 56 quilos, foi quinto para Moratin.
Estale. Sol Bonito e Carinho, derrotanilo
Ecelero. Bsl.-.ncin. Minruinlio e Tapajú.
— Dificilmente abaterá Polin. — Sô-
mente, para a dupla.

CARINHO. 52 quilos. — Não cor-
rerá.

1—1 ORGIA . .' .
FRISA . . . .
CAPJTANEA .
ROSE CR01X ,

2—5 MARSÃ . . .
ALUINA . . .

7 OVATION . .
-> EN TOU CAS

3—S XAPURI . . .
QU1RINA' . .

10 FLEZELA . .
11 IBARRA . . .

» LAFOGATA .
4-12 ILVADA . . .

13 BAITACA . .
14 QUERELA . .
15 GOYANA . . .

» BOJA GUA . .

5'.' PAREO —
METROS

—O—
AS 15 HORAS -

— CRS 70.000.00.

.QUILOS
5»

. 55
55

. 55
, 55
. 55

55
. 5,1
. 55

55
. 55
. 55
. 55
. 53
. 55
. 55

55
. 55

1.300

QUILOS
1—1 DUTY 58

TERZICA 49
BAKELITA 49

2—4 SIDON 57
EUDORA 50

MARILINA 50
3—7 LA FONTAINE 54

S GOLDENA 52
9 NIX 48

4-111 AUGUSTA '54
11 ROMANA 49
13 VIGOROSA 50
13 LA PLUMA 48

—O—
4? PAKEO — AS 14,15 HORAS— PRÊ-

MIO «MINAS GERAIS)) 1.300
METROS — CRS 70.000,00.

1—1 FERINO
PREGO . . . .

» ORBANEJA . . .
ARENOSO . . .
LAURINA . . .
SHAHPUR . . .

2—5 NERO
NHWMARKET .

fi QUEJIDO . . . .
MANTUANO . .
CRIADO . . . .

v REVEUR . . .
3—9 GARUFERO . .'» 

TRIBUTARIA .
1(1 T1TANIC . . .
11 PORFIO . . . '.
12 ELATI

» PRESIDENT E.
4-13 CAMALEÃO . .

s. BEST
14 PANCHITO . . .*> SIDON
15 FOUR HILLS . .

» KURDO . . . .
» MARSHALL . .

QUILOS
. 55
. 55

50
52
55

. 52
. 51

49
. 57
. 51
. 54
. 48
.49
. 48

54
. 52
. 48
. 50
. 50
. 52
. 55
. 55
. 57
. 48
. 50

DR. BRANDINO CORRÊA
MOLÉSTIA- UU Al-AK-iU-O GB
N1TO-URINAKIO, ambos os sexos
Kua du Carmo, 46 — 1.» andai.

1—1 CORON ET
> NAUGHTY

DEVASSO .
ARARUAMA

BOY

QUILOS
58 .
56
56

. 50

DENTADURAS
QUEBROU SUA UENTAlíURA?

CAUSAM OS DENTES?
NAO TEM PRESSÃO?

Conserta-se rápido. Rua Larga
219 — l.v Tels.: 43-236* —

 49-0283. 

1—1 FLAMBOYANT .
CERESELA . . .
ASTRAL . .. . ..

2-r4 PAPO DE ANJO' 5 EÔNIO
fi LABANO
7 NAIS . . . ,

3—8 PANDO . .*.. ..
¦»9 PAN . . 
10 CORREGIO . .-.
11 GAZOZA

4-12 DEMONICO . . .
13 FAIR PRINCE .-,
14 NAGASAKI . . .

» NERO

QUILOS
56
50

. -54
56

. 82
52

. 84

. 88
60

. 52

. 50
52
56
56

. 62

•;-:;'S'W=' "EDITAL

Conselho Federal de Contabilidade
De O-U-n, «16 F.e.ldentc, comunico so_ Delegado. Sleito»!.

que a Assembléia Nacional, que renovará * 
f»j£*~£*

Federal de Contabilidade, realizar-se-á no diaj de a*ô_to prfctaw,
às 15 horas, na sede dP Sindicato dos Contabllistas do Rio de Jt-

neiro, à rua Buenos Aires, 383.
Oe Delegados Eleitores devem apresentar «uai. ered-«ej.ta,

até a véspera da eleição, na Secretaria do Conselho) à ru. Debrrt.

23 - Sala 813, de 13 às 10 horas.
Rio de Janeiro, 30 de julhoT^g 1853.

LEDA BL SANTANNA - Diretor da Sécretari*
-r

(JLCERAS GASTKO-DtünENAIS
OMinlto cora Radi._e-pi- - Cr$ M.M - WM"""S» 

'gSgT""

in» áleerai __sti-o.diio-en.Us, e-llte» erênlea» e h-merr-UM
«em - operação e irai dor.

CLINICA DR. SANTOS
A OARUO UE PROFISSIONAL D1PLOMAD*

DAS » AS 111.301» e DAS 14 AS 1» -Or»S

DIAS
ENFERMAGEM

DIARIAMENTE
RIJA SAO JOSE' «0 - O" ANDAR TEL.: 3I-H230.

I

N. da R. — Carreiras do «bettingin
— Sexta '— Sétima — Oitava.

Dra. Gladys Brovvne
Ouvido, Nariít e Garganta — Ouvidor
n« 189 — Telefone: 23-5491, fts se-
.mulas, «iiurta. e sextas-feiras, das

14 horas em diante.

DR. MURILLO DE CAMPOS
DOENÇAS NERVOSAS

fraca Fluriano n. 55 às lfi
ras —"Tel.: 23-3392

ho-

Prof. Rego Lopes
OCULISTA

'tua 7 de Setemhro, 99 — Das 1*
—— as 18 horas. —

FRAQUEZAS KM GERAL

Vinho Creosotado
SILVEI KA

QUISISANA HOTEL
POÇOS DE CALDAS

BALNEÁRIO DE ÁGUA SULFUROSA - BOITE -

CINEMA - PISCINAS - QUADRAS DE TÊNIS
- PARQUES
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DIÁRIAS COM REFEIÇÕES
1 pessoa .. Cr$ 180,00 — 2 pessoas .. Cr$ 390,00

COM 20% DE DESCONTO
Informações e reservas: Edifício Rex — 5» andar —

Sala 501.

qui r.os
1—1 KANTAR 56

» EL GIN 56
ANTILÜPE 56
SUBMARINO 56

AMETISTA HINDO ... 54
2—5 GUADALQUIVIR .... 52

» USASTRO 58
EGIL 58

AGITOU :.... 56
» EVOE . . 56

3—8 NAVARRA 54
> NEMO 82
9 GRA.N SONANTE .... 5S

10 ILUMINADA 54
11 AGUAI 56

- »-AMARAGl 54
4-12 ESPINHEI RO . . i 52

» NEW YORK 56
13 ILESO 5«
14 OITOR 5fi
15 HOT DOG 56

3 ANDIROBA 54
—O—

il PAltEO — AIS 15,40 HORAS —
MIO «MANFREDO COSTA

Dr. João Maurício Moniz de Aragão
OBSTETRÍCIA — GINECOLOGIA — OPERAÇÕES

Segundas quartas e sextas-feiras, das 15 às 18 horas.
RUA ALCINDO GUANABARA, 26 — 1» ANDAR — TEL.: 22-0033

DENTADURAS *~ Facilita-se o Pagamento
PONTES iÈíii2Í hs. -Dr. CHamis - Especialista
RÜA ÁLVARO AL VIM, 33137 — EDIFÍCIO REX — SALA 703 —

 TEL.: 42-0682. 

