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DUTRA CONDENA NEREÜ
E PRESTIGIA ADROALDO

TITO APONTA A INTERVENÇÃO
MILITAR RUSSA NA POLÔNIA

J. E. DE SUCEDO SOARES FIRME A BAÍA AO LADO DO PRESIComo na República de 1889 não DENTE E DE UM CANDIDATO INTER.
houvesse partidos nacionais, eleições
PARTIDÁRIO

COM A NOMEAÇÃO DE ROKOSSOVSKl
PARA O COMANDO DAS FORÇAS POLONESAS — EXEMPLO DO QUE PODERIA
TER OCORRIDO Á IUGOSLÁVIA

livres e legitimas, nem Justiça Eleito"
O Acordo Interpartldarlo recebeu vigoroso Impulio nessas
ral, estabsleceu-se o principio, de __.»¦ últimas
horas.
to nunca respeitado, da não in.erv_.nAs demarchet efetuadas pele ministro da Justiça, na Baia,
LAKE SUCCESS, 7 (INS) — O representanção do chefe do Poder Executivo na muito ao contrario de que vêm tentando espalhar os setores inte da Iugoslávia nas NaçSes Unidas, dr. Jozza
escolha do seu sucessor. Compre*n- teressados na cisão da política nacional, autorizam uma Impresotimista, no que se refere ao futuro desdobramento do esWilfan, declarou hoje que a Rússia ao dar ao
de-se bem semelhante exclusiva, por- «So
forço oficial visando à sustentação da politica de harmonia enmarechal Soviético Constantln Roi.-ossowskj/ o
que a Intervenção do presidente na tre UDN, PSD e PR.
comando das forças polacas, "Justificou" a rupescolha do seu sucessor, redundara,
De volta de Salvador, onde manteve demorada conferência
tura da Iugoslávia eom Moscou
com e governador Mangabeira e eom os líderes do PSD baiano
O representante polaco, doutor Jullus Katz,
praticamente, na designação pura • —
além do telegrama que recebeu do governador Mllten Cammostrou-se surpreso e confuso ao lhe serem cosimples desse sucessor.
munlcadas as noticias oficiais de Varsõvla, mas se absteve de
pos — o ministro Adroaldo Costa fez, ontem, demorado relatoAdroaldo
De /ato, o presidente da Republi- rle
ae presidente da República.
fazer qualquer comentário.
ca era o chefe da oligarquia, apoiado nos governo*
<?» Teria Acontecido a
CONFERÊNCIA ?
estaduais, dispondo de esmagadora maioria nas dua*
casas do Congresso, isto é, da máquina dp reconheci"
Iugoslávia
COM DUTRA
manto dos poderes; era, na realidade, o grande ei*»"Em correspondência ___ maal.
Wilfan
acrescentou
Jozza
tor do regime. .
-estações de apô'o à sua. poli.
que s« trata de um dos passos
tica de Acordo.
mais significativos dados
general Du.
por'
Essa formidável deturpação da prática do sistema tra mostra.se , 0disposto,
cada
Moscou agora.
Disse ainda
—
.-...rn-crr
derr.acrático, longe de
Os Sindicatos baianos fizeram Imprimir • estSo
o principio que resar vez mais. a prestigiar de todos
BAIA, (D. C.)
na
que o que se deu agora
distribuindo, em boletins, o seguinte conceito de Ruy Barbosa sobre o
- a política gera o governo — dava-lhe singular r*»-* os modos a solução harmônica
Polônia poderia ter acontece
comunismo, que vem a propósito da exploração que os vermelhos estão
do na Yugoslavia.
Acentuou
levo pela alternativa: — o governo gera a politica. para o problema da sucessão
"o controle de Moscou es.
fazendo em torno de sua memória :
presidencial.
que
_,"fefivamente, a oligarquia funcionava comp se fosse
Dentro 4o« propósitos do pre.
tá sendo reforçado nas
na"O comunismo não é a fraternidade : é a invasão do
"
baseada no mais puro estilo democrático. Aoenas sidente está
Igualmente.o _e
ções do Cominform.
O doutor
Wilfan- concordou
eleições livres e honestas, partidos «acionais • /usüça1 _-forcar.se psia unidade poli.
ódio, entre as classes. Nâo é a reconciliação dos homens : é a
de Minas Gerais.
que i nomeação de RokossowsEléi.orc-f não passavam dè simples abstrações que tica"finalmente,
lcy tem por fim reduzir ao mL
Infor.
sua exterminação mutua. Não arvora a bandeira do Evangeencobriam a realidade da função político, qu*** consi*- mar tambem podem©».
nimo a independência da Poloque o general
reivindicações
lho:
bane
almas,
a
Deus
das
das
dos
e
?ia na ata falsa e no reconhecimento
populares.
Dutra não aprova as manobras
poaeres.
nia e o controle de seus as-

Rui e o Comunismo

Hoje, que podemos nos orgulhar do es.abelecrrmento de verdadeiras bases políticas e eleitorais no
sistema democrático, devemos compreender em toda
.-ma extensão o seu principio cardeal que diz: a polifica gera o governo; o governo respira na atmosfera
da politica; a politica inspira e conduz a ação do govêrno. A alternativa desse principio na prática OUgarquica era: — o governo gera a política — pois a
posse do governo determinava artificialmente as Ü'
nhas da representação, trabalhando como ura parafuso sem tim.

Não dá tréguas á ordem. Não conhece a liberdade cristã. Dissolveria a sociedade. Extinguiria a religião. Desumanaria a
humanidade. Everteria, subverteria, inverteria a obra do
Criador".
RUY BARBOSA

do sr. Nereu Ramos, buscando
a aproximação de
aetulio e
Ademar. * fim de Impedir o
bom desfecho da política
de
Acordo, mantida a aliança da
ODN.PSD.PB.
Na Bala. o entendimento mais

importante do mln-sti-s da
(Conclui na s" pag.)

(Conclui na 2." pág.)
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DE TRÉGUA DOS SOVIÉTICOS

Os leitores podem assim melhor o_werre_r a aT
fereúça que vai entre dois presidentes oligarcos, os A CONFERÊNCIA DE VISHINSKY COM
srár. Washington Luiz e Getulio Vargas, • o presidenta
ACHESON ANTES DE SUA PARTIDA
Outra, no regime da legitimidade representativa.
Washington tirou do bolso o pupilo que escolheu PARA PARIS — VAI Á CONFERÊNCIA
DOS 3 CHANCELERES
para seu sucessor.Getulio avançou um passo, ugurpou
discricionários,
com
instalou-se
poderes
o governo,
WASHINGTON, 7 (Por Ceerge Durno,
dò International News Servlee) — O secreü sr. general Dutra não poderá escolher arbitrariatârlo de Estado, Oean Acheson, realizou
menfe, não podbrá impor nem eleger fraudulentameuhoje uma conferência de "guerra fria", com
à
sua
sucear
candidatos
os
te o seu sucessor. Dentre
o ministro do Exterior da União Sovlétlsão o corpo eleitoral, disciplinado em partidos nacioca, Andrel Vlshinsky, ante» de partir para
Washington para assistir, em Paris, a uma
nais, escolherá a quem caiba a alta investidura.
Importante reunião das 3 grandes potências
ocidentais.
Mas, por isso mesmo, Dutra tem o pleno dltelto ae
Vlehlnsky chegou ao Departamento de
conduzir o seu governo pela íota política que .he pa'
Estado
sob escolta policial — fato que não
com
ao
pais. E,
reça mais acertada e conveniente
tem precedentes na história das visitas de
a
aç«So
goveresse procedimento, está completando
vários chanceleres estrangeiros — e entrou
nativa na orientação politica, como lhe toca na piem- para o gabinete do secretario Acheson exatamente is 3 horas
tude dós seus corrípromíàsos de chefe do Estado. da tarde.
*.
PROPOSTA RUSSA DE TRÉGUA
tais compromissos não são tomados mesqulnhameu-1
te com os interesses de pessoas ou grupos, mas com \ Embora só tenha declarado . intensificação do controle s">a generalidade do povo brasileiro, segundo sente, ma' que a visita é ^e mera "corte- | vietico sobre a Polônia,
nifesta e deseja na sua grande maioria.
zia", alguns círculos acreditam ; 2.» — a exibição do poderio
Eis aí o verdadeiro encargo, o dever essência.*, cr
obrigação cruciai de Dutra, chefe da Nação. O presidente é o primeiro responsável, é a maior autoriaa'
de da politica nacional, quer dizer, da politica aos
com êle divtpartidos qúé 6 apoiam e que, portanto
dem as obrigações do governo. Os dirigentes desse*
excíulr o
partidos governamentais não podem, pois,
de sua
revelia
à
Iheíe da po.i.ica é do governo para,
ae»
üe
rumos
mudança
à
influência, estabelecerem
estão
fizerem,
Ss
o
sua
de
politica.
' seu governo e
feníando depor o mandatário, espolianda-o do manda-

que. como decorrência da troca
do impressões com Vlshinsky,'
Acheson poderá falar oom o m'nistro britânico Erpest B«vin e
com seu colega franc&s Roburt
Schuman, sobre uma nova proda
posta soviética em termo
possibilidade <-e terminar *

, -guerra fria".

^^ri*
capital írancesa. o presidente
Truman esteve no aerodromi*.
apresentando suas despedidas.

_ „-_ _le. _,--«. !_.«_%_-. y, <mm%*;
%3g&£&ZS8&f£.
a atitude desabusada de um candidato faccioso, rom (erenciado na CaSa BTanca,t au.

da politica com o , tes da entrevista de Acheson
pendo os laços de solidariedade
Nereu Ramos -~ ¦ cora Vishinsky.
sr.
o
com
oovêrro, tal como sucede
c'9ve corresponder a um movimento de recuperação ; Enquanto Isso, sucessos de
da cu>oridaóe do presidente da República, que nao grande significação no exterior
de seus
Po-le Ser (racionada segundo cs apetites
gjgggg gggS^
;
falsos adeptos.
Acheson com Vlshinsky. Es-*"3
•» j _j dretro-ji sucessos foram: ,
i.« _ a designação do maOs três partidos que firmaram o -.comp de
Dutra,
sr.
constantln RokossovsKy.
o
apoiam
.«chal
genera]
poJís e que ainda agora
um
do.
de
—
dever
principais comandant^
no
estão,
e
manteve
o
.,„„.-jça
pois,
aue o engendrou
_..ye___.__._.
que
russos para memb"militares
,,«,_
.rfi.iK-._rJr,
dt,
assumir, na política da sucessão, uma atitude
do Gablnete p0lc;_£i côm s pM.
a
ao
é
pro ta da De£esa Naclotoal. Ei.-grande e patriótico desprendimento, que
* interpretado com» uma
Nação,
pa^o
da
chefe
príc

suntos internos e externos.
Um alto delegado ocidental
declarou: "Eqüivale a colocar
o veto da Rússia no coração do
governo polaco".
Numerosos delegados das Ns.
ç5es Unidas concordam
qua
o acontecido em Varsôvia
é

¦3 ékJ
E3^___f'_CV
ttm^^mvSm^mr^^
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'PROTESTO CONTRÁRIO À
INTERVENÇÃO DA 0. E. A.
O Colômbia Considera Uma Intromissão
Nos Seus Negócios Internos as Declarações
do Sr. Lleras Camargo
WASHINGTON,' 7 (De Roscoe Snlpes, correspondente da
U. P.) — A Colômbia apresentou ao Conselho da OrganizaS.o
dos Estados Americanos uma nota protestando conrta o que
classificou de Intervenção em seus assuntos Internos por parte
do secretario geral daquela entidade, Alberto Lleras Camargo,
o qual imediatamente apresentou pedido de renuncia. Entretanto, o embaixador colombiano perante a Organização dos Estados
Americanos, Eduardo Buleta Angel, ato continuo declarou que
seria contrario t aceitação da renuncia devido aos excelentes
serviços que LleVa» Camargo vem prestando à Organização.

¦

Aviões Dos
EE. UU. Para
os Chineses

A CARTA DE RENUNCIA
Por sua vez. Lleras. em s>.a
carta de resignação ao presidente do Conselho.
Jose.ih
Charles, do Haiti, declarou que
em suas recentes declarações
não vê motivo de queixa, dizéndo textualmente;
Como cidadão colombiano,
•¦-'¦¦
dirigi.me aos meus pa_rici.s.
Por outro lado. em nenhum de
meus atos afastei-me da norma
de itnparcialidad-a internaCo.
nal".
Pouco depoig de haver
sido recebida a nota da Colombia, assim como a carta
de
Lleras Camargo, a União PanAmericana
anunciou
que o
Conselho da Organização reaJizarla uma reunião' publica extraordinarla, ás 15 horas
rle
terça-feira, para estudar a ii
tuação criada.
A secretaria da União PanAmericana deu tambem & P'ibücidade o ttxto da nota co-

lombiana. na qual se expressava "surpresa" pelas
recen-.s.
declarações de Lleras Camargo.
Este apresentou sua
renuncia,
para permitir ao Conselho cori;ple.a liberdade de ação eu,
_ qualquer medida que d-S-je
ad"~ar
j criada por motivo da si'"-a.8c.
militar soviético, em Mosco.». Entregues Sob Protepor suas deckrrções i*lati vas á situação politica
depois de ter o' vlce-primetro.
ra
Colômbia, a carta de Llera* \
ção de Caças
ministro russo Georgl MalenCharles foi enviada no morneukov denunciado que os impeLONDRES, 7
— In
io ..n qus era apresentada
rialls^as norte.am-ricanos
se forma o "Daily (INS)
*
Express", clnota colombiana, chamando
orientam para um novo. baniu tando
a
despachos
de
Hong
atenção do Conselho .obre
de sangue, ao procurarem doo
Kong,
capitão
Jack
o
que
principio de
não-interv.nç_o
minar o mundo.
Ford, ex-piloto das forças aé
nos assuntos Internos de
3.° — A proposta do repra.
quMreas americanas, começou a
quer pais por parte de fiinr.o.
sen .ante democrata norte-amefazer a entrena de 100 avlõe.a
na-ios do organizações inreme
ricano, W. R. Peace, para que
"irde bombardeio "Mitchell"
cionais ou por esses o-R.n.^n.os.
or Estados Unidos
organizem forças nacionalistas
chinesas,
T" situação orrglnou.se
25 divisões de tropas alemãs,
p-jr
motivo das -_eclaraçô'.s
como pa"»e do plano de defssa na Ilha de Formosa.
feltus
ROB PROTEÇÃO
há
Uguns
dias por Lleras Ca.
coordenada da Europa, contra a
Tais aviõep viajam sob a
t-iargo. ná_ quais o eeerstarro
_eral da OEA f z um apelo _;o
(Conclui na 8* pag.)
(Conclui na' 2.a pág.)
povo colombiano para aue sfl
unisíie num "partido de
pa.
triotas" com o propósito de
Pôr fim às suas diven-énc:»-.
noliticas.
Llrras !n-i-"tiu em aue essas
rt.ciar.co3s fornm
f?itna oor
em sua qu .l'dar> de _x.
NUMEROSOS FERIDOS NUM A "FESTA DA PRIMAVERA" -ln
DTP.sidoi.te da Colômbia . em
condição d. nolninhianõ
SANTIAGO DO CHILE, 8 (U. P.) — A porua Alvorada. Atingindo a praça de Armas, no »ua
l.cla usou de violência para dispersar uma macentro de Santiago, puseram-se a gritar "rror- r.ato e não -orno func'nnario
fla Oreanizacão
d-„s E.tadoj.
nlfestação relâmpago dos comunistas. Por volta
ras" a Gonzalez Videla.
Entraram em ação os earablnelros, dlsper- Americanos.
das 20,15 desta noite, comunistas que participa.-¦¦-ras Cwm..rr;o. que nm .««a
vam da Festa da Primavera, org..n'rada pela
sando os manifestantes, Foi anunciado que hoii-

TRAVAM LUTA NAS RUAS COMUNISTAS
E A POLÍCIA NA CAPITAL CHILENA

FederaçSo

de

Ch|i_,

Irücfarain

um

desfile

na

ve vários feridos.

. (Conclui

na

8a

pag.)

