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"Diário
Frase do General Dutra ao
Carioca" na Homologação do Acordo

O Acordo

interpartidário

vi*

/s)

J. E. DE MACEDO SOARES

mÊÊ

A SOLENIDADE DE ONTEM NO CATETE —
IMPORTANTES DISCURSOS DO PRESIDENTE
DA REPUBLICA E DOS SRS. JOSÉ AMÉRICO.
NEREU RAMOS E ARTUR BERNARDES

O acordo in.erpar.idar.o, ontem
Numa cerimonia austera e simples, como conv.nha, o açorassinado soienemenfe, tem como prin<!o da UDN. PSD o PR foi ontem ás 18 horas, homologado oficipal finalidade assentai a base parcialm.nte, no Palácio do Catele.
Presentes todos os rnlniítros de Estado «s as figuras de maior
lamentar da política do governo, isto
Presidente Dutra
es-prérsãò do cada um dos trís partidos, alem das altas autori- .
é, iacultar, mediante, leal cooperação.
-~¦
¦*¦—
(•¦ "aiIes ao Executivo e do Le-"^
Sfjf légisJa.iva. a obra poli.ica o adminis.
.is.attvo, o movira-entò dc contrativa que o sr. presidente da Repúcordíà na política nacional che•-ou ao termo em
solenidade
^—— •r/__v blica tem em vista, não somente para
íol
*uja significacio histórica
e
legal,
i eaciima.ar no país o regime
do com
Importância
na
medida
os
fianJttWm^fkí MÊl democráíico como para lhe resolver
promissó assumido, sob a
„
economi.
sociais,
da
Magistrado
«•a
Supremo
do
qrandès problemas
proíundas
de.'USOS
Nação.
POlltlCOS
:os e financeiros, que
em
assinalaram
Conforme
sordens externas e infernas tornaram
reüs discursos os lideres aliados,
0 Sent.do da Partici
íc-se a trégua política para o
oremeníes.
e debate dos graves prona
estudo
difícil
móis
Não podemos ocu_.ar que o papel
paçâo do PSD no
ternas que assoberbam o pais.
dos
par».
Compreendendo a gravidade
.aecução do acordo é o que toca as direções
Acordo, Através do
nos In.
situação; os políticos estenda
Nas
compreensíveis
paixões,
dos contratantes.
vocaas mãos para que as difiem-se
Nerc.
Sr.
natural
do
Discurso
ieresses humanos desses partidos com a
do povo não sofram
flctíldados
a
obstáculos
os
cão da pugna — é que encontraremos
Ramos
as cons-aiisncir.*; «le uma luta
o verc-leril, dc oposição pela oposireduzir para que se estreite e afine, na foierancia,
¦•ao
dó s
o
discurso
o
seguinte'
Foi
coJaboração.
de
espirito
üadeiro
Essa á síntese das principais i
Nereu llamoí; .
"A íepresentaíão propo.a:larações constante.* «los «lis- [
Se o'presidente Bernardes e o senador /osé Amerl1 •iir.-.os que publicamos â parte,
cor- donai íol, no Bra-i), porlianu
co ambos sensibilizados pela nobre inteligência e
Trouxe?
i nesta pagina.
democrática.
credores
conquista
são
a,
Mangabeií
aura do governador Otávio
a na sua rutila bandeira de vi-ie• Vice-presidente Nereu Ramos
A FHASE DO PRESIDENTE
e
desprendimento
patriotismo toria. a Insurreição nacional
do respeito publico pelo
Era visível a satisfação do predo acordo — o sr. Ne. trinta, a qual, por mais qúe a tenção discriminada das unida- sidente
Dutra.
que revelaram nas negociações
in
•íialsinen-,
in.".runu-ntos
e
des
novos
deu rumos
partidárias^
na sua
¦
todos os presentes asQu.-!Se
reu Ramos merece especial anotação porque,
indispensáveis
e
eubstitüivèis
mèijioroá á vida política do pai'
o
'«?.foi
a nota de alegria que
sinaiaram
majoritário,
do
vida democrática da nação, por
partido
que. só então, começou de
peculiar situação de chefe
marcava sua fisionomia, de rc?dc
•ei''~C.es
so
os
renúncia.
livres
prograde
pa-tidos
espirito
que
vfrd-ideiramcnte
to, sempre retraída e modesta
que mais cedeu, com esclarecido
A experiência dos povo. quc ma-i definido», com organizaçãf
con.
ficções
e
atritos
Esta observação encontrou <*v.
esses
eflaiente
realizam
di
c'plina,
di--.e
verdade
Tambem é
que
de longa data adotam esse
"transiu.'•*-re_sâo,
em con- cdtido sistema eleitoral, e a r snto a neOc--_saria
quando, ao nos apro
•:imarmos, ouvimos do
sistem mais em ilusões de amor próprio do que
presiindlviduaU
niação
das
vohtades
aflrobservação
nrura própria
cessões e desvantagens que se fizeram ou reconheceram mam
a tc?e dc úJolEídas cm vontade coletiva" dente Dutra a seguinte declara
ini'.udivelmcnte
rele çâo registrada pela repor!apem
as partes contratantes. Se a minoria udenista ou
que a representação proporclo Os interesses ãupéríòre- que sü Ao
se
entendimentos
de
DIÁRIO CARIOCA, a qual
esqes
vantagem
nós
entre
{-'limam
a
acordo
do
tornada
preceito
nal,
da
política
pi-Vicana fira
a
aconselham
traduz o que ficou rectisde
bem
os"
meamos
i-elcvo
que
tal
o
que
titueional,
con
estabilizar — a maioria pessedista lucra, na confusão re lhe íüjs dar. íraciona, frag- estagnação partidária no qu. '.rado linhas acima:
— Neste momento, sinto-me.
das águas, o esquecimento de suas responsabilidades rienta e divide a narão política tange ao ideali mo construtjr
de
animar as fprmaçiVe.s realmente, o presidente de toredevo
n.ais
numitanto
que
e
em
distante
mui
partidos,
poderiam
não
que
num passado
ro3os quanto mais abertas e lar po iticas dcniccraticas quo a so- dos os brasileiros.
DISCURSO EO PRESIDENTE
pente, ressurgir com azedume.
gas a» possib''idadcs legáh d« berania popular det"'niu.
os multi
Depois dos srs. Artur Bero Partido Socinl DemocraticSeja como ior, devemos reconhecer que, prevalecen. seu advtnto. E porqueoportunidn
eles
cria
para
plica.
"Do 8a
do o acordo no seu verdadeiro sentido, o país poderá 'es, se** nüo imperativos de en
(Conclui no 8* fc.lnal
(Conclui
£.ji*i;_j
esperar que o governo se torne mais homogêneo no sen- tcndin-entns ou acordos polit)
nos parlamento.*
tido político, guer dizer mais sensível a seus comoro. co-, sobretudo
para que 6o lhes nán gastem o.
coe.
disciplina,
de
formulas
são
missos partidários, que
«les^rrdicem as forças construsão e resDonsabilidade, pois. evidentemente escapam do t vas em lutas sem conteúdo p_
trlotico, de pura demagegia. dsen'ido do acordo interDarfidario as interferências perso. Irritante
períonr*"':-mo ou de in
nas
nalistas. frutos de preferencias pessoais, cultivadas
di"farcadas fina1 idades eleitoestufas da bajulação e das amizades domésticas.
rais.
De evidencia que esse» entenno.
Por outro lado,' os chefes e dirigentes partidários,
dlmentos, a que os devotoi df
denominam corajo.i
tadamente os que atuam nas casas legislativas, terão francesias
"coaMzões". náo
podem
de perder as cócegas de atitudes individualistas, apa- mente
o'vidar o imperativo da man'i
em
nas
decisões
aando os faróis, para se entrosarem
comvm, a que dão força a solidariedade e o numero.
O sr. general Gaspar Dutra, muito esclarecidamen.
te, lirnífpú, nas negociações do acordo, o entendimento
aos quatro partidos mais homogêneos nos seus propôs!,
tos, ideais e realizações. No seu discurso inaugura] da
Repúpolítica de apaziguamento, o sr. presidente da
blica manifestou desejo de ve-la extensiva ao plano es-

"Para Aperfeiçoar
as Instituições e

. lhar nalgum monte Ararat.
O resíduo de tudo quanto se diga na sinceridade
das intenções — é, portanto, que de hoje em diante o
sr. presidente da República está harmonizado e apoia.
do por uma forte maioria parlamentar a fim de resolver
eficaz e prontamente questões políticas, questões de ordem moral, questões econômicas e administrativas que
se instalaram na vida nacional como o mctta.pau do
Brasil.
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Proclama o Sr. J sé
Américo, Em Séu Disrmso.— 0 Maior TituIo Para Um Soldado:
o de Pacificador

Senador José Americe,

(TEXTO NA 8a r-AC-NA

"Servir à Nação
Com Espírito
de Sacrifício"

mWÊ:

0 Imperativo da Hora
Atual, Segundo o Discurso do Sr Artur
Bernardes — 0 PR Se
Antecipou ao Acordo

W&

_f\\

) -_£
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Foi o seguinte o discurso prommclado pelo deputado Artur
Bernarde?. presidente do Part*do Republicano:
— "Os dias dificeL-- que^ o
Brasil atravessa vim, ha muito, reclamando cuidados especiais dc seus filhos, sobretudo
de
por ser superior á-s forças
um governo limitado no tempo, a tarefa de recuperação moral. politlca. econômica, finan
celra e social, quc lhe pese sobre os ombros.
Náo seria possível á admlvennlstraçáo de V. Excia.
cer por si só, as dificuldades d<*_
x-re-senie. combatida ou' desàrriparada por outras forças, a que
a
tambem incumbe restaurar
normalidade na vida do pais.
Foi assim pensando que, tnvestida V. Excia. na dignidade
antes
de chefe da Nnçfio, e
mesmo de assumir as responsabilidades do Poder, o Partido
Republicano compreendeu a ne-

Ex-presidente

Mm

Bernarde»

cessldade de darmos tréguas ás
paixões, sopitarm«>s as tíiscor.lias e considerarmos finda uma
luta que tivera seu epílogo em
1 de dezembro de 1945.
Ele acreditava na screnidaie
c no espirito de^jusüça de V.
i.xcia., e nào tinha tambem du-.ida de que, no governo.
V.
Excla. havia de dar segurança
is "Confiava
pessoas e aos jdireitos.
ainda que V. Excla.
não estenderia seu poder sinSo
ate onde as leis lho consentlssem.
Mas nêo bastava isso. Havia
outra-; IntTcsses pátrios a resguardar, e foi então que, expondo-se a riscos de incomprecnsão, suspeitas e maledicen
cias, deliberou o chefe de mu
com
V.
avlstar-se
Dartido
Excia.• a quem mnnlle.t.oii 3
opinião de aue uma páçl-lcaçao que G.sarmasse os espiritos e reunisse as forças politlcas em um trabalho profícuo
á reconstrução nacional, seria
o melhor meio de íaciütar a
tarefa do governo.
Hoje, que isso se realiza, 6
oportuno que nos regozijemos
<Con.-!ut Ba S* f>^gt'niQ

Conduzindo a
Outra Guerra
Inevitavelmente
A Politica Exterior So"
vietica Acusada Per
Bevine PeiesEE. UU.
Perante a ONU

Apenas Cinco Votos
Menos Que os Dois
Terços Para a Recusa

O Congresso Nacional manteve ontem màis um veto do presidente da Republica, em sessio
realizada á, noite, no Palácio Tiradentes. De-ta vez tratou-se «n*
•.eto
parcial oposto ao projeto
que concede moiatoria- aos. pecuarttas, o qual derruba o arti
go Si. Compareceram 230 «ena
dores e deputados, votando 141
pela manutenção do citado ar
tigo e 79 pelo veto, n&o alcançr.ndo, assim, por S votos, a vo*
taçáo contraria __. dois terços
necessários para a »ua rejeiçá*.
mantendo-íe, assi», mais um
veto presidencial.
A DISCUSSÃO
O art. 34 vetado isenta de
responsabiladade os que, ante.
ou depois de 19 de dezembro do
134S. houvessem íraudado *a
a tias outorgadas _o_ credore*.
desde que, dentro d* um ano da
lei, ao restabelecimento. Contra
o*
o veto,
pronunciaram-se
Vels-sc*-.
deputados Domingo»
Gsüenr- Paranhos, Plteio Lem >»
(Concísí a» *-¦ pssins)

-¦¦

"V. Excia. Não é
Chefe de Partido,
é Chefe da Nação"

Mantido o
Outro Veto
do Presidente

tadual, envolvendo outras organizações partidárias.
Essas palavras, que se referem à qmbiencia da nova po.
iifíc-a, não significam que se deva transforma.la numa
arca de Noé à espera de baixarem as águas para enca.

Ji.-* 6.005

——¦- — ¦¦—"¦¦—

Leis aspectos da solenidade da homologação do acordo interpartidário ontem, no
Palácio do Catele, quando falavam o presidente Dutra e o senador José Américo.
Vêem,se ainda os srs. Artur Bernardes e Nereu K«raos

LONDRES, 22 (De
WlUiais. Hlggbntham, da United Press)
— O sr. Erncst Bevin acusou a
União Soviética de procurar estender o domínio comunisla a
toda a Europa ocidental e advertju que isto conduziria "incvitavelmente a outra guerra"..O
sr. Ernest Bevin — fez essa advertencla perante a Câmara dos
em ¦ discurso no qual
Um Enviado Com Carta àt Prego Para Entender-sé Apenas Com Gen- | Comuns,
tambem chamou a atenção da
União Soviética sobre as "grate dò PSD — 0 Caso Poli tico do Norte do Estado
ves conseqüências" de
"erro" soviético na qualGreO ministro da Justiça to- que importam em conduta to, sr. José Saboia, para des-- quer
cia.
A oração «Jo sr.
Bevin
te.
alegações,
relação
fazer
as
em
facciosa.
falsas
mou,
4 política
os debates sobre política
legrafou ao sr. Adroaldo iniciou
FALSAS ACUSAÇÕES
cearense, uma proviHenc.a.
exterior.
O caso é o seguinte. O che- Cesta, repondo as coisas em
que constitui a própria ne.
Em outro trecho de seu disgação do acordo int.-rpar.i_ ie r^-it-co pessedista da so. seuc termos verdadeiros: o curso, o ministro do Exterior
da
dario ontem íirmado: en- na, sr. Francisco Ponte, di. chefe
Grá Bretanha declarou Le*:'ua!local
goza
pessedista
viou, como seu jrepresentan- riglu ao ministro da Justiça de
"Dstou certo de
que a
plena liberdade para seus mente:
te, para investigar uma si. sucessivos te.egramafi ale- correligionários,
Câmara
dos
Comuns e o m- •havendo
tuação criada no norte do gando supostas violências até excessiva tolerância das do compreendem que se se «leEstado, elementos de sua sofridas das autoridades es- autoridades,
pois o dito sr. senvolve uma politica de do-

INTERVENÇÃO FACCIOSA DO MINISTRO DA
JUSTIÇA NA POLÍTICA ESTADUAL DO CEARÁ

confiança pessoal a quem, taduais por partidários seus.
entretanto, deu instruções O cheíe udenista, entretan.

(C-w-Jai x_ u •>-_..*$•*

(Conclui

•f ..,1

a* 4-

pajina'

»0 EXCESSO

de S2
Pelo

Cronista

Parlamentar

Ao tempo eni quo ainda não haviam cassado o, mar.da,to ao sr. João Ati.az_.iia_;, apretentou es;e lider sindical á consideração do pienavio úm requerimento em
que pedia a cònvnrnçf-O dos
ministros do Trabalho .e
E_.tei.on-s
Relações
das
para prestarem á Çárnéra
a
informações referentes
política sindical do Govercontinua a prelenno, que
'conciliar
a lecislacâo
der
_«_í*-^ _3^-6-Sp*» catad-.npvls.ta com o prlnÊÈL.V "¦*>¦. OH-* cipio cia liberdade sindiml
*™**m\.
-Wf"'.r- reconhecido pela Consti4
tuicão.
ANTECEDENTES

DIARiO CAPIOCA

Rip de Janeiro, Sexta-Feirâ, 23 de Janeiro de 1948
CÂMARA
SENADO

ÜE HABILIDADE

do DIÁRIO CARIOCA

ORDEM NAS QUESTÕES
O sr. Prado Kelly, oom
argumentação precisa e irrespondjvel. demonstrou «ue,.
na verdade, o requerimento
Amazonas, plenamente juslificado no quc diz respeito
á, convocação do sr. ministr«« do Trabalho, convidado
a prestar esclarecimentos sobttj atos do peu Ministério, é
inepto quanto aos esclarecimentos pedidos ao sr. mií nistro do Exterior, pois os acordos internadosobre organização
j nais firmados pelo _3rasil -no Brasil
sindical, só são execiulveis
por meios
De modo que a Câmara nada
} legislativo,.
lerla a ' perguntar, de íato, ao titular daquela
.
{_pasta.
Na;mesma ordem de idéias c com tgur.l segjiráliça de argumentação, o sr. Soares Filho
evidenciou que o Ministério do Trabalho conlinua a exercilar a legislação fascista, embora
Incompatível com a ConStituiçiLo de. 19-J6 e, como tal, tenf' muito quc esclarecer á Câmara.
Ao passo- que o sr. Raul Fernandes não Uni
náciá com o_: sindicatos-,'náo in tor vem nem pode intervir nos mesmos, em suma, embora fluininense, não mora cm Niterói.
O sr. Pedro Pomar eiilendia que o ministro do Exterior deveria esclarecer a atitude de
algumas representações do Brasil no exterior,
que diz prestarem'in.formações menos exatas
.sobre o que se passa no país. . .Mas — lembrou
muito, bem-o sr. Prado Kelly --'lato sò podori» per objeto de outra convocação o outro requerimento.
O ESPIRITO. A HABILIDADE. O ACORDO
Assim esclarecido completamente o esso do
requerimento Amazonas, o sr. Olinto da Fonseca n&o poderia insistir sem espirilo dc... ca
E não foi oulro o que se
pricho. digamos.
encarnou em seu corpo, foi esse uvesmo, imbati vel e Impenetrável pela argumentação inaiy
rigorosa. Auxiliado uo seu propósito, pelo lider
Acurcio Torres, irnpóssivçj náo ver ny qtitude
r'o 'iinpdium" em transe uma pentiena manobra politica, mas tão pequena, mesmo, que chega a ler graça.
O raciocínio,deve ler sitio o üegiiinte: -Eles
nfio querem a convocação do Raul?
Pois vamos pedi-la.
Ou r «invocamos os dois min iatro_, t,u nenhum". Vai nisso; rvidentei.i.nle. a
suposição errônea de o.ue é feio para um mini.-.tro ser convocado á Camiira c que por isso estivessem aflitos os udenistas com a convocação
do sr. Raul Fernandes. As \erdaiieiras razões,
tão francamente cxuosLa-, pelo sr. .Prado Ki-il.',
pelo sr. Soares Filho, pelo sr. Hermes Lima.
essas não entram ria cabeça de certos políticos
hábeis
demais paia cn_end_-l_s.'
Por Isío.
quando se volou, sem numero, o requerimento
Hermes Lima — para a votação por partes do
requerimento Aniazorias — o PSD, coeso, \oiou
cou tra.
Momentos depois, com silenidade. assinouse o acordo lnterpartidarlo no Palácio do Cateto.

Urgência Para
Ajuda de Custo
i ,i . i jjn_t—mmmnm»m^*~ -'

Cs sr3. senadores aprovaram
a urgência para a votação do
credito' necessário ao pagamciil,q da ajuda de custas durante
u período de convocação exEssa pressa nâo
traordinaria.
Qs
fica bem ao Parlamento.
srs. congressistas sabem que a
convocação ainda não produ-iu
dormifrijlos. pois continuam
as
tando ua comissão especiul
leis con. pi en.en tares da constltu_yi.ii, O requerimento de urB-ncla-é. injustificável, portanto.
ORDEM DO DIA
A OrOem- do Dia da sessão de
«iiitem constava dc dois Itens,
apenas.
Um deles foi aprova•1o: o projeto n. 2, dc 1948, que
dá nova redação ao parágrafo
tintco «|o artigo _!.' ua Lcl n.
140. dc novembro de 194".. Esta
«.- a segunda discussão da materia. Trata-se de mudar para
"Republica
•'Brasil" os
diferes
dog E^lados Unidos do Brasil"
dez,
(jrp.vudfis cm moedas de
vinte e cinqüenta cenlavos.
Voltou ás comissões a Proposl«;âo n. 197. que concede vantasens aos militares que particlparam de operações de gueri_v.

FERE-SE EM PLENÁRIO 0 DEBATE EM TORNO
DO PROJETO DE REFORMA DOS MILITARES

A Próposiçio Voltou á Comissão de Justiça — Quantos Funcicnar.es
Ha o» Câmara ? — Nâo Chegcu a Ser Votado 0 Requerimento Coiv
—
vocando os Ministros do Trabalho e das Relações Exteriores tai.i&em ao-

oheco d» oiivira,
bre o projeto. Encerrada a HsAConso 3olicit_o sr.
E para Justificar pprque cus>á3.
o processo seja devolvido *
que
o
era, contrario, pronunciou
Cüinissálo de Jus-i<?a. que ,jroseguinte discurso:
uma reunião çoiijunmoveria
não
pude
— Infelizmente
de Seguran«.a Ni..«>a
com
ta
acompanhar, desde o inicio. na), a. fim de qu.e sejam «í.eo debate estabelecido, em lhor esumiiiados os aflii^toa
plenário em torno do projeto processuais do projeto, pois ju»
claro iejaiu
que manda afastar d*# í01" 0 debata tornou
Aprovaarmadas ojj oficiuls quc bastante defeituosos.
çajj
Pi\aa Ao anteontem sobre o assunlo, o sr.
tenham idéias comunistas. do o requerimento, o pre-HcnHermes' _-ima insistira na convocação do sr.
Tendo, entretanto, defendi- le anunciou a votução do rcMorgan _'e Figueiredo, ao mesmo tempo que
do na Comissão de Seguran. querimento solicitando a ore'
r.roMrara a desnecessidade de se manter o peVa Nacional o projeto, ou _eii<Ta, ua '.-.ii.u'3, d_ps miniREm i.r«>dido qüaii o ao sr. Raul Fernandes.
melhor, o substitutivo Afon- tro3 do Traballio e d_w Keia.oen
nica de a\ tem mencionamos as tentativas' do
bo AruixQS, Julguei de «»cu Exteriore-t para prestar tufo-f6r. Acurei, l'e Torres no sentido de demover o
dever prestar i Casa Lgefo •naçõe. -obro a política, tind.-.-.
socialista de Mia insistência qúaiirepresenta-*,
r.ão mala sd- oa1 do Sra-ll. Pela ordem, in- .
anaMorvan,
do
sr.
esclarecimento,
i.ei.imei.to
to ao co%riR_
que
sobre a daga o et. OUnto Fonseca «*•.
mas
rentemerite o lider da maioria não estava quobre o projeto,
e :ec|ueriiu .r.Uk
emenda Buelides PiguelcedQ- lis pr.iPocl(;ô«9 ex-deputados
rondo extoli. aos srs. deputados».
cutirinado-i
ylo.
experimentados
A dls.fis ão a respeito parecia, entretanto,
Em £'_:_uM-i 6 ehiímadu o depu- Os temores
encerrada _;«.•*. a resistoncia d<_. sr. Hermes Lialgum, representantes munistas ainda, subsistem, e tè.n
tado amazonense. _r. V.ivaldo por
essa lei curso noj-nwi na Caaúra. B^sma, atitude W_? vista da qual o sr. Acurclo TorLima, que eucamUüu ô Mc.u da Nação, de que
res- assumira o'.c.compromisso de trazer o niiuma iqüicuçáo Uu* cfgulnleu ler
para. poii.deudo. o prcsidetHe dij quo«*
possa ser aproveitada outra,
nutro ao deU4
nào tem duvida em afirmai
mo.;
ou
estimular,
por
"Indico
DíI-^ji*
.alidadc d.03 mesniii_r.
q_u> o prcaldeut* da pavn servir a
perseguições disso,
QL^ÜSTAü Dty ORDEM
o deputado do ''oU.
Comissão do Plauo de Valurtz*dia
não
W.
e
políticas,
pessoais
-!• Minas que aprovaria o reçao Econômica da Aniaioina, co- senta
nas tradições das U°atentem, nor«\ n, dep<>i/; da demorada dlscusconta
ao
não
tenha
in,,
preslado
queriuienU» se estender ao (hlsao da lei de r% forma dos militares — afihnl
Tribunal de Couta.., de um mi- sas forças armadasnistro d.i.-« Relações EstertoVtn
«M
SUA
issão
r»"".»-'a
de
jiistl-.a,
á;
Co^
devolvida
O PROBLEMA
lliáo de, cruzeiros, que. requisitou
mas não apenas ao titula, rtiv
¦ mento do sr. Aíoi.so
REALIDADE
despesas dc*-ii Çuml*_._,o
para
pasta do Trabalho, cotno o qu"
Arínos — o sr. Olinto
Diz, mals adiante,- não ria
até o dia 15 dc Janeiro corrente.
o sr. Hermes Lima. Cüiida
Fonseca
levantou
prazo legal para. as prestações acreditar haver n0 Exercito tra a vinda du sr. RaU_' Ter
uma questão de urdem,
de coiitau dos dinheiros publ! oficiais que ae prestem ao
lider d:-,
nandes fala. alem do
inocente á. primeira viscos, faça esta prc*u.çft« dé coo- Infame
de perseguido- minoria, o sr. Prado -&U$ o
papei
Ia. Perguntava o deputas ao plcnarl,, da Câmara, jun
propr:.os colegas. deputado Soares Fr.ho frisou
indo mineiro se os prulaudo lodo» O», comprovam-^ res de seus
ainda,
Adianta,
que aquele? que o ministro das Rp!n«:õss Exc requerimentos
Jstos
parcelados das «jcspe.as, dc!«-''
«eus temo. Uriorcs a respeito do q-le «>'*'"
manifestam
dos cx-deputados comuimpui
que
as
respectivas,
constando
- si.*;".!. l-:>.
O
«Í-.
C«.iirr''.
pr-.j|«l.,iie
de enfren- o requvrimcito. aomenic poc-tf
fogem
Casa
res
.listas
á
continuam
em
íanclaJ, o fim a quo íoram dei. 'tar
cU.n;l «Ir Cuiii,_,Òío *r. Ju;'|«. D-uüt.
andamento, ou se caí"eo problema om sua rea. -ia afirmai' o qu» t«idos là >*lin_i(_a_ c as pasto*, que us ri-»
il. «lliviira. rcc-bni di línvernador
cem de ser adotados «.
cuberam. sendo recolhido Im'* Ildnde: declarar,
perante- a i.sm. qu« o Brasil tem cornai. cc lílii-t Ui-iais.
Bi. Milton t,:-"1"1—
i.]-'_r;ii«_i:
dlatamentc
Nação,
_c Jui. miusc-s quo dewhj ser respeio
s'_ruini_
perfilhados por mil ms,
P"».
0 ^aldo 4 suçftli com- Câmara e a
" Fui p.-r_i "o» motivo
de çr»ni|e potente da Secretaria Geral de_w
para !}odcrem reviver.
q_i nao íado?. subretudn por Q-ie dei-i1".*
Incompatível,,
gani
o sen dsfuiso ».' A.so.
conforto
ta Câmara dos Deputadou, p:«r.« com as forças
Porque, resolvida quc fosse a dúvida pela searmadas 03 rom da vontade do po\o br«i5i
Ja
cl.-iC.5o fomei ¦ciiil d" Rio «le
uma legal e pusteriur atilica
punda e ultima das vluçôes indicadas, o sr.
uri-o »«i.iíe
o
oficiais que servem ao mes* luíro. ekprassà na CarU Maí"
plano de RecÜP*
Olinto da Fonseca perfilhar..-, o requerimento
ç6o".
du>
r.ii-iio Itcíjnomica «lo «rO\ eino m> ¦
Ao miiistro
mo tempo ao Brasil, sem es- na i_e 1918.
-.
S«">
Vrnbo Herjdeccr
utiro
Amazonas; na parle ii.ierct.-e ao comparecicompete espii
oue
TrabaH.u
é
PUNCIONAHIü.,.
QUANTOS
suas
preferencias
conder
de
«.cito
|iiT5LÍfflo_;i «o|aloraeSu
mento do sr. Raul Fei\_-u.cfe3.
HA' NA CÂMARA?
grande ;a_r por que decorrld-) um in>
também por uma
«IU'.- r'.a pio.surtliri para nos »-S_.
'rur-T
••
<Íe
huu Cá .
n oünírlliiiirün
Peln, ordem pode o _x. Se^a- nação
cxpausionlsta
que. da pratica da ConstituiçãoO sr. Samuel Duarte .*p.ou! peia primeira soveileii-ia e «le seu patrioll.nio".
das Viana uma providencia i>_r„ nesta hora. anna um bote de «aa execução, .stainoe lindt,
luçáo.
Os requerimentos, c projetos formulai um projeto c o deputado Afonso contra os destinos da demo- no tocaut» a organização -in
dos pelos representantes o^nunistas enquanto
dical, coiv lir.*n'"'i<;ôes cons ãriW
j1 de Cair Valho indaga, utravis Ue cfacia do mundo. Contlnu.
ceputados, coutinuam a transitar no.-malinenindicação á Me_a, quais os fun- ando. declara:
tes na vida dos sindicatos, ibeile pela. Câmara. Em face cá., solução critériocionarios públicos tuderui8 quc
— A tese por nó3 defendi, rad-. assim- de-_.es principio*
t;a da Mesa, o sr. Hermes £ ima declarou que
estfio servindo na Câmara poi
que a Cotititut.ào Ins.ltuiu «_c
pediria a votação do rcquei*. a.cuto por parles
requisição; quem fea as requist- da era a da Impossibilidade m_ lei uo pais.
E ai«nt'ia:
e por minL-térios.
yótiS e para que. Indaga t__.m_K.-ri de, ao mesmo tempo, servir
— Vcriíicaiiios. portanto qu*
quais 00 funcionários ausentei. um oficial das forças arma- nio ha nem seauor o qüe o- rna Câmara, dc _uas fuiiçfcs <* das a dois senhores, a duas
não lia materU eobre
pátrias, a duas convicções, EunU.r,
Ü coiitra--aimiraute medi- lambem, qual o íiumer.. do p*»-] ¦*""'—
nt-,.
discorrer,
«om o »r.
que
—•**--•«-,-''
¦,-,w"
co Nelson dc Barros Vascon. soai que servo á Câmara, cníre Cabe a cada oficial decidir nistro daa Relações Ç-tt'rl_ic^_,";;
celos d.retor geral de Saude mcnsatiitas'/ ciiai i_ta« e contra-1 diante do dilema: du servir,
' com honestidade, á sua paUM INCIDENTE
! Naval, declara que são os se. ta«."os.
_vilI_.lTAn.Eft'
DOS
REFORMA
A
suas
então
seguir
trla,
ou
Enfim, ô anunciada a votaj gulntes os cursos que podem
E' logo ilcpols anunciada ai convicções políticas e abanaos oficiais
ser permitidos
do requerimento, com um
do I>!a, sendo aprovada j donar o convívio de seus co. ç«\o
l-irn»
cio sr. Hermes
da Armada, no corrente ano, Ordem
ad«?ndo
imediatamente uma licença ok- lesas,
as
forens
armadas
minlstru
do
pois
•
vinda
de acordo com as Instruções ra
excluindo
n deputado Antônio Maria
Coü." aconteceu "o -ia anterior,
dos oa lmpoüiõ» e uiay. estaduais
eminentemente naclu- das Relações Exteriores.
ReuraeUii
uo ¦ n.ullicii>io de
Ânsia
para os Cursos dos Oficiais Mafra. Votadn? algumas profe- são
n A__eiublóia icu|ir-ou.. o"ttm. Uua_;
"So
O n.u.._cipai-_
de
o
teneno
dos Rel_.
lote
ApiO.ada.
vcnais.
I«'di.::r_.
Arda
Saude
de
adendo,
Corpo
seu
pede
o
o
A
_-sBõet; consectitíras.
leltado
rencla_i, entra em deliberação
pnnieiia.
«ioadv, pe)u Prefeitura dc Nileroi
_
t,u ser indo »u üçvertia do
Estado > mada. sendo unia matricula
Pede, cm seguida, a rejel- rificaçâo. não havendo numero,
o-las
>.: p.-esi«_i<i_i- pelo ar. Al-.__l.-_.
«obre
refor
a
dispondo
AssociacSo riup,i.i_nr.sc j_.
J.nu.
projeto
conveniência
di* enviar 4 Aigeni,
dc Olj.elra. [jjia.
presidente efeti.
«..-laS. -um parecer contrário
da
lilèiít
o- ante.projeto rctU'anrlo
para cada curso, a saber: ina dns militares que peileiice» ção da emenda. Sucedendo- ficando ass'.n a votaçÃo üo reso.
qüe «leu it-jeio acs :;aua]_io_ ús
i":<j.nls-ão de l''inanea'j. O projeto
do
firtjiro
p.eçeltu
1:17 da Con-ti.
Curso de Aplicação do Insti. rem. forem filiados oU propi.- b na tribuna, falou o _epu- querimento mals uma vea amali. 1J Uor__.
(Oi' apro>_«JO en. 1» di__U_s_io.
• U:';5-) do Estado. Aprijvatía.
A -..a. dabcsiao «iutcriür foj ui»«o.
tuto Osvaldo Cru'i. Dermatu- guem as doutrinas de asaools tado Afonso Arinos, que cu. da. Faltava pouco paru ternulnd'.cac_K)
O rcsio da ordcin- do dia
suRTi-rindo
"O
io Vodcl
\__l:i. e.n coTiceO'--. constando
n.ic
logia. ürinlniologla, Oto-ri- ções ou partidos po'.iticoi_ que U- meça por lastimar quc o nar a ticsvüo. iii__ o deputac:o
L.ecuf.ivo
corniviei-iidiii ainda al.unfi piujtiou C0nstrtiç50 do edifício
liieuüaucia
dc
Cípctijei-ie.
UH12
']'isiologia, niiatti KÍdo impedidiiji de íuncio- projeto tenha
entrado em
uo.laringolúgiii,
o
-uiicjcinsmnii-)
uiii
U.-ra
Pcrea pediu a pautde uin lios.
«le
pui e _tr votgiíj por talu
to-, ci-uaitor. eiicaiiiinliji-do U"' pru.
Daí legTilmentc. Vários depu- discussão e votação sem que Leopoldo
ulial
«.a
cidade
_.numero «_i \ irtúde
Uio
liouitu.
de terem ge
Urologia. Clinica medica ti tildes
jeto ü«.' lcl que ocrlllite o Pat'«>.
coiiio presidente Oa
vra
para,
falaram a respeito, sendo se tivesse
Aprovada. Imlii-üçio sii-ferindo
ao
retirado vários deputados.
Ilicücò dc cratifieucOee dé represen-,
preliminarmente Comis_5o do Plano d-* Valor.Clinica cirúrgica.
o primeiro o sr. Pedro Pomar
eoverno .io listado, a construção «le
A .c_s_o loi levantada As 18.4}
tacio aos s_rvl<loies cora cicrcjcio
defendê.lo. -;açâo do Amazonas, ler a -•*para
urna
rsti__tcUi ii_-aiiil.j Juroniièrliri «
liOras.
nu Secrct-Uria Uo Uu\ciuo.
Os requerimentos deverão Seguiu-se na tribuna O repru- preparado
lastimando
também
que tal gulntc declaração, respondendo
_3_Ai.ÍO__ VjOS FLNCIO.
sr
Kucli'le?«
carioca,
ser-encaminhados á Direto, sentahtc
JIAUIO..
se tenha d^do na ausência ao sr. Vivaldo Lima:
a
su«_
defendendo
Figueiredo,
ate
ria de Saude Naval
3U
u sr. Oscar l^onieca
o yiiiriclemenda que dispõe náo £" dei- da bancada comunista, con*
"A lei u. 13. de 2 dc Jaro JeyiiláUÒ a fa.el' u_o da Pala-i;»'
dias depois dessa publicação ..e
á autoridade adniinistrntJvs tra cuja extinção de mar.daa
oe
Uu hura du expediente, voltou
desde que obetdeçani á reco. n aibitrio de escolher
nelro do ano findo, anexo -W.
.eterlr oo apdo feito anterior_t_«M-tei
Juizfe-s tos se
pois pre- Mtnist.Tio da Viação e Obras
mendaçâo da letra "S" do mandando que seja adotada a feriria pronunciam,
rui sentido Ue n,üc bc.
iiü <.over.no;
multo mais ter a oca.
_diau!adaroen'e aa d'.a.
Boletim n. 10, de 7-1I1.94U.
..««_ uaKas
Conslunaçào \'I1 —
norma do processual militar, que sião de discutir os objetivos Publicas,
«jue viajam
i iua _o_ funcit»iario_
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incluiu a ver.
é
o
.orteio
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O ialerjor.
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Mostrou _ '¦ ant-iseill «Ia tr".\_l! •
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Ias
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médicos ficarão obnprojeto com aqueles cx.
"lede .lustiçn E*pecial, convocados colegas.
a sou ver. melhor _íteii.
Ü-í. quc.
milliõ*s
cruzeiros*
de
para
t<.i.
dtria aos i-U8rew_s daqueles
Voltou a reunir-se ontem nanças. Terminando as su«s gados ao cumprimento das para os casos militare*. So leivantamentos, cstud.is. projeto»
UM PROBLEMA
vjdòrca.
a Comissão de Finanças, sob considerações, o sr, Vaide. instruções cm vigor sobre Ih. pois. seja aprovada a cmeu- COMPLETAMENTE
e quaisquer despesas com pesOKDEli DO DIA
DISTINTO
relatórios,
fre.
atestados
de
da quo manda sejam os Juizes
a presidência do sr. Sousa mar requereu que uqueia
soai,
material e transjxirtes Utt_Ci ordem do dia forani sol^-d.a
'-ortea-dos.
D-poLs de expor como nasceu
em vez dc escolhidos
Costa,
tendo
aprovado 4 proposição tivesse o neces* quencia e provas de apro.
cestarios ao plano de valoriza.c_ _c_uji.tes projetos de 1-i: Proje.
veitamento,
.lumci
o
do
sr.
sem
__u
substitutivo,
autoridade.
O
"-52.
disse
uJiic
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prejuízo
emendas sugeridas ao pro. surlo iindomenlo,
criando U'« G.nasio lC».
io n.
tendo o serviço,
econômica da Amazônia".
sob pena* de cance. Magalliâe». por «ua \ez, foi <S>n- a orientarão que seguiu
a«> çao"Desse
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íí
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seu
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o
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respectivo
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cebeu
a
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Parlcwicntur,
Cio.
—
Ao m*u ver, o probf.ina
A primeira emenda é do sr. denclas nesse scnfdo.
Aprovado, ern S» discus_;5o. *..
por autorização do »r
presl— e tol este
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•JÕJ.
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(_Pl.eÇ'0
instituindo
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o
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aludidos íinsi '<um
em Ua di__ut>.
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I». ;|U2
autori-ando o Uopercentageai dos escrivães
tão.
1.000
00000
milhão ce
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no
meu
salão
Palaeiu
nobre
No
do
compl*
parecer
um
\ci-:o do l.sl-do a conceder
da Fazenda Publica. O rela- Tiradentes reuniu-se ontem,
cruzeiros); -da qual apenas um?',
tam-iite distinto úo problema
U--11Í0 de Cr$ anO.OÜo.OO ti KmSr- DOl°vrM^e ¦ ™* » Presidência d0 sr. Josft
da adesão do politico __ d«-terparcela -foi dc. pendida,-'-Ha torI.ida. Aprov;:do .tni U* discussão.
Â°I^À;íT2Sw'
-TluinlnipSe
Andrade,
opinou no seiit do ¦ JoffU a ComIss&0°de obras
ma da rubrica citada com a
...càa Lòucacional
".om
minado
ideologia.
Concordo
--.-_——— - —
cÒuíe«l<a»çlO 6 l'Uiid.:..-:io
N.
o'J3.
oa fixaça^_des^_._pÊi_«__uit&--^-^-^-r^^
-¥.—a_:.iã.. •"_£¦.—--s-epyí-^<_.o_-_i_ed-__!..
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_____§_______
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parlament.-ire* aa
ura.
"cri.
isen.
enviaua»
são
ltedeliior.
presentes
do
Aleijo
Cislo
áa mercadorias que
_<r%"o que"fo) apro. Galeno
-rem
-P.reiru uma representação ao Senado
Paiwar. qu« !>eria Uma vioen- Extremo-Noite, em junr-õTjumõ_;-_;-S_-rcr-_:c—11 a.nami_5&0 «le
ainda
Paranhos,
Diz.
do
fora
país.
um'i
de
para
elaburaçáo
a
solicitando
"Imer.vivOs" na aquivado. A segtnida emenda, do
V.uprit-.de
Mendes. Melo Braga, Vielru lei quc autoriíasse aquele Estado quc nâo Considera o Imposto em cia. incompatlvul com o _spir t-o do ano passado.
tiv-ao ir um iu.o.cl 00 íuun.cipio de
sr. Raul Barbosa, que a CoRezende,
Cordeiro
Ml. a cobrar, pelo prazo de 5 ano3 apreço uliti-economico de vez. « a :eira da nossa Cana Mae
de
A aplicação da men.ionaaa
t-ÜO r.'deli..
missão aceitou, foi a aue tíe. randu, Regts Pacheco,de
Mér*
imposto de espurtaçào, ate o quo recai o mesmo sobre a ri- na. tentar impedir que qual_oma terá
de ser apreciaoa,
OüTílA SE3SIO
termina a distribuição da cio
"ad
valorem" queza da produçáo. Considei-a yucr i.l<i_d4.i professe, s«ir« r*- na forma regular
Teixeira e Carlos Pinto, máximo de 10%
oídevn
uoncluida a votacã" da
e legal. n>.
nova
<-•>
Vara
anos
5
da
Fazenda
o
de
correr
.
uç_o
vioieuta,
o
todavia
Pu.
a
de
e_u_
prazo
havendo
_uf|„ oui.
e uão
dó dia.
deixando de comparecer o_ Nesse sentido à Comissão
devida oportunidade, pelos oKanos.
o
blica,
de
3
o
ma-lado,
de
uso
todos
du
Paluvia.
pie.
os íe'to_- que srs. Bastos Tavares. Sfiitípalo Justiça elaborou um projeto ae
aquela Ideologia.
Vou
preferindo
tt-jse ía/er
mai
ü.dente leu um requerimento sutis.
Acre-icenta que, _e o Estado «Io longe. _:itan«1o que 9 qua.quer gàos competente, ri;.'o priin.Usurgirem durante 6 meces V;dal, José Gaudenclo. Dolor lei.
convo
eiamento será
c:'itO Por vários deputados,
cóm.i <_. pu-_.do lícito
obi-ro da nn
Ontem, na reunião da Ü3ui!í- Ceará tem necessidade,
seguintes á ¦ sua criação, a de Andrade, l/luvlo Gomes.
professar e-"—
c:«ndo outra »e_sio
para ÜO '.ni"U-jtçaiusiiti.com
déficit
o
preecindivei
d.vulgaçto.
-fio
r>i
prova
de Finanças o assunto
U Ideologia dimtro du Ia.\ut dcooia.
íim de que possa haver Ferreira Lima, Duque da
«Je rio de 96 milhões, e a Constltm- lamento- uma ves eleito re
equidade na distribuição, a Mesquita. Ha venço numero dlssutido. O sr. Penreira
O reqUerlniento foi aprovado ic.
V.' preciso esclTccer, porKr.,
ção permite que o Senado ç«.nda
matéria,
como
Souza,
relator
cip
lõ.iü
v-v-.il-nuü.te a
t___í.o ás
pela lcgeiviu,
- guiarnieute
terceira, do sr. Diocleclo üu* e abertos cs trabalhos, foi emitiu
a
o
au
entender,
não hà lei especial tixauceda.
se
assim
que
favorável.
parecer
üurda,
» entendo
qualquer partioo;
arte, aue foi aprovada mando prazo para a pr staça<> «ic
da
A SEGUNDA SESSÃO
ata
Mario Ra- turizaçfio. é de parecer que a. m'_mo,
Em
a
discussfto.
o
sr.
e
aprovada
lida
quo a quauqiier d pu
da distribuir ao cartório do reunião anterior. O sr. pre- pio_ declarou que o assunta e aprove a medida pleiteada.
_V se?und_« sesião ua tarde -ni.
contas e a lei geral, i.to e,
taClo é licito prunuiic .-'r-se, _.:i
a pie.
ci-u.ee' ás 10.Uu horas, sob
mimeiro oficio, da Fazenda sldente
imo
de
ir
«.
o Código de Contabilidade Qt'
ande
relevância
que
distribuiu ao sr. Vi.
sr.
o
corno
com
a
prirocira. uu
da
representai)u
Segue-se
di
L.úcncia
a
qualidade
palavra
Publica os executivos refe. eira
»r. Álvaro de Oliveira.
de Rezende — Projeto tado. O sr.
U'<?r rvvo. contra a partiqipaça.. du Cnião, fixa o prazo de 31 cs
falou Salgado Pilho, que deciara
rentes » débitos para com as
presidente
fajou o sr. Vaa.
.To expediente
n. 1.137, de 1947, de autoria sobre o Projeto, fazendo dl. questão de ficar bem explicito pais em qualquer guerra ant-*.< lanciro. para prestação de c.-iv
st.
autarquias.
eoiicejos To:res. examln.iiulo a
t-s, lo per:oüo adicion-u.
de exportação ae leia a«r deciarad.-. » rrçsplíçcidn
dos srs. Abillo Fernandes «
do
tuac;.o a_tiO.pecuária d» tstado
¦*• -s- que o imposto
Por fim, a Comissão apro- outros, que determina medi. versas considerações a
refere ás mercadorias enviada* como díclarada pelo i'oiei ue1-io.
Nào tendo sido a'nda c-_g«.tavou a emenda do sr. Segadas das de amparo aos afrrlcul- peito da crisção de escolas ao estrangeiro. Diz que, embe- gisiativo. nos -ermois aa c>jh»- do esse
KVeriujEe _ »ituac_o da attricui.
peiodo, há peita......
agronomia.
autor
co
de
O
ia pareça um absurdu cm f*_< Utuiçâo.
Viana
o especialmente a
tura em fteral.
determinando ' que tores vlfmas de nraga do Projeto,
Mas. o a<-»uiiio ..«no com ntario do assunto, in
SUvu,
sr.
Pereira
da
Coas
dispositivo
expresso
da
de
condi.âc- devida do trabalhador ra.
nenhum
serventuário
bre o qual s. es___b.i.c«u a n«tde gafanhoto m^rátorio e di
lustificavei a?oa.i>r.-r.to, a mede inlsíria.
;al.
gue considerou
pediu a palavra titulçlo, que veda o ln.po3to In- nna divergência é preci^aaij-n
Justiça poderá receber mais outra., providencias.. Ò sr. presente,
o
nos que se in pire em p-opueov«.i)o no een.
n pel indo
rara
se
está
oOterustadual,
o
fe*
oara
qüe
defendê-lo,
o
que
de Cr$ 100.000.00. de custas Regls Pacheco, com a paia. longamente,
te. a incompatibilid'a«lV' funci-- sstos di-nancacios
tido de «ue fosse dado ao» homens
ao e.pu-iu.
o sr. P«"e'ra servando, na prática, e que está nar. a impossibilidade restrita
toda a proteciO p06S:vi_|
do campo
ou porcentagens, em um vra, apresentou voto em se*
sendo
criminosamente
cobrado
publico, e de mi fe. paia n^
Mendes solicitou vista d"
Por parte do Estado.
ao
exercício
da profissão uiili- gar gratuitamente
processo.
parado ao Projeto .515-47.48. nrojeto, o
ORDEM DO D'A
foi deferido. de Estad0 a Estado, bem comi. tar para participar,
â Comissa»,
na quan
Foram «)_ seguintes os tirojetos e
de nütorif tío sr. pereira da Km segtvda,queforam levanw. de município para município
Parlamentjr o sentido de .- sDurante
discussão
d"-}
.a
do
iu
ordem
dade
Qa
voudos.
dt
militai.
indic-içôtç
ativa, u«- pon-sabilitíade
O sr. Jo»e Américo pro..ôs (í*rtas
Car. . Silva, oue cria a Escoln Téc. dos os trabalhos em virtude
projeto emcs.urn po sr. Car
oue lhe pre^ae" '
dia:
ideologias políticas qu;
DESAPOlr0.S E IIEVÜLN i.rt
les Valdemar -discorreu ao- nica dé Agronomia de Ma- rfe serem chemados os depu. entretanto a redução do pra?» Impuiinam,
iue]uir
IJroieto n- <10. mandando
cuino
conseqüência
a
.
, •¦ ;
r.o lJl_no de Ohras para 1Ô48.
bre o projeto 1,73, quô trata naus;
lados ao recinto, orde se vo- para 3 anos, tendo a C>>m'sKão incvitawi, a al>-tenvao
OzcOOOOO doPptbH(_ pq o
' escfecmstrucíio da um pre«llo para «
gusr
adotado a proposta, contra o
da
distribuição.
dos
Hegis
Em
seu
voto.
o
sr.
lava matéria im^^rtante E- voto
K_col;« de Taboas. no município de
.Mal term-.n.ju a K- tura :t 5es:
relator, ne se ponto -!e do não a resistência foru«iJ * j
do
"Vellez.
ventes
Jur-jmentados c au. Pacheco manifestou.se favo- nnra constar, eu Cld
iíio ila.i l'"loret.
em uma í são foi suspensa
p_rticipa«:ã.« «iu pau
Ei.,
seguinda
vista.
aprovado
e
(.antinüur.irr.
rtendo
uni.
em
discussão
"-an.s»/iinen*Vs
Foi aprovada,
xlliares de cartórios'.'
vavelmente i. aptòvsçãb do .secretario, lavrei cstR. que o parecer do Sr. Ferreira dc- determinada gu-rra.
f-a
porem us dou
a
tndii-a.ã-j- substltur.va »pre.
a
estr/inhiu-b
ei
i-psunio
c&m
Projeto
qúe
.emenda substi. .«:erá af-^huicla pelo nr^siden. Souza com a mo-iilic.çáu aceiSERÁ RKESTUDADO
Senrad.i nela Comissão 'le Justiça,
trocarem «a saioros, l-P-íeveU-o
'te.
vo«,tasto
àLutlva
dc
to.
te,
çomltsáQi_eht-«iidcj
Jo.
depois
ç_e_'_Fll^a
»¦
jáhavia.^apresenseguida
1
que
de.^urovada.
projeto
em
_ ar.
pi- até revolver

