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Em Caxias Ontem: 4 Balas no Corpo do Sub-Delegado
*****•*« •a********^^ ********»«*rf>************«^

0 Encontro Caiado
Ademar Lm Botafogo

suas costumeiras ras- | de conseguir nova-

O 

SR. Getúlio
Vargas está
tentando apli-

car mcás uma das

teiras na política de
São Paulo, fazendo
tudo para queimar
definitivamente o se-
nhor Hugo Borghi.

Ainda ontem, en-
carregou o general
Caiado de Castro de

procurar o Sr. Ade-
mar de Barros, a fim

mente a aproxima-

ção do líder popu-
lista com o Catete.
Com isso, o Sr. Var-

gas não está visando
somente a aniquila-

ção de Borghi. Está,
também, pretendendo
o aniquilamento do

governador Garcez.
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Ademar e o gene-
ral Caiado de Castro
estiveram, ontem,

(Conclui aa 3» pá«.)

mal dt luta fado par haitiana qua lutam palas qua nla padam kitar
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O Povo Brasileiro
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DEPITADO pelo Estado do Rto, da banca-

da da U.D.N., Dr. Tanório Cavalcanti,
apresentará hoje, à Mesa da Câmara dos

Deputados, a propósito do propalado memorial de

relvindicaç«5es subscrito por noventa coronéis do

l.xército, dirigido ao ministro da Guerra, o seguinte:

(Continua na 2." pag)
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Os enormes malefícios causados à população

pelo sr. Dulcídio Cardoso — Filho do Prefeito,
IVAN, secrelário do Interior; CARLOS, filho,

também, na Secretaria das Finanças — E a Es-

fer de Abreu! — Qual. será o cargo que irá

ocupar! — A vingança de Salanaz e a

próxima nomeação

..Se Elé Soubesse.

AMARAL* — tVrd-al-tao, * pai, porque nio iel i «ut

aco...

O 

BRASIL é, pela graça
do Deus, um pais sem
terremotos, s m vulcões,

Sem ciclones. Mas, parece quo
o Demônio achou Injusta tanta

proteção divina paia com esta

Plndorama e demasiada a be-
leza de sua capital na orla da

Guanabara e do Atlântico e

resolveu pôr à prova a paci-
ência de seu povo. Por isso, o

Imundo, lá nas profundezas do

Inferno, se pôs a matulir quo
haveria de fazer contra este

povo feliz que homenageara a

Cristo colocando-lhe uma es.
tátua gigantesca sc*re o Cor-
covado, uma estátua de braços
abertos significando a cordlall-
dade, a brandura, a fraternl-
dade coai que recebemos toda

a gente, c a fé com que tra-

balhamos e suportamos o» re-

vezes da vida.
"*}ue lazer contra essa gen.

te feliz?..." matutava Satã-

naz. Depol» de multo pensar,
organizou um plano 

"e sorriu
satisfeito" como disse o poeta.

Isso foi pouco ante» de 1930.
E o plano do Demônio vem

sendo desenvolvido ate agora.
Para compensar a falta de

terremotos e ciclone» no Rio,
fez ser nomeado prefeito O »r.
Dulcidio Cardoso. A prova que

o convenceu de »er Dulcid'o um
bom executor para seus Fl»-
nos foi a lnterinidade na Pre-

i feitura em 1952. E que prova!
Em 30 dias apenaa, 3<53 nomea-

çôes.
Satan esfregou as mão» sa-

Usleito. Apenas soprara au ou-
vido do covernador da Cidade
e já êle ia assinando, assinan-
do e Sobrecarregando o» co-
três municipais.

Al Satan, sussurrou ao ouvido
de Vargas e Vargas nomeou
Dulcidio prefeito efetivo.

Conseqüência: em dezembro

(Conclui na 2* pág.)
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Alimente-se bem

Vitima e Criminoso Eram do P. S. D..
Oriundo de descontentamentos políticos, ontem, etn Caxias, %

verificou-se o assassinato do Sub-Delegado de Embarlê, em frentes?

à porta da Sede do Partido Social Democrático local.

Ao que ficou apurado o assassino pertence a meama corrente!

política da vítima e o fato se teria verificado forçado pelo» da»-! [
contentamentos políticos reinante» entre ambos.

O criminoso, também Sub-delegado de polícia, Geraldo Rigoni; |
fugiu após a cena de sangue, protegido pelo co-autor de sua fa-

cunha Elpidio Barroso da Cru» qne se encontra preso.
O morto é o sargento Pedro Freire, figura bem conhecida na

política daquele local.
(Leia texto na 5/ pág.)
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OBSERVATÓRIO
Tempo instável
Temperatura elevada
Vento do quadrante T«ror-

te frescos.
Média máxima — 30,7
Média mínima — 22,8.

NÁPOLES — Em sua »x.
cursão pelas estâncias d*
inverno Italianas, o «x-rei
Farulc »stá sendo acompa.

nhado por Uma beldade
«X Italiana d« 20 anos, Irmã

Capec» Mlnutolo. t»t» ila.
«x grani» d» Irmã lol colhido

um d.ifil. num clube s».

conquistou o titulo de «cMl(»
Nápoles». (Feto U.P.)

———»ÍMM*«M«#->*MHHHHrvf>*»«***M«a 
J

'~i

Prenuncios de Alforria
TENÓRIO CAVALCANTI

O Estado do Rio de Janeiro, qu»
fá i6ra alcunhado «terra d» nin.
guém», na era antecedente a 1930,
quando político*
tonomia, atrelando-
d0 Catete, a partir d» 1935, ou seja
há 19 anos, so desfrutou governo
sadio • operoso no advento do no-
tarei construtor d» Volta
— o ilustre • probo coronel
do d» Macedo Soara».

No» curso, do» periodoi anterior

t» qu»
litar, Um «ofrldo a humilhação d»

feor da aspirada redeekfOol

I O íegundo positivou.
• categórico no giganteoco a toai.
troont» protesto de cmte-ontem, vi.

arrematada d* porteira» a dentro,
submetido à degradação »em pelas.
Tendo a» posição» baixarem aos pé»
do» qu» o tomaram d* assalto » lá

permanecem como o» donatários
das antigas capitania».

S»u d»»venturado povo, a custa
d» tanto padecer, dava aparência»

e d» qu» o» mau» por si se destrui-
I riam. O seu brio cívico nS0 »• ex.
! tlngulra, estando alimentado pala

de todo o comércio, a começar paio
d» Niterói.

NS0 recuarão d» certo, porque »

fogo d»
lácio do Ingá da» aspirações popa-

d» apático, da conformado ante a I «dos. Encontraria condutores para
desalgemar da angustlosa situação

fulgente, constituindo uma fetlclda- 
j pr0dux»m I

da destacada de cortejo de mole. | jjãjiíüj- „ qu. ..tá ••Maneia.

pério da Jogatina, da extorsão e da neite fevereiro que fio
do por todo e santpre, os prenuncios
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deletéria de um regulo egresso da
fronteira argentina, o desbarato de
sua» energia» canallsadoras de im-

poetes • todo o rosário de decepção
come uma Ironia de destino I

tradições dignificam»», na espe-
rança de que seus males teriam fim

A Imensa • «Igniflcativa concen-

tração política d» Campo» — a cl-

dade irrldenta — que arvorou a , Nada mais de terá a onda de in.

flámula trepidante da liberdade, dlgnaçflo aue »» avolumará, para

com a proclamaçáo d0 nome ros- libertar a terra de Silva Jardim •

peitável e honrado da senador Pe- Nilo

reira Pinto, como candidato ao Go- são que se aproxima dos estertores

foi e primeiro ai- letais 1

brado cem desassosgbro ern todo» II,
os recantos fluminense», centra |||
cupidei do fisco estadual, decretem- Pi
do o estrangulamento da Comércio, |y|l|
da Indústria • da Lavoura, cena a» ||J.'
tenases hediondas de uma lei |J1.
iníqua II

As Associações de classe» de todo I

o Estado, Irmanadas »e*n dlscrepán- 111
das por Justo objetivo, enfrenta. IM
ram. deitemlda», o polTO vorasl I I

Seguiu-se o iechamonto radical |l

barragem que isola o pa- II1
Ingá das aspiraçães popu- Im

lare» náo resistirá ao Ímpeto das ||1
quo 

trabalham I

do o começo do fim do» lafortonlo» I

em catadupa. I|l

Solldarisou-se o povo com a» l|]j
força» conservadoras do Estado, Ij I

numa inequívoca e inigualável de. 181
monstração de repulsa ao» »»ua ai. I

goxe». I jjlll
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LUTA D emocratica
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notícias 

fluminenses

PBLtnCA FLUMINENSE

assembléia

Duuue de Caxias 
IP"1*11*1
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GR.4NDE CARNAVAL ESTE ANO

iDtraosilavet a Estrada k rrirgo

O deputado Fernandes reclamou, ontem, do Departamento

de Estradas de Rodagem as providências necessárias paia que

eelaro executados o» reparos na estrada Frlburgo-Niteról que

se encontra praticamente Intransitável. Leu um memorial dos

motoristas de uras* daquela cldadc, declarando que, se o Gft-

vêrno não tomar as providências, èle» próprios terão que. P0*1"

em p.-ática, executando os conserloa indispensáveis, polii do con-

tiério estarão sujeitos aos prejuízos em conseqüência da redu-

.-lio do número de pessoas que Irá veranear em Friburgo.

VAGAS NO LICEU

Seguiu-se com a palavra, ainda no expediente, o Sr. Lara

Vilela <P R P.) Para pretender do Govérno o Ingresso de to

OS candidatos aa Liceu de Niterói aprovados no exame de »dmU-

são. Sugeriu que fossem admitido* todos, em número de mais

dP 300' COMUNICAÇÕES

Nas pequena» comunicações JUeram uso da palawa o» se-

gulntes^deputado^ma^o 
Pinheir0i para apelar para o OOTérno

• sentido de providenciar o abastecimento dágua e de enargia

rica à cidade de Barra de Slo João.

_ O Si Felipe da Rocha, para reclamar o restabelecimento

refeições que o SAPS do Barreto fornecia anteriormente aos

..hadorea ^ ^ Mendes, q»e criticou os serviços da em-

résa Pássaro Marron, que serve a Unha de Barra Mansa. Disse

que os carros, de tão velhos, ameaçam um grave desastre, que

poderá ocorrer a todo o instante. mniíriR

Ontem n5o houve «quorum» na ordem do dia. A matírie

da pauta 
'teve 

a sua votação transferida para a reunifio de

hoje.

ltaperuna Porcflncula

Comovente o enlèrro

do assaltante morto

i

CAMPOS

a ave agradecia, o festo de solMS*' 
ilrdade do dr Wilson Fredereel

O coronel Barctlo» NI® ÍM*

M« a paste onU», fWand» »¦

i»u lutar • ir. Alvua MaM» e*

titular d* Delegacia d* Ordem

Folitlea e Social.
NOVO AUMENTO NV»

PABSAGliNb DOS
ÔNIBUS

\g 
* oickas rodondai" r^aUva*

das no llipartamentu Nacional

do Trabalho, promovida pelo»

rrprefctnantcs tlndlcal» de aw-

terlrtas. tratadores e despach»»-
de ônibus, com i» dlrwentes

patronais d» Capital Federal. *

fim de debaterem a questão do

aumento de salários, flxadj» em

W%t eanfoinie tyfl# in-

dica, novo assalto n» kO'sa dos

«axlensci Não se discute M»i •

merecimento ou ní%o do meina««a

do salários do» empregado» em

emprêsa* do ônibus. Tanto 4U*

há perfeito entendimento cntre

m duas «ias**.», 4e que se v»l«jn

os nrupri"'»rl°s dr tarMas- m»-

jorando a« patsagSP» do» »ei-

(Uius pertencente* à yHH»°

UucáUe dr Caxias Ltfla *V

passagens de um cfiuvifo |iassa*
» Cr? 1.341; M de Cr* M®

ra dois e assim swcssivsm n-

Bmnou

0 PUNIO RIO

NOVA IGUAÇU, 17 lOo «oi"

correspondente' 
- Na l»id* de

entem, a DolegMÜ* local tev. CO-

nhocimento de qi;e na Travessa

earaiva, 4. em Moriu Agudo, ".ma

mulher enterrara 0 próprio fale,

nos fundei fí* sou quintal. Ru-

mando uütji IA u policia corJ-*

Íuiu 
deter, deita ia na cama, «c-

rendo ddiui atrotes, a donul

PetrópoU*

ESTOU VINGADA"

l ITAPERUNA, 17 (Do nossu
•'correspondente) — Jà não

resta a menor dúvida que

diste município partiram h°-

menu armados, em c»mr

nhões, com destino a Nativi-

PORCIUNCULA, 11 - iDo

uusso correspondente) —

Nobfia reportagem procurou
5. Dalila Mary Peres. a viú-

va do motorista Sebastião Pe-

res, assassinado e desfigura-

do por Jocir Araújo e Eli

Simplorio no dia 1." de de-

dade de Carangola, a fim de 
zembru d 1953i na entrada

assaltarem a delegacia loca) u Natlvidade de Ca-

e trucidarem os assassinos - —

EU Simplório e Jocir Araújo

Aa autoridades locais che-

garam a esta conclusão com

o enterro realizado ontem de

Alair Donato de Souza, o únl-

co assaltante abatido pelos

«oldados da Policia Militar

destacadas na delegacia de

N atividade. A autópsia em

seu corpo acusou um projétil

uft reglào mamaria. Contu-

do, nâo .só este ferimento pro-

tocou sua morte. Pisoteado

pela multidão em fúria, so-

freu ruptura do pulmão cau-

sando hemorragia.
A cena do enterro foi pa-

tetica, pois a èl„ comparece-

r.m todos os vingadores que

lincharam os do' brndtdos

__ Solidariec:3' 
' 

v n-edo-

res.

rangola a ltaperuna. Con-

forme os leitores devem es-

tar lembrados, o, dois crimi-

noso-, estiveram na reslden-

cia da vitima, procurando-a
pois pretendiam viajar para
o Rio no carro de Sebastião.

A viagem foi tratada para
imediatamente Antes, po-
rém. tanto Eli como Jocl,

comeram doces, pois a faml

lia çc|nemorava o anlversa-

rio do menino Sidney, filho

do casal. Partiram. Durante

a vlauem. assassinarem o

motorista, desfigurarem seu

rosto, a fim de tornà-lo irre-

conheclvel e depois Jogaram
n cadaver no arame farpa-

do. á margem da estrada
O oárbaro crime abalou

i;

0 CORETO DESTE ANO

CAXIAS, 11 iDu l»o«su corres

pondonte) 
— lTm dos mrtIlJfHl

em todo o Estado do Rio, o Car-

naval em Caxias, mais do que
nunca pmm< te est»' ano. Os ol»*

bn já se anfiiUtn. as firmas e«-

merciais primam por »«»»

cuidadas vitrinas E n* praça le-

vantam-s,- os alicerces do conto

erlfldo pela Prefeitura local, que
para tanto separou uma de

Cri 120.000,00, distribuídos
construçãa do cortto, em lluml-

nação nas toas central! e alago-

rias nos postes das mesinai O

ciireto, cujo esboço, loi desenha-

do P'io artista Manwel d"» San-

tos, figura bastante conlutida

nos meios sociais caxi»*nses. pre-
mlado com uma Modaiha <le
Bronzi' no Suláo de Be!as Artes

numa exposltío, promovida peía
Sociedade dos Artista» Nacionais.
No clichê, oma reprodução do
croquis do cort*to, cujlas obras et*

tão bem adiantadas.

riam » CrS

pira 4p,h ''—, i- j.i
to, sendo Que os ônibus de i a

•Tias. que cobram o preço de »

ciuieiro* passariam a 8 crwiel •

ros. Sem dúvida alsuma. uni ap-

mento elevado par| o povo ca-

*len*«', uue não po<|eri HKUfn »:
mais esta sangria. Consecku?nte.
monte, os preços das pas:«(fcnH
dos lotações — s.ds eruielrns. -

serão também nnjoradt)» « «era
nm O. us noa aCUil»'

O FREOVES ÈSf AQWI
O OAWCON

Na maiirugada de ontem, o

sarçon fedro Fawstlno Pereira

i brasileiro, branco, casado, cum

IS anos, residente * ru# 1 4"

tanto as popuiaçòas local «

vizinhas quft trêj dias atrás
—— 

, . ... quinhentos homena assalta-

M fffl PlaCafU ,0fl6 ram a delegacia de NatJvl-
, VIV 

dade ^ Carang0la e t,ucl-
Nos dh isos pontos oa cia»

da lorem lixados os seguinte*

«inlcio-plactd do wrton:

3658 -1S

14

ms?" 
¦ -i n

Con::'.c...

5101- 
1

1620— f

9193 — 24

1988 — 22

7902- 1

0556

3734 — 9

3942 — 11

7809 — 3

799 — 25

733 — 9

S —8 I

Niterói 
'

6140 —10 
|

0031 - 8

5301 - 1|

S376 —19:

M48 — 12'

aaram na assassino»
Inquerlda pela nossa repor-

t„gem. D DalUa Peres, a

vuiva, declarou:
Kstou vingada, graças

a Deus com os assassinos, o

que èles fizeram com o meu

marido. Meus filhos, agora,

estão vingados". Paia «sta

senhora a vlng„nça è uma

ação social contra uma agres-
são ante-soclal.

llca Enuitf Dias .casada, ds i'8

f,noi. Inquirida, declarou qu-'

realmente abortara, enterrandi,
<0(!0 em «oguUta s.iu ieto, nus

lundos .l<> quintal. As autoriza-

Je», nio si1 desjnierra.am o Ieto

íe apenes três mr-scB, como aln-

da romo\eram a mulher pa™
o Hospital de Nova Iguaçu

Fui aiJJito ln';usritu, pois Bln-

àa se desconhece n identidade

da "faz>d<>ra dr anjos".
Esta contlrlbut paia d-mnim

c consensc. D*4 corto «'Stá com

o govírnol"novo qot-ps"
Preparam os edis da Câmara

Municipal de No\a Iguaçu novo

golpe nu Erário Municipal. T40

loso *iaiTi iniciados no d a cln-

co dr marvo os traba-hot da U'.l i

Casa LiiiJllatlva a banca la .Ia |
maioria que c composta dt» vc- l
roadores do P. T. B. e dt. P.

S. D e.pits ntaió um proielo

prdiníd niiniTto de «ttbsHiül de
seis par^ oito cruzeiics.

A Prefeitura tom si com a Já
ma» a r.m a despesa de três mi.

Ihóes de cruzeiros arivaimenUs

Por isso multa coisa deixa de

ser íeita H» Bepcffcio do co. u.

Sonio veiumos: uma grand» par-
te da arrt caílaçãu cie imncstp ç

cara t^zer fac^ às desp< sa*- con-
cernenteá aos subsídios dos ve-
readores c í;in"lonáilcs da
mara. A oqtra e «asta pe a Pie-
feitura para atender. embo.a

preoàr.amente ao pngt.mcr.tc
dns funcionários internos e rs-

turnos do Municipalidade Ehl.
Assim nãc pode. vorennça nâo
e etpprêKC.

peacartor, ipo.'»nur Como ie vê, soma mvito P«i-
na ma Pinto Soares 980. funios, | Co para at0nder aos compro-

0 PU OIM 0 CORPO

DO HlHO

CAMPOS. VI (Do nosso

correspondente) — A trage-

cila dar.tesca que tanto aba-

lou o município de Natlvlda-

de tie Carangola, também r**

percutlu aqui. Primelranien-
te 38 homena partiram do 2'

Batalhão dP Caçadores, se-

ala-lo neste município, e de-

p> mais 18. Acredita-se

mesmo que daqui partiram
também homens armados, em

caminhões para trucidar os

dol« crlmii.osos — Jocir

Araújo P Eli Simplorio — qus

nr, dia V* de dezembro du

1953 as- assinaram e deafigu-

raratn o motorista 8ebastlãQ

Peres, natural de ltaperuna.

Contudo, o que mais vem

emocionando a cidade è o te-

legiama que o Pai de Eli, sr

almpiurio, endereçado ao De-

legado Regional: 
"URGENTE

 Comissário Heglonal Esio

Pelegacia de Natlvidade de

Carangola. peço tomar pro-
_ ; J ^ Hntvini TY^ P1'
yidcncta remete, corpo meu

fllh0 para Campo», (así.ln,-

Setembro. 312), servi» às meias
do Bar Santa f iara «itv.atju na

rua do mesmo nome epi pui
de Ca\iss. quando o ffeayes
rlldn Alies, pescador, tpo.»:lur

uauc
ie-

WUson Frederlcl, delegado de

Caxias

VAI OU NÀ0 VA! ?

Anunciamos em nossa «diíio
de ontem que o Dtlefado Wilson
Fredereci deixaria Caxias, soli-

darlo com a saída do Coronel
Barcelo» feio, da Secretaria de
Segurança Pública do Estado do
Rio Entretanto, na manhi de
ontem, chtfou à Delegacia um
oflelo do Secretirla de SefUran-

ça, recusando, ao mesmo tempo

ASSALTADA A PMRITUU

reclamou «medicamento a be

bida s-rvi:la. nisto resultnu ia-

lornsa Jiscussâo entro Pedr« **

/euildo terminando poi êste >s-

taquear a<iue|a na mão dirella.
fveindo logo em seguida p»M
local ignorado.

A vitima mcdlcon-se no Pq»<o
d» SAMnr, de opde retirou-»?

para apresentar queixa na lie.

legaria.

VIÜITA DE LEITOR
Compareceu à nossa redacio o

comerciaria Del»yr Rocha Wa-

ihado, da M ano», leiteiro, r«-

sldenle à rua TerewpóUa. tt.

sa 3, Csxlaí. Velü ilá cfl|tt||»l-
mentar-nos pela campanha ím-

prendida por LUTA DEMOCRA-
XICA contra a exploração dos

proBretinos das laias velhas. In-
tituladas do mlcro-èntbus, que
além de aumentarem oi preços
das passagens, ainda oferecem
ao pablico nenhuma parcela de

comodidade ou d* limpe»».
O ir. Delayr Machado, apr«-

sentou-se como um leitor »»si-
duo de nosso Jornal, declarando
que a «celtaclo de LUTA UE-
MOCRATICA, em Duque de t'«.

«ia» 4 md lato. Com« prova
conta <1* o* comentários que J»
ouviu n« interior do um desses
calhambeque» entre motoristas,
leltore» todoa de noso Jornal.
Disiam Ues: Mis, o» proprlt-
tá rios Inlividuals, nio incorpe-
rados em emprtsss. nio peul-
uioa licença para aumentar aa

passagens, nem na Prefltura e
nem na Inspetorla do Trânsito.
\ Prefeitura, por sua alto re-
creaçào, e que aumentou as xjs.
sagens..."

— O cinismo desa gente » re-
voltante. disse .nos. ainda, em
despedida o sr. Delayr Rocha
Machado

miss-js assum dos cem o pov
4Ue slo oiras públicas. K co-
mo cons-' uência disso o atan-
dpno a mie esta relega Io .'ES

Fervico é '.norme; sem escolas,
sem hospitais, sem esgôto e sem
limpeza, multo embora o povo
entie com a sua parte para tu.
do :rso.

Êles sabem que os cargos rio-
tivos utr ira maior-a »5o tra,i-
fitórios. e quando poi motivos
óbvios nâo Se elege ou ree'e3e,

cria-se uma slnecura par# é'e e

o p. vo fura mais um buraco na
clntp p(r.| atender aquela no-
meaçSa dos Kovernfmtcs, O po.o
deve apotar u «/ s dos que
fazem da política u.n bnlcSo de
nogócio.

401 simplório, pai de EU-

Todavia, parece que o pa-

letico telegrama nao poderá

ter atendido porquanto a

çorPii foi estraçalhado pela
fúria de mais de quinhentos
homens, -rmados até as den-

tes. Cujas rí^oção viria P"

vocar novf» lembranças do

DároaçQ criii.e dp morte. 8e

o óaio eiUfe vós cresce, co-

meT-vos n<iü aos bocados

ccrr.fucTo: 8ó o amor cons-

irol para a eternidade- •

IMPRESSIONANTE MSASTK

l'ErROj?OLI8, 10 — (Do nosso coiTe»>'siPJ*nl-'i ~' ° rt>s

pitai Santa T»r»*a, daqui, vlvs ainda mMl-»»i.l# tuuMto .o«

a enUvda d* três tertdos do desastre damesi'. d, SlsUaia

rém >r/!s - í etropol)» com um lota<;Ao r»B'»to 4» exourstonUtaa,

proce<Untss da Capital da República.

H4i esleu oa Internados: Jorje Bra.i), AureUno BrasU o

Maril Dama.o todos »ni estado do coma.

O delegaco, Dr. Qodofredo Ferreira ra &11VR Filho, com.

pareceu ao stcal (quilometro 27 da citada sanada, tomando a-i

proviaências que o caso exigia. O motorista culpado do »m-

presnorunte desastre desapareceu, tendo fido aberto rigoroso

mqusi.i i aòbre a lamentável ocorrência.

fieiebemus a seguinte missiva do sr. Joi»é ^ ;eliog Júnior,

niretor do testado do Rio», vigoroso org&.> de Petiopolisi

fitropolis,, 16 de Fevereiro 1061

1'itsado anügo Deputado Tenório-

uesejo lelicitá-lo, entuaiasticamente, p?la 'Ua brilhante. va«

lenta e de«t unida LUTA DEMOCRATICA, que aqU em Vei<o-

polis tem alcançado um verdadeiro sucesso. E' o tornai que se

lé, qu» o público precisava ter. Lamento profundamente que

por mitivo de excesso de serviço aqui com o F. ST A DO DO HlOt

que faço praticamente sqslnbo e é um dl.iro também, não pos-
*u participar efetivamente da sua distribuição Entretanto.

«Ulental o Amorim no sentido de que a aistnbucio fosse feita

pelo distribuidor loca) que 4 o Caruso.
'Jucro, também, salientar o trabalho feito aqut pelo Amo-

rim, de intensa e inteligente propaganda Amorim é de extia-

I ordlu,\r a atividade e, através do seu sei^oo de alto falaTes

tem leito uma propaganda perfeita.
NOTICIÁRIO li>B PKTROPOLIS: Terei todo a p.aíer de en.

vlar ap prendo amigo noticiário daqui, > cm d farii telefônica-

mente, ou por cartas. Autoriso também u utilisaiem o mate-
<la um.sl divulgada pelo O ESTADO DO HfU.

OL.ICHEfc: Como colaboração, multo .X'<-ei?eceHh ao deputado

se iitorlsassi que me fosfe fornecidos os licMt, usados nn

TRIHDNA, 'U casos que não voltará a Ut; isai Ser a par^ num

uma nua ajuda.

Mídtc g-íte, creU-it.s seu devotado s Jnvraío»

jUITinCATlVA: 
>,.i um lijei

ro descuido, onte.n deixamj-

d* puJ>lle°' nossa tõo lido se-

C&o «mlcro-placard» do sorte

palf <iae nos penit* ?cmon de

antemão.