DIAKIO

Rio de Janeiro, Terça-Feira, 8 de Novembro de 1949
DA BANCADA
DE IMPRENSA

UM PERDE-GANHA
- Pelo cronista o? .am«ntar dc O. C.

Caiu ontem, na Câmara, o
art. 11 da lei de reforma dos
militares filiados a partidos
uu associações de funcionamento ilícito. Não temos à
mão o projeto substitutivo do
Senado, para ver o resultado
da rejeição. Se o substitutivo
do Senado se justapusesse ao
projeto Afonso Arinos, modificando o artigo, a rejeição de
qualquer dispositivo destacado importaria na
aprovação automática, no restabelecimento do
artigo correspondente do projeto anterior. A
lei nada sofreria, pois, em sua estrutura, Não
sendo, porém, esse, o caso — como efetivamente não é — uma das conseqüências possivei» da rejeição pura e simples pode «er a
amputação da lei em ponto essencial, cuja supressão lhe tire a eficácia ou- o sentido.
PIOR A EMENDA
Salvo engano, é justamente o que se verifica, na hipótese. O substitutivo define as incompatibilidadés, regula a competência para processá-las e julgá-las, e, no art. 11, eomina as
sanções. Rejeitado esse dispositivo, que sanções
serão aplicáveis ? Não saberíamos dizer, de mernória, se resta, na lei, outro dispositivo eominatório. Portanto, verificada a incompatibilidade,
que se deve seguir? Que penas aplicarão oi
juizes, com que gradação, em'que casos? Parece das coisas mais evidentes que a declaração
de incompatibilidade do oficial com a funcio
militar ha de ter, necessariamente, alguma conseqüência. Não pode o Tribunal declarar essa
incompatibilidade apenas para efeito decorativo. Incompatibilidade tem um sentido que não
é difícil de compreender. Também não será dificil aos intérpretes da legislação reportarem-se
diretamente à Constituição, passando a decretar
a perda da patente em todos oi casos de incompatibilidade. O que prova como também se
pode escrever torto por linhas direitas.
Efetivamente, o art. 182, 5 2.°, da Constitui"O oficial das forças armadas só
ção. dispõe:
perderá o posto e a patente por sentença condenatória passada em julgado, cuja pena restritiva da liberdade individual ultrapasse dois
anos; ou, nos casos previstos em lei, se fór declarado indigno do oficíalato ou com êle incom?
pativel, conforme decisão de tribunal militar de
caráter permanente, em tempo de paz, ou de
tribunal especial em tempo de guerra externa
cu civil.'"
Portanto, declarada a incompatibilidade, e i
falta de sanção determinada na lei, para oa easos nela previstos, o que aeonteee é que esses
casos "previstos em lei" serão os do art. 1. . a
todos se aplicando — em face da indiscriminação legal — a sanção expressa no dispositivo
constitucional. Isto vem tornar pior a emenda
neque o soneto: antes o art. 11 do que artigo
nhum.
Dever.se.á concluir, do sucedido, que" a
¦ _¦•-_* íSí . t~t,.^-W v''>V'

>.. ¦

(Conclusão da l." pág )

Câmara estava imprensada entre o ma» e e
pior 1 No momento dt votação do destaque, sim.
sem dúvida,
o verdadeiro voto d. Câmara
teria sido o de restabelecer o seu projeto, re.
Jeltando o substitutivo do Senado e deste náo
aceitando «enão uma ou outra contribuição. No
que dia respeito ao art. 11. a distinção nítida
entre 05 casos de indignidade ou de Incom.
patibílidade com o oficíalato e os de incompa.
tibílldade com o posto. A Constitu'ção dis
expressamente, e para o msmo fim especial da
lei. entre a perda do posto e a da pa ente. O
que a lei regulam-ntadora eslava e cumpria fazer era prosseguir e apjrfelçoar a d!*tinção, e especificando os casos de aplicação
de uma e dc outra pena.
FALUAS DA COORDENAÇÃO E DA LEI
Foi o que a.lei não tez. donde os problemas.
as incoerências e 01 contra-sensos gerados em
sua discussão e votação. Faltou à Câmara —
tanto à Câmara, como ao Scncdo — um tra.
balno de coordenação e de esclarecimento. A
matéria, apesar da sua excepcional gravidade,
foi votada sem amadurecimento e sem reíle.
xão. um tanto atabalhoadamente, en*re o rea.
cionarismo e a dsm?gogia- dota inimigos da boa
técnica legislativa.
O Uder da maioria ga.
rsnti-« a disciplina, faz ndo
votar Ci acordo com o pa.
recer das Comissões. Estes,
como foram emitidos ? De,
pois de aprovado, pela Câ.
mara. o projeto Afonso
Arinos. ds espirito muito
diverso, e que nfto dispunha
sobre a perda da patente,
mas apenas «obre a refor.
ma de oficiais, ter.se.iam as ComIsõss deixado
tomar de súbito entusiasmo pela solUçfio pro.
posta pelo Senado a ponto de mandar às ur.
tigas o »eu próprio projeto, para aderir ao
dos s-nadores ?
6 fato é que se votou sem multo raeio.
Por
cinlo, por um critério antes emocional.
Isso foi aprovado o art. l.°. em destaque, e.
passados alguns dias, foi rejeitado o 11°, m?is
fgrrvar
próprio para atenuar do que para
aquele outro, que é o principal defeito da lei.
Certamente supunham os que combateram a
medida que a rejeiçSo do art. 11 talvez im. j
A
portasse em erifcr embaraço intransponiv* 1
aplicação dos demais. Acabamos de vêr como
se equivocavam e como a lei deixou de rs.
guiar exatamente o qui mais carecia de ra.
gulamentaçlo.
erro», equívocos e deeatenções de_ a natu.
reza sâo comuns e inevitáveis, nas delib raçõ-s
do Congresso, quando se consente que o pro.
nunclamento deste seja uma soma ds atitudes
individuais isoladas ou quando à votação não
os estudos e entend'mentos n-c°s.
preoedem
sár •» a arrancar do plenário uma decisão re.
fletida e coerente.

SENADO

Abandonada a foNTE internacional
PRECISA CONSERTOS É LUZ - REJEITADO O PROJETO
SOBRE TEMPO DE SERVIÇO MILITAR

Tía sessão de ontem d» *_dado e sr. Cicero de Vaseon.celas,' PSD de Alagoa», pronm
ciou um discurso «obre e pro"e&sor Artur
Rartf° S, recende,
tnente falecido em Paris. Dis.
*e o orador que falava em nom*
tio seu Espado, prestando hemetingem a0 grande m°rto.
FALECIMENTO DE UM ENGENHEIRQ
O sr. Henrique de Novais,
PSD do Espirita Santo, falo'1
e-ihrf o eneenhelro' A. K. W,
Billlngs, falecido, há dias*, na
'lallfomla* Segundo o orado*
¦quele engenheiro merer-I» a
homenagem, em virtude dn*
p-ran-les serviços prestados ao
Brasil, no setor da energia Mriroeletrica
,v-.NrcpE T .TERNACIONAL
Salgado Filho. PTB
O sr.
telegrama»!
raucho. leu «Jois
nm do presidente da Cacna-a
"4Mu"'cipal de Uruzuaiana.
•en Estado, sobre a Ponte Tnternacional. O desoachç- lnfo*"ma que aqu*la ponte está nn

rompleto abandono, precisando
da conserto» urgentes, inclusive
Nesse sentido, a Ca.
de mar
m»ra de Uruguaiana, apelou
oara o governo federal. O cr .
_o telegrama, da Federação das
industrias do Rio Grande do
•Jul. pedia a regulamentação do
artigo d. Constituição que tr»_(•
ta do Cone*lba Nacional
Economia.
CRIAÇÃO DE 18 CARGO»
O sr. Lu-Mo Correi PSD 0. ¦_
tarlnense. falou «obre o oro.
feto de l«i da Câmara, crlanro
no Quadro Permanente do Mi
nistério da' Justiça 1$ ... carges
N« Co.
Isolados de serventes.
missão de Justiça, o projeto foi
ponsWerado 1 n e o ns ti tuolonul,
contra o voto do orador «.rio
senador Atílio Vivaqua.
On.
f'ul o sr. Luclo Corroa p.. Indo
a publicação d» parecer daqueia Comissão.

A nomeação do sr. Jeroninio Pinheiro de Castilho para
exercer 6 cargo de diretoi do
Conselho Administrativo da
Caixa Econômica' Federal do
Rio de Janeiro, por decreto
do presidente da Repub.iea,
assinado ontem, na ..pasta da
Fazenda, representa um ato
de justiça e reconhecimento
aos assinalados serviços piestados pelo novo titular, aue
com o maior zelo e competencia vinha desempenhando
importantes. atividades
naquele estabelecimento de crédito popular, tendo colaborado com os cinco últimos dirigentes da Caixa.
O sr. Jeronimo Pinheiro d*
Castilho é um dos mais anti*
gos servidores da-Caixa Biconomica. onde ingressou como
simples daçtilografo em 19 _ ..
tendo alcançado suoes. vap

Advogados
Presidente Varnaa. 417
11.» - Sais 1 106 ^ 33 0.17fl
'Causas civeií e criminais'

Av,

1
i

DR, AMÉRICO
CA PA RICA
Clinica Médico Cirúrgica
Consult. R, Visconde ds Rie
Branco. 31 - Tel, 4J-2056
Diariamente dus 16 As
19 horas

m

i
i
I
;

José Carlos
D' Andretta

Doenças do Aparelho Resplratório — Diagnóstico e Tretamento tia Tuberculose —
Raios X 9 domicilio
ÍDIFICIO ODEON. 4.» 3/408
Terças, quintas e sábados —
13 às 16 horas - 42-9483
Res. - Tel. 607 - Ilha
Governador

promoções

decido aos

seus

esforços e.-competência. Ultio. novo diretor
mamente,
exercia as funções de secrítário geral.-'
'

O ato do presidente da Republica tfve simpática repercussão no.seio dos servidores
dsqueja à .tarquia, que tèm
no sr. Jeronimo Castilho um
dos seus mais credenciado*
O novo ti tu
representantes

se
um novo sintoma de que
estão verificando graves dificuldades para o Cominform e
que o governo soviético precisa recorrer às mais enérgicas
medidas para eliminar as tea
dências favoráveis a Tito".
LAKE SUCCESS. 7 (Por
Pierre Huss, do INS> — O Canada advertiu hoje à Rússia e
aos Estados Unidos de
que
a única
garantia contra um
ataque atômico de surpresa será a adoção do "Plano Baruch"
energia
Dará o controle da
atômica.
Em caloroso discurso pronun
ciad0 perante o Comitê Espe.
fiai das Nações Unidas.
ao
ser debatida a esperada gestão
«obre o controle da energia
atômica, o ministro do Exterior
do Canadá. Lester Pearson, dedarou que nem 01
Estados
Unidos nem a Rússia poderão
ganhar a corrida pela supresurgirá,
macia
atômica que
«•aso não for conseguido
um
acordo.
Disse o sr. Pearson: —•• "T,
derrotista a idéia de que nada
podemos fazer, senão cruzarmos oi braços e esperar que •
guerra não irrompa. Podemos
afastar parte do medo • da
'nsegurança que causam conflltos e arrancarmos o desenvolvimento da
energia atômica
com objetivos destruídos
do
controle individual dos
ge.
«•ernos nacionais e o colocarmos em mãos de uma agenda
internacional que agirá, por
um convênio, como tutor de
cada uma das nações. Pareceios que é esta a única manei.
ra de conseguir que, pelo monão ocorra, no futuro,' uma
pos
"Pearl Harbor atômica", nem
«im "atômico 22 de 1unho de
".941" (data em
que Hitler invadiu a Rússial.
Esta solução
ofasta a ameaça de agressão
súbita e de surpresa.
Sobre
esse nrincipij descansa n "pis.
no da maioria" e é também
*sse o principio que insplrov a
resolução que tendes em vossas
mãos. em nome das delegações
da França e d(l Canadá".
Referlu-ss o sr. Pearson á resolucSo apresentada conjuntaincft« pels Françi e pelo Canadá,
"Plano
apoiando novamente o
Bruch", e
pedindo a todas as
nações para que sacrifiquem a
Éjobariinla nacional na questão- da
energia atômica, quando os di"sejam mreitos de soberania
' com 'o fortalecicompatíveis
mento' ria pai c da «eguranga
mundiais".
na
Dando . a not» tônica
mais árdua batalha- iniciada *te
o presente sobre a questão do
sontrole atômico, o mintetro ca«adense manifestou qu* a situaCão atual está sendo beneficiada pelo fato de qu» a posse
da bomba atômica pela Rússia
poderia "aproximar mais" o oriente e o ocidente. O sr. Pearcon explicou"o sua declaração, dizendo (iue
desenvolvimento
<]« energia atômica na Rusala
pode acelerar o convênio se
forem proporoionado» aon _ipve*nantes daquele pais
maia conhacimentos sobre ae fatais deeorreneias qu*.
Para bem ou
oara mal, tem essa forca, e
uma melhor compreensão
dos
processos científicos que devirão
ter levados em conta,
ao ser
¦ estabelecido um adequado siste"1* de controle".
Todavia, nas
NaçSea Unidas
ninguém espera que a Rússia
retroceda um passo na oposição
oue vem exprimindo
contra '-.s
princípios básicos do "Plano Baruch". o qual,
obrigá-la-ia -,
descerrar a "cortina de aço' e
a abrir de pai» cm par todas as
frontet-ss ás comissões de (nsn?"3o e controle das Nações
Unidas.

Aviões Dos EE. UU.
Para os Chineses
(Conclusão di 1* pag.)

proteção de aparelhos de caça
norte-americanos, movidos a
jacto da Força Aérea dos EE.
lar é autor de varias tese.- e ?¦TU. e são pilotados por avi»trabalhos especializados a ore- dores americanos.
sentados às Reupiões ConAcrescenta que os avi6es de
Eco- bombardeio representam urf
gressuais daa Caixas
nomicas e de um anteprojeto presente de Madame Chianü
da oi .anizacão da Caixa de Kai Shek ao
generalissimo.
Pensões è Aposentadoria do>O jornal reproduz ainda as
institutos de credito popular. palavras de Ford do seguintf
Exerceu a presidência da As- modo: "Não posso revelar *
sociação do Pessoal da Caixa nossa ro>a, mas na ultima
.
Econômica, com o rnandalo etapa, depois de passar oor
renovado em varias eleições
terra firme que está em pt.»
representou o funcionalismo der dos comunistas, recebedós
Funciono 1.° Congresso
mos uma escolta, dç aviões
narios das Caixas Econômicas ! norte-americanos de propulFederais, e por duas v?zes foi sio a jacto que nos protegeu
efetivo da Caixi oohtra
delegado
qualquer intervençf.o
junto ao Instituto Intemacio- de caças.
nal de Economia, sediado em
Ford foi capitão da 8.* fopMilão, tendo exercido ainda
aérea dos EE.UU.. tendo
ça
. s funções de substituto even- acrescentado que estava entual do presidente e secreta- tregando tais aviões de fabririo "ad-hoc" do Conselho cação americana o ti virtud«>
Superior das Caixa» Eco» de um contrato
qun tem com
nomicas Federais. O novo di« as forcus aérea» de
ChUng
retor, que foi nomeado em Kai Shek.
Ura.
«ubstituição ao sr. João
recentemente nomeado para
o carro de ministro do Tri
hunalde Contas da PrefeUuDANTON JOBIM
r» do Distrito Federal, conti'
ADVOGADO
nuará na execução do ferur.*
Causas
eiveis e eome-?tsl«
antecesdo programa de seu
•>
AV, ERASMO BRAQA. ?55
sçr, e para isso conta com
4." andar - sala- 404
unanime apoio dos servido*
Da* 15 ia 18 nora*
dH
os
setores
res de todos
— telefone; 4. 4956 —r
Caixa Econômica Federal do
Rio de Janeiro.

Nomeado o Sr, Jeronymo Pinheiro de Castilho

e

Br.