Clinica Médica e Geriátrica — (De velhos)
Rejuvenescimento mediante recuperação do sistema reticuloendo-
tebial, hemopotético, nervoso, eonjuntivo pelo uso do SORO
ORTOBIÓTICO (Bógombletz francês) — DR. DIÓGENES TEREI-
R/\ DA SILVA. (Estágio nos hospitais de Taris). — Rua México,

 21 — 12* andar, das lSfhHOm ».s 16 lioras. 

DENTADURAS E PONTES
Bem seguras. Dentes mude.,
nus cum vida Dentaduras pru-
visórlas feitas lugu depuis «lan
extrações. Trabalho perfeito,
rãpidu e garantido. — Raios X

Tontes Atóveis. Enviamos
folhetos das

DENTADURAS SANI-LAK
(sem céu da boca)

DK. ÁLVARO DE MORAES
Cirurgiãu-Dentista

Cum mais de 86 ano. de piá-
tica. Rua Cunde de Bonfim,
770, entre ã rua Uruguaia e u
Muda-Tijuça — Tel.: 38-9786.

P F
vhb nL'-^^ _L_JTi

A F F
MOTORES

MAQUINAS PEÇAS

A PRAZO
RUA 7 SETEMBRO. 97

V AMD. • SALA 1 •
V | L H E N A & Cl A. t T D Al

NlOlt» — 3.400
_R$ 20(1.000,00.

piut-
JU-

METROS —

lll-
«>m

atua-

TACOS DE PEROBA M2 35.00
MADEIRAS EM GERAL

Ripas m. 0,95 - Forro m2. 26,00 - Soalho 45,00
PINHO — PEROBA DE MASSARANDUBA
Acompanhamos a campanha de baixa dos preços. Vei
o material à Rua Comandante Garcia Pires, esquina

da Praça Marechal Hermes — CAIS DO PORTO —
TELEFONE: 43-4487.

B _ T T 1 N G
QUILOS

1_1 p_nv__IR PLATTER ... 50
» GATILLO  52
a BEST  52
II REVKUR  <s
4 SANTA BELA  49

2—5 TORPEDO  69
GARIMPEIRO  6(1

OATXO  4-:
PLATINA  55

» SINLESS  6»
3—1) FAAIMBÊ  57

30 ANUBIS  5(1
11 SIDON '. »55
1- HOMERO .  52

» PUN1TAQU1 -
4-13 RAH1B

„ PARTHENON 
14 RETANG
15 TOR Dl QUINTO . . .

*> GUARUMAN
—O—

',' PAItKO — AS 10.20 HOKAS — 1.000
.METROS». — Clt$ 60.000,00.

Máquinas de escrever «CASA JAPY» Máquinas de escrever das
melhores marcas, novas e usadas — oficina completa para con
sertos e reformas — orçamentos grátis. — Fone: 23-4742.

Máquinas de escrever portáteis marca «Japy» demonstração
sem compromisso. Rua Senhor dos Passos, 85 e 90.

54
61

50
¦ia

B E T T l N Cr
QUU-OS

1—1 ZANZIBAR
» EL SIROCO
» SCARFACE 
2 ALBARDAO 
. SENTA A PUA  50
:t CADIZ  5K
» SAF1RA CE1LAO ....

2—4 GOLD DREAM . . .
» FLORETE 
S SARG. JÚNIOR . . .
*» NOVIÇO
A EI. TORO
» INDISCRETO
7 M»\STER

GENTIL 
3—8 ORACI

» ANDORRA 
9 OISTRIA

KARIB
II» GAIO 

» FALUTCHA 
11 DINGO

•» OBÉLIA
4-12 GUAMBI

:i TRÓIA
13 CATAGUA 

52
311
.VI

5(1
54
fili
5S
50
52
52
56
5K
51
52
51
54
52
52
52
5II
54
5(1

» 1IOLEGE .
14 JUVENIL .

> VISIGODO
15 ACAF1M .

¦> KASTR1 .

51
5H
54
5(1
50

DR. EU BAÍA DE ALMEIDA
ÜOEN.Aís t'ULM(l.\._r»L.

TIMOl.OGIA

Cem.: h«a México 41 — _.r
ana. ti. 808

n_. *_¦ '-"^S SWEEPSTAKE
Exibi» nesta elegante tarde as mais
finas meias NYLON, MALHA 60x15,
que a Casa llerman apresenta em

ninas côrcs de inverno.
Eis alguns tipos:

Cr$
45,00
55,00
65,00
50,00

Além tle calvas e combinações plissa,
das em nylotex, uma novidade!

Lisas
Calcanhar preto ..
Com costur-a preta
Contornadas 

RUA SANTANA, 221 (depósito da fábrica)

LINDOS PRESENTES
FAÇA UMA VISITA AO NOSSO

«DEPÓSITO DE ARTIGOS
FINOS PARA PRE-

SENTES»
Cristais, Cerâmica, porcelanas, pra-
tarias, faqueiros, "abat-jours*', cuco.*;,
jóias, relógios e pedras semi-preciosas

RUA BUENOS AIRES, 145 —
Sobrado — Tel.: 43-6490.

tuia pela vuta ^

aÊm\ para vencer/ l^fiS^
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DIÁRIO DB tfÒTíClkí

JAYME BOA VISTA
.Ai |W* 

-ADVOGADO
Bua''ati4 CarmO 9 —' Fone: 82-4945

PC CAPÍSTRANO
OtJVinóè' — NARIZ — GARGANTA

>¦.".'•,!í (Cicurtria da Surdez)
Docente Medalha de Ouro Fac. Med,

Senador ' DantuK 20 '— 9» andar. ;
Tel».: Z2-880B — Res.: 26-4477.

BOLETIM DA
„, • .»-.». ,

DIRETORIA BO PESSOAL DO EXÉRCITO

Quinta-feira, 31 Ôc Julho de 195%

Apresentação e movinientaçãd de oficiais r~ Permissões
EDIFÍCIO UO j*ii»lST<bRIO PA
GUERRA — CAPITAI. FEDERAL,

80-VIMD5»

AN31GU1 DADES
Compram-se pratarlat, porcelana»,cristais, fftiaa, mariin*. e mAvels de la»
carandá e cedro. Pagamos e valor de
antlruid-idfi. <!asa Anglo Americana

Antigüidades Ltda.
RUA DA mSSEMBLÊIA 73

y- TEL.: 22-9664."

DR^/FLÁVIO APRIGLIANO
Diplomado pelo «'American Board of', Otoiarinsoiogy»
BRONCO — KSOKAGOLOGIA E (JI-
RÜRGIA DA LAUINGE - CASA DE

SAODt SAO MUUIKL
Rua Conde de Ira.iá, 4211. Tel.: 4B-0808
Cons.: — Tel.: 32»«7«! — Res..»

A:».,,- Ttl'; j1*--*»»»»1*»*

PROF. DR. HENRIQUE ROXO
Clínica Médica — Doenças mentais e
nerrosas — De volta de sua viagem,
«14/ 'censnltas, somente com hora mar-
cada, nat 2»«.. 4»s. t «"s.. das 14 as
ZO horas, no' Largo da Carioca, 5,
salas'107. e 108 — Tel.: 22-68K0. Tel.:

——- Resid.: 37-6513. 