Desapropriação para

a Radial-Oesle

O JPefelto do DiStiitu Fedti»1'

assinou decreto, nomeando os en-

genheiros Luiü Ribeiro Soares

DJtima Olsen Sapucaia, o p"-
melro da Prefltura o o segunrt.

lio Minlstírlo da Agricultura, pn-

ra, em comissão, procederem o

avaliação das benfeitorias exls

tente» no» imóveis ondu se

acham Instaladas repartições da-

quele Ministério que serão atin-

«Ido» pelo projeto de abertura
da futura avenida Radlai-Oest".

LUTA WKKMTIU

Mo lema) ato so ros-

ppa»nblll»a pelos coacvltoi
coaslgnado» em artigos do-

i Momento assinados.

Diretor BosponsAvoll

Tenorio Cavalcanti
a

Dlretor-Hedator-Chefe:

Hugo Baldessarini
a

Bodaçao, Administração

o tublicldadoi
AV. WO BRANCO N* 10S.

Mbro-Lola (Prasiséria)
Tel. 42-1155 (Rodo Interna)

#

Bua d« Basdrlo » ' IT0
 Tel U-II22 

(Depois doe 20 horas)

(Concluído da 1» pdq.)

de 19Ó2 - <9 nomeações: ate

21 de outubro de 1353 — 4.510

nomeações; total ate agora,

JS.112 nomeações, inclusive

oficiais oe flsealUaçJo letra

CARDOSI8MO
Os cofres municipais estão

ser.do atacados de alKO como
»irn ciclone, inventado por Sa-

tan e a que élc, o Imundo, deU

o nome de "catdoMsmo". Fes
>. prefeito a reforma de seu Se-

Cretarlad'. e nomeou o filho —

Ivan Cardoso para s r ' Io

do Interior, outro C ' ,R°.

Carlos, para a Secreta, ia Ue

Finança*».
Parece que. por êno, acer-

tou, nomeando Roberto Acclo-
ly para a Educação. Satan ha-

via eociiilado. Mas acordou a
tompo de fazer nomear o outro
ilho do prefeito DJair Cardoso

a «a um alto posto.

A PRÓXIMA INVESTIDA
Satan soprou ao ouvido da

argas e Vargas chamou Dul-
.lio reccmendando-lhe:
"Você 6 o prefeito, in no-

ume, mas, quem mandari na
3refeitura de agora em diante

Lutero".
Satan tornou a esfregar as

mãos, ]à contava com Lute-
ro..# Ia se vingando do povo
que construirá a colossal ima-

nem de Cristo sôbre o Cor ca-

vado.
A lista de nomeações estã

quaso completa para os pr^.
ximos sussurros de Satan.

Possa da nova

diretoria do Sindicato

dos lecolões

Realisaram-se recentemente ^

eleições no Sindicato dos Tece-

ões do Rio de Janeiro, cujo de»-

fecho suscitou rrcurso» contra a

validade no pleito, pela chapa
dorrotada

O Ministério do Trabalho exn-
minou os recursos e vem. H ;0'a
de determinar a posse da dtre

toria eleita, que, seRundo se in-
forma, d.nerá assumir a direção
da «ntidaae no próximo sábado

&stes últimos dias èle anda
rlndo.se à-tòa Rl-se, esfreea
as mãos, dá uns pulinhcs
Contentlsjimo com a marcha

de seus plenos e dizendo: "Com

esta última, quero ver Sj re-
bento ou náo rebento a paci-
(nela désse povo... Ali! Sn-

bem que vou sussurrar ao ou.
vido do Dulcidio? Àhl — No-
meie a Ester de Abreu... "

E vai nutra vez esfregar as
mãos (iitendo que pode mais
que o "Espírito Santo".

HUGO BALDESSARINI

SEBASTIÃO (ZAH1AS

JOSÉ ISO UNO A. r.AUJO

ADVOGADOS

RUA BUENOS AIRES, 11-4

TENORIO HOJE, NA CÂMARA

(Conclusão da lt pdg.)
BKQHKEIMKNTO DE INFORMAÇÕES

«Requeiro que a Mesa da Câmara dos Deputa-

dos, na forma regimental, solicite do Sr. ministro d»

Guerra a íntegra do memorial dirigido a êsse titular :

por noventa coronéis do Exército, no qual é anali-

sada a situação do pais, feitas ponderações patriò-
tlcas e lembradas medidas que mitiguem as aflições

do povo.
Sala das Sessões — Rio de Janeiro, 18 de feve-

reiro de 1954.

(a ) TENÓRIO CAVALCANTI

JUSTIFICAÇÃO

Público e notório é o fato da apresentação dêsse

memorial.

Toda a imprensa e *s duas Casas do Congresso

têm comentado essa atitude dos dignos militares,

mas de oitiva, pois, na realidade são desconhecidos

os seus termos.

Explorações derrotistas e deturpações Já foram

erguidas no sentido de lncompatibllizar os nobres

signatários.

Tratando-se de um documento de caráter nado-

nal, obediente aos preceitos da Constituição, não

«e 
permanecer na penumbra dos gabinetes minls-

ais.

Acresce notar que o próprio Sr. Ministro da

Guerra, em declaração k imprensa disse tratar-se de

um documento de colaboração.

Saliento mais que com essas declarações o

Sr. Ministro da Guerr» leva a Nação a tirar aa se-

guintes Ilações: encampando eomo documento de eo-

laboração concordou com seus termos, devendo pu-
blieã-lo, ou ent&o não se tratando de um documento

de colaboração e sim de critica o pais precisa conhe-

cer na íntegra os fundamentos dessa crítica.

RisliMocimento

da liwfto «érea Rio*

Lima pala Panair

Atendendo a uma cxpollrài. do

Ministério du Aeronáutica, o l'.e-
sld nte aa República autoriiou a

estabelecimento da linha aérea
Hio-Llma, a »er executado pela
Punair do Brasil.

Salientou o ministio Nero
Moura i conveniência de uma 11-

gaçáo diieta com o Peru poi etii-

présa brasileira, r.ãu lá p*n t>
estreitamento de nossas relações

política 
¦> culturais com éss- piís.

como também, por motivos de

ordi>m econômica.
A autorizaria presidencial foi

concedida para a realüaç&o d >

uma viagem redonda, por se.
mana.

OS NAVIOS DO...

{Continuação da 8." pilji»«;
ameaçados de arresto os na

vioi que fazem a Unha da Eu-

r« pa
CINCO MILHÕES Á

"STANDARD EFSO"

A divida da nossa maior em-

(rêsa de navegação a "Staji-

,inrd Esao". pelo (orneelmíato
Ue óleos "^uelt" e "Diesel"

atinge a cêrca de 
CrJ 5.000.000,00 iconco milhões

1e cruzeiros, havendo por Ia

po. a ameaça de nuspem.áo do»

fornecimentos, o que levara à

fsrallsaçfto vários outros ns

vios da frota, prejudicando o

ç,i n.éreio e o abastecimento
'•os oentros de conaumo

QUATRO MILHOS#

DB MANDADO» ,
JUDICIAIS

Podemos assegurar, tamMm

que a atual direção do Lluyrt
Braslellro nto obedice aos

n'.'indaos Judiciais sendo rf

eente o caso de um* adver-
tência de um Juir, com trava
ameaça, por t*r se prolongado

p«r vários meses um ilmplas
expediente de lnfcrmaçl# «d-
bre cumprimento da sentença
luposta.
VAITA M AT MUI AL

A amprêsa está Inteiramen-
:• desprovida d* material para
n conservaçáo dos navios, por
falta de orádlto na praça desta
capital, devido a> atraso «n

pagamento aos fornecedores.

Para terminar noje, «ata

t«portas«m temos s mais

tiist* noticia p»i« «

COROA WMIDf

700 FAMIUAS DE PES-

CA DORES EM PÂNICO

Homeoi fcwk»Jo« e arma'

doi querem expulsar ot

peicadore» da ilha 4» Ma-

deira — Pescando dentre

dos cercado», assaltando

ai roçai

A UhH da Madeira fica si-

tuada bem em frente a Côrua

Qranda e * habitada por <^r-

ca de 70o íamiiias de pescado-

res. Kf-i i ,>obre gente que vi-

via a'é aqip a íua vida pa-
cata est$ aiaimada diante da

angustias» situação criada por
um grupo do Indivíduos qu» »e

dize ii pert»ncer i uma seit.i

espirita com *»óde t»a Av. Pre-

s dente Vargas e que obe le

cem *. orientaçáo de um e*-

avidor acidentado que se in-

cuíca profeta e usa, como 03

demais fanáticos cabelos

N. R.; — Sr. Queiroz, registramos com e.pecli: agrado ?ua
missivj. datada de ontem e prazeirosamente puiiUcareinos as
suas e.0!ab0i'aç5es, relacionadas com a fl uospeat» cidade pe 10-

litana. Disponha do nosso jornal, comi veiculo das aspi.*a

çfles do povo de Petropolls.
->íaode-nos o seu Jornal continuamente

Itabcraí

barbas comjnida*. Bssns sneti-

vlduo3 in iltraram ee no mei
íOa pequenos pefcadn «r pro-
mete .du mundos e fundos.

\ sando o nome do preali:ntf
Vargas di qual o m stico pro
feta se ut 1 irtati 1 do Raivai
onde man'en un a coluna

pessoa intima do sr. flerte
Golvão. E assim usando de
subterfugos conseguiu com
sua gente apossar-se de um
setor da ilha onde estão reuni-

dos e acampados em gran-
le aparato mais l-ílico Uo que

«f piritualijta ameaçando
05 pescador es, e x l g 111 o o

que arrujem as cercadas de

que servam para g praia in-
vadem as roças, arrancando
canas e torriflcando-as dentro
dos cercados A lih, está «m
pé da guerra e do unia noia
para outro poderá se da' um
aério conflito entra 09 nativos
que projetem defender sua
propriedade os íntrusos que
se dizem contar com a prote-
çao do gente do CiSvemo Ho-
Je doi3 velhos [.oscadoi ea <h
Ilha da 'fadelra tiveram i>mb
passagem pela praia intercep-
tada nor doi» Dretm de B-irba»
cumprida^ que os ameaçavan.
d» levar dois tiros na boc* ca
»o voltassem a tentar por ali.
E nâo iá para quem apelar
porque o Oovarnaüor do Flsta-
do t genro d„ presidente du
Reoública e o chefe da qua-
drllha de assaltantes se .li»
redator do Radical, orgâo quelançou e defendeu a candlda-
tura GettiJio Vargas.

ASSASSINADO

! ESQUARTEJADO

ITABORAI, 17 (Do noso
correspondente» — As auto-
rldades, policiais deste mu-
niclpio estão empenhadas na
elucldaç&o do mais bárbaro
homicídio aqui oeorrido: o
esquartejainento de Fellx
Crus da Silva Filho, de 28
Anos de Idade, cujos despo-

Jos foram encontrados, na
madrugada do dia 13. à mar-

gem da linha férrea da leo-

poldina, na localidade dtuo-
minada Engenho Novo, entre
Itambi e Visconde de Itabo-
rai. A cabeça, o braço es*
auerdo e a perna direita da
vitima foram encontrados a
vários metros de distância do
tronco, apresentando Indícios
de haverem «idp decapados

a golpe de facão. Segundo os
depoimentos de WUson Ral-
mundo da Silva comercian-
te, Manoel Paulo e Antônio
Machado, a vitima tô'a Tis-
ta. ao anoitecer da quarta
feira, bebericando cachaça
em companhia de Albano de
tal. que d*poU daquele dia
nâo mais compareceu ao ?rn-

balho, fazendo com que re-
calam sobre êle as «usnei-

tas de autoria do monstruo-
so crime.

O corpo teve remoção pa-
ra a sede do Município, para
o necessário exame cadaverl-
co, pro> seguindo as dillgen-
cia*,

Chamada de

candidatos ao campo

doa Afonsos
O comandante da Bscola

de Aeronáutica do Campo
doa Afonsos «stá solicitando
o compareolmento àquela »#-taoeleclmento, dos çanalda-
tos à admissão ao 1.» ano do
Curso de Formaçlp de Ofl-
ciais Aviadores, aluno» do «•
ano d^ Ekcola Preparatória
de CadeXê» flo Ar, ex-alunos
do Colégio Militar, da Eseo-
ls Naval e da Academia Mt-
lltar das Agulhas Negras, s
candidatos civis aproveVo3
no concurso de admissão e*a-

, me médico e exame físico.
ao Lloyd: 01 cofres da tm- i—

presa estão vastos, náo haven-
<0, sequer, um oantsvo para

pagamento do pessoal de ter»

«a e mar, relativo v> más ds

fi"iNire.
Ao qúe se Maefura. °

mirante Lemos Basto estari»

disposto a lançar máo criml-

«.«amente, daa Importâncias

que o Oovêrno adiantou, por
intermédio da Banco do Brasil

para pagamento dos atrasados
clundos do acArdo de greve
dos marítimos.

ENCONTRO...

(Conclusflo da '» p4f.)

conferenciando, du-

rante duas horas e

quarenta minutos, na

casa 19, da rua das

Palmeiras, onde resi-

dem as Sras. Myrthes

Caiado Brasil e The-

r e z i n a Caiado de

Castro.

Trataram de diver-

sos assuntos, inclusi-

ve da situação cria-

da pelo memorial

dos coronéis. £ s s e

documento veio selar

a situação de des-

prestígio do cheíe do

Govôrno. De acôrdo

com o pensamento

dos signatários, Var-

gas estaria provocan-

do uma situação pa-

ra poder deixar o go-

vêrno como vitima, a

exemplo do sucedido

no golpe de 1945.

NATIVIDADE DE

CARANGOLA

CHEGARAM REFORÇOS

NATIVIDAOJC CE CARAN•
QOLA 17 1D0 nosso corres-

pondente) — Ante a situaçã.»
de pânico oue ainda reina
nessa cidade provado pela bar-
bara vingança de mais d»»

quinhentos h( men» contra os
assassinos Kit Simplório e

Jooir Araújo o Delegado Re-

gional <^i! Asevedo pediu re-
forços ao Í.V Batalháo de Ca-

0adores, mediado em Campos

í-úra ^larnceer a cidade e

tcrtgr norma ;zar a sltuaçfto d?

vez que, pairam novas amea.

çís por 0 'aslàu do enterramen-

to dos corpo» Circulam rumo-

res de que or vingadores pre-
tendem roubai os cadáveres do

cemitério para deixá-los inse-

pultos.
Além do« 3C eoldados da

Força PiibUig que já se es.-

contram chegaram novos re-

forços: im choque de 18 )io-

mens. cumanjados pelo Tenen-

te Antonio lúcio, procedentes
de ltaperuna
O CEMITERIO VIGIADO

O Cemitério if Natlvidade

de Carangola, está repleto de

curiosos. 3eus port6es trar-
cados a cadeado são guarda-»
dos por so'dados. E' a linha

divisória entre os cadaverea dos

dois homens chantnados e d

população inteira da cidade quj
osra ali ocorre. A guarda t.^

reíorcada com o avançar das

horas.
81 TIROS E ?t FACADAS

No necrotério situado no In-

terlor do cemitério, os corpus

dos dois asstaslnoe trucidados.
O médno lejrlsta, dr. Cai lup

Oarpl, teve r»la frente a au-

topsia que rr.a!s lhe deu traba-

lho em toda a aua vi.ia profis-
clonal. Nada menos do que 61

ferimentos jrodundo» por t.»

Ia e 76 fatailaa foram encon

tr3dos nos .lols cadevere*.

Jorcl AraAIo, *6 ele rece-
beu 85 tiros c 20 facadas. Ou-

tios ferlmeni.1 s: amputação da
lábio superior, de olho direi-

to. dos dedo,? Indicadores das

«nãos, ambas as orelhas « fra.

tura da coluna vertebral, pro-
dualdos por marrete.

Cli Simplório teve o corpo

estraçalhado. Dele foram retl-

radas 15 bilas de revolver.

Apresentou seu corpo 68 faca-

das além dt «n.putaçâo di>

ambas as orelhas fratura do

occlpto. temporal e frontal.

Vé-se ío laudi. eodaverlco n

preocupação dos assaltante»

em desflgurat o» dota matado-

lei, conform» Jorlr a 111 fl*e-

ram com ¦? motoneta §ahaatlà<*

, Monteiro Peres, sua vitima, na

estrada .fie liga ltaperuna a

Natlvidade de Carangola. Um

povo qu<? cultiva ódio está con~

denado a devorar-se ramo o»

féras da Amazônia.

Ajsdm Ul» KMOCUIIU em mi Mi

Brasil, lominéo hmi auinalara anual, a

Cr$ 240,00, mi semaslral, a Cr( 140,00. Tra*

far dlrelameale i Avenida Rio Branco, 10 8,

sobu-loja ou pala Baambòlso Potlal.

mm

descabruhou

0 TREM

TRES KlOí'. 11 >Bo nosso

correspondente, paio telefone t
— Na > olte de hoje, o trem

prefixo S 1. com destino e

Capital Fedeial. ao eatrar n«

desvio, descarrlluu verlflcan

ao-ep um de astre eem o tar-

ro de pisfagelToa qu« fetia-

mente. «*0 'eve eoasequlneias
?ràgl« ae. tntietentb, apesar do
r-fco haver vitin.us, a pánie<>
foi geral. « t|U» r6a em fug.i

sen ma|i\n*sia
Bh... viajar n» Centn' e

l treino p*ra v ini i to 4#

cardlo.

lima

ENTCRR0U

K0RI0

PREFEITURA

Aivdam LUTA MH0CRAT1CA em sua lula

palo Brasll, lomando m assinalura anual, a

Cr$ 240,00, ou semasfral, a Cr$ 140,00. Tra-

far dlrafamenle i Avenlda Mo Branco, 10 8,

sobri-loja oh polo Roomb6lio Postal.
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?io Ameno Veraneio dePetrójpolis, o 
"Pequenino" dá Estrepitosas

Gargalhadas, Enquanto o Povo Curte as Agruras da Miséria!

NOS BAS1IDORES

SILVIHC NETO FORA DO P.T.B,

O 

ai. SUvino Neto afirmou, ontem, para

Amarelinho, quo vai detligar-Se Intel

• concorrer, ao próximo pleito, apoiado em qualquer le-

genda. Acrescentou que .'.eu contingenle eleitoral (multo gran-

úet náo a aoandonará.

lla.Nl>. s DE MORAIS K ADEMAR

CÍRCULOS 

políticos ligado» ao P.S.P. vêm inlistlndo no

lançamento da candidatura Mendes de Moral* ao Senado

—Illailil air"r.I~ Mendes de Morai» e Ademar de Barro*...

FEIO SUBSTITUÍDO

O

O 

coronel Barcelos Feio deixará hoje, quinta-feira, seu ptV-

to na Secretária de Segurança. Seu substituto será o s..

Alviui Bellis do Som», pessoa da «ua confiança e que,

naturcimente, deixará correr a 
•caixinha", 

0 suborno, «a I***

lenclu na Capital do Estado do Rio. O sr. Alvim Bellis, ate

ontem, era considerado um homem digno.

RKVELAÍ AO (NA CÂMARA) DO MEMORIAL

memorial dot coronéis será " . da tribuna da Cá-

mara. hoje, pelo deputado Tenórlo Cavalcanti.

PLACARD ELEITORAL

O 

ar. Manoel Leal do Souza candidato a vereador pelo PM-

tido Democrata Cristáo adotou o legulnte dístico.

•Vem o açáo a favor de seu filho

O povo carioca está empenhado cm descobrir quem é o íl-

Iho do sr. Mtnoel Leal.

FRASE DE MÁGICO

Osr 

Clovis Pestana declarou eitar 
"disposto a arregaçar

a» manl para lutar pela candidatura LM. Meneghetti

ao governo do Rio Grande do Sul .

A iras- do sr. Clovis Pestana o coloca na poí.çuo de um má-

Bico. em férias, disposto a afastar naturais suspeitas de .uai

cotidianas mistificações.

IPDILIIirilCAX MÀ\CII€rNÀ\l
Virou Brinquedo a Política Paulista

O candidato da corrente gov an.lt.ta conta com o Imprevisível

— Cinco nomos pulando qu atro cantinhoe — Borghi podará

tontar o "pulo do gato" — Adornar ameaçado nela Interven-

çio do Governo Federal

Diálogos nas Ruas...
— Saiu o Feio? , , ». „-iaiYi

_ Felsslmo P'.rque náo qula repartir o montante da Calxl-

_ Irás ao comício janguista do salário minmo

Náo, só irei ao getulista do salário máximo..

XXX

Porque o Gileno De Carli enriqueceu tanto

_ Claro, claríssimo, foi porque açucarou ai guelas doi man.

•s que fecham os olhos ás suas maroteiras...

XXX

_ A quanto monta a bolsa mensal para tranqüilidade dos

bicheiros?
Nâo XI XABE... São muitas as bolsos, conforme at tona*

c o» pontos. Calculam o total em Cr» S.imOW.OO meiitals.

E quem come nessa marmita?
Só o Silvio Torra seria capaz de qualificar os comedores...

O almirante do Ingá entregou os pontos?
Você sabe lá que é ver pela proa, para abordagem, c

Comércio, a Indústria o a Lavoura do Estado, com o povo

ItflMl...

A atual situação política «lo

Estado de São Paulo assemelha-
se com a tentativa, por um gru-

po de criança», de armar o "qua-

tro-cantinho»". Jogo Intcressan-

te, em que o fator esperteza vale

pelo m»l«,r trunfo, uma vez que

esse predicado representa m»ls

que força ou velocidade.
Na Política esperteza não e

deleito, e uni velho 
-coronel"'

nortista dizia «ue os políticos
mais tolos faziam balaios com o»

Esta é a situação atual do»

grupos qne, disputam a sucessão

governamental naquele E»tado.

Do» candidatos, alguns já pos-
»uem a carta de sabido c outro»

acham que chegou a hora Ue a

possuírem. O» candidatos se

multiplicam de Jânio a Ademar

existe, eomo Inttrmedário perl.
-na» Borghi. Como se '.loucos

fossem, ler«-mos ainda o candi-

ilato da CDN, sr. Caio Prado

Júnior o o grupo que apoia o

governador Garcêz, lançará at*

amanhã o nome do sr. Renato

Cunha Lima.

EM FUNCAO A BRINCADEIRA
O governador paulista, a quem

npelldarau do "Flor do lodo' .

está se mostrando um digno dis-

cipulo do homem que o elegeu,

sr. Ademar de Barro*, o após

romper com o seu criador pre-
tende derruba-lo 

"Knoct-out" na

luta da sucessão.

O candidato por êle criado, an-
tlgo membro do PSP e conse.

quentemente parcela daquele lo-

do de que o sr. Garcêz se tomou

excessáo, exerce o cargo de se-

crelárlo da Agricultura, o bem

pouco relevo conseguiu até ago-
ra. A «ua posição no Jogo que
ae aproxima é, entretanto, prlvl-
legiada. Estamos nestas linha»
refletindo opiniões várias, de

deputados e procere» político» do

São Paulo, todos prevendo a pos-
sibllldade de grande» aconteci-
mento», em função de sucessivo*

golpes «lo astíicia p»ra a con-

EXPLICAÇÃO COMPLICADA
A candidatura do sr. Renato

Cunha Lima pelo governador e
nartldos que o acompanham con.
tara com a* seguintes vantagem
de ordem polítlca-eleitoral:

E' Justo que se acredite que o
«r. Jânio Quadros conquistará

parte do eleitorado da capital

quo sufragaria o sr. Ademar de
Birros, decorrendo dai, o entra-
oueclmento do último, cuja ma-

quina por êle montada no inte-

rlor, Já vem sendo quebrada há

meses pelo »r. Garcêz.
O forte contlnsent- >-*'¦¦>***•¦

que em todo o Estado, no PTB

e fora dele, «li-scar.egara .... » --

patrono, sofrerá o* embate» «Io

retrocesso aplicado pelo sr, Jan-

go Goulart na candidatura Bor.

*hi, refletindo esse fsto na eam-

panha do atual candidato do

IS1 e dtscldêncla do PTB.
A situação do sr. Jânio qu»

«iro», no interior nunca foi d»»

melhores, e o »r. C»io Prado.
i-Qiiquanto tenha um nome á ai-

ASSIM PENSAMOS
PROGNÓSTICOS

go, ressente-se de um apoio con

De tudo Isso, como aquela rrl.

anca que no melo do quadrado
espera que se desocupe nm dos
rsntos para amimar.se, tira

partido o candidato do governo

Cunha Bueno

SALTO DE GATO
Outra historia muito conhe-

clda é a do «alto do gato que
ensinou a onça a dar pulo», res-

clalíssinio para tra». A aliança

que se afirma Já existir entre |
Borghi o Ademar, poderá leva. ,
los para o mumo lado, cance-

lando-ee tod»» »» posslblll.la.l. s

adversa». Outra possibilidade Uo
sr. Borghi. se náo lõr repetido
o golpe Baixo qne lhe desferiu o

PTB em 1950 é de vir e psrtldo
Uo »r. Vargas compreender a ar-
madllha que lhe estão armando

cm Sáo Paulo, passando a ualnur
« candidato que tem mais posai-
billUades, eomo o ir. Hugo Bor-

ghl.
De tudo Isso o que se pode cor.-

rluir é que nâo há diretrizes
definitivas na política paulista, e
assim é porcue o »r. Vaigas.
abusando da autoridade do seu
cargo tenta intervir na política
do grande Estado através d»»
manobras do sr. Jango Goulart
dirigindo o PTB e do sr. Ama-
ral Peixoto cujo» serviços para
desmoralizar o PSD vem sendo
elogiado, por todo» o» .eus a<i.
versa rios políticos.

São Paulo está para a sucessão

B

teve para a última grande Guer.
ra. E' o campo Ue batalha para
experimentação de forças.

llgyyp' ' 
iiiipiir'''' '

4 
Tem certeza de que i|

é um bom chefe de família? MÊ

El» um »e.te .efl.kive. Marque, n. liste MV

•baixo, com uo traço ao Udo, «* misto qu» P\\\

3. Bacica-M >• 
Bibliotoca

4. Kádio 9. 
Viogm*

*•—¦—*-at»a-BBB»»e*BBBBBBB»-*e, — 
^.^ avalie. <J.

J. Taiti'.»**- seguro do vida I

ISe 

teci atavrtw. at 9 ptmelra* • ato marcou a IO.*-

aiotn svlo «eterá caaasfriad» tampttteatinte • aa* dever!

Sim. Voei nao tem outroa objetlvoa que nao selam o conlôrto e o bem-

•atar de aua tamília No entanto, por mala que dê agora a sua esposa e

limos - boa cata. boné móvel*, bona colégios, diversões • nunca será o

battanU. Porque você nlo lhes olerece a segurança do luturo. Porque você

nlo lhes garante para sempre, aconteça o que acontecer, o mesmo nível de

^amEdes^upaçao de hoje. Faça-o quanto antes. Instituindo

im^^o d. -IdaUm agente da Sul America lhe indicara, sem compro

-aiaaoTqual o placo de aegure de vida mala adequado a seu caso.

Sul America
awtBBBta Nect.nl de t-f.»»

