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2.000.000 DE SACOS, À COLHEITA DE ARROZ EM MINAS
; BELO HORIZONTE, 26 (Da Sucursal de A NOITE) - Assiunlondo a maior safra riskola até aqui colhida no Triângulo Mineiro, 60 caminhões |
! abarrotados de arroz estão entrando diariamente em Uberlândia, calculando-se que somente este ano passarão pelos armazons e máquinas de bene»*
! ficiamento daquela cidade, cerca de 2 milhões de sacas. Em conseqüência, está sendo aguardada extraordinária baixa no preço daquele cereal. \
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NAO ARMOU CILADAS: DEFENDEU SE APENAS - HOMISIADO EM UBERABA,
AFIRMA QUE FOI ATACADO DE SURPRESA E QUE NAS PAREDES DE SUA.
CASA HÁ MAIS DE CEM PERFURAÇÕES DE BALAS DOS AGRESSORES - CHEG#V
A FRUTAL UMA CARAVANA DE AVIÕES, COM POLICIAIS E MAGISTRADOS:

(Texto na página 10, coluna D-
ANO XXXVII RIO DE JANEIRO — Qdnta-f-d-t, 26 de maio de 1949 N. 13.189

A NOITE
Diretor I CIL PEREIRA
R-ditor-Chef.: CARVALHO NETTO

EMPRESA A NOITE Cerente : A L M £ R 1 O RAMOS
Número Avulso C r $ 0,80

IOS LOTAÇÕES
NA AVENIDA

Esclarecimentos do Sr. Edgard Estrela — Como se es-
pliram as providências determinadas pelo Serviço de 1
Trânsito — Visando d-safojrar a nossa principal artéria _'¦— Não há crise de transportes

(7'e*:*o na página 3, coluna 6) ,,,,,,,

0 presidente Dutra no vale do Tennessee
Recebido com homenagens especiais em Cinattanooga e em NasHville — Durou quarenta minutos a visita'
à famosa represa e fonte de energia elétrica sem rival no mundo — "Manchette" em português —O pre-

sidente da Companhia do Vale do São Francisco participou da visita ¦r-i*%/r »d
dos com uniformes vermelhos, j) ———¦  -»--" 1CHATTANOOCA (Tennessee)

26 (A.F.P.) — O "Lovell Air-
field" desta cldnde foi cena tia
emocionante recepção daria pc-
los dlgnitndos e cidadãos dn d-
dnde, quando o presidente Dutrn
chegou à mesma, às 13 horas
locais de ontem.

Uma orquestra de estudantes
do "College" da cidade, vesti-

tocavam trechos de músicas es- .
colhidas. O prefeito da cidnde,
Hugh P. Washon, o Sr. James |
Pope, antigo senador, presiden-
te do Conselho Administrativo
da TVA. e numerosas persona-
lidados da cidnde, saudaram o
presidente do Brasil, que subiu
(Conclue na página 10, coluna 3)

Quando Mario extendeu aquele passe para Heleno a assistência ficou em suspenso pen-
5andn que ele iria "fuzilar" Swindin. Bloqueado, porém, Heleno passou para Ncstor que
com certeiro tiro venceu o goleiro inglês. Era o goal da vitória e Nestor sofreu as con-
seqüências dc sua proesa sendo" derrubado pelos próprios companheiros em natural de-

monstração de alegria. E' desse momento o flagrante acima.

0 REGRESSO, DEPOIS DE AMANHA,
DO PRESIDENTE EURO DUTRA

Como está organizado o programa da
recepção — (Texto na página 2, coluna 3)

enção do arrox gaúchoRcí
Guerra fria dos produtores do Rio Grande do Sul contra as ¦>
medidas restritivas po tas em prática na Capital da Itepií-
blica —- A Comissão Central de Preços ainda não tomou
conhecimento oficial da tabela organizada pelo Instituto

do Arroz — O estoque existente no Rio
—¦ (7*cr/o na página 10, coluna ll •
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o num lefio do .lardim Zoológico. Chegou ontem da África,
•nino se vè, um belo exemplar, e já está confortavclménle insta-
*. com a companheira, em sua jaula, no parque dn Quinta ola

Boa Vista, onde foi batida hoje esta foto

Lt-í o novo ft-Ti*•, <•'
lado,

NOVA YORK — O presidente Dutra, que esteve em Nova
York, como parte de sua visita aos EE. UU., é visto nesta
foto, quando recebia o diploma honorário de Dr. em leis do
Rev. Lawrence Mc Ginley, presidente da Universidade de

Fordham. — (Foto I.N.S.)

RESPONDE O MINISTRO DA
FAZENDA A CÂMARA

A venda de letras do Tesouro, sua receita
fete. e aplicação irexto •**• pá<>ina 10>coluna v
•'•lí ¦Boa Vista, onde foi batida hoje esta foto I v|**Jf>?><r tf -. ,.se

Para maior divulgação da geografia mundial
Coordenação mundial das atividades cartográficas pro-(í——^

Defunto
não pode ficar

em casa...
0 projeto apresentado

à Câmara de Belo Horizonte
BELO HORIZONTE, S6 (Da

Sucursal tle A NOITE) — Vi-
sanifo a impedir que se faço vc-
lòrio de defuntos no Interior dos
prédios de apartamentos, os ve-
voadores Antônio Lunardi o Ola-
vo Leite Bastos apresentaram
projeto ã Câmara determinando
que todo aquele quo morrer c,n
casas dc habitação coletiva dc-
verá ser, no prato de duas hom.i,
obrigatoriamente removido pela
família ou- pela Prefeitura, a um
depósito especial, pela ocupação
do qual pagará uma taxa varia-
vel de cem a mil cruzeiros.

Õênêgidõ o mandado de
segurança impetrado pelo

Sr, Luiz Carlos Prestes
(Texto na página 9, coluna 3)

'

'

Coordenação mundial das atividades cartográ
movida pelas Nações Unidas — O 16.° Congresso Inter-
noeional de Geografia realizado em Lisboa — Em
•luxentas teses apresentadas, dezoito brasileira! — Fran-
Sa e Portugal inteiramente restabelecidos das dificulda-
<¦•¦« oriundas da guerra — Fala a A NOITE sobre a sua
recente missão aos Estados Unidos e ao Velho Mundo,
0 Sr. Leite de Castro, secretário geral do Conselho Bra-

sileiro de Geografia e Estatística
apexas, acaba dc refiressar da
América e do Velho Mundo
de esteve 

'em missão " :-
nosso governo.

Sobre as suas impressões dc
viafrem e a missão que lhe foi

coluna 1)

O Sr. Leite de Castro, secreterio Rcr.il do Conselho Nacional de Geografia e EstatísticaPersonalidade das mnis destaca-aa« dos nossos meios científico.»em tudo quanto diz respeito à
Pesquisa gebgKaficà e dis
!""

Pacífico aproveita a moldura

MAIS UM
JARDIM NA

. CIDADE i
Construidorafinal o da
praça N. S. Auxiliadora

Tor mais incrível que pareça,
vem de ser concluido o jardim
na praça Nossa Senhora Auxilia-
dora, siluado cm frente no Uns-
pitai Minucl Coulo. Efsu obra foi-
ra planejada e sua execução de-
ria ter começo cm 1934. Há quin-
ze anos I Por isso mesmo os mo-
radores locais ficaram muito con-
tentes opois já têm o seu jardim,
podendo passar algumas horas ao
ar livre. O jardim é moderno, de
aspecto agradável c foi mandado
executar afíora pelo prefeito Men-
des de Morais.

ADEMIR, O "DEMOLIDOR DA FORTALEZA" — A excepdonal vitória ontem obtida pelo iootball
brasileiro oontra o Arsenal, escola de "assodation", ioi um leito de equipe. Mas, como vemos no.
flagrante, coube ao crack Ademir, deaconeertante e iniatigável, agir como um arietg eonlra a.

mu ralha que é a delesa britânica

- ESSES IATGLESES...
Os "cracks" do Arsenal, após a lula tre mentia em que se empenharam e tomba*'
ram honrosamente, retornaram ao hotel, entoando canções populares — Lem-
brando-se de Shahespeare e de que ainda faltam o Flamengo, São Paulo e Botafogo

JAMAIS 
-uma festa esportiva'''"'" ' ~ ~ ~"~ ~~~ ~~ ~* '

«• polarizou tão intensamente as
atenções do carioca, quanlo o
jogo ontem disputado entre as
equipes do Vasco da Gama e do
Arsenal. Havia a curiosidade de
sc ver como se portaria um dos
melhores teams brasileiros, con-
tra o famosíssimo esquadrão do
Arsenal, de Londres, considera-
do como escola de "assoclation",
E o povo, gente de todas as ca-
tegorias, fans renitentes e iim-
(Conclue na página 2, coluna S)
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DEBATES SOBRE 0 USO
D0 CARVÃO NACIONAL
A primeira reunião, em mesa redonda —
Os oradores e as entidades representadas

»-~.-M_.__M_M„^.1

íVlríua
*>*^**.i>ii.

solho 
' 

Nncio- América e do Velho Mundo, on- ll» ^ ^*tfKrr_?»Vi^ff rJ^fiPf/H/ V *>K^ /A^ápTÊr ' &X I f?| ^~~^<!3!M$£r .\\ Convocados pelo Conselho Na- em mesa redonda, pnra debate-
,..rf,i:.tin „ ,!C esteve em missão ofici.-il do VA ^*_Sí_kC_5*_" S_\v*77 \\ 1 *^"^ í "~m?>/ HJiVefé^ , DCQ \\ \ fíj ,, —dj_u>— .yii ,,-,,• »,„, i„„-:„ „„„ rem o assunto do consumo d»*?_____ "as»-rs-»-—* mJ&mMsr,.M .,ik .* Jt*Êlmmâ ^^ÈÊ^á^tzm 7::^,m2':::::!::::z s:T-ir;:f^t

z respeito ã viairem e a missão que lhe foi IMIH,)*'* <-**?/'-*''**»*»''**t*-«-,*8S!wi»l-=_-T^ _-l!Í-ÍS. -I r2rVffiT—I | .-^ eslivernm reunidos, ontem, (Conclue na página 10 coluna 4)
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íímente restabelecido o bloqueio ferroviário na Alemanha - ^^^^^r^^
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fictmcwer, üusiavo da Kilvciia, Juvenal Pereira Uu-

buta e Manuel Pinto !..¦.. Juiiior.
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COMÉRCIO E FINANÇAS M
Ajuda inglesa à recuperação européia

A «ilunçto econômica que n O... Hrctunlia teve «ie enfrentar
logo upí.s ii guerra iiiund.ul, iiA.i olmtunli i»er multo crltlcu, pôde
ser facilmente dominada, graçnit' ao espirita de «icrlflclo rio poio
..uqui-le pula n A» tne.lldiiH pontue om prática pelo «eu governo.
1'iut.arioe o» primeiro» momenton do dificuldade*., n Inglaterra.
.ijuUinlii pelu comunidade britânica o pelo» Uiliidu» Unido», er»
tion numn fime do r.<con«truçio econômica, quo v«lo modificar
(umpletnmente o» plnmui político» dn -Unlüo Soviética na esferu
do Mediterrâneo. ,A Inglaterra cela utuulmcnlo cooperando na recuporaç&o eco»
nàmlcu-liniincelra riu continente europeu, iniciada com .jrandi
••uapluloa pelo*, norto-amerieano». Anto» da oxintòncl.1. do Progri»*
nm rie Hecuporni-ão Européia, isto c, nnto» que a» ilcr.ensciH nuçors
«lèlo pnrticlpnnteti CNpuneiwon' «ua» neceiolilude». n Grn-hretn,nlin
ja havlu nlurind» n Kuropa com 000 mllhôe» dc libra» eatcrllnne.

No presente nno, coube Aquele pul» contribuir com 125 milhóor.
de libra» n fim de quo nfto oe paraliso a, renhlllLiçúo européia pola
iccueac» dc mercadorias e do mntérln» primn». t. ¦ <• fato demone-
tr», o nlto grím em que ic encontrn a i.rnduçílo ntunl da GrA. Bre-
tniiha, visto que a obrlgni-Ao nelmn elgnifien uma cxporlnc,fto de
J25 milhões «lc libro.*) om trocu da qual nado receber... Mal» umn
vez o povo britânico terá dc privnr-ao dc um tirando volume de
mercadoria» pura que possu triunfar n reabilitação européia, na
>,ual n (»r:\ Hretunlin tem o inAjelnio interésho. Tor isso ineHnio,
tem aldo miportnduH com verdadeiro patriotismo as mediria» res-
trltlva» adotada» pulo governo.

O auxilio lirltunlco tem eervlrio para levantar o animo corri»
i.atlvo rio» povo» curopou» o pura «lar maior realce á .-l; ... norte-
americana nn Europa Ocidental. •

0 acordo entre o Brasil e a •de •."• }*s\,Ft>l marcado o pra-
XO do 20 dias paiu n» habilita-
çõc» do crédito e nomeado ein-

,j dlco os requerente».
MetnlúiRlca Zaz-Trn*- Ltda. --

A requerimento do Joaquim Ka-
ria Martin», credor da import&n-
cia do Cr? 20.000,00, o jul:* da
7» Vnra Cível decretou a falén-
cia da firma supra, ostabele -ido
A rua Ilinchuclo, 38*8. Foi mar-
cado o prazo do 20 dins para ns
habilItnçõcH de credito.

Concordata
Armando de Sagrea Bczorra —

O Juiz «Ia 5« vara cível deferiu
o pedido do concordata preven-Uva do negociante supra, ostuhc-
lecldo nesta cidade. Foi marca-
do o prazo de 20 dias para ns
habilitações do crédito e no-
meado comissário a Papelada
Alexandre Ribeiro Ltda.

Argentina
LONDBES, 25 (17. P.)"Corn Tradc Ncv.-s" nxsinnla o

ncôrdo sobre o tiigo entre a Ar-
gontlna e o Brasil, como o ini-
cio da mudança da politiea de
preços da Anjentinn. Considerou' •> preço ntual como multo pró-
xlmo ii paridado mundial. Se-
gundo n referida publice-vao. a
Argentina vendeu 600.000 ton»
l.-idns (Je trigo no Brasil, n HO
pesos por 220 libras peso, para
embarque tm 12 meses, cnqunn-
to que outras 300.000 toneladas
serão adquiridas pelo Brasil, em
H meses. Acrescentou quo este
é o mais baixo preço aceito pela
Argonlina nos últimos nnos. O
preço norte-americano cquiva-
lente é de 231 centos por "bu-
shel", FOB.

Ne Stock Exchange
I.fiNDHliS, 26 (A1-1-) - Na Boi-

sa dc Valores os tilnlos sul-un.e-
ricanos mostraram-se ontem me-
nos ativos do que nnle-niiteui c
a distribuição dos dividendos pro»
voca um ligeiro recuo nus dn
Lcopoldina.

Em compensação, mostram-se
mais firmes as ações da São Pau-
lo Hailnays, constatando-so a re-
cuperação de 1/2 ponto das pre-
I. rendais de 6%, enquanto as oi*»
dinarias baixam apenas 1 ponto.

Câmbio
O Banco do Brasil -afixou, hoje,

as seguintes tabelas de taxas i.
vista *•

COMPRAS''
Libra 
Dólar 
Franco francês 
Franco suiço 

| Franco belga 
Escudo 
Coroa dinamarquesa.
Coroa sueca 
1'cso argentino 
Peso uruguaio 
Florim 
Peso boliviano 
Coroa tcheca 

V E N DAS
Libra 
Dólar 
Frapco
Franco

suiço
belga

74,0714
18,38
I),(17,"i0
.1,'J.V.II.
í),ti!i;t
11,7441
3,83
5; 1103
.'!,82;i2
8.1118
0.!)21!)

0,3676

7.'..4416
111,72

¦1,3738
04,271
0.11088
0,7.'>7'J
5,2109
3,0008.
3,11184
8.1324
7,05

0.4457
0,3744

Franco francês 
Escudo 
Coroa sueca 
Coroa dinamarquesa.
Peso argentino 
Peso uruguaio 
Florirá  
Peso boliviano 
Coroa tcheca 

O V 11 O
Ontem o Banco do Brasil afl-

xou paia compra ouro fino 1.ÜUU
o preço de Cr$ 20-8176.

Oportunidades comerciais
Divulga o Conselho Federal de

Comércio Exterior, por nosso in-
termédio, as seguintes oportuni
dades comerciais:

Soclété St. Glronnaise do Fio-
dults Chimlques — 16, Petlte
Rue Villofranche, Saint Glrons
(Ariège), França — Deseja ex-
portar produtos "Antltartre" pa-ra ser empregado pelas compa-
nhias de caminho de ferru do
qual 6 fabricante. Soclété Alga-
rienne pour l'AHmentatlon, Sa-
pai, 13, Boulevard Carnet, Alger,
Argélia — França - Deseja ex-
portar azeito superior. "Traet
Continental" — Etabllsseiient»
Richard Frères, 17, a 21.
rua de. Salnt-Cyr, Lyon (5e)
(Rhône), França — Deseja ex-
portar tratores. Pan American,
S. A., Canto n. 15, México, D.
F. —México — Deseja impor-
tar pedras preciosas e semi-pru-
ciosas. Eugênio Meyran Jr., S.
de. R. I. Importaciones y E.-ipoc-
taclones Inlcrnacionales — Isa-
bel la Católica n. 45. Desp. S0G,
México, D. F. —- México. —
Deseja importar artigos brasi-
loiros em geral. Werncr M. W.
Sehoeninger, Cedros n. 4, Vilja
Obrcgon, D. F. — México. -—
Deseja importar diamantes pai-aindústria.

Os interessados poderão obter
pessoalmente, ou por carta, na
Secção de Fomento do Comer-
cio Exterior, sita à Avenida Pie-
sidente Wilson n. 231, Rio de
Janeiro, D. F., melhores detu-
lhes sobre os oportunidades cp-
merciais divulgadas.

Falências

PALESTRAS SOBRE ALI-
MENTAGÃO

Um curso gratuito na A.B.I.
No próximo dia 8 de Junho,a Dra. Lotte Kretiuchmar, medi-

ca, iniciará no «Salão Bclisátio
dc Souza», na Associação Brasi-
leira dc Imprensa, um curso dc-
dicado n mulher, constante de dez
palestras, quo girarão cm torno
dos «Conhecimentos Iiidispensá-
veis sobre a alimentação». As
conferências terno lugar &• ter-
ças. e sextas-feiras, das 16 às 17
horas. As pessoas que desejarem
inscrever-so poderão fazé-lu .ia
portaria de A NOITE c da AM,

ondo deixarão os seus nomes no
respectivo livro de matriculou.

ZERO GRAU
Em virtude da onda dc frio

que sc aproxima., vinda do sul
do país...

SEMANA
CARIOCA
vai iniciar dia 30, sua grande
venda anual.

200,000 METROS DE RE-
TALHOS DE LAS ACA-
BAM DE CHEGAR, ESPE.
CIALMENTE PARA ESTA ,

SENSACIONAL VENDA.
Aguardem ! ! ! Dia 30

Semana Carioca
17 - AV. GOMES FREIRE - 17

Aguardem! ! ! Dia 30

OVEIS
de Fino Gosto
Visite os 40 Aparta»

mentos da

Á BELA AURORA
e faca uma idéia de sua

futura residência.
CATETE, 78/8*1,

C. Frias & Cia. Lida. — Atéri-
(lendo à confissão de insolvcncia
o juiz da 1' Vara civel deérè-ou
a falência da firma supra, esta-
belecida à. Avenida Atlântica, 2-i,
com o negócio de bar e réstuu-
rante. Foi marcado o prazo do
20 dias para ns habilitações d*j
crédito c nomeado sindico n fir-
ma Móveis Casa Nunes I.tda.
Passivo declarado CrS 
3.031.913,50.

Fernandes do Lemos & Filhos
Ltdn. — O juiz dr. 7* Vara Cl-;
vel, atendendo aò requerimento
formulado pelo Dr. Milton Bar-
bosa, advogado da Manufatura
de Brinquedos SSo Jorge Ltda.,
decretou a falência da firma su-
pra, estabelecida à tua Estada

UMA CARTA DA VIUVA
DE FORRESTAL

WASHINGTON, 26 (U. P.) —
A viuva Forrestal, em carta di-
rígida ao secretária da Marinha,
John Sullivan, declarou que a
Marinha não merecia críticas
polo trágico suicídio do ex-secre-
tário da Defesa e que a Forres-
tal "ora impossível melhorar,
sabendo que se achava sob cons-
tanto vigilância". Portanto, ter-
.«e-ia que correr o risco de dei-
xá-lo cm maior ou menor liber-
dade como parte do tratamento.
Acrescentou que serja desagru-
dável a Forrestal criticar-se a
Marinha pela atitude que tomou
e declara que não tem por que
culpar o capitão George N. Rai-
nes, médico psiquiatra encarre-
gado de assistir a Forrestal.

Telefone nara o CARIOCA
REPÓRTER: 43-3319

CONHEÇA 0 VALOR
DO SEU IMÓVEL

Pára vendas,, hipoteca», «Iria-
nr.ipriacõos, ..nentários parti-
lhas, semiro «• balanços conheça
i» valor rii BCÜ imóvel.

A 'Bolsa de Imóveis mediante
módica rémunerucjãó avaliará suo
nroprledade, bupeada naa mais re-
centes solicitações da oferta c da
procura. Avenida Itio Branco, 128.

1, andar — Telefone 42-5132.

¦¦-.,,'''¦ ... í ^^n^ .yjj

HOMENAGEADAS PELO ITAMA R.\TI AR ME8AR DA (MMAIIA E DO .SENADO — Nu MlnlitérH»
.lo» RrlacAm llMerlurea n-ni........., unlrin, um ..l........ olereci.tu pr|„ „, inlerin» «I.,..» p**>-
I», •• nliiir Ciro dt li.ui» V»le. i* ,„. ...» dn ('ümara r d» ¦¦>. i.t.. >» f«.t«.»r»(ia «parecem, dcn»
Ire oulrni membm» du COPkTtHQ, oi •enl.orri. >|r|u Viana, vlt»» presidente do Senadu, . Jo*f Au»
a*u»l(», »... p.rM.t.-i,!,. d» ' ".ii. áo* Deputado», ladrando o ¦>•¦ btllluln eirnluat dn mlnitlr»it-i.il 1'rrnandrt. A [..... da Aféücli Nacional lha um . \,-.i-, lom ado durante o àgapr dr apro\l»

ii- r aniinadi»
*f******************************************************************************************

0 regresso, depois de
amanhã, do presidente

Dutra
ITItulot prlnctpott na I,- i-dal/im

K>tA ai»im orfanludo n proffnt»
ma da rccrpvà.» ao preiidenli* Ilu-
tra, uor ociitino dc. ucii rrKrc*.io,
dcpóli dr niiinuliã, ao llio:

10.ni> hora» — AlíTrlr.saf.cm do
avião •'Independence" nn (ialeâu;
sallill pi-l.ii raçns-*.ul.in..rlii..s .11
Marinha) Honra» prc%lndnj pm*
um dciláeanientg de Aero náutica;
«guardarão S. BxclR. o vicc-prcji-
dento da Itcpiil.licn, o mlnltlro «ia
Aeronáutica, incml.r..*, da familia
e (I.i*. Casas Militar c Civil da Pre.
¦Idéneia.

10,50 horas — 'Kniliarquc, no
raça "1'iramliu", que será e»coI»
lado pelo» lambem "caças" "I>1.
ranhn" e "Pirnju". dos Srs. pre-
sidente, vice-presidente, inlnlttrò*
c chefes das Casas Militar e V.l-
vil. A familia c demais membros
da comIIIva, seguirão dirctnmcine
dc automóvel para suas residòn-
cias.

II,.10 horas — Ilescmliarqu» cin
fri-nte no ciiibarr.idouro central Ju
Arsenal dc Marinha. A banda dos
fuzileiros navais executará o llin»
Nacional. Junto aos degraJs,
aguardarão a clic-tnda do presl-
dente, o cardeal, os presidentes do
Senado, dn Câmara e do Supremo'I riliunal. os ministros dc listado e
o chefo dn cerimonial.

11,35 horas — Heccbldos os cum-
primeltos dessas altas autoridades,
o presidente Dutra, delas ncom,...-
nhado, atravessará a rua em di-
reção á "inarquisc", em face da
qual sc encontram, de um lado, o
Corpo Diplomático estrangeiro e
do outro, os oficiais generais c, ao
centro, as representações dos 1'0»

política e políticos
SERÁ INELEGÍVEL QUEM PERDER O

MANDATO POR DECORO
Foi convocada para amanhi a sreaáa •.<-< i ,-t.. que votara o |>«-recer subrn o ram» Barreto-PInto. Alfra dl«io. roglla-íe, na r. vi*».».»,

que *e «*«IA fairmlo. da Lei Eleitoral, da InrlunAo de uni artlfo lor-
nnndo inrlegíirl o deputado ou «enador qur, pela ofenxa ao dr<*ó-
ro p.ni iiucir...r. trnha prrdld», ar.lrrlomientr o tu ..ut.it..
IMPOSSÍVEL QUALQUER ACORDO COM O

SR. ADEMAR DE BARROS
8. PAULO, 2S (Asap) — Informa-ae que o Sr. Braiillo Ma-

rliado Netn. do PSD e presidento da Assembléia Estadual, ronfr-
renelou no Itio rom o presidente Nerru Ramoi r cnm os Srs. Cirilo
Júnior r f.astno Vldlnl. O Sr. Hrasíllo Machado Neto fr» ver ao»
lideres do Partido a Impossibilidade de qualqurr acordo com o Sr.
Adrmnr dr narro*., govrrnadnr do Estado.
BRIGAM O PREFEITO E OS VEREADORES

FORTALEZA, 20 (Serviço especial dc A NOITE) — A lula en-
tre o prefeito Moreira da itoeiia «• a Câmara de vereadores, ruji
maioria se compõe de romunUlaa, checou ao aiij-c rom a deaapro»
vaçáo ria» eonlas do Executivo. O prefeito, por intermédio do s*e-
rrarior José Cláudio, do P. Jt., recorrru para a Assembléia I.rgl*-
latlva. No rrcumo, dcpol» de afirmar que o» vermelhos dceapro-
varam a prestação dc contas porque o prefeito repeliu o cambaia-
cho por éle» proposto, o Sr. Moreira «ln Rocha faz viria» denún-
cias. Uma delas c que do» dez funcionários comunistas qur trnha-
lha in na Câmara, são retirados, mrnsalmrntc, 4.000 cruzeiros para
manutenção do Jornal vermelho, "O Democrata".

VEM AO RIO O SR. JOBIM
PORTO ALEGRE, 26 (Serviço especial de A NOITE) — Con»

firma-so que o Sr, Walter Jol.im irá ao Rio cm Junho próximo,
tão logo o presidento da República, «Ie regresso dos Estado» Uni»
dos, e cs meios políticos achem oportuna essa visita,

NOVO DEPUTADO
Na sessão dc onlem da Câmara, foi empossado, para ter exerci-

cio durante o impedimento do Sr. Josó Armando Afonseca, o novo
deputado do P. S. I). de S. Paulo, Sr. José Carlos Pereira dc Sou-
za. Fhura destacada dn sociedade e dos meios políticos de S. Pau-
lo, o novo deputado contribui parn realçar ainda mal» a represen-
tação do P. S. D. narucla Casa do Congresso, honrando, ainda, a
classe da Imprensa brasileira, pois. diretor dc A NOITE, dc Sáo

, Pauio, o Ilustre confrade leva para a Câmara qualidades dc in-
deres I.ccislativo c .ludlrlárto. ') I tcllgcncla, obj('tlvi(la*Jo c cultura qur. contribuirão para dar brilho
Sr. presidente receberá as saúda- i ao Scu mandato.
ções do Sr. prefeito do Distrito j hm São Paulo o viceFederal que se encontrará a i*.i»
Irada. As demais pessoas cumpri-
menlnrãn o chefe da nação iudl*
vidiialniente, dll'lf(lndo»ie, cm. »u-
Cuida, para a calçada i. esqueiiln
dc quem sai c, depois dn partidadn presidente, para o local vir.
que sc encontram seus carros, (In
uicin.i niuilo que ns altas niiloll-
d.ldcs antes mencionadas.

I-' liorns -- Da *'inar(|uÍM-'-, o
presidente, retirar-se-á. passando ..
pii por cnlrc ulas dé fiif-llcíros
navais. Os automóveis do cnr.cio
atvauçarãi. do ponto em que se ull'-
ciHiliavam, em frente au c((lfjci«
do Ministério. O presidente c sua
cnnilliva, depois de vi'-lus toma-
rrtu issenlo, sairão pelo noi-ião
principal rin Arsenal, iiiinii a Ave-
nida llio Branco pela rua Viscon-
de dc Inlüiuma.

Comporão (i cortejo:
1" carro — Piesidente da He-

pública, vice-presidente da licpii.
blicn, chefe «lo Cibinete Milha:-,
c chefe do Gabinete Civil,

2° carro — Demais membros dns
referidos gabinetes, se-midos 'l"s
demais,

O cortejo sejiuirá rumo an Ca-
telc. devendo o presidente Dutra
entrar pelo portão que dá acc.Mii
à Praia do Flnmongo. Formarão
no longo do percurso unidades da
Marinha, do Kxército, da Acronáii-
tica c entidades escolares.

Ingresso dos jornalistas
no Arsenal de Marinha

O Serviço de Informações do
Ministério das Relações Extcrlo-
res entregou h Ascocinção Brasi-
Iclra dc Imprensa, para serem dis-
trihuidos nos jornalistas nacionais
e estrangeiros, repórteres, fotógra-
fos, clnegrafistas o locutores das
estações de rádio, os ingressos
quo permitirão a entrada no Ar_
nai dc Marinha por ocasião da ciic-
fiada do presidente da República.

governador
S; FAULO. 26 (Asapi — Che-

gou u esta capital, o Sr. Novclli
Júnior, o vlcc-governador do
Estado declarou à imprensa que
o caso Bnrreto Pinto está absoi-
vendo inteiramente a Gamara fe-
dcml. Com relação á atividade
política, o Sr. Novclli Júnior
disso que a Comissão Executiva
cio PSD só será, convocada após
o regresso do general Gaspar Du-
tra. Acrescentou que nfto as.su-
miu a direção da Comissão Exe-
cuiiva do PSD cm S. Paulo, por-
que o Sr. Gar.tão Vldlgal voltará
logo cio Rio cie Janeiro.

0 PTB :io Estado do Rio
O Partido Trabalhista Brasi-

loiro está. sofrendo, no Estado do
Rio, uma espécie de revisão de
toda n sua máquina eleitoral. E
afirmam cs seus "lcnders" que
*****************************
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Diaurr.slieo e tratamenti
DK. AVKI.INO ALVES

«RAÇA FI.OUIANO, 55 7o i h».
FONE: 22-8727
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pies iniciados, transbordou o es-
táelio de São Januário. Mtiit.r,
antes ele iniciar-se a peleja, tá-
das as dependências estavam
tomarias e, lá fora, nas cerca-
nias elo majestoso estádio, uma
multidão, igual à que entrara,
lutava, ansiosa por obter uma
oportunidade ele acesso. Foi de-
veras um. belo espetáculo, cm
que os nossos footballers, ¦mc-cf.
ele uma soberba exibição, colhe-
rain nm triunfo inesquecível.
Contou mesmo com ei prevenia
elo presidente da República em.
exercício, o senaelor Ncrcu Ra-
mos. E das muitas curiosidades
oferecidas, registramos o ela sai-
da elos ingleses. Grandes na lu-
ta, saíram Impávidos no rcvts,
entoando vibrantes canções ela
sua terra longínqua c heróica.
Por certo, com tiqucla sua Iradi-
cional flcugina c reconlieoidn «?¦).
pÉrltò esportivo; iam relembrou-
elo Sheikeapeare c (jue ainda fnl-
tam três batalhas, as elo Fin-
mengo, São Paulo c Botafogo.
E, como o Botafogo 6 o com-
peÕO) ''terá o -último opanr.n!-}.
Como os ingleses não oiisju-
mam "perder a última balutlM".
esperemos...

Prof. Alauricio de Aledeiros
R. MIGUEL COUTO. 7 (5- andar)
fie 3 às 7 - Às 2as„ Ias. o sexta.»
Hora marcada. — Fone: 22-3911

Ã GREVE DOS TRABALHA-
DORES AGRÍCOLAS NA

ITÁLIA
ROMA, 25 (U. P.) — A greve

de mais de um milhão do tra-
balhadores agrícolas, que já dura
duas nomanas, alastrou-se do
Valo do Rio Pó para a região
do Puglia, ao sul. Setenta o seto
pessoas, inclusive três lideres lo-
cais dos sindicatos agrícolas,
controlados pelos comunistas,
foram presas na região de
Puglia, onde grupos de homens
e mulheres tentaram ocupar ter-
ras do propriedade particular.
Ao norte, a greve prossegue sem
incidentes. Na.área do Bologna,
chamada a "capital vermelha",
a policia proibiu reuniões, tan-
to em recinto fechado como ao
ar livre, nas cidades de Persi-
coto, Piove Di Centro, Creval-
core e outras. Em Puglia e Pu-
tignano também houve várias
prisões.

A iNOITI: — ...i.i.h.1 i.-n-ai. 26 dc maio de 1949 -

Os lotações na Avenida
{Titulo* pilneipait nu I,* páttinai

(I I.....IM de i|ur u Sr.' K.Uaid
r>ir«*!;., .Ilrelm* ilo üenteo de

,'lr»ii«il.i. iinill.li»» » Irifr-tn «le In*
'latAr. |irl» AvriiiiLi IU» Itnnci»,
IJevou ii repórter » mm. pkhucb. I
jllifl»»»* que A inedhl» «iri» Mil**

Mi laino*. InflttõrMf iiit-wu »
piipuliicà», nlíni «Ir |irejiil»ii» vnra
os «ini|.»rl»lM», ..l.ritlado» * illiie»
iiii».» limi*. Iniiiioi v |irn..»n».

.Iil»»c-nu«, i-orím. 'il Sr- K»»
lf«l»i Mo »e * .•• de min >«.,»
!.....i.i...... nu d» imposição de
miiro» um. i ¦-¦¦¦•¦ Nem u.e*»mo
lu.uve proHilçiio de Irifr-tn »o»
I ilaçAc» pela oif.il.la. II que e»»
I.M.IOl • >l...i-.- é : " il llr e*nill-
mr: Itido» oi 1 ¦:.-.... rm rir»
.i.;....... (oram vlttorluilo» » *..-»»»•
fauienle e llrniclailo» pnra sen-lr
ein ili»«. .<¦ l.ulu», rom a deter»
11.1. ....... «le percurso*, prí-mlal-e-
I....I.-. Acontece, porím, «íue
. ..i.i..* ilewil.edeceraiii is «Irlri*»
mlnnçAc», e dal, «Rum, ine.ll.l»»
..;...• de 1../. ¦:¦ . ,..pi.ulrar»»e
1 '¦• regulamentot,

1. ;-ii..--. »uc-
Nüo lli i.ui.li. '¦¦¦ iiiolorisla»

liafejaulni peln minha proleçlo,
mn.¦ ¦ «I» qual .-it.... .111 ...if.»,...-
dn pel» nvcnld». Os que «lunl»
mrnle por ili paiiam cumprem o
regulamento e possuem licença
que lhe» indica tal |-a»s«|em parn
atlnfirem a praça Mauá, a Ccu-
tnl ou oulros ponlo». A maioria,
I claro, Interessa f»i*cr o mc»m<*
•»» Irafefnr pela avenida — esque»
ruiil.. -r, i-iiii.-i.iiiiii. de quo llt
r\ini,..-. trajetos dentro do pcrl-
nirlro central, Innitxim neccitllu-
dos de tr.iinpi.iii-». ft o rato dr
•r r-rrittiiilnr: deve Ioda a pnp-!»
Lu i.i .-..mi ren- pnra a nossa nriu-
clpal artéria, a fim de satitlnccr
ns Interesses exrluiivn* dc alguns,
p.i*..<-.iml., aislm um coiigestlo»
nsmrnto geral, atropelos e demo»
ras Iniii.ls? (lu o rncinnel é dl»
vldir os veículos, distrlbqi-ln»
proporcionalmente por dl verto l
Idgradourns, a fim de fucllllnr
mal» rápida evacuação dos *r.*su-
grlro»? Crcm ser erro, pois, ivir»
mil Ir que se congestione o Irifc»
go da avenida, que <*, em inuilo,
prejudicado pelos lolaçAi-s, que
concorrem com o» Anlbu.», "fe»
chnn«lo-os" par» atingirem pri»
inelramcnte os ponlo» de parada,
na ansla dc, em poucas rrntcn.is
de metros, lograrem completar a
sua Iolaçlo. Ui, licenciados na
linha "Cnpacationa-MuuA" trinta
e um veículos. Mas quantos utili-
gem aquela praçn? liem poucos,
pois a maioria, desembarcado o
ulllinn passageiro, manobra «in
sentido contrário, para ir rilspu-
tar passageiros aos ônibus. Im-
pedir eslas irregularidades provo-
ca dos interessados «liscontcnlu»
nento, como agora cMi uconle»
cendo. Porím, nnsso dever scrA
cumprido c as medida» aplicada»
com o rigor necessária.

Não há crise de autos-
lotação

Dizem, outrosMm — continua
o Sr. Edgard Eslrelu .— qne >i não
llcenclnmenln de muitos veiculo?
qje serviam como colctivns pro-cocou crise que não permite cxl-
r.i-ncia» dc fiscallinção. E alegam
(Jliç cssns CMjgencln*-. pre.íadic.-iin
ao publico, o que n'o i abioluta-
mente e*;ato. 15 verdade que ue-•cimos licença para veículos quenão ofereciam scfiurança c con-
furto ao pul-.li»- •• E •' publicoliem recebeu a mcdiili, dn qual
decorre a apresentação de novos
Coletivos, lòdílí ein ótimas condi-
cm», não sc i-ciílntr.-indo a preten-i;írta crise, po-*. nlcm dos c.rri.s
ia licenciados, ta.-los ns di.is nu-
tros »fl<> levados i vistoria. Se
houvesse . .ci iso du nutos-lolnção,
não teriam nlfluna inotorialn» le-
vnníndo a celcuina. II que sc ie
í todos "calando" os freirucses,
.'ijpulaiKlo-ns nos onllllis, Da
Avenida Hio Branco, repito, não
f( i retirado um n. veiculo. Além
dns nnleiiormenle v|(tni'iadon o
Ijienciados, por li ivilfcflnm '-
novos, dividido- jiel.u linhas"Mau.-i-Copaeabann". "Ipancinn-
Kstrada dc Ferro" o "C.pncalia-
na-Eslrada de Ferre". Ar. demais
linhas que servem a zona sul,
cujo itinerário é outro, deverão
liflorosainentc atlnfllr o e.*nli(,
pila rua Uruguaiana e retornai'
pela Lapa.

q PTB se apresentará no prõ.vi-
mo plciio cm condições excc-
lentos. Em Frlburgo, por exem-
pio, oe petebistas estão (janlian-
do terreno, estando o Sr. ArlsU-
«les Casado desenvolvendo inten-
sa atividade no sentido de trazer
no PTB valores novos. As últi-
mas divergências entro o senhor
Aristides Casado e o deputado
Abelardo Mata foram sanadas.
Airorn, segundo afirmam os pc-
tcbistns, é lubrlficàr a máquina
e esperar a "corrida" eleitoral de
1051.

Dr. Caldas Brito
OCUIaISTA

Largo da Carioca n • 5 — 6.'
22-;i7ir.

0 JULGAMENTO DE VON
OSTEIN

LONDRES, 2fi (A.F.P.) — O
War Office deu n conhecer as
17 principais acusações contra o
marechal Von Manstcin, quo será
julgado em Hamburgo por cri-
mes de guerra, pnr uni conselho
composto por oficiais superiores
britânicos.

Será Mansteln o último alemão
a sofrer julgamento na zona brl-
tãnlcn, por "crimes de fluerra".
As principais acusações contra o
cabo de guerra alemão relacio-
nam-vsa com ns atrocidades co-
metidas contra civis o prlsloncl-
ros do guerra poloneses, pnrticl-
pação na execução c maus tratos
a prisioneiros de guerra soviéticos
o seu recrutamento forçado no
exército alemão que operava con-
tra seus compatriotas, extermina-
ção em massa de judeus o clfla-
nos na Riissia, execução sem jul-
gamento de comissários políticos
russos, e deportação, para a Ale-
manha, do civis russo*., destina-
dos a trabalhos forçados.

Von Manstcin é finalmente
acusado de ter obrigado a popu-
laçãò civil a seguir seu grupo
de exércitos, em retirada em
10-14, apiis a destruição dc seus
lares.

Telefone pata o CARIOCA
REPÓRTER: 43-3349
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Cinema ? Leia CARIOCA

GILDA SE CASARA'
AMANHÃ

CAXXr.S, França, 2G (A. P.) —
Pila Ilaiiwortli, que amanhã sc
casará com o príncipe Ali Khan,
revelou que pretende prosseguir
na sua carreira cinematográfica:

O agente de "Gilda", Jqllh ////-
d.*, declinou que o novo par /.ro-
tende regressar a IJollyuiodd án-
trs d,, fim do ano, prniitwelmcn-
le em outubro, pois Itilu aceitou
a oferta tle cinco mil dólares se-
manais ele salário pnra prosseguir
eom ns seus filmes. Ali Khan
ttcamiiiinhtirrt a sua nova esposa
nos EE. VV., pois eslá grande-
mente interessado nas corridas de
cavalos das /listus iiorlc-amcricti-
nas.

Ainda onlem, Rita e seu futuro
murillo assistiram o seu filme"CartTien'*, cxihíão num das ci-
nemas desta cidade.

Dr. Licinio Santos

EMANA UN

CLINICA MftniCA EM GERAL
Fígado — Eatõmago — Intestinos

Edlnclo de A NOITE sala 613
Fone 23-0975

***************************>

Declarações tío secretário de Educação do Dis»
trito Fedaral — Objetivos da Universidade Ca*

tólica do Rio de Janeiro
O Sr. Clovls Monteiro, secreta-

rio geral dc Educação c Cultura
da Municipalidade, recebendo cm
seu gabinete, n reportagem, fez
interessantes declarapçõcs a pro-
póslto dn Semana Universitária.

Mostrando quais devem ser os
objetivos dns Universidades aque)-
le. titular, inicialmente declarou-:

— "As Universidades que exis-
tem nos grandes centros do mun-
do não tem só o dever de desen-
volvei* a cultura geral ou espe-
cializadn, mas, tambem, o de in-
fluir na boa orientação que de»
vem imprimir aos povos para ai-
rançarem a sua plena felicidade.
Assim, os assuntos científicos,
como os problemas sociais c eco-
nômicos, são versados nesses cen-
tros universitários çom o princi-
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Foi muito concorrido o embarque do Sr. Agostinho Pereira dc Souza, chefe da firma proprietária «íu"O Camizciro", u popular magazin da cidade e «'lie hoje seguiu para a Europa, a bordo do "An-
des" . Viaja o conhecido comerciante cm compan hia de sua Exma. esposa e de sua filha e ao dei-xar esta capital, recebeu, no cais, as mais expressivas demonstrações- de iusto anrèen « ri-, u™-,simpatia que desfruta cm todos os círculos. A gravura reproduz fotografia feita"""momentos* antesda partida.

pai objetivo de se concederem aas
elementos humanos meios e opor-
tunidndcs para serem eficientes
na colaboração que devem prestar
às coletividades a quo perten-
çnm".

Sobre ns atividades da Univci-
sidade Católica do Hio de Janei-
ro, fez o titular dc Educação do
Distrito Federal as seguintes con-¦jidernçõcs:

— "A pontifícia Universidade
Católica do Hio de Janeiro já
vem prostando ao nosso meio as-
sinnlados benefícios do onlem
moral e intelectual. Da sua Fa-
culdade dc Filosofia, já s.iiram
Ijons .mestres de humanidades
que estão a desempenhar as suas
funções cm estabelecimentos oli-
ciais de ensino como acontece, na
Prefeitura do Distrito Federal c
cm numerosos colégios partícula-
}-es,

Pela formação pedagógica c. ci-
entífica que obtiveram esses mes-
ires naquela Universidade, ser»
vindo-se da experiência que lhes
transmitiam os con sagrados mes-
Ires que ali os orientavam nas di-
versas disciplinas, d de crer quo
nos adolescentes que ova frequen-
tam c hão du freqüentar os nos-
sos cursos secundários sejam con-
feridas condições do preparo para
li vida que dificilmente poderiam
alcançar em situação diversa.

Xas oulras faculdades da Uni-
versidade Católica, eomo a dc DI-
rcito, Engenharia, Filosofia, etc.
são mestres e aluiios guiados co-
mo os educadores já ciados, não
pelo interesso de aumentar o mi-
mero do diplomados mas, pel„ cs-
pirlto superior com que a Igreja
Católica procura implantar nns
almas os sentimentos de Iraterni-
dade e esclarecei- as inteligências
para quo compreendam que a
tranqüilidade e a propriedade de
cada povo depende dc que saiiia
cada um sacrificar em bem do
próximo os seus impulsos egoisti-
cos".

Concilio como comecei:
í— "Os grandes serviços presta-

dos pela pontifícia rnivcrsidad1'
Católica do Rio de Janeiro, ao
nosso pais, não se limltani aos
domínios dn cultura, sob todos os
aspectos mas, são tainbem e, so-
bretudo de ordem moral c espi-
ritual com Influencia salutar na
vida social do nosso povo de lo-
das as classes-'.

HOMENAGEM DO EXÉRCITO AOS MORTOS DE GERICINÓ -.
Realizou-se, como notlclnmoi, cm Uxioe oe altares da igreja da
Candelária, missa em memória dos mortos da catástrofe dc Gtrl-
clnó, mandada celebrar prlo Exército Hrasllelro, «endo oricUnti* dn
alur-m.il-, o bispo I». Jorge Marcos «Ie Oliveira, enadjutor do Car-
deal-Arceblipo do Itio dc Janeiro. Estiveram presentes às tolrm-
ext-qulas, além das famílias rnlutadas, nltas autoridades civis, relc-
elásticas e militares, «Irslacando-se o vlcc-presldrnto cm cxercícli»
no carjo de presidente «la R«*pühllcu, Sr. Ncrcu Ramos; senador
Melo Viana, preildcnlr* dn Congresso Brasileiro; ministro Laudo df.
Camargo, presidento do Supremo Tribunal Federal; Sr. «\droaldn
Mesquita da Cosia, ministro da Juitiça e Negócios Interiores; ai-
mirante de esquadr* Silvio dc Noronha, ministro da Marinha; |i*.
neral Canrobert Pereira ria Costa, ministro ria Guerra; brigadeiro
Armando TrnmpowsUI, ministro da Aeronáutica; embaixador Cyru
de Freitas Vale, ministro interino das Relações Exteriores; Sr. Cio-
ris Pestana, ministro da Vlaçâo o Obras Públicas; Sr. Daniel df
Carvalho, ministro da AgTleultura; Sr. Pedro Luiz Corrêa e Ca>-
Iro, ministro da Fazenda; Sr. Clemente Marianl, ministro da Edu-
caçáo e Saúde; Sr. Honório Monteiro, ministro do Trabalho, In-
dústria e Comércio; general Ângelo Mendes de Morais, prefeito di
cidade; senadores e deputados federais; chefe do Estado-Maior Ge-
ral; almirantes de esquadra, generais do Exército, tcnentcs-brlp-
dclros. chefes do Estado-Maior da Armada, Exército e Aeronáutica,
presentemcnle nn capital ria República; presidentes do Trihuiul
Federal de Itocurnos, do Superior Tribunal Mililar e do Tribun*l
Superior do Trabalho; cmbnixadorcs, adidos militares, navais e
aeronáutica, praças e representantes da imprcíisa e de classes. Acom-
panharam o presidente da República cm exercício, o chefe do ra-
binete militar da presidência c seus ajudantes de ordens, capitães
Aires Tovar Bicudo de Castro e Éduio Jorge dc Melo. Na gravar*
os Srs. Nereu Ramos e Melo Viana c pessoas das famílias cnluta-

das quando assistiam ao nto religioso. (Foto «Ia A. N.)
HtV^t^****************************************************'

Virtualmente restabelecido
a bloqueio rodoviário na

Alemanha
(Títulos principais na 1.» páginni

BERLIM, 26 (U. P.) - Foi
restabelecido, virtualmente, o bio-
queio das linhas ferroviárias qut
servem esta capital, quando os
russos retiraram seu pessoal dai
principais agulhas das vias que
vão da Alemanha Ocidental a Ber-
iim.

Em conseqüência está inteira-
mente paralisado o serviço de
trens restabelecido quando o bio-
queio foi levantado, há treze dias,

A decisão russa, aparentemente,
foi adotada cm reprcsát.r. peln
atitude das potências ocidentíi.,
que expulsaram soldndos soviéti»
cos c fura-gríves da zona orien*
tnl das .estadões da ferrovia el<-
vnda dos setores ocidentais ie
Berlim.
CONTRA AS MANOBRAS AÉREAS

RUSSAS
BERLIM. 26 (U. P.) — Auto»

ridaiics militares britânicas pro-
testaram contrn manobras airoas
soviéticas, nas quais aparelhos
«Storniovik", «Ie bombardeio em
mergulho, voaram a pequena ai»
tura sobre o aeroporto de Ga-
tov.-, no setor britânico.

O PROTESTO BRITÂNICO
BERLIM, 26 (A. F. P.) - As

autoridades britânicas aitus.ir.-ira
as autoridades soviéticas da Ale-
manha «le «violarem os acordos re-
lativos A suspensão do bloqueio).

An autoridades inglcsa-s estabe*
leceram, com efeito, uma lista do
restrições ainda impostas pelas
autoridades russas, e afirmam no-
tadnmente quo os russos exigem,
para o transporte de mercadoria.*,
documentos não necessários an-
tes de 1>? de março de 1D4S.

Os ingleses recriminam igual*
mente na autoridades soviéticas
de terem recusado restabelecer o
tráfego em certas vias, c o terem
restringido cm outras. Ê claro,
conclui o comunicado, que «o •fu»
vÊrno soviético segue a política
de obstrução, cm violação do açor-
do de Nova York».

Um outro comunicado britânico
anuncia quo somente trens ame-
ricanos chegaram a Berlim no de-
correr dns últimas 24 horas. 0
comunicado declara quo «os rus-
sos poderiam facilmente terminar
com a greve dos ferroviários uc
Berlim». -. V

RETIDOS TRINTA E OITO
TRENS

BERLIM, 26 (U. P.) — Às pn-
melras horas de hojo trinta c oito
trens, inclusive dois dc_ passage'-
ros -e um correio do Exército nor-
te-amoricnno, além de uma compo-
uição britânica cm marcha ps"
esta capital, não puderam conti-
niiar viagem. _.,_„„
VISIIINSKY NAO RESPONDEU

PARIS, 26 (U. E.) — VishmsV:'-.
ministro do Exterior russo, ficou
sem resposta, quando o secretario
de Estado norte-americano, Sr.
Ilean Acheson lhe perguntou o rm
tem a Rússia feito cm favor iw
Alemanha Oriental. , .

