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OU-NZE BILHÕES DE TONELADAS DE FERRO EM MINAS

APELO
A TODOS ÕS BRASILEI
Para que colaborem no VI Recenseamento Geral do Brasil, a realizar-se depois de amanhã, 1.° de julho — Em-pre.endimen.to destinado a Pastar ao país inestimáveis benefícios, assegurando á todos os setores da atividadenacional informações minuciosas e exatas, capazes de permitir orientação segura ao esforço comum, dò governoe do povo, no sentido do nosso bem estar e da grandeza da pátria

PARIS, 29 (A.
F. P.) — O ei-
chefe de govêl*.'
no e "leader.''
radical Bocialls-
ta H e n fjSlL
Queuille aceltòúf

f a missão de for-
mar o novo ga*
blnetc.
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Vai retUtar»»*, « IP «3* Julho prWmc, o vi r*íi*i5?SBirai. r*r»i

do 1^8, &«|«***^:'*tó

C.-TWa-jraalo a pnxe cJm c«nsos 4»»salft !l«n-.c«triu!we a ft»»»

Realizando—se depois de amanhã, 1.° de julho, em todo &o Brasil, o VI Recenseamento Geral da República, o chefeda nação, general Eurico Gaspar Dutra, dirige ao povo bra-
sileiro o seguinte apelo :"Vai realizar-se, a 1.° de julho próximo, o VI Recensea-
mento Geral do Brasil, enquadrado no plano do Censo das
Américas.

Consagrando a praxe dos censos decenais, demonstramos
o nosso empenho em opor diretrizes firmes às indecisões
geradas, pelo desconhecimento da realidade. Essa firmeza de
rumos só pode ser obtida mediante estatísticas abundantes
c fiéis, tanto no campo da ação governamental como no
da iniciativa privada.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, encar-
regado de levar a efeito a operação censitária de 1950, reco-

(Cnnc' -e na página 10, coluna i)
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PROMOÇÕES
NA GUERRA

O presidente da Repúbli-
ca assinou decreto proino-
vendo funcionários do Qua-
dro Suplementar do Minis-
tério da Guerra.
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O original do texto do anêlo' firmado pelo presidente dá República

Salário familia
para dependentes
de servidores

O presidente da Repú-
blica sancionou, onteni, im-
portante decreto do Con-
gresso Nacional que esten-
de aos responsáveis por
dependentes de servidor pú-
blico. falecido antes da lei
n.° 488, de 15 de novembro
(Concilie na página 12, coluna t)

ARTELADAS
CRIME BRUTAL NA RUA FIGUEIRA DE MELO

_

1 Já repoz

Altivo Rodrigues de Almeida, o criminoso, c Samuel Gertner, a
vitima

—¦*) Tentativa de homieidio, im*
pregnada de todo requinte de
perversidade, verificou-se, na
manhã de hoje, na oficina mela-
lúrgica, sita nu rua Figueira (lc
Melo n. 273, dc propriedade do
negociante Samuel Gertner, sol-
teiro, de 44 anos, residente na
Avenida Henrique Valadares, Ha,
l.°.

Entre Samuel ,e um scu ,cm-
pregado de nome Altivo 'Rodri-

gues de Almeida, casado^ de 32
anos, morador à rua Francisco
Vidal, em Terra Nova, houve sò-
ria discussão por motivo de ser-
viço. Após acalorada troco de pa-
lavras, Sninucl sentou-5e e esta-
va redigindo a demissão do cm-
pregar", que cr.i um pessimn ope-
rarin, quando fni por ele vio;
lentamente agredido com - uma
(Concilie nn página 10 coluna S)

ÚLTIMOS
ÍPREPARATIVOS
ÍPARA 0 RÍCEN
I SCAMENTO

Tertt, na pánino 12 coluna l !

o ninneiro
a tesoureira

Continuam a chegar dona-
tivos em favor de Sevilha
Tavares — A cooperação
de Beatriz Costa, a querida"vedstte" portuguesa —
Resta reembolsar o gene-
roso industrial que adian-

tou a importância
(7ex/o na-página 12 cotuna 7)

RAPTO MALOGRADO
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Declara o prefeito que san-
cionaría o projeto que rees-
trutura o quadro dos oficiais
administrativos — Grande o
número de vagas a serem
preenchidas — Elogio, à cias-
se, como a espinha dorsal da
máquina administrativa da
Prefeitura — Dois ou três ar-
tigos, apenas, do projeto se.
rão vetados — Examinará !
com simpatia q situação dos
oficiais administrativos extra-
numerários, bem como a dos
servidores dessa carreira lo-
tados no Departamento do
Águas e Esgotos — Manifes-
tação entusiástica ap chefe

do governo da cidade

fTeaito na pág. 10, eol. li.

A senhora Júlia Brito do Vale e seus filhos Valter c Joebel
(Texto ila pá(,ina 12, coluna 5)

DESCOBRIU
A SOLDA DO

ALUMÍNIO
SALVADOR, 29 (Asap.) —

Os jornais divulgam em am-
pias reportagens o importan-
te invento de um modesto fu-
nilclro baiano, Miguel An-
gelo Santos, que descobriu
um processo de soldar alumi-
nio. Depois de passar anos a
fio soldando metais de tôdá

(Co/ic/ne no página 10, coluna 4)

LIMPANDO AS
PALMEIRAS
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0 P.S.T COM 0 SR. CRISTIANO MACHADO
i\ convenção nacional do Partido ratificará o apoio já consagrado
ao candidato do P. S. D. — Também em convenção o P. S. P. 
Aguardada a decisão do P. R., que se inclina pelo Sr. Cristiano Ma-

chado — A nova direção da U. D. N. empossa-se esta noite
Com a realização de duas convenções, hoje, ultimam-se as de-s>—*—

cisões dos partidos na sua preferência eleitoral. O P.S.T. inicia
seus trabalhos esta noite, para conclui-los amanhã á noite, no Pa-
lácio Tiradentes. O P.S.P., apesar da crise que provocou sua de-
cisão na escolha do substituto do governador paulista, prepara-se,igualmente, para dar sua palavra oficial no caso sucessório.

Tendência do P. R.
Enquanto isso, o P.R. está a ponto de tomar sua deliberaçãono âmbito nacional. O Sr. Munhoz da Rocha dizia, ontem, na

Câmara que a situação do P.R. é interessante, porque, tendo seu
(Lt.nclne nn página 10, coluna 7)

CARIOCA pertence aos"fans" do cinema e do
rádio
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NA DEFESA IN

Esse flagrante focaliza um
momento em quo o ataque
suiço estabeleceu o pânico na
defesa brasileira. Barbosa está
sendo acossado por Fatton,
intervindo Juvenal no lance
enquanto Augusto e Rui fi*

cam na expectativa

- Atenção,
motoristas
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ilexto na página 10 coluna 'Ji

Os pneus serão esvaziados;
se pararem em local não-
permitido — 0 major G&v
raldo Cortes reafirma sua"-
decisão de não permitir
desrespeito às determina^
ções do Serviço ds Trânsito"

O major Goraldo Cortes. âli&.
tor do Serviço do Trânsito, che-;
Bou cedo ao seu gabinete e co?.'.
meçou logo a despachar o expe->-
dionte burocrático da repartiçSOj. I
o a tomar uma série de provldên— j
cias.

Como sempre acontece, rece*,-
beu o repórter com extrema gen-V.
tileza.

— "Não fiz alteração nos pl,a--
nos que traçamos para o tráfego,
nos dias de jogos no estádio do
Maracanã .— disse, em resposta
a uma pergunta que lhe dirigi-"
mos.. Mantenho-os na Integra...
Ati'- mesmo as punições para os'"
automóveis quo estacionarem em
lugar não permitido. A turniaf^
encarregada do esvaziar pneus,
nesse caso, entrará om ação. . 15'
desta vez, não mandarei urrlar
apenas uni, como fiz da última'
vez, mas sim dois e três, confpfi|
tConcluc na página tt, coluna 1)i".'

Pacifico na hora H

A PALAVRA OfICIAL SOBRE 0 CASO Df AREIA-
^O chefe de polícia da Paraiba confirma a cri<!•minalidade, apurada em inquérito, dos parti-S
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dários do Sr. José Américo ¦— Declarações',
do Sr. Ranulfo Cunha — (Pagina 11, coluna l;)jj».
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ATÜCA A MARINH
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| Canhoneadas as forças comunistas ao lon-j
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go da costa oriental da Coréia Meridional]
H.-tÉ»!.»..».».»,-»

-.'.«*'
¦<>t':

;!f'^*íj.-' , * * r1, : .:...¦ ^.V-¦.:!¦.': j. . *¦ i'- i'".;-t i.t.' \ií*ÍK,ç.Í&}ífoil Aln—ásaíSÊaiagsSáfiíià!  . . .itÂííiú :«^íí.i.VM*i'i-siWK?--í.VAi*. ¦*" ;> .'ji^v ">'-jnr;í** '- ¦*-" ^.v.'--..;-; >r—-rm.~. ¦* ».:_¦.¦.-*.•-.-*•. i... .„,.-..-.-. ¦¦_ ;.*.. ^-w---v- -^ -.,-¦:. . - -'.



^^-"igfflHB ''.."' "¦-"

A NOI TE
OU.: A VIEIRA UE MELO - Red.-cnctc: CARVALHO NETTO
Bedutor-SecretArlot Lincoln Musseua Uerente: Almérlu Hann»
RujtayAb, administração e oficina»: .KAyA MADA, ? ¦—'___;

Mesa de Ugueõoi Interna»! 23-1810
INFORMAVOHS; 

".iíHBBO - UAKÍUCÀ, REPÓRTER: 43-3349
**•* AN *_NülO_!

Seção de Publicidade — Tel: 23-1910 ~ Ramais 38' e. 50
"'. 

ASSINATURAS: ' . "

Brasil, América, Portugal
•' e Espanha *

6 meses ...... CrS tüO.OO
12 meses Cr* 200,00

Outros países

12 triese» . . . . Crf 350,00
6 meses . . . . . Cr| 180,00,

INSPETORES-V1A.IANTES EM ATIVIDADE:
Oiierniundo de Oliveira Scbuewer Juvenal Pereira Barbosa,

, Manoel Pinto Figueira Júnior, Fideli Mloni, Francisco '
de Paula Aiyulo u lünsus Nuvarro

Representante na Argentina: Intor-Prensa, Florida 229-
T. E. 83-9109 - Buenos Aires

— PÁGINA 2. , — Quinta-feira, 29 tle junho de 1950 -

mmmm e finanças
Ts-zisformatícres eiétricos

Ê inegável o desenvolvimento que, nos últimos anos, vem ten-
do, no Brasil, n indústria de material elétrico. No que diz res-
peito nos transformadores, o progresso foi muito sensível. As In-
lormavòcs contidas no Boletim da Confederação Nacional das. In»
(lüstrias adiantam que a qualidade do produto nacional Iguala a
dus estrangeiros, enquanto quc o volume produzido 6 suficiento
paru as necessidades do mercado interno,

Existem no pais mais de 10 emprêsiis fabricantes de transfor»
niadores elétricos, com um capital de 55 milhões de cruzeiros. Os
salários dispendidos anualmente por essas firmas sobem a 20 ini-
lhòeade cruzeiros

São numerosos os. tipos do transformadores fabricados no
Brasil, limitando-se a 5 kw quanto a potência e a um máximo
de 44 volts quanto li tensão. As'10 fábrica!' acima mencionadas
contam coin uma. produção superior a 250 Uw e inúmeros 'tipos
de 2.500 kw n 44 volts.

O acordo geral sobre tarifas reduziu demasiadamente* as pos-sibilidndes da indústria brasileira de transformadores elétricos, fa-
cllltando a entrada do produto estrangeiro pela diminuição das
tarifas alfandegárias. Além disso o aumento de 40 % na taxa deimportação do aço silico contribuiu para agravar as diílculda-des das empresas nacionais.

A quantidade dc matéria prima estrangeira, requerida para afabricação de transformadores é bastante elevada, o que tem con»corrido para impedir u redução do custo dessa indústria. Em 1948,•a escassos dn importação desses elementos baixou a produção do
pais. a qual ficou reduzida a 60 % da sua capacidade normal.

 A NOITE

0 GUARDA CIViL DENUNCIOU OS LARÁPIOS
mm-m ¦ liT-t

Um deles tinha ido acolher-se em sua casa,
depois do sensacional desfalque contra o ban-
co mineiro -*». Presos os responsáveis, que^ já

foram entregues à polícia montanhesa

llililll^ llllltfl|l
Os Irmãos José e Raimundo Vasconcelos

Seguiram, ontem, para Belo Ho-
rlzonte, onda deverão ser entro-
gues à polícia mineira, Wandlck
•Mendonça, Raimundo e Josó Vas»
concelos, implicados no desfalque
de um milhão c seiacentos mil cru»

zoiros contra o Banco Comórci*} e
Indústria de Minas Usuais. O ca-
beca da trama, Antônio Vascon-
celos, foi praso cm Goiás, deven-
do chegar ainda hojí a esta ca-
pitai. Conforma noticiamos, o

Sobre o café
NOVA YORK, 29 (AFP) — A"General Boods Cooperation"

anuncia nova alta de 2 cents
por libra no preço por atacado
dos cafés torrados.

Esse aumento faz seguimento
& alta similar* anunciada na se-
mana passadn.

Câmbio
O Bnncn do Brasil afixou, hoje,

ns (u-gulules tuliclns de tasas, à
vistn:

V'•:.¦*. DAS
l.ihra 52,41 r.o
Hollar 18.7*J
Franco suiço 4„'l(i;i;t
1'iwlii 1,711!)'*
l'rsn iirgeiilino *2,IISI(!
Peso uruguaio 0,(1148
1'esn Imllviano 11,1 lã?
Escudo ()!lir>7'J
Sufis (1'cnil *>.SN
1'i'tinr • I'rances . ...... |}',ffilft
Idôneo hclün 0.:t77S
(!'*i'ríin siíeca .*!,(i'.'li!l
('.urna (limmiarqúcsu ... Vt,7íí5H
Ciirõn teiuca "..'..'..,.. I>*!7I1
1-lorim •."',.' V-i, ¦'. .|,!>15D

C()MI'IIA.S
l.ihra .M.-HHC
Bolar IN,.18
Franco suiço 4.'.!4!M
1'i'sn nrgcnilnn; 2,04"li.
Peso uruguaio (i,.'l!)')0
Sulcs 
Escudo O.IWIH
Franco fnuiccv * (i.f>'_.r>

Franco hcl.mi 0",,*IB4!!
Peso boliviano —
Oóron suern .1,555)
Oirnn (),liiiimnrqiiesa .. 2,fi,'IF,M
Cnron tcheca 0,.1(i7f>
Pesem —
Florim , 4,R26(i

.() Banco dn Brasil comprava
hoje n Rriiinn dp miro fino
lopOllOO a OS 20,8176.

Açúcar
Merendo siislcntnrin.
Çtilnçiin pnrn GO qnilns:

Rrnnco cristal  IflIt.Üli
Cristal limarei o ,;..  177.»i(>
Masriivo  17.1 OU
Mascavlnl'0  Ifil.OJ

Algodão
Mercado firme
COTAI.;,1;!) POU lü QUILOS
Fibra longa
Seridó:

•Tipo 51
Tipo 4 

.¦ Filirn média
Sertões:

Tipo :'! 
Tipo 15

Ccarii:
Tipo !l 
Tipo fi ...:...

Fibras curtas
Matas:

Tipo !l 
Tipo fi 

Paulista:
Tipo ,'l  lliij.OO n 105,00
Tipo 5  Nominal

lllü',00 :
1110,00

107 nn
l!)2,00

112.011 u 184,00
172,00 a 174,00

Nominal
105,00 a 107,00

155,00 a 157,00
Nominal

A. Gomes & Cia. — No juízoda 3.» Vara Cível a Laticínios
Belo Horizonte Ltda., dizendo-se
credor da importância do Cr$
5 362,00, requereu a decretação
da falência da firma supra, es-
tabeiocida à rua Nerval de Gou-
veia, 311.

H. S. do Oliveira — O juizda 4.» Vara Civel nos autos da
concordata preventiva decretou
a falência do nefjocinnto supra,
estabelecido ã rua Buenos Aires,
272, 1.° andar, com negócio de
alfaiataria e tecidos. Foi mar-
cado o prazo de 20 dias para-as
habilitações de crédito e nomo-
ndo sindico o atual comissário
Casa Fonseca Tecidos Ltda,

F. Solano Cardoso — O juiz
da 13.» Vara Cível decretou a
fulôncia do negociante supra, es-
taboleeido à rua Carolina Ma-
chado. com negocio dc armari-
nho. Não foi nomeado sindico.

Fornecedora Brasileira do Ma-
tério'-! de Cor^trução —- O juiz
da 13.» Vara Civol por autos dé
falência da firma supra, man-
dou Intimar o slndhio, nara dl-
zer snbré a poticão do fls. 10.

C. B. Earthi — O .luiz dn 10'
Vara Civnl nos autos da falência
dn negociante sut>'*n. nomeou
sindico, em subítltufcião o ndvo-
gado Inoconcio Porchu Loal.V'i,;*

Conrnrrintas
Casa Carvalho Guinvráes S/A

!— O juiz da 3.» Vara Civel con-
cedeu no ccmcordatorlo supra,
4S hora-,, para apresentar us qui-
tações fiscais.

Çasimiras do Brasil Ltda. —
O 

'ju'z 
da 3.» Vara Cível conco-

deu à firma suríra, cstpbeloclda
n rua Buenos Aires, 217. 3." lo-
ja, n concordata preventiva, pa-
ra oue produza' todos os efeitos
jurídicos e lewis.

Transportadora Lubrnsa S. A.
— O Juiz da 4.» Vara Cível nos
autos da concordata da firma-
supra, converteu o julgamento
em diligência a fim de que sobre
os docotnontos iuntos se pronun-
cie o Dr. curador das massas.

Fragmentos
No Tesouro Nacional

Na Pngndorla do Tesouro Na-1,
cional serão paRas amanhã, dia
110, as folhas relativas no 8.» dia
útil, a saber: Ministério da Agri-
cultura (diaristas e tarefeiros);
aiioseiitados do Ministério d»
Viação e Obras Públicas — letras
S a Z; snliirin-fnmllia (CAP-1PA-
SE) -~ letras A a Z.

A MORTE SUSPEITA
DO SARGENTO SANTIAGO
Complica-se a situação de sua mulher - Teria
sido, mesmo, um crime e não acidente — O

que houve ontem no inquérito

plano de Antônio Vasconcelos cn»-
controu apoio de um doB funcio-
nârloB do Banco, a correntiata
Wandick Mendooçn, qje IA traba-'
lhava ha. mais da doü anos. Wan-
dlck forneccu»lhe a firma do di-
retor da Cia. Belgo tlinclra, Sr
Louis Enach,"a üm llvrò de che-
que». Os cheques forain enkfio fal-

• sificados com a asàinatura duque-.
le industrial t assim Antônio. Vás
cancelos, que tem tampem >, vulgo
de íPSozinüo»,' eonséííúiu lovan-
tar no Banco cerca dc um milhão."a 

seiscentos mil crucVirus, inipor-,
tâncla que foi dividida com Wan-
dicli. Uo poíJo da fortuna, Wnn»".
illcl; tirou férifis c én*bar>nu para/

(o Rio, Chi' companhia de Antônio.
O bancftrio hospedou-se no Hotel
Central e * «Pãozinho» . toníou 0
aviSo para" Goíá^.,' T'irtn*.*ia, re-

¦-ulvoram que tão . vultosa, impor»
vtâncla hão deveria sir deposita-

da nos Bancos apenas no nome
ido^ dois e rosoivurum dar oonhe-
•cimento de tudo a Josó e Ualmwn»
do Vasconcelos, ir.hif.Oí dc .Anto-
nio, ó quo enticrnin no ca^o,.!!"!!'-
mitindo quo parte do (Hr.hciio
fosse depositada cm niiiiiè doios.
Acontece quo o osc&r.rtalo estou»
rou em Bolo líarlzoilte, e os jor-
nais tudo noticiaram; Huimân.do
Vasconcelos, qua td dontista em
Rio-Piraçicsba, no lístndo de Ml-
nás, sobrcssnltado, viajou paia cs»
ta capital o foi lio/pcdar-cc no
aposento da seu ivinõo José,, quo
uqui residin na avenida 24 de
Maio, 175', José, por sua vqz,x?.-
solveu. ir dormir em caca de uni
parente, quo & guarda civil o rc-
side na rua Borda do Mato. Aba-
fado, contou toda a historia ao
guarda. O policial ficou r.pavora-
d*o. Acolhia cm sua casa um dos.
co-autores da sensacional faça-
nha do Belo Horizonte. Tinha mu-
lher e filhos c não queria 

"hiato-
rias com a policia. Suiu e foi &
Delegacia do. Úouboa e Defrau-
dações, ondo contou o que se pa*3-
sava. A policia entrou cm cona
e em poucas horas estavam todos
presos,' confessando o sçu papel
no «golpe» contra i. Funco Oo-
márcio Indústria, do Minas Go-
rnivi.

********¦— "

O sargento Gilberto Barbosa quando era acareado com o sobrinho
do morto, Hcrtz Vieira Gomes, perante o detetive Martinelli e ou-

tros policiais
única e última vez em que ha-

i^fa_ífe__»!«^^fe!í

SS£f?SS

NA HISTÓRIA
t>0 ÍRÁm.

GÜArlDÁ-»dHUYAV: .•¦.' -
qu SOMBRINHAS'¦ J
prefira* a-j^ortQrj^*'
CAVACAS ^^; . 

'"¦,V
.j^^y Símbolo'

^^ de gbrdntla'.
^". - -ENCONTRAM-SE

v: NAS BOAS.dASAS

MORREU 0 ESCULTOR
i

VAItESE, ItAlia; 20 (U. Pi) —
Com a idade do 9.'l anos, faleceu
ontem -o 'escultor c arquiteto itn-
linno Ludovjco Paglinnl, quc
construiu ns famosas portiis du
bron/.e d» Catedral de .Milão e
Santa Maria Magríiore, de Roma.

Clínica Mc-Jica cm Geral
Dr. Licinio Saltos

Fígado - Estômago'• Intestino»
Edifício db A NOITE — Sala5613'

Fone 23-0075

rai

SKl

Casa Crilo Vidros Uda. — O
juiz da 11' Vara Civel, ntendon»
do ao requerimento do Joaquim
Ferreira do Rezende, credor da
importância de Ci*$ 20.000,00, de-
cretou a falência da firma su-
pra, estabelecida à rua Corria
Vasques, 31, com filial à rua
Afonso Cavalcanti, 35. Foi mar-
cado o prazo de 20 dias para as
habilitações de credito e nome-
ado sindico o credor requerente,

Campos & Girãò — O juiz da
S • Vara. Civel, nos autos da fa-
ltncia da firma supra, nomeau
sindico aQuimica. Eayor Ltda.
***********************************

pátriR^M os
Gjy|ArRDÀ-CHUVAS

/!, COM ARMAÇÃO

instituto Brasileiro de Edu-
cação, Ciência e Cultura

Realiza-se amanhã, às de-
zessele horas, no Palãcio Itn-
marati, a assembléia geral do
Instituto Brasileiro de Educa-
ção, Ciência c Cultura (IBECC),
para leilura do relatório dn excr-
cirio de 194!)-Y)0, aprovação do
conlas c do orçamento para o
e.Nercicio de 1950-51,

Km raso de não haver número,
a reunião sc realizará no dia 4
do mis vindouro, no mesmo local
c â mesma hora.

Â imigração italiana
para América do Sul

WASHINGTON, 29 (A. F. P.) — O Sr. James Zeller-
bach, quc acaba tle deixar o posto dc cbefe da Missão da
ECA mi Itália, declarou à imprensa que a administração
do Plano Marshall reservou a soma de 1.300,000 dólares
parn facilitar a imigração italiana para a América do
Sul. Os paises que particularmente deverão acollicr os
emigrados italianos serão o Brasil, Venezuela, Uruguai
c México.
************* ************************************************

Cupão para o Grande Concurso"RAINHA TO COMERCIO" '
VOTO EM ....:
CASA OU FIRMA 
ENDEREÇO 
BAIRRO
NOME DO VOTANTE 
ENDEREÇO 

Preencher com clareza todos os dados
i
'¦¦¦fl**»**'*»**'^*^

A policia continua os seus tra-
balhoa no sentido de ser comple-
tamento esclarecida a morte do
sargento Alcebiades Santiago, fa-
to om que apareço comprometi-
da sua mulher, Isaura Sol San-
tlago.

A NOITE já tratou largamente
do coso. O sargento, quo residia
na rua Piracala n. 178, om Maré-
chal Hermes, morreu no HoBpi-
tal Carlos Chagas, poucas horas
depois do ser internado, onde
chegou ferido a faca no peito.

. Não foi possível ouvi-lo, devi-
do à gravidade do sou estado.

Ontem, na delegacia de Poli-
cia Técnica, foi ouvido o snrgcn-
to Gilberto Barbosa, compadre do
morto, e as suas declarações me-
lhor esclareceram as autoridades
investigadoras. Teve lugar tam-
bem uma acareação.

O inquérito prosseguirá.
Complica-se a situação

de Isaura
Isaura Sol Santiago, esposa do

morto, na ocasião em que se ve-
rificou a cena de sangue, encon-
trava-se sosinha, em casa. Ape-
nas ela poderia saber os detalhes
do acontecido. Entretanto, afir-
ma que encontrara seu marido,
no noite fatídica, saindo da cosi-
nha com a mão sobre o peito, c
que lho dissera èle! ''cai sobre
uma faca, estou forldo". Ue na-
da mais se lembrava ou sabia.

Gilberto Barbosa, atual pro»
curador dos bens do morto, cole-
ga de farda de Alcebiades, ao
qual estava ligado hã 18 anos,
por estreita amizade, padrinho
do menor Humborto, filho do
casal, em bcu depoimento anota-
do e ouvido pelos detetives Mar-
ttnalli, Moura, Ivo e Valverde,
todos da Policia Técnica, afir-
mou, todavia, ter sabido da tris-
te ocorrência por intermédio de
um sobrinho do morto, até èn-
tão ausento do quadro dos acon-
teclmontos, de nomo HcrU Viei-
ra Gomes.

O sargento Gilberto Barbosa,
quo se dizia estar foragido, cem-
pareceu, ontem, à Policia Téc-
nica, frisando que, de maneira
alguma, em qualquer momento,
pensara em desaparecer a'n ci-
ilade, porquanto nennum crime
lhe pesa sobre os ombros.

Esclareceu, então, quo Hertz,
ao avisá-lo do ocorrido, tivera
a seguinte expressão: "Isaura
furou Santiago". O militar ato
continuo, procurou uma e.(.'nd_-
<;ão para dirigir-se ao local e,
ao fazê-lo, deparou com o» can-
tores "Voador" e "Tenorlo Cu-
valcanti", bem como um seu ir-
mão de nome Walter. Repetiu-
lhes o que ouvira de Hertz. 4a-
vondo o último se expressado da
seguinte maneira: "E* Ao ru-
voltante, que lá não vou",

O sargento Gilberto Barbosa,
segundo contou, conseguiu en-
tão, emprestado, um caminhão
do vizinho, com o qiwl sc riiri-
glu a rua Piracala n. 178 ji lá
encontrando Isaura, en. com-
panhia do comissário Nelson Ha-
ten e policiais.

Inquirindo Isaura sobre o
acontecido, teve apenas a con-
fusa resposta; "Não sei. Barbo»
sa, não sei o que houv<, Santia-
go caiu, na cozinha, ferlndo»se
com uma faca''...

Finalmente, disse, ainda, o
militar que, certu feita, chama-
ra a atenção de seu colesa e
compadre para a mudança de
atitudes de Isaura que. ulMwa»
mento, se mostrava um tanto
brusca, ríspida c mesmo viu»,
lenta em certas ocasiões.

Desmentiu ainda que mantl-
vesse qualquer animosidade pa-
ra com o morto, sondo que a

viam mantido uma corta role-
mica veemente, íòra em face
da intriga de um apanhb-ur ai
areia, quo trabalhava parn San-
tlago, fato, aliás, corriqueiro .
logo desfeito no dia seguinte,
com a volta de ambos a reali-
dade.

Hertz resolve desmentir
Hertz Vieira Gomoa, um jo-

vem de 20 anos, que vivia ss
expensas do sargento .íautiago,
desempregado desde dezembro

do ano passado, e morado:* nas
proximidades, na resldêncln de
João Cirilo e D. Jcvit-j euta
irmã do morto, negou inicial-

f- ¦¦ -/: ;;VVv OyyM
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Hertz Vieira Gomes, a nova il
guia no caso da estranha, morte

do sargento Santiago
mente as asserções do sargento.
Dissera apenas, esclareceu Herta,
que "Santiago se furara", e nun-
ca que êle "fora furado pnr
Isaura". Entretanto, não satia»
feitos com as declarações em so-
parado, tanto do militar como
as de Hertz sobre êsse detalhe,
resolveram os policiais pcomo-
ver uma acareação.

Heríz resolve confirmar
Frente a frente, Gilberto Bar-

bosa, o compadre do morto, o
Hertz, sobrinho da vitima, aque-
le repete, oom precisão e absu»
luta clareza, o que já dissera
antes. Hertz nega-o, mns, con-
versa vai, conversa vom, puxa
daqui, arranca dali, o jovem,
num arroubo teatral, resolve,
enfim, confessar: "Seu' doutor,"seu" professor, emenda logo a
seguir, dlrigtndo-se ao Uetc ce
Martlnell, de fato, Barbosa está
com a razão.. Está com a ru»
zâo — prosseguiu Hert?:. Qunn-
do fui acordado pelo Cirilo, <iue
me comunicou o fato, assim se
expressou: "Desconfio que a
Isaura matou o Santiago''. J2
tal hipótese se robusteceu —
explicou, anto o bombardeio rte
perguntas que lhe foram feitus
¦V* em face de ter sabido, depoiu,
quo, na ocasião, apenus Santia-
po e Isaura sc encontravam cm
casa.

Dr. Caldas Brito
OÇUUSTA

Largo da Carioca n." 5 — 6fi
23-3745

Teixeira dé Oliveira
¦ 2!)-G-13C2 — ¦lnttuuiiiiteito tio
seráleo tle barcas a vttpor islste-
ma 1'eri-y) enlre estu capital- e
Xileról.

. Vem dos primeiros dins da cn-
lonizKçâo o-serviço, de comuni-
cações marilimos entre Hio dc
Janeiro c'Praia Grande (Nite-
rói); r

O tamanho das embarcações,
o. número dc .viagens diárias, a
organização do serviço velo sc
desenvolvendo com o correi* do
tempo.

Noronha. Santos, à base dc só-
lida documentação, afirma que
ii_ época da Independência exis-
luim. matriculadas. 48 embarca-
ções de grande lotação ocunad.is
nas comunicações intcrlitorâncas.
Foi por êsse tempo que n' Baia
de Guahabnra conheceu as pri-
meiras embarcações a vapor.

Só aos 14 dc outubro dc 1835,
porém, inaugurar-sc-in serviço
regular rie barcas a vapor, da
Sociedade de Navegação de Nltc-
rói.. Eram unidades de porte re-
guiar, pois sua lo'ação subia a
250 possageiros. Trnfefinvam ..—j
nos dias de trabalho — de hora
cm hora, das 6 às 18 lioras. Em
1844 explodiu a caldeira da "Es-
peculndora", do quo resultou n
morte dc 70 pessoas. Multo" se
falou na catástrofe, ninda' hoja
comentada pnr historiadores do
prol. O estabelecimento du bjir-
ens n vapor do sistema Ferry,
dc iniciativa do Dr. Cliton Van
Tuyl, tornou-se realidade graças
no Dr. Thonias Rniney, que nd-
quirira daquele a concessão obti-
da do governo. A inauguniçãn
oficial dos serviços teve lugar
.ins 29 de jiinho do 18G2-, c fói
nssislidn polo imperador e men)-
liros- de sua familia, altas expres-
soes rin governo o muito povo.
D. Pedro II, como era de seu fei-
tio, visitou todas as dependeu-
cias da barca cm que devia fazer
a travessia da Bala: a "Sogun-
rin". Ein Niterói, n comitiva im-
pcriiil teve recepção festiva, pre-sentes o prcsidenle da Província,
a Cíimara Municipal e demais
autoridades locais. Na capital
fluminense, o imperador cumpriu
o programo que se repelia a ca-
(Ia visita que faziji às cidades dp
pais: visitar escolas, estabeleci-
mentos dc caridade. Por certo da-
ria o seu piilinho à cadeia pú-blica, embora rio detalhe níin co-
«item os registros que compuj-
snmos. •• ! ¦¦ ;.

Com ns barcas Ferry innugu-
róu-so também a ponte flultian-
lo .do cais rio largo rin Paço
(atualmente ..Cais Pharoux). Ali
então p embarque desembarque
(le .passageiros eram feitos cm
instalações precárias situadas na
praia D. Manuel

Deve frisar-se que após o apa-
rcclmento da "Companhia i das
Barcas Ferry", novn empresa
entrou a explorar o serviço dc
naveRaçfio entre aS duas cidades.
Referimo-nos h. "Companhia
Barcas Fluminenses", que dispu-
nha rio embarcações do uma só
proa-e propulsionadas n hélice. A"Fluminense" nno ntiicntou n
concorrência e foi, afinal, absor-
viria pela rival.

Por fim. em 80, organlzon-se n"Comnanhln Cantareira e Viação
Fluminense", oue veio a fundir-
so à "Companhia dns Barcas
Ferry".

Atualmente, ao lado da Can-lareira, outras empresas expio-
ram o serviço dc transporto dc
passageiros o enrijas entro ns
duas capitais c ilhas ria GiinrW-
bara, sendo qne a "Cii-iocn"
niantfm uma frnla dc lanchas
rápidas ofercenrio no publico
travessia confortável.
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HORÓKOFO PARA HOJtj
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QUINTA-FEIRA — í» DB JUNHO — Oe nascido* hojn .i(t,ir
ao'mesmo tempo, tonhadoiva « realistas. Combinando ema* avi.i!i
tendOncias e esforçando-se paru qv.v os sonhos sejam competi-
zados, terão êxito.

Otimistas áo' extreho, esperam sempre que 6,dia seguinte-tepi-
melhor. Mas ndo devem-confiar apenas nós bonn fados O pro-
vèrbio —i- Ajuda-te que Dcua te ajudará." — 4 verdadeira. Não
o esqueçam.

¦ Hão dotados de grande energia e capacidade de trabalho. :>o-.
rôm às'vestes, às desperdiçam em, coisas insignificantes Deva%
reservâ-las para as situações difíceis e os grandes empreendi-
mentos. 

"". '*.' i-"¦;.'•¦£¦'' ,.,,,•'
Gostam do mandar, mas a: sua personalidade nao t áemi-

nadara. Precisam corrigir esta tendência, se ««iscieiii viver bem
com os outros. O tacto e a diplomacia são condições essência is,
aluda que apenas sirvam para "dourar a pílula". *

INFLUÊNCIAS CELESTES PARA AMANHÃ
Cfinccr —- 23 (lc junho a 23 de julho — Todo o avjunto de ca-

rater. comercial Ou doméstico esta favorecido.
Leão — 21 de julho a 23 de agosto — Conclua algum assun-

io de importância comercial, esta monhã. Mantenha-se, na rotina o
resto t'.o dia.

Vjri;o — 24 do agliíto a 22 de setembro — Sc tem de viajar
a ncgiíclos, trate de fazê-lo pela manhã. A tarde e a noite não se
apresentam proníclaa. •

» ' Libra — 23 dc setembro a 23 ãp outubro — As horas da ma-
i.hã são boas para todos "os assuntos domésticos c particulares. Ter-
mine um trabalho c descanse.

T-scorplão — 24 de outubro a 22 de novembro — Trate dt
aproveitar as horas da manhã o muls (;uc possa, para terminar u
trabalho que começou.

Sajitírio •— 23 de novembro a 22 dc dezembro — Hoje será
melhor Cq qne ontem, mas a sua corte não mudará dc todo.

Capricórnio — 23 do dezembro a 20 dc janeiro — Combine
cs atividades sociais com os negócios, dc maneira a tirar o melhor
proveito dnpuelas c destes.

Aquário — 21 dc janeiro a 19 íe fevereiro — As horas da ma-
nhã 6cr„o as mclhorcB. Ajude os outros e será ajudado.

Pisces — 20 de fevereiro a 21 de março — Aproveite o tempo
perdido. Tenha tato, 

"durante a tarde e a noite.
Aries — 22 de março a 20 de abril — Use de todo o íeu rn-

Ronho c talento, para obter os resultados que deseja.
Tauro —'21 de abril a 21 de maio — Se tiver de fazer com-

pras, faça-as na parte da manhã. A tarde poderá trazer lhe pre-
jüizoa.

Gêmeo» — 22 de maio a 22 de junho — Talvez tf.nha mcllio-
rias no seu emprego. Busque êxito.

*********************,

KOMA — A nova Santa da Igre
ja Católica, Maria Gorettl, cuja
recente canonização solene, na
Praça São Pedro, na Cidade Uo
Vaticano, foi a nials rápida já
verificada na história da Igreja.
Maria Goretti foi assassinada
em 1902, quando defendia sua fc
e sua honra, tendo então apenas
doze anos de idade Seu mata-
dor, depois de.ter cumprido 27
anos de prisão, converteu-so ao
catolicismo c serve hoje como
Irmão Lejgo num mosteiro na
Itália. — (Foto UP-ACME, via

aérea)

Tem catarro no ouvido e
NÃO OUVE BEM?

O aturdlmento provocado pelo
catarrp é multo incômodo e abor-
recido. As pessoas mie não pu-
vem bem, que sentom zumbidos
nos ouvidos o padecem de atur-
dimento provocado pelo catarro,
encontram em Parrpint um
remédio eficaz no tratamento da
afocçào catarral conseqüente fi.
nasofaringUes. Parmint reduz
a inflamação do ouvido provoca-
da pelas traqueo-bronqultes, fa-
zendo'cessar os zumbidos e de-,
«aparecer gradualmente o atur-
dimento c a dificuldade, de ouvir.

Todos quo têm catarro no ou-
vido conseqüente à nasofarlngites
devem experimentar Purmini ,
que poderá ser obtido em qual-
quer farmácia ou drogaria.

PARMINT
Ttlx

DESASTRADA QUEDA
Parece ter sofrido ruptura

dos rins
Djalma Alves dos Santos, de

48 anos, casado, operário, foi
vitima de desastrada queda om
sua residência, na travara C-ir-
doso Qulntão n.» 49, casa 3. ha-
vendo suspeita do ruptura dos
rins, dai ter sido medicado no
Posto de Assistência do Meiar
8, posteriormente transferido
para o Pronto Socorro..

O M^ior Mercado de Louças, Cristais
Alumínios e Utensílios de Cozinha é 9

CASA OLIVEIRA LEITE
PRAÇA MONTE CASTELO, 32

(ANTIGO LARGO DO ROSÁRIO)
Próximo ao Largo de São Francisco

t***********w********************'***************é**™"w

0 illlll OS VEREADORES
A Colônia de Férias para os funcionários da
Prefeitura — O subsídio para a próxima

legislatura

NERVOSOS
Prof. Maurício de Medeiros
It MIGUEL COUTO, 7 (5.o andar)
Dc 3 ás 7 — As 2.as.. 4.ns t sextas
llo-i marcada — Fone: 22-5941

Caiu c quebrou a cabeça
Vii-fíilio, dc 10 anos, fillio de

Antônio Hcniique, morador ?i
rua Padre. Nóbrej-a, .112, foi v|ti-
ma ontem no interior do estnlie,.
leclmeiito de ensino "Colésiu Pie-
dade", dc unia desastrosa mieda,
sofrendo cm conseqüência fralu-'
ra do crânio. O menor foi socoV-
rido no Poslq de Assistência do
Meyer, de onde saiu parn outro
nosocômio, a fim de ser inter-
nado.

Telefone para o CARIOCA
REPORTKR: 43-3349

*******

Foi aprovado, na Ordem do
Dia, da sessão da Câmara do
Distrito Federal, um prujeto
i em primeira e segunda dis-
cussões), criando uma Colônia
de Férias para òs funcionai ios
du Prefeitura. Nãci' houve nú-
mero para a aprovação, em se-
gunda discussão, do projeto que
reestrutura as carreiras de. ofi-
ciai administrativo, e contador,
do Tribunal de Contas..."

NOVAS REESTRUTURA-"
COES — O principal assunto do
expediente girou em torno da
aprovação de requerimentos, um
dos quais solicitando ao prefei-
to mensagens para a reestrutu-
ração do diversas curroita3" do
funcionalismo" da Prefeitura.

- O PICHAMENTO — O verea-
dor Frota Aguiar falou sobro o
plchamento como meio de pro-
pagándá política, discordando
de providências do governador
da cidade. Pediu ainrin êBse ve-
reador a construção de um mer-
cadinho'em Marechal Hermes.

A FAZENDA DO PIAI — Fa-
lou o vereador Álvaro Dins, sô-
Ire a necessldn:lt) da dosapro-
priação da Fazenda do Piíü, cn-
tro Guaratiba e Sepet.iba, que
poceria ser aproveitada pava o
abastecimento da cidade. No lo-
cal seriam construídas)' algumas
escolas.'

CONTAS DA PREFEITURA
-.; Sóbre as contas dn Prnfeitu-
ru, .de 1948 e 1940 •.pronunciou»
ce o vereador Joml I.úlis do Cai*-
v*;)!-o, solicitando que o assun-
to fosse . colocado nr.t. m* .xi.iia
Oídem do Dia.

QUINZE MIL CRUZEIROS--
Vo acordo com o regimento o
vereador Geraldo Morolri apro-
sentou projeto mantendo o mes-
mo subsidio mensal dos verea-
dores para a próxima legisla tu-
ra, ou sejam, 6 mil cruzeiros (fi-

xos) e 9 mil cruzeiros (repre-
sentação, 300 cruzeiros pgr ses-
Bão).
" ¦¦ «^«u^' ———

MOVEIS
<te FINO GOSTO

¦Visite os 40 Aparta-
mentos da

A BELA AURORA
• faça nma Idéia ds sus

futura residência
CATtíTE, 78/84

Calçados só para homens

5UA ANDRADAS,

Conheça o valor
do seu imóvel

Para vendas, hipotecas, nem-
proprlaçScs, inventários, parti-
lhas, sejturo g balanço, conhcÇ'»
o valor de seu imóvel.

A Dolsa do Imóveis, nieiiianti>
módica remuneração avaliará sus
propriedade baseada nas mais <*-
centes solicitações da oferta t ila
procura. Avenida Kio Branco 128,
I." andar — Telefone 42-5152
..., <m*m*'*^*" " — —~"**~

Cinema ? Leia CARIOCA
¦*******************************************t*****t**********i

PERIGOU FRONTEIRA DO IRÃ
TEERÃ, 29 (U. P.) — Os círoulos militares do Irã tememque a Rússia inicie incidentes fronteiriços que po_sani sedegenerar em sério conflito com este país. Advertem qui!a guerra na Coréia talvez seja apenas manobra soviéticapara atrair a atenção do mundo ocidental paru aquela reciás0 "^"V, ° Ira* 0s mesmos círculos frisaram: esperamos mu*os ii_. uy nos apoiem e nos enviem, urgentemente, grandeajuda militar. Esperamos que a ajuda militar norte-ame-ricana nao venha demasiado tarde, como ocorreu com fre-quecia, em outras partes.

AMBULATÓRIO DE PENICILINA
DOENÇAS SEXUAIS DO HOMEM

Moléstias de Senhoras

vação da cura.
Tratamento da BRONQUITE - AMIDAUTE - PARINGITE - ROíIO IIDAO - CATARRO CRÔNICO - SINUSITE - TOSSE A»Ml Vn^B«i«»i»s«aí«0UUZAÇOES de PENICILINA ou ESTREPTOMICINA ou AUREOMICINAou CLORQMICETINA

?«í?Bf,íAT0?0 dlSpÕe de m CürP° de medic^ e enfermeiros esneciali ea-do, Instalou ^«derna aparelhagem elétrica para apüca^es de ONdTsSr.IAS - ULTRA VIOLETA - INFRA-VERMELHO _ ALTAFREQÜÊNCIA.

Dl*. _l_ntT'WÍ_l_ ComvlaSem de estudos à EUROPA. EST A»* 
>l* *?¦ W. MW= S)OS UNIDOS, ARGENTINA ft
ÍDlretor) URUGUAI

oa,c i. f°fNS,T,-TAS tm 50,00
Ru, d. Carmo V£* V* 5" ^ (a°S SÓbados s6 até *s " h"as,Ru„ dt) Carmo, 6 (Esq. Sao JoS6) - Salas 809 a 812 » 8." u& . Tel, MIM
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] As ameaças do conluio comynopiiiig
lista contra a ittocracia e o BÉil

».»+ mil II » ji > fc > > » ',—:'«if il». »¦<!»¦ %>+>•*•*»• m'+*f?
u

¦/V guerra .fHâ:de^^ pela Rússia •¦/_ \ ameaça, trans^orma^é ;em.:guerra de lato. a 
"gre?- 

-;'
sao comunista..à Coréia;Meridional ^óe^er-esgSa paciência do govêrijo Ittórte^amerS; ^u^XSeuafinal reagir rjpm energia;, .ordenando as .^al forças nSvais e aéreas destacadas; nr,Extremo/(Siènte,- S tmnS- -
sem a ofctislya contra as tropas boichevistás üivàsoraá?*- ••-
ao mesma;tempo assegurassem, a defesa da Ilha For-'m0ff' ;Cn ^S'?^ °£ ^^tas; chlne^tentarii iriMve5^3^,S^ent9- ?ru?n^ terminou: aihda que^proteção norte-amencana; se; entender-se: à Índo-Chinao,ide ,.os; franceses, vem.. suBtentandoMim^; luta penosa" e -

Já agora, portanto, ;não pôde haver mais ¦ dúvida; ÓuM« Riusia-. Soviética recua tía;|3üía*^í4âMr4e»S&Sí
^i%^mê&m"m^^B^y

*sto^\Ü^M%M4ôyL situado iriteruacioíiár'
pr.snhe de incertezas e de Périgòs,,E éinestâ hora, JuaS^:mais uma vez constitui^ dever. imperloso;ipara' todos os :
patriotas colocar,açnna; de; tudo a salvaguarda' dos su-:;premas interesses da.defesa nacional,;,postos emvcausa *
pela iminência ,de; uma guerra, na qçal' seremos fatal-:mente enyolyid.os, que, assistimos ; ao, espetáculo desalen-'Víadorda-recradescençlá. das .atividades, antl-bràsilèiras oanti-demoçraticas em. qu>e se acham èmpetihadbs nào 

'
apenas os adeptos do, creq> vermelho porém igualmente*"certas.correntes políticas dominadas por' mórbido espíritode aventura.e que,se mancomunam para novas arreme-'.fidas, contra as. instituições democráticas, contra- o- re-,'
gime representativo,;cpntra-a estabilidade e a 'preservação :
da ordem interna. ,' , . ; .. ... ¦ *. •
f\ A candidatura dp Sr! ;G.etulio Vargas, à presidência 

'-
da Republica,nao significa,, com efeito, outra- coisa E' abandeira a cuja» sombra se acolhem os saudosistas daditadura, os; forj adores de golpes contra a - democracia, >.
os políticos trabalhados por tuna fome insaciável de poder ¦¦
os responsáveis.. peJar tremendas aprovações impostas aó.Brasil ate 29 de outubro de, 1945. Bandeira de desordemde agitações que tem'como objetivo criar um clima'de in- '
tranqüilidade .e.dsteirior. propício aos golpes dema^ó-
gicos e totalitários, com os seus desafios è provocações"àsclasses armadas,, tanto vale dizer à única força verda-deiramente organizada existente no Brasil é* que, obe-~decendo à sua'vocação histórica, tem sabido sempre ser, ínos momentos de crise, o instrumento das aspirações e das 

'
reivindicações do nosso ,póvo. Êsse é,. aliás,, o testemunho
que nos oferece a história-pátriá nós seus episódios cul-minantes e gloriosos. Em; 7 de 'Abril, ém 15' de' Novem-bro, em 24 é em 29 de Outubro, datas' que pertencemao nosso calendário . cívico, as Porcas 'Armadas 

foramfiéis ao alto pensamento civillsta que: Jamais deixou deanima-las e sob .cujo nobre influxo nunca pretenderamintervir na, evolução, dos .acontecimentos políticos e nãohesitaram no cumprimento do dever de solidarizar-se comos anseios populares" é de cooperar para.a solução de
problemas que sem a sua patriótica colaboração nos arras-tarlam inevitavelmente à guerra civil.-

Como admitir, pois, que se ouse negar a relevância .dos seus serviços ao. país, a sinceridade do seu devota-mento à liberdade eà.democracia, a sua desamblç&o eo seu acrizolado patriotismo ? E', todavia, o que insi-nuam, nas suas,explorações cavilosas.e nas suas pérfidasintrigas os pregoeiros ,de traição ao Brasil em que hojese encontram acumpliciados/os queremistas e os comu-nistas, os partidários da restauração "da 
ditadura, inceii-.tivados pelas, pregações e pelas maquinações subversivas

de Itú, e os do Estado: Nacional, que saiu das locubra- ¦
ções delirantes do governador de São Paulo.

E' essa, de fato, a finalidade do conluio populistacom o qual o Brasil vem sendo ameaçado e que, se não
pudet ser desbaratado mediante a aplicação de leis ade-
quadas, há de receber, ein três do outubro, a. repulsa
esmagadora do povo brasileiro. Sim,, porque o nosso povosabe o que representaria, pára o futuro do Brasil, o êxitoda nova aventura getulista. Tem consciência de que seria
a repetição de um erro calamitoso. Àcha-se compenetrado
de que só por meio da sobrevivência da democracia e da
consolidação, do. regime constitucional poderemos prosse-
guir no caminho da recuperação, da renovação e do en-
granclecimento que começamos a palmilhar há cinco anos
e que, graças à clarividência e ao patriotismo do presi-dente Eurico Dutra, vem assegurando, áò Brasil um íe-
cundo periodo de paz, de trabalho e de. progresso.

A data que Petrópolis hoje
Im comemora 

"

ESTADO DE PÂNICO reipective regulomenlo por meio
Certos político* de mentcilidcr. d» variai medido», incluijve a

de rasteira' e. primária andam elevação'daa rr.iitaa de "que sco
aúm verdadeiro estado de pá- pasmveií. Segundo o «eu pró-
fiico. E êsse eslado de pânico da- prio depoimento, as infrações se
tira, principalmente, da incer- registram em' número impressio-
l»«a em que se encontram, quan- nante. Basta ver que no mês em
Io à renovação de mandatos curso já ocorreram cerca de mil,
«•tíe exercem. Isto porque têm sendo que num sá dia se veri-
a cousciSncia pesada, sabem qu» 

' 
ficaram dutehtás. E note-se que

produiiram pouco e que vai ser nessa enorme quantidade nâo
dificil iludir o eleitorado. Muitos se computam as que passam
doi quo ora estão desempenhou- despercebidas dos guardas, nem
do mandatos sabem que não vol. aquelas que a' fiscalisação ob-
tatão. Que o eleitorado os re- serva em silêncio, fanendo "vis-
JHidiará, preterindó-or em ia- ta grossa!'.- :,--.
vor de novos nomes. E em tudo Em sua maioria, as violações
vêem fantasmas e com tudo se \dos preceitos regulamentares, no
alarmam. Um desses alarmados tráfego de ônibu», são assinaladas
* um deputado udenista por por excesso de velocidade, ex-
Mato Qr.ssso. Outro, um senador cesso; de lotação e ialta de ur»
udenista pelo mesmo Eslado. banidadi por parte de motsris-.
Ambos estão vendo um perigo tas • trocadores. Estão ci três
tremendo na utilização d» re- velhos males que os esforços da
censeamento geral do pais como autoridade não têm conseguido
arma eleitoral. Acham que o go- debelar .• nem ao menos ale»**&mo deu emprego a recensea- nuar. ..Continuam como sempre,
dores, pní0 utiÍlsá>los como: ca- porid,o em.risco a vida áoú pas-*o» eleitorais, Evidentemente, sageiros, sacrificando a sua co-
>em os congressistas o direito do modidade e .provocando inciden-
Pensar o que bem entendam. E, tes por veies de'graves conse.
«esses dois casos particulares, quóncias. E persistem nas mes»
0 direito de pensar tolices. Os mas proporções apesar de tan-
recenseadores foram todos es» tas multas aplicadas primeiro,colhidos mediante concurso, em: porque estás 'são . exíguas; se-*W» triunfaram os rnais aptos. ¦¦ gundo, porque quem as pçjgaConcurso público, aberto a ho. não são os-empregados dós cb-
mens de Iodos os credos políli. letivos, mas os seus patrões, quer°«. Gente que milita na UDN.' querem - maior renda -de; qual-esmo no PSD,- no PTB e outros quer maneira; !e terceiro, devido
Partidos, pois. não se cuidou de ô. tal "vista 

grossa" a que acima
«purar a filiação partidária nos referimos.
de ninguém. Alarmando-se. o Vamos. ver ee a partir d» 

'HA.
deputado e o senador se • alar- - de julho, como promete o diri-
mam á toa. E, o qu» è mais gente do Trânsito, as coisas me»
?rave, revelam a fraqueza elei-. lhorarão com as multas carás.
loral do ambos, através do pro- Trata.se de uma providncia ne-
leito descabido, além d» revê- = «ária e oportuna. Deve-se ter
•tirem tstal descrença no voto e— conta, porém, que sorá pou-"creio e de Insultarem de mo- ep. operimte se, não, fiouver o
do gratuito e injusto 03 recen- máximo rigor de flscalijação, de
«eadores, dando.os, em público modo a afastar-se a poBsibilida»' raso, como psssóas venais, de de conlempluções ou transi-
'uscetiveis de trair a nobre o gôncias, mesmo que se torne pre-elevada fissão qúe .lhes eslá ciso criar uma categoria dc lis-
conliaáa, apenas pírque se cais dps, fiscais;
"çham no exercício de umá' íun- Pe, .qualquer maneira, o. inte-
Çoo transitória,, obtida, além do lesne-, público impõe uma - ação
"¦ois, por merecimento próprio • drástica contra tantos e tão da-«em recomendação dé ninguém, i.^sos abusos.

NOrps sócios do lãstituto
Histórico • .. ,

.PETRÓPOLIS-, .29. ;CDa-.. Sucur-
sal d8'5A..NOITÍ5)V — '•-, 

Petrópolis
comemora hoje a; 104." aniversi-
rio de, súá- colonização. Histórica*
rwfitè;, o 'íàioè assinalado pcla-cliegáilâ' .dos".';p'rímciros; ? coiotiòs
alemães- que, cm. 1845, chegaram
k\: rcçém-frnidada Petrópolis.- <-A'
data será assinalada .pelo Iristl-
túlo. Histórico ':.'. âe Petrópolis
tom :iiiiià' scssSoi solene, nò '., Sa-
l/fa-dc- Goriférênclas"do Miiséú
ímjicrlâl, presidida ..pelo" St: '-Ho-
nório,.Monteiro; Nàòcasjão.isífõp
recebidos os. novos sócios', njlniis-
tro :José Pprelra: Lyra,: ministro
(iaraldo, Bezerra de Menezes, prof.Maciel- Pjhheiío, prefeito Flávio
Castrioto"e--Sr. Arthur Cesnr Fer-
reli-a'- Leite. Haverá:'entrega :do
diplomas sociais c uma confèrên-
cias: do Sr,/ Ferreira Réis. '

. .No.Pawjuí çl° ;Miíseti Imperial
terá.lugar um' concerto pelabanda de, música da Policia Ml?
litár,; do Distrito : Federal,' cómò
homenagem dos sócios do 

'Insti-
tuto -'His^órico,, fleneral Ângelo
Mendes de Moraes, à cidade c ao
povo de.Petrópolis. -'. ' '¦'.„ .
.,;V.A» data dc hoje è. feriado, mu-
ntcipãl.". ''.'-..

CALÇAS-AVULSAS!

ASSEMBLÉIA, 42
SYLVA!\IZE-SE

PERFUMARIAS
CASA BAZIN

At. Itio Brsnco 184 — tel. 22-2938

0 cinqüentenário parisiense
do Sr, Souza Dantas

PARIS, ts (AFP) — Uma reu-
nião tipicamente parisiense co-
memorou & noite de ontem os"cinqüenta anos de vida parisí-
eme" do Br, Bouza Dantas, an-
tigo ambuiicador dos Estados
Unidos do Brasil na Franca. A
reunião se realizou em nin res-
taurante próximo aos Campos
Eliseus.

O Sr. Bouza Dantas estava ro-
detido de dezenas de diplomatas,
entre os quais o Sr. Carlos Cel-
so ide Ouro Preto, embaixador
do Brasil na França, Sr. Quino-
nas de Leon, antigo embaixador
da Espanha,

O antigo decano do corpo, dl-
plomático presidiu ao banquete
sentado em frente a Geoile Sorel,
e tendo a seus lados Marie Bell,
societária da Comédia France-
sa e Yvette Chauvíre, dançarina
conhecida.

Uma série âe "toasts" marcou
o jubileu, e o antigo embaixador
da França no Brasil, Sr. Wladi-
iiiír D'Ormesson, disse:-— "-Nes-
te Paris em que brilhais por vos-
so espirito, inteligência e vorar
ção, todos os parisienses zmam
Souza Dantas".

O Si\ Pierre Descaves, presi-
dente da "Sociedade dos Homens
de tetras", afirmou: — "Se Pa-
ris durou, foi em razão do que
têm feito por ela homens como
Bouza Dantas". E concluiu: —
"Para que nma noite parisiense
fosse completa, dizia-se que com-
pareceria Souza Dantas,"e ós
convidados sè mostravam mais
confiantes".

Em nome da critica dramãtl-
ca, Robert Kèmp, e dos comeá-S-1
âiltes, Feriiànd Gravey, presta-
ràm uma homenagem "ao mais
parisiense- dos embaixadores".
Finalmente^ Cecile Sorel evocou
a» suas recordações pessoais,
prestando homenagem ao anil-
go embaixador do Brasil, que
abraçou a fámósa artista.

Nem todos podem
fazer nma estaUo de águas, mas
tòdvs podem conseguir üma ex»
celcnte depuração orgânica pelas
vias eliminatórias: expelir, as
arets e os cálculos de ácido úrico
e. uratos, causadores do artritls-
mo, da gota do reumatismo, de-
sintoxicar o finado, os rins, os
intestinos; tirar a «ides excessi»
ra da urina — .uma das causas
da, irritação da próstata e «'a ure-
tra; corrigir, enfim, a insufietên»
cia renal e hepática por melo da
UROFORMIXA ; GIFFONI, granu-
lade efervescente de sabor muito
agradável. Receitada diariamente

pelas sumidades médicas.
... DROGARIA GIFFONI

Rua 1." de Março, 17 — Rio

A NOITE — Quinta-fçira, 29:de.junho de 1950
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0 ENIGMA M ESFINGE
¦ (Espiai para A. NOITE)-

Á oração'.que o ilustre Sr. Çetúllo Vargas proferiu, dias -.atrás, ¦
à maneira de passo Introdutório de sua propaganda eleitoral, numa
competição em- què ig., Ex> cpmeça a pleitear ,os .sufrágios dos 'con-
cidadãos, depois de haver afirmado que voto não enche barriga,
ts\K cheia —, el.a slm!.~ de declarações ambíguas, de teses .slbill-nas, de'diretrizes enigmáticas,'de mistérios-políticos e de outras
coisas desse íeitiòi^píraí não' aludirmos ás iriverdadés, chocantes, fa-
cilmente identificáveis .ao correi', dè todo ¦• discurso.'.. ». -

¦ Já'.dissemos,há: pouco, em artigj,vindo áiliurie nas^ colunas dà"A Manha", que:;iiãc(; JQQS-enfileiramos entre,os; malsinadores do
eminente brasileiro, que tem direito a. um lugar dç especial - relê-
vó "na crôri,lca. republicaria do 'Pais, como estadista e como refòr-
mador. Respéitàmo-lòj/ em - süa glória, mas.v-igualménte..queremos,
reservado para'nós o direito ídè aDreplá-loeide çritlcá-lò, nas la-
mehtáveis- fraquezas de ^homem púbUéo, qúe lhe' desbastam.o crá-!
dito ie. lhe. aumentam.',o; débito, no balanço- de. uma.; carreira: verda-
deiramente,'tumultuaria.:'-',.w ..v-. •.-.-.