<*•*¦» ••*»• a *«•»

ü

a Sul Aaaerica Companhia Nacional de Seguro»

«te Vida, Caixa Poetai 971. Rio de Janeira

ioú-oci cnwar-m* um folheto com informaçõa lôbre o

Home" 
"

SmTSfSmWrWÊ ' *»«» Ana

tu, ID 
Bairro

luta: câmara
I ,;,:,,-, ¦ ¦',

Mais 60 dias para o inquérito sobre o IBC

— Cana inferior à alfafa — Instituto do

Babaçu — Férias de Carnaval — Banco

do Brasil particular

O Sr. Ber.jamin Farah en- a tribuna o sr. Manhães Bar-

caminhou à mesa requerimen- j reto' analiazndo a* atuais con ¦

to de informações ao presiden- I dições da Lavoura canavieira e

te do Inatitirto Brasileiro do | da industria açucarelra, sali

Café, no qu?.". Indaga se o sr.

João Pacheco Chave* preten-
de cumprir a palavra dada á

Comissão Parlamentar de In-

quérito, Instituída para exa-

irregularidade» verifica-

inicial dlst. jor-
comentarmos a situa- '

ção política que atravessa o

pais, dissemos «rue, em breve,

teríamos a de.ordem implanta-

da em todo o território naeio-

nal, com greve, intermináveis e

movimentos de protestos pipo-
cando por toria a parte.

Ndo «tam decorridos muito» dias e, altm

da perspectiva d* diversa, greves, a confirma-

rem o nosso prognóstico, surgiu o primeiro pro-

testo coletivo, no feudo »ob o patronato do

genro de Vargas — Sr Amaral Peixoto.

O qu. aconteceu, no Estado do Rio, foi que

o Governo fez aprovar um projeto de lei, que

obteve, d. pronto, a aançdo do Executivo, crian-

d0 a nota fiscal para a mínima transação co-

mercial, nota fiscal essa qu», devidamente se-

lada, carrearia para os cofres do Tesouro esta-

dual enorme importância, além de causar sérios

embaraços ao comércio e aa povo em geral.

Contra a e»corchante medida legal se opó.

o comércio de todo o Estado, que cerrou suas

portas em sinal de protesto. O povo, esclarecido

pela imprensa, veio também para a rua, iorçan-

do o Legislativo fluminense a capitular, em

poucas horas, aprovando uma medida de Bf»

glncia . uma outra lei. em primeira discussão

revocatórla da anterior, que teve o privilégio de

erguer a população do Estado contra o Governo

que o infelicita.

Qu. ninguém te iluda, tsse* protestos «,

ess»L movimento» populares tt irão multipllcan-

do por todo a território nacional, ma* o Go-

vlrno — ttaco e d.smoiallsado — cederá sem-

pre, capitularei irremediavelmente, tmboia man-

tendo nominalmente o poder, na esperança de

que a mar* se transforme e tlt possa esmagai

a revolta popular, que crescerá a cada dia que
se passe.

Relativamente o0 caso do m.morial dos co-

ronéis o nosso prognóstico d o mesmo. Revê-

lada a existência 4o aludido memorial, procura-
s« cozinhar a coisa cm togo lento, enquanto »e

ganha t.mpo para uma contra-ofensiva. Mat.

ao qu» sabemos, o» coronel» eetSo obstinados •

ndo se deixarão coiinhar, tdo facilmente, por
artimanhas, que de tdo repetidas se tornaram

enfadonhas. Uma comissão de coronel», segun-

do podemos informar, jd subiu a Petrépoli» para
se entender diretamente com o Sr. Getúlio

Vargas, de maneira que ndo t preciso «er earto-

mante para prev»r que o Gorlrno acabará poi

capitular, «ubitltumdo oi ministros da Trabalho

e da Guerra poi nomes de confiança do* inti-

moratos coronel» d0 Exército.

£ possível qu* isso não aconteça dente lega.

£ provável m.smo qut, a principio, o Preeldes»-

te da República pretenda colocar, na» pasta* vi-

sada», elementos incolores, pretendendo dosar,

tlcular os coronéis,
firmes em »i
um pouco dt respeito a Naco*.

HUGO BALEdESSABIia

COMO PENSA O LEITOR
ATITUDES

INCOMPREENSÍVEISDA LEI V 2.114

entando que o preço da tone-
ltda da cana, hoje, é inferior

á da alfafa.
1INST1TUTO DO FABAÇU'

Iniciada a ordem do dia en-

trou era secunda dlscuss&o o

das naquela autarquia, relati- ¦ projeto que cria o Instituto
voman.a nn nftn rumnrlmento I Nacional do Babaçu.

CARNAVAL
Foi aprovado um requerl-

mento «obre a nlo convocação
da sessão da Câmara durante

o Carnaval.
BANCO DO BRASIL
PARTICULAR -

O sr. rrtstâo da Cunha abre-

«entou um projeto de 1*1 trans-

formando o Banco do Brasil

cm estabelecimento particular
de crédito.

náo cumprimento
da* leia que diapoem sobre o

aproveitamento dos tx-servido-
rm do extinto Departamento

Nacional do Caíé.
Ao *e verificar a existência

de «quorum», o plenário apro-
«vou o requerimento de prorro-

gação, por 60 dias, dos traba-

lhos da O. P. I. sobre o I. B

CANA INFERIOR A
ALFAFA
No grande expediente ocupo-i Movimento de café

nos portos
de exportação

No dia 12 de fevereiro do
corrente foram negociadas

com o exterior 104.415 sacas
do café, sendo 31.875 em

Santos. 26.180 em Paraná-

nua, 34.390 no Rio, 9.500 em

Vitoria e o rtstante nos de-
mais portos.

Na mesma data. foram des-

pachada* para exportação

0 
"DEDO" 

DE VARGAS
A política nacional iniciou

o seu período de agitação,

decorrente do transcurso de |
chamado ano eleitoral. Se >

em outubro próximo o pov 11

brasileiro deverá escolher os

teus representantes ao Con- !

gresso Nacional, este mesmo

motivo vem servindo para lp-
var os partido* e homens pu-
blicos para uma luta cuja»

proporções não pudemo* pre- ,

cisar
A eieic.

dos Deputados , doi« t.«r»o»

do Senado Federal será o mi-

CIO c. „ .. -ei

presidencial, isto porque, po- ,

dera o Parlamento do future)
modifica,, a* linhas mestras

da Constituição que os rege.
com especialidade no que to-

ca às inelegibilidades ali con- ¦ 
„ .

tidas. Pela nossa Carta Mag- Ate o dw 12 do 
crente

na. por exemplo, não poderá foram embarcadas 10 709.687

o sr. Vargas se candidatar sacas, sendo 10.433.101 para |

a reeleição. Existe a lncom- o, «*«*«• « ™ndldÂ8 '::.;:

patibilidade legal. Outros ca- 
jjjj5^058 

**cas da saIra

11.436 em Paranaguá e 2.90*0
em Vitoria.

Ainda no mesmo dia os
embarque para o exterior
o"n"iram 48 973 sacas, sen-

• n.e „.„, r, |»||

no Rio e 9 218 em Paraná-

OS QUE VOTARAM A FAVOR E OS QUE

VOTARAM CONTRA O POVO

A posição dos deputados fluminenses em relação à lei n.» 2.114,

que instituiu as notas fiscais de venda que foi espectacularmente

derrubada em reuniões memoráveis da Assembléia realizadas ante-

entem ficou inteiramente definida. Damos abaixo, nominalmente,

como se processou a manlfestaçáo do* deputados, para que o povo

esteja a salv0 d" mistificações futuras.

VOTOS CONTRA A LEI 2.111

UDN. — Alberto Torres (lider), Adolfo de Oliveira (autor

do projeto que revogou a lei), Mario Vasconcelos, MScario Pican-

ço, Saramago Pinheiro, Álvaro Bastos, Procopio Sales, CeSar GiUn-

lc,' Getúlio de Azeredo, José Luiz Erthal e Paulo Mendes, P.S.P. —

Filipe da Rocha (líder), Helvio Bacelar, Simáo Mansur, José Ben-

to, Nelson Martins e Ponce de Leon. P.T.B. - Mário Fonseca.

Omar Vilela, Domingos Guimaráes, Arllndo Rodrigues o Ângelo

Bitencourt. P.R. - José Manháes e Ornar Magalhães P.R.P.

— Lara Vilela. E SEM BANCADA — Almir Moura c Benigno Fer-

r.andes. Ao todo 27.

VOTOS PELA LEI 2.114

Deputados, Arino ele Matos c Roxclro Neto, respectivamente H-

ttere-s do PS.D. e do P.T.B.

COM O GOVERNO

Votaram, ainda com o governo, e portanto favoravelmente á

lei n.» 2.114, porque kl retiraram do recinto obedecendo ordens

do lider governista, que visava com isso náo dar 
"quorum" 

para as

votações, os seguintes deputados:

José Janoit (que declarou aos tere zopolltanos que votaria pela

revogação da lei 2.114, mas acabou ficando com o governo, Gc-rE.1-

do Rodrigues, (PTB) (que tentou resistir, mas terminou obede-

condo ao líder governista), e ainda os Seguintes deputados do

PSD- Moacir Gomes de Azevedo, Carlos Nabuco, Togo de

Barros, Dante. Laginestra, Oliveira Rodrigues, Ribeiro de Castro,

Ordcner Veloso, Freire ae Morais, Rubens Ferraz José Kesen e

Valter Vieitas que estiveram presentes e se retiraram do recinto. E

Pinda os srs. Benjamin Yclpo e Hipolito do P.T.B.

i 

"¦("¦. 

¦ ': ""¦) "" ' 

' 
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AINDA O CAFÉ

que não pode ser candidato, 1 Darlill nara (.mtt\tm\
legalmente, por ser genro do , raiiiM pana. 

«.««.v*.*.

presidente, e moralmente por
nâo possuir envergadura su- 

'

flciente. 1
REFORMA DA \

CONSTITUIÇÃO i
Estas razões, tão simples-

mente apontadas, são, en-
tretanto, a 

"pulga 
na caini-

zola" dos que pretendem por
tudo e por qualqupr coisa que
perdure no Brasil o regime
de irresponsabilidade adml-
nlstrativa.

Cuida o Governo de prepa-
rar a sua reeleição, se] a para

maioral ou p.ra qualquer
daquele satélites sem brio'

que o acompanh, durante to-

do o curto período que tem
infelicitado o pais.

Urge a reforma constltu-
clonal, e para consegui-la é
necessário dispor de maio-
ria nas Casas Legislativa.»

A naiavra de n-J»i'v- **""**

é coligar-se sob qualquer
bandeirante conquantr
furtar do aliado Incauto ai-

gumas cadeira» par, os seus

queremlsta* Essa orientação

prejudicará a nualotie» i"**»

(Irle. OU» »***!» »n.--"-5-s-

eventuais para conquista de

melhor mil1** política nu

campo estadual.
O PSD como a UDN estão

sendo trabalhados, pelos seus

lideres regionais para esse

estado de coisas. preJudicM»
, èlei nróprlos e. sobre tudo.

Nação.

o ministro Vicente Ráo
Com destino a Venezuela,

onde chefiara a delegação do
Brasil, na Conferência de Ca-
raças, embarcou, ontem, o

ministro da* Relações Exte-

rlores, sr. Vicente Láo, a bor-
do do 

"Rio 
Jachal".

Ao seu embarque estiveram

presente* pessoas de sua fa-

milla e altas autoridades, que
foram apresentar votos de

boa viagem.

Visita o Brasil

o ministro da Marinha

do Paraguai
E' esperado, hoje, às 15 ho-

ras, no Aeroporto Santos Du-
mont, o ministro da Marinha
do Paraguai, capitão de Mar

e Guerra Gabriel Patino, qua
vem acompanhado de sua es-

posa em visita oficial ao Bra-
sll.

O ministro Gabriel Patino
será alvo de grandes nome-
nagens por parte do nosso
Governo, especialmente da
Marinha Brasileira, durante
¦.ua 

permanência nesta Capl-
tal.

O ilustre vUitante recebe-
rá a Imprensa hoje, às 16 ho
ras, no Hotel Miramar, onde

1 se acha hospedado.

Abertos os trabalhos pelo se-

nador Alfredo Neves, o primeiro
orador inscrito para falar na

hora do expediente foi o sr. Car-

los Gomes de Oliveira.
O ltder trabalhista no Monroe,

leu breve exposição sobre o já
táo debatido assunto do aumento
dos preços do café Demonstrou

que a alta do produto, é devida

especialmente à queda de proelu.
çáo acompanhada de um ccn.ni-
mo mundial cada vez maior.

Apontou como causa, do atual

estado do coisas, as geadas do

ano pastado. Ponderou ainda,

que nos encontramos em pleno
regime de «xmérclo livre, onde

naturalmente impera a lei da

Oferta e procura. As oscilações

dot preços, apesar do rígido con-

trôle governamental, sáo Inevi-

táveis.

Sugeriu, o senador trabalhista,

;llo apesar do café ser o elteio da

nossa balança econômica devoriu
ser submetido como os demais

produtos às leis do pnls l ars

órgãos Incumbidos de Matuta-
la».

"Compreendo, acetuou, quis a»

dona* de ca»a americanas recla-
mam contraa alta dos preços de
nosso café, mas se examinarmos
o aumento do custo de vida de

1948 para cá, nos EE. UU. vo-

rificamos uma ascençáo de tG'í

o que Implica em dizer que ou.

tros artigos deveriam merecei
a mesma atenção por parte cias

nobres damas Ianque*, quo ora

nos visitam.
Finalizando, exortou o g"V,"r-

no norte-americano a tomar me-
didas que impeçam as flutuações
naturais dc? preços, especialmen-
te contra o nosso café. Taxando

tal atltudo de injusta e contra-
ria à tão propalada política de
Boa Vizinhança.

PEDIDO DE INFORMAÇÕES
sr. Mozart Lago enviou à

Mesa um pedido de infonnaçijes

dirigido ao Ministro do Trahalho

vasado not leguntes termos:

_ A Lei n. 1.136, dc 19 de

junho do 1950, autorizou a todos

os Instituto* e Caixas de Prevl-

dência Social, a majoraçáo das

aposentadorias e pensões do»
respectivos associados OU con-

trlbulntes, d« acordo eom as ta-

belas quo anexou.
I — Alguma* da* referidas en-

tlüades autárquicas, como o Ins-
tituto de Apoaentadoria e Pen-
¦õe* do* Comereiários, este pelas
Circularei na. 185 e 239, respecUt
vãmente, de 1 de sgõsto e de 25

de setembro do mesmo ano —

logo após a promulgação da 1*1

n. 1.136, portanto — começaram
desde logo a aceitar, até ao má-
xlmo, as contribuições do seus
associados ávidos de maiores

pensões * aposentadorias.
3 — Por quo o Instituto de

Aposentadoria do* Industriários
náo cumpriu até hoje a Lei nu.
mero 1.136, ou pelo menos nao
diliirenclou, como o Instituto dos
Comereiários, no sentido do fa-
«ultar a seus segurados ou con-
lribu|-ites os beneficie legais

5Ue há tanto tempo lhes estaci

s-nrantido? O Sr. Ministro do
Trabalho não poderá determinar
maior diligência á mal» poderosa
o maii rica das nossas entidades
autárqulcar?

ORDEM DO DIA
Ontem náo houve votações de-

vido à já tradicional '»lta de

quorum nu Câmara Alia.
Hoje reunlr-se-á o Congresso

Nacional, estando dois vetos pre-
sidenclais em pauta para o de.
vido exame parlamentar. Espe-
ra-»e que nãn haj» novo "equl-

\oco" par parto do Execurivu

DA OPOSIÇÃO
Recebemos de um leitor:
Sr. Diretor:
Venho lendo, com muito P"-s-

ter, o vosso jornal, chegando i

evidência de ser éle um fiel «

teguro Intérprete da opinião pu-
bllca. Dal confiar na .acolhida

destas linhas, em que conclamo
o» partidos da oposição a ae uni-

rem num só bloco, nos futuros

pleitos eleitorais.

A vaidade c a ambição de can-

didatos próprios, multlplicardo

ns legendas, bó daráo em resul.

tado a vitória das camarilhas que
corrompem com os dinheiro* pú-
blicos e fazem eleger indivíduos

quo de ha muito deveriam estar

arquivados no* cubículos das Po

nltenciárias.

Vejamcr, Sáo Paulo, Sob «»

guante do Catete, a concorrer

com diversos nomes para gover-
nador Será assim uma barbada

e triunfo de Ademar o de sua
"aura racra farru-s" ou 3«.ia a

mais horripilante das calamiela-

des. Reflitamos sobrei o F-tado
do Rio onde a U. D. N. poderia
desde logo formar com o candi-

dato popular Pereira Pinto, mas

está tergiversando, facilitando d..

fato a sobrevivência do perni-
cioso amnralismo , de cambu-

lhada com o feismo e outros fur-

tismos.

OlhcmoJ pura o Distrito Fe-

deral, onde veremos novo cen-

renas de candidato* a vereador,

quando a U. D. N. irmanada ao

PR, ao P. D. C, ao FL c ao

PSI', podei ia lançar uma chapa

que elegeria fatalmente dois ter-

ços da Câmara legislativa.
O que está subvertendo o nosso

regime democrático, além do
despovêrno, é o cardume de par-
tidos e a megalomania de maio.
ria de seus dirigentes.

Almejam alçar alto* vôos com
asas coladas a cera e erreben-
tam-se nos escolhos, para gáudio
dos que se despem de escrúpulos

quando enfrentam os pleito*.
Sr. Diretor, faça sentir a és-

se* ingênuos que a mecânica ra-
clonal ensina: duas forças Igual*
em senticiu contrário destroem-
fie... Com a solidariedade) do
amigo e admirador.

José do Patrlclnlo Parreira —

Rio — 17.2-1*54.

A JUSTIÇA EM FÉRIAS

Do l.« de fevereiro a 1.° «o

abril os alto» Tribunais de Jus-,
tlça. na Capital da Republica, es-
táo em gozo de férias coletivas.

conta para quanto» mantém 11»
des que náo luportain procrasti-
nações.

Aa liberdade! Individuais fl.
caro em suspenso, poia, oi reour-
soi de "habeas-corpu*" e da
mandados de «egurança terão de
aguardar a reabertura do* tra-
balhos dessas círpolas do Poder
Judiciário.

Dtr-sc-á que os Tribunais po.
dem ser convocados em casca
Urgentes e extraordinários, mau
dificilmente as partes lograrân
ver reunido* seu* Jiilgadoren
nesses dois mcs.^s do férias co-
letivas.

Os leglsladoreg
ditar sobre easa situação errt-
tica.

As férias dos altos magistra.
dos bem poderiam ser delfru.
tada* no curso do ano, atrevei
de uma escala estabelecida har-
monleamente. Seriam

Juízos para o organismo j

Dois meses seguidos de auiên.
cia eia Justiça é o que não con-
diz com os fundamentos da De-
inccraclt e a justa, distribuição
.in Hratta,

l
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ESPIRITISMO

MEDIUNIDADE GRATUITA
(Horasnígem ao eipírito do Ifaicio Bittescotvt)

Direção:Coryna Rebuá

A medlunldade, que é um dom gratuito « nos vem de Deus, é
tim apottoludo a que todos nós, médiuns, noa devemos devotar, com
sluulsmo, sbnegaçáo, desinteresso e, sobretudo noção da respon-
tsbliidade que arcamos porque é ela o veiculo pelo qual o. espí-
ritos instruem os homens sobre as verdades divinas.

Não constituindo ela um privilegie., porque é dada a iodos, sob
diversos aspectos, d.la náo se pode tirar proveitos subalternos,
lais como cobranças de consultas, presentes to. médiuns . suai
famílias, etc., coisa que comumente se constata entre nistui-a.

1 :e se dizem espiritas praticantes.
Ser esiprlta, de lato, não é somente crer nu.s espíritos o. com

»lea falar, mas, sim, pautar a vida de acordo com a doutrina es-

pinta e exercer a mediunldade sem quaisquer proventos materiais.

Oi verdadeiros guias espirituais, aqueles qu,- Já alcançaram
a.s mais elevada, camadas psíquicas — graças à sua evolução atra-
ves de vidas sucessivas — êsset guias, enfim, como os bons esplri-
to* que nos protegem e como os nossos bons amigos do espaço,

.'ontem repulsa por tudo o que é interesse egolstlco .-, devido à
t -n diafaneidade luminosa, Xf mantém afastados de tais criatu-

rat, pois seria um eontras*er.so „ admltlr-Se que aquelas entidades

estivessem á disposição de quem ai convocasse . tanto ou quanto

por consulta. A simples razão ele que espíritos se manifestam por
tais médiuns e em tais centros, náo Ju.tlflca a veracidade de tuas
comunicações, nem tão pouco a sinceridade delss Oa espirito»

p.istiílcadores, inconseqüentes, galhofelros e ignorantes, também

ti manifestam pelos médiuns I, náo raro, se atribuem qualidades
e nomes do seres espirituais .lá reconhecidamente superiores quer

P los Seus heróicos e sublimes resgates, quer pelas suas missões

n.i Terra, como: João Batista, Antônio de ádua, Barnabé, Anchle '

ta. Paulo de Tarso Jeannc d'Arc Agostinho, Allan Kardec e todos

os outros da escala transcendente.

Este nosso trabalho de hoje se prende não apenas ao nosso

dever neltss colunas mas, sobretudo, à modesta homenagem que
desejamos prestar à memória de Ignácto Bittencourt — o grande
o inconfundível apóstolo do espiritismo! — cuja partida da Terra

para o espaço se verificou nesta data, deixando uma lacuna lrre-

paravel em seio da família eipírita.

Ignáclo Blttencou.t viveu pelo espirito e para o espirito. Mo-

Acata, na sua vida simples e tranqüila — dessa tranqutidade des-

frutada pelos que nada querem para si e tudo dão aos outros —

Ignáclo Bittencourt foi, antes do mais nada, um bom! Médium

receltista, dava de graça o que de graça recebera E era de ver-

se nosso velho e querido amigo, horas a fio, dias lntejros, a aten-

dor a todos os que lhe iam em busca, na esperança de um aüvlo

ou de uma cura através dos medicamentos e dos conselhos que
êle lhes proporcionava, como medlanciro dos luminares médicos

do espaço. Mias 0 que o engrandecia mais, ainda, era a sua mão

generosa Se estender, silente e bóa, até aqueles que lhe Iam con-
soltar para oa males do corpo, trazendo consigo a vergonha de

não terem, muita vez, o necessário para a aquisição de algum ali-

m.-nto para a família em casa, ou dos remédios então receitados,

li êle, Ignàcio Bittencourt, bondosamente, silenciosamente, gem

siarde, ás ocultas até, deixava, dentro da mão que apertava a sua,

o óbulo fraterno e confortador. E aquelas qte dslí saiam, sempre

o faziam chorando, emocionadas e surpreendidas porque lhes era

estranho que, AO INVÉS DE PAGAREM, RECEBESSEM...

Hoje, há anos, repetimos, partiu de nós o r.oss0 grande ami-

gc Mas êle não nos deixou, nós o sabemos. Ele está sempre co-

i:osco, porque lhe sentimos aquela mesma mão amiga, a dar-nos

o óbulo do amor, para alimento dos nosso espíritos ainda enfermo*

e famintos.

Recordando a figura singular de médium da verdade, nesta

li.-menagem despretensiosa mas sincera, queremos projetar, aqui,

o seu nome inesquecível, como exemplo para os médiuns que nos

leiam e para defesa contra aquele, que nos pretendam apedrejar

¦tOas sendo nós, espiritas, medianeiros do mal.

A' memória de Ignácio Bittencourt a á sua imaculada mediu-

rieiade, a nossa genuflexão espiritual.

FONTES DE RELIGIÃO:

A

A itlLriáo inaelita em aua

bas» funlamentai, seus con. ei-

tos .leis e ritual, tala tódu ela

exprtsss nor twtOB prirnCro*
livros da ellbiia 

ga» 
são o Pen-

tateucu cujo noni. originai em

hebraico ó <Tora V que slgni-

fica. — Conhecimento. Através

désie. cinco livro* decorre •
narração dos acontecimento,

desde a formacáe do mu.idc

passando pela formação do pe.
vo heoreu ou IgrajtBta, Mae
tribus, Moíslf , | L-odiflcuçã >

das leis sraelitas até a m W
te daqutie Piesumo-se que fo

Moisés q .em escieveu o t*fav

tateuco, eu Tora descrevendo

a crlac&o do universo, segun

d.) a explicarão divina, da eo

ria israelita Isto é atrlb.iirdn

à obra de Deus, a construção

cio Kosnos Hp]e a ciénci»

explica de ratei diverso, con-

tudo, a explicação bíblica. »in •

da é tomado como ponto de

auxilio, para es estudiosos tm-

dei-nos.

No serimclj livro, o Exodu.,

que trata da salda dos israoll-

tas do Kglt.. liderados r>."

Moisés, estãe as páginas de

justiça social leie, religiosas,

contrato* a ações na vida pC-
blica e particular

Esta iegisiação. foi, talvez, a

primeira grande legislação doi

povos primitivos, pois introdu-

riu, pela primeira vez, na men

talidade nuniana o conceito

monotelata, de que tratamos

ante-ontam. o que foi, sem *í-

vida, uma verdadeira revolu.

ção no pensamente daquele*

dias remotos Est» foi um daa

grandes cararterit-deas da í-el

Mosaica, me distinguiu oi k).

raelltas, não só, na sua frse.

embrionária, como também,

mais tarde r.a época ela mo-

narquia judaica na Palesti.ia

única monoteista entre outro.»

impérios -ontemruiãneos •¦>

mo a Babilônia, Pérsia, O-ré-

cia ou Roma

Analizaiemos amanhã. ,'ar-
tes imfjrtantes, de Lei <\-i

Moisés, em seus divaisos as

péctos.

YECHAlAU MO

REGENERAÇÃO
A Regvn.raçuo do homem é um ato divino. Trat»-»» üe uma

interferência de Deus, através do Espirito Santo, que modifica
— psra o bem - a disposição dominante da alma, tornando-a real-

mente boa e santa: optra a mudança do coração. E' o nov0 nas-

cimento, di quo fala Duus, porque provoca uma mudança radical.

O Espirito lava o lndlvldu0 a esquecer por completo o homem

velho, a deixar para trag os vícios, os prazeres, os mau. pensa-

mentot, O desejo ele praticar o mal. o pecado, enfim tornando-o

um homem novo. Dal a afirmação de Jeaus de que é preciso nas-

Cer de novo para que „ homem •• salve, O lado humano da re-

generaçáo chama-se CONVERSÃO, lundamentaaa na dispoiiçao

que tem o indivíduo di aceitar a salvação qu, Deus lhe dá gra-

tultsmenlc. E' a aplicação, portanto, da Regeneração, rtvoiada

multas vezes nos frutos de sua conduta, de sua vida A deposição

do principio dominante de alma fica inteiramente transformaria.

A Conversão le dá, por aceitação voluntária, como o abandono

CLiiipl.to do pecado - o arrependimento, e com a percepção da

p. síoo e d ac.bru d» Cristo — a fe. Importa-nos, aceitai a rege-

atração que D»ui no* quer dar « tpiicá-ia em nOOH vida p.ra

nosfu próprio bem e o bem do nosso próximo.

E. DÇ CARVALHO

U.M.P. RIO

Nu local se acampamento,

lie ACM., em Araras, Po

nópolis, a União da Mocidado

Presbiteriana elo Rio nua Sil

va Jardim, 211 i fará um retir,

ia., três dia» da Carnaval A-

ii:8.ricôes estão adertai Pro

uicm o presiednts.