Falando sem circunioquios.
Achcson, disse ao representante
russo na atual Conferência no
Chanceleres qtie os Estados Uni-
dos já gastaram 1.150.000.000 do
dólares na Alemanha para auxl»
liar a sua reabilitação,

Batí^^
de São Vito

PRAGA, 26 — (U. . P.) -"
Anuncia-se (pie o arcebispo oe
Pratra protestou junto ao gover-
no tcheco contra a invasão poli-
ciai da grando catedral BOJica
de São Vito, no centro desta, ca-
pitai. Uma autoridade da igr««
ja católica informou à United
Press que • a polícia realizou
uma batida na catedral, sub u
pretexto de que procurnva-n
transmissores secretos de radio.
A policia obrigou os fiéis a sai-
rem do templo, prendendo o
pessoal da igreja enquanto fa-
alam- as buscas que duraram
duas horas. Outra batida tol
também efetuada na igreja ds
Santo Inácio.

Telefone para o G4RIOCA
REPÓRTER: 43-3319
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IDutra no Tennessee
M »'..»«.» ..>..»..«..U«« "¦ 

ACHA-SE 
o presidente Dutra, hoje, no Vale do Tennes»

i-.ee. Ali viu ns obraa gigantescas empreendidas pelo¦*uv»*r..o americano para revalorizar, as terras de uma rs»
glao outrora safara, ora assolada pelas enxurradas e en»
chentes de uma bacia hídrica desordenada, ora calcinada
por soalheiras destruldoras. Foram exibidas ao visitante
filmes com aspectos da zona anteriores as Intervenções
dt moderna engenharia hidráulica e sanitária para lhe
dar a ver a diferença entro o passado triste e ns mat**
nlflccntci realidades atuais, que transformaram aquele
vale num tios maiores celeiros do mundo.

Ante esse espetáculo, podemos imaginar como se ro-
busteceu no espirito do prosldente a sua velha paixão
pelo probloma do vale do 8. Francisco.

Vem o seu Governo fazendo os maiores esforços para
lançar os fundamentos da rccupcraç&o c aparelhamento
do grande rio central, quer no tocante & navegação e ao
.saneamento, quer no relativo a energia hidroelétrica u
i coloniza...'' Responsável pelo plano de emergência em
oue congregou as antigas obras dispersas c ns multiplicou
por cem, Eurlco Dutra também se Interessou direta e vi-
vãmente pela formaçüo e ôxito da Companhia do Suo
Francisco n pelo plano do Congresso Nacional.

Estamos seguramente Informados dc que nns conver-
saçôcs mantidas nos Estados Unidos sôbrc questões de
Intercâmbio e dc administração, o prcsldento incluiu o
seu tcmarlo predileto, no qual avulta sempre a preocupa-
çfio san-frnnclscnna. Náo estamos em condições ainda de
adiantar nada sobre os resultados práticos logrados nas
negociações cntaboladas a esse respeito. Mas todas essas
considerações servpm para estelar a nossa tese de que
tis dias vividos pelo presidente no vale do Tennessee, des-
dc, ontem serão, por certo, os mais adequados á sua nttu-
resa de reallza'dor modesto e tranqüilo. A.s seduções da
glória a que se mostra tão dcsatrelta a sua Índole dis-
creta e n que só atende pnra nelas enaltecer n sua pátria
falarão menos ao scu peito do que o desejo de repetir
mi nossa terra, proporcionalmente, aquele portento dc
técnica e serviço da administração.

Já vários lances do nosso vale central começaram a
«¦entlr os efeitos das medidas sucessivas e numerosas ado-
tadas pelo Governo nos três últimos nnos, reputadas por
vários parlamentares dc diferentes partidos mais impor-
tantes do que tudo quanto, na monarquia e na república,
se havia feito na matéria. Algtun dia. nâo multo distante,
através de culturas, criatórlos, fáb-rlcas, cidades renova-
das, algum visitante ilustre dc nosso S. Francisco reverá
o esforço de Dutra pelo socrgulmento da mais brasileira
dn nossos bacias hidrográficas, tal como éle recordou
agora o labor hercúleo de Roosevelt no Tennessee.

A CONFERÊNCIA DOS QUATRO tenção do controle, mnimo 4
GBANDES

Podo sor quo dê algum rc-
iiiltado a conferência dos cha-
mados Quatro Grandes, em Pa-
ris. Ma* o quo dos debates ini
ciaiB ao depreendo 6 quo pertis

custa de alguma transigência
como, por exemplo, a auprossão
ou atenuação do bloqueio de
Berlim. E iato para condutor
avançando na cama e noa ca»
sos doa alemãea o para qua ele»
aejam aiinal subjugados, por bem

, nno serão romovidaa aa ou por mal, ao chicote doa naii-
divergências enlre aa potências iaacistas de Moacou.
ccidentais o a Húaaia em rela-
ção ao probloma alemão. Basta
ver quo Vishinaky. novo chan-
celcr Eoviólico, negue ns mosmaJ
dhotrizos do aou antecessor. Mo-
lotov — nilida lotogralia da mon-

O MONUMENTO A CLOVIS
BEVILÁQUA

Clovis Bovilaqua ioi um iu»
talidado slalinesca impres-ia ao minar das nossas letras Jurídicas,
regime totalitário do pais das um cultor eminente do Direito,
cstopeB, bó e bó preocupado com um escritor de estilo límpido, um
o sou expansioni3n.o, com o aou mostro de vários milhares, dc
desmarcado espirito do absor- estudantes, doa quais alguns es
çác. tão distribuindo Justiça, como

Invocando or, acordos do Pois- iuix*s, desembarqadorer.. ele, •

dam, formulou Vishinaky uma outros ocupam cátedra, do pro-
Ptoposta no sentido do so resta- ^^.^.'-f^^J^xJ!^
belexer a uniaade política a eco-
nômica da Alemanha, mas me-
dianlo a restauração do órgão3
mantenedores do controlo quá-
druplo, que prosseguiria indeii-
nidamente por aí a lora, até quo
os russos conseguissem a com-
pleta bolchevisação da zona por
eles ocupadas, sugando a úllima

A NOtTG — Qiiln.n-Í.irn, 26 dc mnio dc l<M<)

Jantar oferecido pelo em-
balxador Carlos Martins
PARIS, 'Jfl (A.P.P.) - U emliMi

natlnr do llraMI ne Franca e Sm,
i .11 !•¦> Murlln. .-i' i. ¦ ¦ I...U. a in.l-
lo de ontem um jnnlar en qiwi
.. -i ii,.'!.. rntre ¦¦uti..- pessoas,
•i duque e iluqiir*.» tir- Wlndxnr, •
duque e * duquesn de ltrl<»uc, a
cpndt • ¦¦ . -'">t. -* • dr llc.Hininiit,
o i.,i." e ¦• l-n ¦¦!" . de M uri Irn,
Sr. e Sra. i ¦> Itlvlere, Sm, llenrl
I-¦¦!.ii. i Sr. ¦i,..n I.....I..I, Sr, (in*»
imi i'.ii..»-i.i. i" .ii como niiiiu-
rotas outros pcrsunallilaiU'» fi.ni-
roa» e aul-niurrimim*.

PAGINA 3

O descanso,,,
A Câmara ndo funciona

hoje. t.ongo tempo te *»•
valu, ontem, nn dtscuttdo do"sutto". Enquanto atgun»
deputado» ¦us*e«i(ni -,.- qus,
r,¦!,,.,, ,Ua »¦,,,.'!/1 • II..' ¦ ,1
¦ «••.il-i«*iir«- peta monhd, e
ndo A tarde, que se cum-
prem ot .in <•..¦¦ religioso/-,
outro», os vencedora*, pra-
.'.li.,.,. prlO drsi .1,1 «.. F'll
ai que o .'•-. Guaracl .••,'¦•
ra fea a rex^elaçdo: a Cdma-
ra, geralmente, ndo trabalha
ao* sábados, mas o» depu-
tado* recebem, como se M
ttVetSSVX Ido.

Ma» i»so é justo, dli'n
o padre Arruda Câmara. E'
o descanso semanal remune-
rado para os deputados, que
votaram, recentemente, ésso
beneficio para os trabalha-
dores.

Ndo hd semelhança, pon-
derava o Br. Segadas Viana,
«teimo porque naslm o des.
ran»o »erla tlngular: gabado
e domingo, ou sejam dol.x
dia»...

O precedente < perigo-
»0, roteirou, de longe, o .Sr.
Coelho Rodrigues, poi» os
operário», amanhã, x'áo 'er
dai», e não um dia de des-
can»a remunerado...

sH*******M***e**e*********************************+*****+**

Morto o comerciante pelo
automóvel

l"tii automóvel niio lilcntiricd.,
iilrnprlnu, nos primeiro* minuto-
de hoje, na Avenida Preildontc'• ii,.-, • uiiiii i tia Avenida T,i.
nu! dc '"-ii.-.. o comerclniilc An»
HUltO '!¦> i un!.., I .ii.H.i. de 117
unos, -..!'. i... pnrluRuc*, resldcll»
li« nn Avenida Marechal l-°lorlano
Kfi, quarto 18. A vitima, que nin»
tia Inc minuto» dc vida, faleceu
HO ilor . mi..I.i no Posto Central
tlc Assistência;

AuftUlto da Cunha Cavicn ith
proprlclArln de umn confeitaria'.!.'.-!. 

no rditiclo da Central di,
nra<*ll. " rndnvcr foi removido
pnra o necrotírio do Instituto
Mcillco-I.ci-nl. A policia do 10."
distrito, pelo comissário Ahclnr»
dn, Inmou conhrcimrntn do fnlo,

TOME. CAFÉ! MAS...

SUPERIOR AO MELHOR

Para aumentar doze vezes
a produção do milho e do

trigo argentino
WASHINGTON, 26 (INS)

—- A Embaixada argentina
nesta capital anunciou on-
tem que está considerando
um plano, elaborado pelos
Estados Unidos, para ou»
montar, om doxe vozes mais,
a produção anual de trigo
o milho na Argentina.

55S
kJ. f*rtlra*-«-l-wrei'I

BANCO
OLIVEIRA ROXO V»
IS aiiat IOI A MI'.H0 Ulliltnu

.".«II I- li u I O 1

0 aniversário de Tito
BELGRADO; 26 CA. V.) — Co»

mcninr.ind/i a poSSáReiíl do irti
57.* anlvrrsnrlo, o marechal Tii»
nflrmou quo o (empe sc encarre»
Uará tie tlenionslnir que I lugos»
la\ín escolheu liem ''o caminho
certo" para o desenvolvimento do
scu socialismo,

O mnrcchal falou llilfir.imenle
api'>«, a ¦.étimn scsiSn da Assem-
hléia Popular (Parlamento)

Sob ameaça de despejo,
baleou o senhorio

l'uin Iriitallv», de homicídio
'•¦¦'....- 1...1.. . •.. . d» . i. Iinra»,
no lin,.. ¦..!•¦ dr Dentro SoU a
ninrncii de linrilluto ile.pejo, un
i..nn.... 11 dv Irr que dormir t,n
rrlcnto, um limitem dcfriluMi um
Uni rui plrnn peito ds nutro,
ii-i..--> ii .ii.i..- ¦¦ parti lal ostar
Imerso rm i..-. . o-quitlo une
nnihns ocuiiuvnm. f) falo oforrru
nn iii.i Henrique Srhrid lf*. sen»
dn o fíiinudo de iirnprlril-iil" du
AIi-Imi Mendes de Oliirlrii, de 3,1
nno», nprrnrlii. O rrtmlnosn à o
jutlIUiluo llidlvur 1'assns, que su
tinillii. Srüuiiiln liiínriuiiu n gu-ir»
dn municipal n." Ü.iUt, que rim»
im.-ii n ..mi.ni..ii.-Li |:urn n ferido,
cslc fora atiniiiili, por hil.i rm
pleno pello. m, hrniltnriis direi»
lo. fina iiuiliuluncia do 1'oltü de
Asilsloncla do Mrlrr rrnmvvu
Alclso Mendes dc Oliveira direta-
mente pnrn o II. p, S., alruden»
di< ser sru estado gravíssimo. A
policia do 22.* distrito tomou CO»
iihecimrnln do fnto.

j] Ralph Bunche recusou j; uma excepcional ;

I itiu «» '

SABONETE

VALE QUANTO PESA
O Anlioncto das famílias !
Grande, Bom o Barato I

**************************

distinção
WARISOTON*. 38 'A. f. T.) —

Con(lrmou«s« tar Truman convi»
dado o mtdiador da ONU a» Pa»
lestina, Sr, Ralph Bundi*. pau
secretirio de Estado adjunto, mas,
ao mtsmo ttmpo, anuneiou-s« ter
o cenhscido inisrnacionallsta r«*
jeitado o cenv|t«*,

Vel e próprio Ralph Dunche
nue, falando k Imprensa, ontsm,
(iíclarou qut, sapos conversa que
tivera ua Casa Branca, havia re«
Jrilado o posto de »- i-'.. - da
Kstado adjunto que lhe ofsrscera
o presidente Tiuipan». Acres-
eentou o Sr. Buneha que preferiu
continuar no scu trabalho na U.
N. U.

Km face da recusa do mediador
na Palestina, (Ira afastada a even-
tualidade de um homem de cAi
vir a ocupar, o que seria Inldits
ua hletAria dos Kstailoa t'nlrtoi,
tto importante posto administra»
tivo.

I.K4.IW
A rainha dat águas de

colônia!

ROUPAS PRONTAS A VESTIR?

o-feçae, "SYLVANIÃ"
Asttmbléia, 42 — SYLVANIZE-SE!

****************************************************************

í

aos tribunais. Tendo conquistado
lama como civilisla, deixando um
nomo insigno como furisconsul-
to, mestre Clovis legou-nos tam-
bém o exemplo de uma grande
vida, cheia do dignidade, de
tolerância, de simplicidade e mo-
déstia.

ocipu-au.,, .„-.,..:,.„„ - lembrou-se um deputado, cea-

gota de'sangue da sua popula- «nso do promover a ereçao de
eao """y"" 

r um 
poqueno monumento a Clovií

ç ,, _ Bovilaqua, om sua cidade natal,
Eis cn a orientação da U. H. viçosa, um verde rocanto alcan»

S S. Fala era unidade, mui nao ,-0:ado na B„ra da ibiapaba. pB.
a quer, ou fingindo quo u closeja cor,0 pen80u ê330 deputado, cs-
pata um íutur-, distante, depois m0 dp r03,0( Beria na,uvni qu9
do um largo período de "pro-

paração", com a Alomanha ea-
cravitada. Os entendimentos de
Polsdam assentaram o controlo,
mas evidentemente não o provi-
ram para a eternidade. A Ale-
manha ostá ocupada desde 1945.
Os aliados do Ocidente tudo ii-
zoram para restauró-la, paru re-
organilá-la, dando-lhe a cnlru-

toda gonto ponsaB3e, que um
projeto dessa natureza até dis-
pensaria justilicação, tanto mais
que a quantia prevista para o
monumento ao grande jurisçen-
sulto ora do c-penaa cem mil
cruzeiros. Pois bom: apesar dis-
bo, o projeto recebeu parecer
contrário de uma das comissões
da Cámaral Por que? Nega-se a_-» , sj*U vuuiuiui * w» *jj si ¦- ¦ ..«y-.» «'sj —

luraçao e o governo democtati- jusUçtI da homenagem? Nãol Ne-
co compatíveis com os anieios
do sou povo. Todos os seus es-
lorço3 nesse sentido, porém, fo-
rom sempre embaraços o pertur-
bados pela União Soviética, que
se isolava no seu setor, que o
envolvia em cortina de lerro. que
repelia todas aa combinações e
quo chegou ao cúmulo do blo.

ga.so c; Viçosa o direito do tor
osso monumento ao maior filhe»
da terra, sob a alegação de que
a União só podo contribuir pa"
ra a ereção de monumentos ua
capital da Republicai

Onde assim so dispôs? Na
Constituição? Nãol O Brasil não
é um só. de Norte a Sul? E' uma

quear Berlim, cuja população teoria estran},a, ossa- Estranha
nuo morreu de íome aos abaste- *naceiiavel, 

poja, na verdade, pe-cimentos leitos por via aérea ca peja bage 0 rcveia um precon-
pelos ingleses e americanos, a cej(o injusto,custa de enormes sacrifícios. Eri-  —
quanto oz ocuoantes ocidentais f • «ti j
impulsionavam as indústrias nas 

j fl VfagGlT) 00 l!1ÍniSüO 03suas zonas, procurando equilibrar I
a balança de comércio, o.i ver-
melhos lochavam o seu domínio,
expoüando-o dos melhores re-
cursos industriais, deprimindo-ihe
a capacidade do trabalho o de
produção, inclumvo pela vasta
exportação de técnicos para a
Rússia.

Foi em face dessa situação
que, a parlir de 1SM7, depois de
dois ano3 de luta infrutífera, os
Estados Unidos, a Inglaterra e
a França resolvoram agir ali se-
parados do quarto, indócil e reni-
lente companheiro de ocupação.
Velo a reforma monetária, veio
a Constituição do Bonn, vieram
outras medidas enérgicas e de-
cisivas. Compreendeu então a". H. S. S. que as coisas os-
tavam ficando mal parada3, so-
bretudo porquo no seu setor
continuava dura a resistência
dos nacionais ao comunismo, ro-
sistência quo ficou evidenciada
em recente eleição. Dal a sua
proposta no conciave da capital
francesa. Cônvêm-lhe a manu-

Agricultura ao Centro-
Oeste

N aterça-feira passada, o mi-
nistro Daniel de Cnrvalho sefrttiii,
de avião, de Campo Grande para
CuinbA, em Mato Grosso. Acom-
panhadp do governador daquete
Estado, em cuja casa se hospedou,
o titular da Agricultura teve opo.r-
tunidndc de visitar, a cem qüilô-
metros de Cuiabá, a Escola Agri-
cola Federal «Gustavo Dutra», su-
bordinada ao seu Ministério. Vi-
sitou também o Posto Agropeeuá-
rio em instalação. Da capital
nintogrossenso, o ministro viajou
com destino a Goiânia, ali che-
gnndo ontem pela manhã. A tar-
dc, juntamente com o governador
Coimbra Bueno, inspecionou vá-
rios serviços do seu Ministério.
Por essa.razão, o ministro da Agri-
cultura somente hoje à tarde dc-
verá rcgressnr a esta capital.

******************** *****************************************

ESTÁ QUflSI PRONTA!
Mais uma Loja Es^ec'a.izada

no coração da cidade
LOJA

D'A EXPOSIÇÃO AVENIDA ,
—*. ^f^>zí-^^y 
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Uma Big Loja de roupas sport e artigos esportivos,

para você... que tem espírito esportivo!

INAUGURAÇÃO, 2.A FEIRA, DIA 30, ÀS 10,30

Os carpinteiros... eletricistas... pintores e decoradores d'AExposição,
estão terminando as instalações de uma nova loja... de uma loja
especializada em Roupas e Artigos de Esporte — dedicada a todos os qut

têm espírito esportivo — aos que assistem e praticam esportes.
No antigo local onde foi o "Café Chave de Ouro" — rua São José, 106

— será inaugurada, dentro de breves dias —- a maior e a mais
moderna Loja Sport do Brasil.

Moderna como o dia de amanhã, esta loja tem as suas
instalações — armações, vitrines internas, balcões, — desenhados

dentro da mais avançada técnica moderna — para
proporcionar-lhe num ambiente esportivo, o máximo de

conforto e a maior facilidade na escolha de seus artigos.
Numa pa/avrq: Nada foi esquecido para que

nada falte e tudo tenha nesfa Loja Especializada —
A í.o/a Sporf d'A Exposição Avenida!

V"- ¦ N.

^**«vLOJA
sXQKkW

Rua São José, 106 • Anexo Á Exposição Avenida
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CARAVANA

•*&£¦'

PREPARE-SE PARA V/R, NO DIA 30, A INAUGURAÇÃO DA LOJA SPORT. VOCf ESTA CONVIDADO.

"•"' P. B. -• •¦¦"¦•¦••
Km !¦•¦¦. eomcmotaiit Cuba »

cfiiteiiiirin do tru lietdi nacional
Joté Marli, Saqueie ann, em to-
das as eilatüe* da data ** (media-
lamente opds "I9i3" terd obriga-
lôrlu a ni-.,..,¦. .i.- palavtct,'ano Joti Marlt",

*
A coldnla dtabe de Santiago d"

Clul* fet tloacdo de um inllhã"
de prtnt A etealu de medicina du-
qnela capital.

+
^prsur de haver assegurado mi

sun auto-blngrafia ".Vi pítJo «*i /"
ii/ii^n", aue "nunca vitilei, um
nunca vtiilarel a .imériett d-i
Uni", Xavier f.ugai mula por aqilii
ratpando o nono cobre, em uu-
difões caríssimas,..

*
Provérbio et/ninholi "Criada

por abiielo, iiiincn bueno" ou ar»
Ja "O* atnit ndo tabtm criar ••»
tieiot".

*
l.a Pa: etld ameaçada de fiear

tem o» ilrlreirti» luminoso» qU-Stanta vitlu dão ãs cidade», Cnumi
n companhia de energia elttrlru
Impõe a ealaeacfín de "rceoletu-
rr»", o que aumentaria n contai-
mn do quilowatt ent ttiacenlt/S
por cento.

*
O professor /.. Ilertrh, compa-

rando a» causas dn morte entic
judeu» e rrisltio», chegou u etla*
ennelutncsi ai ti innrle pnr ttl
coalismo i* desconhecido entre tt
judeu*; b) a rlrrntr do fii.itid,, •'•
quatro .vetes mal» rara entre. ,,<
Judeu»; ej de febre pnrrperiil,
enquanto morrem «/u.i/ro rrir-
lãs, morre apenas uma judia; dl
ti mortalidade, par tifill» entre os
judeus i* ílíí iiirn»S (/«, que nns
outras raco»; e) na» doenças in-
feclotas tias criança» judia*, ,i
mortalidade é quatro vezes me-
nos dn que nn resto dn ¦io/hi/i:-
çãn; fl as mortes violenta* e p'ir
acidente» e. sincopes tão lambem
mais btiiras entre ns judeus. As
doenças que matam mais iuden*
qne cristãos são ns do coração,
cancro, doenças dç aparelho res-
pirataria, nrfriles, r, principal-
mente, diabetes e afecçóes rei,.
brais.

PERFUMARIA*
CASA BAZIN

Av. Rio Branco. 134 — Tel. 22-2938

Nem todos podem
Jaztr uma estãcío de ám-nu nin
t,ul,,,, podem conseculr "ma exce-
lente depuração oreánica pcl.i»
viaa eliminatória*,; i-\ii,-lir aa
areiaa e oa cálculoa de ácido urteu
e aratoa cauaadorea do artritl*,-
mo, da gota do reumatlamo de-
alntoxlcar o ficado, oa rina ua

jintettlnoa; tirar a acidez excsasl-
ra da urina — uma daa caua.ii

jda irritação da próstata e da ure»
tra; corrigir, enfim, a Inauflctên-
cia renal e herética por melo dn
UROFORMINA GIFFOM granu-
lado efervescente de aabor mnito
agradável. Receitada diariamente,
pelaa sumidade» médicaa.

DROGARIA GIFFONI — Rua
Tú" de Março 17 — Rio.

CARTAZES
Bastos Tigre

Kicord-IKO

A palavra "carta:-'' ganho,t, dc
hã tempos para cá, uma signi-
ficação figurada que já entrou
tia linguagem, com direitos d-*
cidadania. E entrou porque cru
necessária, fazia falta como s.v-
pressão dc determinada idéia.

E' nssint que as palavras sur-
gem, de um dia para outro, no
vocabulário vulgar: pcla neces-
sldade que se tem delas para
enunciar com clareza uni fato,
um objeto, um sentimento.

Tínhamos antigamente que-ri
as fabricasse, forjando-as do
melhor material grego e latino.
Quantas palavras novas, do mais
fino quilate saíram das oficinas
de Ruy, de Euclldcs, dc Coelho
Netto, de Martins Fontes!

Parece que já não temos dc
quem esperar novos vocábulos.
Desapareceram os neologistas c
escasseia a matéria prima greca-
latina. E' contentar-sc cm adup-
lar palavras velhas âs ncces.ii-
dades atuais, ou, tomar dc em-
préstimo palavras inglesas — o
francês saiu, dc moda  gra-
fando-as pela fonética e pronun-
ciando-as em lídimo cassange

Voltando ao "cartaz". JVa sua.
pnmitiva significação, ele è da,
mais anciã velhice. As Tábuni
da, Lei foram, um cartas áflxiido
no Sinai por Mogsés, anunciando
os deveres dos homens. E' bom
frisar que, como propaganda,
não foi das mais eficientes.

As legiões romanas marcha-
vam precedidas de grandes ear-
taxes, com a figura da loba c,
a inscrição S.P.Q.R. ("Seniliiis
populusque romanas") macurro-
nicamente interpretado romã
"Sal, pão. queijo, rapadura". Na
vlda moderna, ninguém ignora,
rt' importância do cartas, no pro-
pagar dentifricios, laxantes e
ideologias políticas.

Entretanto, em sua figurada
expressão atual, o cartas potl-,
traduzir-se pela fama procurado,
pela ânsia, dc notoriedade, pela
ambição dc aparecer, pelo ròt't-
lo de competência, pela auto-
deliberação de dar na vista,, in:-
pôr-se, brilhar,

Um Fulano fala, grita, âéblá-
terá, ameaça céus e terra, e fiçct
ludo por isto mesmo.

— O que este sujeito qusr é
cartaz, comenta o psicólogo da
esquina.

Um Cicrano, autoridade, exne-
de-se na execução <fa-s íàiSj lor-
na-se "o tal" em scvcrldae e du-
reta. Não cede uma linlia. não
se afasta um milímetro dos ré-
gulamentos.

.— Está fazendo carta-...
São inúmeros os casos. Há cs

virtuosos, o.*? patriotas, os •*/.¦:.,-
prendidos, os altruístas, os i>n-
polutos, como há os valente.,'.
compradores de briga, os esciii
dolosos e até os que se fazem dc
malucos, por amor ao cartaz

E. não se espantem! — fe.n
7mt;t(,o mesmo {ntíiultíitos eu-
se matam espetacularmente, dei-
xando bilhetes rom tiradas vc-
-velescas, pensando nn carta.; iiuc
terão vo noticiário da imprersa.

Cartas inútil, certamente fio-"
cotiseçttdiíctVzs i.'i-.v/<- i,,»."1,. o
mnito vicvns )io outro, mií/f. an
aue supovlio. sii 1c:r, r--'i.. r <•¦-.-¦
ififo aaucle n\«í1ifH(.,s**i*i* n d" --..-
falei, que Síoyscs afixou no 21-
liai, entre sarros dc fogo.

t
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Turismo
Ji de longa data, vem «e lei ,'¦ eiida uoiei Inferi «i a

bibll campanha no tcntlda de tornar a Illo de Jartlia,
uma cidade de (urlimo,

Como "magna ;«ir»'* disse «i «cimento palrldllco, flgii.
ram os poderes ..-•,-,.,,,,.. o Tourlng Club e n Impicnxi.

Este «*, reeifinetile, n„i piobleniii efe difícil solução, por
náo constituir esta cidade ponta de escoamento de VliJJUH*
tes estrangeiro*, coma Paris, Nova Yoik e Buenos Aires.

Onl, fer que ser a nosso esforço multo motor. Mi»,
afoia <*»•« trópico Inicial, outros "ul alndu «jue vim agru*
var a «itieurilo.

Vejamos um pormenor, ua oneiríttclfi sem l,„porldn«-le»
alguma, e que, na entanto, na realidade, é "um caso muito
*di Io" — rnmo *e «lie na plrlo.

Jle/erlmo-nos d o'eil-n de certos cariocas, no forr.tccr
de InformaçOe».

Nesse pai dentar, femos »ldo testemunhas de epla.ldlo»
miilfo «•/oijiionfe».

Jfei «fia», por exemplo, num bonde da Unha llumaltd,
certo estrangetrt, perguntou uo condutor »» o veiculo pas-
sava pela rua Bambina. O condutor llmltou-sa ei raspou*
eler: — "flel Id ondo fica Isso."' — e continuou a procttlar
dl cobrança.

Afei» íerd possível que um condutor «Io bonde da Unhn
;/i.--- ..-.. ndo saiba onde fica a rua Bambinat

Trata-se, pois, ou de uma ignorância Injustificável, ou
de criminosa md roítfnrfe. .

Doutra feita, no "ponto" da Unhei !>, na Praia de Beta-
fogo. nutra estrangeiro indagou do trocador: — A que ho-
ras sal islã ¦ h-.ist

E o trocador, numa atitude de provoeaçdo, disse; —
Amanhã, do manhã!

Ora. com fssa "serviço tici-afiro' do In/ormnçfle»", po-¦Jfir.imcnte, o íiiiW, uo f-|o «io Janeiro ndo Ari etc Ciiml-
nhar a passos ninlta rápido»...

E se o turista entrar cm certas lojas para fascr com-
pras t

Será outro caso multo sírio...
Todo* nós sabemos quo existem numesosos e»lahelecl*

mento» comerciais, nesta cidade, cujos calxclros tratam os
fregueses do modo incrivelincnto «leíolcncioso.
o aíMinfo.

Umn "enquCtc'' nesse sentido, facilmente csclarercriu
Porlanlo. 6 Intuitivo que. tintes dn prosseguir nn campa-

nha priA-lurixmo, se procedesse a otihii, multo itensa, «o
senfle/o f/c ciflti-fir todo* quanto*, pnr função, «ferem prestar
Informações aos estrangeiros, bem como aqueles que com tlcs
terão ric comerciar.

Sr assim «do fôr, o problema eicatienel por inclulr-sc no
capitulo dos mitos...

D I C K.

íi.,lt''À' 
AtSffw j *9L\
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MÓVEIS A

ò l .'! n.lil.., 10 li.»./ "r> .íri/.l t.l.l.l.lc Ata»
fji-iMnta t*us ií,c» i."i':.,ii.i,i mil matai i*
Ihêil t. vteeito eu» estmit lambem ne
leelidade presente e na material, mos mui*
to nrcfiidrla d KCUttOMIA. A* maciu-
.'-. M ..', ontituldoãe nio mau esUlem. as-
iim como i •"' m i,_¦/.'.n. .íi,.- ida i,-> .
sonhos.,. Mas pata Mclaritt um caia
mento ftllt. tl$ ai - MOBERNAS MA-
RÀVIUiAS DU RIO

771
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T-WSTa^

w

NAVEGAÇÃO *rrt%

- - -¦ii*-

1*..«!M
1S-91IT

MAJESTOSA
Sal» de Jantar, ettiln "Cnlonlal", rom 12 peças Crf ?..*>00,iSala de Jantar, estilo "Ingle»»", curo 13 p*t»e ''' ' '"''¦l
Snla tir Jantar, eililo "Mesicano", com 12 ptçai .... Cri 4Jüt*,i
in.,nuI...I,., eitllo "Inglé»", rom II pecai Cri HJlim.i

j Dormitório, estilo "Normando", com 11 peças .
j Dormitório, nlllo "Me.slrano", com 10 peças .
,Grupa eitofadu. cnm ti peças
i Escritório, com 3 peças 

PACII.MA-SK 0 PAGAMENTO
RUA DO CATETB, 133 - TEI.EfO.NE 3Í-S1Í3

7.S00.0O,Utl

rõÕ
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Crf s. ,i").!,-i
Crt O.nOti.Ou

3..VHI.H0
2.000,00

Cri
Cri

VAO C;\SAR*SE?
Procurem » mais completa or»

ganleaçlo no gênero par» » coat-
i iu,,... dn proreiio «le »-u ...-¦•
"ii-nl., • recebam uma lembrança.
H. *•.!¦• .iu-••• as dificuldades.

AVENIDA GflAÇA AflANIIA. 10,
SALA 1202, da* 0 às 10 c dn»
16 às 17 hs., diariamente.

8ÊDAS-SADY

Na GIGANTESCA LIQUIDAÇÃO de Sady Sedas, a simpática ca-i da
Rua do Ouvidor, 148, os noivo» encontram as mais Hndas lingeries,
as últimas criações de seda, lá, li nho e algodão, tudo a preços

arrasadores! - OUVIDOR, 148.

"PSICOLOGIA 1)0
CASAMENTO"

. « • » * i «•••-•••••<.•.•¦•>••-•

A Moda. de Poris

I»lvro de grande uillldiiilc paran» «|uc se vil» ..-.*,.,-. onde o autor
DR. RUDOLF DREIKTRS, aborda
com brilhnntlsino lodo* o* a*siin*|
los i|tie sc prendeiti ao interesse
ni.,11-1111 ,ni.il E.lilnelo pela 1.IVÜA-
HIA CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA,
à rua do Ouvlelnr, 01, nclia.se U
venda pelo preço móelico dc
Cr8 25,00.

*| CHAPÉU PARA NOIVA
Os mal* lindos o variados mo-

, dclos vós ene-ontrarels na "A JU»
II' IY", à rua 7 dc Setembro, 181.

ÁRTICOS DE VIAGENS

A mala para viagem de núpclas,•f . nfiiirni a vossa disposição na"FABRICA DE MALAS SANTA
liAllllAHA" — Ilua d» Cooiti-
liilçâo, 10 — Vendas dlrelas aos

I n ,1 vos.

UM CHAPÉU
DE FELTRO E TULLE

Ut Rose. Kfillmcyr, dn irance Pressa

Para a estação (ria, prctlonii-riiirãn, ranin é natural os mode-
Ins de chapéus cm icliro, cnm
adornos de infinita variedade.

O modelo de ilaud llosrn,
que apresentamos, aproveita,
com rara felicidade, o conlras-
tc ,/i/_ representa o feltro, mn*
Icrial pesado ,-. o u^u rie tule,
que c o material leve -ior cree-
li-ncia.

O chapéu em feltro !'eir/e cia-¦rn é dc feitio clássico, com a
aba cm "demi-grondeur", como
introdução à nwtla que predn-
minará em plena estação, das
chapéus de aba larnuissima e
pendente. O tulle que fôrma o
ncu e os laços ornamentais A
marrou e leva, aqui c ali, as
iniciais de sua criadora.

IWorld copyright 1UÍ0, bg A.
F. P. — Paris).

LOUÇAS E CRISTAIS

Louça*, cri-t.ii» t alumlnios, e
na maior casa impotsrdora do
gênero "CASA OLIVEIRA LEITE"
- n'»!. Praça Monte Castelo, 32 —
ant. l-argo do Rosário. Próximo
r. - Largo dc São Francisco.

BOLSAS
MARAVILHOSA e* a Clelade do

nto de Janeiro; MAIIAVILHOSA
também é a "REAL MODA", à
rua UruRuaiano, 84, em iiuo irei*
comprar a bnlun Idealizada pnra
perfeilo complemento eie vossa"Inilellc", , o -.iii.i , um preço 'lc
brinde, porepir trm os melhores
prrço» da cidade."REAL MODA" - CruRualana. 84

—— i ¦ .-ii.ii. I. i <|i, ¦ trabnlhe
liem, com o ordenado do Cri
Ibü.iju. Tcl. 20.U51U.

—— i.,. ¦ 11, i„ .;.. >> i ouindvlrn,
branca e que dr) referencia», para..* ,i Avenida Rui flarbota -108,
tala 1.1 II, Fone 25*7108. Das 8
tH IU e da* 17 fc* 10 hora*.

——• Empregada dl mela Idade,
paia lavar • coilnhur rm casa de
i .'iu. n , família. Run Rum e Sil»
ta. 232, apt. Ilil. Tcl. 42*2833 ou
38.8607, com Sr. Franca.

—— Pessoa do mola Idido,
branca, para trabalhar como cn*
xinhelra nn Fazenda S. Koquc,
ire» hora» dlatnnte do Itio, Oi»
danado Crf 000,00. Tara maio»
re» dotalho» procurar Sr. 0a-
rnivn, no 3* andnr do Mdlficlo
d» A NOITE, acç,&o do Conta-
bllidnde.

—— Empreitada paia coperar e
arruinar. Eslue-ta rnrtelra ou
boas hi, i, n, lu. l'.i;.i.*, bem.
Itua Barata Ribeiro n.* 427.

—— Aina**ec.i, brnnc», do res»
ponsaliilidndc, parn tomar conta
du dois meninos dc 4 a C nno*.
CiK.vsu bem. Irnlnr ú rua Euri-
cies de Matos, lll (Laranjeiras).

Euiprrtluiln t|Uo saiba co/.l.
nhnr c para outros lervlços dc
pequena f.niillia. Itua Mui/ c
Ilarros, 413 — Apt. 21. Apts. Ma.
rhailo Da si o».

 Precltn.so», «le empregada
epie saiba cozinhar bem c pnra
outros .serviços. Ilua São Salva»
eior, 90. ap. 001.

OFERECEM-SE

PARA INFORMAÇÕES E RESERVAS:
Ali. MAU INTKItMAItF.S . 33*18»'-
Mi. JOHNSON LTD. . ,
AC. MAIt. LAURITS

LACHMANN .....
CIIAIlf.Kt.HS lUa-NIR . .
COMI*. COM. MARÍTIMA. 23-2930

As Companhias e Agências participai),
a SAÍDA dos seguintes NAVIOS:

PARA A EUROPA
AG. IOHNSON LTD

l„ IICII.IItLIKI lllln) «..*.. 31,1..,
LLOYD HliASiLF.iiii, , . ...„;'
I.I.OVII ItEAt. Il!,l.(,\ . ..,,„,,
MAURA V COLL ,54,;,
MOOHKMC I OltMAI K , t>.Hi,
RAUL OZENDA ji »* •,
WILSON BO.NB & C." Md. .}...».

I1RASIL - Salda de S«n;
to», Aulucrpla o Guinem-
burgo
ECUADOR - Salda de
Sanloi, Autufrpla e Ou-
tliemburgo

AG. MAH. LAURITS LACHMANN

15/ 0

23/ 0

0/ 8

12/ 0

!l0/ 7

3/ 8'

17/ 0

25/ 0

11/ 7

20/ C

GUARDA-CHUVAS E SOMBRINHAS
GARDACnUVAS-"Parvus" -
PARA CARTEIRAS

CrS 230,00

ÉÊÈÊP

ANIVERSÁRIOS

Faaem anos hojai
Senhores:
Artur de Souza Costa, dppu-

tado federal e ex-mlntstro da
Fazenda.

Ranulfo Bocaiúva Cunha, ml-
niatro do Superior Tribunal Mt-
litar.

Felipo do Amaral Savagát,
inspetor de Imigração.
cAsAlw Eivrds

No próximo diu 28, realizar-
sc-á o casamento eln senhorilii
.Maria dc Carvalho Madiireirn,
filha elo Sr. João Barbosa Ma-
«lurcira c dc D. Ainftncia do Car*
valho Madurcira, com o Dr.
Abel Ilenrieitics tle Figucircrio,
iillio do Sr. Fraeliquc dc Flíuei-
redo e dc D. Augusta IIcnrit'ucs

• ele Figueiredo.
A Cerimônia religiosa será efe-

tuada às. 1G lioras, na igreja dn
CandelAria.
FESTAS

Comemorando o 26' aniversu-
rio de sua fundação, o Orfeão
Portugal realiza, hoje, às 20.3U
horas, uma "neiltc de arte".
CONFERÊXCIAS

O Sr. Valcntim Oliveira Neto
+ee*+*+***++++*-re++*+»e+*eeee-

XAMBÚ g

falará, na Associação Crista do
Moços, no dia 31 do corrente, às
18 horas, sobre "Os princípiosde arquitetura e habitações ecô-
nômicas'.

O conferenclsta será apresen-
tado polo Sr. Milton Lavrtidor.

¦ Hojo, às 20,30 horas, na
Loja Perseverança da Socieda-
de Teosófica no Brasil, à rua
do Roíiário, 119, sobrado, o Sr.
Carlos do Souza Neves disserta-
rá sobro "A intuição e o sexto
sentido". Entrada franca.
RECEPÇÃO

O major general e Sra. Morris
Júnior e major general e Sra.
Mac Donald oferecem, amanhã,
na sede do Club do Piratjuè,
uma recepção ao almirante è
Sra. Leland g almirante c se-
nhora Von Haimburg.
.XÍCARAS ANTIGAS

No Museu Nacional de Belas
Artes, inaugurar-se-á no próximo
mês uma exposição' de xícaras
antigas, de porcelana o crist.il
Os que desejarem participar
desse certame elevem dirigir-se
à senhòrltá Regina Real, na se-
cretaria daquele museu.
VIAJANTES .

toe
lOÇÁb
*UMI»»4V£ASPA £w,0 C,41IIANT1DO

Acha-se dc volta de Belo Ho-
rizonte, onde foi examinar o
concurso para a cadeira de of-
talmologia da Faculdade de Me-
dicina do Minas Gerais, o profes-

sor Dr. Linneu Silva, que re-
assumiu a sua clinica de olhos
nesta capital.

¦*T4*?«

WMas

o
\NO

oANTO
Jd esTumo» ie*

cubendo fnscrlçfle*»
e reservo*.) de pus-
sogens per ¦ a pro

x rn.. tunipo ada, vis
to, a grando ufluon
cia d pasogelroí jó
Inscritos Faço Ime
dlatomente seu po
dldo. afim de t«r as
seguradora viagem

PASSAGENS
um

FklMtlKA ¦ StüUNL»/

TtRCtlKAS CLASShs
do IDA ou IDAoVOLl/-*

com garantia de reierva
de regresso.

VIAGENS TRIANGULARti
InformaçOe» cam

Or-ASILt^^A-VV TUBISHO LtDA. ¦'-'
. AV.SIOSSSHCO.jr.^efiKÇ, (iJpitlEf JAKplSá»

Perde o Ministério da Agri-
cultura um dos seus maio-

res entomologistas
0 desaparecimento do se-
nhor José Francisco Zikàn)

do Parque Nacional de
Itatiaia

Faleceu, em São Paulo, o se-
nhor José Francisco Zikan.
entomologista do Parque Na-
cional do Itatiaia, do Ministé*
rio da Agricultura, de que ern
servidor há mais de vinte anos.
O extinto, natural da Tchecoslo
váquia, residia no Brasil há maiu
de quarenta anos e era brasüel-
ro naturalizado, tendo-se deril-
cado ao estudo da insetofauna da
Mantiqueira, região em que atuou
prr dois dec,'nios, tendo também
viajado, em estudo, pelo Espirito
Santo, Amazonas e Minas Ge-
rais; possuía uma das mais im*
portantes coleções de insetos cio
país do ponto de vista regional e
era um apaixonado pela sua es-
pecialidade.

José Francisco Zikan faleceu
com 68 anos de idade e o sen
enterro realizou-se ontem, na
capital paulista; o Parque Nacio-
nal eio Itatiaia fez-se represen-
tar.

LI.NGERIE E

77 —

MAL1LVS

0 ARCO-ÍRIS
RUA ASSEMBLÉIA — 77

.MEIAS .WLON

 Governanta estrangeira,
. procura colocuno cm casa de fa-

CERA PARA ASSOALHOS mllia do Iralamcnto; prefere
criança ele quatro meses para çi-ma. l'ódc ir para fora lio Itio.
Telefonar para 1'elropoli* .'18! t.

 Senhora para cuidar dc ca-
sa dc pessoa só ou tratar ele docn-
tc. Tratar à ru.i .lulio do Carmo,
215, c. 9. Tcl. 32.4113.
A NOITE coopera com as

donas de casa

4 LATAS Cri 25.00, 7 Cr$ 40,00
c LATA dc D ,|iillos Crí 45,00.
Enlrcgn-sc a domicilio. Fedidos:
Tcl. 29-0561.

VESTIDO DE .NOIVA

Coiupra vos»,, enxoval LINfiE»; A »c.\SÁ APIS" Icm o maiorI--1I. rin-, ,.,in mie na I-nbnca. à[SOrtlmenlo dc MEIAS NYLON.
çamlíasi lenços c diversos aríi-rua 7 de ScUmbro. 178 — "A

MODERNA", ouele faz qualquermodelo a vo«so gosto.
PARTIDAS DE LINHO
Lotes dc puro linbo belga ou

tipo linho imitação nacional —
faqueiros de Prata Wolff 90 om
diversos dcscnlios — Vendas a
vista c a longo praro sem fiador.
LOTHAR, HEIlMAN & Cia. Lida.,
Av. Itio Branco, 108 — s/207-203— Tcl. 22-3153 - Fazemos dc-
monslrações a domicilio sem cnm-
promlsso — Remetemos para o
interior pelo Reembolso.

DECORAÇÕES?
Para vosso futuro lar, aceitem

a* sugestões de MURILLO. üeco.
rador particular tem modernos
mostruários de fnzcnelas c faz rc
formas. Tel. 48.1116.

CASACOS
A "LUVAHIA E ÜALEIUAS

GOMES" têm casacos, vestieios,
luvas, meias t bijoulerias paravossa elegância e conforto nolar. Rua Ouvidor, 185. T. 43*4763.

gos para noivas. ."CASA APIS"
212 — Alfândega - 212. VIsitA-la
é dar provns de saber comprar."LUCRO EXAGERADO fi ROU-
DO".

BORDADOS DO NORTE
Temos1 grande variedade dc tra-

balhos, multo finos o originais,
do Norte e da Ilha da Madeira.
Preços especiais para NOIVAS.
Para o Interior remetemos peloreembolso postal. Rua Buenos
Aires, 90.5.» — S/509 — Ed. La-
voura. Tel. 43-9901.

BOUQUETS
Tudo que a noiva poderá reu-

nlr para apresentar-se elegante,
resume-se num lindo "bouquet"
bem conlcccionado, tão sô pcln"FLORICULTURA BARBACENA",
que hojo reorganizada com tícni-
cos especializados, fari a orna-
mcnlação na Igreja ou Altar dcsua residência, e as mais lindas"corbeilles" para presentes. R.Assembléia, 113 — Tel. 22-5539 e

Na "CASA DAS NOIVAS" vós
encontrnreis o VESTIDO DE NOI-
VA c grande vnrlcejddo dc artigo*
parn o nto religioso, por preços
ao alcanço ric eiualqucr bolsa. Rua
dos Andradas. I29-A — esq. dc
Avenida Marechal Floriano.

RÁDIOS
Prezado Noii„ entregamos para

pagamento cm lu prestações, sem
entrada, sem llnelur, os seguintes
artigos: ENCERADEIRAS EI.K
IRICAS - FAUUEIKOS - MA-

IJUINA DE COSTURA - RÁDIOS
— IUDIOS DE PILHA - VEN-'IfLADORES - FERROS KLl-TRl.
COS. etc. — "CASA NENO" —
RUA DO NCNCIO n.* 7. - Filial:
Rua Buenos Aires, 151-1.» andar.

GRAVATAS
Para o Noivo: — "LIMATOR-

RES" tem as mais lindas grava-tas para o civil c religioso. —
33 - ANDRADAS - 33.

CONFEITARIA
A "CONFEITARIA CAVE", o

tradicional estabelecimento dr
nossa elite, & rua 7 de Setembro,
133 e Carioca, 10, aguarda vossas
ordens para ultimar a nota cie-
gante do vosso dia de mipclas, a
fim de proporcionar aos convida-
dos o que hé dc mais «abprosó,
fino e distinto. — Tels. 43-2353
c 22-0630.

DEPURADOR DO SANGUE
Proteja vossa faúde com "ELI-

XIR DE INHAME GOULART".
Depura, fortalece e engordo —"ELIXIR 

; DE INHAME GOU-
LART" é'um produto dos L,\-
HORATORIOS GOULART - "A
vida com saúde é outra coisa!"

eio ntalí"tnfirn'°iCS'5-CS 
""",'"' Se T ulilízard^ deSsés 'famosos estabelecimentos do COMÉRCIO

S"«:t.l£ Z^WhTsWioZ táüd e bcl0'pronlissor d"mais r!deht° íM"d^-
»™»»****~+*^*~***e*+********^ee^^

Dono de coso: Se preciso
de empregado doméstico —
cozinheira, copeiro, lavadei-
ra, cmo-sêca — valha-se
do espaço que A NOITE lhe
oferece. O seu anúncio é
publicado gratuitamente.

Fcdc-su *no* anunciantes des-
ta »eç"o que se comuniquem eom
o .Serviço do Informações ele A
NOITE, pelo telefone 23-1J3G, en-
tro 9 c 13 horas.

20/ 0

28/ 6

13/ 7

BRASIL — Lisboa. Barcc-
lona, Canncs c ücnova
ARGENTINA — Lisboa,
Canncs o Gcnoia
IIRASII» — Lisboa, R.ircc-
lona, Canncs c ücnova

CHAHGEURS REUNIS
DESIRADE — Utkar c
llordcaux
FOHMOSE — Daltar e Le
llavro
GROIX — Dalear o Roí-
deaux

COMP. COMERCIAL E MARÍTIMA
XI C CAMPANA — Dalwr «• 3

Marselha
SERPA PINTO — Recife
(cvcnlnal), São Vicente,
Funchal c Lisboa ,
FLORIDA — Dakar c Mar-
selha

nGUEIREDO (Rio) S. A.

(2* quinzena) Junho — NORTII
KING — Lisboa c QÉnovo
PULASI.I - Norte da Eu-
ropa c Gdyni.i
LLOYD BRASILEIRO
(\) COMTE. LYRA — Sal-
vador, Recife, Tcnerlfe, Gl
braltar, Argel. Barcelona,

L.