AFFONSO GUERREIRO
A ARÂOLACHMAN

POLINICIO BUARQUE
• -ADVOGADOS

Av. Almirante Barroso. 90, 9,v
and.rÁ- s] 915 — Tel.: 32-HG01

Ccttiselhos de
Higiene

Quem sofre de Asma,
Bronqulte e Coque-

luche ?
H* mel» século, vem o Remédio do
Dr. Re-fiigatc,- dando alívio aos por-
tadores de atecefies bronqiiiais. FArmn-
t» de nm notável cientista inules, ex-
elnslvamente feita, de vegetais re-
sinosns lialsftmícos c sedativos, sfio
•sias Kflta« o maravilhoso preparado
qne aliVili e proporciona nm beni-es-
tar instantâneo, aos flagelados as-
m&tirot, ou ftnueles que sn0 portado-
r«M de tironqiiites erfinioas ou recen-
tes, í coqtieluche, ânsias. astixias,

chiados c dores no peito.
Qualquer «me seja a origem dc sua
toase, seca nu catarral, o Remédio do
Dr. Réyngate realiza um tratamento
«om apenas um vidro dc uso. O Rc-
mídlo do Dr. Réyngate, c a salvação
dos Yasmátieos. Nns farmnciar, e

driigarias.

2*% 2 •imi-'0-Lourenco A*tóh^^ iJW^«SS^*-'**--oSíUS&' 1ft«íSSr5%*2

Dr. Azevedo Pio
Sloléstia» de Senlwras, opera-
C&es*. partus — Rua Alvaru iVl-
vta, 87 — Biilílclo Rex — Sala
708. às lfi hnras — ülàriamen.
te. Tel.: Ü3-G937. Rps. 45-5577.

BOLETIM INTERNO N. 174
Publico, para a devida execu«jào, o

seguinte:
APRESENTAÇÃO DE OFICIAIS

Apresentaram-se, ontem, a esta Dire-
torla, pelos motivos abaixo, os aeguin-
tes oficiais: .'¦ .
— ARMA DE INFANTARIA:

Coronel Heitor Mendonça Carneiro da
Cunha, do Q. 8. G., por ter ?rodo
em gtoo dc 4 meses de licença \. , tra-
tamento de saúde;

Major Daulo Alves de Abrantes, tio
E. M. E.. poi conclusão de trânsito
ê. apresent.ar-s»» ao E. M. E.;

Capit&o Armando Barcelos, do E G.
A., por uonclusfto de trénsito e estar
pronto paia o serviço;

Segundos tenentes Homero de Carva-
lho Uma, da D» R-» P°1' conclusão de
licença para tratamento de laude;
Antônio de Araújo Feitosu, ria 12» C.
R , p6i regressar a. sede ria unidade,
onde passará o resto das férias

ARMA DE CAVALARIA:
Coronel Renato Bltencourt Brlgido,

do Q. S. G., por ter de seguir para
os Estados Unidot da América, com
autorização do sr. presidente da Re-
pública.

Major José Batista Regatieri. ac Q.
G. R.-4, por ter sido matriculado no
Curso Básico de Material Bélico.

ARMA DE ENGENHARIA:
Tenente-coronel Pedro Abelardo de

Melo Vaz, do 4<? B. E., por ter en-
trado em 90 dias de licença para tra-
tamento de saúde, com permissão para
viajar e seguir rara Guaraparl (Es-
pirito Banto);

Segundo tenente JoSo Batista Mala,
do Q. G. R.-4, por ter de regressar
a Juiz de Fora.

ADIÇÃO DE OFICIAI.
Fica adido a esta Diretoria, aguar-

dando transferência para a reserva, o
coronel de Infantaria Carlos César Mar-
tins, que ontem se apresentou por con-
clusão de trânsito. „„„„.„„._,«,REQUERIMENTOS DESPACHADOS

Tor esta Diretoria:
Amauri Cabral de Vasconcelos, 3°

sargento 8G-B2 770, do I|4o R. C. Mo-
torizado nedindo transferência para o
io R C. Guardas. Seja transferido do
N. Base do Io R. C Guardas. *.a Q»
M Cmt. G C, de acordo com ns le-
tra»* "li" e "c" do art. 45 da L. M. Q.

Antônio Xavier dos Reis, 3" sargento
5G-94.733. pedindo transferencia do áflo
R I. para o 10° R, L. Deferido. Sela
transferido, por interesse próprio, para
o 10° R» 1.

Gastão Nunes da Cunha, major de
Infantaria, da D. R.. pedindo conta-
gem de tempo de serviço pelo 1obro.
Deferido Averbe-se, pelo dobro, para
fins de tnattvidadc, u período de 12-2
a 17-13-34, ou sejam 10 meses e 6 dias
de serviço, de acordo com o art. 94. do
decreto-lei n. 3.940. de 16-12-1941. ob-
servando-se o disposto no parágrafo Io
do ari 83 do mesmo decreto-lei. em
que esteve com o 17° B. C . em servi-
ço de vigilância, durante a guerra Pa-
rngual-Bolivia.

MOVIMENTAÇÃO DE OFICIAIS
Por esta Diretoria».
Transfiro, por necessidade tio servi-

ço, do 20t> Regimento de Infantaria
para o 11" Regimento dc Infantaria, o
1° tenente Ebr.rt José rlc Seixas Duarte.
O oíicial em apr<H»o se encontra ipatrt-
cuiado na Escola de Transmissões do
Exército.

Transfiro, ooi Interesse próprio, do
14° Batalhão de Caçadores para « 1°
Regimento de infantaria, o 2° tenente
Elmo Dias da Mota.

Transfiro, por necessidade do servi-
ço, do 19° Regimento de Infantaria para
a IR Companhia de Guardas, o 2o te-

20
20

DK. FERNANDO LINHARES
Dc volta tios Estados Unidos reassumiu a sua clinica.

Cirurcria da Surdez e Ouvidos. Nariz e Garganta.
RÜA MftXIÍlO 98 - 8' ANDAR - TEL.: 33-0515.

TAPEÇARIA
SANTA TERESINHA

ALÍVIO
IMEDIATO.!:

WiÊw

os dores demmmffift^mmmzw nas dores de |
»,^^^v<^*l«lW»»BME torceduras! 1
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.. Acabí la com dores de torceduras, dores nas

c.dUi. ne-rraleias. lumbago. reumatismo Apli-

que Emplastro Sabiá, que leva caloi ao lugar

dolorido e trai alivio imediato.

EMPLASTRO

SABIA'
(krfowOtt **^OvWi*OH

\.rt*

8<> Regimento de Infantaria para
Batalhão de Infantaria 'Blindado,
tenente» Deodato Camanho da Costa

Transfiro, poi interesse próprio, do
«o Batalhão de Infantaria para < 14°
Renimento de Infantaria, o lp tenento
Alciomar Araújo Melo.

Transfiro, por necessidade do servi-
ço, do 160 Batalhão de Caçadores par»
t, 20° Regimento de Infantaria, » ca-
pttáo Togo õa Silva Ferreira.

Transfiro, por lnterísse próprio, do
6° Regimento de Infantaria para 3°
Regimento de Infantaria, o 2° tenente
Joaquim Viana Cunha. -í'.

Torno sem efeito, por necessidade do
serviço, a transferência do 1" tenente
João Manuel Simch Brochado, da 3»
Cia de Polícia do Exército para ,i 18o
Regimento de Infantaria, publicada no
B. I. dc 26-6-105i.

Retifico, por necessidade do servi-
co, n classificação dü 2° tenente Fran-
cisco de Assis Fernandes Bastos, como
sendo no 3° Batalhão de Caçadores e
não no 3o Batalhão de Carros de Com-
bate Leves, como fés», público em » l.
de 21*VII-1962.