ORDEM DO DIA
Na Ordem do Dia, ÍCam
aprovados oe vetos do prefeito
Mendes de Morais opostos fl°s
projetos de lei da Câmara Mu-;
nicipal. dispondo sobre a orgapos estáveis do Teatro Mur-.iestabelecendo o us*>
cipal e
obrigatório par» empregados do
eome .io, d» carteira de saúde.
REJEITADO
4a
Foi rejeitado o proje-to
Câmara, dispondo sobre a w»tagem em dobro, de lempo C«
serviço militar.
UNIVERSIDADE DE MINAS
toi
Em regime de urgência,
aprovado o projeto federailzaiiMina»
io a universidade de
Aa emendas dlsponao
Qfsis.
sobre a extpnafto dos benaílc!os
do projeto a, outras escolas «'.
periores do Estado, foram aprovadoa no sentido de Constitui,
rem projetog em separa*1».

Admiffisírativo da Caixa Econômica

C. A. de Bulhões

Rís. Rua Washlnton Lul»
103, 2."' - Tel. 3?-1875

'

0 NOVO DIRETOR DO CONSELHO

Ariiérico Brasi lico

Tito Aponta a Inter*
venção Militar Russa
Na Polônia

CAP ÍKA

CÂMARA

Rejeitado, Por 95 Votos Contra 65, o Art. 11 do Substitutivo do Senado ao Projeto de Reforma Dos Militares
Declarações de Votos — Invectiv as do Sr. Coelho Rodrigues Contra o Ministro da Justiça e a Lig ht — Projetos e Requerimentos de
Informações Apresentados — Rea tamento de Relações Diplomáticas
Com a Rússia
A Câmara dos Deputados re.
vo<os
jeitou ontem,
por 95
¦•ontra 85. o art .11 do substutiv0 do Senado ao projeto de
lei de reforma dos ínllltares filiados | Partidos politicos ou
associações impedidos de funcionar legalmente, cujo desta,
?ue foi solicitado e obtido pelo
ir. Hermes Lima.
O ARTIGO lt
.' a seguinte a redação do
ert. 11 do substutjvo d0 Monroe:
"Declarada a incompatibill»
dade, o oficial perderi o posto
t a respectiva patente, ressa]
vado à sua familia o direito
das pensões estabelecidas
*•_
lei".
DECLARAÇÕES OE VOTO
Falaram sontra o subgtutivo.
os debutados Coelho Rodrigues^
Dolor de Andrade « Domingo*
Velasco.
Procedida a votação
nominal, foi a proposição
rechsçada, com aquele resultado.
O sr. Harmes
Lima fe*. a
seguinte declara,
propósito a
ção de voto:
"Os representantes
do Partido Socialista Brasileiro deciaram ter votado contra o
substitutivo do Senado Federal ao Projeto n. 129-B, de
1948, aprovado pela Câmara
dos Deputados e que dispunha sobre a reforma de militares que pertencessem ou
fossem filiados a associações
ou partido politicos
legalmente proibidos de funcionarem.
O substitutivo do Senado
agravou extraordinariamente
o projeto adotado pela Ca
mara. Por este, oç militares
filiados a
pertencentes ou
partidos e associações .ilegais
seriam reformados, depois de
sentença do Superior Ttibunal Militar. Pelo substitutivo
do Senado, o militar será expulso das fileiras, com a perda do posto e respectiva patente, nos casos assim desdobrados: a) inscrição, òateosiy .
ou!clanilestina em partido.òu
associação,. ilegais; b.): prestação ou angariaçSo de valores
cm beneficio do partido,ou
associação; c) colaboração por

Barbosa. Apontou contradições nas atitudes do ministro
e dos conceitos pelo mesmo
expendidos como orador. Seguiu-se outra catilinaria, esta
contra a Light e «ua .anipado ranha do Sael, prelúdio "justificionamento de_ luz, a
car uma elevação de tarifas,
que vem por ai'!, acrescentou
o sr. Coelho Rodrigues.
Durante, a discussão do
projeto 3Ó5-A, de 1949, que
regula o reconhecimento dos
efeitos civis ao casamento religioso, com parecer da Co
mtósão de Constituição e Justiça, manifestou-áe, também,
contra o representante piauíanca

^cras-riíss em Vespasiano

e rar.Sci
várias considerações
que deveriam a seu vêr insp'.rar o presidente Dutra á rea.
tar relações diplomáticas com
os Soviets.

ASSEMBLÉIA
FLUMINENSE
A Falta de Quorum
Não Impediu a
Aprovação de Vários
Projetos

HISTORIA DE ITAOCARA -ODNSTRUÇAO DA ESTRADA
FRIBURGO-CACHOEIRAMAGe — TRANSFERIDA
A ORDEM DO DIA
Apenas dois deputado ocuparam a tribuna na hora do «jxH
ontem,
pediente da sessão de
tendo o primeiro deles, o tr.
AJtevo do Vale e Silva. se :iferido, primeiramente ao ivo.
"Itaocára. Antiga Aldeia
de
índios", de autoria do sr. T".
ledo Pizaa, fazendo, a proposi.
to, minuciosa apreciação h^to.
»lea sobre aquele município.
CONSTRUÇÃO DE ESTRADA
Seguiu-se na tribuna o sr.
Cláudio do Vale. para j«»_.lcar dois requerimentos: o prlmeiro, pretendendo do goverii-»
um auxilio á municipalidade de
Haocara para a solução do probl^ma do abastecimento dagui,
e o segundo, dirigido ao mi.
nistro da Viação, pedindo a li?
beração de uma verba de 2 mlIhões de cruzeiros destinada 1
construção da entrada Fribui?
go.Cachc. ira-Magé, incluída rs
orçamento atual para aquela
fim.
FALTOU r/JORUM
Na Ordem do Dia. apeear da
falta evidente de numero, pois
apenas se encontravam no re.
cinto
15 deputados, o presi.
dente A. de Souza, deu inicie
A votação.
Foram requeridas
várias urgências
para proje.
tos abrindo créditos suplemen.
, tares.. sendo os mesmos apre
yados nas três discussões con.
«ecutlva». "''',".

*r.
0 representante mineiro. «
referiu-ae
Lop . Cançado,
enchentes ocorridas em Vespisiano, Minas Gerais, para, H.
qu-nn
nalmente apelar para
de direito no sentido d« que
se riigulamente a lei, já *»neionad» p elD Executivo, que
autoriza a abertura de Um cr»dito especial para assistência a»
regiões atingida» pel»s enchentes ultimamente ob«rvftda« em
certas áreas do pais.
PROJETO APRESENTADO
O »r. Rui Almeida apresentou projeto de lei dispondo que
t» oficiais de Marinha, atuil.
m«nté classificados na letra
"S", sejam de acordo com o
decreto-lei 7 525, <*e 5-5.1945,
classificados com a antigüidade
gue tinham/quando deixaram a
Esco. Naval eomo guarda-«r-arinhas.
REQUERIMENTO DE INFORMACOE^
O sr. Vivaldo Lima falo" no««mente sobre as incursões de
cientistas franceses.
que pretendem devassar o que resta de
ignoto na America do Sul. ReD0rt»ndo.se á AmaWnia, asse.
verou que a área que aque'«
exploradores pensam
percorrer
tem.! de 'í dsscúnhecida.
nada
Pofiesò." éncandnhoü'; *' Mesaum requerimento de Informa*
'cõéa
ao Ministério das RelaçõdS
Exteriores, indagando se o ItaEntrando na apreciação do*
maráti está custeando aa -des- projetos constante* da pauta
de
cientistas
comiaeSo
da
o presidente anunciou a vo.
ativida- pesas
qualquer forma ounasassociação.
ou vai subvenciona-la.
tação do de numero 334. con.
des do partido
cedendo uma
Nã0 contente dessa diserimlpensão mensal
JWOJETO RETIRADO DO
de 3 mil cruzeiros a d. Anita
nação especiosa, ou do sentido
AVULSO
de expres.
Pe
do Peçanha. viuva de Nilo
perigosamente lato
foi pela Mesa retirado
"poi
colaboração
eanha. Nesta alturaaomenta
como
sfies
de
Interven
em
virtude
avulso
da
s< encontra,
qualquer forma", o texto
dò sr. Freitas Castro, pa- 11 representantes
Senado inclui çãe
vam
não
tendo sdo
substitutivo do
presentes,
Fi
d*
vista à Comissão
com0 motivo» ra ter
aprovado o projeto
referido
indefinidamente "outros
a
nanças,
do
discussão
projeto
casos",
úe. expulsão
786-A, de 1948. para estudo das as*lm como os demais da Or.
além dos acima, enumerados. emendas apresentadas, consoan dem do Dia. por ter o dcp<i.
Esiá isto bem expresso no pa-•, te o que já sugerira o sr. To. tado Jeronimo Dias pedido et
riíicação.
râgrafo único do seu artigo 1,
ledo Piza, em requerimento.
se lê: "Coniideram.se,
Constatada a falta de aun.
onde
a
sobre
dispõe
Esse projeto
"entre outros", para os efeitos
de rum. que dispensava até a ve
oubonificação
devoluçã0
o\j
desta lei atos de filiação
Cr| 10,00 por arroba de IS qui* riíicação pedida, fo} a Ordem
do Dia. transferido para a »s*.
atividades ligadas a partidos a Ios de algodão
pluma aos orogue se refere este artigo".
ds são de hoje.
(tutores ou benèficiadores
Em matéria tão delicada, em nigodão,
Não houye oradores em <?%¦
tenham entregue
que
que esti em jogo a segurança « mercadoria ao Banco do Bra plicação pessoal,
das
dos direitos do oficíalato
«II, pof força do vencimento do
iVças armadas, nao seria pos.
prazo contratual do. financiar- Suspenso o Funciodemais
de
redação
Sivel lei
mento; tendo parecer da Co. namento do Clube FluDiz^-rfeituosa mais sibilina.
de Constituiçã0 e Jus.
missão
se que não há nenhum perigo
tiça sugerindo mneüficacào ao minense Das Nações
mesmo em face de textos tão to vencido do
sr. Freitas «
Unidas
equívocos, porque e julgamento
do projeto, com voartigo
I,"
está entregue, em ultima ins. lastro e voto em separadp tío
O presidente da Republica i .
tàhcia, k justiça militar togada, «r. Eduardo Duvlvier e
eAúiiii üecreto suspendendo o
pareè ignorar que a Idoneidade dos
cer da Comissão de Finanças funcionamento do Clube Flumijuizes, jamais justificou a exis- rom emenda ao projeto emen- n«nse das Nações Unidas, com
tincia de dispositivos suscepti.
discussão inicial e vo. sede em Niterói,
vels de induzirem os próprios dadn em
to em separado do sr, Fernait
magistrados à
eonfus!0. e ao do. Nobrega.
Autorizado a Funcio*
subjetivismo.
MUNICÍPIOS E PESCA
Ppr. este e .pelos motivos ex_
nar No Brasil
postos da tribuna, ot repreO sr. Vasconcelos Costa taO
presidente da Republica assentantes socialistas votam- con lou sobre um projeto reterendççi-eto concedendo
a
tra o substitutivo do Senado". te à Cruzada Brasileira ae Mu- slgnou
"General
Missinary Board ~<tf
ORADORES DO EXPEPe- the Free Methodlst
nicipios, e o sr. Antonio
Church of
DIENTE
liciano, aludindo a um requer _
MlssioAmerica"
Norte
(Junta
Após a Ordem do Dia, fa- mento de informações ao ML
Igreja Metodtslaram, no Expediente, os srs. pistério da Agricultura, dlscor, liaria Geral da
ta Livra da America do Norh')
Coelho Rodrigues, Lopes Can- reu sobre a situação da peacecn sede na cidade de Chieiçado, Rui Almeida e Vivaldo ca, as taxas que incidem so. go. autor'zação
para funcion-ir
Lima.
bre o pescado a os entrepostos, no Brasil.
Piau!
concluir lançando
uiu
O representante do
para
«a tribuna disse uma diatrl- apelo àquele' Ministério.
be contra o ministro Adroal- RÉLAÇ0CS COM A RÚSSIA
Sebastião França
do Mesquita da Costa, a proQuase terminando a sessão,
dos Ahjòs
posito do discurso proferida falou o sr. Pedro Pomar, sobre
em Salvador, pelo titular d* a Revolução de .Outubro e o
E
pasta da Justiça, de exalta- acenso do comunismo ao poder.
J.
Guilherme
de
"speetch"
com
ção à Democracia e a Rui finalizand0 seu

Aragão

MAIS VAGÕES PARA A
CENTRAL DO BRASIL
CONSTRUÍDO DK AÇO INOXIDÁVEL
COM AR CONDICIONADO
FILADÉLFIA, T (ü. P.) — A
segunda de tres remessas do vagões de passageiros de aço mexldaval construído» pela -Buüd"
Dará a Central <Jo Pracü »stá sendo embareadi
no nsvio
norueguês "Chrls .91) Smlíii",
A nave, eonduzindo S4 vagSea,
levantará ferros eom destino ao
Rio,' no próximo di* 14 d» twvem bro. A partida compr«*nda'
dez viifães dormitório _ cjicu
•-aS»e»
de carfa
((safagen . •
eorraio, dol* v»*«_ d* primeiL'Í
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ADVOGADOS
Avenida Beira Mai», 409
11.* and, rr 1 105

Telefone

3?

600?

E

Tantes.
A ultimi remessa será feita em
Uns d* dezembro. A
primeira
íoi íelta em março de 1949. JE _
de 23 upidadea.
O» veículos , sSa Identieos aoi
eonstruido* pela "Budd" para ¦.
ierrovias norte-americanas.
São
dotado» de ar condicionado. Uumlnaçáo Indirets' •
tnterlorea
modernlsslmos.
Sabe-se .Ue o« carros entra?
rio em serviço
Imédlataménfá
nas tnhas do Centro * do ra-

Doenças

da Pele

Jtfilis, câncer, eçzemas. vq.
rizes, úleeras dns peruo;
yerrugas, espinhas, furun
cuíos, mtcoses Ijrieirasi
Raios Jf
DR, AGOSTINHO

OA
CUNHA
Diplomado por Mahguihtio.
Diariamenle das 1G âs 19 hf
Assembléia, 13 ¦ Tel 32-3?6

DIARIO CARIOCA

Rio de Janeiro, Terça-Feira, 8 de Novembro de 1949

ESIDE NO PROTECIONISMO A PRINCIPAL
CAUSA DA CRISE ECONÔMICA BRASILEIRA
A LEGISLAÇÃO TERMINARÁ POR
MATAR 0 COMÉRCIO EXTERIOR

Liberação Dos
Hotéis de Luxo
A Comissão de Preços do
Dlsci-o. Federai debaterá hoje, se conseguir realizar a
reunião ordinária, o
sua
processo em qus o hotel V<"
gue, desta capital, solici a a
sua exclusão do tabelamento,
alegando para tanto ° faae ser uin fi-tabelueiment-altamente luxuoso, destinado
ixclusivamcnte a turistas ou
. milionários que não t&i>
aperturas «conomicas
Ê provável que a CCPDF
não consiga reunir-se hoje
pois va"i~>s dos seus mem'
bros .fStâo ausentes desU
capital.
I

Não Ha Mal Era Conservar-se o Brasil Principalmente Agrícola —
O Exemplo de Sete Paises Duran te a Guerra — Objeções e Defesa
do Livrc-Cambismo, Feita Pelo Deputado Tristão da Cunha
- Ou liberamos o nosso co
mércio Interno e externo, ou
-eremos asfixiados com êle. ds.
clarou o deputado Tristão da
Cunha, falando - -st- jornal
sobre a polit'ca protecionista,
- ''$,.1
^^_m
^ ~&%lj
que culpa de causa principal
do depauperamento econômico
do país.
'¦ ^a^aW
Justificando a sua tese prrs3ê**^*\
s gue o representante do PB
de Minas:
— Uma Industria protegida
'!-:."i':*-.*!:L"-.'!':;."-.'.:-."*&&£::: ;.':::^-:¦';'::- ->,:
^*jSB
BB
é- por definição, unia lndú.tria
deficitária, que consome mais
do que cria. .Do, con.
riquezas
O sr. Tristão da Cunha falando ao nosso representante
-rario. não necessitaria de pro.
'(y.rcão
para se manter. O lucro
das* inciústrias naturais, que. no
«aso do Brasil, são as ativlda.
des agropscu-Urlas. üão , assim
por elas absorvidos, não no.
_! ndo ser capitalizados. A' me.
ri.da aue se desenvolvem, o en.
i:ar-ro que constituem para a
itfação torna.se mais p-sado.
até su; completa exaustão.
ESS-i-SrCIAIJWENT15
AGRICOL-.
KxDlica. no entanto, o br.
Tristão da Cunha,
que náo
1ulga ser o Brasil um pais es.
s.nclalmente agrícola. simD.es
orodutor de matérias primas.