' .O; primeiro.'grahdç êrro.dó Sr;. Getiyjo Vargas; depois, de 1937,
fòl o 'dé 'subestimar'; e lácerari à' süã firôpria.Oohstituiçao, outortrár
<dá, ~desmórálizàrido 'o regime ¦ na lmesiria í cristalizado,'e, dando • ¦; rá-
tóô'«os.argumentos dos qúè: a combatiam, alguns" unicamente pe-làs amarguras dô ostraclsm»?.: O .segjundo erro jdèS.Ex.íi tão gra-ve e;talvez mais -decisivo do'aue -aquele, pelo.menos no imediatls-
módás conseqüências,', f0i£ o: de sub-júlgar; seu prestigio real, ain-
da. em: parte sobrevivo,; na (opinião: do pòvo,'hao obstante adefrau-
dáção anteriormente praticada. Houvesse deixado o governo, com
dignidade, em '45, pára se candidatar à presidência, em 2 de -de-
zembro,.e antes que surgisse a candidatura do. Brigadeiro;,,e a Na-
ção tê-lo-ia levado, de. nòyo,-ao. Poder, num pronunciamento es-
magadqr, considerando., que o; seu saldo - credor, justificava^ plenai-mente o veredicto. Ele mesmo, todavia, desconfiava já dós prónrfnsméritos, para sustentar á prétensâoi Erá o subconsciente agindo,*cóhtra o "ègó" real; habituado ás fascinações da autoridade semlel;.'e do:-emprego da força, em função dò.governo pessoal.'È foi
aásim' oue se.geròu o 29 de outubro, animado pelas.reservas viris
da Nação, até. pouco antes anestesiada pelas seduções do ditador...
O terceiro erro de Vargas, e este, quiçá, o mais profundo de-suavida de político, o mais impressionante, e, porventura, o .que lheencerrará o tirocinio de vangüardeiro — foi aceitar o convite' c-i-rigldò à sua pugnacidade.: para a presente campanha sucessória.
Se para alguém nao havia* luçar, neste -episódio, .era para o autorda "Nova-Politica do'Brusil'*!; era. para o teórico da "Democra-
cia Autoritária"; era.para o criador da doutrina de que o regimerepresentativo .estava, pálido no mundo; .era para o homem. nnsse equivocou.em plena História contemporânea, tomando como de-finitivo e permaneute um estado de transição das sociedades hu-manas,deste século.' ¦ -. $Màs,-aflnal, á cincada está cometida, ainda desta terceira vez,e, agora,; já será impossível,.remediá-la, devido a fatores^ que es-capam ,à vontade de s. Ex.*. •,

Nãò;temos,,po'r conseguinte, a ilusão de vê-lo retroagir, ou deesperar uma reconsideração inexequivel. Queremos, tão só, demons-trar como,, sobre òs erros cometidos, o eminente compatriota co-mete. outros, qúe, devidamente, analisados, cada vez mais o incom-patibilizam com o bom senso e com o espirito de' ordem da popu-I&Ç80 neste PfllS,' . Sem. jefletir: bem no que disse, ou acreditando que, no obscuro*'110Jin5fcLs0 40s f»rtieuladbp,:-iiâo fôssè, suficientemente claro, paraser devidamente entendido,-' sehâo pelos, comunistas, cujo anoioprocura.grángear, o Sr. Getúliò Vargas, arauto, em seu governo,de -nossa_ aproximação total-dos Estados Unidos, pregoeiro de nos-sa identificação com os mesmos, entusiasta de nossa aliança per-manente com eles, alias,-, diga-se. verdade, com perfeita razão a
ponto de lhes fazer concessões,que transcenderam de quaisquer tra-tados e nue. antecederam .a qífcisquer convenções, síl-se, hoie de
^v*f$$A&toW. surpreender com-estes melüidres tardiosde .veladas .restrições a politica da. Casa Branca: "O ideal dé Bo-
L-Xfma^^iM»^^15^ pol,tlca íraterna de
hSm Sí2 ?„?olid.a«edade entre as Nações da América. Mas tam-bem sempre julguei - e a época atual o atesta ainda mais clara-
«mi-m q j0 Pa":ameri«al»i™o não deve nem pede estabelecer
uttn^^^
L,ã^- ilicrlve! <lue.o preciaro estadista, .oue sujeitou o seu Pai<-
cão^noítTmlT^T ál«™™. e daldefesa naciona?. ròcunaJ
fn t wí 2aS,e «caiia' tnas baSês aére-ís e navais de tantos Estados
do* Zul o nnSfm}?' sem,que 0P°Vo fosse ouvido ou consulta-
«Aní.tl. „ íSre»den,-e acorde com tantas íenendéncias, a que se
mnf™HoPaÃlIVaeM/08 Tratados, inclusive a de empre^sti-
S^miT^nhf 

"52? 
fo^T5' no que tanBe à n°ssa marinha

a^ áwtiltmm a ha usar dlsta ünguagem, incompativel, sim, com
cedeu à ™traleIP»8af,°' Mbretudo n* fase ow" «íweden e w-
sõesVJSSSSAfm a'náltóefne"a' ^ ™™™s ^es-
h*^°Â s6' en-retant.o... Logo em seguida á aflimação oue aca-
?^0S» de resp gar. asseverou o Sr. Getullo Vargas * "Por our rn
edeWo1enaCo«tt3rfidnOSrfpai^ ?als ato^«igemP^e° nao

muinf «-La,.r?^anlzacao dos E^dos Americanos apinas em fór-
mSa,« el°2Ue"tes»vmas que se concretize em obras de cooóeracào

* r, JcTaÍ i í d,rcito,s « os mehndrcs de cada soberania."í o caso de indagarmos do orador: — E quando foi em õúr»
«P2r*\em..<rçe «Po^inidade, os ''mellndres-, os "dire to™ e os
n«t^S!5£.l,to' Brasil nâ0 t0Yàm «bardados pelo seu governo
S f}^eS ret;fProcas «o Pan-americanismo, para dar enselo aessa tirada perfeitamente gratuita do Sr. Getulio Varcas? le oforam, durante os quinze anos de seu governo, mais ainda o Wmsido na administração-Dutra, na qual não exis eTequer um exem-
te-aròericína0 °U dtPení.ênciMe nossa parte, ante o potolo nòr-

.Mas, o fato é muito outro... O que.o ex-m-esidente anti foi a
?aihn dn°l?tad0^ H"Wos. ^«te momento considerado^f 2S^ espán-talho, pelos caudatários de Moscou, fazer simples barretada rip-
Srv-fe ^mentalidade primária e^anhestra d&tc» útimes, Juè
«nPi?ffi\em UI?a inte»eência, a inteligência anárquica da desordem
32 S^../• PIM' "° d°Smatli3m° da brocha'e na propagaS
PTBSf!üP.1'rémedWajdasto' e das antíteses, o candidato do
m£ H^fv^f6 ST interpretado no que articula para'o povo^^^Sí^f^^j^.enis™acaba **

ALTAM1RANDO REQUUO*^»*************+*******************^t*^t^êt^
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Diferença... ¦%
Histórias dey.ilisén;. quem:

não us. conheceJ/Òiilem,- ii(t,
-'Gamara, entre, o desinteresse

geral pelos oradores- qw^se
sucediam, òow o plenário v'a-
sio, 

'narrava 
o Sr.v-fÃIilisio,'-penetra, o eJ»)f«o-2io que ócor-

xexa com o mande dràmatur-
go, què censurava, certa ves,
tima'mulher jque abandonara

.o lar paraUr viver, env com-
panhia 'dp 'amante. ¦.'. ,-'.,. í •¦

— juas a sim Nornia tam-
bem não fugiii de casa I. -~

- 
porgiintartim-lhc.

, ---¦ Sim, mas fugiu .sozinha.*.

A ILHA OA DECEPÇÃO
LONDRES, Í9;(AFP) — "A

ilha da Decepção está atual-
mente ocupada pcla Grã Bre-
tánha ou pela' Argentina t",
perguntou ontem à tarde, «o

;Camara dos Comuns, um de-¦jiutado conservador, na hora¦ reservada ás questões dé or-
. dem. : ¦

Em sua resposta, o Sr. Dug-
dale, ministro de Estado .dosNegócios. Coloniais,. precisou
que nó moníento atual havia,
na ilha -um grupo' britânico
no' posto meteorológico' esta-
helecldo desde, 19^3 e grupos

. argentinos que lá. se instala-
ram,,, em Í9I7, e; ficaram a
despeito dos múltiplos prótes-
tos,

O Sr. Douglas -acrescentou,'
que o governo brltánioo já
havia declarado que .aoeíta-
ria uma decisão do Trlbáiml
/«íernacioíia! do Baia rela-
tivamente ao estatuto da
Ilha da Déoepçâo,

Perspectiva do eslrocismo ét*j0 diabol Dá fébro. Uma febre'"•"dioía. que iàs com que as
PisBona aparentemente sensalafc

e«n e ve)am, cs meio dia,delir
•"ntasmas terriTèis, nas coisas""»'« Inncenles do mundo.

O TRAFEGO DRBANO
Anuncia o diretor do Serviço* Tránslio que vol intensificar

9 repressão aos ifcfralores do

NO CATETE
: O presidente da. Rspúbliea rc»

cebeu hoje o Sr. Max'imllianò da
Trihdndo' Filho, fuiz d? Direito do
Território federal do lifo Brnn-
eo, que se achava om companhia
do senador Vitorino Freire c do
Sr. Kanor Cumpljtio Junior.

Cioema? Leia CARIOCA

SEM PRECEDENTES
Vinte navios no porto do

Rio Grande do Sul
PORTO ALEGRE, i29

(Serviço especial dc A
NOITE) — Está imenso
o movimento, uitimamen-
te, no porto do Rio Gran-
dc do Sul, onde estão ope-
rando vinte navios na-
eionais e estrangeiros, fa-
lo este ainda não regis-

' Irado neste Estado.

Fraquesa Céiebrál?
Dispepsia Nervosa ?

NEUROBIOL
O TÔNICO 1)0 CÉREBRO

ATROPELADO 0 COLEGIAL
Um lotação linha "Estrada.de

Ferro-Leblon" que, em excessi»
va. velocidade, trafegava pelaavenida Princesa Isabel, atrope-
lou, na estrada, do Túnel Novo,
o colegial Gllnger, de 13 anos,
filho. de Amelio Ferreira Airio-
rim,, morador k ladeira do Le-
me xi. .144. A viUrria sofreu con-
tusões e' escoriações' generaliza-das, sendo medicada no Hospi-
tal-Miguel Gouto, retirandorse aseguir; .0 motorista, fugiu. Eegis-
trou.a ocorrência o comissário
Manoel F.erraz, de, serviço no
segundo distrito.

Suspensão do provimento
i; ile vagas m;m

Até que se faça a fusão
_dos quadros -"^.':

• O presidente .da República as-
sinou decreto dispondo que. fica
suspenso 6 provimento de qual-
quer vaga,, existente oú que se
venha; a verificar,; nó quadro
permanente é. da Justiça, nas
carreiras dè' oficial ádmiiiistrdr
tivo, escriturárlo e datilografo.
• .A suspensão-vigorarás até que
se.faça a fusão dos citados qua-
dros do Ministério da Justiça.e
Negócios Interiores, ora em .es»
tudos e as primeiras promoções
nás mencionadas carreiras po-
derãó ser imediatamente proces-
sadas feita a fusão independeu-
temente das, épocas a que se re-
fere o artigo 57 do decreto nu
mero 24.615, de 10 dc março de
1948.

Pensou que era a calça
do "oiítro"

E partiu-lhe o parietal
a golp.es de cabide

Maria Gonies, de 28 anos, sol lei-
ra, passadeira, moradora na rua
Nerval dc Gouvên n. 2S5, poucoantes de sc retirar do trabalho,
na Tinturarla "Bola Preta", nn
ruá Barão de São Francisco, 473,
quando passava uma calça de um
parente, foi procurada pelo amazio
José Alves,da Silva Rego,.o qual,'surpreendendo-a naquele mister
e julgando tratar-se de peça de
vestuário de um. rival, passou a
agredi-la com um cabide,, produ-xindo-dhe fratura exposta do pa-rictal esquerdo. A vítima, após
socorrida no Posto de Assistência
dó Meier, foi removida para o
Pronto Socorro, onde so'encontra
internadai

O comissário Geraldo Barcelos,
do 18.°. distrito: policial, que to-
mou: conhecimento do fato, npu-
roú que Mania Gopics trabalhava
naquela tinturaria, não como cm-
pregada efetiva e sim como "his-
cateira", e qüe o agressor fugiu
sem ser molestado por ^ninguém.
A doiia da tinturaria informou a
policia, que José Alves ci» Silva
^Rego, todas as tardes ia aquele es-
tahelecimcnto esperar á- amante
para' couduzí-Ia- a residência.
Acrescenta que hão viu a agressão
porque.estava em outra sala.

Concurso 
"para 

professor
catedrático na Escola

Nacional de Agronomia
: Realizar-se-á amanhã, sexta-

feira, na Universidade Rural,
no quilômetro 47 da estrada Rio-
S; Paulo, a prova didática do
ponçurso para provimento da
Cadeira de Qúimica Orgânica e
Tecnologia Rural

Acham-se inscritos os douto-
res Leopoldo Miguellote Filho,
ítalo Viviani Mattoso e Paulo
da. Costa Pereira, começando a
prova às 9 horas, com a aula
ministrada pelo candidato Leo-
poldo Miguellote Filho.

Centro de Estudos do Hos»
pitàl dos Servidores do

Estado
Realiza-se amanhã, às 11,30 ho-

ras, nó Centro de Estudos des-
sc hospital, mais uma conferência
do professor Paul Weruer, girie-
cologista e. cirurgião vlenen.se,
cu,ia palestra versará stMire uni
lema' cientifico da mais alta im-
portfincia.

TOME CAFÉI MAS.T. SÒ

SUPERIOR AO MELHOR

ORGULHO I
DÀ CIDADE \

.1f^»<l ¦>.!>¦¦¦¦¦»">*•*•>•« •"»..»-#«•.••• ••"?•V

Umberto Peregrino
O jogo nâo tinha muilo o quc

ver. A descompassada desíflual-
dade de forcas entre as duas
equipes dispntanles,- desde. hgo>
se. tornou tâo manifesta,'que o
espetáculo do campo assumiu in-
teresse secundário: De fato, qua-.
se nada acontecia no gramado
capaz' de sacudir os nerpos da
genlc. Então, por desfaslio, ob-
servávamos dc vez-em quando,
as arrojadas e precisas inlerucn-
ções do arqneiro mexicano, as
peculiares arrancadas de Ademir,
nem sempre produtivas, -mas
sempre inipessionantes, o ímpeto
eficiente de Bigode, a mestria
de Jair em contraposição à ener-
vante ' e atabalhoada mediocri-
da de Baltazar...

Não nos queixamos, porém,
pelo fraco desenrolar da pugna
que abriu a competição dn "Co-
pa do Mundo", porque, em ver-
dade, havia-, para lados nós ali
presentes, um espetáculo insti-
peravel, o fabuloso espetáculo do"Estádio Slttnicipal do Maraca-
nâ".

Duranle duas horas estive qua-
se sempre ausente do jogo e'pre-
sente ao Estádio que me empol-
(java. Admirei-o èm tudo:' no vo-
lume esmagador, na harmonia
das suas linhas, na perfeição da
circulação, no arranjo'das solu-
(ões de engenharia, enlre as
quais aquelas densas arquiban-
e.adas suspensas em,-balanto, sir
bre us cadeirus, servindo-lhcs de
intirqtiisc.

E pensar-se que tudo aquilo
foi construído no escasso praio
de dezoito meses! O milagre do"Estúdio do Maracanã" bem de-
monstra o qne pode a determina*
ção de um homem de ação, Jâ
seria imenso o mérito do admt-
nistrador que compreendesse à
necessidade do' Estádio, se dis-
pusesse a construi-lo, e ci/ron-
trasse a boa fórmula qne pussi-
bilitasse a efetivação do empre-
endimento. Que dizer, então, de
quem a tuiln isso ajnnínú a fèr-
rea determinação de construir o
Estádio a teinnn de servir pira
os jogos da "Copa do Mundo" e,
pois, num prazo equivalente a
um terço daquele, que se ctmsu-
mirla na construção dc ro/ín-i'
Vamos dar valor no prefeito
Mendes dc Moraies. E assim fala
quem nada lhe deve, quem nada
pretende do seu poder, quem em
nada depende da sua pessoa, mus
apenas sente o transbardamtnto
tle um puro sentimento admira-
tivar cm face desln obra verda-
(leinimcnlc excepcional sob Iodos
os aspectos.

Credito ainda aos méritos do
prefeito Mendes de Morncs a es-
colha do coronel tlercnlttnn Go
mes para dirigir a construção do
Estádio. Positivamente, não fora
o acerto dessa escolha, tatues to
do o empenho e todo o enérgico
esforço do gcneral-prcfeito, re
saltasse em pura perda. Creio
que não haverá muitos homens
nesle Brasil com a capacidade de.
ação reveladu pelo coronel llcr-
culano. Contam-me, aliás, que tlle
passou a residir no próprio Es-
tàtlio, desde quc ns obras tive-
rnm inicio.'Lá vivia, e-para o
Estádio vivia. E assim esteve
sempre à frente de tudo, tudo
acionando pessoalmente, pessoal-
mente removendo todas as difi-
cnldades. O' Estádio cresceu sob
ns suas instas, como cresce um
filho sob ns uistas do pai. Assis-
liu-o em Indo cada dia, cada dia
ansiosamente acompanhou o seu
crescimento, os seus progressos.Dizem-se, também, que o coronel
Herctilano leve, por vetes, rfc
iisnr métodos um tanjo enérgicos
para persuadir certos emprtitet-
ros a cumprirem os prazos dos
seus controlos... '

Sejam, porém, quais tenham
sido as arte.^ empregadas pelncnroncl llercujaito, honra lhe se-
ja feita pelo\ prodígio qne ope-
rnn. Não foi §â realizar aquele
monumento, foi realizá-lo pon-tunhncnte. num exignn prazo.

A propósitn \dn Estádio Muni-
npnl de Maracanã, atente-se ain-
dtt cm que c, entre tantas ouly.is,
uma poderosa 'realização n.o tim-
bilo do governo do presiednle.Dutra, sem inflação, sem dlladu-
rn, sem quinze nnos tle. puder...Mas como foi feito também semDIP, nâo se dá ao governo que o
construiu enrómios nem pareci-dos com os que antigamente, sc
festejavam empreendimentos se-rnndários. quando nfin mislificn-
(los. O tempo, porém, .» que dará
ptrsp.ecti.ua pnra que as coisas
sejam vistas nns suas juslns pro-
porções.

Telefone pura o CARIOCA
REPORTKR: 43-3349

InaüguradaTroíovíalFo
Preto-Ponte Nova

OURO PRETO.' 30 (Serviço
especial de A NOITE) — Foi
inaugurada pelo governador do
Estado a rodovia Ouro Prelo-
Ponte Nova, o maior centro pro-dutor da zona da mata.

15 BILHÕES DETONE:
1ADÀS pt FERRO i

Só o Estado de Minas Gerais pode Abastecer p
mündòfduVantè séculos

Segundo'os dados.do Departamento Nacional, da PrbduçSoMi- >íj
neral,. calcula-se em 15 bilhões de toneladas ;.as reservas de .mluà- ,
rió de ferro, do Estado de Minas .Gerais. Com ;esta circuristàuci'*, j
poderáe afirmar que o "ferro brasileiro representa mais de 34% -das jreservas mundiais;• • ¦ :.i ".'¦ ¦ ''¦',.' ',

Além disso,'as Jazidas do Brasil não são apenas as maiores- do ;
globo, mas'"supèram em teor metálico as dos demais paises,. qu'.:
apresentam de 30 a, 60%, enquanto que as nossas. alcançam de 2j
a'.72%. :J , ,.'.,... .. .'•-,"'- '¦'¦ '¦-•- '¦]¦'• '-"'¦ 

¦ '
;'. Três tipos'do. minério de: ferro existem no Brasil — ¦'Itmprjitas, ;'magnetitas e' hemátitas. De acordo còm a opinião des-, técnicos do

citado órgão dó Ministério da .Agricultura,-a hematitá. ss- distingue
no mercado internacional- pela sua pureza excepcionai:- póssül fcV-- --"
ro numa ordepv superior dé 68%, cpm menos'de-0,002% de/fós-foro e restantes, elementos.muito baixos, i;. ; ;.'As reservas .dêssè tipo estão,quase todas situadas no centro dòEstado.de Minás.Gerais. ¦¦ -,-, : .

Recentemente., a--'Divisão' de Fomento da Produção Minerai,do D.N.P.M., reallzpü • importantes trabalhos' de sondagens ¦ einItabii*a',e Congonhas: do Campo — Minas Gerais, a' fim de deter-'¦':'"minar âs. possibilidades econômicas das jazidas de ferro e manga-nês. No primeiro münicipio, »mediu-se unia faixa com io.qullômc-tros de extensão, aproxlmadamente,»-por:l Quilômetro de .largura:e no segundo uma área medindo cerca de 1 J/2 quilômetros por70Ometros.. ¦ " , ' ' ' .' "
V No 

"corrente 
ano, a^ Divisão de Fomento da Produção Mineraiprossegue nos estudos das, jazidas de ferro de Itabifa, Conèonhas •

do Campo, Itabirito e. Belo Horizonte. ¦
***************************************t****4»**9****nn***i

faaESMERflLDfl
5RUA 7 CE SETEMBRO. 155-ESO. RAMAIH0 0RTICÃ0,

JÓIAS, RELÓGIOS, PORCELANAS E
ARTIGOS FINOS PARA PRESENTES

Sempre o maior sortimento pelo»
menores preços

****?********************r*wrrrr*rr*r**********r»******+*t*

Jogou-se do ônibus \ rua
Quando viajava no ônibus da

linha li, chapa n. 8-16-15, . da
Viação Estrela do Norte, Leopol-
dlna .Mourisco„Ilza Paim de Azn-
vedo, dc 20 anos, solteira, mora-
dora à rua Júpiter, 1.13!), Mes-
quita, tentou o suicídio, jogando-se do interior do.veiculo à rua,
e sofrendo,- em- conseqüência,
fratura do crânio. O fato ocorreu
na,praça da Republica esquina
da avenida Presidente Vargas. A
vitima, em estado grave, foi so-
corrida e internada no Hospital
do Pronto Socorro. O 'comlssárlr.
Lobão, dc dia no 1*l.«> distrito po-licial foi cientificado do ocor-
rido.

SABONETE

ywiw}L

¦ ?^¦'¦-«¦'¦•"•¦¦i

CARAVANA
P. B.

\'\
\
\J

rreço por preço é o melhor:

Nos tempos
do kzar

!m.*J,„m.

Bastos Tigre
Fala um comunicado telsi/rii-

fico, de um possivel expurgo nu
administração da U.R.S.S., em
conseqüência de dissençõei' sur-
gidas a propósito do cisu co-¦reano. Um expurgo. Qne cem £*
ser isto, polltiknburralments fá-
lando? Uma simples operação
jiolitlco-higiénica, e constando
de várias fases distintas: a. c.c-•fulsão do partido, a âenüiicia,
o julgamento (em que o reu
sempre se confessa culpado! e,
enfim, a condenação a trnbtjlhos
forçados, num campo de con-
contração. Se se trata de per-
sonagem importante, d.igun às
considerações especiais por ser-
viços anteriores an partido, »>-l-
rece, então, as regalias especiais
do fuzilamento.

Era muito pior, oonvenk.imns,
no regime monárquico fios- Ro-
inanoff. Antes de deportado ',;-
ia a Sibéria, era n - condenado
submetido ao castiçio avilta ¦itn
das chibatadas, A jrropósito,
lembra-me uni fato ncnirld,) na-
queles ominosas tempos, que foi
relatado por nm cronista' da
época.

Salomão, rico' banqueiro ' is-
laelita, que havia teimado em
receber de volta. o.dinheiro r/Ke
emprestara a um gráo-duque,
fra condenado a levar cl:iqw;>:-
ta- chibatadas. Mns — "il y c-,
mime áveo le ciei, des ncninmo-
doments" — e Salomão sabia
disso em russo. Entrou em con-
versa mole e intima cnm os exe-
Çutores da sentença Q\ianto
queriam eles pára aplicar, d"
mentira, aquela sovat Às clii-
bafadas seriam dadas nn efitl-i,
enquanto o puciente abriria o
berrador, gritando e genende,
como se as estivesse leuand-,
jio costado.

Vinte mil rublos, díssc.o
carrasco^depois de fuicr liícn-
tahnente os seus cálculos.

TÍHfe mil mbloe!-—. gemeu
Salonião, como se sentiwo nal-
ma as bolinhas de ferro do"knui". — Mas isto é uma ftir-
tuna.!

~\Garanto-lhe que não é -a-
ro. Outros têm pago mais. S
o dinheiro não 6 só para vim,
tem §e ser dividido uom 0.1 ajU;
dantes, o iuia, qs, tnxtemunkas,
o "pope"... Todos lfí,-rhn a süt
beirada. Vinte mil rublos á- te-
gácio- Salomão,

O condenado praguejou,' cççou
a cabeça, suspirou, num,-- qucremédio! — submeteu-se.

No pátio da'prisão, áh.ra fa-
Iene, o carrasco'entrou a vibritr', "knut", com lôdd a violência,
tàbre as lages do pátio. Cjii-
forme o combinado, Salomão
gritara, guihchava,. urrava, ço-
mo sc estivesse levandt no lóiá-
bo as chibatadas. O juh. teVcoii-
tando, hònêstísslmaménié; '•-
uma, duas.:., cinco, oit> ;. .viu-
te... vinte c cinco...' pot aí u
fora. .•',.;',

Mas. quando clfçgou ü i'i!fi na)
(i qnlnquagésima, o executor da
justiça descarregou o gtlp*, a
valor, no dnrn-, sóbre as costas
Mias âe Salomão-

Desta ves o urro dn d,csg,aça-
do foi verdadeiro, autêntico,- do
tundo (Valma e dns entranhas;
ií quando, com lágrimas slncc
ras, a lhe escorrerem dos olhos,
ele explad'u contra a- ursndn. o
golpe sujo do carrasco esto sx
pllcoulhe, calma e coriê-*neii-
te:

Snlomão amigo, este ÜM
mo, a vnler foi pnrn vt,cé fvurconvencidn de que o nciàdo,
por vinte mil rublos, foi baut

Proeza inédita, a de um eaç.-i-
dor português de Lourenço Mar-
quês, chamado Joaé Luiz da En-
•carnação: matou cinco Icõe*
numa excursão às selvas. Havia,
liquidado um, auando se viu cer-
cailo, na sua camioneta, por maí»
quatro. Aconselhado • fugir, pelo
seu filho de 16 anos, preferiu dis-
tribuir tiros e com tanta felicida-
de, que não perdeu nenhum deles.
O caçador foi mecânico dç Gag:»
Coutinho t Sacadura no seu"rald" ao Rió, quando jâ tlnhu
sido.agraciado pelo goji-êrho fran-
cês, por atos de bravura com»
voluntário no exercito/ gauíês, du-
rante a guerra de 1914,'*

Está sendo rodado um film em"cocani" e em português na In-
dia, em que aparecem a i.greui
dc Bom. Jesus e o túmulo de S.
Francisco Xavier. O "cocani" fs ¦
uma das irexentas línguas «,«»
se falam naquela xona.

A policia de Madrid, depois On
fichar os torcedores presos nos
campos de football por insultos
ao juiz, conflitos, invasão d»
campo e delitos semelhanter,
obriga-os a comparecer ao distri-
to todos os domingos, e ali us
detém durante o tempo em que
ne realizam os jogos, somente oo
libertando à noite. Gom tal pro-
videncla,. as hriftas nos campos de,
football diminuíram noventa por
cento.

„—«rv^ r-

M Ó V EIS
A. F5 COSTA' -.RUA .ANDRADAS. 27 :

Mais uma sessão de rotina
na Gamara

Quase não merece um simples
registro a sessão de ontem, da
Cúinara. Como a anterior, fe as
dos últimos dias. careceu de im-
pórtancia. Alguns deputado» fo-
rum à tribuna para reclama c
contra .'iolèncias é perseguições
que alegam estarem sondo pra-ticadas, contra adversários poli-ticos, pelos governadores do seus
Estados. Entre èlcs, os Srs. Li-
no Machado e Creporl Franco, '
do Maranhão. Outros apresenta-,
ram projetos de interesse paiti-
cular, ou melhor projetos eleito-
rais.

Na Ordem do Dia, o Sr. Afon»
so Arinos voltou, e pela terceira
vez o faz, a defender o pareced
que deu, na Comissão de Consti-
tulção e Justtça, da Casa, côu»
tra.a emenda Raul Pila, que ado-
ta o parlamentarismo como sis-
tema de governo, cm nosso pais».Ü orador replsou argumentos e
citações, aqui e ali Interrompido-
por algum parlamentarista. O
Sr. Agamemnon Magalhães fói i
quem mais procurou rebaterão .
orador. Afinal, a discussão. qu«i
se arrastava há várias semanas,
foi encerrada, ficando a emendii
para. ser posta a'votos oportuna-
mente, ou seja em uma das pro-
ximns sessões. '

Hoje Iria o haverá reunião, .a
requerimento do Sr. Gurgel, d»
Amaral e em homenagem ..ao.'dia;
tíe São .'edro.;

Dr. Avelino Alves
DOENÇAS fllLMOiNARES

1'RAÇA FíiORlANÒ, SS'.7,* ..—
32-92S5 • •' (insultas 1Õ0 cruzeirni

«POLÍTICO o discurso
00 SH, CARLOS LUZ

Nenhuma acusação foi feita
ao governo mineiro durante
a cerimônia da inauguração
do retrato do general Dutra

Recebemos, ric Três , CJiirayõeí,
no listado de Minfts (Ícrais| .o sc-
guinte telegranm:

"Tendo o "Correio da JInnli,â'*
publicado unia córrespondênei»,
cm que sc atribui an Sr. Carlos
I.uz expressões.' efusivas ao. go-vêrno do Estado de Minas, .sol|'-
cilo ao cnnceiliindo ,orüno ria
opinião pública rlesinentir a re-
feriria correspondência,. O dis-
cnrsn rio Sr. Carlos |,uz foi ab-
soluiiiincnio apbliljcò, límltiin-
(lo-se o oi-fiilor a exaltar a per-snnalirinrie rin general (iaspai*
Dnlra ,cu.jo retrato era Inatiiura-
rio niiqúele momento tia Caixa
Kconftmlea Pedenil. Seudaríes.

mi%
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¦  ~* J.óné Cuia da Konspp», presi-tissiv.o para voei', rol "ca-.ijiff".í úcule do Olrclóíló do rSü"-
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*f./ /«¦<?. festa., diferente
*.*
¦ ¦

I Iftiüti. lão difícil uomo dar -tfárútèr diferente a um fiu», do Mete corriqueira: Uma tradição, por exemplo, esoaiHUido• ao» traços clássicos, perde para togo a sua "personalidade"
tornando-se, assim, uma novidade, No entanto, o 'casal tia-
rla-Ivo Arruda resolveu ,essè problema de' modo hábil, cem <irealização dc uma festa Junina, ein mui residência, a qua: foi,inegavelmente, .qwlqtior cúisa de diferente de tudo ouanto sa
tem-feito «o gênero. O Sr. e a Sra. Ivo Arruda aplicaram <•*•>

_ c-ajapo mat orlai,Q*conhecida fórmula literária: não existe imií-i¦ nqáa de original no .mundo, tudo consiste em tratar de trodo-novo- temas velhos, Isso aconteceu na véspera de S, J/áo.'.Ós arrudas possuem à rua Barão .da Torre,iim palacete rons-
trniâo e decorado no mais legitimo estilo marajoara,. verda-
áeiru jtiUi na espécie. Em seu pátio, todo iluminado. t> t**n-
pandeirudo à moda caipira, houve a reunião, Essa teve tôilnn
qs éaracteristicas sertanejas, mat sob uma fisionomia 

'oitúilU
nd. Foi uma verdadeira estaixaçâo,

-.,•,.,'*;'¦' .¦•'. X
Fée-se, por. exemplo, uni sorteio de prendas, dirigido, tm

ÍTifirtvguts 
« inglês, pela "petulante" senhoi-a Alba Maria

ífóyer. Os prêmios foram, estes, todos oriundos de "Oranja
, felia*'. de Ivo Arruda, em Pedro do Rio: l.*— Vm leitão que;
. por ter'sido'miúto fótogânieo, sua raça recebeu o nome tle
* "Fisher", em hwriennriem ao Sr. Allan Fisher, gnàvde foto-
f tjrafa internacional, rálido ti Embaixada doa Estados Un^os.
t Toepn tio casal Dulce-Adolf Iiíayer e foi entregue pela Sra.
I Fisher, muito emocionada. S.*. ,~r Uma.abóbora, pesando ein-
i quinta quilos, denominada "Seco", peta sua altura, sendo en-
I tregue pela brigadeiro Vasco Seco & Sra. Nane)/ Janer. S." ¦-
| Oulinha Sim asas, do criação iniciada mediante oferta di Sr.
I tíebrgt: Htattoic, iqne a entregou ao premiado,.Sr. Lewis Goetx,
i que chegara ao Brasil naquele dia. VoHfloou-sa, então, que
| Os asas da galinha haviam sido cuidadosamente amputada».
I •>.* Üm atado de seis repolhos gínantes, adjudicado ao canal.
i TAa-Ràbert Mattox. s.' — Um- cacho dc 160 bananas, sorteado
| uo Sr. Jaguar Jánel. 6." —- Vma-garrafa de pinga "Fcilser-
J fia", conquistada pelo coronel Renato Brigldó.

AS DISPONIBILIDADES DA PREFEITURA DO DISTRITO FE Si tf III
.<•)

DES QUITES\e outros assunto* dc família
3. M. SILVEIRA DÁ SILVA

Advogado
KUA DO CARMO, 6 - S. 905

Diariamente, das IC às 18 lis.

DIABETE
OR. ARISTIDES CAIRE

FERISSE.; ,X
Docente de Clinica Médlcn da
Un. do'Brasil. Cons.: Rua. Aleindo
Guanabara (Gtnet&ndia) n.n 15 • A,

S.o ndar. salas 801 e 802.
Telefone: 42-6SJÍ

Residência: Telefone: 37-2519 <
rn******************************,

Leilão Judicial

Consoante informações y
colhidas junto ao gabiue-
te do prefeito, foi apura-
rio que as disponibilhla-
des da Prefeitura <To Dis-
trito Federal atingiram a
610 milhões, depois de
haver pago 130 milhões
ao pessoal correspondeu-
te ao mês ein curso,
HCÜantadamente.
"-Assim, a. diépònihilida-

des seriam 740 milhões.
Ob 610 milhões corres-
ponçlem ao dobro das
disponibilidades em ighal
data no ano passado.

'**************•*****!"'*<"*-
Terra Nova

Leonardo Lencastre
PERITO CONTADOR

Kua Rodrigo Silva, 5-l.\
Fone 22-1160

TRADIÇÃO - PRESTEZA - 6EGURANÇA
Aírènclâ: R. ASSEMBLÉIA, 83 —,Matriz* R. S. Bento, Í/JO

Df. Pedro de Albuquarqus'< 
Doenças Sexual» c UrinátUi,

It, RoHárlo, 9S-Dc 18 às ]_ (,,_

********************<¦t************^*****************t****nH**********************f^***ir***

PKfiDlO RESIDENCIAL
RUA FKANCISCA ZIEZE, 78

AFFONSO NUNES venderá o ni leilão .AMANHÃ, .lèxla-fcira.
30 de junho cie 1050, às 16 brav em frente ao mesmo. Espólio
de Eteocles dc Lacerda 6 Palinyrn Ferreira de Lacerda, niais iiif.:
Telefone 22-3111.

\x' X- ."' '¦ ¦ '¦¦:¦ - ; 'l. '"¦ iísl

Houve jogos. Um canhão, miniatura do famoso 75 fian-
ets, incumbiu-se de deflagrar bombas. Querendo simboliaar
a unlrtó nacional, Ivo Arruda, era- um pcücho da fronteira;
ffl «e»/iorrt Maria Arruda., "D. NnluinM", do nordeste; a
senhora Alba Maria IJoyer,."Sin.htí Moça" de Mlna.s Gerais,
A nisla pinheiro Machado, nm travesso naroto dis fazenda
paulista, ~e Humberto Frilonino Cardoso, com nm típico cha-
pfu goiano, um perfeito "Zé Gachimblnho", Como embateu-
dor da política do boa vizinhança, o major Richard Grant.
ffòger comiiarecev, em autêntico trajo de Rvffalo Bill. E
lima ".Nêgtt, Maluca." apareceu... Era, também, norte-ameri-
cana — a Sra Eleonora Maltox.

•*s<
Entre as pessoas presentes a lão encantadora ron. tião, j

vlam-se: almirante Jorge Dodsivorth Martins e Sra.; briga- j
(feiro Vasco Seco o Sra,; coronel Lima Figueiredo e Sra.; !
senador AtiHo Viiaqúa; senador João Vilas Èoas: senador 1
Evandro Viana e Sra.; deputado Acurcio Torres. nUnísfro ?
Jvllà Barata, e Sra.; deputado Lameiro, Bittencourt e Sra.; f
brigadeiro Appol Neto; Sr. M. IV. Johnson e fim.; gevcral I
5íarlo Travassos e Sra.; Sr. Geornn Mattos e Sra.; Sr. Carlos 4
Nehring e Sra.; professor Cândido Mota Filho e Sra.: Sr. t
Pffiülo ifoita e senhorita Maria Teresa Mota; Sr. Heitor j
Beltrão e Sra,; Sr. Augusto Reis o Sra.; Sr, Reginalã Garil- I
ner e Sra.: Sr. Salvador Mangwil e Sra,; Sr. Francisco Her- I
nandes e Sfat; Sr. Diuiá Romero e Sra.; ffr. Carlos Nehrina f
Junior: Sr. Tkomt.t Mun Dougãll '*) Sra.; Sr. Aluaro flíucupl- |
fá; maior D. Goãllcy e Sra,; Sr. Waldemar Bandeira e Sra,;
acnliiorlla HcV.cn Mac DougaH: Dr. Allyrio Saltes Coelho c
Sra,.; Sr. Didimõ üe Vasconcelos C Sra.; Sr. Frederico Roxo;
Sr. João Arruda e /".-«.; coronel William Sweel c Sra.; Sr.
Htephtcn, Dimforth: Sr. lia-iit T. Y/avo, adido de imprensa
dn J-hnhnlF-r.xla dos Fslaáns Unidis *t Srn.: Sr, Gcoffreu Sio'.*, J
adido de imwcnsa t'a Fmbai.vada Britânica, e Sra,; Ur. Lo- i
'via Goetv: Prtst.or Fllãrtígq, l.» SegretArlo, n coronel W. Mar- I
tl-tez, ftãlâ.o militar do pafaguM; Sr. Alf Arnesen e Sra.: Sr, l
FfMo Leal e Sra,; Sr, Jorgo rendeira e Sra.; Sr. Ricliard |
ftfonr-en è Sra.; Sr. Roldão Barbosa e Srn.: Sr. Alberto Tei- I
s-.eWtt. c Sra.: Sr. TUignar Janer e Sra,; Sr, Ruga Mosca e Sru.; I
Sra. Olga, Tlavboxa; Sra. TirAnlia Amorir,:: senhorita Helena »
Amorim: S^.Mmi.m R.lh-a o Sra.; Sr. Robert Maltow e {"_«.•; j
Sr. E. A, Iír.ndi'11 * Sra.; senhorita Neide Rasid; Sr Ignacio 1
Sarrigora o Sra,: sçnliorità Crlsoleic Regadas: senhorita -inita l
Mnrrirft; Sr. V/lllifíin Billích e Sra.; coronel IV. Clameis j
Sra.; Sr. AChyllcs Mtmreav.ic a Sra.: senhorita. Vora Sass\; Sr, i
fíetrroet Terrell «Sm.: ¦'"Milt.orilfi. 'Ann1.. Sfssi: Sr. Antero Alma- I
da-eSrrí..' 

'Sr. 
Üntiàtò Rassi e Sra.: senhorita Dulce Pe«a>íha; f

Sr, Jisfi àhssglfidU rmhoyita Vic Bugaru; Sr. boügla* CtMàr; t
¦*-r. Cftri-tilhti Sobrinho; Sr. Antônio Caetano: Corontil av!ador J
da RAF, li. A. WclV.nglon; Sr. Jttliá Marchiorc. i

!
Fez-se viúsiea. Ouviram-se: a. Sra. Amélia Xehriiin, n {ti- t

vel- acoTdsonistf. de nossa sociedade; "Grupo das Irmãs Chio-:- |
áú", eoitipostti tle Adelaide, acordeonista; Carollno, violonisui, l
e a cantora :Z:;lvía;.e o "Choro Mara-16". composto do Augus-' l
to Rocha (Tnn-lan), Ge.xroso e Marinho (acordconisitts!, T
João Oiivflira e lieneàitp Chico (violões), Paulher lcavaqul- I
nho límerjcttnò), Walter Castro fAsUché" e cantor), Pedrinho i
(reco-reco), Paulinho (Pandeiro) e Teresa tle Jesus e ilMItojí I
Wfjl, cantores. f

D 1 C K. J
*l.i»H«.l|^-*il^»*»..**Hi**||i i» ¦**¦*.'. *> •*.,*,, + „*

Para todas estas reuniões so-
ciais, o traje será o de passeio. O Club de Aeronáutica
realizará depois de amanhã uiii
jantar-dançante com "show" de
artistas de rádio, dirigido pelo"Dr. Infeziilino".

~—— Na Ilha do Paquetá reali-
za-se hoje a 2.* "Festa dn Fn--.neira", promovida pela Comi;-
são Organizadora do Baile do
Frevo.
ACADEMIA NÁCIONAL VE

ANtVEBSARIOS 
"

Fáreni nnos hoje;
Senhores:
General Ailápio Gonifs, dirc-

tor geral do Conselho Federal do
Comércio Exterior.

Desembargador Oldcmnr de Sá
Pacheco, do Tribunal de Justiça
do Estado TU o.

Senhoras:
Professor Garmén Vieira da

Silva, esposa do Sr. Gentil Mo-
reno da Sllv-*..

Maria Rocha, funcionária ma-
Tiieípal.
nafVÁlins

Contratnram çásáiiicniò, <> le-
uente I.uiz Joi'ííc da Süva Mello
o a pvôfe<;sorai)d',i Dinori dc Vas-
conceios lieis.
FESTAS

A Direção Social do Bolafogo
de Fôotbaü' c Reunias, tm virtu*
de da rcaliíaçSii <ln IV Campco-
nato Mur.dial de Fòoiliall, alte-
roíi o programa de festas para o
rnés de julho pr-asimirt, fieapdò
«ssirn organizsdo: sóbario. dia l."•jaran dançante, às 21 horas: se*
..unda-felra, 10. espetáculo ten-
trai, às 21 horas, eóm a eomíclia
de Paulo Magalhães, "A Ditado-
r.i": domingo, 21, surtiu rlançnn-
tc, às 21 hnras.
*********** riu* ****,**** f ********

A CERA

TEM QUALIDADE
t ECONÔMICA
RENDE MUITO MAfS

LIVROS
(RECÉM-CHEGADOS)

Ótimas obras sobre DIREITO,
FILOSOFIA, MATEMÁTICA,

ECONOMIA. FILOLOGIA,
l.rtKftATlJttA e NOVIDADES

LIVRARIA ACADÊMICA
49- Rua Miguel Couto, 49

(A Melhoi Importação)

MEDICINA

Comemorando o 121." aniversá-
rio de sua- fundação, a Academia
Nacional dc Medicina realiza,
hoje, às 21 horas, uma sessão so-
Iene, em sun sede, à avenida Au-
guslo Severo, 4.
IM.M.VT'.-*.

Regressou ontem ria Euro-
po o Sr. Orlando Costa concei-
tuado comerciante de nosía pra*
Ca.
eu açào de Maçãs

Por motivo da passagem do
aniversário natalicio do Sr. Sc*
verino Nunes, chefe do Serviço
Fotográfico da Presidência da
liepública, seus amigos e admira-
dores farão rezar missa em ação
de graças domingo próximo, dia
2 de julho, às S.HO horas, na
igreja dc Nossa Senhora da GIó-
ria do Oulelro.

DORES 40 EST
PRISÃO DE VENTRE

Pilas do Ètóefes
As vertigens, rosto guente, fnltu de «r,
vômitos, túnteira» e dores de ralicçu
a maior parle das vezes são devidas ho
mau fiincionarncnlo do aparelho di-
gestivo e cnnsequenu' Prisão d*. Ven*
tre. As Pílula» do Abbndc Mns; síio
Indicadas no Iraluinento d» Prílão
ilt- ventre e sua» iniiliifesUições e nu«
ingio-coliles l.icentiiirins peln Saúde
"úliiicii, as Pílulas do Abliade Miiís
.áo usadas pnr milhares dc pessoas
Faça o seu tratamento cnm o uso
das Pílulas do Ahhade Moss.

****************t******************t**9****«*********t**$*t**
INSTITUTO HELCO DO DR. JOAQUIM SANTOS
CLINICA ESPECIALIZADA COM 20 ANOS DE PRATICA

PERNAS

RAIOS X

GOlUfMfl E VASOS

SANAGRYPE Aborta r inflm-nzu
e resfrludoa

^^*\^^a±—~+*. ¦¦¦-•—,

DURMA TRANQÜILO
Coloque na janela de tua casa

uma grade paintográflca da
SERRALHERIA METRO Ltda.

AV. PRES. VARGAS, 3.129
TEL. 32-1260

Querem receber suas pen-
sões no Instituto dos

Marítimos
Estiveram na redaçüo dc A

NOITE, dois segurados do Insíi-
luto dos Marítimos, senhores
Molson Amnncio da Costa e Nilo
Amaral Pinheiro, aposentados,
i|ue declararam não receberem
há cerca de dois messs as res-
pcotivas quotas, isto porque a
data do pagamento vem sendo
transferida continuamente.: «rs**»

,ÜWIvm
.;*'. /'*^ò*HVALí>ctM«5v'í.;

tLCERAS
VARIZE.S
ECZEMAS' ELETnOCARDIÔGhAFO •

Edemas, Infiltrações duras, Erlsipela EXAME VITAL DO CORAÇÃO i
e Flebito das pernas. Trata sem FAÇA ESSE EXAME E VIVA joperação, sem repouso e sem dor DESPREOCUPADO

Const,: 9% LI e "lê ás 18 bs. j
TEL*. 52-4B61 ,

RUA DO CARMO, 9-7.°AND.
<f************M*************r******H*4**************t******r**

0 Papa recebe peregrinos Cineiiia ? Leia CAR,oeA
brasileiros

CIDADE DO VATICANO, 29 (A.
V. P.) 4 No decorrer d uma au-
diòncia geral concedida á uoite
de ontem, pelo Santo Padre, no-
tava-se a presença dc peregrinos
brasileiros, cubanos, mexicanos e
fillpinos.

O Papa desceu da cripta situada
sob o aliar da Confissão, onde
pela pt-imeiar ven abençoou os
"pnlliums" cm público.

O '«MÁRIO DE MINAS", de Beln Hortsonte,

encontra-se à vencia nas principal*

bancas de .jornais do Rio de Janeiro. O .

"DIÁRIOJ)E MINAS" é um tcatutino

Vnformativo, noticioso e opínativo. cu.|as

y 'páginas refletem fielmente todos os as-

pectos da vida de Minas Gerais, teia-o. e

ficará sempre bem Informado sôbre tudo

que anoutece no Estado montanhês.

V
PARA ASSINATURAS E PUBLICIDADE

Represe'itanl</ no Rio

ALDEMÀH BAHIA -
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Praça Marechal Fioriano, 19-4.* M.om-50

0 PRECEITO DO DIA
, SUPOSIÇÃO PERIGOSA

¦ O cafi, o maie, o álcool, -
em utiral, os UnpfopHaktnli
chamadas alimentos dc pi)U.
pança, fa?.cm desaparecert nti
certo ponto, a aotiiattfo' di
fome c cansaço, mas nàt, anui
Iam as conseqüência» malêü.
cas que a privação de. alimett.
tos e a füiliati trazem ai orgti.
nlimo. Nâo se deixe iludir p-in
falsa sensação tie bem-esti;.
qtte. lhe dito o álcool, t » caie
priortndo o seu organismo rin''
alimentas c do repouso índis-
pártsai>eis. -— SNES.

ÍBÕMÍÁSTÃRncuÃl
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A GASOLINA Dl|<_ . a H.'.
centrífugas ot aita mvsh

TIPO TURBINA com ia» í _uvas
- fA»A ADAPTA» MOTOU

INOXIDÁVEIS - GAKAHTICA»

A VCNDA NAJ *0.«! CASAf]
fASmCANTÜl
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O TESpUEO DE SABÁ' - de Albert Bonnsau - Capitulo XLVH-0 Segredo do Sircófes*

t*****************************H**4******»*****t,t****t******-

IDOE^CAS DA PELE E CABELOS
rrntumenlo do» criivol pspinhiis c «cícmas
sem marca dos pêlo» do rosto e verruca»

Bxlrnçao definitiva e
Quedas do c.ihrlo.

Or Pír-OC Pràt- hos'-' Be**"»i. Pari». Viena. Nova Vork.I-cf* . 111 Ca KVA MÉXICO. 31-15.°. Tel. 22,0435. De 3 às G.
*^**t****f****************************l**»*r***********t**t\

VENDAS A PRAZO SEM RADOR
AU-AIATARIA E CAM1SAHIA

CORRÊA D'AZEVEOO
Variado sortimento -He gravatas e artigos

finos para homens
RUA BUENOS AIRES, 123
 d 10 passos da rua Urugüaiana

mm
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E T I T A L
DELEGAUA NC DISTRITO FEDERAL

O DELECADO REGIONAL OO INSTITUTO DE Al'OSLN-
TAUORIA E PENSÕES DOS EMPREGADOS} EM TRANSPOR-
TES E CARGAS conviila pelo presente edital, D. Urasllina Sam-
paio, beneficiária do ex-segurado Alfredo Francisco dos Santos, a
comparecer u esta Delegacia A Av. Venezuela n." SU, Seção de Ha-
bílltaçáo, 4." andar, a fim (ls tomar conhecimento cia decisão Ini-
posta em seu requerimento, datado de !) de abril de 1918. O nãn
comparecimento dentro do praüo legal Importará no arquivemcnlo
dos autos Distrito Federal — FERNANDO LOBATO DE FARIA -
Delegado Regional.

Dr, José da Albuquerque
Membro efetivo ti*. Sociedade

de RfsoIokí» dr Parlei
DOENÇAS 8FAl'AIS DÚ'HOMEM
flu» do Rosário SS — Do 1 és 6
*'f***^*r***r^**^**********t****r^*tr*********tt,*t*t*r*j***i**^*rttt**tii****Tttttfti*it*i*4i*^ett*i.-t*ttrrsr
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ÂrzõxtMAM-.se, seu tocar 
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ÜM MÚMIA, MARAVILHOSA I O GOSTO CíSTAM DtSSlMULAOO COM l/fUA OOÍLlÀ CALCA ú OEOO HIO ÍIM Li<3Fi*r• CUC *-*" AA4t'hUlA. VOLTA-MeHTE COMSeevADA 11 UASCARA ÚUtA/flOflVcOtíA OCAtJS OB OURO. \\ OtAOSMA OA MCIMIA \ 
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££ SÕ6BS SI (i,Í£SMA.*.

... £ OESAPAQE.ee POR UMA
PA$SAt5£M AO LÚDO*,.

Hmn episédão de 0 TESOÜKO DE SABÁ na próxima oulnta íeira' t*t******t*t*****************************tt *************** ***** ***+ «Mi, ,_.__« _. _
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"Q Intrépido"'« Classe "C no Vitória

Ki.íntf oom- nipealos Yepoiisàntvs para t» cepirito. A hls-
torta aê nm' «íen.no, áe um cavalo, tis um cachorro e ate-nsstno cl« *****. torso «elutifleí», Ha multo agtaddvel ningüena
110 úesunto, guando se mmrta ao jovim e «tos animais.Po-
fèm, há tumbém velhas oonvonclànalismos, conforme o caso
da fuaenda, que: tinha de ser vtndidu.com sáenfkiio para o
psqúeno hei-ái. Depois, -d-, cldssfca .-r/Wt no, desfétiho,- o
fim de 'permitir 

« vítima, do cavalo, ou. então, certos abskf-
doe, qne ie.observdm p6i- ooaeião ria .K.a entra o potro e.t
o «rso, inchisluo aquela vllúda armada jieto último animai,
deveras óúrlosu,.

De «tira maneira, 6'bom issclorooer qwe tanto u tromii,
quanto a direção têm melhor endereço para a simplicidade
ão mundo júv&nil. CoM«do, ouso (asse um celulóide dirigi-
do oom um/pequeno esforçojt «itti», seria «Vi bom ««írotfl-
-_____v„,'^ v. «.irteaío pàrd-. adolescentes ,'(•"•'w^ ?^ÊÊÈ&ÊMmmÊé^$á* oM-lUtos. ; Mesmo nâo tti/ido

fornecido o. indispensável
equilíbrio .do dbüjunto, o dl-

§.. retbt íesley 8ôlander óbioüç.
momento»: apreciáveis. De
quarteto em ven. há toques
humanos ou poéticos em Vol-
tu da iiidá do oampo e as ce-
nas de emoção, mesmo, coih
as restrições' apontadas, Sim-
pro mostram algun achados
de mérito.-

O resultado poderia ter st-
do wulto melhor se a /li-fíl-
ria tivesse sida entregue a
outro orientador. Selander,
tiè.drano em vulgares celu-
lóides de Unha, sow.ôítte, con-
seguiu um regular, filme e,
ainda ossí»t, possIue.meHte,
o mais aceitável trabalho da
sua udo recomendável cor-
reirá. E iiãò vamos frlar
áqtíi da parte estética, por-
quanta isso não ê possivel en-
contrai' èm filme de mrdes-
tas pretensões c oandi'.ztdo
pór diretor que jamais cui-
dou deste tm»orfa«te setor.

íJotüsIccen-ío tt. opiiiiüo fliial de um ráxú&vel conjunto,
encontramos ¦«>*. elenco qito se conduz^ tle maneira geral,
com naturalidade. Dé fato, çwsr « figura central --» o pá-
roto Ttod Donaldson — quer os qtte 0 cercavi, mantêm um
«oelíduel pítdrdo. íffio hd muito que faxer, mas ndo liá des-
lustre no "cüst", composto de Èoberi Palge, Iferren Nush,
Jane Ôarioell, Kay Collin, Guy ttlbèe, tyltlie/ Best Éobert.
Bico, Piorre Watkln e outros.. A fotografia ê em "eínooolqr".
Embora, tenha melhorado o processo, alndd há defihièwHns.

CONOWSAO — -.«sitiar tílyersdo, fitais apftopriadá mm
as platéias juvenis.

J O N A L D.

A NOITE — Quinta-feira, 29 de Junho de 1950
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Será pedida a prisão preventiva da viuva Elza Mauritv
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rn JA so onuòntrn, por asíinv dlzer,^'
cin sua f«áe final, 6 rumoroso lli-'
querlto policial iiistiiurado pelo
delegado Amllo Ney tlleliard, dd

que tem por figura
Wa "

(Jonuldisun, satisfHZ
regular filme •

OS FILMES DE HOJE
PALÁCIO, ROXY E AMÉ-

RICA — "Anjo . ou Demônio",
com Maria Antonicta P-.vna o Ar-
inaüdo Calvo. — As H — IB.+fi

17,20 - i!) — 20,4o o 22,20
ÜSAO 

LUIZ, CARIOCA E
ODEON — "A Comédia da Vi-
ria", em túculcolor com William
Í-Viwolíj Jcdii Hersholt e MnrU
Sievens. — A» H - 16 - 18 —

'JO o 22 .horas i
VITÓRIA e P.IAN -- "iutrcpi-

do", cm teenicolor, com Robert
Pátio c Norecn iNasn, — Às 14

15,40 - 17,20 - I*J - 20,'10
t 22 horas.

METRO PASSKIO — "A Cena
do Crime", com Van Johnson c
Ciloria dt Haven. — As 12 — li

16 — 13 — 20 c 22 horns.
METRO TIJUCA c MliTRO

COPACABANA — "A Cena do
Olme", coni Vnn Jolmon o (Ho-
ria de Haven. -- As 14 — lfi -—
18 - 20 c 22 horas.

PLÀZA, WKlSt.ltNSE, ASTO-
FttA, OLINDA, Rins STAR, CO-
LO.NIAL. PRlilOR E MASCOTK

"0 Meu Maior Amigo", com
Susan Haywarde Dona / ndrcws.

As 14 - 18 -18-30 e 22
horas.

PATHÉ — "A Vlniiança do
Conde de Monte Cristo", 2.» epo-
ca, com Piorre Richard Willm e
Mlchòle Alfa. — As 14 — 16 —
18 - 20 e 22 horas.

IMPÉRIO — "Trís Almas Que
Sofrem" com Mecíia Hortlt e
Amélia Bence. — Aa 14 — 18 —•
18 — 20 e 22 horas.

REX — "Entre Dois Fotfos",
com DènnSs 0'Keefc e Claire
Trcvor. —Ás 14 — 15,40 —•
17,20 — 13 — 20,40 e 22,20 horas.

CINEAO TRlAIiON - Seásões
Passatempo *- A partir das 10
hora».

CAPITÓLIO ~ Sessões Passa-
tempo. - A partir dn8 10 horas,

PRESIDENTE — "JISos Ver-
melhas", com Fcrnnndo I.edoüX.

Às H -- 16 — 18 -- 20 o 22
lioraa.

S, CARLOS — (Pedindo para
reparos).

SXO JOSft -- "A Vlhganca do
Conde de Monte Cristo", 2." épo-
ca, com Pierre Richard Willm r
MSchéle Alfa — A partir daí 12
horas.

ELDORADO ~- "A Coiiiídia da
Vida", em teenicolor, com Wil-
liam Powiíll c Jean JersiioH. —
At U — 10 - 18 _ 20 o 22 ho-
ras,

IDEAL — "Anjo ou Demônio"
com Maria Autonietn Ponc. -~
As 14 — 1S.40 — 17,20 - 19
20,40 e 32,30 horas.

PIRAJA — "Amor Selvagem".
— A partir da» 14 horas. .