ÊM\È
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ASSEMBLÉIA riUMIHENSE

No inicio da s«3saáo íoi .-pru.a
«j« um VMt_K cie louvor ao "Cyri'ei0 o,., No|tc" peia pa_»agoni di
seu aiiiversaiiu. Falou, enc.-iminhandu o mc-niu, u w. Va>
. .iv«.lu_í CiuSta, guu -auóáto'4 us
CwlUo
Serviço* daque.a íüiliu.
iiiimuiro oi'.c|or subiu á tr.bun.
<_t <r. lüra-tQ Oaertn^r, quc salieuiou a opurtuniúauu da indicaçáo cjo sr. Carlos Pinto nu
•«ii-iüu qo gojveruo promover domarches para ser mciuido ni-.compras do Plano Marshall j
vale _|o Brasih Em seguida faiou o sr. «Manoel Vilor, que a3rauece a interJcrencia ua ia. w
qo4 srs. debutados PL'lo andainento mais rapidu Uu projeto
quc libera os beos du_, t_udit«_-i
-,
uo eixo.
tisUiuAÇAü SOBllEwr.ESTA
ÇAO OE COÍi l'AS

Agradece o Governador Milton Campos ao
Sr. João Daudt de
Oliveira

Cursos de Especializaçâo Para Médicos do
Corpo dé Saude do
'
Exército

Duas Sessões Realizadas na Tarde de Ontem
Os Projetos Votados Nas Duas Or dens do Dia — Diárias dos Fun
cie__ari03
A S&iação Agro- Pecuária do Estado do Rio

TRA&ALHO NAS COMISSÕES

VOTADO O CAPITULO
DO BANCO CENTRAL

0 CEARÁ VAI COBRAR
IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO

l

l_ _._ ______b.

AS TRADIÇÕES DO EXER

çrro

. .,--, .... -.

DIÁRIO CARIOCA

Rio de Janeiro, Sexta-Feira, 23 de Janeiro de 1948

CURSO ÚNICO DE 7 ANOS E CURRÍCULO
FLEXÍVEL PARA O CURSO SECUNDÁRIO
¦

Novas Divergências Entre os
Diretores e a Comissão Oficial
MATÉRIAS DE LIVRE ESCOLHA NO 7.° ANO
— A OBRIGATORIEDADE DO LATIM
Luiz tanto para qusm
SAO PAULO, 22 (De
estuda em
Paulistano, enviado especial do cursos de grau
médio o enDIÁRIO CARIOCA) — O III «mo de uma dessas materi»-»,
Congresso Nacional de Estabe- não só porque hoje qualquci
leclmcntos Particulares de En- delas representa uma soma de
sino mais uma vez demonstrou interesse capaz de satisíaz-*r as
o conflito evidente entre a opl- necessidades da cultura media,
rtiáo «Jos educadores brasileiros como
aos educadores
e a Comissão oficial encarrega- cumpre porque
evitar a sobrecarga dos
da de preparar c. ante-projeto
da Lei de Diretrizes t Bases, re- currículos, por eles m'smos lhdo vocada como explicação para o
pudiando a atual divisão
curso secundário en. dois ciclos. fracasso do ensino que minisPela estrutura aprovada, os re- tram ao_ seus aiunos. Ma» «>
prcsentantes de todos os cole- ensino obrigatório do francês e.
glos do Brasil apoiaram a for- do inglês passou, foi aprovado,
mação de um curso uno, de 7 e outra Ungua — morta ou vianos, com um currículo flexível va — qu» tivesse a sua incluno qual a liberdade de escolha são no currículo defendida hade matérias aumente gradativa- veria de passar tamb m. fáoi*
mente até eliminar-se a obriga- litando a todos os brasileiros,
Assim, nos 4 pri- do Distrito Federal
torledade.
como d«
meiros anos, pesam mais as ma
Manhumlrim e do Guaporé, o
terias obrigatórias, de formação direito do mais tarde poder3_n
da cultura geral. Nos 5.° e 6.° confessar em 4 línguas
que não
anos predominam as matérias conhec'm nenhuma delas.
ainda
de livre escolha, mas
existem matérias obrigatórias. O MOMENTO EMOCIONANTE
No 7.° ano só se admitem maAo padre Artur Alonso coube
Essa estru- sagrar-se,
terias facultativas.
tambem, o maior oraa
arfacilitar
só
não
tura visa
dor deste Congresso, na sau«.a
ticulação com os cursos de nl- çáo que dirigiu á pro^ssora üo
vel superior como dar ao estu- rina Monteiro de Gouveia, tecvá nica de Educação do Ginásio
dante secundário, quo náo
cursar universidades, oportuni- P .dre Chico.
dade de especialização nas maTendo perdido a visão, essa
terias que julgue mais necessa- moça dedicou-se ao ensino Je
rias para a atividade a que pre- cegos. O plenário desconhecia a
tende se dedicar.
historia de como so forma-a _-.
FLEXIBILIDADE DOS CUR- sa professora de' ceguinhos, o
SOS
que se revc.ou em consequenc.a
Estabeleceu-se tambem como de um Incidente ocorrido na
principio aceito o de que io- oca i&j em que ela defendia sua
dos os cursos de grau médio de- j tc_e. E. í par da admiraçac
vem íom-var um perfeito sisie- j que causara a sua inteligência e
ma <_e vasos comunlcantes, ell- a clareza da sua expo-içao, todo
impedimentos o plenário sentiu o .nesmo totjué
mlnando-se os
hoje existentes para as transfe- de emoção, interpretado peiò
rencias de cursos profissionais padre Artur Alonso em um magpondo nlíi-o discurso, onde o parleipara os secundários e
fim aos privilégios do curso se- t0 domínio da língua poriugue-.
»a de que dispõe o piovinclal dos
cundario de só ele abrir todos os
caminhos para todas as profls- Jesuita. serviu-ihe. para que enPara tanto, em todos os contrasse as melhores palavra**
soes.
atrav.s das quais pudesse realtcursos se devem ensinar
as
zar a mais difícil das traa"mesmas matérias de formação,
a do .entimento em paiações:
'
alem das especificas de cada vras.
curso.
O organograma de auEXAMES DE ESTADO
torla do profosor Gama Lima
Filho, que publicamos ha tem
Será discutida uma tese sopos, serviu como documento es- bre o Exame de Estado. A maioelarecedor do plenário e a sua
de estabeleciria dos
aprovação foi unanime, saivo mentos dlretórcj
de ensino é contraria _
na determinação das matérias, essa forma da apüraçã0 de aproque sofreu duas alterações.
veitamento, o que, na ve*daci_
O LATIM
está de acordo com o seu ex
A obrigatoriedade do ensino tremado ardor »ia defesa da lido Latim foi objeto de acalo- herdade do ensino.
Aconte.e
rados debates. A grande maio- por.m, que hà muioria. Não
na do plenário, onde a prepon- unanimidade. O pruf
Hòmen»
derancia dos representantes ne Braga, de Curitiba, tem uma
e.tabeleclmentos de ensino ca- tese propciulo exame de Etauo
tólicos é avassaladura, apoiava no fim de cada ciclo Aprovado
cm- o desaparecimento dos ciclos, esUma
s obrigatoriedade.
rente menor, era pelo ensino sa formula não tem mais cabi
Entre estes, ape manto. Há que fazei uma adapfacultativo.
nas um sacerdote se pronunciou t..ção.
— sem duvida o que maior dcstique alcançou ne_;te Congres- IV CONGRESSO DO CKAT.A
no — batendo-se pela aceitação
A escolha da séJe do IV Condo que já _e resolvera em Be- tjreá o Já tem Sido obj.to de for
lo.. Horizonte.. Afinal, dividiu- te cabala. O veterano — posto
se a vitoria graças a uma pro- que Jovem — representante do
posiçüo muito hábil, dentro do Ceara. prol. Ari de Sá Cavai
um cantl, pleiteia
seu texto de compreensão
para o _eu E-ta¦tanto difícil para quem não es do a honra de hospedar os edutivesse multo atento a todas as cadores bra'ilciros em 195$. Pieipossibilidades de Interpretação teou em Belo Horizonte e per
deu para São Pauio, sendo-lhe
que ele envolvia.
Essa proposição, assinada pc- prometido que a conferência
los srs. Mario Porto, Anselmo preparatória seria no Ceará. Or
vai ias Impediram
Fascoal e Padre Alonso, acei- cunstaneias
ta como obrigatório o ensino que essa promessa fosse cum
de latim, que será ministrado prid3, 0 que assegurou um diliquido á. representara.»
curriculares. reito
em 9 unid.des
cearei.s. de levar para à Çèrá o
obrigaé
o
latim
Qur dizer:
Congresso Ma1- ainda: o Sintorlo e pode ser dado em 3 au- dicato do Ceará é o maif antigo
durante _ do Brasil e tem participado attIas por semana,
anos. Em que série será ensi- vãmente de todas as ubt^as reunado é que não se fixa. Nas nióes de educadores. Já se pode
4*>, 5* - 6* séries é que toda ad'antar, por tudo isso, que o
Claro que nao IV Congresso se realizará _m
gchtò "sperar
se obriga a cobrir as 9 uni- Fortaleza.
¦
¦
— ¦'
i i ¦¦ #
., i i i .
dade« em 3 anos. A posslDio
O Aniversário do Relidade de fazê-lo, colocando
que
latim no fim do curso, é "n&o
gimento Sampaio
constitui a vitoria dos
muito
com
Transcorreram
latinistas" e o primeiro passo
para o paulatino abandono do brilho as festividades comemode
seu ensino em caráter obriga- rativas do 39.° aniversário
Samdo
Regimento
fundação
não
patorio, num futuro que
paio, antigo 1.° Regimento de
rece multo r-moto.
levadas a efeito duInfantaria,
UMA FRASE
o dia dc ontem, no
rante
todo
Com e-se caso do latim Ba- seu
da Vila Militar. Des
quartel
embora
vez,
uma
nhou mais
de a alvorada até ás ultimas
Artur
vitoria, o paare
mei3
horas da tarde, varias solenidaAlonso, provincial dos Jesuitaf des cívicas e desportivas foram
o
e indiscutivelmente a primeira realizadas, de acordo com
emnora, programa organizado pelo seu
fijura do Congresso,
na própria discussão do t"mn comandante, coronel Antônio Jo.
Na sede
file houvesse declarado que em sé Coelho dos Reis.
havia flcaan do Regimento foram inauguraBelo Horizonte
"a maio- dos vários melhoramentos.
O
claro que nem sempre
nao aprova Regimento formou com todo o
ria do plenário
ao
seu efetivo em continência
quando cu sou contrario".
sede
Sua
Nacionai.
Pavilhão
O FRANCÊS
foi visitada por numerosas auA Inclus-o do francês como
toridades civis e militares que
matéria obrigatória, juntamen- apresentaram cumprimentos ao
constituiu
lnglcs,
t» com o
respectivo comandante, figuranoutro tema de agitação. Do um do entro elas os generais ZenoIndo se co ocaram os sen-imen- bio da Costa, Odilio Denis, Pautais que comerem exclusivma- Io de Figueiredo e Nicanor GuiO ministro
dc ao fr-ncés par- difusão da marães de Souza.
Canrobert
cultura. Do outro, a corrente da Guerra, general
o
que encontrou seu me--ior In- Pereira da Costa, felicitou
terprfte no professor Carlos comandante _ seus oficiais pela
Alberto Wernec-* . julga bas- P-ssagexa da data.
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INCÊNDIO DO 15.* R. I.
J. PESSOA. 22
(Asapress*
O general Adriano Mazza que
orienta 3 cemissão de inquérito
sobre o Incêndio do quartel do
15.• RI. concedeu paJpitant* entrevista á imprensa, declarando
que é de toda a conveniência
manter em sigilio. por *nq'ianto, o que s» tem feito e o que
se tem apurado em torno des"Sabemos
se fato.
que o sinistro foi obra d» terroristas
acrescentou o general Mazza
Mas não sab*mos se estes
sio comunlstas ou não.
Breveme-ats serão
conhecidos o*
resultados finais das investigaSerá um final novnlesçoes.
Co. Vai-se ter conhecimento de
fatos sensacionais, não so para
a Paraiba como para todo
_
Bra-.il".
O general Mazz.-i disse ainda
que a comissão já n.mou *" oatrada que a levará ao inteiro
esclarecimento do ccorrido mas
qu» está no entanto no coiáeÇo do caminho.
E frisou: "Muita* coisas umreveiauas
vão ser
previstas
Coisas imprevistas que devem
d«
_er divulgadas para lições
civismo".
O entrevistado afirmou contina.
cluir.do que o insultado
do Inquérito deverá «er divuido
gado cm todos Os recantos
Brasil e que, -•!. então, poderá
falar á reportagem sem r«*>-'ifa*.
TAPAS E TABEFES NA
PARANAENSE
ASSEMBLÉIA
CURITIBA, 22 í Asapre*"-»! Pela primeira vez. ao que ciede
mos em seus fatos, acaba
nn recinto da A»se verificar
sembléia Estadual uma ve-oa
deira cena de pugilato. Os laset»is teriam se passado da
o*
Durante
guinte maneira:
Ala-o
trabalhos, o deputado
lnSilva, do PTB, desejando
íorma<;ões. dlrigiu-s* ao 6fccr_.
larlo da Mesa, deputado v"atdemiro Pedroso do PSD, e qu»
O sr. Aldo Silva,
o atendeu.
porem, duvidou da informação
qu» obtivera. taxando o sr V .'demiro P-drcso de analfabeto
Este, revidou a ofensa com vlo
lento sapa logo respondido, enjaesa
-m seguida,
tr- ambos
abaixo, *m movimentada troca
Daco o Inopmado
de tabefes.
da cena os colegas somente pudederam intervir segundos
tiols, sendo os contendores s«
parados e prosseguindo os tra
.
.alhos.
VAI A S. PAUI.O O PRESIDENTE DA REPUBLICA
Deverá viajar, amanhã, par.São Paulo, o general Eurico D'itra, presidente da Repub-ica. O
chefe da Nação assistirá na ca
nital bandeirante, ás íestivid»des comemorativas da fundação
da cidade, regressando ao Rio
domingo.

EMPASTELADAS AS OI-TC-NAS DA "FOLHA POPULAR'

NATAL. 22 (Asapress) — K,l
empastelada. hoje, de madrugada. a oficina da "Folha Popular", que 6* edita nesta capitaA policia tornou conhecimento
do fato. fazendo, imediatamen
t. instaurar rigoroso Inquérito
para apurar responsabilidades.
"Asapress"
A reportagem da
apurou que .«ria havido, tam
bem, tentativa de incêndio, fehzmente frustrada.
A *-'Foiha Popular" é us. Jorcal de propriedad. <.«• «lemen, toe -o-auaist-j :oe«_*, tesâ« «vsl

O 1i'l*?-4T-(«rit'» atrn'u errindo
mu'tid..o A sede do Tribunr.t
s^ndo o*> Jornnlistas poítos e_ti
liberdade iís 1(5 horas.
Advopou o pedid-, o *r. Rtt:mundo Nonato ris-MsV-t? jurlirco dü At""'-''i**ção Rio Grandcns:de Imprense.
SOliJJE O PLEITO BAIANO
—
SALVADOR. .2 (Asaprt-S)
Embora '-lurn tfu-s mn_s . g-i-em
rcy isa.las
n
. ..missuo
revisom
d.is
ipü.UoSec dn oleiio re.lii-ilo
iníótc
t_t>Ui!o. divuiuuu dôdes '." teit-ssantc scibre o
seu
ir.hallio
HOun. hiafs dc HU mil eleitores
cojxiP.iit-ier.im -S urnas nesta ca
pitai, loiframlo a UDN «7-8 cotos
íetuiua Uu KfJi com DOIS.
Os candidatos . verçanca mais vo.
tados fOr-im Almir Maio_. comunls.
ta. com ilio votos r txjdorn Dispo
dos Santos pessesditu coni 9S5.
Kntre os menos votados encon,
tram *>«• of liacliar.is Arjsieu \cio.
|1. com um voto. . Ecnaldo Vi.
cira com dois.
DIREITOS PARTIDÁRIOS
SUSPENSOS
.
S. pAULÒ. 2_ (Asapress) — O
deputad- Nelson .'ciliandes pres>.
litiiiU 1. diretório estadua) do Par
tidu Tr.bálhi-tá Urasilcnro. devida,
meute reconhecido p»lo Diretor;.'
Naolotidi c i.-eislrado no Tribunal
ReRlona) Eleitora), deu
ccnluci
mento publico üuc. dc ncc-."«!o com
de
do
comun.cação datada
.o
da ('omissão Executiva
concilie
direitos
Nacional estão «om si.s
«Io.
partidários suspensos, os t.rs
f& Milliet F.lho. Joso
PedrüSO Ju.
nior e Euiebio Rocha Filho.
PRESIDENTE DO pSD O.
GOVERNADOR LUPION
'-3 f Asapress >
—
CUR1TIUA.
*
maior repercuss.o
em
Teve
todo u Estado o (ato do .ovei
nador Mol-és Lupion haver aceito
eíttlva
e assum do a presidência
do PSD
Centenas de mensasrens de felici
taeílcs cStâo cheirando do Ínterim
onde o acontecimento foi recebido
maior simpat...
com _
ENTREVISTA DO GOVER.
NADOR VALTER JOBIM
PORTO ALECiRE. 22 í..s»pi-__.i
O _ovcinadoi Va|t-r JObi_n que
acaba dc ch.xar d. capital da Re
publica, aonde esteve tratando de
assuntos reierentes á administração
do Rio Grande do Sul. falou
a«*
jurnalistus. cno-trando.S- _3t.6lLtto
com os resultados de sua viagem.
Disse que encontrou das autori.
inclusive d° Dre.
dades íeiierais.
sldcnto d„ Republica, o maior ln.
teresse e boa vontade para salucio.
n.r
satislatoria_rier.te as questões
que tratou.
Entre as quc_t.es que se encan.1.
nham Pura uma solução rápida ii.
eurar.i a situação da V.acío Ferre»,
o íínar.cíamento d& produção cau.
chj'. iscoi.tnento
"rias d. s-ifra de arro».
incremento
ohras de irrigação
dos
el-irificação. saeihoraríieí^tos
Portos e canais, incen.
serviços ce
tivo cada ¦ vei maior da lavoura do
trigo _ muitos outros.
Acrescento, .ioda ou* **">¦* pouc.
Oportunidad*; de tratar de assuntos
políticos -'pois o Rio Grande do
Sul não levo. para o Rio d. Ja.
neiro quest.es Partidárias" e t««
ernPfecadO todo o seu temPo pari
cuidar dos r..oli__-_-s adrr.lr.Í6tr_tí.
vos io Estado.
Sobre s ccestíc- tão c-batic* d•rua substituição.
enquanto
es
óteve ausente ceio presida.t*
Asse:nblóia Estadual diss« que fce
sentiria satito honrado
e» ter eo.
mo subetiiuto a ilustre proíescot
Ed.ar Sebl-eificr. se assim t!ves*5e-eí-~_*io o Poder
iulwdo
1*8.
írislatlvo.
Job;_.
ters-i-cc
O _?. ValMt
mSx

Iniciado. Com a Visita a Bangu,
o Inquérito Social do Presidente
INAUGURADO MAIS UM NÚCLEO RESIDENCIAL — AS HOMENAGENS PRESTADAS AO
GENERAI DUTRA
Dando Inicio ás vls-ta.- ac
o
fabr.s,
estabelecimentos
presidente da Repub-ica. f*e.
Dutra, esteve,
neral Eurico
ontem, nn FnbHrq rir» Bar-ru.
Ao chegar á Fabrica, cerca de 9 horas c1* mnnha. 9
alvo de
Dutra foi
treneral
popular, enmanifestação
àüanto n banda do Reg'men.
to RnmDaio executava o HL
no Nacional. Recebido pelos
tHre'orcs da Fabrica de Ban•òres*?n:
ru e oufrPs n^ssoas
tes á solru-ildnde. o presldente dn Renubli-ri Irnueurouo
3.° Núcleo Residencial e a
Dl*-i-lna. mni-i^ado*; con***''*!''*'
pe>a dreção d*".uele estauelep.'mento f:*bril.
o
Em sp*ni'da, percorreu
renPr'1 Dutra o núcleo resi.
demorando. ?e em
denclal.
palestra com os moradores
da rasa 101. Nessa visita, foi
da RennWen
o pre-írtente
saudado pela menino Marie*
ne Tonço nue falou em no.
me do*; filhos dos ooernr.os
rpK'Herites. nnrefentando ao
rhcife ón. Nação os votes ne
Doa, t-tndni.i
VTSITA AO SENAI
Tcvp liiarar, antes do slrnoeo. n v'.<*|tn á«. deDend°nclas
do PKNAT Ali, o Dresldente
Du'ra,
denois
de
a.**s'sMr
parte dp uma aula de porT»'*-'»*.** nara os aluno** ohp .*¦•*
('esMnPn. &
anr-rd'*_.f-**m
dr» fif*p.5o e tecelnçem, dlrl.
Cln se rara a creche.
A
creche
destina-se
no
ftWiVrnento dos filhos dns
operar-os. durante o temoo
em nue os rta.s eitão traba.
Ihor-rlo na Fabrica.
Vls'tou ainda, o chefe do
Governo,
os
ambulatórios,
sendo Informado das dlver-

i

..¦-.¦

¦

'—--¦¦'-' "¦ - ¦

¦¦ ¦ ¦¦¦

A Próclamação da ABI. — Reunido Extraordinariamente o Conselho Administrativo

DE ALAGOAS ROMPE BATERIAS CONTRA A UDN

NATAL, 22 (Asapress) — Po
T**tquatro votos contra do!*, o "ha
bunal de Justiça julgou o
bea-corpus impetrado em :uvor dos jornalistas Hir-tn Percira e Luiz Maranhão diretor e
redator da "Folha P.ipuar"
Votaram a favor da medida os
desembnrgadoes Feliz Bezerra
Regulo Tinoco. naninde Carv.ilho e Dantas Snles. e contra o»
desembTpadOres Vrgllio JJ-n
ta. e Sinval Moreira.

i.

As Violências Contra a Imprensa Comiroraetem as Liberdades Individuais

A ABI, pelo seu Conselho Duliberativo, ontem reunido extraordinariamente, lançou a soguinte
proclaraaçáo, na qual
á
AINDA O INCÊNDIO DO 15.° R. I. — OS ACONTECIMENTOS DO verbera os últimos atentados
liberdade imprensa _ contra a
Intolerância:
PIAU! — SOBRE O PLEITO BAIANO
"A Associação Brasileira de
—
Deu entra da no TRE uma representa.
MACEIÓ, 22 (Asapress)
Imprensa, pelo seu Conselho Ad-*-> «
minUtrauvo, vendo ressurgir no
ção do PSD pedindo a anulação de to dos os atos praticados pela
UDN de Ala goas e de todos os manda tos eletivos do mesmo partiPais o clima de intolerância
RÉ <" 1
contra jo.nais e Jornalistas, senW iS^tllB)
do, incluindo deputados federais, esta duaia, vereadores e prefeitos.
te-se no dever de a.ertar a consAlega o PSD que o Diretório Estadual da UDN não se encontra
ciência democrática da Nação
registrado.
Dará o perigo que encerra a ne
DENÜ NCIAS DE UM DEPUTADO UDENISTA DO PIAU!
gação do direito de livre maniTEREZIN A. 22 (Asapress) — O depu tado Lustosa, lider da UDN,
festação do pensamento, e r, fax
na
um
denunciando
Assembléia
discurso
estava
se
que
pronunciou
em consonância com imperai;"por
o governador Rocha Furtado.
*»7
preparando uma masorca para d
vo» estatutários. Muito embora
Entre as ac usações feitas pelo lder ude nista figurou a de que ai.
_ ABI n&o tenha silenciado di
guns lideres pessedistas piau lenses estariam aliciando cangaceiros nas vizinhanças
_nte de nenhum dos casos de
da própria capital.
violência contra a imprensa, ul
limamente verificados, urge que
<?>
TRIBUNAL MISTO
dé a0 seu protesto toda a aai
TEREZ1NA, 2? (Asapress) .eus principais dirigentes, isto entrevlsi, corj) um apelo to povo plitude que exige o sgravan.en.
A Assembléia Legislativa é, diretor e rudator-chele, uni do Rio Crand do Sul para que con. to da situação. A lição histoii
elegeu os seguintes mem. há pouco "habeas-corpus".
postos em liberdade, tinue trabalhando sem esmoreclmento ea, no Brasil e uo exterior, mosPara o prc..cs_o de noiso p.tis. tra que a vlolen ia contra a tm
mediante
bros para comporem o Trl.
bunal Misto: desembargitdo- EM LIBERDADE OS .IORVA dentro de um arnbicnte de coope. prensa é o prenuncio seguro
de outros atentados que acabam
res Manuel Castelo Branco, LISTAS PRESOS EM NATAL rac.o * concórdia.