27/ 6

ís) L01DE-PANAMA* «.
Vitória, Salvador, H-clte,
l-',.ii.-iii-/.i. Tcnerlfe, ií ,,,,'
Anvers, Ilottvrdam o liam*
burgo

13/ S 's) LOIDE-AMiailCA «.
Vllôrlt», SnUador, lítcílt
Fortaleza, Tcnerlfe, Hu,,'
Anvers, llotlcrdam « Ham*
burgo

20/ 0 MAUA — Snlvarie-r, Re»cife, Tenorifo Gtiirattar,
Barcelona, Gênova e Na*
potes
CUIABÁ' — Sal-ador, R,.
cife, C. Blanca, Vigo, Ltb
xues e Lisbun
(s) LOIDE-CHILG ~ \'i.
teirla. Salvador, Recite
Fortnlcia, Tcncriie, ll»uc!
4*invcrs, Roltcrdam e liam-
burgo
(x) LOIDE-1IONDURA3 -
VIlArln. Salvador, Recife,
Fortaleza, Tcnerlfe, (lavrei
Anvers, Kottcrd.im c liam!
burgo

MAURA Y COLL
SESTRIERE - Gcno»a e
Nápoles
FRANCESCO MOROSIXI
(iéoo*a e Nápoles
SISES — Gênova o Na*
polis

RAUL OZENDA

18/

8/

8/ li ANNA "C" - Santos.
(ctcntual), Lisboa, Canuui
c Günovii
ANDRÉA "C" - Bahia
(eventual), Lisboa. Canncs
c ücnova
ANNA "C" — Bahia -
(eventual) — Canoc» e Ge-
nova

WILFiON SONS í C." LTD.
18/ 6 CABO I>E l!l*ENA ESPE-

RANZA — Gênova

G/ 7

3/ 8

.'..cnova c Nápoles

PARA O RIO DA PRATA
AG. IOHNSON LTD. L. FIGUEIREDO (Rio) S. A,

4/ C CHILE — Santos c Bue- ij/ o WARTA — Santos, Iluc-
nos Aires nos Aires c Monteiideu

7/ 6 BOWPLATE — Snntos,
Montevidéu e Buenos Aires

15/ G- AMAZONAS — Santos, It.
Grande c Hucuos .-\ircs

22/ 6 VENEZUELA — Santos, II.
Grande e Buenos .\ircs

2.7 G HOWHILL — Sanlos, R.
Grande, P. Alegre, Monte-
\ ieleu e Hucnos Aires

AG. MAR. LAURITS LACHMANN

FABRICA BANGÚ
F TECIDOS PERFEITOS

Preferidos 4»fA
no

Brasil

-rti.nde
-uccesf q

em
Buenos Ayr^S

cXIvJA M/o. OUBtTLLA

BAN6U-INDU5TRIA BRASILEIPA

30/ 5 BRASIL — Santos, Monle-
v ieleu e» R Aires.

27/ G ARGENTINA — Santos,
Montevidéu e B. Aires'IH/ 7 BRASIL — Sanlos, Monte»
videu o Buenos Aires

CHARGEUR3 REUNIS
1/ ü FOHMOSE - Santos, Mon-

tevidéu e B. Aires
17/ 8 GHOIX — Santos, Monle-

vidéu e Buenos Aires
10/ 7 KERÜUELEN — Santos

Montevidéu e Buenos Al-
res

COMP. COMERCIAL E MARÍTIMA
15/ 6 FLORIDA - Monlcvltléu c

Buenos Aires
15/ 7 CAMPANA — Monlcvidêu

e Buenos itircs

10/ ó

16/ 6

12/ 7

MAURA Y COLL
FRANCESCO MOROSLN'1 »
Santos. Montevidéu t Buo-
nos itircs
SISES — Santos. Monte*
vidéu e Buenos Aires
SESTRIERE — Sanloi,
Montevidéu e B. Abei.

MOORE Mc CORMACK *
2/ 6 URUGUAY - Santos, Mon-

tevidéu c Buenos Aires
16/ 6 ARGENTINA — Santos,

Montevidéu c Buenos Aiit.
30/ 6 BRAZIL — Santos, Mon-

tevidéu o B. Aires
RAUL OZENDA

20/ G ANDRÉA "C" — Sanlos,
Montevidéu e B. Aires

WILSON SONS & C.0 LTP.

DIABETE
DR. ARISTIDES CAIRE

PERISSE
Docente de Clinica Medica dn
Un. du Brasil. Cons.: Itun Alcindo
Guannbara (Cinclândin) n, 15* A,

8." andnr, salas 801 c 8(12.
Telefone: 42-6480.

Residência: Telefone: L,'.251*J

DnMilton de Almeida
OUVI008-NARIZ- OAMANTA
341.as* SABA0OS-I5ÍSI9HORAS
lARfJO CARIOCA 5-i» ANDAfi-SALAS 'Oi- '02

rer/.. ti-oror

DR. MURILLO DE CAMPOS
Doenças nervosas. Praça Florianon 55, às 16 horaa — Tel. 22-3293

*e+t+*+**

CARIOCA pertence aos"fans" do cinema e do
rádio

**^****tt*ttt*r»t*4S*ses^**s*tets»tset***»*s*t**t***4e*ti-*-,

I N V E R IV O'
MALHAS — CAPAS — JOGOS AMERICANOS

Preço» da fábrica, na

CASA JERSON
RUA DA ALFÂNDEGA N.» 214

AVISO AO PUBLICO
O USSTITUTO E AMBULATÓRIO DE PENICILINA DO RIOUL JANEIRO avisa aos seus amigos, clientes c interessados, queacaba de receber da América do Norte c está aplicando a novissi*ma fórmula da PENICILINA "Aquosa" PROCAINADA, de açãoprolongada, Indolor, sem óleo nem cera, podendo ser aplicada cminjeçOes de 36 em 36 horas. É dc efeito rápido c radical nas: BI.E*NOKKAGIAS, CISTITES, PROSTATITES e complicações. Perml-tó também tratamento radical «Ia SÍFILIS, cm 10 (dez) dias, comexame de laboratório, para comprovação da cura. È empregada cenn

grande ê-i.to em INHALAÇOES, PULVERIZAÇÕES e NEBULIZ/Í-
COES nas RINITES, ASMA, BRONQUITES, OTITES, SINUSI-TES, etc

Tratamento das DOENÇAS SEXUAIS do homem c das MO-LEST1AS DE SENHORAS.
CONSULTAS: — Das 9 às 11 e das 14 às 19 horas — RUA DO

CARMO (esquina S. José) n.° 6 - 8.° andar - Salas 800 a 812.

¦'f WM^^^hw^mtt^A^Ai^^ *€sf*arStT-ar« ^SSSG^w^^mS^Wfí^m-MVsS^m^mí
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cyar-t

Oprinutra jriuartta amigo efe GUARÁ i »Sr. Carlos F. de Almeida, rtsidenle à rua
Arütida Lobo, 44, apto. 22. ¦ Rh Com pri-do. Encontrou a chapinha da lfi Simca-Six
no Dar do Cotctflo Extcrr.ato Sto. A>sto*
*io Maria Zacaria, rira do Cante, ?*<*¦_

-t-****** A.~»**^»-^»»***0+A»**+^+^AA+*M+*+f*»f+eMM**»»+»S**+»+*++***»*J.**30 4.4K»##4»#***W*****#.»*«#*#Í4,..^..

10/ o

31/ 5

6/ G

12/ G

PARA OS ESTADOS
AG. JOHNSON LTD.
BOWMONTE — Santos

2G/ 5 HERAKLES —. Buenos Ai-
res

ESSYLT — Buenos Ai-

1/ 7

2/ 6
15/ 6
2!)/ 6

Nova York c Montreal
BOWPLATE — Santos,
Nova York c Montreal

MOORE Mc COHMACK
BRAZIL — Nova YorU
URUGUAY — Nova YorU
ARGENTINA — Nova YorU

PARA O SUL

5/ G

res
ST.

CARRASCO — Buenos Ai-
res
ANGÍU — Bucno3 Aires
UNIDOS

LLOYD BRASILEIRO
(x) LOIDE-CUBA — Vitó*
ria c Nova Orlcans

21/ ti (x) LOIDE-COLOMBIA -
Vitória o Nova Orienns

7 (x) LOIOE-MEXICO - Vi-
tória o Nova Orlcans

7 íx) LOIDE-NICARAGUA -
Vitória c Nova Orlcans

AG. MAR. INTERMARES
G K1RSTEN — Nova York,

lJoston c Baltiniorc

0/

21/

30/

(Brasil)

p.

LLOYD BRASILEIRO
fx) LOIDE-PARAGUAI
Santos, II. Grande c
Alegre
(x) LOIDE S. DOMINGOS
— Santos

26/ 5 fx) LOIDE-COLOMBIA —

26/

2(1/

28/

28/

28/

23/

30/ 5

30/

30/
2/

23/ 5

1/ 6

27/

It. Grande e P.

H.

P

Santos
Alegre
fx) PIRINEUS -- Santos
c Paranaguá
(x) LOIDE-CAXADA'
Santos, Buenos Aires,
Grande e Bi Alegro
fx) LOIDE-AMERICA
Santos, fl. Grande o
Al.cgVe
MAUA — Santos c Buenos
4\ires, R. Grande c P. Ale-
gro
(x) LpiDE-CriIL*- — San-
tos, S. Francisco o Iluc-
nos Aires o P. Alegre
fx) CABEDELO — Sanlos,
Paranaguá, Antonina, São
Francisco o Itajai
PQGQNE. - Santos.
CUIABÁ* — Santos

3/ G

4/ G

íxí LOIDE-B.OLIVIA - San-
tos
(x) LOIDE-VENEZUELA
Santos
(x) RIO PABNAIBA --
Santos; It. Grnudc, Pelotas
o P. Alegro
(x) ALEGRETE — Santos,
Paranaguá, /Vntoniiia, S.
Francisco e Itajai
fx) HIO S. FRANCISCO -
A. Reis, Santos, 11. Gran-
tlc, Pelotas c P. Alegro
(x) RIO TOCANTINS --
Santos, R. Grande, Pclolas
o P, Alegre
(x) RIO GUAIBA — San-
tos, 11. Grande, Pelotas o
P. Alegro
PARA' — Santos
(x) LOIDE-CUBA — Sanlos
(x) LOIDE-URUGUAl --
Santos' 11. Grando o P*
4\legrc
(x) LOIDE-HONDURAS rSantos, Paranaguá, São
Francisco e B. Aires
(x) LOIDE-MEXICO * San»
los e Porto Alegro
LOIDI5-PEHU — Snntos
CANTUAIUA — Snntos e
Rticnos Aires

PARA O NORTE (Brasil)

6/ 6

7/ G

8/ 6

!)/ li
12/ r.
18/ G

13/ G

14/ G

16/ 6
26/ 6

LLOYD BRASILEIRO
RIO AMAZONAS — Vitó-
ria, Recife, Cabedelo, Na-
tal, Aly, Fortaleza, Bclcin,
Santarém, Óbidos, Pariu-
tins, Itacoatiara c Manaus
fx^ ASCANIO COELHO —
Salvador. Rccif-í, Cabedelo,
Forlaleza, S. Luiz c Bclcm
RODRIGUES ALVES —
Salvador, Maceió, Recife,
Cabedelo, Natal, Fortaleza,
Tutoia, Sáo Luiz c Belém

28/ 5 (x) TAUBATE* — Salva-
dor, Maceió, Recife, Cabe-
riclo, Fortaleza, Árãcaty. A.
Branca c Macau

31/ 5 CAMPOS SALLES — Vitó-
rin, Salvador, Maceió, Rc-
cife, Cabedelo, Natal, A.
Branca, Forlaleza, Bclcm,
Santarém, Óbidos, Parin-

tins, Itacoatiara e Manaus
20/ 5 (x) CUBATÃO — Salvador,

AraChjii
4/ G (.*-.) BARBACENA - Sal-

vador, Maceió, Recife, Ca-
bedeio, Fortaleza o Tutóln

8/ 6 (x) KIO DOCE - Salva-
dor, Hccife, Cabedelo, For-
taleza, S. Luiz o Bclcm

TODAS AS DATAS ESTÃO SÜJÉÍTAS A ALTERAÇÃO
Oft NAVIOS ASSINALADOS COM UM ir) NAO TEM AC03I0-DAÇOES PARA PASSAGEIROS

**^*^***t*****»***»4-*»S94t*StS**4**t^A-*fS^t4-r**S^S»*HhC***»

Dr» Brend
""-^t+t+r^ss+ss+SMtsrs^^fm+m^^e,,

/•" /^ Vias urinaria» —ino Corrêa-'50--"
nn 18 hora»

MÊfflm^W^WMik
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\\ CONDESSA SE RENDE" —
Classe "li", no São Lute

ae iioiiib enln» a-
rM.lMf_._i e ii w
..i.i ini ./...., ;

OuohiIo so ««Mie d um /lime ortrp.ntio por ifoU êireto*
nt há tuficilae» que »a proce»tam em um campo diferente,
fntttntiramenlo, i licito uo tub.eanteirnte, procurar ditcetnlr
te há ou iidu Aormontii riifrr. at dmt* conduta*. Ainda mau»
conforme o presente cimo, quando há um ginndo nome enlr,'»
tle». Ernesl i ;>¦¦'¦ i, falceett em melo ilesfa
|._li:iiln foi terminada por Otta Ptominger. JV'._
de i.m« teia fácil tentir certa detigualdado entre Átltrmtm
dn* paswyent e outra». Porém, ei» um cata cm que *e podeabrir uma pequena exceçáo, no tocante ao equilíbrio ..rm/,
,1o lado de certas queda* de interesse há coita» ido lum* o
drttrtias com habilidade que, afinal, tubtitle umn bem ra
.odiei íembr<iMC"i. Tomando-te por bato a conitruçúo tio"itt*" de filmagem há dlvortút sequtnciu» em que esta
fluente a inteligência tle /. _»_.--.., por arenififa, a «ti.faata
que iene para a» agradável» cena» Inicial», para tiutnt», em «
inflo do (ran«rur«o e famhrfm pnra at do epílogo foram In- S\
Milli-flirienfc coiiifuífrliM pelo genial professor de malícia, i©
K, le/afitiame.i.e nos Itmpo» que pastam, essas trnnslçõ
»epre»entam algo digno de ser reverenciada. Certa» Irrev
rtnctas e AlvagaçCc» fantasiosas dt» outro* momento., tem
Igualmente os traço» do *audo*a diretor, o, em conjunto,
ofuscam de certo modo os senões da película, também In-
lUlllVOl.

çucr e/i relaçáo á história, quer no tocante oo pn.priodesempenho de Ce*ar '
io, ftd liironsl .ír*nrlo
se Iodas a» ocor»
da» á» apatiçõe» deite atui
Desta maneira à mal» fáfixar o» trecho» em que perduram os decréscimo» de "A
conde»»a se rende". Romcio
c*tá bastante "canattra" e »
rer.nmen.e itrlo fere a sorte íçáe ter a maior parte tlu*
sua* Interferência* suhordi- «
nada* ao mestre. Betty Ora- »
ide, embora um pouco -mi- rr
lhor do qne AabifiMfine*-'' "
/iinclona pinflrnmeiite co'•.'emento dccorníifo. Quusa $,toda a responsabilidade
vergiu para Douglas
banks Júnior, queto bem, dentro da:. r
Uva» peculiares a algun* i',c» »
famoso* "toque* lubitlciiea-
cheanos". .Vri/fer Abel ap,l-
rece liem aproveitado ndo ha-
i—ndo multa margem parao* demais participantes: He-
ginald Gardner, llnrrp Dc-
vemport, Virgínia Campbill
IVhit blssell, Bdmuntl Mar.
Donald, Lcstcr Altcn e on
tros. Como vfem, a va

Páscoa dos funcionário^
postais

lt.alii_.r-.e-A, na («rela da Can*.!.!.,,,.., tt* 8 i •',,-. n Hteo» da*
.'un.lriri_.rioi da Departamento dos
Correio» e T.I.K.nfo., oilibrande
a mina o cardeal D. Jaime .Io
llarro* CAmara, especialmente con*vldailn,

Al* o dia SU, na Jládlo Jariml
uo llrasil, o monsenhor Henrique
de m„,¦..::.... . assistente rcl._l.iv
tico dessa PAseea, irradiará, A*
1D.IÕ hora», práticas prepar_.it.-rias,

CampareorSo A Candelária, e
coronel llaul de Albuquerque, di-
reler peial du D. C. T., e d«-
mais funclim.it i_i ilo Depaita*
mente.

¦«ar.

1 ¦" A NO.TIi — Quiiiln-íeirn, 2o tle maio dc
A RAINHA DA "MI-CARÉME" NO CINE PRESIDENTE

1949 1'À.ilNA 5

>A V'' i' V ___—»pi__£«__. >

Doui-ln» Folrhanlis Jr.. o me-
(jj lhor elemento do filme

í o desfecho, os trechos rio sonh
jj; colfa do quadro, cn\ tArno do
V foram vistas, com pequenas dt

lesar Romt- 9
tela em qua- X
r.Hctne lli/a- y|""• «'deli 

|"_!_ s

mo* ir:
rnfe, ffi {
701110 M

.«ia*. *
I COM» *

Hffins I-Vllr- SS
c nina .tui- *
is prcrrog.t- 5}

POLTRONAS I*. TOFADA*. I
L ,. AR.ÇjO^PJ^jONAOO J

jtr^f^^Ém

K mi/tf,

ct.«. ti.Tuífttytl,) . ^í^^^
*—*• • -*_,.- ai»coM:tri^^^*^IL'#*»#.. Ihm£êt rei nu* ich* ^^ZS-t//

_______D*lil____.--____^3_______cf/ •• J» '' sét**^ _¦ _________________h___.^_f^.' nHEPifla &k * - t>f __wS_____!?F*IÇ_*t __. _____________________________________ ¦¦¦'

A convite da l.mpr.__i i>asrhoal BcfrctO, j senhorila ll.ul.i í.r.t, Iudi Teixeira, It.ilnli.i da "Ml-
j Carême", assistiu no novo (,'ine 1'rrsldrntr. a rui Pedro I. acompanhada das princesas, o filme Ha-
| li/i.n dr longa mrtrncem "Um dia na vida". N°.i fotografia acima v.-xc a Itainha da "Ml-Carè*

mr", recebendo do Dr. Domingos Krgrrtn, diretor -presidente da Btnprtn 1'aschnal Nrgreto, o seu
i-onrlte permanente, (enllleta esta concedida I.i mbem a todas as princesas da "Ml-Caréme".
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ELIXIR DORIA GÓL1CAS
AZ1AS
I N D I-
GESTÕES

A CRISE DE HOMENS. EM PORTUGAL;
Ainda os casamentos por anúncio - Ameaça de

êxodo nos Açores - As americanas

I1!
ll

_.-.«
•cu Ai

Orf-Léne
NÃO MANCHA
E tinge melhor o

Cabelo Branco

A çrlse, de resto, não é lusitana.
Estende-se a todos os paises ria
Europa o j» se lornara aflitiva.
Ilojc hã territórios, há rcglõoj do

i Vcílio Mundo, onde para cada sol-
I leiro existem der. mulheres — c
! às ver.es mais. Portugal, porém,
I não entrou na guerra, dir-inc-ãn.
i NAo entrou na guerra, mas tem o <|iic come

Í, 

„ iiruuuio que .iip.ra » quer nrasii, lein ns isiias »..,...in.r. u. I_rnnlmi>nli> ; eliecnr n sr-n.
mm^nnRn^i SSro*?™ ' '1VK",-M"' "arfh ""d»C SS ÍÍ^V SSlSSÍ Z numero imprcssio-

.-¦; . . 
¦"—¦¦¦¦-.¦ 

;¦¦¦ ¦-¦¦¦ ' :;|ME..mK.,KO;"Ar'U^iS
Doiirln» Folrhanlis .Ir., o me- rlr.i, embora nao pos*n ter .V ,.t>_-,-,, „,,-,¦„ ,.,,-, ,nn ...,.• ,„ moças- de totlos os l_stados ii.i

Ibor elemento do filme pilgado como uma \ealUaçã , I I «^ 
/,„ SKKÍSSS^ feS^ Te 5 -en, "casado:- 

^^ .^Z^i^i^
erfe./cc,o.oSírcc,o_rf0so„„o;í^^"-fmo^^!^^!v , ' 

%^ ,. 
* 
^^T^l?^ h^oh^'^^

volta do quadro, em. tomo do» oficiais, etc, certamente jáM\* W* »»» D»o_*Im o Faf ¦Jg^t-¥i 9f££*^>l£^"jíffi -^-
foram vistas, com pequenas dc,;ivaç6cs. em outros filme* do | j J-g«£* «J 

?"K& I FogeTpara « Am/ríca % Korto" DUART,NA Tônleo - Paradiretor. Todavia, entre qualidades e defeitos, há ascendência S | AMÉRICO. Tcl.= 2.J-283. -^ o Drasil sempre ipie podem. | UUA"»,Nfl Anemia o Dlspepsia
I -_FN._^

a S)
para o primeiro grupo. Titulo original: "The iMdy ln Ei ml- (C
ne", toth. C. For. Of j

COKCLUSAO — Pura aqueles que conhecem algun* dos Sj |
proverbials mftodos de Lubltsch, há moliro.. compensadores w
no filme. E tsses instantes, valem
ruas responsabilidades na película.

• >_^->>>>>>>>^>i->_-r-_ii^.

os senões derivados do
J O N A __ D. M

«é»í«s»??ef?aseí_íe_«_?__:

Sala de Jantar
nilc-íe uma, estilo nís-
nrcxicniio, com buffct.

mesa elástica,
ll.VC
ffi ,,CO

Marte liarei r
filme musical

liana tlnlt,
om exibição

em uma rena de «Ritmou Vlcncn_y?s»J i
no Cine Presidente; distribuído por Art

Os filmes de hoje:
1'Al.ACIO — 2.i> Semana — "Trá-

gica Perseguição'-'; cnm Vivi Gioi e
Andréa Cecchi. — As 11 — 1G — 18

M c 22 horas.
SJO LUIZ, RIAN, ODEON e

AMI5RIGA — "A Condessa se Hei.-
¦i.':', com Betty fírable e Doiii!!.!!

'alrbanks .Ir. — As 1-1 — IS — IS-- 2(1 e 22 horas.
VITÓRIA e CARIOCA — 2.» Sc-

mana — "Terra Violenta", filme
nacional, com Anselmo Duarte, Ma-
ria Fernanda, Celso Guimarães,
Grande Oteln c outros. — As 14 —
16 - IR - 2(1 e 22 horas.

METR0-PASS1.I0 — '-Desfile
ii. Páscoa", coin Judy G.trland
o Fred Astaire. As 11,30 — 13,40-- l,.„-,o — 17,50 — 20 e 22 horas.

MEJRO-TUUCA e METRO.CO-
PACABANA — " Desfile de Pás-
coã", com Judv Garlnnrl c Frod
Astaire. As 13,30 — 15,40 — 17,50 .
-- 20 e 22 -horas.

PLAZA, PARIStENSE, ASTó
RIA, OLINDA, niTZ. STAR, l'ni
MOU e COLONIAL — "Quero
esse homem", com Cnry fimiit,
Diana I.ynn e Froriehot Tone".
Às 14 — 16 — KS — 20 e 22
boras.

PARISIENSE — •Jlnfcrnij posTrApicos", com .Inbn Wnyne e
l.urnini. Day. — As 11 — 18.3(1 —
19 e 21,30 horas.

IMPÜRIO — "Deus lhe Paeúe",
rnm Arturo de Cordova e Zully
llori.no. — A partir das. 14 horas

REX — "Paixão Sarigrotíla".
com John Carroll c "Sãreriatn ne
Serra", com Roy Rngers. — Ses-
soes n nnrllr das 14 horas.

PATHÉ - 2.* Semana — "iim
Dia na Vida", com Am.ideo Naz-
zarl e Mariell.i I.olli. — As 11 —
16 - 18 - 20 e 22 horas.

PRESIDENTE ~- "Ritmos Vie-
nenses", com Marte liarei! e llans
Hólt. - As 14.-. 1G - 18 - 23 c
22 horas.

CAPITÓLIO — Sessões Passa-
temnn - A parlir das 14 horas

ClNHfAC 1RIANON - Sessõet
Passatempo — A partir das 10
lioras.

CINEMINHA DO LEME - .'nr
Hals. comédias, desenhos, shortsA partir das 14 horns.

CINEMINHA JARDEL - (PAsto
Utialro — Copacabana) — Ses-
'ip'» Passatempo — das 12 às lf
hnros.

RDXY— "Delito", com Aldn
Fabrizi e Yvonnc Sanson. — As
II - Ifi - 18 — 20 c 22 boras.

SAO CARLOS — "A Grande Pro-
i.iessa". — A partir das 12 horns

SAO JOSÉ - "O Homem de Oito
Vidas", com Dnnnv Kayc e Vlrgi
nia Mayo. — As 12 — 14.— 1B —
18 - 20 e 22 horas.

IPANEMA — "Tormcntas de
ódio".. A partir das 14 lioras.

PIRA.IA - "Terra Violenta" fil-
me nacional, com Anselmo Duarte
* Maria Fernando; — A partir d.i
U horas

MONTE CASTELO — "Deus
'he pacíue". com Arturo de Cor-
Jovj». A partir das 13,30 horas.

IDEAI. _ "Terra Violenta" li'-
me nacional, com Anselmo Duarte
e Maria Ternanda. — A partir da-,
ll horas

ELDORADO — "A Cnndessi se
r;.i*i»", tom Belty Grablc c Dou-

Filma
glas Fairbanks Jr. —
14 horas.

/H-.MINENSE --
não so compra" c
tada". A parlir das

EM PETRÓPOLIS
PETRÓPOLIS - "Capitão Bov.C0^.'...7.A >,artir das 1^.30 hórár.CAPITÓLIO — "Um Homem Ir-rcsistivel"; — A parlir das 15

A partir das

"Felicidade
"Vida aper-
11 horas.

6 cadeiras e
2 poltronas - CrS ."..000,00.; se com unia senhora amerlcai
„ ' .. ni- | enviou ao "Diário de Noticias'
llua t.opacaliana, Vio, ap.| Nova jjcc|f0id, anuncio c retr
606. Das H às 10 r sábados
(ias 15 às IU lioras.

ROUPAS USADAS
Não jogue fora: Venda a uma

casa seria, que lho pague o justo
valor. A Tinlurarla Aliança, rua
Visconde do Itio Branco n.° 12 —
Tel. 22-3551 — Paga-lho por om
costume até Cr$ 400.00.
¦44444444444444444444444444444

com Tyroiic Power c Maurcp
Ò'Hara. — A parlir das 14 horas.

PALACE — "A Condensa se l'cn-
dc", com Betty Grablc o Doujilu.
Fairbanks Jr. — A partir dis 11

para
HA altlclns c cidades ondo a ca-1
réncia é grltAntc. E como não ba*-1
lasse esse fato, ainda se produziu,
agora, na Ilba de S, Miguel um ;
caso mais estranho c... alarmai:-
tc.

!'m rapaz da ilha sonhara casar- (
senhora americana e í

dc!
retrato, j'Tratava-se de excelente exemplar',

do chamado sexo forte, alto, c»pa-;
daudo c dc um moreno interessai!-.
te. Resultado: rm breve, émbar-
cava no. Estados Unidos, para os
Açores, unia encantador.! Miss, dc I
i.lhos nirues e inadeixas lourau, e,
im seguida, casada, retornava a
sua pátria, levando con.Igo o ma-
rldol

'Talvez a história possa comliizir
o leitor a uma scgunrl.i c possível-
meiile certa conclusão: .pie a cri-
se í lambem ianque...

Mas vamos adiante. O acnnie.i-
mento leve consequincias hem sé-
rias, para o arquipélago dos Açor
res. Montes de fotografias dc sim-
páticos moços dc S. Misucl, da
Terceira, de Santa Maria, do Sao

DISCOS
COMPRO — USADOS
Clássicos e Populares

RUA SAO JOSÉ. 67
Tel.: 42-2577

Falta água no Grajaú
Alguns moradores do bairro do

Grajaú apelam por nosso intér-
médio, pnrá que o prefeito Meu-
des dc Morais, determine seja
sanada a constante falta iTágiiü
naquel. bairro.

Alguns habitantes dn moderno
bairro alegam que as vCzes a águ.i
vai às caixas, mas cm qunntldn-
de tão minguada quo mal d.i
para atender aos serviços de pri-
meira necessidade.horas.

U*************************************************»***™*^'""*************4**********
JOüGI.AS

bora:
D.

Lar"
PEDRO - "Meninas sem. — A parlir das 15 horas.

EM NITEItóI
ICARAI — "o Cisne Negro'

TELEFONE, 22-3567
*****-*'*********************** fl»»4*»
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BILHETES POSTAIS DR. SPIN0SA R0THIER
linrii.;.., noxusls r- urln.iri i-, la-
iseen. endoicóplccs da vrsicula
ratamrnto doa tumores da prós.

lata pur elctro-rrscçno Irans.
uretrai,

KU.V SENADOR DANTAS, 45-B
__ ap. 902 — Do 1.1 ri * 19 horas

,ís 
"'' " """""""

! *•*' (Por I". A; da Silva Kcis, enviado especial dc
A NOITE)

LISBOA, maio — Há uma sen*i Jorge, do Pico, da Graciosa, do
slvel falta de homens disponíveis,11'alal, das Piores c tio próprio' cm Portugal. | Corvo alliiirain á rcdacâ.n do "Di..-

rio de Noticias", do Nova Bcdforil,
que se queixa de não ter espaço
para pulilirá-las e ao*, anúncios
rpie as acompanham!

A mocidade nçnrc.uu propõe—•.•
cmbArcar, cni ninssfi, para os Esla-
iios Unidos, atraída pela beleza dns
americanas e pelos seus dólares.

O jornal acrescenta

E1"-'o 

<>*¦;< i;iir_iiiri^i-HW_______wk

¦ i rrm i a 1
I

^*9t% 1

JuliHWifc ^ „ mffifi

lililliIflüM
u\jmmmÊÊL^ WnBWTMJl

f% fRANCHOT TOWE-DiAMALYNN I
JaIiv e üppcseafanòo ¦
y^f ^FTSV DRAKf I

&\(. rccnmpnrlaiQ _. raompn.n m

- - - ¦¦ f ^B ¦

fe ela aceitou a suoe^Tão agarrar'
do-o comvfleijinficr:'

| Jíxvp C&rifi-C{-/K,~A-sA#)ionBfS\
•*************4*******4*****tf ***************"4% H-" w /-^

um perfume que ^ív \ 7f;-

personaliza 'íjHU^^&síà) \%

o seu encanto :^r^^^-^d- ^x'""

• K ¦ EXTRAIO

TALCO^|^.^^ ,

ITS VOU.., uns fr_3r_ncia

que lhe dá personalidade ..,

e c::i SUâ pele adquire umi

sedução viva bem individual..

um novo fascínio qut lembrará Você!...

IT'S YOU... um encanto sempre novo.

de uma fragráncia inesquecível I...

j^***9 tffâ&o? jIp^ W .__. ¦*" _^" •

. e-oro ,%8S
Av. Presidente Wilson 1Ó5

****** ¦-*t**********************\l^^*44****ll7**********""'****+^^
**\ *

VOCÊ E CAPAZ DE RESPONDER em 45 segundos

A ESTAS PERGUNTAS?
(RESPOSTAS NA PÁGINA SEGUINTE]

^^^^^^ÍW\^i^^ÊÍ^^^^?^^^ 1 
- Quantos metros por segundo faz um 4 - A que distância está o Rio de São 7 - Quem fez a 1.* viagem de auiomó

^y^^^^^^^^^^g_fl^===5q automóvel a 90 Kms. por hora Paulo por estrada de rodagem ? vel enfre São Paulo e Santos ?

^^__flí^^^_^__H___^'i^_\"Í__^____________^_l ^ - Em que ano foi iniciada a fabricação 5 - Quantos metros ainda percorro, num : 8 - Qual é a extensão dei Estrada do

i-^^gpsSijBg^sÉ* l^_Ío!^!B__-____H___B8 dos pneus Kelly? freiada súbita, em estrada molhada, um | Rodagem Pan-Americana?

^tSElfeipljLg^l y 
^WllMll_Dp ^ - Que espécie de carro era o antigo 6 - Em que ano apareceu a primeira

D.
D
D

tm.

O
13.020 KM5.

D
20.345 KMS. 

D
7.202 KMS. 

9 - Qua/ ê a "Ação Dupla" do /.l/an/ic
Mofor Oi7?

ATLANTIC REFINING COMPANY OF BRAZIl fej
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PAÜLNA 6 A Mini* — Uuiiiln-lfiru, 26 dc maio dc l!M0

ATÜÃCIDADE TEATRAL
1, Joraeu Camargo t*«il fastr mui-' uona ole ma* delido-

sus palestra* teatrais, quando ti peça de sua tintaria "Ul\ do
47", coonpl^ior rem .'epre»tiii((i«.,.5o'*i, n.» Teatro tterrador, ontt,'
vem sendo representada eom grande sueetto, eom Era T..-
dor como prpfojonisfa. Jorticp Camargo tntif como pirvitec
o inlblluo, com uma paltftni cheia de vlrarldude, de ).."•..

áo graça, que futem dele um cano verdadeiramente i!oil.-n
iu iiooiíto melo, Ido ffrlll eu, oini./oioi» tentiihorOes fl demigij.

ddveis... De resto, ele jamais é um orador. Sm v» ole futsrr
discursos, conversa, estulielei-e logo mbi rontuelo Intimo «*i
uinfifoso com i/Hem o ouvi', sendo Cate, tulvc-, o segreda tio
iiii.soiiito agrado tle situa palestro*. Nem o mais briVurnto

personagem de
suns peçascon-
negue ser mun

I ii t e restante,
porque a Jora*
cu Camargo to-
lictin, fluindo,
r\/ion t a K-f íifíi*»
tle, capaeltlo.lo
de lmpro>'lsa.
ÇolO, qilOllíf'I«l>t
que fazem d tle
mn rupetdíitlo,

si. Tildou* cri-
íiríin eloglosai
estão scmlo pu-
liliciitlus sf.hrt,"Sliittitta" o
o dragdo", a
nova peça In-
f an tlt de i ¦¦,-¦¦
Ucncdettl, pos-
ta cm cena pc-
lo Teatro dos
Doto. Em "A
Manhã", escre-
ven Otwaltlo de
Oliveira: "Mui-
to bom espeta-
cn Io Infantil.
Sérgio Cardoso
1'lrcit o parto 7
.sj ni Mm com k
propriedade f
foi o melhor do 1
r.ipeldcHio. Lo- |
go após osláo t
Scrglo Brito, f
qua compôs i
jniilío bom oi
piratu-da-p e r- »
iiíi-rfc-pau — cm
Jagme Barco- .

;05) _o dragdo, sem dúvida outro ponto alto do conjunto''. I
No "O Jornal", diz Renato Vieira dc Mela: "Pode a -nossa .

mais jovem companhia profissional, contar essa realização I
como loima rftorirr. a mais na brilhante carreira quo estd 1
rcfiltaiuofo. A interpretação foi homogênea. Sérgio Canto- I
so, no protagonista, um papel cômico, conáuzlu-sc de modo .
a demonstrai-, mnls uma ves, a riqueza dos seus recursos. I
Pode-se dizer que no» .twl»r.ll*B*dorfls adultos acrescentou, !
.iporn, «mói multidão dc pequenos fans. Muito bom o tra- I
ftnrfto dc Sérgio Brito, no Plrata-da-pcrna-de-pau. Notc-sc, '
porém, que o espetáculo valo pelo conjunto." I

3. A Companhia Melhoramentos de São Paulo resolveu J
cmprccidcr uma obra dc grando vulto e dc excepcional ,c- I
percussão em nossos meios teatrais: a publicação dus obras »
completas «"o Bcrnard Sha,c, a começar pelas suas peças. I
"Major Barbara'' o "Homem c Supcrhomcm" já foram tra- »
dwidas por Moacir IVcrnccl; dc Castro. "Pa,s c filhos' i
será publicada, cm tradução dn Guilherme Figueiredo. "Arms I

«ncí the man", cm tradução dc R. Mn.naIhãcs Junlor. "Ptg- I

maliõu". r.a de Mlroel tia Silveira. Vários outros nomes con- 1
tribuirão pura csr.a titiciaíiua. I

... Várias peças curtas de Nocl Coward serão reunidas I
núm filme Inglês, a ser produzido por J. Arthur liankc. Es- I
sas peças fazem parte da, sério subordinada ao titulo TO* J
jilffJif. at SJO", das quais já foram convertidas cm películas I
de lonati metragem "Wc viera tlancing" (pela Metro, com J

« Mc.lvun Douglas), "Stil Life" (dc-ien- I
Dricf Encounter" c fi^oni representada »

DE REVISTAS MARIA ATINEA
1 ' 1 ¦ s^'* Mil M^rPr ff fiBí^**" **-¦ ^'. "**? "V í^" _"¦ _^_\^_W _h^_^__t ' Is^-mWl-ém*. _t_\WW ¦ _«." '"'"¦. í ^_^_i W\w^^ k. Í^TM
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Dercy Gonçalves, um tufão em Caracas

«íii- Norma Shcti
volvida no "filmo"
cm São Paulo
com o título
de "Dois th::,ii
itos"), o "The
a st o n í 6' h c ti
heart", com Mi-
chael Readgrc-
ve c Cclia John-
.IO)!» .Is pcçtf.1
que restam d

.série c vôo sol
reunidas agora
em novo filme-ido "Rcrl Pcp-
pers", "Fnmiltj
Álbum" c "Fu-
med, Oak", eo-
brando ai n tio"Hands acros:;
the sca".

!. Foi mnrln-
do o titulo da
peça dc Ciou
de-André Pu-
get.com a que.'
Aiméc vui ie-
abrir o seu Teu-
irinho Inlin-.o.
uo Leme. Jú
não sc chama-
rá mais "Vm
anjo" c *¦¦£-,),
"Mulher p o r
vm minuto'',
essa obra fiar.-
cesa que Da-
«ie* Roch.t
transportou-p,i-
ra o nosso \iíi,.
ma.

6. Eros Vwíi-
sia firmou-se Eros Volúsia, um sue
definiu vamen-
te como atração no nosso teatro d

&!?{%,JkW_WKÍ!^m'' ^W&m-miSm i'''£*&$&$ *«Jw^"*^vffiS^^fâMç*i_IJB__3 ¦¦
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HOJE mZS£r%& "DA ESPANHA AO BRASIL"
AMANHÃ- ESTRÉIA DA REVISTA EM DOIS ATOS"VAMOS A LOS TOROS"

Estupenda atuação de Maria Antinéa • toda a Companhia, à» 20 • às 22 horas.

TEATRO RECREIO
AI.M. BA..-IOSO 9T.5*. Tel. ..-5121

t*^**^***sHt*yS>M4**^»tf«ss*Ms^
chegados diretamente dc Nova i **"  ~t-

Congresso Brasileiro da
Língua Vernácula

Em .comeriioraçáo do ccnle**
nárlo dc Rui Barbosa

A Academia Brsillelra, »m ma
última reunlío, aprovou n» tem*,
nroppitõi pela Coml».*o Ornam/..-
dora*do Congre-M Ora.lldn» d.o
I.Iiikii.i Vernácula em «oiiieuioni-
«.a., do cenlenArlo de Rui Ue.Oi»
m, promovido pela dUita In.Utul*
cAo o «ob o patrocínio do Dr.
Clemente Martanl, mlnUlro ola
lilti. .......o o Sjú.Io-.

Pnrn o Conitreiio, «rue «erà r-»-
liiaoii. uni., capital nm dia. Ti a
1*0 do outubro prAximi», i» cninls*
•Ao re.olveu dirigir convite e.pe-
elal ao. governadorci do. •:--1...t•»,
solicitando a Indiraçío «lo repre-
iniiiinto'-, tendo taltlMm convida»
oln» ro participar rio ceríame, 01
membro, ria Acarteml» llmillcir.»
rie Plln.ofla, ri* AcidemU Carioca
ole Letras o da. Acadrmla*) EtUo-
doali.

Por acordo feito com o Sr.
.To.ué Montclo, diretor da Hlbllo-
leca Nacional, ser* organUnda por
o"-os.» irimrliv.no iiuioi CXpo.lfto do
obra. s.Vhre n Mngua Portiutneiu.
iu >ede d» Academia Branllelra de
Letras, durante a semana de Inu-
donamenlo do Congrriso.

H«|i±U[=|g
ohtlDcin
00S tl 0 li t H 3
P 0 1 I UII3

Consultas CrS 20,00
OLHOS • OTJVIDOS - .1AR1Z -
GARGANTA - OK FORTÜNATO
RUA DA CARIOCA 8 - 4.« ANOAR
Hora mareada CrS 70,00. D.io» 13

Ai 18 honi. Tel.: 22-36.15

Dr. Joaquim Vidal
OCULISTA — As M H0RAB

/SP
_iiSfe_>r

AUNOANASlOlSMIlOIOimii

CLASSIC
15 fro.f. ¦

I HORA CEDIA NO rUUO
WSIUIUIDOttS t.XCtU:!V0i,

(Só por At.,,-,.,

SEVI S. A.
Mi.li: At. Pu Iihki. UJ S.»*ii.p^

FILIAIS:

RICIFE :Po» ti f>ihjt «n ,,,

¦AHIA :Hn It.-i t- ¦•:,, o ,,

& FaU10:R. (JHiini-ic-•Hi.irI,»

P AlEGRLrR.ca* Artír;-!- i .o :

voga publlcldocí*

York, por via atrea.

CARTAZ DE HOJE
GINÁSTICO — "Tragédia cm

Nova York" (Wlnterict), de Max
wcll Anderson, tradução «lc It.
Magalhães Junlor, com Sérgio
Cardoso, Heyla üenaner, Luiz Li.,
nhares. Jayme Hnrcelos, Sérgio
llrito, Renato Ilc.ticr c outros
elementos do Teatro dos Doze. —
As 16 ,. as 21 horas.

ItAilUMlü JARDEL — "firo-
tlnhos o tuiiarõcs", revista do
(icysa Boscoli, Joracy Camargo, It.
Magalhães Júnior, e outros, com .
Renata Fronzi, Colo- Santana c ou-
tros. — As 20 c as 22 horas.

SERItADOR. 
*-- "Lili do 47*\

peça de Joracy Camargo, com Evn
todor, Kl/n (ionies, Afonso StuarU
André Vlllon c outros. Direção de
Lucilia Simões, — Às lfi, às 20
c As 22 horas.

RIVAL - *A francesa do Ni.rjbt
and Day", comédia «lc Gastão To-
jelro, com Alda Garrido o seu
elenco. .— às, 1G, ás 20 e às
22 horas.

CARLOS GOMES — "O Passo
da Girafa", revista de Lula Iiilé-
sias, com música de »-ftrios auto»
res o letras do J. Maia. Cora
Mara Rúbia, Eros Volúsia. Sllvinó
Netto o outros. — Às 15, às 20
o às 22 horas.

GLÓRIA - "Filomcna, qual & o
meu'.'", de Eduardo Di I-'ilippo,
com Jayme Cosia, Heloísa Helena,
D.ircy Cazarrsi, Arislolcles l'cna c
outros. — Às 1G, às 20 e às 22
horas.

FENIX — "Romeu c .Tulieta*',
do Shakcspeare, cm tradução de
Oncstaldo Pennafort, com Silvia
Orthoff, José Ricardo e N.irto,
Lanza. Direção dc Esther Leão. — '
Às 16 e às 21 horas.

TEATRO DE BOLSO — "Da
necessidade de ser pollgnmo", dé
Silveira Sampaio, com o aulor, i
Luiz Dclfiiio e outros. — Às 21 \
horas ]

REGINA — "Deslumbramento",
de Keilh Winter, em tradução dc
Rendeira Duarte, pela Companhia '
Rulciua-Odilon. Direção dc Dul-
cina. — Às 16, e às 21 horas.

í J2b____L En^-- jfat^pS^^fcr»! 

AIR FRANCE

*.'., mtl fB|M* i F.iipl. Or-.aU. Arfrn,
tina Ou i'rm_-_ „ \i, f,ft/íra ot modtrnot-Coonlcll.lli.il," i/j Ali MANCt. Cn.
taridáttU e tr^uranta — tis o çttt /V o/irt.t
m AMt flANCC, cm a axperkndo tit «tini
df .c ann dt trawxta tio AtitinUcu ¦.¦.!.

rASSAOQIOI m INCOMtNOAS - CARGAS

*lo dt .oneiroj

A».«InBíoneo,257-A . To).4}B8:a

Af.r»COI

ido na Praça Tlradcnfea

revistas. .Si<". aliíítcdo
--. "Passo de Girafa," ioi considerada- por ioda a critic,
como ,m ponto alto do espetáculo. Ecos Volúsia també,,.

MecZJc%ndo inteligente, como 
^^^IsT^atrepresentar. Quem sabe se nao serm uma o, a Rcm .

fl-ron-i» Ápoitas, ninguém sc- lembrou te c.,.pc, imcntai. .

Mas o fato'é que ela já gravou discos,ie canções c estei.o

^%mm^%c°^^!rll __ ^náutica mandar,-.

Alguns artistas, que conseguivt^. rcgtessa,, MMMu
retirantes .. Não falam de insucesso arllslloo, ma,, oi

^StoiC^^adis^ 
sem ^^^rlficlo fó-doo

llO.S'. ('

OS DESAPARECIDOS
Jurnndir Fon»

?oca 6 um menor
de 12 anos, «ir-
fiSo, que esta en-
treguo aos càl-
dados dc uma
senhora, D- Ju-
lia Nunes dos
Santos, residen-
te na run Cai-
r.ciro da Rocha,
n." 23. Era fi-
lho de Hortín-
cia Fo n se e a.
Acontcco que,
sem motivo opa-
rente, o menino
sniu de casa no

seca - dia 9 do corren-
te, c não mnis

regressou. A sua protetora, ten-
do-o procurado por diversos lu-
gares, sem nenhum rcsultnflo, veio
á redação de A NOITE apelar pa-
ra o «carioca-reporter», no cape-
rança dc ser o mesmo encontrado.
Qualquer informação poderá Ecr
dndn poloa telefones 'iO-3187, ou
23-1506, este do Serviço do Infor-
mações dc A NOITE.

t**************t*****te****»*******-***t*t*******t*****t******

CINEMA INFANTIL NA Ali.
Renliza-se domingo, no au«l',ló-

rio da A, B. I., a sessão chie-
inntogrâfica infantil parn os fi»
lhos dos associados. O progra-i
ma, cuidadosamente organizado,
apresentará diversos filmes de
curta metragem, sendo iniciado
com um "show" «lo artistas cs-
pecializados cm mágica o acro»
bacia. O ingresso será feito com
a aprcseiilação da carleir.i so-
ciai.

'.:;•¦?¦. "¦• -imMWâ

Jurnndir Fo.*-

1ÍTJ1
Itfliíí
ção.
se
r.em
seis
gos,

-seja, ao me
tef-so dividido a
vocação paru faquir

t

J
VÁRIAS NOTICIAS

•'Romeu c Julicta" continua
no cartaz do Fenix, com O ciou-
oo ào Teatro do Estudante._ e
"Tragédia cm Nova York" con-
Hniia no tio 'Glnástic. São esses
os dois grandes espetáculos dra-
mátlcos do momento, No Olo-
ria, marcha para as alimentas
representações a traglrcpméala
'¦Filomena-, qual 6 o meu", de
Eduardo Di Filippo, cncer.:td:t,
com grande felicidade por Jay-
me Costa, com- Heloísa Heleno
no papel principal, No Rival,
continua em cerni, "A francesa
do Niglit and Dan", a penúltima
peça dc Alda Garrltlo nesta- tem-
porada, pois a tíllima Será "A
corretora dc imóveis", de Di ST-
iippo, o ator o «uCor cômico :'.a-
liano.

E' esta a última semana, de
"Brotinhos e tubarões" no Tea-'irinho 

Jardel. sendo cm st-.nul-
da apresentada "Olha a boa'.".
iio-d e Interessante revista, com
t.vidos artistas novos, inclusive
O bailarino finlandês Purtr.a l'!o,-
gomodl. Assim, "F.ratUihas o
lu-barões" sc despede, definitiva-
¦mente, no domingo, -Z0 do cor-
rente. Sábado e domínio, será
representada uo Tcatrinho lin-
dei típcçri infantil de Pedro Vo!-
gã e Drmio Nogueira, "A'rzvol-
ia dos brinquedos". No Recr-io,'
co/itMíiia «* aluai- a Companhia

%W

Espanhola Mttrin, Antinéia. Anun-
cia-se, para breve, o hipnotiza-
dor Fassman. , ¦

Conseguiu renovar o agrado
du primeira série dc representa-
cGcs a excelente peça da Keiti:
IVinter, "Deslumbramento",apre-
sentada' por Dulcina e Odilon,
no Regina, com a colaboração
tle Susana Ncgri, Graça Meto.
Josó Guerreiro c Conchit-.i de
Mqfàis'. "Deslumbramento" t ,'
o assunto de um dos melhores
filmes ãà Metro, interpretado

por Joan Crawford, Manjarei
Sullavan, Melvyn Douglas t> Ro-
ber.t Yountj. Em Paris, "Deslum-
bramento" foi representada um
nno inteiro, sob o titulo dc
"Eblouisscment".

Os ensaios de "Apartamento
sem luva:,, no Scrrador, es-
tão decorrendodo em ambiente
dc grande entusiasmo. Na-Jti
menos de trinta, artistas apare-
ecrão nessa nova realização de
Luiz Iglesias, com Eva Todor e
Elza Gomes, como protagonis-
tas. Ainda ontem, o emprc.iário
do Scrrador ft-chou contrato com
mais um artista, Jazícl Paraná,
que vem dc deixar a Comedia
Fluminense c fará, ú-ni dos pa-
pê.is da peça csfuslànta de Jcra-
me Chodorov c Jcseph Ficld.i
quo permaneceu 1rés anos na
Broadwa,/. Os nü.oi.tlos do apure
já estão sentia feitos com os dis-
cos dc efeitos sonoros cspecitUê,

Respostas tto cjúestiondnò

''.%,: tàêsiç ',h;úmérp:*.:<¦-*,v>H:.

l-Urn carro a 00 Kms. por hora faz 23 metros
por segundo, o que mostra bem o perigo do
excesso de velocidade.

2-Os Pneus KelJy existem desde 1894.

3 - O antigo f lacre ou cabrlolé, carruagem puxada
a cavalos, ioi o antecessor direto do táxi modertio.

4- São Paulo está a 526 Kms. do Rio por es-
Irada de rodagem.

5-De 10 a 30... depende, sobretudo, da bõa ou
má estrada, do estado dos pneus, dos freios. Veja
como è preciso guiar com prudência.

6-Em 1804 (24 de fevereiro). Foi construída por
Trevithich e Vivian e viajou de Merthyr a Tydwill,
em Gales, um percurso de çêrcá dc 15 quilômetros.

7- Antônio Prado Júnior fez a l.« viagem de
automóvel entre S. Paulo e Santos, em 1908, ser-
vindo-se dum carro "Motobloc" de 30 H.P.

8-O sistema de estradas norte e sul-america-
nas, que constituirá a Estrada Pan-Americana e
já mais ou menos transitável em toda a sua exten-
são, medirá aproximadamente 13.028 quilômetros.