IPANEMA — "A Comédia da
Vicia", cin tccnicolor, com WU-
liam Povvcil, — Às 11 - lfi —
18 — 20 c 22 horns.

ALVORADA — "A Vin dança
do Condo de Monte Cristo1', 2.*
ípocn, com 'Plerrí Richard Willm
o Mlehele Alfa. — As 14 — 16
-~ 18 - 20 o 22 horas.

MONTE CASTELO — "Anjo ou
Demônio". — A partir das l!l,30
horas.

EM PETRÔPOLIS
PCTRÓPOLIS — "Um Passo

om Pulso". — A partir das 15,30
horas.

CAPITÓLIO -- "Cante noutra
Krcgucziu",,— A partir das 15 ho-
l-iis:

D. PEDRO — "Johny Alcflre" e"Apaixonadas". — A purtir dns
16 horas.

EM NITERÓI
ICARAI — "Maldia". - A par-

lir dns 14 horas.
PALACK — "Quatro Destinos".

—- A partir das 14 horus.

Lex Itnrkjr, o novo Tarnait, c Do-
nl»o Darccl, numu cena do «Tar-
zan e a escrava», fiiuie que a
RKÒ Radio vai ítproHcníar nos

cinemas do circuito do Plaza.

Consultas CrS 300D
OLhoS •— Oiivino.'; — uKri? —
<3r HÓANTtt —.-Oil,. FORTuKAT.O

iftUA DA CABIOCA, 6-4.» AND.
HOUA MARCADA, CR? 80,00
Das 13 fts 18 horas. Tel.: 23-8656'

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

RADIOGRAFIA DENTARIA A Cr$ 10,00
l* PEREZ. Av. Bio Branco, 183-8.6 andar. Sala 801 --• Tel. 22-1968
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Em eíd^SÍexclusTvã'
somemeatédorningõ t

DÍGIATEIIRA2-<*CHIIjBO
ESPANHA 3*EE.UU. I
IU60SIAWA 3 « SUIÇA O
SUÉCIA 3lITAMA 2
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Petrôpolis, .....
central o Indivíduo Walter Hosa
o matador do d.scmlmr-iador Mau-
rlty Pilho. .¦ ¦ •:

O erlme, conforme A NOITe
noticiou, provocou revolta ha opi-
niilo, púlilleit. *

Ontem, d tarde, o delegado
Amll Ney M.hnrd falou ao re-
liortur. nft Seerelárla de Séguran-
ça Pülillcü, «m Niterói, adlanlan-
do rnio hoje dèVcra tiOneiutf o re-
lalôrio dii crime c cnvlá-tn no
jült Ooulnrt Monteiro, Pedira a
prlsSo preventiva de Rh» Mnu-
i-it.v, hancado cm proVrttí indiciais.
Enlre ostftí a- em que Dí Elza
instruiu «' mettor Leclr pura de-
clarar, em seu depoimento, que
Walter não matou O di'/*einbar«a-
dor RTflurlty: po-menorci dc um'*
eiitrevüttn rio D, Eira eom ut»
deleitado sobre n situação.do t-romotor Scfúnde Carvalho; t fato
dd viuva- síhcr rpie Walter tfaíla
cin sen poder veneno para suicl-
daese, .'udhdd preso; o fato dc
Walter tO-ln procurado" vArlaa ve-
zes, no Rio, e por último tuna de-
élnraçSo do nctiSado, truc, Ao ser
j*rcso, tomou ò dito Veneno c re-
velou ser Elza u mandante do
crime. .

Coneluiiido ns suas declarações,
diz o delegndo Amil ser está a
primeira voz quo falava, de pil-hlleo, sobro o crlnie, E finalizai¦-- Cumpri minha missão c on-
trego o caso a Justlcu. Tenho r,
consclOiiüla limpa.

OS OESAPÁREÜIOOS

* Segunda Feira * fHovo» «Jogos I
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SUSAN HAVWARD
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Cartas
Santa
curam
Santos

Sotítttern Brazil Tümber and
Coloniiation Company, Incorporada

Ó "Diário Oficiai.*', de 20 tle maio ultimo, pubíltín edital "idê
coneorrênd* para vinda da sottthêm Bra-sil.lumber et coloniza-
tloa Coitttialiy, incorporada, em Tres Barras,.Santa catarina.,. ;:,,'

ôDreço btílco da alltnafllo é de Orf êO.OOO.ÔOO.fJO • as pró-,
jíòítB».de*?«ào «er «-.prísentadas fla u horas, dó dia 3 de Julho pró-
«tolo, 4"ComlSilo de.Concorre»...*, «a aala n.u 1.406, do Edifício
dê-A NOITE, 4 prata Mattà, 1. ^ ..• _t . //./

¦ Nesse locai padírào ser fornecidos, das 1* fts io horns, todos vós
dias úteis, exceto aos sábados, quaisquer inrorii.es relativos a em-;
presa e ás condleoee de venda.
I4**********44t4********************************************' .
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QUE GRAVATA!

Ê o que exclamam, depois do laço
pronto!!.,. Gravatas ? I Só da
casa que só vende gravatas!!...

LIMATOKRÉS J !. ..
33 - ANDRADAS — 33

ROUPAS USADAS
Não jogue fora: Venda a uma

casa séria, qtie lhe pague o justo
valor. A 'finturarla Aliam-a — Itua
Visconde do Rio Branco n/> 12 —
Telefone 22-6551. — 1'afja-lhc por
um costume oté Cr$ 400.00.

Orf Léne
NÃO MANCHA
E tinge melhor o
Cabelo Bráiico

ff 
o produto (jue supera o Qüe
melhor o tinge;- em LOURO-
OUHO, OUKO-EM-FOGO, VEU-

MELHO-FOGO, ACAJU l't>«TE
l'REl'0 e PUETO-AZULADO, c
ainda em torlaa as corei naturais

e da moda.
A venda na» DrogKriaa t Par-

macias. É um produto dò
AMÉRICO. Tel.: 25-2837

Dr. Gilvan Torres
Impotência — Doenças do nexo e
urinaria» 1'fé-nupclal, —¦ Assem-
blíia n.o 98, Sala 72 — Telefone:
42-1071 — da» » àr, 11 e 15 às 19.

Dr. Joaquim Vidal
OClllista - AS 14 HOKAS
ALM. BARROSO. 97-5.* Tel. 22-5421

DR. SPIN0SA R0THIER
Doenças sexuaiN c urinaria», la-
vagens endoocúplcas da vcsiculu,
tratamento dos tumores da prós-

. tata por ulotro-resceão
trans-uretrai

RUA SENADOR DANTAS, 45-B
ap. 962 — Dos 13 ás 19 horas

TELEFONE 22-33(17

Duartina m^M
MÓVEIS PARA

ESCRITÓRIO
Rua dos AndradaS, 51 - Tíl.43-0787

de Portugal e de
Catarina — Pro.
Artur Ferreira dos

e Wernes Oiessel
ílòcebemos, de Portugal, da

(•Idade do .Porto a carta do it,
Ülartitthtino Ferreira dos Santos,
residente naquela cidade, rua
Silo Bonto dá Vitória, 22-1.»,
l>ara saber do paradeiro do deu
pai, sr, Artur Ferreira dos San-
I.OH. ftlz o missivista que este
embarcou para o Rio de Janeiro
t-m 11 de maio: de 1S11, dobían
do-o muito pequeno na terra
natal. O Sr. Diamantino Fer1
relru dos Santos tom atualmen*-
te 43 anos sendo o único flllio,
em Portugal. Não soube mais
do paradeiro do proganltor, n&o
«abe mesmo so é viVo ou deixou
outros parentes nesta capital.
Faz um apelo aos leitores de A
NOITE especialmente ao Ca-
rioou reportar, na esperança
ainda de obter qualquer informo
d reâpoito, e que pôde ser dada
por intermédio do telefono 23.
28.1666, Serviço de Informações
de A NOITE.

Escreve-nos o sr. Eirlch Geos'
sei, residente cm Joinville, rtia
do Príncipe, 339, Santa Cata-
rlna,' para saber do paradeiro
do jovem Werrier Gloáíácl, que
esteve na Aeronuática, na /ai
Zona Aérea, nesta capital. Dan-
do .baixa, passou a residir pro-
visâriamente n rua Licinio Car-
doso; 307, casa 7. Escreveu elo
n. sua mãe cm janeiro deste ano.
Depois disso apesar dc multas
cartas é telegramas que lho fo*
ram enviados, não mais res-
pondeu. Disso, então, que Ia
segailr para Santa Catarina, 0
que os seus parentes não sabem
se de.fato isso aconteceu.

â adiciono/ vendo anii*

MjgjgAB!
JÓIAS - dÉLÓGtOS - PhATAS

« ÁRTICOS PAftA PAÉSENTES
com o» fHOioft. desconto»

* II ESMERALDA
SET. 0E SETÍMBUO, 1S5, «sq. R-Wilho Ortigio

::¦¦¦¦¦

tMFtiRKí.:V UO' SANtiUE

Elixir de Nogueira
AUX. TttAl'. DA StFILlS se üe talo isso aconteceu. >1m

M**444****4****4********444*t******t***************************'**<

**t*t*i*94**4***********************t*********************f
EDITAL

DEtECAGIA NO DISTRITO FEDERAL
O DELtGADO REGIONAL DO INSTITUTO DÉ APOSEN-

tADOBtA G PENSÕES DÓS EMPREGADOS EM TRANSPOK-: _
TK8 E CARGAS convida pelo presente edital, o Sr. José Ferreira,
Ornem. Filho, a. comparecer a tst* Delegacia â Av. Venezuela, 53.-f
8«câo de Habilitação, t.° andar, a fim de tomar conhecimento da
decisão imposta «th seu requerimento, referente ao ano de 1946. O";
n&o comparecimento dentro do pra.o regulamentar importara nó
arquivamento do» autos. Distrito Federal, FERNANDO LOBATO
DE FARIA — DetesadO Recjonal.
t**H******H4*******************************4**********4****'

Dr. Brandino Corrêa Vias urináriíis
RUA DO CARMO
n.n 4M.».Das 14

ás 18 horas

#/»»»#»? W*JwW9 ttww!;- ¦

Pára
Anemia e Diupepsiu

*4*44*********44**4********444***44*******44*****************

IMÓVEL RESIDENCIAL,
COMPRA-SE

Na base dc CrS 600.000,00, para residência própria.
Ofertas para C. A. ílosa ¦— Caixa Postal, 4891.
*444****4***44*444t**4*44**44**4***444*********44**4*44*44***

*4***4*************4***************************4*************

VIAS ÜRINÀRIAS - RINS — BEXIGA - PRÓSTATA

DD. A. ACKERMANN
' 
GINECOLOGIA
ÚTERO E

OVARIÔS

. BLENORRAGIA ~ TRATAMENTO RÁPIDO
DISTÚRBIOS SEXUAIS

Aparelhagem completa pata díagnose « tratamento daB doenças
dos órgãos gênito-uiinários. Exame» no Laboratório para controlo
de eurü. Trata pelos processo» empregados neta clinicas ds BerJra,

Viena, Paris e New York

D« 13 a* 19 horas - RUA URUGÜAIANA, 24 - Tel.í 22.2447

SINDICATO DOS TRABALHADO-
RES EM ESTIVA DE MINÉRIOS

DO RIO DE JANEIRO
'- EDITAL

Pelo presente editei, em cumprimento ao disposto no art.
11 das "iEstruções" aprovadas pela Portaria Ministerial tiú-
mero 29, de 29 de março de \950, convoco os associados desce
Sindicato para a votação no pleito para a eleição da Direto-
ria, Conselho Fiscal c Representantes da entidade no Conse-
lho da Federação.

A eleição será realizada tio dia 30, das 9 fis 18 e será pro-
cessada perante as Mesas 'Coletoras designadas e que funeio-
narãô nos seguintes locais:

l." Mesa Coletora
Sede do Sindicato — Rua da Gamboa, 255

Só poderão votar ds associados quites, contando mais de
6 meses de inscrição lio quadro social e.mais de 2 anos ds
exercício na, profissão, a menos que se encontrem lias condi-
ções prevista» no art. 640, § 21° da C. L. T.. maiores de 18 anos,
sabendo ler e escrever, c quo estiverem no gozo dos direitos
sindicais (art. l.° das "Instruções"). •

Os associados deverão comparecer durante o horário de
funcionamento das Mesas Coletoras, perante estas, munidos
do recibo de quitação da mensalidade sindical, ou declaração
do Sindicato para supri-la, bem assim, para prova de sun
identidade, com um dos seguintes documentos: — carteira de
identidade, caderneta militar ou carteira de Instituição de
Previdência Social. '

O associado poderá obter informes na Secretaria da en-
tidnde sóbre o local em que deverá votar, sendo-lhe facultado
examinar ar, listas de distribuição de votantes..

JOSÉ PORFIRIO DA ROCHA
Presidente

^^¦^^--ír^i-D IP^ln fem a<tuê,° 9<>«*o»*» idbôr fdrt.-co-operitfvo (''dy

Record 3 S01 íj.:.;
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A NOITE — Quinta-feira, 29 de junho de .1950

Nó V IDADES DÒ MOMENTO TEATRAL
'y, 

VOLTA DE/MÁRrLlNCOLX AREVlSTA-~.Mpry Lin--
coin, figuradas mais festejadas rio nóssâ 'teatro 

de rev',*tas],
estarei-em sotemVro prólcimo, outrei' ycz^eituando em núsHos '¦
palcos. Vai faser • parte 

'¦ do elenco- de teu tro'. musicado, que; se
apresentará cm setembro próximo, no-Glória, tendo< chegaelo¦ da Argentina,.onde engordou, muito, Marg Lincoln viii-teí/fiio
perder oitoe/uUos, antes de aptirecer~nó Qlòr.Ui.'. ,- ' " "'¦ ,

JORACY, CAMARGO, E MEK.EL. TAVARES ,EM,- MA-
XAUS — Segundo telegrama dt, iumso corresponelente' éspe.-'
ciai cia Manaus, JOiut-g Caiiiiiigi, oomo toiifei.eiieihtu, e lie- '

kel Taveires,
com.6 -musiàis- '¦
tu; conquntti-
retm grnnde',

. sii cess o.iiet,
capital, a.i}(f-'
xtoiitnSe, jun-
feimeiite ¦ vt<m-
o cttíitçr' Eel-
son ¦ Gaslilliti.-
Em fac,i .tio ¦
sucesso, 7..-I õp .
tepeiir riul 'tis
vi

Terremoto no sul da

¦ ^F___uT^rÉi^ffnp^ áSlBBC'-^." __P**____%: _&£__ ÍJHs*

I -I

vezes .o'.esp.fi- fl
tã vn lo, e-in Jvários n')(íw
« instituições
òulthráis: jestimulo:
oficial ao
TEATRO IN-.
F A .V TITj -f
Partiu ele «..!••-
iniciativa do
ilustre oscri-
tor e vcea-
dor Jorge de ,
L i m ii, eptu-
siasmado com
o eleito ele "Oo e:mo ae -ij t
Ca saco En- T
cantado'* ih* »cantaelo". de
Lúcia fleue-
detti, o pro-
jeto' de cstl-
vmlo ao tea-
tro: infantil,
que'0'-prefe\-
to Mendes, tlc..
Morais ncabn

Kvii Todor con./nua a obter uranifi- nir-ccsu rm"Ai, Teresa!", no Serrador, já com mai« de

150 
representações.

...

)ele 
converter em lei, opoiido-llie sua assinatura. Esse projeto

estabelece prêmios -municipais, para o teatro infantil, nus sc-

(guintes 
bailes: :j,"Artigo 1." ¦— O prefeito concederá anualmente, no elia l.'t

(ele 
dezembro, aos aiitores das Íris melhores •peças inéditas ele

teatro infantil, >io peirecer de nm júri, presidido pelo secreta-

trio-gcral 
ele Educação e,composto de representantes espdcial-

menle conciliados, nm tle cada. serviço ou entidade, ati Serviço

» 
Nacional do Teatro, da Escola dé Arte. Dramática ela Prefel-'tura', da, Acath-miei Brasih:iia.\le Letras, da Sociedade Brasi-

i leira ele 
'Autores 

Teatrais e du Associação Brasileira tle Im-
I prensa (GrUicti: teatral),, os seguintes prêmios cmdinliçir»:
\ ¦; ']':' 

lugar —CrS 20.000,00.'. vinte 
'mil 

cruzeiros). :.
!..'' htgnr—CrS 10.000,00 (eles mil cruzeiros).'.

.'*.« lugar —Ca 5.000,00 (cinco mil cruzeiros).
Artigo 3." '•- _1 PrêjèUurp. fará uma- edição especial elo

J traballio pre.miuilo, em ./.' lugar,7para distribuição eis biblio-
I tee;ttn locais, beníLcòmõ às e.tiwlas pijanárias (públicas e rar-
f iiculeiros). ¦¦ ;

Artigo ..." — .'ie». o prefeito autorizado a abrir o crédito

(V 
çspeçiai de C»'S 35.000,00 /trinta e cinco mil cruzeirosI para
atender à despesa decor.-en-
te desta, lei, no uivnl pivtcl-

I cio, .revogadas às etisro.sie.ijos
f Cl» CO)!-l'_7-|Ò!

)VAI 

REGRESSAR MARIA
SAMPAIO ..— Tçnelo l«rn:l-:
nado em Portugal a filvití-

Igem 
dc seu /itipel eiii "Frei

Luis ile Sousa", dó laeli :le

(Antônio 
Villar, João Vitltt-

ret. e outras-figuras do elite-

tma 
português, a atriz Mn-

ria Sampaio regressará un

tEio 
na se ma na vindoura."OS FILHOS DE EDU AR-

*DO", 
UM .-SUCESSO CÒHI-

CO — Um sucesso legUico,

».o 
conquistado pela cmiMin"Os Filhos ele Eduardo", 'om

* 
cartaz no Fenix, pelos 'Ar-

tlstas Unidos. Parn esse (*.-•'-
. to dc gargalhadas eonlri-
I buem notavelmente a.lnrer-
» pretaçíio ele Henrktle, Mòrl-
I neitu e seus companheiras de

)' 

e7e)ico: Manuel. Peru,. Ribei-
ro Fortes,.. Avlonieta Mor.l-
ncau, Paulo jSpmielo, ZUfia

):Casti-o,. 
Dinorá Pêra e nu-

tros. Hoje, quarta-feira,- '.'On

(Filhos 
de Eámirelo" será'apresentada, em, cxpetttcvlo

Itls 
SI horas, e amunltã, qulii-tti-fclia, vesperal iis 1G ho-

(ras, 
a. preços reduzidos:"SARARA E PERERE", UM DOS NOMEROS DE ."CA-

)TUCA 
POR BAIXO..." — Aproxima-se o centenário de "Ca-

tuca por baixo...",'.. revista de Luis Peixoto, Freire Júnior

*e 
Geysa. Boscoli. Dercy tem em. "Catnca por baixo..." ai-

gumas eln.t sutis -melhores criações, na revista qiie é de ftito

(a. 
mais interessante de quantas-nos últimos anos têm subido(. cena, Ao.lado de Lineltt Batista,.criou "Sarará e Pereré"

(lim 

ehteio que è um. elos pontos de {referência do espetáculo .
Em ¦•'Cutuca 

por bai.ro..." aparece um grande elenco e-m I

»r/«e 

figm-nm ainda Lu- dei Fitego,-.Antônio Mestre BiUvha \>o Spina. ¦¦ ' ' ?:

, t**t**tttt4***t*tUttttt***t**t****tt*tttttttt**ttttttt**tt4»-

CIRCO HISPANO AMERICANO
(Na Ponta do Calabouço)

HOJE - 2 GRANDES FUNÇÕES
.. - HOJE

VESPERAL ÀS 16 HORAS ~ ÂS 20,45 HORAS
NOVO E VARIADO PROGRAMA

. "¦¦' . ¦)¦ •¦••• '¦¦¦»¦' I ¦¦¦ MWI-MIIWl.,, ¦¦—"*—'¦¦ . -¦-*-..¦¦--—¦¦¦—, —, -. I.-
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w . PERPIGNAN, Franca; Y
29 (U. P.) ¦'- üm terremo-
to dc intensidade' média
ioi registrado ¦ no sul da
França. Não se sabe aiií-
da se houve danos ou
vitimas.

mW ¦ I

iSJary I.incoln, fieura popula-rissinia do nosso teatro dc:
revista, voltará à cena em

setembro.

OS TERRÍVEIS leões
AFRICANOS

Apresentados pelo destemido domador
RIQIARD

OS CÃES BAILARINOS
Dançando Rumbas c Rancheiras

Coiitorcionislas — Malabaristas c os menores
anões do Mundo, em trabalhos de equilibris-
mo. — Os famosos VOLANTES no duplo salto

mortal em trapezio.

t**t**4**<k*tt****tt*******t*t**t**t*tttt*tt****t***ttttt***t*

CONSULTAS CRS 50,00
As (i.iilntaH-feirjs: Grátis
DR. LUIZ AlGUSTO

ConsiiUas diárias rias 16 hs.
i-in diani.è.

RUA A3SE.MIll..:l4\ N.o 7o -
:)." -• Salas ., 4 A e ã

Doenças rio estômago c duo-
deno. Doenças dt Figado ,T
veslciila.. hiliar. Apcndicitew
Doenças t'as . senhoras. —
Kmagrecimcnto * engorria.
Esterilidade --.Operações ;

vm geral.
AEItOVIARIOS — BANCÁRIOS — COMEÜCLãRIOS,

111% de,.«batimento,.depois das 18 horas

t**t*t**t*t**ttt*tH*4t**t»**44*ttt**a»*t**t*t*****tM****tt

Empresa Asfalto Nacional
O «Diário Oficial.-) de 19 de maio ppssado, publica, edital

de concorrência para a venda dá Empresa Asfalto Nacional,
•m Eóituva, antigo distrito do Município de Porto l*oliz, Es-
tado da São Paulo.

O preço básico da alienação è de Cr$ 1.38-..0d3,70 e i_s
propostas deverão ser apresentadas ás IS horas do dia 12 de
julho, à Comissão de Concorrência, na sala' n» 1.406, do Edlfi-
cio de «A NOITE,, à Praça Mauán' 7. -

Nesse local poderão ser fornecidos, das 1. às 16 horas,
todos os dias úteis, exceto aos sábados, quaisquer informes
relativos á empresa e as condições do venda.

**t***ttt***tt*+******t**t*4tt*4'*+*t*tt*******+**tm.4+t*4 »»?

BANCO DO BRASIL S A
CARTEIRA DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO

AVISO H." 186 -
Operações vinculadas de exportação e importação

,. A CARTEIRA DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO Do'bAN-
CO DO BRASIL S. A.; torna público que, até ulterior resoluçfto, nâo
mais se examinarão propostas relativas a transações vinculadas .coin
base na exportação de Castanha do Pará.

Rio de Janeiro,^? de junho de -950.

ANAPIO GOMES
/ A. C. MACHADO JÜNIOK

EDIT AL
DELEGACIA NO DISTRITO FEDERAL

O DELEGADO REGIONAL DO INSTITUTO DE APOSEN-TADORIA E PENSÕES DOS EMPREGADOS EM TRANSPOR-TES E CARGAS convida pelo presente edital, o Sr. Antônio Mar-
ques, procurador dc dona Loduvina da Trindade Marques, ben.-ficiaria do ex-segurado Justiniano Marques, a comparecer a estaDelegacia à Av. Venezuela n.» 53 Seção de Habilitação 4.u andar,a fim de tomar conhecimento da decisão imposta em seu requeri-mento. datado de 15 de outubro de 1948. O não comparecimentodentro do _>razo lega! importará no arquivamento dos autos. Bis-trito Federal. FERNANDO LOBATO DE FARIA — Delegado Re •
gional. ,.

aos
tes dõ Imposto de Renda

No.caso dc falecimento do con-
tribiiinte,,.n declaração será ápre-
sentada, cm nome do espólio
com base nos . réndiihénlos áufe-
ridos uo ano anterior, incliisivc
no pscrcU-ln cm que for, hoinnln-
í'adn a phrtil.ia ott feita, a adjn-
dicação dos beris. '. '

Homç-loftndn a parlillia ou fui-'
at a adjudicação dos-bens, deverá
ser apresentada pelo ihvcntn-
rlantc, dentro de dez d|as, decla-
ração dos rendimentos auferidos
entre primeiro de janeiro e a
data ,da homologação ou adjudi-
cnçãfi. ¦•'¦¦'•

' O lançamento do imposto será
feito até a partilha pu adjudica-
ção dos bens, cm nome do espú-
lio. . ' '

Aplicam-se no espólio ns nor-
mns a que estão sujeitas as pes-
soas físicas, observado o dispôs-
to neste capitulo. ..

_A partir dn abertura da sucos-
são e enquáiitn não Wr comuni-
cada a homologação da, partilha
pu adjudicação dns bens, as ohri-
fiações. esfabclccidiis no regula-
nienlo ficam á cargo.do inventa-
riiinte.

Revitalize
Seus Rins
E •• Sentirá • Par«é«rá Moti Joy»m

Nada envelhecei tnnto an pessoascoino o íuncionnnÍRiito tleüciontc rloB
rins. 1'íiz sofrer do freqüentes levan-ti-dAs notvirnns, m-rvosismo, tontoiras,' reumatismo, duros iitis costn'* e nas
permis, oIIim crripapuçádoe, tornozelos
inoiíndos, perda 'do apetite, de miergia,
eto, A ruzão eslii em quoos rins de-vem eliminar os ácidos o toxinas o se
níio r,'.-.I'.;uir_ esta função permitem quo¦¦. .cs ácido., v. toxinas so, aoumulomem seu organismo. Um ponto tempp,
Cystcx i-liiT-ina' o.i germes dos rins,
fortalcoondo-oB. Peça Cyslex em qual-
quer farmácia sob nossa garantia de q\ieo aliviará rapidamente, -teperimente-o
hoje mesmo c verá eomo se soMjrá mnllior.
Kossa garantia 6 eua maiorVroteção.

CISTÍTES, PiEUTES e uricemia

Sana-Tônico 1'ónlcQ e dupiirn
tivn do lancn

Prof. Renato Souza Lopes
Doenças: Aparelho digestivo.