FAUADO, REUNIÃO UU UM

I Na Casa da Moe idade (Ivan

gelica, á rua Aluuiai.it- a»-

xEiidrino 910. om Santa fofl

va. áa 16 horas, «ia leuilsad.,

u ais uma reunião do DeDaita-

n.enlo da Mocidndt, da Con

federação Evangélica da Bra

h\-, que conta com representar,

te; das Igrejas tlpisc-.-pai, Me

te dista, Presbiteriana, Picam

tenana Independente, da União

e.rietà de Estudantes do Bru

aú e do Exército de Salvação

V.L.AJ M.

Chegou-nos áa mãos o n u

ds reviata ULAJE. órgão d*

iJnião Latino-Americana de

luveatudes Evangélicas f*a
tem aede em Buenos AireB.

Nessa instituição, o Brasil « re-

presentado por dois delegados

AULAS GRATUITAS DE

MUSICA

A Associação Coral Kvangé-

i,ea. com sede na rua Liclmo

( ardoso 331, em 8ão Erancis

ro Xavier, está tom as matri

c.i.as abertas para auias gra-

tintas de teoria, aoifeju, órgà I

? outros instrumentos, prática

i> coro e prática de oi-quej

í't>.

VQMQMMãMO DE senhora-

Encerra-ae hoje o Congres» i

-sacirnal da. Sociedades Ee

uuninas da Igreja 1'resDiteriana

Ao Brasil. O certame reuniu-

o no Colégio Bennet, á rua

Marquês de Abrantes, 60

CONVENÇÃO BATATA no

DISTRITO FEDERAL

O. ba.tistas devim arompa-

i.har os trabalhos da Convém

eão Batista do Diatrito fede

lai que estão se realizando
-,ié o dia 21 — na Igreja Ba

>.sta do Múier, á rua Ermen-

garda. O movimento çongreg i

lepiesentantet de 102 igrejas,

Mim total de 20.000 membro.i

ei niungantea.

NOTICIÁRIO

Piibliearcmot r/toiciosa,HCii(,

líaaiejiier noticidrio da» igrtjas

t instituições evaiiaéftcax, f.aa

tando que noi »«J» «nuiaei..

com uamutiiru do rtiponadvel.

para: - B. DE CARVALHO,

tecao 
"Vida Euanoélica", Re.

daçáo de LUTA UEMOCRA-

T1CA, Avenida Rio Branco,

lo' — l.t andar

I CATOLICISMO
O SANTO DO DIA

Gablno Irmão do Papa Caiu

Ambos cra-n sacerdutee |

uiiun.ki Oblo lol elevado à Ca.

deira de São Pedro tive n~

Irmão um fervoroso e sollJV

rio assistente Ganíno era vlú-

vo e tomara as vestes de sa-

cerdote depcn que enviuvara

Deoclccianv queria que Su-

r.ana. filha de Gablno, te ca-

rasse com Muximlanio, seu só-
cio no Império. Seria, para 

-lu.

rana, tran-foimar-st na prl-
mtlra dama cie Roma. Mi*

prtferiu el„ t humildado da

ReliglAo de Cristo a servir de
lnstruiiuvtu de influência du
Imperador sílere h Igreja. Foi

presa e marti.rlsa.lo diante de

pai que ii animava falando lha

do Jeniu

Por 0a tci èje, Gablno
metido no cárcere onde tof-e',
lome. sf.le o trio duranti seü,
meses ^, depoin, degolado.

Dois meses depois era dcp;o
lado tanbén. seu nmão o
Papa

Eoi laao au IM

UMBANDA
Direção: Joio de Fieitas
Contin.-ando u apresentar a

tradução de -eigun, tarino», doa

mais u.j.vlus. na Lei de Uni-

banda, abaixo IranHcrevemos os

seijuites:

— Pia.i - Ftaagu ou gali-
nha.

Mará', ia a 1 ii 1 o

ia ti.

'M^fffiowà
MACTUBE

Horóscopo
Para amanha, 6.*-feira, 19 de fevereiro, 1954

O. fluido, lunares Ao dia. 
| 

dade, orgulho, mcdiunldadi.

maléfico», quontei r .Icot te- j
rão prejudicial, aos negócio» i

referente, a navio»

Os Aa noite, benéfico», favo-

tecem aa viagem, oi transpor.

te., o» casamentos e e corte de

tecldoa.

taie-K fluidos excitam oi tem-

ptramento.

justes soe

amoroso»

sirAo funesto, e prejudiciais;

os que vlrflo dl noite, multe

felites em todos os negócios.

Os fluido:, astral», funeitoa.

revelam um atentado de cara.

ter Internacional Afetam a ei-

tabllldade dei governei e pre-

cipitam algumn tragédia ro-

Ajudem LUTi DEMOCRÁTICA em sua lula

pelo Brasil, tomando uma assinatura anual, a

Cr$ 260,00, ou semestral, a Cr$ 140,00 Tra-

lar diretamente à Avenida Rio Branco, 108,

sobre-loja ou pelo Reembolso Postal.

Publicaremos amanhã completa reportagem sobre

de realizada no Centro Espírita Amor Caridade e Esperança, a

rua Voluntários da Pátria, 20 em homenagem ao inesquecível

Inicio Bittencourt, no ensejo de mais um aniversário, de seu de-

.aparecimento.

HUGO BALDESSARINI

SEBASTIÃO IZAH1AS

JOSÉ IS0LIN0 A. ARAÚJO

ADVOGADOS

RUA BUENOS AIRES, 15.4.»

RADIO ! TELEVISÃO

CINEMA

!

J. Barri Sobrinho

Gente de Rádio

HORACINA CORRÊA

A gaúcha Horacina Cor-

rca, vem de utna proveitosa
excursão pelo exterior, üivui-

gando nossa musica e e com

Justiça que aparece hoje em

nossas colunas Iniciando

sua carreira em 1937, na Ra-

dio Gaúcha, de Porto Alegre,

Xol descoberta quando fazia

parte do 
"Bloco 

dui; Tuiu-

nas", como solista. Ja no

ano seguinte sezuiu para
Buenos Aires com a Orques-

tra de Paulo Coelho, atuan-

do na Rádio Municipal. Em

1938 veio, para o Rio com

contrato de seis meses na

Rádio Tupi. Voltou para o

Sul, Ia ficando até 1940, re-

tornando ao Rio atuou na

Tupi, Nacional • Globo

Quando saiu dessa estação

enfrentou em verdadeiro
-c.omplot" 

pois não conse-

puiu contrato em outra emis-

fora dedicando-se ao Teatro

De 49 a 53 esteve divulgando

nossa música pela Europa,

África do Norte e Oriente.

Na Itália recebeu a condeco-

ração de Dama de Honra da

Ordem Militar e Nobiliar dos

Cavaleiros da Concórdia, uma

instituição semelhante à nos-

«a Cruz Vermelha. Atual-

mente pertence k Rádio Na-

clonal e gravará após o Car-

naval a melodia afro-brasl-

leira 
"Preo> 

a Inhaçâ".

Vale a

a toda

pena chegar em ca <

.' feira, jantar e ele-

pois de liga' o msso receptor

I ara o programa das 19,30, que

apresenta o conjunto paraguaio

TRIO LOS PAMPAS.

Em compeaaaçã.j pouco de-

puis vem outro programa Dl-

VERT1MENTOS quP cansa.

Tipicamente radiofônico sem

nenhum atrativo visual, lnte-

ressa apenas aos caçadores de

prêmios » ná para completar

uma publicidade que «enche».

Definitivamente, não é um es

petáculo de TV, sim de radio e

achamoB que uma grande fir-

ma como a patrocinadora, com

o elinhciro qu, gasta em ]>ud'1-

cidade, poderia oferecei ao=

telespectadori s, que na maioria

são seus fregueses, um pro-

grama realmente digno, deste

nome.

O. MACHADO

0 QUE NÃO FOI

CONVIDADO..

NOTICIÁRIO

Ho]« finalmente será elel-

ta Soberana do Radio d* .

1954.

Até a rora da apuração um

mundo de esperança povoa-
'á os coraeõe das cindida-

tas Depois virá a desilusão

eu as glorias da vitoria No

fundo todas terüo a Mtttl»'

cão de terem trab^tii^dn rm

ra uma obra meritnria. a

construção do Hospital do

Padlalista. sonho que vai H

tronando realidade, de tod»

e família radialista.

O VII BAILE DO «ADIO

feliz iniciativa da A B R

será nn nròximo dia 2S nu

Toatro Joüo Caetano O.'

ronvites IA |» enmntram »

?ffl*H na A R R rua do

*rr'. 47 R " andar O. ai

i"' dos d"v»r?n RBPWVtai

j> p**$#!*** .•n*"'lf.l j»f>ftmrt"nhi
'';i ''.i ,•"!?)•, r!r> Iflfferts rr.«

• o programação a.-niiiuoft.

Fernando Qe Barros esteve

na Euro-ja em visita aos cen-

tros cinematográficos de ai-

guns palies t fazí.ido uma »»f.

bertura <orn^)istt'.-a. Em Ma-

drid, rernanilo enirevistou Or-

ton Wel.es, que está ali ta

zendo um fil"ie «Mr. Arcady»

(película gen.ro policiall, BMA

Marlene Dietrich e Akim Ta-

miroff.

Lá pais ás Ui.tas da en-

trevista Fernando perguntou

ao «Cidadão Kane? porque êle

não ia ao festival do Brasil.

Weliei respondeu em etin. Ca

bucha:

R0TACÜE5
D« Ce., m. lj;.j/

UIMA GARCIA é a nova
contratada da 

"Continental".

Seu primeiro disco será 
"Se

rloje a Noite" de José Ro>as

e ulna outra canção de Ha-
roldo Eiras

OS DISCOS CARROUSSELL

estáo vendendo com agrado
a.s novas gravações 

"Sapo

Caruru". 'O 
Cravo Brigou

com a Rosa", são as mais
credenciadas na opinião dos
discofllua.

LINDA BATISTA em etl-
Queta 

"Victor" 
comparece ao

Carnaval de 54. com a mar-
cha 

"Pinicilir,a". 
A música

náo ê credenciada e por isso
íão apareceu .Linda sempre

escoieicu inu.icas carnavales-

ca, para os nossos foliões
somente esta ano, a criadora

de 
"Vingança" 