¦ 
*

9- A "Açlò Dnpla" do Atlantic Motor 011 é de limpeia
o lnüri/ii.-açíio. O Atlantic Motor OU limpa e lubrlllca, ao

mesmo tempo, toldas as pecas
vitais do motor, o que asse-
gura maior Iflrça, mais rendi-
mento de gasolina, mais sua-
vitladc dc marcha, menos
consertos. Na próxima vez
que trocar o éleo, encha o
carter com Atlantic Motor OU.

jf

ATLANTIC REFINING COMPANt*'•OF-"BRÀZl£'

ASSALTADA NA RUA
Apresentando varias conlusiies

pelo corpo, foi medicada na As-
slstencla Municipal, Zctilta Gon-
çalvei Tavares, com 30 anos, ca-
-.'.d.t c residente na run Mnrapicd,
sem numcrii, cm Caxias. Disse n
moça a policia do (,.' distrito ler
sido assaltada e agredida na mu
do Rezende. Contou que, ao pas-
sar por determinado estabeleci-
mento comercial situado na rua
«lo Rezende, entrou para adquirir
sardinhas. EntTUànto Isso. retirou
da bolsa uma cédula dc cinqüenta
cruzeiros. Porém, não adquiriu a
mercadoria. Ao sair do cstahelc-
cimento foi seguida dc perto por
um Indivíduo que, cm frente h
casa n." 07 da rnn do Rezende,
ar'-nlli.il a. A moça rcadu, travan-
«Io luta com n assaltante. Embora
oferecesse toda resistência pi.ssl-
vel, não conseguiu* arrebatar das
mãos do ladrão a importância de
cinqüenta cruzeiros. ApAs n re-
frega, a moça estava seriamente
contundida.

21 anos II
¦ aa 20 anos II

¦ aa

10.30 - RADIO
II.00 - "SHOW
11.30 — PROG.
11.43
11.30

NOVELA
t S OU OITENTA

VARIADO
QUEM SABE?
PROG. VARIADO

12.00 — RADIO OPORTUNIDADE
13 30 - ENIJUANTO O MUNDO GIRA
12.S3 - REPÓRTER ESSO
13.00 - CRÔNICA DA CIDADB
13.03 - RADIO NOVELA
13.33 - BAZAn FEMININO
14.03 - GRAVAÇÕES
17.00 - INFORMATIVO
17.03 — VOTAS E INFORMAÇÕES
17.30 - RADIO NOVELA
17.45 - CANÇÕES ITALIANAS
17.53 - CINE REVISTA
1B.I0 - P°OG VAniADO
18.25 - Dl! PILULINO
13.30 - NO MUNDO DA BOLA
18.43 - RADIO NOVELA
19.00 - RADIOIJVMPAGOS
10.13 - RADIO NOVELA
13.30 - AGENCIA NACIONAL
20 00 - VIVA A MARINHA
S0.23 - REPÓRTER ESSO
10.30 - JÓIAS DA LITERATURA
21 00 - COMENTÁRIO POIJT1CO

21.03 - ALMA DO SERTÃO
21.35 - ORQUESTRA MELÓDICA
22.05 - ESTER DE ABREU.
22..13 - GRAVAÇÕES
92 53 - REPÓRTER ESSO
23.00 - "A NOITE' INFORMA
23.30 - GRAVAÇÕES
00.S0 - INFORMATIVO
00.35 - ENCERRAMENTO

Sá

EM PLENO ANIVERSÁRIO
A CASA QUE SÓ VENDE

CAMISAS!!.

MES!!.
PREÇOS NUNCA VISTOS NA
CAPITAL DA REPÚBLICA!!.

31 - ANDRADAS - 31
>**********************t**************e********t**t*******ets

Dr. José de Albuquerque
Membro efetivo da Sociedade

de Sexologia de Pada
DOENÇAS SEXUAIS DO HOMEM
Rua do Rosário, 98 — De 1 is 6.

Mac Arthur e São Francisco
Xavier

ftJUW

TÓQUIO, 26 (U. P.) — Mac
Arthur declarou «rue toda a hu-
inanidadc deve diriglr-se para o
cristianismo, sc é que pretende-
mos a paz no mundo.

Em declarações feitas por moti-
vo do •MO." aniversário da intro-
duçüo do Cristianismo no Japão
por São Francisco Xavier, o co-
mandante supremo aliado no Ja-
pão, externou a crença dc quo os
conceitos cristãos predicados por
aquele missionário espanhol con-
tinuarão "crescendo c prosperan-
tio", ncpil e em todo o Ext remo
Oriente.

Mac Arthur qualificou dc"grande acontecimento na evolu-
ção espiritual da humanidade" o
ariiversário da chegada de São
Francisco Xavier ao Japão.

Telefone para o CARIOCA
REPÓRTER: 43*3349

Dr. Gílvan Torres
Impotínda — Doenças do nexo c
urinaria». Pré-nnpcial — Assem-
bléia n." 98, «ala 72 — Telefone:
4.-I071 — das 9 às IX « 15 às 19.

Revitalize
Seus Rins
E ¦• Sanlli-A • Po>c:.. . Mi!, ),„n

Nada «avel-tca tinto a. f«,,,.,eomo o ion-i- . ..¦.... • düHomic d?,
rins. Faj «olrtr da 1 • iiriiio. !.«..
(adaa notuaniaA. nerrodUmo, to&ttir<ü
rcrumatlvmo, «ir*, nas costas r tt*
pariu*, olho. cmpiput.iiv, ternojt:...,
inrhi'1.'.'*, perda do apetitr, de f-ntffu,
etc. A r irÁD otstA em q»jQ n_ ttts dt-
vem eliminar ro '. ¦¦ - e toiinu e h
nfio realimin " » funcüo permitem iri
('t-r- Acídoe e toxinas te actinsuUfri
em -t 1 t>:¦¦::,- ¦ • ¦¦¦,. I*m pon» ttmpe
Cyalcx rlimln». n« genr.». «1» ri...l
tOTtaltcendiww. 1'o-çn Cyslcx rm q_,*'l¦rjuer fat-in&cia »ob nos«a garartlít dc q^o -ilivi-iT:. rapidamente. Kiperimeritf-I
hoje rae*ni'*i e Tert mmo ee wntíri melh-.-.
Koeaa gnrnntiti ú eua cinior protelo,

ÇySÊeX «-f-taaili:
CIST1TES. PieUTÉÍ E UDICEMIA

Excursão às Sete Quedas
e Iguaçu

0 interesse despertado por
esse empreendimento

Ksti (Icspcrlnndo crain... irilc
risse, cm nossos círculos socíjí ,a noticia dc que o Touring C!v;i
do Rrasll está organizaudo no. 1
excursão turislien às famosas S.'.o»
Quedas c Cataratas de iRuaçú, n
Iniciar-se nn primeira quinicna da
junho próximo. Os viajantes le»
río ensejo do conhecer c_ipol'.in>
tes trechos dos Estados do 3Jo
Paulo, Mato Grosso c Paraná, n.»
Hzando, ainda, magnífico pai-scia
no rio Paraná, a bordo dc um dus
vapores do Serviço de Navcj., o
ção da Rada do Prats. A exciir.
são durará 16 d Ins para os ipij
partirem de São Paulo, c 18 p'ài'4
os quo embarcarem nesta capitei.

QJ—o^i^l,^. ¦' ......

GRAVATAS?
Compre na casa que só

vende gravatas I!
LIMATORRES
33 - ANDRADAS . 33

CARnnSINA BRONQ0TTESbflnuüalnftPARA TOSSES B
t*******************t***t***t****t****t***t*

VIAS URINÁRIAS ¦— RINS — BEXIGA *

DR. A. ACKERMANN
PRÓSTATA

GINECOLOGIA
ÚTEHO E
OVARIO?

BLENORRAGIA — TRATAMENTO RÁPIDO
DISTÚRBIOS SEXUAIS

Aparelhagem 
^completa para diaanoSe o tratamento das doençaa

doB órgãos gênilo-urinários. Exames no Laboratório para cenbSlo
do crura. Trata pelos irrocessos empregados naa clínicas do Boillin.

Viena, Paria - New York
Da* 13 às 19 horas — RUA URUGUAIANA, 24 — Tel,: 22.S44Z***™***"*********************+*******************************t*****,,*,t,t04tt4^^^

,

EM CONTATO COM OS XAVANTES!

Incursão da F. A. B. nas selvas"'de Mato Grosso

0 PRESIDENTE DUTRA NOS
ESTADOS UNIDOS '

•
ESTREOU 0 "BALLET DES

CHAMPS ELYSÉEr
*

NOVA VITÓRIA DO ARSENAL
Sensacionais flagrantes do prélio

•
EXPLOSÃO EM GERIGINÓ!

Dez mortos e 45 feridos no
tremendo acidente

•
MATARAM UM ASSASSINO í

600 tiros disparados outra o depu
tado Tenório Cavalcanti

ustrada Hoje, Cr$ 2,00
<t^'*'-o^~'-feii*^*^S'»~tlSK^^

\\*r



jS VENEZIANAS PAN-AMERICAN
UÜMUIT- SÃO DECORATIVAS

AS VENEZIANAS PAN-AMERICAN ALUMUITE
DESVIAM E CONTROLAM OS RAIOS SOLAREf

A NOITfi •*- Quinlit-ícirn, 26 dc maio dc 19.9

SÂO LEVES

PAOINA 7 - -

J^^2^SSmWm^m\^mtsttm9

»/3 00 PEZO DE UMA
VENEZIANA COMUM

SÂO FÁCEIS DE LIMPAR magníficas para:varandas;
FABRICAS,LABORATÓRIOS, ETC.

IMPORTADORES E FABRICANTES AUTORIZADOS PARA O RRA

ORÇAMENTOS E SUGESTÕES A DOMICILIO

-*...;¦'-' y^jy-j^j I ' \ ' ' I" ^H ST«É^^^^**! - ^*- ""T"7.r"j*" ' J V. í^sfef^B"'*. 1"" ^^^^ ^ ^^B *B ,?•

^^L*íf sS-^! -»•*¦*:£1** »¦¦¦ iJ*jJÉ^lj~2*^3^^*«ijj^V. ¦ ^B^^^h** *í «-'^í*''.'-"" *i_rT'~»*-*~^ . ¦ ¦¦» ,^" _^.^B^BbN-»-»«ÍÍÍ^~«ií.-'¦— If*¦¦ KA

s" SI VAI Ja^^jp-J RUA FREI CANECA, (01*103

«-» 32-5410
FABRICADA NAS COKES: — llrmiro, pérola, aniludo claro, nxul cicuro, cima .luro, omarolo, verde alface, vermelho, venlr* musgo, ro*,*, chocolate, anil céu, prato -—— VENDAS DIRETAS SEM INTERMEDIÁRIOS
tt^,tit************e*e******************************é**********************tt******t**********************^

Preso o "Lampeão do nor
deste mineiro'

%** *-°n-ffl$ k (0i t\t4sWmSr\i\\,Tò:

Inaugurada a Exposição Agro-Pecuárla de Gurvelo I
IJRI.O IIOniZONTK, 90 (Da •,.•-• rival >l« llrlto e Slha. Ulrclorrumai ilt» A NOITli) — i:,mi n iin Central tio lir_»ll. lom-doro*.-trr.en.*' dn» Sn, Amcrlco Olan»|clopulados c fnitrnilelmr. Inauttu-

Riclier, em-1 rmi-.*.c cm Ourvcllt, » li).* líxpr.»
 "'' •,c"er''1 »«--'«W0 Afiio-1'cc..'.h e ll.tliulr.al.

ílfiT mineira, no nxunkiplo •,*************************************************************
üSnU Warla da Suais**., n ls-\wo. lnm%Zto ftfl^-»-. J« DlitírMòi «»»,i».l« — via. ml-
íüirílIirrillti.OvIdli.Na/nrí. Il I, V llJllfll W*) íí P fi íí fi nArUr. - filncnili.Rla — Slfilli
Tir'-' ""ft"»* «-""'"Tido , l|| JlS|m 5? Út-íj-rj I "I. „..,,,,i., t .,,., r,,,i,l.

jJJo "Lampeilo do nordeUo mi», "" f ¦"" 
„"™~T.T* .QnlUndiy -0. •.•/• andar - Du •

¦itlro'*

^>-^.l^.^,».>..« .¦»¦¦>. ¦*¦•*»"> *-*¦***¦ 4

O ALUNO N° 1
(Clnssificação feita de acordo com o resultado

dos exames finais de 1948)

I &• 12 i ii.i-, 11 .'i-, 19 li,,,,-,» — TH: '-": .;«.'.i

lHte*tn***i******'*e*****»**********e***e************>*******************************c)e**
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Festa de Gongraçamenlo
dos "Dragões da Inde-

pendência"
De conformidade com a escalaomanl/ada pela 1.» 1 .«gi.it» MUI-

lar, «cri i'-.iii/.i.i.i no dia M de
junho projtlmo, nn 1.* Ilrglmrnloii.- Cavalaria dr t.u.u.l ¦ — lira-
«õei da Independência — ti Púlfl
tio CnnKracamrnlo, a exemplo ito
rrue foi feito no nno podado nan
diversa*, nni.l.uli- regional», e Jáiniciado no miartrj do .'I.* Ilcftí»im ni.. de Ini.i.it.u i.i, ¦ i ,;i i.i.. cm¦São (innçAlo. Vário*-, onrpos da
.rop» ,1., I,« R. M. foram convl-
dados a participar dai provas des-
portii.is que «erão levadas a efei-
to naqnele dia. O comandante do
l', mini 'ii!... coronel .landir fiai»
vão, está Irunando Iodas as pro»videncias visando o maior lirillm

rTocuro re.wví.í sr-"-.*, prooicmas sem perda dc tempo — COMPRE SEM
< .£iRO — o scu credito já existe nas seguintes casas:

ARTIGOS FOTOGRÁFICOS1
| CINEMATOGRÁFICOS ;

ais pERDICAp - Rim 7 de !»•*- > A ciitmiiia

INSTRUMENTOS
MUSICA

DE

I.llZ VERO DE FREITAS DAMAZIO — 1'rlmelrn ano do cur«o
técnico dn Instituto S.-ni.i Itosa; IIKI.KNA llll JESUS KODRI-
(«1'KÍ1 — Terceira série ginasial tio f.luáftlo Vnsco da Gama-,
AFONSO AUGUSTO M. PENA — Terceira «érle ginasial «A-j,

dn Colégio Santo Anlonio Maria Zaccaria

A catástrote de Alagoas e a Cruz Vermelha Brasileira
A Cru» Vcrmellm Draiilclrn 13o

lnno leve noticia dn catástrofe que
atingiu o Kstndo do Alagoas, cn»
ilou o seguinte Iclegrnma nn Sr,
Kovcruador do l-.stailn. "Ci-uü ¦'¦:>
mrllia llrasilrlr.i. Informada cxteil»
sSi> calamldiitlo ntlngiu solo «Ia»
gonnn causando grandes tlrvastit»
Vücí perdn centenas vtilns preclo»
sas, manifesta profundos scnl!»
mentos c comunica vnssfneltt <|uc
*e***********f**tftt*f*e,fr*r

DEPÓSITOS GRUMEY
GUARDATUDO

F.m Motafogo, I.npa ? Cais do
Torlo, com pátio. Tel. 4'1-ISj'I

cslA preparando socorro» em ms»sallios, roupas c outras utilidades,
remeter via aíre,-», dentro suag per»silillfdndes (Im minorar nUunt
iiukIh silunoio nossos IrmSos fia»
gelados Intempérie eatnslróflciis.
Cordiais laudaçoci. — fa) Dr. VI-
valdo I.ima Filho, presidente".

***e*ne*n***te*tt*enntt*n
possível da Festa ile Congraça.

Cinema? I.cia CARIOCA

No Club de Engenharia
O Conselho Diretor vcuiiir-se-íí

em srisão entraoidlnaria, »„li tx
prrsitltncia dn engcnlielro !'.!!.,
Passos, hoje, As IS horas, com t\
seguinte ordem do dia: !.«...: • •
das normas dn concorriiicla poi'administração contratada dnsobnu
dn nov.i sede do Cluh dc li:::.', t»
ria. iincuto em ina unidade

Jí ***t*****4**t**tteee,eteiretttutettre,.--*•>,,te»ttttitttrtrtttttt,tiitttteetmt,,,ettett .'-.

A EQUIPE N.° 1

r.Bbro. I»7 - Tel. ,2-,89. — Ma-
te/laia.' ícm«*ns futosiiificoa em |•;eral

CREDIÁRIO

CRÍDITO PBOGRESSO — Uiin da
(iiiots 51. Tel. 22-8162 — Com-
pre por nosso intermédio o» ar-

li-'-» de que necessitar

CASA ISIDORO — Venda» a pra.
t» um liador. Rádios de diversut,
mrcii. Crand» estoqne de Radio*
pilha <¦ luz ürvão de Alfaiataria. I
r.oopn >oh-medida. Confecção de
frlmeits. Ru« I ruz-iaiana 3D —

Telefone 23-4-117

DE PRATA - Itua, poilPACarioca, .17 — Instrumentos' •»*-''¦'r-**»
música cm i:i-ral. ltárlius, Ti

Irolas, discos t ele

JOALHERIA

RÁDIOS -— REFRIGERADO-
RES -— BICICLETAS —¦
MAQUINAS DE LAVAR!

ENCERADEIRAS!
!ci\. ÀtJTO COMERCIAL MEU-!

CURIÓ — Av. Mli, IVçanha 26-B
I — Tel. 22-1610. Uma organização

para servi-lo a prazo ou â vista.

(Alunos t|Ue.. conjuntamente com oulro», obtiveram
imliis nas séries indicadas)

»a melhores

JOALHERIA RAfBAEL — Rua
S. José, 43 c Carioca, 71 — Jóia»
relógios, liijoutrri.iM o artigos

para presente

MEIAS E BOLSAI
CASA MARTüRIE — Carioca, 11
— Rolsas, Meias Njlon, Pro-1'í
o Calcnnhciran S.J.O. cconontl'

gani as suas meias

RELÓGIOS

CASA MASSO.N — A casa doi
dons ,elogios desde 1871 — Ven-
das a prazu st-m flador. — Roa
do Ouvidor, 91 - Tel. 43 2112.

C A H I O C 4 pertence aos''fatis" do cinema e do
rádio

(¦¦y:t l i\•"/¦!¦«¦ \ :¦.:¦¦.¦:..yst ,4 -. ... , ¦•:-.-<. ¦ .;, ¦:¦¦:-.¦ J.-^V- --.^C

,V. D.: — Puni maior facilidade, apresente no ato da compra, uos estabelecimentos uij.ii
wíiíiciuí/&j, o titulo desta seção: "COSIPHE 4>t.ll ÜISIIHIU O".

HM******e***************ty***************e***e**ee****e*****e**e*e*ee*e*****************e**

Comemorando a Batalha
de Tuiuti

ilBCn-T. 2G (Serviço cspe-lal
is A NOITE) -- ne.-ilizcu-se a
teriinínia da entrega da medallni
.!? prata ao expetlielou&rlò Ali-
¦lias Pr>.,:-.oa I.iinn, polo genoral
titicrk-aiio Fn>ire. no transcurso

da data da Batalha do Tujuli.
0 14.* R. I. sediado em Afo-'idii, transferiu o desfilo paraonlro dlu, devido à caláslroíc do

(itilrlnó.
¦ti*t********************-*tt****e******-******e*^*************

NOTICIAS RELIGIOSAS
Ascensão do Senhor

Celebra hoje n cristandnde umn
das suas festas mais expressivos
— á da Ascensão tlc Nosso Se-
nlior .lesns Crislo ao céu. Após o
sua Rcssurrelçilo, o Divino Salva-
dor ainda permaneceu na terrn,
dando suas ultimas instruções aos
discípulos, uos quais comunicou
que era necessária a sua partida,
a fiin dc que pudesse enviar o
Consolador, o Divino Espirito

Clínica Especializada de Penicilina
Blenorragias e Complicações

DOENÇAS SEXUAIS DO HOMEM
Prostatites - Cisto - Bexiga - Impotência sexua!
Tratamento rápido c positivo pela "PENICILINA",
sem prejudicar ob afazeres dos doentes c sem repou-
ao. Tratamento da síiilis om 15 dias, por processos
empregatloB na America do Norte c com exame de
laboratório para comprovação da cura. Tratamento
da ROUQUIDÃO — AMÍDAL1TE •— CONJUNTIVI-
TE — TOSSE — SÍNUSITE — BRONQUITE —•

ASMA e CATARRO CRÔNICO, por meio dc

Injeções — Pulverizações — Inhalações: e Nebulizações de Penicilina
APLICAÇÕES ELÉTRICAS

Consulta: CrS 50,00 Co ns u I to ri o: KUA ÁLVAROALVIM. 31, ã.o andar S/502. Tele-
HD MA\1-TI?IDA tone 42-11BB. Edifício Metropoli-lia. MUiN 1.ÜJ.KU '«*"»• ^afio,„o'i,rõramrlc d0

U*utt*e» > *+***»**»»*+*****•**++*****************
.BRUSQUE (Santa Catarina, 20Serviço especial de A NOITE) —
Sm ter a Justiça do Trabalho
indeferido o pedido de t!lss'dio«Utlvo, 4.000 operários das in-«Mirins testeis Iniciaram a gre-
JS; paralisando o trabalho em¦'ms as fábricas.

SION DIVAN — Terceira sórlo itinasial «C», turno da tardo, do
Colég-io Batista; ECI KIKMINO — Quarta série ginasial «B», dt,
Colégio Batista; ESMAR DE ALBERNjVZ COELHO — Segunda

série cientifica, turno da noite, do Colégio Batiiía
t**+**tt****e*t******t*+*e**it**++*t+t***t****t******et*4****+

Perfumes ZMOTâ
VENDAS A VAREJO

Rua Senhor dos Passos, 29
Esquina de Andradaa

Todos os perfumes mundialmente
conhecidos a preços módicos

to****************************************** *****************

Jp \ cauzEiaos v

Santo. E no monlc Olivelc, pas-
tados dias, com o seu corpo Riu-
rioso, nacctidcu Jimlo ao Eterno
l'nl, dizendo aos discípulos: '"ItU^
e pregai o Evangelho a Ioda a
crlalura. Aquele que crer e fór
batizado será salvo: quem não
crer será. condenado.''

Santos do boje, dia saniificatlo
de preceito: Felipe Nerl, Kclicis-
simo, 1'rlsco, Eva e Mariana.

Missa dc amanhã: Duplo, bran»
co. Missa "In médio", oração
própria, i.* da Ascensão, X* tie
São João, papa e mnrlii; credo,
prefácio, etc. da Ascensão.

A vigília eucaristica
do clero

Efcluar-sc-á dc hoje pari ama-
nhã (26-27), no Santuário Naciil-
nal do Coração Kucaristico de
Jesus (matriz dc Santana), a vi-
gilia adoradora ao Santíssimo Sa-
t-ramento do clero desta arqultllo-
ctse.

A Páscoa dos motoristas
Ilcalizar-se-á, hojo, dia tl-a

Arcençfio de Nosso Senhor, na Ma-
triz do Divino Salvador (Piedade),
durante a missa das 7 horas, ce-
lolirada por D. Jorge Marcos Al
Oliveira, bispo chofer, a comu-
nhão pascal dos motoi-istf:! e con-
dutores dc veículos, em geral.

Após o café, -ser;, ciada a bon"
ção (los automóveis c mais carros,
estacionados em frente e nns pro-
ximidades da Matriz, scguir.do-s*;
imponente procissão de carros,
com n imagem de São Cristóvão,
padroeiro dos motoristas.

O vigário, padre Benigno Jtunch,
S. D. S„ convida todos os mo-
toristas católicos para a feslivi-
dade, mesmo fazendo a primeira
comunhão, preparados pela confl;,-
são sacramentai.

A Páscoa do Colégio
Militar

Haverá, boje, dia 20, no au-
ditório do Colégio Militar, instru-
ção preparatória, das 11 às ll.oO
horas, e da3 17 às 18 lioras.

As confissões serão r.o dia 118,
sábado, no auditório, das 11 às
22 horas.

A missa e a comunhão pascal se-
rão domingo, 29 do corrente, às S
horas, na praça Tomás Coelho. Du-
rante o santo sacrifício tocará uma
banda militar, e os alunos entoa-
rão cânticos, sob a direção do pro-
fc-ssor Ernani Bastos.

O capitão, padre Alfir, capelão,
espera o comparecimento dos ofi-
ciais, alunos e suas famílias na me-
sa eucaristica.

Uniformes: Oficiais — dia mar-
cado. Alunos — túnica branca
c calça garance. Civis — traje tio
passeio.
Páscoa dos antigos e dos
atuais alunos das escolas

superiores
Promovida por Dom Jaime dc

llai-ros Câmara, realizar-se-á no
ttin 5 dc junho, rioniin.Kn*do Espi-
rilo Santo, a tradicional "IViscoa
dos antigos c dos atuais alunos
das Escolas Superiores".

A solenidade será, às 8 horas,
na Catedral Metropolitana, sendo
celebrante da missa o cardeal; é
havendo após a cerimônia pequena
prática.

COM QUE ROUPA!
Podeis escolher à Tinturaria

.-\li,.m-a. rua Visconde do Ilio
llrnnco 12 Telet-ine 22-aãül rem
milhares de costumes, calças e
paletós dc cascmlia ou Unho, com
pouco uso, que Ibe vende quase

graça.

ESPECIAL OFERTA DE INVERNO !

UM MILHÃO di
RETALHOS DE CASIMIRAS

para vestir todo o Rio!

J. fl. GUIMARÃES ft Clfl.
ANDRADA5, 9» (ESQ. AIFAND.GA)

--i>.

Idéias
brilhantes

«1780 - Eletricidade na»

pernas de uma ra-famosa

experiência de Galvan-tiuc

;rmiüuaVoltaid^ar• 
r*m»ira Pilha ^''^* r-

*********************************** ****************

28-3316
MÓVEIS ESTUFADOS, CORTINAS, PASSADEIRAS
Reformas em geral — Orçamentos sem compromisso

MONTEIRO VARÃO & CIA.
RUA JOAQUIM PALHARES, 79 — FONE 28-9916

DOR DE DENTES?
USE

ÍIIMUTO
CARIOCA pertence aos |"Jans" do cinema e do

rádio

^e^e********************************************************

A força positiva mulher
A mulher tem sido, desdo os

tempos de Adão, o maior moti-
vo de encantamento- para a vida
tio- homem.

Onde quer quo ela esteja, es-
tarão presentes a graça e a be-
lcza que, irmanadas, seduzem c
enchem a nossa vida de alegria
c felicidade. Km última análise,
a mulher será sempre o clolt-
motif:> da vida do homem, a for
ça positiva de todos 03 seus atos.

Mas tudo i-sso se transforma
quando a mulher não so hpre-
senta inteiramenta saudável. As
filhas do Eva, com suas fisiono-
mias abatidas, sem aquele sorri-
so quo encanta o seduz, perdem
todo o seu poder de sedução e
encantamento. E a maioria delas
anula a sua força positiva durnn-
to três dias cm cada mês. No
período dns regras, sofrem por
desconhecerem o mais perfeito re-
guladur dá eficácia absolutamon-
te comprovada: ~- UTEKCOIiINA.

UTERCOLINA é um tônico uterino
o sedativo ovariano c que corrige os
desvios da função do útero e ane-
X03, tanto na ausência como na
escàsse-/, ou excesso- UTERCOLINA
ó um produto do laboratório Jc-
sa, vendido cm todas as farina-
cia c drogarias do Brasil.

Distribuidor: Cia. Química Dis-
tribuidora Carlos' de Britto. Rua
do Lavradio, 178-A — Rio.

1879 • ¦Ed.stm

inventa a V^mó'
n tampada incan*
descente dc uti*
lizacao prática**;
a ideia roa» *•.*•'
lhante daHutória.

Hoie -Aperfeiçoa*
da a ideia dc Edison

Jx\ General Eleetnc
asPín,padasG.E.sãoíc»*

tas no Brasil com os n
ihnres materiais c com

Tm«S.mo cuidado P-a
proporcionar a melhor

lua com o mínimo dc
energia. iprc

brilham »«<•!-•

Tenha sempre r/a

pode confie»" "*
reserva alguma,
lâmpadas ***'¦'

.vvíÜ**,

MOVEIS
LEÃO DOS MARES

Coloniais .'uMicos e /antasia
Os mais belos, originais e resi»-
tentes — Oferecemos as melho-
res vantagens o vendemos scrnpro

por menos.
Dormitórios Cr$ 1 200,00

Novos modelos de Salas reclame
1:800,00

AVENIDA GOMES FREIRE. 61

OUÇA Festivoís G.E., às ias. feiras as
Repto aos Enciclopédicos, às 3as. feiras à

í,

20:30 horas, na Rádio Ndcionaí, Rio, ».
s 20:30 horas na Rádio Cultura, São Paulo.

**************************************************************4*Mi

DR. WALTER BARBOSA
Cirurgia — Tranmatolojia

Av. Rio Branco 277 - S. 705 — Ed.
S. Borja - F. 42-C770 - 4S-23I6

tt***

Prof. Renato Souza Lopes
Doenças: Aparelho digestivo.

Nutrição. Baios X — As IGÜ lis.
México, 93-2.0 _ Tel. 22-7227

***********************ef**t**te*************

y*****************************

.0 Perigo dos Xaropes::
!; E' um gravo erro tratar umd<>
I'tosse ou bronquite usando um,;

xarope quo apenas acalma ajj
tosse. ]|

O remédio cientifico para as,,
toH6cs devo tratar o motivo daj
tosse ou bronquite. ;;"FIGATOSSE 

é o método ra-«,
clonal para o tratamento das,;
tosses e bronquites por con-Jj
ter extrato do plantns quo são;,
benéficas ao aparelho respl-,;
ratório, e extrato de fígado dç?
bacalhau que como sabemos é;,
o maior fortificante dos pul-.I
mões. <;

O uso de FIGATOSSE lmpe-J;
de os resfriados freqüentes o,,
fortalece a organismo contra,;
as fraquezas pulmonares. ',\

MalorcB esclarecimentos es-J.
crevam para a Caixa Tostai,!
3 Ofil — Rio de Janeiro. 5******************************

ÚNICA AUTO ÔNIBUS LTDA.
mO-PETROFOLIS

Telefone para o CARIOCA
REPÓRTER: 43-334S»

ÔNIBUS CO-
EXPRESSO DELÜXO MERCIA1S

___ DtT 
Petrópolis

Partidas do Rio.,, .. ^, t
Via Quitandlnha o •« g» •• -g

(2 .» <*<
im g o js *3 S »

*J -B»11* '? et

II mi -si 11 *3§^ m*
cY wp*  

6 00
7 00 7 00

S 00 3 15 - 6 45 7 00 8 00 8 00
9 00 9 15 7 45 8 00 9 00 9 00

10 00 10 15 8 45 9 00 10 00 10 00
11 00 11 15 10 15 10 30 12 00 12 00
16 00 16 15 14 45 15 00 13 00 13 00
17 00 17 15 15 45 16 00 14 00 14 00 '-,

18 00 18 15 16 45 17 00 15 00 15 00
19.00 19.15 18.15 13.30 16 00 18 00

17 00 17 00
1800 18 00

¦«-¦-¦•|t-**-J*WSÍW**^^

"As necessidades vitamí-
nicas do brasileiro"

Conferência no SAPS, do
Prof. Costa Couto

Prossegue com êxito, atestado
pelo número de pessoas que tem
acorrido às sextas-feiras ao Au-
ditório do SAPS, inclusive mé-
dicos e nutricionistas, o Curso de
Conferências sobre temas dc
atualidade 110 campo da nutrolo-
gia, promovido pelo major Um-
berto Peregrino, diretor daquela
instituição de previdência.

O Curso foi aberto pelo Prof.
Gilberto Vilela com a palestra"Idéias Atuais sobre o Comple-
xo B em Nutrição".

As segunda e terceira confe-
*******************************************<

MOVEIS PARA
ESCRITÓRIO

Rua dos Andradas 51. TeL 43-67S7

Cinema ? Leia CARIOCA
rências estiveram a cargo dos
professores Rubens Siqueira a
Castro Barreto, que falaram, res-
pectivamente, sobre "Substânciüs
Antagônicas em Nutrição" «"Educação Alimentar para o Bra-
sileiro".

A próxima palestra da serio
programada será realizada ama-
nhã, sexta-feira, 27, às 18 ho-
ras, pelo Prof. Costa Couto, so-
bre "As necessidades vltamíni-
cas do brasileiro", sendo franca
a entrada no Auditório do SAPS,
situado à praça da Bandeira»

UM [RINDE PARA A SUA SAÚDE

[iHO TE.U--FA2.ENDA
TERESÓPOLIS

Presenteie-se com um fim de semana no Hotel São Moritz
IDEAL, 1'AUA REPOUSO VERANEIO E FÉRIAS

Preço especial para casal ... Cr$ 620,00
" solteiro.. Cr? 360,00

(COZINHA DE 1.» ORDEM)
Reserva de apartamentos c informações o

AV. ALMIRANTE BARROSO, 97-20
Tci. 42-0536

¦I
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COÍRANÇA P. BANCO, aó com oíd.m d. mÊ»T
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r.dido, ao opio. do iNTtmoR "jL&
Av. Ernimo Brago, J7/"-13.* and. Sa. 1MJ A*r
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~ A NOITE - Qtilntr. íílrfl, 26 dc maio dc 1949

0 AÜDfrall TRÁGICO Dl GfRIONÕ
0 ministro da Qucrra a^rn-
tlccc o auxilio tln F.A.B. no

socorro ús vítimas
l'or molho t|

*co «NOiooAvn wour
'.«..«.c,$ «j, C(, d.c;,,M,i MM,m

•ATIIIA tOCHÍOO l«T«A.fC„. tJOUOA
|J 'n.. d. w 3J0.« p„ cri Jy,.„*"> .. . Cr| «I0,»o _ Cfí éAlZ

MTOtA CHAIMA .OUOA Of IUXO33 Nco. t. C-í í«o,,a p., c,| «,,D

.. »a,f> IÍI.OO n çfj 357 o-IAIHia COIOMJO EXtlAFOírí 
'

OS «ECOS ACima^nciuea, esTANTÍ|
AtUMlNIO AVvíso. VASifOAOE

FFJIVEDOII p. IflTÍ, «OOlfOO. N.* 13
d. &$ 38,oo , pot Cri 27.0.
PASSADO» p. ARROZ ROCHf DO N4 M

d» Cri 33,ax,  por Cf$ 2-«.oo

ENIKGAS NO DOMICIUO, SEM OESPKaS

. i a .. -., i , prra.ado» »«, vlilma» da recenle ca.Uítra.fe ocorrida rm Orrlclnta, Omlniatr.» «Ia (iuerm dlrl-tlu ao lenrnte titlgadrlro do Ar, Armando
1 rompo-A»,»', titular da paita d\Aeronaiiilca, uni nflrlo em qu.*inanlfrttA »ru rrcniiherliiirnii,
aiilirllaiiilo, ainda, .rjam n» uni¦?.. -'I. . : . .:¦¦ rxleiiilvn» «n ne».
»«aal «jue contribuiu parii o 8o«*i,r.
ro a toda» a* vlliiiu-.

íi eana-dlrnte do (rneral Can-rolKrl Pereira «Ia Coili cMa raMdo no» ¦•fuInUi termn»i "r,*. inhn a honra «le mal» «ma »v«vir e -o. ii.-..,. para le»lemii.
nner o meu r»ronhrclmentf> nela «
efica* rooperaçio de V. Kxcla.
ante ai ncctuldadrs do Mlnlite.rio d» Ouerra.

Infellrmente. drr.ta feita, o»
mollvoi «ilo hem diverso»! daqn,*.le» « que rnm freqüência tcnln,•nc dirlfido ao Ilustre cnieg»,

Qnero me referir, agora, an nu*xlllo protlmoso qm« „ im-ji/i
i .".:..¦. da 1'jcnl» de Aeromliitlca,
doi Afonso», prestou »o» frrldu.
ro lamentável .!¦ ¦ dn Cam-
l»o de Inatruvaâo de (irilclnò.

A i.ir- «c/„ com qur ata-nderam I',

tado fsljla nm* Intervencíio tm»--
«ilaiN foram de molde a evidni«
ciar, i.i ..» uma ver, a capacidade,
a '¦ ii- .... . e o elevado r»pli.l»
«U- lolldarieilade da» «íue nni.ll
• nem o renomado irrviçn mediei
da Aeronáutica.

Uurro, tnian, tr»«rr a V, Bxcla,
ni meu» ...¦,..,. nu. ... ¦ imitia
cordial» t multo «liicrro», prdln-
do que ni iranimiiA a<.» qur tão
il-dieadamrnle fonlrl),iilr»m para
minorar o lofrlmrnlo «Ia» viu-
mai «Io rrfrrldo tiessatrt-.

Aprovrllo a ep«irtunld»i|fl pari
rrlterar a V. Kxcla. meu» pro*
teilnti de estima o conuidctaçíi,»"

ímiui.
,-..* Co»*V>.«***»ct''CM
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CARIOCA pertença
ai vitima» e a eficácia ,lo«",»'. 1 

é7<"M" *-»<» rinemn o
corroí pre.tadoj Aqueles cujo ei» rárliu
*vt**+*^t-t+*t+ét+tt*****tt^t4*s+*tt-**t****e.
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Esriíuiu n. riíCuiEito

O CONVITE DO CANTOR
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nal, ladeado por Carlos Galhardo
c Sr. Ivan Meireles, representan-
lu do Departamento Comercial
da I'RE-8.
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A .NOITE IU.-STW..*,U.*a, » rcciit»
em mircantc» rc|jorla*,eii«ífotográfica».

"Prêmio Nacional deli
menlação SAPS"

As inscrições serão encer-
radas a 31 do corrente
Continua despertando viva ia-

tçrdsse nos circules mádicos o
científicos do pais, a conqnisla
do "Prêmio Nacional do Alimon-
lação"', instituído pelo SAPS co-
mo estimulo à produção eienli-
fica brasileira no campo da nu-
trologiia.

O mesmo aconteceu o ano pas-sado, quando o prêmio em aprè-
ço foi conferido ao livro "Pro-;
hlcmas Brasileiros de Alimenta-
t,-ão", de autoria do professorFrnnltlin Moura Campos, cale-
driítico de Flsiblogia da Cnlver-
sitiado do São Paulo, classificado i
eni primeiro lugar. As inseri-'
ções para o Prêmio de 1949 se-
rão encerradas no próximo dia'11 «Io corrente, jã tendo sido cs-
colhida a comissão que devera
julgai' os trabalhos apresentados,
composta dos professores Flavio
Migucz, catcdr.ítico de Nulrolo-
gia da Universidade do Brasil, c
Franklln Moura Campos, da Uni-
versldado dc São Paulo, o Dr.
Armando Peregrino, chefe da Se-
gâo Técnica do SAPS.

As principais condições para(¦sse Concurso são a» segttinles:"O Prêmio serã atribuído a nu-
lor brasileiro de livro publicadono ano imediatamente anterior-,
ou tle trabalho inédito; só serão
admitidos a julgamento livros de
mais dc 100 páginas e trabalhos
inéditos, cujos originais, datiio-
grafados em espaço 3, papel du
llpo oficio, também apresenta-
rem nquele limito minimo do
páginas; a inscrição será feita
mediante carta do autor dirigida
no dirclor do SAPS o áéolnpk-
nhada dc trCs exemplares do tra-
halho a ser inscrito; é faculta-
do o uso dc pseudônimo, deVen-
do, nesse caso ser venviada a iden-liílcaçãn do concorrente, em en-
velope lacrado a ser aberto após
o julgamento em presença d03
interessndos; a Comissão Julga-
flora scrâ composta de três mem-hros escolhidos pelo diretor do
SAPS, entre cientistas de reco-
nhecida autoridade nos proble-mas de nutrição humana, éendo
irrecorrlveis as deelsfics da mes-ma; os originais enviado» a con-
eursjo poderão ser devolvidos aseus autores, sempre que iates o
solicitarem até 60 dias após ò
julgamento; o "Prêmio Naeional

» nnexinni *""" ?** Alimentação SAPS" c* do va-e ROSÁRIO) lor dc Cr? 25.000,00.

0 medo de se alimentar
Oc alroze» sofrimento» produtido»

pela» perturbaçõec do aparelho dl-
•.'¦iiii. e rnnafriurnit* prl»io de ventre
trazem ao enfermo nm ettado de lior.
rirei» lefrlmrnto». ronhamlo-lhe encr.

gl«» e inr-rnir, os prazeres da rida.

00 WDE MOSS
removem deade o primeiro momento i. t»u*aa anulando lodoeue cortejo de padecimento». Mceneiada» pela .«ande IMíhllc»e indicada» no tratamento rt»s anglo-colite» I'rl«ao dc ventre e•aae mnnife»taçõen.

as ruus

rjt» foto, tirada ro »«o «, te,.
nolf». tmOt te acham r*™>,!j?„

Foram entreguei ontem »w»wfiS8
à cidade as novaf instalações
de Martins do Amaral, Comércio e Indústria, S. a,
À sociedade carioca, ao comercie e à indústria, o nosso agradecimento

O trabalho de quast meio século, sob o lema de bem servir, facultou
à nossa organização a experiência que a elevou a uma posiçSo de
destaque no comercie do Pais. A todos que, durantf* esse tempo, co-
laboraram conosco - Fregueses, Engenheiros, Construtores, Fornecedorei,
Representantes e Auxiliarcs - deixamos aqui consignado o nosso mais
vivo agradecimento c convidamos para uma visita âs nossas exposições.

mmm oo mmi, comércio e indústria, s. i
Rua do Assembléia, 11-A «11 - 2.* Pavimento

***e****»************t***e************i»f***f***+m******ct*nttt*********,,,,,,. ,,,,^
i.MPintEZAs no sangue

Elixir de Nogueira
ALX. TRAT. DA StFILIS

COLUNO MEDÍCR
, Aparelho para armazenar^^s^eteetttet^t^^t^t.ttt^t^ttt^^ ^ 

^ ^ ^^
Us médicos ilti Universidade tle

.\iur.vl.«ntl acabam dc construir
, um aparelho mediante o atunl os'$ futuro-, explonidorcs polares po-

licrão armazenar o calor do corpo,
O organismo humano, em vir-

ludc «Ia respirai.-ão, liai baixas
temperaturas jerde
tio seu calor.

likpcrlínclai
temperatura de 7U sii»us Feire

jâ-aSMOi. ' jflMim i«WÍ ¦m!»V«Ha'3 RB'"- TTvÍp ' WMÍ

UM -àH Ij,»»V ^BSfetrlÉJak. tS *Ct\ 4Ta*l^U»*KW Vw99

:dc' dc ,*l(l a 40' íé ! ^»Z^S
realizadas numa [)* 7 '

temperatura de 70 graus I-are-f, »e*\P
nheil. muito mais buixa que a ; \f »\ 9"J7
iiuc geralmente se encontra sobre ; ?J'.- ' JF

'^iM
fia* •»-•

Carlos Galhardo, intlisentlvtl-
mente, é dor, cantores mais po-
pularei, dos quo contam com
major numero tle fã!;-em lodo o
Birasll. Suas audições são tias
mais ouvidas c nelas ressaltam
óbom gosto do cantor na sele-
ção do repertório. Desde o seu
aparecimento no rádio que Ga-
lliardo vem aprimorando dia a
din a escolha das melodias, liaio sucesso crescente c constante
do suas audições, que são ver-
dadeiro convite aos que gostamdc. ouvir a música popular tio
Brasil' A partir do dia ti do
junho vindouro, Carlos Galbrir-
do estará no microfomo lia há-dio ISaclonnl, todas ns segundos-
feiras, às 12 horas, cm recitnis
que -serão prestigiados pela SA-P AT ÁRIA MORENA, o acredita-
do estabelecimento da Avenida
Passos, -í'l/25, onde o "slogan"
ó uma sentença; "è proibidovender caro". Na foto, vemos oSr.Antônio Marra, proprietárioda Sapataria Morena, assinando
o contrato com a Rádio Xacio-
***********f**+4+**++****+*t.,

QFTALMINA -'ARA doençaswriMkininn DA vista
—•'*• «r4^*V»ar|f»«»

CONSERTOS DE
MEIAS NYLON

Rápidos e garantidosDepósito Carbar
Rua Gonçalves. Dias, 74-sob.
(ENTRE OUVIDOR*

i

. Jn está e"1 \
Osegred° ,aMag* .

adotar o uso d°éii0 D-S >'° \
Pr0P°r os d'9eS,ÔeS

trahiza
estom acail e as
'mento1-065 gasitricas.

Magnésia
Bisurada

^SIiNI,,CAJ0 
D0S WSIEFA\ B ° ÍUÍ?? D? COMERCIO - Realitou-so no Sindicato, dos Lojistas doComércio, na sua nova sajdc, i nia da Quitando, i, 1* andar, uma importante reunião dos associados.Há muito esta «oclcdadc dc classe vem se batendo peta existência de am dispositivo leijal quo jcarantrio chamado Fundo do Comércio. Ia» se resume, s Implcamcnte. em garantir ao» lojistas, nSo proprie-tnrios dos imóveis onde estão estabelecidos, uma I ndenlzação justa om caso de desapropriação do imó-vel por utilidade pública, ou rtaicisSo do contraio pedida e ganha pelo proprietário. Sem èsse amparolegal, lem acontecido quo estabelecimentos local! zados há 40 ou 50 nnos no mesmo ponto se vejamde um momento para outro, desalojados. Enquanto que o proprietário do imóvel c garantido por leiquanto a indenização, cm caso de desapropriação, o c omercinntc nada recebe. Bata sendo debatida noCongresso, a nova Lei do Inquillnato, c o Sindical o dos Lojiitas do Comércio deseja, desde agora, ga-rnntir os seus associados, que são todos o» comerei antes do Rio, sob tlsiae aspecto. O Sr. Jalmc"dc Frei-tas, alia Diretoria do Sindicato, dcclarou-noa quo o r cconhecimento por lei dtVse amparo legal aos eu-merciantea, e a nova bandeira do seu Sindlcalo, qu o não deacansará enquanto não o ohter O clieht,acima e um aspecto du assistência que Compareci u a assembléia geral extraordinária do Sindicato dcixijistas, para debater a questão do Fundo do Comércio, e uni flagrante da Mesa que presidiu ostr.it, alhos

t***tw***e+****tt*e*t**M***********t+****tt***at*+*-ti. tt***trt*i-*«t*e**t*******ttte*r**e**e

Escritórios no Castelo
Vendemos no Edifício Debret à rua Debret, 23,

conjuntos para escritórios, ocupação imediata, com
grande financiamento pela Tabela Price, a longo
prazo.

Informações diretamente com Proprietário e
incorporador

BANCO HIPOTECÁRIO LAR BRASILEIRO S, k
RUA DO OUVIDOR, 90-1.° AND AH

*******e******+************tcr*+*4'tt******í-t***r****,**t*s*»í

RISCOS PARA BORDAR
TRICÔ, CROCHÉ, MOLDE ETC

1110
nrriTira
fl t_ U ¦ TJ * p «J

A HÜ.V1ST-A FEMININA COMPLETA

baíDsassisi
CAPITAL SUBSCRITO: CRS SJOM-JWO

CAPITAI REALIZADO; CRS 1.200.080,110

AVISO
Itealizar-st-á dia 31 de Maio, dc 1949, terça-fei-

ei às 16 horas, no auditório do I.P.A.S.E., à rua

Pedro Lessa n.° 37, U." andar, o sorteio dc amor-
tlsaçfto de titulos de capitalização, relativos ao
m6s de maio, 1949. Desse sorteio de amortiiaçao,
participarão todos os títulos que figurarem em vi-

got na sedo social. Os titulos em atraso poderão
ser reabilitados até às 15 horas daquele dia, na
sede social da Companhia. Caixa Tostai 471-,
Ertd. Telegr.: "Coluracnp".

I». Alô Branco. 39 • 2i<° «**»¦ • Tb1 m

fl às 22.05 horas B

- ^F*\***^ ¦¦-'¦ ¦

t|U
terra nn certos lunares c delei

minados ci]iocas do ano, nó Ceu-
tro Medico Naval de J.iiesliga-
çóes em lielhesda, foram coroa-
tias do melhor exilo.

O Dr. PiillljW, fálaíldo * ret-
pcllò da nrauí^ descoberta, dis-
sc: "As provas realiradas de-
uionslrain.it «pie o aparelho eco-
nomisa ajirn.xiniadaincntc HO r.l
do calor que se pnrdc com a res-
pirat;tto. Teoricamente, a eco-
r.omia devo ser de 100 %, porínio novo invento ainda cslá longe
de ser perfeito. Uma das jrraiidcsvantagens que representará sorA
a possibilidade do uso no ártico
ou antártico de roupas mais leves
sem prejuízo para o organismo.
El.te fator será do grande impor-
laneia nas possíveis futuras opc-rações militares nas regiões pola-res."

O aparelho cm questão, tiese-nhado pelo Dr. Norman E. Phil-lips, da Faculdade dc Zoologia daaludida Universidade, consiste cmuni dispositivo que sc liga n mn.iinascara que tom a propriedadedo aproveitar o calor para sei* no-vãmente utilizado.
_0 inventor, segundo informa-

çoes, esta melhorando a sua des-coberta, a fim de que a mesmasoja incorporada a qualquer daspeças da roupa, mesmo as mantas,tornando-o assim mais fácil dcmanejo.
Kxperinicntado prinicirumente

«Este é « ALCATRAO,
GUYOT para | ínmbi'
ter os efeito»- de «uttar-
ros. toaaes, fartHiqaita
c demais afecç-òen qu*
ameaçam •vs^YÍ»* »¦•"'

pirftjóriíi**

ALCAfUÀO^m\7m,
«iARANTH A SA1'0R DE

til'AS VIA.S HES1'IIIATÚI(I.\S

****t**tt*t**r***t*****m*lrt
pot- indicação da Armada dos Ei-
tados Unidos, o aparelho scri W
discutivelmcntc dc grande \-aler
para os civis nas eslaçScs imt*-
nosas, os álpihislas t> os que vis-
Jãm cm aviões sem caitfaçâi-
onde há deficiência de oxiíini»
que causa unia perdi muito mar::
do calor natural do corpo

Licinio Santos

instituto Helco do Dr. Joaquim Santos
POSSUI 26 SALAS PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTÍ

CORAÇÃO E VASOS
JiLETROCARMÓGRAlt,

Edemas, Infiltrações duras Erisípe- EXAME VITAL DO COKAÇ.WIa o Habite das perna,. Trata sem Faça „„e carne e vir» '
operação, sem repouso e sem dòr. despreocupado
RAIO X °?.nfl-,**»?< 3as' <¦*•'¦ • 5*»», n„ií.»ala IfiMv -^ das 18 às 12 * 15 jg 17/ 1(111181103, íP»li

|*>-*WW#4*SI»^W4»W4V4>^^

PERNAS ÜLCERAS
ECZEMAS
VARIZES

:

Me

0 PRECEITO W DIA
PERIGO IMINENTE

O abeesso da raie do dento
pode evoluir sem dor ou
qualquer outra, manifestação.
B' preciso ter sempre em vis-
ta. que um dente, ainda, queaparentemente são, pode con-
ter nm, foco de infecção. Al-
sumas vezes, 05 micróbios
desses focos invadem o orga-
nlsmo ou lançam conlra êloseus venenos ou "toxin.;s"
pondo em grave risco a saú-dc e a vida. — «Taro uma ru-dlografla dos dentes, estejamobturados ou, não, uma vez
por ano, pelo menos, para ve-
rificar o estado das ralr.es— SN ES.