A POLÍTICA
¦***-----------------------------_r* *v. .in cl-tv •'

"ADEMAR NÃO DÁ HOJE UM PASSO
SEM COMUNICÁ-LO A JOBIM"

Declara o Sr. Erlindo Salzano, de Viagem Para Torto Alegre —
Missão Politica do Sr. Novelli Em São Paulo -— Conferência dò
Sr. Carlos Lacerda
S. PAULO, 7 (Asapress
Salzano declarou «os jorna
"Vou ao Rio Grande do
bim em nome do governador
cutivo gaúcho é q "pivot"
sucessão presidencial, graças
de Barros não, da hoje nen
__.
Uno. Como em tudo está ha
<^*\) formar o governador do Rio
o sr. Nereu Ramos".
s*lf
j^T^ Acrescentou que se se
;t I^Ê lio Vargas, tudo dependendo
jkT\ Jobim.
P.
DECLARAÇÕES DO
S. PAULO, 7 (Asapress
contrp entre os srs. Nereu.
declarou nada poderí adian
"estão, entretanto, dentro
gos, acrescentando que
mos, como presidente do PSD".
Com referencia ao acordo interpartidárlo
contrario, dando-o como denunciado, acredita o
político, pois. tanto osr. Neréu Ramos como ago
do pelo presidente Dutra, se esforçam para qüe
mados quanto à possibilidade de êxito.
Desmentiu, por outro lado, formalmente,
ou emissários seus. Informa, entretanto, um ma
Novelli Júnior, a sua vinda a São Paulo se pren
tica, que lhe teria confiado o presidente Dutra,
gas do seú partido.

. — Ao partir para Porto Alegre, o sr. Erlindo
listas:
Sul conferenclar com o governador Valter JoAdemar de Barros, pois hoje o chefe do exedè todos os entendimentos politicos em torno da
à sua fórmula. De resto, o governador Ademar
hum passo sem comunicá-lo ao seu confrade suvendo exploração, o sr. Ademar mandou-me inGrande dos resultados de sua conferência com

NOVELLI

JÚNIOR

e sua permanência, nâo obstante aa noticias em
sr. Novelli Júnior na manutenção do convênio
ra o ministro da Justiça, especialmente designaprosslgam as negociaçíSes, estando bastante anique fosse procurado pelo sr. Ademar de Barros
tutinb, que. embora as formais negativas do sr.
de ao cumprimento de importante missão polie para cujo desempenho vai convocar os cole-

Interpartidario Já era um a*.
lusto superado, acrescentand*':
Minha palestra com o governador paulista foi a de um v*.
lho a-niío em visita dt «-orte
sla. •
perguntado Se
participaria
da "mesa redonda" de Porto
Lupi°n
Alegre, o sr. MoiaéresDondeu: A "mesa redond."
dos
«erá entre os dirigentes
partido» res-isttdoa. O sr. N^>«u Ramos é presidente do nosso
oartido • está credenciado pava
es • conversações que atualmerite realiza.
O tar. Moisés Ludizendo que
terminou
pion
aguarda o desenvolvimento dos
acontecimentos políticos atuais
para mate tarde se manifestar.
REGRESSA O GENERAL
PAIM
P. ALEGRE, 7 — <A«apress>
— Regressou do Rio. para onda
partira, Inesperadamente. « sr.
Flrmino Paim Filho, vice-pre«ldente da Executiva do PSD
Na capital da Republica, o conhecido pessedista avlstou-õS
com o presidente da Republica.

SESSÕES ESPECIAIS DOS TRIBUNAIS
EM HOMENAGEM A MEMÓRIA DE RUI
Instalação do Congresso de Direito Constitucional, na Baia — As
Festividades na Baia — Visita Dos Sesinhos

' duDa maior significação,
rante as comemorações do Cen
fotenário de Rui Barbosa,
ram as homenagens prestadaí
pela Justiça, tendo todos ou t-rl.
bunais do pais realizado sesÉÕes especiais dedicadas ao no.
Nesta
távcl jurista patricio.
-.nDital, não só o Supremo TrL
buna) Federal como o SuDerlor
•fribunai
Militari o Tribuna'
Federnl de Recursos, o Tribunal de Justiça d0 Distrito Fe.
eseral, o Tribunal Superior üllpi
Regional
tora? e o Tribunal
E'ei'nral levarem n eíeito "¦¦*¦orador.»-:
reniriaries nas quais
repres_ntan<. os próprios Tribunais, o Ministério Público n
a
•js advogados enalteceram
o
contribuição de Rui para
Direito,

CONGRESSO DE DIREITO
CONSTITUCIONAL

brilhantismo invulgar,, reunir-.
do toda a população em festeJbs que demonstraram o ehtuNa Cidade d0 Salvador ii*«
siasm0 do povo baiano pelo ato
?-ilou_se o Congresso de Direi- do governo reivindicando para
to Constitucional, tendo o mi-' o Estado a glória de conservar
nistro da Justiça, cm nome do os restos de Riii Barbosa.
HOMENAGEM DOS
governo da República, pronun
ciado o discurse, inaugural, resSESINHOS
imitando a feliz oportunidade
O SESI prestará à memória
em que se realiza 0 conclave, de Rui Barbosa uma homenano momento mesmo em que a gem que constará de
visita
capital baiana recebe os despô- dos "sesinhos" i Casa de Rui
Jos do seu filho que mais ilus. Barbosa,' na próxima
quin'a_
no feira.
trou as letras jurídicas
Durante a visita o esBrasil.
Instalar 0 Congresso critor Vicente Guimarães fa_
de Direito Constitucional, dis- '.ará. sobre o
tema. "Rui o
se, é como recordar as lições -nnior e-t':<1ante
d0 Brasfl".
de Rui RarbõVá".
Para essa visita, todos os "seFESTIVIDADES NA BAIA
sinhos" reunir-se-So às 14 ho.
na Cidade
do ras do dia citado no
Prosseguem
portão
Salvador as comemorações cio principal- • da "Casa de Rui.
Ccntenírlo
alcançaram Barbosa"., ••• •
que

(Conclui

na

8"1 pag.)

Aviões No Combate
á Praga Das Lagartas
Foi iniciado intenso combate à praga das lagartas que es.
tá atacando os trigais do Rio
Grande do Sul e iá foi constatada em Bagé,
Don Pedrito.
Livramento, Caçapava, Lavras*
e Santa Maria.
Dois aviões estão sendo utL
lizados n0
combate à praga,
usando os mesmos polvllhadeL
ras carregadas de gamaxol.

A título de esclarecimento, a COMPANHIA INDUSTRIAL
E COMERCIAL BRASILEIRA DE PRODUTOS ALIMENTARES, concessionária exclusiva no Brasil dos Produtos NESTLÉ, sente-se no
dever de, mais uma vez, vir a público é informar:

) --- Ouvido pelos jornalistas a propósito do enRamps e Ade.mar, de Barros, o sr. Novelli Júrdor
tar, uma vez que os entendimentos foram sigilodas-prerrogativas que cabem ao sr. Nereu Ra-

REUNIÃO DO PSD PAULISTA <?)
4 rua da Assembléia, 51, ás 18
S. PAULO. 7 lAsapress) "Está
a
marcada para amanhã. A- noras * quarta conferência
La«¦aif-o
Carlos
sua
reu
do
sede.
uma
em
horas,
Jornalista
10
eerda. que dlssertará sobre o
niilo extraordinária da comls
são executiva do PSD seção de tema: •*Reforma -Social".
CjUinzenalmente, nas quintasSfio Paulo, tendo sido conv-?
cados todos os seus membi"» feiras seguintes, falarão, ainla,
os sennores Adauto Lúcio Cardiretores.
SPbral Pinto e Alceu
doso.
CONVIDADO
POI
NÃO
S. PAULO. 7 (Asapres-i — Amoroso Uma.
Dirigentes do PSD desmentem
LUPTON COM ADEMAR
8, PAULO. 7 — (Asapress)
que houvessem formulado um
-nesperadíRamos -S Chegou ontem
convite ao sr. Nereu
capital, sendo
mente a e*-»
para visitar São Paulo e en
ao
conduzido
trar em contato com os seus lmediatameote
Palácio dos Camp°s Ellsios em
correligionários.
carro oficial que estava a sua
E acrescentam:
Tal convite ssrá desnecessário espera no aeroporto, o gov*r.
porque todos os nossos dirl. nador Moisés Lupioo, do parabgentes residem na capital da ná. Falando i reportagem
go após a chegada, o sr. Moi~
Republica".
Prüssugulndo na serie de con- sés Lupion. depois de confirmar
no
¦TereiT-las com que a ÜDN d.' t entrevista qu* mantev-Distrito Federai resolveu provar Dia de Finados com o sr, AdtTeimas io
com o fim de elucidar o povo mar de' Barres, ruas "Vim
a 3.
em geral, e, particularmente os fbará, declarou:
•
«eus correügionaric-* sobre «_ Paulo para conversar c*m
Ademar
amigo
ttteu
d^mocratics,
particular
bons princípios
realiza.se na
próxima quinta- de Barre».
Frisou i seguir que o acordo
íelra, 10. na sede do partido

lento o assombroso progresso
ao pais. Demonstrei isso com
estatísticas. - em discurso que
Não
prollunciei na Câmara.
devemos nos esquecer, no en.
tanto, que a America do Norte
é constituída de 48 Estados.
va.endo
cada um dêlcs
por
uma nação. Entre esses 48 Es.
tados reiiia o mais completo li.
vro cambio, dg vez qut a cons.
tltulção americana proíbe ofe
impostos interestaduais. Assim,
enquanto os Estados- Unidos
produziam para o seu consumo
interno, exportando apenas io%
da sua produção, o proteclo.
nismo aduaneiro nâo lhe cau.
sava maiores males.
Hoje. porém, qus eesa pro.
dução ultrapassou as necessl.
dades internas- começaram eles
dessa
a sentir inconvenientes
política, e estão a promovei
acordos internacionais como os
de Genebra. Havana e Anecy,
visando euprlmi.Io.
ATITUDE ISOLADA .
sozinho,
Sobre se um peís,
num mundo protecionista, adotar o livre cambio, responde o
W. Tristão da Cunha, citando
o economista inglês Wi-liam

Estão sendo tomad-a*
medidas pelo general Anapio Gomes, chefe da Car
telra de Exportação e Im
do
Banco
do
portação
Brasil, a fim de qu- pos
corn
sam ser atenrHdo-:
maior presteza os pedidos
de licença prévia.
Foi ainda revelado que
a carteira já concluiu os
e:,tudos para a regulamen
tação da nova lei de II
cença prévia, que está em
pleno vigor desde o dia 4
de outubro próximo passado. O prazo de sessen
ta dias para a aprovação
do
regulamento termina
no dia 4 de dezembro.

PRODUTOS NESTLÉ

tornar necessário irá avistar-se com o sr. Getu. da palestra que vai manter com o sr. Valter
SR.

Apsnas julga que os capital-t a mão te ebra disponi-*:!»
dev.m ser aplicados nas ati.
vidades isue se rev.lem mai»
lucrativas.
Só asr.m' poder.mos acumu.
tar capitais. Não vê inconve.
nienta chi .er o Brasil proau.
tor de matérias prima*.
__m ab-rio da sua t.se, cita
uUe dos sete países que antes
ua gu-rra- apresentavam mais
elevaco nível de vida. quatro
eram ess n.Ialm.nte agrope.
cuárlo*: a Argentina, a aus.
tralia, a Nova Z;land:a e °
dois eram de eco.
uanadá;
noniia mi_ta: Estados Unidos e
Kuiça; havia um apsnas ess> n
malmente industrial: a Ingla.
terra.
*-f.OTECIONISMO NOS
ESTADOS UNIDOS
Contra o argumento de que
os Estados Un"d:s construíram
«ua grandeza sob regime pro.
tegionLsta; opõe o sr. Tristão
da Cunha a opinião de que cesa
¦rrandíza f.z.se -pesar do
pro.
tec.oni_mo. Afirma, então:
— As tarifas Mac Kinley,
[
qua estabeleceram o proteclo.
do Nort*
nismo na America
mais '
vieram apenas tornar

Maior Rapidez Na
Concessão de Licença
Previa

I

1.* — que absolutamente nSo houre, nâo há e nunea haverá, <tfe
sua parte, retenção dé stocks de Produtos NESTLÉ' de qual-quer tipo, nem. nas suas. Fábricas, nem nos Depósitos das
suas Filiais ou em quaisouer estabelecimentos que inte»
gram a sua organização
-Si-* — que quaisquer comentários ou indicações em contrário sH©
"infalsos, dirulgados por pessoas mal informadas ou por
| teressados" tendenciosos
3.* — que até Setembro de 1949, as suas entregas de mercadorias
ao csv-iéreio acusaram, noDisirito Federal. i-*ti aumento de
29,84% em confronto com as do ano passado
4.V—que è princípio da Companhia vender os seus produtos por
preços os mais baratos que lhe fôr possível fixar, bastando
dizer que, segundo estatísticas oficiais, o preço de dezeseis
artigos considerados essenciais, subiu, desde 1936, de 325 %,
enquanto que, no mesmo período, o preço dos Produtos
NESTLÉ' subiu de 82% apenas
5.» — que a sua produção atual ê quatro vezes maior do que
a de 1944, mas, por outro lado, a procura dos Produtos
NESTLÉ', devido às suas excelentes qualidades, aumentou
de maneira considerável
6.* — que aproximando-se, a época das águas, estando prestes a
terminar as obras de ampliação das suas Fábricas atuais, e
em vias de ser iniciada a construção de uma quarta fábrica,
a sua produção será, dentro em breve, grandemente elevada
7_* — o^ie continua a ser feito todo o possível para acelerar e intensificar as entregas ao mercado varejista
gc* — que possui milhares e milhares de atestados emanados de
autoridades, professores, médicos e de consumidores, reconheeendo que tem ela contribuído, numa larga escala, para
o fornecimento adequado de seus produtos em todo o País*
Rio de Janeiro, Novembro de 1949.
COI.ÍPANHIA

INDUSTRIAL

E COMFRCTAL

BRASILEIRA DE PRODUTOS AUMENTAllliS
A DIRETORIA
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DEZ:

. ..QUE, ao mesmo tempo
que o sr. Nereu Ramos percorre o pais com a bandeira
da Insurreição pessedlsta con
tra Outra, a mesa de d espa
chos do presidente da Republica eobre se de telegramas
de solidariedade dos dlrlgen
tes
dos
esta
pessedismõs
duals...

Redaçlo • Oficinas — Praça Tiradentes, 77
Telefones: Direção - 22-1785; Secertaria - 42-5571;
Redação — 22-3023; Reportagem - 22-15-9; Gerencia
- 22-3035: Publicidade — 22-3018. Oficinas - 22-0824

K

SE

...QUE a poiitica
deste*
dirigentes estaduais consiste
na seguinte formula: aderir
de boca a Nereu e passar a
Outra telegramas preventivo*
hlpotecando-lhe solidariedade
para o que der e vier...

•

Banco Econômico Nacional S. A.
RUA MÉXICO, 45-A -— RIO
— Depósitos
Descontos — Cauções

A Nossa Opinião

...QUE os ditos telegraconstituem uma .rm«i
mas
secreta (de Dutra, pois a môr
parte deles são confidencia»'
• Dutra os ouarda para a
hora H...
f>
...QUE
Ademar
dever*
Pernambuco a
viajar
para
fim de convidar o sr. Barboa
sa Lima
Sobrinho
para
vlce-presidencla na chapa em
que ele próprio seria o candldato _ Presidência.,.