Nutrição. Itaios X — Às 18'-a hs
MÉXICO, 98-2.o _. Tel. 22-7227

COMO ECONOMIZAR ELETRICIDADE...
/f~~ 

~~~~\ ^\ ? > * • y *• * *¦¦ V, • *..'

dentro da sua quota.
Apresentamos aqui, alguns conselhos úteis, para que"« Sra. posta ecotwmiaar eletricidade, sem prejvixo
fli> ««i; r.onfe",rto no uso de aparelho» elétrico» em seu lar

Com a sue g»hd-»iro, faça assim:

•*-P^^___í__8

Irmãos Ferraro
& Cia. Ltda

Oomunicamos nos nossos dis-
tintos amigos e clientes que, po.
determinação <ln- Cia..'Telefônica,'
o 'niuncro, antigo- dn nosso íipa-
rclho '28-71.7 foi trocado para
28-0622. - V 
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COPACABANA
AV. COPACABANA, 291 — TEL: 27-0020;
Fernando dé Barros apresenta às 21,30 horas

{"HELENA FECHOU A PORTA" áfí*
'cora TONIA CÁBRERO, PAOLO AUTRAN, VERA NUNES

ARMANDO COUTO, LlÍDl. VELOSO è PAULO MONTE

FENIX
Av. Almirante Barroso — Tel.: 22-5403 !

OS ARTISTAS UNIDOS APRESENTAM MORINEAU EM (

OSTILHÓS DE EDUARDO (
Comédia de Sauvajon com MANOEL PERA — Seção única, Iãs 21 horas — Vesperais às quintas (urCços reduzidos), sábados I"_'___ _rl_n*__ l*_n-Ã_Ã n _- *l C !«__¦>__« Ie domingos às 1G horas

VIAJE PELA

Í9m_ Cm, HmL Ki/aaaàa

FOILIES
27-8216 2

VIVIANl I
AVENIDA COPACABANA, 1246 — TEL
IYSON GASTTER' e 8ua- Companhia de Teatro com viviam i"Pausa Pará... Espinàfração" I
Sucesso iávulgar de MARILU — MATOS — LUANE — TONY }

!

WELLINGTON - LYSON GIRLS
SESSÕES AS 20 E 23 HORAS

QUINTAS, SÁBADOS E DOMINGOS VESPERAIS AS 16 HS

GLORIA
JAYME GOSTA tel.: 22-9146 (

HOJE — ULTIMO DIA'JEREMIAS E ÁS MULHERES"iii

AMANHA - DIA 30 — INTRANSFERÍVEL — O SUCESSO
. MUNDIAL: "ONDE DORMIU MEU MARIDO?"

UMA GARGALHADA PERMANENTE

As rotas mundiais da
Pan American oferecem
a maior variedade de ca-
minhos para Roma. Você
poderá ficar em qualquer
ponto de escala, visitar
santuários e recantos pi-
torescos — e prosseguir
viagem aproveitando as
novas tarifas reduzidas do
Ano Santo! A bordo do3
mais modernos Clippers*
quadrimotores tia PAA —
inclusive o luxuoso Clipper
de Dois-Andares, que liga
New York a Londres —
V. desfrutará tio melhor
serviço, do maior confor-
to, rapideze regularidade...
refeições quentes... e à cor-
tezia tradicional dos fun-
cionários da PAA. Faça
de sua Peregrinação a
Roma um prazer inesque-
cível,voando pela PAA —
o melhor meio do mundo
para viajar por todo o

i íundo.
aç« seus planes ajora...
insulte sun Agência deriaéens ou o eitcritórioi da

PAA mais próximo.

I
I
I
I "NA COPA DO MUNDO"
(

JOÃO CAETANO I
Sábado 1, domingo 2. Definitlvameníe últimas apresentações |£__.._"' nnn. '__'/_ ..„...__ I,

(
f

com COLE* e um
grandioso elenco -

DIA
Estreia da Cia.

COM A
PEÇA

L-ci, - GILDA ABREU-VICENTE CELESTINO"OLHOS DE VELUDO"

o RECREIO
RUA PEDRO I, 53 — TEL: 22-8164"Catuca por baixo" °Z°'Z7Z

«ista e Luz dei Fucgo. Revista cômica dc Luis _ eixoto, Frelr.
Júnior e Geysa Bflscoli. Sessões às 20 c 22 horas. VESPERAIS ,

! às quintas (Cr$ 20,00 a poltrona), sábado e domingos frs 16 hs. iREGINA j

'i
)
I
I
t

Alcindo Gtianoboro, 17 (Cinelândia)
|| ODILON TEL.:32-5817 I

I 
"AS ARVORES MORREM DE PÉ"

l OIIABTr. IWÍ-e Tl)TT:vi.ir jj

I
QUARTO MÊS TRIUNFALcom CONCHITA MORAES - Direção dc DULCEspetáculo completo às 20.45 horas _ Vesperais às quintas, |sábados e domingos ãs 16 horas. AR REFRIGERADO '

DULCINA - f|

RIVAL
I tia. Alda Garrido

SE O GUILHERME FOSSE VIVO"
dePI)ÂN*í. 1S'tfi.í?S_,l-«d0 -m("n.cnt0 - °e Llopis, adaptação
_. "(.«.í 5?._?_*.' S(>?soe. às 2ü e 22 liõràs. Vesperais

AR REFRIGERADO
Álvaro Alvim ~ 22-2721

às quintas, sábados, e domingos. A seguir: 
'"CHIRUCA" 

fI
SERRADOR

SENADOR DANTAS, 13 — TEL.r 42-6442 I

í E V A e seus artistas - "Al. TERESA!"
k O nmnnni. ^«.. l_ »,

.^^J108 
- COUnClDADB IRRESISTÍVEL - SESSÕES

t!_.*nL^ ^ESPEBAIS AS QUINTAS (preços reduzidos), ,SÁBADOS E DOMINGOS AS 16 HORAS. A SEGUIR: "HIS- 
|JOKIA DE UMA CASA", comédia de CALVO SOTELO

Representada pelo
Pan Air po .Brasil

-Av. Graça Aranha, 2 jc
Tel. 22-7751

Copacabana Palace He tel
Tel."3"7-92 '2 ;

:—^s_»» —

(TEATRINHO DE BOLSO
I 

Ar refrigerodo — Proço General Osório, Ipanema i1

O IMPACTO"!

Tncrda o de_rpnselamen!n da rc-ladelia semanalmente, o excesso de
Selo na eSmara de rrfiigeraçflo obi I-
Ra o motor n trabalhar nais, consu-
mindo assim mais eletricidade. ¦ ode.cong.lamcnto semanal permiteou•- a Sra. retire os cubos de gelo'mnls ficümente, ajuda o funciona,nento do motor e evita o mauch.l:o-

-Oi

DrE Moisés Fisch
ESPECIALISTA - VIAS UKIN...
IlIAS - DOENÇAS DE SENHO-
IUS - CIUUUOIA . - ONDAS
CURTAS — ASSEMBLÉIA. 98 —
1" AND. S Um - TEL.: 22-154»

*".ohe sempre a geladeira. A entra'., d.
«r quente faz com qus o mot.r trabalhe

, a lâ-npada íirue acesa Durante os
dias frins. fixe o. ponteiro do m.strador
de. controle entre 1 e 2, Assim, a gela-drira manter-se^á num Rtáu suf ciente-
mente frio' para a (.-ruis erva? a o d».l.memo., sem consumir muita eleiricitíade. '

¦ -; /:

.0 ro-sumo cie uma gfiladrirà ei. trica:doméstica pode atingir
•Tfdi. de .. quilowqtt-hora. por di. se o motor trabalhar con-
tinuamenir.. Seguindo rs nossos conselhos, no entanto, o motor
se desligará automàljc-jmente, quando atingir a tempera-
tiir.:desejada. Hahitue-se a ler n seu "relógio de luz", para
melhor rontroiar ps gastos de eletricidade em seu lar. I

ICOHQmZl ELETRICIDADE

SILVEIRA SAM-
PAIO apresenta
às 20 e 32 horas

com LAURA SUARES, LUIZ DELFINO e MARI SOARES
RESERVA DE ENTRADAS 27-1589 APÓS AS 14 HORAS (

í

áUJJL!JMJ±
ÚNICA AUTO ÔNIBUS LTDA.

RIO-PETRÓPOLIS

ÔNIBUS CO-
ftl E R C I A I S

StonHard
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JÁ ESTÁ À VENDA

1'otlels escolher a TITÜRAUlA
,-LIANÇAj rua Niaeonde du RioBranco, 12. Telefone 22-5551. Temmilhares de costumes, calais e
paletós dc casemira ou linhocom pouco uso, que lhe vonric
quiise dc graça.

Cinema ? Leia CARIOCA

Aos bpSUNROS flnihiis e.lrao,-.«Imarios partindo da I .nqo MnuãPaia Petrópòlis are n« 22 lioras.

__«
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GINÁSIO HADDOCK LOBO
CURSO GJNASUL

(CLASSIFICAÇÃO FEITA DE ACORDO COM AS PROVAS HNAIS DE l»4»)

«SI jH SB'- _______ ____R_^H^&-$&!ü________ _________

i sÊÊ^Êfê* %*)_¦ ft ''¦ íT^t* ^^*™ ______íi^^___l _______ ^ "^lISBi ^k ¦¦\'v;v
^^_____^P^IPf^ ¦ ^^^1 ^1^ ••* ^^h ^^______Bf ___________ ________

_I^héÉ-bHé ^__________H _______.lwl<^^

|PBBffliP?%*-^^^ :.'.I_5i»g_-l-3^<fl-^^ : S
Ka_B___<> ^nosA-t^M ______! .£.--,-t^t______& v "'MmMMj'- 

WM miJMwtf. •?'¦ET .10 Hr

.IK1.1UO AUGUSTO FARIA FILHO — 2.» *érie; CARLOS ALBERTO FIGUE-
RfeDO.— 3.» Bérie;'BRANCA MARIA BORGES> DE MENEZES — 3.» série.
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NAVEGAÇÃO
PARA INFORMAÇÕES 6 RESERVAS:

AG. MAR. INTERMAREm 23-4883
AG. JOHNSON LTD. . . 23-0416
AG. MAR. ANTÔNIO

CRESTA . ...... 42-465.
CHARGEURS REUNIS . 43-9477
COMP. COM. MARÍTIMA 23-2930

L.FlütHREUOlRlolS.A 23-1701
LLOYD BRASILEIRO . 23-3766
MAURA Y COLL ... , 42-5844
MOORE MC. CORMACR 43-0910
AG. MAR.RAUL OZENDA 23-2925
WILSON SONS & O." Ltd. 23-5988

As Companhias e Agências participam
a SAÍDA dos seguintes NAVIOS:

PARA A EUROPA
AG. IOHNSON LTD.

30/ 6 PANAMÁ — Antuérpia e
Gothemburgo

12/ 7 KR. MARGARET —¦ Sal-
da de Santos, Antuérpia e
Gothemburgo

21/ 7 COLÔMBIA — Antuérpia
e Gothemburgo

CHARGEURS REUNIS
14/ 7 FORMOSE — Dakar, Vi-

go è Bordeaux
11/ 8 KERGUELEN - Dakar,

Lisboa e Bordeaux
19/ . CLAUDE BERNARD —

Lisbô» e Le Havre
COMP; COMERCIAL E MARÍTIMA
4/ 7 CAMPANA --. Dakar, Oa-

dis e Marselha.
21/ 7 SERPA PINTO - Recife.

(eventual) — São Vicente,
Funchal e LisbQa

31/ 7 FLORIDA — Dakar e
Marselha

4/ a SERPA PINTO — Recife,
São Vicente, Funchal e
Lisboa
LLOYD BRASILEIRO

3/ 7 (X) LOIDE-CANADA' —
Salvador, Recife, Tenerlfe
Londres, Havre, Anvers
R/-*f«rda_n e Hamburgo

PARA O RIO DA PRATA
AG. IOHNSON LTD.

¦ai 6 THAI - Santos, Monte-
vidéu e Buenos Aires

3/ 7 ANNIE JOHNSON —
Santos, R. Grando e Bue-
nos Aires'

10/ 7 AMAZONAS — Santos,
Montevidéu e Buenos Ai-
res

11/ 7 BOWGRAN — Santos,
Montevidéu 'e Buenos Ai-

14/ 1 (x) LOIDE-PERU - Sal-
vador, Reoife, Tenerife,
Cork, Londres, Havre, An-
vers, Rotterdam c Ham-
burgo

15/ 7 D. PEDRO II — Salvador,
Recife, Tenerlfe, Lisboa,
Nápoles, Marselha e Gê-
nova

L. FIGUEIREDO (Rio) S. A.
10/ 7 NORTH KING - Lisboa

MAURA Y COU
6/ 7 SISES - Las Palmas, Ge-

nova e Nápoles
19/ 7 SESTRIERE - Las Pai.

mas, Gênova e Nápoles
10/ 8 ANDRÉA GRITTI — Da-

kar, Gênova e Nápoles
AG. MAR. RAUL OZENDA

4/ 7 ANNA C — Bahia (even-
tual), Las Palmas, Lisboa,
Cannes e Gênova

1/8 ANDRÉA C — Bahia
(eventual) Las Palmas,
Oanes, Gênova '

29/ 8 ÂNNA O — Bahia (even-
tual), Las Palmas, Lisboa,
Cannes e Gênova

WILSON, SONS & CIA. LTD.
7/ 7 HELIOS — Finlândia

DISCOS
COMPRO USADOS .

Clássico, e Populares
RUA SAO JOSÉ, 67

Telefone 42-2577

15

13/ 8 CAMPANA — Santos,
Montevidéu t Buenos Al-
res

AG. MAR.: INTERMARES
II 7 OLGA "S" — Santos,

Montevidéu e Buenos Ai-
res

22/ 7 TEKLA — Santos, Mon-
tevidéu e Buenos Aires
LLOYD BRASILEIRO

12/.7 (X) LOIDE-PANAMA' —
Santos, Montevidéu e Bue-
nos Aires

MAURA Y COU.
1/ 7 SESTRIERE — Santos,

Montevidéu e Buenos Al-
res

23/ 7 ANDRÉA GRITTI —
Santos, Montevidéu e D.
Aires

16/ 8 SISES — Santos, Monte-
vidéu e Buenos Aires

AG. MAR. RAUL OZENDA
17/7 ANDRÉA O — Santos,

Montevidéu e Buepos Al-
res

WILSON. SONS & Cia. Ltda.
4/ 7 ST. THOMAS — Rosário

12/ 7 AURORA — Buenos Aires
25/ 7 CLEARS — Buenos Aires

PARA OS ESTADOS UNIDOS

T6S
17/ 7 AXEL JOHNSON Santos,

Montevidéu e Buenos Ai-
1*6S

28/ 7 MARGARET JOHNSON
— Santos, Montevidéu e
Buenos Aires

CHARGEURS REUNIS
19/ 7 KERGUELEN - Santos,

Montevidéu e Buenos Ai-
res

1/ 8 CLAUDE BERNARD -
Santos, Montevidéu e B.
Aires

18/ 8 GROIX — Santos, Mon-
tevidéu e Buenos Aires

COMP. COMERCIHÍ. E MARÍTIMA
1 FLORIDA — Santos,

Montevidéu e B. Aires

AG. IOHNSON LTD.'•»/ 
7 BOWGRAN — New York,

Filadélfia, Baltimore, Bos-
ton e Montreal

AG. MAR. INTERMARES
4/ 7 HELVIG - New York,

Boston, Philádelphla, Bal-
tlmore e Norfolk
LLOYD BRASILEIRO

22/ 7 (X) LOIDE-COLOMBIA -
— Vitória, Trinidad o N.
Orleans

PARA O SUL (Brasil)
LLOYD BRASILEIRO

1/ 7 (s) RIÇ TOCANTINS -
Santos, Paranaguá, Anto-
nina e Itajaí

V 7 (x) CUBATAO — Floria-
nópolls e Laguna

3/ 7 CTE. RIPER - Santos
4/ 7 SANTOS — Santos
6/ 7 CTE. CAPELA — Rio

Grande e Pelotas
7/7 (x) RIO OIAPOQUE —

Santos, R. Grande, Pelo-
tas e P. Alegre

7/ 7 (x) ATALAIA t- A. Reis,
R. Grande e P, Alegre

>/ 7 (x) LOIDE-URUGUAV .*-
Santos

»/ 7 (x) LOIDE-AMERICA —
Santos, R. Grande e P.
Alegre

«/ 7 MAUA - Santos

9/ 7 CUYABA' — Santos
12/ 7 (X> LOIDE-OUBA —. EÇ,

Grande e P. Alegre
14/ 7 (x) LOIDE-COLOMBIA -

Santos
15/ 7 (x) MANDU — Angra dos

Reis
15/ 7 (x) LOIDE-HONDURAS -

Santos, R. Grande e P.
P, Alegre .

16/ 7 (x) LOIDE-VENEZUELA
— Santos

17/ 7 (X) RIO IPIRANGA —
Santos, R, Grande. Pelo-
tas e P. Alegre

10/ 7 (x) LOIDE S. DOMIN-
OOS ™ Santos, R. Grap-
de e P. Alegre

26/ 7 (x) RIO GUAIBA - 6afl-
, tos, R. Grande, Pelotas e

P. Alegre

PARA O NORTE (Brasil)
LLOYD BRASILEIRO

V7 (x) ALEGRETE - Vitó-
ria, Salvador. Maceió, Re-
clfe. Natal e Cabedelo

V 7 PARA* 4 Salvador, 
"Red-

fe, Cabedelo e Natal.
«/ 7 (x) ASO. COELHO — VI-

tôri-j. Salvador, Recife.
Cabedelo. Fortaleza, Tu-
tola. São Luiz e Belém

%l 1 (x) RIO AMAZONAS -
vitória, Salvador. Recife,
Cabedelo, Fortaleza. Tu-
tóia. São Luiz e Belçro8/7 (x) GOIAZLOIDE - VJ-
tória, Salvador Maceió,
Recife, A. Branca. Forta-

lesa, Belém, Santarém,
Óbidos, Parintlns, Itacoa-
tlara e Manaus

11/ 7 RAUL SOARES — Vitó-
ria, Salvador, Maceió, Re-
clfe, Fortaleza, S. Luiz e
Belém

12/ 7 OTE. RIPER — Salva-
dor, Recife, Cabedelo e
Natal

10/ 7 (x) RIO GURUPI -- Ra-
c}fe, Cabedelo, Natal, For-
taleza, Belém, Santarém,
Óbidos, parintlns, Itacoa-
tlara e Manaus

21/7 (x) INCONFIDENTE —
Vitória, Salvador, Maceió,
Recife, Natal e Cabedelo

TODAS AS DATAS ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÃO
OM NAVIOS ASSINALAl)U8 CUM DU (XI NAO TtW AVCHO-

DAQOES PARÁ PASBAOBlROa

'¦ ¦ +*<*» *-.

¦—> Copoira o iirrumuduirn.
Rua Senador Euzebio, 25 — Fin-
in.ngo. Ordenado CrS 350,00.
Ercigcm-sc roferü.cins,

-— Babá o amimadcirn para
casa do casal com um filho. Rua
da Glória. 32, upt. 904

Empregada para arrumar e
copcirnr à francesa. Ordenado
fiOO cruzeiros, Avenida Osvaldo
Cruz, 140 — Iiotafoüo.

 Bôa fcnzinheini de forno
o fogão Exige-se pessoa limpo e
com saúde. Avenida Osvaldo Cruz
ii. 149, Botafogo. Paga-se ótimo
ordenado.

 ArrumaCeira para trnlin-
lhar da_ 8 às 12 horas. Ordenado
Cr8 350,00, Cartas para rua Guerra
Junqueira n.° 14,- para Divina
Brasüina.

-— Copclra-arrumndcira, què
dê referências Rua Senador' Ver-
guclro, 147, apt. 402.

 Empregada para cozinhar
e arrumar, cora carteira de poli-
cia. Rua Borges Monteiro, 330,
Engenho de Dentro. Mme. Fim!.

—— Copelra-arrumádeira, que
dê referências. Tel. 27-7665.

—4. Cozinheira para o trivial
variado e serviços leves em casn
de pequena família. Ordenado
CrS 500,00. Rui Francisco Mura-
tori n. 11, apt. 202.

 Moça ou mocinha para
casa dc casal alemão. Trutamon-
to ótimo. Ensina-se todos os tra.
balhos domésticos inclusive co-
zinlin estrangeira, assim como ler
e escrever, DA-se pequeno orde-
nado. Braz de Pina, rua Ori.ã,
70, cm frente o estação. Preferi-
vel aprescutar-se aos sábados ou
domingos.

—- Empregada para lavar «
cozinhar para um casal e dois fi-
lhos. Casa peqiiena. Pedem-, e rc-
ferincias. Ordenado, de 400 a 450
cruzeiros. Rua ila Passagem, 631,
casa 15. Tel. 2.-B147, Botafogo.

 Menina de 10 a 15 anos,
para ajudar om serviços leves de
pequena família. Travessa Tel*
seira, 6, apt. 1 i)l (Engenho Novo)

 Cozinheira para pequena
familia, podendo dormir no em*
prego, e uma menina para tomar
conta de uma criança. Exigem-se
referências. Rua Mouríò do Vale,
15, apt. 2U2. São Cristóvão.

.»—• Cozinheira-arrumadeira, dp
trivial para três pessoas Paga-se
bem. Rua Ferreira Viana, 18 —
Apt. 32. Tel. 45-2091.

——» Arrumadeira para traba-
lhar da 8 às 12 horas. Ordenado
Cr, 350,00. Tratar das 12 às 13
ou das 17 ãs 20 horas. Avenida
Atlântica, 762, apt. 1.03,

«r---i Cozinheira para pequena
família, do trivial melhorado. «
rua Fernando Mendes, 31, «parta,
mento 902, Copacabana.

----- Emoregfda parn cozinhar
o trivial, nara três pessoas, c
limpeza. Paga-se bom. T. 45-20111.

—- Empregada do 15 a 20 unos
para ajudar uo serviço de easa
o da cozinha. Ordenado 350 -ru-
zciros. Tratar ã rua da Passagem
n. 163, casa 13, Botafogo, 1"cl«-
fone 26-0147.

Coziniieira-arrumndeira p».
ra apartamento de casal 37-315).

•>« Cozinheira — Preowa-Be
do uma empregada para cozinha
e arrumação, Ordenado: CrS
(300,00 — Tratar à rua Senador
Vergueiro, 200, apto. 105.

QFERÍ?CEM-SE
—i Arrumadeira, com cariei-

ra, para fazer ||mpe?a duas ver
**es por semana, .das 9 is 13 hs.
Ordenado CrS 200,00, Recado pa-
ra Maria, to). 32-0883,

 En.preguda para trabalhar
de 8 às lli horas. Ordenado, 400
cruzeiros. Telefonar para 26-6404.
Dana Manuela,

—- Senhora branca, mela Ida-
de, para cozinheira do trivial,
cm caso de pequena família. —¦
Rua Sanla Luiga, 113 casa 7. —
Telefone» 28-10-27.

•_— Copeira, arrumadeira, para
easa de casal só, sem filhos. ' one
32-2964. Zilda,
A NOITE coopera com as

donas de casa
Dons de cosa: Se precisa

de empregada doméstica ¦—

cozinheira, cppcira, lavadcl-
ra, araa.gêca —* valha-sc cio
espaço que a A NOITE lhe
oferece. O sen anúncio é

publicado gratuitamente.
Pede-se aos anunciantes desta

•eçõo qne se comuniquem eom
e Serviço de Informações de

A NOITE oeln Telefone 23-!5R_
Rua Rosário, 98-Dq 13 àa 19 hs.

Por iniciativa das madres «
alunas do colégio Stela Mat!s.
foi entronisada no hospital tí\-
gue! Couto, na entrada, das cn-
fermelra_, a imucem do Sagrado
Coração de Jesus. No decorrer
da cerimônia religiosa, usou da
palavra o* padre •Romeu Ribeiro
de Parlas, diretor Arquldlçilo-
cezano do Apostolàd» ia Oração
do. Rio de Janeiro, pfotjunçlnn-
do vibrante oraqãò., fessáltaijdo
os grandes benefícios prestados*\ população do local pelo bps-
pitai,'graças à atlvldnde de;¦.¦itau-
teus funcionados. D au ben.;ão"q :Imãirem» o capalãoÜ do hos*
pitai Miguel Couto, padre Ani-
halRuppi.' -tt-sl-tiu a sul .nidade
O vigário da parAqUIá da Gávea,
Sr. Josás." da Silveira, Uma
j_as alunas do rol-irio Stéla Ma-
ris pronunciou delicada " deula-
mação sôhre a Imafjínv dô Sa-
grado Coração dê Jesus,... quo
mereceu calorosos aplausos, 

'

Promovido a general para
a ressrvt

O presidente dn República assl-
nou decreto na pasta da Guerra
promovendo a general de brigada
o coronel dt infantaria Luiz, de
Mendonça Padilha. Ess,* promo-
(*5o se, baseia nas leis 288 e 016,
tendo o novo gcnoral pa.sado pa-
ra a reservo

A NOITE. — Ouinta-íeira. 29 de- junho de 1950

Entronlsagão da Imagem do
Sagrado Coração de Jesus
no Hospital Miguel Couto

PAUIINA ?

0 PRECEITO ÜO ÜIA
VIDA SEimTAItlA

O repouso depois dns hora»
de trabalho i tnilfspfnmwet.
Mas não i de desciiiinti qut
precisam os que se dedicam
a ocupações setltnldrm» e mir
nólonas; esses em vez de «•
pouso, driiern procurar rècrfa
ceies que exijam movimento c
atividade. Se lem vida seden-
tdria, procure dedicar uma
parte disponível do seu-diti ii
ruminhadas. passeios, exerci,
cios ao ar livre <>u o/w exame
médicqXá prática dei algum
desporto,.r- SUES..

CONSELHO ALIMENTAR
DO S.A.PS.

; A cebola é um vegetal deva-
lor para a <tllmentaç&o, quer pelo
sabor que empresta às prepara-
ç6es como, pela -Vitamina "C"

que possui, além de ferro, cátclo
e, fósforo, embora em pe/numas
proporções.. E' aconselhável o seu
uso em saladas,e molhos crus. .a
fim de oue conserve melhor es-
sa vitamina

OCENSO
Pede-nos n.. Lei*açao da .Po;

lônia, n publicação do se«ulnte!
"Desejando colaborar nn Jui"

porlnnle obrn do \ Censo Geral
Brasileiro," que se inicio n V de
lulho prôrdmn, ri l.p|(açã<i, da Po-
lônia no Rin dc,laneiro pede
nns sclis comp. trintas rtfsidrrites
no Brnsil. que facilitem n tarefo
das autoridades enearreitadas dn
Censo, fornecendo çnm 

"citnMflão

e clareza os dados que lhes fo-*
rem solicitados"

A Argentina «o4Tratado
tle Defesa do Rio de Janeiro

BÜÊNÓS AIRES,!.» (V< P) —
A Câmara dos" deputadostatlfi-
cqu o Tratado de Defet» dò Rio
de Janeiro. O projeto de lei foi
enviado à sancíiA do presidente
Peron.. Se ft«t< não a assinar,
dentro de 30 dias, dito projeto
de lei se converterá automática-
mente em lei.sa vitamina. ¦¦*-,*:¦
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Homenagem à memória de
Fíoríano: Peixoto r; -

Por motivo da ¦ passagem* airia*"
nhâ,:de mais um aniversário da
mort., de Flortijino ' PolSõto, o
GrènViò'que lem d. nome do.: Ma»
reohhi do Ferro e o Club Militar
levarão a efeito várias homens-
Kew-à moYi.óHá do grande brasi-
leiro, As 9 horas ser. depositada
uma coroa do flores no seu mo-
numóntô, por uma crim!ss6o de
sócios dp Oub Militar Promovi-
do pelo Grêmio Floriano Peixoto
será feita, &s 15 .horas, mrm ro-
marla ao .tüinülo: do grande sol-
dado, no tíemitirio de São João
Batista, partindo bondes especialV
da praça Floriano, cóndíizindb"ori
que se associarem 6 romaria. Aa
21 horas, no Club Mlllt.ir, Haverá
uma'sessão cívica* presidido pelo
jornalista Bricio Filho, devendo
então usar da palavra o Sr. Ro-
berto Macedo

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

EXPEDIENTE NOS DIAS 30 DO CORRENTE
E l; DE JULHO PRÓXIMO

A Administração da Caixa Econômici- Federal do Rio de Janeiro co-

mímica que, no próximo dia 30 — 8ex.a-.c_ra — as1 Agências Rio Branco

((Jieqnes) e Candelária (Cheques) ei.errarão o expediente à. 17 horas, pa-
ra o efeito de balanço, eó reabrindo no din 3 d*a julho próximo, às 8,30 hora»,

l^o dia 1." de julho — sábado •— f;Mtado baucário, só funcionário «

A«ência Central de Depósitos, as Agência, de Penhores Sete de Setembro e

Bt-ndeira, no horário normal, é, a fim dc atendei às necessidades do comer-
cio, o posto para aquisição àe estamp:ll>as de vendas c consignações, «Ave-

nida Rio Branco n.° 174, das 9 às 12 horas.

m
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Dizem todas as donas de casa:
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dO CAFÉ PREDILETO
Muito elegantes, as latas de um quilo
da "predileto de todos" são duma utilidade \
extraordinária, pois conservam perfeitamente
por mais tempo, maior .quantidade de café...
adquirida duma vez sò.
Produto de tradicional seleção rigorosa,
absoluta pureza e máximo rendimento, o
"predileto de todos", em sua nova embalagem
em latas de um quilo, custa o mesmo preço

» embeleza a sua despensa.

CA FE
PREDILETO
O PREDILETO DE TODOS

j-«(B*'f&rfi>-"-"-"

Senhora: não encontrando, em seu fornecedor, a lata de quilo ou pacote de meio pilo do
CAFÉ' PREDILETO, é favor telefonar para 48-6887 e não lhe faltará o "predileto de todos"
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OS WINGERS » - '
Juntar a êsse alinhamento" extremas Improvisados, e m»mén>

dações eivadas de preocupação defensiva, era com efeito abuso no
pior sentido. . -. ¦-¦'¦¦¦'¦¦ • - .¦* .

O resultado está- ai, levantando criticas por-todos, os cantos.
FALTA MOCIDADE

. 
"7 

De há multo - yenhò' mostrando,, em certos casos 'com detalhe,
irros ,de orientação .e .preparação --.'.com Isso sempre ficando- mar-

gem. para Insistir na adoção de processos modernos de treina-
inepto.  ., /¦-,-'
.'.". A, Insistência desabalada; em; treinos de. conjunto, judiando
com jogadores em sua maioria passados daquilo qüè sè admito
por juventude, entre futebolistas, não podia deixar de: conduzir., a-
desagradáveis confrontos.' -

ROSÁRIO DE ERROSi
No mais forte de seus terríveis campeonatos,-intercalados com

as fogosas eliminatórias das Taças, os grêmios dás melhores, divlr
soes do Reino Unido abstem-se de práticas dé conjunto, valendo-
se de processos inteligentes e práticos que. aperfeiçoam sem cessar.

Assim aos enganos iniciais,- à insegurança com que foram fe-
chadas ss Inscrições'. na Pifa, outras causas de inquietação vieram
se juntar.' • ' .

O PAGADOR PACIENTE
Nunca- o generoso público, desportivo pagou tão. caro uma re-¦jrtséntaçáo íutebolelra, nem por tanto tempo esteve à espera de

resultados capazes de evitar decepções e dissabores.
Entendo que ainda e tempo de tomar providências radicais no

bom sentido
HAVERÁ?

Mesmo com plantei desbladoramente trancado a promoção da
melhoria do comando pode conduzir a frutos menos amargos.

Dentro da igrejinha hermeficamente fechada haverá; luz è li-
berdade para promover êsse alivio?
*************************************** **** ****** **********
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Nos dois primeiros flasrrantes, mulheres dos xavantes, em fila, mo-
mentos antes da distribuição dos presentes oferecidos pela Aero-
náutica, por iniciativa do brigadeiro Abolm; em terceiro lugar,
após a entrega, dos presentes, os índios dançam no acampamento
da Expedição; ppr último, flagrante feito durante a distribuição,
às mulheres xavantinas, de caçarolas, baldes, bacias e peneiras,de grande utilidade em seus misteres domésticos

CORTA os RESFRIADOS
***********************************************************f

LETRAS E MES *
fii vl ON l I NU AÇ X O
f" 
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MOVIMENTO ARTÍSTICO E

LITERÁRIO
A casa do estudante do. Bra-

sil, por.sua filmoteca, promove,
para o dia 7 do próximo mês,
o Festival Carlitos, em sua séde,
havendo uma conferência.' de
Edmundo Lys sobre esse grande
artista e a exibição dos filmes:
«O vagabundo», «O campeão de
patins*, «O balneário» e o «Con-
de».

Resultados sensacionais
n_*_vC O N TI NUA Ç AO
W.-?& *>* OLTlMA PAUIN*
nheeimento do grau de incidên-
olá da moléstia e da difusão geo-
gráfica, dos anofelinos .vetores.
Realizado, assim, perfeito conhe-
cimento das condições locais,
exèc-ttá-so então o programa
profllático; que compreende dc-
detização domiciliar e distribui-
ção gratuita de medicamentos às
populações enfermas.

A distribuição de medieamen.-
tos se faz por intermédio da*)
Unidades Distribuidoras de An-
ti-maláricos, instaladas pelo S.
N. M. ou por pessoas idôneas
que assim trazem sua coopera-
ção espontânea e valiosa à cam-
panha, assumindo a responsabi-
lidade da distribuição do medi-
camento e do preenchime-nto o
renlessa aos postos oficiais dos

Jioletihs de controle.
No primeiro ano de campanlia

de assistência medicamentosa com
o Aralcm, instalaram-se 418 Uni-
dades Distribuidoras de '.nti-Ma-
láricos, que medicaram 4.955 pes-
soas. No mesmo ano de 1947,
iniciaram-se também as campa-
nhas, dc dedetizaçõo domiciliar
sendo borrifados somento na re-
gião mineira 15.597 domicílios.

Dois anos de intensas
atividades

us anos de 48 e 49 caracteriza"
ram-se pela ampliação das ativi-
dades do Serviço Nacional de Ma-
lária na bacia mineira do São.
Francisco.

Ampliaram-se em cxlensão c
profundidade os inquéritos visai*-
do agora apurai* os resultados do
primeiro mio de campanas. Am-
pliaram-se também as dedetiza-
ções domici.iares e os '*.,stos de
distribuição de medicamentos, in
cluslve pela crescente e valiosa
cooperação popular. -

Assim é nue, em 1948, as Uni-
dades' Distribuidoras de Anti-ma-'
láricos atingiam a 770 e medica
Tam 22.867 doentes. Os prédios
dedctizndos somaram 42.260.

Km 1949, ascendiam ,i 857
unidades com 21.680 pessoas tra-
tadas. Os prédios dcdcluados fo-
ram oilcnla mil.

Os trabalhos deste ano
Os dados estatísticos reunidos

nté abril revelam que o Serviço
Nacional de Malária está niantcn
do esto nn» ritmo ainda mais
pronunciado nn região sãnfrnricis
cana que, ainda outro din, entre
manifestações populares, era vi-
sitoda pelo presidente Enrico Gas-
par Dutra. Até'aquele més o nú-
incrn de ÜDAS já ern de 922 com
9.149 pessoas mediendas Os pré-
tlios dedetizados somavam qua-
rentii mil.
. Por outro Indo, os resultados
dòs inquéritos epideiniológicos
eram sobremodo eloqüentes revê
ladores de resultados que permi-
lem considerar n áren mineira, co-
mo nliás a** 'demais áreas san-
franriscnnns, completamente li-
vre da transmissão de impaludis-
tno. '

Nas localidades de Guneuf, São
Bomão, Pirnporn, Januárin, 15o-
caiuva, entre outras, os índices
parasitários cairnm de maneira
impresslnnnnte e a libertação da
malária se reflete já no verda-
deiro florescimento rurnl que se
observa com a possibilidade de
trabalho regular e produtivo nos
campos c f-jzendns outrera prnti-
ramente paralisados pek alta in-
cltlíncíi fi* impaludismo.

jpv-yc Q N I I N U A Ç A oT/rW—r UA fji,TIMA pAGlNA
calma, especialmente * quando
eles nos cuspissem — o que fa-
zem sem nenhum espirito de lios-
lilidadc — -;'ou iqiianilo tivessem
para. conosco -algum gesto ina-
mistqso. Terminada a formaturn
c após um ligeiro "batc-pnpo"
entre os expedicionários, recolhe-
rhni-se Iodos às suas redes, à
exceção dos que estavam escala-
dos para a primeira ronda. No
(lia seguinte, cedo, quando o
clnrim do Dcolindo (leu o toque
de ''alvorada, 

já muitos se acha-
vnm despertos c ansiosos para o
mergulho na aventura. Uns pou-
cos entre élés, porém, não ocul-
tavani' seu receio dc alguma sur-
presa desagradável ,por parte dos
xavantes. Entre estes, estavam o
coronel Kdgnrd Tostes, da Turma
dé Saúde, e o Sr. Francisco Bro»
sileiro — o Chicão, 

'—. 
como é

chamado na intimidade, e quemuito tem auxiliado os trabalhos
da Expedição. Para guiar-nos cm
seus,, invioláveis domínios, na
frente, de caminhão, ia Apocna,
com toda a xavantadn que o
acompanhava. Era a primeira

Inaugura-se hoje, sob o pa-
trooínio da A.B.I. e do Centro
Brasil-França, na " 

galeria dn.-
quela, a Exposição Richánl
Sasso,- de fotografias da tem-

iS^RtafiSSÊ ^^'i-ni,nesse 
v-lcnlo.

Bartault no Rio de Janeiro.

A Colônia Juliano Moreira
acaba de inaugurar e manterá
aberta até o dia 15 de julho a
primeira Exposição de Pintura
e dè Arte Feminina Aplicada,
de indiscutível. interesse artis-
tico e cientifico.

Está presentemente expondo
no Museu Nacional de Belas
Artes o consagrado pintor Car-
los Oswald.

Terá lugar hoje a sessão pú-
blica da Academia Brasileira
de Letras para entrega dos, prê-
inios de 1948 e 1949, falando o
presidente Peregrino Junior o o
premiado Eugênio Gomes.

O P.E.N. Cíub apresentará
sábado, às 16 hs„ a peça «Que-
branto», de Coelho Netto, pelo
Teatro Universitário.

^0».°
SOMBRINHAS

RDA-CHUVAS

¦VlüillVIU
IIMBOLO Dl GARANTIA

Rua 7 de Setembro, 202
R.

Avião orientando a. rota e
atirando mensagens e

alimentos
Iniciada a marcha, o caminho

sc apresentou melhor- do que os
que atravessamos até Aldeia Vc-
lho. Dc vez em quando, extensas
campinas surgiam aos nossos
olhos. O cerrado, menos denso
já, facilitava 6 trabalho de pica-da do pessoal do S. P. I.,.quc ia
na frente. Havíamos avançado
bastante, quando um avião sur-
giu ao longe. "Ern, como soube-
mos depois, pilotado pelo capitão
Leal Nefo c encarregado de co-
brir a marcha da expedição. Ins-
tantes após, o rádio-portátil en-
trava em comunicação com nque-
Ic mililar, que avisava o lança-
mento,de mensagens e de um sa-
có dc farinha de mandioca queo brigadeiro havia pedido. Algu-
más evoluções fez o avião ain-
da, descrevendo vários círculos,
até poder atirar, primeiro a men-
sagem, que foi recolhida pelosÍndios, e depois o saco defnri-
nha, que caiu longe, sobre um
aglomerado dc árvores altas.
Solicitado o concurso dos xavan-
tés, não se dispuseram eles a ir
buscá-lo. O chefe Ahoim apro-
veitou a oportunidade pnra sahcr
dç piloto a direção. ccrla da ai-
deia indígena, a distância aproxi

Corlo-o* 35-1 Tel -.3-3703 !^!uIa a l1™1'™1'. ainda, até lácarioca. JO - lei. -W-J/UJ bcm COnio o numero provável d(-¦ -s»""»^ ¦ '.—! " ! hhliil.ienes. H rainniln Jn.,,„„.,.

Incêndio na Agência Postal
de Pedro II

dos prejuízos

C O N í IN ü A ÇA O
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causados pelas

. . ...dc
habitações. A resposta demorou
algum tempo, pois o capitão Lenl
Netto fez primeiro „um. vfio
baixo sobre a aldeia, prestando,
nn volta, as informações solici-
tadas;

_E a marcha continuou depois
disso. Fomos atingindo, pouco a
pouco, ns encostas da serra, em

.chamns, sem levar em conta..os I Çimn_ da qual alguns dos nossos
danos verificados pelo emprego'imaginavam, ocultos por enlre
dágua no combate ás chamns. muitas, xavantes, a granei. Em

;.0 comissário do 13." distrito pleno Honcador, contornando
policia), Sr. Lobão, compnreceu seus flancos ora desnudos, orn

cobertos de vegetação, e depois
de pnsSnr por um grande acam-
pamenlo de caça abandonado,
chegamos, afinal, ao sitio cm
que iríamos pousar. O brigadeiro
Aboim .mandou que ns caníi-
nliões aguardassem a sua volta,
ç rumou pnrn mais ndinnlc, cer-
ca de uns duzentos metros, onde
se encontrava, em fila, grande
quantidade de Índios, entre ho-

4mens, mulheres e crianças. Apne-
na pediu que ali fossem dislri
huldos os presentes gunrdndos
nas viaturas que ficaram atrás.
O chefe da expedição, porém, não
o atendeu, declarando que só sc-
riam dados no dia seguinte.

Telefone para o CARIOCA Reforçada a ronda noturna
REPÓRTER: 43-3349 í KCSsa noite, a ronda foi refor-

ao local, solicitando ainda o com-
parecimento da perícia.

Na foto, os bombeiros cm ação.

FAÇAM SEUS SEGUROS NA
COMPANHIA"CONFIANÇA"

FUNDADA flA 77 ANOS .
As Instalações de A NOITE estão
scgumdns, em parte, nesta con-

ceituada Companhia.
EUA DO CARMO 71 4.» l-à».

cada, nela tomando parto todos
os membros da expedição. Nilo
sc podia'facilitar, ho território
dos índios, cujo número ignora-
vamos.;. Pelo total,,,, aproximado
de casas, 11a aldeia, deviam orçar
por várias centenas. Não çcríafora de propósito um* ataque no-
turno dos silvicolas, para toma-
rein.de assalto a carga, para eles
preciosa, de dois caminhões. Ha-
via mesmo no ar uma espécie de
guerra de nervos para muitos
expedicionários. Chicão, — que,
com outros, já dera, cm.937, uma
corrida nos xavantes, caindo.-dc
surpresa, nas caladas da noite,
sobre suns malocas, o que os fez
correrem para o mato eom mu-
lhcres e crianças, — apesar de ter
a fibra dc bandeirante, não
ocultava seu receio de umn par-
tida por pnrto dos caboclos do
Honcador. Disse éle, mesmo, que,
quando fazia a ronda, vira, ao
longe, vinte o quatro fogtieirns,
cm torno das quais uns 400 in-
dios se postavam, incluídas mu-
Iberos, c crianças, sendo qúe ai-
guns deles faziam qualquer col-
sa com umas flexas, dando n lm-
pressão dc que as enceravam pa-
ra entrarem em ação. O médico
coronel Tostes, sussurrava de
quando cm quando, umas frases
Vngns, rcvelndoras de seu lm-
prcssionavcl estado de espirito.
Por ésse motivo, foi éle eleito,
por unanimidade, o menos cora-
joso da turma... .
A entrega dos, presentes —
Apoena vetou a nossa vi-

sita à aldeia
Felizmente, nada de anormnl

se verificou. Passou a noite e lo-
go cedo todos aguardavam os
acontecimentos. Esperava-se com
indisfarçavcl impaciência, a or-
dem para a marcha cm direção n
aldeia. Mas Apocna, que antes
se havia mostrado tão camarada
de todos, chegando a servir do
guia pnra mostrar o- melhor ca-
minlio até seus inviolados feu-
dos, alegando haver muita gente
estranha,- avisou que não podia-
mos visitar as malocas, distantes
apenas duas léguas, e que os xa-
VnWt.es e suas mulheres e filhos,
viriam ao nosso encontro, a fim
dc receberem os presentes.

Efetivamente, por- volta' dus
oito horas, foram checando a
Sente do ROncador. Quando vi-
mos as primeiras mulheres, nos-
sa decepção foi, tremenda. No
geral, feias, de baixa estatura,
muitas com os cabelos cortados
rente, algumas com eles quaseraspados, sem nenhum adorno
de fibra vegetal em torno dos
pulsos e das pernas (e isso nem
todas traziam) uma ou outra
com parte do peito ou da. bar-
rigu pintada de vermelho, de
seios ora descaidos, ora de um
feitio desagradável à .vista —
tara era a que não nos desen-
cantava de todo. Seu numero
r.ão ultrapassava de 50. Forma-
das com as crianças e- os homens
t-m três filas a maneira de um
quadrado a que faltasse um dos
lados, iam, uma por uma, rece-
bendo das mãos das pessoas de-
signadas pelo brigadeiro para
a distribuição dos presentes
uma pandla de aluminio, uma
bacia também de aluminio, um
balde de zinco e uma peneira.
As crianças foram ofertados
brinquedos, e facões aos ho-
mens. .

Terminada a entrega, o chfe
Aboim mandou a banda entrar
em ação, ao mesmo tempo queorganizava um cordão, no qual
tomavam parte os expedicion.l-
rios, a fim de mostrar aos in-
dios uma das formas de foi-
guedo dos civilizados e animú»
los a dansar também. Efetiva-
mente, após a exibição da nossa
gente, os índios, estimulados
pelo exemplo dos brancos dan-
çaram sua dança.típica, de uma
enervante monotonia, que jã co-

.J . tON TlM)»U-
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todas as tentativas para pôr a
funcionarv um posto emissor
com ás características' do «Ee-
pública» parece "terem fracas-
sado cem por cento.

Entretanto, convém esclarecer
que todas as estações de rádio
têm o seu: delegado do Govêi no
responsável- e todos os textos
sujeitos áo regime de fiscaliza-
ção, -mesmo os que se referem
á publicidade comercial. - Esta,
aliás, faz-se somente há. cerca
de dois anos chamados postos
centralizados, pois só a Rádio
Renascença, emissora 'católica,
e:o Radio Clúb Português,';pe»
Ias características especiais dé
que se reveste a sua orientação,
estavam autorizados * a. Inclui-U,
desde sempre,: nos seus progra»
mas. .. ¦.¦¦'•.'*¦ ¦¦•

•jCr-m tudo isto' — não é prós-
pera nem brilhante a. radiodii
fusão portuguesa, supervisada
e súperdivldida, -segundo dois
aspectos essenciais — o da téc-
nica e o da programação.

Associações de radio*
ouvintes

Vejamos, entretanto, no que
respeita a técnica, o que se
pode dizer em linguagem de
Jornal, capaz de exprimir, o re»
gime misto em • que se vivo.
Isto é: a radiodifusão é feita
simultaneamente pelo Estado e
pelas entidades particulares —
estas ultima» representadas por
associações de radiouvintes . qúe
pagam quotas mensais com dl-
reito a freqüentar a séde e p. as-
sistir a festas, incluindo os bai-
larinos populares,.

Não é das sociedades recreai
tivas, entretanto, que desejamos
falar mais das leis e da técnica
que informam as nossas atlvl-
dades radiofônicas.

Os principios, da radiodifusão
podem situar-se ai por 19Ü8. Al-
¦rumas estações" de amadores
iam-se adaptando aos progres-
sos da rádio transmitindo mú-
slca. Mas faziam-no de uma for-
ma caótica e atropelada, p..is
a respeito de legislação sobre o
assunto nada Unhamos. E en-
tão o Estado viu-se obrigado
a intervir, aparecendo os pri-
meiros passos para uma legisla-
ção precisamente em 1930.
Dois anos depois, la'nçavam-se
as bases para o estabelecimento
de uma legislação conveniente.
A verdade é que havia bastante
atividade mas de pouca con-
fiança. O que levou o Estado
h sobrepor a rede oficial à rede
particular, sem curar antes de
procurar completá-la.. Dai ro-
sultou que as atividades oficiais
e particulares de desenvolveram
paralelamente — com prejuízo
para o aumento da área servida.
Entretanto, deve dizer-se que,
um dos aspectos mais caracte-
risticos da legislação inicial —
portanto, de 1930 — estava na
ordenação das atividades radio-
fônicas que, a partir de então,
passavam a ter dois fiscais do
Estado — um destacado dos
Correios e Telégrafos e Telefo-
nes para os assuntos de caráter
técnico; outro representando o
8.N.I., no qüe respeitava a pro-
gramação..

Características da radio-
'difusão portuguesa

E assim chegamos a 1930 com
us deficiências assinaladas des-
dè a base. A falta de coordena-
ção originou uma rede em on
das médias centralizadas em
Lisboa e Porto, pois nas duas
capitais se concentra a maioria
dos postos emissores, Esta cir-
c.unstância, aliada às ¦ caractoris-
licas particulares do país, no
que respeita a orografia, empe-
de que as estações, ainda as
mais potentes, levem a sua voz
a todos os recantos da terra
portuguesa. Pelo contrário —
cinqüenta por cento do territó-
rio continental estão pratioam^n-
te por servir. Ê fácil, de resto,
compreender as razões totais
desta realidade, se a seguir se
uorescentarem os números rus-
peitantes ao atual panorama em
ondas médias: temos em Lisboa
sete estações, sendo duas oficiais
e' integradas na Emissora Na-
cional que, no Porto, dispõe de
outra estação, a qual se jun-
tam mais duas em Coimbra e
Paro. Além destas quatro ofi-
ciais, há ainda duas estações
particulares no Porto.

A potência das estações oficiais
é de 120 c 15 kw. ch Lisboa;
5 kw. no Porto; e 1 kw. em Co-
imbrn e Furo. No que respeita
às estações particulares, a sua
potência vai de 0,5 a 20 kiv.

Quanto à exploração em ondas
curtas, essa é praticamente feita
pelo Estado que, para o efeito,
dispõe hoje de uma eslação dc
50 kw, uma dc 10 kw. e umn ter-
ceira dc 0,5 kw. Entretanto, cstno
em vias de construção mais duas
estações de 100 kw. — estas, po-
rém, destinadas às províncias ul-
tramarinns. E' certo que a Rádio
Renascença —- "a emissora cato-
lica portuguesa" — explora uma
estação dc 2 kw. destinadn n
emissões pnra ns missõas reli-
giosns. E é certo lambem queo próprio Rádio Club tem uma
eslação de 0,25 kw. Mas como a
potência é nos dois casos muito

relnliva — não as- vamos cohsl-
dernr contribuição por aí além.

Que faz a emissora?
Pode dizer-se que, matcrialmen-

tc, a vida-da estação oficial, é'
prospero e produtiva. Vive das'
taxas cobradas obrigatoriamente >
dos radiouvintes, por Intermédio'
dos Correios c Telégrafos e.sflbrc
este, regime.é interessante dizemj
que as disposições são suficiente-'mente apertadas: para quo nlh
gúém até hoje tenha podido ga
haí-sc de ouvir rádio, sem pagar,
no Estndo uma contribuição anual
d,c 100 a 1208...

Cada aparelho receptor que 'en-
tro no pois é imediatamente re-
glstádo.- E, dai' até. à sua en-
trada cm casa do mdiòvlnte.,. a
fiscalização acompanbii-o cuida-
dôsamènte. . ¦ .

À existência de' um aparelho de
T. S. F. não encobre, de resto,
a -presença dc outro: cada um
terá dé pagar por si. E se o radi»
ouVinte tem a desgraça de fi-
car com o aparelhozinho escanga»
íhado, só poderá livrar-se do seu.
encargo, e comunicando a sua
venda se não preferir pedir a
sua selagem...

São apenas cerca de .200 mil os
receptores que funcionam em
Portugal, rendendo à Emissora
para cima dc 20 mil contos. Esse
dinheiro tem servido, natural-
mente, para aumentar e melhorar
n rede- de' radiodifusão do Estado,
mantendo.ao mesmo tempo os
programas — duas vezes por dia
desdobrados — da Emissora Na-
cional, superiormente dirigida pc-
lo diretor do Secretariado Nacio-
nal de Informação, este por sua
vez dependente da Presidência do
Conselho.

• Quanto aos gastos da progra-
mação que não inclui contratos
diretos com estrangeiros, eles
incluem o financimento da Grau-
de Orquestra Sinfônica, um con-
junto já hoje verdadeiramente
notável, dentro e fora do pais;
uma Orquestra dc Salão, outra
Orquestra de Variedades; . um
conjunto de instrumentos de cã-
mara; um Coro Feminino; uni
agrupamento.de teatro dirigido e
interpretado pela poetisa Virgi-'
nia Vitorino, sob o pseudônimo
de Maria João do Vale; equipes
de locutores de segunda e tercei-
ra classes; equipes de relatores e
comen tadores desportivos que
acompanham ao estrangeiro os
nossos grupos de football e dc
hockel em patins; numerosos co-
laboradores que mantém secções
mais ou menos estáveis; o, so-
bretudo, um numerosíssimo cor-
po de colaboradores de artistas
cantores, cantadores, fadistas <•
tocadores — alguns deles desta-
cados para os serões para traba-
Ihndorcs c feilos de colaboração
com a Fundação Nacional para
a Alegria no Trabalho que vai
dc fábrica cm fíbrica, de qnar-
tel em quartel e Je terra em ter-
ra, levar a todos os seus pro-
gramas de canções.

Uma vida de dificuldades
Como se disse, a Emissora é

dirigida pelo Estado; o Rádio
Club Português e a Rádio Re-
nascença, por decisão própria,
prescindem dc fiscais do governo
e vivem regime especial de coni
fiança; c- os postos ceiitmli-
zados estão sujeitos ao vcrdndei-
i'q -regime,, de/prpgrnmaçã.0 vi-
gi^dii. ¦ ' ' ... .-';,.

No principio da guerra, ri'Es-
tado, alegando conveniências de
redução dc , consumo, dc energia
elétrica e receando,, talvez, que
alguma estação, prejudicasse a
spa posição perante, os países
cm conflito, centralizou os pos-
tos particulares, por acordo ien-
tre todos, passados- a funcionar
cm Rádio Pcninsular.

Tinham horas marcndns para
as suas emissoras e não podiam
fazer publicidade comercial. Tu-
do isto, como c de supor, aumen-
tou as dificuldades dn sua exis-
tênci.i — c a tal ponto que, nn
hora da sun "libertação" descen-
tralizndora, nenhuma cstnção tc-
vc forçns para viver por si.

A recente autorização para fa-
zerem publicidade subordina-se,
aliás, à idéia de lhes criar prós-
peridade capnz de lhes facilitar
nualquer parcela de progresso.
Entretanto, a liberdade de "cn-
riquecer" não é total, pois a pn-
hlicidade não só sc faz depois
de aprovadn pelo S. ,N. I., como
sc estabeleceu que em cada 15
minutos não possam ser trans-
mitidos mais dc cinco anúncios.
Cada programa custa em média,
por quinze minutos, 500 escudos
de aluguer de microfone — o que
parece não ser negócio por a!
além, pois os melhores postoscentralizados não ultrapassam
os lucros de -100 mil escudos
anuais...

Com tudo isto, compreende-se
que seja pobre o nivel dos pro-
gramns transmitidos, quase to-
dos organizados à base de mú-
sica gravada. Por isso, o secreta-
rindo, reconhecendo as suas im-
possibilidades, lhes oferece os
seus progrninas de tentro, de pro-
paganda regional e de divulgação
radiofônica.

Tul é, cm poucas palavras, . o
panorama da rádio portuguesa 
nem potente nem brilhante,' pn-rn que sempre possn interessar
vivamente certas camadas inte-
lectuais. — (IPA)
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MILHÕES
DE PESSOAS TEEM
USADO COM BOM RE-
SULTADO 0 POPULAR

.DEPURATIVO

^niOHÇAlHO.'...

KAODEHIIlUE/TMU-tt.'

ELIXIR'914'

ELIXIR 914
A SÍFILIS ATACA O ORGANISMO!

Produz Dores de Cabeça, Dores nos Ossos, Reumatismo
Cegueira, Queda do Cabelo e Anemia

.Consulto o medico e tome o popular depurativo, EUXIR 91JAprovado pelo D N. S. IV como medicação auxiliar „o tratamento1da Sífilis e Reumatismo da mesms oriwmINOFENSIVO AO ORUAN.8MO. AGRADÁVEL COMO I irAó I

presente reportagem. '""

A expedição vai

Edital de InfracSss do dia, 156-050.
Serviço ae Trânsito - D. • F. S. P.

Estacionar em lugar nüo permitido:
84 _ 173 _ 241 _ 851 - 920 — 1708 —
2700 — 3888 - 3709 - 0230 — 10468 —
10894  13125 _ 13543 _ 1360.'. — 13667

14013 <- U791 - 16339 - 17167 -

18131— 18610 - 21295 - 21530 - 223S1
23000 — 24407 — 25360 _ 31714 —

32977 — 34553 - 33242 - 34010 — 33235
37196 — 37683 — 33483 - 37947 —

39109  40879  41072 — 41594 —
41049 _ «3ai _ 44391''- 44.-19 — 44680

44738 — 44907 — 45639 — 43641 —

47106 — 47646 — 47754 — 47871 — 47035
 40118 — 40207 —' 48B17 — 49644 .-

40001 — 50390 — 51288 - S14S9.--- 51856
52129  52316 _ 52524 — I0OO84 —

100152 — 100108 — 100.181 — 1001015 —

101212.  1017(54 — 101176 - 102838 —

104122 — 104473 — 104B33 — 105409 —
100331  100504 — 106B71 — 107425 —

107423 — 107728 — 107903 — 108263 —

100405 — 108741 _ 100972 ~ 81025 —

81383 —, 81388 — 65151 - 684SI — 70063
72153 _ 77269 - 78121 -. 78538 —

79713 — 600554 — 601080 — 602161 —
603018 — S/N Of. 88390 - 01207.
Desobediência ao sinal' 5E2 — 535 —

544 — 1703 — 2076 - 2991 — 4328 —
4819 — 5737  6606 _ 7274 -- 7706 —

8524' — 0023 — 10306 - 10.140 — 11015
_ 12046 . - 16371 - 10033 - 19205 -

10309 — 23040 — 23338 _. 23542 _
24407 - 24100 - 26437 - 26670 - 23320

27329 - 27456 - 27715 — 31483 —
31517 _ 31009 _ 32077 — 33350 —
34472 — 34542 — 347707 — 35820 —
33382 — 35933 — 36477 - .17012 — 30308

40421 — 40696 — 41355 —' 41401 _
4101» _ 41835 — 42831 jf- 43025 — 43264

43362 — 44172 - 44*173 -• 44667 -
432011 _ 45703 — 45745 - 4F404 — 46060

46964 — 46997 — 47801 — 48083 _
-'48405 — 48419 - fl727 — 48830 -
43009'-—'-50085 — 5012!) -i. S0S33 
60024 — 50911 — 50943 - 11444 — 51062

51755 — 32415 — 524-13 — 52340 —
52570. —..52579 — 52716 32723 —
101600 — ;i ÍOlto: — 101088 — 103099 —
106231' _ 10d2.tr — 10CM7 - 106444 —
106418, — 106535 — 107000 - 107466 _
107799 — 110769 — 80296 - 8045-* —
63579 — .80706 - 

'80895 
- ÍI102S —- 81073

81094 _ 81189 — 81217 - 81299 —
01S25 — 81402 - 81756 — 817113 — 81893
—.'81053 *_ 63742 _ '64057 — 615556 -
67118 — .68117 —. 70589 - 71240 - 72838

73303 — 74502 - 75755. _ 76868. —
78000 70104 — .70616 - 70389 — 01.
07806 ,— 01078 — S. P 21=642 — V
59-15.
ContrhTrnâo; 28126 - 3036" -42323 —

47261 . — S0156 —' 10081  81879 —
0922.

Excesso de velncldado: 20C2 — 74116
102064 _ 81004:

Conduzir passageiros: 62043 — 61905
75797 —. 76930.

Deswnjforn-lsados: 46271 — 49410 —
50033 _ 50912 ;- 01233. -

Pisca oculta: .4875 - 5733 ... 11443 —
33787 — 33490 - 37662 _ 39015 —
45010 — 43587 - 50979 - 5**l.".2 — 10604"

81717 - 80101 — 81804 . 601379.
Abandonados: 12593 _ RCI.I5.
Parar dentro da faixa: ;W);.& — 60903

'81183. * '
Falta de luz: 13538 _. 4361-2 — 53306

52684 — 52734 - 5274* - P0954 -
81126 - 812B7 _ 81379 .- .11521 - 81873

81001 — 81904 - 66303 — 70945 
73502 — 602724.

Parar afastado do melo f'.o. 52411 —
30223 - 43545 - 50021 - -Ml56 — 50223

5Ó294 — 50772 - 30971 -_ 51064 -
51936 - 52049 -' 52503 _ OÍ030 — 103633

107506 -,,80901 - 8143-1 - 81655.
Nâo acatar as orrtrns: 4211 - 7974 -

0508 _ 30000 - 36500- _¦ S3006 -39737 —
39850 — 406.17 - 41662 - 41741 - 42292

42414 - 42786 - 436'll - 46098 —'40121 - 47010' - 47781 — 47072 - 46103
49772 - 50033 - 50072 - 50935 _

51721 - 52162 - 52413 - S290*l - 100221
103280 - 109101 ._ Aprendiz 16? -

80402 —. 81186 — 6S496.
Contra m5» de dlroc.TÓ: 272 —-6623

9074 — 12359 — 13397 - 20042. -
27854 - 31423 - 37353 - 38160 _ 40193

40024 - 42465 _ 42472 - 44Í43 —45737
~47606 - 47936 _ 43635 - 48844 -

48980 _ 40281 -: 49636 - 49639 -
49345 — 50878 - 61044 ._ 51429 —
51465 — 51703 - 51924 - 5250.1 52513

52023 - 100426 - 100743- - 101003 -
101013 _ 102550 - 105740 .__ 100722 -
103033 — 80325 — 80314 - 81136 —

,81438 — 81749 - 64871 - 65306 -
65306 — 65541 - 73680 - 78W.6 _ 80814

8118$ _ 81438 - 81749 - 04874 _
65366 - 65541 - 75680 - 161*05 — 77103

77188 — 70838 - 600031 - 602773 —
604100 _ H'. J. 5026 - Of., 8351 —
CII946.

Fazer manobra em local nâo permi-
tido: 20876. — 600119

Formar fila dupla: 3354 — 5188 —
30057 — 108190 - 1102.11 -.81171 -
C1.73 .- 81287 - 81754 — 61758 - 8195373219 _ 001109 _ 60J03IÍ.

Nâo apresentar documentos: 600904.
Excesso de lotação: 50035 — 80118 -

50303 -— 50919 - 52271 - Sí!*{,0 - C100481001  81804.
Conduzir carga: 5265).

i Trafegar entre melo ílo e o bonde
10304 — 38793 - 49617

Falta de habilitação: 3425S - 163001
Parar nas curvas ou cruzamentos:

150 2— 6886 _ 38222 - 47052 - 4799,*50803 - 102855 - 81391 - 81754 -
60909,  603930.

Recusar passapelros: 42111 — 42132¦31003. , i
Choques: 3170 - 6524 - 11747 - 1259316569 _ 10898 _ 52359 — 23063 -

28002 - 38456 - 30645 - 47762 _ 49103100325 - 101851 - 103344 - 80200
80322

81201 _ 81367 - 81373 - 6166! _
6336Ó — 04322 — 64853 - 72662 - 7(0374504 _ 75473 — 77173 - "87-; _
Sfóto. 1327 — Bonde 20 — "2 — 40 _
1745-1754 — 1758 _ 1860 _ Of. m

00431 — 90700.
Atropelamentos: 4612 - 1.M67 - 200127294 — 31340 - 34767 - .18Í11 _

41399 — 46255 - 4621*5 ... 46523
468208 - 52402 _ 101703 - 105530 

"Z

60449 - 75016 — Moto. 401.
Nâo prestar socorros à vilima: *Í*U

74396.
Nâo faz-r o sinal r»r,u!3went»r a

mudar de~ direção- 34501 — 47203
101904 — 81272 _ 603121 - 603148,

Passar a frente de jutres vèlcuici:
0339 —' 51278 —. 00833 - E0ÍS2 _ Bllei¦;— 81124 — 81120 - 81141 - 81158 -
81205 - 81222 - 0)248 _ 81273 _ 8IJ5]
_ 81457 - 81760 - 81179 - 81783 -
61066 — 81047.

Fazer uso excessivo di tiizina: (lo19414 — 49430.
Falta dc polidez: 105743.
Fazer mecânica na via pública: Jja.
Falta de equipamento: t.6.,,12 _ 61!'(

71374 _ 73754 - 746*8 - 74841 -
75538.

Forçar a passagem: 320a* _ 43907..
46156 — 52393.

Trafegar cm local proibido: «91 _
15477 - 50058 - 76.138 - 6003*2 — 600M3

601252 — 603461 - 6033*).
Interromper o trânsito: ;6693 — 2(0:1

34623. - 34303 - 35287 , - '1930 ..
42389 — 48035 - 48317 - 49792 - 195)5

50819 - 51309 - 51821 .. 106902
Bonde 2074 — 2504 — Of. IT630,

Excesso de fumaça: OOíãJ.
Bescarga livre: 63236.
Nâo diminuir a marcha: 107807 -

110495 - 61279 — 68175 - 69116 - 76531
79341 _ 60003 _ R. J, 27739 .-

Of. 91627.
Falta de placa: 35194 — II,:;'.?.".

EXAMES DE MOTORISTAS
Para 30 do corrente, â? 6,iS hora:

Oscar Hugani, Mario Lopes do Cou;o,
Osvaldo Ferreira.' Alexandrino Pinto tt
Oliveira Filho, Amaro Perdia da Sil-
vn, Pedro Aureliano dc M.'lo. Jor-t
Luiz do Nascimento. Nllton ?.!,*.rl- Fí;-
nandes, Heitor da Costa, ,!ose Alves
Ferreira, Hercilia Monlonegro da Ve,-
ga Nunes, José Guedes, .Miguel Anto.
nio Xaxler, Valter Maurlllo da Silva,
Srut Wassrrmati, Mario Vasconce!-;.
Horacio da Silva, Raimundo Ni-nato dí
Oliveira, Marino Caintfa. Carlos Au-
gusto Barbosa Ferreira. Joe Firml-o
da Costa, Henrique Momelrq Machado,
Adelino José' Ferreira, lazé Camilo tt
Oliveira, Francisco Anls'o tir- Ollrelu
Filho, Sérgio Rubens de Calasans Mon-
tclro, Vllmar da Roso Fenelr.i, Alfredo
Antônio dos Santos. J0S0 de Souza Nc-
grfiò Filho, Jòhann Thomüs Opier.

Para 30 do corrente, ès -J.15 horai:
Edson Carcia Vianna, Josò I.opes. Pe.
dro de Albuquerque MáiOnMo, Anto-
nio Gonçalves, Rubem M.-rliado, Aa-
tonio Martorelli, Francisco S-mÔe. D>
nlz Junior, Nery Prias, Valtrldo íe
Oliveira Tavares, Alfredo Augusto ais
Rrts, Manoel Nui>es Cavalcanti, Ra-
miro Coelho Moreira, Plínio de Ate-
vedo Pereira, Elolsa Chedai Hitieira,
Jcsé Francisco Lira, Sebastião Cod'.-
nho, Victor Marinho de Quadre*, Aliai..
tino Adorno Vassuo, Orlando .Mora!.,
Osvaldo Rocha, Maria de louroes Ann-
rai Sharp, Zilka Leite Cnsía Lima aa
Silva, Laura Marinho Fasjnclo, Lylla-,
Carvalho Costa. Renato Lísji Tavella,
Antônio Gom:s Bezerra, Humber:*
S=lvl da Cruz, Nelson SontQiimel, Se-
bastião Ventura da Silva, Nelion Bi-
nussi Peres.

Para 20 do corrente, As 9,15 horae:
.Toflo Antônio Almeida, Valdemar Abria
Chaar, Albertino Silva, .lorse laro ae
Souza Carvalho, Thiaiio Rodui/iieí, Jo;e
Calixto Filho, Olímpio G.imfs do Vai-,
Nilo Barcelos da Silva, Re.zlnilqr M»"-
dalnl, Jos^ de Oliveira e Silva, Marn
Nair Nunes Cavalcanti José Carl'"
Diniz da Silva, Zalra Te::*eira Buífa,
Renato Marcelll, Raul de Melo Vieira
Guimorícs, Haroldo Voritl, Gll G:n»-
nez, Luiz Ferreira da Cus.a Filho, Ni-
canor Rodrigues de Oliveim, Ja:»'
Marc.uss Pinhiiro. Adelino Augusto ti*»
Silvo, Nelson Balbino Ferreira. Carlos
Butlsta Figueira, (fallni* Pereira i*
Souza, Nlcfia. Pmto FerrCra, Acilu
Silva, Paul Aliher, Romuro de Oliveira