•rs. a

I.EIA

Caülcca
apresentando no número desta semana o seauintetexto:
Uma mulher escreve sobre o amor. (Crônica de
Heitor Moniz) _ Instantâneos paulistas. — Fia»
grantes Mundiais — A exposição de Arte Moderna— Morreu o autor de "Palavras 

Cínicas" — "Meu
encontro com Júlio Dantas" — Novidades do exis-

1 tenciaiismo — Os quádruplos de França

Dorothy Malone na intimidade do lar •— Deborah
Kerr, seu marido e sua garota — Pernas do outro
mundo — Mais um prêmio francês -— Assim è
Holl-j/wood — Acabou-se o romance de amor de
Mana Montez com Jean Pierre Aumont — Gary

Cooper de ontem e de hoje

De todos cs países, de todo sos lugares ~- Ann
Todd mudou o penteado — Brotinhos apenas —
Os novos cantores líricos da temporada do Mu-
nicipai^— La Mejicanita — Vida do pioneiro da
televisão — Uma soprano brasileira venceu o Pú*
büco argentino — O rádio de Minas em revista

*-*** O *«»-«±at-'!--o dn Chopin

A VENDA EM TODOS OS PONTOS at JORNAIS

%*?'.
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fISSÂTÀ PRONll — 4 '•*>¦!> rei .ilu.-|...i lil.i dO M.I.., „ ,
«.: ' ¦ #»td faienda um -..¦¦-,-¦, t„.,ur: no .ea.ro a mnli
Jln-.l HHIM Ml MMM "fcotl»»**. .1. -,.l!r. », y-.iti ,. ,j u n í_«.
»9i3 14 .itrl nu» enorme "/llrt** com .. r.i.íi. i*„,.-,.,, „... j,re.
unir pa'*» oni-t**» d» long* e . . ;, da perto, asm ...*:,
,fn^itiomHi programa* d» .tu.nt...t, focí* alado ndo tiram
a ti,.-na Ftomit Náat Mntáa t preciso vort...

CAXstHI - Qu* * que esld ... ..m.. <-n.;„ «am a ^roíiife
f_«M dos marM 'Ia .;. * 11» Correu aquela boato t.. .iitv„., ile

M im.1 i ¦¦¦ i a Rádio uí-.t „, o multa gente o «iu _t_ '.,.-.,
,„« k<imI J_r_i.il.il, mm eonfabuhtçati ooerotai. Uai, M «piem

.; i 'jwa a Tupi qu*r rsnwr o «eu • «•.'... •(•manto. Ma», ate
a !<,'<», -1 I i /et "•«¦»!> i.i-r a Caymml eantinua mudo,',,,

AURORA — f>».i"„:,.» te Aurora lAnchola, uma rumi.-i-
,n ,t« Cul>«, ««• *»'<• /aeeado tremer oe n.ranha .éu. d« S.lo
faelo. Atuando •¦» istitlo, «m "J»©!.»'*, M «jm-ii. dlgn que . . ••
-.ijiflrtculo*' < elemento <t« primeira ímiVi a i>.ni.ut_.i a can-
fora eemo nunca ¦ i-i- • Ktrá n eamlnAo do Rio, mae o Ria
itntcra a anunciar onde a ijmsrts vamos ver essa titréla.

IVETR OIRAVD — Vem ai a mais querida, a mal* nlr-
- r>.. i a mal* bela e a mal* nofdvel intérprete franreia-
llKt4 Glrnui. Ela, que no» deixou sucessos como "iSUe. Uor*
tttttia" e "l*a vie en ro**,", diverú chegar em começo* de »e-
timbre porá a Rádio .Vaelona! e, possli-elmente, para a "boi-
tf" CoMhfnnra.

Oe/>ofi</a Y2 NOITE -.v\
COCK-TAIL

JC' um velho MWto europeu o norte-americano um
'rf.lnr.' rápido que anticed* o jantar. O* homtn* de nega-
tio*, quando o sol vai oatndo, enconlram no bar um motivo
,1. dttcanio paro a ,-.i'.«c<t atormentada do eifra», num noro
escontro moi* amUfoeo o menos comercial com o» do a«i__
intio. K' .'•¦ ni''* a mulnei* moderna, ds cinco em ponto, en-
píinr neu mard/o, ou «eu amor, diante do uma taça i'»rme-
lha de "Hanhatan, ou do colorido variado de um "Old Pa*hlo-
»»á"', que romblna melhor com o» chapéu» deite» dlao. O Rio
d« Janeiro ndo tem o hábito do "rock-tall". Digo náo tem
porque *ó quem o adota t) meia dúíia de gráfino» empina-
doe. Sova York, ás cinco om ponto empurra toda rt sua po*
pulaçáo para den(ro doe eeus trts mil e tanto» bar* o hrbe,
dente o vagabundo tto Botecrq ati o banqueiro de Wall
Btrtet. ««Io Paulo fem o hábito do «eu "cock-tail", ma. o
nosso Rio, volfanrfo a pasto» largos para a província, coehi-
Ia já ás seis horas, nas filas iniermindveie o »e imprensa,
nn» calhambeques apelidados de "lotaçáo". J.' que tambtn*
«do há, no Rio, O lugar para o "cock-tail". Be irèo ou qua-
tto hotéis antiquados mantém aquele bar sisudo, como o
Glória e o Central, ndo edo eles, entretanto, tipos do bar
itslc século, ondo so exigem misturas complicados, das
miei de um "barman" quo parece um mágico. A verdade ê
que náo temos bar» que possam abrir o apetite para um en-
contra áo qualquer sentido, que dé. o gasto de uma demora
antes dc ir para caia. Bebemos mal sentados, poie ndo >,*-
.emes no» Jonjes balcõe* d modrt americana, ondo, de pé,
eu montados em banqutnhos, temot a eterna pi~e*ença do
garçon. Há quem diga que a Casablanca está traçando um
plqno para começar um serviço de bar e restaurante A* de-
tateie horas. Justo é, entretanto, que, naquela hora, o uie-
que seja ao preço dc todo »tisque de bar comum o náo é.**<<
preço exorbitante, e. variável, quo e*tá em todo» o» nossos
clubs noturno*. He o Casablanca, de fato, abrir ás dezessete
o seu bartinho, teremos, sem dili-ido, um bom lugar para o
"rock-tall". ... ,

FERNANDO LOBO.
. t > | »¦-_¦* m i n i l t ¦"»"» > 4 •<<•••"+¦+<» *¦*¦• ¦»¦¦»¦*»¦• •«•<• »-«¦«¦ mim ¦ —ww»
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PRÉDIO VASIO-MANGUE
PEQUENO PRÉDIO RESIDENCIAL
RUA PRESIDENTE BARROSO, 77
AFFONSO NUNES, devidamente autorizado, ven-

•lera em leilão, amanhã, setxa-feira, 27 do Maio de
1949, às 16 horas, cm fronlo ao mesmo, prédio rc-

. idencial, etlifiçado em terreno de 4,4-0 x 23,00. Mais
inf. Tel. 22-3111. Vide anuncio detalhado no "Jor-
nal do Comcrcio,'_

1444****44***************************************************

O centenário de nasci- NA CÂMARA DO DISTRITO
Na sessüo de ontem, na Ci-

mara do Distrito Federal, na or-
dem do dia, proceden-se _t ciei-
.an da Comissão para elaborar
o Estatuto dos Funcionários Mu-
nlclpais, recaindo a indicação
nos nomes dos vereadores Sra.
Mercedes Dantas e Josô Jun-
queira.

O projeto sobre o morro Ja-
carezinho, ji suficiente o exaus-
tivnmcntc debatido, foi rolara-
do da ordem do dia, por propôs-
ta do Sr. João Luiz, que eurc-
riu fosso aguardada a mensagem
do prefeito para a efetivação dn
desapropriação dos terrenos dn-
qucla favela. Discutiu-se ainda
o projeto sobro n "Casa dn Mãe
do Pobre" e o que dà nome de
Joaquim Murtinno a umn es-
coln.

mento de Manuel Lavrador
Transcorreu onlem o primeiro

•tntenario do ilustre republicano
. saudoso médico Dr Manoel La-
uador, figura de lutador qne par-
ticlpou do vários combates na
{tierra com o Paraguai

Nascido na cidade de Santos, em
SSo Paulo, no dia 2ô de maio dc
184., o Dr. Manoel I. vrador fez-
;« farmacêutico, e depois formou-
.e em medicina. Em ISSO consor-
dava-se com uma filha d. então
lepuhlicano Manoel \jvos I.obo,
rm dos heróis da Convenção
''..pnlilieana dc 1873, cm Itú. Foi
um desvelado patriota c um gran-
de rklndão. Como patriota bateu-
-e valorosamente pel» liberdade
ilot escravos, c como "Idadão, cs-
tendia n mão aos necessitados de
liúo e de liberdade.

O abolicionismo tevo cm Mn-
noel Lavrador um dos seus mnlo-
res entusiastas, o n Republica um
tios mais acirrados ompagamlis-
Us Espirito altivo e independen-
lc, foi um benemérito ds todas
as boas causas, sempre solicitii-
ilo, pelos bens de fortuna que
Jiossula, nunca deixou dc aplaudir
nu participar das nobres inicial.-
vns dc caráter político ou social.
íl.dico farmacêutico o Industrial
o Ilustre republicano sn houve
«mpre com dignidade o altivez,
e como abolicionista foi. sem du-

Telefone para o CARIOCA
REPÓRTER: 433349

******************************
vida, um c.tcmpio magnífico de
amor e de liberdade nara u sua
pátria. Em comemoração _t data
do ccntcnnrlo do seu nascimento,
o seu túmulo, que sc cneontrn no
cemitério de S. Francisco Xavier,
foi visitado pelos seus velhos
amigos e pelos seus filhos, que
ai estão dignificando o honrando
a sua memória,

****** 44**4**********************»********************t
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APRESENTA
Ho seu Número desta Semana o seguinte sumário z

"A MIRAGEM DO CASAMENTO" — Interessantís-
sinia crônica de Marion Magee.

"A SOMBRA DE UMA SOGRA" — História com-
pleta, em quadrinhos."A DESFORRA" — ótimo conto dc Arthur Hei-
nemann.

"ESCRAVAS DO AMOR" — O -enrÊdo da película
da França Films.

"TRÊS PEQUENAS DO BARULHO" e "ALMAS
SOLITÁRIAS", empolgantes romances, qne
Club dos Amores descreve semanalmente cm
suas páginas, e mais as seguintes seções:

CLUB DOS RITMOS (com as últimas novidades
musicais).

CLUB DE CORRESPONDÊNCIA (dos fans para os
fans). — SUAS MÃOS E SEU DESTINO (uma
seção de quirosofía). •— CONTE-ME SEU
PROBLEMA DE AMOR-Seção de Regina Maria.

COMPRE HOJE MESMO

à venda em todos os pontos de jornais
Preço: Cr$ 2,00

Empossado o novo diretor
do Departamento de

Tuberculose
¦*—""¦-¦ '" —

Os títulos quo credenciam
para o cargo o Dr. Dagmar

Chaves
Awumlu o certo o novo dire-

tor do Denartumenta de 'rm ... ¦
"ii-'. da t'i< f-itma dn Distrito
Federei, Dr. Durmar Chavee. O
Pr. ii-t.'inti! Chaves é docente
duo* veiee da Faculdade Nacio-
nat da Medicina, ondn tambem
ronqul_tau o ergundo lugar era
concorrido concurio para cate-
.li An.... de Clinica Ortouédlca o
Clruijtta Infantil, dliclpllmi «-•-¦.
nue leclonn na FnculdndA do
Clènclaa Médlr.aa apAi concumo
de provas • tltuloi, aendo ainda
profeamr da Faculdade Fluml-
nenen du Medicina, da mftma
disciplino, r. nlnda, membro do
Colíglo Urnelldrn da Cirurgia»»,
o qual repreeentou no !_..• Con-
i-ii**"'. Argentino dc Clrurgin,
tendo hiiin dxlrgado em ccrtami'
!.«..''.!,.-.. no Uruguai, como ru-
li. .i.i mt. da r.< .«i culturn
müdlrn. Autor de dlvemoe tre-
bnlhoa concernentes k especlnll-
dnde, destaca-ne particularmente
um grosso volume sAbre *Oa
meloa de dlaitnástlco da tul-ir-i-
. nl.-.- n.*tr*., .'.ttiriiiiu . trabalho
laureado no estrangeiro, mero-
cendo Irrestritos elogios da. nu-
torltada revista norte-amerien-
na, «The bono nnd Jolnt aurtre-
ry». Publicou o profcnnor D«K-
mar Chavea numorosoti trabu-
lhos sóbre tuberculose, uma vez
que • especialista detdo os tem-
pos de «._r.rVii.it r,, tendo «ido in-
torno da FundnvAo Atnulfo de
Paiva o da Cruzada Brasileiro.
Contrn a Tuberculose.

Falou no ato da posse, o pro-
fessor Samuot Llbanlo, respon-
dendo o novo "titular.

A NOITti — Qiilnta-lcira, 26 de maio dc IV4V MUlM 9. - -

llf V-1. R í *! fllil

COMPLETANDO GRANDE
OBRA SOCIAL

As novas iniciativas da
União das Operárias de
Jesus e a contribuição
de um espetáculo de gala
A 1'niiio dni OpcrArlfls de Je

sos, ,,ln.i que realiza mlsuno _ü
clnl dns mnis elogiavcls, eslá rc
collrcnd» mclns parn concluir o
Annnzcm-Kscola Velld e .1 Qui-
tanda-Escola Orlnnrin, do Institu-
to Comercial. Necessita dc 300
mil cruzeiro:, e o funcionamento
dessas ilepcndòncias representa n
emancipação econômica du UnlíTo,
<|uo deseja ensinar seus itliriitailns
a viverem do seu trabalho hon-
rado.

No próximo dia 3 de junho. As
22 horas, nn Cinema São l.uiz, a
União das Opcrárins dc Jesus terá
boa contrihuição para seus co-
três. E* que em ".ivant-prciniò-
rc" dc Rala será exibida a pc-
llcula "Hainlet", sob o alto pa-
troclnio do embaixador britânico
e I-ady Butlcr.

V.irtc da renda pertencerá ao
HõH>iUl dos Estrangeiros.

O trajo de rigor será facullati-
vo c as entradas cs.fio à venda.

FR1EDERICH GULDA COM A O. S. B.
._.. ^..mTlr" c<1|__!? ¦ 9W»tW Sinfônica Brasileira organlwtiwu prime ro concerto extraordlnArlo dtele sno, permitiu se nu*dí-Jii* nvttllsr. sob vArlo* aspecta., a arte disse Jovem rrtederleliOtilila, que te apresenta rom a envergadura de mestre consuma-

,.iP5e v. n* ver<-*1**e. ° aspecto mais lntereuant« de suo perso-nalldade, parsmente se ter* visto, em wm adolescente, tanto ama-
dureclmento, ns compreensão dos vArloa esUlos, Clulda n»o m> dei-xe arrastar a nenhum desllse parn conseguir íxtto pessoal, quan-do Isto lhe seria fAcIl. em vUU da prodigiosa habilidade de seus
dedos. Conservando-se em respeitosa atitude perante cada autor,
roloca*so arlm/i do nível de grande número de pianistas interna-
clonal», pan» .mrglr como Interprete dos maU sprecIAvel». Foi as-
sim que o vimos como solt.ta do "Concerto, em Já maior. ou. 23iK my , ác Morart e do "Concerto, em «oi mslor n.» 4, op. to", do
Deethoven, estando a orquestra sob a dtreç&o do maestro Lom-
berto n.i.ii. Do primeiro, destacamos como ponto culminante, o"Riiduntc": o acabamento das frase*, o equilíbrio de sonorldad».
mantido entre seu Instrumento e o conjunto, enfim, tudo quanto do
sublima Qulda fei sentir atreve* de sua consciência artística, fot
dc molde a valer-lhe manifestação das mala llsonjeadoriui no final.

Aü mesmas qualidade* excepcional* observamos duranto a exc-
cuçllo do "Concerto", de Beethoven, último número do programa
que teve de permeio solos de plano. Magnífica aonorldsde foi ob-
tlds no. "Trís Prelúdloa t> Fugas", da primeira parte, do "plano
bem temperado", em ml bemol, menor; do sustenldo maior e dó
sustenldo menor, de tim li.

"Congnda", de Mlgnone, obedeceu a um andamento cheio dc
entusiasmo e a um fraseado eloqüente.

Dois "Estudos", de Chopin. além de Inúmero» extras, foram
aplaudidos com entusiasmo Justificado.

R B.

A Escola «In Múalcn S.-inin
Cecília

PETRÓPOLIS. 28 — (Da Su-
cursai de A NOITE) ¦— No pr/»-
ximo .1 .n..ni ... no Teatro S&o
Pedro, ns 10 horas, apresentar-
M- ii oo público a Escola da Mn-
slca Santa Cecília com um gran-
de concerto coral-orquestral. O
cspctficulo vem despertando in-
terésse no* melo* artístico» c
culturais da cidade, principal-
mente porque o novo corpo co-
ral da escola conta com elcinen-
tos magníficos.

Concúrto da A. B. I.
Na proxlmi segunda-feira, às

21 horas, no auditório, realizar-
~-h n primeira audição da só-
rlc cVnlores Novos*, dn Associa-
ção Braalloltti de Imprensa. O
programa este. a cargo dos can-
torça Dalva Fontoura de Andrn-
de e Isauro Camlno, auo «e fa-
rão ouvir cm peças de Clucli,
Rofslnl, Mozart, Pnlslello, Belll-
ni, Blzet, Cnrlos Gomes, Vordl,
Villa-Lobos, Knchmnnlnoff, Lou-
renzo Fernandes, Lupnrc, Mi-
gnone, Richard Strauas, frei Pe-
dro Slnzltr c M. Helmann. SerA
uma nudlçüo interessante, por
nprosentar futuros jovens nrtls-
tas. Os acomimnhnmentOH serão
feitos pelo maestro M. Helmann
e os convites se encontram à
disposição dos interessados na
secretaria da A. B. I.

Música brasileira em
Lontfres

Sobre a ntuação de artistas
brasileiros, cm Londres, a. «Voz
de Londres^, boletim da B. B. C,
nos dá conta do sucesso obtido
por MarluCCla Iacovino, Vila I_o-
tios o Arnaldo Estrela, dlvulgan-
do, naquela grande capital, a
nossa música.

«Vila Lobos participou de um
programa nacional da emissora
britânico, conduzindo, em pri-
meira audição mundial, a suh.
Sétima Sinfonia, que obteve no-
tável sucesso, sendo mais tarde
repetida no Serviço Brasiloiropor especial gentileza, na Casa

Tolipan, à rua Gonçalves Dias, 48.
*************************************************************

Denegado o mandado de segurança
impetrado pelo Sr. Luiz Carlos Prestes
Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal
declarou a constitucionalidade da decisão que

extinguiu o mandato do senador comunista
O Supremo Tribunal Federal,

ontem, confirmou a tese da cons-
tituclonnlldade da cassação dos
mandatos dos parlamentares co-
munisfas, deneganrlo o mandado
de segurança impetrado pelo Sr.
Luiz Carlos Prestes n fim de ser
reintegrado na cadeira do Senado
de quo foi afastado pelas ali-
vldades ante democráticas do par-
fido que dirigia. As alegações do
impetrante renumlam-so a que
fôrn registrado candidato à rc-
prescntnção do Distrito Federal,
pelo Partido Comunista dó Mra-
sil, então legalmente registrado
perante o Tribunal Superior Elei-
toral, e que participara dn As-
scmhlíln Nacional Constituinte e,
posteriormente, do Senado, cum-
prlndo regularmente o seu man-
dato. Acrescentou que era repre-
sentanle do povo e não do par-
tido e quo se o parlamento é õr-
gão de soberania, não previa gru-
pos nem partidos, mas o povo
unificado

Estas razões foram contradita-
das ipclo procurador geral da
República, Sr. Luiz Gallotti, em
longo e minucioso parecer, que
mereceu unânime aprovação da
nossa mais alta corte. O trabalho
do chefe do ministério publico,
além de responder ponto por
ponto aos princípios defendidos,
frisou:"Absurdo serã pretender, por-
tanto, como quer o impetrante,
que um partido fulminado pela
Constituição, conforme decidiu
Irrecorrivolmente o Poder Judi-
eiãrio, o impedido de qualquer
ação, Impedido, até, da formular
um simples requerimento n unia
autoridade, possa, no entanto, ter
ação no Parlamento e decidir,
por exemplo, da votação, ou não,
de uma lei!

Não seria um contrassenso?
Como bem argumenta a infor-

mação oficial, ninguém organiza
partido para o simples efeito de
alistar eleitores, para os debates
acadêmicos on para propaganda
doutrinária, porquanto o objetivo
cardial de todo pnrlido político c
alcançar o poder ou. quando inc-
nos, influir no Governo dn Nação
através dos seus representantes.

Seria a maior das ingonulda-
des supor que se houvesse feito
cessar a ação de um partido,
mnntendo-lhc no Parlamento os
representantes.""Não .se pode negar seja de or-
dem 'pública a lei, que para res-
guardar a ordem deinocrAtic.i
(Const., nrt. HI, § 13)_e paia as-
sogurnr a representação porpor-
cional dos partidos legalmente
existentes (Const., kit. 134), ve-
nha a impedir que um'partido, já
iulundo contrário h lei Magna pe-
Io Tribunal competente o por is-
so Impedido de funcionar, possa,
no entanto, fnzC-lo de modo tão
essencial como seja ésíe rie man-
tor a suo representação nas Cá-
maras Ixigislativas".

tWVRINO — O rnensário
da elegância feminina

rádio

Depois de relatado o feito, fo-
ram levantadas duas prellmlnu-
res que ficaram vencidas, refe-
rentes a existência do cousa jul-
gada o o cabimento de mandado
dc segurança.

No mérito, o relator ministro
votou no sentido de denegar-
se o pedido, no que foi ncom-
punhado por todos os membros
do Supremo Tribunal Federal.

Assim, além de mantida a de-
cisão do Senado Federal, ficou
consagrada a constitucionalidade
dus medidas que fizeram cessar
ns atividades do Partido Comu-
nista do Brasil.

Êxito marcante na tempo-
rada de arte nacional
iS» v «; ONIINU..CAO
m " 
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triunfo o barítono Paulo Fortes,
o maestro Francisco Mlgnone,
o tenor Miranda, os artistas Dl-
va Pleranti, Américo Basso,
Guilherme Damianl e outros.

Exlto também obtiveram, em
prosseguimento, as óperas «La
Bohême» c «Mmc. Butterfly», de
Pucclni, om três edições dife-
rentes, e nas quaia tomaram
parte os artistas Nadir do Melo
Couto, Lia Salgado, Nilza Dru-
mond, Diva Pleranti, Darclla
Barros, Wanda Oiticlca, Alaido
Briani, Nair Calvo e Helena Fi-
mentel. Entre os tenores e ba-
rltonos destacaram-se Paulo
Fortes, Décimo Brescia, P.ober-
to Miranda, Antônio Mafra, Bru-
no Magnavita, Antônio Lumbo
e outros.

Sucesso absoluto nas noi-
tes de cada representação

De modo geral, nas noites de
cada representação da Tempo-
rada, o sucesso alcançado por
parte do publico foi completo,
constatado através de calorosas
manifestações de aplauso e po-
didos de bis, servindo assim pa-
ra demonstrar que, a lei n'' 299,
do dezembro do ano passado,
criada pela Câmara Municipal,
sancionada pelo Chefe do Exe-
cutlvo da Cidade, o cumprida do
maneira convincente pela Co-
missão Artística e Cultural do
Teatro Municipal, veio, positiva-
mente, de encontro ás aspira-
ções dos artistas brasileiros que,
como cultores da Arte Nacional,
obtiveram, em definitivo, o am-
paro oficinl o a oportunidade de
quo precisavam para a confir
mação de seus reais valores.

A experiência da Temporada
de Arte Nacional, cm ultima
análise, deixou patente os seus
resultados satisfatórios, conside-
rados agora bastante promisso-
res para ns futuras representa-
ções que se realizarão, em face
do caráter permanente da lei
que as instituiu, dentro de um
plano sistemático e de uma at-
mosfera de confiança, no afã de
trazer no nosso publico grandes
revelações e Intérpretes capa-
aes, da arte llrlcti, cm nosso pais.

ila B. B. C. sempre lnt-.rpr»t«-
du pela Sinfi'im a da B. B. C.
sob a batuta do maestro. Arnal-
do Estrela e MarluccIa Iacovino
participaram v.r • aportas do pro-
gramas de rádio como propor-
clnnaram aos nmnntea da I....
música uma noito magnífica,
nns «R. B. A. Gallerlest>, do
Londres. Foi um rccltnl com
programa Inteiramente brasilei-
ro, que contou também com a
colaboraçáo do barítono Fredc-
rlck Fullcr. A peça principal foi
a Sonata N.1 2 do Vila Lobos,
que se est& tornando um nomo
corronto no mundo musical nu-
roptu. Entretonto, Arnaldo Es-
ir.'ilu interpretou obras de Ca-
marco Guarni.re, Frutuoso Via-
na, Mignone — obtendo sucesso
inesperado pnra um público de
controlado entusiasmo como è o
inglês-).

Alta Costura
Mme. ZEZÉ coufecionn

vestido*, enxovais para noi
vau, ronpas de criança», lin-
gerie com vários pontos,
camisas, etc. Serviço garan-
tido c rápido. Preços nióili
cos. Atende n domicilio. —
Telefono 43-9975.
**********************************
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100 MIL HECTARES DE TERRAS
DISTRIBUÍDOS A S-RINGUEIROS-COLONOS

Vitoriosa experiência do governo do Acre

1"'Pediu

O fnventsdor do Território do
Arre, nu) t Joié flulomsrd dos
Santos, .¦ .t.i levando a afeito, «en
pleno corsçto da AmksAnls, um
empreendimento .l. grsmle ai-
cance, eom a dlitribulçio dc pe*
quenss ár*ss de terra a strln-
guelros colonos, conteiulnd»,
com eisa iulclallva, entre ontrtl
vsnlaKen*, a do reler. no. arre-
dores da rldad« do Itlo Dranco,
sr.iitilo parte dos quo compu-
nhsm o chamado "Ex.rclto da
norrscha" .• Inaugurando, aislm,
com aniplclo_os ríiuliado», o re-
limo da nequena propriedade,
naquela n*i*i."i... com a prAtlca dn
lavoura e dn criaçlo.

O ministro da Àfrlcultur», lm-
pressionado com o rclstorio, ipn',
¦'.ln.' o assunto, lhe foi enviado

por aquele governador, vem eitl-
inulsndo, com seu npnlo, a inl-
clattvs, que é nma consrquíncla
dss providencias preconizadas
pelo presidenta Dutra, cm _ua
mensagem de 1911.

Com esta inovaçlo do govírno
acreano, KiO mil hectares já fo-
rsm distribuídos nos arredores
t***4**44**4***********44444*.

INCENDIOU-SE NO AR
EI. PASO (Texas), 2C (A.K.P.)

— A srípcr-fortslcia voadora
"n-_fl" inrcndlou-ic no ar, a 75
quilômetros do El Paso, no Es-
todo de Novo Míxlco.

O comandante dn fortaleci,
logo que descobriu n incêndio a
lmrdo, ordenou li equipafiem que
lançasse mãn dos paraquedns, o
que foi feito.

Ao que parece, os dore homens
da equipagem dn fortaleza foram
salvos.

daquela cidade, onde eírca de
Ires mil trabalhadores nnrdeall-
nos etlio tritbslhauilo com en-
tiulasmo, necessitando o referido
(iov.rno do um crédito especlnl
dc cinco milhões de cruzeiros
para prosseguir na execuçio do
plano regional de '¦¦ • ¦ , ¦ de Ira-
lialhadnns nordeitluot nos se-
rlng.ils.

O "Seringal liropr.sa", pro-
priedade onde ae processam aque-
les trabalhos, apresentou o se.
guinto movimento do coloniza-
ção, <!,. 1 dc maio da 1947 .10 _,•
icm«itrc dc 1919: número de fa-
mlllss existentes, AIR, represrn-
tundo 3.892 pessoas, senun que
l. '."11 adultos o 1.302 menores.

Tem novõlõiiiãiidante
0 o, 61 A. u, m,

Com a presença de ..!.'..- nolo-
rliladcs civis c rollitarc_ c cornlf*
sties dc oficiais dc diversas cor-
poraçoes, .i-.im.iii o comando do
Oitavo Grupo dc Artilharia de
Costa Motorizado o tcncntc-coro-
nel Josó Maria do Moraes c llnr-
ros, ilu: li,- oficial suprrior dc ar-
iiili.ul.i dr> nosso Exército.

O novo comandante c figura
muito conceituada nos meios mi-
litarc.. sociais e culturais, onde
desfruta de urande prestigio, peln
sua inteligência, preparo técnico-
profissional c espirito de orgnni-
z.içno, tendo nestes Últimos Ires
anos dirigido um curso do oficiais
de cuja turma ""Monto Castelo-
Montcse" foi o paranlnfo.

*************0*****************************

um caixão côr úe
rosa ou roxo

PETnôPOLIS, 2« (Da Sucur-
sal de A NOITB) — A domes-
(Ira Alexandrina Gomes, de 1!)
num. solteira, nntem, pos lérmo
& vida, ingerindo um tóxico. O
corpo foi encontrado no quart»
em que residia na t»st» dos seu-
patn.rs, 4 mn Mosrla n, ."125. A
'.- 1 ¦ .•'¦ . dei .011 nm lillheti*
pnrn as autoridades, dizendo qui-
nüo culpasse ninguém pela su..
morte c pedindo fosse sepultai! 1
cm um caixão cor de rosa ou
roxo. >

A NOITE ILUSTRADA ibiinJamc
o de qnalidado — Tem classe!

Iniciada a Campanha de
Dedetizap no Ceará

FORTALEZA, 2» (Serviço espe-
rlal dc A NOITI.) — Com n prc-
sençn dn Dr. Mnrlo Plnntll, dlrr-
tor do Serviço Nacionnl de Mala-
rin, tcrA inicio, hoje, a campanha
dc dcd.tlzii.3o neste tí.tadn, co-
meçando por etsa capital no
bairro da Praia de Iracema.

O Dr. Mario Plnolll, falando .'1
reportagem, disso que 4 campa-
nha dc dcdctlzaçãn vem se alai-
gando numa proporçin issombro-
sn. Iniciamos esses tralialho em
1943. E terminou: "Esporo que
dentro dc dois anos o Ccarú esta-
ri livre «In terrível moléstia.*'

Morreu niTcímpo de con-
cenlração o conde de

Bethlem
PARIS, 20 (A. F. P.) — 9 jn*

tlgo primeiro ministro da Ilur-
ürin, conde Bathlem, foi morto em
janeiro do 1947, num campo dc
internação nas proximidades do
Moscou.

A notícia da morte do conde
Botlilem, qu efíra deportado cm
104., só agora foi divulgada.

*****************************0******44,

C&HW*nic*<uún &ín*s&ie4.
Julia da Conceição
Espincha da Costa

t (MISSA DE 7.° DIA)
Josephino da Conceição Costa Teixeira,

Francisco Machado Teixeira e Lcnxuhcsy
Machado Teixeira, senhora e filhas, na im-

possibilidade de fazê-lo pessoalmente, agradecem,
sensibilizados, por êste meio, a todos que, por qual-
quer forma, manifestaram-lhes solidariedade no
transe por que vêm de passar com o passamento de
sua querido mãe, sogra, avó e bisavó, JULIA DA
CONCEIÇÃO ESPINCHA DA COSTA, e convidam,
ainda, a assistir à missa que, pelo descanso de sua
alma, será celebrada, amanhã, sexta-feira, dia 27
do corrente, às 10 horas, no altar-mor da Igreja
da Catedral Metropolitana, à Praça 15 de Novem*
bro. Antecipamos os nossos sinceros agradecimentos.

t

*

LAURA BORGES NOGUEIRA
(MISSA DE 7'° DIA)

Lconor Alves de Aguiar c filhos, Américo da Costa Nogueira
o senhora, Jo_4 da Costa Nogueira, senhora o filhos; Irlneu

Borges de Menezes, Henrique Souza, senhora e filhos; Kueli-
dos Menezes, senhora c filhos, c demais parentes, profundamente,
consternados, agradecem a todos que os confortaram com a sua prc-
sença c enviaram flores e telegramas, por ocasião do falecimento
de sua inesquecível mãe, sogra, avó c tia LAURA c convidam seus
parentes e amigos para assistirem ii missa do 7o dia, que mandam
celebrar na Igreja do Carmo, rna 1." dc Março, sexta-feira, dia '2.1,
iis 9,110 horas. Antccipamenle, agradecem aos que comparecerem n
êsse ato de piedade cristã.

FILOMENA MARIA ARLINDO
(VIUVA GENERAL CARLOS ARLINDO)

(MISSA DE 7.° DIA)
Gustavo Arlindo (ausente), Tte. Coronel Ray-

mundo Parga, senhora e filhos, Tte. Coronel Joa-
quim Vicente Rondon, senhora e filho (ausentes),

Major Adalberto Guimarães, senhora e filha, Manoel
Magalhães Machado, senhora e filho,César Arlindo, se-
nhora e filhos, Jeny Arlindo, Carlos Arlindo Júnior e Gui-
Iherme Arlindo, profundamente sensibilizados, agradecem
a todos aqueles que, por qualquer forma, os confortaram
pelo falecimento da sua boníssima mãe, avó e sogra
e convidam demais parentes e amigos para assistirem
3 missa que mandarão celebrar amanhã, sexta-feira,
dia 27, às 9,30 horas, no altar-mor da Igreja de São
Francisco de Paula, agradecendo antecipadamente aos
que comparecerem a êsse ato de fé cristã.

JOAQUIM VIGATO
(30.° DIA)

+ 

Ana Lavlola Vigato, Dr. Murillo Pinheiro AlTes, senhora e
filha, Antônio Garibaldi Stivanello, senhora e filha e João
Cristóvão c senhora, convidam os demais parentes e amigos

para assistirem à. missa de mês que mandam celebrar por alma
do seu Inesquecível esposo, pai, irmão, sogro, avô e cunhado JOA-
QUIM VIGATO, às 10 horas, do dia 37, sexta-feira, no altar-mor
da igreja S. José.

Roriano de Assis Ribeiro
+ 

Sua familia convida os demais parentes e amigos para
assistirem à missa que, em sua intenção, será celebrada ãs 9
horas do dia 27, sexta-feira, no altar-mor da igreja do Dlvl-

no Salvador, Piedade. Antecipadamente agradece.

ADELAIDE CORRÊA DA SILVEIRA
(MISSA DE 30.° DIA)

Aufrnsto Ccsar da Silveira, senhora e filho, Antônio
Carlos de Campos, senhora e filha e Margarida Ade-
laide da Silveira convidam seus parentes e amigos para

a missa de 30.° dia, que mandam celebrar amanhã, dia 27,
às 10 horas, 110 altar-mór da Igreja do SS. Sacramento, à
avenida Passos esquina dc Buenos Aires. Antecipadamente
agradecem.

VIUVA

f

Capitão de Mar e Guerra Farmacêutico

JOÃO DA SILVA PEREIRA
+ (MISSA DE 7.° DIA)

Sua família, profundamente sensi-
bilizada pelas demonstrações de soH-
dariedade e afeto recebidas por oca-

siao do falecimento do seu saudoso chefe,
agradece a todos quantos compareceram
ou se fizeram representar nos funerais e
convida os seus parentes e amigos para a
missa de 7." dia que, em sufrágio de sua
boníssima alma, fará celebrar amanhã,
dia 27, sexta-feira, às 10,30 horas, no ai-
tar-mor da Catedral Metropolitana. Ante-
cipa agradecimentos por mais esse ato de
caridade cristã dos que comparecerem.

¦___________¦¦_-_-_¦__-___--¦__¦ ni ii.*i^__iit_w_ii_____waa__.

Capitão de Mar e Guerra Farmacêutico

I0Ã0 DA SILVA PEREIRA
t (MISSA DE 7.° DIA)

Instituto Científico São Jorge S. A.
agradece as manifestações de solida»
riedade e pesar, recebidas por moti-

vo do falecimento de seu ilustre Diretor-
Presidente, DR. JOÃO DA SILVA PEREI-
RA, e convida seus amigos para a missa de
7.° dia que, em sufrágio de sua alma, será
rezada amanhã, dia 27, sexta-feira, às
10,30 horas, no altar-mor da Catedral Me-
tropoütana e antecipa agradecimentos aos
que comparecerem.

\

CUSTODIO GOMES
DIAS TORRES+ Victorrno da Silva Torres e esposa, Octavio da

Silva Torres (ausente), Ermelinda da Silva Torres
Gaspar, esposo e filhos, Victor da Silva Torres

(ausente) e filho, João da Sil?;*!-Torres, esposa a filhos,
Custódio da Silva Torres, esposa e filhos, Margarida da
Silva Torres de Almeida, esposo e filhos (ausentes), Nair
da Silva Torres Rangel, esposo e filhos (ausentes),
cumprem o doloroso dever de comunicar o falecimento,
em Vandoma — Portugal, de seu extremoso pai, sogro
e avô CUSTODIO GOMES DIAS TORRES, convidando os
demais parentes e amigos para assistir à santa Missa
que, por sua alma, será celebrada amanhã, dia 27, sexta-
feira, às 10 horas, no altar-mor da Igreja de São Fran-
cisco de Paula, pelo que confessam sua eterna gratidão.

CARMINE FRANCISCO CONTI
(6.° MÊS)

Conceição Garritano Conti, filho c netos, |
convidam todos os parentes c amigos para assis-

tirem à missa que mandam rezar em sufrágio da ai
ma de seu esposo, pai e avô, no altar-mor ila ilgreja I
de S. Sebastião (Capuchinhos), amanhã, dia 27, às J
8 c meia horas. Antecipadamente agradecem.

fi
li
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O JUIZ ACUSA!
tTlIulot pilntlpalt no f." filglini)

nULO HORIZONTE. 20 IO» BueuríBl dt) A NOITK) — Encon-trrt-M em Uberaba, In i -i i ul na eu» do advogado Pdoplda», o
Juli de direito Secundo Avelino Peito, principal limita don «u,*ntntM acontecimento*, de Frutal, onde. como narramos ontem,tombaram fulminado» por violenta fusllaria, dedediada do Inta*rior da residência daquele magistrado, o tenente Joh Fernando.,do Cai mo, delegado rspedal; o sargento primo Carrilho de Md",romandante do destacamento e o soldado /.rmaiidliio Perrdia do.
Santot.

Entrevistado pelos jornalistas em Uberaba, o juli Segimdi
Avelino Peito, que te encontra presa de forte deprcsdlQ nervwa,declarou:*— "Estou Inocente. Fui atacado e agredido. Nada mal» (Is do«lin defender meu lar, minha mulher e meus ni:.. Na minhao»., nfto havia jagunço*., mas apemia meu amigo, i ... . Jiillano,
que é fazendeiro, minha i-spô*.». uma empregadinlm e cinco crlan-
cas, sendo iria flllui* meus, um garoto a quem crio e um jovem<Tc 18 anos de Idade, de nome Onofre Pau. Ainrin nfto consegui 11-
«nr os latos que me deixaram perplexo. Só sei que n minha ea,».
íol atacada e Invadida |x>r um liando do feras. Desole na rldçiV:
de 1017 que venho sofrendo toda a norte de i••-: ... i:... ¦< polliici»..ii. ¦¦'.:)¦ i\,,;-i a.i. ,,i... .o. ¦¦ ,:..¦:,',.•, ato que, parn nfto ver mais ert.-
vemente atingiu., a mlnlia dlfrnldnric, i-•..i transferência para Per-
«ItVw. Mas nfto mo fica bem como magistrado entrar nn apreciação
desses fatos. Reservo-me pnra falar ao presidente do Tribunal de
Justiça do meu Estado, t Ole o meu superior e só n de devo cx-
i-:: ¦¦'.- ¦ Ai" -or de crucificado pela oplnlfto pública, estou corto
de que a verdade .!...¦:...:.:.. ft infftmla. Para documentar a mi-
nha defesa, tenho a intnhn caia, que Ift ficou em Fruta), varejada

e crivada por mnls de cem balas de todos os calibres.
-«Fala o advogado Pelopidas

Fonseca cm cuja casa lio-
miziou-se o juiz Avelino

Peito
BELO HORIZONTE, 'JO fD.i ro-

enr»nl de A NOITE) — O ativo-
gado Pelopidas PonMca, em cuja
rasa te encontra hospedado n
Jul* Avdlno Pòdto, falou também
íi reportagem. Tomando a defesa
rio magistrado, diz o .itiiogailo
PdopliloM"O Sr. Secundo Peito, «|ue rd-
teradamento pedira garantia de
vida áit autoridade*, urm que
fosso ntendidn, veio sábado n
Uborabà a fim tio consultar um
médico. Achava-so muii» nervoso
e pretendia ¦ •¦. ul:- mn tratamento
nntct do se transferir para 1'cr-
rifles, remoção por dc própria
.¦¦ilii'iiii'lu por min lhe ser mais
possível suportar a clima tie Injus-
tiça, perseguições e ameaças, «pie
respirava cm Kmlal. Valendo-se
do sua ausência, os seus udvor-
sárlos lc»iiram o terror íi sua
Indefesa família, soltando bom»
l.ov o dando liroa em redor du
residência cm regozijo pria
Irnnsfcrdlda do juiz. Sabedor dn
falo. o Sr. Secundo Peito voltou
nno 'li.-ol.iinr nio n Frutal, mai .*»
sua presença não intimidou os
ndvorsárlns. Ante», enfureceu-os
mais ainda, li «leo. continuaram
o dia lodo n soltar foguetes c
a dar liros. Tão' depressa chegou
h cidade, sonho o juiz que o
dentista Clovis Miranda tenclona-
ia matá-lo. Pediu garantias no
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João Bstiata de Figueiredo

0 ciclista (oi colhido e
morto pelo "jeep"

Vol colhido e morto por nm"jeep", na rua Carmela Dutrn,
nas imediações do Nilópolis,
«luando por ali passava monlan-
«lo uma biciclela, João Batista
de. Figueiredo, de 19 anos do
idade, morador na rua Xavier
dos Passos ii." '.'10, citação da
Piedade.

O "Botorisla culpado fugiu.
.Eslá aberto Inqticrílo na policia
local.

ENXOVAIS
Sua lingerie ficará um

primor com os bordado!» dc
Mme, Tanin. Fone 23*5154.

Retenção do arroz gaúcho
(TIÚilos principais na 1.' priolii»»

O'.Serviço Especial dc A NOITE,
num telegrama de Porto Alegre,
anuncia ter sc agravado o caso
do arroz, em virtude de os produ-
tores se mostrarem dispostos a não
remeter o produto para o capl-
tal da República ato que a Co-
missão Central de Preços ceda às
«lotações mínimas estabelecidas.pe-
lo Instituto gancho para a venda
do cereal. O Instituto do Arroz
lixou um preço mínimo e, como
a); autoridades cariocas se manll-
vessem intransigentes, recusando
aceitar-lhe as exigências, criou-se
o ' "iíupassc" do qual resultará''
prejuízos sensíveis para os consii*
niidorcs, em face dc pcrspectiya «lc
uma nova majoração lio varejo,
Logo que leve conhecimento do
fato, firócurou A NOITE ouvir o
Sr. major Luiz Rolembcrg, presi-
olente da C. C. P.,.que sc inof-
trou surpreendido com a atitude
rios produtores gaúchos. Reservou-
so Si S. pala amplas declarações
a respeito tão logo tenha exami-
nado minuciosamente o novo as-
pecto' do problema. A verdade «?
que a situação, . cm virtude dá"'guerra fria" ora desencadeada
pelo . Instituto do Arroz, adquira
feição muito grave, lamentável por
cedo, máxime sc considerarmos
eme a. intervenção' da Prefeitura
estava, contribuindo para a, nor-
inálidade do abastecimento. Mc-
gundo Informações colhidas na
Secretaria.do prefeito, hoje pein
manhã, os estoques disponíveis no
Distrito Federal estavam recupe.»
rando um ritmo asccncional, lia-
vimdo cm depósito mais de quatro
milhões dc quilos, quando, há uez
dias .passados, só sc dispunha dc
2.800.000. Certamente o novo caso
provocará um rápido esgotamento
desse disponível, visto que os con-
sumidores se apressarão a adquirir
o máximo possível, recciosos de
uma falta súbita do produto. Esta-
litos certos que as' autoiiddcs pro-
curarão contornar as dificuldades
da hora presente, tvitando que a in-
transigência do Instituto do Arroz
possa forjar um clima dc alarme na
população carioca. É- o seguinte
o telegrama do Serviço Especial dc
A NOITE:

PORTO ALEGRIA 26 .(Serviço cv
pedal 'de'A NOITE).— An qun uo
informo nesta cpitai, o "caso ar-
ros" tomou novn feição, cm' face
da,s" autoridades da capital da Re-
pública não permitirem a entrada
rio produto em território carioca
a não ser pdo preço da tabela
oijcial. O comércio exportado!
gancho reuniu-se para tratar do
importante problema, qiie tão de
peito fala, aos interesses do Rio
Grande do Sul. A Comissão On-
trál de Preços, segundo noticias
do. Hio de Janeiro, ainda não to-
mou conhecimento oficial do pre-
ço mínimo do estabelecido pelo
Instituto de Arroz. Diante desses
acontecimentos, os produtores gau-
chos preparam-se para uma espécie
de "guerra fria" inconformados
como estão com medidas restritivas
postas em vigor A safra será rc-
tida alé que o problema seja re-
solvldo. c o que se afirma ucsla
capital.

pnrn um automóvel acompanha-
«Io «lo dicf«* do protocolo r.mcrl-
cnno, Sr. Woodward, c do Sr.
James Pope.

O cortejo, formado por vinte
enrros, e precedido por uma es*
coita «In policia, dirigiu-se Ime-
dlatnmcntc pura "Chlcknmaugio.
Dam", o **T.'inri<; centro do gi-
ganlcsco projeto dn TVA.

O presidente Dutra c om mem-
hros da sun comitiva, entre ou
quais o coronel Beronhauscr,
presidente da Compnnhla . do
Vale do São Francisco, exami-
nnrnni a imponente instnlnçiio
e subiram sobre uma das trc.s
Kipjantesca.s turbinas cuja força
alimenta unia extensão dc 100
quilômetros quadrados, e quo

, , ,i "ao cxIko Hcnão um pessoal tor-
delegado especial, solidbinrio-lhe mado por 10 homens no total,
quatro policiais para proteger o o chefe do Estado brasileiro«eu lar c a vizinhança. Nao olis- viu cm seguida as grandiosastanle, o tenente José Fernandes | eclusas, que foram postas em
do Carmo enviou apenas dois operação cm sua honra. O nível
soldados. A noite o tenente, | dessas eclusas sobe ou desce dn

A NOITK - .(iiiiiliMcim, 20 tle inalo üe 1949

CAIU DO
9.» ANDAR

PKTOOPOMS, '.ti t\u SuouimiI
ile A NOITK) -- O i.i oHldr.i Jo»-
Alveu, Camilo, |j/ln niilem :o Hiu*
peiia dr unw j^ndii no U.** hiuIiii*
oln rdlfido lluiid, ua nn JoAo
Peiioa, Em ilmlo momenl» t«'i-
tteu o fi|ulllhilo e |iro|eluii-se r»>
lifliinil.iiiiiriile un eSPUC.i, vllldu

>« «ulr tiuinu oiio-a dn 1.* tiii«lii«*.
Sididlailm os loeorms d.. A«-' tlilcilcla, esta coiiii|i:ii eveii liicoui-

i tliiriile, mas a illluia, vã, ,•(•»!»¦
llnilo aos |iuili'diiH'iiloiH, vVlo n
li.lrcei' quando cr» lrniis|inrtno|,i- |iara .. lioipilul,

> !0" CRIME oTljINELANDÍÃ
Nc^adu u pedido dc revisão

do processo
Foi julgado, na xessfto tle on*

t«m, o pedido de revlsfto do pro-
cesso do "Crime da Clnelàndln".
Conforme n..ii« i/m,..-. Rnul Ho-
...ii... condenado'a •-:r nnos de
iu i. a.., como autor «ta morte do
profesior de dança Gus Drown,

I alegando ler sido a .-nu confio;-
| »So vlolentnmente arrnncada na

pollcin, voltava a ufirmar Ino-
cnnela. O Tiibunnl de Justiça
npreclnndo o pedido não encon-
trou matéria novn oferecida pdo
réu e negou a revlsgo. Itmil P.o
sário nindn tem <ln«'o anos de

' l-J
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O PRESIDENTE DUTRA No TENNESSEE - A rádlo-foto mostra
O presidente F.urlro (iaspar Dutrn em vlslt» à grande represa «le
íhlckamnug». momenlos depois de haver chegado a Chatanooga
em companhia do senador Krfuaver, onde foi recebido pelo pre-feito Ilufh Wasson. (Itidlo foto ACME, via lt.ulion.nl, r\dusiva ' Pena n cumprir,

para a Agência Nacional)

<,

O PKKiSIIIErVTI. IIUTBA IVO
VALE DO TENNESSEE

v C O N T 1 N U A Ç * Or I) A I.- P A II I N A
sllelra c o arligo dc fundo escrl-lson, para que o transmitisse ít I
toem português: direção, daquele matutino, queDepois dc ler êsse rdilmhil, o abriu um precedente cm suas |
presidente Dutra externou õ sen | pigínas, para saudar .. chefu dc
agradecimento ao. prefeito Wns-l-Eatado oln Brasil, em português.!ttr**tr*-**t*++*++ttr*ttttt***titt**4*****t**++t+****+t*t*+t**

HOTEL BALNEÁRIO LIDO DE PAQUETÀ |
Ótimo parn fi-rina c fins tle semana. Cozinha do 1.*

Al'AHT.iMi;-STOS COM QUARTO DE BANHO
Informações: Telefone J0O, Paquctá
PRAIA JOSÉ 

'BONIFÁCIO, 
53, 59

^************************************t******e***********t**H

O CARVÃO NACIONAL
__•__•. » O N 1'INUAÇAOi litana; César Seara, representan¦ffitr-r DA 1.* PAGINA te da Cia. Carbonlfcra Uniác

(l PltllSIDKMi: UA IIKI'1 Itl.K A Ml CAMPO IIO VASCO DA («AMA — A convite ot.. ,...i,,r ft,*»«.. K
»n», dlrdo.r do •'. It. Va»... ,l.. Gimi, >i Sr. Nereu It umn». »l«e-|irr»ldrnle da li. i,. . (m f,f,,„j„ ,
ruriri. «Io» pre.idinli-, saddiu, lia MOlUj de i.nltn., da Irlliuna .l...|.i.l.. ,.Ki, i.u.i,.... r.puriu, t vtff
iV f.inlliiill nilrr <¦ Vasco il.i íaiiiii <• «i Araetial. d<" lamilre». Além do roronrl f......•¦ ¦ ^
iliihn. dide do Gabinete Civil, .-.didliut.». da Preddfncla da R«pabllca| do coroml llelio i _br«l, .<•,,»,,.
ri., ii.oiii. ui.ir <iu presidenta o»ni «ereleloj e do eaplllu Clovis Nora da c.iata, do Gablnati >uiii»t ,jl*i.-»iil. n.i.i »lam-»e os emlialsailorea «Ia Inglaterra e <l«» Mídru, Sr. llnnõrln Mi.nlrlro, mlnUlre i„
Trabalho: Sr. Clovla I'. .i.m.i. mlni.tro da Vlaç'i o; griirral l.itnn Câmara, dicfe ile Poliria; Sr. tin
«ialloli, procurador «eral ila Itepúlillia: lirlaadeirn Armando Ararilmla, aenadnr llari» I ard.i..,, . „.
Ira» figuras de destaque nos lUClo» •". i.u». Na fo l«», quando o prr.idente Nerrii rtamoi ail|ftli »ucmalcln. (Foto Agência Narionali
+******************************t**********************'*'************************tHtttl„,

3"BIGS»PRÊMI0S„.SEMS0RTEI0!!! ÜgSíiSS?
(77iu/oí pt'nclpait tu, i,« _,,}$,,t.