Retifico, por necessidade do serviço,
a classificação do capitão José Nei Fer-
nandes Antunes, como sendo no 11 * k ¦
gimento de Infantaria c nao no V.Ba-
talhão de Fronteiras, como fêz publl-
co o B. I. de 19-V-1952.

Retifico, por necessidade do sMvlço,
a classificação do 2" tenente Valdetru-
des dos Santos Monteiro Júnior, como
sendo no 5° Regimento de Infantaria e
nfto no 10° Regimento de Infnntaria,
como fêz público o B. 1. de 21-VII-S52.

Retifico, por necessidade do serviço,
a classificação do 2o tenente mestre de
música Germano Fortuna, como "-endo
no 12° Regimento de Infantaria * não
na Escola Preparatória de Fortaleza,
como féz público o B. I. de 24-VM952.

Retifico, por necessidade do serviço,
ã classificação do Io tenente Plácido
Soares Lima Verde, como sendo no 15°
Regimento de Infantaria e não no 14°
Regimento de Infantaria, como fé? pú-
bllco o B. I. de 17-VM952.

Retifico, por necessidade do serviço,
a classificação do 2° tenente Jaime de
Albuquerque Rosa, como sendo nr 26o
Batalhão de Caçadores e não no 19°
Regimento de Infantaria, como fêz pú-
bllco o B. 1. de 21-VIM952.

Classifico, por necessidade do serviço,
no Q. S G. (Escola de Pára-quedis-
tas), os primeiros tenentes de Infanta»
ria Fernando Adolfo Garcia Pena. Fer»
nando Frederico Coelho de Castro i
Alceu Benevenutl Kraemer, ,-scente-
mente promovidos. Publicado novtmen»
te por ter saldo com incorreção no
B. I. n. 166, de 21-VII-1952, desta
Diretoria. .

Transfiro, poi necessidade do serviço,
do Quadro Suplementar Geral iQuar»
tel General dn 10* Região Militar) ui-ra.
o Quadro Ordinário e classifico u. Co-
mando de Elementos de Fronteiras. •
capitão Osmar Ramos Pinheiro ü ofi-
cia) em apreço completou em 25-V5-S2
o prazo máximo para o serviço no
Q. S. G.
— ARMA DK CAVALARIA:

Classifico, por necessidade do servi-
ço no Q. S. P. os oficiais abaixo, que
Já' se encontrair nos seus resoe-t.ivor
destinos: , „

Primeiro tenente Gabriel Agostinhc
Botafogo Ribeiro, auxiliar de Instrutor
do C P O R. do Rio de Janeiro.

Primeiros tenentes Togarma '-vai.'».'

Cordeiro e José Aurélio L6bo de Re-
sende Costa, auxiliares de instrutor do
CP O R. de Belo Horizonte*.

Primeiro tenente João Luís Amado
Noronha, auxiliar de instrutor da Es-
eola de Sargentos das Armas.

Classifico, poi necessidade do Fervi-
oo no Quadro Suplementar Gel si. °
«meiro tenente Bertoldo Hindenburg
Olbrtsch Freres. ultimamente promovido
Ttltf se acha matriculado na Escola do
Educação ?isic.': do Ex^ci'°* .. ervl.Transfiro, po) necessidade <£ . "Vn
ço, do Quadro Ordinário (1° ^]Jf"
de Carros 1è Combate, para o Ç}».aon
Suplementar Geral 'aluno da E <->.>
, capitão Gustavo Mora s Rego R«*;

Transfiro, por .necessIdade do er,'
co do Quadro Ordinário .4° B.-. CA
nâra o Q S, P» e nomeio sub"1""'
Sâ Coudclaria de Tlndiquera, o capitão
•pilas Vaz de Almeida

hrr,,.SAZAiTAX
v WIí. de 7-VI-1952, desta Diretoria

.. Retifico, por necessidade do »>erviço,
a classificação do 2<? tenente Horácio
Garcez da Luz, como sendo no 12° Re»
glmento dc Cavalaria e não no 4° Rc
glmento de Cavalaria, conforme i i.bll*
cou o B. . n. 166. dc 21-VI7-1>S?,
desta Diretoria.

Retifico, por necessidade do *erviç:.,
a ¦ classificação do 1° tenente tvanot,
de Slmoni, como sendo no 11° Regimen»
to de Cavalaria e não no 1-4° VpS'-
mento de Cavalaria Mecanizado, con»
forme publicou o B. I. n. 166. <i«
21-VII-1952, desta Diretoria.

Retifico, por necessidade do serviço.
a classificação do 2<» ten-nte Djalmli
Tavares Queiroz, como sendo no Repl*
mento de Cavalaria dc Guardas <¦ nan
no 11° Regimento de Csvplaria. con»
forme publicou o B. I. n. 166. do
21-VI1-1952, desta Diretoria.
— ARMA DF. ARTILHARIA:

Transfiro, por necessidade do serviço,
da 6» B. A CM (aluno du E A.
O.) para ¦ 1-3° h. O. 105, o câpitãn
Luls de Aquino Leite; do Q. S. C*.
(aluno da E. A. O.) para o Q O ,
sendo classificado no 2° R. O. 105,
capltáo Alberto Carlos Costa Fortuna»
to Por lntevfis.se próprio: do 1° '•» '
155 para o Io R» O. 105, o ^u°"
ídalo de Oliveira Alves. Do lo R. C .
105 para t 1° G. O 155, o -.apílft"
OsvBldo Limoein, Flll*. Do 10° G A.
Cav. 75 nara o 1° R. O. 105 o capi*
tão Hélio de Lima Ribeiro Do 3° R.
A M. 15 para o 1-4° R. O. 105 « 2
tenente Dalton L»nen Valeriano Wyia

Classifico, por necessidade do s""'J-
ço, no R. E. A., o capitão Orlando
Dias da Costa, atualmente cursando
ft E A O

Retifico, oor necessidade do ?erviçr,
aa seguintes claslficaçõen*

Do 2° tenente Aldair Fernandes Pe»
ouenn. como sende no 1-1° R» A» *•
A 86 e náo no 8° G. A Cav 75,
eome fez núbllco o B. I. de 21-*fIl»S2
*8D0 

2° 
'tenente 

Celso José Pires, ....mo
sendo no 1-3° R. A. A. A 76 * n&0
no Forte Marechal Luz e l« B. A 

ç.M., como féz publico o B. I oc
21-VI1-1952 desta Diretoria.
— ARM\ DE ENGENHARIA:

Declara-se que o nome do 2° tenpnte
transferido por interesse próprio no 3
R E para n 6° Batalhão de Engenha
ria, constante do Hem VIII. daoé-rir*.

— AINDA ARMA .DE» INFANTARIA!
De ordem d«, sr, nilnlstro, o 2° t.enen-

te do Q. A. O. Geodário Vieira, cias-
siílcado na 1» Cia. de Transmissões
pelo B 1. de I7-V1-1952, por Impe-
rlosa necessidade do serviço, deverá,
permanecer no 1<> Btl. Ferroviário até
o fim do corrente ano.

ADIÇÃO DE OFICIAL
Declara-se para os devidos fins, que

a adição á esta Diretoria dos capitães
Celso Westphalen. Wilson Figueiroa Ne.
pomueeno da Silva, Rui Alves Werneck,
Geraldo Sanford de Barros, Manuel
Mesquita de Azevedo, 1° tenente 'osé
Amaral caldeira1, segundos tenentes Ar*
sénlo Lauro Loureiro, do Q- A. O. e
Oton Pio da Fonseca Júnior, é como
"se efetivos fossem", de acordo corr. n
ordem contida no item IX, 3" narte,
do B. I. do corrento.»