Campos, Honorato Vieira de Carvillw,
Ernesto José de Souzo Fi".o. Jacy t*
pes dos Sai>tos, José Tilxnira Bar-
bosa.

Para 30 do corrt-ntp, ta .-1,43 horas»
Ivan da Silva, Sebastião fíoinèa Csr.
neiro. José Francisco de Lima, Geral-
do ..Pereira da Silva,. Abliio nora Bi-
beiro, Relnaldo Fagundes dc Souea, ln-
nas Qululliano dos Anjos, limar*Mar.
ques Mata, Durval Carvalho, Aderliw
Ferreira Queiroz. Relnaldo Goulart Ma'
chado Velho, JoSo Marques de Azevec-
Filho, Germino Fernandes das Cha?.is,
José Teixeira, Rubens da Silva M:lc
Luclo Fernandes Corrêa. I!.'.v Pabo A.v.
rosa, Silvio Francisco das Ciosas, D."
mlngos Marques Branco, Hélio ?"°
ValleJo, Nelson Ribeiro de M"lo. Cirilo
M' a r I a n 

'o 
da Silva. Siao".''

Rodrigues, Pedro. Naselice""
Oliveira, Ormlndo Augusto Cc-irCa, J»"1
Guimarães dc i Paula, Sehajtilo Frede-
rico Guimarães, Anlonlo .'o.-i Monte
negro Barreto. Umberto P.iracampo,
Rubem Honorato da Fonseca..

Observação: A falia à chamada -*"¦
portará no pagamento de nova Inseri-
VâO.

Serviço de Transito do Distrito tt-
deral, em 28 de junho d» ItiíO,

(a) Major Geraldo dc Mètiz-s Córlc"
Diretor,80346 - 80601 — 31133 _ 81180
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o j?ouso donheciamos desde
»Shòw».

Terminado o «arraaí.a-pé» in-
digeria, o brigadeiro Aboim or-
denou a retirada, o que foi feita
em completa ordem, e antes das
10 horas deixamos o arsampa-
mento, entre exclamações cor-
(liais dirigidas aos nossos irmãos
da selva, que nos olhavam im-
passíveis.

No mesmo dia regressamos a
esto pouso, de onde escrevo a

contlriu;,,
viagem, ainda hoje, rumo à -se;!
ra do Honcador, sobre a quserá construído um campo c'emergência para aviões. Tidavia,, nâo iremos com os uíivao colaborar nessa iniciativa
de interesse nacional porqu-(levemos regressar ào Rio afim de retomarmos as nossas
atividades na imprensa. -

Tropical brilhante
SIPERR.R QUALIDADE

,V; : ÇÒRTE-COÍM 3 METROS

TECIDOS ROTEX
Bua Gonçalves Dias, 84 A - Esq. Rosário

m»ifl
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E' sempre bom repetir que o rádio, se,niprefpi.o pavor dos,
homens de.letras: Justifica-se êsse afusiaineiito:dos nossos !
in'8/éc/itii"is de .grande cartaz, pela invasão iiiic\al de' falsos
valores, que náo só foram pára a'bócã"âo~s nilòrófoiies, ç/mit
também sé aventuraram a redigir textos, poesias' è tegè.sáas
para os variados .programas. Se, viramos- o."dia,!", u'/i«<a ,
hoje,. conseguimos - pescar-, nas 'estações- 

.menores' aqueles
mesmas elementos. q%ie vão teriniiiantl.o,'.á.mediâii {qiwfti-
rádio,cresce. Ainda'contamos, com ó*. vrónicii: burata\ojef'eol-
da â gentil senhorita, e o poema, meloso e «tiTaSfiuio,' quo
certas vor.es de "babas": espalham para uni reduzido prbíí-
eo tle ouvintes. Uns; ó rádio crescida, beiíi altiiientiidó.efor-
te, jâ conseguiu pelo prestigio áo sen.progresso; trazer pJra'
dentro deles variados nomes que até ¦ bém pouco admlti-f
ríutu a possibilidade âe 

'tiniuif 
,èntraâar sequer, aos scús'.''

estúdios. Genolino Amado". —' uma- 'figura' destacadlmatía
no mundo das letras, è uin veterano, dòs míàrojqnes, muito
embora a principio hão, assinasse us/suas produções. A suo"Biblioteca pelo Ar", nti- Mayrink,, marcou, unia éppcar.,
já agora,1 êle, na Nacionul, (nos entrega diàrlupiçHta, del\'\o-.
cas crônicas da cidade, que. Cesàr Ludelrq, lê.adtnlravelmen-
te. Um valor que tuiHbém a Nacional'teve aoporíuài-judo
de ganluir, foi Raquel de Queiroz, iia programação mátuii-
nádessti emissora; Agora sabemos também qué o jornalista
José Coiuló — diretor: do "Jornal de Letras"— está apre-
sentando às• sexlas-feitas um interessante-, programa ,li*e'''.i-
rio d«i fiíitfi-i flíiitiÀiérto dá Educação. E.ájndu poâempsçoii-
tar com Magalhães Júnior' Qusíàu PeV'cira «iu Siluq, í.it«ii«i
Bèneãelti s outros nomes ou nosso./iíeraíui;(i,;«*«9 çolab~ra'%i
definitlvaihentecúm o rátlio.' O ráâlo cresce, mais forte
dindá, tijiiântlo por isses elementos "e se desfaz âa mobilla
velha; aquela antiga, que ainda acreditU:'ná legenda, com»,
programa * que acha importante .abrir o programa evin o
seu- nome gritado om voz alta/ «..*'•¦ , .:. ,

MAC ARTHUR NO COMANDO DAS

A-H-

:V-Depois da /* NOITE
Marcando grande siicésso tiú "Monte Cario" as írmas

Meirelles, sem diluída.', o' melhor répreSetltaçãp que Portugal
já nós mandou nesses, [últimos--tempos. .—.é Pelo ."Night-And-
Dày" prossegue nmi ",show" de Carnaval}.alegre, movii-içn-
tado* bem montado. — Ó Trio Madrigal (erminou: o con-
trato tio Copacábáiia'e prepára-se parti úma tenipotàda .em
São Paulo.''— Um grande público-àguárâa-yá-chegada, âe
Gino Bechi.'-a .'maior voz dò tõda-'a Itália le que ,çsf(í em Sâo
Paulo, acabando Uma -temporada de absoluto sucesso.. —
Oino Bechi, entretanto, não aoeitpu nejihuma. proposta.. das

, nossas "bailes", uma vez que não -gosta, d/çse: pxxbit, âessa
¦ formo, — Vàmõs ver no dia 7 de julho, Yves Montánâ,.o'pii-

siderado- o maior cantor àePátis, âêsses -últimos dias.,—
[ Ktitharine Dunham pretende levar um ¦ vasto- repertório de'. 

músicas brasileiras para incluir ém nóvóè.'quadrou âo-, seu
< magnífico "bailei". -^ O "baião" estácaâá. «espiais iniMfífj-**
! do os nossos¦'. salões. Pona que algumas cantoras dé[ "Jiolt.es",

\ estejam deturpando, o ritmo brasileiro e"interpretando de'ma-,
i neira tão apressada que so torna impossível qualquer, cria-: *
'• tura humana tiançá-lo. —. No "Inâepenâence- Day" ãua* es- »
! friiias marcadas tio- i' Acápiilco" ;¦ Edu éSüaQa-lia evV.iriJnia
l Lane. — E falaram, :.e:jalaram,.na teabettura da :"Ohç<:-Aí-
í ttsêe" vias, até 6 presente momento, nada Jeito.,-~ Com
i "màricàn ¦ bat"-"oriH" amlncia .a, sua ha.bér,fyr_qii pura breve

úma nova "boné", na Avci\lda Atlântica gue ganhou o n 'me

l de "Flair. — Ò'"Juca's Bár'' cotHihria com Utnygtanâe-.tno-
í vimento, 

"mas cronometrou a sua abertura e ¦fechamento:-

f um cartaz nos avisa: abétto âas' e àsyiO'âa.noitei -r-Vifel-
I lington Botelho merece uma' melhor oportuniãaâe.' -Fazer.
i /iiimorlsmo para as mesas vazias âo "Casablanca" não pnr-

ornçri nenhuma. - A "Embassy" prossegng apresenttiwlo a
1 francesa Jacqueline Rollatitl e com um' público seguro. --

i Vàmòs ter qrandes cartases que jâ (oram contrataâps-em

\ Paris e que'irão aparecendo aos poucos no Copaoabqpa.
¦ 

• V" Fernando LOBO.

¦Hiw». .»«»¦,»¦¦«,¦¦¦¦••¦»¦*¦¦¦>"**¦"*-'

Desembái-cou^a Coréia e já tem; sob suas.^:gJStó™é^ftêS;'£"á
dens navios de guerra ingleses.e australianos, são impedir que os somunistas
postos à disposição dos Estados, Unidos •—-
Nove aviões comunistas abatidos —-, Tremén-
dòs ataques da força aérea americana —-- O

V panorama da situação^ militar
TpQü(0,;29 (INS) --

O generjil Duglas Mc Ar-
thur desembarcou hoje na
Coréia MeridionaI pára as-
sumir pessoalmente o do-
mando 

"das 
forças norte-

americanas e da Coréia do
Sul, que estão combatendo
os invasores norte-corea-
nos. O supremo chefe alio-
do nó extremo Oriente foi
diretamente ao campo de
batalha, ao passo que a
aviação norte-americana in-
tensificada seus '¦ ataques
contra os comunistas.

PEDIU AUTORIZAÇÃO
PARA ENVIAR UMA DIVI-

SÃO DE INFANTARIA
>VASHINGTON, 29 (IN)

— Um porto-voz do Exér-
cito', dos EE. UU. infor-
ma que a companhia militar
recebeu uma informação de
Tóquio no qual o general
Douglas Mc Arthur pede au-
torização para despachar a'primeira divisão de infanta-
ria à Coréia Meridional.

. - a SITUAÇÃO MILITAR
^WASHINGTON, 29 (A; Ei ?¦)

—¦ Segundo mil porta-voz do l)u-
partàinento.dn Dòfesa, a. situa-
çao militar na ConHa se apresen-
tnva nssim, ns 18 horas de ontem
(hor.i do.s listados Unidos): De-
pois da queda de Scoul, as tropas
sul-coreanns ainda não consegui-
rrim Teagrupar-se e nenhum pia-
np: de batalha foi adotado, ou si-
.qííèr-delineado; as tropas sul-co-
rcanas-se. esforçam em limitar n
penetração comunista às margens
dp rio Hnn, ao sul da capital, eo
moral dos soldados sul-coreanos
parer-e. boinj as unidades navais
americanas, encarregadas de pa-
trUlhtir o Estreito de Formosa,
evacuar os americanos da Coréia
e impedir operuções de desem-

assinala liònhuina ¦• prova' de ativi-
dade .soviética, nnVali aérea'1 óu
terrestre .íui- região da .Coréia e
nã.ó: há tariihcm indiçaião dç.qiie
õs.. . coínunlstiw coreanih sejam
alnstcçldos em armas, munições
de guerra ou munições de bòcd
por qualquer. ¦ fonte";' externaj 

',tf

aviação americana .continua 7suas
operaçôen, partindo ,dàs: iuas-ba-
ses:.iaponei-«s, mas çestrV sendo
prejudicada' pelo mau tempo;.e
pela falta de visibilidade qué ,tór-
nam difidl u identificação das
tropas dó, sul e.do'norte corea-
nas; as forças sul-coreunas corts.
tariiim, dè oiiatro dlvisõas. no tò
tal de 45.000 homens, mais ou
menos, contra três .divisões' nor
te-córeanas, bem treinados e dis-
pondo de carros bllhdiidos.

OIGANTESCOS TRANSPORTES
PARTIRAM 'PARA' A CORÉIA

. BASE AÉREA.DE FUKUOKA
Japão,' 29 {United, Press)' — As
primeiras horas desta madrugada
partiram para n Coréia Mèrldio-"
nal gigantescos transportes DaT
kota com grandes qúanlidndfcs dé
armamentos.: e 'munições norte-
americanas para os- coreanos de-!
mocráticos., lnformou-sè que' o,
Q. G. de Mac Arthur está dando
ampla interpretação hs ordens'do
presidente Truman, para que seja
dada toda- a}udti. aérea o naval
possível fc Coréia Meridional..
PROCURANDO IMPEDIR tJUEOS
COMUNISTAS OCUPEM. A BASE

. DE- SUWON •
. BASE AÉREA t)E FUKUOKA.

29- (United f-ress) —.Grande, nú*
mero de caças dc pronulsãp á
jato e bombardeiros norle-árhèrl.
caiiqs partiram às primeiras liO|ras

coreanos se apoderem da Impor
tanto base de Suwon, que é um
dos grandei. objetivos dós invhso-'res.-- . ' '

ORGANIZADA A FORÇA NAVAL'.¦'. 
NORTE-AMERICANA

SÍO FRANCISCO DA CALIF6R-
NIA,"29 (Upited, Press) - Es{á
praticamente organizada ; «., nova
força naval nórte-americaná, ç.apl-
taheiida '. 

por V poderosos porta-
tiviòcs, pára cooperar na proteção
de Honolulu Conín.sé sabe; a es--
quadra norte-umericana !de flOno*
luiu partirá pariroutros.pohtos do
Pacifico' pnrn ;,a' possibilidade de
ler que entrar,eni, combate.1 .'ARMADÓSíÀTE' OS DENTES -'

¦BASE AERÉA DE KUKÜOKA.
Jàpáo, 29 ' ''(UP)- — Numerosos
transportes. que portem para a

.Coréia Meridional saem repletos
de ..soldados .(do" corpo' de comu-
nicações, Mas essas tropas estão
armada» até' oa' dentes e prontas
para combater, se- necessário.
53 UNIDADES SOVIÉTICAS FOR-
MAM A FROTA NAVAL RUSSA

>¦ NO EXTREMO ,ORIENTE
LONDRES, 20 (INS) — O «Dpi-

ly • Extress?- informa hoje que, a
frota dos floviets. nn Extremo
.Oriente está integrada por, 58 uni-
dádes". "-,,'.'.
A DISPOSIÇÃO DOS ESTADOS
UNIDOS A ESQUADRA INGLESA

, LONDREÇ, 29 , (UP) '.— ,0 pri*
meiro ministro Attloe confirmo.--
oficialmente 

' riav •sestão dos Co-
miins,' à tarde 'passada',, què a es-
quadra inglesa foi colocada ,à dis-
posição' dos .EE'. UU. "lia guerra
contra os comunistas da Coréia.
O Sr. Attlee informou ainda que

.seu'governo estuda outras ,medi-
das importantes de apoio aos Es-
tados Unidos, no Extremo Oriente..

TAMBEM AS UNI1'AI)ES
. ¦ AUSTRALIANAS-

CAMBERRA, 29 (INS) — O go"
vêrno da Austrália jèycl-ou hoje
que as unidades da Marinha aus-

traliana destacadas em águas do
Japão tinhím-sido postas à dispo-
sição das Nàçô.es Unidas e do go-
vêrno de Wa!ih{ngtoii.
AS -FORÇAS NAVAIS ALIADAS.
JA' ESTÃO-SOB .0 COMANDO DE

/,'.;; MAC ARTHUR ... ',

LONDRES, 29 .(AFP,)"- As fôr,
ças navais inglesa» onncentradas
em águas japonesas foiam postas
sob o' comando, db general Mac
Arthur,, declarou ;" Attlèe na' Câ-
nlara dpsCòmunV; - ,' . '7'

PILOTOS RUSSOS k\ ¦'¦
GUERRA COREANA

FUKUOKA, Japão, 29
(INS) -T- Aviadores norte*
americanos informam que
os pilotos russos entraram
ha guerra coreana, lutando
ao lado dos > coreanos do
Norte. Salientam tais avia-
dores que aviões russos,

pilotados por russos, bom-
hárüéaram o aerodromo de
Suwon: '
* CRUZARAM- O RIO" EM.'BALSAS - ""

SUWON,' Caréla ;do Sul, ;29
(U.P.) —. As ,primeiras horas
desta'manha as tropas comunis-
tas coreanas conseguiram cru-
zar o rio líanes em balsajs. Póa-
cd depois, 

'os 
comunistas tan,-

liem transportavam seus tahks
*****.**********************'**

OPERAÇÕES
sul.para a margem

coreanas democráticas" retira-
ram-se em ordeiü,. mas ataca-
rão os invasores, na estrada
Seul-Suwori. . , .

O Q.G. dás forças aéreas
norte-americanas esta situado
na região dé Suwon. Paresé;
evidente agqrá que, somente ;is.
fórgàs .aéreas norte-anièricanas,
mediante - ataques maciços, po*
derão deter o avanço comunista
na direção de Suwon..

; BATEU EM RETIRADA
SUWON. 29 . (U.P ) — As

tropas sulistas fugiram em de-
Bordem, atravessando n ria Il-in.
a «íaminho dè 'Suwon, tendo
destruído 

"as 
pontes, depois de

sua ipassagem.. Na margem sul
daquele rio. .reagruparam-se e
reai-maram-se para deter o
avanço comunista. Todavia,
perderam todo o; equipamento
pesado/norte-americano eni sua
retirada de Seul. Se ós comu-
ni?tas romperem as linhas de
defesa naval na margem, sul do
rio Han, terão caminho abero
para Suwon, encontrando npo-
nas a resistência da aviação
norte-americana. '

PONTA DE LANÇA DOS
COMUNISTAS

• SUWON, 29 (U.P-> — Forças
da Coréia do Norte estabelece-
ram uma ponta de lança a'.ra-

As tropas vós do ria Han em direção.àg.

^,******»*»***************^***^M'*'''*M'^**^****
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PROGRAMAS DA RADIO
U O j E

(J.a

PE-

13 00 -A CRÔNICA. DA CIDADE
1,105 - RADIO NOVELA
Kt 35 - GRAVAÇÕES VARIADAS
n.00 - "A NOITE" INTuiiMA -

cdiçâci ¦

17 15:- NOTAS E INFOHMAtÇES
17 30 - RADIO-NOVÉLA
17.45 - QUANDO El.ES E.J.AM

QUENOS
13.00 - CONVERSA ENTRE,' AMIGOS ¦

18.15 - CINE REVISTA
10.25 - DOUTOR' P1LUHNO
1830 - NO MUNDO DA HOLA
13.45 - RADIO'NOVELA
13.00 - HISTÓRIAS DO VOVÔ CA"«.

RADA
19.15 - AVENTURAS 

' DO "ANJO"

13.30 - NOTICIÁRIO DA AGI"*
NACIONAL

M.OO - VIVA A MARINHA
20.25 - REPÓRTER ESSO
JO SO -.; ACONTECEU ASKIM...
21.00 - COMENTÁRIO, POI 1TICO
21.05 - ALMA DO SERTÃO
21.35 - ORQUESTRA MELÓDICA
22 05 - POEMAS SONOROS
22.35 - DISSE ME DISSE
22 40 - ESCOLA DE RITMO
23 55 - REPÓRTER ESSO
23.00 - A RADIO NACIONAL

FORMA '

23.30 - RITMOS DA PANAIR NO AR
«10.15 - BOLETIM DA O. N -,
00,30 - INFORMATIVO DA RADIO

NACIONAL
00.35 - ENCERRAMENTO

A M A
M.SO - ABERTURA - MEIODIAS
07.00 - DESPERTA. bHAML
07 10 - "A MANHA" INFCRMA
(,7 40 - GRAVAÇÕES VARIADAS
CS.00 - REPÓRTER ESSO

1*N*

IN H Ã

08 05 - GRAVAÇÕES VA1I.1ADAS
00,55 - CAFÉ' DA MANHA.
09.00 - O NOSSO PROGRAMA.
10.00 - "A NOITE" INFORMA (l.a edl

çâo) .
10Í15 - GRAVAÇÕES. VAKIADAS
10.30 -'"RADIO NÔVf-LA 

'.'•.' '} ' 
7

11.00 - DUAS MAJ.ESTADES
lí.sa— suPEtí-SÜp\V •:.:;¦,'„'.'. ...
12.00 - MELODIAS CASHMERE 

'BOU.

QUET
12.15 - PROGRAMA VARlAEiO .
12.30 — SHOW .
12.55 - REPÓRTER ESSO ,
13.00 - CRÔNICA DA CIDADE* j 

•'...".

13.05 - RADIO NOVELA 
.'!/'.¦

13.35 - PROGRAMA CESAJl í)t ALEI***'' 
CAR. 

'

17.30 -t RÁDIO NOVELA ...
17.45 - QUANDO.. ELES.; ERAM' .PE-

' 
QUENOS

18.00 - CONVERSA ENTRE AMIGOS
18.13 - CINE REVISTA
18.25 - DOUTOR PHULINO
18.30 - NO MUNDO DA bOLA
18.45 - RÁDIO NOVELA
10.00 - LOJAS 'DE MUSICA R.C.A.
19 15 - AVENTURAS DO "ANJO"

19.30 - NOTICIÁRIO DA AGENH-1
NACIONAL

20 00 - RADIO 
'NOVELA

20.23 - REPÓRTER ESSO
20.30 - P.R.K.-S0
21 00-, COMENTÁRIO POLÍTICO
21 05 - RADIO NOVELA'
21 35 - SORT1DOS DUVISIEN •'

22.05 - CARICATURAS 
'

22 35-TURMA DO SEREN
22 55 - REPÓRTER ESSO'.
23.00 - A • RADIO NAIlONAt IN-

FORMA 
'"¦

23.30 - RITMOS DA PANAIR NÒ AR
00 15 - BOLETIM DA O N.U.,
00 30 - INFORMATIVO DA RADIO

NACIONAL '
00. .15 • - ENCERRAMENTO, •. •

barquç' não entraram ainda em
cóntncto com o inimigo; não se
^Jm\im%\À%às\à%^àm\Jms\*ms\â%ÀÀ%àm\m%À%Á ****#**>! ÉJJAf

A "FUINHA" DO G0RAG1
Lambuzou -a boca, dizendo
que "ia morrer" e a namo-
rada caiu-lhe nos braços...
— A família, aflita, deu o

alarma

•"SP-" '-";'• '^^KW- ' :
•:;:--:::-.- ¦¦; 'iÍÍ-í:-:^*^®^**^^'^:::^-:^^¦i./:: >:.-:. ' ¦ i-: ¦¦ '?ii,^W^Í^^fe;ft.f«Wi "íi? i?'i

O Brasil, um laboratório
d^ raças e culturale raças e

•nova YORIC 29 íAFP) — "O Brasil é um laboratório cie

raca^etullur? cujas experiências se estendem sobre quatro se-

lu os leSs resultados podiam perfeitamente wto de e^mplo «
mitrnt nações" ¦ declarou o professor Ruediger . Bilbon, antropoio

gto aos membros da SocleSade Cultural Batera. „ q 
.

b 
ó professor Bilden, que escreveu, multo sobre 0, Biasil, foi pro

fessor de Antropologia e História da Universidade de Fisk, do City
ColleeeT de Nova York, e do Instituto de Hampton. E diretor do

aSÇ' de Pesquisas da Comissão Novaíorquina contra a Discri,

ralnoâc°onferencista 
foi apresentado pelo Sr. José Garrido Torres,

economisífe diretor do Escritório Comercial do governo brasileiro.
eC°Tprofessor 

Bilden declarou que no quadro geográfico, varta-

do e enorme, que constitui o Brasil, "três principais raças da hu-
manldade- européias, africanamongólica-indlana, se encontram
e^f proporções iguais e em circunstâncias que favorecem sua Igual-

dadDesísr}usaoV 
de: sangue, de valores e de experiências resulta

uma nova e verdadeira nação americana, onde se faz a aclima-

ção e adaptação de povos europeus transplantados para um meio

ÍISloS!or' afirmou que "a nacionalidade brasileira é única
heste Hemisfério e talvez no, mundo, como síntese numa vasta cs-
cala de diferentes elementos¦ étnicos." ¦ , 

¦ .'
O professor atribuiu a maior parte dos progressos realizados

pelo Brasil na expansão das suas fronteiras aos brasileiros que
foram produtos da amalgamação de diversas raças dotadas de qua-
lidades físicas e culturais que coiivinham às necessidades da co-
lônia. Dessa mistura", disse êle, o Brasil criou um tipo que se adap-
tara bem às exigências geográficas e do clima bem como ao de-
senvolvlmento de uma civilização unicamente brasileira. ,

A individualidade e o caráter nacionais brasileiros, acrescentou
o professor Bilden, combinam "a compreensão simpática com a
consideraçâo: generosa e inteligente de personalidades e valores
de outros povos". , „ , . .

O conferencista concluiu dlaendo que "a despeito de todas ai
diferenças regionais, os brasileiros são unidos em primeiro lugar
por um laço firme, mas elástico de tolerância e de humanidade ra-
ciai o cultural."'
********************** *i M4 *******************************

Quartel-General horta-amenca»
no aqui. Noticias aqui chegada»-.'
dizem que o exercito, nortisitç
apoiado peiós soviéticos, trans»
portou numerosos tahqueji aUi^1-,
vês do rio Han. a 25 qullomelroS

¦B oeste de sul,
.(CONTINUA

Q'sÊSÍ¥fetáilflle GópJ
O SESI tem procurado 7^'

senvolver suas atividades 
"«**»'7

heneficio dos trabalhadores ,n||;
Kstado de Goiás, como dé. rtòtf* ;•
nas outras Unidades da' Fedet*»:;
t;ão. Sessenta alunas sé achiiíij
atualmente matriculada^, k ofit..
Curso de Corte e Costura. màfflj*jj
tido pela entidade, em Golàpjaj,

Durante o mês de março Id* '

corrente ano, as diversas *JjPB|
ções' do SESI. em Goiás, ¦ ofirçft -
ceram o seguinte movimento*;;;
Serviço Médico — clinica gerMi
i.05 pessoas atendidas;, pré-nutal,
10: visitas doajiclliaros 7. Sej-"^-x;|
<;o Dentário — extrações, 165; <fl$J;'
turações, 159. Serviço de Assl||
tericia Social — visitas a,*i*i
presas, 17; a domicílios, ,TK«
prosseguimento, de visitas doj,|
miciliares, 15; casos tndlviduaig
atendidos na sede, 15; enoan^\:
nhamentos, 103; famílias nuií í
tricúladcs, 69; providências .dl*^
versas, 23. .' ., '1*7

Tiyj-o»
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CmmiãM0tém

^???????:<Mfr*>:*Mj^
****************************•****»**********+********+*****

Coraci Cathermont

Foi um reboliço, ontem à tar
de, na habitação da Estrada
Caetano Monteiro, 703, em Ni-
terói, no bairro de Pcndotiha.
Gritos, choros, correrias e, lugo
íepòis, uma pessoa aflita pro-
«•urou um telefone. .

Dentro em pouco, uma ambu-
lância.dali removeu um jovem.
Tratava-se do servente da Pre-
feitura de Niterói, Coraci Ca-
termont, de 23 anos, solteiro,
ali residente, que tentara contra
a vida.

Esta foi a primeira versfio
que correu no lugar.

Instantes depois, na Assistên-
cia, foi o caso esclarecido. Tudo
não passara de uma farsa. Co-
VRCÍ havia brigado com a na-
morada. Esta, na ocasião, havia
lhe entregue cartas «5 outros ob-
jetos, e, embora as súplicas do jo-*
vem, recuzara-se à reconciliação.

; Diante da atitude de Marga-
rida dos Santos, a namorada,
Coraci resolveu dramatizar uni
suicídio. Quem sabe? Talvez
desse resultado. A-yuardou a
visita da jovem à sua casa o
dai todo o reboliço, bogo quo
Corácí se apresentou a namo-
rada, tendo numa das mãos o to-
xico, com os lábios enlambur.a-
dos,' a jovem caiu-lho nos bvii-
ços. Era o que o espertalhão
queria.. Não sabia, porém, «,
que o esperava. O pessoal do
casa, nada sabendo, deu o alar-
me. Afinal, mais tarde, o casal,
hem aconchegadinho. saiu da
Assistência, em completo idillo.

^_mm—mmmm^mmmm^^m^m—m-mmmm^mmm.^^„^..__—_^^^.m____  Era o climax...
t*********************************************************v*****M*****************^^

EDITAL
DELEGACIA NO DISTRITO FEDERAL

O DELEGADO REGIONAL DO INSTITUTO P£„AJOSEN*
TAÜORIA E PENSÕES DOS EMPREGADOS EM TKANSPOK-
TES E CARGAS, convida pelo presente edital o Sr. Ângelo La Por-
ta Júnior, procurador de dona Conceição São,Marcos iBranco, a
beneficiaria do • cx-segurado Manoel deJ Sâo Marcos, acom-
parecer a esta Delegacia, à Av. Venezuela n.° 53, Seção de Ha-
billtação, 4.° andar, a fim de tomar conhecimento da decisão lm-
posta em scu requerimento, datado de 11 de ajósto de 1948. O não
comparecimento dentro do prazo legal Importará no arquivamento
dos autos. Distrito Federal. FERNANDO LOBATO DE FARIA —
Delegado Regional,
»******************************»*w»*********)V***********f*

O PEQUENO -;S HE RIFF
vive nova, dramática, descomunal aventura, em

AS TRÊS PEPITÀS DE OURO
Eletrizanlc .Leia o n.° 25 de "0 Pequei.0 §hérifi'?

l.indo álbum de 36 páginas, com os mais emocionantes qua-
drinhos — Cr$ 1,00 — Nas banca* .

ÍLWA nc «Ititè W® \

1 IBfi^lll ÍV11^ uualquer tinta, |
I | l«,J*B gaxa oa gordura i I

!**************************¦ ffff fffffffffW

OS JOGOS DE HOJE DA COPA DO
MUNDO, PELA RADIO NACIONAL

Cobertura de toda a "Taça Jules Rimet", pela
PRE-8 — Hoje, a partir das 14,30 horas, os

três jogos — Boletim em espanhol
respectiva-

NOVAS E LINDAS CASAS NO JARDIM CANDEIÁRIA

Pequena entrada e
Oii:vi:it)

financiamento a 'longo 
prazo

IMBRAr ^'
IMOBILJÂRIAJIASIL

AV. NILO PEÇANHA, 12 - 5. andar — Telefone: 32-9292

4ís^^Ü^*g::
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"O Civilismò eni Minas
— Carvailio Brito '

As evocações da história poli-
tica do país, se revestem sempre

¦dó maior interçsse,,espleClalmen-
te quando dizem respeito a fa-
ses e "campanhas de importância;

, nó desenvolvimento dos costu-
mes.' .'• .;•¦:••, i- ,

Sob'êste ponto de vista, mui-
tas" campanhas que. s0 malogra-
ram quanto às suas .finalidades
imediatas constituíram nn réall-
dade marcos necessários tia'nos-
sa evolução,! exercendo sóbre ós
acontecimentos futuros uma in-
íluência que nunca poderá sftr
subestimada. .

Este é justamente o caso da
Campanha.- Civílista, ./liderada
pelo estadista genial que foi Buy
Bar.bosa, esforço ingente que vi-
sou libertar-nos das mazelas po-
liticas da época, da eleição a bl-
co.. de pena, do predomínio cx-
clusivo do coronel np, interior e

,dos chefetes eleitorais nas clüa-
de3 maiores.

Ruy foi então sem .dúvida o
grande evanKe.Hsador que dea?
pertou a opinião pública para a
melhoria das nossas instituições
e costumes eleitorais, 

"para 
a ne-

cessidade de uma _ política eleva-
da o de amplo dèscórtlnio, i em",
beneficio do pais, acima dos an-'
lagonlsmos e interesses mesqul-,
nnos dè Indivíduos e de grupos.
Dai o 'entusiasmo intenso que
em todo "o 

pais despertou o Civi-
lismó, especialmente no seio dos
elementos mais jovens da época,
muitos dos quais ainda haviam
de, conhecer, o voto secreto, qíia-
se duas decidas depois da morte
do grande Mestre e Apóstolo da
regeneração dos nossos costumes
políticos. . " .

Se, porém, em todo o pais, essa
admirável campanha.- política,
pontllhada dos maravilhosos dis-
cursos e conferências do grando
renovador da nossa vida pollti-
ca, que uma vez mais, dez anos
depois se lançaria a nova cam-
panha evangelizadora, não há
dúvida de que foi em Minas Ge-
rais e especialmente em Belo Ho-
nzonte, então ainda de fundação
recente, que se travou em sua
maior intensidede a luta clvills*
ta de Ruy e seus amigos. Reali-
zaram-se ali comícios memora-
veis, que ficarão para sempre na
história política do pais como
marcos inesquecíveis.

E êsse' grandioso esforço de
Inovação política do Brasil en-
tâo tentado pelo gênio dc Ruy,
empolgando a mocidade e todo.»
oa elementos sãos, idealistas,
progressistas da população mi*
neira, que nos descreve na se-
parata agora publicada pela Ca-
sa de Ruy Barbosa, um dos mais
prestigiosos companheiros da
grande jornada cívica, o Sr. Car-
valho de Brito.

Trata-se de uma conferência,
que êsse antigo e ilustra púlítl-
co e economista fez na Casa de
Ruy Barbosa, reunindo remlnls-
cências da época já longínqua
em que na capital mineira foi
elemento clvillsta dos mais des-
tacados, cujo domicilio pratica-
mente veio a ser o quartel-gene-
ral da Campanha em Minas.

Escrito com o brilho quo o au-
tor sempre soube dar a todos os
seus trabalhos e ensaios de ho-
mem público e jurista do amplo
destaque em nossa vida cultural,
essa contribuição histórica cons-
titul uma monografia preciosa
sobre uma brilhante fase de no?-
so desenvolvimento político, ela-
borada por quem não só esteve
de perto associado aos acontect-
mentos de então, mas foi tam-
bém parte importante nas lutas
que acompanharam a grande
campanha de Ruy. Será desde
agora imprescindível a quem
queira estudar os primórdlos das
grandes conquistas de que ora já
dispomos no âmbito das nossar.
instituições e organização poli*
tica.

MANOEL JOSÉ'
FERNANDES

f 

A família de MANOEL JOSÉ FER-
NANDES comunica aos seus paren-
tes e amigos que, por alma de seu

pranteado esposo,, pai, g e n ro, irmão,
cunhado e tio, mandará celebrar missa de
7. dia, amanhã, sexta-feira, às 11 horas,;
na Igreja da Candelária.

MANOEL JOSÉ'
FERNANDES j

fA 

Diretoria e a Comissão Fiscal da
R. S. Clube Ginástico Português co-
municam aos senhores associados è

suas famílias e aos amigos ds MANOEL'
JOSÉ FERNANOtS, sócio Protetor è Grã-
Cruz, que será realizada sexta-feira, dia
30, às 11 horas, missa de 7." dia por sua
alma, na Igreja da Candelária.

ni&*m
Luiz Alberto

Onlem, a Rádio Nacional trans-
mitiu, de São Paulo, na palavra
de Jorge Curi e Antonio, o jogo
entre o Brasil c a Suiça, cujo
resultado surpreendeu a quantos
voem acompanhando o desenrolar
do IV O.impconnlo Mundial de
Football. Tumbéni o prélio en-
tre a lut-oslavin e México, cm.Por-
to Alefirc, e qitc terminou coni a
vitória do quadro do primeiro
país, foi transmitido, em combi-
nação com n,Rádio Gaúcha.

Hoje, a equipe da PIIE-8. esta-
rá distribuída pelos três campos
onde vão ser realhrulos os jogos
da quarta rodada dn "C.npn «io
Mundo". Assim é que Jorile Curi
estará cm Curitiba transmitindo
Suécia versus Pürnfiuni; Antônio
Cordeiro, no llio, descrevendo lis-
panha contra Chile, e Luiz Allier-
to, dc Belo Horizonte, irradiará «>s
lances do prélio entre os Estados
Unidos c.Inglaterra.

Ademais, Pilar Drumond, César
dc Alencar, Murilo Nery e Bocha
Spigel.. entrarão em atividade, fun-
cionando como comentaristas, rc-

porter c intérpretes,
mente.

Boletim em espanhol
José Vicente Pnyá vem npre_

sentando, diariamente, dus 22,1,5
horas ás 22,50 horas, o "Boletim
da Copa dó Mundo", dirigido aos
paises de língua espanhola e re-
transmitido pela Bádio Carve, do
Uruguai, Bádio Nacional, da Es-
panha, Rádio Bolívia, de La Paz,
o "Onda Popular", da Venezuela.

Todas as partidas do IV Cum-
peonato Mundial serão irradiadas
pela Bádio¦ Nacional, sempre u
partir dns M.ilU horas, e sob o
patrocínio da Cia. Cervejaria
Brahma'.
*********************************

BANCO DO BRASIL S. A
naRTEIRA DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO

AVISO N.° 187
A CARTEIRA DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DO BAN-

CO DO BRASIL S. A., reportando-se ao item 2.° de seu Aviso
n.° 183, de 27 de abril último''— em consonância com o qual "os

pedidos de licença relativos à importação de borracha, natural ou
sintética, e seus artefatos, inclusive pneuináticos e càmaras-de-ar,
isolados ou fazendo parte de vciculos e máquinas, somente serão
acolhidos para exame quando instruídos com parecer favorável da
Comissão Executiva de Defesa da Borracha" — torna público: ¦

1.°) que n prévia consulta dos interessados diretamente à re-
ferida Comissão é obrigatória apenas para as firmas que
apresentam pedidos de licença nesta Capital, sendo fa-
cultativa para o registro de pedidos nas Agências, uma
vez que essas tambem se encarregarão de submetê-los a
Sede, para audiência da Comissão Executiva dc Defesa
da Borracha:

2.u) que os pedidos de licença relativos a máquinas ou vei-.
culos de qualquer espécie equipados com pneumáticos e
câmaras-de-ar deverão especificar: natureza, modelo, tipo
e capacidade do veiculo e quantidade, medida, tipo (de-
senho) e número de lonas dos respectivos pneumáticos;

3.°) qlie. os despachos favoráveis da Comissão Executiva de
Defesa da Borracha são válidos por trinta (30) dias para
apresentação des respectivos pedidos de licença à Car-
teira.

' Rio de Janeiro, 27 de junho de 1950.

ANÁPIO GOMES
A. C. MACHADO JtXIOR

MANOEL JOSÉ'
FERNANDES

*

A Mesa do Conselho Deliberativo!
em seu nome e no dos membros dês*
se órgão da R. S. Clube Ginástico

Português participa aos consócios e ami-
gos de MANOEL JOSÉ FERNANDES, o
inesquecivel Protetor e Grã-Cruz do Clube,
que será rezada missa de 7." dia por sua
¦slma, amanhã, sexta-feira, às 11 horas, na
Igreja da Candelária. il

3ãsp
Wl:

MANOEL JOSÉ'
FERNANDES

f Fábrica de Escovas Distinta e Sa-
nis Ltda, por seus sócios e auxilia-:
res, convida os seus presados ami-

gõs, fregueses e fornecedores para assis-
tirem à missa de 7.° dia que manda rezar
«9elo descanso eterno da alma do seu pran-
teado chefe MANOEL JOSÉ FERNANDES,
amanhã, sexta-feira, dia 30, às 11 horas,
na Igreja da Candelária.

MANOEL J0SE'
FERNANDES

•441

(MISSA DE 7.° DIA)
is Administração da Casa da Santa

Isabel - Rainha tíe Portugal, "Sopa
do Pobre", convida todos os «seus

amigos e cooperadores a assistirem à mis-
sa de 7.° dia qúe manda celebrar por alma
do seu saudoso amigo e Gri^láè Benfeitor
MANOEL JOSÉ FERNANDES, amanhã,
sexta-feira, dia 30, àc 11 horas, na Igreja
da Irmandade do SS. Sacramento da Can-
delária, à Av Presidente Vargas. Agrade-
ce, antecipadamente, o comparecimento

. _____ ,t 

*
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Expressiva solidariedade
do Sindicato dos Estivado-
res com o ministro Pereit a
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QUando o prefeito Mettdés de Moraes' falava aos oficiais Adminis*tratlvos, no Falado Guabanara

ím

m.

iTiiUlós principais na 1.» pâglnat•¦ Confirmando, ó íiüsío noticiário' dfe ahte-ohtem, o prefeito Angêlo''"r Mendes de Moraes, em Seu fa-
binété, há manhã, de hoje, ao r<!-
cübèr nuifidrdsíssinia cómigsfio de
oficiais administrativo» d» Pre'
feitura, acompanhado,! de pessoas
de suas famílias, declarou quc san-
cioharia o projeto riestruturando
aquela carreira. Ao pronunciar es-
sas palavras, a massa do funeio-
iiàllsirio prorrimpeu erti prandés
óVãçõcs aó governador da cidade,
lançatido pétalas do flores sobre
a cabeça do prefeito e enchendo
o salão de honra do Palácio Gua-
nabara com serpentinas.

Encerrou-se dc-sSn mnneira, num
clima de grande aluaria, c onde
também se podiam vih muitas fun-
cionárias municipais cum os olhos
cheios de lágrimas, n campanha
entusiástica o sem desfalci-lhioh-
tos que 0-3 oficiais adr.p.nistrati-
vos da Prefeitura estão manten-
do, há côrca do' trís nnos, no sen-
tido de conseguirem a n.estrutu-' ' rai}S& da classe e u melhora dos
vencimentos. Quem conhece 03
serviços públicos, inclusive o dá
Prefeitura, snbc perfeitamente
qtié nas repartições, de iirrí modo
geral, os encargos burocrático! cs-
cão entregues aoa oficiais admi-
nistrativos.

Repletos os salões do
Palácio Guanabara

Dèsdò cedo acorrcaiji ao Pa-". lácio Guanabara os oficiais admi-
nistrativos, muitos com pessoas' ie suas. família3. listava anuncia-
Ia uma grande manifestação ao

, prefeito Ângelo Mendes rie Mo-
raes, quando lhe seria feito um
apelo para que sancionasse o pro-
jeto, Cerca das 9,30 horas, acom-
panhado dos vercadoies do PSD
s seus àuxilinrcs, q Sr. Telix.
Schmidt e o capitão l.uiz Novais,
D prefeito Ângelo Mondes de Mo-
raes entrou no 'sala» 

rie honra,
serid-a recebido com pétalas de fio-¦ ceS e palmas. Inicialmente falou
J Oficial administrativo Pctrônio
de -Souza, dh Secretaria de Ád-
mlnlstfação.que dirijilu um ape-
:b ao prefeito no sentido de qüè'fizesse justiça, sancidiíaudo O pro-
jeto que beneficiava a classe.
Usou dá pnlaVra om seguida o ve-
reador Levi Neves, lider do PSD: .ia Cümara do Distrito Federal.
Historiou a marcha dn enmpanha
los oficiais administrativos e a
SUtt fase no Legislativo Muniei-
pai. Explicou os motivos pelo3
iuals havia apresentado um subs-
titutiyo, apôs ter consultado o
prefeito, mantendo a reestruturar
jão das letras «J» a «O». Itecor-
dou as palavras rio prefeito, di-zendo qüe os oficiais administra-
tivos eram a espinha dorsal o a

, viga mestra da administração da
Prefeitura. Outro'oficial adminis-- trativo usou da palavra, reiternn-
do em nomó dos seus colegas o
apelo ao general Mendes de Mo-• raes para que saneiomissa o pro-.jéto.
Histeria o prefeito a cam-
panha — Duas mensagens
remetidas aos vereadores

;Até o momento ó ambiente era
.'de expectativa e nervosismo. Osoficiais administrativos olhavam

, fiará ô prefeito com muitas es-
pèranças, uns dizendo quc file
sancionaria o projeto e 

* 
outros,

com algum pessimismo, que o
veto era ainda a solução... Fez-
ss silencio, e o prefeito iniciou
süà oração, chamando os oficiais
administrativos de "meus cola-
boradores'.'. Falava como funeio-
nárló mais graduado.e tinha al-
gurfias considerações a fazer.
Referiu-se à última mensagem,
que Havia remetido, bem como

;à emenda do vereador Levi Ne-
ves. E, de cabeça, foi citando

j os detalhes do projeto aprovado
pelos vereadores, no qual a reeg-

i truturaçãó da carreira dos ofi-
ciais administrativos está assim
colocada: letra J — 700 vagas;
K «*• 450; L •=- 300; M — SOO;
N*- 200; O - 100 vagas. A des-
pesa ahuãl com o quadro de sua
mensagem e da emenda seria de

^7.200.000 cruzeiros. A roestru-
türacão aprovada pelos vereado-
res determinaria a despesa anual'de 124.604.000 cruzeii-os.
Declara, finalmente, o pre-

feito que sancionará
o projeto

Continuou o prefeito historian-
do as marchas e contra-marchas
ém torno dó projeto, dizendo cn-
tfè outras coisas que os vereado-
rês do PSD se haviam batido ar-
doróSaménte pela aprovação do
projeto. Examinara ã situação fl-
nanceira-da Prefeitura, o, como
as disponibilidades eram satisfa-
tórias e a arrecadação subira
isehsivelmente, concluíra favora-
velmente pela Sanção.

Quando o prefeito foz essn de-
-claração, os oficiais administra-
tivos prorrojtiperam ntirtia pran-de manifestação, que durou cer-.
ca de um minuto. Apenas veta-
rá dois artigos, um sobro a efe-
tivnção dos extra numerários com
Cinco anos de serviço, pela süu
inconstitucionalldade e o outro
relativo ap aproveitamento dn

não poderia dar a sua palavra a
respeito, E entre' manifestações
ruidosas, disse, gracejando, que
os oficiais administrativos pode»
riam desdõ' aqüãle momento "áol*
tnr os seus foguetes'' porqüô as
suáa pretensões Seriam atendi'
das.. O projeto será sancionado
pelo prefeito com o Veto de dois
ou três artigos, apenas.

Uma caneta de ouro
ao prefeito

Depois dos discursos: Uma co-
missão 'de oficiais administrativos
fez entrega ao general Ahgeló
Mendes do Moraeá de uma cano-
ta de ouro pára a assinatura do
projeto que havia chegado esta
manhã ao Palácio Guanabara, pro»cedente da Câmara do Distrito
Federal.

Os extranumerários e os
servidores da City

Palestrando depois da màhifcf-
tação com ós oficiais administra-
tivos, adiantou o prefeito do Dis-
trito Federal o seu propósito dèexaminar, com tôdá a simpatia, aíituação dós oficiais administra-
tivos extranumerários, bem eoinóa dos servidores dessa carreira,
lotados ho Departamento doÁguas c Ksgotos, qué pertenciamà antiga City.

Üierá de *$odo*i nos informações destinadas a mostrar, cmsuas sínteses finais, nao apenas quanto* Símos, toas aítída6oitío somos e qsahto valemos.
Para que se alcance êsse objetivo, não pastarão os es'

ri nMtiifaiuui raw'--tiM,'> 255*!-^ « 4eV6Wttient« dos responsáveis dfratós nela ôué«

sidência dá República, recebeu! ""a H? * * osJ»|««*osll de^uem se espete eontribuani
dô Sr. Antônio Resende dé An* conl respostas perfeitas as perguntas que Ines forem apre-sentadas, - '

Desejo, pois, pedir a *3blaboraçSo de todos os brasileiros
. K.uirt.1..*.! HalpÇ» *?st! íMflrééhdimeilto, qne há dé trazer ao pais ines-

- .w-.„„ „»0..mdo « séiis f*„ podei Súbliçõ, mãs também à -.Wpm£ié comércio ft à2.600 associados, vem pelo pre* Industria, bem, como áos demais setOrèf* dk atividade ntf-ctb.»
i,Ü«... ?rot?ÜlaJ y-eh-eritenienft i nW, Informações minuciosas e eiátas, Capaiés dé péráiltirn,utiodedenudr'B i rsri stSLVSmS v^rma^á* *¥no e f h*Luzardo,, atingindo noásò preza" "* *$W àonWstíbmttUtt,^ '.,
do amigo tá muito prê«add caiisó- L • ¦•'* i . í^jL^W10' <!s*0^, -«iert<f:,.dé que o Recensea*cio José Pereira Lira. Leva-no-f' *"entõ Geral de 1950 será mfcls uma demonstração fellí Attoniar«tal atitude faço ohslderar*| qué( em faço dos altos lütélrêísiíS nacionais, isâliemòs éslW.
Sí"di55S!^^hSSn«rt.tóet:,,,,Mo!' nuto* *° vontade, fauttt s6 efiténdltoéntô,:dentro deífeSf t^SS^SSiâ bSttloSiLde ííéSfSÍB W$f& SS ~>

ftlò dé Janeiro, 19 de Junho de 1ÔSÒ. i* '(li.) EuritíòG. Dutra".
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dracie.'< presidente do Sindicato
dós Estivadores desta capital, o
Seguinte telegrama': _,-"O Sindicato^ dói Estivadores
do Rio dc Janeiro, pelosidente abaixo assinado

. pelh
para mirarmos cõtnó, éJíémplo
dignificátito de íflíater e alta
compreensão da devores, Cordiaissaudações, ã) — Aiitõiiio Rèsòn*dè dè Ahdfàdd'*.

NOVENTA E SEIS
SAI.VAt)Otl. 28 — (A, N.) —

Somente no Hospital «Gétúlib
Vargas», desta capital, foram
atendidas 06 pessoas, vitimas das
malfadadas bombas, e dos fogtis
joaninos. As autoridades vão 

"to-
mar severas providências partievitar, de futuro, a venda dê ex-
plosivos.

CARIOCA pertence aos"fans" do cinema e do
rádio

Ciiopá amanhã o corpo
do coronel Cabral Costa.
Pelo "Diique de Caxln-s", elie-

gará amanhã, n esta . capital, o
corpo do coronel do Exército Al-
domaro Cabral Costa; que ficara
cm câmara ardente, na capela doCemitério de São Franeisco Xa-
vier, realizando-sò o seu enterra-
mente no (lia 1.°, às 1G horiis.

"CIDADE PROIBIDA"
NA ESPANHA "

Um monumento de fé cato"
lica o que se realiza —
Contesta a Embaixada da

Espanha o telegrama
do I. N. S.

Reccíièffiós.a seguinte earta do
nosso confrade Roman Escohô-
tado, adido dè Imprérisn dá Eni«
baixada da Espanha:"28 de junho de 1950 — Sr. di-
retor de A NOITE — Préüãdo se-
nhor diretor: — Pertnita-me óue
pnra melhor informação dos Tcl*
toros dè seu prostigioso diário,
acrescente duas palavras do es-
clárccimcntó aó' texto do telegra-
ma do, I. N» S., publicailo thi
seu niímeró <lc 23 do corrente,
sob a suposta construção dè uiria"cidade 

proibida" na Espanha.
O "misterioso" telegrama, (jiie
pode inquietar os leitores, coni-
precuder-sé-á peífcitalnento se se
acrescentar que a chamada "ci-
dade proibida" que "fará parecer
pequenas as maravilhas dó mun-
dò", è o íiiomuftento qüe, eni tíie-
mória das óetitehas de mllhal-tíâ
de espanhóis assassinados peloscomunistas há chahnátlii "zdná
Vermelha" durniilè ós dias dá
giiérra civil, está sendo edifiea-
do nn serra de Gtiadarrama, no
chamado "Vale dós Caldos" não
por iniciativa ftnlca do chefé dó
Eslndó Espattliól, más dc todnj
os espanhóis, c não em Vlrtilde
de uin ácbrdo reciínte, hlals dè
uma resolução do goVorho e daí
Cortes Espahholas, qut já .tciit
áiioB dè existônèln. Ò referido
móíitimcnto, qüè já deve eslnr
com sua construção quase IcHiil-
liada, será coroado, céMnihénte,
coni umn gignntesen èrüz, siht*
bolo da catolicidnde de Espanha
8 dos qüe defenderam coin sua
vida tis vitimas, a cuja memória
a ilial chamada "cidade 

proihí-da" se dedica.
Agrndccendo-líie a publicação

deste esclarecimento, me & mui-
to grato rèitcrar-ihc, senhor di-
retor, o testemunho da minlia
niaior consideração è oferceer-me
atento obrigada» — (assinado)'*-» Roífián Escohotado, adido dè
imprensa da Embaixada da És-
panhá". "¦'¦
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^íl° ordenou providencias no sentido de serem apagadasinscrições que vao afelando os logradouros públicos e que surgem
gpr tpda a cidade nesta époÉa em o.ue se aproximam as elelcôeS
»*£. Tr}ioe- surF.e,n. *ambén*' «o» freqüência, em muros e pa-'sedes de casas particulares, coih dano portanto e igualmente naraHSSu prlvíld0- A foto fno^ra tíM detaIhé «o «Cl to MuK«uando ali em ação, na manhS de hoje, servidores da Prèíeittfr*?encarregados da operação de limoeza
****t************f****************ín**********,**************

A LUTA NA CORÉIA
A BORDO DO AVIAÒ

«.BATAAN» DE MACARTHUR,
29 (U.P.) — O general MaCnr-
thur, herói de Bataan. está em
viagem para os campos de ba»
talha da Coréia Meridional,
acompanhado de outros altos
oficiais de seu Q.G. O aparelho
saiu de Tóquio às 6.10 hórás
(hora de Tóquio).

MaCarthur empreendeu a Via-
gem apesar do conselho mete-
reológlco adverso. O tempo era
chuvoso e a visibilidade pouca.
AlgUns oficiais aconselharam
á MaCarthur a retardar á Vlá-
gem, mas este respondeu séea-
mente: «comén on» (vamo-nos).
MaCarthur tom sido fiel pai*ti-dário da politica de firmésa
para com os comunistas na
Asla. Acredita que não existe
uadá tnáls importante do mundo
do que ÈL expansão do comunis-
mo. Áo abordar o avião,' hoje,
esta manhã me paredia corno
um dia da ultima guerra qüári-do muitos de nós voávamos coh-
trh os japoneses. Estávamos ao
partir algo nervosos. Sem dü-
vida MaCarthur pensava nós
dias da última guerra. A situa-
ção da Coréia é má. Mas não
ó tão difícil como a que Má-
Carthur teve que enfrentar
na 2.» Guerra Mundial. Não
existe à mt>ftor duvida qUe Ma-
Marthur pensa lutar até o. vi-

Os ataques aéreos norte-ante
ricanos começaram a se intdn»sificar hoje e acredlta-só qüecessou o avanço comunista iOS COREANOS MANTBM ASSUAS SUPOSIÇÕES, JSNFREN-

TANDO OS ATAQUES
COMUNISTAS

TAEJON, Coréia do SU1, 29(U.Pi) — Estimulado pela pro-sença e pelos tremendos ataquesda aviação dos EEi UU., bexercito coreano óonsegulü coh*centrar-se e manter todas assuas posições nà rêglãó de Kü-Won.
Os cottuhistab invasòtèa rea-lizam agora desesperados esfor»

Fala-nos, sobre a viagem do Tõüring Cíub. o
presidente dessa entidade

Confoímé têftíos amiíiclado, o eonfôrw asseguradas. EmTouring Clüb dó Brasil. Vtti !*• Roínâ, ós HoSsoé VlàJÜtHéâ se-vár a èféitó, em julho WXlniô, nlb reeebidós, èm aUdlêhftlitumá gfíâflde Exétirsfto-Père-írl- espèeial, pelo SUino Pontífice,naôãó do Afio Sâhto, <íütó ít ce- Pio XII) farão uma peregrina-
São, a pé, ao Vaticano, visitarão'tts quatro basílicas e os moiiu*
rtientós hlstórico3 de que a Ci-dádé EteMa ó iheôttipafâvél-
íüente rióá.
,^ra Pàrís, Lisboa, Madri, áa-lamanóa, SévilHa, Nápoles, tflo-rença, Venelsã, Assis, Milão, etc.ós lioãsos patrlôlds visitarão, de
prefèTêftçla, ós WUsôüsi' as Uni-Veísidadés, ãs eícolas, ós fflotiu*mentos públicos, tudo, enfim,
que fale da história, de oada :ól-dade e da glória de onda tíaíà.Assim, em Paris, hão nos lihtl^taremos a visitar ó Bola dbBoulogno oü a Place de L'Eto!«le: iremos; aos museus do Lou*vre, Carnavallet, de Cluny èdas Golôhias; áo Túmulo doSoldado Desconhefcido e aóArco dó Triunfo, página» ètét*nas da- glória militar da Prahçítié ConhêcôrêMós Malmasion,onde viveu Josêfina de Beíiü*narmais; o Palácio do Versa»lhes, : tantas vezes famóad,Fontainebleaü, etc. a Catedraldé Chartres, os Castelos <Ki
Blois, Chovoróy, Chambord,Langaie, cto. na.França, tám-r>êm serão visitados paios nos*sos excursionistas.

Em.'Jjotügali' haó poderíamosdeixar dé ir ao célebre âántü-í-rio de Nossa f3enhúra de Fátima,
?H? h0J*í Provoca ümà • devó.3âü
i'!líffM! ° sutituósp.cronvèíito
da Batalha, um dos lxióóumèi-itoatiistoricos mais ricóS 'le 

Põrtti-
EhJ ,90il?bra. Com o deu poé-tloo Moftdègó, às réminiScêrteiashistóricas dóS; àhióres de Iné*.de Castro ô: b„;.PÒdi>0| Béléht e
?^nôÜ^fdJ1b^ Jérôriimos,-.. Mi
tocrática, da Europa! Casuaistaó ehcfthtâdófá, e Siiièra com
eo Càátelo de PàUnelá.-.. ela,enfim,- alguns dós lüg-üres ouenó. pais- irmão, déveni -ser vlsKtados pêlos «ôssós èxeurslónis»
St P$B$$Ílm tt Bspànhn
? S. a 6J»a b*-**r • «-âlJitaí. p- ma-jestósó Escüriàí- Ttílèud\&- s"móátedfal dó sôcúío XÍIIí Bár-,
%*^2&ÊP£mL «teífialfiS éuma aa8 cldàdèS inãlsá boniiaí.do mundo; juttte-sé, uiiitíâ,. aSüiça com suas réglõhs pitóri!-»-cas, com as -suas grandes cl-dades (Berna, Lausanne, a tiis-torica Genebra) e ter-se-ão al*(íumas das razões por que anossa Excürsão-Peregrináção doAno Santo está sendo vitoriosa-mente acolhida pelos nossos pa*

— Os navios já esto o lotados?
àitià ,. *?amPana» segue cómseus lugares todos tomados,Restam/ iio «Flórida» ¦ (a sair à!.« de agôstó) alguns lugaresneste momento. A procura é1'orém, superior áos alojamentosde que dispomos. Desse modoquem naò • se inscrever agotaperderá esta ótima oportUnldidado cortueceí alguns dos pátsésmai*) Ilustres dá Eüropá d dègozar as indulgências e bênçãosespirituais do Ano Ranto,

Agradecemos ao gr. jfuveiialMurtlnho Nabró a atenção corri
qüo hos ãtertdóu é ós informes
que nos dera.
ul* l>i <¦-¦ ¦—- ***¦!£* ¦ ¦'¦¦ ¦ -i-l

Dí A 7 DIÍIÜLK0 FROXIMO A PRIMEIBA APURAÇÃO
Grande ansiedade em torno da prime«rrt aptlfarião ¦—¦ 

|""*»''*-*¦ •++*,. 
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Rumo certo pnra a vitória — Em ativlducle os "coman* Atenção para e$lt aviso j
dos eleitorais7' das dísputdntes — Uma sugestão Interes- ü^M «' 

'm^.mi.m 
.

santè •'«— À qué estabelecimento pertencerá a ''ftainha candidatas e evitar 
""xpioríM

d6 Comcrdo"? — ProcesBt» inteligente para o preenchi*
menlo das cédulas—-Um aviso

'%:" y- > 
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Sr. Juvenal Müítlnln» Nobre
laboraçáo iécnlca de suà conuê*nere da Françai Os nóssoj» pa-tricios sairão, dô Rio, a .bordodos paquetes «Campana» (3 de
iulho) e «Flórida» (1 de agosto*-,íimbos da Sócletè Gònérale ueTransports Maritimes à Vapeur,Sobre essa interessante inicia'tivo, tivemos ensojo de ouvli- oSr. Juvenal Murtinho Nobre;
presidente daquela veterana ms-titüiçâó nacional dé turismo.Eis^ que nos disse o distinto
gentleman patrício:— Estamos realmente, ulti-mando ós preparativos para anossa grande Excursão-Peregri-
r.açãó do Aiid Satitô ürii quê tt>mam parte, dezenas de famíliasdo Rió, Sâò Pâülo, B-jMla, Mi-nas Gerais, Rio Grande do guio outras unidades federativas.
Og excelentes navios de que ais*
pomos e à prèdlosa cooperaçãotécnica de nossa Congênere, dTouring Club de França, pfer-mitem-nos ofel'ècer ' aos nossos
patrícios uma excurnão exoe-lente, quer peió itinerário ado-tãdo, quer pelas condições dó
**************************++H

DESCOBRIU A SOLDA
DO ALUMÍNIO

espécie, Miguel chegou fl-
nalmente ao resultado de sol-
dar 0 alumínio e suas ligas
lèvfes. iPelO que sè Sabe, .éêsté o primeiro caso em todo
o mundo. Miguel jà paten-teou séu invento, Iniciando a
produção de sua nova solda,
que Venderá a 40 cruzeiros 0
quilo.

Miguel Ahtrelo Santos feiuma prova para a reporta*
gem, soldando um pedaço déalumínio, quc foi levado entseguida ao fogo, tendo a sol*da resistido a mais alta tem*
peratura.

O inventor diz qüe agoraa*, donas dè casa poderãoaproveitar suas peçaii dé alu*mínlo consideradas Imprestá-veis.

Êls ürtia cómereiárla ent pléfiá atividade. A fôtó «68 mostra, numflagrante bastante expressivo, a senhorita Lila téa Lemes, éntré-
gue às suas ocupações ha easa "Catalina Esportes". E uma dasmttls novas candidatas ao titulo de '.• Rainha,do Comércio'* e, tam-

bem, unia das mnis fortes
Na nossa

Cinema? Leia CARÍ0CÀ
í*************************t*****t*****t^

mr

... edição do ontem,
houve um ligeiro equívoco coin
relação à data da primeira apu-ração do grande concurso cia
Empresa A NOITE. Menciona-
mos a data certa no corpo dd ho-
ticiárió, enquanto nos sub-titulüs
antecipamo-la, confundindo a
reunião da comissão com â dá
contagem dos votos, A data óer-
ta è já fixada*para'a primeiraapuração é a de 7 do julho pró-ximo. Portanto, para êsse dia,
às Í7,80 hòrás, estão convocados
todos os interessados na compe-
tiçuoi candidatas, representantes
das casas comerciais e demais
animadores dò prélio paia a pri-meira apuração, que ro realizará
hà redação de A NOITE *-'3."
andar, do arranha-céu da Praça
Mauá. Reina grâhdo ansiedade
èm torno da contagem dos pri-melros votos e os resultados daconferência. Os húiüeros fixa-rão o ponto de partida de cada
üma das, candidatas já irisfcri-
tas, pondo a descoberto u cplo-cação das dlsputahteâ do renhi-
do prêllò e, por cónsogüiiite, prd»-porèlonahdó diretrizes üeguras
áos animadores cio concurso eaõs «comandos eleitorais» dàs
pretendentes ao ambicionado ti-tulo dè «Rainha do Comércio».
Uma sugestão interessante

A comissão encarregada doconcurso da «Rninha dò Comer-cio» aceita qualquer sugestão
que resulta favorável aos objeti-Vós da competição lançada p->laEmiirêsa A NOITE através doa«eus órgãos do divulgação jorna-Jistlcá, ilustrada e radiofônica.
Unia dès^aà sugestões, apresen-tada por carta por üm leitor anõ-hitiio, sórá estudada pèía comis-sâó. fi a Seí-uinte: realizar üm'concurso à parte, eom um bom
prêmio ao vencedor, a quemacertar ébni d honio dó cstábék-Cimento comercial que tora én»We as silas funcionárias a «ftai-nha do Comércio». íi Uma suges-tão interessante qüe o represen-
tahtè de A NOlTE recebeu e vaisubmeter à consideração dosseus colegas dè «A Noite Ilustra-dâ», «A Manhã», «Rádio Nacio-nal», «Carioca» o «Figurir.o» qttaintegram a comissão dii-otòrã dó«•ande concurso da Ehiprêsa ANOITE. Caâti Seja áèèita pjaini-caremos, todos os dias, a relaçãod&6 Casas Colnerciais arroladas

********************4

ao Concurso pela inscrição da?
candidatas, dâiidô margem ft
que âè apdftte em qual delas se
.instalará a «royal home» dá fü-
tura majestade. '

0 pfeenchimônto ct-òs
cupões

Alguns estabelecimento.-? estão
seguindo uma boa norma- para
garantir a Vitória dá respectiva
fündióharlá e, desta forma, tam-
bém, a citação destacada do seu
nome _ho trancorrer da competi-
ção: ç â dè solicitar aos seus
próprios ciiéiites o preehchlmen-tó, em pleno balcão e no sto da
compra, da cédula da suu candi-
data. fi uma iniciativa quá deve-
ria ésteiider-só' áós demais esta-;beleolméHtoS'arrolados áo con-1 curso, da- Empresa À-• NOITE,
desde que Soihehte Vantagens re*.
sultaria da sua prática, pois,
qüahdo mais hão feèja, é um ex-
celente meio para estreitar ás rn-
laçõos. entro as casas comerciais
e seus «habitues».

CARIOCA pertence aós"fans" do cinema e âo
rádio ¦''

.... tória final. Ele pensa estar ha
pêSsoalfda antiga City. Elogiou ! Curéa Meridional apenas 2 dtáS.
novamente os oficiais ndminis
tratlvos, dizendo que fies meré-
dam sei amparados, pois constl-
tülam a espinho dorsal da má-
quina administrativa du Prefei-
tura. Referiu-se nos trabalhos da
bancada do PSD, dizendo que
durnnto alguns dias deixara de
receber em rou gabinete o lider
Tjèví Neves e o Sr. Gama Filho,
porque sabia que o assunto a
ser tratado seria o caso dos ofi-
ciais administrativos, mas até
«queló momento não tinha os es-
tudos financeiros concluídos e

pelo menos nesta viagem.
NOVE AVIÕES CÓMI>NÍSTAS¦DERRUBADOS

WASHINGTON, 2S) (U P.)— Até a tardo de ontem á ha-
viam sido abatidos í> avióès co-
munlstas coreanos do tipo
»Yak» Russo. As tropáa cohiü-
riistas, apesar de desesperadas

i entativas, continuam detidas um
Su-VVon, dè vital Importância
para o defesa da Coréa Meridló-
nal os comunistas inVásores
contam com mais do cem tanlis
de tipo Russo.

Máxima: 24.5 — Minimn: 14.9Serviço dé Meteorologia — FrtVI»
ços para avançar além do ríó áIó liT,a ° J|?rl«,,° d»* " hofasY*-- ae noje, ate bt. 14 horas Je

. amanhã
TEMPO — liorti, aumento tíenebulosidade,
TEMPERATURA - Em elcVa<

«a.
VENTOS **« Dc norte

frescos.
»i>Nj^

a este,

-*» i3lnt, mas... de qualquer maneira