•

O Presidente e o Funcionalismo
tempo,
presidente da República, ha certo
determinou o não preenchimento de vagas
iniciais de carreira, assim como de extranir
Essa or
merárioe, tarefeiros, diaristas etc.
Oer.
objetivo
louvável
como
teve
Nação
da
chefe
dem do
Ela, entretanto, não foi racUo sentido da economia.
cal. O sr. presidente da Republica deixava uma
"Salvo em'casos'de absoluporta aberta, quando dix:
ta
necessidade" 0
que muita* repartições estão sentindo
uma grande crise de servidores. E o público ê que
mais sofre, porque hão pode ser atendido como deve
Vários órgãos da administração tèm seus se^vi"
ser.
ços diretamente ligados ao público, fugindo mesmo à
Não lhes é mais possível derotina da burocracia.
«empenhar as suas tarefas de bem servir, pois lhes
falta o material humano indispensável.
Acontece

-

Evidentemente, o intuito do sr. presidente da República não foi, nem poderia ser, o de desorganizar as
repartições.
A economia objetivada pela medida)
não
poderia, de maneira alguma, se represidencial
fletir na desordem e na anarquia que infelizmente se
vêm notando em certos núcleos da vida administrativa
do pais, não por culpa dos seus diretores, mas pela
falta de iniciativa dos que podem mais do qüe eles e
que nada fazem para consertar o que está errado.
.«<«-..
.-•¦

n chefe do governo, ha cârca de três anos, perce>.eu que a crise de pessoal existente em diversas repartições públicas tinha suas causas • iricds na péssi*
ma distribuição do que em outra qualquer coisa.
E mandou que p DASP efetuasse uma relotaçfiq em
todos os Ministérios,. para melhorar a situação dos
órgãos mais sacrificados, que são, Justamente, os que
têm maiores responsabilidades.
trabalho foi executado.
Mas as boas Intendo
Eurico
Dutra
burladas.
Os diforam
general
çoes
retores de repartições não cumpriram a relotação determinada pelo sr. presidente da República.
Os funrionários empistolados e protegidos continuaram onde
estavam.
Havia e ainda há servidores que apenas
comparecem para assinar o ponto e outros que vão
mais longe: não assinam o ponto e recebem os vencimentos.
Ê claro que estes não podem representar
uma classe.
Todavia, essa prcteçào de qua desfru'am prejudica seriamente " os
que. de fato, cumos
seus
deveres
e
constitui
ainda
um
prem
•'atei
de
desestimülo.
O

•

o

»

A vefdade ê «qu© a paisagem da administração
pública è, de certo modo, lamentável.
Para o cfco
<-hamamcs a atenção direta do sr.
presidente da Reoública.
Ü nosso intuito é ó dé fazer justiça à classe
numerosa dos funcionários da União, aos auais jamais
faltou o nosso apoio às suas.
justas reivindicações e
às suas legitimas aspirações.
As repartições públicas da nossa capital — nao
iremos falar de todo o Brasil —
precisam de um reexame nos seus quadros funcionais.
Mas não um
reexame de ficção e sim uma coisa séria e honesta.
Para ser essa coisa séria e honesta faz-se necessário
que os senhores ministros de Estado procurem colaborar cem o chefe da Nação, fazendo cumprir as suas
determinações.
Ss houver, o que tem'havido até hoje
tolerância
e boa-vizinhança
com os diretores
a balbúrdia e a desordem continuarão
a deimoralizar cada vez mais os serviços
E es pobres
públicos.
servidores — os.aue são mesmo servidores —
pagam
por tudo, material e moralmente.

Banco Econômico Nacional S. A.
RUA MÉXICO, 45-A
— Cauções
—
Descontos

RIO
Depósitos

Não é Carro Oficial
Comunica-nos da Secretaria dade particular e foi devidada Presidência da República: , mente licenciado na Prefeitura
sob o número 10-54-21, em 14
"O automóvel de marca in- de setembro de 1949. Nâo é carglesa "Morris", que sofreu um ro oficial e nSo está incluído,
acidente na avenida Maracanã, como certos jornais da imprensa
na tarde de sábado e estava sen- carioca declararam, em suas nodo dirigido pelo sr. Jó.._"Bèrtiha ticias a respsito do acidente,Serrano, fun pi-m ario dò Pala- entr? .-•- vi.gt_i.ras d? t ¦."",c">«.v'te
"
cio do Catei?, é de eus proprie- da Presidência da Ripüblicu

ar
examinando
...QUE,
possibilidades dos candidatos
potenciais 1 Presidência dRepublica, o sr. Anísio Tel
xeira, secretario de Educação
Mangabeira, gado governo
bava as excelências do governador
Milton
Campos,
"A unica
coisa
concluindo:
Milton
falte ao
que talvez
"giade
um
seja
pouco
mour"...
entretanto, o sr.
...QUE,
comentava
Teixeira
Anísio
observação, disua própria
talvez
enfim,
zendo: "Mas,
um candidate
mesmo
seja
sem "glamour", para opor aor
"glamour" em ex'
qua têm
Getullo-Adecesso,
gênero
mar"...
¦¦-¦ -—a

-a-

Espetáculo
Deprimente
Tribunal __up_rlor Elei.
toral. depois de longos
(^P debates, resolveu exigir
_ prova de profissão aos mem,
bros dos diretórios dos par.
tidos.
Ao fazer os seus registros,
as agremiações são obrigadas,
de agora por diante, a dizer do
qus vivem os «eu» dirigentes.'
Porique teria o T. $.„ E.
tÁ\w\í& ínÍcia«t»TÍ
:##***
'..experiência...*...
j(7jtttgrnéjj,te a
r^qmendoUv.ivGIl^iailhoiros havifc?
níie', sem meio de vida conhe.
cido, se dedicavam à política
a fim de melhorar as co-.dl.
ções de sua existência. Nada
d» trabalho, que isso súa a
camisa e não dl Importância
Mais
b dinheiro a ninguém.
fácil e rendoso era fundar um
"caixinha"
partido. Ai está a.
do sr. Ademar de Barros para
resolver as dificuldades íinan.
ceiras.
ü Tribunal, portanto, teve
ds tomar aquela
providência
N&o acreditamoralizadora.
rios, porém, que produza resul.
tados práticos. Neste pais qual.
arranja uma
auer malandro
"profi6_áo" para fazer prova
junto à corte eleitoral.
De qualquer forma, é triste
para o Brasil verificar que se
faz-m necessárias tais exigen.
cias para o registro de parti.
O fato mostra
dos políticos.
moral vai
como a dissolução
corroendo a coletividade.
Em matéria ds interes. pú.
blico, quando se espera que os
homens das agremiações par.
tidárias- tenham, cm qualquer
exceção, civismo, alta idonei.
| ade. e vocação de servir à
...mocracia e ao Brasil, lá sur.
"golpistai-". explorando
gem os
a lei eleitoral para objetivos
escuse» ..

MAURÍCIO DI
MEDEiR(>S

NA HORA DE DEFINIÇÕES
.(EXCLUSIVIDADE

Quem se encontra fora das
lutas partidarias pode ver
com serenidade
e, talvez, com
maior clareza o
cenário c as
personagens da
atual comédia
da sucessão.
A verdade é
que de 1930 a 1945 a política
não deu a ninguém possibilidades de projeção na vida nacional em seu campo de aç&o construtora, no qual se revelassem
os verdadeiros estadistas. Intrigalbadas, tumulto de ambições,
negócios de maior ou menor
vulto, .colocavam à vista do público em maior realce tal ou
qual personagem, em ângulo de
maior ou menor simpatia, con- '
forme o aspecto exterior da ati- J
tude. Mas a todos se sobrepunha o Ditador que, senhor dos
cordéis, manejava a seu belprazer os seus bonecos, ora
afastando-os, ora aproximandoos, dentro daquela sua máxima
filosófica segundo a qual não
fazia amigos dos quais não se
pudesse privar, nem inimigos 1
dos quais não se pudesse aproximar.
Basta um pequeno esforço de
memória, na revista de nomes
e situações políticas, para que
nela revivam as mais surpreendentes alternativas no destino
político oscilante. dos homens
mais em evidencia depois de
1930...
,,'
E" fácil compreender que depois de 19 anos de uni tal sistema a rede de articulações
entre o Ditador e seus bonecos
não poderia jamais ser desfeita. O 29 de outubro, na sua ingenua superficialidade, não podia atingir a profundeza dessas ,
articulações. Elas se desfizeram, !
na aparência, mas subsistiram ]
em profundidade por um infi- i
nito de cumplicidades do Passado e por'uma identidade ideológica na concepção do poder
do Estado.
Raros foram os que, enlea-

Mais 27 Milhões de
Cruzeiros
O presidente da República
enviou mensagem à Câmara dos
Deputados autorizando o ministro da Fazenda a mandar .
cunhar, na Casa da Moeda, a
importância de Cr$ 27.000.000.00 !
em-rioédas auxiliarei'• e divisiò-'
"
¦ •-.¦•' ;
narias .

Pará Atender os Encargos do I.P.A.S.E.

O presidente da República enviou mensagem à Câmara dos
Deputados, acompanhada de
anteprojeto de lei, autorizando
a abertura de crédito espeoial,
ao Ministério do Trabalho, para
atender, por intermédio do Instituto dé Previdência e Assistencia dos Servidores do Estado
(IPASE), aos encargos cometidos pelo decreto-lei 8.821, de 24
de janeiro de 1946.

Seymour
BERKSON

PARA

D.C..

dos nessa rede de compromissos morais, deles se desfizeram
com sinceridade.
Em outubro de 45, ainda sob
o clarão da vitória da Democracia na guerra mundial, todos
se deixaram tomar pela ilusão
de que tambem entre nós ela
estava vitoriosa. Mas o panorama internacional, cada vez mais
distante daquelas vigorosas afirmações da vitória dos princípios
democráticos, foi permitindo
que se fortalecessem os sentimentos da grel autoritária que
governou o pais de 1930 a 1945.
De dia para dia enterram-se
no esquecimento os feitos dos
que morreram ou se bateram
pela Democracia Os integralistas alçam de novo o colo e proclamam bem alto seus ideais.
Leis de compressão recebem o
retoque do autoritarismo do Estado Novo. Reatam-se as relações com os nossos inimigos de
ontem e cuida-se ativamente de
restituir-lhes os bens, que deveriam garantir um minimo de
cobertura para os gastos a que
o pais foi compelido por uma
guerra provocada,
Esse é o momento em que
as proximidades do término de
seu mandato levam o general
Dutra a cuidar de sua sucessão.
Mas de que modo ? Pela ausencia. pelo silencio que é fácilmente interpretado como complacencia com' os que tramam
a rearticulação dos bonecos da
Ditadura.
Não é intuitivo • claro que

Renato
JOBIM

toda a confusão atual provém
de uma frouxa tentativa de mistura do que não é miscivel ?
Não é sensível o ridículo do papel a que foram levados os que
acreditaram possível um acôrdo com os beneficiários da Ditadura, seus fantoches, seus coparticipes ideológicos ?
Por tudo isse é que acho que
quem está certo é o sr. Nereu
Ramos, soltando as amarras e
agindo por conta'própria na rearticulação de seus companheiros do tempo da Ditadura, a que
deveu êle a sua projeção politlca e com a qual são numerosas e indestrutíveis as suas afinidades. Ao menos, sua atitude
é franca e desassombrada. Sabe
o que quer. E como tomou o
pulso político do presidente da
República e sentiu as suas pulsações fracas • hesitantes —
age com determinação na segurança que lhe dá sua experiencia poiitica de que "a Fortuna
ajuda os audazes".
A hora é dos que sabem o
que querem. E' evidente que,
anestesiados pelas vantagens
políticas transitórias que lhes
proporcionou o acordo partidario. os reais adversários da Ditadura perderam o leme e se
debatem no vazio...
No pé em que se acham as
coisas, a menos que um milagre
lhes cure a cegueira e vença a
apatia poiitica do Governo, o
pais voltará ao domínio do clã
que sobre êle tripudiou de 1930
a 1945... E tudo será a recomeçar...

Nós, braslsomos
lelros,
_éÊ__mBÊ_. essencialmen.
te líricos.
E
o Uri*mo (o'
que é pior.
dominou com
i tal _n.ei-._di..
de o romance
fjT> que, até hoje,
/ \ d e b e lada a
epidemia dos
Alencares, publicam.fc livros
que tresandam à fatuidade dos
poemas em prosa, sob o verniz
de um colorido postiço,
__. . Dfete mal> tellanenU, esea:
P°U..° .«"• Raimundo^ Souza
Dantas. Nada tem da pieguice
inata dos nordestinos õU. gene
ralizando, dos brasileiros. Pre.
clsamente porque nunca
foi
escritor brasileiro, desertou in.
telectualmente da'sua pátria;
é um francês (ou um senega
lê--, «e quiserem), temperãmen.
to cem por cento gideano. «m.
pulslvo. Inconseqüente, revol
tado. Só não se emb beu ainda
do niilismo de Oide. sua mo.
cidade o atira aos mais arris.
cados empreendimentos literá
rios. vive e dorme escrev-^do.
sonha qus escreve, acorda c«jm
papel e lap.s na mâo. é um

para

(Direitos mundiais de
proDnedade intelectual registrados por INS, em 1949 — Ri«orosamenté proibida a reprodução total ou parcial).

MADRI, 7 (INS) _ O generalissimo Francisco Franco
exprimiu suas duvidas de que
a Rússia tenha produzido re
almente a bomba atormea.
Declarou que ele, do mesmo
modo como os técnicos militares da Espanha, estão considerando a Dosslbilidade de
*iue as recentes afirmaqõef
de Moscou, em relação com a
O TEMPO
uosse da bomba atômica, tenha constituído apenas unia
TEMPO — Instável.
TEMPERATURA — Esta- fanfarroiiada.
vel.
Numa entrevista exclusiva
VENTOS — Sul e leste mo- ao INS. Franco, ao ser lnferderados.
rogado se considerava mais
MÁXIMA — 22.
iminente o perigo de um.)
MÍNIMA — 17.4,
terceira guerra mundial, deciarou que "pessoalmente, teLIVROS NOVOS
nho minhas duvidas a resnei»n d_» se a Rússia po»sui re
D. PEDRO II (Renato Sene- almente a bomba atômica.
Poderia se tratar de uma fanca Fleury — Melhoramentos1
¦
A vida do nosso ultimo impe. j farronada.
rador enche mais de meio sé"Muito depende
da precisão
da
culo da história poiitica
fom que os Instrumentos utiA atuação do
nossa pátria.
Mzados ' pelos Estados Unidos
grande monarca tem sido mui' registrar
a diferença
possam
tn discutida mas ninguém lhe ontre
uma
explosão atômica
negou, mesmo os mais ardentes
« a explosão de considerável
adversários, a sua
dos seus
auantidàde _»e algum expio:
austeridade as virtudes pere.
vivo poderoso, capaz de pro
grlnas que ihe ornavam o ca
duzir efeitos semelhantes.
rater.
O sr. Renato Seneca Fleury
"Quando em Washington e
em tivro delicado. feit0 espeMoscou anunciaram pela pricialmente para as crianças bra.
meira vez a suposta posse •';.
slleiras. escreveu as fases ma!.«
"omba atômica, por parte da
importantes da vida do sau.
Rússia chamei imediatarnen
dose in-merador.
realçando o
«.e nossos prmciDaJs cunseseu elevado patriotismo e
o
Iheiros a fim de estudar o
seu grande amor pelo Brasil
assunto,
j
Foi realmente um., grande ser"Chegamos à conclusco de
viço prestado à juventude qu«>
orecisa conhecer s historia dur «jue seria perfeitamente posnossos £"-'ndes
homens como
sivel. fazendo-se explodir deexemplo a seguir.
uma só vez 3 a 4.000 tonela-

o

SSA coisa de fazer de R".
um cemuni-ta é igual
outra de tran*áquala
A
^^
formar Tiradentes em totall.-»rio
.
.
Ò herói da Inconfidência quis
-imnlcsmente libertar sua paNunfcria do jugo português.
ca lhe «acorreu submeter o Brasil á influencia de um" tercei-a potência, adotando os seus
símbolos, as suas Camisas e a^é
AHis, elt *>«
os «eus punhais.
sacrificou pela liberdade, aue foi
inscrita no dístico adotado para a bandeira da nova repubiiIsso exclui aualauer Dro
ca.
oos'to ditatorial no movimeno
dos mineiros.
Quanto a Ru». ele e™ l"0"0 '
por tudo se caracterizou peio .
Bomhate aos regimes He comá
pressão. Serviu ao direi.o c
apostodedicação
com
justiça
lar.
Jamais aprovaria a técnica da
violência como sistema de g°"
i/ímo, O espf tacuiot do polch^'vlsmo russo, sacrificando o irrfivlduo aos interesses da burocracia estatal, teria ..m Rui
O*
um inimigo Implacável
«•rimes da brutal ditadura de
Moscou contra o povo da Ru««ia reesberirn. terrivel condenação por parte rio nosso in«'i.
«.'Mavel jurista.
E não passaria st«m o seu prote_._o indignado * expansão militarista df
Btalln, submetendo pela força
os nações limítrofes da URS*^.
Por is^o. causa espanto a de*.-'
façatez com que os nossos comunistas procuram enwntrar
em Rui Barbosa idéias e prin.
cipios que o aproximassem ia
ferocidade bolchevista.