PERMISSÕES
Concedo permtssfies para passarem

parte dos oeriodos de trânsito i* que
têm direito, nas cidades abaixo, ou
seguintes oficiais: ¦

Bm São Vicente, Estado de São Pau-
io, e Florianópolis, ao coronel da Aims
de Engenharia Hugo de Castro, j-lassl-
ficado na 16» Circunscrição de s.ocru-
tamento. ¦;

Em Fortaleza e Natal, ao 2° tcneiittj
Valmlr Rodrigues de Castro, transferi*
do para o 1-30 R. A. A. Aé.

Em Fortaleza, ao 2° tenente Josí
Carvalho F"ho, transferido nara o

(») General dV Brigada JOSÉ' KhVT.B
MAGALHÃES - Direter do Pessoal
Confere eom o original:

JOÃO SARAIVA — Coronel
Chefe do Gabinete

DR. DANIEL BOECHAT
DOENÇAS DE SENHORAS. -
. PAftTOS — OPERAÇÕES

Consultório: •— Dias da' Orúi,
— Méler. Tels.: 49-025? —49.4570
Consultas às 2w„ 4*s, e 6»B-feiras,

das 15 às 17 horas.
Enceradeiras Eletrolax I

LIVRO RECREATIVO
— Deseja ler V. S. livro recreativo?
Entilo procure «HISTORIA QDE DONA
VIDA CONTA A» SENHOR .MUNDO»,
da profes»ftra ELZA PEREIRA DA
COSTA, cujo vilume I Ja se acha ft
Inteira disposição õ> V. S. «a» H-
vraria», «I'RANCISCO ALVES», «ÍRIS»

-'e «ROYAL».
(Volume apropriado para leitores de

• todas as idades).

APÓLICES
Compra e venda de
Apólices e Coupons
inclusive os de Minas

Gerais.
Câmbio — Descontos

— Cauções.
CASA BANCÁRIA

MONERO'
Fundada em 1919 —
Av. Rio Brancof'49.

JOUIDAÇAO TOTAL DE RAMOS!
.,»»r«cTe*r» ™ Wr,Ã€IO' COMPRE AGORA O SEÜ RAUlO COM 20 A 30% DE DESCONTO
£vm£ o^pSeCOS DA TABELA* VERIFIQUE ESSA VERDADE! EIS A SUA GRANDE
SOBRE Ob PREÇOS »A{)*^^ÀDE 

DE CO»D?RAR BARAT1SSIMO.

EIS ALGUNS EXEMPLOS!
Rádio de mesa EUROPEU «TESTLA», Sjálvui^ rendimento de 8, Inclusive

6lho mágico. Tomadas para TV e 10CA-DISCO .....
Rádio de mesa «PILOT», õ válvulas, 3 faixas de on. as ....
Rád o de mesa «WALGRATZ», 6 válvulas, 3 a xas de ondas
Rádio eabeceira «MALIUND», 5 válvulas, 2 faixas de ondas
Rádio mesa «EMERSON», 6 válvulas, ondas longas .........
Rádio cabeceira «ABC» 5 válvulas, 2 faixas de ondas 
Rádio cabeceira «CITY», 5 válvulas, 2 faixas de ondas •••••• ..-•: *-**- 

^^ — daiw.mêÈã^âmmmm^m^m^^^^s
FACILIDADE NO PAGAMENTO: Em 5 prestafiões iguais, sem entrada, sem aumento, sem

LUIZ COSTA LEAL DE MOURA
49 -inflar Sala 401 — (Esquina de ürugualanaK

de 3500 por 2800
de 2000 por 15QÜ
de 3000 por 220(1
de 1500 por 850
de 1600 por lltk
de 2000 por 1600
de 1800 por 1900

;-M

Rua da Alfândega. Ul-A

,HOTEL GRANJA ITATIAIA
.. , .i c-í, rinfs alimentação da melhor qualidade, belos pas

Cli-ma excelente - Turismo -;»«W*»eKre«to - F«rias, 
^eRtaçao aJtitmle d ,80 metro-

•eiÒs, piscina, escalado as Agulhas 
^gras SêwAEtatá? à travessa do Ouvidor, 32 - *• --""

«qmoda^ de primeira ord.ni hig^ne.e P^J-a Q 
v _ i-iraw — Rio-laxambu.

4" andai
B. e Estrado de Rodagem.

REFEIÇÕES A DOMICILIO
Fornecemos fartas e variadas.^e 6Hmc, paladar^^eitas 

^^ò^. ^^e^o^

fSmz-fôgfâfò TÓteIeÍra totinamba ltoa
Büi^ANTA CLARA, 139 - COPACABANA - Recados pelo telefone: *.-h«l>.

ÜBERTE-SI DA

GRÃOSJáE SAUPÉ PO DR. FRANK
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PW AS f$ I^M ^ ^ lm I I Vi JLWBLWmmmmmmWmmW' *ím*m\ Í

" >V\ WWW WÊ "Al IlIfAI áÊÊÊmmmM^M^Wk ^Wmmi&ÊmW- 4

%¦. ^M SàmW

3
'- ~ ¦

m

•A,
.'

¦¦1

artigos ií qualidade por preçus excepcionais!
ARTIGOS PAIA HiO M E N $ ARTIGOS PAIA SSNHO*AS

Trajes pron*oa

flonula, pur<s lã «ie

DIVERSOS ARTIGOS PARA HOMENS

tropical, poro IÕ 1.100.
poi

tropical, puro 16 de 920
poi

po, 570,-

870,-
815,-
980,-

185,-

puro linho de 1.150. oop

Coita?

Ilanela, puro lã de 215.
Dpi

tropical, pura 13 de 295. ame .

Dor«j linho 4* 350. PO' 285,"

íarjàlino «.íu! ti» 350 ooi 287,"
cambraia, lio inales de

475

gravata, raiou 1.' qual.
de 25. ooi

qravoto sedo «nlxto de J5,
poi

lenço dfc IO doi

cueco dí» 22 DO'

comi!. aamhroie»r de

camis' 'ricolintf d>

poi

DO'

19,-
59,-
8.5B
18,-
78,-

85,-

camisa esport»», alb»n«»
de 195, ooi

camlso usporte, atbene
o:au* d* ?55. P°'

paletó espor'*»», botSes de
de «.ou'0 d» 495 otn

capo impoimi-ovw, shantur o
de 1.* d* 650, P^ 680-i'

168,-

195,-

387.-

failleui d* lã, div. cb'os
d* 890. oo'

taillsui «ai • pimento dt»
pai

495,-

985,-

995,-

998,-

1.175,-

blusão shantuno, c/lêcho nata
de 395. P°* '•HO,-'

ooi ¦JDm,"

Ms.n-tOl.r-seçãc,

cost. tropitàl, puro lã . ftne
de 1.265. l-U-Mt'

cost. tropical, Ho inglês . _ ._
de 1.450. oo! I.Z4a,"

Ctsst. cambraia, aual. . -on
extro d» 1.6ÜU. Dor Í.I3U,

sarlelino ozul, no inglês . _fln
de 1.650, po» l¦¦iU«#,

« U A SETE

\jijiptiiiiif

tflilleuf èo lfi francwo
de 1.790. eo'

lailleu' d* tropical
brilhont* d* 1.350, PO'

"tallleuf 
do gobardin»

de 1.598 por

lailleuf úo |»rsey diagonal
d* 1.680 po» 1,286,"

íaio iropicaf plisse jam
bordado de 235 doi iOO,"

saio d» lers«y d» 525. pe» 415f-

calco trop» puro 15 . .-
d«» 195 po» •*«•"

casaco Ü/4. Ierse> Ho lâ ...
de 495 oor «íls,*

sv/eo-er ooro IS de 250, jqB «

reaimonte v»*l» n»-»»/.or
blusas de cambraia de

tjnho inglês de 165. P°' 149,-

D l SETEMMO
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ESO.
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Pequenos golpes — Impigehs •— Picadas de
Insetos.'