Euripedes de Castro Meio.
Odsrlco Rosa, deputados
Alberto. Monteiro, Alcides
Nunes e Tasso Rego. Esses
membros se reunirão sòb a
presidência do desembargador-presidente do Tribunal
de Justiça do Estado, o com.
premisse» e a poss-> rios mem
bros do Tribunal Misto serão
dentro de poucos dias

ii

•as finalidades do- mesmos,
nem como o movimento.
O ALMOÇO
Findas ns voltas nro-rram?das. a d'recão da Fabrica
c*e Ranuru ofereceu ao pres!.
dente Eurico Dutrn um ai.
moro. oue teve Ui-ra** m srrte
do Ban-nt AtVt-ro Clube. Ao
fteíapé comnarerernm desta*
rxda.-i
dos
personal'd"tJ'es
rossòs
meios políticos, so.
clftls e Indnstrií-is. e dentre
elas o sen.dor Nçrep Ramos
vtce-Pres'donte da R.puhllr**.: <rp-"*rrl **c'o Son*o. ch»-'.
fe d- Casa M-Htar da Presi
denrln:
profe**.«*or
Perelrn
I.-ra. chefe do Gabinete Cl*
vil da Preslrienc!»; cornar*
dnpiV Raul Reis, sub-chef'
da Cuso'Militar;
m-ntitroRaul Fernandes, Danie* de
CnrvnlHò, Morvan de Fifjuel•"edn, Arfroaldo
^^e**niiita dn
Costa, Canrobert r*r>re'rn dCosta,
o
Ant*;.lo
í-e^eral
Menrip-* de Mora's, prcfe'to
da cld^^e: os senadores VI.
tnrino Freire. Tvo de Aouino,
Frnnci-co Gnl-oti, Mario de
Andrade Ramos, Góis Mon.
te'ro.
Peor_;ino
Avelino, o
nre.**'dente da
dos
Câmara
Deriutados. sr.
Samuel Duarte. o.s **;enpr?Is A*"nmbu*a
Brilhante.
Odilio
Denys e
Zp*-obio rin Costa.
Karrinndo o presidente da
RennbHca. usou da **ialavra
o sr. Guilherme da S'lveira.
Fm nome
dos
operários
falou o sr. Guilherme da
Silveira Filho, e em «seguida
o ministro Morvrn de Fi*
tmeiredo, titular do Traba
lho.
Aoós o almoço, o presi.
dente Dutra
se dirigiu ao
Estádio Prcletarlo de Bangu,

comprometendo todas as .iberdados individuais. Não há aor
que distinguir a orienteçáo dos
orffáos de imprensa atingidos n<>
seu direito. A g-r.ntia da livre manifestação do pensame i- '
to é Indivisível e, so hoje niat-ir
i. a violência contra Jorna"-,
amanhã o arbítrio poderá aQiBir os demais meios dc divul^ação. Os recente acontccimcntos sâo uma advertência que na«".
podemos desconhecer. Mais ao
que um erro. seria um crtnie,
ignorar a sua signifie-çâo e deixar de protestar contra _ «•!*
ocorrência, -s contra tal de-Scopsito 4s garantias con-tliuciorais náo clamar a opinião publica scntinela aierta do ré2tni«*
iiemocraUco. O que está em logo náo é só a segurança p.»
soai dos profissionais da imprensa, ofendidos e agredidos ¦!forma condenável, ju o patri»
: 'onio material das e.nDr«_-w».<
E* a própria estrutura juiidlç*
do sistema democrático que se
vô ameaçada. Já o disia R':i:
"eliminada
a imprensa, esta dncretada a asfixia, seqüestrada a
representação nacional, condenada a Naçá0 a uma atmosr*í.-a
de calabouco. Sem a impren-a
—: prosseguia o eminente Dr..sileiro — expira o Governo i«
povo polo povo. cessa o .efrnió
republicano, desaparece a Conv
titulçâo". A ABI pelo síu Oo...
••filho Administrativo não Dretende advogar um regime de trresponsabilidade para o Jomr.üsmo. Ao sustentar a intancribilidade da liberdade de impre.;sa. reconhece as limitações .ue
a lei constitucional _-.tab_l.ee ao
respectivo exercício. O que nào
pode, n0 entanto, aceitar, «em
fraquejar no cumprimento' .-*_
mu dever, é que tais limitaçíScá
sejam sinônimo de arbítrio ou •«
estabeleçam com o de-conh^-.
mento das normas jurídicas. E*
checado, pois, o m.-ment-, <ie
cerrarem fileiras todo*; os
jonats e Jornalistas em' torno a
defesa da liberdade dc .mp.eháa
Por* mais irritantes os excess s
•«<- poderão ser corr:gidos .rn
concordância com _;
'."nstitucionais
principins
que reecm a ssrecio. Fora disto, o
que há l o
"renuncio da Ilegalidade contra
>« 'demais valor.s demccratii-o.
¦*Uè a todos
sabe pn*Rfrv2r (.ü••intir.-mcrite.
Cem esta atitn'e refletimos, ou
fazemos a rei"-maneia do
criticas, prot.csrr.s
s apelos formulados por .o,r*rii
de varias or'entarô.s. rr£-5.is -5a
'"ta*"s_ e sindicatos, pssim
como
de jornalistas * consocios em
c.ratcr pessoal."
onde foi saudado pelo veredor Gustavo
em
Martins,
nome da população de Ban.
gu e o sr. Guilherme da Sllveira Filho fez a entres:,'! de
t*m titulo de socío efetivo do
Bangu A. C-.
Em honra do chefe da Nacão desfilaram todos os ope.
rarios da fabrica e ?'rda
clubes esportivos danuei*. jo.
calldade e dos subúrbios proxlmos.
Terminado o desfie, dis.
cursou o vice-presidente da
Republica, sr. Nereu Rnmf_,
ressaltando a ótima imoressão que os visitantes leva.
vam daqueles momento.- de
convívio com os trabalhado,
res.

UMA REFINARIA TIPO "CRACKING"
SERÁ INSTALADA NA BAÍA
PREVISTA A SUA CAPACIDADE I NICIAL DE 2500 BARRIS DIÁRIOS
Esse Empreendimento Irá Proporei ônar Combustível Para Vários Estadós — Últimos Detalhes da Entrev ista Que o Presidente do CNP Con*
cedeu Ontem ao DIÁRIO CARIOCA
Em entrevista ontem concedida a este Jornal, o general Jcáo
Carlos Barreto colocou, no s«i.'
devido ponto o problema do pstroleo nacional.
Entre outras coisas esclareceu
o presidente do CN P. que o*
estoques atuais de gasolina sáo
escassos como escassoc, tamben.
sáo os meio_ de transporte de
que dispomos para trazer 0 corabu:tive! de que necessitamos. E_te é o aspecto de maior grávida
de que envolve a solução do momentoso assunto. Basta dl7er
que possuímos apenas 4 velhos
navios com capacidade glob..!
de 9 mil tonelada*, quando as
nossas necessidades reclarnam
um minimo de 150 mil.
Na entrevista que nos cor.eedeu. o sr. Joáo Carlos Barreto deixou transpareer as íuturas possibilidades de vir * so
írer alteração o preço do com
brostivel. nio t-scoiidendo. po»
outro lado, zs persp-ctivas da
dificu.d_.des que so apresenta.***)
par* aunter-s* cosa regulaxidii
ào 0 s»u *ba«4*re_*-.«íito.

A ATUAÇÃO DO C.N.P.
de se incrementar o combustiNinguém poderá supor a luta vel no país.
constante que desenvolve o ze
neial Carlos Barreto, na preiiUMA REFINARIA TIPO
dencia do Conselho Nacional do
•*Cr.OCKING>Petróleo, cujos misteres reclimam, como tivemos ocasiáo do
Reportou-re tam lem ás r.*-observar, esforços e dedicaç...» eiões de mais largo desenvolvi para atender ao seu aeií_ido t-x- monto da no--sa rique_a p.-irc.Hpediente. No instante que lhe fera, acentuando que a B;iis. ro
falamos, s. excia. nada men.*».s Recôncavo, promate. para muito
de S veses desviou sua atenção breve, um total superior a 18
para outros assuntos, aos qijair- milhões de barris. Dai o nr; •
atendia e solucionava a um xá m.Mro empreendimento „e vulr.i
tempo.
que o governo vai realiznr pu.
refinaria, com a instala"áo de
Como indagássemos do traba- uma do tipo Crockin*;,
para refi
lho desenvolvido pelo orgáo oue nar o nosso
próprio petrn eo na
preside no senti-o de íacr-me*.- capacidade inicial de dnls ml
tar a exploração do r.oss0 p*- c
barris diário' E>
croleo. o ilustre militar esclaie- sa quinhentos
refin.*>ç.o irá proporriiiifir
ceu que o assunto tem sido am- combustível
para os listados .ia
piamente debatido em varias Baía. Sergipe e Alagoas.
oportunidades na imprensa, 'r-ro
-m
De modo ge-al — firirli*.ou —
documentos escritos e nos
as outras regiões onde o Cbn.opríos relatórios anuais. Serie lho já vem atuando, sâo o Delta
Jox-t*-- enumerar, segundo aflr- do Amazonas, no E tado .io Patsi, _ série da providencias .iu rá. bacia do Paraná, no Ei*a;Io
-fiexüdas «jue o Co__»e!ho de lon do Paraná e ainda Sergipe e rs*v*«_i ~tos*__.do cor_ o
objetiv-i g-áo do Piauí . Maranhlo.
I*.
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A Nossa Opinião

IMPERATIVO CAPITAL
ACORDO POLÍTICO
quantos tenham comparecido ao ato da homologação oficial do acordo interpartidario não
hão de ter escapado a preocupação e o cuidado
do sr. presidente da Republica em dar uo mesmo uma solenidade cn__ bem demonstrasse o
ssu apreço pessoal pelo acontecimento.
Deu, desta forma, intencionalmente, uma prova mais
de qua ali so culminava a realização de uma de suas
mais caras e constantes aspirações como chefe do Es.
tuçlp. E bem o recordou em seu discurso de outem, alu.
no seu ato de posse, quando
dindo ao que
"Nãopronunciara
aspiro a ser, no exercício do meu manafirmou:
dato, senão o presidente de todos os brasileiros em tudo
ao deferimento
quanto se refira ao interesse nacional,
da justiça, ao tratamento imparcial de meus compatriotas pelo reconhecimento de seus direitos".
Aspiração que viu ontem concretizada, na frase com
aue, depois do ato, o comentou
para o registro da re"Neste momento,
sinto-me, realportcgem desta folha:
os
brasileiros".
inénte, o presidente de todos
.. ,.
/
\
\

*

*

*

Estes pontos foram igualmente assinalados pelo sr.
senador José Américo, em seu substancioso discurso, no
qual expõe o pensamento do partido que preside. Penísamento em tudo coiiicidento com o do sr. general Eu.
rico Dutra. Diz o lider udenista:
"E — eis a vazão
priucipal que nos induz a esta de.
—
Excia.,
sr.
V.
ci.ão
presidente Eurico Dutra, confes.
ser presidente de todos os
desejar
üüu, publicamente,
é, o magistrado supremo,
como
dc
fato,
ser,
brasileiros,
De
maneira
facções.
das
acima
que apoiar esse governo não é nem poderia ser um ato de adesão politica,
porque V. Excia. náo é chefe de partido, mas o cheie
da Nação. Será, mais do que isso, o arbitro da situaçáo que se cria pela nossa confiança e pela confiança
dos partidos coligados, cclocando.se no alto, para man.
ter o equilíbrio das forças que sa entrelaçam numa base politica e parla_nentar fadada à cooperação mais
pTõmissora".
.
a
O mesmo pensamento, com variaç5__ quase aperias formais, se pode assinalar nos demais discursos
pronunciados na oportunidade da homologação do acoi do. Prova de que este entendimento interpartidario co.
meca pela melhor maneira, qus é a de ter sido entenáido por seus responsáveis.
O seu sentido ficou bem nitido. Mão se devem do1_ esperar milagres, que se desmanchem como por eu.
conto todas as rusgas, rixas, linhas políticas que haja
por cí afora e os coronéis inimigos da ultima aldeia
piauiense so abracem e beijem-se. O que ele visa e
significa é, acima de tudo, uma base parlamentar solida que apoie e torno praticavel uma politica de go.
verno.
Portanto, sõ s_ pode esperar e desejar que os cheíss ca partido não venham a esquecer-se desse apoio;
e qua o governo, por outro lado, venha a ter e praticar
afinal uma politica de governo. É um duplo desafio,
portento, á capacidade dos homens de partido e dos
homens de governo, assim como aos partidos e ao governo mesmos, que devem ter a coragem e decisão de
lemover e renovar os que não revelem tal capacidade.

PO ECOXOUICO n
So. Mexko, 45 4
Dí-cònío.
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A Lihirdaàe
de Imprensa
liberdade de imprensa ó
uma dr_s maiores conquista_ dc-t c-gimes dcuiocraticos. Nela reside, p_de-_e diçor,
a pio;U'ia ahira de unia NàçaOi
A nào ser nos regimes c!e íor*.^,
onde manda um homem, òridu
não há, leis p_ra proteger a .0ciedade e assegurar os seus diliberdade
aquela
esta
reites,
pro.cr-ila.
E.tarno. vivendo uru clima d*?rnecratico. Rcótauramos esse cll
ma gra«;a_ á nobre atitude _u>
íurças armadas na tarde hlstoríca dé 29 de outubro de IS-õ. Por
l-»o mesmo, nào y; explicairn,
nem _e ju-tificam os atentados
'
que s_ vem venircanüo, por i_..5'j
Brasil afora contra a liberd.du
de impreniá. Já dizia o gr'ana_
Rui: '•'i_lir,.in_da a imprensa, está, de.rstotla a asfírria, -equenrada a representação uacional
c-nríenada a Na<:ão a uma atmòsjera da calabouço. Sem a
inrpreii.a, expira g governo do
tovo pelo povo, ce-sa o regime
:\5publIc_no, dc_apar.ee a Corast:"uição".
A proclamação que a ABI geaLa dc lançar, conclamando todos
¦ 13 jornalistas a defenderem a
liberdade dc imprensa., é oportu -
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rrrssima. A pi'oc^ania(.-ã0 6 euAcentua __>;quente e enérgica.
documento; **A li.áo liisiorica.
no Brasil e no exterior, mosi-i-ri
quc a violência contra a lmnreiisa è o prenuncio seguro de outros atentados, que acafiarh coii..
prometendo todas as ücei'dr_de>
individual-".
E', pois, neceüario que os tion.ens de go\crno comprcenam-?
que as violências contr. os Jornais c os atentados contra <r«
contr&produceujornalistas sâo
"
tes. Contra os exce^os da lm
orensa existem os recúr_ó_ da
lei.

Os Comunistas
Violam os Templos
comunistas assylta.
ram a igreja des! ViOS cen te'de Paulo na ca.
pitai bandeirante, fíâo hou.
ve furto, mas. a viulação do
sacrario e a destruição de
objetos do culto católico.
O ato sacrilego teve ape.
ira_; o propósito ús profanaçáo, ferindo os sentimentos
religiosos da população. Os
bolchevistas, no seu feroz
matérialismo, nião admitem
que o povo tenha devoção
pelos santos. Nem querem o
respeito aos altares.
Sa estivessem 1:0 poder,
pura e simplesmente impediriam as praticas religiosas,
mesmo que fosse necessário'
derramar muito sangue, como aconteceu nã Rússia.
Ma_-, já que náo podem viç».

0 Sr. José Américo
e o Acordo

Maurício de
MEDEIROS

A VITÓRIA DOS PÉS...
~

(E-.lu_Jvo

os
Segundo
dos
anúncios
jornais, na
-ncontenda
Ue us Viriudes dos pés e
us da cube.a,
o .
veuceruui
Vai-seA\j* Smt pé-...
final mente
o
cou- truir
grano. csUdio municipal. Toi
lan.ada a pedra fundamental e,
«'__cs mesmos
segundo ainda
anunclo..i mil operários deveriam desdo logo eutrar em atividade ua sonhada construção.
Orça-se, teoricamente, em -OU
mil conto, a despesa total. Ma»
há qu'm afirme que ela '«"- a
mais' dc um milhão de contos
du réis.

In-talação dos or
OM a lnuta
^ g.-ios previsttos no dc-rd.i
lnicia-f-a
in
unia
C^ J político
fase <_e ttubalh.s fecundos
go
Pclu menos é c-_a _ ._•
pala.
pecrativa geral.
O sr. José Américo,
quc
ae Inicio n_o parecra act!'e1l*a'r
«_;muito ncs resu'tados do.
i-ndlmentos. uitimamuite, depois das sua.» recentes entrevi.tas com o presidente da Republica, tem se mosiiado coníiante o anrmado.
O .enador paraibano, aiiás, e
uni homem mal Julgado pelos
ae p-ivo
quo náo o conhecem
e
Dizem qu» é '-transigem,
Enquanto U-o, por falta ae
encrespado, nâo ponsuindo a viras escolas
prédios,
é
primarias
urde maior do poliiieo, que
"continuam
a funcionar em tura capacidade <ir transigir qennos suces5ivo_ cm cada edllida dignidade.
txo dos limites
cio. E, como sc houvesse pre_> »r.
Nada menos verdadeiro.
José Américo - conciliador e. dias em demasia, Pio. com eiirpresa, que o ediíiclo construirão
desde quo sa trate d» _<-rvir
ao Brasil, n_o mede ¦>aqriti''loi espeirifilmente para uma e.cola
primaria ao lado do Palácio
e tem imensas reservas "e pado Cutcte, foi absorvido pelos
_.._ic.'_>. Os próprios ae.nteci
ri • serviços administrativas local.mentos
prec_.-ram
que
acordo - os Incidente, quo vêm zados naquele l'alacio. Não t*á provo nho noticias de nenhuma consacontecendo puseram
a vocação poiitic-, do presiden- trirçâo cm andamento para loE' que o «'.der calizaçáo de escola» primarias.
t« da UI-N.
con pncldo da S-j sei qire a
nordestino está
população em 10_. iw-eric-a-e de propósitos do gc • de escolar ultrapassa de multo
E. aaneral Eurico Dutra.
a capacidade dos prédios de que
sim, certo que sc acha dos bea Prefeitura
dispõe,
mesmo
advirão para o
n.ficios que
- ucumulando dois e até 3 turSrasil com a sua pacificarão
noa de aulas no mesmo edrlio inicio "?o plano de -eali_açô<-." cio. Náo é de admitir
que no
administrativas, ninguém male
Uruguai - porcentagem dc analfirme, tenaz o i.armo u_ador d»
fab to. seja igual â que poaiv
quc o sr. J-sé Américo.
mos encontrar entre __ nosso»
altabeti_ad05...

Nota Oficia! da Republica Iugoslava

Conduzindo a Outra
Guerra Inevitavelmente

Palii-se, então, em aifabeUzar os adultos O ministro Marlanl coiisagra ao assunto seu»
limitados entusrasmos.
O homem 6 inteligente demais para
cntir-iasmar-se além de certos
limites num
Brasil dotnlnaoo
pe'a uneinaria, pelo futebol .
pela letargia burocrática. Eto
tudo o caso fala-o_ do atsunio.

para o OlARIO CARIOCA)

**S

Da re*
sa. Dá popularidndc.
t-f*..icos
cálculos
o3
eeita quo
a-severam cobrir -s despesa*...
eo cabo de ulgui-. anos.
Tendo dii Ir 4 Vila Jsabel nc
dis da inauguração, contemplei
o_ preparativos para os festejos
da tarde. E vi. melancólico, o
e_queleto do prédio em quc _20 anos Rocha Vuz sonhou InsHo-pital da Clinicas da
talar o'Faculdade...
nossa
Hospital do Cüuicas, para
quc?
A Congregação da F-cutdaae.
depois de 20 anos de prome»sas . du sonhos, pediu que ibe
dessem q velho edifício do Uospiclo. Com pouco dinheiro seria posto cm estado de tuncionar, at. que outros sonho»
se reali.-_s-.ri ou se d-sfizc__»'m.
Quando tudo se Inclinava para
essa soluç&o, velo ordem ao
Paíacio: — dar o edifício »o
Mas veio por igual o
SAM.
compromisso solene de se construir eni terrenos do Hospício
um Hospital novo para a Faculdade.
ReuExultam os ingênuos.
Fazem-se
nrm-»e o_ técnicos.
os projetos. E lá segue _ papelada
para o Ministério d»
Educação onde 4 envolve a leFaia-s.
targla burocrática...
agora du trazer de volta para
uso d» Faculdade o famoso UosErne.to.
aquel'
pitai Pedro
bendengó que a Prefeitura nao
teve dinheiro para acabar, uem
terá para sustentar... Há sempre tiig-iiuos que n(»sa« hora»
se entusiasmam... Eu só estou
d3 olho a procurar »s termltas
que estão desejando os terre
nos do Hu.picio e entravando
import
qualquer solução que
cm
aproveitamento...
.eu
Quem sabe ia se não será o
Clube Uotalogo. ameaçado pela
Prcícltura_
espaçu
querendo
para o seu cstadiozánho? 'tudo
ó possível, neste pais do Futeboi, c embora não me co.isti
que o m-nlstro Mnrtunl sejo
fà de qualquer clube, tudo t
possível, pois que os lia cm
todos o6 andares de nosso edificio dirigente!

União lhe
da
O orçamento
de
consagra alguns milhares
contos. O m lhor sistema seria
o de entrega-los á respotis-bilidade de uma organlzaçio pnvada, diwsas
que surjem ae
quando cm vez uo Br*.*.U, dominada, fanaticamente por um
Ideal, do qual acabam desistiuoferecido pelas resistências
da_ por aqueles 3 mulas. Mo>
o sistema preferido tem woo
o de dar o' dinheiro ás administrações publica- estaduais. O
resultado não pode «cr outro
O cobre entra p«ra o Estao4t
e . gasto em despesas ordinrtrias. Nâo tre dl. isso de pubUco. Mr»s envolve-se o dinheiro
no espesso manto da ictarg".*burocrática, quando -le é f .Ií:
citado para atender ás despew»
par- as quais a Uni&o o t«>rneceu.• •
Nem se diga que i-so 6 um
nos Estado-.
processo usado
onde a regra é a das finança»
Aqui mesmo,
desconcertadas.
es.** Prefeitura que se atira uma obra como a da construçâo dc um Estádio, recebeu ..
5.CO0 contos da DnlSo para a
campanha de alfab't!zaçâo dc
adultos. Assino, para esse tUn
um contrato (com todos u* mata dores) com um* organização
privada,' mantida por Inoccntes fanáticos da atfabctizaçrio
A organização iria fazendo por
sua própria conta as despeso»
e depois
apresentaria a sus
nota á Prefeitura para a comprtente indenização. O» ingvntios sc atiraram no logro. A*
conta« do més dc maio do ano
passado ainda estSo por pagar... Os 5.000 contos foram
escriturados como receita da
Prefc'tura e de lá nâo i-aem
nem á nirio de Deus-Padre...
Não sei b"m como clas-itlcar
o procedimento a uào ser pela
crescente vitoria do5 pós «nbre
• caoeça.
Alfabetizar adultos, para qual
Construir cscola_ para queV Isso não dá dinheiro. Só dá des'sas.
O e-tadio i outra corp

A Lega._o da Hcpubliça Fsdc.ativa Popular da iugoslav.j
-oirciUi-iros, por Intermédio oa
Agencia Nacional, a pÚbiiCEyrJl)
da -eguinte nota oficial:
"A l_4.-gac.r_o da l.cpüb.lca V
d.rativa Popu-ar du Iugo.iu«'u
desmente catcgorlcaiiten.. a uolicia t_'ai_sinitida pela ac.cn a.
Ass-ci-te. I'rc__ _ p4-e edsu'-eineiiu- publicada uo jornal i-Hi;|fci.ntju " üissidenco—10" é r.o Jv<"nal "La Você Libera" de T.ies'ás
carias _li'l_n_(__ o __'_, seçao ...co ju/cUo.
le, acerca du pretensa-; deela a
«,'õ_í» do marechal Tit0 num di_AINDA Ü CANAL DA LAGO/
relação. Lamentainca. a tal..,
curso secreto em Zag.eü e J'iGoinuniea-uos uu iuitói:
.tliá_> nnolunlai-i_ Uo UoSSo re
clara que a mesma t completa."O cali.J
da Lagoa Uodri_.o di dator encarregado daquda seçao
incute irrvuntada e i__Lo corroí Frcita.
continua entupido. P-.m- anual e nenhuma duvida t_nv>_
_
v-rdade."
ponde
_cs mortos, em estudo de pUU-.- cm" leconliecer ds "inestimáveis
facão, coalham as águas, ua serviços prcUudo. ao Brasil pelo
quclo trecho da Lagoa. A' uo< j dr. .loào' Ci(»(.ro Fache de Farirr
le a situa.ãõ totiia--e angustio- cerviços quc o lornaraiu digno
j
.a, pelo mau cheiro que se des Ido
respeito nacional,
prendo das águas. Apelámos, OS ARQUIVOS DO CASTELO
por Intermédio de-te jornal', p_,
D'Eü
ra a Prcicitura. Será possivcl?"
E*~rre.e-nos um \elh0 mou_rO apelo, re_pondcmoç uos, sti quista:
"S. A. c
c_tá; reta -aber ae 3 Preíeilu..i
príncipe Dom Pedro
S preços doa gêneros
pelo seu serviço de limpeza po G__tào dc ürlcans o Bragança
continuam
iublndo. ú a alcndcr,
:
pois. náo fa-.m tornou publico que f.i doaçúo
O arro_ especial, por quatro dia.; veiculamos
apc.-i
| ao Museu imperial Je Peti-opóexemplo, custava, cm íio. idoulic,, por esta- colunas.
lis do precioso aiquivo do Crisvembro de 1946, 17U cruzei- .MORTOS ILUSTUhS UE 13.. ;! te!o
d'_"u.
ros, no atacado, saco de CO
A propósito de uma reporuUrgo esclarecer quc »r_-a doapublicada ne*>to jornal -o 'çáo náo ó feita "indhidual"
e
quilos. I_m novembro de ,;cin
"pelo '
digu-j
1947 passou a _00 e neste bro os brasi eiros ilustres mor- i "e-cluihamentc"
ein 1947, recebemos do Jr I . rlmosenito do saudoso princlue
niè.s jâ chegou a 250. O fel- tos
Castro Pache dc .'ária um ca4- Dom Pedro de Alcântara de Orjão preto, 110 mesmo perio. tão relembrando
a figura do ir. léans c Bragança, como .aiem
do, saiu da casa dos 150 cru. Joà,, cie
Pache de Faru crer as pub.Icaçòcs U_s«rit__s ni
zelròs para 180 e finalmente quc dei-ouCastro
ds constar da uo__j Imprensa.
2-_. ü milho, igualmente,
Conheço •_ teitameuto do s_upulou de 84 cruzeiros para
doso
genro de Pcdio II, o Mag
11B.
W e
I nanimo, o iiiolvidavçl ospCso de
Se us atacadistas tiveram
1 dona. IsaLel, a Ilcdentura — o
que fazer essa majoração, os
— príncipe Uustr-,
| conde d'l_u
varejistas tambem 0 a com.
a quem o _Iorioso Exército Brapanharam, m. forma do cos.
sileiro, pela vo_ autorizada -ie
.ume, como é natural.
-cas
Republica
presidenta da
generais, conferiu, em 19'íl.
OItamoK somente tres arresolveu realizar uma sc- o merecido galardão de "Muretlgos. Mas o rosto não ficou O rle de visitas a-ri est_t>3- chal Üa Vitoria".
atrás, seguir do o arroz, o l-cúii-ulos fabrii do Rio de JaQuem' houver lido a_ declara
feijão e o milho.
nerro a á. residências doç pro- cò-u de ultima vontade do co.idj
sabe pcrfcitaincul. haver
Isso mostra que não obte- prios irabatliadores brasile;r__. ti'Eu.
jle legado seus b«'r_ imóveis,
ve exlto a política posta em E ja ontem, o _r. Eurico Du bem
como objetos dè arte, bi
essas visita*- dirigiu- bliotccu e
pratica 110 pais visando re- tra,Iniciou
arquivo, existentes uu
10-..2
a
Bangu,
o maUr p_rq_. Castelo d'£Ü
duzlr ó custo da vida. Os rcpoi ocasião de -ua
sultadog não correspondem Uidustrial desta, cidade.
morte, a seu fiiho, único. cn__Sem fa.cr a demagogia ulu- vivo, o r. dpm Pedro de Alcanaos esforços do. governo nem
Inntp do cs-ditadur. sem guarda tara e a viuva é fillio* de dom
ás necessidades do povo.
Algiima coisa deve estar p«j;.aoal e s-m pompaa do Ocs-i Luis ,0 "1'rlncipe Perf-ito", c»te
caricato, táo
do sr. legitimo herdeiro presúntivo da
errada. Será a questão do Uctullo Vargas,do o gosto
atual -het- ciróa do Brasil, era virtude de
credito? Serão os controles da Naçào esteve çn\ contato renuncia- «..pressa, forma), Ltreólos preços feltOj- empirlca. direto C.C1 05 t.-abr_]haduti_. rogavel de seu l.ni..-, por motimente? A verdade t* que no. tudo vendo o .udo bViVinàõ.
vos noiorie-, qi.e nio- *.ôm do
vos rumos precisam ser traNo memento em qu» sp pro- molde referir agora.
çados. O Brasil tem què au- eu.-, combater o comunismo e
A \ luva de dom Luiz — a
mentar a sua produção. Esse n.uLraíi_ar .ua aç&o du__ilvuntc princesa Pia — írausfèfiu, mat_
é o problema. Só u ubun- uo seio das classes op*'rai,ii. ta:'dc, por venda, a dom Pedro
dancia melhorará v as condi, gestos como e-j-a do presidou- de Alcântara a "parte", que couções gerais da existência to da Republica têm um alio bc na herança do coade d'Eu a
das nossas populações, ex. poder de sugestão sobre as u»__- .eu falecido esposo uo imóvel
terminando ate o "cambio sa». Ob trabalhador «'s que ae denominado Ca«t_lo d'I_u. Mas
negro" e tados 03 abusos haviam libertado da poU-ka. de absolutamente uào cogitou d.
r a n sferir-lhc,
uem
poderia
próprios daa crises economí. nilstific»i;ó«_s do Estado Novo. tconstituir
objeto de compra .
cem o famoso "Boa Noite" do
cas.
\enda _ arquivo c_rs_enu- n.
Doutor Marcondes, com t^xias
d'Bu, valiosu documeias mentira. «5 todas as b.na. Castelo
tcrl0
não a um -u
do fascismo getuliano. rec.be- . outropertenecute
d s dois herdeiros, rn.lv
lar a liberdade de culto, de- ram
a \isita «io gen.ral
Du- ir»o sim. á íamiiia imperial uo
predam 05 templos. Esse
as tiulores ejemonstrr,- n.-r-il.
Airçiitacio re.&l-_---r-s_i_t estu- tra com
ções de .impatia, a de afeto. E
O arquivo era apreço 6 uru
pidez do modo eloqüente.
ficaram
de aur 00 "todo ind visível", uma "unidaParece. nos que os resulta- P-lnels uonveucidos
sr. 1'restcs nada cí.
de"' insuscetível de ser repax
dos de tais procedimentos primem.ado nada
conr tida, um "legado" qu. eni cirnão são favoráveis á sua os _ru$ eUreirc» significam,
'uminosos.
cunstancia alguma poderia ie
G "nogc_iad-"\
causa. Eles acham, porem,
Interessa ao trabailudor 6
___. po--que, emtxi
qua
que há vantagens do ponto um governo quo o assista.
ra transferido, por venda, a dom
qu«
vista
de
da propaganda e da o ampare, que olhe para ai suas Pedro do Alcântara a "metade"
"preparação
do imóvel denominado Caatdí.
do espirito das nc.essidades e lhe dé
d'f-u, nem por is__ _ viuva d'massas para ó combate rios o tranquilidado. Nem conforw
G*tui'o
tahus da burgueaV...
f«--_ isso. uem 1'rc.tes o f^r:a. dom Luiz abriu mâo, nem poda
ria fazé-lo. do» dlreltoe incon
O sr.Hermes Lima é quem O atuai governo
,__«-lo.
st«veis de co proprietária d.
está com a razão. No Brasil -etu co übjeUvn. pode
«ssiudadoa do arquivo,
que pasaard. agora, .
só há mesmo uma coisa sem «¦r. Vargas, visando unicamenúi
ao patrimônio liisto' \
limites: é a burrico dos assegurar ao Brasil um Clima perteiic_f
' eu nacional.
no_50s comunistas...
da çsnfunça . òe t.-aba^ho.
Foi e_i« aitjuho c_n_e;-vaao

(Conclusão da.

A Opinião dos Nossos Leitores

0 Custo da
Vida Continua
Subindo

O

0 Presidente e cs
Trabalhadores

a

eortoí.usuç.t- * *

d'Ku poi
ttli hoj» no Castelo
"tácito acordo" entre u~ nerdolroa -lo __i.de
d'Et' — »_-_i
ffiiro de Alcântara ue iim rauo e de outro a viuva de auto
Lui_.
A doação, portanto- que ven
de .ai_-r'_e-,__ arquivo h. _Iu»«-u imperiaJ de Pet.-.-poHs na1,
é "ato Isolado" da d.«m l'earo
Gastáo, nã- é "resolução pe__"ál" d* S. A., mas s» J» uuUia — ao que estou ir.f_riiia o
— com a plçna, absoluta. ir.:e«itrita anuência
ç entusiauiic.
concordaria-, do Uu_: ¦_ prmog«nllo d> dom Luiz, o graus-,
príncipe brasileiro dom k'*drü
lí»nrtque d- Orlean* e Bra_;_u
ça. indubitavcl chef. da farrn
lia Imperial • indiscutível íucessur de ssu l'ai e 4p sua Avo
ri princesa izabcl, u:s aiieiio
irrauicriveia
_o trono do dia"
»11.
Porque tenho o velho haoito
d- por as col_a$ nos seus Je'. 1oo_ ternius e-cUreccnao Uuvidas e desfazendo
coulustVs, e
que saio do meu silencio cc_-'umelro para restabelecer a vradade. tal cònio ela e • tal çôiuw
deve ser conhecia*.
Dem Pedro Henrique — -ivc_
to por temperamento á. ene(..ções espetacuiares aa pumiradadei-entpi-e enclausliraao uu
uij, encantadora modéstia • uu
ma discrição c_«:mpiar que .áapanágios «_t sua pcrsor_.it taoe
inconfundive>; por Índole e por
c
educação contrario & toda
qualquer agitação cm torn-« .«
nome; preocupado
ar.ie.
yu
com o estudo e a iu«_iii_,_At_ do:
magno, p.ob ema.
da l'a rr»
do que com os efeitos efsuie(•'ús de unia propaganda ruid_s>t
qu» se não eoa__i__ com a 10ção .Itisslma, qu* t-m'..-»' su««
d-gnidade hnpcríaí — jamai* ir»"
cU-ará seu apoio frauco, riucer.o, decisivo a qualquer imeiativa.,
cuja finalidade
_£)«..
servir, engrandecer « nobilitar
u Brasil.
Bis porque. dan_u
sua concordaiicia 4 doação ã»
vquivo do Casflo d'_!u »o Mu
«eu d» Petr«>poiis, nem poi isso
w afoitou em atribuir "soim-i
unlcam_n[e exclusivamente.
to" a _ua p_s_oa o mnU_ _4.sse patriótico ato. que tanto 1-comenda os doadores
ao .«_>
peito, ã simix-tla e a, «dmlraç.o
da todos 05 bra«l:eirc_".

1* p.2:n_)

mlnação da Europa, por parle
de qualquer potência, sela p4>r
—
é precl-o falnr francamente
- o
melns diretos ou indiretos
que
chegamos á conrlusflo de
isto conduzirá inevii-velrri-mt
Não obstante,
a outra guerra.
espero que esta idéia seja abandonada por todos nós".
Assumindo uma posifâo mal;
.ifocrtam.nte contra a União SoasMnalou
victica, o sr. Bevln
que a Grécia e Trie-te sáo os
pontos de maior perigo, qualidcando a situação no primeira
Implacável
como uma "guerra
para levar aquele país prirr. a
orbita russa". Acrescentou r.fo
haver duvida quanto á oollilca soviética de utilizar todos os
recursos ao seu alcance nara 4.
estabelecimento do domínio ene
munisto na Europa oriental
"agora, segundo parere, tambem
na Europa ocidental"*.
Ainda a esse respeito, o sr.
"E' evidente auo
Bevin disse:
os processos comunistas se dc«envolvera implacavelmente em
Vimos Isto na Pocada país.
lonia, Bulgária. Hungria e mais
recentemente na Rumania, havendo ainda Informações de quc
4-rn outras pr-rtes provavelmente
_e realizem esforços nesse sentido".
LAKE SÜCESS- 22 (Por Ja
mes E-ilgalIcn, do INS) - Na
Sf-«,&o _0 |.oj0 _a ONU os titad< . Unid<_. atacaram á Kust'.
por persistir em sua» acus^ço^s
de qu» o povo e a imprensa
n<>rte-americános estão lícanuo
norte-amerIcanos estão lnc«'ane, ao mesmo
do-o ã guerra.
cempo advertiram que eM<- e o
tipo de ma' qu<" po<ie levai «j
mundo - um conflito.
A cr.pr-3f.siva deciaraçifi nortc-amerleana foi
f^aa p-.u«"cepcis que o consui grui so\letico eni Nova Yorfc, j. a.
Lumakiri. iançou vióien-o uaímprecsa uo.-«que contra a
ainencana perante u -ub-c. .41*
ie Liberdade de Iníormaço*- «i_
ONU.
O representante nort"- rmen4Mi.n0 _ach-u-ra-,
Cüaíre cs;ucou cui silencio toda a lou-^c
peroração du delegado «_ivi«.-.ico, 114 qu_i repetia __ c_siumri«os ataques contra 4 _u,i fc!«-í*
o i__mr? 03
.;orte-americana
"poUniacl-s
uo
j-ji naJi-_ni_".
deixando o delegado .'u^so ••-•:
minar, Clufee voltou- vio.eni^tiiieuto contra o iues'00. u«ouo-se perfeitamente
çqtiw) ae
qu. Lomakiu esta«a vi-iveuíi«-'i>ta conU-riado em consequen _i_
da publicação pelo «_• pa.t_u.--u
•
io de i_siudo üo "cotnpkit"
Uiticr a Stain p_r_ djf-ui; o
aiuado. Obafe.e aludiu a. oo_-.- iav._._j c-sas feitas durante
.-__i_mbifia ü«ra;, e declarou
ftue "esta tiib - a uvaneira ae
oe C_in>i-ta. a-, reinçòe- _m>siu(«._.- • o
mu en_r_
cs povos.
..ovar esse problema em u.Qo
o seu cor.juntu. a um •¦. vt au.^
am. E_ste é um niai -«rrivei «
•ii «t dirigir p_l'-'vr'iia insyt.ii.ices áj pe>Si,aa, ou qrte sg int. i«
* ata.a ras.
K' este o tipo _••
mal qu" podo provocar a ',_-•Não m>- 'ilendo o ».- «•?.•
.-o.
m:_r os Bitados Üindos J« " ü •
.__ que pai"-'. í
perlail.tas".
unpcriaiista o qua cruza, c-"'«")
mu quilômetros tia mar . itupa
uma, Ilha, mas nâo o c '-iue-<
p«-i corre centenas d» uuilo._Uüi-ros ds terra e os ocupa >oU>inii_r.ie não devmea Insultar ii».ur«3 aus outros' .
Clieí-'o dc_afi_u
os
"fravda"- e "lnvestü" Jornala pobircar suas dt-clataçõei. de _u_*
tnt Lake Succss com a nu-'ma amplitude e.ru a iuai _e «.
civulgado auquo
c" lo.natt;.10. Estad.s Onidos.
Eniprfí.ando toui _a.ca-'f ¦
Cliafc. couliuuou cii.e-.i-o. *_.x*
d«-sejaria substhuir a eXf)r_»_-a_
•fomento de
*
'_•.guerra
por
uiento de ódio" etl_re jS . i/cl'«-do» somos cuipadon.
_,.v_«-_
somes cu;pado?.
Todoa 'en c«a
Ma nio e rusto qu?
pecado.
se considere m ti pas« comu o
único qu. cometeu faltaj.
À
declaração do Lom-kin c 1) -cn.
admirável, c_pr«ssão -o qut u-veria constituir nosso objetivo
— quo a pas _ô poderá ser a'c_n«;ada med.ante a '.oip-.açco
amr_tO!- entre 05 povo-".