errou o pas-

IVAN DE ALENCAR é 0
novo contratado da 

"Colum-

bla'". Seu primeiro disco se-
rã lançado depois do earna-

Meu Comentário ,
~~~~ 

Do FERNANDO SALGADO

..ISSO É UM CRIME, DR. ST0CLER1

GAROTAS DA PRAÇA DE ESPANHA

Está sendo exibido, em reprise, no Art Palácio, esse fllm

italiano, estilo comédia com a interessante Lúcia Bosé. Só on-

tem nos foi possível assisti-lo Até então, estávamos solidários

com a critica em julga-lo um fllm de regular para bom. Não

o havíamos comentado de forma singulai.

Hoje, porém, vivamente impressionado, com o absurdo da

inserção na legenoa em português do nome da carto tóxico

com que tentou suicidar-se a amorosa personagem enganada,

vimos, do público, na defesa dos costumes e da família, pro-

testar, veementemente contra a ialta da ceniura ao tegto das

legendas dos filma estrangeiros, de modo a evitar que se divui-

guem aquilo que mais deve ser evitado-o nOroe do veneno que

mata embora sendo um suporlflco normalmente de uso mediei-

nal.

Isto é um crime dr. Stoclerü!

(íicicã Está bem.
Canji "nu — Mulhei

fada.
Camim^uerê — Criança. I

Quibandeirs - Peiticelio.

_- Umuand.» — llagla Bran •

ca.
Qu. nbaiiQa Magia Ne-

gra.
- MarumhUro Tocador,

de Macumba.
Vava Falar

Otl Bebida.

- Bànr.o Dinheiro.
Jiai' Dinheiro.

-- Clan.u io - Cabeça-
Caiu», n Oanzuá - ^'a-

sa.

Ca-n.iga - Cemitério
—Calunga grande 

— Mar.

-- Sunamta Namorada o.i

amante.
Cacuruquê Velho.
Caounicaia — Velha.
Saráv» ou sarava — Sal-

31'idavão.

Pa:uá - Breve.

Má leme — Tenha pena
snh.i oon.paixao

Mun^ãng» - Apetrecho»

de guerra.
Orixá - Espirito de lut

— Chefe de Linha
Mirônga — Segredo, «n-

canto, mtsténo.
Babe Muiher chefe d.

terreiro.

_ Babaláó - Homem afet.

to aos -nFté.ios 1a Magia Ne-

fra, só uá sete na Terra.

BaDaiAvxá — K.pi ito

teencarnado, missionário, eo-

nhecedor da Magia Negra e ds

Magia Branca, só há trts n-i

Terra.
— Ogãn - Homem, chefe

de terreiro.
Saniruo di Cristo — Vi.

nho tinto

Maoumbi - Feminino ds

Cambóno.
¦ Cambôn" — Homem que

serve aoi espíritos quando ma-

r.ifestados nos médiuns.

Amanhã prosseguiremos nes-

ta apresentação.

OS NASCIDOS

ENTRE 12 H.

DE 21 DE

mar;o E 14

H. DE 21 DE

AHI1I1.: Ameaça di aicândalo e

de rompimento de relações

amorosas; possibilidade de arro>

• de intoxiaçflo;

OS NASCIDOS

ENTRE 14 li.

DE 21 DE

ABRIL E 16

H. DE 22 DE

MA1U; Manha favorável a to-

dot os empreendimentos; tarai

difícil, embaraços, laúde

perigo, prejul.oi, atrito» r

OS NASCIDOS

ENTRE 18

DE 22

MAIO E

H. DE 22 DE

JUNHO: Contradição, conflito

entre o consciente s o subcons-

ciente, oposlçfts pi

noite favorável.

OS NASCIDOS

1-1NTRE 18 H

UE 22 DE

JUNHO

H. DE 24 DE

JULHO: Ameaça de perigo. <

dificuldade» pila manhfi, ima-

g 1 n a ção confusa, disarmonia

doméstica; tardt favorável, orl-

glnalidade no, empreendlmen

toi artísticos, ganho» inesp?

OS NASCIDOS

ENTRE 20 H.

DE 24 DE

JULHO E

H. DE 24 DE

AGOSTO: Pequena lavorabUl.

ROSÂNGELA MAU)ON*I)t|

que venceu como de c<-

MOVIMENTO

ESTUDANTIL
Meia deezna d ealunoj. jul-

gando-se portavoz da fumi da

4.» série do Curso de Ciências

Uociais ia Facdldade Nado-

nal de Filosofia dirigiram ao

diretor daquela estabeleo-mento

um abaixo assinaao sclicitan.to

a substituição sem demora do

Prof. Jerzy Zbrozek, contrata-

do para as disciplinas de F'ica

t Estética.

A imprensa estudantil doa di

versos jornais deram ampia pu

blicidade ao assunto po: Ira-

tar-se de fatos aparen-e n".iu-

prejurTíciais ao ensino.

Passada a primeira 
impres-

íão, certificaram se tratar-se

de um golpe suipsuo de

algum aluno» reprovado» 
~

JORGE GOULART Já ga-
nhou o triduo momesco de

64, com o samba 
"Abre 

Alas".

Os rtftQi são se»n vida mas,
os follòe* gostaram. Ducos
"Continental".

JOÃO DE BARRO cüCreveu
"Maria 

Balança"' e D»0 
"O

Dirator de Sucessos'-, gravou

para 
"Todameriea". 

Vamos I

ver

nema, embora lutando contra ai I cadeira de ética ou sem ates-

Iras do diretor Manclnl, seba da

ser, com Justiça vencedtra da

Concurso de Rainha do Carnaval

Como artista de rádio cinema t

teatro, Jovem e bonita, R08AN-

QELA é, realmente, cate grtnd»

Rainha...

— Pri.-neir). iwque não fui I _,,_„

convidado. F. depois, sincera- 
; 

COMENTÁRIO

mente, norque não acredito em i

da Nacional, Bellnha, a te

lefonlsta. é a coita mais
-Chata" 

quP existe Nem São

txjutada dos Coauelros (com

licença df Marilfti consegue

ser tán tnespresslvo.

Brevemente faremos «ml

reportagem mostrando as
"marmeladas" dos progr»-

mas de auditório. Há tanto

enisa Interessante .,

Heron nomlntrues. n tal do
"ropnrtpr 

esso" anda nn mun-

dn da LÕa ro sen notidarln

T"m nnilti raríln n Marti'

riornfnlr. ni.endn afirma mie

1'ernn nüo n".«n de simples
"ledrr' 

de texto».

CAROL1NA CARDOSO DK
MENEZES regravará em ,-o-

los de plano pela 
"Odeon" 

o
melódico de Robert0 Martliu
"A 

Marcha das Ba,bne!mhrí

DIRCINHA BATISTA gra-
vou ontem o samba de uw I
Lopes 

"E' 
Bempre Você".

RECEPÇÃO USA
Sábado dP Carnaval, dia 27,

às 19 h-r-as 'OS. salóca fio Ci-

pac.bana Pvace, no Rio, o

presiden.e do M. toin Picfive

AESociati-i-i M America e Ata,

Erlc ÍOtatlItiTTI vto oferecei-

uma recepção ao o.mndo oinc-

matoura''co .iiundr- oficial e

maraast para a i presentacão

dos artisas o outras persona-

lidades ana eun;póei.. a ¦£•*>

j eáo norti-amorlcann ao Fesi;-

I vai de S»o Pt ulo

ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRASIL

EDITAL

A. 1$ hora» do dia 2» de f.v.r.ir0 de 1114. o Depai-

am.nto do Materlel dtsta Estrada receberá proposta» per»

jquHlção de espanadorea, rodo. voiculho, «eueure». acasaó-

rio», lftmpadai para eutnmãvtli, serra em lâmina, micro-

mitioi o frtia»

Ditclhe» e informacê.» .erie prestada» n0 Serviçt dl

Compra», á sala 701, d0 Edifício da Centrei

tados de estágio o de 'rcquèn

cia que após freqüentam» teu

não) durante o ano tetl '.i M

aulas do Prof. Zbrobe» leioi-

vem denunotar ou inventai

arusacO». qút poderiam rei si-

do formuladas em époi-ii cci-

venienta e não ás véspura. de

uma segunda prova parcu'.

Aterrorir.ados, AtÍ«OJ«i»AV

merte na véspera da última
"chance" 

para receberem n di

ploma de Mósofoi, procuram

os prolessorando» ilesmu-alisai-

e Prof Zbrozek. Não fóssí >

.Ito conceito cultuial l.v .ro-

fesor dc Folosofia Ética, tf-

létlea e Introdiie;io á Ciência
¦jo Direito das icncul.l-idea de

Filosofia da Unlversllad, ü

(Sratil e da Cato ica bem eoiio

rua Faculdades ao DireitT üh

fundação Gama Filh., e Ja

Católica, que há vários anos

leciona com várias homenagens

e admiração do corpo docente

e discente, as aeusaçAe» ,1011?-

riam ter sido levadas em conta

«a4 tratando-se do mesir-- eiue

.,» ex-alunos do mesmo enjM

mais de uma centena, conv.rom

para dirigir um Institui'. le

pesquisas moral» a sei funda-

do naquela Faculdade, •¦e.r.nv

mo memorial dirigido ao *e«

diretor, foram baldadas .« es-

oerançaa destrutivos d.» titl

nos relapsos

Jprzy Zhpozek nat't-Hi na

OS NAiCIDOH

ENTRE 22 I.

DE 24 Dl

AGOSTO I ..

H. DE 24 In

SETEMBRO: Manha de aflição

erro no julgamento, opoalct"

abalo de taúde; tarda fev.-

OS NASCIIXIS

ENTRE 0 il

DE 24 Dl

SETEMBRO 1

DE OUTUBRO: Gravei aspectos

ligado volumosa,

ferimento flilco ou

moral

OS NASCIDO?

ENTRS 2 H

DE 24 DE

OUTUBRO 11

4 H. DE 12

DE NOVEMBRO: Manha favo-

rável; tardo de ameaça» » ca-

lúnta», possibilidade de caso-

«.ntimentajs e de rompimento

de relações amorosa*; prejul-

tos; dore. dos rins ou bexiga.

22 DF

Di:

DE

nov:

E 6 H.

DEZEMBRO: Embaraço» a

manhd, desavenças; espirlt0 re

voltado; noite favorável.

os nascido.-;

ENTRE 6 H

ÜE 2 2 DE

DEZEMBRO 11

8 H. DE Bi

DE JANEIRO: Alguma favora-

bilidade de manhfi; noite ad-

ver.a, possibilidade de prejul-

OS NASCIDO-

ENTRE 8 li.

DE 21 DF

JANEIRO I

10 II. DE li

DE FEVEREIRO: Relaçóo. be-

néiicas, habilidade em todos os

negócios, imaginação brilham..

triunfo nos assuntos de lógica

e mecânica; noite de atltos o

prejuízos

OS NASCIDOÒ

ENTRE 14 li.

DE 19 D !•:

FEVEREIRO

E 12 H. DE

21 DE MARCO: Dificuldades

grave, do manhã; desentendi-

mentos com superiores; noite

multo lavorável

Se quer consultar, confidencialmente; a esta seoáo, sóbie

qualquer proolcmn sentimental, preencha o cupâo abaixo e en-

vie-o em cara ei.dereçada ao 
"Enigma do Afeto", redação de

LUTA DEMO< 1RAT1CA. Av. Rio Branco. 108, sóbre-loja — Rio.

Concurso

de milionários, o da

Rainha do Rádio
Positivamente tornou-se, a

Julgar pelo» boatos que cor-
tem, um autentico concurso

de milionário» este que elege

a Rainha do Radio e que tem
como linaliüade o término
oa» oura» uo nospnai uv

Radialista, obra meritoria,
sem dúvida alguma. E *ho

porque, a cada ln»tantP sur-

fie a noticia de um forte apoio
Un..r.celra a uma da» candi-
aatas. Ontem dma-se a bô-

ca pequena que a General
raetric, em homenagem a «ua
ex-operarta e atuai revela-

Ç&o da música popular bra-
tuil.ia, Angela inana, esia-

ria disposta a cobri-la com

cerca de dol» milhoe» de vo-
tos. ua mesma torma ao-

pram que Rogeria, alem do

natural apoio das Casas Me-

no, da qual * cantora exciu-

eiva, estaria sendo amparada

pela Fábrlga Bangu. Que Ve-

ra Lúcia, já apoiada por uma

companhia industrial, a pe-

dido de feirante» e de um

diretor de emissora» estaria

agora entregue tua cândida-

tura a um certo número de

cavalheiro» ligados aa corri-

das de cavalos Também

assim, d« Marlene, ditem que
seu avô, milionário fiuminen-

se, residente em Barra Man-

sa, gastaria o seu último vin-

tem em prol da eleição "a

neta. Enfim, vamos esperar

até às 16 hora* para saber

quem sucederá Emílinha Bor

ba no reinado radiofônico.

QUAL E' O SEU PROBLEMA SENTIMENTAL?

Polônia, oom titulo» ias Fa-

ei.Idades de Louvam ,. Du'.)lin,

expressão cultural na ,ua pá-

tvla, hoje dominada po. ideo-

lopiBS estranha» recebeu do

noao Oovêrno.. a Ordem dei

Cruzeiro do Sul em 1940 como

prova da admiração e A. reto-

-heeimento do Hraail.

Anualmente, aa turma, em

ove leciona, conferem-'he vá-

l-as homenagens. Participando

dc vários Congressos, 
','ursoi

- Entidaes culturais o r-nt
'/,' rozek lem dade ao Brasil tft-

das as provas do amizade, de

texperaçêo e de trabalho

O Prof Zbrozek sai em.ta

mal» apreciado D-u de»o'vi» de

fer-içôes que ouviram >UiH„U

das auas llçfies desta aMstUM

fine quiseram criai nlgiiif 'i'u

non deteorteMI o taltoc o-iin

«¦«us elcvercs.

SOCIEDADE
ANIVERHARIOH

Fasem anes noje;

Sinhurem

Deputado Lopo de Carvalho

Coelho. Geraldo de Kezende

Martins, Bartolomeu Pinto dos

Santo», Rubens Soeiro de Car-

valho, Rodolpho Andeis e ala-

enel da Nóbrega.

Senhora:

Alice Alvei Marques da Sil-

va, esposa do Sr. Liü* Mar-

ques da Silva Filho.

NASCIMENTOS

Nasceram:

MAURÍCIO — filho do capl-

tão aviador Maurício Martins

Seidl t Sra Belkla, Martins

Scldl.

RENATA - filha do Sr.

José Gonçalves dos Santos t

bra. Luiza QonçaJvts doa San-

a*A,

CASAMENTO»

Realiasx-si-á no próximo SS.
liado, dia 20, ás 18 nora», aa

Igreja doa Capuchlnhoi,

ei.- Soares, fillia do Sr. Wai-

domar Gustavo Soares, com o

Sr. Luiz da Costa Lima.
 Realizar-se-á, «abado.

Ata 20, ás 17.30 horas, na Igre-

jb do Mosteiro de São Bento.

o casamento da Srta. Oiéiia

Flori, filha do casal Rafael

Kion, com o Sr. Walter «•
-iheiro, do nosso aMo cotas*.

rio.

90RMATURAS

Terá lugar amanhã, 10, no

auditório do Ministério da Kdu-

aaçto e Cultura, a solenidade

de colação de grau de mau

tuna turma de peritos conta-

dores formada pelo Liceu de

Artes e Ofícioi do Rio de Ja-

nciro. Dentre es novos conta-

dores, conta-te o jovem OUt

Jaié de Morais Teixeira, prea-
t.moso auxiliar do Deporta-

mento dt Administração de

tao Jurídica internacional sob

Bens de Justiça — Organiza-

« competente direção do eo-

iihecido advogado Dr.

lace matrimonial da Srta. Nei- Rodrigues Duarte.

Estrada de Ferro

Central do Brasil
EDITAL

Chama-se a atenção dos interessados,

para a Concorrência Pública que será reali-

zada na estação de São João de Meriti. no

dia 9 de março próximo, relativa ao arrenda-

mento de uma área, medindo 6,00 x 3,00 para
a exploração de um vareio

Informações na estação acima indicada,

ou no 10.' andai do Edifício D Pedro II

<—,¦«¦»» !«».»...¦. | U.,
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I CRIME Razões Políticas Motivaram
a Cena de Sangue de Ontem em Caxias

0 JOGO
O Jogo a o mais nocivo, o mais perigoso • o mais repug-

nante vido Q.ue pode corroer uma sociedade t um verdadeiro

cancro iodai. Pior do qus o aleooliemo e do que a tOKleo-

_»_.< A* álcool >6 alguns se entregam e aos tóxicos um me-

,eg mmm *»da Sabe-se, mesmo, hoje, que somente pro-

jsi | e*«ol ou os tAxlcus aqueles que sáo portadores de

ama tara. o» que estáo sob o Império de um conllllo Irracional

invencível, o que vele ditei que o álcool e oa téxlcos náo sáo

causa, porém eleito. Mas o )6go pods tornar-se um vido »•-

netallscrao, dominando uma sodedads inteira, transloimando-

se em causa de degeneraçfio moral ds toda uma naçáe.

Mas é o caso de Indagai: por que »e JogaT Náo ssrá dlllcll

amblçáo s por distração, caminhos que teimi-

pot arrastai o indivíduo ao vido. Jega o ambldose, que

n0 |6go, uo meio de satlsfoser a aua amblçáo. • Jogo

• ocioso <JU'', BB Jogo, perna encontrai uma maneira fdeil áe

ganhar dinheiro. Em ambos os casos, o indivíduo * atraído pelo

Jogo em raiáo desse sentimento de explorar seu semelhante

que possuímos uiconscrentemsnte

I loga-ss, também, por dlstraçáo. ou melhoi. o Lidivlduo Joga

para fugir de sua Insegurança Interior causada por eonílltos

ou pelo tédio, que ndo deixa de ser um con-

tsdos esse* casos, porém, o logo nada remediará. O

ocioso, ae Invés d« ganhar perderõ0 e. mesmo

bem, na0 ganharão nunca o .uflclente para remediar

odosllads, que cada ves mais se avolumaiflo

ASSASSINADO. COM QUATRO TIROS. O SUB-"

DELEGADO DE EMBARIÊ - A CENA DE

SANGUE REGISTROU-SE NA PORTA DA SEDE

DO P S D — FUGIU O CRIMINOSO

properdonande
ao Indivli cruscinte» sofrimentos pnicolégleo»

Aqueles que vivem p* ° Império de um conflito, cons

ciente ou inconsciente, , aqueles outros que sáo dominado,, polo

tédio por meio do Jégo Jamais consegulráo afastar-.e dos as-

lados do alma em que se encontram, porque ninguém pode lug»

d. .1 mesmo O |ôgo. ns.ss caso. além da. ^^J»^..™?;

,ai. e preluiso. material, qu0 p.opordona poderá constituir

quande muito, um mero adiamento do. problemas qu. doml-

„am o indivíduo, mas logo esse» problema. estarSo P»-"fn«»;

«m a mesma eu maior intensidade. D. nada vale adiai

solução da. coisas, por isso que . t.mpo náo existe para

noas. pslgulsmo. uma ves qu. o. probl.mas adiado» volta t

mela seráo pressntes e nunca pertenccrOo ao -

Por hoje é sé. O •»

maiores digressões, mas

A cidade de Ouque de t-s-

xlasi foi -intcm, palco d,, ini

preasionante cena de san<ruu,

cujos protagonistas 
nao eW-

mentes ia policib daquela ".

dade. DjW sub-oelegados iate

d., há mu'to vinham diveram-

do em torno dos cargos que

exerciam « disputando MM*

qual a niai>it afeição dt. 
-oro-

nel Butcí.os Pelo. na dlrecw

do P. â. L) .ncal acabaram «^'

degladlando • tiros .um *

les tombou sem vida com qua-

tro tiros a queima roupa A

vitima tá o sargento da PjN

llcla MilHai io Estado do Rio.

«e nome Tear., Freire, ele-

mento q.ie a, vinha MMfsV)

celebre pelas 
™a^ bravata» o

arbitrariedade* pvtlcad»* 
Kit

a protecv, 
«medlt-ta dos aam

chefes. Enquantc que, o cri-

mlnoso teBab-.m n-ãj »§o/H

ao Secretario de Seguram,:

Pública Mo Estado do Rio *

rome Ou-aldr Wrard Rangoi-

também cavado 
sen cartaz d

«valente , 
•«•>' BWWBTBl 

'1

d. que dispomos n8o nos permite

ao assunto

Menores Espancados
Por Vigilantes Municip xis

"Cabeção" chefiava oa policiais atrabi^

Hários — Severa punição para os culpa-

dos promete o diretor da Vigilância

Embíir

,ra também

da sutdele pado

. CM meno-es MM Dias. de

16 anos, morador a rua Pai-

sandú 310 e Edson de Matos

Silva,'da 11 anos residente 4

rua Cosme Velho 312, á ma-

drogada de notam, apreciavam

as evoluções (t| dois blocos rir-

navaleacos n« rua Ipiranga fo

ram lnoDiiiicamc i.e agredido'

jor alguns Mglla.ites mur ri-

pais chefiad.* pelo fiscal BB-

vlo Moreira Hmo». vulgo «Ca-

beçâo\ HU atisielto. os atra-

balados BOtteWl levaram «

menores MM I garage da u-

líria 
"de 

Vigilância sito a PM"

PtlNIÇA.) ifciVíRA

A íesp 4tu LUVA DEMO-

CRATK-A ,iocuiou ouvn I

diretor da V fcilãiuia Mumcf-ol

coronel üsvi.do tMquiades Al

meida, que r.áo se negov I

prestar escn.ecimentos •*

Ipnanga. lt, onde continuataii

oa gua

mentf dis^ •-"'>••>

(as municipais".

a espan.'á-lo, a caasé-téte a.

ineamo tempo que os obrya

iam a toVRI os canos ali ea-

taeionacl^. DevitV ao alarmo

da virlntun,"' «ue Ioíto s0 SR

¦«Bicaram som o 
_ 

comtaaaw

Pessoa, c #. DUtfttB Policial

.Cabeção, i WW auxiliarea

entre „,» ¦ «I «"N *__*

Silva Ba-isis pararam com o

espancau nl'i, encerrando .-mas

vitimas BQ hVOltBI de um -in-

tureiro.

DESOBF.D1KNC1A

Quando u'.\ cheiraram os In-

vsaUgadores W ntl ; 
2286

n mando do :-unis'ário Pessov..

Cabeça), 'VSíOii^e a entre-

ear.lhaa w manarta. afirma»-

do que i^rhwn *Jg PJg

lavar os anos, En. vista 9*e

a0 „, , vMVtaAsfM voltara-m.

;,„ ili.ir *n a.» relatar o fa-

io as 3W 
'i'1'ci'lor que, poi

„, , „ es..iveu ii até a g«-

rsgem. 
'coitecei aua, ao ali

cnecar. i "oirissn to fMBWi

-o.ibe BUa '' bbeçâCi tinha le

v_«a tuas vuunas uara a De-

legacta '<• •'Uíllancia. R«al

n.ente. asuco depois, a pe tido

osvauala «'it.' 
-dad» os manoroí

idoB oara o 4.'

do srbmetido I

lesrlstB iue cuns

efetuarem uma prisão ou ae-

fencào, ck-verâo Itvar o peão

para o WstlttS Pclicial da ju-

lisdiQão pm ..ue am 
f* 

"en

ficado a ocorrência Ordem •>«¦¦

ciai nem extra oficiai ou mes-

mo interna RfO ex ste para que

o oatM*
I riXa iflitva o ¦rganto Fadri

mira a Osvauio Raasoa* >'

nha de muito t'mpo. ou SéS

,1, s'e our.inlo o prmviro foi "U

bstituido p-lo abundo na dire

ráo da policia Interna da Pjnrl

ca Nacional d.. Motores. Tacln

via, como sa tratasse ** «B»

membros do diretório do l BU

local, Pedro Freire 
JS^Sliai»^

íubdiletiaào

quarto Rít»

e'e\ado .10 cargo

da Pabrua. Ai*da assim, nau

contentou r.os dA que continua-

vani traoalhand.i cada qual pa-

ra derrubi.r a outro. AcontBSi u

nue, ontem, Pedro VNtN, havia

preparado um 
"golpe" contra o

seu anta.,unista que cdnstíiia da

uma repriaentaçf.o junto ao par-

tido contra Rangoni. Ess.i i"-

-resentacêo f-eiia corrobarai a

com a presença de operar.os óa

P N M vitimas de espanca-

mentos por parte de Rangoni.

í'ste porem, sabedor do que se

pnssava anteclpcu-su as supostas

vitimas, p foi "" encontro ilo

Pedro Freire, à porta do dire-

tórlo do P. S. D. E ai. *WMS

0 desfecho. Pedro Freire qua

aa achava na esquina da Avenida

Nilo Pecanha com a estrada Rio

_ Petropolt» a espera das su-

postas vitimas de Rangoni. de-

frontou-ao com este que velu ao

seu encontro.

E a cena foi rápida. No

auge de uma ligeira troca de

insultos, Rangoni sacou do

revolver e mesmo quase lm-

pedido por Eurtpedea de Aze-

redo Coutinho ,. Tuplnamb*

de Castro, conseguiu ae des-

vencllar dos dol» e alvejou

por seis veae» o seu desaff-

to. Pedro, que foi impedido

de sacar su» arma por ílpl-

dio Harroa da Cua, que com

éle se atracou, recebeu qua-

tro dos »eU tiros desfecha-

dos pelo criminoso.

PREMEDITOU O CRIME

Osvaldo Rangoni, que na-

via premeditado 
cuidadosa-

mente o crime, após abatei

sua vitima, fugiu auxiliado

por Acaclo de Souza Aguiar,

nuin Jeep'. da F.NM BtM

estava ,, sua espera com c

motoi em movimento.

1 Al.lCCEU A VITIMA

A vítima foi secon"üa por

pupulacoes que ,. conduzir.im

num auto de praça para o

Hospital aitúllo Vargas, unde

jé chegou sem vida.

ver foi removido n

úVto piifu o nervotér

Não Será Dividida
a Classe Dos
Comercíários *

Declaraçta do prtsidanto do Sindicato

do- Emprogados no Comércio desta ca-

pitai, sr. Luiz José Batista Guimarães

DILIGENCIAS PARA

CAPTURA Po CIH

MINOSO

A delegado Kredet c: de Uu

efu, de Caxias t.inou mne.ci-

uunto do fato e inMou me-

Hí tas UiligèneiBP a fim de

capturar o assassino Foi *ln-

i'a preso poi aquela autor'da-

dt como eo autor do hr.lal ho

mícldio. o initivioun Elpidio

Barroso, que se;,Vndo esteniu

r.l.as te.ia concoirid-i para a

morte do sargento Pedro P rei-

H de quem também «ra ini-

p igo.

os presos am deti' na

VIAS DE ACESSO tM

BOTAFOGO

Fcram conclvmias. ontem, as

obras que a MunicípaUJad..' i s.

.ava realls-ando na piaia de Bo-

tafoga, referente as ^ins de

•icisso para Urca, Ruas Volun

tários da Pátria, tf 
"' """"''

e Passagem, sendo

entregue ao trifego

A propósito de uma nota in- i

sarlda na imprense, conte.idi

daclaraçóts do Preslrente do

Sindicato doa l rabalhador»»

em Emrjrasa* Comei ciais da

Minérios i Combustíveis nj

qual, o d-riginte daquela «ntl.

dade, nim arrooi emine.de

mente Uanusogice tece emis'-

deraçôcs afirmando entre ou.

trás coi?aa, que mais de *.0(H)

esíociados fil'»dos ao Slnlua-

h) tios Rmpin:ado no Coi c

cio do Rio 8e Janeiro, passarão

a pertenci ,o qvadio 
in-'iai

do Sind.ento de Minérios

Combustíveis ouvimos o Sr

Iaiíz Joie Batisp*., Guimaiãei",

presidente do SEi que decl»

lou-nos i, <e^ulnt. •

— O nrtmero ie trabalheiu

res que exercem atvidadcs na
caaa i r,ue]e „ror nflo ultrapassa";, I

nesmo rasa df)s soo dos quais, ape

I' ("lt" , naa 48 asi5CÍailo» do SEC, MMS

| 
tm.to. ni > é exato o quP iflr

\ ma o dirigente oo Sindi. ati

| 
de Minério-i Além disso, er

que vá oin ininhay palavras 
¦

mínima 0 mu ulçâr a qual jiie

Sindicato Co-irma tenho er

4" Uu 
| teza do 

-iuP nenlium orgãi- d

classe afu.taià d«, quadro is

toeiatlvo Io hEC es3es »« si

cios, poJ.í. e\e<i qiu» militam 'i

no. só iiieio sabem que em |

l.enhum 'Utr. Slníicato en.on '

trarão * *a»i<>ten :»e que se i

SEC oferece, podendo-se les

tacar o imputo dentário, odon

tol.igico, uri, fico u eiriir-iico

com latimaçls em Casa de

Saúde, n^ur.ve aos seus ie

pendentes que contam 'Om

fornecimento de remédios e Tie

dtcamentos necessários assim

como Raio >. Laboratório 1-

analises, armácla e posto 
*e

venda ue gêneros alimanH-ms

Com '-ferencia ao reniusta-

mento sa.Hrial dss Irabalhado.

res daq-tí". raterfcrla que. ae-

gundo ns m-smas deelars oeí>,

o Slndlcvo de Minérios esti

Iria 

cogl ar.cío da realliac&o de

uma asseinbelia, tendo em vts-

• ra* <*. .< fimoi' nao pe ee.

; >_m aaiárfos superior ao tuve.

| i, i u, a'iiO*m ai se evMnn-

I cia a in-ji-ac malf uma -n,

demagogia do sr. ABjurt»

Bettaml) puih, af-avés de su •

esslvos D.hBidlof- Coletivos,

tais como: TRT :i83-45 pu'ili.

caao no i)l(it;o de Justiça da

1X-S.-45; 1 Sl>6-46 Piárlo de

Justiça oc 4-1 )7> 6.2«-< 48

Diário ât Justiça de 25-10-1».

R60-51 Dlári de Justlea

4-10-51 I T. R. i n. 3.924.51

P"b""adi o niftr'o de Justlei

de 128-Í3. rom( se vi o re.

.tivioMssi.no número ae traha-

lhadores iiaquela categoria es-

tâo, UtaiflUH» estou compro-

vando, « a 11 o Beneficiados.

Des'artc, s» ilfru.i dos empre

gados, associüdos Io SEC, iln-

da nfto tiveram -'Us salários

b culpa nfto * do PEC. que Ut-

mais BSOMU de inclui-los nus

seus ujsajffrn col«tlvos acima

relaciona i. s. Esses compan^et-

ros trah. IBBdãrBI cm poste

gazolina

PROJF.TOtt-BF. NO CANAL — O auto particular chapa lá-

60-51, de propriedade de Claudlonnr I utrard.s de Castro, 30 anos.

osado. Jornalists. morador à rua tirajau, JSS. apto. 302 que tre-

fegava ontsm, pels Avenida Maracanã dirigido pelo mesmo, foi

vlolentmente fechado por um outro veiculo do chapa oficial, pro-

Mando-se espetacularmente no canal ali existente. Apesar a»

queda do veiculo o seu dirigente bem como outras peSaoaa qua

rum ele viajavam nada sofreram. A loto acima, colhida pela

nossa objetiva atesta o espetacular desastre, j

Havia Bastante
Espaço na 

#/Hainan#/
Depoimento de um doa náufragos daquela

embarcação — O mestre da 
"Ultramar"

também prestou declarações — Encontra-

do o corpo de Amancio Magalhães MaoéVdo

naufragava. Logo,,

xtAuí r M

DAVERi

Km i'V.).'¦-¦' í;iiiniiMito .lu im-

iiito i.istx.irado paia acurar