Vias urinárias — Sífilis — Impotência
DOENÇAS VENÈREAS EM AMBOS OS SEXOS

HEMORRÓIDAS E VARIZES

TraiBmento rápido, com moderjis. aparelhagem de eletricidade «**'«•¦•;-;

Médico eapecialista. - Rua Ha LAPA IK - Sobradc, 1>tariamente. fu
9 às 12 e das lü âs 19,3» horas, -r, Tel.: 4~-,*.>l,*

CONSULTA: CRJ 40,00

AUTOMDBIUSMO ^TRÁFEGO 1
União Beneficente dos Chauffeurs do Rio de Janeiro

ü Reconhecida dé Utilidade ruifice por dec. n. totíb.
de 2B-9-934. Edificio próprio: «o» Byariéto da ¦ Voi»j
n 130 sobrado Telefones: 4*M5y5 e OtAltíà. b-xpe-
diente\ono1 ob dias úitéis. *tav> as W 

Jjoras, 
enceto

aos sábados. ^M^S

Livre-se dos calos, calpsi-
dades plantares e cravos,
6em sentir irritação pu dor
alguma. O serviço de Pe*
dicuros "Dr. Scholl" inclui o
corte apropriado das unhas.
Marque hora por telefone. mm
L ojas D- Scholl

R.SAO JOSE. 114 -- TEL Íl-SW-f- * • B. AIRES. IK - TEI. 23-104*

MÓVEIS DIRETAMENTE DA FÁBRICA
AO CONSUMIDOR

DEPARTAMENTO .1URIDICO — Ad-
vogados: drs Renato. Otávio Brito de
Araújo, Francisco Mateus Ferreira, *5d-

mundo de Almeida Rego Fillio, Alunso
Silva FerrSo, Hélio Pinheiro da Si'va,
José de Ribamar . Campeio, Joaquim
Wis de Oliveira Belo e Glenan Barbosa

aEsl.ão 'chamados 
a comparecer, noje,

â 10» Vara, os associados Geraldo. \e»
loso e João da Costa (5?)-.: Para qual-
quer consulta, os srs. associados sâo
atendidos nelo Departamento. ' «

pediente das- llh ¦ 30m as 12h, touos
"«'epaSienxo médico Ü dorà-
rio: dr. Braga Neto, das 8 m » .oras.
todos os dias úteis; dr Jorge de uima.
das 12 ás 13 horas, todos os mas "tels,
dr Francisco Siqueira. *"•"••"
horas, todos os dias úteis, exceto aos
«abados- dr Abias Vieira, das 19 as
20 horas, todos os dias úteis,, exceto
às sextas-Ielras caos sábado:-.

amritlaTóRIO - Enfermeiro be-

lü S d«isd exceto aos sábados,

mwmmÊã
feiras, e nos sábados, das 13 as 15

^UNXA WUIICA - '^¦•ÍSflíí 
3£•i- j™ on rin corrente Abílio aos

B*nnt«TP *eÍ'ri? 6 meses; Antônio ^A»-
IZ 

° 
4 meses; Armando Bias More ra,

30 dias; Cláudio Valença. .-90 rtias;
joio Augusto á* Costa, 60 dias!-®m
Cardoso Machado, 6 meses; Nicolau
Duarte. 6 meses.

DIRETORIA — Reune-se, hoje. ae ^u
horas, estando convocados os senhores
diretores: Alberto Ferreira rios Sancos,
presidente; Joáo Alves Lima, vice-pre.-

A Fábrica de Móveis «REAL», da rua Onerai Ifldvell, "^J;1'
venefe por pjrecos de atacado, ã vista ou _«»<»litancl» o« ™iw-
mentos, «lormitórios, salas de jantar, «lto«^t2^
Chipendale. e Rústicas, todos em cedro e Peroba. I^lltfln*

encomendas. Visitem a fabrica sem compromisso.

RUA GENERAL CALDWELL, 173-175 - TEL.: 43-Ü189.

(Entre a rua Frei Caneca e à avenida Presidente Vargas).

sídchte; José, Batista Machado, )ç so
cretário; Ernesto Ferreira Leitão, ?.**
secretário; Albe..'to dos Reis, io tesou-
réiro; Antônio Pereira da Silva. 2o te-
sourelro; Oscar Anicetnda Costa, pro-
curador geral; Joãc Gomes (20).;'*'-
bliotecário; Manuel dos, Santos Filho,
arquivista. '„

COMISSÃO OE SINDICÂNCIA — Es-
tão convocados para a reunião ordma-
ria, hoje, ás 19 horas, os senhores
membros da ct-mssão; Alberto Fer.reira
Martins,. Antônio Marques de ""guei-

redo, Eusébio 'Reis, Francisco Marques
Pinheiro e Manue! Joaquim Salvadinha.

COMISSÃO DE BENEFICÊNCIA —
Reune-se, hoje, em sessão ordina/ia,
ás 20 horas, estando convocados js sc-
nhores membros da comissão: Adelino
José Rebelo. Aníbal Busto. Cai-nmo
José Lata, Floriano Custódio Martins
Pereira, Joaquim Fernandes libeiio,
BUigi Dell Armi o Santiago Esoeita
Beòslegui.

DOCUÍIENTOS ACHADOS — EJncon-
tram-se, na sede do Sindicato dos Cun-
dutores de Veiculus Rodoviários, i ua-
'Camerlno, 

66, com o sr. Antunes, os
documentos de identidade pertencentes
ao motorista Ovídlo Gertrudes- de
"PAGAMENTO 

DE MENSALIDADES -

Parãgralo 20 dó art. 9» dos Esta-"tos'
Pagar até o dia 25 de cada raesi na
sede social, ou aos cobradores, a sua

quota mensal e demais compromissos
a que estiver sujeito, sob pena de per-
der todos os direitos, inclusive _is de

familla.. Quando , dia acima r.>inc dir

com um doming. ou W** mm pi»
zo será prorrogado ate o dia útil ime

d'pOSTA 
RESTANTE - Há cartas para

os seguintes associados: Beneriitc Ma-

nuel d-' Almeida. Delfim Moreira da

Silva, Domingos Jerônimo dos Sanjff;
Francisco tle Sousa Rocha e Jose I'cr-
reira Louro .„„..„»« >

SERVIÇO DE AUTO-SOCORRO — A

qualquer hora do dia ou da noite —

Telefones 42-45!)5 e 4JJ-4R93. ¦

Aprovados os projetos
para perfurações de

poços tubulares
O ministro': da Viação aprovou os

projetos e orçamentos para Pm^ma.o
do uoco tubular denominado Citofo-
nb município de Pacajus o apare ha-
menío dos" pólos tubulares denom,na».
dos "Leprosário S6p Bento IV' o Le-
prosàrio São Bento V, ambos no mu-
nicipio de Maranguape, para o Seiviw
de Profilaxia da Lepra, todos no >s-
tado do Ceará, os projetos e orçamen-
os para perfuração dos pow. lubula»

,-es denominados "Pau de Co hei no
município •.«.« Jacob na. i**™10'
"Barrlgudlnho" e "Novo Mundo , os
trts no município de Jeremoabo, to-
dos no Estado do Ceara.