Um Provinciano Solitário
escritor infatigável.
Dal ne
nhum louvor precipitado, «.o
nhum sinal de gsnialU.de.
Condicionam.lhe tais exa.j_.r-.
a pouca experiência cultural
que possui e a vontade qua_f;
louca de ob.ê.la.
"Solidão nos Campos", ò sei:
último romance- é bem çinal
desta arrebatadora fecuudtda.
de. Dá-se fenômeno contrário
do das obras de ficção _o nu
mente publicadas: — é um ro.
mance sem vida. Perde muito
o sr. Souza Dantas com pe.
tender aproximar.se o ma.*
possível de Qide. lhe de»e
nhando o e_t.lo. mumificando
se numa prosa freqüentemente
árida e inexpressiva. Suas írá;.'
sés, na maioria das vezes, n&o
têm sonoridade, se bem qu*
valor Intrínseco; dormem numa
aparência de vaslo.
Dissemos
"aparência", porque "Solidão
nos Campos" é obra de amplc
sentido humano, e seria mesmo
digna de exaltação não fossem'
as deficiências do estilo. Po'i
ca vivacidade, quase nenhuma
cena efetivamente sedutora òn.
de repontè, em sua plenitude,
o talento pessoal do autor. O
livro mergulha na "solidão", e

Franco e a Bomba Atômica Russa
•(Especial

, 50 Mesmo
Muita Burrice...

INTERNATIONAL
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SERVICE)

das de TNT, produzir uma descrita como uma explosão
explosão capaz de afetar os atômica não foi revelada se-ismografos do mesmo modo não vários meses dépoin da
data em que se supõe ter a
que uma bomba atômica.
"Calculamos ainda
que os mesma se registrado.
Disse que parecia possivej
gastos da produção da bo.n_._i
representariam um que os Estados Unidos tives
atômica
casto de 32 milhões de _>e__- sem tido conhecimento de
tas.
que a Rússia estava prrstes
"Do
ponto de vista de Mos- a embarcar numa campanha
cou, esta soma representaria de propaganda alegando
que
um preço bem módico que estava de posse da bomba
ta
se
Doderia pagar-se para
atômica e que Washington, ao
zer crer ao muntjo que a Kusrevelar que meses antes ie
«ia possui a bomba atômica, produzira uma explosão ato
tirando partido de tal tato em mica na Rússia tentou neuseu beneficio."
tralizar os planos de propaFranco salientou que a e*.
ganda do ministro do Exteplosão em território . russu rior da Rússia.

consequentemente na monoto.
nia.
...
Entretanto, ressalvemos o ca.
pitulo IV. A agonia da crian.
ritmados,
ça. "os gemidos...
Algu.
pingando no silencio".
mas páginas antológicas.
Em
segunda, porém, cer-os descuido»
cacofônicos como
este: "uma
amarga tranqüilidade". E ou.
t.a. !o_ro adian.e: "como uma
máquina de tortura". Conside.
remos a inoportunidad. do ver.
bo "mamar".
Estas as nossas restrições ao
dedicado fiecionista. Veja.nc__
agora (pois o livro em questáo
tambem possui boa» qualidades)
-o què é digito de merecimeii.
to. ^ v A - personagem '«principalestá" maravilhosamente 'Situi..
da. Nada tem de excessivo, nês.
te caso. o advérbio;, soube
muito bem o romancista dispor
Vicente nas proporções que lho
con vinham. As dificuldades p«;.
que passou o menino, désara.
parado na infância
pelo pai
rude e severo, caracterizou,as
de modo sug.süvo o jeu cria.
dor. Dai a constante pr?s.ã.
que exerce Vicente no e*piruo
do leitor; pressão angusti.intí',
mas tragicamente verdadera.
Observa.se que o sr. Ral.
mundo Souza Dantas vai per.
dendo o tom simplório da nar.
rativa. "com
que os marõt...
encobrem a própria insuficlen.
cia", conforme ponderou o iu.
sitanissimo Marquês de Corrêa
Botelho, ou «yja. o não menos
lusitano Camilo Castelo Bran.
co.
Dir mes. em conolusão. jue
esse romancista conquistou o
tema de "Solidão
nos Cam
pos". e foi pelo tema que vá.
lor-zou sua obra. Porque, ap_.
sar do amortecedor "gldeomo"'
de tantas páginas. "Solidão no.s
Campos"
exprime a «tnc.r..
revolta de quem
provou (ia.
amarguras da vida. de q lém
não a passou "em brancas nu.'
„ como reza o povo. <¦ cuja
vens",
vocãcáo^uTerárTa^rxig^ o r...
dessas
gis.ro
A
provações.
vantagem do sergipano Ral.
munío está em que reflete o
seu ambiente infantil obede.
cendo mais à memória do oue
à imaginação.

A Opinião dos Nossos Leitores
A MOÇA DO ELEVADOR

casos semelhantes é insuporA sra. E. C. está indignatavel e tudo, segundo a sra
da com o noticiário da im- E. C, justificaria uma outra
prensa a respeito da quedei morte, a do repórter.
Sua
fatal de uma senhorinha num razão vai até certo
ponto.
edifício da rua Sáo José. O Realmente parece condenavei
fato é de todos conhecido. que por amor ao sensaciuiaPar» não chocar ainda rnais
lismo os jornais aumentem a
a sra. E. C, limitemo-nos a dor da família enlutada ver
recordar 'og seus dados prin- berando o procedimento da
cipais. Era mais' de-1 hora moça. E' certo, porem, que a
da manhã quando uma jovem, divulgação do fato, em s.,
que fora visitar o noivo ht nada tem de condenável. Mai
escritório onde esse trabalha- comparando, è o caso mesmo
va de dia, entrou no eleva
da sra. E. C, que indignpda
'não
dor, que
estava. Desse com o noticiário, fala em mapasso em.falso resultou q«ie tar os repórteres.
Não é o
a jovem caiu no poço e mor- caso de semelhante chacina
reu. Alguns jornais divulga- Os rapazes trabalham nisso
ram a noticia do acidente O seu' dever é saber dos tacontando
detalhes,
que a tos e divulgá-los. Tanto conmoça era noiva, ¦ que ali nâo tam casos de desditosos enera a residência dela, a hora centros,
desgostando
alguimprópria • para visitas e ou- mas leitoras, corno de ir.su
trás . maledicencias
com as cessos de politicos, 'deleitando
quais a sra, E. C. não con- outras. Vai a sra. E. C. e
corír O sérisác.phá..i_,--._' e» ma*, um repórter.
Mo di«_

seguinte todos os jornais estampariam o seu retraio e levantariam graves suspeitas
sobre as relações porventura
existentes entre a sua vida
•? o noticiário rle caso* tais.
Dai resultariam novas imiig
n_ivue_ e unia chacina de que
as agencias
teiégj-afiças dariam conta, à
imprer«s_ do
mundo inteiro. Outras coiisiderações'poderiam ser feilas.
mas para não alongar muilo o
capitulo, desistimos de espeeular sobre as ultimas consequencias do ato de desespero
de- uma leitora indignada.
Acrescentamos apenas que é
sábio não tratar mais de as>suntos que não nos agradam.
«\ssim, se a sra. E. C. nâo
?e houvesse deixado tonidi ue
tanta, indignação, já não seriamos forçados a tratar mais
uma vez desse doloroso «:a_c
da mo?a do elevador.

DIÁRIO

CARIOCA

Rio de Janeiro, Terça-Feira, 8 de Novembro de 1949

Um Marechal Russo Dirigindo o Exército Polonês
ROKOSSOVSKY NOMEADO? &wmw telegraficq int lrnac-ional (t.p. e i.n.s.) igxALIN AUSENTE DOS
MINISTRO DA DEFESA

Sfes™os
S0V1ét,C0S
Sffit»^*ffira^

Considerado o Ato Como Demonstração da
Total Submissão do Governo Comunista DaVAI PRESTAR JURAMENTO O NOVO
quele Pais á União Soviética
LONDRES, 7 — (Richa*d 8. tlcularmente de um estado vi- GOVERNO AUSTRÍACO — MOVIMENTO
Carie, da United Press) — O zinho".
FRONTEIRA IUGOSLAVA
i.'.arcchal dos exércitos russos
A lnformaç&o polonesa dau- MILITAR NA

TORPEDEADO UM CARGUEIRO ALEMÃO

"Der
alemão
O jornal
Abend", editado em Berlim,
de licença norte-americana,
disse ontem que unidades da
frota soviética, que estão em
manobras no Mar Baltico.
torpedearam e afundaram n
cargueiro alemão "Hansa*, rie
2.800 toneladas. Acrescentou
que onze. dos quinze tripulan*
tes e dois oficiais russos pereceiam.
O torpedeamento
teria ocorrido na noite de 30
de oi.tubro, quando o "Hansa"
navegava de Rostock
para Reval, com um carregamento de açúcar.

CONJECTURAS ACERCA DO ESTADO
DE SAÚDE DO DIFADOR VERMELHO

LONDRES, T (U. P ) — A
ausência do primeiro ministro
Josef Stalin das coinenvnaçõe*
tío trig"s:mo segundo aniver.
Russa
da,
Revolução
sárío
motivo a con.
volta a dar
wcido
jtícturai* acirca de seu
de saúde. Repetidas •/e.i-w pes
soas procedente» do Ocidente
que visitaram a Rússia depois
mu.i i:<il
d« s-gunda
guerra
disseram que Stalin. que mi
completará 70 anos de
breve
¦idade, envelheceu mutto nor
ultim.is tempos.
A conjectura mais lógica 6
dn que Stalin tenha Wo r*
uoucar em alguma n-J-ião cio
Mar Negro, como muic.v* vi»»' fea dé{,de o térniun ci*
-.vtrra.
K iitioreni*a -oviética janisi•.ul.llcou aigo sdbre »uí«-" the
içadas ou aua»*- saidas de Scucki,
-eu local favorito de r«')»("
etalln esteve ausente Uo -cii.
h>vIí.: ir.es
i* tu dos dirigente»
/¦-tllíiada á noite
pass.*\da u.J>
•"eotro
Bolshol. e ule iam.
bim não foi vhto na u*»c»-.a.
forma oficial' armada para o
desfile das tropas perante a.
Prac»
Tumba de JLenine. na
Vermelha.

deu.üv,
ias
comemorações.
grande proeminencía.
Malenkov disse que a Ruk!-!a
deseja a paz e que o^ -njinsu.
tala procuram a guerra.

fLonstantin K. Rokossovsky fo' do conta da nomeação de RoO secretário geral da Or. Jalm-i Torres Bodet disse qu»
r.omeado ministro da Defesa ia kossovslcl foi precedida por uma gauização de Estados America, 0 êxito da Organização Edu
•polônia.
transmissão do radio de Mon- nos, Alberto Lleras Camargo, cacional. Cientifica e Cultural
Um porta voz do Ministério
Essa noticia, distribuída pe- cou, dizendo que a Rússia ha- apresentou seu pedido de de. da ONU (Unesco) depende dc
das Relações Ej-:er«or-\s britü.
1.. embaixada polonesa, provo» via concordado em emprestar á missão ao Conselho da O. X es.orço individual dos seus ade.
nico declarou que essas imu.i.
c.u reação imediata, O minis- p»'lonla esas alto chef* militar A. Lleras demitiu.se par» dei. rentes- em cada pais.
tações aos ocidental» «-»ra "ta.
tério do Exterior britânico dc- da segunda guerra mundial. A xü»r o Conselho
Falando no Palácio da Pm
em liberdade
ticafi familiares" aos *.oinuuis.
r.uncióu essa
nomeação como transmissão disse que Rokosjo
as medidas que o ex.ministro do Exterior dn
para tomar
tas
e nazistas e que o melhor
u.iía nova demonstração de qu- vskl — cujo «vanço para
da
•
México e diretor
ds
oportuna», em vl«ta
geral
acu/saçòe»
com.ntário a esras
Moscou tem c°mplet0 domínio Ocidente, nos últimos dias cia Julgar
Unesco.
co.
disse
essa
orra
do
nota
que
governo
rrcente
"Pode-se
imperialismo e à preocupa.
de
"o
sobre a Polônia.
vanízaçáo
é
contra
du*ante
grande ponto de
lomblanj. protestando
guerra, foi contido
soberania das
çáo soviética
considera' essa nomeação", dis- rias semanas nos subúrbios de sua recente declaração sobre a convergência daqueles — ho
pequenas naçõss é constituído
bií um porta.voz da chancelaria Varsovia. enquanto os pátrio- situação
—
mulheres
mens
e
colombiana.
desc.
que
política
"como a mais recente demon»;do marcch:<l
pela nomeação
tas, dentro da cidade, ream **•
Jam trabalhar pelo estabeleci
ministro <*n
Rokofwovlsky
tração da total submissão do migados
para
—
JURAMENTO
foi
mento e consolidação da paz
nazistas
VAI PRESTAR
Defesa e chefe das forças ar.
•gi verno comunista da Polônia emprestadopelos
• n&o por melo de discursos, nio ELEIÇÕES NAS FILIPINAS
O NOVO GOVERNO
á Polônia, a pedic-o
madas da Polônia...
á União Soviética".
AUSTRÍACO
do presidente Boleslaw Bierut,
por meio de apelos ao smtl
Oi tres candidatos à presiCom Molotov e Ma lenkov e».
Outros observadores se moo- comunista adestrado em Mo*mento. n&o pela politica e pela dencia da Republica das Filitiveram na plataforma oficial
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JOSÉ' MENDES MANO, sócio num* discurso pronunciado pe- sentenças baseando-a^ nas mesATOMIda
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durante riquezas". As minas eram man
foi. aclamado
»' j haja ocasiões em que o Juiz
estrita sigilo desde
suas energias, dsve á mais po. ticos de todas as partes
minutos por dezenas de «das em
Janeiro
terá que seguir o curso legal quinze
de
do
JRio
casa
mundo.
pular
de operários de Pra- que os comunistas se anossKj
milhares
'
Impedir males muito maiooutra dai causas da sua gran.
oficialmente ram dft' governo.
Fontes do Vaticano esclarece- o*»
ga,. ao anunciar
*"ís
dera.
este
Papa
do
Tchecoslovaqula
as
Instruções
a
Apesar desse sigilo, porém,
ram
que
que
}
Acrescentou que os juizes poEm duas ocasiõc», todos os aos Julze» nlo devem ser ina Rússia ( ja se disse que tais minai* vi.
urânio
enviando
para
de acordo "•que
anos, ano a-pós ano. lustro após terpretadas como um* disposl- dem Impor sanções
poderemos usar futura, nnam sendo exploradas peles
"Injustas", se "salustro, decênio após decênio, a çao Papal para impedir o» dl- com as leis
Mm\\amW^~-^
mente
para esmagar os objeti- russos com mão.de.obra aleou
pode supor" qu^ o su- vos dos imperlalistas e slmpa. m8, e'
CASA MATHIAS marca as vorclos nos países ond^ estfto be
muitos tchecoslovaque
maiores vitórias comerciais do autorizados. O Papa disse que posto infrator acatará volunt*- tizantcs da guerra".
Sua co. eus da classe média, detidos no
rlamente a sentença.
a mês passado, foram enviados
gánero: é pelo Carnaval e pe. «js Juizes católicos têm respou.
municaçSo . oficial de que
Io Natal. Nessas épocas, tão sabilidade moral nas sentenças
Fontes d0 Vaticano recusa- Tchecoslovaqula abastece a Rus para Jachymov para completar
&&§2§@É &
estreitamente integradas na ai.
e que não devem ram-se a comentar as írasas ma do elementn básico para a ¦ mSo-de.obra necessária.
proferem
que
"in.
do papa ou considera.Ias xèif.' produção da
ma do carioca a CASA MA., impor lei» "imorais" ou
Kos primeiros trechos de seu
bomba atômica
de
recordes
THIAS obtém
especialmente as que rendas aos ataques que sofre «. verificou-se dois dias depois discurso, Zapotocky disse:
justa»",
"Declaro solenemente que
rendas verdadeiramente assom. privam aos cidadãos a sua U. Igreja Católica nos poises co- u,uè os jornais de Berlim
librosos. não só pela imensa ex. berdade. Esclareceu, noentan. munistas, porem, citaram como cenciados pelos russos haviam todo aquele que desertar da
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Ugos vendidos, como pelos pre. Juizes têm que ditar le»s quá quia. dizendo qu^ nesse pais o hos haviam usado a energia ato do povo trabalhador e con.
baixos, não nem eles nem a Igreja saneio- juiz católico se excusará de di- mica para despedaçar o cume» vertido em agente dos imperia.
ç.os que. de tão
"para
•v.contram concorrente.
Impedir- males ta1* sentença contra outro cato- de uma montanha com q pro. listas, pelo que será julgado e
nam,
BAYER
Por êsse motivo, ao comple. muito maiores", e disse que a lico. "e este estiver disposto a pósito de alterar 0 curso
do sentenciado".
V E 7
tar hoje a CASA MATHIAS o tarefa do» juizes Italianos está acatar a sentença, para evitar rtois rion. e vinte e auatro hoZapotocky
terminou
Quando
|
«seu 35.° aniversário, as expres. "notavelmente aliviada", por ataques piores á igreja. A es. ras depois que G. M. Malen. de anunciar as remos-as de
o
lei
dWorc-o
disse
Papa
não
constituem
do
re-pelto
te
que kov, secretario geral do par. urânio à
eiVs de louvor
não existir a
Russia( a multidão
século XVIII tido comunista, declarou
A Igreja Católica "desdp. fins do
elogios e sim. um
preito de .icste pais.
que prorrompeu em aclamações «
— especialmente em a Rússia
justiça ao modo honesto que «em o precedente histórico cie tem havido
pretende empregar a vivas a Stalin e à União So.
essa popularísslma casa empre. nSo reconhecer outras form?i regiões onde há persegulç«*tc energia nuclear com fins pacl. vietica.
— múltiplos ca- ÍIcos,
ga para negociar, repercutindo de matrimônio que aqueles rea- contra a Igreja
porém que as armas ato- <
sociais
do
motivo
magistrados ca- micas "cavariam a tumba dos
sos
o»
por
Igreja,
em
meios
os
qug
todos
Ilzados
pela
em
Kio de Janeiro, porque a data rum n&o reconhece qualquer toilcos se encontram ante o an- capitalistas, em caso de
ou.
natalícla da CASA <»:ATHIAS. form» de divorcio, a menos que, gustioso problema de Impor o tra. guerra",
com o Mathias. à Virgullna. é previamente, a Igreja tento* cumprimento de lei».injustas"
A» minas de urânio da Tche.
concedido autorização.
bem uma data do carioca.
coslovaqula estSo em Jachv.
mov( ao noroeste da Boêmia, n
ooucos
quilômetros da zona
alemS ocupada pelos russos.
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NOTAS