respo-isabtlidade do naufra-

gio da lr.i.cha «Hainan» fo.am

t'e'm 

"sido 

incluídos no, | 
Wjjj; ">'l-m' '- Dei«g«"»

v.isiita.ias em tod'M

tu ilisRidiis .i.ima enumerados.

Com r''a<;8.' ao enquadra-

mento _«¦*• companheiros no

Sindiiato de Minfais e Com-

bustlvels. de-.( esclarecer que

o skc impetre* i«curso con-

tra essa ^p-t'Ro embora, poi'

um prlncipi:. de nonestldad-,

que cp.'0ctcri7a tn.ios os meun

atos, rín.n'-ei;a que padece

ha^er ló-rlca no i nqua ramen

to desses companheiros ique-

le Sindl.ato „peSíir de jamais

se haver embradi defende-los

em seus dissídios coletivos.

Polícia Marítima, o mestre

| da embarcação «Ultramar^,

Manoel jofre Lourenço, e Abe-

lino Noivnhr Figueiredo, uni

doa naufrágios e salvador da

própria 
«aposa

Abellno deparou nfto acrodi-

tar qu* a rHHti*t «Hainan»

conduziE.e ?j>cede' te, de vez

que existia espaço em seu in-

tertor. lü o mestro da lancha

«Ultramar» disse que, quanda

se encontrava há trinta metros

dlatánctu. percebeu quo

Clemente

cipal. Qualq'

infringi.' essa rotina de traba-

lho será puoi4o. . severamente,

seja ele q"*™ ta' 
,

Finalmente leLlaroit que.

segundo ao 'tue .he foi nrrra-

do os m°-nous teiiam sido 
çs-

pancados poi elementos dos

blocos ciiw¦alescon e nfto ?e-

los seus auxliares. Entret.nto,

procuiará 
iiiicHai'-.-.,

de para BS-" P*'<

eurporas'ào que che*

da venH-

nome

Conclusão Absurda do Delegado do
2° D. P. no Crime da

Chocou-se com o aulo

o lotação

"Rochinhá .

matar - A Isto o sr. Bastos Ribeiro cias-

sifica de ce-autoria autônoma — Teria

o crime ocorrido em duas etapas 7

foram i <!

Distrito ai

exame de
'ufri'!c

) SOrpQ, «"i cousequenci;

spancam.'ii'"s. Em vista

d-

oomlssi

ouérito para i

sabllldavde <U

Io i '.taurou .n-

tpuiar a respo"

grava ocorrência

SÍBÍU YfKfKO

O menor. Carlos Alberto,

de 3 anos de Idade, filho de

Nilson Holemberg do Almei-

da, residente à rua Panamá

148, na Penha, quando brin-

.ava no Interior de sua resl-

dencia, deparou em um can-

to, com uma garrafa de gua-

ranà Julgando estar aquele

recipiente cheio daquela be-

bida Inferiu o edu conteúdo.

Acor.tccV — que o liquido que

ali sP encontrava era WB

corrosivo. Em estado gravis-

a'mo tol conduzido Para o

li.O.V. onde ficou interna-

do.

O comissário do 21." DP.,

registrou o fato.

ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRASIL

EDITAL

COLETA DE PBEÇ08 H. 3-V, o ser reallsoda fts 1» (de-

isssels) horas do dia 26 (vinte e seis) de fevereiro d, 1Í5«,

na sala 700, 7." andar do edUicio da estação D. Psíro II,
"X 

à venda d. TOMOS USADOS E «SMVIVEM ao. s.r-

vleo. da Estrada, para retirada em S6o Cristóvão (He de

Jeaelro), Belo Horlsente, BarBo de luparOní, Três Blos e

^SShBI Informações sobre o assunto serdo prestadas

aM ta".r..saao. na sala 71S, 7.- anda, do edifício <*•*_£

» fedre H, com o Sr. Chefe do Serviço de Vendas deste

DeaKirtamsn to

Concluindo as diligências em

tírno da morte de Rosalina

Gonçalves Coelho, a Rosinha, o

delegado Fernando Bastos Ri-

beiro, do 2.» distrito, distribuiu

aos repórteres cópia de seu re-

'atório, fazendo na ocasião li-

gciro retrospecto sôbie o fato

(...¦orrido na maurugada de W

ae dezembro último.

Em seu relatório, o delegado

focaliza a responsabilidade do

emissário Hélio Machado que.

por comodismo limitou-se -i

registrar o fato como suicídio

causando uma série de difiiul

ades à apuração do ocorriío

no Edifício Leviatâ, em cujo

;.atio foi encontrada =>em vida

h bailarina 
"Rosinha"

RECAPITVÚAÇAO

Reportando Se kob envolvidoi

ro rumoroso caso, o titular do

2.» distrito, depois de analisar

n vidt de 
"Rosli.ha", "atirada

üesdo crianea aos a?,are'j da

mercantillzação de coipo", jul-

ga Adryadne Bedgamo Vogel

".lane", cafetlna sem escrúpu-

los. Quanto ao detetive Ouar-

to Rocha Guima-ftes, nais eo.

nhecido por 
"Roehinha" o de-

legado descreve seus pesamos

antecedentes, admirando-se da

r.ermanéncia do propiietá'n da

Bolte Metrô nos quadros

do detetive? Para esclarecer

essa confusão nem os legistas

adiantaram coisa alguma

i-ROTEÇAO A 
"R0CB1NHA"

O interesse em proteger 
"Ro

clinha" é coisa que J delega-

do do i.i distrito náo pode

rsfarçar em seu relator'0 pois

há trechos sobre o afastamento

Ju filha de 
"Jane' do aparta-

nento, sabendo-ae que a me-

r.or havia dito a unia vizinha

(,ue sua mie baitíra na baila-

rr.a. Concluído seu r°latório,

o delegado Fernando Basto*

anexou um complemento, his-

tonando as diligência» reall

z-das em Cachoeira do Itape

ir.-rim, no Estado dn Espirito

Santo. Al a polícia eonseguiu

ouvir a garota, que ;iissa te

-> a mãe espancado 
"Rosinha

eom um pau de barraca no

qual as autoridades teriam en-

contratai manchas de sangue,

sobre iso os peritos .io GEP

ainda nào se pronunciaram,

rorque procederam ao exame

riu referida peça Encerrando

suas conclusóes, a Dr Her

r.ando Bastos mostrou-se sat's-

feito, afirmando que nunoa te

ve dúvidas da culpabilidade de
"lane" 

cujo advogado Jamais

compulsou os autos 1o tnqué

"•'to. ou por inabilidade on po'

O lotação chapa 

80-94-82, dirigido p"lo moto

rista Plínio Pi-ta Aconde

t português, 42 ano*, residen-

te a Hua Cajlitáo Salomão.

4H-G tâ> chocou-ie com uni

auto não identificado, na Rua

Senador Vergueiro, frente

ao n. 92 Em conseqüência

do desastre, saiu ferido o

motorista do lotação que foi

medicado no H.P.8. com

fratura do braço esquerdo e,

contusões generalizados, re-

tlrando-se em seguida para

seu domicilio.

O comissário dn Serviço no

S » distrito policial registrou

o fato. tornando as provi icn-

elas de praxe.

iHainanv

tratou -le

gos salvando

APARECEU UM CADAVERi

Ontem, próxima ao navícT

«Lolde Sào Bomlagoa» atraca-i

do no Armazém 2» foi reco.

Ihido o cadáver 4e Amancio,

Magalhães Maccde, da 31 anos,

portuggues, uma das vitimas

do sinislro „ qué residia a rua

Vidal de Nesrelsofc, 6». Em

adiantada estado de decorapo-

si .ao. o -orpo foi removido pa-'

ra o necrotério ato Instituto

Médico Legal. Prosseguem «us

buscas nara c encontro dos de-

eapareculoa da dolorosa, catas-

trofe. f

é

TENTOU 0 SUICÍDIO

h DOMÉSTICA
Por motivos ignorados, te:i-

tou suicidio n,i interior de

um bar, situado a Avenida

Marechal Floriano, 59 inge-

rindo 25 comprimidos de um

analgésico, a domestica Aida

da Silva Borges, (branca.

solteira, 19 anos, residente á

rua Carmo Neto, 107-F).

Socorrida por uma ambu-

1 , a n c i a, foi medicaria n0

I HP.S . sendo posta fora cie

! aerlgo.
1 O comLs.ario do 10.' Dl£-

I trlto Policial registrou a

icorrencia. para as devido*

"ins.

ÜFSP Apesar ds saber que 
| 

«creditar .ia culpa de sua cons

o policial fere os mais come. tltulnte.

zinhos prlncipioa de decência pilatu*

e honestidade aquela autorl- I Quanto è prlslo preventiva

dada, porém, o Julga capar de

recuperação, apesar da forma

GRAVEHENT! F.RID0

HACOUSAO
Trafe<and. em excessivi, ve

lociaade. o . .to- 'itaçãu ch-ip..

5-33-52. .Ia i nha «Lins Vas.

concelos-.ttaua'. ontem à tar-

de no cruzan.enti das ruaa

General Rele^ard j Maria A.n-

tonio, no E^enho Novo, col

diu vloientn tente com a ca-

mionete 1, arga n.» 6-1? 45

ficando amhc os veteuloa has.

tante ianificudos.

Da (oli.fti resu.tou sal. te-

rido u ui3t(i".sta ds camione»-

Art"r M4ga't'6es, residente i

rua Cristóvão Co'ombo, 1*8

casa 6 iue «ofrap fratura u.

crânio. *l*m df contusfies f es-

coriaçóes pf-lr corpo. Depo'

do soco^-jido no Posto de As

slstencla do Mele.' foi remo

vtdq 
par» 

u riospital de Fron

to Bocor-o mde se ancuntr

internado. A policia do 19

Distrito on pareceu ao loca

solicitando depois a pericia (

motorista .' iipadn consegui

fugir do laxante

Aludem LUTA DEMOCRÁTICA em sua lula

pelo Brasil, tomando uma assinatura anual, a

Cr$ 260,00, ou semestral, a Cr$ 140,00. Tra-

tar diretamente à Avenida Rio Branco, 108,

sobre-loja ou pelo Reembolso Postal.

*lidiu com i ônibus
' motocicleta
O guarda de trânsito Ge-

nldo Antônio Fernandes, n.

t.286, resident» na Estrada

Velha da Pavuna, 867, quan-

do pilotava a motocicleta do

n?-artamento de Transito,

oa Avenida Osvaldo Cru?,

trenle ao número 121. colidiu

r.om um ônibus que nâo foi

Identificado. O policial foi

¦nedlcado no Hospital de

Pronto Socorro com con tu-

âo cerebral e escoriações

reneralizadas, tendo sido re-

movido para a Enfermaria

Filinto Muller, ficando ali

ntsrnado em estado grave

U comissário de servtc0 no

I « diftrtto policial tomou co-

heeimento da ocorrência.

êncestando diligencias para

o caso.

NENHUMA FISCALIZAÇÃO NAS EMBARCAÇÕES QUE

TRANSPORTAM PASSAGEIROS NA BAÍA

Muito fácil a qualquer um exercer a pe-

rigosa profissão — Mas o mestre da
"Hainan" 

não foi culpado pelo ainistro

Causa ainda grande consterna-1

cão cm nossa sociedade a cStás-

trofe ocorrida domingo último na

Guanabara, quando dezenas de

pessoas viajando na lancha 
"Hai-

nan" procuravam ncnmpanhar o

transatlântico português 
"Vera

Cruz', foram colhidas pela fata-

lidado, naufragando a embaren-

çfto e resultando na perda de

mais de dez vidas.

As autoridades policiais e na-

vais continuam empenhadas em

buscas no local do sinistro, no

mar, tentando humanitariamon-

t» recolher os despojos dos náu-

tragos.

V__-_-__-Éii_XF'*-""1. 
ruSSÊL '^" '

WÊÊÊSfé^eT IM

_l R9 r yflifi

NOVO CAWTAO DOB rOBIOB DO P. FEDERAL t E
NUV t'"r almirante 

EucUdes Braga, diretor

do cargo de capitão dos rortos do

slrlto Federal e de Betado do Ml de Janeiro o capitão de Mar

(iuerra, Mario Alonso Monteiro, para . «uai foi resewcmente

,. meado. A tran«nl»»o do eargo foi I.lt. pelo capitão de Mar

üuerra. Luiz Tetoelra Martlnl, que foi designado para outra

n£Z* .o»l-ã. na Amada. O ato MJ********

,,do e novo titular se apreseiitado. em sefUida, ae ministro da

„i,,ha bem como ao minlstr» do Trabalho, por ter

„ ;m ,assado no c.r.o de de.ea.do do Trabalho Marítimo

, U ..Una riproduil.no. fotofrafi. coibida *^_f_f
~ 

11IItt 
-r os dois oficiais superior,, da nossa Marnna eer

d,, numerosos funcionários ami;os e sdmlrsdorea.

ato nu

cio defeituoss de 
"Ro-hinha".

AFIRMAÇÃO

O delegado Fernando Bastos

Rioelro focalizou também os

•trpoimentos 
prestados, rara

rhee;ar aos 38 minutos qu»

antecederam o encontro flo

corpo de 
"Roeinhi". Quanto à

hora provável da merte ds )©•

•-em o titular do M distrito

nfo fêi referência, embora

afirme que 
"Rosinha" foi aB

tasainada no interior 1o pró-

r.rlo apartamento, qulç* no

banheiro, sob as i iataa da uma

criança de 5 anos no período

de 4,30 a 8 horas Tal acusa

ç'e torna-se CrAaril porque não

fot procedida a reconstituirão

do» passos de 
"Jane". Ao ao-

«citar a prisão de 
"Jane", o

di;ieg;ado não tomou a mesma

«tltude com respeito a 
"Rochi

nha". Ag-ora, porém, pede ao

«uit tal medida, capitulando o

detetive como incurso no ar

figo 129 parágrafo 3,' do Ce-

digo Penal (agreasBo seguida

de morte). Julgando que 
"Ro

'«•nha" espancou de modo fa

tal a Jailarina, vindo "Jane"

precipitar a sua morte quando

I n agrediu a pau de barraca

o delegado considera que hou-

, e co-autoria autônoma Mas.

i i ¦"•m poderá afirmar nue 
"Ro-

Mnha" teria morrido em cor-

íequAm-in do esoancamentn so-

ft'do na Boite Metrô per parte

PAGAMENTO DOS

H0RISTAS DA L. U.
rwpocrmndo com o Becretí-

Io de ViaçSo, O Prefeito ihll.

diu Oardeta autorizou os Ba.

ssã--:os entendimentos com c

¦icretarin do Finanças no senti,

i dn lerem liberadas ss vertia*

=t!nadns ao pagamento 1I03 ho-

Istfin da I.lmpeia Urhana. te>
'orrnte aos meses de janelr.-i e

iev»rriro Io-ío nnn^ o registro

Na manha de ontem, a nossa

ri-p/;rtaiíelii esteve nos portos do

líftaroux e Mauá, é grande 0 r»u-

mero de embarcações quo reco-

liem passageiros para viagens na

Guanabara, entre ns quais p«-

qih nas lanchas, escalaros, catrais

s até simples caiqiies.

Fomos informados de que tu-

do o que se faz para trabalhar

com tais embarcações nos portos

<¦ somente cuidar da matrícula

na Capitania dos Portos. Matri-

mlada a embarcação e o trlpu

iaats ou tripulantes, está tudi
"C.K.".

No.cais não parec.m fiscais d

pominlstracão alguma para lm

pedir os abusos ou ncgl

!ando oportunidade aos leilões d->

]>a.ssagens entre os trlpulant-s

que angariam passageiros.

De outra parte, também, nf.o

há fiscalisaçáo quanto á lotaçfo

dar, embarcações, mesmo tendo ia

ocorrido numerosos acidentes com

marítimos nacionais e estranpi-

ros que fretam tais embarcado s

para regressarem a bordo.

Veio à baila, novamente

naufrágio da lancha 
'Haii.a,;"

aí, ouvimos o marítimo Ant ¦ ii

Batista, mestre da lancha 
"Hai

nha", que emprega suas atn ,

dca no serviço de transporte

passageiros na baía.
— Nenhuma culpa cabe au .

lho marítimo mestre da Iam .
"Hainan" — declarou-nos o n l

tra Antenor e continuou: -- Pu

mais que ele prevenisse os I •

passageiros, lhe náo seria pesa

Vai, estando na roda do km,\ m

peuir que os mesmos, indav, r •

riamente, tomados de entusir n

pela presença do navi0 que u

zia pratas rpcorclaçÔi\s da Pa

cwessrm para um aà lado, r i

nando a embarcação daquela mi

neira que a levou ao fundu. r»i

que aconteceu com a 
"Hair, 

n

pode acontecer com outras D.

harcações. ató mesmo com uni

barca ria Cantareira, m^ior « i

igencias, I mais estabilidade.

d? "Roehinha", disse o delega

f'i que compete à Justiça ma-

nifeatar-se a respflto de vei

qtie êle Ji cumpriu com a sua

iiieeão, dal ter lavaoo suas

mãos.

ABSURDO JURÍDICO A CO-

AUTORIA INVOCADA

PBLO DEIEQADO
"Roehinha", 

evidentemente

eapancou a bailarina. Ssta

«ntretanto e posteriormente, ae

gvndo a conclusão do ielegado,

teria sido lançada do alto do

edifício por 
"Jane". O que »

claro a meridiano « que a mor-

te da vitima ocorreu em vir-

t',de da ação de 
"Jane" So-

mente se poderi: diaer qu»
"Roehinha" colabcieu no homi-

cídio se fosse possível laser

uma pericia em 
''Rosinha' da.

pila que ela foi sgreitlda pelo

dctetive e antea de ter sido

atirada do edifício pot 
"Jane".

Ora ae iaso não ocorreu, t lô-

pi"o que se trata de dois de-

i<tos distintos, 
"Roehinha" de

verá responder pelo e"lrne de

terces corporais e 
"Jane" 

por

homicídio, Ni o sr pode cogl-

tar de co-autoria de 
"Rochl-

nha" no asaaalnato da vitima,

porqanto a co-autoria so exls-

te quando a peaaoa 
"concorra.

de qualquer modo para a prã-

tica do crime", r no homlcl-

i"o sP * P"e 
"Roainha" fot

Tiesmo lançada de alto do edi-

fifio. somente 
"Jane" sstá en-

volvida.

IMÓVEIS
CASAS - TERRENOS

Compre hnj» e more amanhã
Vend. ótimos lote, d, terren, d. 12x10, sem entrada • se m Juros, planos, eom úgua lut construção M"»n,rt»os"

imediata. Local Já habitado . em franco progresso Muito comércio e muita 
çonduçfio 

à porta, freçoa o parttr 4»

C,J 12 000.00. em pr..t«ç8e. d. Crt 150,00 por mês. BAIBBO ITAÜMA, a 20 minuto, da. barca» d. Niterói T-+J

diariamente, eem o corretor autorisado, ir I. SIQUEIRA - Av. Marechal Floriano, 13, 1." andar - Tels.l W.ww

e 43-2720 (anti ga Bua Larga)

Terrenos em Belford Roxo
(PARQUE SAO BERNARDO)

Fr.«.m. d. ••!«•.. cem M. elétrico, . ***** d Fraí- Mauà. - Água.,«. .«ôlo-todojomércio. ***£**

s grande aúmsro de eonstruçíe» modernas Já habitadas. — POsr

Cri IS 000.00, com pequena entrada e prestações de Cri 223.00

construção livre. — Preços a partir

Juro — CONSTRUÍMOS COM FACILIDADE

DÊ FAGB MINTO.

CAVALCANTI, a Rua do, Andradas. BB-».' andar - grupe,701

41-57S9 e 23-3494 - ou com O corretor autoriiado, Sr SILVIO BORGES

2.«andar — Sala 9 — Fone: 43-6226 I

ATENDE-SE DIARIAMENTE DAS 9 AS 20 HORAS.

•
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MO HOltt 61ÒRIA

BAILES DO 

"VALE'TUVO" 

!

"AVENTUREIROS" 
ORGANIZAM VERDADERAS IA'ANAIS, COM HKRESSO A TANTO POR PESSOA

Pautas de Hoje

18 DE FEVEREIRO, 1954

O

I acontecimentos desenrolados, bá pouco» álM num balir ramlsa

mllMil na séde de tradicional agremiação eaportivo-soclai

a |i< dana motivo, poMiraml», • ama nota oficiai ca-
«íiimaina do qas a festa fora promovida par terceiro está a

im m a atençáo de todoa e principalmente daa aatoridadea rrn-

fmmérel» pelas licenças dessas fsstlvldadrs.
Csafonae ficou provado — aíA • previramos, ante* em nata

per nia divulgada nesta meama sscçáo — nenhuma culpa cabia à

anolsdsde «ode se efetuou a fcata. A referida acremiatáo é da*

de Maior tradição pela* fcata* |H lera a efeito em *ua sido, antea

• durante o Carnaval. No entanto, noa*aa festividades — P*ra bem

de todoa, digs-se de passagem — tala (atoa nAo têm lutar, ja que
¦ia festas promovidas para o quadro aoeial e caractcriatlcamento

O mal, no entanto, é que algum aventureiros — se
' wiIb ae podem chamar tala pe«*ôaa — reWltfB promover festa*

r, nAo te aabe como nem porque, conseguem — acreditamos que
laakim conseguido — licença para laia balir», que nada mala sáo

do que verdadeiros baile* populares, tipo toatro República, on<le

nâo eiltle — nem pode existir — seleção de freqüência.

Bati* ter a Importância pedida pelo convlt# e... pronto! Là

catA o convidado. Tipo do baile vale-tudo. E (oralmente o preço

é também de baixo valor, o que torna mala fAcil o lagreeso para

oa menoa favorecidos. NAo há, outroaaim, exigência de trajo. A

gravata é o traje Ideal, para enfrentar a canlcula do
.iiiMo clima tropical.

Resulta dai a promiscuidade, onde cada um quer ter mais
vantagem que o outro... No fim, o excesso de álcool de llbertl-
iiagem — perdoem-no* o termoa, maa nko há outro qur o poisa
•ubatltuir com preohiio — traa como oonsequêncla* fatoa que pa«-
tam da seeçáo de carnaval para a reportagem de policia

Todoa eatea comentário* vem a propósito de tantas outra*

feetaa que eetAe sendo programada*, como, por exemplo, a* qu«
«'.'rio efetuada* no Rotel Gloria, rotuiadaa como "Baile do* Ar-

tlstas" com ingreaao á venda, em beneficio de dois cavalheiro*, que
ae dlaem proprietário* do me*mo hotel, com o fito, por certo de
ohter lucro* faceta...

E é pena que o Hotel Gloria — eftabeleclmento de tr*dlçáo

nu ramo de sua eapeelalidade — ae pre*t? para tais finalidade*,

que se transforma em verdadeira* bacanala... E tia o*»-» o* ca-

ralhnlr<M qwp n clamam dos jornalistas n&o terem publicado eml

iuik s de Carnaval a matéria que lhts mandam diÀrlamen-

to, co.-n ii precisão mutmitka do* relógio* suíços... Bailes magni-1

ílcos, no que dizem av notaa enviadas aoa jornais, mus que nada

mal» káo do que ponto* de encontro (nâo vaie a pena traduslr

para o frme^) entre mulheres de condição duvidosa • homens

anormais...

O» gregos eram

Utim..

O Atlantic Keftoing Club.

«|Ue anualmente promove o

baile chave-de-ouro do Car-

naval — terça-íelra gorda,
no Hotel Gloria, escolheu pa-
ra tema do ano corrente 

"Os

gregos eram assim"..

A» featsa

carnavalescas no

C. R. do Flamengo

Conforme prometemos, con-
tlsuamos boje. ua divulga-

«io do vasto programa de
festas pré-carnavalescas. no
Clube &p Regatas do Fia-
mengo.

Dia 21 — Domingo — As
8 horas.

Prova de Natação "A Nol-

te". As 10 horas.
Banho de ma, a fantasia

promovido pelo GRUPO FLA-

WENGOS DE VERDADE.
Dia 27 - Sábado - As 22

horas — Sed* da Praia so-

dal.
Traje: Passeio. Fantasia

ou Desportivo. Reserva de

mesas na tesouraria.
Dia 27 — Sábado - As 22

horas — Sede da Avenida

Buy Barbosa. 170.
Baile de gala dedicado ao

«uadro social.
Dia 28 _ Domingo — As

82 horas.
BAILE DE CARNAVAL,

Tjromovldo pela Embaixada

do* Piranhas.
T-aje: Passeio. Fantasia

eu Desportivo. Reserva de

«kmi nn TMoursrta.
Dia 1 — Segunda-feira —

A* 15 nora
Matinée T fnntU rimava-

lesca.
A« 22 horas.

BAILE DE CARNAVAL,

promovido pela Guarda Ru-

bro-negra.
Trate: Passeio. Fantasia

ou Desportivo. Reserva de

mesrs na Tesouraria.
Dia 2 — Terça-feira — As

'22 
noras.
BAILF DE CARNAVAL,

promovido p?lo Grupo Fia-

méhgos de Verdade.
Traje: Passeio. Fantasia

ou Desportivo. Reserva de

mesas na Tesouraria.

fíecord Nas Inscrições das

Músicas Carnavalescas

O sucesso alcMçado pelo De-

partamento de Turismo e Certa,
mes da Prefeitura do Distrito
Federal noa amos anteriores,

quando dividiu *m duas etapas
o Julgamento dos sambas e mar-
chas carnavalescos, fez com que
no Carnaval d* 1954 o mesmo
critério fòsse obedecido. Ass.m,
primeiramente teremos a sele-

çio antes do Caraa\ al — dos 10
melhores sambas e das 10 me-
lhorea marchas Inscritas. Depois
do Reinado de ilomo, ent&o. oa

Juizes designados, sob absoluto

O Olympieo & crônica

carna\«.lesca

A diretoria do Olympieo
Club, tendo & frente as figu-
ras do presidente, sr Nelson
da Silva Pereira, do diretor
«ocial, sr. Péricles Chaves e
do diretor de desportos, ma-

Jor Oscilio de Moura Mala,
nomenageará a crônica car-
uavaiesca da cidade, ofere-
cendo aOg Jornalistas espe-
clalizados um cocktail de
cordialidade, na sede da rua
Álvaro Alvlm 21 — 5.* an-
dar, hoje. qulnta-fel,*, dia
II. ás 17,30 horas.

HUGO BALDESSARIM

SEBASTIÃO IZAH1AS

JlSt IS6UN0 A. ARAÚJO

ADVOGADOS

¦UA BUCHOS AIBXS, IS-i'

ORNAMENTAÇAO

DA CIDADE

Já foram iniciados os tra-
balhos de Ornamentação da
cidade para os festejos car-
navalescos. Este ano foram
escolhidas os festejados ar-
tistas Santa Rosa e Flavlo

Léo da Silveira. Em frente
ao Teatro Municipal, está
sendo construída a ponte por
onde passarão quantos parti-
ciparem do grande baile de
segunda-feira de Carnaval.

TURFE

Pontos de Vista

Zé do Prado

OPORTUNIDADE EXCELENTE

NAO 

poderia surgir melhor oportunidade para o "entraineur*'

Plácido de Campos do que a sétima carreira da reunlfto de
hoje. O seu pensionista Arroz Amargo volta a correr na

citada carreira, pilotado pelo mesmo Jockey, na meama rala, com
xnesma turma (excepto Manguarito) apenas com o percurso re-

dando.
N&o só 06 cronistas especializados ficaram atordoados com o"tiro" de Arroz Amargo, como também milhares de "aflclonados",

qf.e viram seu* intorêsses prejudicados de maneira duvidosa.
Náo queremos dizer que Plácido de Campos tenha preparado

e "tiro", mas o fato é que o cavalo venceu de forma comprome-
tedora, Implicando o nome do responsável direto pelo animal, que
no caso é Plácido de Campos. Com o conhecimento ou desconhe-
eendo qualquer irregularidade, o fato é que o animai venceu. 1
venceu com autoridade, deixando dúvidas quanto as circunstâncias.

Evidentemente nôs é que n&o somos os culpados, nem tampou-
Cc • público, que aliás é a maior vitima. A situaç&o atual do ei-
tado treinador é positivamente comprometedora, embora a Comia-
ato do Corridas náo tenha tomado conhecimento do fato. Contu-
do, • público percebeu e fez o seu julgamento público que ost&
"ardendo no fogo".

Ms agora a grande oportunidade que tem Plácido de Campos
de se reabilitar perante a massa de amante* do nobre esporte.
Da "perform«fc<«" 

de Arroz Amargo no sétimo páreo de hoje, é
que está dependendo o prestigio de Plácido. E' um Jflgo e a sua
honestidade está na balança. Para que lado tenderá o fiel?...

ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRASIL

EDITAL

COUTA DE «ECOS N. 1-V, a ser rMlisada è* 1« («a.
ssswis) hera, da «ia *2 (vinte e dol*) d* fsvsrsiro de MM,
as sala 700. 7.® andar do edifício da estagio D. redre II
para venda de Chapa* de Baio X, usadas a iautillsadas, que
Se encontrai ao X.M -1 estação Marítima.

Quaisquer Informaçfiss *6br« o aeiuat* *erêo prestada*
aes intereuado* na sala 71S, 7.* andar da edifício da estocte
D. Padre II, com o St. Chefe do Service de Voadas diste
Departamento.

MXilo, pelo Departamento de Tu-
'•ismo, tendo já observado not sa.
>ões e nas russ a preferência pu-
pular, procederão à eleição das
música* .ue vleren, a merecer
os maloreis prtmios do concursf.
instituído pela Prefit.ra.
RECORDE DE INSCRIÇÕES
Outra ath-maçie de que o cri.

térlo observado e o que mclhm
corresponde á verdade e o mais
Justo quu se possa Imaginar, ti-
vemos agors por ocasião do en-

No Botafogo de

Football e Regatas

Em prosseguimento ao pro-
grama social ao corrente
mês, o Botafogo de Futebol
e Regatas fará realizar, no
dia ill, da« 18 ás 21 horas,
novo grito de Carnaval. No
dia 27, sábado, da$ 23 &s 4
hOi-as, realizar-se-a o grande
Baile de Carnaval. Traje:
fantasia de luxo ou rigor.
Dia 28. domingo, das 15 às 18
nora — matinée lnfanto-Ju-
venll.

certamente das Inscrições ilas
Tiústcas de Carnaval para o con-