O Sr. Munhoz da Roo.ii» _,-melro «ecreirirlo da Câmara dV.Ueput\los. recebeu ontem «,¦•Io do ministro da Fazenda „'.',
responde ao requcrlmtritó d,
informnçOes do Sr. Cafoi Filhsobre a venda de letras uo -j,
souro. Agora nem o Sr. <.*orr»t
e ¦ Castro vem da dar leipom
:ios seguintes termos:

«I — Tor exercido, «-i#necií' cadamente, n quanto tnont» .' emissão de Letras do Tesourt?Jeade 1913? Que valor repri
i isentam ns Letras lonuiria,

o onipulsorinmente na %enda c.
Jo.inibinls pdn Banco do Bn.t.

e o montante das que :,j0, ,..
pontuneamentn adquiridas, Un'
bem por exercido íliianceiro

dcfde 1913? Quant.» pagou ,.'j síovcrno do juros por ísercic*,

/•'financeiro, 

desde 1B4.1, torro"
pondentes ns Letras cm clrcti.
vão?..

Resposta — As emisüãea C,
Letras do Tesouro, d.pois'oj(
1043, foram ns seguinte*;

Cri

acomparhado de um ruidoso ban-
dn, chegou ã casa do juiz e in»
»adiu-a sob o pretexto de inspe-
elonar a guarda. Nesso momento
chegou o fazendeiro Fnbino Ju-
liano, que inteirado do perigo
quo corria o magistrado, partiu
cm seu socorro. l'm elcmcnlo da
guarda apontou então oi fazen-
deiro an tenente, dizendo que
aquele era o guardn-cnstns do
Sr. Secundo Peito. O tenente cn-
tão aliron no fazendeiro, feriu-
«lo-o na perna. O fazendeiro rea-
glu 

'prontamente 
o atirou no te-

iienlo, matando-o. Logo após ali-
rou no sargento, quo já se acha-
»-a na sala dc visilns c o matou
também. Em seguida atirou no
soldado, que tentam desarmá-lo
e. só não o matou também por-
que o soldado fugiu.

Chega a Frutal em três
aviões a caravana de poli-

ciais e magistrados
BELO HORIZONTE, '.fi (Oa su-

cursai do A NOITE) — A cara-
vana de policiais c magistrados
que daqui partiu em três aviões
fretados pelo governo, já chegou
a Frutal, dando inicio i'iif.diato
ao arrolnmciito de tostemunhas
e a abertura de rigoroso iiiqué-
rito.

A NOITE ILUSTRADA, vitoriosa
em marcantes rcporta_cim

fotográficas» _,;»_»_-,..

25 metros cm 10 minutos: Os
navios são amarrados a um eixo
que acompanha nutomaticamen-
te o nível da água.

Após 40 minutos de visita às
instalações da TVA, as quais
fascinaram o presidento Dutra,
sempre pedindo detalhes aos cn-
genheiros que o acompanhavam,
o cortejo encaminhou-se para
Park Lookoul, colina que domi-
na a cidade, oferecendo uma
vista magnífica dn vale do Ten-
nessoc c da fronteira do Estado
da Geórgia.

A Lookoul Mountain o Igual-
mente um ponto histórico, ten-
do üido teatro da "batalha acl-
madas nuvens", uma das gran-
des. batalhas da guerra da In-
dependência. Toda a história
dessa batalha, gravada em uma.
placa de bronze ao pé do monu-
mento, no alto da colina, foi tra-
duzida para o presidente Dutra,
que conversou longamente com
us guardas do Parque.

Cidadão honorário dc
Chaítaiiooga

CIIATTÀNOOGA íTenncssee), 2C
(AFP) — O prefeito local cn-
tregou ao ^presidente Dulra o
diploma dc cidadão honorário ole
Chntttilloògn, na recepção reali-
zada ontem, na Municipalidade",

Chegada ã capital
do Tennessee

NASHVILLE, Tcniii, 20 d*.
P.) — O presidente Dutrn che-
goii_ a esla cidade ás 18,05, eni

, avião. O governador Gordòíl
CAVALHEIROS Jjrowning o recebeu cm nome (lo

1.81rido do Tennessee.
Nove aviões da Guarda Na-

elpnnb do Tennessee escoltaram
o avião presidencial.

O presldcnle brasileiro esteve,
ontem cm uma das maiores re-
presas da "Tennessee ValleyAu-
Ihorlt**", na zona de Challanoo-
ga. Também visilou o campo «Ie
batalha dc Lool-out, que sc tor-
nou famoso, nn Guerra Civil.
Mensagem de Cordell Hull

WASHINGTON; 2(i (Associated
Press) — O' ex-sccrclário, de Es-
tado, Cordell Hull, enviou as
suas "calorosas boas vindas" ao
seu amigo, o presidente Dutra,
agora de visita ao Tennessee.

Hull afirma na sua mensagem
que todos os habitantes do sen
Estado "sentem-se altamente
honrados pela visita de S. Excia.
o presidente Eurieo Gaspar Du-

o

DANÇAll
ENSINA-SE A

DAMAS E

Av, Passos, 13
3.° andar

Tel. 22-5611

Rua do Passeio,
38 - 2.° andar
Tel. 22-6604

Terceiro Salão de Belas
Artes da Associação Atlé-

tlca Banco do Brasil
Inaugurar-se-á amanhã, ás 21

horas, mais uma exposição do
belas artes dos, funcionários do
nosso maior instituto de crédito,
sob os auspícios do sua presti-1 iVar'q„rtnntó'"significa paragiosa agremiação. Esse certame, futuro das nossas relações",será aberto por esplêndido reci-, Com. sc s.lh . vcraI 

j.-jj-tal de musicas de Cliopin, Lccuo-. fcz uma vlsitn de surpresa aonn, .Manuel de bailas e outros; antigo secretário , dc Estadoexecutadas pelo notável pianista qunndo da sua estada nesta ca-
patrício liernabé Gondim. O salão pitai., o texto da mensagem deserá constituído dc 4 seções: pin-j Cordell. Hull diz o seguinte*tura, escultura, desenho e arqul- "Sinto-me feliz cm unir-metetura — apresentando mngni- aos meus co-esiadiianos pnra

recepções daquela Secretaria de
Estado.

I-"o! a primeira reunião dc mui-
tas que sc farão.

Csaram da palavra, sucessiva-
menle, o ministro Clovis Pestana,
o engenheiro Ernani Bittencourt
Cotrim, rx-diretor da E. F. Cen-
trai do Urasll, na qualidade de
presidento do Sindicato das In-
dustrias Extrativas de Carvão;
Srs. C. D. Agostini, representan-
te da Mineração Geral do Brasil;
Sr. Addo Caldas Faraco, prefei-
lo municipal dc Criciúma (E. dá
Santa Catarina); o professor Jo>
sé Batista Pereira, secretário da
Viação c representante do E. do
Rio Crandc do Sul; o coronel An-
nes Gunlberio, representante da
Companhia Siderúrgica Nacional,
c oulros oradores.

Tomaram parle na mesa re»
ílonda, além do ministro Clovis
Pestana, 0s Srs.: Pantalcão José
Pinto dc Morais, chefe do gabi-
neto do ministro da Viação; Egi-
dio Cosia, oficial do mesmo ga-
liinetc; Rui dc Lima e Silva, di-
rclor do Departamento N. dc llu-
ni inação c Gás; Othon H. Leo-
nardos, Prof. José Batista Pcrci-
rii, Oswáldo Pinto da Veiga, An-
nes Giialbcrto, Walter Ribeiro da
Luz, Augusto Amaral Peixoto,
Oscar Pchezzonl de Almeida, Nor-
bcrlo da Silva Rocha, Argcmíro
Dorncles, presidente do Sindicato
dos Trabalhadores na Industria
da Extração do Carvão de São Je-
lojnimo, R, G. do Sul; TIt0 Ma-
rlnho, advogado do referido Sin-
dicito: José do Patrocínio Mola,
José Borges de Leão, Esvaído
Campos, Francisco .dc Souza e
Mello, da Cia. Brasileira Carbo»
nlfera de Araranguá; Reinhard
Manck, geólogo do .Instituto de
Biologia e Pesquisas Tecnológl-
cas do Estado do Paraná, repre-
sen tanto desse mesmo Estado;
José Eugênio Muller Filho, dire-
tor da Cia. Carbonlfcra Metropo»
¦*****************t^t***,

As Ccras Royal e Esmeralda, distribuem diariomente.
entre todos os seus consumidores, 3 brindes que, sem

dúvida, são os maiorais :

QUALIDADE
ECONOMIA
RENDIMENTO

Todos os consumidores da insuperável Cera Royal ou
ainda os consumidores da popularissima Cera

Esmeralda
TODOS SEM EXCEÇÃO• r~ ¦.-—

são conlemplados com esses Grandes Prêmios, que
reúnem as vantagens exigidas para um enceramento

perfeito :

OUALIDADE ! !
ECONOMIA ! ! >

RENDIMENTO I !
NOTA IMPORTANTE : Para a distribuição

desses brindes não há sorteio
*************************************************************

Sabotava o funcio-
namento dos ônibus
Como ia ser dispensado, entrou na garage |e, sem dizer palavra, alvejou o proprietá-!w

lo-o gravemente — As
da vítima ao criminoso

1911 7.5S1.000.0flfl«l
194.*. 170.iOOO.flOO,",.
1946 771._61.500.0r
1947 , . . . -.572.507.CoOO.*>'

Onlcm, à tarde, ocorreu violou- . garage, Josó Garcia, de 38 anos.
ta cena do sangue na gnrngc da I casado, residente na rua Junqttci-
empresa dc ônibus «Ultra-Mar», ra. Freire, 121. Conforme apu-
na rua Padre Nóbrega, 370, ia rou o comissário Edmundo Silva,
estação de. Piedade. do 23." distrito policial, quo es-

Os protagonistas do sangrento
episódio foram o eletricista Adel-
mar Feitosn, admitido ali há cer-
ca de uip mês e o proprietário da
*****************************

IMPRENSA CARIOCA

o
Ltda.; Carlos O. Scára, Arthur
Castilho, direlor do Departamcn-
to N. E. Ferro; Soares Maciel
Filho, dns Docas de Imbituba;
Joáo Maçar!, rc-urcsentando os
mlnciadorcj dc São Caetano; Hc-
rlbcrlo Hulse, representando os
mlncradorcs de Sanla Catarina;
C. D. Agostini, representante da

ddRu^co^ctim^pVesIden-.Irio, ferindo-o gravemente — As acusações|
te do Sindicato de Industrias Ex-
tiatlvas dc Carvão; Addo Faraco,
profcilo municipal de Criciúma;
Rogério Vieira, deputado federal;
C. Tomás Fontes, deputado fe*
deral; Joaquim Ramos, deputado
federal; Mario du Silva Pinlo,
direlor da Produção Mineral;
Fonseca Costa, diretor do Instilu-
to Nacional de Tecnologia; Ranil-
ro Rivcra Miranda, Cd. Ditei-
mando de Assis, Armando Lny.I-
ner, Alberto José dc Carvallio,
Clovis Cortes, diretor do Departa-
mento N. dc Portos, Rios c Ca-
nais; Paulo Pinto, Petronio Bar-
celos, Geraldo F. Sampaio, Er-
nanl dc Oliveira, Luis Augusto dc
Hcgo Monteiro, Diamantino
Aguiar, Cd. Bernardino Cunha,
Netto, G. de Azevedo Vilela, Ay-
more Drummond, François GI-
rard, Aiano Leon da Silveira,
Adhemar de Faria. Elias do Ama-
ral Souza, Tu!l.'o Schibuolo, dire-
tor comercia] das sociedades Car-
honiferas Próspera S. A., Boavls-
ta Ltda., Criciúma Ltda.; Doml-
do Freitas, diretor da Sociedade
Carbonlfcra Rio Cacté Ltda.; Car-
los Martins Laje, diretor da Cia.
Docas de Imbituba; Maurício
Gaillaux, Raul de Caracas, ambos
da mesma Cia.; Silvio Fróes de
Abreu, diretor de divisão do Ins-
título N; de Tecnologia; Walter
Vctlerli, da Cia. N. de Minas c
Carvão 'rio Barro Branco; Luis
Ladário Vale, da Cia. Brasileira
Carbonlfcra de Araranguá c Beu-
jamin dó Monte, diretor e repre-
sentanto- da Fábrica Nacional dc
Motores.

Os valores das letras compul
BÓrlamente vendidas pelo Ber,-
co do Brasil, nos expnrtadoreo.
correspondendo a 20 Çí 4o \e.-
lor das exportações, fijram o<
ueguintes, —¦"

11.46

Cri

7Sb.561.500l-;
76I.4_7.000.(S

As parcelas daquelas letra,.
tomadas expontaneamente, por
exercício, assim se distribuiram:

Cr? lOOS

, FERAH & CIA. LTDA.
,- , ^'abclccidos à Av. PreBidente Vargas, •MG-17.0 andar, únicos«lislribuidores para o Brasil dos relógios PARAGON e DRACONIS,participam a sua clientela «lesta praça e do interior que acabaram«lc receber «Ia Suíça uma limitada partida destes afamados reló-

gios, principalmente dos insuperável* e ultra-automáticos PARA-«-.ON e pedem aguardar a dsita dos seus representantes o qiic an-tecipadanicntc agradecem. — N. B. — Não vendemos pelo Rcem-bolso c nem a ambulantes.
**************************t»********t*******S******t*****t*t*

Senador Roberto Simonsen. Vencido o Fluminense

ficos trnbalhos que serão julga-
dos por' um juri constituído de
•nomes laureados, tais como Hc-
lios Seelingcr, Hcnriquo Sálvlo,
Humberto Nabuco, José Pereira
Barreto e outros. — Franqueado
aopbllco.

Centro Espírita
Tupiára

aprcscnlar as mais calorosas
boas yilndas ao presidente Du-
tra, que representa uma das
principais nações do mundo. Es-
Íamos orgulhosos pela nossa tr.i-
dlcloiial amizade com o Brasil.
E senlimo-nos altamènle honra-
dos pela vlsitn de S. Exda. o
presidente Dutra, que tanlo slg-
nifica para o futuro progresso
das nossas relações. Na quali-
dade de seu velho amigo c com-
panliòlro do tempo de guerra,
envio-lhe as minhas boas vindas

A_ diretoria comunica aos seus
irmãos que serão reiniciadas ama-.
nhã, sexta-feira, din 27, as suas _p meu Estado nalal"
sessões de caridade, e lerça-folra;
as sessões de descnvdlvimcritb..

Expressiva homenagem da
imprensa do Tennessee

CIIATTÀNOOGA (Teniicssce,. .íi
(Do enviado especial da Agcn-
cia Nacional) ~- O presidente
Enrico Dulra ficou muito ciimii-

„,...,..... ,,„.... „. ,,.,,, vi<!° co'» a grande homenagem
._U._..9?.A.nE,S' .2r> (A**7***) — q«e lhe prestou por ocasião ric

Mensagem de Peron à ju-
ventude argentina

Por motivo da festa nacional, o sua chegada, a imprensa dc
presidente Peron dirigiu uma Chattanonga. Todos os jornaismensagem à juventude argentina, dedicaram nmplo noticiário iiexpressando que a nova Argenti- visita do' primeiro magistradona é dos Jovens c acrescentando: brasileiro ao Vale do Tcnricssee•Para que a nova Argentina não O matutino "C1i n t t a n o o gasoja^m sonho vago e Impreciso. News" abriu sua edição cora a
precisamos fazer com que no am- "manchctlc" cm português "Sc-

. t „**er,ub,»cn triunfem os ,|a benvindo, presidente Dulra 1".rjue trabalham, os que realizam, Além disso, o referido jornal
(os «que têm ausias dc pcifci.jãa.publicou, na primeira página,cmc de-justiça.¦'• —-^quatro cohma», a bandeira bra»

Passa hoje o' primeiro'ahiver-
sário do desaparecimento do se-
nador Roberto Simonsen, vitl-
ma de fulminante colapso quan-
do, na Academia Brasileira, pro-
nunciava o discurso ide saudação
ao Sr. Vnn Zelander, então cm
visita ao Brasil.

Aqui, em São Paulo c outros
pontos do pais expressivas de-
inonstrações . serão prestadas , i
memória do ilustre brasileiro,
campeão da cruzada do elevação
social dos trabalhadores o da
cruzada de industrialização na-
eional.

Hoje, dia 20, a Confedera-
ção Nacional da Industria pro-
moverá, em seu salão nobre,, às
17 horas, sessão solene em, hon-
ra da. memória de Roberto Si-
monsen. Proferirão os discursos
oficiais o deputado Euvaldo Lodi,
presidente da Confederação, c o
deputado Aldo 

'Sampaio, 
presi-

dente do Conselho Econômico
dessa instituição.

Presidirá á solenidade o Sr.
Ncreti Ramos, presidenlc da Rc-
ptíblica, em exercício.

Os transportes em
Petropolis

PETROPOLIS, 26 (Da Suciir-
sal ric A NOITE) — O Serviço
de Fiscalização dos Transpoortca
Coletivos passou do Eslado pnrn
á Prefeitura. Em conseqüência
foi iniciada uma severa campa-
nhn contra o abuso dc algumas
empresas. Ainda ontem foram
la\-rados numerosos autos de
multa contra ônibus, quo aeapresentavam eni precárias cou-

j MONTEVIDÉU, 26 (Serviço es-
pccial de A NOITE) — Numero-
sò público compareceu ontem, à
noite, ao Estádio Centenário, a
fim dc presenciar o encontro in-
ternaolonal, entro os quadros re-
presentativos do' Fluminense F.
Club, do Rio rie Janeiro, o do
Nacional desta' capital.

O prélio teve um inicio movi-
mentadíssimo com ataques peri-
gosos dc ambos' os lados, mos-
trando-se as duas defesas muito
6cguras, principalmente 

'a 
do

elub brasileiro, , onde o goleiro
Castilho teve oportunidade dc
praticar empolgantes defesas.
Aos trinta o três minutos, Wal-
ter Gomei*, aproveitando-se de
uma indecisão da. zaga tricolor,
atirou forte -no canto esquerdo,
marcando o primeiro tento lio
Nacional. Reagiu o Fluminense,
mas, sem resultado prático, ter-
minando a etapa com a conta-
gem-de 1x0, favorável ao con-1 i
junto uruguaio.

0 aniversário de "Letras
e Artes"

O aniversário de "Letra*; e Ar-
tes", novo suplemento literário
de "A Manhã-', dislinguiiido-se
pela variedade c excelência dc
suas colaborações, assim como
pela riqueza das suas informa-
ções, tem sido festejado pelo nos-
so mundo intelectual como um
acontecimento dc alta expressão,
repercutindo, inclusive, no seio
da Academia Brasileira de Letras,

I que é a nossu mais alta insti-
luição cultural c que, dn ata, cou-
dgnou um voto de congratulações
pelo transcurso da efeméride, üi-
rígido com grande brilho por Jor-
go Lacerda, que lem sabido sc
colocar numa posição de cquidis-
tãncia cm relação aos grupos lite-
rários que se agitam cm nosso
meio, o suplemento "Letras e
Artes" c um espelho vivo do mo-
vlmento dc idéias do nosso paise do mundo, coutando entre seus
colaboradores eletivos figuras
eminentes do ensaio, do conto,
du crítica, da poesia c dá hisló-
ria. Por isso mesmo; todos os
que sc interessam pelas coisas (lo
espírito' não dispensam, .iOS do-
mingos, a leitu.!-.-! de "Letras c
Aries", um dos motivos que con-
correm para a cada vez mais mn-
pia circulação dc "A Manhã".

Uma exposiçio sobre Israel
Inaugura-se hoje na A.B.I.

No nouo andar ria Associação
Brasileira de Imprensa, inaugura-
se hoje, dia 20, às 20 horas, uma
exposição de fotografias, niaquet-
tes e mostruários, sôbrc a alua-
lldadc israelense, Essa mostra
não tem nenhum caráter ou fina-
lldadc comercial, visando apenas
dar aos brasileiros uma idéia do
quc c o Eslado de Israel c do (pie
tem sido, alé hoje, 0 trabalho p!o-neiro dos judeus que, desde o
começo des-.-c stl-culo, iniigraram
par« a Palestina e lá fundaram
colônias e cidades, construíram
estradas, hospitais, uma ürilvõrsl»
nade e diversos laboratórios téç»nicos, graças aos quais puderamlançar-se à conquista dos pánla-vnos e desertos que, há 10 nnos
atrás, cobriam quase toda a área
daquele país.

teve no local, Adelmnr Feitosn, tò-
ra trabalhar na garage a título |
de experiéncin, mns o dono <lo
negócio, não julgando satisfatória
a capacidade profissional dele, há
três dias resolveu dispensá-lu.
Feitosn, ontem, voltou à garage,
muito irritado c, sem dizer uma
só palavra, vendo José Garcia k
ler um jornal, numa mesa no eucri-
tório, sacou de um revolver e si-
vcjoti o ex-patrão com um tiro,
fugindo em seguida. José Gnr-
cia foi atingido peln bnln, no pei-
to, na altura do pulmão direito.
O garngistn foi conduzido ao Pos-
to de Assistência do Meier o leva-
do, cm seguida," ao aparelho de
Raios X, já no Hospital dc Pronro
Socorro. Ali ficou constatado
que o projétil, produziu for-
to contusão, penetrando mesmo
no pulmão direito. Acompanhado
do sou médico particular, Joné
Garcia, após os curativos foi in»
ternado no Hospital Evangélico.

A polícia que está procurando
localizar Adclmar, soube que o ga-
rngista, falando à reportagem do
Pronto Socorro, declarou 3cr o
eletricista um elemento prejudi-
cinl à sun empresa, onde sabota-
va o funcionamento dos «ônibus»,
fazendo liçações trocadas, além
do ser um indivíduo muito desnfo-
rndo. Havia combinado acertar
as contas com o empregado, no
sábado próximo, mas ontem èle
apareceu no escritório, dizendo:

— Você vai ver quanto vale um
comunista. Ato contínuo, alvejou-
o a tiro, não dando-lho sequer
tempo de levnntnr-so da cadeira
onde lin o jornal, junto da es-
crevaninha.

1..-M
1945
i!»46
1U47

r.531,0s)
170.K

-J5.I-:

Soieiii

K

Os juros pagos pda União, re,-
lalivamcnte a essas letras, nes-
sc periodo, foram o.? seguinte.;

. Cr?

Os quadros
FLUMINENSE: C a s ( i lli u —

Pindaro e Lorenzo — Pé de Vai-
sa, Rubinho e índio — Santo
Cristo — Carlyle, Silas, Didi c
Rodrigues. .

NACIONAL: Pcnalva — Gon-
zaloz e Tcjera — Santamaria,
Washington Gomei e Gumbetia— Castro, Walter Gomez, Atílio
Garcia, José Garcia e Zapiraln.

Líllientiial vai demitir-se
WASHINGTON, 2(1 (A.F.P.)--Anuncia-se que o Sr. Davlti I.i-licnthul, presidente dn Comissão

de Energia Atômica, valioprosón»
tar ao presidenlc Truman o síui
pedido de demissão.
l**************************************^^,^.

*************}****************.

dições de segurança, higiene c
conforto e contra trocadorci», porfalta de respeito ao público. A
campanha prosseguirá com ener-
Sia. ¦ , ..- . .._¦ ,

A liquidação da dívida bra-
slleira em esterlinos

O ministro da Fazenda recebeu
do Sr. Vidra Machado, quo se
encontra cm .missão do governo
cm Londres, o seguinte tclcgra-
ma:

"Os banqueiros liollischilj &
Sons, agentes do governo, anun-
clarão amanhã, nos jornais, os
primeiros cancelamentos feitos
da divida cxtçrna federal, adqui-
ridos pelo governo, cm diversas
ocasiões, comprceudendo os se.»
guintes tilulos: "funding" de
1808 dc 5%; resgate de títulos de
estradas dc ferro dc 11)01, de 4
por cento, c Viação Cearense, de
1311, de 4%, num total de libras
3.,-32.820, valor nominal original.
A publicação correspondo a libras
1.416.340, do plano A, e libras
1.051.980 nominal original, redu-
zido para £ 988.751 pelo plano
B. Este será r> primeiro cauce-
lamento anunciado resultante da
atuação da missão brasileira em
Londres.

Os banqueiros trabalham aíiva-
menlo no processo do cancela-
mento do saldo dos tilulos entre-
gues e farão publicações íi medi-
da que o serviço fôr sendo àcá-
liado."

***********,

SÃO FRANCISCO XAVIER
LEILÃO JUDICIAL -- ESPÓLIO

Ótimo terreno dc 25,32 de frente por 48,67 dc
VÂo ' »COm prédio re8i**c-*cial, à RUA FIGUEIRA,102, ecrã vendio cm leilão AMANHA, eexta-feira, 27cie Maio de 1949, à,,16,30, cm frente ao mesmo, pelokiIoe.ro PAULA AFFONSO, por ordem do JüiJ da
«k »í d« 

(na09.C.S^eSs6e8, Anuncio «.«-talhadono "Jornal do Comércio".

1941 ¦ S5..Vvl.5l8,6oo
1945 ..... . 143.240.512,1."
1946 lS.-HB.l02.il
1947 43.321.174,3!!

iiII — Nas contas do Bnnc.
do Brasil com o governo fede-
ral, o montante decorrente do
venda, compulsória, ou tnmaiii
voluntária de Letras du Tosou-
ro é considerado receita d?.
União? Nas notas divulgadas
pelo governo e pelo Banco do
Brasil sobre o «superávit > vèl'l-
ficado nas contas do Banco com
o governo Federal, cm relaçá"
ao exercido de 1947, foi cònel-
derada a arrecadação decorreu-
te da tomada de Letras si"
Tesouro?»

Resposta — O produto da ve:'.'
da compulsória e da tomada vo-
luntária de «Letras do Tesou-
ro:> é creditado ao Tesouro, ps-
lo Banco «lo Brasil, na conln
(«Tesouro Nacional — Receita
da União». Nas contas do ga-
vêrno osso produto è considera-
rio «operação . de crédito-. —
(empréstimo).

Na posição da conta de Mo-
vlmento do Tesouro no Banco
(Receita e Despesa da União)
estão pois compreendidos (¦
produto da venda das letras e
oa resgates feitos: aquele, credi-
tado .na C/ da Receita: e estes
debitados na C/Dcspcsa, polo
Banco.

«III — As Letras do Tesouro,
em circulação, são resgatada?
rigorosamente no prazo de 110
dias, fixados pela legislação vi-
gente? Qual o montante de U-
trás em circulação em 31 do tie.
zembro do 1947?»

Resposta — As letras do Te-
souro em circulação, emitidas a
prazo não superior a 120 dioí,
são resgatadas pelo Banco du
Brasil e polo Tesouro Nacional
nos respectivos vencimentos, (0
referido Banco está habilitado
para êsse iim, mesmo quando o
saldo da conta «Receita da
União» for insuficiente, na for-
ma do contrato que tem com es-
te Ministério e pelo qual pode a
União estar a descoberto até"
limite de Cr$ 700.000.000,00.

O montante de «Letras do Tt-
souro» em circulação, á data d«
31 do dezembro de 1947,, era do
Cr$ 1.308.627.279,80.

As «Letras» que constituem.o
saldo acima, não estavam ven-
cidas e seus vencimentos errui*.
para 6, 1, 48 em diante, tenda
sido atendidos, nos devidos pra-
eos, os pagamentos respectivos.

«IV •— Quais as despesas rea-
iizadas ou serviços executados
com o que o governo arrecada
com a emissão do Letras do -S"
souro ?í>

Resposta —- Não hâ nenhum»
aplicação especificada para os
recursos decorrentes da venda
de «Letras do Tesouros. As ar-
recadações, delas provenientes,
são levadas á con«ta de «Receita
da União» e, os pagamentos dJ
despesas, a cargo do govénv*
Federal, são levados, indistinta-
mente, â conta de «Despesa da
União». A função das Letras do
Tesouro, preclpuamente, é a dc
facilitar os pagamentos da «Dos-
pesa», com regularidade, inúe'
ipendentemento das vaiiações
bruscas da «Receita», que ta
dão sempre nas proximidades
dos limites dos prazos legais dc
pagamento dos impostos. P«1'
isso, são títulos «a curto pra-C*.
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i Sr. I.rlle de Caatro falnntlo an Jornalista, no Conselho 4a Geo»
grafia e Kitaliatlca

Para maior divulgação da geografia mundial t
_, .CONTINUAÇÃO-.»#-> O A I.* PAGINA
confiada. A NOITE ouviu o co»
nhecido poll.irnfo, que gentil-
mente «e prontificou a atender-
noi. Minha viagem no» Estndna
1'nldi e a Kuropn ee prendeu
ao desempenho de duna- missões
qut me cometeu o nosso r-ovêr-
no e a um convite recebido dn.i
autoridades o circulou geográfi-
rei franceses n fim de que vlsi-
t*u>se a Cldadc-Lm*.
Coordenação dos métodos

cartgráficos em todo
o mundo

Nos Estados Unidos ropre-
tentei o nosso pais na. Reunião
de Técnicos Cartográficos da O.
N. U. que sc realizou cm Lake
Success, a fim de estudar rs ba-
na técnlcni de umi*. maior coo-
pcrecSo cnlrc os pnises filiados
aquela entidade Internacional
no que repelia A cartojrrafla e
à elaboração de mapas geográfi-
co».

Como sabe as Nações Unidas
tomaram a Inlclntlva de promo-
ver a coordenação das ativids-
des cartográficas internacionais
e a unificação qunnto possível
de seus métodos e técnicas. Os
mapas i-eogrúflros já nno são
hoje em dia mera questão de
ciência, de estudo de pnblneto
ou de exploração de terren"),
pois desempenha uma funçã-j
etercente na vida nacional, tan-
to na paz como na guerra. Tor-
na-se ossini um Imperativo do.i
nossos a. realização de mapas
sempre mais perfeitos, pois do
levantamento peofirAfico inern-
lo da uma determinada região
¦pde depender numa hora grave
a própria existência de uma na-
ção. Além ditso para que. se in-
tenslflque a cooperação Interna-
cional rm todos os terrenos é
mlstir que ela se acentue espe.
eialmente em assuntos geográfi-
cos. Dai a decisão das Nações
Unidas ntraves do uma proposta
.iprovada cm eua Assembléia
Geral.

O Brasil alias está desde o ini-
rio ligado a ousa realização, pois
foi a delcejação brasileira junto
à O. N. U. que apresentou ã
Assembléia a primeira proposta«obro o assunto.

A reunião há pouco realizada
rm take Success constituiu o
primeiro passo para a coordena-
çáo almejada, pois consistiu no
estudo conjunto, por doze técni-
cos escolhidos entre os vários
países membros da organização,
dos métodos que podiam levar a
unificação dos processos carto-
gráficos em todo o mundo. Co-
ino reunião consultiva da Secre-
taria das Nações Unidas, teve
por objetivo principal esboçar um
primeiro anteprojeto de Coorde-
nação da cartografia mundial.
problema que apresenta certa
complexidade técnica, pois im-
porta ao mesmo tempo na neces-
sldade de ser estimulada a pro-
dução cartográfica e na unifoi--'
mlzação de seus métodos de mo-
do que aquela resulte sempre
maior e melhor.
A colaboração dos orga-

nismos internacionais
e regionais

Dois aspectos foram desde
logo considerados na reunião de
Lake Success: a colaboração dos-
atuais organismos regionais e das
entidades técnicas de caráter
mundial.

—, Entre os órgãos regionais,
prosseguiu o nosso entrevistado,
sallenta-ss em importância o
Instituto Panamerlcano de Geo-
grafia e História, dé que, é pi-esi-
dente um brasileiro, 'o embaixa-
dor Macedo Soares, qüe já está
realizando uma obra notável tle
coordenação das atividades car-
tográficas em hossò Continente,
através de reuniões bienais dè
càrtógrafos, pára trocar Idéias
quanto ào pessoal técnico, mé-
lódós de trabalho e convenções
na confecção de mapas. Além
deste há ainda em Washington,
o Instituto Americano Permanen-
te de Cartografia, no qual se
acham representados todos os
países do Continente e que 6
presidido pelo Sr. Robert Ran-
dali, uma da3 figuras mais des-
tacadas da cartografia mundial.

Entre as organizações técnicas
mundiais, salientaremos à União
de GeOfisica1 e Geodésin Inter-
nacional, a Associação Interna-
cional tle Pòtogrametrin, o Bu-
reau Hidrográfico Iriterhaciona!,
ã União Geográfica Internado-
nai, cujo precioso concurso iis
Nações Unidas aproveitarão o
estimularão no desenvolvimento
da nova iniciativa de coordena-
ção.
0 Congresso Internacional

de Geografia de Lisboa
Em' Lisboa,' disso ainda o

or. Leite'de Castro, tive a sa-
tisfaçâo de participar, como de-'«gado brasileiro, ao 16' Con-
gresso Internacional de Geogra-ria, o primeiro a realizar-se de-
pois da guerra, como oportuni-dade de contacto e troca de'deals entre os geógrafos de todoo mundo.

Para nós braídloiros revestia-so também de grnhde interesse,
pois era o primeiro a efetuar-se«Pois da criação do nosso Con--'•¦lho de Geografia e Estatísticae ora assim'tambéin a primeiraoportunidade qüe tínhamos deMostrar ao mundo as realiza-
joes que viemos alcançando no
rcriíno dil geografia, da carto-<-r«i* « ciências anexas.

Foi, aliás, bem expressiva a
participação do Brasil, pois nflo
•A enviamos uma delegação
numerosa e capas, como centrl»
biilrni .i com IS das duzenlaa te»
sei nprcacntndas ao Congresso.
O Brasil deu também a este o
maior número de adesões entre
todos os países e fixemos diatrl»
hulr pelas várlns delegações in»
tere.ir.anta material Infnrmntlvo,
especialmente uma edição eipe»
ciai da obra de divulgação geo»
gráfica "Tipos e aspecto» do
Brasil". Coube ao Brasil, na ml»
nha pessoa a presidência de
uma dns Comissões do Cong-rcs-
so. a 7* relativa A metodologia,
ensino c bibliografia geográfi»cas.

O Congresao foi organizado
peln União Geográfica Interna»
cional, que também ali se reu»
niu om assembléia geral tuni.in-
do, entre outras, duas decisões
que interessam ao Brasil. A
eleição de nosso pais para uma
das vice-presidéncla* da orga-
nlznçíin e a preferência ao Bra-
sll para sede do 18' Congresso
Internacional de Geografia, a
realizar-se em 1056.

O próximo .Congresso será em
Washington ém 1052, ano em
que se comemora o centenário
de fundação da Amcricam Geo-
graphlcal Soclcty. Ao mesmo
tempo, foi eleito para a presi-
dência da União Internacional,
o ilustre geógrafo norto-ameri-
cano professor G. Cressey, da
Universidade de Syracuce, Es-
tados Unidos.

Em visita aos círculos
geográficos da França

O secretário geral do Conse-
lho Brasileiro de Geografia o
Estatística referiu-nos ainda à
satisfação com que aceitara o
convite dos círculos geográficos
franceses para visitar as insti-
tuições cientificas da França
nesse ramo, em que a grande
nação latina tanto se vem des-
tadando através de mestres do
maior relevo.

Recebido na Sorbone, no Ins-
tltuto de Geografia da Univer-
siáade, sob a presidência do emi-
nente geógrafo, professor Emlle
de Martonne, teve ocasião de
sentir quanto é Intensa e vi-
brante a atividade científica
francesa em todos os ramos de
pesqu isa geográfica.— Sente-sè bem ali, declarou-
nos, o ambiente e o estimulo
de uma grande tradição olenti-
fica, que as novas gerações man»
têm e intensificam em amplitu-
de e brilho.

Visitou ainda o Instituto Geo-
gráficd Nacional, em Paris-, di-
rígido pelo general Huratret, a
grande organização que tem a
seu cargo a preparação dos ma»
pas regionais e da grande Carta
GeogrAflca da França. Também
ali teve ¦ oportunidade de apre-
ciar as esplêndidas realizações
da moderna geografia è carto-
grafia francesas.
França e Portugal, plena-
mente restabelecidos das

dificuldades da guerra
O Sr. Leite dé Castro termi-

nòu á suá entrevista sallentan-
do á excelente impressão que
trouxe da normalidade atual da
vida tanto em Portugal como
na França: Raris é hoje a mes-
ma cidade dè sempre, a grande
metrópole que é também um
dos maiores centros de arte, di-
ência e atividades sociais do
mundo. Ambos os países estão
agora plenamente restabelecidos
dos abalos Ou dificuldades ocá-
sior.ados pela última guerra:
Não hâ mais á sombra da guer-
ra passada e ninguém pensa, em
guerra. Em ambos o esforço
recuperador, anlmosaménte em-
preéndidó, deli os seus frutos o
pode-se dizer qüe já sè acham
de novo desempenhando o pá-
pel de relévd quo lhes cabe, co-
mo nações Hdefres, nas ativida
des pacificas do mundo.

Criada em Maceió uma Co-
missão de Auxílio às víti-
Umas das inundações —
Recebidos os primeiros au-
xilios — AUssa de 7." dia

M vci.i.i. '.*.. (Serviço eipecUI d»
,\ NOITR) — i.-il... de »er con»»
t lt tilda, nesta rapllal, rnm reli «le

: «fin por texlo o Entado, uma
j eninlitte de emergência em an-.¦.'.-.,, Uai iltluiu» dai enchente».
I A sede niin.il dtua romlir-lo fl»

cou Inilaladn na 1'refrllurn loral,
<• •>!.»...In a munia ¦<aim enn*lil*il»
dal preildenle D. Iluul Poillra
Faria», arrel.l-.pi. metropolitano:
«erreUrlo, jnrnalliU .lor* - />•**
lum-tn, nflclal de gabinete do
governador) leiourelro, depnlado
Cícero Toledo: vlce-le»ourrlro.
Samuel ilulhOei-, contador neral
do Kilado; diretor eneruiivo, »t-
nhor Joio Vaiconrelnt, prnlrllo
de Maceió. Amanha, » coinlasjo
rraliiari mm primeira i.-.iiil..»,
Iniciando, em seguida, va«to mo»-.Intento pam angariar don.-tlvni.
A rri.iipni.bin " Pnilíiiil.i .- Cl.»
pltallraeio" Já ofereceu um (In-
nativo tle det mil crurclro», cupê-
rnndo-»e nova», e valiosa* coníri»
bulçAei.

Os primeiros auxílios
MACEM, ¦es (Serviço eipeclal

«le A SOITKf ~- A comissão dc
emergência criada para sngarl.ir
donativos para hi vilima». dai
inundaçAcs j.i iniciou suas ..ini-
dntlci, sendo que o povo c ílrnin*.
comerciais JA comoçoratu a enviar
importâncias cm dinheiro, merca-
dorias e remédios parn .«ocorrer
As f.iinili-i desabrigadas.

Missa de sétimo dia
MACBIfl. JC (Serviço .•speílal

de A NOITE) — O arcebispo me
tropolllano de Maceió iclclircn,
hoje, nn Catedral, niisna de reli-
mo dia pelas almas das vitimas
das iuuniihjçSes. Compareceram
alUs .iuli.riil.nln c ,i.ui.!,- nu*.*-
sn popular.

A .NOITí. ¦- Quinla-úlra, 26 dc índio dc I-MÍ-

PASSAGEM SUBTERRÂNEA
NO MÉIER
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Arquiai

Atirou-se à frente do trem

0 Foreign Office confirma
A recusa de permissão para
entrar na Inglaterra a ci-

dadãos soviéticos
LONDRES, 26 (AFP) — Um

porta-voz do Fórelgn Olflce de»
clarou que "vistos'' para entra-
da na Ihglaterra tinham sido
efetivamente, recucados a «-ida-
ditos soviéticos que pretendiamassumir postos na embaixada da
Rússia em Londres, como assi-
nalou o "memorandum" soviético
difundido pelo rádio de Moscou.

Em 1947, um membro do gabi-
netc do adido naval e sua espo-
sa, bem como dois adidos mili-
tare* adjuntos e suas esposas,
não receberam o "visto" briti-
nico — informou o porta-voz-, o
qual não pôde precisar as razões
que motivaram essa recusa, de-
clarandó que isso necessitaria
pesquisas.

A respeito dôs dois emprega-
dos citados pelo "memorandum"
soviético, e Aos quais foi recusa-
do "visto" em março de 1948, o
porta-voz declarou que eles eram
Apenas funcionários dá missão
de repatrlamcnto soviético, A que,"eomo nâo havia ninguém a re-
patrlar da Inglaterra, o governo
britânico tinha Julgado Inútil
outorgár-lhes "vistos".

— "Quanto ao último caso cl-
tado pela nota soviética — de-
zembro de 1948 — foi realmente
a primeira medida de represa-
Ha" — disse o porta-voz do Ml-
nlstérlo dos Estrangeiros.

Perspectivasle fracasso
da Conferência dos Quatro

Grandes
PARIS. 2« (if, P.) — O r.on-

selho dos Chanceleres parece des-
tlnndo a novo fracasso a menos
que a Rússia ou aS tris colciiclàs
ocidentais modifiquem radical-
mente silas posições com relação
ii Alemanha. Hoje. quando os
ministros se preparam para a 4.*
rcuniüo, tis conversações naiecem
tão bloqueadas qufinto por oca-
sião da ultima conferência do
Conselho, cm dezembro de 11)47,
cm Londres. Entretanto, os mi-
nistros continuam lomáiidn posi-
ções. 15 ainda possível <*uc Vis-
hinsky apresente nova proposta e
se o fizer; tornnr-se-á mais difícil
para o' Ocidente rejeitá-la. lima
coisa parece certa, contudo. Se
Vlshinsky insistir nó relnrno nó
controle quadripartite estabeleci-
do pelo acordo dc Potsdam, o
Ocidente manter-se-á intrnnsigen-
to c esta conferência terminará
num novo fracasso,

Para melhor acesso às ruas
s Cordeiro e 24 tle

Maio
Ai lií*,..- • doa gramtti loira»

iI.mii.i» qu* marfflam o leito d*
P.itrilíU de Ferro Central do Br».
•II >io e»lreit*a e deficiente».
Km Slo Pranrliro Xavier, Km*»
nho .Novo e M«*.».t »t t-a>ia>*en>
...'... oferecem aoa p.-.l.-.Tr» <•
vrlrulot nenhuma irnurança. Por
/•»< motivo o vereador Joio Ma-
ili.nl • apresentou na Câmara do
iilati.io Federal o arfulnle pi —
Jelo i"Conilderando o enorme ino»
vlmenlo de pedetlre» na e«laçlo
do Meler: Conilderando nue »»
rua» Ar«rul»»i Cordeiro e Vinte e
Quatro de Maio, k inariem da
K.F.l-.n., nâo lém * larcnra
ti.-r-iv.ili-i para permitir o irá»
frfn detimpedldn e nue eilln
«.in.t-lltflllfll" ii.lKr »l inn.-l.l-i*. de
«rlculo*. de lôda a ctpéclei Coit»
liderando que «tm conteqaéncla
.Io», molivoi acima aleiadm iXn
conaiantri o» dejailrr» no local
referido; Conilderando que uma
da* pnnlra atualmente exlslen-
les concorre para agravar a ai»
lu.-iç.'... |in-(|.n* oropa nranrie
parte da rua Vlnlr e Oualrn de
Maio, a Câmara do Distrito Fc-
dcral resolve :

Arliío 1." — Flcn aulorliado
o prefeito do Distrito Federal a
abrir o crédito s.ipUinenlár até
a ini|i .1 i.imi.i «Ir dol* mllhfif»
de cruzeiro» (Cr| 2.000.000,00)
para proceder o» estudo» e con«-
Ifuçio dc ponte ou paiv.-.f-ein
sublcrrânen na c«taç.in do Meler.
ligando a rua Vinte e Qualro
d« Maio .'. rua Arquia» Cordeiro
e servindo t.iinh/.ni de melo «le
cruzar esta» rua» sem perigo do
tráfcüo de superfície.

5 1 — Para alendrr o que de-
Irrtnina fst.» Atllgo dever* a Pre-
feitura procurar o concurso da
n.F.c.n.

Artigo 2.» — O crédito pre-
visto nesla lei seri compensado
mm o cancelamento de igual
Importância do» saldos «la» ver-
ba» ou excesso (le arrecadações
orçamentária» no ano do 19111".

PARA QUE A INDUSTRIA AÇUCAREIRA POSSA SUBSISTIR;
Desejam ou protluloren de açúcar do país um preço juito para o produto -~* Preços
abaixo do custo é fator seguro de desequilíbrio financeiro e conseqüente ruina — Já

existem usinas sob a intervenção do I. A. A. ^:' ^r^KÇ^i

Foi preso porque procla-
mava que o outro fora

assassinado
DETHOIT. 20 (U. P.l ~ A po-

licia deteve Charles Barabnsh,
de 47 anos, empregado dá Ford
Motor Çompnny, a fim dc ser ln-
terrogádo sobre a tentativn de
assassinato de Victor riciithér,
funcionário da "United Aula¦".Vorltets", do Congresso dns Or-
gnhiznçõcs Industriais, nnr.ib.ish
foi visto, embriagado num liar, á
dizer que "Reulher foi assassina-
do", mui» dc 2<r hora» antes do•«tentado. A policia disse que o
suspeito estava ainda muito em-
hriagado pnra ser interrogado,
imediatamente.

"• '¦aV»»»'p">..b"*l«.a|i.*».*»..»ii*».i»ii 
m * !*»..>.">'¦¦>'

Descoberto novo cometa
CAMBRIDGB, Massachüs-

sete, 28 — (U. P.) — Ànun-
cla-se que um astrônomo sul-
africano descobriu um novo
cometa, cuja luz é tão tênue
que nfio põdè sèr observado a
olho nú. O Dr. HárlOW Sha-
pie-/-, do observatório de Hár»
vard, disse ter recebido um
telegrama comunicando que
o cometa foi visto pela pri-
ineira vei. sexta-feira passa-
dá, i observado, novamente,
no domihfjó. Esse cometa,
què só pode ser visto através
de poderosos telescópios no
hemisfério r.ul, dçsloca-so pa-
ra o norte, ao qué parece. Nr.
ano passado, foram descóber-
tos quatorze novos cometas.

i.^i ti.»-1..>¦¦*»-¦•».».é*.ê..»t--»»«»-»4'-«>*»>«'-»-»»i* »¦¦•¦*¦

Visando o interesse da
população suburbana

Instalado no Realengo uma
sucursal do Cartório da
14/ Circutiscriçãu do Re.

gistro Civil
Com o propósito dc alender ooi

interesses dc unia população que
cada dia se faz mais numerosa
nos subúrbios da Centrai do Bra-
sll, o Sr. llosaldo de Azevedo Ran-
gel, oficial do Registro Civil da
IV Circunscrição, inaugurou on-
lem. i» 16 horas, à rua Marechal
Agrícola n-* 273, esquinn da de
General Abreu Lima. na loculida»
de de Realengo, uma sucursal do
Cartório, especialmente destinada
ao registro dc nascimento e óbi»
tõs que ocorram naquela iurl-sdi-
ção, medida que virá evitar, cit-
dentemenle, o transtorno da» par-
tes interessndas cm sc locomove-
rem, como o vinham fazendo, até
à sede central ou a outra sucur-
sal do eludido Cartório, situada
em localidade diferente.

O ato inaugural leve a presen-
ça de altas autoridades judicia-
rias e de Inúmeras pessoas fira-
das, sendo que na aludida sucur»
sal serão atendidos igualmente os
serviços dc cenidãp para o olis-
lamento eicitoial c o mililar, co-
mo tudo mais que se relacione
com a» necessidades dn Rcgislro
Civil, relativas à jurisdição da
aludida 14.* Circunscrição.

Rm outubro do ano pttMtW.
oi produlorro de açaear i*ri*»ul
do l'.il\ »..|-,-ilnt»n. |.t..» 1-1/ i. -
rlai aoa alloa podrret da IlenA»
hllra para «íue fAitem delcrmi»
nadot . -in.l '¦. a fim de »rr c<>»
nhecido o CISTU RXATtl «Io
açúcar.

Xriundo o noticiário doi Jor»
nal*. e-n em v-diperai dr aer
divulgado o retaliado defini!)»
to doi eitudei a qne ae «ir.i <¦.-
ram oi òrtim nflelaii .•..¦...-
regados de resolver o atinnt.-.,
e por i... ounlmoi nm donlea»
•ler» da rlatie aeurareira do
Pais, o senhor Joae Penoa de
Qnelror. preildenle da Cope»
rallra dm L'ilnelro* da Peruam»
bnco, diretor da l'«lna Santa
Ternlnha, de Xgaa Preta, ? Iam.
Mm diretor da Companhia l'*il»
na do Onlelro, de Campoi, ).•¦
lado do Hi".