AS AR TES
REGISTRO DE COLEÇÕES
Antônio Bento

A questão dificil é fazer uma escolha criteriosa, pois os preços dos objetos de arte também oscilam como de qualquer outra mercadoria. E a arte também se torna freqüentemente uma
questão de moda. dá por isso pintores que em vida têm seus trabalhos valorizados, embora estes depois baixem de cotação, sucedendo o contrário com outros nomes, cuja obra continua valoíizada com a passagem dos anos. E há pintores que, não conseguindo vender seus quadros, tornam-se famosos depois de morlus. Possuir uma tela de qualquer desses gênios incompreendidos constitui um negócio semelhante ao emprego de dinheiro na
loteria ou em determinados investimentos imobiliários, que dão
*
lucrus de dez mil por cento.
Aprender a ser um bom colecionador constitui dessa forma
uma verdadeira arte. ao mesmo tempo que vai educando o gosto
de novas gerações. Só merece portanto aplauso e estimulo o ato
da Sociedade Brasileira de Bela3 Artes instituindo um registro
de colecionadores particulares de obras de pintura e escultura,
com o objetivo de aar apoio aos que se dedicam a tais atividades
com propósitos culturais. O registro só será concedido depois de
examinada a coleção do candidato pelos técnicos da S.B.B.A.,
os quais deverão constatar, preliminarmente, a autenticidade das
obras reunidas, uma vez que ao colecionador registrado é vedado
possuir ou custodiai obras íalsamente atribuídas a esse ou àquele'
f rtista. O registro dará direito à assistência técnica e jurídica
i sociedade, em assuntos ligados à coleção, recebendo o colecioaor um diploma que o credenciará perante o Governo e as instituições culturais do pais.
A medida é excelente, embora também existam colecionadores esclarecidos com objetivos predominantemente comerciais.
Aliás, muitos dos magnatas americanos e europeus empregam dinheiro em quadros por motivos estritamente comerciais,
às vezes até com o objetivo de fugir aos rigores do fisco, cujo 1 *
imposto de renda aumenta continuamente. E' esse crescimento
que leva algufls milionários a tornarem-se amigos das artes, com
o que sempre lucram alguns pintores, menos naturalmente que
os "marchands-de-tableaux", muitos dos quais conseguem tambem enriquecer.
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preienga
»r, prefeito
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MAR"
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A MENTIRA TEATRAL
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uma peç». tiicante.
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sábado',
dorair^oacinta,
somente
duas sessõss noturnas,
ro sabido.
Com essa op'-eí2ntaç5o,
o U:iit i
C •
Taati"" Exiiíi-'méntal ds
deHpede-se di )iuSSõ Pauis,
L.''co csHòca.
A
DO
INAUGURAÇÃO
"FOLLIZí^".
EM COf ACABANA
"Jâ
a
revista <__
y_ tudo",
í' ria
Daniel e FloriEno Falssal,
ouo srrá ànrcs?nt.->rin
por

HÁS OS

TCOt».

O

COMENTÁRIO DA
. NOITE
Pedro 1
Na e:qu'na
da rua
i.
com
a
Pr,-."a
Tir-''»nt=«
Domingos
rir.
Secreto,
encontrando-se
com
o Oscarito, pergunío"-'he:
,Pira onde vjls tão apressarfo,
homem de Deus?
E o querido
cômico
respoi»
ti--:

Quero ver "Isso" de lon

ge.

Exame Positivo da
Raiva

X

TOMOGRAFIAS
Exames

radlpi^-^os
residência

em

Drs. Victor Côríes
e Ror^to Çôríes
TELEFONE:

22-5320

Rua ArruiJ!) Porto
Alegre, ÍO-9.° and.
Diariamente

das

das 14 âs

9

às

13 horas

12

e

|
j
;
i
i
I

Ocmunicam-nos do Departanisnco de Vcterinuria da PDF
que os exumes para diagnosti:^
de ruiva em dois caninos procedrntes tjos seguintes locais:
i-ua'Santa Alexandrina, 254, Jin
29-10-49 e da. Avenida 29 de
Outubro, 9.722. <.m 3.11.49, re.
velaram tratur-se de casos positivns de raiva.
Assim, todas as pessoe.s mord.itlas ou que estiviram em covitato com os referidos animais.
devem procurar com urgência c
Instituto Pasteur, para ,o indlsá rua
pensavel tratamento,
Ju^n Pablo Dua'te, 11 (antiga
Marrecas);

Quem Não Amincu
sç esconde
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Entre as muitas cartas que recebi sobre
.
o baile e as debutantes (muitas falando da
certaversos
que
uns
vão
aqui
^
irradiação)
mente deram trabalho ao seu autor. Pelo
visto o senhor que teve esse trabalho (não
sei quem foi, mas, descobri ser um amigo do
senhor Ary (Plaza) de Castro) não é amigo
do nosso Manuel Bandeira. Lá vai.

'Ji
íífi

í

TV
NSo precisamos d'esmola
De quem vive tão tristonho
Nossa alegria consola
Até o poeta bisonho
V
Banho de mar e escola
Receitamos ao doente:
Nem versos de coca-cola
Nem pessimismo pungente.
VI
Talvez que lhe volte então
A saúde que não tem
E virando gostosão
Aprenda a querer-nos bem.
Vil
Ou Bandeira se retrata
Ou você vai se ver mal
Pois a nós não se maltrata
Nem mesmo pelo jornal.
« • •
de JaneiDia 25 de novembro de 1949, no Iate Clube do Rio "Casa
das
ro acontecerá um Jantar Americano em beneficio da
Antigas Alunas de Sion".
» * •
O "Bal Masque", (dia 19) será certamente um grande su-

I
Jacinto, nós não gostamos
Dos versos do seu Bandeira
E até mesmo detestamos
Ser vistas de tal maneira.
II
Sempre triste e convencido
Seu Bandeira aproveitou
Nosso momento florido
E do seu "ego" falou
III
Pra saudação tão vulgar
Tão cheia de pessimismo,
Mais vale silenciar,
Bem longe, no ostracismo.

cesso.

A senhorínha
SM
SR.

Marina Cunha, Miss Distrito

VISITA AO RIO O
ARTHUR L. PKATCHETT

i
I

*

Federal

CINEMA
ESTREIOU COM SUCESSO
"PECADOP.A AiRREPENDIDA"
"Pecndora an<;pend'da",
coii
estreou
Maria
Antonicta Pons,
z-tfíl
desusado suces"o nos cines
Coliseu
Presidente,
SSo José,
fluminense, no Rio; Para Todos,
"Nanei",
em Sao
m Niterói e
"carregando" para cs
Gonçalo,
•
uma
de
divc-sõ?s
s?'s
casas
je
de
avída
verdadeira multidão,
¦ s'stir o ultimo drama aprei»eii-

*

O GUARDA DA ALFANDE"GAFE"
A GRANDE
GA",
DA CENSURA.
'
. Depois de urna reclame gra-,
e
extemporânea da centu.ta
apresentado
afinal,
toi,
büVa:,
"O gua.ua da ,. AüandeuíaV, pe'a;
Co,np..uhia da FalméVMV 'tio Phe-na noite de sábado.
n x,
de
a
p^ça
Só conhecíamos
Veber,. através dos
ílenequiii e
velhos do que
os
«>aiá
v-iüios,
teatro.
uo
jsos,
com
Como sempre acontece
nes
antigo,
teatro
C-.--3 do
vaudeville
o ztam maravilhas do
da mucidadelicias
t je fez as
anos
passados,
de quarenta
<L
IrigõnUos os
eram
i/ais' como
"malandros" daquela
época
ttojé, em
o
fará
que se vè,
aquilo é ye^a
teatros,
ce.-tus
meninas do Sio"\ .-a
N5o ha nada de mais e nada
fas^r corar qualquui doapode
7..U, quanto mais ao publico que
teatro e pejá ae habituo., ao
modernas. .
ç:.s
sucesso
causar
devia
Aquilo
roupas de banho iam
nuando a
tornozelo . d-s mulheres
o
i .i
t
' uanao uma mulher só fuma-i
sete
trancada no quarto a
\
chaves.
uma
de
além
isso,
Por tudo
com situações covjltíã peça,
í ,iec:d:=; e exploradas o espetaainão
Palmerlm,
de
culo
què ê
ç ucou ;. sua finclid-idc,
trata
de
pcconvencer
que se
picante e só pagíntro
ç:;s üe
ara maiores.
Quanto mais, vimos uma repreonsaniáçãõ discuta un geral,
rle
so':rt saem Palmerlm, Jui'2I.els
Ferreira
Polic;na
n a,
te.
Os cenários são modesto», uri
Palmerlm, éstaniós na época cie
Dercy e Barrato Pinto.
JOSÉ' LYRA.

BB?-

' ^1 1^3

PROTESTO DAS DEBUTANTES

Os colecionadores aue desejarem o seu registro na Sociedade Brasileira de Belas Artes serão atendidos diariamente na
tede cia Sociedade, a rua Araújo Porto Alegre, 70, 2.° andar, das
14 às 19 horas.

O. TEATRO

Jacinto de ThormeS

___^^.-^^m\^iiÊBài^^^^m^Ê^^Mk\^o^mMf^am^^ • Aá\_______\_______tL' ^^^_\W

Não é numerosa a lista dos colecionadores i
brasileiros. Há naturalmente muita gente que '
possui quadros e esculturas aqui, em S. Paulo
e outras cidades. Mas colecionadores verdadeiros, preocupando-se com as questões culturais
$ ligadas às artes plásticas, existem poucos. Mesmo do ponto de vista do interesse comercial, o
^
emprego inteligente de dinheiro em objetos de
yf^ arte é considerado hoje um dos- mais rendosos.
/ ÊÊ Foi por isso que, durante as duas guerras munÉ k Éff diais desta primeira metade do século, subiram
I T
notavelmente os preços das telas, gravuras e esculturas.

V
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(Foto

"Sombra")

JOAXí FONTAINE, ESTRELA DE "A CONQUIájiA
DA FELICIDADE"
íiv—,-:•- *í:.-^*-*v^.«íi({fSS«i*B»íSl^v4.v...'^