Sindicato dos Condutores Autônomos de

Veículos Rodoviários do Rio de Janeiro
•fSWB»*-à.«fes^*-as'=

S. T.; t/rAr>/1

mm

, fclIM INfOKMATrVO

DesnVrtaDte par» « V1^"!"'* j£*

ilcató; dai llh JiOm as U horas
Balca. d* Serviço de -»£«'-».;

üas u *> lk umas fone. 22;4BZ/.
SERÍ>gu.» E DEPARTAMENTOS:. -

.* disnosuii dos senhores associados
Oepart.KK.ento 

**édicc - Uas 8 *? 10

l0prüC'.i».itria - i''iàhçai . Casn» de

»balr»amr.*lo. - de B ás IJ horas -

rele'ov.r 23-imS- dia. e noite. -*B-2/l)

_ Da. i; horas ein diante
Oenai'1. mento Jurídico - Das » ae

12 hoia.

Avisr Wsi a«socla-lo« - Recomenda-
mo6 

'K.y 
nossos associados, no caso de

choi-ue. registrai o ocorrido nos JOistil-
Z? «wi-n"ntes para efeitos lecais pc. (
narte -to Sindicato

- Bn CP»- de atropelamento devciát
dS asite^oof ioconei incontlnenti a
vitlm"* • miuca abanconà-la. avlsanao
ato àoxiikvc o Sindicato, a fim ae qu»
sela prmnrt-nciad» a defess rie culp- '
-uitris ur^idéncias oue o caso ^leir

- iJed n.os aos nossos associados mie
conf.vmer as respectivas .csldénc.ias
m Seáielaris a 'im de receberem no

devido ten-pi as comunicações do sin-
dicat.r

Devem ser fiscalizados
os descontos feitos

pelos patrões
nfoi-iif-wo DO CHKFE DO GOVÊR-

'¦ DO MINISTRO -DO TRABALHO
' 

Na tepósfcão de motivos cm que o
ministro do Trabalho encaminha pro-
cesso referente à reclamação rio Sin-
dicato dos Empregados no. Comercio
Houíèiro c Similares de Be a Hortaon-
te contra o desconto ora leito no sa-
ário-minimo de porcentagens ,="n^'

ponricnlcs á alimentação lorncclda pe*
los empregadores aos empregados, o
presidente ria República exarou o se»
guinte despacho: .

tO assuiilo è da compelcncia da Jus-
tica do 'fralialhó, «uando houver dis-
sidio cnti?e empregado e empicgadm':
mas è, lamliém, obrigacSo da fisca-
lizáção oficial verificar se a lei nao
está sendo* aplicada pelo empregador
ric maneira capeiosa. ou fraudulenta.
Volte, pois, para que seja feita uma
fiscalização in loco, para verificai a
procedência da denúncia c cspcaalmen-
te- a) se a percentagem autorizada
nara o desconto relativo à alimenta-
ção está sendo observada na rigorosa
proporção das refeições fornecidas; bl
se estas são de qualidade razoável que
corresponda ao desconto feito; (.'* se
é facultado ao empregado dispcnsnr a
alimentação, senrio-llie pago, em conse-
aüenclàj o salário sem desconto».

O processo leve origem cm telegra-
mas e memoriais enviados pelos tra.
balhadoVes em hotéis e similares d-s
Belo Horizonte ao presidente da Kepu-
blica, nos quais informam que os ein-
oregadores, valendo-se dc interpreta
cões errôneas do testo da lei que re»
gula o assunto, fazçm o desconto nos
salários, correspondeme ás re-íplções,
mas, na realidadCi não fornecem to
das as refeições determinadas pela lei
Além disso, adiantam os trabalhadores
mineiros a alimentação fornecida c de
má qualidade e aptl-htglênica. Os tra
balhadorcs solicitam, ainda, seja estu-
daria a possibilidade dc receberem o
salário integral com liberdade dc ali-
mentarem-se onde melhor lhes aprouver.

DR. MANOEL BROpTEIN
AnSllse» mêdlcaa, .Av./.'«|ojl«jg

CO 357,''S" - a| 503-4-8. Xel.*3.3ü 10
1 Uiàriamente de » &¦ ¦»."""

ÜRAJAC
OMN1CA UE (JIUANCAS

Ora Oreuz». Uantas Azevert» —

Kua Barão de Bom' Bètlro, 38«8

ffrun» Mt. (fraca Mal vim» Bela)

Dr. Thomaz Augusto
Carneiro Leão

Oocnçà» do Coração e V.lf0"
EletrocardioBrali» no consultório <

a domicilio
Bcaid: 'telef.: *!6-53B7. Coimuil*-
lio, rua México 31, a*. 304, *i'8 J
i>*. e «•>».. daa li em diante. Con.
aiiltas com hora marcada pelo

telefone: 5*i-53*í**

OT A.PE0'A-'RIA

Dr. Eurico Costa VIAS ÜRINÁRL
íratainento moderno pelo cj

- ___ . ,« Anarelliageni norte-americana
HKMORROIDAS Rua «idriRo sllv*.'332°8^03'

NAK1Z DE FERRO
Tira o cheiro dc sua geladeira

Cabelo Branco?

Orf-Léne
TI>GE MELHOR

N^'-Í'-iV:''Axo-vv 
o Distúrbios neuro-seatuais, cirçul

F, R V O S O í*)tórios, gastio-lntestiiiais, Insonl
lu ll. T *v **-' "^ Angustias, 

Manias. Vidos,
Dr. AstllOn Bahia Esgotamento, etc.

PS1COTEKAPIA X;.;,-.,,,
AVENIDA BIO BBAM<M>. 173 - 17" ANDAB -„f ALA 1.1M
As segundas, quartas e sextas-te ras. de 14 as 20 horas. Hm

.— marcada: — lei.: 5J-»».**. ——-

MANTEIGA* - FABRICA

DUCHAS
ESCOCESAS 

'
liuchas Kneipp, para Nervosos
e esgotados, Ban lio de luz
(Sudàcâo) c de Vapor para
curas de emagrecimento e d<*
desintoxicação, Banhos Medi-
dicinals, Eletricidade Médica
completa, Baio X. Inalações dc
1'eniciliiia, listreplomicina, etc,
nas doença» do aparelho respi-
ratiírio, Mecanoterapia e reedu-
cação motora para doenças
nervosas, Paralisias, Atrofias.
Convalescenças de Derrames
cerebrais. Tratamentos híoIórí-
cos, das Doenças internas, Ner-
vuSHS, Moléstias das Senhora»
e Glandúlàrés — Instituto li.
siuterápico do DB. EDUARDO
VUXEEA — Bua da Lapa, 10.
sobrado. De 7 âs tu. lioras, to-
dos os dias — Telefone: 32-8773

MEVE;

FEITA À VISTA DO
FREGUÊS

Manipulada em máquina cq

jugada moderníssima e li\
de contacto manual. Sal
insuperável, qualidade íín
', sima. Com sal e sem sal

RUA BUENOS AIRES, 3

16 m/m— FILMES — 16 m/i
(SONOROS E MUDOS)

rx() SERIADO! - LONOA METRAGEM!
KTiY SHORTS! - PROTETORES --

ft

SUUJHXSi — rmininumiao —
LÂMPADAS E ACESSÓRIOS

OflclmTranhcialiMitia - Avenida Erasmo Braga, 255 - Sobrelo,
— Tel.: 33-5554.

Festas? Cine Citéra em casa! O melhor!

.¦.<*;'' m.

TUDO AQ PRECO QUE V.QUÍZER,
PARA PAGAR COMO PUDER...