Encontrámo-lo, fellamenle, n<»
escritório dai suai ualnai. e. In»
go -nr.aiiiifii--.il¦•¦* gentilmente a
prestar as Informações que, só-
bre o atiunlo, detrjavn obter o
representante díile jornal.

Aliai, o niMinto dc qur f.nnns
tratar com nquílc índiitlrinl I
desses que afetam, sobremodo,
os Inlerísses não só do povo co-
mo também dos produtores, in-
leressand.i, ntilrnssim, a proprln
economia iiaeinn.ll.

Inteirado dn nosso ohjelivn,
aquele nVneiro palrlcio, rrspon*
detido h nossa primeira pergun-
la, di* ler sido pcdld» a rrvl.i.í i
por preços do açúcar, disse o
segnlnlr:

— "Realmente, em outubro .le
10(8, demonslrri an Kxrelcnlls-
slmo Senhor Presidente da He-
púhllrn a necessidade ile uma
revisão nos preços do açtieár, dc

modo que fóii* v*rl(lead»i o
...*!.. real d* um taco da *•'» qul»
!••> e, em aegnlda pela ¦ttWrt»
dade competente, lAtie determl
nadn i> lucro para a produtor pt>
der aubililir t, aiitm, o Pali Irr
n atnear neeaiiârio ao ictt em-
«am», a nm prtrço Juilo. Rm
r»ip....... o Rimo. Sr. Preslden»
le Knrico Dulra anlorlmn-me a
rrqurrrr para que tle mamlane
etlndar a nona preteniio**.

r. verdade que o Senhor Pre»
ildenle da nepdbllra, enejml*
nhou para ettudo o requerlmen»
lo doi Riladot produtorrt aóbre I co'prcfd\ti'íu'Y.ÍÍ'lÍ.Òoo iãtõi. que

rloi i ,'...¦! i urodular*!, o I. A.
A. nomton dol* tt>rnleQi d* i*u
I>»parlamfnl.i da K.ludnt Et.*-
nóinlcm — Dr». Nelton Coutinho
e (illeno Dt) Carli qua Iralialharam
anlduaraenla durante maii da um
mtt, realisando verdadelramenie
eitndos r.implelni e «hefaram a"
i--i.li i.i.i de qu« um •-¦ ¦•• *l' '. ¦
car rrlilal dr •"-• «mlloi ruilnu II-
»i..i.|.. Crt 133.1». na lafra i." i ;
esta .mi . halm foi, entretanto,
encontrado, daild«> a enorme *•¦>'' >
do pai* da 33..VM.0OA da laço» —
a maior do Braill. S<\ Pernamliu»

o prrço da ura de açúcar ?"Efetivamentr, no dia 13 da ¦>»•
luhro de UMA, os prodnlorrs áe
açoear de Pernambuco, :*-.. Pau»
lo, Kilado do nio, Ala|oai, Mm...
fieraii, Bahia, Paraíba, .%er|lp<- a
Santa Catarina, rrquereram e o Se-
nhor Preildenle Ihitra despachnu,
mandando ouvir a ComUun On»
Irai de Preços a qual. rm seguida,
encaminhou o requerimento ao
Instituto do Acurar e do Álcool
para qtK» rile estudasse o .-..¦•. O
I» A. A„ por sna vtt, delcriri»
nou várias comissões de funciona-

. rios compclentrs para verificarem.
I em cada lislndo, o cu«l» dr pro-

duçáo de uslnn» peqnrnai, médias
e grandes e ns respectivos ren-
dlmrntns aritméticos, que deram
a media de ''-.' quito» de açac.u*
rrlstnl de mais de 09,3, de polarisa»
çáo por tonrladn de cana. o que» nma alla.mrdln para os rálcii-
tos, pois supera a media geral do
Brasil".

Conhece os detalhes de.como fe-
ram rcaliiados os estudos, e pode-
ria farer a gentileza dc enume-
rál-os?"04 rsttidos foram rci.liaados
nai'escritas de 48 usinas dns li»

Apunhalou o comerciante
Ontem, ao cair da tarde, na

rua Pnraopeba, foi ferido coni
uma punhalada nn tora»; o co-
mcrci.inte Mário Antônio da Sil-
va, dc 44 anos, casado, morador
naquela rua n. 141, em Marechil
Hermes. O criminoso, que resi-
de nn casa 129. é o es-soldndo
da Aeronnut.tca Ddgnrd Teixeira,
que conta 23 nnos e atualmente
trabalha como garçon de uni bo-
tcqulm na rua do encanamento
n, 25o. Segundo apurou o cn-
missário Aniárãl, do 2ó.l> dlslri-
to, a vitima morreu áo ser trans-
portada para o Hospital Carlos
Chagas e o seu cadáver foi reco-
Ihldo ao Necrotério do Instituto
Medico Legal.

O criminoso, que fugiu cm
grande carreira, apesar de per.ic-
guido por vánlas pessoas, aguar-
dava, de toealn, Mário Antônio
dn Silva, naquela rua, quando
este volinva da cidade, pois o
morto era estabelecido com uni
botequim na rua Tcófilo Otonl,
cujo número' é ignorado. Ao qtie
se sabe até este momento, moll-
vou o crime queslões de família.

Impressionante suicídio
ém Cascadura

Vítor Manoel, garçon, de 41
anos, Casado, residente nã rua.
Migliél Rangel, 113, em Casca-
dura, lia manhã de hoje, atirou-
ao dob ás rodas dè um trem élê-
tricô, na èfltaçãd dé Lauro Miil-
ler, morrendo esmagado. Duas
testemunhas que estavam na
plataforma da estação, assisti-
ram quando Vitor Manoel que
estava na linha 1, precipitava-
se à frente do trem. Dirigindo-
se ao local, o comissário Pires
de Sá, do 13» distrito, apurou,
que o elétrico havia saido da
gare D, Pedro DT, à3 8,50 ml-
mitos.

O corpo foi Recolhido ao ne-
erotérlo do Instituto Médico Le-
gal., -

Pagamentos
No Tesouro Nacional

Na Pagadorla do Tesouro Na-
cional serão pagas amanhã, dia
27, ns folhas relativas ao 4' dia
útil, a caber: Aposentados: Mi-! A NOITE) — Nos fundos do pre-
nlstório da Otierra — letras A dio n. (i da rua Olavo Bilac, no
rt Z; Ministério da Marinha — I Bairro Jardim de Europa, foi un-
letras A a Z; Ministério da Agrl- conlrado o corpo de Antônio, Eze-
cultura (titulados e mensolls- c-uiel de Miranda. Comparecendo,
tas); Ministério da Educação? n policia averiguou iTatar--se de
Ministério da Justiça; Ministério crime. O homem fora baleado nas
do Trabalho (diaristas e tare- costa?. A Delegacia de Segurança
íeiros). está investigando o caso.

A Páscoa dos Motoristas
Efeiuou-sc hoje, na matrií do

Divino Salvador, Piedade, Organi-
zadá pelo padre. Benigno Munch,
S. D. S.,..vigário da paróquia, á
festividade dn Páscoa dos Moto-
ristas, condutores de veículos o
motoristas, éín geral.

Celebrou missa pontificai, ris 7
lioras, e ministrou a comunhão
pascal aos motoristas católicos,
presentes, . um blspo-motoristn,
I). Jorge Marcos de Oliveira, nu-
xilinr desta arquidiocese. Outros-
sim, foi dada a benção liturgicá
aos- carros, realiznndo-sc a pro-
cissão dos mesmos, a qual con-
dúzia a imagem de São Cristóvão,
padroeiro dos tíiotoHstás.

BALEADO NAS GOSTAS
S. PAULO, 26 (Da Sucursal dc

Com o braço esmagado
Caiu de um trem nâ estação dc

Mangueira o operário Claudioitor
Tél-télra, de 65 ano* de idade, só-
fl-èndo èsmagamenlo do braço di-
réito.

Eslá recolhido áo Ptortto So-
corro.

Atrazado o noturno mineiro
Em conseqüência de avaria pro-

vocada por um Irem cm manobra
no chnve de salda da eslnçãó «lc
Três Rios, o N-2 (noturno mlnti-
ro), que era esperado, em Dom
Pedro II, às 10,20, somente dnrá
tnlradd ali ecren das 13 horas.

una, pw iwn i -T-irnriWeTi Hí i' •-""*'*¦'• ¦¦¦¦¦>¦-»»-»-.•*

Máxima: 27.3 — Mínima: 17.9
Serviço de Meteorologia — l'rc-
Visão para o período «Ias 14 ho-

ras de hoje is 14 horas de
aninnhi

TEMPO — Bom, com ncbulo-
sidade.

TEMt-ERATUBA — Estável.
VENTOS — Dc norlc a líilc,

fracos.
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hoArnaldo da Costa Muniz, o "
mem qne trocava dinheiro"

Entrava por uma porta
8 saia por outra,..

As queixas eram várias. De
quando em quando aparecia um
queixoso e, entre estes, represei*-
tantes das Lojas Americanas e
da Drogaria Silva Araújo, então
lesados em quantias maiores.
Depois, Pedro Jackson de A.-aujo,
do mercadinho d; Copacabana,
uá rua Siqueira Campos c o gc-
rente do Cinema Star, na rua
Voluntários dn Pátria. Mas ha-
via de existir multas outras vi-
limas.

As Lojas Americanas foram le-
sadas em á.OOO cruzeiros, Silva,

<»s vendeu e liquidou a Cri 117.1*»».
por taco, embora o cu»to de cada
saro fatie de Cri 121,13, conforme
foi verificado pelo I. A. A."

AMI doi rtlndm procedidos pe*
loi t.cni,-..». n Presidente do I.
A. A., tomou oulrai providências?"Tralaii.ln.se da assunto de t.\»>
magna Importância, o Senhor
1'rrildenle Rdgar de Oóli Monteiro
itnmron onlra eomlssSn romposla
do Senhor Álvaro Slnifl»*» I.op.*«
— representante do mlnlslro «Im
Agrlrnllura: Srnhnr Aclnly Si —
representante do Ministro do Tr.i»
l.alhn: Senhor Iiii Maranhão —
representante do», produtores: Sc-
nhor Joio Palmeira —- rrpresen-
lanlc do* plantariorrt de cana.*. Se-
nhor Moacir Snaro Pereira —
representante dos hanguezelros,
r Senhor Alfredo da Mala —
Presidente dn Sindicato dc Ala-
gnas .Todos ns acima enumera.!"*:.
sáo membros da Comissão Exeiu-
llvu do Ia A. A» Kssa Comis.*-»»
depois «lo examinar o processo,
aprovou os rsludos realizados pc-
loi dois tíenlcoi da autarquia. I.t-
vadoi o* estudos, então, á Ço-missão Executiva do I. A- •_¦•
em sua 1.">.» Sessão, dc 1W-10;
foram tambím aprovados unam-
tnemente".

Qual a conclusa» a que che-
garatn os técnicos c a Comissão
do I. A. A.?"Como conclusão, foi apurado,

Universidade de Vanderbilt i que o custo «ie produção çra .ic
NASHVILLK. Tennessee. 28 -IÇrl l-U» P»r »aeo - a.l.c.onan-

A viagem do presidente Dutra
^-Homenagens especiais na

(A. P.) — O presidente Dutra,
do Brasil, será nomeado hoje
presidente honorário dji Institu-

do-se-lhe- os atuais * novos au-
mentos dc fretes ferroviários da
cana de açúcar, carreio o ettVfir

to Brnallelro da Udvénidadu Ihamenlo. taxa de f»»fO£»g£Vanderbllt. hoje r>.n.»eá.,. reoouso remunerado

Araújo cm apreciável quantia
o Pei' 

" '

3.000 cruzeiros
também, como Pedro Jackson, em

Tratava-se de um espertalhão
até então náo identificado. Di-
zia-se funcionário da I.ight e se
oferecia a fazer trocos, recebendo
pelo seu trabalho módica per-
centagem. Era para ganhar ho-
nestamente a vida, acrescentava,
As vitimas, algumas, confiavam-
lhe 0 dinheiro a trocai-; outras*
faziamrno acompanhar por ,um
empregado de confiança. Más
ern ai qüe o homem entrava por
uma porta é saia p-la Outra...

. — Espere um pouco, dizia, a
entrada de uma dependência
qualquer da Lighl. Tomava o
dinheiro de quem o acompanha-
va c sumia pàrn sempre, como
por encanto. ¦

Acahn esse homem, agora, de-
pois de trabalhosa investigação,
de ser identificado e preso pelo
Investigador Tenórlo, do 3.» Dis»
trito JPolicinl. At£ na Repartição
dé Concessões da Prefeitura êle
fizera vitimas.

Trota-sè do indivíduo sèm pro-
fissão, Arnaldo da Costa Muniz,
solteiro, de 28 anos dc idade.
Foi prêsó no Jardim Hotel, na
rua Marechal Floriano, onde se
hospedava.

Está sendo devidamente pro-
cessado na Delegacia do 3'fi Dis-
trito íolieiali

Novamente preso o con-
cessionário da loteria
| pernambucana
RECIFE, 26 < Serviço especial

de A NOITE) — A policia pren-
deu, novamente, José Augusto
jünlor, concessionário dá lote-
ria deste Estado, provavelmente
para prestar esclarecimentos a
respeito da acusação de ter dés-
viádo verbas sob sua responsa-
bilidàde.

Acordo entre o governo
baiano e o Ministério

da Educação
SALVADOR, 26 (Serviço cs-

pecial de A NOITE) — Foi assi-
nado, no Palácio dá Aclamação
um acordo entre o governo do
Estado da Bahia e o Ministério
da Educação para realização Ide
cbras no sul daquele Estado,
especialmente em Ilhéus e Ita-
buna.

O Instituto Brasileiro «Ia Uni-
versldade Vanderbllt é o único
da sua espécie existente noa Es-
tados Unidos.

Oa planos para a visita, do
presidente Dutra estio prontos.
O chefe do Executivo brasileiro
deva chegar de automóvel ao
«compus» da Universidade pou»
co antes do meio-dia, acompa-
nhado da sua comitiva e cacol-
tado por forças de policia c
guardas do serviço de aeguran-
ça. Cadetes da Marinha ílan»
i-uearão a aléia. Depois da aer
recebido por Madison Sarratt,
victvchanceler da Universidade,
o presidente eeguiri para o ga-
blnete do chanceler Harvia
Branscomb, onde estarão reuni-
dos oa funcionários da Vander-
bllt. Ali lhe será entregue o dl-
ploma de presidente honorário
do Instituto Brasileiro.

Em seguida, o presidente Du»
tra deverá colocar uma coroa de
flores aos pés do monumento ao
«commodore» Cornellus Vander-
bilt, fundador da Universidade.

Depois disto, o presidente vi-
sitará o Instituto Brasileiro, on-
de palestrará com os professores
e lhe será servido um cafezinho.

0 presidente Dutra na Uni-
versidade de Vanderbilt

NASHVILLE, 26 (Do enviado
especial da Aítèrtcia. Nacional) —
A Universidade de Vanderbllt
fez editor um interessante folheto
cm português, comemorativo da
visita do presidente Kurico Du-
tra a Nashville, contendo ilustra-
ções c textos variados, focalizando
a vida da cidade dobro os seus
múltiplos aspectos. A Cnlvêrtlda-
de, demonstrando o seu empenho
em manter em boas relações a
mocidade norte-amei-lcan-i com
os homens o coisas do Brasil.
Incluí cm sen programa de cn-
sino, um Centro de Estudos Bra-
siléiros.
Em contacto com a impren-

sa e o povo de Nashville
NASHVILLE, 26 (Uo enviado

espécie] da Agencia Nacional) ¦—
Pouco depois da sua chegada a
esta cidade, o presidem». Dutra,
rm companhia do governador
Browning, saiu a passeio, recc-
bendo durante todo tempo ine-
quivocas demonstrações de sim-
patia por parte da população,
que batia palmas i passagem do
presidente do Brasil, cu.in figura
é hoje muito popular nara n lio-
mem dn rua dos Estados Unidos.

Ao resressflr, o presidente Du-
Ira concedeu breve entrevista aos
representantes da imprensa local,
com os .quais manteve cordial
palestro, durante a qual, mais
uma vez, ficaram assinalados os
sentimentos de fraternal eslima
e alto interesse que o povo ame-
ricano dedica áo povo brasileiro
c ao Brasil. O general Dutra
assinalou, aos homens da impren-
sa, a suá ehormo satisfação pe-
Ias manifestações de apreço e
simpatia.

Será processado por
# difamação >
PARIS, 2fi (AFP) — A Comis-

são de Imunidades Parlamenta-
res decidiu ontem por .9 volos
contra 7 dar autorização para
processar por difamação o depu-
todo Florimond Bonte, represen-
íánte comunista.

O processo contra o deputado
comunista bascin-Sc no artigo apa-
recido no semanário francês
"France Noüvelle", de qué Bon-
fe é diretor. '

Estavam trasformando os
I jardins em pasto „
Burros, cães e cabras

levadas para o depósito
São dois magníficos jardins

os de Alah e o da praça Anlero
de Qnenlal, no Leblon. Ainda
há pouco tempo receberam me-
lhoramentos que os tornaram
mais aprazíveis. A pefisada em
massa procura esses jardins para
brincar. Ultimamente, porém, es-
lava Impedida de seus folgue-
dos. Burros, cabras c cães toma-
ram conta dos lugares. As fami-
lias reclamaram. Não Òrà possl-
vel se misturarem crianças e
animais. A,Prefeitura vem de to-
mar enérgicas providências. O dl-
retor do Departamento do Flsca-
lização, Sr. Renato Mcira Lima

pensnção, repouso remu
aumento de sacaria, repouso re-
muncrad» íõbrc a lavoura, re-
muneração áe capital, aumento
do preço de cana e o lucro ds
Cri 13,78 por saco, para o pro-
dulor — Crt 102,10 - como o
insto preço para um saco dc BU
quilos de açúcar cristal".

Qual seria o lucro para o pro-
dutor sobre o preço de Cr!
192.70 „ ,"Desse preço cumpre salientar
que Cr? 178,92 seria para paga-
montos dc mão dc obra, matéria
prima, impostos, materiais e ou-
trás utilidades para a produção
do açúcar, restando, somente, o
lucro de Crf 13,78 por saco para
o produtor, o que representaria
círca de 7 por cento sobre o
valor dc Cr» 192,70.

O custo acima referido J* esta.
aliás, alterado, uma vez que os
fretes da E. F. Leoooldina aca-
bam de subir de 60 J>or cento
ou seja. Cr$ 6.00. 8.00, 10 00 e
mais cruzeiros por tonelada de
cana. além dc outros aumentos
verificados no transpor e do
nçúcnr. lenha e outras utilidades.

Adic!onc-se, ainda, os ônus
conseqüentes dos diss dios cole-
tivos, e-sistentes cm Iodos os cen-

do pais. nos

E' jildispeniAvel enile, uma
revltán nu preço do açúcar *

I' Indispensável enlio, um*
nriente o novo pifçn do acatai*
a fim de que a Indústria ifu-
rerelra do nais i •¦••» subsistir -
dar estabilidade «<nn6mle* ao*.
mllhAes de brasllrlros quu nela .
tabulam.

SA «rom preços campentadorc*.,
vi.I posiivcl o trabalho D»t
ratnpo* qut garante o suprlia<ml>>
dn mercado nacional.

Os r»i.i.!•¦» finais-para o no*»"
pr»»{o do acurar foram procís-
sados ainda pelos mrmhroa da
Comltsái- Central de i'i< .•¦». ae»
nhores Lleurgo Veloso. Õondim
Menescal • Olímpio Flores nu-
meados pelo Esmo. Sr. Mlnlslro
dn Taabalho, cuja eomlssio re»
ilii/iu it preço para Cri 180,00 em
Campos, reduzindo, assim, n t»**
labilidade do produtor naclonnl,
quando é urgente • Invporlanti*
nu.it**-.-*' a produção para «pie
os fonsnínldoTfi não tmli.nn de
comprar açúcar cubano, com"
compram lrlgn argentino, banha
americana e hafoia italiana".

Qual foi a Interferência «Io
Sr. Ministro do Trabalho n»
locanlc ao proc«*«o «Io :<n.*i. ..
to dn preço, «lcpols dn» estudo*,
dos Irís mrinhrns da Ca C. V. 1

"O Kjsmo. Senti"!* Ministro d»
Trabalh*. logo qi» recebeu ..
processo com os estudos d.«
C. C. 1'.. «leu novo despachuen-
caminhando m. Dr. Editar Tci-
xeira Leite, a quem OOU alrt-
buiçiies paia resolver o caso .

Conclusões
Finalizando a sua intcressnn»

te e oportuna entrevista, o te-
nhor José Pessoa de Queiroz,
aduziu vários argumentos inci-
«.ivos, dos qunls podemos ap:.-
nhar ainda o* seguintes:

"Confio, assim, que. depois «la
opinião dc várias comissões «!•>
I. A.- A., quo estudaram o ca-
so e «la comissão da C. C. I'..
o doutor Edgar Teixeira Leite-
possa terminar os estudos quo
foram solicitados c estão semi"
feitos há mais de sete mese*..
Convém ler em mente que.
quando ns classes mais nb:.--
tadas vão gastar, círca dc .)¦•
cruzeiros por ano nos 23 qu»-
los dc açúcar que consumiram
cm um ano, as menos afottit-
nadas quo trabalham nos oiim-
pos na enxada, carros de boi,
tratores e outros trabalhos pc-
sados, ficam possibilitadas a ga-
nhar mais Cr$ 1.500, 2.000 c
3.000 cruzeiros por ano.

0 Banco do Brasil e o I.A. A. ,
conhecem bem a situação t|-
nancelra da indústria açucarei-,
ra do Pais. Atualmente, cinco
usinas já se encontram soh n
intervenção do I. A A. O- sa
o presidente do I. A. A. tor-
nar-se mais rigoroso, outras usi-
nas terão a mesma sorte.

Tudo que acabo de informai-
lhe demonstra bem a impossi-
bilídade de continuar-se ven-
dendo açúcar com prejuízo.
Confio que o açúcar tenha o,
mesmo direito de receber o ecu*-
JUSTO PREÇO como tcm_acon-;
tecido com a carne, feijão, ar-
roz. farinha, milho, batatas, le:-
te, macarrão, sal. falharim, ovos
c outros gêneros alimentícios quo
tém elevado seus preços cm
maiores proporções do que scra
necessário elevar-se «j preço do
açúcar, para conseguir-se a es-
taWÜdnde dc sua produção.

(Transcrito «le "O Jornal' dc
hoje).

tros açucarciros __.. .
quais se pleiteiam aumentos dc
íalários dc -IO a 80 por cento .

SlsEflB.^^

DOLORES LEITE PINTO /
(V dia) TS*

-o»,,.,..:,. Pi.»*n Maria da Gloria Leite Tinto. Joaquim Eel-

Fnnãe cunhada «OLOHES, convidam a assistir a missa do V dia.

iLHi Ri Branco), ás 10 horas do sábado 28 do corren-
íe^do j^a, tee.lpam 0,'sm.s agradecimentos a to^^4g
comparecerei., a estq ato de piedade r.risfã. Roga-se dispensa de

pêsames.

RAMIRO PINTO DE CARVALHO COELHO
S&Ére^ r'' . ••- * (FALECIMENTO) .¦'*>,•(.íx :.kt -: , 

' '

tNilza 

Esteves Coelho e seus filhos Mariza c Mau-
ricio cumprem o doloroso dever de comunicar aos
seus parentes e amigos o falecimento de seu idola-

trado esposo e pai BAMIRO PINTO DE CARVALHO COE-
LHO e os convidam para o enterramento que se reali-
zará amanhã, dia 37, saindo o féretro, às 10 horas da

Capela Real Grandeza, para o Cemitério de Sao João
Batista.

ÉÜFELIPE GAYA PEÇANHA

+ 
Vitória Ribeiro Peçanlia, irmãos, cunhados e so-

brinhos, agradecidos a todas as pessoas «jue se ma-

nifestaram por ocasião do -sfalecim-enlo 
^.^,1^1»^" •

civel marido, cunhado e tio, FELIPE GAYA PEÇANHA,

vêm novamente convidá-los para assistirem a nim-de

7.» dia, que mandarão celebrar ás 9 1/2 horas, do dia ZÜ

do corrente, no altar-mor «ia igreja de São Francisco de

Paula, no Largo de São Francisco. A todos epie compa-»

recerem a esse ato de fé cristã hipotecam a sua gratidão.

Aurora de Jesus Souza Gil
FALECIMENTO.

+ 

Amador Garcia Gil, mãe,
filhos, irmão», cunhados e
demais parente» convidam

teus amigos pnra o aepultamcnto
que se realizará hoje, âs 15 horat.,
saindo o férètró da canela do
Hospital da Ordem S.' da Pcnitên-
cia para o cemitério dc São .loão
Batista.
******************************
com uma turma de trabalhadores
da Limpeza Pública Urbana, on-
(cm, limpou os jardins do*' in-
cômodo' de tantos animais. Na-
da menos de vinte e um burros,
trila e oito cães e dezeõ-icls ca-
bras forani apanhadas nos jar-
dins. Os animais do posto da
LU d? Gávea fornm li-ansferidos
para o Depósito de Veterinária,
na Quinla da Uoa Vlsla.

E quo os donos dos bur-
ros, cabras e cães não os dei-
xem mais ir passear nos iar-
dins...

Anna Rinelli de Almeida,
(VIUVA CARLOS GOMES DE j-,

ALMEIDA)
(Missa dc "I." dia)

t 

Francisco Rinelli dc Al-
meida, Joaquim Rinelli d*?

Aimci.li:. Carlos Rinelli de
Almeida, José Rinelli de Almeida,
Livia Gomes de Almeida, Marga*-
rida Rinelli de Almeida, Sflblno
Rinelli de Almeida c esposa, Lui/;
Rinelli dc Almeida e esposa, Jo.-io
Rinelli dc Almeida, esposa o filho,
participam aos demais parentes o
amigos que será celebrada, ama-
nhã, sexta-feira, dia 27 do corren- !
te, is 10,30-horas, no altar-mór
da Igreja Nossa Senhora do Mon-
te do Carmo, missa cm sufrágio dá '.
alma dc «un extremecida e abnC-
gada mãe, sogra c avó, ANNA RI-
NELLI DE ALMEIDA. Antecipam
seus agradecimentos aos que com-
parecerem a osso alo de fé cris-
tã, manifcstandOj outrossim, sua
profunda gratidão a todos quo
lhes dispensaram conforto moral
nor ocasião dos funerais.
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Augusto, capitão do "team" do Vasco, agradecido à torcida carioca
Após o sensacional embate noturno de ontem, no qual o team do C. R. Vasco da Gama, consagrado om tantas pugnas Internacionais, em gramados nacionais e no estrangeiro, u xa*
gueiro Augusto, capitio da equipe, procurou a reportagem do A NOITE para pedir um registro de um comovido e sincero agradecimento de todos os seus companheiros a torcida vi...

calna e carioca om geral, que lhes tributou um apoio de que não há memória nos anais das atividades desportivas nacionais.

cp-*H mt J*t>^^^ 19 a***]*!! I ^L^^V B

¦Pü-p"' ^fl ^b * ^<m l*K-^^H I sa^^B B^*r'BhM 1tK_ ^^^B ÍitH ^.Ít^I Ihí B*W. iiiiPV

¦aT^ÜSÍ ^^lU ei*****T^ V ^B f^^H »*T>****tI B ^uÍ^B H^Íb *>****tÍ Ü^A' 
'*. 'jjl&ÊExÊ'' ^H ^PP ^H ^^| ^^P^^l H*T ^^K\ iff^^^B liT^»^^*' ^t** I^^H É~ a^l Ü^B.^1 Ü^V^

O INCESSANTE TRADALHO DA DEFESA DO ARSENAL — A peleja de onlem .mlu para ronflrmar o oue M tem dito ds defesa do Arsenal. Náo roram pouco» oi seu» momentos de apuro, e, em todo» éle»,. foi demonstrida »u» «ollder, e o perfeito senso ii»*
cole>c*ç*o de seus componentes. A pressão do» «tecante» do Va»eo, porém, obrlfou*» » desdobr»r-»e incluiive o (oleiro Swindln quo «parece nas (r»vuras acima, em Intervwiçóes »e«rur»s. jr~ •

'**

Vasco I" a fortaleza
derrubando o invicto Arsenal *•.*•

Feito extraordinário, o dos vascainos, suplantando os mestres do football - Swindin, Sam-
paio e Danilo, as maiores figuras em campo — 0 presidente da República assistiu o match

su ^.---.fcj wBÈm' 7S %, #^ *íi4*it^b ^^^^^B*' ''"*''tMI B^^!^^*S0*tÍ
Bj/'j>|j| F**n *^\t* '*»i ****«¦ W/f'' *r**V wr '' "*Ja*»*V' aÉNfeiC' sV^^IBIitb^B"* " '¦ i^ * *«iT^La******tf *• ^ -S*** aHÍ^^I ^KS

Numa noite amena c cheia de
rslrclns, o football brasileiro
marcou onlem uma página mes-
rjueclvel. Aluando magnifícamen-
lc, como jamais havíamos presen-
ciado, o -team do Vasco, numn
coesão impressionante, resistiu às
largas poderosa* dos fan osos
cracies do Arsenal c demoliu a tre-
menda defesa cerrada rio* mestjcs
britânico* para conseguir um
triunfo incontestável. E esse fcl-
to grandiloqüente velo moslrar
que toda vez que os nossos cracks
conseguirem superar as suas ten-
elenein* inviduallstas e agir num"association", poderemos sentir
momentos dc contentamento,
como teve ontem aquele publico
imenso e vibrante que, desde às
primeiras hora* da larde. lutou
por um iugarzinho no estádio de
São Januário, Se não fosse este
nosso defeito crônico, a impreci-
são nos arremates, mais larga le-
ria sido n contagem, não obslsYli-
te o bloqueio exercido pelos in*

l glcses.->

0 demolidor da "fortaleza"
Coube ao Vasco a iniciativa da

maioria do* ntnqucs. Mns ao en-
Irar na área ou dela se nproxi-
mando, os ntnrnntcs cariocas en*
centravam uma barreira que, ati
o Irigéslmo segundo minuto ela
parle final, parecia inexpugnável.
K ai surgiu uma grande figura,
Ademir, atordoando os elcfcnso-
rrs britânicos com o seu diliamls*
mo, sem fugir ao corpo a corpo,
o epie lhe valeu ficar contundido
c cair de produção no tenipo com-
plemcntar. Mas foi fie, com ai
suas ações, desconccrtantc* r.
constantes que, sem duvidai algu-
mn, demoliu n defesn do Arsenal.
E tanto assim foi que, ao serem
lançados Heleno c Mario, aos '15
minutos do segundo tempo, suh.v
tituições bem inspiradas, rncon-
traram maior facilidade na* pe*netrnções, do que resultou o tento
oa vitoria,

Um mestre na colocação
Antes mesmo de apreciarmos o

desempenho dos nossos cracks,
altamente clogiavcl, como já tri»
samos, queremos nos deter em
Swindin, que, no consenso geral,se Impôs como um dos maiores
plnycrs cm luta. A élc, a. sua se*

Quando voltou ao vestiário, Nest or, autor do goal da vitória, foi abraçado pelo técnico, sendo
cumprimentado pelo Sr, Vitoriou Carneiro, diretor de football do Vasco. Ademir, como se vê na

gravura, lambera tom ou parte nas homenagens ao lier ói da partida dc ontem Flavio fala a A NOITE
O ARSENAL E' GRANDE ADVERSÁRIO
EM QUALQUER CIRCUNSTANCIA
Nossa vitória, afirma o técnico do vitorioso quadro do C. R. Vasco da Gama, resultou da perfeita com-
penetração que todos os jogadores demonstraram na execução dos planos traçados — "Tenho a impressão

de que o match à luz do dia poderia render mais beleza ,para os espectadores"

guranca no seu impressionante"icnlldo dc colocação, deve o Ar-
sennl ter sido batido por uma
contagem táo discretn.

0 seu trabalho foi incessante e
fCONTINUA NA 13.» PAGINA)

k"' ¦ -' ¦¦ 1 á

¦fjuem tivesse acompanhado a
ação de Flavio Costn nos dias que
precederam o grande «match» de

ontem, como nós, que lhe acom- ,
panhamos os passos na obrigação
de obter informes e pormenores

sobre êsso, sensacional embate,
admirado, por corto, ficaria, da
serenidade aparente da conelutt

Gringo jogará
Não será necessário o concurso de Ademir ao quadro do Fia-
mengo — Francisco de Abreu esclarece a posição do rubro-
negro, em face dos comentários sobre o empréstimo do meia

yasçaino . ,
' Será o Flamengo o próximo
adversário do Arsenal, na peleja
que sorá disputada domingo pró-
ximo, em São Januário. Depois
da sensacional vitória obtida on-
tem pelo Vasco, os rubro-negros
tudo farão para conseguir novo
feito que venha prestigiar o re-
nome do football brasileiro.

Ao que tudo indica, essa pele-

0 S. PAULO

ja será mesmo daa mais empo".-
gantes, atendendolse â. sua ex-
pressão técnica e ao prestígio
dos dois clubs.
Não será incluído Ademir

Provocou certa confusão a no-
tícia referente ao empréstimo
de Ademir ao Flamengo para a
peleja de domingo. Q rubro-ne-
gro, impedido de contar com o
concurso de Zizinho, que foi opo-
rado há dias, e estando ameaça-
do de não dispor também do
Gringo, cogitou do aproveita-
mento do popular atacante vas-
caino.

O próprio presidente Octavio
Povoa, consultado, colocou Ade-
mir à disposição do Flamengo,
num gesto elegante. Afirmem-so

(Continua na 13.* página)

do quadro, mais categorizado cm
nosso país, no momento.

Flavio' não revelou a mais leve
emoção, e sempre respondendo
com parcimônia de palavras, tinha
.uma informação tranquilizadora
do estado dos jogadores, da dis-
posição deles para o «match».
Nada de fantasias ou apreensões.
E a conduta do quadro sob sua
eficiente diroç&o patenteou essa
segurança pessoal, transmitida
através do equilíbrio, da calms,
muito próxima da frieza com quoFlavio Costa apreciou os açonteci-
monto*, da memorável jornada.

Terminado , o «match», ouvimos
o técnico vitorioso: ' '. ,. , ,

— A vitória tem maior relevo
por que, efetivamente, hospedamoB-
uma equipe que será adversária
temível em qualquer * circunst&n-
cia. Já havia admirado os rapa-
zcs do Arsenal e não posso dei-

xar dc proclamar o mou apreço
por sua técnica, o seu espirito do
luta,- dcixiiram-mc impressão rie
profissionais eie mafrnífico porto o
principalmente d.-e direção que se
lhe notn, direção ele quem tem ca*
beca e conhece de sobejo os sc-
(credos elo jogo c suas táticas.

(CONTINUA NA |3.' PAGINA)

O aaaunto do dia, mesmo fora
doa meioa esportivo», gira em
torno da soberba vitória doVasco sobre o Arsenal.

Vitória com V maiúsculo, não
resta dúvida, * tanto mais vv
liosa, porque, conneguida aô-
bre o team mala famoso do
mundo.

Fugindo do terreno da apre-
clação técnica, o jogo de ontem
serviu para demonstrar o no*-
so paupérrimo espirito de or-
ganização.

Fora e dentro do estádio vas-caino imperou a confusão» e
tão mal organizadas andnram
na coisas, que o povo acabou
por arrombar portões, quebrar
grade» e invadir locais que não
lhe eram reservndo».

Tem-se a impressão dc qunnos iireani/iielnre.* não importa-
va n comodidade do público.Este, por sua vez, na ânsia
de entrar no estádio, não me-
dia conseqüências, e o resulta-
do foi o mais desastroso po.--.-aivel, havendo a registrar inú-
meros ferido.*-..

Os do Arsenal devem estar
«maravilhados» com o que lhes
foi dado assistir.

Eles, habituado** a jorrar nn«Kmpire Stnrlium», onde cem
mit pessons entram c saem na
melhor ordem, devem cstnr ns-somhrados com o que viram
onttMii.

Mas não há dc ser nada, por
que samon capazes de apostar
que nn» jogos futuros nenhuma
providencia será tomada.

ALFAIATE

SAMPAIO, UM ESPETÁCULO
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Sampaio, o valoroso zagueiro
soube com galhardia cobrir a
falta do Wilson, tendo por vê-
zcs feito com que os "torcedo*
res" nem se lembrassem do ti-
tular tia zaga vascaina. Sampaio
marcou com precisão o centro-
avante P.ookie, chegando mesmo

a anular por completo suas invés*
tidas. Foi um bravo na peleja.
de ontem, à noite, surgindo co-
mo um dos melhores elementos
da retaguarda vascaina. A gra-
vura mostra Sampaio rechas*
sahdo um centro de Vallance,
mesmo acossado pelo centro-
avante Rookic.

BATIDO 0 RECORD
Extraordinário interesse acs-

pertava a peleja internacional
Vasco x Arsenal. Desde cedo a"majestosa 

praça rie sports de SáoJanuário aprescntnvp grande pu-mico, e trinta minutos antes eieser iniciada a Juta, já não apre-scnlava claros, tanto na arqui-bancada fronteira á parte social,

como na grande curva do estádio.
Í-: interessante salientar que (írnn-
de porte do publico não conseguiu
entrar, bastando-sé dizer que os
torcedores «rue se encontravam ti»
lado de fora daria perfcitnriiciitc
pnra lotar uma boa parte do está-
dio cmznialtino.

(CONTINUA NA 13.» PAGINA)

UMAÉlDEDEFESA íDQ VÍSCi

MANTÉM A DATA DE 1 DE JUNHO
PARA 0 MATCH COM 0 VASCO DA GAMA

-*mÊÊ*mmE£2^BSMj^*'i

Ao que parece não será rcali-
zada a terceira partida do Ar-
«enal em São Paulo. E' que a
data escolhida, 1 de junho, já
estava comprometida para ó in-
terestadual entre o campeão ban-
«leirante e o vice-campeão ca-
rioca com a apresentação de to-
dos os seus novos valores num
desfile que está realmente des-
portando o maior interesso aqui
e em São Paulo. v

Procurando esclarecer -nossos
leitores soubemos que o São
Paulo F. C. mantém o seu com-

pròmisso com o C. R. Vasco da
Gama, reputando de grande in-
teresse a realização do match
emprasado antes mesmo de en-
frentar o Arsenal. E nesse sen-
tido esteve ontem na sedo da
Avenida Rio Branco o represen-
tante do presidente do grêmio
tricolor da capital paulista para
esclarecer esse ponto do vista.
Resta todavia esperar o resul-
tado da assembléia de hoje do
Conselho Arbitrai para uma so-
lução definitiva da data para
esse match.

^* ¦ Siír ^^r i5^" *"BB IIIIW jÊk í^ Wêê

Declara Tom Wittaker, falando sobre o jogo de ontem
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aí'!.'',r ~ifUra da reta.fuarda do Arsenal. Fez defesas extraordinárias o grande goleiro evitando, por várias vezes a auedade sua cidadela. Na gravura ele aparece desfazendo um ataque dos vascainos, enquanto Smlth «>cupa seu lugar no arco

m Os desportistas britânicos queI formam a embaixada do Arso-nal conservam a tradicional diõ-creção de seus compatriotas.
Distintos e cavalheiros não seespandem. Preferem, principal-mente os dirigentes, meditar erefletir sobre os resultados dos
Jogos e dos acontecimentos.

Ontem mesmo, tivemos opor-tunidado de ouvir Mr. Whita-
kor, o técnico e orientador dofamoso quadro inglês, sobre o«match» em que perderam a in-vencibilidade tão brilhantemen-
te mantida no decorrer da tem-
porada.

Bom football o do Vascoda Gama, não há dúvida. Os«teams» brasileiros nos haviamdeixado boa impressão mas onosso adversário de hoje nosdeu a idéia de que é de excelèn-
te categoria c justificou as iií-formações quo me haviam che-
gado de ser um quadro de pres-tiglo internacional.

Indagamos de Mr. Whitaker
se lhe havia agradado a defesa
do «team» carioca cuja ação
através o sistema diagonal tãoeficaz se mostrara.

A execução dc um sistemade marcação é quo dá o êxito aotrabalho dos técnicos. Os Joga-dores do Vasco realizaram com

perícia seu sistema c dai à mu-
gnifica resistência a todos os
nossos ataque*;. Note! mesmi>
que o «goab> esteve pouco amea-
çado, conseqüência do trabalho,
de fato muito prático, dos mé-
dios e zagueiros em muitos mo-
mentos da luta como «police-
man» dos nossos «fonvards».

Esse jogo, terminou Mr. Whi-
taker, ofereceu elevado núniern
de observações que reputo da
maior utilidade para o nossa
football.

PARA LEVAR 0 ARSENAL

Vêem aí os representantes
do San Lorenzo e do Racinj"

BUENOS AIRES, 26 (U. P)
Viajarão hoje, com destino ao
Rio de Janeiro, dois represen-
tantes do football argentino, uni
do San Lorenzo e outro do
Racing. Visam conseguir exl-
bicões do Arsenal, na Argentina.

A viagem será feita em avião.

Elegantíssimas! FIGURINO suco-
re, orienta e corrige a moela

feminina!

DUldlUyil K 'HmGriCu
Está marcada para hoje a re-

união dos representantes eljs
clubs da 1" divisão da F.M.F.,

Telefone para o CARIOCA
REPÓRTER: 43-3349

para decidir sobre a proposta
apresentada polo Flamengo o

Vasco para o adiamento do ini-
cio do Campeonato Carioca do
corrente ano.

Ao fazerem essa proposta, esses
dois grandes clubs tiveram o

duplo objetivo de permitir um
melhor preparo dos quadros e
dar oportunidade a que levas-
som a efeito compromissos in-
terestaduais em cogitações. ,

A Assembléia Geral da «jntida-
dc metropolitana decidirá hoje

contra o adiamento do campeonato
esse palpitante assunto, que pro-mete_ despertar vivo interesse.

Além do Flamengo e do Vas-
co, o Fluminense também, é fa-
vorável ao adiamento.. Assim,
fomente esses três clubs reur.cn
o total de 31 vo'tos, que dá maiu-

ria absoluta na assembléia. Des-
te modo, o adiamento pode ser
considerado certo.

Sobre a* reunião desta tarde,
ouvimos o Sr. Carlitos Rocha,
presidente elo Botafogo, que rná-
nifeatoú o seu ponto dc vista:

— O Botafogo votará contra o
adiamento do Campeonato, con-
siderando quo a finalidade dos
três clubs é conseguir datas pa-ra a temporada do .Rapld,13 o Botafogo, embora, cariipe.lo

da cidade, não foi convida,!,;*
para essa essa temporada. Daia mágoa dos botafoguenses o parisso votaremos contra o adiu-mento.

O Sr. Antòíij de Carvalho,vicc-presidonte do America, taSi-

bem ouvido pela nossa repor.»-
gem declarou quo o seu >'lul,
votarta contra o adiamento, con-
siderando que havia deixado .!•¦
participar de unia oxcurtão pt";*
atender nos compromissos ofi-
ciais do campeonato.

...^/.^¦.i.^:
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Obstáculo sério para Espantoso
CRÔNICA DE TURF
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NOVO HIPÓDROMO
Um grupo de íócJoí do Jockey Club Brasileiro pretendi

ni... ¦ m!..i k pióxlma Assembléia Oeral uma sugestão pari.
u inicio dos esttidoe de um novo llipódromo na capital. To
do* oe louvorea merece a Iniciativa. Bntiunioi que ela nfto i
de hoje, 'ii foi mesmo ventilada por alguna elemento* da an
ti, .i diretoria, existindo até um eiMco ,d« ante-projcto dí-,
im-ii..nu., em tqrrenoi situado* na avenida Brasil.

O* iconslderanda» do manifesto doa aocloa afto todo
juiloa e lógico» Realmente, deva o Jockey Club Brasilel.,.
d...1.- j" penaar no futuro e cuidar dele, ao nto qulaer ficai
««ngurrafado» na OAvea. Todos vemos como o colosso dt,
ii.i- . i Ja e poqueno para abrigar a populaçfto eqüina e oft-
i. •¦¦¦! conforto aos milhares do espectndoree que toda» as se
mana* procuram suan arquibancadas. O que parecia ini 2?
.ni- - uma loucura A hoje uma obra ultriipaaaada peja época
e p«los econteclmentos. Continua a aer o mala belo do mun
do o campo do corridas do Jardim. Botânico. Mas possuo du-
feitos capitais, quo o tempo ae encarrega do aumentar; A
auiincla de uma reta Ideal, por exemplo. O congestionamcn
to das cochelras, problema promente e quo ee agrava dl.
«t dia. O esforço Incrível a que cstfto sujeitas as pistas do
srela, massacradas pelos trabalhos de quase um iuilh.tr dn
snlmals em treinamento. A localização defeituosa daquela»
mesmas cochelras, obrigando os animais a uma longa volta
cm doinnndn do hlpódromo. Tudo t*--n, quo hoje preocupa ou
dlrljentes da sociedade tem sido abordado com pnnon quen-
tei e malas medidas mns constituirá daqui a vinte anos pro-
blema Insoluvel.

B inadiável n construção de um novo hlpódromo na xona
norte. Com elo haverá um desafogo das pistas da Gávea e
uma descentralização bxnéflca de todos os serviço» ligados
às carreiras. Aproveitando os preços baixos doa terrenos na-
quelu sonn. poderá o Jockoy Club Brasileiro fazer um bom
emprego de suas reservas om favor da rrloçfto e do desen
vnlvlmcnto das carreiras. Orando parto da população eqüina
dn metrópole poderá ser Instalada n6sso novo campo. Plstnn
r- •.:-.• servirão para os exercícios, dando descanso às da GA-
vea. E poderá nt* haver um revesamonto de dias do corri-
dn.*, u exemplo do que ocorreu no passado entre o Dcrby e o
Jockoy.

f.stts grupo do rocios quo tomou a si n empreitada nn.,
deve osmorocor cm bcu objetivo. Serão todos, no futuro, ben
feJtorcí do turf c du criação. Parece ató quo o espirito rie
Llnnen de Pnula Machado imprcgnou-.ic-lhes em 1010 parti
repetir o milagre de 1028.

BIAS

t-»'>-T'^'*JsV' —-^'J-'**'*'•'• ••^'* f

1' iKirco - 1.4ski nteiToa - Cr?,
ik.w.co — à> i:i,Jo lior.Hi

K
.•iii

ü\
51
51
51

:i —

1 — 1 ígilho. Mesquita ..
2- '.» Nucar, Ullôa ;
Z — 3 Sariiaço, Mczarus .

4 Burgos, I.u torro ..
t — .í I.IvraníeiUo, Iliba;,

6 Furor, Domingo». ..
1,' 'varro — llll'!! melrnt —

Crf 22 <>o0.i«J -» A). 1.1,50 hu-.iv
K

I —1 Plancó, 'Câmara 
" Uvinlfi, Alci',i 

lbiapnba, Siilolii.ln ...
2— .1 Sahib, X X 

4 Ktploslvn, tirft-.it. 
ã Caravana, Mczuros ..

,i •- li 1'uliiloi*, Domingos. ..
7 A sua Linda. Uaittla .
R Afelo, A. IV.itilho .

•I •- li Hatol, Latorre 
|n ilai.y lliiiupion .Morcug" AI; i. N. corre 

3.' imito ~- Clássico I.llii*. Alves
ik. Almeida — 1.4IKI metros —
Cr' òO.OtKi.Mtj — ã» ii/.üi in-ras,

K
- 1 trtacay Mesquita 

— '.' Tinttircirn'. Dominam.
;i — 1! Mólca, Latorre 

Mlrapiarn. II. Filbo .
4 — 5 .loiiisa, Higimi " JuIlaitiUii, Salomão ..

4.* páreo — 1.80(1 metros —
Cri J8.QOO.00 — Âs 11,50 lioras.

K
- 1 Alidin, 11. Filho 

— 2 Fandango, Domingos,
Palilo, Miicctlo 

— 4 Furão, Riba-s 
Galhardo, J. Ulliin ..

— 6 Alvincjjro, Ciutiitra ..
7 Hivon, Latorre 

5.' páreo — 1.IÚU in.-.«lrt.«i
CrÇ 23.000,00 — As 15,25 ii.u

I Uiicite, P. Coelho
ã (iuanumhl, 1". Kern

Comendador, More
Dogc, N. corre ...
Hondcl, Mcsquila .

o Luva, i. pinheiro •
páreo — 1.400 ine

Cr? 20.000,00 ("Bclling"'
IG lioias.

1 —

8."
;,o

(ma —
As

1

3 —

4 —1
J

Crí
Ifi/.Ti

1 —

Disie, P. Ribeiro ..'.' lMlm, .1. Araújo ..
.'I Oamnelio, Caftillo

Aldeau, Espnnim ..
(.'.ntila, A. Portilho
Hclicon, Domingos
Disca, Bali-la 
(lasparoto, L. Leite

II Hon Hur. X X 
.Inoz, Mcsquila 
Hanibal, J. Portilho" JciVa, 1. Pinheiros .

páreo — 1.50(1 met :*¦
20.000,00 ("Betting")
horas.

1 Indico, Castilho " Siiquarcmn, 1'. Tav.iru.t
Iih-,-i, Latorre'•', Ncver Looscs, Salomão

1 Argclinna, Domingos." Panozee, Cnslillo ....
— 2 Vlslonatrc, P; Tava.vs

9 lÍRlherila, Serra 
— 4 Kl (iaicon, Salomão •¦

5 Sngramor, Mola 
— 4 ('hacliim, Latorre . •.

7 Plalero, llnrhosn •• • •" Rey Brujo, .1. Portilho
8 • páreo — 1.40O metros

Cr$ 25.000.00 ("Betting") --
17,10 horns.