0 TEMPO
TEMPO — Nublado
sujeita pnssaguira in-tabilidade.
T__MPl_I_..TURA:
— Bievad-.
XTSNI-OS: - Variáveis, fr_scos.
MÁXIMA: S41_
MÍNIMA: 23,5.

Mantido o Outro Veto
do Presidente
(Cor_clii__o d-_

_« pagina 1
e Plores da Cunha. Pela rranu
tençáo falou o sr. P=r3i-a
_4
Si'v3, rrisando -er o a"t 34 ."»_
lei que concede moratória
a-...
oecuari-tas
*m.ir-iidace
ama
nâo somente pelo «-ou
1
mas tambetn pelo p çor»t'-urÍ
e.ed.m.
abre.
que
AMANHA NOVA RET.^'-o

f romoviíjos! a Ultima
Classe das Carreiras
de Carteiro e Serventes
p presidente da Republica
assinou decretos de promoção á ultima classe das car.
relras de carteiro e servente
do Departamento de Cor
relo. e Telégrafos a de dact>
lografo do <__uadr0 I do Mlnisterio da Viação c Cbraí
Publicas.

DO CON'G!r^f.SO

I
:

O ÇoBgrea_o c^-_ convoca-t..
P=« 'a uma nova seysa.i q- . ._
r.alizará ama:.ha
'"mar connerhrre.it.-. á ^nU- na; ,
d,- m-,i« „.,;.

Rio de Janeiro, Sexta-Feira, 23 de Janeiro de 1948

DIÁRIO CARIOCA

INCLUSÃO DA ESPANHA NO PLANO MARS
*remio Nobel da Paz
Para o Sra Osvaldo
Aranha
Na sessão extraordinária .raa
r-Zíula ontem ri0 Instituto da Ordem dos Advogado», foi aprovoda por unanimidade a indicaçtio
apresentada pelo seu antigo pres'rt mie cr. Edmundo dc Miranda Jordão, para que seja apoiado o nome do embaixador Osv.-ii
do Aranha â concessão do Premio Nobel da Paz.
O sr. Targino lUbciro, pre-udente atual do Instituto, antra
<lc submeter á discU3sâo e upru
vácuo a indicação apresentada,
•manifestou a sua plena conco-*dancla com a mesma, em face
«los Estatutos desse sodaliclc.
A mesa do Instituto ficou de
comunicar essa aprovação ununime A hegação da Noruega,
nesta cnpllal. e ao dr. Haul Fernande-s. ministro daa Relações
Exteriores.

Quem Kão Anuncia
Se Esconde

A NOTÍCIA PARTIU DO MINISTRO
DAS RELAÇÕES EXTERIORES
MADIUD. 22 (Por KrnnVr Kno
Ntvs
«Io
blnunli.
Internai lanai
FrnncO
Srrvicrl — O .overno dc
st eslorcn ajror,-» nlierlnmtnte para
const-ruir .-, inclusão «la Kspnnlia rui
Plano Marshall.
A primeira noticia de nUe nc
Permitiria á Ksnanliu pariic.i.a
Marshall
dos beneficiou ito Plano
(oi feita pelo ministro das Relncfics
num"
,\ rL*l}0,
Exteriori-s Martin
reJncA'
rcporla.rm <le cuidadosa
distribuída Pela n cinda nuticio:.a
"l.Oirus", mas publicada
pelo oioficial Ua Fa|an_-e espanhola
(tão
anles de aparecer pu<
o "Arriba",
Jornais
blícada em «lualnueT dus
"l.o.oa".
«m
a acrvi(o da agencia
Matlrid
O settundo 3rti«ro n;ssf sentido
|>iui-ml"enci»
foi publicado—eom
"lloja «lei Lunes".
pelq
O ártico em íiui-sifio estava as
Binado pelo «liretor. pc-tro Gome»
o «Hretol
Apalic-iO
a«e (¦ tambem
'•'.'¦ta a_rnci:i
da apencia noticiosa'»
denfillla pruticamcnte do um ni"
nopolio na Kspanlia no nue st- re
fere * distribuição de noticias «Io
e6trnti_.t'iro.
Até agora o governo espanhol ar
<•••
liavia m»n|ido «m silenciosa
o»'
Pcctritív- com a esperanc, de
o desenrolar do acontecimentos lu

os EMiidotcrnaclonn is iiuluilssc
Unidos a acolhcT a Kspanlia eiitri
l'lau
os nlii-Gcs purticipanles üo
Mnrilmli.
Franco
(1 próprio general isstmo
dcclan.u. ha algumas semanas. ."
International News Hervicc Mue. em
kcu conceito, ainda não era checado
declaraçfir»
o momento de fnicr
rclativilsi possível relacüo d, Rs
Diinha devido a uma falta dc dtvi
Cau.
tntretnnto
sus estrangeiras,
iillho mandou nu« o seu ministro
«lns Uelavfies K.-tcri.-i.s s_licilii«enrcdit.is no c-iranr-nirrj. "fosse Sob
o piam. Marhnl] ou sob qualciuer ou.
ir. forma".
o ministro Artaio
Fe» constar
chcircu
,|Ue o
governo dc Franco
"Pro.
i c«>nvli,'flo de uue n chamado
tiil boiliiileuimemi
iilcma espauln,!"
Nn
n-lciiadu pc.il (irgnnlzacão das
tem|H
e
n,-,c« i;oidas.
que IA t
de nue «<s democracias ocidental."a
com
•nuden de at;tude par»
Kspanlia.
de
RaWiileU.se Arta.io cm sua
rlaracjii e c.mPurOu a aü-inoilo rei
,iante n, (irecia. Itália e ."ratiçK
Ksp-lllliíi
,.„ni fl tr:in_uiiidade da
não sem nalicnlat- a ameara de nu-

-> soviti acabe i"."" ""•ni',nr " Vlno

*.a. se nio se .-italbn o caos
liòmloo "o Velho Mundo.

eeo
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RESUMO TELEGRÃF1CÕ INTERNACIONAL (U P. E 1

DOCUMENTOS NAVAIS REVELANDO A
COOPERAÇÃO GERMANO-SOVIÉTICA

secretos TRUMAN FALARÁ PERANTE 0 CONGRESSO
documentos
Os
agora
navais
germânicos,
deixar — PROLONGAMENTO DO DÍA DE TRABAvieram
publ-cados,
bem clara ?. cooperação ger. LHO — INCIDENTE ENTRE A GRÃ-BRETA"
do.
Tais
mano-sovietica.
cumentos, que se encontram
NHA E A ARGENTINA
nos arquivos navais dos Esde ter sido negado ratificação
tados Unidos, contêm notar,
ao tratado ang!<--iraquensc, reentre a
sobre as conferências entre
entementa assinado
o comandante.em.chcfe da
__râ-l.retanha c o Iraque.
Marinha germânica e Hltler.
ESTADOS UNIDOS HA
TRUMAN FALARA PEINDONÉSIA
RANTE O CONGRESSO
reconhecido
pela RepuFoi
i
'-lica
da
Relata um telegrama de ¦
Indones a o Estado "anWashington que o pres.denOriental como
Indonésia
le Trurnsm aceitou o convite
.ociado" nos proJetados Ectaflos
perante o Con.
Unidos da Indone-ia.
para falar
£EPUI .TA MENTO DAS
gresso no dia 19 de abril, por '
motivo dos atos em come.
VITIMAS DO "CArTIN"
mòração ao quinquagesimo
O presidente Videla ord>nou
aniversário da guerra hispaa fabricação em série dc atauno-àmerlcána. O convite íol
des para sepultar cs 80 cadafeito por intermédio dos se.
veres quc já foram recolhidos
nadores Tom connaliy e Er.
do afundamento
das vitimas
"Cautin", ocorrido na
ward Martin, que o visitavapor
do
. JÂm'^mWj^&^~Jjr*^.:%
ram na Casa Branca.
terça-feira no rio Imp-rlal.
DO
DIA
PROLONGAMENTO
Calcula-se
que o desa«-tr<*
DE TRABALHO
dc 200 vidas,
cerca
custou
»_>-:*''y/J''¦¦jtft' ;:;_'¦**¦ s'..
íiiiiírifíii*J'_<fiiiiiiiiiiiiiii'-i'riMi ímibJ
Willl-tni Grecn, presidente
nflrmnndo-sc que Os cinco hoda Federação Norte-Ameri.
Ilitler
mens quc constituíam a trlpuTrabalho,
propôs
cana do
estavam
do "Cautin"
an lação
ontem, que os operários nor. que sua expedição enviada
durante
a viagem.
ebrlos
o
prolonguem Antártico com o propósito
te-aniericanos
A PRIMEI li A VIAGI-.M ÜO
dt>o.uela zona cn"ANDES"
dia de trabalho cm traçar mapas
o seu
"uma
sinífu
mais
das
a
contròü
aumentar
hora
uma
para
O "AndV, um transatlanticia terra".
produção e combater a Jn. lares regiões
co
de 2(i mil toneladas, partiu,
exDcHpnçbos enviados pela
fiação.
"se trata d
ontem, da Southampton a tini
A
dizem
ENTRE
que
INCIDENTE
pedição
ds reabrir a rota da "Rov^i
GRÃ-BRETANHA E A AR- uma região na qual, por assim
d'zer, nâo ha gelo, m*s sim Mail" para a America do üul,
GENTINA
paralisada desar
abundância ds pássaros, e quc quc esteve
O Ministério das Relações
st que começou a guerra.
mesma,
a
provavelmente,
Exteriores da Republica Ar"centenas de qul
O "Andfe" será o mais rahoje
as ext ndc por
estudou
e luxuoso transatlântico
gentina
pido
lonietros quadrados".
enviadas
pelo
duas notas
da
linha.
DO
DM
MASSA
DEMISSÃO
governo britânico a proposi.
A construção do "Andes" terGABINTE DO IRAQUE
to das atividades navais da
setembro de 1Ü3D.
em
minou
triformoi
E'
segundo
possível,
Argentina em águas do An.
a
"Brltifih Brondcasting Corpo
imediatamente,
pastando,
a
tartlco. Declarou uni porta- rtitien", a demi-isão em massa atuar como transporte de tx*ovoz do Ministério que as do
gabinete do Iraque depoli oas.
duas notas seriam estudaconjuntamente
pelos
das
Guerra e da
ministros da
Marinha e por outros orga.
í-ismos oficiais antes de ser
v*snondida.
TRUMAN GRACEJA COM
DS REPÓRTERES
DO GENERAL LUCIUS CLAY
Soube-se, através um des- DECLARAÇÕES
Airmanlia, teremos que auuv-ii
Wü
22
U*or
Wnsn.
WASHINGTON,
de
telegraflco
pacho
es
tar o envio de alimentos,
o
presidente liam Theis. do INS) — O geington,
que
região do
a
cosupremo
para
Clay
picialmente
Lucius
neral
ontem
Truman
gracejou
induse outras zonas
com os renorteres que pro- mandante das forças america- Ruhr
-riais".
confir- nas de ocuparão na Alemunnu.
curavam obter sua
Clay viajou em companhia d*
esta capital ienmnção sobro se o atual che. elegeu hoje a
"omuniftaMurphy. conselheiro po
Robert
os
do
declarado
que
fe do governo seria o cand'.- "eatáo
Akmanha ocupada,
Utlco na
o
todo
partido
tirando
ns
democrático
pnra
dato
Com as honras ds embaixador.
alimentofalta
de
nossivel"
da
proxinvs eleições presiden- na
Murphy se absteve de fazei*
Alemanha.
ciais. Truman respondeu
comentário quando de
qualquer
com nr distraído que não tl_ Clay disse que velo da Aiemannt. iua chegada.
Quanto a day.
nha a menor idé!a de auan- por via aérea a fim de realiinsistiu em que "nào me pr*.-.»escolha
e
feita a
do seria
zar consultas com seus supecupam as táticas doa coniuniscandidato riores e comparecer perante di;
com
comunicação do
t.as",
acrescentou
mas
embora
jul- versas comissÓ-i do Congresso', TranqueztTquc "estou longe de
democrático,
"onde
prestarei depoimentos a -Impatlzar com eles. « creio que
gasse que ist0 tivesse lugar
demo. fim de aumentar o envio de -*ii- devemos tomar as medidas pai t,
antes da convenção
mentos para a zona de ocupacraHca deste verão.
"UMA DAS MAIS SINfiULA- çâo americana na Alemannp". contra-ataca-los".
"se tiDisse ainda
que os alemã*,
Disse- ainda Clay que
RES REGIÕES DA
têm allmentus
da zona rural
a'
vermos que contra-atacar
TERRA"
mas
valor
com
caiorlfico
qui
c-wnuinspiradas
Marinha
pBlo_
greves
Informou, ontem, a
conda
desnutrição
_
pr«iblema
tome
a
nó
exploram
Unidos
nl»tas
Estados
que
dos
Guerra
de
tlnua bem grave nas regiões «ridustriai.i das quais a Alemanna
depende mais para a sua eaoUitaçáo.
"Quanto maior for a ração aos
será a sua
produção" — disse ao terminpr
RU o general Oay.

JmMfiM

FALTA DE ALIMENTOS NA
ALEMANHA OCIDENTAL

0 REI CAROL ÍNTIMA
MIGUEL A ABJTOA
PASSARIA A ENCABEÇAR UM REGIME
MENO NO EXÍLIO
•p-,!*"?- 22 Tor John t,re. dc
N.\v_ Service) —
International
Consa uue n ex.iei farol voin-edrii
ex rei Mieurl. tres
ao seu filho, o
gi-manns Para nlijurar «le sua re
e.i
P.-.-snn-l.
•tente a'*«1'r-r-n
cahecr um reirime ruraeno nn exi
Ii...

lirieentr- do» refugiados rumenos
nos F.ttados Unidos:
Hufi-m.
nue encnliec» nominal
dn
o
mente
partido namponês
Manl>.
Iiiliu
ellinianto
,'uiirotia
en«M*ntr, atua;.
se
r-'n.*l Dr:sín
conferen.-l«nd<tTirntee em Paris
•nm n|T) rr-.rr-s-nt-tiite dr CllrOl.

Nos circulas d. refit«,|hdra C»
m.-.iüs s. .ii/. q»e. « .»¦>'' ae> ¦lSS"'|i
uessi
o proi.rlo rei farol -_ ré.
«emi.lo.
portador do
informa se que o
seu
Ultimatum mie l'ar.il deu ao

dentre de pòiínti'
pretémle sair
para l.aus..ns c entrevistar.se com
MI-^ik-1 nue ali *«¦ encontra. Dl»
eom fa.
•e que Huíesti concordou
rcl em que i iireciso airlr rapid*
«la
nirnie para ejlminar 03 tfeitoa

Hlho. é Nicoksco Buxtsti,

um dos

-bdlcacão d- Mi-Ucl.

Será Condecorado o
Chefe da Missão N.rte
Americana
Na proximii Regunds.f-i
ra, será realizada na Embnixiida Br-tanlca a solenidade
de entrega dns insígnias de
Oficial'da Ordem do Impe(Militar) ao
Britânico
rio
cheíé da Missão Naval Nor.
ie.Amerlcana nesta capital,
nlmlrente L. P- Lrvette. Será
o portador da mesnw o cmbaixador Inglês Sir NaviUe
Montagu Butt-er.

DAS P.

Espera-se Uma Futura Ação Em Grande Escala

Font- habilualmenti- bem in
formada revelou qu* c>>m c
tre*
«.rab-s estão 13 alemães,
los quais «x-oficlais do exerci* rtíemíío, qur se dedicam
•"
'nbriear
explosivos '-ris coriv
-'ranaars e minas.
Varias centenas de vo'.unia-1^.-, arnb_s entrannr m
l'-«íüstina durante e de.pni» do \aao
que des árabes pakítinos
Castelo dai Cruzadas, em podei
doa Judcua, no oeste da O.iiiAinda segundo um_L_'onifia.
t» fidedigna o3 árabe, da l'a*
lestina distraíram a at-nçã.i üo«.
guiircla-fronteiras a'acand,
força-*
Enquanto á_
castelo.
em socorra
britânicas corriam
dos Judeus atacados os ar.voe-da Siria e do Lib.tno i_rayes»a
-»i_ram a fronteira i p-iquérià
'uta.
tancla do cenário da
Informou aind.-i a mesma O"-!-*
Brat>r
soa que o contingente
"me
o
I
o
.-tachou
palácio
qu.
da
Palestina.
equipado
lhor
cnntunc'o entn ?rnus aut- maHe*
ticas; fu^is o g-anada--".
au*
voluiVarlos
os
velou-se que
-itravcssaram a froriw-ra -W'1»
só Uro
dispamram um
nâo
ma-mooacrpscentan«lo,-8e que
na»
bases
e_tf«o preparando

BEII.UT, 22 (UP) - Milha
¦>
reu ns ar.ib s l-i cruzaram
fronteira da Palestina, pr«jc_dendo da Síria ' do ijibano. m
gundo revelou uma te.s.emt-nbuoupar mas unicamente coin o
enquandc
por
propósito
to preparar as bases paia um
ação íutnr.i em grande "sr:iia

Modificaçles no Boletim de Mereíimeií
io dos Servidores Públicos da Mm
UM INOUERITO PARA SER RESPONDIDO
PELOS CHEFES DE SEÇÃO - NOTA PELO
SERVIÇO DE PESSOAL
O bo!e*;lm de mereclmcn.
te. para efeito do rcesso dos
funcionários nos qu2dros do
Serviço Publico, vai ser modifleatío, ou melher. deverá
ser adaptado ao novo Regu.
lamento de Promoções. Estas, como se sabe, passaram
a ser feitas quatro vezes por
ano, isto é. nos meses de
setembro e
junho,
março,
dezembro. São, pois, agora,
qyat.ro as épocas.
vez, os boletins
Por sua
serão reduzidos a dois, unu.
E, em consequen*
aimènte.
cia. a promoção do funclo.
levando em
na rio se fará.
corta nua tro boletins, ou sejcm dois anos r-e interst!c'o.
As rnodififcncõés do bole.
alterarão,
tini
profunda- i
sistema.
o
atual
mente,
tanto
Aprovimar.nos-emos,
(manto
possível, r-o n*odelo
norte.rmericat***. £ssim, por
exemplo, o che;,; do ssrvlço
limitar-;*.*- a a --e^ponder as
inclagi-c.õ**'" comprevar':-s
endida-j dentro dé um quaem nratro
dro subdividido
ciuestões ou testes: Dedica.
apfdões
ònérosidade,
cão,
e
cond'cõss
demnnstrfidas
rjerr.--*. Os resnectivo*- S^vvl.
co.-. do Pessoal dos Ministe.
rios é nue se incumbirão da
Püur:"*?o dns résjrstãs, extra!ndo o*! DÒnt.QS. F.--tes não
.•¦prãr. n-pis f-ado-- pelr>s ch*-fp_ r*f* RtRi*jj''*n. O atual noWm é p,pr.._rt-!rp-in obsrtftü.
inócuo, n-f-mo. Nridn s''.ni.
fica ou reve]á ern rrlncfiõ *
verdãdsírn person."lidrde do
f"-"*'omu-io
na>- suas rela.
çõ-»- com n func?'* nnhlíçíJ-,
O dirp^** r*« Divisão dr>
Pèsspi.}. do DAPP. sr. Mnrcqj»
pòteibo, cva élp.Vrrpn o an.
•enrr^eto
ou
rr^onna
dc
".iihst.itiiip.ão do boletim de
tríéreclmcnto com a colabcrac'o de todos os diretores
rie Serviços de Pessoal, acaba ds f^er mini"-iosa e intéreFsnnté e^-nr1*'-*?!*! sobre o
ircméntpçò trabalho, obten.
d,**, anlausos gerfsDamos, a seguir, algumas
das perguntas
que deverão
constar do novo boletim. No
capitulo referente á Dedica,
"Coopera lealmente
ção:
"Tem boa
com os colegas?"
executar
os ser.
vontade em
vlços nue lhe se o afetos?",
etc. No setor Operosidade

"Traz,
os
habitualmente*
"Merece
serviços em da?"
plena confiança o seu trabainiciativa e
lho?" "Mostra
solucls-nar as
interesse em
dificuldades surgidas?", etc.
Aptidões -demonstradas:
"Possui conhecimentos
para
desempenho do
o perfeito
c;*rgo?" "Realiza, cem presde que é
teza, os serviços
Condiencarregado?", etc.
"Tom
ções fundamentais:
rcsponsabl.
compreensêo ds
colinas para f»rças r.umer.calidade?" "E. leal com o che.
mas mtntc maiores qu« gruiiualnvnexpondo,
franca
fe.
seu
modo to Irfip atravesrando a frontclatercior—n°nts.
de pensar?", etc.
ra. Ao quc parece, somente -"e
Sim,
O chefe responderá:
I pois de conjregaíai ^ssas iore não. O
menos
maljj ou
i;as inlciai-se-.'io 03 ataques do:
S'm valerá 4 pontos; o mais
| voluntários ar..b?s em quaslâu
ou menos, 2 e o não, 0.

assi.
O prêf-ldente <l» Bepul-lica
decrem. nomeando o
nou.
onteni
Maria
Broxarlo
cncciiliciro João
lillio.
p-vra (-x-rcCr o carito dc <Ü- ,
o (
Onji
mento
de
retor d:i Dlvisllo
ür-zaiiizarão do Departarnerjtq Ad. ;
Publi.
do
Servido
tnmistratlvo
Co.

¦¦¦.

¦¦:¦,'

'

O novo dirttor é f:*_'iir:i de relevo
nn Admin;stmcno Pllbllca, onde- ji
de di.
ilí-scmpcnliou varios careog
onde
nn UASf.
Inclusive
i certo.
toi diretor da Divisão ile Edi.ictos
iitualmente
nulilicni.
estava
carp-n dr drciot do
o
e.-crcendo
Departamento nõ Instituto de lies.
s«'2itros do ltrasll.
Su-, iiosst deverá ter lujrar hoje.
n-BUU-tc orirão.

Farinha de Arroz no
Fabrico do Pão
A Comissão de Agricultura do
sua reunião de
Ssnado, cm
ontem.' aprovou o parecer ao
sr. Maynard Gomes, sobre o
Ramos,
projeto do <r. Mario
mandando misturar farinha do
arroz no fabrico d-' pão em todo
o território nacional.
Na mfsina reunião, o mesmo senador leu, ainda seu pai-ec2r sobre o projeto que et*tabclcco controle de emergencia na importação c na exportação, opinando fr.voravelmcnte, sendo aprovado
pela Coml-^ão.

Ir. GHvàa Torres
Impoteneia — Doenças «lo Seso e urinarias — Pré-nupclil
— Assembléia, 98, sala 72 —
Telèrune : 12 1071 - 9 ás 11
e 15 ás 19 horas.

)
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Aniversariou Ante-On"Correio da
tem o
Noite"
Treze anos de existência co
memorou anteontem j "Correio
da Noite", vespertino que conseguiu lugar dc destaque na im
prensa do pais, graças á maneir«. pela qual tem procurado ser\'.r ao interesse publico.
Fundado por Maiio Magalhães
jornal-sta de boa tempera, coio
a colaboração de alguns compv
nheiros que ainda hoje ali si*
^c-íjénntram, teve o ••Correio ia
Noite" varias oportunidades He
servir a opinião publica.
Agora sob a direção do professor Hildebrando Leal, que lhe
vem dando grande Impulso, criando seções c modificando pae.«
melhor as existentes, o "Correio
da Noite" continua a ser digno
da estima dos seus leitores e oe
todos quantos lidam na impren-a, por conservar inalterável a
sua linha de conduta. E* com
grande júbilo que o DIÁRIO
CAIUOCA
se Integra no meio
'daquele.
qUc oia ihe pie tunrhrr
menagens
pela
passagem de
mais um aniversário.

BANCO DA PREFEITURA
DO DISTRITO FEDERAL S. A,
RUA DA QUITANDA, 129
Capital— Cr$ 100.000 000,00
Recebe depósitos á vista e a prazo

Vovo Diretor da Divi"
são de Orçamento do1

MILHARES DE ÁRABES
TRANSPÕEM A FRONTEIRA

últimos anos, o emprego de aços com liga — aqueles
NESTES
que contêm outros metais, como o manganês, o molibtlênio
e o tungstênio — aumentou rapidamente. Alterações muito
pequenas na composição desses aços podem provocar unia
grande variação nas suas propriedades. É, portanto, necessário
estar-se aparelhado para determinar pequenas parcelas de
metais não-ferrosos em grandes quantidades de aço. O quimico consegue isto usando o separador electrolítico, ilustrado
acima, Esse...apar.eJ.hoi compõe-se¦...de. um número de recipientes
de vidro contendo mercúrio
munidos de eléclrodos òü
condutores, através dos quais uma corrente elétrica pode
ser transmitida. O metal a ser analisado é dissolvido em um
líquido e colocado nos recipientes de vidro, junto com o
mercúrio. Faz-se passar, então, uma corrente elétrica. O ferro,
contido na liga de aço, fixa-se no mercúrio. A solução restante,
que contém os outros metais, é retirada pelas-torneiras de vidro
para ser analisada segundo os processos comuns. O separador
electrolítico possibilita ao químico metalúrgico verificar a
«f-ástênci^,-di.-peíjuenas quantidades de metais, como o alumínio e o vanádio, que de outra maneira seria quase impossível
determinar. Esse instrumento faz parte do equipamento que
"""'
permite à .indústria química britânica manter a
eficiência do serviço que presta à humanidade.
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A SOCIEDADE
HOJE
A RONDA DEde Thormes

AS ARTES
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Júris de Quadros e Canções
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Antônio Bento
Ja foram escolhidos os trabalhos de artistas brasileiros que serão enviados, por lntermedio do Ministério da Educação, á Exposição Interamerlcana de Bogotá, a ser inaugurada, nessa capital, durante a próxima Conferencla dos Chanceleres das Republicas do
Alguns pintores e escultores deContinente.
sistlram de participar da exposição, alegando
motivos diversos. Inclusive o fato de não ser a
capital colombiana um mercado rico, onde seus
trabalhos pudessem encontrar compradores.
De fato, não é provável quc sejam lá adquiriAliás, a finalidade .da
dos quadros c estatuas.
Exposição Interamericana dc Bogotá não é
E' antes dc tudo cultural, podendo
propriamente comercial.
mesmo transformar-se num acontecimento mais importante, para o povo colombiano, do quc a própria conferência, que talvez
não chegue a nenhum resultado pratico de interesse para os paiees deste hemisfério. Por outro lado, as delegações americanas
que visitarão Bogotá serão numerosas, como aconteceu recenteinento na Conferência de Quitandinha. Deve, portanto, o Mlnistérlo da Educação enviar para capital da Colômbia trabalhos
dos nossos melhores pintores — ou antes, trabalhos quo sejam
dc fato representativos das artes plásticas brasileiras contempornneas.
Alguns dos quadros escolhidos, talvez mesmo a maioria, qunse nada revelam da escola de pintura brasileira cujo conhecimento interessa ao observador estrangeiro.
• • •
Foi recebido com protestos gerais o veredicto da Comlssfjo
Oficial de Festejos Carnavalescos da Prefeitura, na escolha da
melhor canção carnavalesca do ano. A opinião popular consa"Não me diga adeus", da autoria de Soberano e
grara o samba
Paquito. Esses dissídios são inevitáveis cm todos os concursos e
Julgamentos do gênero. Não sei em que razoes de ordem artistica se baseou o júri para dar o orimeiro prêmio á marcha
"Tem
gato na tuba", dc João de Barros c Alberto Ribeiro. Nao
11 o texto da decisão. Sei apenas que Lorenzo Fernandes, membro do Júri, é um arguto estudioso da musica popular brasileira,
em cuja ritmlca e em cujos processos de harmonização se Insptraram varias de suas composições artísticas. O autor do "Reisado do Pastoreio", que é tambem homem integro, não iria por
certo participar de qualquer marmelada feita pelo Departamonto de Turismo da Prefeitura. .Não ouvi ainda a marcha vltoriosa, que é pouco conhecida da cidade. Dizem que essa composição tem uma rítmica cheia de vivacidade, como convém a
uma boa c alegre canção carnavalesca. Se foi essa a razão que
levou os juizes a darem o premrio á marcha, o veredicto é realmente digno de Impugnação.
As melhores canções carnavalescas dos últimos anos tem sido sambas, quase todos nada alegres, como é o caso da "Anvelia",
que fez época. O povo escolhe indiferentemente uma canção
alegre ou trlstonha, sem se preocupar com o problema duma ritrrrica buliçosa ou dinamogenica, que nunca foi rigorosamente tradlclonal na grande festa dà cidade.
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O TEATRO

E'i

"E" COM ESSE QUE EU VOU'
A sra. Dercy Gonçalves, apresentará hoje, ás ,20 e 22 hoGloria, suai
ras. no Teatro
ma's recentes criaçõ°s na re\
ta de Paulo Or.ando e M. Paradela. "E' Com Esse <5ue Eu
Vou".
Com o. propósito de atender,
sempre o bom gosto ds seu numeroso publico da Oinelandia,
a estrela fez uma renovação nfio
6ô dos valores de seu elenco
oe
como tambem do corpo
"eirls" contratando deste mooicartazes como Valter D'Avlla
a bailarina Perià r'ei-n, a sambista sensuvãu Ely Camargo e
outros.
"VALE TUDO" PARA A
MAIOR ALEGRIA NO
JOÃO CAETANO
Estamos a poucas noras ao
inicio da sensação de 1948.
Chianca de Garcia, o empresarlo da<- sensacionais realiza
ções, esta preparando para o
seu publico, uma d>s mais extraordinarias criações Já vista?
em nosso teatro.
"Carnaval Catch Can!
ValiTudo!", será a "féerie" ultrasensacional que a partir do dl»
24, estará sendo mostrada ao
publico do João Caetano, com
todoa os "astros" e "estrelasdo mals famoso elenco da rc
vista nacional: o de Chianc»de Garcia.
No dia 31, a Grande Nolu
da Baiana em que Linda e Ulr
cinha Bafsta, Salomé, Virgínia
Lane, Heleninha Costa, o Trli
de Ouro e outros artistas qucontam com o favor do pubu
co, estarão a postos para cm

*

prestar o seu talento, ao brilho
das realizações de Chianca.
"HAMLET" VOLTA HO.IE AO
CARTAZ DO FENIX
Em espetáculo completo, a*>
20,30 horas, no Fenix, o "Teatro do Estudante" volta a apresentar "Hamlct". de
Shalcr>
pcare, na interpretação magutrai de Sérgio Cardoso, o atoi
que mereceu de Henriette Morineau c-iogío especial; u ja cor.sagrado pelo publico que dmriamente rsgò.ta as lotações rir
Fenix, aplaudindo de pé o seu
desempenho, ao lado de Maria
Fernanda — Carolina
Sotto
Maior _ Sérgio Brito — Luiz
'—
Gonzaga Linhares
A. Ven
tura — Tarquinio Lopes — A
Fregolents _ Carlos Couto Irmgard Muller — Nilson Pena — Ari Palmeira e outros.
A MENTIRA TEATRAL
Vai estrear
tambem
uma
sambista sensação.
VÒCB SABIA
que Lourdlnha. a atriz radiopatrulha, é mineira?
COISAS QUE INCOMODAM
O omelete de frutas da rua
Almirante Barroso.
O FILME DE HOJE
PAI.ACIO: - "Cordas
Magleas" — Augusto Vasseur.
O COMENTÁRIO
DA NOITE
A respeito da
peça do
'
Chianca, que tu achas? — in'agava ontem o Augusto Porti.
do Mario Nunes.
Deve ser boa,
pois fala
em "valo". Tudo que tem "valo" não falha.

-

Cartaz do Dia
ClNEMAs
CAPITÓLIO — íSessiies pasealcmpoi — "Delicias
coniunais"
com
(oomédla
Shemp
"Diabruras
Howardl —
do
—
ch.mpamé"
(Curiosidadesl
"Romântica Luslana"
t panora,
"Feijoamico — colorido! —
du i-ompleta"
—
(Desenho)
Jornais nacionais e estranfrei.
ros. Todos os dias sessões
a
Part.r de 10 horas.
VITORIA — "paixão selva,
gem"
Dana Andrews
patricia Roc e Susan Hayward.
em
tecnit-olor. Horário:
14 — 16
_ 18 — 2ü e H2 horas.
"MiMETRO PASSEIO _
rakem dourada" — A's 11.45
1.30 — 3.40 — S.50 — B
t 10 horas.
—
METRO
COPACABANA
"MiraetTn dourada" — A's 1.40
3. 45 — 5.40 — 8
10
e
boras).
METRO TIJUCA — "Mirazcm dourada" — A's 1.40 —
il 45 — 5.40 — 8 e 10
boras.
"Cordas
ma.
PALÁCIO —
ticas" Stewart (Iranirer e Piiyl.
lis Calvert. Horário: 14 — 18
18 _ 20 e 82 horas.
— "Mulher des»
pLAZA
A'a
da"
com Joan Bennett.
ho.
3 — 4 — 6 — 8 e 10
ras.

PARISIENSE
«Mulher
desejada",
com Joan
Bennett.
ís 2 — 4 — 6 _ 8 e 10 ho
raa.
"Tomaram me. om
REX —.
*
erminoso". John
Garfleld e
"Enfermeira de1Ann Sheridan
tective»! L.íe:..pntr}ck e_
Reeis
Toomey — A partir dai
14
horas.
"Extorsão"
ODEON _
James Mason e Mar.v clnre. Ho.
rariu
18 _. 20 •
14 — 16
22 horas.
—
IMPÉRIO (6« semanal
"Olhai os
campo".
lírios do
Silvaria Roth e
FranciBco
de
Paula. Horário: 14 — 10
_
18
20 e 23 horas.
"AleKre bandlPATHE' _
do",
com Femsndel. A's 2
3.40 — 5.20 — 7 — 8.40
e
10 20 horas.
S. LUIZ _ "Paixíp selva,
Dana Androwa.
nem"
patricia Roc « Susan Hayward
em
tecnicolor.
Horário: 14
16
18 — 30 e 23 boras.
MONTE CASTELO — "Paixão aelvneem". Dana Andrew.
A partir de 2 horas.
-norrentes
IPANEMA
—
Ocultas"
— A
Robert Taylor
partir de 3 horas.
RTAR _ "Mulher
dnsejo.
da" — com Joan Bennett.
as
J - 4 - 6 i B d li
6o_
ras
ASTORIA _ "Mulher deseja
da"
com Joan Bennett
4a 3
4 — ç — 8«10
hora».
OLINDA — "Mulher Oese
iada"
com Joan Bennett. a«
3—4
-r$ -*- 8 :•' 10
uo_
ras
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telegraDe Nova York chega o seguinte
muito
ma, que provavelmente Interessará
vai:
Aqui
aos meus leitores.
«NOVA YORK. 22 (ü. PA -#»,
sociedade »'£
trezentos elementos da alta
nesta eibrasileira
colônia
da
valorqulna e
casamentodo
ao
dade estiveram presentes
Rio de Jancjro,
conde Rodolfo Crespl. do
Consueio
norte-americana
com a debutante
na anv
O-Connor. celebrado ás 16 horasde Lojolo.
Inácio
Santo
de
igreja
tocrntlca
acontertO enlaça constituiu um dos da tempomentos sociais de maior relevo rico e pro
„dadc8 d4
o,
rada. reunindo naquele temp
P
fusamente ornamentado ^fl«"^W?g~
Do Brasil,
, vtcnorte-ameHcana.
^
maior destaoue na sociedade
»°« "p0™al
ram especialmente oara assistir
íervlu de pndrl-
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filha.

Depois da

rnnvldados

\j ácnâior e a senliofita Hugo Adami e a senhora Souxa Leite.