curso do corrente ano. Nada me-
nos de 77 sambas p 60 marchas
concorrerão ao pleito de 1954,
número que constitui um novo
retsord e represnta um traça-
•ho muito maior mais difícil
por parte dos julfadorcs

lofeirc do Cronista

O roteiro do cronista assl-
nala mais as seguintes ho-
menagens: hoje, às 17,30 ho-
ras, no Olympieo Club —
cocktail de cordialidade; em
seguida, Jantar da Associa-

ção dos Funcionários do Flu-
minense F. C., na Churras-
caria Gaúcha; a seguir, cock-
tall na Bola Preta. Para
amanhã, está programado o
Jantar do Botafogo de Fute-
boi e Regatas aos cronistas
carnavalescos. Dia 21, no
Turunas de Monte Alegre, al-
moco aos jornalistas especia-
zados.

[squceer 6 Ptrinr kas Vezes..

4 'SE 
EU ERREI,

FOI SEM QUERER'

Quaio. pela manhá o carteiro
batea á porta naquela segunda-
feira de Carnaval, Me teve um
RAbreeanlto. Uma carta? Qae
conteria a mlsrivaT...

Coas o corafáo ao* paios, He
rasgou, apressadamente, o enve.
lope. Uma letra bem femrnlna,

qne éle conheoia bastante, dl-
ata:

"Mea 
querido. Mil perdões pe-

Io qao lhe Na. Náo mais podia
suportar « tan-tan dos tambo-
rins nem o ronco dss euicas da
escola de samba da qual fui du-
rante tantos anos, porta-estan.
d arte. A saudade foi demais.
Fiquei ahiclnvla. no sábsdo,

quando o bloco passou aqui na
porta. Sei que roeé condenará o
meu gesto, abandonando u lar

para brincar. "Se eu errei, foi
sem querrer". Aquela gente gbi-
rondo, cantando, rindo, mexeu
com os íiieus nervos Fugi. Fugi
de roei, pensando em voltar ao
tempo antigo. Multas veies, an-
te*, meditei sAbre isso e "ja-
mais pensei em o faier sofrer ",

ttesta-me, agora, obter o seu
perdão. Se fôr perdoada, vol*
tarei na ijuaru.feira. Se a porta

estiver encostada, apenas, en-
trarei. Da sua sempre queri-
da... - Aliaixo, a assinatura que
He bem conhecia. Nesse momen-
to, passava outro bloco. K as
riwes cantavam- "Jamais 

peu-
sei, Jamais pensei, em te fazer
sofrer.. "

Na quarta-feira a porta estava
encostada...

1.* Junta
8.30 — Ovtaio Oreiiorlo R/>

drlgues x Psdarla a Confeitaria
Ira Já; 8 40 — Mario Alves tía
Silva x Confeitaria Brasil Ltda.;
11,80 — CUIIo Paschoal X Cia.
Cervejaria Brahma; 9.<K) — Ma-
noel Miranda Moclmdo x Emp.
Imobillár.a 3anta Tereitnhn;

0,10 — Altalr Lima de Oliveira
x Varejo de Cl«ar.-os do Caie

Contarelva; 9,20 — Nadir Ua

8Uva x Viaçâo Elite S. A.; 9,3ü
Hélio Jahyr Oulmaraes x

Cia. Editora Argonaitta; 9.40 —

.loaqulm Raymundo da Costa Ne-

tu x arailea Bioch 8. A.; 9,50
Maria Oumercinda Ferreira x

.Tose Gomes dos Santos; 10,40 —

Al nse Kmereciano da Silva x

Cia. de Carrli, Lvjc e Força do

Rio de Janeiro Ltáa.; 12,4D —

Nelson Figueiredo x Jaren, Ar.

marinho, Novidades 8. A.
2.* Junta

12,30 — Helena A ciclo Fer-

reira x F. Água S. S. Olobo

Ltda.; l?,4o — Nllton Paim da

Silva X Via;ào S. Pedro Lttla :

12,50 — Joverclno Botelho x

Paniflcavio Engenho da Ral.it.e;

13,00 — Fernando Lourer.ço x

Panlflcatâo e Conleltaiia Abru-

nhosa; 13.10 - Jrf.u de F.guei-

ri do x Fabrica de Caiçados t un-

clial; lS^u — Jorge Franclscu da

Penha x H. M. ReU- — Tiniu-

raria Maravilha; 13,30 — Ral-

mundo Xavier da S»i\a x C. K.

Tavares; 13,40 - N. Quima.

ries CJ». x Jorge Luiz Moirs;
13,5(1 — Laura Maria dos Pia-

zeres x Ol^a Mfi^nxo^a "*es.

14.00 — Nelson Martins de Oll-

veira x 1'AnliiCaÇao tiangü i-tua.

14.10 - Pedro Ttosa d? Oliielia

:i Eldorailc Danças; 14,20 — SIKo
Soarei Vieira x Pensão Trla
non.

S.* Junva
13,00 — Alfredo Patr:clo x Cia.

Piogrcsso indiistiiai do Brasil:

13,(X) — limai Cr.rvaiho e 3ilva X

L. Vasconcelos Com. e In . 8

A ; 13.10 -- Luís Serai.m Jar

reto x E-sirada de Ferro Leopol-
dina; 13 20 — Milton JoBe To-
ma2 x Cavalcanti Junqueira S

A.; 13,30 - Valter Velua de Oll.
veira x Construtora Pensylvãnla
Ltda.; 13,40 — AÍíío Francisco
Caetano \ AnSzcl Kclaon «fc Fi-

ihos Ltda.; 13,50 - Rubom Luiz
Pascotini x Zela iora de Auto-
móveis Ltda.; 14,00 - Arthur
Novais d'! Souza X Cia. Hotels
Palace; 14,10 - José Tiburcio
Filho x Arthur Augusto Lnp^s
14.20 — Wilson Viana de Mes-
fjuita x Bar e Restaurante Bole
ro Ltda.; 14,30 — Colune de Li-
ma Guablraba x Laboratório
Gross S. A.; 14,40 — Lourenço
José Machado x Padaria Ceies-
tial; 15,00 William Qurgei Has.
tcurelter x Cinelab Ltda.; 15,10
— João Batista Quintanl.ha
Viaçâo Continental; 15,20 — Da
nlel Oome- da Silva X A. A. Ri.
beiro; 15.30 — Lincoln Sebastião
da Silva X Transportes PinS LI
mitada.

4." Juntl)
13,30 — Milton Corfho da Silva

X Eduardo de Barres — Tians
portadora; 13,40 — Aroldo Du
tra x Emprísa de Transporta
Saraiva; 13,50 — Cailos de Sou-
za Oliveira x Panificat-âo e Con.
feltaria Carneiro Ltda.; 13,50 —
Benedito Carlos de Araújo X J
Palcrmo ii Azevedo.

5.* Junta
14,00 — Jocellno Oomes da Sil-

va x Restaurante Zie; 14,00 —
Alberto Francisco Cavalcante x
Do Lucas Cia. Ltda.; 14,05 —
Irineu Cupertino da Silva x Cia.
Siderúrgica Nacional; 14,10 —
Milton Monteiro x Emp. Queiroz
Construções, Reforma e Material
Ltda.; 14,15 — Domingos Custa

Construtora Dourado S. A,;
14,50 — Joáo Bento X ConSJUto.
ra Dourado 8. A.; 14,66 — Aline

Batista Quedes X Ar.siel Reinou

M Filhos Ltda.; 15,00 - Manoel

Damaslo Pereira x Lula Severla-

no Ribeiro; 15,05 — Jorge Cria.

tino da Silva x José da Silva,
t.' Junta

13,10 — Eudsyl Teixeira da

8ll\a x Frigorífico Wilson do

Brasil 8. A.; 13,20 - Joat Ro-

drigues Filho x Administradora

Ervlctor Ltda.; 13,30 — Jo.sé de

Sutiza X Auto Viaçâo Nacional

S. A.; 13.40 — Pacifico Soares

dós Santo* x Lavanderia Con II-

enca Ltda.; 13.50 — Mario Jose

da Silva x Marmoarta Oato

Ltda.; 14,10 — Armando los

Santos Pereira e outros x Cor-

relo da Noite; 14,10 - Joaquim

Machado de Souza x Emp. de

Engenharia Borring Ltda.; 14,10

-•Elias Podrlgues Nunes x Emp.

de Engenharia Borring Ltda.;

14,20 — Alexandre Maria Fer-
..andes x Neuza Correia Fernan.

des; 14,30 — Maneei Alvares

Monteiro x Henrique Alonso Ma-

lheiro; 14.40 - Luiz Franca x

Demolidora Paulista; 14,50 - Ju-

dite Batista da Süva x Chrl-

sor Novidedes S. A ..
7.» Junta

14,05 — Joio Otavlano de Oll-

velra x A Matlas & C:a.; 14,10
_ Carlos Kampstr x Metalúrgica
Bokor 8. A.; 14.15 — José Nas-

cimento de Oliveira x Cia. Fia.

ção e Tecidos Confiança tndus

trla: S. A.; 14.20 — Joüo Anto-

nio dos Santos x Lolde Brasilei-

ro; 14,25 - José Paulo da Silva

X Adolfo Oomes de Souza íc

Cia.; 14,30 - Antonio Vitorino

Sobrinho x Ind. Manual de Cai

çados Elidina Ltda ; 14,35 —

Jo&c Maria Guilherme x Salsl-

charla Lusíadas; 14,40 —

Luiz Pereira da Silva x Cer.

velaria Princesa; 14.45 — Fer.

nando de Ataujo X Cia. Pro-

gre*?o Inõuftrial do Brasil; 14,50
Carlos Nogueira x Cia. de

Ca.ris. Luz e Fôrça do Rio de

Janeiro Ltda<ã 14,55 — Léa Pe*-
winha x Hotel Globo: 15,00 —

Antonleta Anirca de Salles x

Valdemar C. Pinto As Cia.. 15,05
Direeu Bezerra da Rocha x

Casa Oaribaldi Vidros e Espe-
lhos Ltda ; 15.1o - José Fer-

reira x Paniflcaç&o Manon Ltda.;
15,15 - Iza Bovi x Casa de £aú-
de Sáo Geraldo; 15,20 — Anto-
nio Fernandes de Oliveira x Oa

CONSULTORIA

TRABALHISTA

CONHEÇA SEU DIREITO

Jayme Porto Carreiro

1 — Vimos, em o« iioko« artigos anteriores, »• qu«» é emprega-
dor e empregado, ou melhor, vltnoo o que a Couwilldsçio du Leis
do Trabalho conldera empregador e empregado. O intuito prlnci*

pai, da lei trabalhista, i, está claro, proteger ti Iribtlliulwu.
Para imo, ha na lei, diaponitlvo por exemplo reftuUudo o horário
de trabalho dos empregados o trabalho dos menores, • trabalho
da mulher etc, Pois bem. A Consolidação das Leis do Trabalho,
no I 2.* do asu artigo Z.'\ estabeleceu certas medidas que acaute-
Iam os interesses dos empregados, quando por exemplo um em*

pregado trabalha para certa empresa glin se acha ligada a outra
empresa, de tal maneira, qus, t.SSA OUTRA EMPRKSA DIRIGE,
CONTROLA Oll ADMINISTRA A EMPRESA ONDE TRABALHA

O EMPREGADO,

! — Antes, porém, de explicar a responsabilidade dessas em*

presas, associadas uma à outra, perante o empregado «ue traba-
lha numa dolas, convém reproduair o I 2.* do artigo t.' da Con-
wlidafio. El-lo: — "Sempre 

que uma ou mala empresas, tendo
embora, cada uma delas, personalidade Jurídica própria, estiverem
sob a direção, controle ou administração de outra, con*titoindo

grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econô-
ndea, serio, para o* efeitos da relação de emprego, «oildarlamento
responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas".

3 — Para melhor explicar ao leitor o que segnifiia o 3 2,° da
Consolldaçio, convém lembrar, antea de mala nada, que existem
sociedades denominadas DE CAPITAL. (> cujo capitai é dividido em

partes iguais, chamadas AÇÕES. Estas sociedades de capital, dl-
vidido em ações, chamam-ie sociedade* por açAes. Assim, uma
sociedade por ações cujo capital é Cr$ 20.000.000,00, poderá ter
2(1.040 ações do valor de Crf 1.040,00 cada uma, ações essas que
sáo oferecidas a quem as quiser comprar. Alguma* pessoas com-

prarfio milhares dessas ações; outras comprarão algumas, e ou-
traa pessóas compraráo somente uma. A ação é um documente
Impresso, no qual está declarada á Importância em dinheiro que
ela representa, de modo qua o possuidor dela (porque a comprou)
fica com o direito a receber um lucro correspondente ao seu valor.
O dono da açáo de uma companhia chama-Se acionista. E' evl
dento qne quem possui mais ações mais lucro tem, ise a compa

nhia for bem sucedida nos seus negócios). Nessas companhias,
ou sociedades por ações realizam-se de tempos em tempos, ASSE.^i-
BLGIAS GERAIS DE ACIONISTAS, PARA DISCUTIR-SE <1
INTERESSES E NEGÓCIOS DA SOCIEDADE, SENDO DE NO
TAR-SE QUE CADA AÇAO DA DIREITO, A UM VOTO. Dest-
sorte, QUEM FAR DONO de 10 001 ações, NllMA SOCIEDAI»
CUJO NUMERO DE AÇÕES FOR DE 20 000, TERÁ' O CONTRO
I.E E A DIREÇÃO DA REFERIDA SOCIEDADE. E ISSO E' TAM
TO MAIS VERDADEIRO QUANTO COMPETE A' ASSEMBLKM
GERAL DOS ACIONI8TAS ELEGER A DIRETORIA DA SOI II
DADE.

4 — ORA SUCEDE, MUITAS VEZES, QUE DETERMINAI)/»
SOCIEDADE OU EMPRESA COMPRA A MAIORIA DAS AÇOE»

lileo Gibertoni — Transportes; DE OUTRA SOCIEDADE, FICANDO, ASSIM COM A DIRECAr"¦ - Us'n " m nrn " 
E O CONTROLE DA SOCIEDADE CUJAS AÇÕES COMPROU

Pereira x Polônio tt Cia. Ltda

^,2° Representações ^l^^TW

15,25 — Jftlr Marujelro Orphlo
x Cia. Brasileira de Roupas.

8.' Junta

13.00 — Banco do Crédito Mer-
cantil S. A. x Geraldo Gomes
Campos; :3,10" — Osvaldo Regi-
naldo x Estamparia Isidro Ltda.;
13,20 — Scverino José da Silva x
Soe. Imobiliária Administradora
Ltda.; 13.30 — Argcmlro Fran-
cisco Gonçalves x Branco Amo-
rim & Cia. Ltda.; 13,40 — liu-
clides de Freitas Pilho x Silva
Liberato & Cia.; 13,50 — Adolfo
Miranda x Tintuiarla Volox
Ltda.; 14,10 — Valter Re-lnaldo
de Assis x Viaçâo Santa Helena
8. A. J 14,10 - Arioteu Francis-
co Madeiro x Superchi irmãos
A Cia. Ltda.: 14,20 - João
Francisco de Lima x Roberto
Ga^urrl; 14,30 — Germano Vlgo
X Empresa Beta de Construções;
14,50 — José Fossidonlo dos San.
tos x Servix Engenharia Ltda ;
15,00 — Saul Sureiro Martinho
X Anszel Kelson tt Filhos Ltda..

9.* Junta
13,00 — Joel Teixeira de Fa- 

'

rias x Alberto de Almeida As Cia.
Ltda.; 13,00 — Enedino Ray-
mundo de Moura x Cia. Federal
de Fundição; 13.15 — Victor Lul'
de Souza Ramos x Construtora
H, C. Coutinho Ltda.; 13,3o —

A. Representações Diversas;
14,25 — Manoel Luiz de Freitas
X Irmãos Lima Ltda ; 14.3(1 —
José Ferreira Costa x Empresa
Editora Diário Trabalhista Ltda.;
14L35 — Francisco Ferreira Bra-
pa x Viaçâo Santa Helena Ltda.;
14,40 — Heloísa da 8ilva Ta-
velra x Confecções Chester
Ltda.; 14,45 — Valdemiro Fran-
cisco Leite x Lino Simões Ro-
cha; 14,ô0 —- Jcré Geraldo x

roel Pessoa de Mello Farias;
14,00 — José Alberto Magalhães
dos SantC3 x Camplsta Soares;
14.00 — Geraldo Ramos x Ele-
vadores Atlas S. A.; 14,15 — Ary
Valério Curi x Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística;
14.30 — Dermeval Francisco de
Penha x Bar e Restaurante Es.
trela Branca Ltda.; 15,00 — Jo-
sé Gomes de Lemos x Benjamin
José Rodrigues.
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0 ADVERSÁRIO

Somos dos que não

acreditam em assom-

brações, daí não estar-

mos aqui para ludi-

briar os apostadores,

afastando-os dos pro-

váveis ganhadores, in-

dicando-lhes «f a n tas-

mas». A arte de adivi-

nhar ainda não faz

parte do nosso lema de

trabalho. Apontamos os

animais de maiores

possibilidades, basea-

dos nos aprontos, na

raça, na regularidade

com que vêm atuando

e nas informações que

nos fornecem os seus

responsáveis. Nunca

nos baseamos somente

em retrospectos, por se-

rem êstes, quase sem

pre falhos, a menos

que coincidam com o

que já dissemos acima

Por isso é que achamos

o parelheiro Manguari-

to fôrça inconteste do

último páreo de hoje, e

não deverá temer 03

adversários i n s crit03.

desde que a carreira

se processe em curso

normal...

Urnomlna-se SOCIEDADE OU EMPRESA PRINCIPAL, A EM-
PRESA QUE ASSUME Oll TEM O CONTROLE, A DIKfct,M
OU A ADMINISTRAÇÃO DA OUTRA EMPRESA, DE CUJA
MAIORIA DE AÇÕES E' POSSUIDORA. ESTA ULTIMA EMPR
SA, QUE ESTA, ASSIM, SOB CONTROLE. ADMIN1STRAÇAO
OU DIREÇÃO DA PRIMEIRA. DENOMINA-SE EMPRESA St.'-
nORDINADA, As veies uma empresa compra a maioria das açõe»

de várias empresas, tornando-se assim, A EMPRESA PRINCIPAL,
ae passo que as outras passam a ser empresas suas SUBORDINA
DAS. E o mais interessante, em tudo isso, é que a empresa PRIN
CIPAL e as EMPRESAS A ELA SUBORDINADAS CONSEKVAiV
TODAS AS APARÊNCIAS DE SEREM INDEPENDENTES IM.t
DAS OUTRAS. Diz-se então que as empresas SUBORDINADAS
CONSERVAM sua PERSONALIDADE JURÍDICA, que se tradu?
no direito de celebrar contrato em seu próprio nome e náo em
nome da empresa principal, no direito de comparecer em juizo.
quer diser, no direito de comparecer perante os tribunais parr
demandar ou ser demandada, em seu próprio nome,

Numa palavra, as EMPRESAS SUBORDINADAS, quando teir
PERSONALIDADE JURÍDICA, COMPORTAM-SE COMO SE
COMPORTARIA UMA PESSOA FÍSICA COM MAIS DE 21 ANOS
DE IDADE: PODEM EXERCITAR DIREITOS e CONTRAIR obri-
gaçòes, por sl próprias, sem a interferência de ninguém.

5 — E' comum, por exemplof que certa empresa produtora de
aço e ferro gusa, compre a maioria das ações de uma empn s"
de mineraç&o de carváo, de uma empresa de mineração de ferro
e de uma empresa de navegação para o transporte de minérii
Consltulr-se-á, então um gropo Industrial, CUJA EMPRESA PRIN
CIPAL é a empresa produtora de aço e ferro gusa, c SUBORD1-
NADAS, AS DEMAIS EMPRESAS, QUE CONSERVARAO, CA
UMA DELAS, A SUA PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA

Dl* a lei, que quando Isso ocorrer, isto é quando houver F.M
PRESA PRINCIPAL CONTROLANDO ou DIRIGINDO EMPR1
SAS SUBORDINADAS CONSERVANDO ESTAS ULTIMAS A t
(PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA, TODAS AS EMfKK
SAS, tato i, A PRINCIPAL E AS SUBORDINADAS SAO RESPON
YKIS SOLIDARIAMENTE, para os efeitog da re¥*ção de empr^
gador a de empregado, de modo que o empregado de uma dela-
tem O DIREITO DE EXIGIR DE UMA SO DELAS OU DE TODA:
O CUMPRIMENTO DO CONTRATO DE TRABALHO.

fKTVH

Quiroga, Letrado e Manguarito,

lima Boa Acuilada

0 PROGRAMA I MONTARIA! OFICIAIS

Para a corrida de quinta-
feira, dia 11 da corrente no
Hipõdromo da Gávea, o Jo-
ekejr C!ub Brasileiro organl-
sou o seguinte programa:

•
1.° PAREÔ - AS 14,45 HO-

RAS — 1.400 METROS -
CR$ 65.000,00.

Ks.
1—1 Maritaca  2 Eõ

2-3 Mlss Platina .. .. 3 53

3—3 Ouamará
4 Ré .. ..

55
55

4—8 Diabrura 1 55
6 Cambaxirra .... 5 55

•
PAREÔ - AS 15,15 HO-

RAS — 1.300 METROS -
CR| 44 004,00.

Ks.
1—1 Martelo  5 56

3—3 Zatopeck

3—3 Qulroga .

1 56

4 56

4—4 PI lio de Ouro .. 3 56
5 Plonera  3 54

•
3.* PAREÔ - AS 15,(5 HO-

RAS — 1.400 METROS -
CR» 40.000,00.

1—1 Kmoaze 4 54

Apenas trê« compe-

tidores vão disputar a

dupla com o nosso elei-

to: Dingo, Tio Amaral e

Galanteio, n e s ta or

dem.

2—3 Qullha .

3—3 Sarinha

4—4 Faclta ..
& Ogiva ..

56

54

50
50

4.° PAREÔ - AS 18,15 HO-
RAS — CR$ 65.000,00.

Ks.
1—1 Tio Gabriel ,. .. 5 55" Garbo 3 55

2—3 Refcm
3 Gomo .

1 54
3 55

3—4 Cacau  4 56
5 Goal  8 55

4—6 Alrflow 7 65
" Capiberibn .. .. 8 55

•
5." PAREÔ - AS 16,45 HO-

RAS — 1.400 METROS —
CRS 30 000,00 - BETTING

Ks
1—1 Golden FUght .. 5 58

" Gilmar 3 58

2—2 Letrado ..
Charuto ..
Tarimbelro

4 56
11 56

9 Ò2

3—5 Holometro .. .. C 58
Chantecler .. ,. III U

Charfio 7 56

4—6 Baiano 1 60
9 Rouxinol  I 58

10 Pachá Negro ... 3 52
•

(.* PAREÔ - AS 17.15 HO-
RAS - 1 300 METROS —
l'R* 30.000,00 - BETTING

1—1 Misslonelra .. . 54
Fiel 54

Charivari 10 54

?—4 TSrtaro  56
Core,my .. .. .. 58

Kaolim Eft

Analisando 
as Carreiras

1." PAREÔ — Diabrura ao nos-
ao ver • a melhor indicação.
Anda matto besa e vai do Kl.
goni o que a favorece muito.
Guamari e a maior inimiga da
nossa indicada, pois vem de vi-
tóri» convincente. Mlss Platina
é o melhor placé, podendo con-
tudo swprender a nossa prefe-
rida.

2.c PAREÔ — Qulroga nio t
"barbada" mas deve canhar, pois
em sua última atuação foi mui-
to prejudicada peloa adversários.
Livre dos percalços deverá cru-
sar vitorioso o disco de chegada
Zatopefc í um excelente caudl-
dato a dupla, sendo que apon.
tamos Martelo para o "tertlus"

porque é todo cheio de "dodois".
3." PAREÔ — Qullha é gra-

mítica por excelência. Contudo,
vai enfrentar uma turma bem
Inferior, onde poderá vencer pe*
ia sua melhor categoria. Entre,
tanto nio convém esquecer que

Entoa se rende muito mais no
terreno arenoso. A maior inlml-

3—7 Felino .. ,
Anassú .. .
Iblruba ..

10 Nlghtingale

11 34
56
58
54

4-11 Ever Winner ..13 52
13 Prisco  3 54
13 Zero 13 58
14 Peseta 14 53

•
7.* PAREÔ — AS 17,45 HO-

RAS - 1.600 METROS —
CR» 35 000,00. — BETTING

Ks.
1—1 Madrlgal  8 52

" Galanteio  4 52

3—2 Manguarlto . .. *> *«
3 Arroz Amargo .. S 54

3—4 Tio Amaral .... 0 56
5 Dingo  3 52

4—6 Senta a Pua .. 1 52*7 rromho o M

ga de ambas é Sarinha que vem
de excelente vitória.

5.° PAREÔ — Este é o páreo
indicação do retrospecto. Além
de atravessar excelente fase, le-
va um reforço dos sali reco-
mendávels, que é Garbo. Air.
flow e Camas convém ficar de
filho na -11".

5.0 PAREÔ — Êsete £ o páreo
lotérico do programa. Seria •
caso de fecharmos os oihos e
descermos o dedo sibre um qual-
quer. Mas, faiendo uma ligeira
análise pelo caminho da lójrica
chegamos à conclusão de que Le-
trado é o retrospecto sendo Gol.
den Flight e Holometro os «tola
parelheiros que poderio surpre-
ender. O resto náo está no pa.
roo e se ganharem pagam mala
de cem.

#.c PAREÔ — Outra loteria
para deixar a turma de cabelos
brancos « <|e bolsos vasios, uma
ves que reúne a fina flor da ma-

PARA INVERTER

PONTAS DUPLAS
1.' —5 3.' — 12
3.' — 4.» _ 14
4'. — 8.» — 33
7.» — 7.' —. 23

fungada. Os menos piores sáo
Prisco, Tártaro, Coromy, Felino
e Maghtlngale. Dentre os cita.
dos, preferimos Felino.

U PAREÔ — Manguarlto e
o "artigo do dia". Podem Jogar
e ir esperar a "gaita" uo "íut-

chet" do pagador, salvo lmpre-
vistos. O problema da dupla t
qae sáu elas... Temos Galan.
teio, Tio Amaral e Dingo. Como
é para a dupla, fechem os olhos
• Joguem aa chave três.
te sorte, saras leitores...

ATtNÇÀO AOS

"mm" 

DE HOJE

Até &g 18 hoyaa de ontem
foram anotados os .seguintej
"íortalts":

1.» páreo — Hé
3.® páreo — Ogivji
5.» páreo — Gilmar, Cha-

rato, Chantecler
8.® páreo — Ulsslonelra,

Zero
7.® páreo — UadrJgal *>

Cramoe.

NOSSAS DERRUBADAS

Diabrura — Guamará — Miss Platina

Quiroga — Zatopek — Martelo

Quilha — Emoaze — Sarinha

Tio Gabriel — Capiberibe — Garbo

Letrado — Golden Flight — Hol&metro

Felino — Naghtingale — Coromy

Manguarito — Dingo — Tio Amaral

?mm

o
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Vitória Espetacular do Mengo F.C

n.tiJ. ~ Amárli» Juntar em mui domínio* oelo Demolidor da
Batido o América Júnior em iiui domínio* pelo Demolidor d*

Honório Gurgei, por 2 a 0 - Ainda invicto o toam de aspirante»

Vitória de mérito e %*m

dúvida* sensacional lol «1-

canfada pelo Mengo F. C..

de Honorio Ourgel. ao derro-
tar o América Júnior F. C..

de Hlglenópolls, por 2 a 0.

O quadro ruliro-r.egro, uri-

ent&do pelo técnico Altair

Baltasar lei uma exibição de

gala perante a grande torci-

da que superlotou as depen-

dencias do grêmio de Hlgle-

nópolis, dando viva demons-

tra{&o de sua categoria, poU

durante os noventa minuto»

de luta portou-se de manei-

ra sólida predominando seu

adversado, em todos o» arre-

mate».
Logo no» primeiros minu-

to» de luta notava-se o em-

penho dos dois quadro» em

abrir o marcador, porém,
decorridos 46 mir»utos o pia-
card continuava mudo.
NA ETAPA FINAL

A VITORIA
A indiscutível e brilhante

vitoria do Mengo V. C. Velo

na etapa tinal. quando seu

ataque, melhor entrosado,
conseguiu romper a defesa

contraria e conquistar os

doij tentos que consolidou a

Tarde Sm Futebol

Para os Clohes lie Hoiidrin GBrpel

Fic«b «:m a ver navios, C. E. Filhos 4o Si

lorio, Boa Ksparan«a a Filhas 4o foi

(DE CARNEIRO)

vu
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Estado do Rio Esportivo

(Escreve J. D. MERCADOR)

AasioMmente aguardada a realização da i«|nda pttya wtrt a* equipas rapra-

tentativas de Nora Friburgo • São Go nçalo, programada par» dowiigo viadauro,

aa Cidade dos Cravos — 0 técnico D arcy Morai» já détifiou é quadro que eu-

frentará ot friburguentes — Haverá una terceira peleja 10 Estádio Caio Mar-

tint, em Niterói — Quarta-feira, em Barra Mania, a «eleçío juvenil do litado

do Rio — Terá início a 4 de abril, o Campeonato Niteroiense de Futebol Ama-

dor — llaim Costa assumiu a direção técnica do departamento profissional do

Manufatura A. Clube, de Niterói — 0 utros informes ~

BATALHA DE filGANTKd

O público esportivo de Nova

FrifcurgD aguarda com rara an-

siefiade a realização do empol-
«ante encontro er.tr. as seleções
<la LFD o da LiQD, ]â que o b.jU

vencedor íeri aclaii.edo cam-

peáo fluminense do futebol, \is-

to qufc na primou p peleja da

série decisória reristrou-5" um

mpate de 3 tentoa.

ESCALADO O (lUAMkO
CONÇALENgE

Para o sensacional 
"matcli"

programado para domingo vin

uouro eiu Nova PiiUurgo, frente
a seleção local, o "aoach" Darcy

Moraes tsoalou o seguinte jua-
nro; Adie; Dilon e Kleher, Pe.

ado, Cinec e Cid: Gerico, Air-

•on .Zequinha Cllinho e Iiaac.

CMNFIAÜTVS OS
r.ONÇALENSES

Oi Jogadores gonçaler.Stü que
domingo próximo r-aldarão em

Nova Filburgo seri>»ima com-

omisso estão conliantes e rer-
'O? que oolherüo .opressivo ^ri*

unfo.
CAMBE M OS

FHIBfRGLENStsi
Tamlxíii^ a repreb^nta^ão de

iSova Friourtfo jripera colhur em

itu» domini(^ tlpetaciilar vi-

tórla, quf lhe outorgará o titulo

:náxlmo do luttbo! (Uuninenie da

tf.nporada (praticamente),

A GRANDE ATRAÇAO
Cntre «a jogadoris serranos

n&e há problema .Ia espécii al-

tuma. De Ciildo B Jae! to.lus
•tt&o perfi-Uamintc beni c -lo-

mingo eslar&o em ação lutando

pela conquista do título mãxi-

Continuam vencendo

os Irmãos Goulart

Desta feita caiu o Qui-

tusgo p«. três s um

Mais um triunfo de grande
significado para sua gloriosa
exlHténci.t vem de conquistar o

quadro doa Irmãos Goulart F.

CH ao Jerrotar o Quintungo F.

C., pela contagem de 8-1.

| O encontro travado entre os

dois tradicionais grêmios ama

dorlfta agradou plenamente os

torcedores, caracterizandu-se

pela combatlvidade e sobretu-

do pela lisciplina dua lugudo
iea no .leconer da peleja.

Apói noventa mlnutoa de

luta ardúa • bem disputada o

placard acusava « Justa vltó-

rta doa Irmlos Goulart, por
trSs tenta» a um.

O quadro vencedor pisou o

gramado com seguinte forma-

(,'ko: Pernamburo Biguà e

Ueléeo; Papa Kl"v e Mcacir;

Nelslnho, Delclu iMundlca)

Peltcan, Rui t Gniu.

Oa tentos foram assinala Io»

por Nelslnho |2) <¦ Pellcan.

Na preliminar a vitória

sorriu para •» vialtaiites, u»e

íonstgulram darrotai o quadra
de aspirantes düa Irmàos

Couiart, por 4-2.

it.o do 
"fcoccer" do Eistalo do

liio.
O técnico Virgílio Lag'.nes,ra

espora conquistar no prélio o«

diMiilngo ante os ^onçalenars
nonsacional vitória, segundo de-

clarações prestadas aoj jovr.a-

.!staa frlburguenses, em entre-

vista quo a êles concedei, (li

dias.
PRESENTE PAULO

O famoso atacanto Paulo, cuja

presença no encontro de iomin-

gc estava perisnndu, duvido a

contusão que sofrerá durante o