—. 1 Jucomi, Ribas 
2 Mavilis, Salomão

• íl Chmbrldgc, Domini
— -4 Clirlos Magno, Cn-iti

5 Arlró, P. Coelho ..
S Amigo do Povo, C.

— 7 Velho Bico, Er.part
8 Cambucl, X X 
fl Dulipí, Mota 

-10 MouIcec, Meutftlljrt
11 Urutu, .1. Portilho

" lltírou. X X 
«•*¦,¦. ;¦',,".¦;-';¦¦ 

""¦.¦¦¦'¦ •• ;¦„,,,.¦¦ i....iI— ¦«.«¦ •••¦ ••••¦• -¦ ¦ ¦..,-.., 
:-^?rr*\

Emilv:-;:.-:?i.flf-:':-¦ '¦'¦'¦¦''?..v;-:-:':v::Ã-:v:-.-:v::::-;v/:V.-.::-.,- ;,;,:'¦'¦ '¦ ''-^üvi-riJYii-iivi-i-Hiiv..,','• /
1." pared 1.300 niclros —

Cr, 22.000,00 - As 13,10 horas.
— 1 Guclfu, Higoni .... 00-S - 0 Chcrle, Hibas 5-1— 3 Bruno, Domingos 5B¦I Batei, Latorre 52

5 Seu Anlceto, Graça 50- 6 Chcrle, Ribas 54
.lnndaia, Ualula 54
Night Club, Mezaros 50

• - 0 Ipiranga, üllón 51
10 ['.sentiu, Espartim ... 50
11 Leviana, XX lü

1" páreo — 1.400 metros —Cr| 55.000,00 — As 13,40 horas.
K1 *- 1 Miss Henriette, Dom. õii" DcMcmor, X X 5(i

. Ileunldo, Pi Tavares 58
» — il Apoteose, Irigo.ven 50

Bong.v, J, Aiaujò 50
Noilda, I. Pinlieir.i 48•1 -» 8 AçaraiU!, Mola "•-

7 Giba, Tinoco õl
Guldu, Graça 5-1 — 8 Jnguurão Chico, Moi 54

0 Penedo, Nerl 54
10 Don Pedro II, Salomão 52" Monto Cario, Higoni. 54

».* páreo — Clássico llaul del-nrvnllio - 1.400 metros - CrS80.000/10 - ,\s 14,10 horas
I — 1 Espantosa, Higoni¦> — 2 Don Navarro, Laiori-" — .') líar-EI-Gazal, Irigoyen• ~ 4 Torpedo- Araújo .. .

5 Impávido, Domingos . 04
«•" páreo — I.fiOO metros -

í-r, 33.000,00 - As 14,40 horas.
i ,{,' -« 1 Polir», Domingos .... 55- — 2 Idealista, Ignncio ..-! 55

3 Mustafá, Kspartiiii .. 55¦**- ¦ Aliiifa, Rigoni  53
5 Zodiiico, Salomão ... 55

> — 6 Hozanibo, Castillo .. 55" .Iacarantli'i-A5«ii, P. C, 65
.»." pari-o — I.fiOO metro? —

Li;» 4i,.O0fl,00 - As 15,13 horas(Hsndlcnu),
,' — 1 Maran Salustiano ..'! ~ 5 Ilnim, Ullon .-1»--3 Tlniot,', Rigoni 
. ** Hellada, X X 
j ¦— 5 Nero, Iiigoyen .:....

8 Palmeiras, Lntori-u.
,.'¦* Páreo - 1 000 nieln-.•'35.000,00 ("Bftting")I5..-I0 horas.-' — 1 Kdclfii, Mesquita ¦¦

.lagiuirão, X X 
('rai-ovin. N. corre .
Major, J. Coiiiinho> Poraugn. .!. Arnti.io .- Dou» üJ-w, X X .,.

_ ' 5 Vclíldo. P, Coelho 35
Ocoi, MOta ...,. 55
Angelus, Espartim 55" JonJQcn, Greme .. 55
Bnlurttt*. J. Portilho í5" Ulide, Castillo 53

- 0 Shanltalia, Irigoyen 53
10 Musa, XX >¦]" Inian, Mezaros 55
11 Aliado, XX 55" Fanopy, Aleixo 53
12 Carinhoso, XX 55

13 Mirante, Ribas 55" Rábula, Mauznn 55
14 Icattí, Domingo» ...'. 55" Brinquedo, R. Filho 55
15 Brigndoon, Ignacio .. 53" Topázio, Nerl 55" Jequitiain 33

7." páreo — 1.300 metro'- -
CrS 35.000,00 ("Ilclting") \s
10,25 horas.

II
— 1 Taruman, Câmara ">.">" Alaharcas, Arnujo 35

Ktlunio, Mezaros ... 33
^- 3 Urucnnia, Domiogos >«I

Draga, P. Coelho 33
Inti-ipiilo, Castillo 55

— fi ICdson, N. corre .. 55
Grão Pará, Ignaciu 35
Iturbl, Latorre .... 3.1

4—9 Mondar, Snlomão .,. 35
10 Meliante, Higoni 55
11 .labolicaba, J. Portilli: 55

8." páreo — 2.00(1 metro- —
Cr* 24.000,00 ("Betting",, Vs
17,00 horas.-

1*
— 1 Cantor, Irigoyen ... 50
— 2 Caxambu, Castilln 34

Imaginada, Macedo -•• -Il
— 4 Calouro, Higoni 54

5 Hivon, Latorre 51
— 6 Careful, Mezaros .... 58

7 Insólito, Salomão ... 50

Telefone para o CARIOCA
REPÓRTER? 43.3319

Campeonato de Football
do Mediterrâneo

ATENAS, 26 (AFP) — A
equipe Italiana conquistou, a"Taça Amisade" ao derrotai* on-
tem o selecionado da Grécia jior
3x0 em disputa do Campeonato
de Football do Mediterrâneo. A
clasalficação final foi a Beguin-
te: 1«, Itália; 2', Turquia; 3'.
Eeito; i; Grécia.

O invicto enfrentará Bar-EI-Ghazal e Torpedo
- Grandes melhoras de Don Navarro

l-romele o rliatleo "Raul de
(jtrvtillio'' «or o primeiro ob»tá-
culu --'ii., para o Invletn l-.ip.iii-
t..-.i. que com facilidade Ji ven»
.. o .ii tre» provas em que tomou
parte.

O detentor da coudclarla liu-rf-"
que do Macedo terá peln frente,
agora, coinpetldoree uiali cate-
::..i-l/.:id..i, com o» iiii.ii-, vinda,
nfio mediu força* c dal a potal»
bllliladc de ser balido.

Dar Hl Ohazal, o llndu filho
de Dala Hi-.i.u- que Unprettlonou
fortcmonle ao ettrear na »emana
passada, tem apresentado melho»
ras iMr.ii.iiliii.iiij-., lmvemto fun»
dntlas esperanças em quo bouá
dcrrnlar o Invicto, o que te dá,
também, com Torpedo.

f.-.*e defensor da jnquela do
Sr. Vlclor Gutllicin, tlesde os
primeiros galopes vem evlden»
ciando her corredor o, já. nn der-
ratlclra nprosentaçfin, deixou lon»
gc os adversários, embora torml-

WMk D
Intermezzo mudou de

tratador
Ingressou nas cochelras dc Oa-

hino llodrignez, ontem, o cavalo
Intermezzo, tio Sr. Buarquc dc
Macedo.

Cuidava-o, desde potrlnho, Ce-
lextinn Gomcz, em cujas mãos
conseguiu Iionitas vitorias.

Bambino guapeando
Bonito e firme, o crack liam-

bino procedeu, na manha de hoje,
n um carreirão na volta fechada,
sendo anotado para os últimos
1.000 metros o tempo tie 76, o
que prova quáo suave foi o exer-
ciclo.

O filho de Catncronlnn csH
sendo preparado para o reaparc»
eitncnlo, nn grande prêmio"Brasil".

Voltou de São Paulo
Regressou de São Paulo, ontem,

o cavalo Xcpur, que lá obteve
uma proveitosa e honltn vitoria
no Inicio do mis cm curso.

Foi entregue, novamente, ao
tratador ,!osc Salustiano dn Silva,
tjuc conseguiu po-lo no estado ex-
ccpclonal cm que se encontra.

Júlio Maia deixou o
hospital

Deixou, ontem, a casa dc saú»
dc, o jockey .Inlio Maia, que foi
submetido à delicadíssima opera-
çãn.
do não podcrA voltar à atividade,
embola apresente melhoras uran»
des.

Porungo vendido
Panou h nova propriedade, o ca-

valo Porungro, que possui brilhante
campanha, poucas vozes entrando
dcseolocRdo nas numerosa* apre-
scntaçücs, no Paraná, em São Pau-
lo e aqui, na fiávea.

Das cocheiras dc Henrique de
Souza, foi o brioso paranaense
transferido paia as de Oonijftlino
Fcijo.

WmSKWÊ
Domingos

Latorre -

600

360 em

Mesquita —

- Castillo —
500

SOO em

Mola — 360 em 22.
— Higoni —-. 600 cm
• Aleixo — 500 em

Mesquita — 600 em

45.

Furor
37.

Balei
23 3/5.

• .Tacomi — Ribas — fiOD em 37.
Tlnlurcira — Domingos — 600

cpi 3."i.
Burgos —¦ Latorre — 600 om 37.
Amigo do Povo — Moreno -i-

5011 eni 30 l/l
trinca — Mosquii.i - ,.i .i * - eu

30 3/5.
PiUÍOZÇè -

51 2/5.
Dulipí -r-
JngtitirSo

35 3/5.
Pianeó —

30 .J'5.
IgilHÒ —

36 3/5.
Moraiile — Hibas — 700 em
Carlos Magno — Cnstillo —

800 em 50.
.Tnez — Mesquita — 700 em

•13 3/5.
Moita — Latorre — 700 em 45.
Livramento — Ribas — 700

em 43 3/5.
Abdln — Benitez — 700 em 41
Chacliim — Manzan — 1000

eb 68 1/5.
Gunniimlil

cm 22 3/5.
Rondei —

38 4/5.
Arícllnna

em 22 3/5.
Ibiapnba —- Salomão

23.
Dostemor — Osmani

44.
Fandango — Irigoyen —

em 40 2/5.
I.uvã. — Salustiano — 300 cm

43 3/5.
Nacar —- Ullôa — 700 em 43.
B, Hamilton , — Portilho —-

600 cm 3l> 2/5.
Cnxnmhú — Tavares — 700 cm

44 3/5.
Sargaço — Mezaros — 600 cm

36.
Ncver Looscs — Salomão — 700

em 43 4/5. - '
MlrapiAra — R. Filho — 700

em 43 4/5.
Caravana — Mezaros — 360 em

23 2/5,
Queile — P. Coelho — 360 em

22 3/5.

nassa o percurso em verdadeiro I pois disso, o flllm de Sargento
estilo de exercício de * tínl». deveri ser competidor de reipei-

Tendo progredido multo dr» I to para Espantoso.

FILHOS!
AUXILIEM SEUS PAIS NA CONSER-

VAÇAO DE SUA SAÚDE
1 in ano de estudos perdido por

causa de uma simples bronquite,
pode acarretar strlot prejuízos a
sua carreira futur*. alem do en-
fraquecimenlo geral do orguniv
ino, consequento de longos <]l«it
de um tratamento demorado.

Pais, se seus filhos foram ata»
cados de bronqolte ou sofrem
de asma, dc-Ihes o REMÉDIO
HKVM-ATi:, a siivaçto dos as»
m.itlei... as Rolas que realizam

prodígios, pois fazem um trata»
mento com apenas uni vidro de
uso, dando alivio Imediato aos
portadores de enfermidade das
vias respiratórias, tais como: a*»
ma, losses rebeldes, crônicas nu
recentes, n\-.n ou ratarrals, • l.i.t-
dos, dores no peito. etc.

Em todo o Brasil. Pedidos a
ARAÚJO FnEITAS. Rua C.ini.
Saraiva, 41 - lllo. — Pelo Cor-
rclo Cr» 20,00.

Outro no qual exMeui muitas
fumaça*., ti o Don Navarro, cuj*¦iltAiis foi faciltina uo iliiinlnt!,,
último.

ft liem verdade que Ja perdeu
longe para o luvlctn, porém nfio
estaiu naquela «• .-.i,... na su.i
melhor fonna r. agora, anda iu
ponta dos rascot,

Ouem parece fora de qulasquer
cogltaçoe», é o Impávido, cu]s dl»
lima "performance'' fnl detesta-
vel.

Estados Nervosos
Manlaa — DeflcUncIsi Neoro.
SnunU — Deprrsslo —

Eicllaçfies

Dr. Edmundo Haas
AV. RIO BRANCO. 116- 14.-•laia 1.408 - Tel 23-0563

DANILO E 0 FLAMENGO
Sm:m ontem uma veriio r.n-

eaclonal ii&bra o cantro-médio
Danilo. Sepundo foi divulgado,
o famoso "plvot" vascaino c»
tarla nns cogitações do Flamen-
go, que JA teria iniciado negocia-
ções neissc sentido, chegando a
oferecer 300 mil cruzeiro» dc
luvas por um contrato do dois
anos.

Babendo-se qut' o centro-mé-
dlo i~ruzma.lt ino entü em litígio
com o seu club, essas versões

Balido o "record" do
Pacaembú

... . C O N I >
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O "record" anterior da tempo-
tada do Arsenal pertencia ao prt!-
lio Palmeiras x Arsenal, com Cr$
1.130.670,00, realizado no Pacaeui-
lai. Ontem, a noite, a receita apu-
rada, cstabelercu novo "record"
em campos brasileirof. qulçn sul-
americanos. A soma apurada no
malch Va«rn s Arsenal foi du
Cr? 1.146.550.00, o que bem de-
monstra o extraordinário inlorc*.-
íe que despertava o sensacional
cotejo entre ingleses e va-irainus.

ft interessante salientar quo os
associados do Vasco da (lama c
do Botafogo nüo pagaram ingres-
sos e, tamhem. houve InvasSn nnr
parte de marinheiros e policiais
no pnrtíin de entrada para atilo-
moveis, na rua Abílio, logo após
o portüo 10.

se revestiriam do maior sensa»
cionallsmo. No entanto, provoca-
ria tambem um caao delicado
no football carioca, podendo
mesmo estromecer as relações
entro Flamengo e Vasco.

Desmentido categórico
Oa meios rubro-negros recebo-

ram surpresos a referida notl-
cia. Não que Danilo não tcnbu
qualidades da grande crack mas
porque a sua aquisição jamais
estove cm cogitações, conforme
nos assegurou de forma categõ-
rica o Sr. Francisco de Abreu.

— Posao ndl.int.-ir, disse-nos o
vice-presidente do Flamengo,

Lefever embarcou para
Belém do Pará

Vai realizar um curso de
arbitragem dc basket

Seguiu, ontem, com rumo a
Ilrli-iii, pelo 'avião- da Panair tio
P.rasil. via Belo Horiitonlc, o Sr.
Afonso Lefever, conhecido árbl-
Iro de jogos de basketball, o qual,
vai realizar um curso de arbi-
Iragem para candidatos ao posto
de juiz dessa especialidade, alen-
dendo a especial convite do co.
tonei Orslnl Corlolano, c.vprcsi-
dente do Flamengo e atualmente
residindo na capital paraense, na
qualidade dc comandante dn Base
Aérea.

TELEPHON
BRANCO, BARBERA, CLARETE e M0SCATEL

OS VINHOS PREFERIDOS PELA SUA PUREZA E
ÓTIMA QUALIDADE.

A VENDA EM TODA A PARTE, EM GARRAFAS.
MEIAS E GARRAFOES DE 5 LITROS

— Tavares — 300

Mesquita — 600 em
— Domingos — 300

360 em

700 em

8Ò0
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que nno cogitamos sequer di
,uiuí 1..M.1 de Danilo. E' um jo-
gador da grandes recursos mus
que estã vinculado a um club
nmlgo o nlém disso, o Flnmen-
go sabe respeitar os interesses
nlhclo.t. Tudo o que foi dito não
passa do fantasio. Nóo acredito
quo Kiy tenha declarado que o
Flamengo estaria conquistando
Ademir, a não ser quo esteja
com o propósito de ínzer con-
fusão.

HPE9HK
DHS ENORMES

DIFICULDADES...
... Impostas pela situação cambial •
CIBRASIL CONSEGUE LANÇAR mais uma
tirle de, 1.000 Hluloi de scu PLANO "A",

«jinda com d bonificação de automóveis "Morris"

e "Morris-O-ford"! DESTA VEZ: SEM CA-
RÊNCIA! No primeiro mês... o primeiro auto-
móvel... com CR$ 50,00 APENAS DE

ECONOMIA MENSAL!

4*
'Sem compromisso ilgum,.

peça i picicn-i .00-
•isente "C IBRf A Sil".."Tf *;** *v*T«.- -,',,.i'"'

tôu$ 4$ wrm w
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FLAVIO FALA A "A NOITE"
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Entendi que as derrotas impôs-
Ias por isso magnífico conjunto,
não diminuiu cm nada o football
brasileiro. Sãu mestres lopiti-
mos, quo estão em plena forma,
pois não há quinze dias, jocara.ti
scu último partido no campeona-
to dn Inclnterrn. Não obstante,
julguei que o Vasco da Cisma po-
derin vcnec-lo, sc para tanto não
tjeorressem incidentes imprcvist/ii
e"ntre os quais não deixei de con-
siderar a maior felicidade cm re-
mate».

£ Flavio sludo, enlão, à_ ausôn-
eia de jogadores como Wilson «•
Chico, e ao estado ainda imperfei-
to de Heleno,-

Para a zaga, contei desde logo,
com Sampaio, que 6 um jogador
capai dos maiores sacrifícios. Ti-
po. ideal do jogador reserva, que
substitui con*. o perfeição com que
o vimos atuar, ontom. Na ponta,
tive dúvidas, realmente, pois Tuta
e Mnrio tiveram oitos c baixos no.
ensaios, difictiltando-me a esca-
lação. Preferi guardar o segilli-
do, com sua impctuoBidadc carac-
tcrtutiçn, pora o final, c tive sortj,
como viu.

Não houve, todavia, í o que quu-
ro acentuar, uma figura inferior
no trabalho de conjunto realizado
por nossa equipe, f) onze, o ofe-
tlvo ou com o* reservas, desen-
Volveu inalterável ação de con-
junto, o jamais fm'iu aos planos
previamente trai;ados.

Não posso, por ísío, receber
maiores abraços, que os nossi*».
jogadores. Alcançámos uma vi-
tória quo reputo dn irraníe sir-
nlficação, pela forma inqüflstlo»
tinvo! com que foi obtida, dcinoiis-
tramlo, os playcr» do Vasco, exce-
lente estudo atlético, e apreciável
comprcenáfió tática do jogo. Ia-io.
enseja maiores realizações, pois
os nossos profissionais iloixaiauí
li.-itentc sua cápacldado mental pa-
ra executar planos peculiares
frcnlo aos mais variados método*
ou -sistemas de jogo. O Arsenal
— concluiu Klavio Costa — pro-
porcionou-nos uma oportunidade
inesquecível do provarmos a efi-
cácia dc um sistema defensivo, do
qual até se chegou a dizer quo 6
uma farsa.

Ctbfttstl
CIA. BRASILEIRA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO

Rio • Iv. Rio Branco, 106 • 5.° and. • Tel. 32-6431
RIO • Iv. Rio Branco, 120 • 161a 22 • Tal. 22-2577
São Paulo - Rua 15 de Novembro, 244 - 4.° - Tel. 3*3829
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depois, entretanto, quo o técul-
co Flavio Costa havia votado o
empréstimo dc Ademir.

Sobre esse assunto, falamos,
esta manhã, no aeroporto, com
o Sr. Francisco do Abreu, mo-
mento antes de seguir para As-
sunção. Declarou-nos o vice-
presidente rubro-negro:

— Formou-se certa confusão
em torno da atitude do Flnmen-
go. Li ontem uma notícia cri-
tlcando o pedido feito ao Vnsco,
sob a alegação de que os clubs
¦brasileiros não deveriam' jogar
reforçados. Eaquooe-so quo- o
Flamengo ostá impedido do con-
tar com o concurso do Zlzlnbo,
titular do selecionado brasileiro
e aob ameaça de não incluiv
também Gringo, que estavn
adoentado. Não acredito, uniu,
què Flavio tenha tomado aquela
atitude revelada na citada no-
ticla, pois ninguém melhor do
quo elo reconhece os méritos de
Zizinho. E, assim, êle doVo sabor
perfeitamente quo, se incluísse-
mos Ademir, o Flamengo não
iria jogar reforçado, embora ne
trate de um notável jogador e
quo daria multa satisfação aos
rúbro-negros vê-lo com a nossa
camisa.

Felizmente, Gringo já melho-
rou e tem a sua presença pra-
licamento assegurada.

0 Vasco demoliu a fortaleza derrubando o inven-
civel Arsenal

_*> C O N
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que, prolcRidouma linha média
urduo coqumitt
pnr umn zatíu i
seguras, duas nu três defesas re-
guiarei! pôde fazer o kcoper bra-
sileiro,

Sampaio e Jorge
De relevo não menor, foi a con-

duta do zagueiro Sampaio c do
half Jorge. Chamado a substituir
Wilson, coisa que preocupou a
muita gente, Sampaio foi, openaa,
impecável. Do principio ao fim,
í-le sc empregou sempre com ex-
traordinário senão dc oportuni-
dade, conjurando uma infinidade
do situações delicadas. Por sou
turno, o half Jorge, elemento nin-
da sem grando curtaz, do perfor-
mancos incertas, falhou nos pri-
meiros instantes, pnra se firmar
e cumprir a mnis dificil das ta-
refas, neutralizar êsso ótimo ex-
tremo, que é Mac Phcraon. Que a
fie se deve muito n conservação
daquele honrosíssimo zero, não
temos dúvida.
Os vascainos mostraram

que também sabem
bloquear

Outro ponto quo não podemos
deixar do assinalar, foi o perfeito
bloqueio exercido pela defesa vas-
calna. Itaros foram os momentos
quo o veterano r.qock teve para
tentar algo. Atentos c seguros,
Augusto — Sampaio — K1I — Da-
niio, este, numa das suas maiores
atuações, Jorge, bom auxiliado por
Maneca e Ipojttcnn, barraram to-
das as recargas dos britânicos.

No momento preciso
Nestor — Maneca — Ipojucan c

Tuta, a despeito de terem perdido
algumas oportunidade excelentes,
ultrapassaram cm muito o que dè-
les seria licito esperar. E o túc-
aico vascaino, com ns felicíssimas
substituições dc Ipojucan por He-
lono e Tuta por Mario, no momen-
to asado, apagou as suas «gnffc.,)
do Sul-Amcrioano. A entrada dó
Heleno mudou a característica dn
ataque. Lutando c atraindo o
scu marcador, Heleno passou a
abrir as jogadas para ns extremas,
e desconcertou os adversários. B
foi, após a confusão causada por

PIADAS DE MUTT E JEFF
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um bom centro dc Mario, e ter
Heleno estendido a Nestor, queeste obteve o goal.

E o "Coice de Mula" ? 
'

Uma das atrações prometidas ã
«torcida» era a exibição do center-
forward Koock, cognominado o
«Coice de Mula*., pela potência do
scu arremate. Mas, em verdade,
o veterano comandante inglês mor-
trou, apenas, que está cm pontode bala para dcdlcar-se ao ensino
do football. Aldni de perderduas ocasiões infantis, não chu-
tou mais forte do quo Swindin...,
Temos, para nós, que se Ropor cs-
tivossu cm campo, a situação te-
ria sido outra.

Ótimos na defesa
Apesar de batidos, 0s Iugleses

evidenciaram mais uma vez, o seu
ótimo sistema defensivo. Baraes,
Smith, Mac Aulay e Forbes por-taram-se como cracks o Field!,
(.banindo a substituir Daniels foi
inferior a ele, Na vanguarda, Mac,
Pbonrson c Lcgio firam os me-
11)01-05,

Os ingleses já têm nervos
Ontem ficou provado que, nos"bomburdclos" do foot-ball, os

ingleses tambem so enervam.
Flolds c Forbcs se deixaram des-
controlar algumas vezes c, até o
proveito Mr. Barrick, o juiz da
peleja, pareceu-nos perturbado at-
gtimns vezes. E, a isso, atribui-
mos os lapsos verificados na sua
arbitragem.

A primeira fase dn luta foi du-
rissima. Dada a saida pelos In»
gleses, Dauiio inerceptou o or-
ganizoti um ataqtit para os scu*t.
I.ogo aos três minutos Ademir so
contundiu, sendo socorrido era,
campo, c, na última etapa a lesão
recebida fez-sc sentir mais clara-
mente. Os vascainos acometera
um maior numero de vezes e,
Ademir, Ipojucan c Nestor espor-
diçam bons avanços mandando
para fora.' Mac Phersou, Valan-
ce e Roíick tambem falham nos
arremates. O juiz adverte Mao
Aulay c Iili. Daniels macliucn-SD
u c substituído por Flclds, o que
prejudica a defesa visitante.

0 goal da vitória
No tempo final, mormente apAs

a. entrada de Heleno e Mario, aos
quinze minutos, o Vasco passou
a sc mostrar mais positivo nos
ataques. Smith saiva uma situa-
ção dificil, após uma saida do seu
arqueiro. Nestor c Ademir per-
dem outras oportunidades c, ao«i
32, recebendo de Mario, Hclen.'i
estendeu a Nestor que rápido
centrou forlc, raspando o arco.
A bola bateu no poste uo goal c,
violentamente ricocholeou para as
redes. Os ingleses ainda tentaram,
reagir mas nada puderam fazer.
Depois, enquanto o tempo corri*,,
cies sc defendiam como leões. A
vitória por 1x0 estava assegura-
da.

Os teams
As equipes intervieram na

grande luta assim formadas!
VASCO — Barbosa; Augusto o

Sampaio; Eü, Danilo e Jorg-.-:
Nestor, Mnneca, Ademir, Ipoju-
can (Heleno) c Tuta (Mario).

ARSENAL — Swidiu; Barnes c
Smith; Mac Aulay, Daniels

i (Fields) 0 Forbes; Mac Phersou,
Lcgic, Ilook, Llshman e Valancc.

•
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NOVA YORK — No primeira foto, uma vista geral do City Hall durante a recepção e boas vindas ao presidente Dutra, que foi oficialmente recebido pelo prefeito William 0'Dywer. Milhares de pessoas se alinhavam

pelas ruas da Broadway para saudar o visitante; em seguida, flagrantes da parada de recepção ao presidente Dutra, quando a caminho da parte baixa da Broadway, em direção do City Hall. (Foto I.N.S.)

Ameaçai de prisão o secretário da Justiça dos EE. OU.
LEIFfAS E ARTES

Â PINTURA DE TERUZ
A curiosidade e a habilidade de Orlando TeruM tem levada

éiso pintor, de láo variados recursos, ao* mais diverso* gfncro*
tio pintura, passando por Iodos os motivo* e indo dc*da a araác-
mia, cm que se micUira, até a* expressões moáernas da técnica
pictárica, ora mlnudcntc e caprichoso na procura dos elementos
o da matéria, ora sintético e formal no jogo puro da composlçtio,
ora poético nos horizontes vagos ou nos arranjo* Ingênuo*, alguns
do rara beleza. A curiosidade o leva a tentar e a habiltdadt, lhe
abre as portas para a execução tmeálata. Dessa maneira, a arte
do Teruz se vai tornando rica, forte, cheia de matizes, deman-
dando prolongada observação para o traçado do suas caracte-
risticas.

A exposição, aberta ao público, no Museu Nacional de Belas
Artes, apresenta uma série de figuras: "As nudlstas", numa in-
tenção de harmonia entre a carne e a .vegetação; "O pombo
branco", áe contornos desenhados e definidos; o "Nu", num jogo
admirável dc claro-escuro; a "Madona" — todos esses de (ti.ipi-
ração clássica, modernizada na fatura; "A descida da cruz", do
tendência mais primitiva, com grande poder de expressividade;
a cabeça de "Cristo morto", revelando extrema finura de técnica;
uma "Negra", nue ê. um teste de côr dentro da monotonia da
raça; os "int ", que são testes de caráter; e a nota brasileira
dc uma baia

Ao lado ,. , flgurlsta. encontra-se o animalista de gosto, que
busca nas formas e movimento* ile ecr-fna espécies o ijue «Ia*
têm de decorativo. Terue 6 um fixador folie dos cavalos, na im-
ponéncia e arrogáncur de sua Unha, que permite soluções plástl-
cás apreciáveis Há nobreza e donairc no» cavalos áe Teruz,
como há uma certa majestade nos seus gaios. Nuns e noutros,
a técnica distancia-se da maneira empregada cm suas figuras —
tratamentos em função dos pretextos que cada motivo "Icrece.

A paisagem, encontra nesse mesmo artista uma série áe fie-
Ias realizações. Em- alqumas, sente-se o contraste bem armaáo
entre o vermelho do primeiro plano e os azuis suaves e cantan-
tes do fundo, aumentando a nota de tropicalismo de nossa na-
tureza. Renasce em certas telas a tonalidade romântica da pai-
sagem antiga. Rá, em minúcias, um pouco áo primitivlsmo »n-
qénuo, que os modernos procuram reviver. Vm quadro de planl-
cie que Ia se encontra, è repousante no seu, horizonte baixo. A
marinha tem a agitação incansável das ondas e os morros tra-
duzem o consórcio Incompleto da civilização com o meio agreste,
na vida embrionária das favelas. Do panorama aos elementos,
Teruz utiliza também sua sensibilidade no trato das flores. O

polieronismo das pétalas, salta de um fundo escuro, de sabor
clássico. Noutro quadro, porém, jogando livremente com as fio-
res, num deserto sem lógica, mas com beleza, o artista atinge,
nossa libertação, a poesia. E êsse seu quadro è a expressão mais
alta da exposição.

MOVIMENTO ARTÍSTICO K LI-
TERAUI0

Ence.Tam-_- hoje as
inscrições para o Curso Livre
de Pintura, que ir Secretaria Ge-
ral dc Educação c Cultura, por
seu Departamento dc Educação
Técnlco-Profissional, confiou ao
professor Carlos Chambcllnnd.

Inscreveram-, e 84 candidatos,
entre os quais sc encontram alu-
nos dc escolas secundarias c su-
periores, professores e outros pro-
fisslonais dc ambos os sexos.

•
Continuando a série de confe-

rendas 'organizada pela Divisão
Cultural do Ilamarali, será leva-
da a efeilo. no próximo dia .SO,
a conferência do orientalisla it:t-
liano, Dom Gius.ppe RicciolJ.1,
nome largamente conhecido, não
apenas pelos seus profundos cn-
nhecinicntos históricos, mas tam-
bem pelos dotes literários que
o colocam cm primeiro plano, no
lado tios mnis conhecidos escri-
tores católicos de nossos dias.

É a primeira vez que o Abade
.Ricciotti vem à America do Sul,

e do Brasil viajará para a Ar-
gentina e oulros paises, clc onde
recebeu convites.

A Academia Brasileira de Le-
trás receberá hoje, quinta-feira.
ãs 17,S0, em sessão pública, o
professor de hebraico e línguas
st-mitas comparadas, da XJniver-
sidade do Roma, abade' D. José
Ricciotti que, nessa oportunida-
de, realizará uma conferência
subordinada ao tema "O 14»
Canto do Paraíso, de Dante".
Não haverá convites especiais,
sendo franca a entrada.

'''•'¦¦-"_

Na Associação elos Artistas Br.-í-
sileiros re.lizará a Sra. Maria de
Nazarcth Guimarães, amanhã, às
17 horas, uma conferência sobre"São Paulo e a assistência' so.
ciai".

•
0 engenheiro agrônomo João

Gonçalves db Souza, que secreta-
riou os trabalhos da I Confercn-
oia Brasileira de Imigração e Co-
lonização, realizada cm Goiânia,
fará, perante a Diretoria, Conse-
lho Superior, sócios da Socieda-
dc. Nacional'dc Agricultura ede-
mais interessados, ¦ no auditório
daquele instituto, hoje, as 17
horas, uma palestra sobre os re-
sultnttos desse congresso.

Hoje, das 20,30 às 21,30 ho-
ras, na Loja Perseverança da
Sociedatle Teosófica no Brasil,
nn rua do Rosário n.° 140, so-
brado, o Sr. Carlos de . Souza
Neves fará uma conferência sô-
bre "A Intuição p o Sexto Sen-
tido". A entrada é pública.•r»

Na Associação Cristã- de Mo-
ços, realizar-se-;'!, no pró\i-mo
dia 31, às 18 horas, uma confe-
rència do Sr. Válenlim Oliveira
Neto,' sóbre o lema: "Os prin-
ciplos da Arquitetura e h-.tbila-
ções econômicas".

O cp.nf_reiii.ista será apreseh-
lado pelo Sr. Milton Lavrador..•<•.

O crllico dc -ti le, Sr. Mario Pe-
d tosa, pronunciar á hoje, às
11 «», me Museu dc Ar lc Moderna,

C. K.
uma conferência sobre os precur-
sores do modernismo.

EXPOSIÇÕES PERMANENTES
Museu Nacional de Belas Ar-

tes;
Museu Histórico Nacional;
Museu Nacional:
Museu de Arte Moderna;
Museu da Cidade (Parque da

Gávea);—Museu Lucilio de Albuqucr-
que;

Museu Imperial, de Pctrópo-
lis;

Museu Antônio Parreiras, de
Niterói;

Biblioteca Nacional (coleção de
gravuras);

Casa de Ruy Barbosa;
GALERIAS

Arle Clássica, Associação dos
Artistas Brasileiros, Vcndôme,
Europa, Calvino, Askannasy, Dc-
brcl.

EXPOSIÇÕES ABERTAS
IV." Salão da Escola de Paris,

no Museu de Belas Artes.
Ivcta Ribeiro, no Pálacc^ Hotel.
Ilcbcr de Almeida, no Liceu de

Aries c Ofícios." 
Suzannc Bclaus, na Casa do

Porto.
Dora Vilajva, no Ministério ria

Educação.
Eduard Locffer, no Ministério

da Educação.
Salão de Arte Moderna, na Sul-

América.
Mario Agostinelli, no Pãlace

Hotel.•3. Carvalho, na Galeria de Arte
Clássica.

Gil Coimbra, na Galeria Cal-
vino.

Fotografias autografadas, no
Asafrio.

Goza Heller, no Instituto dos
Arquitetos.

Teruz, no Museu Nacional de
Belas Artes.

CARIOCA pertence aos"fans" dp cinema e do
rádio

Os agricultores vivem es-
condidos nas montanhas

MONK-H. 26 (U. P.l — Um «impo dc freiras, recém-chegado
a esta cidade procedente da Rumãnla, informou que agricultores
rumnlcos cujas suas terras foram confiscadas pelo governo comu-
nisto, atualmente vivem em esconderijos nas montanhas, onde or-
ganlzam um movimento dc resistência.

O grupo de religiosas compreende 58 freiras alemfis que fo-
ram repatrlndas e duas que sc aproveitaram do passaporte coletl-
vo do grupo.

Relataram as religiosas a continua perseguição de que é obje-
to a Igreja, aos maus tratos sofridos por algumas de suas colegas
e à crescente resistência ao regime comunista, especialmente na.;
zonas rurais.

Disse uma delas: "Em 1.° dc março, o governo comunista co-
meçou a expropriação das terras dos latifundiários. Todos os agri-
cultores, então, temeram que p. sua vez chegaria. Por isso sacrifl-
caram a maior parte de seu gado e animais para trabalhos agrlco-
Ins. Agora não há suficientes animais para trabalhar a terra e nas
zonas rurais são vistos hectareí de terra inteiramente abandona-
das. Procura-se cultivar a terra por meios primitivos, mas não será
o bastante para alimentar o povo rumaico.

Outras freiras indicaram que a população de vilas e cidades
estfio dominadas por sindicatos e que todos os trabalhadores ade-
riram aos ideais comunistas.

0 acordo com a Rússia
WASHINGTON, 26 (A. F. P.)

— O secretário de Estado interino,
James Webb, declarou que no cn-
tendimento que teve, ontem, com
o embaixador soviético nesta ca-
pitai, Panyuskhin, íoi estudada
a solução do problma do «emprés-
timo e arrendamento» assim como
a restituição pela Rússia de cer-
tos navios aoj Estados Unidos.

TSb continuar evitando a apresentação de]""-
documentos secretos sobre as atividades dos

> comunistas

GAGHORRO-ANAO...
PARIS, 26.(A. F. P.j — Um

cachorro anão, avaliado em
10.000.000 de francos, será a
principal atração da Exposição
Canina qut se ahrirá hoje nesta
capital.

Esse cãosinho, que pertence a
uma multi-milionária norte-ame-
ricana, chegou de Nòuá York, por
via afrea, escoltado por "deteli-
ves", a fim de figurar no certa-
me parisiense.

WASHINGTON, 26 (XJ. P.) — O secretário da Justiça dos Ks-
tados Unidos, Sr. Tom Clark, foi ameaçado de prisão, quando o
Congresso norte-americano, em sessão de ontem, tratou de assun-
tas relacionados com espiões comunistas e do segredo em tomo das
investigações atômicas.

Tambem foi ameaçado dc detenção o ajudante do secretário
de Estado, Sr. John Pucrlfoy. Esses dois membros do governo nor-
te-amerleano foram ameaçados de prisão se continuarem evitan-
do a apresentação de documentos secretos sobre as atividades co-
munistas nos Estados Unidos.

O senador Pat McCarran, presidente da comissão de Assuntos
Judiciais do Senado, enviou a todos os membros desse organismo
um memorandum dizendo que o Senado tem poderes suficientes
para ordenar a prisão dos Srs. Tom Clark e John Puerifoy sç es-
tes se recusarem a acatar as lntlmações da comissão no sentido de
que compareçam ante a mesma com 168 documentos sobre as atl-
vldades subversivas nos Estados Unidos. O senador McCarran dc-
clarou que esses documentos são necessários ao estudo dos proje-
tos de lei para impedir a entrada de espiões e sabotadores comu-
nistas no pais. .,

Tanto o secretário da Justiça, Sr. Tom Clark, como o ajudan-
te do secretário de Estado — John Puerifoy — declararam que
apresentarão aqueles documentos somente se o presidente Truman
desse ordens nesse sentido. Por outro lado, a comissão de energia
atômica do Congresso ordenou ã Comissão de Energia Atômica dos
Estados Unidos que explique publicamente o desaparecimento de
uma onça de urânio dos. laboratórios de energia atômica do pais.

A Comissão Nacional de Energia Atômica informou que até
agora, mediante as análises feitas sobre os desperdícios nos labo-
ratórios, foi recobrada a maior parte do urânio originalmente de-
saparecido. Contudo, as explicações daquela comissão, em sua
maior parte doadas à comissão do Congresso, não satisfizeram e a
comissão do Congresso ordenou que tais explicações sejam torna-
das públicas com todos os detalhes.

Telefone para o CARIOCA
REPÓRTER: 43-3349

AINDA HA MUCLEOS
DC RESISTÊNCIA EM CHANGAI
Os comunistas estão realizando uma manobra para envolver
os fortes de Woosung — Onde se refugiaram os defensores de
Changai — Formado um comitê de segurança para manter

a ordem na cidade
CHANGAI, 25 (U. P.) — Uni-

dades nacionalistas ainda impe-
dem a,ocupação da parte seten-
trional de Changai, jentlo resis-
tido durante torln o dia nas, pon-
tes sobre o córrego Sòoclíow. 0
primeiro dia ri_ ocupação comu-
nlsta não decorreu assim tão cal-
mo quanto se esperara pela ma-
nhã. Dcstlo às 11 horas ouvia-
se no centro a fuzilaria enlre os
comunistas e os nacionalistas,
entrincheirados junlo àquelas
pontes. Os comunistas lançaram
pelo mepos uma carga para apo-
derar-se da "Ponte do Jardim",
sendo repelidos pelo fogo dos
mrros blindados nacionalistas.
Uni destes esta estacionado na
estrada de Szechuen, enquanto
dois ou três outros correm pe-
los arredores ria "Ponte rio .lar-
dim", prontos a repelir qualquer
ataque.
O JORNAL OFICIOSO IX) JAPÃO
APLAUDE A VITÓRIA COMU-

MISTA EM CHANGAI
TÓQUIO, 26 (A.F.P.. — "Os

fantasmas de um século de lm-
perialismo estrangeiro desapare-
eeram definitivamente", escreve
hoje o "Nippon Times", comèn-
tando a lomada.de Changai pc-
los comunistas chineses.

O jornal oficioso do governo
japonês aplaudiu "o fim do do-
minio estrangeiro após um século
de sonhos dos ocidentais", acres-
contando: "Naqueles lugares em
que era sacrossanta a bandeira
estrangeira, os comunistas chi-!
neses canhoncioTn os navios de
guerra estrangeiros e esses na-
vlos batem em retirada".

Conclui o jornal oficioso dccla-
rando que "o fato de ter Cban-
gai passado parn as mãos dos

chineses prcsagla, t.ilvoz, o esta-
bcledmcnlo dc relações mais
equltativá- e mais justas entre
n China c o mundo exterior".
HESTABI-LECIDA A NORMALI-

DADE NA ZONA NORTE
CHANGAI, 26 (U. P.) — A

parle sul desta cidade esta vol-
tando rapidamente à nnrmalida-
de, pois as casas comerciais rea-
briram suas portas, ônibus; hon-
des e "rici.sha.vs" voltaram a
circular.
MANOBRA COMUNISTA PARA

ENVOLVER WOOSUNG
CHANGAI, 26 (U. P.) — FAr-

ças comunistas estão realizando
uma operação de envolvimento
pnra dominar os fortes de Woo-
sung. Em conseqüência, uma
tropa de retaguarda nacionalista
que resiste no arroio de Suchow
ficou isolada do grosso dos con-
tingentes legais. ,

OS EE. UU. RECONHECEM
APENAS O GOVERNO NACIO-

NALISTA
WASHINGTON, 26 (A.F.P.)'— Um porta-voz do Departa-

mento de Estado desmentiu ca-
tegorleamente que o governo dos
Estados Unidos pretenda fazer,
no momento atual, o congela-
mento dos haveres pertencentesaos nacionalistas chineses resi-
dentes nos Estados Unidos.

O porta-voz frisou qu,. o go-
vêrno norte-nmericann, por cn-
quanto, reconhecia apenas o go-vêrno dos nacionalistas chineses
e que, portanto, dc maneira ai-
guina poderia cogitar dc medi-
das dessa ordem.
GOMITE* PROVISÓRIO DE SE-

GURANÇA
CHANGAI, 26 (A.F.P.) — Foi

fonmado um comitê

de segurança de Changai, Inte-
grado por elementos locais dc
destaque, tendei à frente o dire-
lor do Banco Nacional.

O RELATÓRIO DO CÔNSUL
DOS EE. UU.

WASHINGTON, 26 (A.F.P.)— O relatório do cônsul dos Es-
tados Unidos em Changai confir-
móu que as fôrçns comunistas
entraram naquela cidade entre
meia-noite c 3 horas de ontem.

Ainda de acordo com o mesmo
cônsul, a ocupação de Changai
dcsenrolou-se sem efusão de san-
gue nem incidentes graves.
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Matou a esposa a tiros
PORTO ALEGRE. 26 (Serviço

especial de A NOITE) — O te-
Iografista Ornar Correia, levado
pelo ciúme, abateu a tiros de re-
volver a sua esposa, Jane Rai-
mundo Correia.

FIGURINO, a única no iêner. —
sugestiva, interessante e vertida

em rotogravora colorida

¦ ¦»¦¦#¦¦>..»¦_»¦<

AINDA COBROU...
n?yjLER (pennsylvania),25 (U. P.) — o Sr. Clair W.Hutzler acusou o Dr. Paul A.Hinghberger de ter roubadoa afeição de sua esposa, edc que o mesmo, além de sero pai de seu terceiro filho,ainda enviou a conta delZtfin dólares pelo parto da
criança. Butxler processou.Hinghberger, pleiteando 50
mil dólares de indeni«.vão
por perdas e danos.

I
- è O SEU "CASO" 

?
ÍPor LAWREiSCE GOÜLD, famoso psicólogo

K1ÍSG FE ATURES SWnir.ATE '

EXCLUSIVIDADE DE "A NOITE"

j£&ttjg££S$3>A

a) — OS 45 /t.YOS SÃO A "IDADE MAIS PERIGOSA" DOS
tiOÍIENS ?

RESPOSTA: — Túío. A "idade ptrigosa", st _ tjuc crtile,
vem geralmente mais cedo. Começa quando o homem sente —
ou rtr.tia — 711a está ficando mais velho c que sua virilidade
está se esgotanáo, e encerra uma resolução mais ou menos in- {
consciente dc conquistar o que nâo teve na vida, antes qut \
seja muito tarde. A força de sua resolução dependerá da in- ;
tensidade do sen desejo frustrado, sc foi causado por suas ini- \
Hções ou por um casamento insatisfatório. Mas, não existe »"idade perigosa" para os maridos que sã0 sinceramente feli:a. J

!
b) — A PRESENÇA DE MAIS ALGUÉM "TORNA PIORES f

OS SINTOMAS NERVOSOS? j
RESPOSTA : — Gcralir.entt. .

Se você cora ou gagueja, ou sc i
..uris mãos tremem, qunnin mais j
consciente você esteja de qur nu- .

ras pessoas notem os seus "ties", j
,'ior ficará. O motivo dissn è que j'ais sintomas geralmente repre- ]' riilam a luta entre, um impulso \
[hstintioo para firmar-sc e "se- |

•Mlir adiante", e, o medo e a rui- «
na erodehdó-se de um sentimtn- .

fo de que se meterá em complicações sa fizer isto. A idéia de j
que outros tenham pena ou riam dc você torna-o mnis maluco j
ainda, mas tudo o que pode fazer c expulsar tais coisas dl j
dentro de si. {

I
c) — OS PAIS DEVEM PROCURAR UMA FELICIDADE j

MÉDIA 1
RESPOSTA: — Sim, diz o Dr.

Frederick H. Allen, da Clinica
de Orientação Infantil da Fila
dclfia. A saude mental de uni
criança depende do equilibn
harmonioso entre os impulsos c
as inibições, entre o que quer .
o orne dela esperam. A liberdn
de demasiada para que ela façn
o que queira a tornará um delin-
quente, ao passo que restrições muito rigniosas a tomarão ncu-
rótica. É tarefa dos pais ajudar a criança a encontrar meios
tle satisfazer seus instintos naturais qne serão aceitáveis pelos
outros, e assim evitar que suas individualidades sejam r.ontor-
cidas ou arranhadas.

Êxito marcante na temporada de arte nacional
Mo°raiPs:Caot0insAtZr° em Sgg ^P-ssões 

colhidas, pela reportagem, dentro do Teatro
permanente, com a sanção da lei
n. 229 de 10 de dezembro rie
1948, a Temporada de Arte Na-
cional, acelerou
cuperação do Teatro
çom o objetivo de atender nos lm-
perativos de nossa cultura.

Casa de espetáculos, que avul-
ta no grande partimònio da Pre-
feitura da Capital da República,
já vinculada ás tradições dos
maiores nomes que formam a cx-
tensa galeria de artistas contem-
poràneos, cabe-lhe o relevante pa-
pel de servir dc base às ativida-
des dos artistas patrícios que
constituem valores, por seus re-
conhecidos méritos, nos diversos

provisório Estados da União.

Municipal, sobre a temporada que se realizou, êste ano
Ótimos resultados no sistema de rodízio posto em prá-

Comissão Artística e Cultural do
Teatro Municipal, na tarefa do
alaborar os programas das dlver*
sas representações, procurou ap?*"o 

nrocesso ãé' rc- tica neIa Comissão Artística e Cultural daquele teatro nas v?1^. »em nenhuma preo-o processo ue r_ n..»-»- _„. cupação bairrista, e assim, ondeeatro Mun.cipal •—Outras notas quer 
que cstivcs_em, mandcm-o.

JANE POUCA ROUPA.
3 PEÇO-LHE DBS-*

OJLB--V3 /PELA
MANEIRA COMO
ATKATGtSrr."

SI/t/UTCNHO LM ENCONTRO*
AMANHÃ BEM CEDO.' MASi QUE .
RO ADVERTI-LA . Nfo PROCURE.]

ÉI^AHÍ 

ENTÃO A SRTA- \ í ••-NTÃCi O -^v,^ V
t Min CIN l ni_/ n »_tr\if-» .» i »». aíi"*- rvivAO*/. I

/ wão «.F fYFOPP__lONARÁ \ l vAJ WE DEIXAR iu.
An «íARFCí Rnitt O JANTAR V__ . £-»•*•*•*-*¦ • ,~/ |

' .%tim(^ATOI^EN-S ^--vC--J--"---< k RJcStR PEJ-A aftNELftv.rarç=aá|

O at0 do prefeito do Distrito
Federal, visando intensificar o
ritmo das medidas que sc vinham
cumprindo no Teatro Municipal,
através rio esforço empreendedor
dc sua Comissão Artística e Cni-
tural, subordinada à Secretaria
de Educação e Cultura da Prefei-
tura, conseguiu portanto, de mo-
do concreto, despertar o entusias-
mo c o espirito de espontânea
colaboração de quantos se fazia».

necessários à colimação dc seus
propósitos superiores, tornando
essa tradicional casa um verda-
deiro centro rie cultura artisti-
ca.
Como se conduziu a Comis-

são Artística e Cultural
O representante da imprensa

ao colher pormenores sobre ^ o»
trabalhos de organização da Tem-
porada, conseguiu apurar que ;>

O ANO SANTO
Promulgada, hoje, a bula papal

5!^M_..?fB._?_í^?M,.-*-^e»..que entremos'™ Ano Jubilar imt
definitiva,

pelo menos,
sofrimentos de Cristo"dlram 

"satlTfaçfiõ'à"justf£_. 
Mvhm o„p nn,

gsSa.í SMS £59-3 i PU
1S50, a fim de torná-lo, com a assistência maternal de Maria rai-nha do mundo, num ano de crescente fé, de superabundanto lmi ça que apague todos os pecados e todas ás faltas te So e dêI amor, a fim de que todos os homens, unidos a dIus e entre si * re!rfad?rdeTZP Rr*"'n0 CamÍnh° Para «««™

quer qu_ 
buscar e apresentou-os, ao püblr
co, no transcurso rios diferentes
espetáculos, tendo logrado hospt-
dar, com esse. crilério, expressões
artísticas dc todas as partes d»
Brasil,,dentre as quais, para se
ter uma idéia, basta cilar Vicente
Fitipaldi, de Recire; Lia Salgada
c Décimo Brescia, de Belo Hor--
zonlc; Camargo Guarnieri, Pa"'9
Ansaldi, Mary Gazze, Lidia Si-
mões c Guilherme Dãmiani, de *
Paulo; além de outros bons inter-
pretos patrícios de nosso teatro
lírico.

Constituiu, tambem, preocupa-
ção máxima da referida comissão
a "prática do rodízio, no elenco,
na série lirica, no de que Iodos
os elementos participantes pudes*
sem representar. Para esse fim
foi organizado um fichário, de
MO artistas, que serviu para *
escolha das óperas que sc podiam
representar sem dificuldade para.
cada um, e sem quebra dc liarnio-
nia para o conjunto.

A Comissão Empenhou-se.
ainda, em programar, na medi-
da do possível, o maior numero
de óperas nacionais; entretanto,
não conseguindo vencer alganâ
obstáculos, como no caso da ope-
ra «O Malazarte», de Camargo,
cujo material não pôde ser au-
qulrido por se encontrar no Tea-
tro Scala de Milão, reduziu, do
inicio, o repertório, a uma um-
ca c magnífica edição do «O hs-
cravo», que foi aplaudldissim»,
seguindo-se a estréia do cO Bar-
beiro de Sevilha», obra prima dr.
Rossini, que consagrou com saU
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