Exposições

CINEMA

esta época iirí_carnavaU'»ca.
para
«
musical tecnicolorido que •
o
IVamer Bros. lançará iesrunda-íclr.-i
uroxirhii no palácio. Rian e Cariu
»'• "Um sonho e uma cançüo" fThe
And The Oirll.
Time. Thc place
autentico
Tralti-se de um
"show" com muita alccrla. muitu
romance
o
muita musica, encar.
recando-se destes "temperos". Deu.
Moriran. Jaclc Carson,
Janis
QI8
Pai (re. Martha Vickcrs. S. 7.. Sa.
kall e mais a orquestra de Carmen
neu»
i'uva|laru
Cliandra Kai" e
e
dançarinos, os Irmücs condos
uma ceTitena de earotas maravilhotas.
Direcio dc Davi.I Butler.
"U COM ESTE UUE EU
VOU"
tna...
A Atlântica, a companhia
quo
Itcnüe Siiint Cyr e Ocorres Mardo
tem pioduz-.do oa melhores íllmca
»liall são as fljruriis imedimas
cHmavalescos,
últimos
anos
c
nos
de
QamiUi
elenco dessa produção
•>
ano findo,
reeistrou
une. no
pela Franca
distribuída
Tramichel
maior sucesso
dt' bilheteria do ri.
llrasll a ser apresenta.
Filmes do
nema nacional, batendo tono»
m
da Bcsrunda-fcira no O^nc Patli*.
-records" com o
memorável " Katn
DK
A PUOXIMA ESTREIA
vai apremundo é um pandeiro"
"CJUATKU 1 UM AOS A
«entar, mais uma ve». o melhor 111
UUKHIAM"
tne
carnavalesco
de
1048.
"Quatro irmãos,
impulsionados"
"E"
roni
Cháma-se
destn vcí
¦cio ia-—-'**' ni.«.iibo ucjCjo uc tor
este que eu vou", um titulo cetn
nao
.ur realidade um sonlio uuc
tiur cento folião.
adaptado
com
lhes «aia à., caliec?. .sacnlicam o muita felicidade
ao filme ouo clcn
rrclhor dt suas existências ntó utih.
de breves dias fará as deliciai
tro
irir seu objttlvo. mus antes norc-m do publico:
no»
cinemas d> ei
de experimentarem ns mais dlver. dade.
«is emoções numanas.
"E' com
eu
este que
Diriiriu
Ei» do ouo tra'a o areumento oe vou" Jusó Car|us Burle, nomi- quo
"yuatro
jrmãos a queriam", tTn- oor s< só 4 unia irnrRutia do suces.
oolirnnte drama üa paramount. aue so
da
apropellculu.
que nos
<erA aoresentado terça-tèlra próxima senta
elenco fabuloso, á tren.
nos cinemas Flaza. parisiense. As. le do um
qual estão: o ineornParavci
tt*- Oscarito. Marion.
toria. Olinda. Kiti e Star.
Catalano. Qranflt
Interpretes Olelo.
do
como
principais
Cazarré. Heloísa Helena So^nne líaxter. WiHlam Holden, Son
Murad,
lance França. Lou, Jorce
e Un- Emillnha
Bendix
uv Tutts Wililam
e
Borba.
Bob Nelson
viara da Silva
muitos «utroa.
"O BANDIDO•*
"SAFO*» _
DB
HISTORIA
Secunda.fcir» o nosoi publico ral
UMA TAIXAO"
sssistir noa cinema» B»o Lni». Kex
VrirU» vt»e» (Vlnuda — duo»
e Monte Castelo, a um do* maiores vetes na Franca, um» n« Alenu.
(times produildo» depois da liber_ nha e, pala
rei ao eilactto da Italia — es**
admirarei nema falado, primeira
—
cm Hollywood,
"O bandido".
qu« ser* a consatr»- o famoso livro d» Alphonte D.n._
ator ilet vai
do srrande
cão entre nSs.
ser visto açora, em sua
Amedeo NaiiarJ.
e a revelação ao Primeira versílo sul-american»
em
lov«m diretor Alberto I,attuinli»
¦nacnifica adaptado da
l.umitnn.
de dois prisioneiros ar seKunda.feira, nos cinemas
Drama
Vltoa seu»
cuerra italianos um- voltam
'«rea. deparando com a mais aca. ri» e Rcxy.
Esta nova verafio do livro que «
-oncertantt das realidades, reoletu
autor escreveu com a dedicatória
in episódios que retratam a oro- ''Para
meus filhos quando tiverem
pria vida no que ela tem de mals
vinte anos. t na verdade. uma das
'«¦alista.
6 um celulo.de oue ema.
melhores odaiiüAçíSes .du
cJtrleiVrç
ciona do urincipio nO fim. levai»- novela,
quer pela interpretacSo addo.nes a participar da
tracedej miravel de Mecha Ortli.
quer Pc
aventur-, do seu pirotaconistil
dan. Ia dlrtfcgo
inteligente que lhe
imMilUlo foi apanhado do natural...
prlmlu u trande cineasta anrentin'..,
Ao lado dc Amedeo Nanari. fi. Carlos Huío
mesm.i
Christenten.
o
miram — a Inimitável atrii Anna
que diriciu o memorável filme "Os
Matrnani de "Roma cidade aberta")
filhos mandam".
• bela Carla dei Poceio fnum paRoberto Escalada e Mirtha
I,r_
Cario Oampuiii
nel incsnuec.vel).
o-rand
apart»cem ao lado da Mecha
outros artistas notáveis.
OI,
e
Ortli.
nesta
arnotável
produção
"WM SONHO E UMA CANÇÃO»
uentina.
FKriiTNDA-FEIRA
NO PAU».
"ANJOS
UM
DAS ROAS"
CIO RI AN E CARIOP.A
FTLME PRODUZIDO EM
O filme
indicado
iustamtnvc
PARIS»
Um filme nrodutldo em Paru
nos estúdios Synops.
sob a dire
de Robert Bresson e
cllo
dialcj?»»
CINE S. CARLOS _ fSesde
Jaen
Giraudoux.
o nroxlserá
Síirs ás
12) — 2
4—0
nio
cartns
Metro.
dos
3
cines
— 8 e 10 horas) — "O fi_
"Anios das ruas" CAnges du pi.
|
lho de Lassie"'
iCOm Peter
t-hé). com um, elenco em oue
»i
Ln»vf.ord Ronajd Crisp e Juda Comed •
| -runem R«ín6e Faure
ne Lqckliart) "Hospede Desa_
I Françatse Jany Holt. Sylvje. Mila
jrradavel".
(Desenho
coloriP.irely. M. H. Dasté e
Yolande
do).
. Laf fon
" _
_
ROX7 — "Cordas maciças".
Historia de fundo
t
i
rèllÊríõsò.
Stewart Oranger e phyllls CalJ_iuias—c4d«—á
vert
Horário: 14 — 16 —-3rü-. «stilo. foram
feitas sob a super20 a 22 horas.
I i-!<-üo do oadre Bruckbereer. "An.
"paixão
ios
CARIOCA _
se].
das ruas" a bem uma reallj
ração
saçf-m".
artística
de sentido fraii
Dana Andrews, patricln Roc e Susan
cfs.
patente em seus diálogos, on
Hayward
se
de
nota
em teenleolor.
de Gi.
a
sensibilidadeHorário:
14
I
ie — 18 — 20 e 23
raudnux
brilhai...
teatroloeo
ho.
•as.
te de "AntltrlSo 38"
de oue DulAMERICA -_ -Cordas
| "ina e Odilon nos deram encanta
ma.
dora versão no Municipal ha temcieis".
Stewart
Oran^cr
t
po».
Phyllls Cnlvert.
Horário:
14
;6 — 18 — 20 6 22
ho.
! . Até verificar ge a estréia de "Anras.
ios das ruas"
os 8 clnes Metro,
exibirão "Miracem Dourada"
a folia da Paramount. com 38 aucru
das "estrelsa".

«1'AAiEIjA". VENDEDORA DE
i'l(lVOUDADIiS"
alu
Fernand liravey vive com
do
íciiBibiliiliidc artisilca a íicura
d»
Barras, <iue usurpou o trono
ilepois tia quA_
franca cm 1705,
de HCBcsplérre, e da prisão d"
da
única
LuÍ7. XVII. a
menlno-rci
osperanca do novo . fraiicís durai»,
ie aqueles lucros dins da rtevolucão Francesa.
O fanT-àO astro dc "A Grnndr
obra, de
Valsn" mustra.nus nessa
vcrsatiliii.»oo
ti
Bardou
Victorlon
artístico.
üo «eu inccavel talento
•• Pameia.
Vendedora ile Frivollfilme Js»
dades" 6 o primeiro
GravOy dc-,iois ile QUUS<;
Fcrrmnd
do
cin»
ausência
aois anoi de

TEATROS
PHENIX — "Hamlet".
ás
horas. ,
"Divorcio".
6ERRADOR
â*
20 e 22 horas.
TEATR1NHO INTIMO
TJE
COPAO *, BANA — "A secretaria de meu.maridb" ás
21
horas
REGINA _ "Castldade". ás
20 e 23 horas.
"E' com esse
GLORIA _
»ue eu vou" ás
20 e 32 ho.
ras
CARLOS GOMES — «86 Pra
chatear", ás 20 e 23
horas.

21

(Foto "Sombra")

Dr. Newton Motta
Médico
DOENÇAS UE SENHO
RAS •- OPKKACOES —
PARTOS
Consultório: Av Rio Branco. 138 s 515
TfcL
43 6468
Consultas dus 9 ás 12

SALÃO ANUAL DA -SOCIEDA.
no
DE B. DE BELAS ARTES.
Mmtst6rio da
Educação
SHEILA E ZE/.E'
no Instituto
dt' Arquitetos do Brasil.
j
ARTE
ESPANHOLA
rONTEMPORANEA — No Copacaban, palace.
UARHOS O MULATO — no Pa
lan» Hotel.
MuCARLOS MAOANO — no
seu N. de Belas Artes.
FRIDMAN — fAstiectos dn Baia)
no Ministério da Educação.
JERONIMO JARDIM.- no Liceu
do Artes e Ofícios.

Estágio de Oficiais
Estrangeiros
O general Pluza dc Castro
chefe do Departamento Técnico
c dc Produção, autorizou os ma
jor Juan Indalecio Colman, capltão de correta maquinlsta Zoilo HoÜas Ortz c ten. dc corve
ta maquinlsta Victóriano Pavon
Percz, todo3 da Hepublica do
Paraguai, que terminaram o curso da Escola Técnica do Exercito a fazer um cslngio nos estabelecimsntos o comissões subordinatlos á Diretoria dc Fabricação c Diretoria de Obras e Fortiíicníões.

0 Programa da 0. S. B.
em 1948
E' verdadeiramente promlásor o programa das atividades
da Orquestra Sinfônica Brasileira, para o corrente ano.
Graças ao valioso auxilio que
lhe vai prestar o Governo Federal, concedendo-lhe, no corrente ano, a subvenção de três
milhões de cruzeiros que o Congresso votou, poderá a O. 8.
B. vencer, em parte, as dificuidados que lhe advieram na
Temporada de 1947, e apresen
tar um programa sobremancivi
interessante.
Asseguradas que lhe estão, pelo sr. prefclo, as quarenta datas necessárias á realização, no
Teatro Municipal, do-- conce-tos
para o seu quadro social, serão
estes dirigidos pslo
emlncnto
.maestro Eugcne Szenkar e com
a participação de grandes solistas, dentre os quais artistas de
mundial, tais
como
projeção
Cláudio Arau, Alexander üninsky, Marion Anderson, Jaques
Thibault, Wilhelm Kapell, Rose
Bampton, Magda'cna Tagliaferro
o Byron Janis, jovem, porem
brilhante pianista que Horowi*z
classificou como seu sub tituto.
Cumprindo o amplo programi
lellneado pelo sr. ministro da
Educação, e em prol do desenvolvimento da cultura musical de
JxgJÉa^roocjdjdér serãp realizador
vinte grande*
_para^_a juventude
'dominicãts;—ats—iavi
concertos
de dez como até então.
Jovens
e talentosos solistas
nacionais, rigorosamente
seeclonados
dentre os
inúmeros
candidatos, farão suas exibiçõeci
Esses concertos serão dirigidos
pelos-maestros Eleazar de. Carvalho e José Siqueira.
Os vinte Concertos
Domlnicais, tão do agrado do publico
figuram como parte integrante
das realizações e serão dirigidos
na sua maioria,
por Eugcne
Szenkar e contarão tambem com
a colaboração
de solistas
de
real valor.
tais como
Outras atividade»,
nudições radiofônicas, gravação
de discos e concertos em sociedades privadas, estão sendo convenientemente ajustadas™
Pelo exposto, justifica-se a an
siedade com que os inúmeros
apreciadores da musica elevada,
aguardam o próximo mês
de
março, quando terão inicio as
audições do nosso maior conjunto sinfônico.

reuniram-se num

a nova conde***,
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das figuras mals extraoruma
é
César
Bcrcnguer
o ministro
extremamente ef Homem
dlnarias do'nosso cô*S> diplomático.
César
possui ura
cient no LuTost?. ^ministro Berenguer
=
do
que qualqurt
alem
tlglo raro e um numero de amigos que vai
„
um de nós po^sn contar.
em Nova
O ministro foi recentemente nomeado cônsul emgeral
questão pasDc af?nra em diante, portanto, a pessoa
York
»»•"'•
trfento
multo
<e
com
Cônsul
de
sarla a ser chamada
Entre as atividades sociais que estão sendo realizadas para
importância lo*
despedida desse ilustre senhor uma de grande
Austrália.
da
ministro
o banniratc oferecido pelo
miVinte e <cls pessoa* presentes entre os quais os senhores
e Bragatiiilstro Raul Fernandes. Princesa D. Teresa de Orleans
Thompca Encarregado de Neçoclns dos Estados Unidos, ministro
o pricon Flores, o presidente do City Bank e a senhora Michel.
0a
Mdcntc da General Motors e a senhora Poxon, o presidente
Cormartc
Mac
Mnore
da
o
Orberle.
presidente
Ford e a senhora
e senhora, o presidente da Câmara de Comercio. Mrs. Motlcy.
n senhor e senhora Rodrigo Otávio, a scnhorlla Malub dc Ouro
Preto e varias outras pessoas.
O homenageado recebeu os maiores cumprimentos pelo seu
foi
novo posto, pois o atual cônsul geral em Nova York sempre
e
eucausa
batalhador
pela
nmericanista.
como
Indicado
grande
nhecedor profundo da vida e das coisas norte-americanas.
E' interessante salientar que o senhor Berentruer César è urn
dos poucos Cavalheiros da Ordem de Malta, existentes no contincnte americano.
• • *
"Clube dos Marimbas".
Rcallza-se hoje o "Baile do Siri", no
martelava estacas i-m
a
tarde
ontem
O diretor daquele clube,
i-onrpanhla dc sócios e do decorador Júlio Sena. A coisa é bastante revolucionaria.*
A decoração é de rede c tudo, peVfcs e peixões, focas tpoCiam levar alguns focas daqui da redação) e outros animais martnhos todos.
Estarão presentes ministro da Guerra e prefeito da cidade
com respectivas senhoras. Algumas das fantasias serão ncce.ssarlamente surrealistas, pois a imaginação do senhor Roberto
'Jardim) 3urie Ma:: andou funcionando. Exemplo de nomes das
fantasias que desfilarão: Cemitério Submarino,.. Óleo de flga-Jo
de bacalhau: Navio Fantasma, Ode & quc morreu no nrar, Frf-sa
dos Siris (mnca boa cheia de siris famintos pelo corpo afõrn),
Naufrago"' da Ilha dos Cagarras Banhista 1900 de Ressaca. Viuva
dos Marinheiros (vestido dc noiva, vcu e uma porção de retralos de marulos).
"Nâo me âte» adeus",
Os dois autores do Já tão famoso samba
foram convidados para participar da festa e receber uma nomenagem dos presentes.
Segundo me parece esla será uma grande festa.
E' com essa que vou sambar.
ANIVERSÁRIO»
Fazem anos hoJe:
SENHORES: — João Pereira
Guimarães — Moacir Alves do
Vale — José Mendes da Costa
Júnior — Virlato Correia e José Leopoldo dc Mendonça.
MENINO: — 8ebasti&ot filho
do sr. Oramaç Franco.
SENHORAS: — Esmeraldina
d« Paula — Zulmlra Uma Ribeiro — Condessa. de Normand
Preantel e Rozendo
do Carmo.
MENINA: — Jurema Llm».
CASAMENTOS
Realiza-se no próximo «abado, o do sr. Otávio Patrocínio,
industrial, filho do sr. Antonio Petroclnlo e da sra. Carolina Romão Pctrocinlo, com a
senhorinha
Ccllna de Abreu
Sá, filha do Sr. João de Abreu
Sá e da sra. Maria d* Abreu
Sá.
O ato civil será realizado As
10 horas ^nò- Pretorltv:;w sei-virão de testemunhas, dos noritíQio finn* iro~ c
sra. Odisséia Pinheiro.
O ato religioso será celebrado ás 18 horas, na matriz dos
Sagrados Corações (Tijuca) •
servirão de padrinhos dos nubentes o «ri Flrminlo José Al
ves e sra. Noemia Alves.
. R"allzar-se-á sábado, o
da senhorinha Aurora Costa Pereira, filha do sr. Manuel Co*ta Pereira 6 da sra. Aurora
Costa Pereira, com o ar. Lidlo
de Almeida Costa, filho da viuva Rita de Almeida Costa.
O ato civil 8er4 eíetuado, as
10,30 horas, na 12* Circunscntestemunhas poí
ção, sendo
parte do noivo, o sr. EucíldcS
Pires de Oliveira Filho e sra
Lélia Costa de Oliveira, e, por
parte da noiva, o sr. Manufi
Costa Pereira e sra.
Aurora
Costa Pereira.
A cerimonia religiosa terá lu*
gar na Igreja Coração de Maria, no Meier, ás 17,30 horas,
sendo oadrlnhós. Dor oaxte ao

noivo, o sr. Durval BrKo PInh*Iro e a sr». Silvia Costa
Pinheiro, e. por parte da no:va. o sr. Mario Costa e sra,.
Adelina Barros Costa.
amanha,
Realizar-se-á
o da senhorinha Gcorglna —lesr. Paulo ac«
sus, íl'ha do
Santos e da sra. Luiza VitaUna de .Ie«Us (já falecidos), com
o sr. Luiz Paulo de Alm°iaa,
filho do sr. Carlos A'berto de
Almeida e da sra. Perciltana
dos Santos.
No ato civil serão te«temunha« os srs. Américo Campino,
Hernilnio Souto e sra. Hemunia Souto.
A cerimonia religiosa, qu? torá lugar ás 17 30 horas, na matriz de São Januário, será paraninfada pelo sr. Bernardlno
de Brito è sta filha Maria Josó de Brito.
ALMOÇOS
Com um almoço, será homenageado por seus amigos e admiradores, no próximo dia 23,
^AÍOuqüêr^
o prorssor LinfuTdc
"que
Melo, que acaba de vencer
o concurso para a cátedra ae
Direito Publico Internacional Ca
Faculdade Nacional de Direito
da Universidade do Brasil.
VIAJANTES
embarcados
Passageiros
no
Rio h«je cm avicas da (.ruzelro do Sul para Buenos. Alres: — Armando Bandeira üo
t»!má e Paulo Edua:do Café.
Para Porto Alegre: — Eurico Américo da Silva Bustos —
Estèlio Dantas — Benmrd Tneo-.
doro Per-ira ús Melo e Manuel
Martins de Freitas.
Para Maceió: - Antônio Telxelra de Aguiar Júnior e Josj
Soares de Souza.
Para Recife: - Alfredo Corrêa Pereira - Aluislo de G»»uv-la Lima e Sebastião Vieira
de Assis.
Passageiros da 1'anair:
Regressou, ontem, ao Recife,
o Jornalista Paulo
Germano
(Conclui na 7* pagina)
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da de entrada, grátis a garotada
O verdadeiro carnaval
criança há vários anos vem se cm seus escritórios á rua Bela
realizando no tradicional Tea- n. 181.
Asním qucm ainda nao tem o
tro Recreio que tcdos oa ano»
recebe festivamente a criança- seu convite, poderá procurar a
da íollona da capital em seus qualquer hora do dia, no endeamplos salões qu. desta ven reco acima citado.
Tambem já está contratada
estão seiido lindamente decoraJorge tíe o famoso Jazz-band do mãesdos pelo cenógrafo
Souza, c-pccialmente contrata- tro Tivanon
que diariamente
do pelo Sal dc Fruta Eno qup vem ensaiando cs musicas oe
é o patrocinador do grandioso mnior sucesso do Carnnval para
baile dc domingo de Carnaval maior brllhnntismo
do baile
"Eno"
"abafar" neste
e que vem há muitos dias r»que vai
zendo uma grande distribuição Carnaval.

"Cocada" Fer Anos
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UMA EXPLICAÇÃO AO
CRONISTA CAHNAVALESCO D"'A NOITE"
Em eua cdlçno íínal co
ontem, "A Noite", na seçao
cnrnavaleícai estampa uma
nota criticando os cronista:carnavalescos e os alcunnando de "pnpa-Jantar", pelo
fato dc os mesmos compãrccerein a a'gu'.ras tc^tns r'"
"comes e bebea",
para as
quals sáij ou prcsiun.iii que sejam, convidados.
O cronista, desta folha,
tem a dizer, que, te i...
compareceu ao "codctall"
dos funcionários do Flamerigo, — oferecido aos citados
cronistas e ao qual sc r",fere o redator carnuvaiesco
de "A Noite'^ — foi porque nâo o convidaram.

:l

OAISV LUCIDI, que tambem «onU eom e. votos dos artistaa de teatro, onde aliás, a estrelinha da "Globo" Iniciou
sua carreira artística
Como foi amplamente noticia- baile no Teatro Carlos Gomes
do, realizou-se ante-ontem, n*t Até IA muita coisa poderei acon
sede da ABR a segunda apura
tecer...
ção do concurso para a e-collia
da "Rainda do Radio" de 1948
SERÁ* VERDADE»
A expectativa reinante entre
A noticia de que o cor.necido locutor (rrr.rr...) César (r)
o grande numero de interessa
dos — cabos eleitorais- cindida- Lad<elra abandonou definit)VH
tas c torcedores, fez-se sentir mente a .Mayrinlc Veiga Já nao
aos primeiros in*.tantes da apu- é mais novidade.
E ha quem
diga que o César nem mesmo
ração, após á abertura das ur.
nas.
Começa a contagem r'.o* reclamará a indenização a qu'i
votes e logo os primeiros r«ui- tem direito, posto que re.iroutatíos são conhecidos, com van- se voluntariamente
da "_ua"
tagem para a candidata Direi- .pêerr*.
E' uma
inelenizacãc
lula Eatist-i, que s" manteve na vultuosa qu. deixa, muita gente
liderança até (o fim da sspunda com água na boca: o Cenr
apuração. Terminada esta o.
trabalha há cerca de 15 ano»
m.sarios anunciaram o resuTa- na Mayrink e percebe mensai*
do oue foi o seguinte:
mente algumas dezenas de mi1.° lugar — Dirclnha Batis- lhares dc cruzeires
Sabem ia
ta com 5.MO voto-»; 2." li'gar o qus* é isso? Um conselho au
— Daisy Lucidi com 3.822 vo- César — não saia voluntáriato.: -." U"Ta-- — Lidia Bastia- mente de "sua pèerrc".
.-»era
ni, com 3.597 votos e 4." lu-a
um péssimo exemplo, uma bt-sLínlta Bruno cem 3.010 vp.os
telra — Um conselho ao
ar.
Edmar Machado:
DIFERENÇAS
—¦ "A César o que é de César".
B PRQgi^TliTP *!.-¦-''
"CONVERSA PUXA
Assim, a diferença'mire 13irCONeiríhà « Lucl:'i 6 rt3 1.378 vo «>s
VERSA"
entre Lucidi e Lidia, de 225 v Hole. á- 21 l-ora., a Radio Glotns e entre Li*Ha c Lenita. d.' bo apresentará mais uma audl
587 vetos, re_pcctivam2r.tr, is- ção de "Conversa Puxa Conto é quanto a ordem de clac'*'i- versa**", programa escrito por Mificação.
guel Gustavo e animado p.r
— Embora s_ja conr.ideravei a Jorge Mura d e Raul BruninI
diferença entra a primeira r »¦ com o elenco dc radiatro da
s^tinda cn'"icr is, miiis d« un. E-3. Estará presente como con
."nilhar e me'0 dc votos, ainda é vidada a dupla Joel e Gaúcho,
cuclo ; -ra mu .progiiOsMcô |)i'e- da Nacional.
ciso eebre a ''itoria de Direi"PROBLEMAS DE TODO
nha Báti3ta. -Há probab' 'da* ¦
d:*, entretanto, para a vi «uri ¦
MUNDO"
de Daiy Lucidi estrelinha da
horas
As
de hoje, os ou20.05
Rádio Globo e a umea radio- vintes da Radio Globo ddvor&n
otri_ que está tomando parte
dn Ass-iclaçãu ligar os seus receptores para
neste concurso
aquela emissora a fim de quBrasileira c!e Radio. Daisy Lucidi al-in .3 contar cm a «iiir.- possam ouvir-as palavras e opidos artistas de niôes dos generais Ce"ar Obini
se totaüdada
Teatro quj estão reservanuc os c Góis Monteiro e dos Jornalistas
seus votos para a apuração fl- Macedo Soares, i Costa Rego t
nal. conta ainda com o apoio Carvalho Neto.
Ouçamos, pois, logo mais, ade p.r.inde numero de radialisEmim. e.S(.e- opiniões desses conhecidos reta* e loinalistas.
uut presentante» do Exército e do
rcnnis ueia u'tima anuracào
'o
encerra- Jornalismo brasileiros, sobre o
está pn.xima, pois
m«nto do concurso será r.o oro* momento politico.
-vaia um exaiide
.•¦inio-dia 3.

..._

Domingo ultimo, viu
transcorrer ma.'s um aro de
existência o veterano folião
do Cordão da Bola Preta,
Armando de Sousa Teles, ou
melhor, o "Cacadu", como é
conhecido nas rodas cama.
vaiescas da cidade o atual
diretor social daquele querldo Cordão.
Por ocasião daquela data
festiva não só para os bolas
pretas como para todos os
du
que conhecem e privam
sua amizade, o velho "Cocadn" recebeu os afetuosos vo.

A seção carnavalesca Uo
DIAHIO CAMIOCA está a
cargo do nosso companheiro
J.
Ferreira
Gomes.
(Jita
Efegê) a quem deve ser endeieçada toda a correspon
dencla referente ao assuncj
Outros-im _ste Jornal só Ja
rá noticia e comparecerá .s
festas para as quais tenha ildo convidado.

ARACf CORTES, a popnlarissima figura de nosso teatro du
revista aí está, forte, vigorosa, "abafando a banca" no palco do
Carlos Gomes. "Como a ave que volta ao ninho antigo", ela
desceu dc Braz dc Pina, onde estava em ferias, c veio animar o
Carnaval cantando com aquele seu "Jeitão", lindos e harmonto»ios sambas. E não satisfeita em tornar á ribalta, Integrou-se,
tambem, no Carnaval. Está com a rapaziada da "Embaixada do
Sossego", participando dc suas fuzarcas. Há dias serviu de maclrinha do barracão onde Milton Amaral e Manoel dc Queiroz _jtão fazendo o prestito do grêmio carnavalesco presidido por essc Maláca, "doublé" dc csculapio e politico.
E, na Terça-feira
"Gorda",
quando o cortejo de alegorias da Embaixada rodar pela
Avenida Rio Branco, o publico vai ver Araci Cortes entronizada
no carro-chefe empunhando a flamula dos "sossegados" atlran
do beijos ao pubüco, o mesmo publico que a consagrou com o tos de
felicidade
de seu»
"Al, io-lô", "Jura", "Mu-hé,
tu qué rouba meu nome" e ou- Inúmeros amigos e admiratros sambas que até hoje recordamos.
dores.

0 Coquetel dos Fun
cionarios do Flamengo

Eleição da Rainha do Rádio
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AVISO AOS CLUBES

sexta-feira com a mais senaucional maiatiina da folia.
O amplo c-tadio de pugillsm--.
csnecialniente adaptado para os
bailes carnavalescos, recebeiá artistica ornamentação para as
grandes comemorações do reln.ido da folia.
Domingo próximo, o baile ca»navalesco do Metropol'tano, _c
verá constituir um acontecimen
to impar na vida movimentada
da cidade nestas proximidades
d- Carnaval de 194b,- que—premete ser o mais animado destes
Em torno desse baile reina a últimos anos.
mais viva expectativa já que os
foliões carioCas terão oportunlPARA 0 REPERT0dade de constatar a" excelenci.
dn locai para as fe'tas carnavaRIO DO FOLIÃO
lescas que será„ iniciadas na
Domingo próximo, com inicio
ás 21 hora», até 1 hora da madrugada, com duas excelentes or_
questras, interesantes concursos para o folião mais animado
e para o melhor par, será levado
a efeito o primeiro grande baile
á fantasia, na maior pista do
danças da América do Sul, com
350 metros quadrados, ventlia-'
ção especial, no Palácio Metropolitado nos Esporte., na avenida Beira Mar próximo ao acroporto.

Iniciaram-se os preparativos ro. inclusive
tambem para o
para os grandes *
tradicio
aristocrático recanto do "Coq
nais bailes d. carnaval
cum d'Or", painéis nos quais mosque o High-Life Clube todos trará as diversidadeg e os caos anos empresta uma noia de racteristlco do carnaval, atraespecial vivacidade cieganc.a «s ves dos tempos e das raças. Sâo
bom gosto aos festejos da ei- quatorze grandes painéis, a'Udade em honra ao Rei Momo.
sivos ao carnaval na Espanha e
Conformo tivemos oportunl- no México, na
França o na
dade de antecipar, a decoiacão Itália, na China e na própria
para ns noites dest. uno,
qu' Rússia.
1 prometem revestir-se do mesm.
e lncomparavel
Serão dispostos, com os mebrilhantismo,
foi confiada ao conhecido ar- lhores recursos cênicos e realtista
Pilho, çados por iluminação adequada,
patrício Cajado
modo que
cujo nome se tem destacado co- de
proporcionem
sugestivos e
mo um dos mais ínteressan.i- efeitos realmente
e originais decoradores parri- emprestem ao ambiente, *m que
ctos e se acha associado a su- o.- freqüentadores do High-Life
gestivas realizações cênicas ao Clube vão comemorar o deus
da alegria clima de verdadeiro
o teatro bra-llelros
~cinema
~À~"ÜNrV£RSÃ
LIDA DE"DO"
i mágico iulgor.
REINADO DE MOMO
O tema escolhido pnta _s r\tcorações de Calado Filho foi a'
de
universalizado do reinado
Américo Brasilico
Momo que se estende a todo?
os países e a todas as naciona
ADVOGADO
lldadea. sem distinção de qualEscritórios:
R Senador
quer espécie.
Dantas 29 Sala 24 —
Com sensibilidade e gosto que
32-78.6 — Quitanda. 59-3.
todos lhe reconhecem, Cajado
sala 21 - 43-7399
Filho Idealizou, para a fachada. os jardins o os salões. do
Residência 23-0578
palacete da rua Santo AmaMaWaWaWaWama*)a*W*amaWÊtkW
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ADVOCACIA TRA
BALHISTA
NAPOLEAO
Carmo, 65--4.0

(Samba de Prlnclp* Prctinno
e Antônio Bochner (Antonlnho'
1» PARTE
Ela è feia... Mas é boa.
Eu estou com a razão.
Ela 6 feia mais tem.
.Melado na boca.
Que deixa a moçada louca.
Com do-doi no coração.
2* PARTE
Na mulher que a gente ama.
E' onde a bcUza mora.
Não há feio nem bonito.
Qoando o coração adora
A beleza não define
O caráter da pessoa
E' por isso que eu digo
Ela é feia mais é' boa.

A Embaixada do Sossego e o Carnaval

FONYAT
— 43-81.S-

hoje

</-. -2,eo ~3,4o ~5,3o
loo-8Jtoe.IO.2o

Realizou-se anteontem, as 8,-0
horas, no altar mor da igreja
da Candelária, missa da *ra.
Rosa Amalia de Azevedo Rangel, falecida nesta capital.
Era a falecida
sra.
Hosa
Amalia de Azevedo Rangel, qu«
desaparecera aos 87 anos, mae
dos sre. Ricardino de Azevedo Rangel, medico domiciliado no Estado dc São Paulo e.
Rosaldo dc Az°vedo Rangel conhecldo advogado nos auditoTios desta capital.
Serão celebradãs hoje:
Do sr. Ernesto
Augusto da
Matos, ás 10.30 horas, no altar
mor da igreja da Santa Crus
i
dos Militares.
No altar mor da Catcdral Metropolitana, á_ 10,30
horas, do sr. Rcné Simon, lalecido na Guiana Inglesa.
Da viuva major Nicoiau
de Oliveira Carneiro (Cristana), ás 9,30 horas, na Catedral
Metropolitana.
—— No altar mor d- Catedral Metropolitana, ás 10 horas,
da sra. Ana Dias dc Pinho Ialeclda em Portugal.
Do coronel Dalmo Ribclro de Rezende, ás 10 horas, na
igreja da Santa Cruz dos Mliitares.

#4^
-.OJB. 33 _ Inctrtenu e hesimeles, durante o dia . tnrde it'«
favorável
an
iirliicip.ilrnrntc nos
-untos de ordem Psiuuic».
ACONTKf-EKA' HOJZ. AO LEITOR:
Betruem-se sa noej-IM|i.l«_et te
lhe. ou nto
de hoi« r amanni.
-om hora» e núnigrús promi_.o'cpara
o*
rm
leitura» riíl-ctaojunisnuer dia • qno nog
p-rioao«baixo:
PARA OS !*f ...lliOB
U-ZEMHRO
BNTRE 28 DE
S
JANCIROt
30 DE
Aventuras e Pequenas vla.ens »e|.-i
manha. . tarde nto geri propicia
.. 10 ei 11; 18. IS e 30. . (hora.
ti números).
KNIUK 20 DE JANEIRO E
)«4 Dl_ FEVEREIRO:
Manhã ilesa.radavcl t tarde alv-14 e 15; 31 41 e 51.
caieira
13
(hOra< • numero»i.
EN. Kl. I'J UE FEVEREIRO
E 20 DE MAK4.U.
sexo c
Desilusões com O outro
Indecisão 8. 1.1 e 10: 33. 48 e 51.
numero»"i.
e
I horas
r-N'l KE .1 UK MARCO ¦
30 DE ABRIL.:
Manhã venturosa. com encontros
.•>
teli-es e nç.n.lo» premissore»
tarde _er* des-gradavel, 6. 7 e li:
'horas
nume.
e
00. 70 e 83.
ros).

R K O Radio
•TH •_

mi

(ENTRE 21 DE ABRIL S E.
DE MAIO;
P-ouenos prejuízos e necoc.os tudecisoa. lf. 17 e 18; 3*. 3S
e 38.
ihoras c numero»).
•NTRE 21 UE UAIO K 31
DE JUNHO:
Desfarorabilldades A tarde.
pei».
manha hsverá «.rpresns
«í». 8. 9 e IO: 44. .5 , (nteresSnn
Bs
f,._";
ra»
c números).
ENIHt -.-_ Dg JUNHO E
22 DE .MTLHOs
Manha francamente favorável
car.i
lucros e sucessos.
A tarde
ic-t.
ooiico oroplcia. 7. 9 e ll:
52 lí 50.
Choras c números).
«Nii-t, -.n ue. ..1 1.110 E
33
DK AlIOSTIl;
Dia propicio com noticias de ne
o-Ocics .le futuro.
Principülnicni.
nela manha. 7.
9 e 10: ;io. 70 81
« 01.
(horas e numero»)
ENTRE 24 HE AUOSlò
B
tí DE .SETEMBRO:
Preocupação.
.infunda.io.
receio»
de nre»4iii.s m4irais e materiais. 17.
18 e 19:
53. 63 ¦ 64. (horas
c
números 1.
KMlivI' •-•:! DE SKIKMURO _!
22 DE OUTUBRO
Espiritualismo
necoclos
pena-.«os e versatilidade em todos os *•untos. 20 21 e 22: 11 12 e 13?
íhonis e numeras).
KNTKi. aa uu. (JUTlllll.O E
22 DK NiiVKMIlKdManh.1 em emnilcs assuntos.
*,
tarde será desfavorável.
12
14 e
24: 21. 41 e 42. íhoraa_e.'_mimeros\.
_
__
ENTRE 2:i DK NOVr.MitUO _ '
21 DE '.HZKMUi-oAscencão e prosperidade. Noticiar,
telefônicas ou por cartas dc
aa_
stintcs «morosos, corri
aletrriji
c
satisfação, lfi. IR e 21: 88 90 e
9H. (horas e números").
MIRAKOFF.

HEM0RR01DAS
tratamento sem dor e sem oparação por prucessos moderno.-

DR. OLIVEIRA
R.

VISCONDE RIO BR AM «>
n. 47-1 c — Tei 42-5509
Hora popular: _as IH ás I.

nii-inã__ci____.i_i_ijiii__i*

^oànBemtíttr
RDESiT p aURLES KfHIRI

flio m/A bons sfuriMfíini
00 sev coMÇào. Seus mnmK.
tf (mu/fiMM UYKtMfHTt (SAI.

.-*iv>--~*4 4ea»dre*<if
Pm

^MULHER DESEJilDi.'
_W-______ã_______ã_.