peu desenrolar, estará a postos.

SO' NA TERCEIRA PARTIDA

Segundo o regulamento da

FFD, para o Campeonato Flu-

minense tle Futebol, somente na

terceira partida se saber* o no.

me do seu campeão.

E a terceira partida será rea-

lizada no Estádio Caio Martins,

devendo tua aritcadagão l>a»sar
da casa dos Cr$ ÍOC.OÜO.OO.

VARIAS NOTICIA8
Já loram abertas as inseri-

çSea para o Campeonato Fluml-

nenso de Ciclismo, que êste ano

deverá apresentar um desenro-

iar do» mais emocionantes, já

que estai ão em confronto os

maiores 
"astros" do podai do

Eftado do Rio.
• * «

Convidado para dirigir o

ruadro de profissionais do Ma-

liulatura A. C., o prepsíador
técnico llaim Costa aceitou o

honroso convite que lhe foi for-

mulado pelo presidente Joi.i ali-

xanda, tendo sido ontem mesmo

apresentado aos "p:ayera" do

plantei remunerado do Clube
"industrial".

e I #

Nas batalhas realizadas an-

te-ontem na quadia do Cluoc

Central, o IFC abateu o C»nto

do Rio. por 36-31, dando sequin-

cia ao certame da segunda di-

visão da FFB. Na partida prin-

cipal o alvLceleite venceu p°*
44-42 ao seu tradicional anta-

çroniata. i

— A seleção juvenil do Estado

do Rio, que represntará a FFU

no Torneio Joio Ura Pilho. Jo-

gará u» pràsima quarta-feira na

cidade de Barra Mansa, frente

à equipe <e profiisiona;» do

Barra Manaa P. C-, can'peâo

fluminense do campeonsto r«-

munerado d» Fí'D.

• ? ?

 Domingo vindouro o 
"ele-

ven" dirigido por Bandolim (Al.

cebiades flessai, iogará em Por-
tela. irentv à seleçío local. Es-

peram-íi novas goleadas nestes

dois encontros do "aiiadlMimc"

esquadrão Juvenil.
? • ?

 O Campeonato Niteroienie

de Futebol Amador terá inicio

no próximo dia 4 d» abril, com

a realização de aua festa de aber-
tura, que contará com a presen-

ça das seguintes esquadras; Car-

ris Niterói, Cruseiro A. C., Can-

to do Rio, Oliveiras. Ipiranga o

Espirito Santo.
Até agora, o que e lamentável,

ainda nlo foi encolhido o-dire-

tor do novel ôrgÃo eiportlvo da

oarltal vizinha.
• « »

— Partielpamo» aos clubos flu-

minenses que as correspondên-
cias para 

"Sstado do Rio Fs-

portivo" deverto sor remetidas

para o seu responsável — Ave-

nlda Rio Branco, 10» — RIO.

Animado o Torneio No-

turno de Inhaúma

HOJE, MAIS UMA RODADA, COM OS SE-

GUINTES JOGOS: AS DE OURO - M1UO-

NARIOS E C. A. RIO - UNIVERSITÁRIO

PAPSLAO FSZ O VAZ

LOBO r. o.

Bm Uns da temporada íu-

tabolistica de 1953. o seta*

smsdorista independente, assi-

raiava o calendário esportivo

3u Centro Esportivo Filho» <1u
«a»> Jorge • Vas bobo, a rea-

Msacáo de uma peleja amistosa

No dia mareado, o grêmio
d» Honrio Oudgel apresentou

Sa no gramado i que podia aet
.•Jiamado naquela apoca de gra-
uiudo, poig era na verdade um

Verdadeiro pantanal de lama».

A primeira parta da delegação
(hefiada pelos Si*, rtrianup

Vfvnteiro e Lula Soares mes-

mo com o estada impraticável,
•ttavam disposto* a ouiocat o

quadro de aspirantes a jogar,
tendo o começo ao jogo retar-
*ado 

por motivo de estar sen

10 disputado uma pelada. Ao

iinegar no local a segunda par
t« da delegaçáo, foram unáni-

mes dirigentes e atletas <1e

«tararem que náo jogariam
com ocampo naquele estado,

incomormadoa, mostraram-Sis

cs diretores do Vuz Lobo, are-

gando que gastaram determi

nada importância a fim de co

locar o campo em condições.
<Y| dirigentes do Sto Jorge ti

seram sentir que também fi

cariam com prcjuiso, pois ps

gara mtransportes (caminhono

te), etc.
Depois de várias explicações

joga náo joga. graças a in-

terferência do autor desta re-

prrtagem que se achava pre
«ente, os dirigentes do Vaz

Lobo depois de consultarem seu

colend&rio marcaram a reali
'.ação do prélio para o dia 14

íe fevereiro, domingo último,
¦lzendo ser dispensável a iro

.a de ofícios.
Mal supunham os dirigentes

defensores o plano maquia*

vtlico que estava engendrado

pelos dirigente do Vas Lodo.

Passou-se o tampo e domin

vo último novament« o grê
mio de Honório Gurgei se
apresentou no campo do Vas

Lobo a fim de pagar a visita

(. rande foi a decepçàa do<

componentes da embaixada ao

constatarem que o jôgo náo se

ria realizado com o mesmo e

sim contra o Piedade F. C.

ti d.gnados, dlrlglram-se aos

.l.retores de Vaz Lobo, que,
com o maior cinismo, declara

ram que náo constava nada
»m seu calendário pois o Sfio

Jorge náo havia endereçado ne
nhum ofício e que seu clube

náo tratava jôgo verba'mente

AJA INTEbÇÀO

Declararm ainda os d.retoi<e»
do Vaz L<obo que vieram a sei

aibedorea do jôgo pelo noti

riário dos jornais. Ora, mala
culpa lhes cabe pois o men
"ionatlo jôgo Pm anunviado

uesde sexta-te.ra última ei

jornais da metrópole < ainda

uma nota pedindo a diretoria
no grêmio de Va» uobo que
se comunicasse com seu co-ir*

n ão pelo telefone. Desta formi
esta provado a torpe propo
alto de vingança e ma imen

çào do Vaz Lobo, que demons
trou a falta de decportividad?

a social.
Atitudes desta natureza mui

to compromete uma agremia

;ào como o Vaz Lobo, que tem

um passado brilhante a zelar.

Foi um verdadeiro papelá i

èst» dc Vas Lobo!...

gramado ao A, tf M u o.

a fim de presenciai a táo d.»
cutlda peleja entre o b'imok do

tío t Mexicano a. Benta Ri

beiro.
L náo compareclniento do grç

nio que tem a aua trente a

dupla Antoninho e Firmmo

náo esta que repercurtiu mui

>v- mal. sanendo-se que o gie
n ir de Bento Ribeiro i Süini

rtdo e respeitado naquele su

r>urbi

Jueda 

do arco guarneddo por
uca

QUADROS E ARTILHEIROS

UENUO — Nilton, Rui •

Tião; Moreno. Adilson e Hei-

tor; Pedrinho, Tutu, Belo.

Formiga e Chocolate. AM1Í-

HiüA JÚNIOR _ Juca, Ha-

rpldo e Armando; 81, Aledoan

t Betlnho; Moaclr, Geraldo,

Valter. Francisco « Tlnoco
iFernandol. Marcaram os

tentas que deram a vltoria o*
taengo tíetu e Chocolate.

ASPIRANTES
Nn encontro pretlmlrar o

quadro Uu Mengo F. C.. en-

Ireniando o de Igual catego-

ria do America Júnior, con-
seguiu manter sua invencibi-
Uade ao abater seu antago-

nista, por 6 a J.
Jogaram os dolg quadros

da seguinte maneira; Mengo
-- Valter, Rui e Juca; Wil-
«nn. Ze Micaca e Admero;

Velho, Valqulrio, Sérgio Ja-
cy e Siderúrgica \MERICA

JÚNIOR - J Mario. Filhi-
nho e Novo; João, Mineiro e
Fernando; Walter. Jorge. Ma-

noel. Milton e Ilton.
Os goals leram assinalados

por Sprgto (Si. Jacy. Siderúr-

gica e Valqulrio. part. o qua-
dro rqbro-negro: e Manoel,

para o America Júnior
Foi arbitro da partida o

sr Hugo E.pindola. com

atuação regular

fmmMrím 0n?« *«¦

WIM - tlmnré F. (.

Foi oisp tadi. domingo ul-
tlmo mais vms peleja aniis.
tosa do i^nse Estrela e
Aymoré no ramp.i do Cannda.

O preho foi duramente
disputado termlninrVi rom o

justo escofe de ?-2

O quadro io . .nzf Estr.ua-.
teve a *»?uintp constitui» 8cv
Helfica, "artinhoí e Franco;
Domingos, A.y e 'arlaile; Mi.

guei, Nloola. RerMo. Valtei e

Roberto.

mm DO BRAZ D!

P'NA l C.

Em sensacional peleja o

vBiaz de Pira abateu o seu
valoroso "o-irmS« 13o H^iri

que P. O, pe o e core de 2 0.

Os tentos foi um conquista
rtos noi lulirllo e Brahma. O

ruadro ,-encei'o! atuou com hi

s ; u 11 t-o ístítuiçâo: Niilon,

Glau !lo e ÍMias; Manoflur.ho
Expedito e Hello: Helvicio. Ju-

Unho, Nei; Didlnho e Brahma

ft 
Quarta 

Disputado

"II 

Troféu Bi^HrasH"

SEGUE AMANHA A DELEGAÇAO DO VASCO

BCMITA VITÓRIA DO

f. f «0W050

O Esiiorte Clube (ilerkn

particlD i l io fe um teatival es

portivo ..ni irajá enfretou >

eouipe i" Vila Souza derro-
tando-a pelo escore de 4-1.

Já, vencedor do "I Troféu
Brasil", ja que venceu par
tre.< vezes, consecutivas a
disputa deste valioso trolíu,

segue -.exta-feira. por via ter-
restre a delegaççào do Vasco
da Oama. O embarque dar-
£f-a na estação Mariano Pro-
copio, as sete horas. A dele-

gaçao está assim composta:
Cnefe da Delegação sr. Ce-

sar Arêa. _ Diretor, Ama-

deu Sio.pelra — Diretora De-

purtamento Feminino. Pro-
fessora Maria do Carmo da

Purificação — Médico, dr.

Aloisio Caminha — Técnico,
Alfredo Pontes F. vieira —

IsMstente Técinco Geraldo
da- Luz — Jornalista. Ema-

ni ei Aparai de 
"A Noite" —

ferffe- -ewitlnHo

— Massagista Fehiinlro. Do

na Maria — Rouoeiro Oscar
i Vóbreaa — Capitão da equi-

i pe, Wilson Qomes Carneiro

— Atletas. Ulisses Laurindo

dos Santoa — Landualdo Oo-

mes da Silva — Adolfo Oo-

mes da Silva — Alcides Dam-

brfls — Antônio Pereira dos

Anjo, - Aírton Correia Bra-

ga - David Maurício Ferrei-

ra — Helcio Buch Silva —

Higlno Pereira — Honorio

Alexandre dg Morais — Hopí
Rosa da Silva — José Bath-

ta de Souza — Luiz Caeta-

no Fernandes — Mario do

Nascimento — Max Lalle --

Otaclano dos Santos — Pau-

lo Cabral da Fonseca — R<v

mulo Ferreira Gomes — Vai-

ter Arnaldo Kupper _ Vai-

demar Viana da Silveira —

Moca-: Arlene Alves Soares
— Dircs Couto da Silva —

Dínaiva Ribeiro — Marla-

Pequenír* de Azevedo —

Marli ea Mativiciade Martirs
i — Teresinha de Jesus da
' Conceição.

Prossegue cada ve» mai

animado o Torneio Amério.
Salim, ijue vem «endo realiza-

do tódas a« quintas-feiras n-

campo do Manufatura Nailo

nal de Porcelana.
A rodada ie hoje será bri

lhante de es que iráo deti»

certame o» quais sejam: Mi-

tar-se oa quadro* invictos do

lionários doa Pilares „ As de

Ouro, da lnhn'ma
O prio air» na rodada *ui-

terlor vencei espetaoularnwnte
o C. A. R:o, pui 10, após uma

pai tida i'tnhidtí e bem diso ita-

du, onde teve que emp etíar

toda aua trama pnra canquls-

tar táo suaJo teato.

Entretanto, o As dc ouvo

vem de bonita vitórte frttU

o Universl-árg, quando oun-

seguiu derrota-lo pela eleva-

da conta<oin de «-0

Tudo vem » crlr que • en-

contro de logo mais à tard^

será empolgante em todoa o»

aspectos, porquanto amb<»*» os

clubes lutaráo para manterem

a invencibilidade.

O encontro preliminar a ser

realUado ontre os quadr>- do

A. C. * Univorsltirie iam

bám apresenta-se de g er.

significativo psra o» doi» clu

bes, úada as tuas colocagOea.

FEKlAa FUHÇAÜAS AO

BOA ESPERANÇA
Positivamente, anda sem aor

ttt o Boa Esperança, o 'tfen

jabin" de honorio Gurgei, que
er.trou em férias forçada» ,jelo>

«los dados por seus co-irm&o«

Hubro-Anll, domingo, dia I, t
Vasqulnho F. C., domingo ú<
limo .ambos de Duque de Ca

x>a* .
Kj procedimento desieal des

dbn agremiações vem deixar

muito mal oe desportistas da-

«4ueie município do Estado do

•tio.

1 A M ti UM O UHXiVAS o IN

OLVIDO No KOL LtOt
•auLEiKim

Causou grande estrannesa ao

tiublioo esportivo de Honorio

Gurgei, que compareceu a > ^

Comício Pró-Salário

Mínimo de 0$ 2.400,00

A Comissão inlersindical do Movimento Pró-Salário Mínimo de

Cr$ 2.400,00 convida o povo para 
o grandioso comício que os Iraba-

Motes 4o DMo Federal realiieiio, boje. dia II, is 17 horu, ni ti-

planada do Castelo.

Im pra^a pública, o operariado carioca, pela voi legfHma de seas

tribunos, solicitará a aproveito Imediata do salário mínimo para lodo e

Brasil nas bases dos estudos das Comissòes de Salário Mínimo.

Pela união dos trabalhadores livres do Brasil

Pela vitória de nossa justa reivindica^

A (OMISSÃO

i

IMEI

oases oi

HILEN0!

IE

TRfINO I

IE!



Para Pagamento de Divida»

Os Navios do Uoyd Correm o Risco

de Arresto em Portos Estrangeiros

VIDA PAIXfiQf DRAMA

00 DEPUTADO

TENORIO

(CMIIwkicS»!

Um Jornal da luta falta por homans qua ditam palas qaa não podam lutar

Dirttor Responsável: TENORIO CAVALCANTI — Dir.tor Redator CM»' HUGO BALDESSAR1NI

¦a — mas, bcfois me chco mas

MI SI ACHAVA OmiOAOC,

• OLTMO TERMO QOI TIX*A.

aovAioirri roí rootadq.

o SUVICO AMMDOMOV,

sois NESSE MA ricoo

BASTANTE COKTRARIADC,

N. 14

Lemos Basto nio paga aos fornecedores dos

Estados Unidos, da Inglaterra, nem da Stan-

dard 
- Vai encostando os navios 

— Nenhum

centavo para pagamento 
do pessoal neste mês

(Segunda de um» série de reportagens)

atual diretor do Lloyd 
y 

AUMENTA. A RECEITA

OBraiilelro, 
almirante Le-

moi Basto, em má hora

t.omeado para tala funções,

continua dilapidando o patrl-
m-inio da Unl&o, com a »ua ne-

fasta administração, como pas-
tamoa a provar, da acôrdo com
o compromisso que assumimos
com os nossos leitores, a fim

de lutar oontra êsse destala-

bro da nona administração

pública.

I — SBA UMA ROUPA DE MESCLA,

O ÚLTIMO TERNO QUE TINHA.

YElO TUA CASA SEMI-MU,

VIAJANDO FILA UNHA;

FICOU SASTANTE SENTIDO

ESTAVA TAO ABORRECIDO

QUE, QUASE XAO SE CONTINHA.

ANO I  RlODEJANElROTlSDE FEVEREIRO

y „ . . \ 
• 

m

W J|^ ' 
"%~?L~"i . 
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E CAI A RBNDA..

O Fenômeno cjpantoso acon-

ti-ce na administração Lemos

Uasto. nio havendo nenhum

outro caso em tôda a história

dos encándalos adminlstr ativos

co Brasil. Em face de gestões
em que procurou pro"ar qu»
o Lloyd Brasieliro nio dlspu

«ha de receita para enfrentar

as despesas normais, incluslva

com o pagamento de salários e

vencimentos do pessoal de ter-

ra o mar, aumentados, o Sr.

lemos Basto conseguiu, logo

depois de assumir o caigo, ele-

vaçáo de 48 çé nas tarifas d*

fretes, obtendo, no ano seguln*

t» 1953, aumento <le 25 ';'0 no*

passagens.
A receita que ,antes, atingi i

90 milhões por mês, deveria

subir para 135 milhões o quo,
entretanto, n&o aconteceu ve-

rlflcando-Eo apenas isto: cà!u

para 75 milhões!
Além do almirante Lemos

Basto, deveriam responder pe-
r&nte uma Comissão Pai Iamen-

tar de Inquérito, por tamanha

Imoralidade, o superintendente
«omercial da emprêsa e mais

o superintendente técnico, qtu
tem destruído tôda a 'rota da
'Joyd encostando navios bons

e deixando os demois sem con-
«ervaçfto.

Os deputados Tenórtc Cava!-
canti e Brcno da Silveira co-

jro é do conhecimento do pú-
bllco, em geral, denunrlaram

a Nação, da tribuna úa OS-

mara, as graves Irregularida-
ües que, desde que Lemos Ba?-

iO, assumiu a direção do Lloyd,

«Ú ocorrem, sem. contudo, o

Govêmo tomasse qualauer pro.
«idência,

SEM CREDITO iVOS
ESTADOS UNIDOS

O Lloyd Brasileiro estfl. eori

o seu crédito extinto nos for-

necedores de carvão dos Esta-

dos Unidos, ond0 o débito .«»-

Mu a nada menos do 500 mil

dólares. Em conseqüência, 03

navios que fazem a inha d»

América estão sujeitos n se-

rem arrestados, a qualquer mo-

memento, em portos amerton-

nos, para pagamento da dl-'

vida. 1

A providência adotada pela
cireç&o do Lloyd foi encostar

0.1 navios que queimam carvlo,

pois estão acabados os esto.

ques do Rio, de Reeife ^ do

Belém.
SEM OLEO EU

LONDRES
O Lloyd Brasieiiro também

não tem mais crédito na In-

glaterra. pois deve aos fome-
eedores de óleo combustvel <3e

Londres cêrca de 150 mil es-

terllnos, estando igualmente

(Conclui na 2» pdg)

«1 — MAS, VENCESLAU CAVALCANTI,

TAMBÉM AMIGO E PARENTE,

NO HOSPITAL DOS MARÍTIMO»

(MPREGOU-O NOVAMENTE,

TRABALHANDO DE COPEIRO,

AJUDANTE DE ENFERMEIRO

S TAMBÉM COMO SERVENT»

nira* ACIMA- 1 — Parte dos terrenos de Gragoatà, com trechos pavimentado s, para melhor enganar os bem intencionados;

t GmeoíKopriSnente flto iZl ^wntei ro à hipotéti^t saida do Túnel Rio.Nitór6i, q ue está sendo loteado como a «tenra prome-
# 

t, t , f m|iiin(M. * a nanto mral. com a indicação da seta, do local determinado, muito prematuramente, a saida
tida» que futuramente "J5BS^ 

m.ídência, que está sendo vendido indevidamente. No alto,

uma tebúleta original que indica o endereço da «emprêsa» responsável pelo loteamento cujo principal acionista é o presidente da Comis-

são Pró-Construção do Túnel Bio-Niterói, criada pelo MVOP.

Pula Imaginação 
II Construção Do Tnnel Rio-Hiteroi

Povo Espoliado
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EM MENOS DE UM AHO, OHO MILHÕES JÁ WMM 6UI0S IMMOfKÜAMEHlE 
- A (OMISSÃO

CRIADA PELO M. V..0. P. TEM ATUAÇAO NEGATIVA 
— 1EIPEN0S PEMEIKEHTES AO ESTADO

*5110 
SENDO 10TEAD0S EM NI1ER0I 

— 
OBÍA HIPOTÉTICA QUE NUNCA PODE SER REALIZADA

T

4S — NESSE TEMPO, O HOSPITAL

TINHA EXCELENTE PROGRAMA

s POR ISTO, ENTRE OS MARÍTIMOS

OOZAVA DA MELHOR FAMA;

QUEM A NOITE ALI FICAVA»

REALMENTE APRECIAVA

O MAIS BELO PANORAMA.

ll

A ANTIGA 
"A 

CAPITAL", HOJE, 
"EXPOSIÇÃO

OUVIDOR", FOI A CASA ONDE HA TRINTA ANOS

APRENDI A TRABALHAR.
¦ a V»

(Continua amanhã)
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HISTÓRIA da comtrucBo do Túnel Rlo-Niteiól jd é por

demais íbnhBcida de todo» aquele» que sentem de perto

a necessidade, de diariamente, locomorer-se ía, viitaha

capital de Eítado do Hlo para o DUtrito p»deror * 
." 

''f.A. 
I

bém que a inexequibllidade d. tal obra é «ato lnconteste #

por demais •vldenciado. N60 poucas têm sido as T*," e"

que o problema tem sido discutido, s.m que disso sur,ta. a

soluçSo desejada. Companhias espedalliadas em tal ramo d

eonstruç5es, de multas partes do mundo )4 <ota", **'^d

para. estudando o assunto, «limarem eontrato. objetlvíndo a

construção disse meio de comunlcaçtto entre dua,

respostas no entanto, têm sido sempre negativas, revelando

as consideraedes de ser impossível a reallsaçSo daquela obra

nSo s6 pelas condições impropicias í» perimetro de tona onde

1 
se situa a Guanabara, como também, pelas pròpria. condlçBe.

dò trabalho humano que seria desempenhado em P^^idade.

nada menos d. 49 metros n8 sub-solo. d. v». qu. a «Nta-

>1 idade da baia 4 da 37 metros, tornando-Se assim impossível a

atuaçdo do operário no desempenho da. sua, funçêes Por outro

?«d« o assunto torna-s. onda mais hipotético quando M eon-

«'dera como Já foi provado através d. 1"a"ta""n"'" V oi"
feitos oor técnicos espeeiallsados, que o <undo da bala dB Gua.

nalKira é constituído de lama como o fundo das lagoa. n«o

rrr.=rr.raCoMd.r^: 
r«rpu^«;

perfurado.

V DE ESTARRECER. ¦.

Outro lado interessante do

problema é o que «e prend. ao

cálculo da sua possível salda

no Distrito Federal. O» dire-

comente interessados no assun

;o dizem que o aludido lünei

r.artlndo da ponU de Uragoa

U, em Niterói, teria que sair

na Ponta do Calabouço, no

Distrito Federal. No entanto

cálculo» do, entendido, na

questfio. levando em considera-

çâo e» profundidade em que 
'•

túnel teria d, .cr ra.gado

afirmam que ao invés da su»

saida se registrar no 'oca

previsto, a Ponta do Calabou

ço esta se efetuaria na Ave

!¦ da Rio Branco, é. altura d"1

antigo prédio de "A Exrosi-

çáo". Por al se vai deduzindo

Fotos de JAIME REZENDE

a impraticabilidade da obra

00 túnel Rio-NiterOi e por ou-

trr lado, seri» de estarrectr »

altura das despesas de milha

res e mlihare8 de cruzeiro» que

seria diapendidos numa obra

cujo resultado é positivamente
uma aventura no desconhe-

cldo.

VITO MILHÕES INICIAJH

Tio logo o assunto da cons

trução do túnel Rio-Niterói

surgiu iovamentp à biila. há

coisa de alguns mese», foi

• .instituída uma comissão d»

técnicos para efetuarem f>s

Bcrviçog de aondagem da baia

,le Guanabara e posteriormen-
te apresentar o projeto da con3

trução do mencionado túnel-

Vara a citada comls.&o, criada

pelo Minlitério da Viaçfto •

Obras Públicas foi concedida a

verba de oito milhOe. de cru-

tdro. que hâ qu»«e um ano
¦>êm sendo gastos lmproflcua-

mente sem que nada de com-

cieto tenha aparecido no tra-

talho dêsse( protegido» da »or-

te. sob a custódia de quem
.)S oito milhOes ficaram divl-

-lidos e abrigados.

HISTORIA FANTASTIOA

A "história do túnel" deu

margem ao aparecimento d»

cxplor.-çóes do povo, tal» como

o loteamento ,em Niterói, do»

terreno» localizado» no pert-

metro e adjacência» da »upos-

ls desembocadufa da via de

comunicaç&o entre o Rio •

aquela cidade. A «ma de Ga-

pi o a tá, naquela cidade visinha,

tnl dividida em dua» parte» de

loteamento» cujos terrenos es-

tio condo vendido» à vista e

a prazo. Tanto mal» »érlo se

torna o assunto quando se con-

sidera que aludida irea que

compreende Gagroatá e adja-

ifncias, construído o túnel

passará a ser patrimônio do

Sstado e por l»to mesmo nâo

poderá »er vendida como mer-

cadoria particular, como eata

sendo feito. Ainda »ôbre esta ir

regularidade, no»sa reportagem

conseguiu apurar a existência

inclusive, de um projeto de

desapropriação da mencAonada

area pelo dovêrno do Bafado

do Rio. Diante de tal» ar-

gumento» é que consideramos

verdadeiramente fantástica «
"história do túnel" Rlo-Nite
•61, 

problema que a despeito

<"e ser encarado por algumas

autoridades com a seriedade

devida, por outros tantos 
"en-

trões e aproveitadores", serve

apenas de motivo para se be-

neflolarem com muito dinheiro

A custa da delapidaçfio dos co-

fres públicos.

A "COMISSÃO" E' SÓCIA

NO NEOOCIO

Oa lucroa aacarchantaa da Jockay Club

— Lançando 20% aòbra as apostas, ar-

recada Crf 10.000.000,00 (daz ml-

Ihões), em média, «amanalmante — Fu-

gindo à sangria, aa viciados alimantam a»

clandaatlnidada daa 
"bookmakers"

No Brasil ocorrem fatos que rilhSe» diversas bandeiras

A reportagem de LUTA DE-

MOCRÀTICA, no local do lo

teamento das terras de Gra-

goatá, apurou entre outras coi

sas ser autêntica a existência

de uma companhia especializa-
da no ramo de vendas de terre-

nos, da qual faz parte como In-

teressado direto, o presidente
da Comissão Pró Construção do

Túnel Rlo-Nlteról. Alguns mo-

rr dores, entre o» raros naque

le local, foram unânimes em

qualificar o plano do loteamen

to daquela região como uma

autêntica "arapuca", onde a;

gtima» pessoas já tinham cal-
do incautamente.

DOS MALES O MENOR

Ainda é tempo de se tomar

uma medida declalva no senti

do de »e reparar o mal. Oito

milhOe» de cruzeiros 1é foram

gaito» sem resultado nenhum.

E' lnexequlvel diante de tódas

a» razOe, e argumento» a rea
"zaç&o de tal obra, por Isso

mesmo é que deve ser evitado

desvio de outro* tantos mi

lhare» de cruezlros para serem

afogado» na "história do tú

nel" aob a» água, da Guana

bara. Que penjtm melhor os
¦ilrlgentes do povo E entre o.<

rales escolham o menor em

beneficio do povo. única víti

,a de tódas essas expioraç&es

narrados no exterior sào tido»
como fabulosos Ou blagues.

Dizer-se que o carioca utá

pagando, graças a COFAP, ca,

gá mais caro do que no» Ba-
todos Unidos, na Suécia e na

Alemanha parece brincadeira.

Saber-se que o Govêmo 00-

mo sócio do valhacouto que é
n Instituto do Açúcar e do Al-

cool força a alta de ambos

, Todutos, embora verificados
vultosos excedente», chega a

causar nauseas.
Km tôda parte o povo é es-

pollado sem ter para quem
kpelar, porque os espolladore»

ríem-se daa leia a regulamen-
*os repressores .

0 BORVEDOÜRO DO
JOCKBY CLUB

Monopolizando a jogatina das

i crrldas hípicas, o Jockey Club
Brasileiro é um dos mais vo-
razes espolladore» da econômla

popular.
Três vezes por semana abre

réus portões, ostentando con-
'rs a lei no tflpo de seus pa

CURSO DE INGLfiS PARA

FILHOS DE J0P.,, 
,,ÇT

Em carta dirigida ao pre-
sldente da A.B.I., o proles-
sor Dario Silva diretor do

Instituto Brasileiro de Lln

gua Inglêaa, comunicou a
reabertura, no dia 3 de mar

CO. dos curso» de inglês da-

quele Instituto e pôs à dHpo

slç&c daquela entidade d*

classe, para os filhos de mmi

associados, duas matricula

nos referidos cursos.

c'onai»!
Uma lei camarada faa com'

que auflra vinte por cento sO«

bre o total das vendas d« pou-,
lei.

A média da receita bruta,

em cada carreira é de — OrS

14 000.000,00 — quatorze ml-

Ihôes de cruzeiros, saldos da

bolsa das classes populares, de

onde se infere que ó lucro bra-

to em cada dia de corrida 6 de

Cr$ 2.800.000,00. '
Durante o mê3 realicam-se'

treze sessões de carreiras, 9

que significa ter o Jockey Club

uma receita mensal de 

Cr$ 38.400.000,00 ou sejam

mais de Cr$ 300.000.000,00 -

trezentos milhOes por «noll! {
A maioria dos Estados nio

arrecada tanto, tendo multl«

pios encargos.
Torna-se imperiosa uma tal

4ue reduza para 10% ou a*4

no» a sangria. i
Na Câmara dos Deputá-los t

<i foi apresentado um proj»t3
res»e sentido. "

Nenhum hlpódromo no munda
rexa com 20 % as apostas.

Nos Citados Unidos e na In-
cl aterra a porcentagem é 4a
4 % a S %. Na Argentina 4
de 8 % e no Uruguai de T %J

Argumentar-se com a melho-

da raca cavalar para o ser-
riço de guerra é pueril.

A cavalaria dia a dia estt
<endo motomecanlzada. aconte.
°ndo que o Jockey em oada
'flue, para que seja purificado
sangue do» pangarés e rr.an-

' n-largas indlgenapt
Rio. 17-2-84
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