prfcvina-se desde jâ, adquirindo
uma sombrinlui ou guarda-chuvadá Inigualável marèa CAVACAS,

Han, dé vital importância pataas operações bélicas. Todos dsntaqües comühistàá são repeli*dos. Espera-se que a sorte dabatalha modifique-se por dóm-
pieto, agora.
JA LUTAM COM ARMAM SM*TOS AMERICANOS

TEJON, Coréia do Sül, 29(U.P,) — AnUncla-so qüé ástropas coreanas já éàtão Iüttin*do com armamentos atnêrleáiióSè começaram a avánijáf paraassumir a iniciativa dàs opera-
çõfes fcohtra ós comühiSlàs iriVIl.'-sores.'
PARALISADAS AO- LONGODE TODA A FRENTE DE

BATALHA
TAEJON, Coréia do Sul, 20(U.P.) — As forças comunistas

Coreanas já éstao Paralisadas
áó longo de toda a frente debuthlha, segundo se anuncia, vloti mensagem âõ Congresso N'ti'*As tropas coreanas do Sül fnàn- Ciorinl, süblnétctido-llic á aprnVíi-tem-se firmes em suas posições çao, ns notas tt'ócn(las em 12 deapesar dos constantes assaltos dé mnlo do corrente ânb entre ódos comünlstao sendo apoiadas Ministério das Relações' Rxterlu»pela aviação dós Estados Uni- fés é a Legação da Auslrin tir»

Telefone para o CARIOCA
REPÓRTER: 43-3349

IÜfSg0^

0 intercâmbio comercial do
Brasi! com a Argentina
O presidente da República eii-

dos

CARIOCA pertence ans
"fans" do cinema e do

rádio

Rio de Janeiro, p.irú conclusão
de um Ajuste.dc troca de merca-
dnrias, destiriadó a ''rtócmnlizai
e desenvolver o Intercâmbio ca
mcrcial entre o Brasil c a
tria"

\ 
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Prosseg^m os inquéritos
administrativos e criminal

sobre o caso D.E.P.
Ouvidas mais de cem pes-
soas — 0 delegado Paula
Pinto não almoçou com o

vereador Gama Filho''
Foi noticiado ontem, por Um

vespertino, ter havido um almoço
de conciliação entre o vereador
Gama Filho o o delegado Paula
Pinto, titular da D.E.P., os
quais , haviam assentado nesse
ágape-ha residência dè um ami-
go comum as õrifintaçes a se-
guir no inquérito criminal queestá sendo feito por determina»
ção do general Lima Câmara, haDelegacia de. Vigilância, pelo ti-filiar desta especializada, Sr.Brandão Filho.

A nossa reportâgèni, apurou.

çoè» ,e a Interferência tndevil dade, terceiros «o gi»an(*Bconeureo da Empresa A NOITB, publicamos novamente ãseguinte advertênoia:

-SOSilS** 6dtii><>WH6 do
çahdidatàs, Sôb qualquer óve-texto, nâó poderá ser faltesenão através dos óraaòâ mtrôclnadores do co«curlfl0«^IJhà do Comércio" ÂNOITE «A ManhS», «A NoUeIlustrada». tCarloça», m*?riflo!*, e Rádio Nacionn!

, Fazemos essa adv-ytênclr,
SÜ5 V?,°,B ,sido lnf"««ados;

. qué, teléfonicaniente, e «tt,nome de «A Noite Ilustrada,uma «Organização de OuUÍ,ra íjBlca» tem feito rhamà.dàs docandidátas para testei.que natj figuram absolutamêr
, ta nas bases do concurso e

pela Comissão encarregadadp mesmo Fica pois devida- -mente esclarecido que «Cha '
™?<*»8 de candidatas eõ ecráf, itéItoe através daí publlcaçâe ¦acima referidas, ou' erttilô; Zloa membros da Comissão mcarregada do eóficurso Z tsão iika Labarthe hãlÁ
Teixeira e A. Eufno Ju. fi

i-*-*-+*,¦» m . ... .„, ,..m.mm^^,.m^^I** r^rsmf.  T***_

Doada à Mitra a capela de
N. S. das Graças

A Fábrica Nacional de Motoradoou à Mltra Diocesana de Pct/,Úr^il.rÇa,,È,a N08!)a Senhor,das Graças que construiu nm-torenos de sua propriedade, nÕ
S-ií,-4» ™?ív,a..'1u*? m ost2aCUpital àquela eldade serranapara assistência espiritual £seus empregados è das numeroáas famílias que ali já â0 adeT«ln..cohBÜtuindo uma |ioPüffetíe cerca de Cinco mil pessoasA doaçlo Consistiu na can iasl o na área do terreno?Sem

Cinema? Leia CAfclÔCA
t********************************************t^^*tttMf*f,

foi também óónstrülda a resldôn
Êpâ °sâcerdote ««•¦«

O ato da transmissão teve Iu»gar nesta capital, entre o englnheiro Benjamim do Monte, qUBfez a entrega em nome da fabri"
dacU,bn-'°fD- ""»•"« Pcdmda Cunha Cintra, quo reoebeu eranome (ia Mitra Diocesana da 11trópohs sendo assistido por Zda a diretoria daquela organl a

A marteladas na^a
m P A 1.' H A O I N Kmartelada. Perdendo os seniitw.rolou, derrubando a cadeira. Dis*so. se aproveitou o covarde agres*sèr, para, com outros golpes, renbent:n--lhe o crânio, A seguir fu*giu. Empregador da casa. alarma-dos com o barulho, acorreram,

,ia encontrando Samuel ôsVallido*se .cm Sángiie. A vitima foi le-vada áo Poslo Central de Asiis-túncin e Internada, ém eslado de-sesperndor, no Hospital de Pron-to Socorro.
Apfcsèntaya o negocianle fralu-ra do crânio com afundamento.aieill do outros ferimentos. Iam-bem de natureza grave. Dn ocorrido-teve conlieciinenlo o comissário(lastan do Nascimento, de ser-viço no 16.o distritj policial, que101 an local, fumando tmlas a*

providencias de sun alçada. Oimu-lelo dc qu? o Criminoso sjutilizou foi apreendido, estando
a autoridade cm diligências parua brevo canturu rió agressor.

_0 negociante Samuel Gortner,
nao resistindo h gravidade do»?
ferimentos recebidos, veio a fá»leeer hs 11,36 horas,
•***********************i*tH

no entretanto, que carece de fun-damento tal notícia.
Não liouVe alhioçó nenhum e

hem trataram disso até agora,em outro qualquer local, os Sra.Paula Plntó é ó Vereador Gama.Filho.
O inquérito administrativo sé-bro a direção dò Sr. César fiar*cçz, prossegue, tendo já Sido ou-vidas mais de cem. pessoa, Cuti»forme apuramos. O que onfor»m&ram essas pessoas à polícia,ósta em segredo e somente viráa publicidade quando o Sr. CésarGârccz apresentar o seu relato-

rio.

0 P. S. T. COM 0 SENHOR CRISTIANO
_*. C O N T I N (t A (; * u^UA |.« PAGINA

Scto ISÊim hV,ia h«à óóntingèncla de tomar tuna flellbc*
éandò fkaMtá «lrtehÍe í,âo büscavii basc ™ Minas. E éüpll-
aHancaPcom o TmqM' 1**, A]süls mt?hiclr)iOS mineiros, o P.R. fez
nc Psn t»n,,fY;^-N" e de nenh«ma forma SeüS elbltotés votariam
alsuma seus Sn°0miina.St íez allan«a com ° P's°' " dc formaaiguma seus adeptos votariam com a ü.D.N.
nètii Mm a nffí-PS' no &&$. «tadual. o P.R. não conta
e o PR taJh'Pm rneni com o, ^-S-D- Ambos têm seus candidatei,
adVêSldnfetàhlos! ' M "Ça da SUCeàsâ0 mineira' * trés sia

fhdTnnVi50'^' Siüf™?™*»? "acionai, 6 P.R. está sè In-

Enotntnd,tÍí,Ííl<;0rtÍPatibiliisa,?ôès estaduais
gove?Z estaduais 

"nnP^6"1^8 de èe aiteíaí a ^o^nm don
deixar seusTargoè a fim d^ ^sJovemâ6m mWm*U paia
Pará e Pernambuco são ¦,ntiddelfm C««*«»W * «éhàtôriá. Os dó
e Espirito SmTvlrTeVTJe-°ert0S' e os de Goiás' Mat0 Gro55°
de Estado que leSalSk SSí^S? mes"*° ca™^°- Os secretáflcr
tanto n^esfera fèüèínl&f^ °,cktJ° *iara ài^mt caddri'3
o dé Minas deputadol ffeií a^LfeÂ6 n*Fertse^ Os da Bania
Tiradentes, e M vfiSf nffif! ' v?lvéfâ0- a'»da ágbfá áo Paláciote». ísoo vitá alterar as bancadas daqueles Estados.A nova direção da U D N
levoí^VSo^lS^WÍ ~ 6Sta nâ0 d'e car«er ^ "
que é oo governo do^sUn^*,,? dIreçâo da Ü'D-N" «MldfctQB. I., ao Sr Oailoii Briga ' Passand°-a. "»» ftôlte, m A.

SÍSa "O113 UMA CANTÕÍtA BRASILEIRA NA ITALIA Mií».

( rubinl. A fo(õ qüe acompanha esta nota 
"da 

aSiaS o ?"!"AÚ4 H-tfMjL móni-mtôs antes 
Pde 

tff&^WX^'^tefta Portôglese", acompanhaÜA dó hiaéstro limilio ílcró

do

A convenção do P, S T
Éoclal SSUUía" "aiáu» 

^tócfto Nacional do .Cristiano MífflSniSffi*ÍíHL^;Í,l ò6ndiciat«« do bt.
Jâ enviaram credenciais h«S íà fe^^- Até o momc.ito,
tados do Brasil, menos n ftia XeWÍ* WM* de todos os fo-
«o do Amapá. ° Rl° 0rallde d0 SU1. Paraíba, e o Tcrrltó»

^WíA*^Wo 
«eliadór Vitorino Freire, pr,-tado por um dòs cohvetir5X2?* «, Sn ,Cl,Í8lia"0 Machado apresen-«nhvenclonals. hóoSdo* uL p/eselltBS' ^íocedida á votação, Cl=!»ado. a ouem farão a cóm HLÍ,esidê,lcla do Sr* Cristiano Ma-

no Palácio Mradento fflnrtr. t!all.ía** ân'anha' às 21 hoW'torino Perèire, eE sKBn*40S tr?balhos falará o senador Vi-ciai Trabalhista. -A w^r -fwf ?-antado ° hlno do Par«do So.« seguir discursarão o deputado Altamlrudó M-

e logo após. será canta,1 * seguir discun
(CONTINUA NA 12." CAGINA)



A ^^TO^->^*ad^^eJ^^^^^"^*&gJE^
.: Esla;- Chegando..a seu término, a Temporada*.da- Arte-'l-lacio.

nal, Instituída em caráter definitivo,-desde', o -"ano V*-*do í *?£',;ásao en usiasmo com que o çeheral. Metidos,de Morais Tire-
falto do Distrito Federal, encara o futurbI dá?rhúslca hcl BrasilTratam.o-Ko da med.ida destinada 4-tórifiáçK arttstfs ntcirnais, analisamos, pom severidade, as falhai;'decorridas dvran*
t,..os ospetáculps. ,e .concertos;. Não deixamos, entretanto, do -re-
conhecer as, esforços .despendidos pela Comissão Artística -e" Cul*jurai- de.nosso principal teatro, no sentido, de oferecer"ao¦' pübll,co realizações a- altura da responsabllldádtf. qüé cabia a cada
um de seus membros, Por mais de uma vez, tivemos ocasião de
nos cirlglr a alguns,deles, pára- alvltràr sõbré' pontos em qúe
divergíamos', sempre .encontrando compreensão «s espirito deTho*
nestidade artif-tica.. Ultimamente,.'doii* dentre.,eles foram súbs-
tímidos- por Gastno.de, Carvalho e Silvio . Piergjll.. O primeiro 

'
r.onstltui valor; dos-niais,eficiente, no jornalismo,"desde à época
áurea de "0;Pms".. Sempre multo ligado" às coisas do arte > ao-
tado de excelente cultura generalizada,7'riSó temos dúvida - qué
jun colaboração.se vá fazer.sentir, esclarecida* justa. ; - ;-.--:

Silvio Piergili, desde que chegou ao Brasil, tem-estado .ligado
pelas mnis diversas funções, ào Teatro. Municipal, séndó; assim,
conhecedor de todos oS problemas qué o enVolVém. Foi em t!»13
qu» fez ali suá primeira apresentação, há' qualidade de maestro
substituto de' Marlnuzzt, dur.ante uma-temporada oficial: "Até-o

ano tle 1M8,. atuou, também, como maestro de .cqros.PoucõiTials
tarde radicava-se'de,fi,nitiyan)ente entre, nós, assumindo a dire*
çío.de. unia escola dè canto¦ e- coros, iristitíiida'por-Walter.Moc-
chi o qual, em. anos sucessivos, trouxe-nos companhias líricas,
cotino empresário. Já naquele tempo f òráni • oonseguldas algumas
realizado'"*' <-"* elevado valor estético, > na -Interpretação de artis-
tas nacionais. Mais tarde,, tornou-se; o responsável,:pelií'. organi*
zaçâo de várias temporadas oficiais^ havendo contribuído' para
»¦ forniação dos corpos estáveis dó Municipal.

Tudo, portanto, indica que, no ano vindouro, se firmem os 'fà-

tores positivos dos artistas nacionais, uma vez que d destino
dos mesmos se acha apoiado, cada vt-2 mais, em elementos Co-
nhecedores do assunto...

Nq Centro dos Detetives Federais!
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Empossada a primeira diretoria da nova entí-
dade - Presentes altas autoridades — lntegri-
dade, honra, lealdade — Ura lema que define
os méritos de cada unidade na formação dg
um agrupamento de profissionais do mesmo

.---—¦r. Òs propósitos da nova associação
[¦'yy^-y '. de classe ;?v ¦¦>:.:'," ''•".-''' ¦"'.:'<¦"

<7jH| H^ "*^Hf E -." ' A Étev, ^^Ertftti"

-"¦¦¦'¦*'^^^^~B*i~i~mm'.,:-..,.. *w^B^^i~nSmK^^mmmw-% ¦-•:.?,a*. .*Vv--:-!^;':'.---.-;-.;^

Está no Rio o maestrp
Cuido Santorsola.'..''".''.'

Está no Rin, para onde viajou
nor um Bandeirante dá Panair do
Brasil da linha mineira, 'proce-

dente de Belo Horizonte, o mães*
tio Guido SahtorsoLv antigo re-
<enle da .Sociedade Oficial- e Di-
fusion Radio Electrica (SODRE)
d «iue, ultimamente, se"encontra
ii frente da'Orquestra Sinfônica
dc Minas Gerais.'
A próxima temporada dq

"Carosello Napolétano".
Jã está de viagem para o Br.a-

sil o famoso con.i :nto teatral
"Caroscllo--., Napolétano", que no
Teatro Rcplnilica ralizará urria
temporada fadada a grande su-
cesso, 0 público assim,, tomará
contado com um gênero dc és-
pctáculo teatral absolutamente
nt***************************

ATROPELAMENTO
Na madrugada de hoje, ao

tentar atravessar-a roa da Ca-
rioca, em frente no numero 12,
o comerciário Antar Alves .ie
Oliveira, casado, da 60 ar.os,
morador na rua Marutá. n." 243,
na estação de Acari, foi colhido
pilo auto de aluguel chapa¦•73-73, cujo motorista .fugiu,
imprimindo maior velocidade-ao
veiculo. A vitima sofreu contu-
soes e escoriações generalizadas
sendo medicado no Posto Cen-
Irai dc Assistência, retirandq-te
a seguir. Compareceu ao local
o R.P. 41, chefiado pelo d^te-
tive Besr,a qua comunicou o
«corrido ao comissário Ancora
dá Luz. de serviço no 8." distrito
policial';

l palavra oficial sobre
o caso de areia

[Títulos principal* na f.T paginei
JOÃO PESSOA, 29 — (Asa-

press) — Tendo ouvido ontem o
Sr. Cunha Lima, prefeito de
Areia, procuramos hoje o Sr..
Dr. P.amilfo Cunha, chefe de Po-
licia, sóbre as ocorrências verifi-,
cadas em Areia. Dlsse.-hos; êle jã
estar apurado, que as :vitimas,
partidárias da. Aliança. Eepubii-
cana, colavam cartazes rm um
muro, com propaganda, do depu-
Udó Ã'1'gèmirp Figueiredo, n-t
madrugada, do dia em que o Sr.
senador José Américo ia realizar
'i comício naquela cidade. Foram
então interpelados por elementos
amertcahistási com estos pala-
Vras: — «Hoje somente ce pra-
çam retratos aqui se forem do
senador José Américo:». Retor-
qulram que todos os direitos,
eiarn iguais e recíprocos. Foi
quando Orlando. Minervino c
rijalma. Batistn, ambos «lemen*
tos- exaltados da Coligaçã-.,. afãs-
taram-se das vitimas, voltando
com um grupo de corcaíjdfí 20 ho
mens armados, ficando à dis-
tánçia de poucos metros, abriga*
dos pela sombra e como dali ob*
servnsse.ni que os aliancistáa
continuavam a afixar cartazes,
fizeram disparos contra, os mei?-
mos que não possuíam qualquer
arma, Matlas Venancio foi atin-
sido nos costas caindo.morto,, da'
caçada a que subirá pára pregar
os retratos dos candiij.itQs do seu
partido, ferindo . gravemente
Kmidio Inocèncio que ficou prós-
trado no local, esvaindo-se em
sangue. Ficou constatado queíot
feita uma descarga .de' 12 tiros
contra as vitimas, tendo os cri-
mlnosos em seguida abandonado
o local indo asilar-se num arma-
rem de compra do.agave da fir-
ma. João Minervino, do 

' 
qual ê

trerente Orlando Minervino. No
decorrer do processo há teste-
TOunhas que afirmem ter sido a
emboscada preparada dentro do
re.feiido estabelecimento, um
pouco antes da execução do et!-'
me. Orlando Minervino o'D.jf>l-
ma Batista fugiram logo depois
do úovidos no inquérito policial,
protegidos por elementos seu?
correligionários. A policia, par

R. K.7 ;,
novo. Destinado ao- grande pú-
biico,.o "Caroscllo'.' 

pode bem ser,
lido por unia revista .musical.
Mas uma revista de caráter dife-
rente, em que.se aliam a óperacó-
mica, o bailei, c melodrama, a
pantomlma, num todo rico dt co*
lo.rido'-,e de expressividade. O Cxi-
to alcançado por esse espetáculo
na Itália, em Londres e em Nova
York,. fazem prever, no Brasil,
igual sucesso para a companhia
«rue Ettore Glannina, organizou e
dirige. :;¦,-.¦
Marian Anderson na tem-

porada
A Temporada Oficial de 195(1,

que se vem caracterizando pela
apresentação de insistas de pri-
meira categoria, ganhará extraor-
dinário fúlSpr com a vinda do ícé-
lebre conlrallo Marian Anderson
contratada pela 'Empresa X. .Vig'
gíoni, para uma.série de.recitais
no Municipal. ,.

A" eminente cantora,- que è uma
figura particularmente distinguida
no terreno da arte cainerlstica,
dará'seu:.primeiro recital no pró*
ximo dia 6, sexta-feira, às 21
horas.

Ingressos à venda na bilhete-
ria, a partir de hoje.
O 2." recital de Firkusny

Mais • uma vez, em seu recital
de ontem, demonstrou Firkusny
estar à altura dos const/pradores
elogios quo lhe têm dirigido' os
críticos mais autorizados, como o
do "Times" de Londres, «rue pu*
blicou: "Firkusny é um mestre
completo da técnica. Sua .sono*
ridade ampla e cristalina dá cx*
ecpcional pureza às ohras inter*
preladas". ' '

Por sua vez, o compositor Jac*
quês lbert escreveu cm "L'In-
Iransigeanl". "Firltusny deve ser
considerado como um dos virluo-
ses mais brilhante c completos de
sua geração",

famoso pianista tcheco darí,
seu segundo recital na Temporada
Oficial da Prefeitura, amanhã,
sexta-feira, às 17 horas. O pro-
grama é o seguinte:

— Mozart -— "Fantasia em
dó menor" (K. 4-75). Mozart —"Sonata em dó menor" dv. 457).
II — "I).in-!.'i do hando dr Davi",
op.fi. 111 ¦— Martinu—• "Fanta-
siá e rondo". Mignone — "Mi*
nueto-samba". Chopin — "Polo-
nai.ie em dó menor", oo. 40 ml-
mero 2. "Dois Estudos", op. 10
n.'1 2 e 1 "Noturno cm si
maior", op • 62, e " Balada n." 3.
cm lã behml maior", op. 47.

Ingressos à ' 
venda 

'na 
bilhete

ria do Municipal. ¦

Em visita ao Brasil um
professor da Faculdade
de Ciências Médicas do

Paraguai
Encontra-se liá dias nesta ca-

pitai, o Cr. •Vicente Chase 
'Sosa,

professor de Ginecologia üá' Pa-
culdade de Ciências Médicas de
Assunção, e presidente dn Socle-
dade 1'araguaia tle Ginecologia c
obstetrícia.-

Interessado nós, progressos du
ciência medica brasileira, o pro-'
fessor Chase Sosa leiii visitado
diversas instituições universitá-
rias e-cientificas do Rio «le ¦• Ja*
neiro, • recolhendo, impressões . e
estreitando vínculos de amizade,
e de Intercâmbio cientifico.

Na manhã'd-a ontem, especial-
mente convidado,- esleve o pro-
fo.isor Gliase Sosa no Hospital
Moncorvo ¦ Filho, onde assistiu a
uma delicada' intervenção cimr-
gioa praticada pelo professor Ai-
naido tle Morais.

Telefone para o CARIOCA
w REPÓRTER: 43-3349

Renunciou o gabinete
boliviano

A *»,iiui'.>, ,,«-, ,
evitar .qúe sèVçompllçãs.sp a .si-1 sidente TJiTíolagoitia aoeltou a
"isção com a chegada do sena-
dor José Américo, mandou pro-
':««ler ao enterramento Oe'. Ma-
tias- no mnior sigilo. O Br. Ra-
nulfo Cunha, chefe de Policia,
declarou-nos .ainda.- que foram
identificados diversos vigias dn
Mercado Central pertencente ã
Ptftfeitura de João Pessoa, qui?
s». encontravam, ármndoa. jSat&o«procedendo a dlligíocinsa.
íitn de apurar se,tais indivíduos
pertenciam ao grupo de 20 ho-
mens que auxiliaram os crlmlno-
>on na madrugada do comício.

Disse-noít maic o chefe de Po-
licia mie Orlando Minervino é
indivíduo de maus antecedentes,
já identificado duas vezes pela
polícia.
*****************************

COMUNICADOS FÚNEBRES
Garcia Forjaz

Júnior
(ZCZINHO)

Sua família convida os
parentes e .amigos pnra
assistir íi missa de 7.' dia,

'l'ie manda rezar, por intenção dc
sua ahna. na Igreja da Cruz dos
Miliuits, às 10 limas de amanhã,
sexttYjícirà. dia ,'tO.'E por esse ato
lif- religião e caridade sc CÓnfe*.-"a protundamente grata.

LA PAZ. 29 fU. P.) — O pre-
eitoi

dez ministros de

Acábâ de ser fundado nc^ta
capital o Centro dos. Detetives
Federais, sociedade civil quo cón-
grega" em seu quadro social to-'
dos os detetives do Departarhen-
tò Federal de Segurança' Públi-
ca.s tem por finalidade pugnar
pelos interesses, situação é bòm
noriio da numerosa classe,- prés-
tandolhe-toda a sorte, de assis-
tência e cuidando, inclusive, do
seu aperfeiçoamento funcional e
intelectual.. Indo além, a nova
entidade se propõe, de acordo
com os seus estatutos, a, inétl-
tuir bolsas de estudo para. ame-
lhoria do padrão técnico dos pro-
fissionals seus associados, e a
promover reuniões,' debates' e
conferências sobre as últimas
conquistas da policia cicntiflcii.
na sua luta contra o crime e as
contravenções.

Empossada a nova diretoria
Ontem, em reunião solene,! os

asrioclados do Centro dos Dete-
tlves Federais empossaram a
áua primeira diretoria. Ò atójtq-
ve a presença do representante
do general Lima Câmara, chefe
de Polícia, parlamentares e oii-
trás altas autoridades e, inicia n-
do-o, do detetive Adolfo Cunha
enumerou os membros do pri-
meiro corpo diretor do C. D.: F.
ompossando-os, em seguida, após
breve discurso. A diretoria em-
possada é a seguinte: presidente,
Ruy Lasmar; vice-presidente,
Evandro Souza; i.° secretário,
Walter Ribeiro Coelho; 2." seCro-
tário, Ivo Raposo; 1.° e 2." teaou-
relros, respectivamente, Álvaro
Gonçalves Pecego e Arthur Bre
ves; Procurador, José de Arau-
jo Machado; diretor social, Sou-
ther da Costa Drumond; biblio-
tecário,, Aod Fragoso; conselho
fiscal, Astrogildo Mota,. Euripe-
des Rosa, Carlos Rosemberg c
Antonio Fioravanto Fraga; su-
plentes, Jaime de Sena Carioca,
Leonardo Gonçalves Teixeira c
Juvenal de Almeida Pires.
*****************************

AMPLOS PODERES PARA
A MOBILIZAÇÃO!

O CONGRESSO AMERICANO
CONCEDE AO PRESIDENTE
ESSA FACULDADE, ATRAVÉS
DA LEI DO SERVIÇO MILI-
TAR — NUNCA, EM TEMPO
DE PAZ, O PODERIO BÉLICO
DOS ESTADOS UNIDOS FOI", TAO GRANDE

WASHINGTON, (29 (VS. F.) —
Em sua sessão da tarde passada.
o Senado aprovou e enviou à
sanção do presidente TrUman a
lei que prorroga por um ano- o
serviço militar universal obri-
gatório. Essa lei concede ao pre-
sidente Truman poderes parn
mobilizar homens para. as fôr-
ças armadas em qualquer emer-
"GRANDE 

PODERIO BÉLICO
WASHINGTON, 29 (U. P.) —

O secretário da Defesa, Sr. Louis
Johnson, declarou que nunca, em
tempos de paz, ó poderio béli-
cò dos Estados Unidos foi tão
grande quanto agora. O Sr. Louis
Johnson declarou que as. deter
mlnações do presidente Truman
assinalarão uma das mais impor
tantes datas da história dos Es
tados Unidos, .
NAQ PROJETAM CONVOCAR

AS RESERVAS
WASHINGTON, 29 <U.' P.) —

Louis Johnson, secretário da De-
ípsa, declarou que as forças ar-
madas não projetam convocar as
reservas ou os membros da
Guarda Nacional para o serviço
ativo e' nem pôr em vigor a lei'
de recrutamento obrigatório num
futuro previsível.

O COMANDO DA DEFESA
OCIDENTAL SOLICITA 30 A
30 MIL VOLUNTÁRIOS PARA

OS SISTEMAS DE ALARMA
. ÀÊREO

• 
' 

S. FRANCISCO DA CALT-
FÓHNIA, .29 (U. P.) — O co-
mando da defesa - ocidental dos
Estados Unidos solicitou" de; 20
a 30 mil voluntários civis para
se encarregarem dos sistemas de
alarma aéreo. Foram estabeleci-
das também guardas permanen-
tes de radar e de. grupos de
aviões, de caça c reconheclmen-
to ao longo da costa do Pacifico.

Aspecto da assistência

Integridade, honra e
" lealdade

Em seguida usaram da palavra

Distribuição de prêmios
entre ps eleitores

Procurou, o Sr. Delmiro
Ramos Canedo, esclarecer
as razões do seu pedido ao
Tribunal Superior Eleitoral,
em palestra còm um repor-
ter de Â NOITE — Apenas
úma modalidade de propa-
ganida -^-Acionária o TSE...

MAC ARTHUR NO COMANDO DAS OPERAÇÕES

os senhores , Souther da Costa
Drumond, orador oficial do CDF,
e-Ruy Lasmar, presidente eleito,
O' primeiro alongoiirse cm. in-
tercssnntes considerações em tor*
ho do papel da policia como
guardiã dos direitos, e da tran-
quilidade social e coletiva e, o
segundo, delineando com • deta-
lhes precisos e oportunos, as
diretrizes da nova entidade. Am-
lios, pondo cm destaque os pro-
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Quando falava o Sr. Rui Lasmar
pósitfs precipuos da nova agre-
miação de classe e inspirados no
lema que define o elevado cop-
ceito profissional c moral - dòs
seus associados —- Integridade,
Honra e Lealdade — realçaram
os:méritos do policial, cuja. v|da
e cuja ação, presas sempre aos ,di-
tames dessa nobre trilogia de
qualidades morais, jnniais de-
verão afastar-se do cumprimento
do dever e das árduas:Imposições
dc uma carreira onde os sacrjfl*
cios são comuns, os riscos são
mujlos e a coragem uma neces*
sidade,

. Ós oradores foram vivamente
cumprimentados e, encerrando o
nio, òs presentes Prestaram ex-
pressiva homenagem â nova di-
retoria eleita.

CalçafflentoXágiFpírã
Sales Oliveira

SALES OLIVEIRA (São. Paulo)
29 (Serviço especial de A NOITE)
—. O prefeito: désle_ município
sancionou as leis ns. 53 e 54, que
dispõem, respectivamente, sobre
a inscrição-dos funcionários, mu-
nicipals nn Instituto de providaj-
cia do Estado, de Sáo ..Paulo, c au-
torizáçãq pura .abrir.concorrência
pública para a execução dos ser-
viços de calçamento' dè divorsas
ruas dn cidade.
, Também foram -iniciados os Ira*
ball)os ..: topográficos, estudos' e
projetos para o serviço<dc abaste-
cimento de água à cidade. • _ ,

Foi aberta concorrência ptibll-
ca, 'igualmente.* para : a execução
dos serviço-, dc calçamento.- • '

A NOITE divulgou, ante-ontem,
Sob o titúlò "Eleitorado com che-
que'-'.'.;, o testo'"de um reqúért-
méhto enviado ao^.Tribunal Sú-
perlor- Eleltorpl; pelo. Sr. Dçlml-
ro Ramos Canedo, candidato a
vereador'' pelo, \ Distrito ,-¦ Federal,
pedindo, deferisse oTribunal uma
original maneira-de fazer a sua
propaganda, qüe consiste na "dis-
trtbuiçâo gratuita entre os seúa
amigos de, um 

"impresso 
nume-

rada- em série de 001 a 1000,
cóm prêmio de uma 

* 
utllldaáe

qualquer, no valor de 5 mil cru-
zeiros, sorteávels em 4 .de nó-
vembro de- 1950, pelo -primeiro
prêmio da' "Loteria Federal do
Brasil", ou pela de "Niterói, no
caso !em que nâo estivesse, ào
tempo, aquela funcionando re*
gularmente.-

, O. Sr, Delmiro Ramos Caneao
procurou, então/este jornal, pa-
ra fazer certos esclarecimentos,
dizendo inicialmente que estra-
nhava que o Tribunal Superior
Eleitoral houvesse dado a ptibll-
co um,requerimento que lhe foi
dirigido, e que possivelmente
acionará o T. S, E. por essa mes*
ma razão, uma' vez que reque-
reu uma coisa a que terti direito
qualquer cidadão...

Passou, em seguida, a dizer
que o espírito do scú pedido ao
Tribunal, de publicidade eleito-
ral, nâo pode ser comparado ao
de loteria clandestina, uma Vez
que nada vende e o voto é se-
creto e consciente. Tanto pode
ser premiado o seu correliglonft*
rio como o que réceljeu a cédula
mas votou ém outro'candidato
de sua preferência.' Por insistência de amigos, acel-
tou candidatar-se a vereador,
porque reside num bairro esque-
cldo, assumindo de antemão o
compromisso de não mudar-se
do local enquanto não terminasse"o-seu 

mandato, se eleito, penna-
nência que eqüivaleria à garantia
de cumprir as promessas feitas ao
eleitorado.

Fez um cálculo de quanto gas-taria na sua propaganda, e re-
solveu, ao invés de gastar com
cartazes, sujar muros e pregar
fotografias'em postes, destinar a
importância em prêmios às pes-soas pobres que residem no seu
bairro. Um negócio tão honesto
como outro qualquer, e tão ho-
nesto que Juntamente com o seu
requerimento ao T. S. E., dirigiu
outro ao Ministério da Fazenda
indagando quanto deveria reco-
lher de impostos, se fosse o ca-
so,'é ao Ministério do Trabalho,
para saber se o processo estava
em desacordo com qualquer lei
trabalhista.

Enviou ós requerimentos no dia
32 de junho do corrente ano e
ficou aguardando, a solução, até
que a encontrou, ontem, de uma
estranha maneira, em alguns Jor-
nais, com exceção de A NOITE
que apenas transcreveu o seu re-
querlmento, sem comentários.

Acabara mesmo de estabelecer
que os seus vencimentos, se es*
colhido pelo povo, se destinariam,
por.Inteiro, a uma qualquer ins-
tltulção qut fosse escolhida pelos
seus eleitores, uma vez que é
partidário da nâo remuneração.

Acrescentou que, de confor-
mldade com o impresso que dis-
tribuiria com os seus amigos e
partidários, estabelecia inclusive
a sua plataforma, tudo de ma-
neira clara e precisa. E' funcio-
riário federal e não pleitearia
do Tribunal Superior Eleitoral
nada que pudesse ferir, se bem
interpretado, a dignidade do par-
tido a que pretende tomar sua
legenda. .

W.W v C O N TI N V a Ç A (J
ÜH>. O A 9-7 P A « 1-N 4
IUÁC ARTHUR VOLTOU

A TÓQUIO
TÓQUIO, 29 (A. F. P.)

--*-¦ O general Mac Arthur
acaba dc regressar a esta
capital' .'

PROTESTA A RÚSSIA!
Gontta à decisão do Çori-
selho de Segurança, que
determinou a aplicação dé
sanções militares contra a
Coréia doiSul — As razões
invocadas pelo governo de
Moscou —— Já, está sendo
estudada a formação da
força expedicionária das' 

Naçõei» Unidas
LONDRES, 29 — (INS) — A

Rússia rechaçou hoje çategorl-
camente a resolução do Coníc-
lho de Segurança das Naçõej
Unidas sobre o problema da Co-,
réia, alogando que a decisão
«não tem força legal», e a. rádio
de Moscou,' citando ajxgêncla
noticiosa Tass, disse que a posl-
ção do Kremlin sobre a crise in-
ternacional surgida no estremo
orinnte. figura em uma comuni-
cação dirigida ao secretário ge*
ral das Nações Unidas, Trygvo
Lie. . .. ' •

CONSIDERA INVALIDA A
DECISÃO

NOVA YORK, 29 — ÍL\'S> -
Urgente — Segundo despachos

Londres, dé aõrdo com umade

renúncia dos
seu. gabinete
****************************************************************

Cinema? Leia CARIOCA

Uma grande testa caipira
Exibição do frevo — Ho-

nienagem ao jornalista
Vieira de Melo •

Os Batutas da Cidade Maravl*
lhosa, «nie a cidade toda tonto
aprecia, principalmente pelai
magníficas exibições *da tradicio-
nal dança do norte, o frevo, pro-
moverá" pa:a o dia 1 de julho
próximo, 

" nnia grandiosa festa
caipira, que se realizará
na praça Mário Nazaré, em São
Cristóvão. Reina completo entu-
siasmo por essn festa, entre os
associados è admiradores da po*
pular sociedade c a julgar pelos
preparativos que se fazem. O lo*
cal e arredores será artixticamen-
te preparado a oarater, sem foi-
lar. barraquinhas, igreja e a gran-
de fogueira, rodeada de gostosas
batatas, macacheiras, milho ver*
de, etc. Além das inúmeras sur*
presas, que terão lugar nessa
festa, destácar-se-á o casamento,
caipira, que partirá do largo, da
Cancela com destino ao "arraia"
com grande acompanhaivcnto de
praxe, e o famoso freylfta Rey
Vieira, que, com o seu trajeto*
do nordestino, nos mostrará os
ultimes "passos" de sua criação
do- gostoso e conlagiante' frevo
brnslrciro.

Essa' gi-ande fcslh tipicamente
brasileira é cm homenagem ao
jornalista Vieira de Melo,

emissão da rádio de Moscou,, a
Rússia declarou inválida a roso-
lução do Conselho de segurança
ordenando que dois membros
permanentes do referido Conse-
lho não estavam presentes.

NAO ACEITA A DECTSAO
LONDRES, 20 — (U. P.I — A

Rússia comunicou às Nações
Unidas, à noite passada, que a
decisão do Conselho de Segurar»-
ça de aplicar sanções militares
contra a Coréia do, Norte não
tem força legal.

O TEXTO DA NOTA
SOVIÉTICA

MOSCOU. 29 — (A. :F. P.) —
A agência Tass difundiu o se-
guinte te;:to da nota 'que o t'ü-
vêrno soviético dirigiu ao Sr.
Trvftve Lie: — «O governo so-
viótico recebeu o texto da reso-,
lia-ão de 27 de junho, do Consí*
lho de Segurança, dirigida aos
membros das Nações Unidas, sò-
bre a. necessidade de intervir noa
assuntos coreanos em beneficio
das autoridades da Coréia do
Sul.'!

O governo soviético faz obser-
var que essa resolução foi apro-
vadn. por ?eis votos, e o voto du
delegado do Kuomitang. Tsians-
Tinir Fou. que não tem nenhum
direito legal de representar a
China. De outra parte, segundo
a Carta das Nações Unidas, para
adotar as decisões do Conselho
de Segurança, deve ter sete vo-
tos, dos quais cinco dos mem-
bros permanentes do Conselho,
isto é, os Estados Unidos, Ingla-
terra, França, Rússsia e China.

Ora, a Rússia e a China esta-
vam ausentes no momento tln
votação. Ademais,, o Conselho
não pode tomar decisões sobre
questões 

"importante.:?, senão com
a unanimidade de todos n-j cinco
membros do Conselho, isto é, os
Estados Unidos, Inglatcrta,
França, Rússia e China.

Em vista do que acima é es-
posto, é evidente qne a dita de-
cisão do Conselho de Segurança
sóbre o problema coreano não
tem força legal».
JA' ESTA' SENDO ESTUDADA A
FORMAÇÃO DA FOIIÇA AÉREA

EXPEDICIONÁRIA
LAKE SUCCESS, 211 (De Brucc

Munn, da UP) — O? altns funcio-
nários das Nações Ui.idns iá cs-
tão estudando a termaçãa dn
«Força Expedicionária das Na-
çõe-3 Unidas» para ir combater os
comunistas que invadiram a Co-
réia Meridional. Vários paises já
ofereceram colocar tropas, aviõe3,
navios de guerra c armamentos e
munições à disposiçã-a das «Fôr-
ças Expedicionárias das Nações
Unidas». As república-s da Amé-
rica Latina estão disposta» tam-
bém a contribuir com sua parce-
Ia para a formação das referidas
«Fôvçns Expedicionárias das Na-
«¦ões Unidas».

VOLUNTÁRIOS DÒS PAISES
MEMBROS DA ONU

LAKE SUCCESS, 29 (U.P.) —
Segundo se informa n força ex*
petlicionária das Nações Unidai
que iria combater contra os comu-
nistas na Coréia devora ser for-
mada por voluntários dos paises
membros da Organização Mundial.
A Inglaterra foi o primeiro páls
que ofereceu seu apoio, an colocar
à disposição das Estados Unidos
e das Nações Unidas sua frota em
águas do Japão.

A força expedicionãria das Na-
çõe-a Unidas deverá ficar sob o
comando do general Mac Arthur a
ns Nações Unidas nomeariam umá
comissão que agiria atrás das li-
nhos de combate.

A frota inglesa em águas do
Japão se compõe do Irás cruzado-
res| 7 ou 8 destróiera, do3 mais
rápidos do mundo,*- 2 flotilhas de
fragata, uni nnvio-tan-iue, um
barco-hospita! e oüiros barcos me-
noros.

Soube-se quo o governo das Fi-
lipinas oferceu' contribuir com
um grupo limitado' Uo forças ar-
madas.. Os pequenos paises en-
viarão também limitadas forças
armadas em sinal da 'olidarieda-
de. Ai vinte nações republicanas
anunciaram que estavam solida-

rias "com as "-"ações Unidas e, as-
sim, etambém enviarão t.r?P**B';
aviões e navios para' éxpbltar oa
comunistas dn Coréia do Sul.' Es-.
pera-se que.tbdás aa7ti:iç">c9 mem-
bros ofereçam ajuda material ás
forças expedicionárias dita: Na-

ções Unidas',.'. .";'-',
Os canadenses, dizem ipie estão ,

estudando á melhoi fomia dé"íij'u-'
dar militormente os' coreanos do
sul e já',-se esperava o oferecimen-
to da contribuição militar-do, go-
vêrno de Ottawa. Também -.se. in-
formou qué estão sendo espera-
das noticias sobre a contribuição'
da Fiança e da'*HoÍah«la cintra
os comunistas agressores da. Co-
réia do Sul.- ¦¦.'•' .,¦¦..•

TRYGVE LIE;'EMPENHADO
.EM, CONSULTAS-.,

LAKE SUCCESS. 29 —. (Dn
Bruce Miinn, da Unitíd Preas)
— O secretário geral das Nações
Unidas, 9r. Trygvo Lie, e-seus
principais colaboradores , estão
empenhados em consultas cons-
tantes. com os chefes das dele-
gaçõès dos países membros da.
Organização Mundial de Seg-.i-
rança a finíde determinar,a con-
tribulção militar, aérea e naVal
possivel dos 

"citados 
palses.àluta

contra os comunistas na Coréia,
Como se sabe,- as Nações Unidas
ordenaram a aplicação de san-
ções militares contra os cómv.*
nistas da Coréia do. Norte- e to*
dos os paises membros da Orga*
nização participarão dessas san*
ções, exceto a Rússia ê neus sa-
télites, Espera-se que soja en-
vlada 'mensagem nesse sentido
aos respectivos governos, princi-
palmente a -8 ou 7 dos mais im-
portantes paises ocidentais. ,
DEMORADAS CONFERfiN-

CIAS COM O DELEGADO
RUSSO

LAKE SUCCESS. 29 - (U; P.)
Altos funcionários das Nações

Unidas conferenclaram S noite
passada, durante uma hora, com
o Sr. Yacob Mallk. delegado rus-
so às Nações Unidas, num esfôr-
ço para solucionar a crise na Co-
réia. A conferência foi nn resi.
dência do Sr. Mallk e não se
sabe dos resultados da mejma.
A AÇÃO AMERICANA DEVE-
RIA IR ALPM.DO PARALE-

LO 38
WASHINGTON. 29 - ' 

(INS)
O senador republicano pélá

Califórnia, William Kmwland,
declarou ontem que a decisão
do presidente Truman de sus-
pender a ação norte-americana
contra os comunistas coreanos
no paralelo 38. não _é «realista*.

Knowland disse que a ofensi-
va comunista tem suas' bases ao
norte do referido paralelo e de
acordo com a ordem de Truman,
não podiam ser bombardeadas
as bases de suprimentos verme-
lhas.

OS VOTOS DE CHURCHILL
WASHINGTON. 29 - .(INS)

Winston Churchill declarou
ontem à noite que «a hora 6 gra-
ve» devido à guerra nn Coréia,
porém que a Inglaterra emp*-
nhou. sua honra na intervenção

******

militar naquele pais. ao lado dos
Estados Unidos, ,'e seguindo as
disposições dà 07N. U.'

: Fez' votos para que estas medi-
dás evitem o declaráçffo do úína.
terceira guerra mundial., -7,
CLEMENTE ; 'ÂTTLEE-, 

CON.SI-
DERÃRA HOJE. NOVAMÊN-
: '-,.."..'TE." A SITUAÇÃO 

'.

LONDRES, '29- -(INS) ..-t' O
gábin«ia: dó primeiro ir,inis>tr«>
Clemente Attíee considerará ,ho-
vániente o copf Uto da .Coréia .'na.
sessão que está marcada- para- a,
manhã dó hoje. 7
/Acredita-se que o> governo .tra-
balhista estudará as' recomenda- ,
ções formuladas pelo 

'Comitê.de
Defesa nas sua' reunião tle uó-
tem.
CAIU AO MAR DEPOIS DE HA-
VER BOMBARDEADO ' GÓRÈIA

TÓQUIO, 29 (A. F, P.) -. Pre-
cipltou-se ao mar, nas proxinii*
dades d unia base nprte-america*
na do Japão, cujo nome não: foi
revelado, um .bombardeiro- levo
norte-americano "B-26" que' rc-
gressavn dc unia missão dc,bom*
hnrdcio contra a Coríla, morreu-
dó, em consetruénciu, dois ;meih*
bros dn cquipagciii.- ¦

Anuncia-se, por outro lado,quc,
no transcurso de um "raid" noi'*
tc-americano conlra o aeródroma
de Kimpo, situado na;,, proximi*
dádes de Seul, um caça a jato
norte-americano "F 80" derrubou
um caça dos nortistas. Pela siia-
parle uma super fortaleza "B-2li"
bombardeou .com êxito o referido
aeródromo, regressando ileso' a
sua base, segundo comunicado do
grande qunrtel general «Jas forças
aéreas norte-americiii*r.s no Extrc*
mo Oriente.

Rompeu o noivado e quis
morrer

Iracema Partilho, domiciliada
na avenida 29 de Outubro n.°
1751, há dias teve uma russa
com o noivo, resultando dal a
Quebra de compromisso de ca-
samento. Iracema, que tem 18 anos,
ficou seriamente apaixonada com
o acontecido, 'deixando 

de. so
alimentar, andava triste, acabnt-
tihada. Estava resolvida a pórtermo à existência. Ontem, com-
prou um medicamento contra"gripe" em uma farmácia pró-ximo a sua casa.

Trancou-se num cômodo da.re*
sidênciae ingeriu todo o con»
teudo: Com as dores, começou a,
pedir socorro.

Correram pessoas da casa quesolicitaram uma ambulância doPosto dè Assistência do Melei*.
Apôs uma lavagem estomacal, a
Jovem foi posta fora de perigo,i etlrando-se.

O investigador de serviço na-«iuele Posto, deu ciência do ca-so ao comissário Francisco Cam-
pos, de serviço no 23.° distrito
policial.

Feriado no Rio Grande
do Sul

PORTO ALEGRE, 29 A. N.i
— O dia de hoje, consagrado a
São Pedro, é feriado no tem*
tório do Rio Grande, do Sul. em
homenagem ao seu padroeiro, jâ
que o Estado foi fundado com
o nome de província de S. Pe*
dro do Rio Grande do Sul.

Na igreja de São Pedro serão
realizadas as tradicionais come-
morações, acompanhadas de íes-
tejos populares.
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Entreposto de pesca para
a cidade do Rio Grando
RIO GRANDE — Rio Grande

do Sul, 29 (Á. N.) — Há muito
tempo a Prefeitura desta cida
de vinha mantendo entendlmen-
tos com o governo do Estado-'ho
sentido de ser instalado e poste
em funcionamento iim entrepos-
to de pesca. Agora, acabam de
ser firmadas as bases para a
aplicação do auxilio federal nes-
te particular, esperando-se, den-
tro em breve, a efetivação das
obras necessárias para o aparo-
lhamento do entreposto, que,
sem dúvida, muito melhorará a
situação da pesca neste posto,
quo é iim dos maiores centros de
pesca do pais.

Alagados os pastos em
Santa Vitória do Palmar

SANTA VITÓRIA DO PAL
MAR (Rio Grande do .Sul), 29
(A. N.) — Chove abundante*
mente em todo o município, nes*
tes últimos dias, e, em conse*
quência alagaram-se os campos
já de si úmidos e baixos. Nume-
rosos fazendeiros e criadores lu-
tam com sérias dificuldades pa-ra a retirada do gado vacum,
dada a escassez de campos em
boas condições.

AII Convenção de Conta
Mistas do Estado do Rio

Com a presença do coronel
Edmundo de Macedo Soares e
Silva, governador fluminense
terá lugar hoje. em Petrópolis!
a inauguração dos trabalhos da
Segunda Convenção de Contabi
listas do Estado do Rio.

Durante os trabalhos, c*ue se
prolongarão até sábado próximo,serão discutidos temas e traba-
lhos sobre Contabilidade, Exer*
cício Profissional,. Legislação,
Ensino e assuntos outros. A Co*
missão executiva da Convenção,
cujo patrocínio ê da Associa-
ç3o Profissional dos Contabills-
tas de Petrónolis. está constitui*
da dos Srs. Ari José dos Santos
prof. Emilio Dias Filho, Floreia
Garcia. Aurélio dos Santos Ma-chado, Aiçindo R. Gomes, Paul
Blanco de. Oliveira. Pio Perez
Pereira e Antônio de Almeida

ÜM MORTO E 22 FERIDOS
OUREM (Pará), 20 (Serviço es*

pecial de A NOITE) — Ocorreu,
nas proximidades da povoição Ar-raiai do Caeté, deste município
grave desastre com nm caminhãoda Prefeitura, que conduzia pas-sãgeirós e cargas da cidade de Ca-
paneina, nó dia 17 do 'lürrente.

O veiculo derrapou e virou es-
petnctilarmcntc, saindo feridos 110sinistro 22 pessoas, tôda em esla-do grave. Uma'--das vitimas fale-ceu no dia 22,

üm SHôire a vida
do Dr. Blumenau:

ITAJAI, (S. c:),.29 (Asap.)'_bntre as comemorações do primei-ro centenário de fundação ,dn ci-(lade de Blumenau, que ocorreráno próximo dia 2 de setembro,esla programado o lançamento deum filme d longa metragem só-bre a vida do fundador da colo-nin, depois município e cidade quoteve o seu nome, o colonizado-?
nlcmao Dr. Hcrmann 'Blumenau..

NOVO COMANDANTE
DO CPM '

Nomeado para o cargo a
coronel Gonçalves Pinto,
em substituição ao coronel

Lemos Bastos
Por ter sido designado paraexercer outras funções, deixou*

o comando do C. P. O. R; da,
1.' Região Militar o coronel Car-
los de Lemos Bastos, que, hâ
longo tempo, vinha exercendo
aquelas funções. Para substitui-
lo, o presidente da República no-
meou o coronel Aricledes Gonçal-
ves Pinto, adjunto do Estada
Maior da Zona Militar de Leste.

A permanência do coronel, Lei
mos Bastos à frente daquele im-
portante órgão de formação do
oficiais da reserva assinalou um
período cheio de Idéias e lnovuy-
ções, que lhe valeu a estima «a
a admiração de todos os que ti-
verám a oportunidade de servir*
sob seu comando. A prova desta,
afirmação está consignada, no
elogio que foi apenso a. seus aa-
sentamentos pela 1.* Região 'Ml-
litar:"Chamado, por exigência dti
serviço, a outras funções, deixou
o comando do C. P. O. R. dc
Rio do Janeiro o coronel Carlpa
de Lemos Bastos. Nesta oportu-
nidade, o comando-da 1.'Região
Militar agradece os excelentes
serviços que prestou a êste co*
mando, orientando com profici-
ência o, preparo dos jovens ofi-
ciais da nossa reserva .de segun*
da classe. Louvou-o pela manei*
ra porque desempenhou essa di-
ficil missão, convertendo o exèr-
cício dn suas funções em ensejo
para demonstrar suas qualidades!
de inteligência e capacidade pro-
fissional'-. .

Suspenso o uniforme
de verão

1'oi suspenso na 1)1 Zona Aérea
o uniforme dc verão, conforme
determinação do brigadeiro Neto
dos Reis.

m\*0y m0*- Atenção, motoristas!
l O N I
D A 1.'

I N II H A l,
P A G I N *# ">

me a infração. Quanto mais pre-
Judicial ao tráfego, maior nume-
ro de pneus mandarei arrlar,
Mas acho que não haverá neces*
sidade disto, pois certamente to-
dos quererão colaborar para o
bem coletivo, não estacionando

1 em lugar não permitido.
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ÚLTIMOS PREPARATIVOS
PARA O RECENSEAMENTO

RECLAME O SEU QUESTIONÁRIO, SE AINDA NAO O RE-
CEBEU — O RECENSEAMENTO DO .PRESIDENTE DA REPÜ-
BtlCA 

'—* 
NOS TRENS E NOS BAIRROS -**-• DENTRO DE U

MESES O RESULTADO TOTAL DA GIGANTESCA OPERA-
ÇAO — AINDA ÊSTE ANO SABEREMOS QUANTOS SOMOS

Agentes rtcenseadoríSj em anis, recebem ns. últimas instruções

Como so sabe, será realizado,
depois de amanhã, l." de jullro,¦em todo o território nacional, o
VI Recenseamento Geral do Bra-
sil.

A reportagem de A NOITE, vi-
•suando hoje pela manha si re-
partições do Serviço de Iteccnsea-
mento, teve oportunidade dc ve-
rifiesr o intensa trabalho que Be
esti desenvolvendo em torno dos
Ultimes preparativos para a gran-
de campanha censitária. Tanto na
praia Vermelha, onde está loeali-
«ada a parte referente à odminis-
tr»ç5o das serviços, come na ave-
niaa Presidente Wilson, cede do
I. B. G. B., todos o*s funciona-
ries estilo entregues à importante
tarefa. Neste último iíicsl; fomos
encontrar o professor. Florentino
Viana, «ta aula, dando as últimas
instruções a uma das turmas ile
aj-entes recenseadores.

Segundo nos informou o Sr. Ra-
fasj Xavier, secretário do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Es-
tstlstica, precisamente à mesma
liors, no dia i." de jullv., vindou-
ro, «m todo o país, iniclar-oc-ão
os serviços gerais do censo. Nes-
******************************

Salário família para de-
pendentes de servidores

S&- i C O S T I X D 1 Ç H™ * D A Ia! PAGINA
<3<j 1946, a concessão do «a-
lário-família.

O chefe tia nação também
--anckmou o decreto que
abre um crédito especial
para pagamento -de gratifi-
ração de representação da
presidência do Senado Fe-
deral.

Gliega amanhã ao Rio o
presidente da Pan Ameri-

can World Airways

se dia, os agentes recenBeadores
começarão a tarefa de coleta d'M
questionários, cuja distribuição
começou há já alguns dias. Tal
coleta, no entanto, somente no
Distrito Federal, deverá estar con-
cluida dentro do 20 a 25 dias. De-
claiMU-nos também o Sr. Kafacl
Xavier:

— Até o dia.SI de dezembro do.
corrente ano divulgaremos jâ o
resultado total da população, sem,
no entanto, as discriminações. Ks-
tas, eomo é fácil compreender, de-
mondarão maior tempo. Todos o-s
resultados serão publicados par-
cialmente, de acordo com os apu-
rações que forem sendo realiza-
das. Dentro rlc dois anos, sem dú-
vid3, teremos publicada o rcsul-
tado total do recenseamento, Eni
matéria de organização o plano
dç trabalho — esclareça ¦— ainda
não so fez no Brasil trabalho
igual. Poucos sabem dos -esforços
que foram dispendid-as. Para
maior eficiência dos serviços, o
Brasil foi dividido om '15 mil par-
tes. Em todas, os trabalhos têm
a mesma norma e a mosma uni-
formidade.
' O presidente da Knpública aca-
ba de dirigir uma mensagem ao
povo, referente á*a reeenseomon*
to'. S. Excia., segundo fomos in-
formados, serft recon-eado no dia
1,°, no Palácio do Catete. pelo cm-
baixador Macedo Boareâ, presi-
dente do I. B. O. E.

Muito embora a distribuição ds
questionários tenha se processa-
do obedecendo aos requisitos in-
dispensáveis, teve conhecimento a
direção do Serviço que ir.uitas ca-
sas ainda não, o receberam. Com-
pete ix caria pessoa, dentro do es-
pirito Uc patriotismo de colabora-
ção, comunicar áios postos diiigen-
tes, qu e imediatamente i e r 'á
atendida. F.ecomenda ee também
a leitura cuidadosa das inatru-
ções que trazem os boletins.

Outra informação interessante
que nos foi dad», c qua no dia
do recenseamento, isto è, sábado
próximo, em todos os trens no-
turnos que sairão desta capital
para São Paulo c Minas, e vice-
vertia, viajarão agentes recensea-
dores no cumprimento de seus de-
veres, bem coma em todos os na-
•vios que, nerac dia, estiverem «m
águas brasileiras. Assim & que.
dentro dc 43 horas, o Brasil rea-
lizará o seu VI Recenseamento

O Supremo Tribunal Federa!
indeferiu o "habeas-

corpus" impetrado pelo ex-
capitão Aglíberlo Vieira

• de Azevedo
Fazia ds fato propaganda
subversiva -— Entrara na
capital pernambucana mu-
nido de falsa carteira de

identidade
O ex-capltâo Agliberto Vieira

de Azevedo, que tomou parte re-
levante ns rebelião comunista de
1935, impetrou há dias uma or-
dem de «hobeas-eorpus», ao Su-
premo Tribunal. Federal, cantra
a sna recente prisão, «íotuada pe-
las autoridades militares do Ke-
cife, onde preparava uma Inten-
tona. O relator do feito, minis-
tro Hahnemann Guimarães,, pe-
diu informações sobre ss atua-
ções subversivas do. ex-otici&l, fi-
caudo, então, esclarecido ter' o
jnesmo chegado h capital pernam-
bucana com carteira de Identidade
falsa, eni que figurava com o no-
me de Hermógenís Fonseca, e ten-
do sido também encontrado om
seu poder vasta bagajtem constan-
te de boletins e folhetos empre-
gados para propaganda comunista.

O caso foi relatado na sessão
plena de ontem, concluindo o Tri-
bunal por indeferir a ordem de
«habeas-corpus», por unanimida-

de dc votos. O acusado, na revo-
lução de 1685, na Escola de Avia-
ção, matou traiçoeiramente o te-
nente Bragança, tendo -sido con-
denado pelo extinto Tribunal de
Segurança a dezesecis anos de re-
clusão. Mais tarde, em 1945, foi
anistiado. ! PÜif-i-lhl.ifllS

A1AGA A MARINHA DGS
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fríMos principais na 1 * paginai
TÓQUIO, 29 (I.N.S.) —

O general Douglas MacAr-
tinir anunciou, à- última bo-
ra desta noite, que a Mari-
nha de Guerra dos Estados
Unidos entrou cm ação na
batalha coreana, canho-
neando as forças comu-
nistas ao largo da costa
oriental da Coréia Mcri
dional.

O supremo comandante
revelou, pouco depois de
seu regresso de uma ínspe
ção de 16 horas do teatro
da guerra coreano, que uni
dades navaiB norteamerica-
nas atacaram ontem a costa
sul-r.oreana, ocupada pelos
comunistas, desde o leste
de Ghuncon até Samclíock.

Rapto m.» logrado
plicada em tôt*> do episódio 4 Pjeso t^m dos criminosos, que quase foi lin.
r" -w-v •¦¦:-« :.j.''_a™ /li.» conhni**!.* *» um nncmo -— manietriii ,.História ^«^^^ M^ndo por duas senhoras e um ancião

ehado - Casou e nao casou - ^in^P^. ^zx\ me arranjarani!»
A rua Perua, na. Penha

rn; -polvorosa. Cães lad

Chegará amanhã ao Piio, o Sr.
Juan T. Trippe, presidente da
Pan American World Airways. 
*4t*»**************************'*****t**»*'*'***'**,*é*H ***

fl P, 8, T, com o senhor Cristiano Machado
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cruiío, nder da bancada do PST na Câmara Federal, «wtoap»
convencionais; o Jornalista Boberto Barroso, presidente do diretório
do Paraná, que agradecerá em nome. dos convencionais presente-.,
ura membro do partido, que saudará os governadores do Maranhão,
coronel Sebasti&o Archer, do Bio Grande do Norte, Sr. José Vare-
lo. de Alagoas, Sr. Silvestre Péricles de Góis Monteiro e dos Ter-
rltorlos do Guaporé o do Bio Branco. A seguir será concedida a
palavra ao coronel Alfredo Qulntela, secretário do Interior de Ala-
Soas. aue agradecerá em nome dos governadores. Discursarão, ain-
Sa, o dirigente operário Arlindo Otero Sanches, membro da co-
missão executiva do Diretório Central, Sr, Josué Montelo, membro
do Diretório do Maranhão, o.ue fará a saudação de honra ao can-
didato escolhido pelo PST à presidência da República, Sr. Crlstla-
no Monteiro Machado. Logo após, discursará o candidato demo-
critico à presidência da República, focalizando a situação traba-
lhlrta nacional e apresentando as soluções que seu governo, em
eooperaçâo com o PST e o PSD porá em prática para melhoria
das condições econômico-sociais do operariado nacional, Também
% questão sindical será focalizada pelo Sr, Cristiano Machado, bem
como os pontos essenciais de nossa Legislação Trabalhista.

Logo depois do discurso do Sr. Cristiano Machado, falará o
Sr. Miguel Ximenes, governador do Território do Bio Branco, que
saudará o general Eurico Gaspar Dutra, presidente da República.'A oraçfto do encerramento será pronunciada pelo senador VI-
torino Freire, presidente do Partido Social Trabalhista, finalizar.-
do a cerimônia com o Hino Nacional cantado pelos presentes.'«--— A sessão de encerramento de amanhã será irradiada pela
Bidio Nacional.

Regressou o Sr. Cristiano Machado
Em avião especial, regressou ontem a -esta capital o Sr. Crlstla-

no Machado, candidato do PSD à sucessão do presidente Dutra. O
ilustre homem público teve um' desembarque dos mais concorridos,
vendo-se, entre outras personalidades que o foram esperar, cs se-
nhores Benedito Valadares, Bias Portes, Sousa Leáo, Celso Ma-
chsdo, Olinto Fonseca, Eros Melo Viana, Vasconcelos Costa, Ho-
rdiclo Lafer, Bocha Ribas, Coaraci Nunes, Ivo d'Aquino, Melo Via-
na Filho, Jair Negráo de Lima, João Gomes Teixeira, Mário Oa-
sassanta, EUsio Pinheiro Guimarães, João Massot, Pedro Calheiros
Bonfim, Heitor Moniz, Noraldino de Lima, Arlosto Pinto, A. Viet-
ra de Melo, Pedro Brando, José Caó, Artur Pires, Jael Magalhães.
Sampaio Mltke, Gilberto Marinho, além de grande número de
pessoas outras. Encontravam-se presentes a Sra. Cristiano /Macha-
do, o engenheiro Mozart Macedo Gontijo e esposa; Sra. Maria
Lulza Macedo Gontijo, bem como representantes dos diretórios do
PSD e do movimento Pró-Cristiano Machado.
t*********t********t****************************************^

esleve
cm -polvorosa. CãCB ladravam,
mulheres clamavam por socoTro,
meninos e homens grifavam:"lincha", até que foi chamada'a
Rádio- Patrulha, qúe ainda ene-
gou.a lempo dc encontrar um in-
dividno que corria, carregando
ao colo tim menor, enquanto nm
outro, cm frcnle a casa n. 85, ln-
lava descsperndamenté com doas
mulheres e um ancião. Em dado
momento, foram todos parar nn
fundo de uma vala; num "bolo"
tremendo, numa confusüo dc br.v
ços; pernas e corpos, isso tudo
ainda avivado por trocas de "im-
propêrios.--O .homem que corria, rio atin-
glr o auto estacionado mais adi-
ante, perseguido por um grupo
de garotos, ordenou, ofegante, áo
motorista:

Toca a toda a pressa.-.paro
qualquer lugar longe daqui I —-
enquanto o guri chorava c esper-
ncava dentro do veiculo.

Vamos 1 Vamos 1 •— insis-
tiu.

0 pleito dos comerciarios
Vitoriosa a chapa eocabe-
cada pelo Sr. Nelson Motta

Já s5o conhecidos os resulta-
dos finais do pleito realizado en-
tre os comerciarios cariocas, pa-
tíi a constituição da Diretoria
do Sindicato, dos Conselhos Fls-
cal e de Representantes, da en-
tldade de classe.

Concluída a apuração, ontem,
às 20 horas, foi dada como vi-
toriosa a chapa encabeçada pelo
Sr. Nelson Mota, que obteve ex-