I
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Sociedade carnavalesca, a
Embaixada do Sossego é das
que-mais e melhor procura
atingir sua finalidade. Sua
diretoria, sua convssão de
festejos, seu grande artista
Milton Amaral e auxilia res,
náo dão tréguas ao cansaço atinge aquela data, na sede
e cumprem Integralmente o da Embaixada realizam-se
programa traçado á con. festas de sabor popular,
qulsta do primeiro lugar.
mastlgos gostosos, passeatas
Não há outra diretriz en. e bailes birrulhentos. Ama.
tre embaixadores e embal- nhã e domingo próximo noxatrlzes senão vencer o vos saraus dançantes darão
grande certame da terça-fei. aviso das atividades da Em.
ra gorda. Enquanto não se r-nV^da do Sossego.

liUMIll

Faleceu, ontem na avançaua
idade de 89 anos, a sra. (-.:«.Cordeiro
mentina Kalemback
de Carvalho, viuva do íalfcico
João
tabelião cm Petropolis,
Cordeiro de Carvalho, «aindo o
seu ícretro hoje, ás 10 horas,
da rua Frei Fabiano n. 310,
Engenho Novo, para o cemlterio de São Francisco Xavier.
MISSAS

DIA A SI R OLÓGICO

Ela é Feia. .. Mas é
Boa

Tolhas

PAULO GRACINDO DE
FERIAS
Paulo Gracindo Jft Se encontia repousando numa fazenda
do Estado do Rio. Assegura sc
passatempo dcsque o mehor "astro"
se conhecido
da Tupi
enquanto goza as delicias «i.
suas ferias naquela estância, sfi«
as horas que ele dedica na granJa, ao» gallnaceos. O homem
tem mesmo vocação para a col-

O Inicio do sarau está marcado para as 22 horas, devendo prolongar-se até ás 3 ae
domingo.

GRANDE BAILE, DOMINGO PRÓXIMO, NO
PALÁCIO METROPOLITANO DOS ESPORTES

J TEMA ESCOLHIDO PARA A DECORAÇÃO
DO HIGH-LIFE CLUBE

emissora,

Em prosseguimento à série
dc festas pré-carnavalescas ordessa
ganizada pela diretoria
agremiação para
recrear
os
scUs associadoSi teremos, amanhã. cm seu magnífico salão,
á Praça Tiradentes, mais um
estupendo
baile
abrilhantado
com a
do harmonioso
"jazz". presença

A Maior Pista de Dansas
da America do Sul

A UNIVERSALIDADE DO
REINADO DE MOMO

pela mesma
Solta-".

0 Baile de Amanhã na
"Casa
do Sargento"

diretor da ¦*._•*_'li-t
Magalhães,
da Manhã", da cnpitai psrn......
bucana.
Retornou dc Belo Ho-'ízonte, o perlodista
português
Armando de Aguiar.
Seguiu, ontem, para S_o
Paulo, o clnematograiista ltadiretor
liano Ugo Sorrentino,
da Art-Fllmcs no Brasil e representante da Urfiversalla, ae
Roma.
FALECIMENTO!.

"
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Rio de Janeiro, Sexta-Feirà, 23 de Janeiro de 1948
"V.
Isentando de Direitos

tf

Tara Aperfeiçoar ás f^(l{\0y é Chefe da Nação"
Instituições e Usos
Políticos"

Títulos na 1* paff.

Excia. Não é Chefe de

com as novas responsabilidade*que as-umiinos.
Estamos, portanto, consagran
do uma situação dc fato. par.
torná-la mais sincera e mai3 opcrante.
E havia, além de tudo. com
proniÍ3--s públicos que identin*
cavam noS-os destinos. A leKaIidade constituída tem direito
aos mesmos desvelo. Ja consciencia democrática. Temos qu.
reconhecer e prestigiar a lcgltimidade de um ;.oder que representa o sustentaculo da» in-tllui ções aue defendemos.
!»¦
E - eis a razão principal- q V
no» induz a esta decisão
Da
excia., sr. presidente hunco <1cpublicamente.
confessou,
tra
sejar ser presidente de todos o.i
brasi.eiros, ser de íato, como
o magistrado supremo, acima
das facções. De maneira que
apoiar esse governo não é nem
poderia ser um ato dc adesão
não _
política, porque v. excia. cneic
chefe de partido, mas o
da Nação. Será, mais do que
isso o arbítrio da situação qu«_e cr*a pelo no_3a confiança
'nela ccnfiança dos partidos co'igados, colocando-se no alto,
daa
para manter o equilíbrio
'orcas que sc entrelaçam numa
bas° polilica e parlamentar tad da á cooperação mais promlsora.

não é, apenas, com o governo
de v. excia.,, que ..queremo»
todos
selar a paz, mas com
participam
que
elementos
os
de. mesma mentalidade.

dê Importação a Cia.

DIÁRIO CARIOCA

NESTA HORA, SINTO-ME REALMENTE
o Presidente de Todos os Brasileiros")
me moveu o rc-

Não
O senador José Américo proNação
(Ooiiilu-S" d- 1» paginai
Nacional de Navegação
ceio de oposição, por árdua quo
nunciou o seguinte discurso:
minha
2gJ eeja, nem é intenção
c
— "Sr. presidente Eunco DuNereu Ramos
tem _3mprc*conio determinante*,
nardes,
meu
a
goao
criticas
con
Costeira
abrandar
as sua a.-r-" as irrècüsàyeia res- tra:
Se tambem somos ciosos
Américo, seguiu-se
empreg
que
empenho
O
escritas
n
advlcru
verno.
lhe
indepenestas
de
palavras
Trago
de nossa linha
ponsabllldudes que
lavra o P"s'<lent*
enrruel, ao incentivar esse entenO presidente da Republica discurso passamos a ^ns_rr.vcr'
Cia jornada civica de _ de de- para que elas não «o percam;
y_-^Unrs
denc'-a, não desejamos, luta
embora
resguardar a sua con.
ao
Câmara
"Esta sui-w
deformar-se.
zembro.
enviou mensagem á
.f, ad0 dlmento e
so lcnidade,.
n/m possam
tretanto, a luta pela
e decorre da
decorria
d:snaacompanhasecução,
até
mais
E porque núo se e=quecc. an
versão,
dos Deputados,
versão em
degenerar,
que
poderia
estou dc que,
em
conque
constanteme.i
lei,
de
reexamina
convicção
as
.es
de íor. da de anteprojeto
turar-se o seu sentido; nem sf:
sepnrnção
nana
vida
do
da
que
desd_
voz,
minha
conjuntura
nesta
te é _ué pela
isenção de direitos
dlssoiu.
em vão, sem força
ditas
de
cedendo
causa
numa
cas,
jam
publica
falou
me
pel_
cional, a administração
ta.
quando v. excia.
mais
cio de nossa vitalidade de* de importação e demais
lhe dc- irrcfragàvel de um compromisso
.¦sarmniii-»"»-** --- „,,vi.
b o próprio regime é que
a
subs
<m condições
primeira vez no assunto,
inclusive
nos.*ias
devem
expresso
aduaneiras,
xas
expondo
obra
a
que
Insofismável-,
n.crartlca,
publico
com
política
a
paz
.ermos
cm
clurou,
se beneficiarão
entre as tão delicadas.
a contenda permanen.
lib-rdados a novos sacrlfl- de previdência social e imtltulr
realizando.
estamos
que _c os entendimentos
151
-ntjgvenDesejo, sr. presidente, tornar
posto de consumo, para
luta estéril e o Na^u
cios.
correntes democráticas eram pa
Este o objetivo visado:
nosos o volumes
pilhas St
cuicontendo
militante. A
dificuldades,
Acolhemos
ra servir á. Naçáo e não *•>'¦> bem claro o Significado de
Júbilos
nossas
nismo
as
cor
ngremia- elétricas secas e lâminas de nao rna.s poderá se-o jo dar dos nossos problemas e dcgoverno de v.
homens, e sc po:sibi!itasseni eles oo npolo ao
convívio
de
outras
obra
maiores facilidades n obra cons
excla., quer pela força de sua
cõos. para a solidez dn base aço, lisas, galvanizadas, lm guete
dç seções desavindas^
votarmo-nos todos a uma.
»
mas
Companhia
bcneflciando-nos
o
tr itlva do Governo, não havo-o sinceridade, quer pelo nlca_.ee
pela
mt0lerantes,.
governo,
portadas
de
&Q
administrativa,
que precisa
este
ria por que lhe náo desse ele.
nenhuma emulaç&o, Nacional de Navegação Cos. -ranfle ente moral que im do clima dc tranqüilidade quo
sem
que meu Partido atribui a
Partido Social Democrático, p-c- passo de extrema responsa billo entendimento interpartidario
sem nenhum egoísmo, sem telra — Patrimônio Nacional põe soma de esforços
n0 a-sentimento e leal coopera* dade, que tanto poderá engrannenhuma avidez, somente — e destinadas aos navios consciência de todos os cia»- nos
propiciara.
das
• Ao receber o concurso
• decé-lo e dignificá-lo, como popela certeza de que essa co. de sua frota e aos estaleiros
A hora que o Brasil está. vi
interpartlfm
ver
ve_
Comissões
se,
Viana.
aniqullà-lo,
Ilha
d0
diferentes
extraordlna.
da
que
borrasca
derla
ordenação
a
niuiidi
será
Apôs
v ndu parte que é dum
ser movido pela ânsia irrerlnmcntc vantn.losn. para a
a nau do Estado, darias, sentir-me-ei compensajtutou
¦acudido por inquietações sociais de
que me lmaç&o
administrativa num Condecorados Pela Bel- ¦nudando.a, desmastreanao- dn dos sacrifício.,
e por dificuldades c.ònomiçnS; slstlvel de servir á causa puestaeleições
as
ao presidir
melo trabalhado v&n multlfinanceiras c politicas, rcclam-i blica, se tivesse conduzido pc*
a e perturbando.lhe a rota pus
na
penosa
municipais,
e
duals
«creleva
recmlo interesse subalterno de
___ o dever cie subsistir
de seus homens públicos
pllcidade dos partidos.
recomposição
e rude fa.e da
o Embaixador
A democracia é o regime,
ça do pensamento c claridade vir ao poder pelo poder.
gica
ma que os ventos se amai. constitucional, perturbada por
Nacioespirito
publico.
Democrática
dc
A União
por excelência, da liberdade
nem e os vag-lhões percam
e tão facciosos elementos
Os que estão no poder, porque nal nasceu com uma determi*
em todas a_ Raul Fernandes e Ou- o Ímpeto, podendo os dir.- tantos
de
pensamento,
felizmente já quaagitação,
de
preferidos da .soberania popular,
-b nação de luta. Investindo con
suns manifestações, isto é,
reencetar a jornaaa se aplainados.
gentes
sabem que dia a dia muido
na defesa
de uma atitude de esnlrlto
dentro dc serena compreen.
pois. congratularlhes acrescem c aumentam ...s tra a ditadura,
esperança meResta-me,
cívicos que
Autoridades
de
e
toleran.
trás
compreensão
nesta hora
c
mal-:!
Nação,
justifica
a
são
com
idéias
que
s-ntimen.o_
porque
responsabilidades,
seu con
dedicada
cia.
hora
a
constituir
salvamento.
uma
interdepen
e
sua
bem
é
na
de
porto
passaram
complexos,
ins. que
Não poderíamos, porém, hlDeixou-nos
nossas
um apemonarquia
O príncipe Regente da Bela
das
formulando
Brasil,
historia
eo
A
cia internacional, os problcrrr.-*. teudo ideológico, sente-se, aciapoio vago ilimlta- uniR trste trarHi..i'. ne antavem de conferir ao em* tituleões. nos últimos anos. lo para que o espirito de conglcai
ba"lcos c fundiuiicnt-us para « nm dc tudo> na obrigação ae potecar um
do. Incondicional que envolvesse gonismos
de.onvolvimcnto cio país, c maio- velar por e«se patrimônio.
tanta inquietação e cordla sc estenda e domine tampartidários que, baixador Raul Fernandes, minossas responsabilidades parti- notoriamente, na vida muni. nistro das Rclr.çõcs t.xtcrior__, registra
felicidade
de
cxlgcnclns
re» as
quo. em to. bem o plano estadual como o
sobressaltos
tais
determinado
rui daqueles que preferiram darias sem um fim
I_eoraro.
dc
. bom estar do povo. Os que lio
Cordão
da
Ordem
n*
despontou municipal, e envolva outras orc-iriai,
mantém,
não
o
Grã
espíritos,
dos os
oposição, que o explicasse c legitimas*-..
>.ier náo se encontram sabe n. manter sua linha dc
distinção
f_lcão
alta
mandonismo
po.
de um
poldo, a mais
íi convicção de oue. mais oue ganlzações partidárias. agradecei
V. excia. teve uma hernnçn
seu turno, que a hora dra -fa guardar distancia, desenvolver
recusa
inexorável
se
a
Quero, igualmente,
Brn
oue
o
belga.
honorífica
que
reconhece
tudo.
importa pacificar par»
E
uma ação política isolada e ln difícil.
m tica que o mundo e com íl
dc
do
toda
da»
reconhecer
destlpublico aoõ que me trouxechefe
ao
nossa
ainda,
a
evo.
nosso
do
concurso
Conferiu
noder realizar o
o Brasil atravessa, lhes envolvi dependente, até que sc compie- ril ainda precisa
o seu concurso nesta obra
mm
Brasiorganizadas lução politica.
Força.. Expedicionárias
no*
de reforma oe todas as suas forças
a
a atividade politica em obriga- tasse o ciclo
brasileira,
cordialidade
dc
crins
Infelizmente,
atenuar
anseio
êsso
ou
de
rlmiirar
partidaM»seurenhns
desse
marechal
leiras.
Parfcipei
e ainda a
ções tambem maiores para com nossa vida publica pela mtro- para
nqul
ai-rul
vós
presentea,
que
de
rlmio
ódio
c
retardado
de
renitentes
Morais, a Grã Cruz ria Ordem nac'onal e. eleito presidente
a Nação. O dever de fiscaliza- dução de proessos mais eleva- .es r.iais vitalidade c ameaca-n vingança
governador
um ausente — o
tem servido de argu
nam sua
da Leopoldo II, pela sua par r-n Republica, foi essa a ml. Otávio .Mangabeira — que com
ção, que é a própria razão cio dos c m_i_ puros.
mento
contra
futuro.
nossa
aptidão
scu
•nl*.
paoposiçO-.
tlclpaçfio cm campos de batater das minorias oll
nrebc.iiT.ac8_. prednml- tanta previsão tambem lhe senV excia. empreende tampem ra a
deniocraHca
plenitude
porem, a par
os primeiros Uu a' nccef.-ldade, e afincadaconstitucional.., não impede a
Nunca deixei,
lha da Kuropa c e.n tes'i*rr*unrni riarite. desde
de
grandes problcmi..pr.sentando.nos
como
um nos serviços
colaboração no que rc"peitc ao dessa intransigência, de admi- a solução
á Bclgl- dl-. do meu governo.
prestados
neces.i
mente se esforçou para que so
amadurecido ca, o
Interesse real da coletividade * Ur a possibilidade dc coope.- nacionais, cujos P>nosde equ*pr novo ainda não
ricRente contenu
nto d^ nnsse;
no
nísse-n
príncipe
convertesse em realidade.
estudo
do
além
tam
de
um regime ainda aos srs. Guilherme Guinii rn„.-o
Irutòst^rtliTM
ração cóm o governo, na ba*- oue lhes dê con-islcnci-, de umn nara a pratica
do pais.
_.
E posso assim terminar com
que requer, além de outras vir- le, o Grau de Comendador dn sem
E' este, por sem duvida, o ai- de um programa dc salvaca-o
nuncn
pretejn
que
valdades,
que
as palavras que dirigi ao Conbas. parlamentar
est.i
tudes um nível de civilização
t pensamento que preside a
se assim nao reu sistema
José
per
nacional,
porque,
II;
patrln,
Leopoldo
deformações
de
de
Ordem
Nacional na primeira
da
o
serviço
gres*.o
ele
r.o
que
tive
capaz de reprimir os maus ins.
solenidade. E c com
Duarte, _
Cindido Pimentel
cunscleii.
proCdessc, estaria desmentindo tu. Vt dorna.
Mensagem cm que dei conta da
Dlena
a
com
tinto
nntes
.
Partido Social Democrático, rei- todo o meu e--plnto
publico,
da
Não nos seria licito recusar
cia das graves resüonsabill. situação do paia:
Estamos todes
fatigados de Cruz de Oficial dá Ordem
sa'.ado o seu programa, entrai
patriótica.
exclunlvismo insensível essa
contribuição
er
um
"De minha parte, o li--*
Zelia
Washington
á
sra.
Coro.
por
trabalhar,
de
;
vez.
mais uma
da»
agitatensão
dessas
lutas,
dades, oue a escolha lmpp..
a*** . tacanho ou, então, estaria porque coincidem, nesse plano.
o
Cruz
de
Cavaleiro
de
com
Souza,
n
e
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que
"
sam colaborar para os mesmos
brósio, porque nada exlg-lmo- dissolução
Trndnzlndo em fatos essas
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DIÁRIO CARIOCA

Rio de Janeiro, Sexta-Feira, 23

de Janeiro de 194$

ESISTIU O CAMPEÃO
Adiado o Cotejo Vasco
Atlético

MINEIRO

x
1 AINDA O JOGO ARGENTINOS X PAULISTAS Walcott ^Premiado Pelos Jornalista?
ineiro, Marcado Para Amanhã Não Ha Nada Com Diano — O B icho—Fadiga
Alegam os Argentinos A ASSOCIAÇÃO DOS JORNALISTAS ESPE-

O publico carioca se viu
mar num
militar a réaii
va«lo, amanho., de assistir o pri- zar-se em desfile
Belo Horlitoiite.
Juentre
o Vasco da Gainae o
F.0
Dc qualquer rorma, a deslslen,Atlético, campe-es du D'stnto cia do campeão mineira
Federal .• de «Minas Gerais, re.- ccblda com surpresa. Istofoi re-1
porpecti vãmente.
aue, uma vez' vencido ,, Vasco
capital mineira, lia via ]u._í.
O clube mineiro nâo quis In- na
ficado interesse pela "revancliu '.
enr, apresentando .azoes para aoul
no Hio.
Justificar a sua atitude. Alega
Os clubes,
ao quo npurou a
'
o Atlético Qlle n&0 poderá atuar
nossa reportagem,
-.manhã em
assentan.o.
virtude de alguns nova data
"re«Io. seus elementos terern de for- vanche". para tão ansiada

3. PAULO, 23 (Asapress. —
Houve, a principio, certa apreensão pelo
«sUdo do goleiro
Ulaiio, violentamente atingido
por uma bola atirada polo pont-lro Cláudio.
O acidente
verificou-se aos
primeiros momento* do segundo
tempo da partida
de ontem «
'
oa receios se Justificaram do
valoroso
do
Boca
guardião

Júnior nâo ter podido se r*stsbclecer com o_ cuidados que
Me foram prestados Imediatamente, sendo retirado do campo carregado cm maça.
Kellimrnto, porem, n&o houvc nada du grave.
A pancada recebida cm pleno
rosto foi, de fato. de extrema
violência, mas sem maiores con.equaiclas.

ANTECIPA-SE EMPOLGANTE A
NOITADA

A quadra dp Grajuu T. C.
servirá, hoje, de palco pura
um soberbo espetáculo de
desportividade. Naquele lo.
uni. á noite, 5erá vencida a
segunda e penúltima etapa
da Finalissima do Campeonato Carioca de Basket, cerlaine quc apontará, entre o
Botafogo, Vasco, Flumlnense o Tijuca T. c. o campeão
metropolitano de 1947.

Assistência Oficial aoj
Profissionais de
Futebol
iweeb-mo-.:
".- Diretoria do
Sindicato do.
Empregados de Clubes, Federac Con federações do Rio
çõ_s
dc Janeiro, cm sua ultima reun!!_o, rfsòlveu. lendo cm vista
unia manifestação du'Poder Superior. estender sos Jogadorc.1
profis.Monais dc foot.bnll. a su»
scão como Sindicato de elasfchl.

Assim senrio.
o*
.jogadores
footb_.l|
ai.
profissionais da
Diíítrlto Federal, poderão
pro«uelier a. suas proposta, e rcquererem a adnrr.s.âo uo quad.'o de sócios do referido Sin
j1l«-alo. o qual pretende preetar aos nossos atletas proíissio
nai. de foÕtball. a as_.iste.icih.
Por ocasião da assinatura
a»
seu-, contratos o defender
oa
S2us interesse.-;, por intermédio
de _eu l.epart?mento Jurídico
toda vea que se tornar necessario.

CESTOBO LÍSTICA
A noitada de hoje reveste.
se de excepcional Importa»,
cia e terá um brilho invul.
gar, com a realização de i».i
confronto aue, pelas suas
circunstancias, promete twripolgar.
Trata-se do confronto eir
tre as equipes do Bptafogo e
do Fluminense, dois quadros
que impressionaram na pri.
mè.ra etapa do certame, ob_
tendo expressivas vitoriais
sobre o Vasco e Tijuca, rea.
pcctlvamente.
c alvl-negros
Tricolores
provaram suficientemente a
pujança e a harmonia dos
seus conjuntos e, hoje, confrontando-se, decidirão com
quem está a supremacia. Hã
a notar que o triunfo terâ
multa significação, de vez
quc o clube vitorioso alcan.
cara o primeiro posto isola,
do, com possibilidade.., sen.
sivelmente a*u m e u t a d i.s
psra conquistar o almejado
Mtulo de campeão. Por isto
tudo, Botüfogp e Fluminen.
se entrarão em luta. flrnvmente empenhados nó sen.
tido de empregareui.se •*>
máximo para assegurar
uma necessária vitoria. Com
Isto ganhará o publico dçs.
portivo, que terá o ensejo de
presenciar um entrechoouc
de valores positivos do basquetebol nacional, num com-

A CBD DÁ A CONHECER A RELAÇÃO DAS
INSTIWIÇÕES EM ATRASO
A 'L"rã~ã'-'
avisar oa clubea, pá- —- Arà:_â — v~í'õçõs"ãe" CaldaS" —
ra lutüroj; pedidos de licenvu uuaxupó — tfbá — Passou
o
pára juízos interestaduais, a tl. Pouso Alegre.
ti. ü. enviou ás entidades UFederação Rio Grandensc do
l ada.^.
as entidades quc
ss 1'ootbaü — Uruguaiana — U
iiJliam cm atrauo, no paganicn- vrameuto e B.f.gi
lo _U: i>ii-ccnla_í na de jogos reaFederação Paraibana dc FoutU_:..c_o_.. que são as seguintes: bali — João Pessoa.
tfcderaçào
blumuierise
uo
Federação NoiV-Riogrand-.-— so da Desportoa — Natal.
Çesportos — Ltarira Maiieu
Fi:ibu:go — Petr.ppolis — No1'ederação
1'aranaeii-e
du
Vil la'ua(;u' — 1'adua ~ Duque Football — Curitiba - Jaca«*i_— -lnlio - Platina — Londrina e
ao Caxias — Santancsia
Volta R2donda — i\larqufz ae Corneiio Procoplo. v
\aieiiça - Mago — Niterói •
Federação Pernambucana
d»
Tres Rios.
Desporto. — fyclfe e Gai'a!,e.doraçâo Pauh-.ta de
Koot- nhus.
hali — Campinas — Cruzeiro
Federação
Catarinense
cia
— Oui-lr.hos — Santo. — So-—
Desportos
—
Florianópolis
corro — Ribeirão Preto e BarBlumenau e Joinville.
retni.
Federação Cearense de
DcaFederação Mineira da ÍViot
— Fortakzj.
porki3
t.alj — itajubá — Ub?rlaiiü.a
)'"ederação Plauicnjc dc Foot-bail — l'e.e:'.in«.
-Eederaç5<.-Mãtõl-ísã_____c""' ce i
Desporto. — Campo Grande.
CONTAS CÓRRENIfFederação
Amazonense
da
'—
Desportos Atléticos
Manaus.
POPULARES
__

Para o controle a F-M.B.
designou as seguintes auto.
rldades:
As £0.30 horas _ BOTA.
FOGO X FLUMINENSE —
bate movimentado e por cer- Jutws: Aladino Astuto u
Mario Santos.
to bastante equilibrado.
Outro jogo de expressão
21.30 horas — TIJUCA
aue também está despertai], X AsVASCO
— Juizes: Luiz
do interesse é o aue reunirá Marzano
e
Joaquim
Silvn.
as turmas do Tljücn r Vas.
mesa funcònarão: Arr
co da Gama. Para ambos os turNaPerez
e Sérgio Rosa.
srremios este embate terá
um caro ter decisivo, obser. ATENÇÃO AO HORÁRIO,
vando-se mio, eri_u.a_.t6 o
SENHORES DA F. M. B.
vencedor poderá, ainda, aliNa etapa inaugural da Flmen tar esperances dr. cia?slficar.se em primeiro, ' o nallssima, o Jogo fixado para
perdedor terá anuladas, de. iniciar-se ás 9.S0 horas co.
meçou uma hora após. Devi.
flnlMvanientc. as eiia. we. do
este atraso, injustlflca.
tensões á conau's.n do cam- vel asob
todos os motivos, a
peonato. Este prelio dever.,
finalizou na
oferecer um desenv.nlv'mPiT noitada nuase dia
do
mniirugada
seguinte.
^g.,.rnntlndpto eaulllbr.ador"
Esperamos que hoje não
ye, tiiTfí-pinadamfinte, o sev -M-onteça
o mesmo, pois
exlto técnico.
""reditamos nue o popular
Não garantimos o disclol* ¦"éa. diretor técnico dn F. M
nar, em rsta d0 Tijuca T.C 3, tenha tomado a3 devidas
pretender colocar em ação i Tovidenclas para s a n o r
seu basquetebaler Odinlo... nrmela Irregularidade.

INICIAR-SE-A HOJE 0
CAMPEONATO FEMININO DE NATAÇÃO
ESTRELAS DA AQUÁTICA METROPOLITANA
DESFILARÃO NA PISCINA DO BOTAFOGO
— 0 PROGRAMA
Figuraj das muis e.\prc___Uv_it.
da u<_iaçàu tenoniua uesfilarãiiiojc, á-> ;ü horus, ua piiichu ao
Botafogo,
no Mouriòco, pai-a
Ui-puta/em a L" parti; do Campeonalo Feiuinino Oficial da t*1.
M.N.
l_qulpe_ do Botafogo, Fluiu!nense, Guar.aba.a u Icui-ai, teí':ulcaniente bem preparadas', iu
tarãõ psia conquista c(o tituúmáximo, num uoiitrontu solweinoao lii.teressautfe:
Além das provas do Campeonato desliiudas a0 sexl_ n-agi'
a entidade uautica, inciuhà no
programa de logo muis, vam.
provas e___ras nia_cuiinas.
Pela Intervenção de valore»
da ujtação meti-opoUtaua,' peia
excelente organização qu_'a F.
.I.N. sempre empresta __> _Ua_
cou.peiieões, espera-se que a naltada de hoje na piscina do'aivlucgr0 coroar-_.e-i de plcuo é-iitu
téculco-soclal.
O PROGUAMA
t.* PHOVA - iüO metro. —
lCampeonato) — Mo«;-is nado liire — Patrono; \. ilian SclVeimConcorreu les:
Çerg.
Pieda.c
(Coutinho) da S. Tavares «F.umiiiense) o Latira Gomes da SU
va «.Guanabara).
3.' PIIOVA — 300 metros —
tCaiiípcoiiaUj)^^ Moça_iJ_--*í_tt_T
a«? peito -Tlíatr«.iio: llenry Norbert. Concorrentes: J.ugeburg IC.
tícliueller «.Botafogo», Maria An.
gelica t_. da Costa, lírica H.
Pernold e Mai-ia L. Alarques
Ricdadça «-Fluminense), Leda de

Assegurada a Excursão do América

JURQ5
BANCO DELAMARE
AVí l'3/OE MAIO,
RUA ^RIA

S/A
4.1

RR E_| T ÁS, ,1 s4

N:s Livrarias

HOJE

FLUMINENSE E BOTAFOGO NUM CHOQUE
DE SENSAÇÃO - TIJUCA E VASCO JOGA
RÃO A SUA ULTIMA CARTADA — NOTAS

ENTIDADES INFRATORAS

60.000.00

DE

ft-OM-do e Ua dc A__evcd0 (Guai-ibara).
3> PROVA - 100 metros - i
(Campeonato) - «Moçaa - uarli- j
de costus — Patrono: Josò Uo- í
berto Haddock Lobo
lloiicürrentes: Norma Üaiivaiatui, OI«a
Lignhart (Botafujo), liditc (*.«««ba. Cclía Brasil c Jenny AglacGordon .F!uniineii-if i à üúl ¦
Magalhães Barata 'Guanabara'
4.' PROVA _ (Kxtra) - liomens — Nado livre - Concor
lentes: Abel Ely G__io, ManuUibeiro Alve» Filho e MaurUl.
Vinliat. de Queiroz .BotJ_o„oi
Lauro Mendes de OüveVa iFUiminense). Nelson M. llabelo «¦
M-irtin
de Oliveira
Audraa'
(Guanabara).
5." PIIOVA - tlistra) - llc
meus — Nado d. cqstaa — Pa
trono:
Hcliò. iipdoi
Tuvar--.-Concorrentes: Vercingetorlx dS. n«.-;.s u lloberto Augusto Do
tra (Botafogo), lJaulo W. .ii
Fonseca e' Silva, Adalberto T_Ic. e Gilberto Ferreira Bahlana
(Fluminense) e Hélio de Olivwra Silva (Icafal).
6.' PROVA — (Estra) -• 405
metros — Honra — Homens —
Nado do peito — Patrono; Sll.Io
Grade.
Concorrentes:
D_c'o
Q.dói-«"BtJína.-kr"C-r^iSãrnO Hamallió (Botafogo), Everardo Luii

UE

MOREIRA TREINADOR
CORAJOSA REVISÃO HE
POLÍTICA OÁ COLÔNIA
EXPLICANDO ÁS CAUSAS
SITUAÇÃO
UO BRASIL

REGISTRADO 0 SEU CONTRATO
O Botafogo registrou, ontem.
Fede:a.ao Metropolitana de
,*utebci, o contrato Io seu pre-»
iniü-o profissional Zezé Mor.-i
a. agora contratado corno treíuidor do clubr
12

LIVU.-IMA CIENTIFICA
Pedidos pel«> reembolso postal
RUA OO OUVIDOR. 145. RIO DS JANEIRO
PREÇO: CRÍ 50,00

NOVA YORK 23 (AFF) —
A A_tf-oola.ào ciu Jornalistas us.peciallziido- em BuX, premiou
durante o 10." banquctS au"al
vários atletas do ringue, euiuo
Gus Lesncvich, cin.peào mun
dial do in«--ip-pe's_,dup; Jpu W_«eott, que p«.r du-cv vez"* derrubou. Joe biiuls- em seu ultimo
"i-O-t-id-T';
e
combata ds 15
James Farley, velho .íuiz c u>
niembro da C'í;mús4o oB Boi •;
Nova Yorli.
L«»nevlch foi cousiderado como o mtllior boxeur ao ano.
peia revista esp.-ciali__.da "Th.
Rlng", a Walcoit obteve g-andi.
fam» depci. do -.ua t.içuuli:' n_luta «'.«mtra Joe Louis, qu««na..
V5t« o venceu apenua por pontci.

VÁRIOS PRÊMIOS

Varias eminentes
p«rsoi.an«iac«K do
pugilisiuo estiveram
preseni.es deatacundo he o xuo
nr\ Edv/ard
Bagàn pres'."l*5nt«!
da Ccmissâ'. de Box Io Bisiíuq
dc Nova Yoi-li', J. Gi-eeii. presldente da
Associação Naciouai de Box; Jo* Lou.s; VV Ul*
Pep, campeio mundial d« p«>_opluma e U£ue Williams, cam-i
pefto do psso-lt-ve.
Joo l.oula
estabel-eeu ¦.nfâii
u.«
acorde: é detnitur
novo
curoa ae campeão da peso-pu^_«ao há mais tempo que |ua«ijucr outro boxeur dá'íiUvwia.
•i record precedente
pi-T.t-inc.ia »
John L. Suiiivan
que foi «_
¦_:iinpc_i,j dc peso-léve dez -mus
- 212 dias. Louls . ainda ,ü'nPOão depoia da des anos e 2V1
diai.

EXEMPLO QUE 0 HOMEM MONTANHA
DA AOS RUBRO NEGROS
O Homem
Montanha Ç'.sr
exti-aoi-dinarlo. lutador que vem
participandp do Torneio pen.
«••it Angr|p Mendes de Moruti
como bom as_ocia«ip do
Fla°
mçhjb, envi«iu á delegação >ubro-iiegra. pm Santiago, o seeuln-e telegrama:

Excurnonara o Bonsucesso
O Bonsucesso jogará, dcpolr
do amanliâ, mi Juir. de Porá
enfrentando o Volante,
forte
conjunto local. .

Jogarão Em TeresópoUs os Alvos
O S. Cri_toV_,o jogara do-pois dc amanhã, tin Terezopo
lis,- contra o clube lccai du me.-Rio uorne_
representado p lo
seu quadro principal.

"Colega.io F.ámençp bavry Hotei — Santiug.. d0 Gn.i— Avante riibitp-nèíços coii,.
riam-j.. fibra mais quei-d».
y'ítoria técnica diseipioa será ao'.•a aara.;.i3.Hon-.vm M..iii_tóh.-. "
O conhecido lutador, que Cj.'.
parta do quadro sedai do p .._
ti^loso grêmio rubro negro, por.
nos.so tntçrm«-dio apela par» as
adeptos do glorioso Flainenui.
nara que Incentivem , rapir^R"Ip ora
no CUil«- Cum ••ai'U-5, c'cgramas
ou
mensagen.
u_
.lento.

Dr. Américo Caparica
Clinic-i Í-Iédlro t'lrur_rl_y.
ConsiiH. R Visconde do Rio
Branco. SJ — Tel fi-^Ouü
Oiarian.ente da_i 16 a. 13 >i.
Res. Rua 1'aulo de ITomii
103-_..« — Tel. 32-ISÍ.*

F E M i X
3.a

SEMANA

HAMLET"

ii

pelo

"TEATRO

DO ESTUDANTE"

TODAS AS NOITES AS .0.30 HORAS
DOMINGO só t-aveiá VESPE-íAL ú lã hor.i
PREÇOS POPULARES — BILHETES A VENDA

_____________ " -

*___________ ^^¦•^^^^^^j^^^^^^m^SmAmmmr^mc

PECAM CLIMA
0 QUE TEM
PEMEU/OR/i

£BBB_w

*H

¦ • ¦ EiJ^^J
Vüfl
.^r^S
RR ü_l
• ÉutBllHM
____!

B________I____________________r^^ #^ B

_____I-___!l_______F:'-:¦^'"¦-S.'"'í «¥«

Amador ?

MONTEVIDB'U, 3ü (A.
P.) _ Forq-ii
refutadas
acusações, formuladas prla imBASE DO CONTRATO ESTABELECIDO
i*rc'usu de Paris, fiugiiuda «A
*5s;4
ei-curaio d« pa»__«scno de
^«lo prallcumeuic awçnu.
rj.ai» o ciclista..uruguaio 1'ru.navião
•Io
p.-ira » ida «lu Am<-rica' io
Ida e «ólla. Var» vi-lte ._ uma Pes.
l_(iuadí)r <¦ a t)«_li>mbia'.
Çols- Attillo, lia via atuadu c.nio
bomb. «lim de irratlficncSo. á.,_'jó.
Por iutcrmádio da
«_;. |j. X3
por
profls_âoiial.
íad.tf.s
Jotros
em.
panliòs
oú
o eremlo c_l)r«.
re_i-l>«.-u.
onlcm
l-a-ados. mals » aóiiU.' fi.a de mil
Um.i eomuplciJ«.âo teleKi-.ifii.-a du
O presidente
da Federação
«lolai-s I cerca' «le 19.U0O -«Uici.
Olube Milionários,
de lí.i-í. ia' in
Çiellstu Uruguaia, er. Vopante.
tO&)\ >Ot !OíO.
(oniiando Urera sido a.eitn» iiií con,
tieria efeluadas fluatro. T)arttflrj,e
declarou á Kranco Pressa que
• licüeS aPre-ii-nUlil. s .p:«r!â ;« ld;« «Ia
uutra»
cm
em' l.'i_-.ji_i e uuatro
cijuii-e principal á«iu_lc_ d-i« imi.
Françols seinpre - atuou como
_/__•";-¦
uui|.
St».
amador e só tomou parte, cm
K_s_s cOii.ii.úi- incluem " Puicu
provas no exterior com o camenio. pelos clul«i-a uroiivilon-s <_„
Gualter Continuará
sentimento da Fedei-açfio.
Acrescentou quo a F-Ueraçáo
"o
Tricclor
Uruguaia «lefen-erá ante
ConO Fl-mincnse comunicou que gresso Internacional de Otclfcf«e lntcrç-iíj pela
reforma qos mo, a ríalizar-sa em fans, _
contratos de Gualter, Iircs Ma- atuação invariável de umadoi
zinho o Juv-nal.
de françols Attillo.

EELMÍR0 VALVERDE

A. da Cru» FUiio e Clebsr de
Sou/.a
Cotrofe
(Fl.umlnep?-),
Ilubeiij Franco de Sá e Paulo
iMacliailo Pereira «Icaiui. .
7.' PROVA — 3--100 metros • Campeonato) — Moças — a
nados — Patrono: Edgar JuIÍ.k |
Barbosa Arp. Coucorrcntc-i: 2 '
turina_'do Botafogo; :; tunriu.«Io Fluminense c 1 do Guanau.ira e ícarai.
DÒ.MINCI.O, A CONCLUSÃO
Depois de amanha, no irie__r.ii
local, será concluído o (lampsotiaiu Feminino do Nalaçào.