MÁQUINAS deCOSTURA
- 5 GAVETAS -

^t&m^S

Centro B. dos Motoristas do R. de Janeiro

Fundado em Vde «evereiro de W- KiUl.uo

próprio: Rua de -íaTi-.ana. 102 e 104 «**.*

te*-%srv«»^s-4iv 4;

S','i

m.

lt.

DEPÁBÍAMÉNI'0 JUHipiCO - M-
vogados: drs. Joaquim BodrlíVwB^er
ves. Alvarene. Viana. Limeida de »to-
méier, Gúsiiian Tavares, Al**.^0 ?uJl
rische, Mário Rodrigues e Soai cs de
Mendonça, diariamente, das 11 ai J-
"So 

inümados a comparecer. 
hoje.

a- varas Criminais'abaixo, os sejuW-
tes associados: â 5» Vara. ««»«?"%

vL\' ft li» Vara, Joào Elói Nativida-
dri' H» Vara, Carlos Monteiro; 16»
V-Va .íoaquiin Francisco da 

g.lv,, 
a

2óa Vara, Jaime Severi.no ^:.P^»A-
oa sssociíüo* deverfto P,**ssa.1;^1?'"

no norario das 10 àr, 12, em nosso Dc-

partamento Jurídico.

Í1ÍS^.É#ÍÍS^*Í

15 horas Dr. Luis França, segundas;
miartas e Mxtas; das 10 ás 11 heras;
0 

GABINETE DENTÁRIO - Dr. Jose
Domingos dc Oliveira- mu. quintase sábados, das 9 s 11 horas, D Ar*
dc Magalhães, W»9Síà?V»'ft,,ifàS2fK'
das 17 às 19 horas; dr. Correia Filho
segundas, quartas e sextas, das as
11 horas.

GABINETE DE ENIEKMAGEM - *MV I
fermeiro Francisco .*•'"**•* 

"í"^
diariamente das 9 as U e das 11 »d

WOUADBO Ul- SAQ ClllSTÓVAO jT*
Conciumos aos #* ^ociados^, 

ta,

gréssarem neste quadro paie "ar™
I sl,a familia um segn.ro de vido. em

caso de seu falecimento.
«•PRVltíO UE AUT» SO.t-Ott«Ü —

/Suei- hora do dia on.^rrol^
pelos telelones .43-5319 o «-«" 

Es.

més a sua mensalidade.

SFKVHÕ DE TRÂNSITO
O LJ ¦» T M V ,,.. ,„ silv, ri. Almeida. José Moreira

£*AME DE MOTORISTAS

Chamada oara ò dia ! de agosto, às
Sh 4SIV.J - Frutuoso '.?.e.r.,.*SH.d®£' ''

SEM ENTRADA
-SEM FIADOR ^

• EM 15 PRESTAÇÕES

! vmSBSSÊmWmfSL
lllt#WS'5|lmHHH

MCAPULCO
A PARTIR OE

GiÜlf
| AUTOMÁTICO

PARA 12 DISCOS
_ COM LONG-PLAY
ALTO FALANTE DE 12"

CR$395,00 MENSAIS —
VENDEMOS CAIXAS AVULSAS
RÁDIOS'GELADEIRAS-MÁQUINAS DE LAVAR

MUrUQUMBORB^LEVISÃO-BICICLETAS

UM MUNDO DE UTILIDADES PARA ,UM MUNUUE^CANT0 
E CONFORT0 00 SEU IAR.

R ADIOS AÍêiU|-SO

nio Joaçuim ChaVes, Lúcio Oomes, An-
tônio .losé Luis de Sousa, Antônio RO-
mero Laso, Manuel Valério do.Nasci-
mento. Carlos Valadieri. Norival Gou-
verá Guedes, Thomy Dias-Ferreira, pe-
dro Alberto Fernandes dos Santos, iVa-
nuel Joaquim Rabelo. Anlonb Gort nho.
Ar,lônlò Nunes rias Neves Filho. ..«16-
me, Mivabcnt Càs.eluoho, Osvaldo dc
Sousa Florim, Aníbal Rodrigues, aci
Ali de Oliveira Meneses. Ângelo aortolo
Pife-, Manuel Feit.osa rie Aquino, Josuf
IranciaSo dns santos, Adelino Françisc.p
dós Santos. Adclinc Augusto Pereira.
IcácTo Benedito Ja Silva. Josc Campo
dc Sousa. Hilário Carneiro de *?reitfl!j

e Sousa, João Morna Cabral. Jose ÀS-

no Rodrigues, MaAuel L;0 es «1 •».«_

MIB %& m m
B'H^ÍS*dS
Hcrcilio 

'Joelho dc O* »¦ 6 
Nu

Ribeiro rie Sousa Pra™sma. Ade
nes, Manuel Caetano wiia'

„ar Ferreira do vale. iterio Boüi iru

Lamenas, Joaquim 
^an^lUaRS0drls.icsJacob Zaila, Edu. Manu*** vin.

Prancesco Slevato Luis 4e as

fém. Manuel Estevao da Silva, t

tião dc Andrade. Joao ae Q

meirta. Manuel «? 
;'^e"0 No«uelr«. Al*

Geotrrey. 
*|Wé 

JWgg; Guilherme Au-
varo Assuncào da cosia Machado.

j fusto Álvaro, Alfredo Corre rl(l
! Aroldo DonOT^ Silva. José

P„H. Joao Jo>c pereu rt„ rh-

lio da Silva de Almeida. José Moreira
dos Santos. ' 

A falta à chamada importara no pa-
«amento de nov». inscrição

Comunicamos aos nossos Amigos e Clientes

a transferência de nossa Casa Matriz para a

Rua Sete de Setembro, n.° 31

(telefone 52-8011)

6

a continuação de nossa Agência Central

na antiga sede própria à

Rua da Quitanda, 71

Banco de Crédito Mercantil S. A.
Fundado em 1914

aí mesmo.

CONSULTÓRIOS
MÉDICOS

.hlMm.,. e também »m labora

S5K w&jg&rft)'

ipMJffl
RAÇÕES PRENSADAS

«OINHO. HÜM1MIKSE S. A..
AV. PRES VARGAS, 46»

f/t*. 23-1B2Q • Kio «« <*«"<**

raj^ no MEIE

^-S^yr // 0«ti/ogrJi« « r«t»u/gr«/i» I

/^3\\\ Aper/e/çoámento c/e «/«»//«•

^^l^| 9tafiê e t«quigrífi« • Est*' Xjj

está d

%la máDica
<!%.

lüBs. jíSSSíi. *»!!*>. -í^ «^ S*^^ S^

<»m<MaMafi"'*"'M,***ll^^B^dfc*^f JMIU"I>1'

I

no-éatiiografia • Cuna tl-

ptdêlizêéo da Tabelai.

Um bom emprego não cá»
do céu ! É preciio que você

eorreiponda a todas as exi-

gênciat para conquistá-lo. Datilo-

erafia é a primeira habilitação pa-
ra um emprego de futuro. A Escola

Remington dotou o seu bairro de cur-

.os completos, para fazer de você um bom

datilóerafo. Matricule-se. ainda hoje. na Escola

Remirgton do Meier e conquiste o seu diploma

de Datilogtafia sem sair do seu bairro. E lembre-se:

O «au futuro está em suas mãos !

SscolaBemingtm
MEIER

Rua Or. Pache d. Faria, 45 » Tel. 49-0091

Tel. 57-0532
• Contro

nr; ^ <,.?.„.,,«,¦ 59 - t.i. «.qwo * copecobon-. j ^m^ 
à. l.-»., 44 L

/kitc* Arlu*l - 301

i-^^-/'-^.-''-1'-