prcssrva votaç&o, alcançando ....
3.283 votos para a diretoria e
conselho fiscal e 3.292 para re-
presentantes no Conselho da Fe-
deraç&o a que está filiado o Sin-
dicato.

O Sr. Nelson Mota nâo acom-
panhou os trabalhos de propa-
Banda em torno do seu nome, de
vez que se acha ausente do pais,
como um dos delegados do Bra-
sil à Conferência Internacional
do Trabalho que ora se realiza
na Suiça.

Seguiu-se a chapa do Sr. Jal-
me de Azevedo, com 715 votos
para diretoria e conselho fiscal
e 720 para. representantes na
Federação. A terceira foi a do
Sr. Jorge Marano, com 324 su-
frágios para a diretoria e conse-
lho fiscal e 294 para represen-
tante na Federação. Votaram
6.070 associados. Foram anula-
das três seções, totalizando 464
cédulas. Houve 224 votos em
branco e outros 60 nulos,

O procurador da Justiça do
Trabalho João Antero, presidente
da mesa apuradora, proclamou
os resultados finais perante os
componentes das três chapas. E
Informou que o pleito transcor-
reu regularmente e de acordo
com as instruções baixadas peloministro do Trabalho.

A chapa vitoriosa é a seguinte:
Diretoria: Nelson Mota, Ral-

mundo Corrêa, Petindá, Luiz de
Araujo, Crlstino Pena, Luiz José
Batista Guimarães, Santos Fal-
cão Pires e Enes Teixeira. Su-
plentes: Bartolomeu Sena, José
Fernandes Castronovo, Nlcolino
Milano, João da Silva, Baul Lon-
dres Babelo e Osvaldo de Aguiar
Brandão. Conselho Fiscal: Pe-
dro Mourele, Isnac Amario, Jay-
me da Silva Corrêa. Suplentes:
Laercio Carlos Nogueira. Walter
Pereira de Figueiredo e Álvaro
Pereira Pinto. Bepresentantes no
Conselho da Federação: Nelson
Mota e Euclides Pires.

0 ELEITORADO BRASILEIRO

WAMUNUTON — Em virtude da guerra irrompida na Coréia, •
presidente Truman suspendeu seu "week-end'- ein sua cidade na-
tal dc Independente, Mlssourl, regressando Imediatamente á Casa
Branca. A foto mostra-o por ocasião da chegada ao aeroporto dc
Washington, onde foi recebido pelo secretário da Defesa Johnson,
à esquerda, e o secretário dc Estado Dean Achescn, ã direita. —

(Foto CT-ACJIE, via aérea) ^

Faltam 11.494 inscrições
para alcançarmos a cifra
de 9 milhões de votantes

O Tribunal Superior Eleitoral,
com as informações que ainda
hoje recebeu de vários Estados,
pode anunciar que sobe a 
8.983.507 o número de eleitores
em todo o pais. As circunscrí-
ções de Bahia, Goiás, Sergipe e
Territórios apenas mandaram
um eleitorado verificado em de-
zembro de 1949, razão pela qual
è de'se esperar que já tenha si-
do alcançada a cifra de 0 mi-
lhoes.

A distribuição dos votantes
pelas várias regiões do pais é a
seguinte: Amazonas — 51.128;
Pará — 224.561; Maranhão —
197.908; Piauí — 176.407; Ceará— 468.616; Bio Grande do Nor-
te — 170.093; Paraiba — 
261.480; Pernambuco — 420.388;
Alagoas — 103.465; Sergipe —
102.994; Bahia - 587.636; Espiri-
to Santo — 141.656; Rio de Ja-
nelro — 479.329; São Paulo -
1.697.865; Paraná — 276.177'
Santa Catarina -. 304.561; Bio
Grande do Sul — 830.919; Mi-
nas Gerais ~- 1,550.744; Goiás—¦ 141,495; Mato Grosso —• ....
98.097; Distrito Federal — ....
685.867; Território do Acre —
7.060; Amapá — 4.825; Rio
Branco — 1.988; Guaporé —
3.428. Total — 8.938.507.

Esses elementos foram organi-
zados,.pelo Serviço de Estatlsti-
ca do T. S. E. e poderão .sofrer
alterações à proporção que novos
informes cheguem dos vários Es-tados.

Inaugurado novo cinema
ÍBIRAC-1, 29 (Serv!-;o especial

ds A NOITE) — Foi inaugura-
do, nesta cidade, o CIne-Teatro
São Vicente, de propriedade do
Sr. Vicente Marino de Castro.,

CARIOCA pertence aos «f.ins» do
cinema e dn ridio.

t********»**********************************************0****

POLÍTICA E POLÍTICOS
O SR. PEREIRA LIRA CONFERENCIOU COM

O SR. ARTUR BERNARDES, NO P. R.
O ministro Pereira Lira, «juc está à frente da organização do

Partido Republicano na Paraíba, foi ontem, âs 14 horas, ã sede
do partido, onde passou a conferenclar com o deputado Artur Ber-
nardes, tratando de assuntos que não foram transpirados. Na mes-
ma ocasião o chefe da casa civil da presidência da República
apresentou ao presidente do Partido Republicano vários dos seus
amigos e correligionários .paraibanos, vendo-se entre êlcs os Srs.
Salviano Leite, José Gomes da Silva, João Maurício dc Medeiros,
Oscar Espfnola Guedes, Orris Barbosa e Francisco Gomes.

DIA IS, A CONVENÇÃO DO P.O.T.
A convenção do Partido Orientador Trabalhista está marcada

para o dia 15 de julho próximo. Em torno do Sr. Antônio Vieira
de Melo, candidato a deputado pelo Distrito Federal, rcunem-se as
forças eleitorais dêsse partido, oue, como se sabe, conseguiu, prln-
cipnlmentc nesta capital, profunda penetração nas massas. As cha-
pns de deputados c vereadores estão quase completas.

ALTERAÇÕES NA BANCADA UDENISTA
BAIANA

Com o retorno, à Câmara, dos deputados Clemente Mariani,
Alberico Fraga, Nestor Duarte e Dantas Júnior, todos da UDN
baiana e oue integravam, o primeiro, o governo federal como ml-
nistro da Educação, e os segundos, o governo baiano como secre-
térlos do Interior, Agricultura e Fazenda, deverão deixar o Pa-
iãclo Tiradcntcs os suplentes convocados João Mangabeira, Nelson
Carneiro, Gilberto Valente e Luiz Jatobá.
ERA APÓCR4FO O TELEGRAMA ATRIBUI-

DO AO SR. CIRILO JÚNIOR
S. PAULO, 29 (Asap) — Causou aborrecimentos nos meios pes-

sedistas locais nm telegrama'apócrifo enviado ao Sr. Benedito Cos-
ta Neto e que dizia o seguinte: "Solicito ao eminente amigo o es-
pecial obséquio dc suspender qualquer coordenação, ouvindo antes
o nosso companheiro Brasillo Machado Neto. (a) Cirilo Júnior".

O presidente do PSD, em face da confusão que tal telegrama
causou no seio dos seus correligionários, solicitou ao diretor do Dc-
partamento dos Correios e Telégrafos, coronel Landrl Sales, pro-vidências no sentido de apurar a pessoa responsável pela expedi-
ção do mesmo.

DEIXARÁ O GOVERNO O SENHOR
BARBOSA LIMA

RECIFE, 28 (Asap) — Comenta-se nas rodas políticas qnc o
Sr. Barbosa Lima continua no firme propósito de deixar o gover-no, a fim de candidatar-se ao Senado.

Prender-se-ia à sua substituição a conferência oue manteve
ontem com o Sr. Olãcio Corrêa, presidente da Assembléia Legis-
iativa. Circulou, a propósito, a notícia de que o chefe do Executl-
vo passará o governo ao presidente do Tribunal, a fim de não pre-judicar os principais membros da Mesa da Câmara que desejam
concorrer á deputacão federal.

tosquiou a esposa -
'-a-' Não, senhor. Daqui nao

saio, nem nmnrrudo, Vocês estso
fazendo alguma coisa errada, que
u3o mt cheira bem..;

Irritado, o homem apanhou um
pedaço de ferro e depredou o
carro. Com técnica especial, rc-,
duziu os vidros do parabrisas n
cacbs e, cm seguida, abandonnii-
do o menino, fugiu. ' ,

.. Em sua perseguição continuou
còsTçndo o bando de garotos.* Minutos • depofs, o que noira
nn vala com ns mulheres, desc;a
pela rua fortemente agarrado,
recebendo, de quando, em quan-
do, até atingir .a esquina dev ln-
grndouro rnnis próximo, estala-
dos c Tessonantes bofçtües. O
escândalo foi de propoções alen-
tadas. Tudo serenou com o com-
parecimento do carro ri. ,59.da
Itádlo Patrulha, que dcu voz de
prisão no homem,'já manietado
pelo povo, conduzindo-o ao dis-
trito policial, onde comparece-
ram também as mulheres, an-
cião'e testemunhas,

Convenção Nacional do
Partido Social Progressista

Pede-nos a Secretaria Geral do
PSP, a publicação do seguinte:"Está marcada parn hoje
dia 29, âs 17 horas, nos salões
do Automóvel Club, a Convcn-
ção Nacional do Partido Social
Progressista. Para presidi-la che-
gará ao Bio o Sr. governador
Adhemar de Barros, que se fará
acompanhar dc grande número
clc convencionais. As delegações
dos Estados estarão presentes,
prevendo-se o comparecimento de
grande massa de correligionários"populistas" a esse certame,
pnra o qual não há convltes.es-
peciais".

0 P.S.D. de Ooiaz e seus
candidatos

O Parlido Social Democrático
está procurando fortaleccr-sc ca-
ca vez mnis, cm Goiaz, posto queo Partido Trabalhuisln jâ conse-
guiu n adesão do senador Pedro
Ludovico para o sen candidato.
Agora meniò vem dc scr escolhi-
do para figurar na chapa de
deputados federais, o Sr. Joa-
quim Câmara Filho, jornalista,membro dc diversas nssociações
de classe e um dos diretores c
proprietários do jornal "O Po-
pular", de Goiânia. Iissn cândida-
tura lem, aliás, o polo do própriosenador Pedro Ludovico, dn se-
nador Dario Cardoso e do depu*

tado federal, Sr. João do Abreu,
um dos dirigentes do Partido So-
ciai Trabalhista no Estado.

-Empossam-se os novos
secretários baianos

SALVADOR, 29 — (Asap.) —
Empossaram-se ontem 03 novos
secretários do Interior, Agricul-
tura e Segurança Pública, res-
pectivamento Srs. prof. P.ogé
rio Faria, Arquimedes Gonçalves
e bacharel Barachísto Lisboa.

Para substituir o Sr. Rogério
Faria, foi nomeado o bacharel
Renato Bião Cerquelra, diretor
do Serviço do Pessoal do Esta-
do, cujo lugar será suprido, por
outro lado, pelo jornalista e art
vogado Cruz Rios, que já exer-
cera a função Interinamente.

Enquanto não tem ocupante
efetivo, a secretaria da. Fazenda
terá como titular, ao quo se
adianta, o Sr. Miguel Calmou
Sobrinho, economista baiano,
prof. da Escola Politécnica e dl-
retor do Banco Econômico, espe-
rando-so quo sejam afastadas ns
dificuldades quo o Impediram dc
colaborar com o governo com
sua experiência c capacidade do
trabalho.

A secretaria da Viaçâo conti-
nuará ocupada pelo engenheiro
Arnaldo Pimenta da Cunha e a
Prefeitura pelo historiador .Tose
Wanderley, que não tom neces-
sidn.de de se desincompatíbilizar
a fim de concorrer a deputado
federal.

******************** f***f***t****f**ft**********************4

PARTIDO SOCIAL TRABALHISTA —
CONVENÇÃO NACIONAL

CONVITE
Convido os amigos e correligionários do Parlido

Social Trabalhista para assistirem à solenidade do en-
cerramento da Convenção Nacional que terá lugar no
dia 30 do correntezas 9 horas da noite, no Palácio Ti-
radentes, quando eerá feita a proclamação do doutor
Cristiano Machado como candidato do nosso Partido à
suprema magistratura do país.

a) VITORINO FREIRE — Presidente.
*************************************************************

PEREGRINOS DA UNIVERSIDADE CATÓLICA EMBARCARAM
PARA ROMA — Era um avião da "Alitalia" embarcaram rumo a
Roma, a fira de tomar parte nr.s comemorações do Ano Santo, um
grupo dc alunas da Universidade Católica, -;ue vão acompanha-lai-
do comandante conde Cario Ghcrard Dantlalo, diretor da' C.B.T.
As peregrinas, na Europa, visitarão a Itália e França, devendo re-
gressar dentro de um mês, por via aérea. A foto foi colhidn porocasião do embarque, no aeroporto do Galeão

Afinal, tudo se esclarece
Pouco depois, ante o comis-

sário Clertan Arantcs, tudo ii-
cou esclarecido.

Inicialmente, falou a senhora
Zélia Brito do Vale, dc 24 nnos
de idade, de esiado civil ainda'
obscuro, o que não tem muita
certeza se está casada com Wal-
ter Vitor do Vale, também de
21 anos, autor-de toda a confu-
são e (pie logrou cvndir-se ape-
sar da perseguição que lhe mo-
vernm os meninos residentes na-
quei a rua.

Contou ela então que, há qua-
tro anos, pelo que tudo indica,
casou-se com Vitor, após curto
noivado. O rapaz que, àquela
época, era lanternclro. se revê-
Iou péssimo marido. Pelos mo-
nores motivos, antes mesmo de

Valter Vita do Vai»
lr-rminor a lua-de-mel, espanca-
va-a. Um ano depois, velo ao
mundo o primeiro filho e, com
cie, esperanças de melhores dias.
Todavia, V/alter, que batizou o
menor com seu noms, em nada
mudou. Continuou a submeter a
esposa aos maiores vexames.

Veio, mesmo assim, o segun*
do filho, que recebeu o nome de
Joebel, e cs coisas continuaram
imutáveis, ou, por outra, pio-
res... Assim, durante quatro
anos viveu a pobre mulher, se

H ^4*9*************************:*********''*1,******M*,*, /ie*'HN

JiV REPOZ 0 DINHEIRO ü TESOUREIRA
{'Títulos principais na ..* páçina)

Tem despertado, entre os leito-
res de A NOITE, o* nmis "cari
nhoso interesse o caso em que se
viu envolvida uma funcionária
postal a senhora Scvllha Tava-
rcs, que iludida pela lábia de um
explorador dc mulheres, já co-
hecido da policia, adiantou, parec.
ladamente. dos cofres da reparti-
ção em qus trabalha, para repor
depois, quando a recebesse, a lm-
portância de 21.070 cruzeiros,
dinheiro esse que o "scroc" dt-
sipou cm cassinos, e "dancings"
da cidade, sem qne à crédula fun-
cionária devolvesse a menor par-
cela.

.Na tomada dc contas levada a
efeito pelo pessoal dos Correios
e Telégrafos, foi verificado o nl-
cance, tendo a responsável o pra-
zo apenas de 48 horas para repor
a quantia em apreço, sob penn
dc prisão. Desorientada pelo acon-
tecimento, a senhora Scvllha Tn-
vares viveu os mais dramáticos
momentos dc sua existência, sem
encontrar saida ria tcrrivcl si-
tuação cm que se encontrava.
Foi quando, ouvida pelo rc-
presentante de A NOITE; fez a
mais impressionante confissão,
entre crises de soluços c de pranto,acrescentando que estava firme-
mente disposta a por termo à
vida, caso não conseguisse a im-
portância dc seu alcance na re-
partição.

Publicadas as suas declarações
em nossa edição do anteontem,
despertou as mesmas o mais pro-fundo sentimento de piedade,, e tal
foi o tom de sinceridade c o efeses-
pero da pobre funcionária que,no dia seguinte, comparecia à
nossa redação o .Sr. Manoel da
Costa Pinto, que, num gesto alia-
mente altruisllco, se dispôs a adi
nritar a mencionada quantia, paraevilar a prisão rh funcionária
postal. 1! a promessa foi cumpri-
dn, lendo o Sr. Manoel Pina emi-
tido, nesta redação, um cheque no
valor dc 21 mil cruzeiros, que cn-
tregou à senhora Scvllha Tavares,
t*****a*****t>*****************

Expulsa a delegação da
Venezuela da 33,a Confe-

rSíiGla Internacional do
Trabalha

GÇNEBRA, .9 (United Press)—¦ A 33.» Conferência Anual da
Organização internacional do Tra-
balho decidiu expulsar os cinco
membros da delegação de traba-
lhadores da Venezuela. A mediria
foi adotadi sob o fundamento da
que o governo venezuelano violou
a_ liberdade sindical c a dele*,..-
ção não representa os Irabalhn-
dores venezuelanos. A expulsãofoi aprovaria por 95 votos contra3, e B0 abstenções. A delegaçãovenezuelano., representando cm-
pregadores e empregados, votoucontra a medida, sendo ela n tini-ca a so opor â resolução.

Telefone para o CARIOCA
REPÓRTER:. 43-3349

Exibp clnemalográíjca
prévia na U.L

iT?r,eavIizar"se"á sc-r*-n<-*--feira, às17,30 horas, no auditório da ABIa. exibição prévia de um novofilme dc Sasha Siomel. Intitu-ia-se a nova produção "Feras dopantanal". Durante a exibiçãodesse filme, que é colorido, SashaSiemel, fará uma palestra alusl-vaa película. O ingresso, facul-tado aos cronistas clnematográ-ficos, será feito com a apresen-tação da carteira social.

devendo scr a importância paga,
sem juros dc espécie nlguinn, uni
módicas prestações mensais'.
Restiliiido o dinheiro aos

cofres do D.C.T.
Ontem mesmo, após receber o

cheque o Banco da Lavoura de
Minas Gerais S. A. a senhora
Sovilha Tavares se dirigiu, acom-
panhacla de uni dos nossos reda-
tores, àquele estabelecimento de
crédito e nli recebeu a importân-
cia do cheque.

Em seguida rumou para a che-
fia dos Serviços Econômicos do
D. C. T., à rua da Alfândega,
onde o respoctivo chefe, Sr: Mou-
rão dos Santos, mandou propa-
rar o expediente para a reposi-
ção da importância alcançada
pela funcionária. Feitas as
guias, dirigiu-se esta para a te-
souraria da repartição, onde efo-
tuou o pagamento de seu delito,
sondo-lhe dado um documento
de quitação.
Continua aberta a inscrição

O dinheiro fornecido pelo go-
neroso Sr. Pina não foi uma doa-
ção, conformo dissemos linhas
atrás, mas sim um adiánlamen-
to para livrar a Sra. Sovilha
Tavares da iminento prisão.
Torna-se preciso, agora, a obten-
ção da referida quantia para in-
deniiar o humanitário cavalhei-
ro, mesmo porque Sevilha Tava-
res, suspensa de suas funções,
enquanto corro o inquérito em
sua repartição, e passando mes-
mo necessidades, não pode entrar
com uni cruzeiro que seja para
a amortização de seu delito, ago-
ra com o humanitário Sr. Pina.

Assim, a subscrição om seu
favor continua aberta, tendo a
A NOITE recebido para a mes-
ma senhora, ontem fiOO cruzeiros
de um espirita, cujo nome não
deu e hoje, pela munhã, idèntl-
ca importância doada por Bea-
triz Costa, quantia essa de que
foi portador o nosso antigo com-
panheiro Álvaro Assunção, se-
cretário o administrador da
Companhia da aplaudida artis-
ia, que em meados de ngusto es-
ta.rá trabalhando no Carlos Go-
mes, após sua completa remode*-
lação.

Quantias recebidas até
agora

Ê o seguinte o movimento das
importâncias que até agora noa
chegaram às mãos:

Anônimo que sugeriu
a subscrição ....

A. Leão .......
Um anônimo

G. P.
A. Pa
Um espirita
Beatriz Costa

CvS

200,00
200,00

1.000,00
100,00
100,00
100,00
50C.00
000,00

Firma brasileira adquirida
por capitais canadenses
OURO PEETO, 30 (Sorviçoeapeolal de A NOITE) — AElétroquimlca S.A. passará apertencer a uma firma cuna*dense e produzirá alumínio.

ATROPELADO NA AVENIDA
Na avenida Rio Branco, cmfrente ao Teatro Municipal, oauto Ue aluguel chapa 4-4.-45cujo motorista fugiu, colheu An-tonio Nunes Amoroso, casado, de45 anos. morador n nvenidn Nos-sa Senhora de Fátima n. 65. Avítima sofreu contusões e esco-ilações generalizadas, sendo mo-dienda no Püsto Central de As-sisténcia. O comissário CostaLeite, de serviço no íi." distrito

policial, registrou à ocorrência..

Total 2.700,00
"Deduzidos dessa' Importância

700 cruze roa, que foram entre-
guea à Sra. Sevilha Tavares pa-
ra completar uma fração do ai-
canco, restam em caixa CrS ...
2.000,00.
Um apelo ao diretor geral

do D.C.T.
A reposição do dinheiro de que,

indevidamente, lançou mãu, em*
hora a titulo de empréstimo, sem
outro proveito que o de servir o
homem quo julgava diffno de sua
afeição, não eximo o funcionaria
Sevilha Tavares de punição por
parte do diretor da repartição cm
que serve.

Diante, porém, da c.rcunslân*
cia de que se revestiu o caso, vi-
tinia de um chantagista profissio-
nal, que iludiria qualquer uni, a
culpa da infeliz funcionaria eu-
controu fortes atenuantes.

As aflições porque put-soü, n
situação em que se encontra, irai*
da polo companheiro quo julgava
um homem digno c não passavade mísero explorador do nmllic-
res, desprovida dos seus móveis
vendidos para recuperar ftjgmm di-
nheiro com que pudesse amorti-
zar o alcance c mais que tuiln
envergonharia pelo escândalo quea ocorrência suscitou — iudn isto
pavecc-nos mais do quo suficlon*
te para punll-a da falta cm queIncorreu.

Mas quem vai julgá-la agoranao somos nós. P. o coronel Lan-d*.* Saics, rüretor geral rio D.C. T., para o qual os nnssos lei-
tores. que áèodiram Sevilha, fa-/-em um apelo, no sentido de ale-nuar quanto possível, a puniçãoque, certamente, será apitr.id.i *¦
pobre funMonnrin. vitima dc suaboa fé e da confiança que, ime-recldamcnte, depositou num ln-dlvlduo despido rins mais elenien-tares sentimentos rie liuiüanidado.

gundo afirma, os piores anos desua vida, sem um minuto sequer
de tranqüilidade. Meu rosto
apresentava-se sempre enturne.
cido cm conseqúêncir. dos socos
que Vitor me dava — disse à nn.
lícln. *

— Senhores, o homem é iaj|.
vado mesmo! Parece até que témo diabo- no corpo, só se sente
bem dando em alguém ou em ai-
(fuma coisn. E esse alguém. porinfeliclda.de, era sempre eu! _
acrescentou, revoltada.

E prosseguindo no mesmo (onds voz:
—- Rá um mês, o valente asar.

rou-me, segurou-me com liWa
Imobilizou minhas pernas e bra-
cos, e em seguida, apanhou umatesoura, e botou minha cabelel-
ra abaixo. Fiquei tosquiada. Fuia um cabeleireiro c consegui
ajeitar o cabelo, mais ou me*nos... Já era demais... Mesmo
assim, resignei-me a tudo Hí-
quinze dias, porém, não suportei
mais. AValter nplicou-me umasurra tremenda, dessas que nli.
guém pode agüentar. Era demais
e resolvi, então, abandonj-lo «ir morar com minha mãe, è ruaPerua, na Penha.
Conseqüências eleitorais.,.

Depois de uns momentos derefler.ão, a senhora Brito prós.sogue:
—¦ Atualmente, todo inundo

fala em política. E ew também
tive vontade cie votar...

Mas que tern isso com ocaso? —• atalhou o comissário.Eu já chegarei lá, senhor
comissário. Tenha paciência..,
Pois i bem, para fazer-me eleito'.
ra. exigiram de mim. minha cer.
ttdüo de casamento ou de idade.
Fui a Caxias, onde me casei, pa.ra obtè-la. Dei meu nome e a
data do casamento. A funciona.,
ria do cartório mexeu e reme*
xeu em todos os livros e acabou
variíicandti que meu nome não
constava,' isto c, meu casamen-
to. Depois, e'a disse. "Aqui em
Caxias a senhora não se ca*
sou".., Voltei então para casa
convencida de que na realidade
não sou casada com Walter. ile
deve ter feito alguma trapaça.

Há dias — prosseguiu — meu
marido foi à casa dc minha mãe
para ver os filhos. Falei-lhe. en-
tão, a respeito do nosso esqui*
sito casamento. Êle achou graça
e disse: "Se você voltai* para mi*
nha companhia eu caio de ver.
dade com vocò..." Foi dai que
pusemos o patife para fora.

Um segundo personagem
Num rios ângulos da sala. do

comissário com as vestes chri*
rando a vala, molhado como um
pinto Baltazar de Oliveira Fer-
reira. solteiro, com 29 anos da
idade, e residente na rua Para*
mirim n. 110, em Bento Ribeiro,
cúmplice de Walter Viíor do Va-
le, no rapto dos menino-!, ouvia
atentamente o relato da infoün
moça e quando esta fez uma
pausa maior, interrompeu:

Senhor comi?, só rio, qual é a
minha situação, açor.*., nisso tu*
do?

Exatamente essa em que w*
cê está dos pés f> oabeça. \-ny.3-
simal -— respondeu o comissá-
rio.

Quer dizer que eu nSo vou
embora?

O prontidão da dclcgccai, que
estava ansioso para ouvir o te?*
to da história, cstrilou:

Cala a beca, fseui* nís".
Além rie iacomodar a gente co-.i
esse cheiro ruim, ainda interrom-
pe a moça que está -.'ontando lu-
do dircitinho...
As conclusões da história

Valter Vitnr do Xzh, cm coic
panhia rie Baltazar do Oliveira
Ferreria, resolvera ontim raptar
os filh-os, a fim de atrair a csp->*
3a. novamente para sua companhia
c, com nia, continuar a morar M
rua Cotcjuba, número liM, or.í.
residia o casal. Tomou liai auto*
móvel em Madureira e rumou p->*
ra a Penha, a fim do concretiiar
seu plano,

Círca das 16 horas, os dois tf.
rr.ena compareceram b. ca.-a ond'
sc encontram os f.llH.9 do casal,
e a senhora Min. Est-, não que-
rendo atender ao mando, solicitou
a sua mãe, senhora Maria Amélia
rio Oliveira, rie ní.cion-ilidjdo pn'*
tuguesa, que o fizesse. Dona Ma*
ria foi atende-lo no portão, fjof
por segurança fôta previamentí
trancado.

Valter, com ares de bom bc{,o,
pediu permissão para ver os tn"'
ninòs. Todavia, queria ít-los btffl
perto e, para tanto, só sntranáo
no quintal. A sen Indo, BâlUwr
de Oliveira Ferreira a tiidj obser-
vava". Finalmente, com pernii."

são rlc Zélia, o portão foi aberto,
Valtor, pretextando mostrai

una balões ao menino, manhosi*
mente foi tomando a diréçáq d?
run, enquanto Ealtazar so apre*
xlmava do niais velho, luebe!,
que conta 3 anos. 13, slnmUanec-
mente, Valter agarrou o íil"'*
mais novo e desatou a. correr.'
Baltazar^ apoderou-se do menor.

Maria Amélia e Zélia, porem,
agarraram a Baltazar, travando
cum éle, tremenda luta. A grita*
ria chamou a atenção do pinto'
Adriano Vieira, que estava tn-
balhando na casa de D. Mara
Amélia, o que veio eru socorro
daa sonhoms, apesar dc scr um
homem idoso. "Lutaram tremeu*
dainente. Finalmente foram '»'
dos cair dentro de umn vala, en»
conseqüência do que mãe e_n-
lha sofreram ligeiras escoriações,

E Valter deu o fora
Enquanto isso ocorria, peri**'

guido por um grupo de garótt*.
Valter corria rua abaixo. í-0
cruzamento próximo, deixara «s'
racionado o veiculo. O mptcnsta,
porém, que notara que algo w
anormal estava acontecendo, e*"*
virtude do escândalo c di grW"
ria, desobedeceu às ordens °0
freguês. Enraivecido, com uma
barra dc ferro, Vnltar cl.-ir.iflc**'1'
o carro, principalmente o par.--
Iiriaa, que ficou reduzid." '¦ ci*
tilhaçcs.

A Èádio Patrulha fora chat*»'
da a intervir e, com sua apra*-!'
mt-ção, Valter dcu por lermim1'
da sua tarefa destruidor.., íus1'1'
do. j
Baltazar dei? gclpe errado

Baltazar de Oliveira Ferrejrj!.
ao que tudo indica, não estav»
muito corto do que lhe r0")'
acontecer, e ficou aeríaãiefl;*
apreensivo, quando foi inform*'
do a respeito dar, penalidades
que csstá sujeito. Depois de atr
tuado. foi posto em liberdade mÇ*
dianto pesada fiaiiqa e. ao P?»
da delegacia, rodeado de mos--»
exclamou". Em que abacaxi i*»
meteram !"...

' r r ...*üíaJL^ Ji * ÍJZs
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Os atletas prontos para a largada da I Volta de ltoclu Miranda

Brilhante "performance'* dos atletas uruguaios no certame promovido pela"A Manha"-- Á equipe do Vasco da Gama conquistou a "Taça Vieira de
Melo" e o 2.° R. I. o bronze "A. Manhã* — Hoje, à tarde, a entrega' dos prêmios

mm

NSo podiam ser mais íeltóes
os nossos confrades de "A Ma-
nhft", com o êjtito esplêndido
obtido ontem à noite, em Ro-
cha Miranda, com a realização

OLHANDO P1M í FRENTE
5áfiy-VCO N T I N V A\ AO
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qa», precisamos lutar. Por isso
mispio, sábado, temos pela fren-,
te • derradeira oportunidade, Ven-
condo a Iugoslávia estaremos em
condições de ir &s finais do Cam-
penoato do Mundo. K podemos
vencer. Devemos vencer. Os nos-
aos jogadores têm a obrigação de
Sülar pe!'3 seu próprio nome. A
direção do scratch, os mídicos,
tém o dever de colocar om campo
os jogadores que realmente- estão
ctíi condições do compctiz & altu-
Vi dc nossas tradições esportivas.
Temos 48 horas para reajustai n
equipo, estabelecer um plano de
tr&balho capuz de nos levar ao trl-
unfo. Já nio podemos apelar mais
para o público, «gora apreensivo
n descrente. Agora, tudo depen-
de do próprio jogado!. De sua íl-
bra, do seu amor próprio, de seus
sentimentos cívicos. Não 6 pos-
sivcl continuar osse vaülo em que•nos encontramos, como quc divor-
ciados da realidade.

Danilo, Zizinho e Jair
no quadro brasileiro

Os médicos já começaram a tra-"bslhar em São Januário. As con-
tuíões precisam desaparecer »té
«abado. Começamos o Campeona-
to do Mundo como su estivesse-
wos terminando a sua missão.
Enfermos, contundidos, exaustos!
Em 4S horas tem que havei uma
mudança tomplota dc ambiento.
Prtcisamos fortalecer os múscu-"los o o espirito paru combater a
Iugoslávia.

Falamos com o Dr. Giffoni, que
uos assegurou que vários jogado-
res deverão molhorar ató o jogo
de sábado. Assim è que Danilo,
Zisinho e Jair daverío jogar. En-
quanto Eli, continuara fora do
combate, já que não apresentou
melhoras no seu estado físico.
Baltazar também contundiu-se no
préllo ds ontem, e, po6slvolmen«
f,s, não poderá jogar. Bigodo es-
tá perfeito, « só não jogou, para
que fosse aproveitada a intorme-
diária paulista, em ambionte pau-
lista;

Prometem a reabilitação
O treinidor Flavio Costa, ontem,

«batido e nervoso, já se _ encontra
*m plena atividade e disposto a
conduzir sua equipe à reabilita-
3S0.

Conversamos ligeiramente com
a treinador nacional esta manhã,
* respeito do compromisso do Bá-
bado:

— Vimos fazer tudo para colo-
cir o melhor conjunto em campo.
Os médicos sstão trabalhando pa-
Ta o aproveitamento de Danilo,
Zlrinho, Jair e Chico, elementos
que considero imprescindíveis pa-
ra o nosso difícil compromisso.

O que passou passou. Não ê
possivel remediar erros que fica-
ram naquele «placard» da 2 s 2.

da corrida, rústica que tomou o
nome daquela próspera localida-
de. Os melhores corredores da
cidade, os trôs "ases" uruguaios
que competiram e venceram na
recente "Corrida da Fogueira" t
mais um punhado de corredores
dos clubs menores, formaram um
palco magnífico para a curió-
sidade ordeira daquela região,
toda engalanada com intensa ilu-
mlnaçüo e entusiasmada com a
profusfio de fogos de artificio
correspondeu plenamente a pro»
va. O Sr. Antônio Vieira de Melo,
que era o homenageado compa-
receu em todos os trechos, com
a sua Exma. esposa- e acompa-
nhado pelas principais figuras
locais e ele mesmo, de um pe-
queno palanque, deu o tiro de
partida a cerca de 200 atletas,
após a cerimônia, do Hino Na-
cional, executado pela banda do
Corpo de Fuzileiros Navais,

Tudo correu normalmente, em-
bora o terreno acidentado do
percurso houvesse provocado mui-
tas quedas, inclusive no vence-
dor, o esplêndido Oscar Moreira.

Realmente Moreira é um gran-
de Corredor. Depois do seu feito
magnífico na "Fogueira", o"stiiyer" oriental correu esplên-
didamente os 7 quilômetros do
realmente rústico percurso em
25 minutos "c um quinto, o que
demonstra, apesar de todos os
contratempos e acidentes sofri-
dos, a sua alta classe.

Moreira foi vivamente ova-
cionado pela multidão ao cru-
zar a linha de chegada, bem
avantajado do seu companheiro
Gáol.

Nosso campeão, Geraldo Caeta-
no Felipe, tentou em vâo acpm-
panhar de perto o vencedor mas
terminou apenas em terceiro, ba-
tido ainda pelo futuroso Gáol.

O C. R. Vasco da Gama sur-
preendeu ao Botafogo F. R. ven-
cendo coletivamente, cabendo ao
3. C. A NOITE um honroso ter-
ceiro lugar.

Muitas homenagens foram tri-
butadas ao Sr. Antônio Vieira
de Melo pela populaç&o de Ro-
cha Miranda, ouvlndo-se vários
e patrióticos discursos.

Hoje k tarde, às IS horas o
Sr. Antônio Vieira de Melo en-
tregará os prêmios em nossa
redação.
Os vencedores por equipe

Coube ao C. R. Vasco da Ga-
ma a. vitória coletiva por equipe
com 43 pontos.

2." lugar — O Botafogo, com 45
pontos;

3.» lugar — O S. C. A NOITE,
com 184 pontos;

4.0 lugar — O S. C, Interna-
cional, com 287 pontos;

6." lugar — Rajo de Excursões
e Esporte, com 480 pontos;

6." lugar — S. C. Jurema, com
503 pontos;

A colocação das equipes mili-
tares foi a seguinte:

1." lugar — Regimento de In-
fanta ria.

2.0 lugar — 1.° Batalhão de En-
ganharia.

Prêmios
Medalha de ouro — Oscar Mo-

reira, da K, U. A.
Medalha do ouro — Josias dos

Santos, do E. C. lulcrliacioal.
Medalhas de praia — Juan Çao,

da F. U. A.; Geraldo Caetano
Felipe, do Botafogo*, Gilberto
Sanchez, dn V. U. A.; Jansen
C. Lopes, do Vnsco.

Medalhas de bronze — do 6.° ao
30." colocado, conformo relação
dc classificação individual publi-
cada acima.

Bronze "Vieira de Melo" — C.
R. Vasco da Gama — (equipe cl-
vil melhor classificada).

Taça A NOITE P Botafogo F.
Regatas (equipo civcl — 2." co-
locada).

Taça A NOITE - E. C. A NOITE
(equipo civil — 3.* colocada).

Copa "A Manhã" —2,» Regi*
mento dc Infantaria (equipe mili-
tar melhor classificada).

Taça A NOITE — 1.° Batalhão
dc Eiufcnharla (equipe militar —
2,n colocada).

Taça "Jurema" — E, C. Ju-
rema (equipe suburliana, 2." colo-
cada).

Tnçn "Internacional" — E. C.
Internacional (ao elub radicado
entre Turlaçú c Honório Gurgel,
incdhor colocado).

Taça "Turiaçú" — ,E, C. Ju-
rema (equipe do elub'suburbano,
melhor colocado).

A entrega dos prêmios
Hoje, às 16 horas, na redação

de A NOITE, na Praça Mauá, 7,
3." andar, serio entregues os
prêmios da Primeira Volta do
Rocha Miranda, pelo Dr. Anto-
nio Vieira de Melo. Pedimos o
comparecimento das equipes ven-

cedoras civis o militares bem
eomo. os atletas classificados até
o 80.° lugar.

A colocação individual
1.0 lugar — Oscar. Moreira —

Uruguai. • rnsoBamamam  
2.0 lugar — Juan Oao - Uru- nHHH ''' "- .' l^^Bi» ^WÊÊÊvy

guai. "' ..¦ ¦ ,
3.» lugar — Geraldo Caetano

Felipe — Botafogo. f ^m
4.» lugar — Gilberto Danchoz i':ivM#^:<4 * *'.$¦ lkWÊÊÊÈÊÊÊÊIÈMMW*&&&--.Uruguai. ;Vvy ... •-.-''.-
6." lugar -*-. JanSen da Costa Lo-

nes — Vasco; ; ¦ '
6? lupar — Josó Luiz dos San-

tos — Botafogo; ',, ^..a»..»»»».-::—^
7." lugar— Róberllndo Oliveira |1É1 mP «H 'W.-^WHife

"—. Botafogo; ' .
8.0 lugar — Wilson Eusébio Wt!£fí,_M^g??i^BIBBf

Vasco; . ;>vV'::ík^;3^Hli__í_RSâÍ^^^rate^^iS^Kite
O.*1 lugar — tmonüol da Silva

Prado — Vasco; , '^^^M^^^^^^^^W-Wr^lf111^.
10." lugar — Manoel Rumos —

Vnsco» „,.,_,.
11." lugar — Sílvio Freitas —

Vasco;
12." lugaf — Edmundo Paixno

E. C. A NOITE;
. ia,0 lugar •— Alan Kardéck . -f _T * WW 4 '
Botafogo; „,. _,,.„..

14." lugar -- Manoel Pereira -- v v. ¦**. v: • " wm
Vasco; •

15,o lugar.-«José Fclinto 011*
veira — Vasco; .:•.,- -¦..,¦ .*,„,,,.,.,.¦..— .... ..¦•„„

10.* lugar - José Alves Pereira Jgg Moreira, Gllbert Satiohea • Jttfth Oáo, W tri* mfcgnlílcW fttfetM »•™»»fc^itfl"^?,W"cjSS:
-Botafogo; , „ „ , ram da I Volta de Rocha Miranda pwuwvid» t*loê iumms wnírade» de "A *Un|wv^5,do*

17." lugar Ricardo Batista M 0,Dr, vieira de Melo, superintendente'd»» Empresas Incorporadas • diretor de A NOllb
Botafogo; - ^ ___.„__; ,.,,..,- ... ,.,.,„..„.. '¦

18." lugar — Manoel Bonfim —7
Vasco;

19." lugar — Armando Júnior
Bolívar - 1.» B. E.;

20." lugar ~ Evandir Mohla —
2.0 R. t.;

21." lugar — José Fortunato
Barbosa — Vnsco;

22." lu. ar — Florisval Nunes dn
Silva — Vasco;

23." lugar — Guilherme Ramon
E. C. A (NOITE;

21." lugar — Matuzolom Cardo-
so Oliveira — Vasco;

25." lugar — Eclair de Carvalho
Vasco;

26." lugar — Ubirajara Souza
Batista — 2.0 R. _,{

27." lugni* —¦ Jorgo Reis —• 2."
R. I.;

28." lugar — João Bento — S. G.
A NOITE;

2!)." lugar —- Josias dos Santos
Internacional, c

30." lugar — João Panemo —
2.» R. I.
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volume de jogo dos nacionais
bastante incapazes como demons-
traram para transformar em
coisa útil toda a ação ofensiva
desenvolvida, o referido técnico
foi alvo de apupos, chegando
mesmo um torcedor exaltado,
um valentiano, a tentar atingi-
lo com uma pedrada, no que iol
obstado por policiais.

A equipe portou-se .do pon-
to de vista tático muito longe
das circunstâncias que a envol-
veram e tudo por falta de um
coordenador hábil e prudente
que soubesse batalhar com sere-
nidade, de sorte a quebrar a de-
sesperada e férrea resistência da
defesa suiça. Uma certa frieza
de ânimo, depois acrescida de
prejudicial nervosismo dos que
como Ademir sabem Jogar e de-
cidir uma partida, levou o team
que mais atacou a ficar na iml-
néncia de uma derrota perante
um quadro que revidou apenas
vinte por cento dos ataques so-
frldos.

Por seu turno a defesa nacio-
nal n5o se mostrou segura e in-
teligente para travar os rápidos
contra-ataques dos adversários,
comprometendo-se os dois za-
gueiros nos tentos que os suíços

marcaram. Da linha média uma
exceção, Bauer, os dois restan-
tes acovardados ante a fúria da
torcida local misto de entusias-
mo e revolta talvez capaz do dc-
lírio ante uma vitória avassala-
dora, mas igualmente disposta a
apedrejar os seus próprios repre-
sentantes.

Muito passe e pouca
objetividade

A equipe nacional deu início
ao jogo com certa chance, pois,
aos dois minutos, Alfredo II con-
seguiu concluir boa jogada dc
Ademir c Baltazar, .chutando com
violência e bou pontaria para nl-
cançar iis rCdcs do Stuber.

Não demorou muito o assedio
dos brasileiros à defesa contrária,
notando-se, todavia, a insegurait-
ça nos arremates e ademais a ins-
tência nos passes fora da área.
Assim, a defesa suiça passava
sem maiores dificuldades o asse-
dio rival. A falta de penetração
(los av.intes nacionais foi, a nos-
so ver, nossa faso do .proponde*
rftncia de avanços como depois,
o grande erro. c causa do resul*
Lido apurado. Os suíços não se
mostraram então abatidos e con-
trntacãrám a breve espaços, con-
seguindo empatar nos lli minutos
aproveitando scu fow.ird Fatton

umn tremenda confusão na área,
em que Juvenal, sem visão, deixou
escapar a pelota para quo o ad-
versário fíuleusse.

A reação dos locais nfio se iez
esperar e novamente apareceram
na zona de defesa suiça, dentro
do mesmo sentido de troca de
passos e shoots longos, que ora
passaram pelos lados orn pas.sa*
ram por cima das traves. Mas,
afinal, aos trinta minutos, dc uni
tiro de canto batido por Friaça,
o centro-avante Bnltazar, coln cer-
teira cabeçada, desempatou a p«-
loja, piarcundo o 2.o goal, ternil-
nando a etapa com a vantagem
dos brasileiros por 2x1. .

A etapa final
Já então o ambiente, 110 Pa*

caembu era pouco favorável ao
team da C. B. D., aparenteincn»
te incapaz do uma grande nlua-
ção. Alfredo, Maneca e Baltnzar
eram vaiados francamente. Mas
os ataques continuavam, embora
infrutíferos' o a defesa sulçn, pi*¦ando forte sob as vistas com*
placentes do árbitro Azon, quc so
mostrou sem a nulorldntlc bas-
tante para dirigir uma peleja de
Campeonato do Mundo, permitiu-
do entrada cm campo de quantos
o desejaram fazer nas diversas
interrupções.

E nessa luta, dramática e desa-

NO CAMPEONATO DA SAUDADE
Isolou-se o Vasco no terceiro poeto dá tabela, em seu quinto triun-,
fo consecutivo - Por 4x1 tombou a Portuguesa, e por 6x0, o Ma-
dureira abateu o Nacional - Reabilitação do Botafogo e do Cocotá-
- S. Cristóvão x Bangú em luta pela liderança, na próxima rodada

dada, o Madureira venceu o Na-
cional par 6 x 0 e o Bonsucesso
marcou 4 x 2 sôbre o Cocotá.

Náo tendo comparecido, pura

Domingo, 2 de julho, pros.íê-
gulrá o Campeonato da Saudade
com a 10.« rodada que cumpre-
enderá os seguintes jogos: S.
Cristóvão x Bangú; Vasco x
América; Botafogo x Madurei-
ra; Nacional x Bonsucesso a
Cocotá x Sampaio.
Paulo, Brôa e Carvalhüiho,

do Bangú, suspensos!
Por proposta de Grcdlm, di-

rotor do eBportes dos Veteranos
Cariocas, o Conselho do Repre-
sentantes dos clubs disputantes
do IV Campeonato da Saudade
-suspenderam por S partidas os
atletas do Bangú, Paulo, Brôa
e Carvalhlnho. Com a pena de
advertência foram. punldoí tam-
bém Aralton c Vital, do Anièri-
ca c Orlando Lages, do Bangú-
Quanto aos atletas Galego, Ca-
rola o Valdir, foram absolvidos,
por unanimidade de votos. Os
jogadores suspensos s(> tomarão
parte na partida da última ro-

gradável, salndo-lhcs o jogo t
pior possivel, sem Animo para
vencer suas práprias falhas e as
advcrsldudes que surgiam a cada
passo, os nossos representantes
sustentaram o scorà até aos 42
minutos, quando surgiu o ponto
de empate, oriundo de boa joga-
da do centcr-forward Biekell, que
entregou a Fatton, otimamente
colocado para esto jogador chu-
tar sem apelação, decretando o
empate, com que terminou a pc-
leja, fracassando ai o zagueiro
Augusto.
Como formaram as equipes

BRASIL — Barbosa — Augusto
e Juvenal — Bauer, Rui r. Noro-
nha — Alfredo •— Maneca, Balta*
zar, Ademir,e Friaça,

SUIÇA — Stuber — Ncnry e
Boucquet — Lnsenti, Esjtlman t
Qulnclio — Tamlni, BIckoll, Frio
dlaendcr, Bader e Fatton.

«to. JPxsf
JOÃO PESSOA, 29 ,Asap.)

— O Treze F.C., do Campina
Grando venceu 'o Botafogo, do
.Toão Pessoa pelo arrasador
score de 8 x 1, em Jog'o renli-
feado naquola cidade. No outro
encontro do empoonato paraíba-
uo, o Auto Esporto venceu olpl-
ranga por 3x2, jogo disputado
em João Pessoa.

TACA DE OURO
BRASn, —" Os brasileiros realizarão amanha, pela manha,

um etKBlcTindlvitoí com ginástica o bate-bola. O selecionado
SS5S com aB Iugoslávia, MgM» |orà 

o se-
guinte: Barbosa; Santos o Juvenal; Eli, Danilo e Bigode, Mantca,
Zizinho, Ademir, Jair c Chico.

BOUVIA - Treinaram os bolivianos preparando-se para o
"match" com os uruguaios. Vantagem para os titulares, pc a con-
tagem de 7 x 1, Caparelli íoi o artilheiro,, com quatro gonls.

Para o "match" desta tarde, contra a Espanha, o
i ser6 o seguinte: Levlngstone; Fadas eRoloan; Al-CHILE

quadro chileno serô. o seguinte: „-.—-, „,,..,.,,,. T,i„f,.,,
varez, Busquet e Carvalho; Havanes, Cremaschi, Robledo, Pletio
* Dl8Zi. .

ESTADOS UNIDOS - Os jogadores norte-americanos cs pe-
ram realizar uma luta interessante com os Mw^M^a^ ao
máximo frente ao poderoso esquadrfto comandado por Bentlcy.

ESPANHA — Todos os valores do conjunto espanhol estarão
a postos na importante'peleja desta tarde, contra o Chile. Assini
veremos, hoje, o potencial do esquadrão basco.

INGLATERRA — Em duas partes retornarão os ingleses ao
Rio. A primeira parte, apôs o "match" desta tarde contra os Es-
tados Unidos, e, a outra amanhã, pela manha.

ITÁLIA — Os italianos exercltaram-se ontem, à tarde, pre-
paranúo-se para a peleja com o Paraguai. A prática constou de
bate-bola e ginástica. O ensaio de conjunto será efetuado esta
tarde.

IUGOSLÁVIA — Os componentes da delegação da Iugoslávia
já retornaram de Porto Alegre. Os jogadores ficarão em absoluto
repouso para o "match" de sábado próximo, contra o Brasil.

MÉXICO — O zagueiro Montemaior que contundiu-se na pe-
leja de ontem, submetido a radiografia, acusou fratura, dai nao
ser aproveitado no jogo de domingo próximo contra a Suíça.

"A"
PARAGUAI — O Paraguai fará hoje, a sua estréia no Cam-

peonato Mundial, enfrentando o quadro da Suécia. A equipe es-
calada é a seguinte: Vargas; CTonzallto e Cespedes; Gavilan, Le-
juisamon e Canteros; Avalos, Lopcz, Jara, Lopes Pletes e Unzaln.

SUÉCIA - Apenas Stellan Nilson está ameaçado de atuar
na peleja desta tarde contra cs paraguaios. Os demais estarão a
poitós. O técnico sueco, entretanto, espera contar com o excelente
ponteiro esquerdo.

SUÍÇA — Brilhante feito conseguiu a Smça na peleja de on-
tem, à* tarde, frente ao Brasil. Hoje, b. tarde, os suíços -seguirão
para Porto Alegre, a fim de enfrentar domingo próximo, o México.
O goleiro Stuber foi recolhido a um hospital por haver sido atui-
Rido na boca por um ponta-pé de um adversário.

*
URUGUAI - Os uruguaios treinarão esta. tarde, preparan-

rio-se para a peleja de domingo próximo, contra a Bolívia. A prâ-
'ica coletiva será efetuada no Estádio independência, estando o
«u Inicio marcado paja as 15 horas.

W ;:-",'*&' ''•t^^ *.:/•,".': -\'  • ¦v^jwm*- -..."* ¦ tf-TWfri:!:-f.1 jC*fJ.J

dada do primeiro tufno, se nao
recorrerem dfts pUniç5e5 softl-
das. Os motivos da» penalidade*
aplicadas fc,ram jogo violento
o desrespeito a autoridade rto
árbitro, por ocasião da partida
Bangú x América, disputada no
Estádio Proletário dia 4 de ju*
nho ultimo.

Outros resultados
Nos outros Jogos da nona «o*

ESPANHA X CHILE NO...
N ll A V A «•' _, /MCOMI

DA » 4'

Inglaterra x América
do Norte

Contra os espanhóis us norte-
americanos surpreenderam; Hoje,
na capital mineira, Cios terfto
pouquíssimas probabilidades con-
tr» os ingleses. Purdcnd-ci, estão
fora do certame, mUito embora
lhes restem ainda o logo com os
chllono», em RM***- O, >t«h»no
Dotllo dirigirá esse embate, em
tiuo o* teanm aerâo os sejtulntesj

iNGLATEKRAt -- WiUtemi -
Ramiay e Aston - Bell* Wneht

Hugheu e Dlckinaon — tinaey.
Mcnnion - Bentloy - Morten*

sen e Mullen.
EU. UU.: — Borghi — Combes

e Buhri — Mao Ivenny •— Colom-
U » Keough -- Craddoclt — J.
Sour.a — Vtllanti — "Wolamm «
Paviani.

Paraguai x Suécia
Credenciados pelo sim claro trl-

unfo aSbre o» italianos, os su-jcos
terão hoje um duro compromisso
contra o Paraguai. 0 tcam gua-
roni, onde sobra bravura * flgu*
r«m bons representantes do foot-
bali «ul-amortcnno poderá, se ven-
cer, aumentar as esperança* das
campeü-s do mundo, com quem
jogará depois. A direção • doasn
peleja «stará entregue ao escocês
Mltchell, auxiliado por Lemenlth,
da Iugoslávia, # Careta, cos Es-
tados Unidos. Os quadros serS»
estci;! _

PARAGUAI: Vargas - Gon«a-
ilto e Céupedes -- Cavilar. ~ I^e-
gulísníon e Cantero — A\**loí —
Lopes — Jara -- Lopoo Flores •

SUÉCIA: Swenssón — Norrhall
e Eriek Nllssor. — Andersson --

xGard — 8undl<vlst.
- Sito-

cumprir, pela segunda vez, a ta-
bela do certame dos Veteranos,
o Botafogo F.K. sern excluído,
do acordo com o'art. 13 do Ro-
gulamcnto»
Colocação dos concorrentes

Com os resultados da 9.» ro- v
dido., disputada na manhã de
domingo e os jogos noturnos do
terça e quarta-feira últimas, fl-
cou sendo a seguinte a coloca-
cão dos 12 concorrentes ao IV
Campeonato da Saudade: L'
lugar (invictos) com 1 ponto
perdido S. Cristóvão V R, e;
Bangú A.C.; 2.» lu_ar América.
F.C. 3 p.p.; 3-' lugar Vasco
da Gama, 4 p.p.; 4." lunar Fia-*
mengo, Madureira e Portuguesa,
6 p.p. S.« lugar Botafogo 8 p.p.;
6.» lugar E.C. Cocotá, 9 p.p.;
T.» lugar A.C .."acionai, 10 p.p.;
8.» Sampaio A.C. 12 p.p. e 9."
Bonsucesso, 14 p.p.

Joii-niiMon
— Pulmer — Joppasoa
gund e Stellan Kilfison,

O GOAL QUU NAO DEVIA VALEU — O juiz dr. partida de ontem, no Pacaembú, não tem classe JntornacionoJ. Teve falhas
claiuorosas, deixando de marcar uni penalty clássico, resultante de uma rasteira de Bouqucl cm Ademir em plena área. Valido*,

o primeiro goal dos brasileiros depois do mesmo Ademir haver passado para Alfredo tendo apanhado a pelota quando ela havia
transposto a Unha de fundo. Esse lance focaliia o goal a que aludimos vendo-se Ncury esforçando-se para impedi-lo

SUÉCIA x PARAGUAI
atraca® da Rodada dt hoje
Sensação em Curitiba — iNo Rio, lutarão Espanha e Chile -- Os ingleses infrenta-

rão os norte-americanos em Belo Horizonte
É das mais sugestivas a roda-

da de hoje em prosseguimento
a série das semi-flnais da Copa
do Mundo. Três partidus consti-
tuirão essa nova etapa do magno
certame quo está apaixonando
a opinião do público desportivo
de todo o pais.

Embora ainda um tanto ubala-
dos com o resultado da partida
de ontem, em São Paulo, contru
a Suiça, os torcedores paj-tíclos
não revelam menor interesse pe-
lo certame, aguardando-se tgora
que novas surpresas venham
ocorror, dando mais intensa ani-

mação ao desenvolvimento da
atual serie.

Aqui, no Estádio Municipal,
será travado um cotejo que ofe-
rêce todas as característicos pa-
ra agradar. Serão protagonistas
desse embato as seleções do Chi-
le e da Espanha, ambos figuran-
tes na chave encabeçada pela ln-
glaterra. Naturalmente, 03 cs-
panhúls surgem como favoritos,
porquanto trazem Unia bagagem
mais recomendável dc feitos,
possuindo 03 seus defensores
maior experiência internacional.
Mas os andlnoB, que lutam sem-
pre com incontida ílbra, esperam

não dçsmerecer o conceito do
footbnll Bul-aiherlcano.

.A luta, assim, promete ser re-
nhida e multo movimentada, esta
tarde, no Estádio do Maracanã.

Mas a peleja de sensação na
rodada do hojo será travada em
Curitiba. Dcfrontar-se-ão neesc
cotejo os selecionados da Suécia
o do Paraguai. Se os escandina-
vos conseguirem um simples em-
pate terão assegurado a classlfi-
cação para ua finais.

Os paraguaios estreerão com
grande disposição e esporam con-
firmar os seus feitos no último
Sul-Americano..

Eüso encontro, quc »erá leva-
do a efeito 110 estádio do Ferro-
viário, deseverá caracterizar-se
sobretudo pela combatividade
dos dois conjuntOB.

Outra peleja do certa impor-
tAncia será travado 0111 Bolo Ho-
rizonte, no Estádio Indepcndên-
cia, entre a Inglaterra e 0.1 Eata-
dos Unidos. Ob ingleses, lógica-
mente, devem ganhar, nia-j deve-
se recordar que os anieriianos
exigiram muitos esforços dos es-
panhOis, só cedendo no final.

Mas, apesar de tudo, deverá
prevalacer a, maior classe dos
britânicos.

IUGOSLAVOS, 4 X MEXI-
CANOS, 1

purrâo quando preparava-se pa*
ra mandar is redes. 0 juiz mar-
cou a falta máíllna do Roleiro
Makuliltch. OrtU bateu ti falta e
mandou i» redes. Com n conta-
ícni de 4x1, favorável à lugos-
livia, terminou o jogo

Os quadros
Os doi-s quadros que pieliaiíini

estavam as-iim formados:
IÜOOSUVIA -- M.fculiitch:

Hovurt e ílrokotn; TclinlUovlskl
t, latiovltch e Djvllcli; Oíanlanov,
MUIc, Touiatchevitc.il, Hobek c
TcliuihovsHl It.

MÉXICO -- Carbajal— Out-
tiereu e Gomex; Buíz. Gnbnrú c
Bocca; Sptctii, Orlií, Casarin, Po-
rcü 6 Velasquez.

Bôa arbitragem
A aibitraícm da peloja esteve, a

car«o do juiz inclis Leef, que te-
va excelente desempenho. O scu
trabalho agradou plenamente aoa
dois quadros e à própria assis-
tenein quc, como dissemos, era
numerosa.

ERROS TÁTICOS
c o st 1 .n u a c a-u;
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para perder honrosa-resistir

mente, ,,_. '¦_•'"'
Quarto: -Faltou-nos espirito de

luta, combatividade, esforço pes-
soai para fazer mais do que
aquilo que realmente iez ero
campo.

Facilitamos o empate
O quadro brasileiro facilitou a

empate. Podia e devia vencer de
3 x 1, já que faltando dez mlnu-
tos para o término do match
nossos atacantes estavam bio-
queados pelos suiços e comple-
tamente desorientados dentro da
área inimiga.

Mais um ou mnis dois ten-
tos naqueles instantes nada re-
presentam no objetivo da vitó-
ria que estava praticamente as-
segurada. Nfio seria em dez ml-
tmtos que iríamos desfazer a pés-
sima Impressão de uma conduta
fraquissima sob todos os aspectos.

Mas infelizmente até isso fal-
tou ao quadro brasileiro. Faltou
um capltfto, faltou presença de
espírito, faltou raciocínio.

E por isso mesmo, os suiços
encontraram caminho livre nà
nossa defesa para o empate e
ameaçaram Barbosa no instante
derradeiro do match, faltando?
lhes chance para vencer a par-
tida.

O nosso domínio territorial foi
inútil. O adversário mesmo do-
minado foi mais prático. Come-
temos erros táticos de verda-
deirô3 principiantes «m football.
Jogamos o jogo que os suíços
queriam para resistir e perder
honrosamente e acabaram em-
patando gloriosamente. Não tive-
mos capacidade técnica para pe-
netrar na área helvética, con-
fundindo-se os nossos jogadores'
com a pelota nos pés. Fracos os
extremas, terrivelmente baixo o
nivel de atuação da intermedia--
ria. E aíora essas circunstAncias
lamentáveis poucos foram os
cracks brasileiros que realmente
lutaram, realmente combateram
em busca de urna vitória mais
do que necessária.

Nfio vamos citar nomes. Cum-
pre-nos apenas advertir que um
campeonato do mundo é coisa
muito mais séria do que pensam
os nossos jogadores em relação
às suas responsabilidades. Nâo
bosta praticar bom futebol para
competir pela Taça Jules Rlmet.
E' necessário ter alma e coração
como demonstraram ontem no
Pacaembú os bravos amadores da
Sulca

AGREDIDOS 0 TÉCNICO E 0 MÉDICO
W^>" l> A U«
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uma manifestação de desagrado hão foi confirmada pois logo i
salda dos primeiros Jogadoras notou-se grande vibração, chegando,
alguns dos torcedores a atirar cascas de laranja e pedras que vi-
savam de preferência os players do Rio de Janeiro. A salda então
do técnico Flavio Costa o do médico Paes Barreto os ânimos atm-
giram um clímax de exaltação, a ponto de vários dos agressores
atingirem ílsicumente o citado médico e o próprio treinador, cs-
tabelecendo-se verdadeiro conflito. Os players Baltasar e Alfredo
II desceram a tenipo da conduçfio qtie os levaria ao hotel e cor-
rerani em dcíesa do treinador e do médico, sendo ús demais im-
pedidos pela polícia que então já entrava cm ação, dfrtendo o nvan-
ço a golpes de casse-tête até dominar alguns, enquanto outros co-
vardemente fugiam. Algumas prlsóes foram efetuadas, inclusive a
do agressor de Flavio Costa que, levado parn a delegacia policial,
foi devidamente autuado. O caco causou funda Impressão pela fal-_^
ta de previsáo o descuido das autoridades competentes, que conliii-
cendo do estado de espirito de certo grupo de desordeiros que fre-
quentam o Estádio Municipal da capital paulista, não tomaram us
devidas precauções a tempo de evltnr tão lamentável ocorrência,
icveladora da absoluta falta de sentimentos desportivos. Reuntn-
do cerca de cem ou mais "patriotas" os armadores da arruaei
tentaram assim, de forma a mais condenável, levar protestos pelamá conduta técnica do "team" brasileiro de uma forma que náo
só fere as tradições da grande capital paulista como as do país
que, nesta oportunidade recebe delegações de treze nações estran-
gelras. Foi por conseqüência uma nota sobremodo desagradável,
a concluir uma jornada desfavorável para o football brasileiro.

..- '--¦¦ ¦£n*. *v.*«Vr>..v«.-A **»*.*(.*«-*•"
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E AUSÊNCIA D flMBATVDAQE
faltp aos brasileiros até presença de espírito para sustentar a vantagem de um soai -- Os suíços foram mais práticos embora dominados
iim ín^Mlsí?^ o espírito de supaj-ipridade..À |Estádio, do • Pacaembú. Os joga-,nais. U perdemoá para argenti-| Pedem para nãd jogar e in- , -Terceiro:' Cometemos erros ti-tem no istadiovao-, Pacaembú o A;' exibição dos sutens fi-sr-tn « m-n nevi-wiom z»™, foMiinodo nó: i,iu„in <,„i^„„ nw.o1.^ni m«i_. ,¦„„„,. ..i-i i_ uu..._.íí- £.-._  J....— Lí* _ ~ ..„ ..i....._**.... r» „?,.„„ „„„ «„„,. ,)„„ «..i»--¦:.« u. lil, O football brasileiro viveu òri

-tem no Esta.dio'.do;Pacaembú o
jseu. momento tçiste: e dramático.
; Vários fatores nos conduziram
;ao precipício: Primeiro:; Subès*

timamos o valor ; dó" adversário.
A.' exibição dos suíços fi-ente à
íugoslâvia em Belo .Horizonte.foi
levada.para o terreno da.pilhe*
ria. Muita coisa,se disse a res-

peito dos "hçlvéticos,; inclusive
que perderiam com íácllidade pá'rá :¦: qualquer quãdi-inho subur,
bano. Essa* estimativa antecipa
dajcrlpu entre ps nossos jogado

res o espírito de supM-ioridáde.-A
vitória estava 'assegurada mes-
mo.antes dp jogo. *

' * Segundo: Continuamos' com o
complexo de , inferioridade no