-

ÇIAUZADA DE BOX

Profissional ou

ASPECTOS 0A VIDA DO BRASIL
UMA HONESTA E
NOSSA HISTORIA
AOS NOSSOS DIAS
OA
DESOLADOU-t

terminar o
.Tanto que, ao
jogo, Dlano rccplVicu-se ao hotel já cm condições satlslatovias.
500 CRUZEIRO, A GRAT1F1CAÇÃO PELO l-MPATB?
S. PAULO 22 (Asapress) —
Todos os elementos locais que
partlaiparam do embate d? ontem, 4 noite, contra o comblnado Rlver-Boca, foram gr+tlficado*, de acordo com o combinado, a «ratificação de iiUU
cruzeiros.
Csta Importância foi. assim,
sus que iniconcedida tento
ciaram o prello Como os qua
entraram posteriormente, como
íVnganeschi, Turcào e Remo.
Os que níío tiveram oportunidade, corno Baltazar, Uauer,
Bino, Savério e Dl no re.ceDe
ram a metade, isto é. -10 cruzelroa.
OS ARGENTINOS ALKGAM FADIGA
8. PAULO, 22 .Asapress. De um modo geral os argpnUnos consideram Juslo o i-bsu«tado do encontro da ontem, a
nolto, fazendo justiça ao bom
comportamento da equipe brasalelrn.
Náo obstante, alguns buscam
Justificar o empate.
I.stá neste cato, por esempio,
o t.cnlco Mluela, do Hiver.
A-.*l_n é qua. d"pois ue aamitir ter sido "mui bucho ei
partido", acrescenta;
Pena que a maioria dos
nosso, jogadores se apresentar,se um tanto esgotada pelo contlnuo esforço quc tem d-spsndido e outros pela viagem que
acabam dc reall_.nr.
Todavia — concede — nâo
posso deixar de rcconlieeer o
valor do quadro paulista. Souberam ss apresentar- com uma
grande rcprcsenUçào.

&m duvida alguma o popuex-defensor
br
botaíoguen.';'.
sempre fei uni homem dedicadi
<*) seu c.ube e. por es"a razão
todos os alvl-negros dep«>sltan.
inteira confiança no _eu' futuri
trabalho.

' ^*H

_______r

Os melhores -imendoins do trópico e as mais
finas oliveiras das sonas temperadas reunidos pela
técnica para formar um novo óleo: AMENDOLIVA.

OUÇA A VOZ DE DONA DIVA
OUE SÓ USA AMENDOLIVA;

O n.flis saboroso e o mais dlgarível dos óleos
de mesa .4 e.tá à venda, em quantidades limitadas.

US£ SÇMPK AM£HD0UVA /
UN

PRESENTE

DA

!_&_-___. _^_B«W«____^*^" ' ¦
^****^--Í|*§jí.»

' ^ ^*l_i
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REFINADORA DE ÓLEOS BRASI 1

mui

£
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DIÁRIO CARIOCA

Rio de Janeiro, Sexta-Feira, 23 àe Janeiro de 1948
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Havano Baixou um Recorde Segunda-Feira;
Grande Favorito Nos Meios Clandestinos!
Primo, Queira Desculpar
INAH DE MORAES
Recapitulemos: ha cerca de 2 mêses procurei o meu primo prefeito e
pedi-lhe, que marcasse um dia para
ir comigo ao Parque Proletário"inda Galoco"
vea para estudar o assunto
e depois resolver construir, com a ajuda do Jockey Club, umas 50 casas de
madeira para os cavalariços que on
náo têm onde morar ou moram lá no
Inferno e por isso precisam acordar ás
2 da madrugada para poderem chegar
no trabalho ás 4.
"Qualquer dia destes telefono a voele.
cê para irmos lá" dissè-me "Telefono":.
"Telefona mesmo?" —
Ji contei que, demorando muito o
'¦•„ i . ¦¦¦¦;¦¦
w$M telefone a chamar, deixei-lhe uma carta na Prefeitura lembrando o comdepois encontrel-o na festa do Jardim
dias
Dois
promisso.
da Infância. Ai, insisti de novo e elo acabou marcando dia
e hora para a visita ao parque, mas nessa data voou para
Belo Horizonte e nunca mais me disso nada. Passei entfta
a delxar-lhc cartas, escrever bilhetinhos, mandar telegramas. O ultimo telegrama passado por ocasião do Natal levava os meus votos de boas festas e Insistia no pedido. Nenhuma resposta. O silencio continuou.
Desanimada c, confesso, com uma certa raiva do prlmo, resolvi contar toda a historia para que soubessem que
eu havia feito tudo o que podia fazer, e que ele é que não
E no dia 11 de janeiro
estava cumprindo com o prometido."Promessa
é promessa, seescrevi, entáo o meu artiguinho:
nhor Prefeito". E nas 2 crônicas seguintes ainda dei umas
notinhas para dizer que o silencio do prefeito continuava. E
estavam as coisas nesse pé quando, no domingo 18, indo á
cochelra e fazendo uma faxina no quarto de arreios enconúo meu.
tro no melo de programas, projetos e papeis velhos"Com
um
tratador. 2 telegramas. Um deles, oficial, dizia:
abraço do boas festas espero cumprir breve a minha palaChaData: 2-1-948.
vra. Ângelo Mendes dc Morais".
"Quando foi que chegaram
mei imediatamente o tratador:
-"Já faz muito tempo. Foi bem no
esses telegramas?" — "E
você os recebe, mlsiura com paano".
do
comeclnho
pels velhos, náo os entrega o nem ao menos diz que estáo
iqui? Como é que você fez isso, seu Venando?"
E eis aí como, sem culpa minha, é verdade, fui injusta
com o primo. Reclamei do seu silencio e a sua resposta já lá
eilava, ha muito tompo. Primo, pcnitcnclo-me pedindo-lhe
desculoas publicamente, pois que publicamente foi que reciamcí do seu silencio. E assim, ficando tudo esclarecido e
só você náo se zangue como tam-1
explicado, espero auo náo"cumprir
breve" a sua palavra, coa
querer
bem continue
mo declarou no telegrama, esse telegrama que fez com que
me voltasse de novo a esperança já quase perdida...

m
m1
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UMA REABILITAÇÃO AMPLAS Cortida Te Sabudo
^ESPERA-SE
"BARRIGUDO".
-..-—
EXCELENTE CORREDOR COTAÇÕES
DO
_• PAREÔ — 1 400 MKTB«*>6
OR» 18.000 00 — A-f. 14 «0
NA PISTA DE AREIA — UM PAREÔ, EM —HORAS
A
—
íDKRTINADn
CAT3APRENDIZES ríE 8»
Tempo
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Marcar
os
Adversários
Que
QORIA.:
"record" de Grilla para
os 1-500 metros tia pista de
areia, foi batido na ultima ee"Barrigudo
gunda-feira, pelo
Havano qúe marcou 93" cr»notável
vadòs, desenvolvendo
açáo na reta d* chegada.
frisar que,
E' interessante
Havano. nas tentativas que fez
em turma» "misturadas", onde
figuravam estrangeiros e nacionals, fracassou redondamente,
"fechando a r»la" mais
ele
.
uma vz.
t
A turma que Havano enirentara amanha
está dentro de
bcus recurso*-, aísim como a
'•
pista — a de areia.
A FALTA DB A. BARBOSA
Conforme anunciar»-»- ontem,
o Jóquei Aneslo Barbosa Já se
"ncontra em Cidade Jardim, onO

EM CIDASERÁ CORRIDO, DOMINGO,
"25 de Janeiro"
P.
OG.
JARDIM
DE

ks rt»
50 -5
(1 Figurou*
de, « estas horas, 6 possível
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5Í 70
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K4 40
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I
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"melhor
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.
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rS
pUiúm
o titulo de
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paulistas".
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54 50
r6 Ijstendeacl»
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Assim
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54 1*
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-i CRS
15 000 00 — AR-lS
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aquela da entrada na reta...
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Et
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Havano, se nfio levar um pilo- .1—1 i\aj.v_*te ..
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to de pulso, lnsi«te em conti- S—3 Preâmbulo
80
"caixa O—a Sena.ei»
60
nuar na
dir-çfio da
60
53
dágua"..:
(Uon Rota»
A verdade é que, em quais- 4 1
50
50
(3 B-buehit»
quer condições, os adversário,
MBTKOH
1.500
3" "AKBO
de Havano
— CR. 20 'ino 00 _ A'S 16 30
teráo de marcai
HORAS:
tempo...
CU

PROGRAMA DE DOMINGO

fl Gu-dalup»
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53

2S

3"

80

55

40
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15 Parelheiros Na Distancia ie 2 000 Metrps
— Os Programas Para as Duas Reuniões
S. PAULO. 2S — .Do eorrespon
dento — Cidadã Jard.m terá no
próximo iliiminiri* um autentico (esimportante
tival. Será corrido o
»Q. • 25 de Janeiro"
am 2 Oti')
ile
cruaeiros
«
com 150-000
metros
tloueSO. pareô au* reuniu nada ae
uoc do ou. 15 mserl-GeS. ,
Arabctra Euskal. Buru'. La Gui*
K. Su».
Kahena. Mari»
che- e
Miti«rl
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Oíiiriã Biist*.
Bruleur « a parelh, Halnan-Hu|h»
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USO
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•e-rtsaciona].
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1 OOO.OO
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Luzia 685 11" andar sâo obrigados, de
em — 41" muito suave.
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deSAMBURÁ' — Irigoyen
de
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Oullos"4/5.
geraa — Diariamente da500 — em 36
comunicarem ao Stud Book Bra- ve Instruir o pedido de regisFormula
58
11 ás IS horas ou com
Brasileiro,
Itanora
a*'
GUARANIZINHO — 1'naci- slleiro. com 48 horas, pelo me- iro no Stud Book
Mia
pampa
..
Z<*
a com os seguintes documentos:
hoi'a marcaria
600 — em 39", muito t-uav
nos, de antecipação o dia,
Tamar»
50
TELKFONE .2-927
1) — Certificado de exporial'URY — A. Rlgas — 360 hora e o local do desembarque
Milnercsa
M
em 22 "2/5.
dos mesmos, a fim de que o ve- çfto. do Stud Book do pais de
!>*r
líebiiii,-..

1- PAREÔ _ 1.400 METROS
— CRS 'JO. OOO.OO — A'S 14.30
HORAS — PRÊMIO "ESCOLA NACIONAL DE VE
TER.NAR1A"
J_«. C.I
50 as
1—i Bon» R-ij»

4it
Miami
..53
.6
MB.
R" PAREÔ — 1.400
TROS — OR$ 23 000.00
_
A'S 16.40 UORAS — (UET"DEPAK_
TINO»
PRÊMIO
T-VK^-NTO NACIONAL DA
ANIMAL":
PRODUÇÃO
K*. rt»
•»"
«1
5*>
Guaximba
4il I" Cerro
54
....
Claro
«o
'..
50
ia Suriray
..

.5 Mf-riti .. ..

3

68

60

I

Bulauatre

VÁRIAS
MUDOU DE COCHEIRAS
Mudou de cochelras a égua
Daphné.
A defensora do Stud Placard
íol transferida dos cuidados do
entraineur Arnaldo Marques para os de Levy Ferreira,
OS ÚLTIMOS LEILÕES
Realizaram-se oniem os leinacionais de
lôes de ürodutos
"Tattersall"
da
dois anos. no
Gávea:
Foram vendidos os seguintes
creouios:
BARCENA — adquirida pelo
senhor Antar Padilha Gonçalpor
ves e German Boettcher
CrS 30.000.00;
MALVA — adquirida pelo eenhor Eudoro Lemos dc Oliveira por Cr$ 55.000,00;
MA' — adquirida pelo scnnor
Seabra Neto por Cr$ 50.000.00;
ALGA — adquirida pelo major Gilberto Vale, por Cr»
20.000.00;
ZULEICA — adquirida pelo
por
Benhor Parente Sobrinho
Cr$ 16.000,00.
Dos animais mais velhos apre.
sentados um unlco, o Calais, foi
Comprou-o o sr.
arrematado.
- Carlos Lo pes Lcndares—por
Crí 17.000.0U.
"PRANCISCO CALPRÊMIO
MON"
A principal carreira da reuni&o de domingo é o handicap
especial, com o qual o Jockey
Club Brasileiro homenagear» o
Francisco
antigo handicapeur
Calmon.
Síío as seguintes as nroritarias
prováveis dessa carreira:
Quilos
60
Erebus — J. Vidal
Rumoroso — J. Portllho .
Trick — R. Freitas
Miralumo — W. Andrade
Caxambu' — D. Ferreira
Fur&o — A. Rosa
Don Raul — J. Mesquita ..
55
Feréo — A..Ribas
60
Miami — D. correr

COMPRA-SE

TUDO

Roupas usadas, máquinas de
escrever, e dc costuro, ventila:'ores. enceradeiras, radio, e
valur.
.lido que represente
Sr.
a domicilio
Mende-Pe
MOYSES — FONE: 43-7180.

DOENÇAS
NERVOSAS

Doenças

ALGUMAS INSTRUÇÕES AOS IMPORTADORES ÜE CAVALO PURO S

da pele

DR. BELMIR0
V At VERDE

Requereu Auxilio-Ma"
teruidade no 1APE1C
Em 1946 e Até Hoje
Ainda Não Recebeu

HARIDAN — L. Benltez 600 — <m 39"2/5- suave.
CAMACHO — A. Rosa — Wi
em 44".'
CIPÓ' — J. Vi<Ul — 700 —
em 41 "3/5.
CATITA —¦ O. Reichel — 70t)
— em 50" muito su.v.e.
JUVITA — E. Silvi — 70 —
em 44".
REGENTE — A. Ribas.
CORAÇA' — A. Araújo.
"4/5.
Regente ven60 em 35
c«u por 3 corpes
GAVIAL — R. Freitas — B*>
— em 37"3--5 suavu.
ABDIN — R Filhe- — W0 -•
em 36''.
JALNA -r W. Andrade 500 em — ZQ"1/ô mu.to suhv-*.
NEVER LOOSES - O. ê'ei
reira — 700 — em 44".
INTRUSO — J. Portllho —
360 — em 28" suave.
ECLÉTICO — R. 5-rei-as 7C0 — em 42"3/b..
DIXIE — P. Costa •— 360 eu
—

r]*\ •»
_i*l

IHETA — A. Rosa — 3óo em 23".
LU3. — Inácio -. 600 -_- ôi-o
DR. NEVES MANTA
39".
muito 5U4V0, na. ra.a po*
RUA SEN DANTAS. «
quené),
De 15 ás 18 hora..
3_1ARMITECRA -r- F. trí-*• goye-: — 360 -. e_a 22".4/5.!

terinario do Stud Book Braslleiro possa tázer a necessária
ldentificaçjio pelos certificados
de exportação que lhe sáo enpelas
tregues nesse momento,
de
faturas consulares e guias
Alfândega.
Quanto aos cavalos despachados pelas Alfândegas das frooteiras ou dos portos aos Estados, os avisos devem ser feitos
com uma antecedência mínima
de 96 horas.
Ao importador que nio tenha
dado o aviso regulamentar, só é

origem ou exportador;
fle
2) — Declaração escrila
que o animal se destina & corrida ou i reprodução;
3) — Frova de transito pela
Alfândega do pais;
. 4) — Fatura Consular.
S) — Atestado de sanidade.
Esses documentos devem revestir-se das formalidades exigldas no Stud <£oo_- do pais de
origem ou exportador e estar
autorlda-ies
legalizados
pelas
consulares brasileiras ali existentete.
No caso da importação ser ae
cgua cheia, deve constar do certlficado de exportação do pais
Octavio Babo Filho de origem, a cobertura da mesma com a especlíicaçí-o da aaADVOGADO
_t V de Marco. fc-TeL 4S-«S5- u e o nome do reprodutor que
a serviu.
O Stud Book Brasileiro tendo
por finalidade a proteção e deíesa da criação do cavalo purosangue em todo o território da
Republica dos Estados Unidos
#_n
«xr*- do Brasil, está i disposição dos
Transpasu-e* cm»
nar»
senhores
importadores
lentes condlçô-is, a 60 metro* fornecer todas as instruções noda Pr*s» TL-«*eotes, oote ssa- cessar-as ao bom cumprimento
do seu- Regulamento, cujo aignlfieo var*-Jo. freute de 5 P»r- cance & a seleção, e o desentts. Trztsx eose. Lt*©, pelo te- volviaíecto da raça cavalar de
corrida ao Srasil".
lefos» 42-366Ç- .
..

LOJA NO CENTRO

EsWve ontem em nossa reda_»*»•* -__*••%
çfto o estivador Mario llomcu
Pérsico, resldenu a rua «lo Pin- j
rjue noS relatou um U- |
to, 3-A. 'está
a exigir da parte do:
to que
ministro do Tiabalho, urgente"!
providencias no sentido de li
vrar os. trabalhadores de matsesse dissabor, quanto a asslstcucia social.
Contou-n'o» o referido senhor*
Sendo eu contribuinte do Insiltuto de Aposentadoria c Pensòc
ao» Empregados em Empresas ae I
JÊÊmTÍ
^^_k
^_^__
Transportes c Cargas, como es
mV
üe
tlvador. no dia 8 de outubro
1046. conforme se verifica d«
protocolo n. 6.024, requerl suxiiic-maternldade a que tinha
direito em virtude de um na.
cimento de um filho meu. To
davia o processo que, ao meu
fraco modo de pen-ar, deveria
ter um andamento ligeiro, pois
se trata de caso de emergenci-i
somente agora foi despachado
para que eeja autorizado o pi
gamento.. O meu filho já esta
andando, e eu vivo ainda d« a».lado para o outro paia recebei ;
o que a lei me faculta e tenho
direito. Aliás — concluiu 0 sr !
Mario Romeu Pérsico, — devo
acrescentar que nessa -ituaça.-*
—
AVENIDA, 110
AVENII?A. 147
se encontram dezenas de compa j
' fiaec
ahelros .seus.

fASAU
EUO
AMANHA
VENDERA

NOS CLÁSSICOS :

¦ -A<rr-

'^r-71""^--,,-....,,,^-.,,,:..^,.

--r-~~r.-

•^¦«ItM^-y-y»^>'¦>.;'¦ «y.yi ¦

DIÁRIO CARIOCA

Rio de Janeiro. Sexta-Feira, __3 de Janeiro de 1"4--

U

'Stud'
epresentantes Categorizados do
Mareei Boussac
"G.
Participarão do
P. Brasil", Talvez Ainda Este Ano
**¦."'¦.

"¦¦!

A NO$SA PROVA MÁXIMA ATRAI A COM-T
PETIÇÃO DE BQNS ANIMAIS ESTRANGEIROS - UM "TEST" PARA OS ANIMAIS SUL. JUNHO
— "Grande premi, prefrltüAMERICANOS ¦____; RACIONAMENTO DAS RA ia Munli-i|i.i4»
— a.ftuõ in_(,roii
US lóu Vdii.Ou — para animais tlc
ÇÕE$ NA FRANÇA — POR QUE NAQ PRQ- dcuuii|iiu-r
(..tia ile - niip-i t tn-«'i» ida— L'ç-o_ ' d» talicla — i_ul.rc_ar
de
ta
1 nullo, çor
DUZIMQS AVEIA ?.-*-, CONVERSANDO COM t'r| 7U.0ÜU.UU.
purcel-'. de
ou (|-an4g
_am.:i
acima *?•_',!r$ 'JOir.O-O.-O
at4'Crj
O CONDE FRANÇQIS DE BRIGNAC
Ü10.00.U.OÜ. auillla
t;c_-_
uuan.
li.

Coquetel á Imprensa
e. Apresentação ao
Presidente Joio. Borgeg, dos Diretores da

O Projeto Clássico de 1948

Entrevista, exclusiva para o Ul.VIUu
feita por V. A. de AUi-iii-a, Ros».

-.aieve por poucos dias no fim
ce',Janei:o o sr. Françols <i«
"Ürlgnaç,
procurador je todo» iii
i.iter.__._ do Mai.el Bou.ttc •*i«'
corridas e criação. Isto quer «li
__r que o- sr. c|e Bi-iguac d_t._,.
o_ negócios da maior oo-de.ari.i
da liqropij continental c _ç ujliii.'as que, Uu coiitilicule, só cricontra riwd uo do sr. .Fre_cric>'Jesio, u tanioiíO criaílor
Uallahc.
Aaicci Boussac dominou o cenavio üo turfe na França c Ingl-i
terra 'mójtiuòs
_)*>< 1046. Repeliu quav
no_
teiimos essa atuii
çàq ein 1047, quando se bor.'
-juu menor ua Inglaterra, a pu.
prejtni.t)ia dc s.gv_s animais, todo.
por ele mesmo criados, sc fez
bcutir de maneira espetacular.
í.pi' todos esses motivos reSo'. •
«,emos çontersar um poiicu com
u -gradavel Conde dc BrigiiHC.
Bom' conhecedor dos aspectos
básicos do lurfe, p.rfci tamen.tt
a par de todos o» problemas •!»
c.iáç$_ c das cuiTidas da Guropa,
r
ateiideu-uo» com gentileza
yruVrliíicou-se cleSdo logo a i'i'_»Lar os iii-oraic^ que desejavnmor. CJümeçaniüb logo por .cguinar sob. u so o or. Mareei
._SoU~sa_ pretende, enviar, neste
mo ainda, algum do- seus cauri
P-6-ç para o G. P. Brafil'. lini
jji'/ uin de _e__ fainoao. paruJli.iroo, Coara*-., c_t_Ve inscrito
cm nor_ba prova máxima, porem
o viagem foi cauculaJa por diflculdade de tr'ai_-portes. A_«mi.
oo maior interesse ç conhecei'
os p.snou do grande proprleta
tio francês para 1948.
— Está cm estudos a idéia. If
intenção do sr. Mareei Bou.
irac — afirmou-uoií o entrevistad0 — participar
sempre
dc*
_.r_nd._ prêmio, em todo o mui
oo o no ano puüiado inscreveu
iDJ_laJ na lim.urc Guld Cu_>, l >.K-lados Unidos, o Coara/e uo <J
P. Brasil, a.ui. Não foi pos-hai
4;irviar __ dois animais para _.__,
coiiiprotnis-os, porém o p'an«j
estâ de pé, tendo bem possl.ei
cjue no corrente ano «e rcallie
E' preciso entender e_at_m_ul.
u pensamento do _.*. Buu__a_ o
respeito
dessa*
competições
Pensa cie que ninguém poderá
rfirmar possuir os melhores ca
valos do mundo, uem mesmo
lealmente grandes con-edore, »_
nâo estiver di posto a enirenttr
e competição internacional. Poi
l_so mesmo pretende lazer com
t_ue todos seus melhores animal,
nau se limitem a competir «-ra
França c Inglaterra, cujos tur
f__ podem ser encarados como
irm _Ó, tal o entrelaçamento qui
t.ii_ic entre eles hoje em dia
E' assim um plano solido que, sr
não se rcadzar em 1048 entrara
cm execução impreturivelmenu.
cm 1049, enviar os rep.-esenUiv
tes categorizados da criação .
cia coudclaria Boussac a todos
o*r principais centros de tur.d(, inundo. Essa é minha mala
importante missão na Améri...
41.• Sul. Vim aqui para csiuil..
"in loco" as
possbi.:dades oxls
tentes. O G. P. Brasil, por alia
rica dolaçáo e pela significaçãc
técnica quc possui, atrai indu-i
taveiiiiehte a competição de bor..
-;iimars capazes de ubordar distan.ias longas. E possível é tambem que os mesmos corredorefranceses que visitaram o Rm
«ie Janeiro em agosto e E.tembro viagem em seguida para
Bueno- Aires, a fim de lã competir nos melhores encontro;..
Assim, a Anj.rica do S_V;of,i_,pa
lugar preponderante nost.prio_etos internacionais du «r. Bouisair que, seguramente, inscrever»
animais t.inbenj na Empire Golii
Cut-, dos Ertados Unido-,
Indagamos entáo sobre quai

RAIOS X
TOiMUC.UAFIAS
Exames radiohigioos eni
residência

Drs. Victor Cortes
e Renato Cortes
Dir_".mente das 9 ks
e ii á» 18 boras

11

D. Araújo Parto Alegrt 70 9.° andar
TEL

22-5330

CARIOCA,

'Ua Imprcís-áu a rafjpcko dc_3t'_
•nuontros Internacionais,' ao
o ar. Brigtiho respondeu-nos:quc
Saião a melhor maneira de
•o provar a qualidade de
qu.it
quer "eleváge". Somente cómpctlndo opm os melhores de PUt
«los passes .itiorpcerá, um cavalo
o titulo dt campeão verdadeiro
J'- a \'inc!a de noS*os parcllmirv-i
para o (J. P. Brasil proporcio
nj_ra i_)n primeiro "lest" para
05 animais sul-americano.., se
comparados com oa europeus.
.'roasogulnda
„a
p_iicstr_>.
t|UlS.emoa .ab.r qua fu.idauioniu
havia na. in.üi-ma.óc. frogpeii
'•es dç que o v. Mareei Bous-ao prçtcudo çstapçiccer
u|ii
oara» tia /urierica- d/J Sdl.
ü
Brignac respondeu com espirito;
-ji Nunca sc
ptide luvidai ç«e
corra alguma.
Ü ru'u/0 « tó:
ui-iite cic rc.ponderâ...'
üe
qualquer manci/a. nãu
c.Mvte
(|ua'quçr .plano a rcspi-ito
do
assunto.
1'r-U-nde o sr. B-u_-ac continuar com _"ii c..,t.iD-icclmcuto di- criação tia P*riin
ça, donde enviará seus uu-Ihur-3 cavalo, para correi'
om
todo o mundo.
Wuauto ás tifticia« frcquuntfs do que a .ituaçâo auin nti..
para ot} oavnios t-nde a piorai
muito na França, oom a ou...
ècquente decadência da "el«f\a
ga" france_a, afirmou o nur.o
ciurcvi-trido;
~r- üs ano., de
guerra muram uma seria conseqüência paia nossa .ria.Jo.
Não fnràiq
tcrtilizadas as terras da l<*n nça e, como re-ultado, no*.a pro«íuçáo atuai d_ t_H_iieíitq_. iucr
para'os e«r«-s
liunmuos, au.r
para animais de raça, e uiuiu.
Daixa. Toda * ilimomaçao p».
ra cavalos está raolotnda i _im
•atromo rofáimenta máximo. E
uinua uiuli.1. vcy.c. i.aò.é Dus.ívcl atingii' a cota do ranu
.lanictito por (alta completa at
alimvntoa no metxraeo, o que
ias o_m que "o nnei de uuiri
çfto Seja fraco.
Al-Ktar .1i__o.
a coih«!ita deste ano M.ra a»-(i«or qu« a do aiio pas.ady p«txola_m_nte «m vista j> invrm
ligoroso mas não oscesslvo u.
por outro lado, como .-SpPadi
dos primeiros e.forçijti |i_ra turtiliiütr as terras, compensandu
assim os naiClB pri-dirliiN,
_,'*v
mus esperar
grande niélhíiramonto ua produção dc àiiip.otjtoa nos próximos anos e cn-io
que em 1850 jã cstaiá a _iiuaçá.i normalizada.
Finalmente, t-rapondendo
k
necessária p-rguuta «iobro o qu*
pensa a rèSpeiti) de nos«r.t« o3rridas e nossas
posclbiiida-ea.
pergunta essa qu_ fiz-mo. procedida da franqueza- o sr •_Brignac declarou não lhe sei
possível dizer muito, pois OMi.i?
co teie oportunldad* de uo«-ervar.
O que mo chamou a a'enção princlpalment- M a tumodldade do publico, o uu«- ua<
te observa na Europa onde •_*>
apostadores a&o relegados
a
rm plano muito secundário dp
direitos no que conce.n- a *** ¦ I
A re.nel*
próprio beni-estar.
to dos cavalos nada p.^so d<_ '
pois sei que vocês estão fora
«'a temporada oficiai e qu« m>
meiite animais, de s-gunda ordem estão .endo corridos _.-.
no Rio d» Janeiro.
A crla.iu.
segundo pude apurar, esta ¥v\
franco progresso e i'o'i.o em ao
tu» que um garai_h_o francê--.
Formastcrus, cujo sangue é por
assim diaer "nangue Boussac"
domina inteiramente o cnaiVi
Piquei entretanto surpr_so rm
«.aber que o Brasil Importa <ia a aveia de qu- pr*eisa «vr.\
a criação • as corridas, vu.'-*
não produzem ;.»..ia aigum.V
4»
E c-m meio á confusão
repórter, causada p.ia Incap'cidad- dos brasileiros para re.tiver, com tanta teria por -.1
de anmxntaç.ios problemas
nequer dos humanoa tnnvuou
% entrevista. O sr. F auçoi. i.
Brignac dí^.c que voltari
ao
Brasil dentro de umas duas s«manas, quando pi*et_.>de visitar
mais alguns
estabeiecimeutoa
dt criação a
possivelmente o
Jnckf.y ciub de Sáo Paulo.

"ttirMtA

*_>-<.*—_.

(INSTITUTO EIMUAtlONAL BKASII.-AMEKKA)
Jardim d» infância. Escola Primaria, iiiuario *

Cclégio (Curso Cientifico)
ESCOLA TÉCNICA DE COMERCIO
(Exclusivamente
ItliA HUMA1TA. 80-84

feminina)
TH.
.

_li 5*;üi

W ?i.«"4'.l« d. Ci»"
..
1.40..UO-,00 Ou f.-n.íio c ilcSfar»» de
1 uuilu nor pal-eelu «le |'«r# 5IJ.OÕU.00
ou. fr.-_.io. leaiiliu a!...i.o de .. .
Uri _úii.ii(|ii.iii;i cm i.it.nlo.
Uu
uala—
(H4p
tcii|,ani diiello
ri
flescárçif
o_
an.iinia .stranifeirc.
ciitr.-.úõa "O paia lia menca de 1
am>). -'•
IU —. "••¦'i-ci-nio Vicir.i fioutn** —
1.8(10 uiítrcs — Cri (lü.uuu.òo —
Paia i-.ii.i_ n.icli.n.il.s de ri ahoi e
_
mais iUHde — r*«--'u . «ia'[alii-ia
Sübiecai.a ilç l iiuilo Por Énivcei»
de i:r5 .0. iiiiu.OO. ou fin.;ào.
_a'_
nlia a.-iiiia de (''"S l-Ú.fiuu.OU nl»
Ui"? "''«' uno.lio. t acima
deam
uuanta por tmioéla de Ur|'"..' ,.
i«a dou uo ou 1'raoân
_
desçais»
«Je I wuilo Pqr pifieela de UrJ ,.
yj.ouo. du. ou IUC..U. i;aiiita jiüaixo. de
Cjr.J 1_0.(j'OO.ÜU cm P'c_
. no uiiia.'
mio-.
'
MO — "l-Temlo farelia
Wina*»
_- 1.500 metroí — ivl (iO.OUU.Uu
'4
-r-, fJar_i BHiniara iiaciouaia
de
«no» __' peaop du tabeli».
•_7 -_- ..(Jiaiult l'icm"ío Dl.tillo
l*c_ler-i"¦_ |3» pio»a da triPli.e.
loroa) _ ij.O.O
r.iotru» — -'' i^rl
•_:>i>.U(JII 00 '—
aiii'in;iio
im.
pari
cif-ntiia dt ii anos — Pesos d» laLcj_.
JUI.nO:
"Cliaiide Pi.lhlo S fv-Tiicl».
4 -_d* iCiívicr" —. __:.-)'_.u tii.-i.-a
—
Ur| ISO ouu.uo — liiira ..ni.iu.i. ar
gualuUor |wiu. d«- i n»^ c m-ts
vl.iilí- - l'e_o> da l-uçla — Houic
cai"i:a d\ 1 i)f(il_ poj- paiccla «ie Cr}
-Ü.O.llilUf uu fracãu.
oa.r.ia ncl.
>1j (,*r$ _uu.uuu.uu. ar. Ui*_
ma
S7Ò'.(jü_.0U. o acii.ia clesla i.uaiilm
(íoi pai .ela de i;;. IHU.Oüd uu ou
fHi.flO. e dea.-_j„u de 1 quilo t>(.
liaieeJ. de (.'r$ úQ.OOu UO. ou (ra,
.in, çiniia ali.ii\o
i"c UiJ
'
lrwi.uüouu -ii. pt.m'u_.
no iiajji
—- i Não ierlo iliie.lo _ úescaita n_
^nluiii.ü eatraíitrciroa tiu_*u«lu_i
:.*_.
pais 'ia menos i!r 1 \.\j).
11 •— "Urandí Brernl')ii-c rt»
Juiliu'* __ l.buu uiciroa — f.'ij
l_D.tlU0.uO — para ei.u.1» i-uro_
i(|a<U
po.ai dc S anos
a ni-u»
r uaciont,!. c platiniiü dc 4 ...oa e
ouls
1'eaoa ii:i tabelu.
18 — ".Urauile 1'reimo Uc-r.-ati»
in Juiliu» -. li 40u
metros
Uit 2,*>fJ;(jp(_.0O — Anim-iia
eui.-p.-u!, de II atio_
c iii.ii »,;(
¦
r4act4.tir.__ dc i aues — i'«ioa >la
lal.ela.
ll.i — 1'ruiiiio "JúiUej flut-e íl'
8. í'uii|ip" __- t.tluu nietru.s 4- i'r»
«h.
tiu.uuii „u — |)_.a siiluiais
..'oti.tis .lt _ a.loa _ nuii idade ..Uu
1'eEOS da t)il,cln - iioli-i.ca._a
1 uuÜo Pui iiarci-lu de C*r|
Su.uud.nu ou fraciiu.
acíaanlu
in» clv UrJ l-U 000 00
elt 0.1
riiiu.uuoiiu. c scinia dc-ta uuan
tia PJ: i-sr.-lü dc Ür| iuu. IIDU.Ou
e Uescar.a dr 1 guilou (r.icjo.
a.
por parcela de Cri .O.ÇDOVQ
(ração «.ailtia abaiio dc < :i I .. ..
"O Pais.
1_U.UUU.U0 rui nirm'os.
AUUi-ilO:
.«(".rauilo
-—
Prêmio Ursail" -3.00U meirt-s — f!r. 1.ÜÜ0 OUÓ.li'1

FORO

lo __ 0i$ _UU.000.00: uo fl»
UrJ ico.ijuu.uu: »o Di'w()ts ... ..
OO.ooo.uOi — ao .". — Cri ,. .,
2-.UdO.0U; ao n". t~|vanUo
o 0" i-o'—
fi.çticlo -, (nper[Ç-O.
paia ifru.
mais cujopcua de a anrja c mais
idade e Pl.itlnus c ti^cicjiiuij. d4-». Pçgosi furspeg»
«nos « maia'nacionais
'
dc B anos e
c
platinoa
ile 4 anos. d- quilo»'. 6'/ quilos.
curúpeua de 4. an.a . mula . fíja,
cíOnais i- platinoa de 5 anc« c maia
|Inic!'io-o a I dc junlioi. "Ráriüi"
8 — «{prêmio riaíael de
1.000 metrus •-£ C:r| pO.ODC.Un
Paia
eeuuu rui-Opéijiu dc
li
uiirs
c mais idade r '.'-iti^ct .
naelonaia de . anos c riai;_ — pi,
no» >1_ tabela — 6otr.e_tttit__ .üe 1
quilo por parctda de .."'ri .... .
-0.ÒOO.Ò0. rfou íra.ooi
aaiiha ae'do UrS 13U.0O0 0O atò
ma
Vr*.
800.000 00 e acima .Ic.tn niijinti.
i.or parcela ein Ur| . 1U0.' 0OO.I.U-. Ou
(r»c-o e deaairj:..' de I quilo por.
Parrela de i'ri -in.Udii iifl. oll ti«_
C-o. içanl.a aliai.o de <T| .. ,'.' ..
j*10.i/pd*|f0. em Premi oa no pn.»
(NSu lerlo direito a dc«acarf>, 4__.
ciitraúa.
esiiaii.eiras
tflruaa
Uc
de tf anal.
Ç.iis Ka menos
"ürande
15 _—
prrm.-o i (Doutor
froniiii'! _- *_.81?(I ruetio. —..crrl
'_5O.UUU.00 -r- : PW»
ailiuuls- du
qualque: i-liií —¦ df ri alioi, v m-. *
idnde — Pesos da tabo|_ __ Subr»carga dc '- quilos POr v'Ut)i'.ã in-le
no pais.
alio.
du Prova, dc p:t.
tnal»
lilio Ic Cr| _r,UiOOO.OD ou
abcrla a animais d? varia» naclotialidade. — Bobiecarci dc 4 iuu.
nuo acumulatlva." aos viMv-r-V
los
Coiea do Uraudt premjo ••Brasil".
cm «u-lqu.r ípocu.
ao

Hermenegilüü José Ferreira, aproveitando-se du cir.
cunstancia de exercer as
funções de padioleiro da Cia.
dc Comando e serviços do
3.u Batalhão de Caçadores e
da pouca fiscalização exis.
tente por parte das autori.
dades superiores, passou a
cirúrgico,
furtar material
violando até as bolsas de
enfermeiros e as canastras
de mobilização do deposito
da enfermaria da Formação
Sanitária Regimental.
acima
Parte do material
foi encontrada em unia calxa, na Santa Casa dn Mise.
ricordla,
parte o acusado
deu e extraviou, e a outra
vendeu uo enfermeiro da
Santa Casa da Misericórdia
Moacir Teixeira de Bousa, a
Lofego,
cirurgião
Moacir
dentista, Cliceó Pimenta, çomerclante e Francisco Bezo.
íe, servente de farmácia.
O promotor Kruel de M°rals, da 1> Auditoria da 1.»
Região Militar, enviou a
presente denuncia ao auditor Adalberto Barreto, que
tomop ns providencias ne.
cessaria--'.
JULGAMENTO ÜE PRAÇA
Pelo Conselho Permanente da 1> Auditoria da l." Re.
gião Militar,- sob a presiden.
cia do Juia auditor Adaíbert0 Barreto, será julgado hoje
Âs -.. horas Armando Vicen.
te de Melo, acusado de <a"lme de injuria.
PENSÃO MILITAR
A fim de tratarem de as.
sunto referente .. Pensão
Militar, devem comparecer
com urgência,' á 2* Àudito.
ria da l.tt Região MUitar. as
sras. Austreba Andrade de
Aruujo, sobrinha do major
Marmel Antônio de Andrnde: Tnclana dos Santos, màe
do í.° _ari.ento. Candlfio do.
Santos; Vitoria de Sousa;
Edlth Luiza Heldricii Mo.
rals Vitor. viuva do sub-te.
ncirte Zacarias de iM_i"._i_. Vi.-

ESPORTES HÍPICOS

VÁRIAS NOTAS
llandiccpper

'd.-'cm-rar-'
Antes mc-mo
em
ir^euo. timí .cni.imrntp, .a 4*vr_s_çl*ícfto Profissional; doa Rnipregartor.
lio Turfp. por ...ue diretoria lià
dlua eleita,- htjmçnageou oiitam
a Imprensa", r-iinindí). pira uiri
coquetel, rio tcrr;.ic.. da A..B.I
03 cronistriS dctui""-'."
Durante a:.reu_iiâi), que cíeeo'.
reu animo d». Í..ev„.F'j?i*. dra, Jm
tiniano Mif-4«ilta,. _.ui_ rf'i:'podi
Valdemiro de-Andj'_t.le e Vi'ei
uecl: A'iana, direto-es eleito-,
rn a n i f è ataram-se'cuca ntad ü
com a acolliiou nue lii.o d.iejpò_i
sara o prc_ide*iíe Joio 8oi-f,cr.
Filho. _ quem acabavam de .v
apresentar- e' í'Jt_3j__;«|_s' finaiid»

Conforme já. é do domínio.do nosso;, leitores, no'pro-uir/o doinlngo será disputado no Hipodromo Paulista tlc. Trote, em São
Paulo, com o "Prcmio Harluics. Edwards", o titulo- de "Rei du
Milha".
.
.'
-•Seis eerão os üispulantes, uma vez que dudus as caraclerUtlci.c Ca
foi
estabelecido
prova,
que 4'meàma concirrreriam apenae os anlnialo
que em pr«»va (seletlvn,
promovida pt-ia C«.m!:i*âo de CoiTl4-ias, atlingüsem o índice ba.ico de l
mlnulf. tí -3 *.egu;ido._,
para os 850 me tina.
'O
- ¦.
Jes çla asv-jc.iaijà.o..
c.Ito' da' fes; a e_t_
O ar. .Jóia Borges, moçtrou-sr
de antemão assegurado,
t.âo c«)..rn'p'rrcti£Jvo ç ruiimado «io
loca.s
pois às ¦ dirigentes
'
ca;.U!t0 cie colábóraçlio com a
de
r.evestirão
caráter
nova entidade,--que tifvi- Ferrfílclássico
a - prova basW
'reunião.'
ra e s.cua çompanhqlros, ao •••tendo e.t_íi
da
rctlrareni. j5cntlí_pi7Se vivametiu
¦ belecido as doiações de
emocionados, ante- o interesse p Cr$ 5.000,00, Crf ,.*.000,OC e Crf t.00(0.00
pa«"a os lr«Js primeiloe
Oa propósitos manifestado, pc'.. colocados, recebendo ainda
o Jóquei de cada c-ii-or-enle uma
de'Jockey
Club
Brasi
pre.ldentç
pequena taça de prata,
leú*_>.
comemorativa da priineira disputa da prova.
Outro fato que merece especial registo, ó o
ae um dos concorrente.
eiivcrgarr os irprcs dia
Uni!vas daquele quc. em
vida, .enrpre trabalhou'
menos que nos assoberbam nos cm prol do esporte do
dias que pa.sam t&o, cm verr trote e da criação do
dui'ç. sérios e Inqujetanlea.
E' cavalo troiador, em sua
o ícr-equillbrin da produção, ô terra natal, a grande
a dc-Siocaç&ò' (ja^ massas eston- republica ç)oa EE, OU.
içadas pelo encareclniento vlo- «Ia America do Norte.
Pas Uni-cm parte do
len.o das v.llldi_d-_. é a tt.rij
l"."._.o da desnfilem. no lr&ba- programa a colocação.
animal
vencedor,
Jho, e d relraimento do credlio uo
após o pareô, de u.n
bancário. 6 a necessidade
de
"Coca
r d "
mala ônus tributários para ma- tradicional
nutençáo da despesa publica. 6 aru), bem como de uma ferradura de flores.
Na ocasi4o efetuar-sa-á ainda a entrega de .-Ma medalha de
o r.fle.;o, em suma, da nossa
irieipieucia em tudo, da nossa <>urn, ao propi-lelurio do cavalo vitorioso, cuja reproduçúo do
falU. de método econômico, -So verso e reverso damos nesta noticia.
Como se vè, tudo leva a crer que a dala de domingo
enfim, fenômenos de toda orpródem, para os quais nfto na um 7,lmo marcar4, na historia do trote no Brssi), um fato inesquocível.
/*.
remédio de pronto, o unteo reAos responsáveis pelo trote cm fSão Paulo, 03 nosso.
niedlo é paciência, fô uos novoto.
mens que dirigem oe t.4)s_4->s avs- de encorajamento c felicidades,
_,
i.
__ÜL
ff>?
£
linos, a esperança de uns dias
melhores que hâd de vir". Prósseguindo, fer eiicomlasllcaa rcferencias 4 aluaçfio do ar João
Dau.lt de OUvelra,
presidcnle FIXADO O NüiMliUO U-l MA
da Federação
MUNIÇÃO DE bOCA
das Associações
TRICU1_AS NO ULI.Í-O DíComerciais do Brasil e da ConO diretor geral Je p-tzòii 1-1
¦-provou,
DESENHISTAS
federação Nacional do c<>_n-rpaia. o 1> liu-Jl-Ulle.O iniiii-tro em avi.u tio dm* t-t de 1948,
as correu, re.uias de
cio. v terminou reiterando
ts tor geral do Ar.cual de Man niuniçã,,
dc
suas esperanças na dinâmica _
bo.-a pa.a a l___o;a
"¦'"•* aas
niia ualuld
da Lha
das Cobiv-oor.'- declaro AlnilinDte Bati-ta Jas Neve.,
b.b.-_.n.- _i,_._ „ ¦"
Sanatorfo Na\al de Nova Fr."i„
OU
0 c,c- bürgò. Bare Natal cie Natal. •:_lt dc Niterói.
i,r.!.^CÍU^-° Gomc-- ! «»ero de nraU-iculas, paia
ciai
rente airo, no Cúr-ü üc Ul-.c mando do 4.0 U
N.' e 2" D N '
iihidlas de Coiistiu«;õt'_ Na^'a_s
PMOMOCÀO DE PlIA^AS
TABELA
DÜ
PRh"_.*ü3
Tendo s-tisfi-íto ___; clajôulai
Cadastro das Casas
O capitáo de mar c gucíi* dc acesso exigidas
pelo artigo .7
Carlos Pena Boto. diretor dn «Io IlegulainelUo do
Comerciais Por Distri- Armamento,
Corpo
tornou publico .'-ri Pesi-oal rSübáitómo da Armada (.-.i
è
Boletim
Mitii.terlo,
de.te
to Sanitário Municipal
a ia decreto 24 193. di« 1J XII 947, u
'.OalvamV.
bela de pre.os ;iara
diretor geral do Pessoalpromo0 wof. I.ul, __r._li,i_i,_. _t_rplHitia, organizada para u~ cor- «eu á c'as*c imediatamente
surente ano.
penor. af praças pertenceu ie_
«lü po.(_r,_ oe oni.„, -ívten.iiuou
- CUHSO
"Aíh"
cie
r*CP"
DE -SSPBCIAUZAÇA.l ao»
?rean,í„v_o ,m <____ ,, trj
"AT",quadros,
y
"TS\".
**Sf". ' "TL**
nrtaiiü. flciitif,. 0 pra.g,
ÜE CALDEIHAí.
_
0
,6
«_»V
«EP»
«JU-u-e dia» —. do _-_i._ro
«..>IAv
da. c_Foram matrlculadi». nu Cursu „ "CA". "I_L". "TF-. ..mo.,'
sa» còni.rciBié (li„i.,_.
*'Fh'.'
rrsuur.,,- tle
Especialização de Caldeir... "CS",
lt.
Pctiv-rtes .naa.ens. gU.t.n,la_.
cuja
rcla-ã^
se
encontra
Vauaria. „ ...irucs. .uiireiiárias bu
que funciona no Ontro de ins onb'icad'1
rea.
but.yulns.
café.
barbeíro-T iruçâo Almirante Uandenfcrolk. Ministci-io. no Boletim 11. 3 de-t-t
«__-lei.e..-_. salües <lc beltia
é os marinheiros Alvano
4,_n_;ciicreii); do» «_in«.-inaj. teatro., lídezi,, S3ntlag_, Joauc Quauio.
da Suv.'
cO|c_fi_. «asas dc saúde.
asili.
Pinheiro. Laudelino Jaques ou
f-H__ dc lia-iuçn- cui.lh. ícapr.
Esterituj liodrlgue- ua
.Ia|tn_nle caias de comodou e uen- Silva,
Cüesi. lavanderias, tintururiai. c__ áüva, Genesio Mendes Pischei
DANT0N J0BIM
Sii- «ie banli». pj-.iiia_, i-oclieil—s. Rui Barbosa de Aquliiu, Jo.e
huriu. eliacara.,
ia.J.is. ca.ln.ais
-lia» de Farias. Jualzl dc Fi-eitaj;
ADVOIÍAÜO
u t-ii.n._ bil«li__. .
Jarcelos, Apolonio' Ferreira Oo
Causas eiveis 0 comerciai.'.
rinho, IVlaurlcio Pediu da Silva.
Devei &o (liurii uo i-adastro prin
'.rlando
AV ERASMO BRAGA 855
ci|iala.i-nt.. o* ..__iulf'_ dados: —
Jaques da Siha, Raliicime du .-.tabiieciniento.
(iirnii
:iund„ Bastos Silva. Etiuck Be'.iS.1" anditr - Sala 1204
ramo «ia rie_oclo locaji.iicüo. data
-lo-^
niro
da
Purificação,
(Explanada)
João
1I0 a-*eiitiniciilo. !__mc<~ dc
cm
Tels 4--Í577 , 22 0253
a Silva, Raimundo Pinto L!nr.
precadõs carteirHs <1« saúde.
con
dão Messias de Oliveira e t.uUas 15 áa 18 tas..
dlcfie» 10fai».'de- hi.jene (insíala
Io Gomes da Silva.
sanitária»
filt.ro». etc.)
CõcS
«_-____-M-nr*_BnBMMn".--' ¦ ¦•

EMPOSSADA A NOVA DIRETORIA DA
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE NITERÓI
Importan .e
um
Constituiu
evento para o comercio e a ln du_trla fluminenses a poece . d«»
presidente Adelino Camara Pinlo c dos demais membros da uuva d'retorla da AS-O.laçiú Comcrcial de Niterói.
au-plcJnao.
Por esso motivo
oeorrido no dia "1 do corrente,
o sr. Eduardo Luiz Cionrea, preaidente da Pedéruçio do C«>mercio Varejltta do Ifistado di>
Rio de Janeiro, pronunciou ur.»
expressivo discurso de saudação
ao presidcnle Adelino Camara
Pinto e aos llusUe. membros da
diretoria recem-ernpossada. Rissaltando os a_-iuulados servi«;os que o tiovo pre_ldente vem
atividades
pretitando nus suas
enr pró! do comorcio uiteroien
se, o orador especificou u euplr-Ito ponderado c sensato do
nuvo e jovem presidente, que
rrpre-cnla uina c-perani.u. e um
vigor construtivo e intellgenie u
serviço da classe.
Cnntlnuan**ü fenodo, disse o orador:

MILITAR

POUCA r._.CAL____ir_'AO
Di\.ó AÍ.'4.'OÍ.___>Al)Eà oUi"EKiOKEÜ

•**•

lor e Murletu Car.ipu-. fiUm
do ten. cel. Manuel da Costa
Campos.
PROMOÇÃO DE AUDI"
TORES
Sob a presidência do vice.
almirante João Francisco de
Azevedo MIJanea, reuniu.st*,
ontem, a comissão composta
do ministro Ari Pires e dr.
Mario Tiburcio Gomes carneiro-para dar provimento
das vagas de auditores de 2a
entrancla.
A comissão em apreço reu.
nir.se-á na prexima segun.
da-felra, pela ultima voz.
Os trabalhos desta _om___
cão estão secretariado__ pelo
dr. Alexandre Mègtíp ' Ador
Fllhu.

0 Auditor dê Guerra
Cassou os Despachos
de Indulto
Em obediência ao acordfto .ln
Superior Tribunal Militar. p_Meado no "Diário da .lustiça*'
de *_0 do corrente, julganar»
Inexequivcl na Justiça Militai
o dee. 24;.253 de 53.12.1947, que*
concede indulto, o Juiz auditoi
Lima Torre», da >i. Auditoria _a
1.* Hcgiio Militar, reformou «m
_eus despachos anteriores; pe-«>.>
quais concedia Indulto aos con.
de !ados por crime" mr.itaí qutlhe haviam requerido tal bèà.ílcio, dé-erm-nando. então.''qu.
fo-sc expedido nõv_-'n.à___do fia
prisão.
..

¦

.

1

¦.'

3 Navios Servirão de
Hotel Aòs Rotarianos
Procedente dc Nova Yorlç.ipelr.
"cllppor"
da
Pan
American
World Airwals, ch-gou, ont.m.
o »r. liussell \Vir.ia.inr>, .dm1"'»trador geral das C<invenç--.'s cn
Rotary Int_rnacinnal. qúe, veru
preparar a Instalação, nesta oidade. tio escritório que toma ri
conta d~s pre-liminare* da Con ¦
v'c'n\'ào Rotariana de 1948. n reunh---e no Mio. ,ntre 16 o _() de
malu tindouro.
Trôs navlos pennanec.rão uu
Guanabara, durante a-r cimvençào. r-specialmente fr: t.idos parra
te-vlr tlc hotsl f,'utuanlo, ar>s
•:.
conV-UÇional*.
j«

MINISTÉRIO DA MARINHA

TEATRO JOÃO CAETANO
(Emprcsa-CHIANCA DE GARCIA)

-•*'.

A Comissão promotora do Grande Baile a favor dá OBRA DE
ASSISTÊNCIA AO FILHO DE
TUBERCULOSO, previne ás pessoas que já adquiriram ingressos
para o maior acontecimento de
1948, que essa festa foi transie
rida de SÁBADO 24, PARA QUINTA FEIRA 29, a fim dc ser
utilizada a grande montagem do "show"

AVISO

"CarnavalCatchCan!

Vale We!"

RESERVA DE MESAS PELO TELEFONE 43-8477

'§.Dia 31f0maior baile do Carnaval Carioca:
--GRANDE NOITE M BAHIANAI
.^^JT.. .

J.*a**S^~a**-_>-*_r-'»TJ*^

.1 tlquitctiva é cr única que pro
oorciona sorteios
.

trimestrais

em

dinheiro aos seus segurados
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Um.
tlquitativa dos Listados
todas
dos do Brasil opera em

Diário Carioca

as modalidades de seguros de
vida há cinauenta anos

N.* 6.U05

BIO DB JANBIEO, 8BXTA-FBIBA, 23 DE JANEIRO DE 1948
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HOJE: VENDA LIVRE DA CARNE
O CRIME
530 Toneladas Distribuídas AMEAÇAM BATER ÀS PORTAS CASO NÃO
Aos Açougues da Cidade OBTENHAM O AUMENTO DO PREÇO DO PÃO PERITOS CRIMINOSOS
— O
NORMALIZADO 0 ABASTECIMENTO
O Carioca Ficaria Sem o Artigo P
Prefeito Esteve Em Visita Aos Açougues cidido Hoje Pela C. C. P. — O
Pela Manutenção do Preço Atual
Mais Um
O Sindicato dos Panificadora!»
o
desta capital vem ameaçando
"lòck
public0 de provocar um
out" nos seus estabelecimento*
comerciais, deixando a popula
çáo carioca -em o tradicional
páo do .seu café da manhã
Isto têm dito a reafirmado os proprietários da_. pada-

ara o Seu Café —O Caso Será DeCoronel Idino Sandenberg Torce
— Os Panificàdores Entregaram
Memorial

dias, durante as sua» assembléias, na sede do reu S'ndicat.o
Mas o "lock-out" está na dependência ria resolução que vier
?ornar a Comissão Centrai <!•*
Preços, na sua sessão de hoje.
HOJE, A DECISÃO
Somente ás 16 horas d* ho|a Cornl^ão Central de Preç-.s

Proibida a Exportação de Artigos
Comprovadametife Escassos no País
OBRIGAÇÃO DE MANTER UM ESTOQUE MINIMO DOS PRODUTOS DE il! NECESSIDADE
- DUAS PORTARIAS ONTEM ASSINADAS
PELO VICE-PRESIDENTE DA C. C. P

liis dois aspectos
Os açou-rues estão abarr-tados.
obtido", ontem, no Largo da Sé
disse
AS dificuldades que o cario :a 4.000 quilos do produto,
Ne.es ue
vinha tendo, de;de o principie o scnlior Antônio
da __erra, :>ara cbter a quanti- Aguiar, um aos gerente, ao aá con- tabclcçimento.
daüc do carn. suficiente "becí".
fecção do seu tradicional
O açougueiro Coelho expresparecem dciinitivamentc removi- sou a sua satisfação cm ver
das anie as providencias adota- que atíçca poderá atender sem
das pelo prefeito Ângelo Men atropelos e rcc:amaç_es a vusdcs cie Morais, e que, certamen
da casa.
te tião sofrerão interrupção pu- ta freguesia
No açaug-e da firma Tomara o futuro.
tíe Melo, tambem ali localizado
DIST1UBUIDAS 530 TOu gerente José Uenlto atirmou
NELA IJ AS
"X
Prefeitura'" fcz"'""áisiriba!-.-,- •q-_ir-o-..u «çougúa...rcfiCÜfil*.. 90U.
ontem, maos; de 530 toneladas de quilos de carns. o suíicl ute pacarne. Anteriormente, nâo eram ra a aua clientela dc varejo.
distribuídas, nos dias de racioOutros açougues em que eanámcn-ó, mais dc 2C0 tonela«:a-. tivemos e indagamos cobre a
Houve, é vedade, no Inicio carne recebida diss ram
que
da distribuição, certa relulan-ia.
do qus o
mais
recebido
haviam
-m
por parte dos açougueiros
as vendas diareceber a carne dc .egunda. No buiicierjte para
entanto, ante a firmeza das au - rias.
torid.dcs municipais, todos o» |
O PREFEITO ESTEVE NO-3
açougue. loram abastecidos com
AÇOUGUES
carnes de l.T e 2.*.
Verificando üe os açougues de
OS AÇOUGUlíS KSTAO ABARfato estavam rccebndo quanuBOTADOS DE CARNE
Tone:adas da carne foram dades às carne necessária, a-»
*ntregues acs açougues da ei- suas
necessidades o preieitc
dade, de.de o m-io dia de on- Ângelo Mendes de Morais, pestem, e o consumo pub'.ico ao sóalmcntè, esteve rnspccionanao
em todos a maioria dos tçougues, em
produto encontrara
a
bairros
os
quaiitiducie que todos oç bairros desta capital.
DOMINUU
DISTRIBUIÇÃO
desejar e indcpcndcnte da anao
raciona
determinação
Ainda
do
das
f:!as,
por
gu_tia
"camnio
mento_ do famigerado
preíita Mendes d«j Morais, no
domingo haverá nova venda linegro".
Assim é q_e, na visita que ele- vre do precioso produto e, •
av^^u"-'- começar de terça-feira proxituamos em ci.vcrsos
Mom-c ma,
dia 27, estará o assunto
localizados na Praça
Castlo, 10 e 12, antiga Sé, en- completamente rostabel-cido, halivre ás terça-,
contramos as câmaras Irigori- vendo venda
ei quartas, quintas-feiras, sábado _
ileas repletas de carne,
Açoug-e Brasil recebeu mais qc domingos.
Carne:

"ta CoinisO vice-presidente
Preces a-Mno-i
st.o Central de
ontem mais duas
portaria.;,
dispondo uma sobre - exportaut
ção dos gêneros alimentícioprimeira necessidade oonsidera
dos de abastecimento irregular.
e obrigando a nutra, ao convruio atacadista >< vareji-ta, a mà
nutenção de um estoque nnr.i--eu*
mo para as transações dos
n-gocios.
PROIBIDA A EXPORTAÇÃO
Reza o texto da primeira portaria. na ordem -m que fórum
d*
assinadas, que os produtos
'
no- men-aao
reabastecimento
interno, produtos por sua ytóno t«-xto ae
já especificados
nao
anUrlor.
um documento
poderão constituir obJ«-to de ei*
lnportacão para o mercado
terno.

"Curto Circuito" ua
Fabrica de Calçados
Copacabana
As autoridades do 10.° distrito
concluíram, ontem, o inquérito
dè apuração das causas que provonaram o incêndio da Fabrica
de Calçados Copacabana , d»
propriedade do industrial Ara
cati Fernandes Fonseca e localizada á rua Visconde do Rio
Branco n. 49. primeiro andar
Depois d0 exame pericial e de
outros pontos localizado- duranto a apuração das causa» do sinlstro. o Inquérito evidenciou
um in*
tratar-se realmente de"curto
cu" cendio provocado por
cuito".

01019 ANDARILHO ESCBEYERÂ UM
LIVRO SOBRE A SUA VIDA U SELVA
Esteve Em Nossa Redação o índio Poliglota I:
Azzás F.òiidòn, a Fim de Solicitar Auxiho Para
Sua Viagem á America do Norte
Esteve em nossa redação, soiicitand-, auxilio aos .eus patricios, a fim de prosseguir viagem á América do Norte, o m
dio po iglota I. Azzá- Roudon
Aqüee indigen.i que pertenci
4 tribo dcs Aimorés, dc Tví.te
Grosso, foi trazido á civlli-açã.
pelo general Cândido Rondon. e
tendo percorrido a Argentina
Paraguai, Bol-via, Peru, Cliüe
Equador. México. Uruguai, Espanhs, França, Poitugal, Itália

Alemanha. Po'onia, Rússia, Tu«*
quia, Japão, China, Canadá, Pa
namá, índia Oriental, o Contt
nente -africano, pretende em sc«ruida, empre*nder viagem ao*.
Etado» Unidos.
Capitão dos indigenas de sua
tribo, em pa'e-tra que manteve
em ncs;a redação, declarou que
pretende c'crrvcr um l'vro sobre a sua vida. n0 qual dc3cr_.
erá tambem todas as pesso.s
,ue e. Mm tratado bem e mal.

yi^ 2 milhões
V^/'
H.M

Mm PE CRUZEIROS

(ssatücso --Mil.'-in oo «to oe üiieno

na ESQUINA da SORTE

ESTOQUES MÍNIMOS
.A segunda portaria obrig.. ao
a
comercio varejista do pais
manutenção continuaiia. em seu
-riim «stixjue que n _nDodc-,
'Inferior
ao exigido para oca
pelo
seus ivgoclos, durante
em idenfca»
menos 30 dias,
condições exige dos atacad-stas
no
tim estoque para 60 dias,
minlmo.
"-ei*
O mcntanto do c-ti-vqu*"
caiculaío em relação ao movi*
mer.to do ano anterior.

Provas dos Concursos
doD.A.S.PEstão fixadas as datas para a
realização das provas dos seguinte* concursos programados
A>-_í.'
pelo DASP. •* qu* sã»:
tente de Pessoal da. Marinha
hoje e no dia 26. ás 19 noras
Andorinha; ü_se
tio Ediíicio
nhi&ta do Ministério da Guerra
P.P. H-H. 1923 e 1938 e projetador da Aeronáutica — dia 26
ás 19 horas, na Escola, de Be
ias Art».; indentificador da A».(.náutica e do Serviço Public-'
Federai — dias 27 t» -9. respec
tivamente. ás 19 hora- no Ed«ficio Andorinha: desenhlstfi to
(PH.
Ministério da Guerra
—
1926) e Inspetor de Alunos
-lia 33. is 8 e 19 hs., na Escola
Nacional de cBlas A» tes e n"
Edifício Andor-nha, respectivamenti,

realizará a reunião que teria lügar ás primeiras horas da manhá. para discutir e resolver de
uma vez o tabelamento do p*ecn
do pão: Se não o faz na primeira parte do dia. Isto se deve ao
fato da subcomissão estar a braços com uma revisão das conclirSes a que chegará om sua
ultima reunião, quando se m*v
nlfestará pela manutenção do
proço do produto.
COERÊNCIA
Aocsar tia rcnltenc1» do» paríiflcadorés. que a todo custo
vôm sustentando a ncces*ldad.^
de sc proceder um ciumento *i«i
C*-$ 3.50 no prcÇo do quilo .(*
pilo, o major Idino -Jandcnbe-g
afiançou-nos ontem que, por ele
a Coml-são Central de Preço',
manter-sc-â, hoje, coerente com
o ponto de vista expressado na
reunião da sèrnnna passada, ou
f-:cja a sustentação dos nfvcis d"
preço atualmente em vigor.
Lembremos aqui que a declsf.o
da C.C.P.. totr.adri na seS-ão
de quinta-feira atrasada, nào
contou com um so voto dl*çor
danie. Por unanimidade, con
concluiu-se pela manutenção-div
preços atuais.
MAIS UM MEMOIUAL
•A' ult-ma hora de ¦ ontom
quando Já sc encerrava o e.\p»idiante da C.C.P., ali compare
ceram os panificàdores, comandados pelo "... Melq liades M.irgado, a fim de fazer a entrei, i
ds mais um memorial ao maior
Idino Sandenberg.
Nesse documento. o segundo da espécie
levado á Comissão Central di»
Preços, os proprietários de padarias contestam os cálculos d3
subcomissão e reiteram a suo
pretensão ao aumento de preço
do pão.

_,

TIMBAÜBA

O caso, aliás bem esc*n.
daloso, acaba de vir a pur
blico em conseqüência de um
Pelo Con.
parecer emitido
snltor Jurídico do Ministério
da Justiça e que vem de ser
de
no Boletim
publicado
Serviço n.o 18, de 22 do corrente, do Departamento Fe.
deral de Segurança Publica.
Dois peritos criminais, um
deles aparentado com o diretor do Gabinete de Exa.
mes Periciais, se empenha*
ram em luta corporal, no
próprio recinto da reparti.
ção a que servem, resultando escoriações em ambos o.
.untenüores, conforme ficou
autos de
nos
constatado
o
procedido
corpo dc delito,
competente inquérito aduil.
nistratlvo, a Chefia de PoUcia cominou as penas de
suspensão do 15 e 30 dias
para cada um dos culpados,
do acordo com o grau de
cada
de
responsabilidade
um.
Como não obtivesse reconslderação do ato punitivo,
por parte do chefe de Poli.
cia, um dos interessados recorreu aò ministro da Justl.
çar quo mandou ouvir a respeito o respectivo consultor.
O parecer daquela autorida*
dc, depois de historiar o
analisando.o detalhafato,
damente, esmiuçando.o por
completo desde sua origem,
acabou pela confirmação da
penalidade imposta aos dois
peritos.
Mas oude o parecer mereco todo o aplauso é quando
assinala, com todos os foros
de verdade, que "as penalidades disciplinar.não se
destinam, tão somente, ao

culpados» «ia»
castigo dos
resguardam sobretudo o decoro das funções admlnis.
tra tlva s". Completando seu
con.
pensamento, assinala o
sultor jurídico a gravidade
"a desordem
do caso, pois
tem por paico o próprio recinto úa 1'oúcia, en_ao neniiunia duvida voue pcrsL.tir quanto á conveniência da
termina o
£
penalidade".
a
encarecer
por
parecer
serem re.
conveniência de
metidas as peças do inqueri.
U> ao procurador Geral.
De fato, tem carradas de
razão o autor do parecer.
Não »e compreende que funcionarios
policiais,
princl*
palmente peritos criminais,
au_il;_ue_ da
considerados
Justiça, dêem exemplo tão
frisante de indisciplina e de
eles
lei
desacato
á
que
amparam com seus laudos e
defendem com seus pareceres técnicos.
Não é admissível que aque.
Ies a quem a lei ouiorga ea.
apacidade
para orientar
Justiça em
todos os casos
criminais sejam os primeiros a atentar contra ela, a
ferirem*na em seus princlpios o isto justamente no re.
cinto da repartição. Tra»a_
se, evidentemente, de um
procedimento que merece _i
repulsa de todos e que deve
ser sujeito ao conhecimento
da Justiça, a fim de que os
responsáveis
sofram as penalidades previstas na leg-slação criminal.
A função de perito é de
muita responsabilidade. Ela
uão pode ser misturada com
atos de valencia nem iampouco com praticas crimi.
nais. Ela paira muito acima.

NUNCA HOUVE UM RESTAURANTE
'TÃO RUIM
QUANTO 0 SEREIA

Uma Triste Descoberta dos "Coma ndos" — Pães Para a Freguesia na
Lata de Restos Para Cães — "Seu Manoel" Diz Que Por CrS 4,50
Tem Que Ser Isso Mesmo — Ele Tem Todoi Os Jornais na Burra

Ontem, os "comandos sanlta-1
rios", como de costume, tind- HM'':';"v"'.''..v<.|
ã frente os sanitarista- Gui
liierme Romano, chele do 1"
-.-u( s__t^__P~<!
"de
Alimentação. J-cquc.»
Grupo
Dornelles, Silvestre Pereira f
deram mm-Pinto da Rocha,
uma rigorosa batida na Praça
aJja-.nda Bandeira e suas
-\__ !"' "v;iíi
1.
'
¦
cias.
» V-v
;'
Foram inspecionados os se- lis
rt
guintes __tal*elec_mentoS: «Jati
Santa Cruz, à rua do Matoso 1;
n. 41, Café Mang^lra, a ru-i
do Matoso n. 45; Bar Astoria
*»
:- ¦
.-'-,
¦
Ltda., á rua do Mato-o n. 32-A •¦ • *"«-> iu",*7',*TBBÉB^_-'
'
»
_^a&*wr"
a Padaria Oriente i. rua Mar.o
so n. 16.
- *•*/?¦ * V^*^S*^.__________I
Em todos esses
estabeleci r&t
mentos foram encontradas va
em no- rias irregularidades
tendo <>*
Gabriel José Arruda compare- Fluminensa Ümitada".
ceu, há dias, ao escritório de ma da qual comprou 17 619 qui
¦eus proprietários sido autuana
Rogclio Rodrigues Hidalgo, siu-• os de massas allmenticia»,80. A dos,
multados e intimados a
importância do O* 31.618
_l-__^'_iv-*>ia?%
á avenida Ri0 Branco n. 10, 1cumprir
todas as «xlgenciaa
*
__t^
consignada ao
ali, -o mercadori» estava "Industria
andar, apresentando-se,
_B«'*^^_|^-'^4j
^m
necessárias sem o que
"LarninaçAo sr. Hidalgo pela
Co
Julgadas
mo .ocio-gerente da
cerau
os
seus
estabelecimentos
com
mercip
Organi-aclones".
interditados.
s.de n« capital argentina.
EM BOAS CONDIÇÕES
Efetuada a compra, Gabriel
José de Arruda antrou, .mediaForam Inspecionados e julgatamente, na powe às, mercade- dos em boas condições a Conria. • removendo-a em seguida ícitaria. Com»ta, sita 4 Praça
Os ''comandos'* «s*ic_ntrarn
do tvrapiciJ- onde *5tava arma- da Bandeira n. 85 a a Casa
Restaurante Sereia, ensenada, mandou vendé-la ca Caipira Fidalgo, da caldo de no
s«*i.%do
de o?*rne sobre um
cidade.
A Comissfto Especial do Pro- praça, desta
cana, 4 rua do Matoso n. 5.
sêpo, rum latfo "nferrn-ado
compra,
de
onEmitida a fatura
blema do Trigo reuniu-se,
"Lamlpaeao F»uminen- FECHADOS IMEDIATAM-iN.-!
qne ia ser servldlj â fretem, tomando diversas delibera- contra a
A Lelteria a Sorveteria Rex,
guesia
a
escritório
se
com
Limitada",
çóes.
«J.0 localizada 4 rua do Mato<o n.
O sr. Erast0 Gaertn«r ap e- avenida Graça Axvciha, 206.
¦p*^c_,-^i----4—&
«s~c-nsutaram porem. o_
sentou um anteprojeto de lei -4_idar,_.aU-foi- recusado o pag*._ _.7_._ej,g__girl_-d_ das
mas condições
de higl ne em "comandos"
foi que aqueles
para mistura de farinhas na- mento da mesma, eob a alega.au
cionais á farinha de trigo _->• dc que Gabriel .José Arruda nào que se encontra, foi interdita- verse» «ram a maior ofcnsa que
trangeira para fabricação do podia íasar tal negocio, pois, da, para qua seu proprietário se poderia
fazer 4 sociedade
pão. O anteprojeto prevô a _><*•- dlspoiitlvo contratual da me*- faça uma limpeza em regra e Náo so pode sab.r. por ex^massinatura
satisfaça, o mais breve powvci, p:o. que sociedad» . essa qut»
centagem. de 15% do produto ma Sociedade exigia
nacional nessa mistura, aumen- de dois sócios, para opcraçõíS ás <xigencias
estipuladas paio terá a coragem d» comer ond*
tada para 20% no caso de ser semelhantes.
existem toalha» imundas,
Código Sanitário.
coDiante disso, Rogclio Rodrifarinha de arroz.
mida de «specto r.olento. restos
PIOR
O
ENTRE
OS
PIORE»
O trabalho estabeleci» outra» gue_-Hidalgo apresentou queixa
Na Avenida Presidente Var- de alimentos espalhados sobr»?
crima it _u.orid.de. da De ega
providencias, ficando, ainda, o cia
rx. 3.725, eet4 localizado o c_ moveis a pãe* para a fregu.gas
a
da
Roubos
redlV''
i-»alsiíicaçc)e*j. "Restaurante
sia misturado?, com restos para
' sr. Eras*° G-«,rla«-' a
ir.a»
Sereia". Aquilo 6
quais mandaram instaurar
uir- anteprojeto par* aproveitacães.
Na eoiinha. um verdarito.
qualquer coisa digno de nota deiro
; mer.to das aret$ tritícolas tran*- qi Parta
viveiro de moscas, ratem
alímen-ic-a
massa
tritíd*
sujeira
dada
colonUj
a
em
caracteI [ormando-as
que o
o barata*. O: "alimentos". <-m
criminosamente desviada, e que riza. Todavia, corno
1 co'as.
que para tatôes veíhos sujos « furados
Yeno
acusado
nio conseguira
distrair o oi fato e a visão Co
A Comissão «ogltou, tamb.*»-.
i da criação do Conselho da Cam- der, foi apreondida no deposito inf«liz qus ali penetra
para
. "SEU M.iNUEL"
¦ panha Nacional do Trigo, com- sito 4 rua Bole n. 617íaaer um repasto, ve-se pelas
todo-,
O proprietário, um português
posta de representantes dc
paredes qutdrinhas assim, lei- enfiado
numa camisa c*bo_*_.
o? 0rgãos que interfiras», na
tas talvez por algum p4ibre
aventa! imundo,
acompanhava
questão 4° t-"»*0esfomeado
poeta, em r-roca _<¦ o» sanitaristaj alegando
.» Comissão aprovou o parecer
que tá
algo
o
intoxícaf-e:
o
que
do sr. -paj-íaio Bocha sobre
su_, casa sa encontrava naque"O
Soc-.-U-.e
da
Membro
efetivo
Rastaurante sereia... So- ias condições
anteprojeto do sr. João Cleof-«,
por falta de eni
d« SexologU da Paris
lar da fraternidade.
onde D**egados 4 porque os
E'
que isenta de direitos e d-m-is
que p°sDOENÇAS SEXUAIS DO
tóxas aduaneira* o trigo em'
hoje se rocreia a mais I-c* «uia, en uma corja de rnalanHOMEM
lr_->
: grão a a farinha 4* trigo
sociedade".
dros e pregruiío*-»
que _áKt1 uortad*- pelo s-»is.
$ü_t DO S.OSASÍO, 3S

USOU DEPROCESSOS FRAUDULENTOS
Para Se Apoderar da Mercadoria
RESPONDE A INQUÉRITO NA D. R F. 0
Sócio Gerente de Uma Firma Comercial

Mistura de Farinhas
Nacionais na Fabricação do Pão

DR. JOSÉ DE ALBU
QUERQUE

xlCJI- ^ I

M

queriam com a limpeza.
Ele
ttc qu« era limpo e gostava ae
asseio. Estava s. vendo.
Jamais os "comandos" desd* os
seus primeiros serviços- peneTaram em um antro tão sordlüo.
"TENHO DADO MUITO
DINHEIRO A1 IMPRENS..**
O sr. Guilherme Romano oerçuntou delicadamente, ao proprietario se ele não *. àca>'i-*iã'va diante daquele quadro ris-..
u revoltante de sua casa. em
que os alimentos, em promlscuidada cem a sujeira assu.-»tadora,
ação
resultavam cm
r.tentoria á boa fé e 4 saneie
nos que ali fazem as suas •*>
feições. Respondeu calmam n"Doutoirt» o estalajadfiro:
".
por CrS 4 50 tem que seirc ssu
Em seguida teve
uma tlraot
contra a campanha que .-osou
«Je • escandalosa".
Adveitidi»
S-l?re a grosseria a jadücípltuá,' |firmou. sem o -n«*nor pej"
da
perarit« todos o» membros
caravana, que não temia os 'o*r.ais. qua
compraria a t-xio»
muuo
eles. poí_~*^_s--4i5-_.iaj,a«"o
~5?c»_to»_—
dinheiro 4 imprensa'\
textualmente.
QUASE APEDREJADO
O povo que do lado de fora
"cnassistia o trabalho dos

***tt*Ú***06«*i

sra

ter coniiccini-iil"

da maneira como o propnpiurio do Restaurante Serem e.iseu* semelhantes,
Vnenava os
ercheu-se dí, lusla nd!n;n4. &v
a não fosse a intervcnçãri •«rena e firme' do <*>.• Guili**'mRrniano • d«. nlgun». çuarca-teru
civis o estabelecimento
sido depredado.
"Sereia'
o
Mas
cont..ru_
acerto...
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