Estádio, do Pacaembú. Os, joga-
dores nacionais . consideram São |
Paulo o cemitério de nossas as-
pirações nas mais importantes e
difíceis* competições internado-

nais. Ii, pèrdemoá para argenti
nos,; uruguaios, empatamos com
o Paraguai. Os nossos-jogadores
sé acovardam quando se aproxl-
ma úm Jogo. no Pacaembú.

Pedem para nãd' jogar e in-
ventam contusões. E' claro que
existem as exceções, mas a maio-
ria se considera vencida em São
Paulo. ¦;.-' ¦ ¦"¦

Terceiro:' Cometemos erros tá-ticos dos mais "infantis 
contra

uin adversário que não tinha emcampo outro objetivo senão o de
(CONTINUA NA 13.» PÁGIN \)

O DRAMA DO PACAEMBÚ — Aí estão flagrantes do drnma vivido pelo selecionado brasileiro^ no estádio do Pncaemliii, vendo-se o primeiro goal dos brasileiros, em ação o zagueiro Neurj, que foi um dos melhores
players da defesa dos suíços, e duas intervenções dç Stuber, transformado em barreira intransponível nos .últimos instantes da peleja..__ __ .—_^ x,!; _ . ?

Agredidos o técnico e o médico
Um largo grupo de exultados torcedores de football ontem emSáo Paulo após p match do Campeonato Mundial de Football no

qual a seleçãP brasileira empatpu cpm a suiça, acercou-se da porta, de saida do Estádio de Pacaembú em atitude agressiva aps joga-'dotes da seleção da C.B.D. A impressão de que haveria apenas
(CONTINUA NA 18/ PAGINA)
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SURPRESAS NA TAÇA DO MUN
EMPATADA A PELEJA BRASIL x

CONDUTA DEFICIENTE DOS BRASILEIROS APESAR DE
DOMINAR O ADVERSÁRIO LARGO TEMPO DO JOGO

O segundo compromisso da se-
léção brasileira de football no
Campeonato Mundial de Poot-
bali resultou num empate, sur-
preendenlc. principalmente para
os que ã vista dos resultados dn
primeira rodada do sensacional
certame logo alardearam a ira-
queza do scratch suíço, chegando
mesmo alguns comentaristas a

:ioproclamar a larga diferença
conjunto, helvético em
ao brasileiro.

Apresentando em campo uma
formação com jogadores consi-
derados da equipe "B", como
Rui, Noronha, Alfredo II e Fria-
ça, este suprindo a falta de
Rodrigues e Chico que se en-
contram impedidos fisicamente,

o selecionador Flavio Costa querelação*^ apesar de seus esforços não lo-
grou contar até agora com uma
parelha.de "full-backs" de con-
fiança ò capaz de atender »&
exigências do campeonato, viu
sua equipe deixar o campo com
um empate, cujos efeitos são fá-
ceis avaliar. '

São Paulo encheu o estádio de

EM RADA DL LLAO...- — Os que assistiram a peleja do Pacaembú. raído o ímpeto do quadro brasileironos instantes iniciais, naturalmente se convenceram de que a equipe suiça seria arrasada. Tudo, porém, não
pquou de impressão, porque ao nosso selecionado -faltava solide/, c compreensão. Passado o "fogo dc nalba"os helvectos ganharam corpo na defensiva e na ofensiva è acabaram empatando, quando a derrota entrara atécm seus próprios cálculos. Do lance acima nasceu o segundo goal dos suíços, vendo-se o perigoso Fallon com
¦;..' o couro, qu» acabou aninhando nas redes de Barbosa.

OLHANDO PAKA A FRENTE"Vamos fazer tudo para
o melhor quadro contra

Pacaembú não para aplau-
dir incondicionalmente o "team"
brasileiro mas para vê-lo ga«nhar com facilidade e tam-
bem apupá-lo para p que náo
faltariam pedras pnra ferii*
os responsáveis pela equipe, es-
tado de ânimo esto provocada
por não pequeno número tle co*
mentaristas provincianos.

E como o resultado foi um cm*
pate apesar do extraordinário
(CONTINUA NA 13.» PÁGINA)

a Yugoslavia"
O .momento tráj-ico já passou,

Não adianta lamentar o ciue hou-
ve no Pacaembú. Não possívelmais concertar erroí, criticar o
juiz, considerai o nniliento dc S.
Paulo desfavorável i„> destino ria
seleção nacional no Campeonato rio'Mundo. Tudo isso ficou para trás.

lWMMHMM «MMHMMMWi

Os "ufanistas" não gosta-
ram da advertência que fize-
mos nesta coluna, horas após
o primeiro triunfo dos brasi-
leiros no Campeonato Mun-
dial de Football. Gostaríamos
de saber o que pensam no
momento, algumas li oras após
a primeira "tbpada" da sele-
ção nacional. Já existe quem,
segundo o vezo antigo e ri-
dículo, queira culpar ò juiz.
Outros acham que toi a linha
média paulista, alguns, a in-
eliisão de Alfredo.,.. Mas afi-
nal perguntamos ' — a sele-
çSo'não é composta de 22 ho-
meiis por que seria quase im-
possível atravessar todo um
campeonato coutando apenas
com 11 jogadores? E esses não
são os melhores que possui-
mos? Logo, qualquer onze que
entrar cm campo é cm f.t-.
.dade, a melhor expressão do
nosso football. Do football
brasileiro onde sobra prçclo-
sisino e insegurança' na con-
cliisáo das jogadas. E tanto
assim c que vimos a. equipe
que muitos teimam em cias-
*I ficar dc "A", dominar um
adversário fraco e custar a
encontrar o caminho do goal,
perdendo us nossos dianteiro!-,
dentro dã área, as melhores
oportunidades dc golear. On-
tem, contra 21 ataques dos
suíços os nossos empreende-
tam 57, mais rio dobro por-
tanto, Doi-tinanrio territ ' '-
mente a partida, chutaram
30 bolas para fora c acerta-
r?.m 18 no goal sendo que
apenas duas não puderam ser
defendidas. Precisamos pois, c
ainda há tempo, convencer-
mo-nos de que somos o que
somos, dc que muito teremos
que lutar para chegarmos en-
tre os primeiros, Sc pudermos
construir um placard dc 20
não podemos nos deter num
ile 2, pois os adversa U~ .a-
glrão sempre.

ALFAIATE

ESPANHA X CHÍL_
NO ESTÁDIO MUNICIPAL
Suécia i Paraguai, era Curitiba, e Inglaterra i América do Norte, era Belo Horizonte - Ame-

ricanos e chilenos jogarão soas Win _ esperanças, na tarde de hoie
,..-,lfo^5n l,„;„ . !,,!.. ._- :. r, :'. .. ... ¦*

K' necessário olhar para frente.
Precisamos reagir. A sorte nos
tear sido madrasta sob todos os

aspectos; As contusões em mas-
sa já representam qõiilq-içr coi-
sa fora do comum. Tcrca-fcira,

litá o Dr. Giffoni se contundiu.]
Há algo a nos perseguir contra n
(CONTINUA NA 13.» PÁGINA)

Seis paises voltarão hoje a lutar
pela «Copa do Mundo», nos gra-
mados do Kstádio Municipal, de
Curitiba ò Belo Horizonte. E, sem
dúvida 'alguma, umu tias maiores
atrações ria rodada desta ttirde se-
rá o confronto entre oí; espanhóis
e fhücnos. E isso porquê são duas
equipes que praticam um footbnll
rápido, colorido, a gosto do nos-
so público, já refeito do .v.i^to qua
lhes pregaram os «yar.Itecs» e re-
confortados pelos 3 s 1 que eons-
tituiram ao ai>agar das iuíc.'. Os
espanhóis deverão entrai em cany

po maio firmes. Por sua vez, os
chilenos sabem que a opoitunida-
de de hoje será a úUima c mes-
mo um empate não t:>rá maior cx-
pressão.

0 juiz e os íeams
O jogo Espanha x Chile -'en dir

rígido pelo brasileiro Alberto Mal-

OS URUGUAIOS

cher, auxiliado pelos imuícs E-:tc-
ban Marino, do Uruguai, o Alfre-
do Alvarez. Os tciiina são e.Ucs:

Treinaram em Belo Horizonte
IilíI.O IIOIUZONTIC, 2D (Asap.)— Os uriiguaios realizaram ou-

lem à tiirdé, um treino rie eónjuu-
to, prépãraiido-Se parn enfrentar
os holiviniios. A prática foi rea-
lizada no Estádio Independência,
vencendo os titulares por ã x '.),
I'or solicitação dos orientais, o
Alltlico Mineiro, emprestou Zé
rio Monte e Afonso para inte-
grar n equipe dc 1'cservu rios uru-
flíaios;

Os dois quadros atuiirani com
a seguinte consliluicâo:

Titulares - Maspoli; Mnlins
fionzalcz c Tejcrà; Juan (innza-
lez. O. Varela c Andrade; Gigliia,

EXPULSO JACK DOODS
LONDRES, 2!) (U. P.) ~ Jnck

Dodtls, famoso ex-centio-avantc
da seleção escocesa, foi expulso
das atividades pela Liga Inglesa
dn Football, por ter contrp.tado
i jogadores britânicos pnra a
Colômbia. 2 desses jogadores rc-
gressaram mais tarde . . ,

Perez; Migucz, Scliiafiuo e \'i-
dal.

Heservas — Paz; Martinez e
Wilelies: Oaiiibcta, 'Aí tio Monte
c Afonso; Ilritos. Honicio, 1'ligb,
Bui-gcnlio e Moran.

BOA RENDA
Mais de um milhão e

m:io da cruzeiros
S. PAULO, 29 (Do enviado

especial de A NOITE) — Ape-
sar de um dia comum, islo é,•com-o comércio e'* fábricas
funcionando, verdadeira mui-
tidão compareceu ao Estádio
do Pacaembú para presericiaro cotejo entre brasileiros e
suíços, pelo Campeonato Mun-
dial de Eootball. Pelas bilbc-
tefias da majestosa praça dc
desportos, passou a importan-
cia de Cr.$ 1.531.720.00, quobem demonstra o e::tr.iordi-
nário Interesse da torcida
bandeirante pelo combate.

ESPANHA: Elzaguirre — Alon-
so e Gonzalvo II — Goftünlvò III•— Antunes e Pflehads — Hassora— Monloy — Zarra — lgoa eCainza.

ÇíIILE: Ijivingstono -.- Farias cr.olrian — Alvarez — Busquet e
Carvallo ¦— Mayannes -- Gremni»
chi -- Koblèdo — 1'ricto o Diaz.
(CONTINUA NA 1.1.* PAGINA)
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A OFENSIVA INOFENSIVA _ ÈBtes «ão o9 cinco homens da ofensiva brasileira,
qne ontem ioram inofensivos contra à defesa tios suíços.

IUGOSLAVOS 4 x MEXICANOS 1
^ÊÊ?ÊWl§ÊÊÊMM^ ADVERSÁRIOS DOS BRA-SILtlROS, AGORA A FRhNTE DOS CONCORRENTES D4 SÉRIEl»OI

èspeci
láriio

ÍTO
:il dc

do

ÀLEfil
A Nt

Intern

1IC, 211
IITK.I
lacibhii!

! Serviço .ontem, íi larrii'. grande -ssislèn
- O I-.s-jdn, a fim rie pfèsçirici.lr o prélioapanl-bi*' pelo Ci.iiiipçuiiato Mundial dc

Gildo o incriveL,.
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l-ootliiill, ontre as rcpreselítàçòes
ria Iüfioslávia e do Méxiio ,\ nr-
recad.ição dc Cr? ;120.1ID.ftO cs-
labeleee o "record" ile bilheteria

;(!in fíraniados i|os pampas. Ocprijuhlh d.i Iugoslávia, t|iie nn
primeira etapa derrotnra a sele-
váo da Suíça; pelo scorc de !! x 0surgia como franco favorito nocotejo' com os mexicano:* Alia*ts-if. faviiritiíiuo foi plenamenteconfirmado, já qúe os "im-as'*
venceram pela cpnlafiem dc 4 x 1e sempre toi nitidamente çupcriotao adversário. Demonstrou o qua-dro da Iugoslávia ser forte, con-"von-ente do Hrasil parn a classl-
fiéaçâj- final.

Primeiro tempo, 2x0
O primeiro tempo fina!:/, u coma vantaRcm dos Iugoslavo? pel;.contltjtçtn dé •> x (I, após exercer

[orle domínio. Aos 1!) minutos delutu, Uobel;, recebendo de Mitic,
atirou forte, vencendo n Carba-

jal. Foi uni belíssimo ter.lo. Aos
vinlc e dois minutos, Tchaikoyis-
lil. passando por (loine*:, e, sózi-
nho fronte áo "gòlèirò, atirou no
canto esquerdo, marcando o sc-
gundo goal.

Aos sele minutos, da et.ipa der-
ratieira; TêiialkciVslti, ivrebendá
ha entrada dn área, .ilirou sem
apelação às redes mexicana*
marcando o terceiro goal. To-
matchevlth, o artilheiro da sele*
Ção iugoslava, com uni autíntico

petãidp", aumentou pari quatroo marciidor Aos quarenln e trís
minutos, n México mareou o seu
lento de honra. VellíScjõVá avan-
eou pela ponta, conseguindo pas-sur pelo sen marcador, ficando li-¦_¦•'• para atirar. O goieir, dos

i incjis '. vendo o perigo*; abolido-
I nou o "arco" 

para evitar o ten-
j 

io. \'elas(|iicz, entretanto, conse-
• guiu cnganii o goleiro cnEi o jo-go de corpo, mas recebeu tim cm*1 (COJvTINUA NA 13.» PAGINA)
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MANGUARI
CRUZ MONTIEL O ADVERSÁRIO MAIS PERIGOSO-;?--

MONTARIAS PROVaVEIS
1» páreo •— / 1.S0Ô metros •*-*.

ai 40.000,00 *— Aa 12,50 horas.
.'¦:. ,*'¦; : Kg

u.1 oculta, D. Moreira ...; 53
%.% Bohemlo, J. Poítllho .. 55
3_-3 Bicuiba, Aleixo ........ 53.
4^4 Mont Royal, tx '.-. 55

" Maggy, O;, Ulloa ....... 53' 
j o páreo — 1.600 metros/ —

Cf$ 35.000,00 *-— AS 13,20 horas
Kg

li—j D. Euvaldo, E, Moreira 52
2-2 Cabo Frio, Ulloa  56
3--S Califa, C. Moreno .... 66¦ Crato, S. Câmara ...... 52
i^i d. Navarro, J. Tinocò . 62

" Camelot, x -. 52
t,o páreo — 1.600 metros —

C.$ 30.000,00 —- As 13,55 horas.
1-1N. Looses, O. Moreira . 50

2 Ureno, Moreno .»  50
.___ Merlot, O. Macedo .... 54

" Botafogo, A. Aleixo .. 50
3-. Palmar, D. Ferreira . 56

.6 carinhosa, R, Filho ., 48
4-6 Abdin, x  58

Leste, O. Ulloà-.....;.. 50
" Hong Kong, J. Tlnooo '. 50

4,° páreo — "Major General
Robert W. Harper" — 1.600 me-
tros — Cr$ 30.000,00 — As 14,30
horas.
1-TKIan, Domingos ...... 56

2 Galiani, O. Souza  56
2—3 Lovelace, Ulloa  66

4 Mediador, Geraldo ... 56
3-5 Bo.icc_.li, J. Graça ..... 56

6 Rio Formoso, 1. Souza 59
4—7 D. AntonlcO, Moreno . _ 56

Mariano, D. Moreira . 66
Cachimbo, A, Rosa  52

S.» páreo — G. P. São Frah-
cisco Xavier —• 2.400 metros —•
Cr$ 150.000,00 — As 15,05 horas.

Kg
1—1 Manguari, Ulloa  53
2-2 Giro, Ot. Relchel ..., 67
3—3 Cruz Montiel, Irigoyen. 68"Radar, Domingos ...^ 53
4—4 Carrasco, P. Vaz ...... 58" Salamalec, Rigoni .... 68

6.° páreo —1.000 metros ~-

CrS 30.000,00 - As 15,40 horas
tBatting).

: '<_':: ¦ 
'Kg

1-1 llliada, U. ulloa ....... 64
Hábaneraj, j, Portilho 62

2-Í-3 Sátiro. At alijo ........ 52
Majestade, U. Cunha 48
Gouíslnet, O. Fernandca 50

3—8 Paoalano, A. Barbosa ..82
Hunter, P. Coelho .... .52
Heiper, E. Silva ....... 50

..4—9 Negra Maria, J. Tinooo 48" Inca, X x ....... 58" Guatapará, D, Ferreira 68
7." páreo — 1.600 metros —

CrS 35.000,00 — As; 16,20 horas
(Betting). '_. .-:;(.:¦;

1—1 Jaoârahdá-assu, P. fi,;'' 68"Veludo, P. Coelho .... 62
2-2 W. Posti, Moreno ..... 54

Jerivá, S. P. Ribeiro 52
Brown Boy, A. Rlba6'... 52

3—5, Bosphorino, , e;c-J_,nota
pinheiro ..:...... • 82
Choro, L. Rigoni ..,,,. 54
Minguinho, J. Tinoeo .. §4

4—8 Barcelona, Domingos 56
LuetzQw, E. Silva .... 58" Urucftnia, I. Souza .... 54

8.° páreo — 1.600 metros —
Cr$ 25.000,00 — Às 17,00 horas(Betting).

1—1 Carinho,. P, Simões ... 66
Lipe, Tinoeo ,6o
Comendador, x 62

| 4 Epílogo, S. P. Ribeiro 64
2—8 Ariana, J. Portilho .. 48Hunter Prlnce, E. Mor. 66

Elvira, B. Ribeiro .... 60
Caoré, O. Thomaz .... 52349 Brazllian Star, x x ... 6210 Hipócrita, O, Mac'edo .. 6411 D. Stella, U. Cunha '.. 54

- " Maneador, . Pinheiro .. 824-12 Guamunbl, o. Ulloa .. 6813 Valco, L. Rigoni 6614 Al Arussa, R. Filho .. 60
15 Icafo, A. Barbosa .... 62¦-". Janda, A. Brito 64

Empresa Metalúrgica Nacional -
O "Diário Oficial" de 23 de junho corrente

publica o Aviso de prorrogação do prazo do edital
de concorrência pública para venda da Empresa
Metalúrgica Nacional, em Joinville, Santa Cata-
rina.

O preço básico da alienação é de CrÇ 
10.100.000,00 e as propostas deverão ser apresen-
tadas às 14 horas do dia 21 de agosto próximo, à.
Comissão de Concorrência, na sala n.° 1.406 do
Edifício de A NOITE, à praça Mauá n.° 7.

Nesse local poderão sér fornecidos, das 14 às
18 horas, todos os dias úteis, exceto aos sábados,
quaisquer informes relativos à empresa é às con-
dições de venda. -

Nacional mais credenciado no"São Franclgco Xavier", Man-
guari.vem merecendo-as aten-
Soes gerais pelos dois ótimos e
recentes t_.Un.og -Sobre Radar,
Loretta e Tirolesa. ". - -

Depois de Iniciar betri a cam-
banha deste ano, o filho de King
Salmon fracassou dé modo ver-
gòrihóso ao disputar b grande
prêmio "São Paulo". Esperava-
ae, consequentemente, qüe na
apresentação a seguir, oito dias
depois, 'Manguari fizesse papel
triste, mas ai surpreendeu ele os
Carreiristas «; derrotou Radar c
Lorctta sem SBr oxlgldò ao má-
Stimo. ¦

Confirmou, depois, esse trlun-

fo, batendo, então, Tirolesa 
' 

e
I-oretta, voltando, assim, ao car*
taz do qual saíra, entrando: lo-
go seu nome em cogitação co-
mo possível herói do "Brasil" de
agosto próximo.

Manguari seguiu .normalmen-
tá seu "entrainemént" ,e tem
trabalhado de modo a inspirar
a ..maioí confiança,, .havendo,
aliás, Agradado sobremodo r.o Jó-
quet OsValdo UUôa, qúe o con-

duzirá e que o exercitou. -
Esse profissional voltou, como

sempro rlsonho ao apear do de-
fensor da Jaqueta do Sstud Eu-
valdo Lodi e aproveitamos o en-
sejo para óüvi-lo. _

Não se fez do rogado o protis-
eional chileno, e lhe pergunta-
mos pe gostava do Manguari. -.

-— Sim, respondeu U116a, agra-
dou bastante.

— E què acha dò páreo ? _':"

Muito dificil. Cs adversa
rios são corredores, com exce-
ção do Giro.

'Qual o adversário, maia pe*
rigoso, a Bell ver?

Acho qtie será O.cavalo d6
Stud Seabra, o Cruz Montiel.
Agradou-me o trabalho, dele..

Mas espera, vencer ?_
Sem dúvida; Manguari esta

ótimo. <•

CO/W DO MO A'D O
¦' ..'-¦ . -*«i-ww'-

PORTO ALEGDt

Esteve reunida, ontem a .Co-
missão- T„6cnica, oom a presen-
ça deoito' diretores, tendo feitu
importantes modificações no
Código de Corridas. Por faltar
ainda a redação final, poréir\,
tais artigos SÓ terão força de
Iti dentro do alguns dia*. O
ponto mais' interessante da
questão refere-se aos contratos
e compromissos de montaria.

. *
Orue -tfontlel correr*, mesma

cam,a farda do BtUd Seabra,
pilotado por Francisoo Irigoyon,¦que, de acordo Oom .0 Código, \
poderá pilotd-lo, por fer «Itio'
suspenso, domingo, quando pi-
lotava um animai de outro Bluâ
—i ètud Roberto Seabra.

H*
Gulfstream ê um poiro pro-

missor, o sabemos de Um seu
trabalho ao lado de Crato quo
o coloca em evidência nó p",rèo
de Romano.

.'< *
Teofilo de Vasconcelos deve-

rá voltar às atividades radiofã-
nicas esta semana, pois sua li-
conça' dé seis meses termina
amanha. A menos que tenha
pedido nova licença ao Jucl.vy
Olub, o qus ignoramos-K

A Loteria Federal devera ini-
ciar hoje 0 reparte dos bilhetes
do Sweepstake. Ora. vivai

*
Decepcionante a atitude da

Comissão de Corridas no "af-
faire" Levy Ferreira. Não oo-
mentamos a suspensão ão frei-
nador porque a Comlsslo devia,
ter motivos sérios para suipea*
dê-lo por .ndl-olpHna, Mas se
esses motivos eram sérios, a
penalidade não devia ser reto*
vada. No caos, a Comissão ee
precipitou, tomando uma atith-
do drástica, sem investigar me-
lhor os acontecimentos. A con-
elUsão a tirar ão "entreverá" 4
que esse Sr. Abilio Neves está
mesmo incompaiibilizaáo com
os profissionais e deve ser afus*
tado, para evitar males maio-
les.

2 de Julho
MÉXICO

x
SUÍÇA

EM CURITIBA OS PARAGUAIOS
Extraordinária a expectativa em torno do encontro com a Sué-

Divididas as preferênoias da "torcida" — Renda
í"record" no estádio do Ferroviário

cia

CURITIBA, 29 (Do enviado cS*
çneial de A NOITE) — Esta capi-
tal aguarda ansiosamente o cn-
contro de hoje, entre as seleções
do Paraguai o da- Suícia,, poleja
essa quc cre.ee de importância,
podendo mesmo ser decisiva para
a classificação do concorrente fl*
nalista da "chave" encabeçada
pela Itália,

Como sc sabe, a Suécia derro-
lou, espetacularmente, os italia-
nos, no jogo de domingo, no Pa-
'aemhu, transformando elii parte
o panorama geral sobre essa só-

Telefone para o CARIOCA
REPÓRTER: 43-3349

rie. Ê que, agora, um simples teceu tamb.m com os suecos. É
empate dós'suecos coni ós guará- 

' '"

nis, será o bastante para a cliis-
sificação dos escandinavos.

Por outro lado, admite-se, co-
mo poásivel, tim triplo empate,
que seria uma possiblladd sensa-
ciohaí.

Divide-se a torcida
Dè.de ahte-bntcm os .inragilaios

éstao cril CUMlibã, tchdo recebi-
do festiva acolhida, como aCon-

»w. w_z —\W*^
i ^_>_^___________________________.._____________r

i _^^______WÊÊ__n_____f

w_JÊr /_B-k*

a luwi-Mi** ii
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\ 192' _V
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DE

LUXO
para 21

passageiros e
populares com 28 e

• 44 poltronas
RESERVE COM ANTECEDÊNCIA

A'SUA PASSAGEM

vewuwfâ-WM VA RIG
/) P/OAfC/fiA A/O 8*AS/L

*- - ' - *¦

^^^^RPRONTOSi >ta manhã

interessante assinalar que a tor
elda cüritibana está mais ou me*
hos dividida. Unia parle prefé-
re torcer pelos nossos amigos
paraguaios, vizinho do contineit-
te, enquanio outra parte inclina*-
se pelos sucéos, que gozam dé
grande simpatia gèrál,

Calcula-se com segurança, ain-
da, que o EstAdio do Ferroviário
registrará hoje uma rcuda "re-
cord" cm Curitiba.

A FESTA DOS PESCADORES
Alimentação e preparo

tísico
N'as competições esportivas, a

qualidade técnica, . sem dúvida,
fator dc primacial importância,
nias não _ o fator único que po*
dera determinar a vitória ou a
derrota. Também o preparo físi-
co 6 importante, Aliás Isso ê dè
tal maneira evidente, qüe pntccu-ria desnecessário escrever a rev
peito.

Acontece, porím, quc muitos en-
lendeiii pai preparo fisico uhicu-
monte o preparo atlético, süb-
éstinvindo completamente o pa-
Pól representado pela alimenta-
çaó da rnnnutchçSo da forma atlê-
fica do esportista. No entanto,
p-jcle-se afiriiiaf Com rigrtr, lino i
possivel sem prejuízo da saúde,
"k preparo atlético sem alimenta-
Çao adequada..

Muitas vezes, o atleta apresento
sinais '1_ nervosismo, ntilidcz
respiração ofcfinhtc, quc dÓBene*
ram faclltriêntc eiii medo. falta tle
ronfiança, mal-estar geral, que no
tundo, são derivados de alimenta-
çao imperfeita, inai dosada com
excesso de alimentos suprimivdis
t fni to de indispensáveis.

•'", pórlànlo, muilo antes (ia
competição que deve começar ocuidado com a alimentação. Uu-
tante os treinos cia devera ohede-rer a um lloo determinado, qüedeverá ser diferente do periodo dcrepouso. Modoninhiuite ris trcl-"os são intensivos e VinÍM perln-do, de intensa atividade, inclusl*ve psicológica, a alimentação dè-•erá excluir òs alimentos ácidos

pno. cereais, carnes, temperos, l>'¦ondlmcntos, particulnrnlehtc ovinaçírc). mas deverá ser nmih-
oanléêin alimentos produtores dc
energia (melado, rticl. massas e le-
Rlimis) \iis períodos dê repousddeverá ri atleta recorrer n limiialirocnlnção que contenha Carnes,i-cgetaís frescos e frutas, alemdos Indispensáveis alimentos encr-
gcticns.

São alisolutnmeftlc dcsacnnsc1'iavcis ns refresens c refrigerou-
tÇs. qunl.-quer quc eles sejam,
Pois a fillmetitaçáo dó atleta, Sen-
(Io cuidada, não deverá admitir
liebidâs outras quc ó suco Integral
de frutas, leite c água. (Serviçofornecido pelo SAPS).

Em colaboração com a Afcão Ca-
tôlica Brasileira, O Iate Clube do
Uio dè Jailéiro fflrá rfcallzttr uma
grande festa em honra a Sfio Pe-
dro, na manhã de domingo, ala
i dc julho e quc constará do se-
guinte programai

horas — Partida da procissão
marítima de São Pedro dó Entre-
posto de Pesca, para o cáls do
Iate Clubcí A imagem será con-
duzida no barco "Bandeirante",
que será combolado pòr embarca-
ções da Marinha, clubes de rega-
tas, iates clubes e dc pescado-
rcs.

horas — Desembarque da
imagem no Iate Clube e prosso-
guimento 

'eni 
procissão a pé hté

a igreja Nossa Senhora do Brasil
na Urca. .

1(1 horas — Celebração dá Santa
Missa na igreja dc Nossa Senhora
do Brasil com o cerimonial da
benção das embarcações o ben-
çáo simbólica do, anzol.

12 horas -- Lanche oferecido
pelo Iate Clube, era sua «ede, aos
pescadores.

Com o propósito dc revestir
essas festividades da imponência
qüe ela merece como velha tra*
diçâo, que encerra o enaltecltncn-
lo de todo o mundo cristão, aos
trabalhadores anônimos do mar,
a diretoria, com vjvr) empenho)
solicita dos Srs, sócios o seguin
tc:

a) dos que tenham embarca

ções, particopar da procissço fria-
rítima quc conduzirá a imagem
dc Sãò Pedro do Entreposto de
Pesca ao cais do clube',

b) dos, qu noã tenham, acôni-
panhar a procissão quc do clube
seguirá até à igreja dè N. S. dó
Brasil;

c) a lódos òs paHicipahtès se
recomenda o uso dc trajos com-
pativeís com a solenidade.

Dupla vitória do Lar
Proletário

Emseu campo, à rua da Ale-
gria, o Lar Proletário F.C. dè*
frontou-se com o E.C. Alianija.
Após renhida disputa o bando
local saiu víorioso por 3x2,

ilarcáram os tentos. Manéeo
2 e Manéca.

Ó quadro venoedor atuou com:
í-loi, Zéca e Benê; Artur, Ama-
deu e Pedrinho; Francisco, Car-
linhos, Üàrlo, Manéca c Ma*
néco.

Na preliminar o time de aa-
pirantes do Lar Proletário der-
rotou o conjunto principal do
EOi Atlântico por 5 ,x 2. A
eqUipo vencedora foi n seguinte:
Almir; Zé o Alipio; Nelslnuo,
Juvenal o Albano; Jorginiip.
Agostinho,, Cabeção, Tote o Fd-
mundo, «Ooals», Juvenal 2;
Tòte 2 o Agostinho.

Foram anotados hoje os sc-
guintes aprontós:

Onéa — Macedo — 60., cm 38.
Èlcagi — J. Martins, BOO, em

39 2/5.
Ariciadinha — Otilio — 60Ò, cm

37.
Girafa — Castro — 360, cm

22.
Viviannc — Tinoeo — 600, cm

38.
Bourgo — Castro — 600, cm

38 3/5, .
Apoti — Geraldo — 600, citi

37 2/5. .
Cricaré — Pinheiro — 600, cm

36.
Explosiva — Tinoeo — 700, em

46.
Romano — Ullôa — 600, em

37.
óulfstream — Câmara — 300,

cm 23 2/5,
Cíangàpé — Mrtccdô — 600, ém

37 2/5.
Aritonauta — Rigoni — 700, cm

43 2/5.
Loío — Lcíghlon — 700, cm

4.1 /5.
V. Palmar — Mezaros — 600,

cm 38.
Fulano — Moreira — 700, cm

44.
Selvático — Rigoni — 600, em

37 2/5.
Itamoj! à- Graça — 800. cm 50.
Alén — Moreno — 600, em

37 1/6.
Mon Rcve — Mezaros — 800,

cm 53.
Epadarle — Cunha — 600, cm

30.
Máraeajú —'Tinoeo — 660, citi

36 4/5.
I.rtk — Domingos — 600, cm

37 1/5.
Lisettc — Ramos — 700, cm

46,
Fanita — Andrade — 600, cm

38.
Napoleão •— A. Rosa — 700, cm

45.
Janinry — Cunha — 360.. cm

22.
Segundllo — Ribeiro — 600, cm

38.
Abdin

...
Portilho — 800, cm

Mustafá — Araújo — 700, cm 43.

0 campeonato noturno de
football na praia

Sob a presidência do Sr. João
Morais, rcuniU-sc a Comissão
Técnica do Torneio para o Cam-
ppohato de Foot-lláll na Praia,
n fim dc apurar ocorrências Ve-
rificadaS quando por ocasião-da
realização do Torneio "Initum",
levado a efeito no dia 20 do mês
em curso, para homenagear o su-
perlntcndcute das Empresas In-
corpnradas ao Patrimônio Na-
cional, Siv Antônio Vieira dc
Melo.,

Apôs amplos debates eni torno
do assunto, a referida comissão
chegou at) seguinte resultado:

Suspender por um jogo a An-
tonio Flgueredo c Romeu Olivei-
ra Ribeiro, pertencentes ao 'Posto
3 Praia Club; Augusto da Silva
Costa, Moacir Fernandes c José
Leal, respectivamente, o primei-
ro por quatro jogos; o segundo,
por dois jogos c o terceiro por
um jogo, todos pertencentes aò
quadro do Diuaino Foot-bal!
Club; suspender por dois Jogos,
a Roberto dc Oliveira Flgueredo,
do Leme Praia Club c advertir ao
jogador Ernani Santos, do A. Í3.
I. de Ipanema.

Resolveu ainda a aludida Co-
missão Técnica, quc o primeiro
jogo do Campeonato Noturno dc
Fnot-ball, entre os quadros jú*venis do Astorinha P. C. x A. E. I.
de Ipnncmti, terá liignr hoje, as
20 horasj flcftndo para as 21 hp-
ras a decisão dós finalistas do
Torneio "Inltium": Lenlc Praia
Club x Americano F. Club.

Tais pelejas deverão ser reali-
zádas no Posto 3.

Eis alguns informe. s6bn* oS
estreantes de sábado e" domin-
g°- X".{-\ '

Salàmaleb — excèlè'ntè córr;-
âbr em M&ronas, ôlídè só t.V
peitava o. Luzeiro, para qaem
perdia e ganhava, Na GáVea ha
meses e possui ótimos trabalhos.
No sábado, mohtadq pelo Rigti-
ni, passou 2.400 em 155 3/5,isera

."dizer o que sabe"i
Cruz Montiel — Õtimo, Iam-

bém, com'atuações das metlio*
re8 »& Argentina* onde gatihoú
sete carreiras, sendo cinco clás-
sicas. No "Pellegríni"-derrotou
Penny Post, Considerado o me-
lhor do continente. Tem trabá-
lhádo âe modo a nãô acixav' dít-
vidas quanto á sua clas3e. 6ua-
vè seu último exercício, quando
tez a volta fechada em 132.

Chenille — Uma reforijadá
castanha, com três vitórias na
Argentina, de óhde velo hà me-
Ses. Bem preparada e ttiJstrán-
do-se ligeira. Vai atuar bem.

Macanudò — Inscrito com o
nome de. MaCaneo, em vái ibs
clássicos. Corria em Marufias,
tendo ganho três páreos Está
há pouco na Gávea mas tiàò pa*
rece ter estranhado, galoparito
sempre bem. Passou 1.400 em
90 2/5, sem apurar.

Popova — Veio do âul, ttazl-
da pelo Gonçallno, tendo várias
vitórias. Inferior aò Roltth.e.
Bem galopada, tendo 94 2/B pà-
ra os 1.400, som apurar.

Arcancíel — Vai debutar com
bons exercícios e não fará má
figura. Passou a distância dc
1.400 em 91 2/5, com boa H$ão.

Maggy — E' dos reservado* da"fábrica". Muito preparada e
deve atuar magnlficamente. Na
ultima Vez qUo a vimos, traba-
lhou mil metros em 63 2/6, com
sobras.

Mont Ròyal — Também é 'ré-
servado" e possui exercícios pà-
ra brilhar. Inferior, por enquah-
to, à companheira .Tém 63 Ü/S,
sem exigir.

]^MMM®
MONTARIAS PROVÁVEIS

T.° «áreo — 1.300 metros -
Cí$ 40.000,00 - As 13,10 horas.

,.-.; ... Kg
1—1 Kèamor 1, Rífeonl '• .....: 55.
Z—2 Òhéa, Mácliâdb .-,,...-.... 35"
3-*3JElaegi,-0. Üllôà..,,:... 65
r-- 4-Anciadlnha,-Ot.'RelOliel .55
4---S.Girafa, Moreno ......'.. .5' 6'Vivianne,-J. Tinocó ... 55

&?. páreo —....300 môtros -
(Compulsório) -' Cr$ 35.000,00
-*- As 13,40 horas, '

.'. .- ' . . Kg
1— 1 Medon, A. Araújo .... 54

Grèy Pcter X.  54
Isíb, E. ,'Cárdo;.o  52

2— 4'Bòur&O,.E. Silva .... 54
Amir, J. PortlUio .... 54
Apoti; Geraldo  52

í— 7 Prlncezinha,: Ü* Cunha 561
.8 Cricaré, . Plfiheirò  54
-'9 Jangada, S. Câmara . 52

4—10 Eu, J. GraÇa, .=,.58
nll'Explosiva, R. pilho .. 50

12* Leviana, P. Coelho .. 52'J 3.°; pareô •--• '1,300 metros —
.CrS 40.000,00 — As 14,10 horas.•-' k»
1—1 Romano, Ullôa  65
a—2 Gulfetreato, Câmara . 55
3—3 Cangapé, Macedo .... 55

4 Sktech, Barbosa , 55
4—5 Arcanclèl, J. Tinoeo ,. 55

6 Senta a Puâ, C. Moreno 55
4.° páreo — 1.500 metros -

CrÇ 30.000i00 — Às 14,40 horas.
Ks;

1—1 Argonauta, Rigoni .... 56
2—2 Cachimbo, Armando ... 56
3—3 Loio, L. Leighton  56

4 V. do Palmar, Mezaros 54
4—5 Fulano, E. Moreira ... 56

6 Ôherlf e, J. poitilho ... 55
5.° páreo — 1.400 metros '-*

CrÇ 30.000,00 — ks 15,10 horas.Kg
1—1 Selvático, Rigoni  54
2—2 Macahüdo, '£. 

Moreira. 54
3—3 Landa, S. Câmara .... 52

4 Càntinero, N. corre ,. 5.
4—5 Puritana, J. Tinoeo .... 52

6 Chenille, A. Araújo ... 52
G.° páreo — 1.400 metros —

CrS S5.000,00 -—' As 15,45 horas. =
(Betting).

Kg
•!•--• l PetiMhuá, a. P. Rlb. . 33

Itaniòjl, A. Brito...;. 88
Aléa, C. Morei-b  5-á

,A Lámêgo, Simóes  56 •
2—5 Mon Rêve, Mezaros .í 68

Fra Diàvolo, V?; And. b8-
Bombo, X. X. .'  52

" Rábula, X. X.  52
3— 8 Jaliscò, J. TJnoéo ... 58

9 Mu-a, À. Aleliò» .... 50
10 imah,> Araújo  38
11 Milú, X. X.  56

, 
'." Bbm Crack, Plnlielro 5.

4—12 DOíi Padija, D. Moreira 88
13 Espadarte, TJ. Cunha . òil
14 JagUaráo, X. X. .... .58
15 Jéqüitiaia, L. Mezaros 58

" Maíacajú, F. Machado 58
7.° páreo — 1.400 metros -

CrÇ 25.000,00 - As 16,20 horas
(B6ttiiife)i

1— 1 Drácula, J. Martins . 64-. 2 El Alameih, Pinheiro . a2
Xiriscal, X.  52-4 Feudal, A.' Brito ..;. 54

2—5 Night. Club, P. Simões 32
Tüpiàra,. J. Graça v. 94
Segredo, ft. Filho ai. 58
Galarln, Geraldo .... 54

3— 9 Pôllcara, D. Mòreírà. 52
10 Iràk, Domingos  58
11 Llzete, J. Ramos .... 58
12 Fanita, Macedo  48

4—13 Napoleáo, Armando .. 86
14 Popova, D. Ferhahtlèí 50
15 Borrachudó, Tavares . 55" Aíaçégy; D. còttef .. 54

8." páreo — 1.600 metros —
Cr$ 30.000,00 — As 17,00 horas

(Betting)
Kg

1—1 Cavadòr, Tinoeo ...... .50
2 Dynanio, N. corre ... 53

2—3 Jamary, Ullôa  56
Seguhdito, B Ribeiro . 51

3—5 Marshall, C. Moreno . 60
Abdin, R. Filho ...... 53
Mustafá, A. Araújo ... 53

4—8 Fogo Bravo, J. Poltllhí) -30
9 Rio Verde, f. Coelho . ¦ 49" Caxambú, Slmõe* ,.. s -59

T E L E P ii O-N E
BRANCO, SARBERA, CLARETE e M0SCATEL'OS. 

VINHOS PREFERIDOS PELA SUA PUREZA
H ÓTIMA QUALIDADE

A VENDA EM TODA A PARTE, EM GARRAFAS,
MEIAS E GARRAEÕES DE 5 LITROS

___W_w_

Estados Nervosos
Manias — Deficiências Neuro*

Sexuais —- Depressão —
Exclta.fies

Dr. Edmundo Haas
AV. RIO BRANCO, 116-14.*

Sala 1.408 - Tel. 23-0363

Q Veteranos F. G, venceu
ao 11 Marítimos por 2x0

Domingo último, no campo do
Unlfio F. C., em Marechal Hcr-
nles, foi levada a efeito uma
partida amistosa dc football, cii-
tro as equipes do Veteranos F.
Club c do 11 Marítimos V. C»,
sàgrando-se vencedor o primei-
rõ dos grêmios acima referidos
pela contagem de 2 x 0.

¦ Ò quadro vencedor eslava as-
sim constituído:

João — Ailrcllo e l._guia •—
Parangóld, Cidoca b tlobcrto —•
Aiièvcdo, badú, Baiano, Waldè-
ihiro c LilCio.

Assinalaram os tentos Waldc-
miro c Baiano. -

CARIOCA pertence aos
"fans" dò cifimã è ão

rádio

0 baile do Leopoldina
Railway Associação

Atlética
Homenagem aos seus

atletas
Grandioso bailo oferecido pela

diretoria do L. R. A. A, nos
associados e Exmas famílias no
próximo sábado, dia 1." dc ju-
llió, dando inicio os preparativos
para o próximo concurso da "Rai-
nha da Primavera do L. H. A.
A."

As danças serão impulsionadas
pela famosa orquestra do "Él
cantor dc las Américas", o loção
inicio a. 23 horas,

Os associados terão entrada
mediante a apresentação do reci-
bd n. 7. e os Convites poderão
ser procurados na secretaria, e a
sua distribuição cheerrar-se-a dc-
finitlvamontc ns 17 horas, do dia
30 do corrente.

Piérre Vaz já está na Gávea
Chegou oiltém de São Paulo,

o jóquei Piérre Vaz, que ficará
nesta capitai até o fim da_semb.-
na...em:-curso. ., , ',. .' , _ \,:i

Veio mbritar Carrasco no "Pre-
feitura Municipal" e hoje já o
trabalhou.

Possivelmente o Piérre terá a
incumbência de pilotar ciutros
pàrelhéiroà, sábado e domingo.

Reapereceu J. Mesquita
Restabelecido, jd, b "profes-

sor" J, Mesquita reapareceu ho-
je em trabalho, havendo monta-
do três parelheiros para não per-
der o hábito.

O hábil profissional voltará a
público dentro èm breve, óu seja,
logo quê se encontre livre'de ai-
gUmas dores què ainda o inco-
niodam.

Mesquita está bem disposto C
mais pesado.

Cruz Montiel experimenta
Cruz Montiel, o crack do Stud

Seabra que estreará domingo, cs*
teve galopando hoje na pista dé
grama, montado por um lad.

Fez, apenas, exercido de saii-
de, para conhecer o terreno, no
qual Correrá pela primeira vez,

Não estranhou.

Espetacular vitória do S, 0.
Liberdade

Enfrentando o E.C. Indepnn-
dente domingo ultimo, o E C^
Iiiberdade conseguiu brllháhl.í
vitória pelo score de tí x 1, quá
diz bem da supremacia dos co*
mandados do Si1. Avelino GUi*
marãas, que embora jogando
com diversos jogadores novos,
como: Pascoal, Armando Chico
II, Anizio, Erli. jogadores estêS
dotados de apreciáveis qualitla*
des técnicas, não se intimidaram
com o valor do adversário.

O E.C. Independente, que cò-
ineçou jogando melhor, venceu
a etapa inicial por 1x0, não
poüde porém resistir no volum-.'
üe ações do E.C. Liberdade na
etapa final que consiigitlu hiar*
car 6 tentos, terminando cofn
a vantagem do 6 x 1 a favor
do E.C. Liberdade.

O esquadrão do É C. Libi:r
dade• estava assim constituído:

Erli, Pascoal, Malibuá, Libiò,
Baiano, Armando. Anizio. /o-
niclò (China), Chico TI Waldir,
ChiCô I.

Waldir foi o artilheiro còm 3
tentos seguido de Chico I coni
2 tentos e Chico II cóm 1 tento.

Na preliminar venceu ainda
o E.C. Liberdade por 2x1.

Na partida de juvenis o E C.
tilberdade jogou oom o Prnçn
Onze P.C. empatando por 3x3.

O juiz da partida principal
foi o Sr. Gáldenclo da Silva- que
teve bom desempenho,

PIADAS DE MUTT E JEFF

excetlMA.
¦ailERO
(ACUSAR
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RÁSCÔA DOS MILITARES,
EM PETRÓPOLIS

Oficiou o cardeal D. Jayme Câmara
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PETRÓPOLIS, 20 (Da t-ucur-

sal dé A NOITE) — Já constitui
Unia tradição a Páscoa dos Mili-
tares promovida pelo 3." R. I.

Este ano — o Ano Santo — a
cerimônia religiosa revestiu-se
de ainda .maior imponência, ten-
do o cardeal D. Jayme Câmara
acedido ao convite do Cel Soa-
rcs Dutra, Comandante da Uni-
dade petropolltana, para oficiar.

Com a presença de altas auto-

ridades, inclusive os generais lie-
nóbio da Costa 6 Souza Dàhtàs,
do bispo diocesano, D. Pedro du
Cunha Cintra, da Sra. Macedo
Soares e Silva, e dè nurrtcro.as
pessoas gradas, realizòü-Se a
Páscoa dos Militares no grande
páteo do quartel da presidência,
tendo recebido a sagrada corrtü-
nhão, grande húmêrô de inilitá-,
ros, entre oficiais e soldados.

m

Mais (im grande triunfo alcançou o Torres]
Homem, abatendo o f. C. Campinho

6 x Ô, o marcador — Vencedora nos aspiran-
tes a equipe do Botafogo

O To,vres Homem F.C. foi
domingo último à cancha do K.
C, Campinho para dar combate
â Valiosa éqüipè local

A peleja ehi apreço conforme
era esperado, nâõ correspondeu
a expectativa, devido a franca
superioridade técnica dí.'. joVein
rapaziada da zona Sul, que fa-
zendo valer a sua melhor cias-
se, nãb teve dificuldádn em im-
por-se, pela alta coniagem de
6x0.

Marcadores
Foram construtores do «pia-

card», Ivané, Jorge è Cabrihha,
cabendo a honra dc artilheiro
á Ivanê, que oonsignoü nada n,e-
nos dé quatro belíssimos tent.s.

Preliminar
.•«a preliminar a equipe de

aspirantes do Torres Homem
F.C. (Adauto Botelho), abateu
seu adVersário pela còntageni de
8x2.

OS "GATOS9* EM BELO
HORIZONTE - i

BELO HORIZONTE, 21)
(Asap.) — Estão sendo espera-
dos hojo nesta capital os inte*
grantes do Brigham Young Uni-
versity, club americano do bola
ao cesto que até o momento se
encontra invicto nesta sua cem-
porada em quudras brasileiras,
O «fiye» do Brigham Your.rr
fni versity . estreará n?sta cida-
dn, amanhã, na quadra do País-
sandú, enfrentando o Amérlía.
A primeira apresentação cios
norte-americanos em iiúudvns
mineiras está despertando ex-
fiepcional interesse.

Cinema ? Léiã CARIOCA

Quadros
Os qundors principais alinha*

ram-so hó tapete g.ahlàdo, com
us seguintes escàlaçôesí Torres
Hòmenl F.C: Roberto, Walde-
mar, Waldemar, Nécâ tíar.oldo,
José, Nóro, Jor#è, Càbrlnha'.Ivanê), Lnis, Bólão.

E.C. Campinho: Maurício,
Prancha, Vadico, Juarez. Ser-
giò, Ferraz, Hélio II, Waldir I
Oswaldo, Arthur, Hélio lí (Wal-
dir II).

*' ' ' " ' -¦¦' nu ii ¦ ..p..i..«|.ii.i in,

CARIOCA pertence tíos
pana" do cinema è do

rádio

Hoje, nâo terá expediente
no Departamento Autônomo
Transferida para amanhã a

reunião da J. D. D.
O Departamento Autônomo'

atendendo o dia sântific&do de
hójo. o para qüé ós sèüs fun-
cionários possam comparecer.,
ao Estádio Municipal, comunica
•iue hão dará CxpcdiêiUc

t)e..ta forma á íeuíiiãò õá
Juhtá Disciplinar Desportiva,
¦*;ub deveria rcallzár-sô hoje, fúi
idlada para amtirihâ.

Em débito com com a Te-
souraria ilo D. t.

Em nota oficial expedida
pela suo secretária o Diretor
Geral do DeparlArtiètttò Au'o*
nomo, convida os Chllis, AstOHa.
Víilim e Parames. paru íaidavoni
us seus compromisso.

"IrWll. mêm$m ,._-.... _„.--, -..-, _^„^..^._íi-_-«.-_i-.:--::t;
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PREFIRA TRAMAN A ROUPA FEITA D'A ESPLANADA PORQUET MELHOR!
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I Qualquer que seja o seu fisico, A ESPLANADA resolve o seu caso com TRAN-CHAN, a Roupa Feita que agrada em cneio!
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«UA MÉXICO. ESQ. AV. NILO PEÇANHA-A ESPLAN4DA - RUA MÉXICO. ESQ. AV. NILO PEÇANHA _ A ESPLANADA - RUA MÉXICO, ESQ. AV. NILO PEÇANHA^ A ESPLANADA^ RUA MÉXICO. ESO.~AV. NILO PEÇANHA-A ESPLANADA * RUA MÉXICÓAéSQ. AV. NILO PEÇANHA

APARECERAM
LETRAS E ARTES

, . ; '¦',,-¦ A r'.

NOVO SURTO PARA A
.:¦: ESCOLA DRAMÁTICA
--, :Perdoe-me a designação oficial que continue a chamar "Es-
cola, Dramática' . Habltuei-mo com essa: expressão tradicionale, prestigiosa, lembrando Coelho Neto, Fernando Magalhães e ou-tros grandes vultos, que passaram por lá. Habituei-me tambémcometa, devido-à-'critica Impenitenteque, tempos depois recaiusobre u. instituição. Mas isse, é o destino de todas as obruslouvor e a cenoura, que correspondem aos bons e maus atos, aomérito e A. inveja, à consagração e aos interesses contrariados,
às possibilidades -reais o aos. fracassos retumbantes. Sim, a Es-
cola Dramática tem vivido, o seu. "drama", e,. depois de hwcr
passado por várias reformas, de haver' mudado de nome, de se
haver associado ao cinema, de dele se ter divorciado, encarnaagora o iíc?!omíí*ação de Escola de Teatro da Prefeitura, mus
continua «a mesma trajetárla da velha Escola de Coelho Neto.
Tiú alguns anos -cm verdade poucos, —sua direção está con-
linda a uma notável expressão da arte e da literatura dramáticacise discutido Renato Vianna, homem de ideais altos de betasvirtudes morais e de inegável talento. Autor,'diretor ator pos-slvelmente cenógrafo (nada sei para afirmá-lo também 

'ry-stu--
seara), conhece o teatro, a que tem dado peças e filhos, os frutostia sua inteligência e du sua, descendência, enlaçando-os t ,dos
nas arrancadas vitoriosas de sua carreira. Ultimo exemplo: a
fase Aiichieta,' coroada dc êxito. Faltava a tantas credenciaisdo Renato Vianna uma sede para que a Escola Dramática pudessedesenvolver todo o vasto programa que anima o cérebro sunha-dor e estimula a capacidade realizadora do '¦ seu diretor. Essaoportunidade ticoba de chegar, graças ao apoio que lhe empres-tu o prefeito, interessado em todos os setores das artes: o anliqosolar, em que morou o. barão do Rio Branco, galardoado assim
pela história, edifício de íris andares de Imhas sóbrias, tomba-do pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,
passará a agasalhar a Escola de Teatro da Prefeitura, posMlll-laudo-que funcionem imediatamente todos os serviços projeta-tudos. Haverá, assim, instalações para aulas, para o auditório,
para a. biblioteca, para o laboratório cenotécnico, para o museu« para nm pequeno teatro, de entrada independente, com vapaci-4ade para cento e vinte poltronas. Dessa maneira, poderão des-*v>rna.r-sè os diversos setores da Escola: o de ensino própria-menu dito, através do curso regular; o de estudos e 

'pesquisas
mn viuivria cie teatro, por meio dó laboratório, biblioteca deba-les, publicações, etej o de difusão cultural no setor do 

'teatro
nas. realizações do auditório, naà publicações, etc.;' e o do te-Urôexperimental, no palco privativo, ou seja no pequeno teatro daEscola. Fica Renato Vianna armado dos elementos materiais
para imprimir „ Escola Dramática uma nova fase, preconizando-de um surto brilhante na vida dessa instituição. Temos razões
para esperar.

AS XAVANT1NAS, MAS, DE r
¦SA ansiosa expectativa dos expedicionários na véspera t>

^ da visita às malocas — O brigadeiro Aboim faz uma
.. j exortação ao pessoal, antes da partida — Guerra dc ner-

!&%&• vos no acampamento — Afinal, rumo à selva! — Avião
da FAB fazendo a cobertura da marcha da expedição -—
Contornando os flanços do Roncador — As portas da
cidadela xavantina — Uma noite que era um século

muitos — Aparecem as mulheres xavantes —

ALDEIA. NEM SOMBRA!

paray^ „„ »_Ã „.„ ._„,„„.«„
Verdadeira decepção para todos nós — Outra decepção.
Apoena não nos permite ir à aldeia — A entrega dos
presentes — A d..nça bárbara dos.índios— m_i--»^i:..~

regresso à Aldeia Velha
Melancólico

yyyryry

(CONTINUA NA. 8.' PAGINA)
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Uma equipe dcdetlzadora do Serviço Nacional dc Malária prepa-rando-Bc para entrar em atividade

RESULTADOS SENSACIONAIS
DA CAMPANHA CONTRA A MALÁRIA
Consideradas completamente livres da trans-
missão do impaludismo as áreas do São Fran-
cisco — 40 mil prédios dedetizàdos, êste

.1 ano, na bacia mineira
A recente visita do presidenteEurico Gaspar Dutra à região

rhlneira do*São Francisco, paranovo e mais intimo contato com
às obras e os esforços do recu-
peraçâo da grande bacia hidro-
gráfica, constituiu oportunidade
para que eo ressaltassem os ad-
miráveis resultados obtidos ali,
como nas demais regiões infe-
tadas do país, pelas campanhas
contra as febres palustres, vlgo-
rosamento desencadeadas a par-

O RADIO EM PORTUGAL
GOMO FUNCIONAM AS EMISSORAS

>¦¦¦».¦¦ i».»i.»-«.<»^.t.^-i.4.,^.^..»,!..»,! "».«"imu>niii*>i «..«¦¦#¦¦. ¦¦¦»-»• *»-«~». ¦».¦?-».¦«¦ »..«„»,

OS ARGENTINOS APOIARÃO
0 RECENSEAMENTO GERAL

Apelo da Embaixada do país amigo
Da Embaixada Argentina, nesta capital, pedem-nos a di-

vulgação da seguinte nota:"A Embaixada da República Argentina estimará que os
cidadãos argentinos, residentes e em trânsito pelo Brasil, pres-tem toda colaboração que lhe fôr solicitada pelas autoridades
brasileiras com referência ao VI Recenseamento Geral do
pais. que terá inicio no dia l.» de julho próximo vindouro, de
acordo com a lei n.° 651, datada de 13 de março de 1949". , j

H.»<»HHt»»-»»«-l

PALAVRAS CRUZADAS

'(Manuela 
de Azevedo

— Copyright da IPA)
LISBOA junho (Via aérea) —

A rádio em Portugal não esca-
pou às caracterisiteas- mundiais
de coisa contagiosa. Eminente-
mente popular, é uma arma di-
vulgadora que também aqul.se
utiliza . como tal, muito /embora
sujeita a uma só orientação
ideológica e, no que respeita a
publicidade comercial, tenha de
obedecer a certas diretrizes tra-
yadas peto Secretário Nacional
de Informação.

Sob certos aspectos, é curioso
notar quo, estando autorizada
a publicagãço de um jornal con-
siderado da oposição — como
outros, evidentemente, depeii-
dente do critério da Censura —
(CONTINUA NA 8* PA(ilNA)

tir de 1947 pelo sanitarista Má-
Ho Pinotti, à frente do Serviço
Nacional de Malária. •

Desde 1947, utilizando as ar-
mas novas da ciência contra os
flagelos do impaludismo, o DDT
e o Aralem, o Serviço Nacional
de Malária vem desenvolvendo
em toda a extensão da bacia
sanfranciscana intensas rampa-
nhas profiláticas, cujos extraor-
dinários resultados estão sendo
coniprovados em constantes e ri-
gorosos inquéritos epldemiológl-
cos.

0 povo colabora nas
campanhas,

As campanhas realizadas r.a
bacia mineira do Sáo Francisco
obedecem às mesmas diretrizci
das campanhas levadas a efeito
em outras'regiões do território
nacional.

São precedidas dc amplos in-
quéritos e investigações para co-

(CONTINUA NA 8.' PAfilNA'

POUSO DA ALDEIA VELHA, ju-
nho,. 18 — Cá estamos de ¦ novo
neste pitoresco pouso, depois dc
havermos passado pela tremenda
decepção de não ver a tão sonlia-
da aldeia xavantina. Todavia, ti-
vemos oporlunidade.de contem-
plar, pela primeira vez, as abo-
rigenes do Roncador, sobre as
quais escreveremos mais adiante,
Retomemos, por isso, a descrição
dp nosso roteiro em .direção das
malocas 'indígenas'.

Partida de Aldeia Velha —
Recomendações do briga-

, deiro Aboim
Na fria noite de Ifi, a hora da

formatura,' o que sc realizava

Texto e fotos de Lincoln de Sousa
Enviado especial de A NOITE

sempre antes do.toque de silêncio,
o-chefe da expedição fez uma li-
geira exortação quanto à nossa
conduta cm face dos habitantes
da selva. Aconselhou muita

(CONTINUA NA 8.' PAliINA)

O OTIMISTA...

A. NOITE — 5."-feirà,
29/6/50 — N. 13.525

Vai bater o "record" de
Jejum detido por um

brasileiro *
ENTRE RIOS, .29 (AFP) —

Jesue Lucero, de 19 anos de
Idade, encerrado . dentro de
uma urna de cristal, lacrada,
tentará bater o "record"
mundial de jejum, detido pelo

, cidadão brasileiro Urbano, em
uma prova semelhante reali-
üada na cidade de Rosário,

] quando o último jejuou pelo
espaço de 18 dias, 3 horas e
17 minutos. , Lucero espera
superar a façanha denoml-
nando a sua prova " Ò sacrlfí-
cio da fome".

L«í*<ip- fjfj
*** \ •

j,\*ut3-^**^r,»•***}• I
Cowrt^w P I. B. Ba. 6 Çgwtrôg 50(\

...ensaia uma declaração...
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e'oseu; CASO"?
Por LAWRE1SCE GOVLD, famoso psicólogo

KIISG FE ATURES SYISÜICAU
EXCLUSIVIDADE DE "A NOITE"
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INCÊNDIO NA AGENCIA
POSTAL DE PEDRO II

PROBLEMA N.° 81i; r m Tm \\
HE111!
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Chocaram-se o automóvel
e o avião na estrada!

C0?1D0BA, 29V (U. P.) —
Na estrada que conduz à ci.
dade de Rio Quarto regis-
lrou.se um acidente sem pro-
cedentes na Argentina. Um
automóvel que passava pela
eslrada sofreu uma investida
de um avião que voava a
escassa altura. O automóvel
ficou sem a capota e sofreu
outros danos, O pilolo do
avião conseguiu equilibrar o
aparelho apeoar do ter êste
ficado sem parle da lusela-
gem e a cauda, O avião
continuou voando.

HORIZONTAIS: — 1. O mesmo que com - 3. Preposição —
5. Forma .arcaica de o - 7. Decisão final e irrevogável - 8. Pilha
do rio Inaco — 9. 5.° mês dos hebreus — 10. Seguia - 11. De Ro-
rna - 12, Isolado - 13. Medida japonesa de superfície - 14. Re-
laçâo entre o diâmetro e a circunferência — IC. Ataquem de re-
pente - 17. Tecido finíssimo - 18. Sadia - 19. Apenas.

VERTICAIS: - l. Escória de fumo — 2. Aromático — 3. Va-
riedade de cânhamo europeu (pi.) — 4. Esconde — 5. Natural da
Etiópia (pi.) — 6. Apologia - 12. Graça — 15. Intimo.

SOLUÇÕES DO PROBLEMA N.° 80 — HORIZONTAIS: —
Verbal - Amuos - Raça — Ma — Icó — Ser — Oi 1 — Alas —
Salgado — Roeras.

VERTICAIS: — Vários — Emaciar — Ruço — Boa — As --
Tarsos — Meada — Siar — Age — Ló.

Colaboração e correspondência para: PALAVRAS CRUZADAS- Red. de A NOITE.

PANSEXOL
Poderoso tônico ' netiro-miis*
cular, lhe dará forças, vigor

e virilidade.
Fórmula do professor A.

AuBtregesilo
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FJIC1I COMO ÊLE...
•lm ttotirtt!
Tom*mmÊ

• viva «inl.nl.I

...a) —AS DECLARAÇÕES SIMPLIFICADAS
RIGOSASt

RESPOSTA: — .Podem ser, uma vez que, deixaria.j de
qualificar algumas asserções mais amplas, dão a qualquerum que queira, fazê-lo, uma chance de disputar ou de dt-torcer a sua significação. Entretanto, sem tais declarutõti
não haveria ensinamento, especialmente nas escolas prima-rias. Você não pode ensinar a uma criança a "teoria rfo*.- mi-meros" (um ramo inteiramente' abstrato da alta mateirAü-
ca), antes de'ensinar-lhe que dois.mais dois somam, quatro,Esta é a melhor política-para o principio da vida.•* '" • . . ' .' .

b) — VM HOMEM DEVE AJUDAR A ESPÔS 1 A ES-C0L»ER SUAS ROUPAS!
RESPOSTA: — Existem <v-

sos onde isto ê impraticável,
mas não é tolice um «ornem,
permifir que seu temor di pa-recer-tolo o impeça de encon-

•vw iuik va «..,., trar uma resposta para estei Ni// -7rs. ¦: TV^*7.ifi>JVí problema, ¦ que é tão impor-
i/s i i «_rx>\.j(_í tante ..para, uma mulher nor-

*&*V v*CX l-Wm\ "-^Wll "'""• ^nl primeiro lugar, tn&o
interesse das pessoas camias

é partilhado em conjunto, valendo salientar que um homem
que ajudou a escolher um chapéu oú um vestido, não lem
desculpa para discutir sóbre o seu preço, ou sua improprledu-
de. As mesmas raiõès sè aplicam a uma esposa que ajuCa o
marido a escolher as suas roupas, o que, naturalmente, i pri-tica mais comum.
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cl — APRENDER HABILIDADES PHOVA IKTEU-
OÊNCIAt

RESPOSTA: — Nem sem-
, pre, di? o Dr. Frank A
Beach, dà Yale, em "História
Natural". Existem mesm,, ,tl-
gumas espécies de aprendlsa-
do em que os animais ultra-
passam o homem. Numa cx-
pertencia, SI ratos brancos
aprenderam o. caminho da re-
feição mais depressa do pie38 estudantes, muito embora tivessem esquecido o que apren-deram, logo depois. Muitos gênios aprenderam lentamente na
escola e os estudantes de notas mais altas nos exames *t<!( são
sempre os de maior sucesso na vida prática. A intellafncia ê
provada, rido pela facilidade de aprender, mas pela compmn-sâo do que você aprende. .'".",

Técnica e Campeonato do Mundo

ATENDAM \U\m\

Ontem, cerca das 2.') horas, oa
bombeiros do Posto Central, co-
mandados pelo tenente Andrade,
correram para a estação Pedro II;
pam combater um principio dc
incêndio verificado no depósito
de correspondência daARência
dos Correios e Telégrafos ali se-
diada.

As labaredas foram dominadas
quando já ultrapassamm a porta |dó depósito, ameaçando os moveis
na sala contígua.

Aparentemente, os danos foram
reduzidos. Entretanto, nesses de-
pósitos, geralmente, é guardada |correspondência contendo valo-

res em dinheiro. Dai íâ .impôs-
sibilidadc de fazer-sç, dc ..pron-
to, uma estimativa sobre o total

(CONTINUA NA 8.»'1'AGINA'!

AO AVISO DOS SUÍÇOS
MAX VALEfSTIM

^«entemente lembrei que os suíços possuem experiência decompetição contra alguns dos melhores quadros da EuroDa in-clusive a nata dos teanis britânicos.
Depois que os bateram em Glasgow por três tentos contra um,no coner de maio ultimo, opinaram os técnicos escoceses que nos-sos amigos helvécios atravessavam fase de declínio

AUMENTANDO OS RISCOS
Nenhuma dessas coisas autorizava, em torneio da magnituded,CSSe 

3ufluestaJn-°s Promovendo de sociedade com a Pifa correrriscos deliberados raiando por verdadeiras facilidades •Alinhar contra os sólidos alpinos linha" média oue • desde oano passado, vinha dando* provas de cansaço e flheíicácia confir-mados em recentes competições, dificilmente podia escapar sem
(CONTINUA NA 8.' PACINA)
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Companhia Indústrias Brasileiras
de Papel, Incorporada

AVISO
O "Diário Oficial" de 10 de Junho corrente, publica edital de

concorrência para venda da Companhia Indústrias Brasileiras de
Papel, Incorporada, em Arapotl, Estado do Paraná.

O preço básico da alienação é de Cr$ 58 000 000,00 e as pro-
postas deverão ser apresentadas, às 12 horas do dia 9 de agosto
próximo, à Comissão de Concorrência, na sala n." 1.406 do Edifi-
cio de A NOITE, à praça Mauá n.° 7.

Nesse local poderão ser fornecidos, das 14 âs 16 horas, todosos. dias úteis, exceto aos sábados, quaisquer Informes relativos aCompanhia e às condições de venda.
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JANE POUCA ROUPA..." r

0 TÚMULO DE SÃO PEDRÍ
CIDADE DO VATICANO, 29
— (U. P.) — A3 autoridades
eclesiásticas reiteraram qus
foi encontrado nas grutas
existentes debaixo da Basíli-
ca de S, Pedro o lugar onde
{oram enterrados 03 restos de
São Pçdro. Contudo, a infor-
mação não (az referências
aos rumores do que ainda
existiriam os 03303 d* São
Pedro.

Cinema ? Leia CARIOCA
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