.\NiVERSARIOS

tado pela Pelmex.
"LAURACHA... UMA ES.TRANKA MULHERmulheres na
Na alma dns
insondavel,
sempre um cantinho
a vise açoitam o ódio,
onde
Joan Fontalne e James Rtelan'a. E' sobre cr.se cantinho tewr.rt, em uma cana do filmúTaenís
nebrofco
da nlma das
"A conquista da f-èlj"Lúume,
qu- está íeito o celulóide
cidade",
uma produção
mueitranila
racha...
u-ita
'her",
Rampart, para a Univercom
da DIPA FILMES,
sal-lnternational
Presio
Amélia Benee,
que
Sr. Arthur L. Pratchei..
ao
dente entregará
publir.i
"A conquista da felicidade"
Em
¦ Viajando por v?à aérea, ; che'gá, [áéfrivò de 'filme
pouco.
apresenta-se nuoue se apresenta Joan Fontaine,
E' um
o sr. Arhoje,
á nos-a capital,
inaiB
das Indumentárias
dl8- ma
com
pretcníSes d» suscitar
dá
tíiur L.
Pratchett, diretor
pois veste um niactInterminável», pelo fu;>- «xotlca.
D.vkão Latino-Americana da Pa- cutsSes
cão d2 James Stewart, umas sanencerra.
que
ísícbl0!*icd
ramóúnt,
que aqui vem em m'.s- do
dalias tío mesmo
e um boné ou
EXCE°CIOMETRAGEM
comerc?al relacionada enm
são
"OS
t.ruepi que este salvou da sua camVISITANNAL A DE
os intores^c; da poderosa emprena guerra.
panha
TES DA NOITE"
'
sa que rspresenta.
"Quando
ao
Um dos papeis principais
dt»
OS coranSès
'
O sr. Pratchett vem acompaEddie
filme
está a cargo de
nhado
d- sun exma eeposa, e do amantes batem compassadnmente,
outros atores nctavçi.; to
R.
E. Pierpoint, supervisor o unicorn^ apsroce e o demo. Albert,
sr.
filme
são Roland Young, Wilda Marca das Estrelas no Bra- nio «* perde na noite do^ temIiard Parlcsr e Percy Killbrida.
Uruguai pos".
Chile,
Argentina,
Sil,
"A conquista
felicidade"
da
tema de "Os visitaro
Eis
e Paraguai.
'Les
é um
Gotta Stay Happy).
da
visiteurs
(You
noite"
da
tes
circulo
Drsfrutando de largo
apresentado
pala Unlveifilme d3 classe parn u n filme
os ilu£- SCir),
de relações de prVzade,
baseado numa
oj d- s-.-.l-International,
de elite
que
três viajantes terão por certn um pubüco
e Pa'- novela de Robert Carson. pronuPresidente
r.cmas Pathé,
dsstmbarque muito concorrido.
sob a
Karl
Tumberg.
z:do
a
por
partii
rr,-Todos ap^essntarão
H. C. Potter para
de
iem dirs:ç5o
de segunda-feira
proxim»,
a Rampart Productions.
faltai. .
.
"A conquista
folicidide"
da
Dev'do à metragem excepelo
"Os
visitantes da noite" se- será estrelado na próxima segunnal,
'
nos
cinemas Palácio.
A Federação Brasileira de Es- râ «xibido èm horários cneciais da-feira,
coteiros do Ar vai iniciar o 2.° âUd - 3.40 — S,50 — 8 horjs Rcxy e América.
10.10
horas.
EM CARTAZ NOS 3 CINES
Curso Intensivo para chefes es- e Com
um . elenco notável, lideraMETRO
coteiros do ar, no periodo de 12 dn por Jules
Arletty,
Berry,
no MeAindu hoje e amanhã,
de novembro a 15 de fevereiro. Marie Dea, Ledoux e outros, a tro-Paeseio.
Robert
t-sremos
Taylor,
Ava Gardner e Charles
Poderão matricular-se os che- produção francesa da Art-rílm1;
"Lábios
Msreel Carne será a Lar-«hton,
dirigida
por
esem
que
fes e subchefes comissionados
nos
ano.
do
atraçSo
grande
LeoRobert Z.
cravizam".,
pioneiros e pessoas interessadas cinemas Pathé, Presidente e Pa- nard dirigiu.que
no Movimento Escoteiro do Ar. ra-Todos.
CopiicaNos Metros Tijuca ,e
e
também somente hoje
bana,
"Ato
violência",
de
amanhã,
com Var. Heflin ao lado de Ro1-e-' . Ryan,
Junet Leigh. Mary
e
Phyllis Thaxter, aota
Astof
a direção de Fred Zinnímamt.
"SENSAÇÃO NO CIRCO"
está
A Distribuidora Maduro
de
dentro
norua
nnunc'ando
para
514.
•ooucos dia-í
está
mar(já
rc».
'I
o
lançamento
dsta),
DE ABRIL ¦
cada
a
«JiTRÍ
•*• DU MA1U.
circo"- (Msnsde "Sensação no
influentes,
Apoio fí
amigos
chen, TJere, Sensatíoncn), supere
lucros
.impatias
e
dramstico
filme
produziúo
populnres,
2S; diri^'do por Harry Piei, com uni
15 e
«,
atisftis?;
Intima.
;V9,
894. (horas e nu- elenco
c
notav;! que Inclui Eüsa64T
^Gs£iviV«&&L \w
meros).
heth Wundt, Ruth Enveler, Edith
«JWTRE 21 DE MAIO K
Eugene
e
o
Oss,
Rex
pro» DE JUNHOnrio Hirry Piei no papel de uro
HOJE, 8 - As horas da m«
negoos
Perspicácia
via>
t
iniciar
de
circo
enpara
famoso
domador
nhã Ecryim pL?
favorável pa- volVdo
cios; tarde muito
também para expPr'
em perigosa trama roe
gem
6,
8 e mantica.
ra
artistas e literatos.
enelas psíquicas.
"Sensação
'horas «
«
693
710.
Caprir^
E; 30S,
no
circo" vem pr«
entra em
Venus
:umeros).
entre
a-s
duas prpovar eme,
mo.
«NIKR 21 DE ÍUNHO ¦
cup-cões basirn'4 da humPiidrde
lí
DE
JULHO:
dinhsiro...
a
mulher
e
priACONTECERA' HOJE
Desinteligência»
com
amigos mei--a é a pior...
AO LEITOR:
"S-?"s.--,"\" "o circ •" no^sul ceabaou
e
saúde
pairentes,
felizes d
As possibilidades
lada.
7,
9 e 11; 301, 400 « 530. ras srrojsdas e esplendidos nioimpôs- Choras e números).
assim
como
as
hoje,
bom humor,
dmento1!
graçad
sibilidadts, sõo traduz.das
ENTRE 23 DE JULHO K
» um? troupe de macaquinhos encom horas e r
iiiüiõ aba.xo,
¦•'nados que "pintam o s-te". no
Zí
DS
AGOSTr
estes dois t\r
meros prop;cios,
Si-rasani,
Novos amores,
orientados
planos de nego- fcmòVò
dos sao resultados do progre;!
cios para
o
futuro e realiza- ppr Hari-v Pie).
r
no
campo
astrologia
üa
"SensiçiSo
no
17.
O lançamento de
fOes Inesperados.
19
e 21:
cntííico aa astronomia e nun-.
:Z1,
313
e
921.
c'rco" será realizado em formt(horas e nurologla.
meros).
davsl circuito qu» provrvelmenPARA OS NASCIDOS
ENTRE 24 DE AGOSTO E
te r*»n)rá
os cin^mj.? SSo JoENTRE 22 D S DEZEMBRO
23 DE SETEMBRO:
sé, PSo 'Cario;*,
Coliseu, Flu. E 20 DE JANEIRO
Alep-la ¦ t
outros.
e
trlunfos
sociais. minense
' ins 13.
'17:
"O
Dificuldadss financeiras,
VENENO DOS
15 e
930
• 818.
935
e desgostos. 6, 11 e 15: 456. ' A e íhoras í numero»).
BORGIAS"
'horas e números...
713.
ENTRE 24 DE SETEMBRO
Patilette
Goddard,
no desem
t
E 22 DE OUTUBRO:
nenho do
paoel da famosa criati: AE 21 DE JANE1R'.
SessBes materlila
e
satisfa- tura qu> esc-'ndal;zou sua gera
18 DE FEVEREIKC
8, 7 e 18: 1ÍIV. ção,
usa nrda menos de do-.'.<Aa oportunidades de tí ie Filo eSo . Interior.
d ve es- 270
não
e
307:
•
nume- estonteantes vestidos, cada
Porem,
um
{horas
b:ã:.
io
ue
ros).
deles
lnteirnc
com uns trlntn' metros dt
por
\»orá-l3i,
I:
tro
encoENTRE
«
DE
ao
fazendas as mnis variada*, como
OUTUBRO
VA
aíguem.
?à * 35',
ia: Ü*
E 22 DE NOVEMBROsetim, vsludo,
16 e
lamÊ e broeados
lf.s. 14.
Encontros
amorosos, perspec- de
ouro
e prata
números; '.'VEREIhoras e
ttvas de
nepqcios
lucrativo»
e
Ao lado de Miss Gnddard, no
ENTHF. l!l DK
desacordos
domesfcos.
18
20 e "'pneo dersa notnvel produção de
RO B 20 DE V JtCO
nego«i
22;
814,
320, e
431.
e Mitc^eli Leisen,
Noticias rsradavei
que viremos
.*
(horas
i tarle bc- números)-.
cioo Inespeitidt».
partir ri? s-egur^i-íelra nrox'm.i.
ENTRE 2S DE NOVEMBRO
rá de maus euf.p.ci.oi 1, '0 t 11:
nos
cinemas PIp-t,
PTrisl"n<;-,
<=00
21>171
e
E 21 DE, DEZEMBRO
Astorln,
Olinda,
<hort« e nvStar, Ritz. PrlAventuras prejudiciais, contra- mor
mel cs)
c
Msacote. aiareo?ra oa
~
JtWTRE 21 Dl. MARCO
dlçSo
e
nomes vltór'ntcs de John Lund.
pequenos
prejuiüos
M DE /.BRIL
5, 14 e 2S; 128, S48 e 458. (ho- M?cdo1 Carcv,
Albf-t DeK|
encon- ras e numero»;.
Novos conheclnvcntoa,
i fcer,
John
Suttòn e .Raymond
tf« feüzíis
?S3 405 [
K 16 * 18
2ÜSAKOST._ Bur?„

WimÊmÊãm&ky ¦:-^k'-mL

Curso Para Chefes
Escoteiros do Ar

Oi A ASTRÜLOGICU

¦ '_l?yf-V.. i" .i, '

'-

i

« *
Vocês viram num vespertino de ontem o senhor Ruy Barbosa ao lado do senhor Herbert Moses, numa lOtografia antiga ?
O senhor Moses já funcionava na ABI ?
* *
da
Dinamarca
e a senhora Wadsted convidam
O ministro
prra a recepção do dia 11 de novembro.
« « »
"Caminhos do Sul", o primeiro filme de Fernando de Barros
íoi levado na ABI em sessão especial. Grande sucesso segundo
ouvi falar. Espero com ansiedade.

Fazem aaos hoje:
SiílNHOÂES:
engenheiro Álvaro
Cunha Melo.
Júlio Coelho da
Silva.
Cauos UUyéiri iSrdiidaó.
joáé Dias da Cruz.
Leputuüo
MaLcanuro
ciei.
Armando S. Zerzeciçio Correia.
Antônio Gomes.
joigü jícs» u<; íaria Barboz_ da üuwseca.
DuiVautJO Ribeiro,
Hinio Mendes.
Godoíredo Medeirc« « Al
buquerque.
Arou Neumami.
Piíeir».
. — Damei i-ioüiiaues
SENHORAS:
Alda Britu de Andradu,
Antonicta Laranja..
SENHORÍNHAS:
;
RuUi da Cunna Pareii:»
Luci
Uuarte Saíiyéii-a.
Eli Petroiiile.
Hyoieliü
uotrirn .toi
Sant<*.
Angeleta
Ut3lquijtd«(
da
Almeida.
Mltl^lNOS:
Mosetfde Prado, filho
do
Ma.io
i
oaiujj.uo Pr.ido « aa
BM. Aaelaide M. Prado
Orlando,
fillio da s'i. Carmen
Sanüy Montes • do >ir Orlando
Montei.

•.-.era rezada missa votiva,
10
ás
Sehoras,
na
igreja de Nossa
nhora
do
Desterro,
na Pedra
d-a Guaratiba,
um
seguidu
de
almoço na residência de verào do
.
casal,
naquele
subúrbio.
EXCURSÕES
Os participantes do Oitavo Cruzeiro
Turístico
ao Norte, organizado
ic
pelo Tourlng Clube
Brasil,
a
realizar-se em janeiro
de
1U50,
terão ensejo de .lsitar algumas das mais belas cidades do Brasil,
entre as
quau
se ach-im Vitoria, Salvador. Maceio', Recife. Natal, JoSo
Pessof ' Fortaleza, São Lui», Belém
e Manaus.
*- » ,- ii * '
CINEMA INFANTIL.
"b.
NA A.
I.
Por gentileza dos Planos Senwartzrnann,
&
habitual
seseao
uin-ematografica
infantil di A.
B. I.,
realizada
de quinzç em
quinze dias, aos domingos, constara, no dia 13,
de uma audiçSu
"Recital
de piano, denominada
Schwartzmann"
e da
exibiçau
de um filme sobre
a
vida
do
imortal
compositor,
Fredericu
Chopin.
VIAJANTES

PóiJs-ice:ro6 deiembarcadou
no
Rio, via K. L. M.,
vindos' da
Europa:
DE AMSTERDAM: - Sra. Ra' 'novitch —
NASCIMENTOd
sra Krueger
st.'
Pastor — sr. Letz, — sr. Mienik
senhor'nhT Alunoz —
Acha-se enriquecido o lar do
sr NeuAderbai iiavura de
ür.
rian — Graf E. Furteenau — <ir
Aibu
da sra.
a. Myrthes Wyker.
querque e
Helena
Carnara Tavora de AlDE ZURICH: _ Sr. Ribeiro buquerque. com o
Delmi Dal — sr.
nascimento sr.
Selumpf.
de uma menina,
DE LISBOA: — Sr. Alva rei.
receberi
que
na pia batismal,
Estevez.
nome
do
o
Passa sefroa embarcados
Mana da Gloria.
nn
CONFERÊNCIAS
Rio, em aviões da "Cruzeiro
do
Su!":
PARA BUENOS AIRES: - JoAmanhS,
dis 9,
ás 20,00 hoMontalvo — Maria
ras,
Aparecina Associação Química do sé
Rudge — Mam
Elena EcheBrasil, á
rua
Senador Dantas. oa
—
niqua
Carlos
Vicente
19,
1"
andar, o químico indusGuas'"Vino — Ma—or'da Cha»>íi«»iís
—
trlal Jorge de Abreu Filho far.
Maria
"ConsideElena
—
Mal
Juan Carlos
uma conferência sotu-e
do
Pico.
rações sobre . »
do
qualidade
PARA -°ORTO ALEGRE:
pe'•• )leo no' Recôncavo da Baia",
—
— Em continuação ás com»- Hat-ner Miller
_ Naomi
J"^h Wallon _ p^naMiller
moraçSes que se vêm efetuando
Luem homenagem ao 2"
centenário ca
Café — m<za Gínzasfn
de
do imortal Goethe,
o dr.
O.J- Castro — Gusfiv-v Cilasso V-car Bastlan Pinto realizará amaJ=-""tes
—
B-'-re
Jos<
X?_s_—
nhfi,
terça-feira,
ás
17 e meia fladT.r — T^maz
Trevi _ Jom;
horas,
na
sede
Clube Podo
Sllya
Ana
Po?ti
sitivista,
da
i rua S. José, 84, 3« JÍ?u»redo
S iv.i P-relr».
andar,
uma
intitulapalestra
*'*
ü«l!1 "Tona"Goethe
.,»"„A
^'T*0
da:
e sua época".
¦ n ff
Alny»vS,
HOMENAGENS '
viajou,
onp
tem.
Tiara
Uallte;
no Texas o
cornnpi nq"te-sm-rJcano
Os colegas da turma de
Ev»rett
19M .T, Pi,r)?r.^o, »hrt«
Departt-amigos
do
e
admiradores do ml-'e
Tr.of-i»n
nistro
f'-^n
e-,.
Clovls Pestana vão pres- mento
d,í
tn",'v'°':ti
tar-lhe uma homenagem no
"é"ro
r.o
pro- Bra"'l
ximo dia 27.
seu aniversário nar-fC-^n-i.
A_
T.T 1„nl„i„.
talicio .com um almoço no
Au
>.rr'tnr?o A. Ha,..„(i
tomovel Clube
chç<rc,,; on.
do
Brasil.
Sc 'em. ao p.'o.
pr^-v---.v,..^.:
12,30
horas. .
^e
mus
ou-'ro
filhos,
e-n uma ae-,
A turm» <J* médicos
d»
-•"
A-,
,„I7
]lnílq
H»-»~:nc,ó"'5t
19-4,
dl'
da
Faculdade d3 Medi-i.
Ainvay.. a srn." ort'«
na,
\-ai comemorar
mais
um ^•"»"*
e-no?.
„aniversário dé formatura
fn
d-i-M
no dia ^h?nrr.?n,
17.
deste mês.
Kn^'"1- £."*** ^ S"rs. RoeSerão homenageados os
nrcfpiP-"?»" ¦'-..
«ores e
d»." ,..-.*
-r-ocolegas já falsddos. Ás
nave
da
linha lnter .v»—cana
adesões podem eer enviadas
nai?
Branconumero
fOonciul ra 7.a rS^.)
173
Ri°
a,""os d»
Awòclacào
rv^*°!.de Moços
cnsts
prest-irão, '
n=
terça-feira próxima,
dia 8, uma
significativa homenagem ao
professor
daquele educandario
d" '
Antônio Santarém
Coelho,
p-i
motivo da passagem do
fieu
25.
DR. C. CURVAI HO I.EI7F
aniversário
de magistério.
A cerimonia será reallrada A.Terças, rtulntas e sábados
'r"° ,nla° n0bre d'1
? c. *?'
? às 5 hora» —
A.
M.,
consistirá
e
na en.
trega,
ao eminente prcfes«-or, rte
DR. PAU^O M. TAVARES
urna lembrança
oferecida
cor
seus alunos.
Segundaquartas - ¦• xt.Usará da
m)"-n,
Cri.
pela
Telefone ' ¦i" 7?og
mlssSo de
Festas,
0
ex-aluno
MÉDICOS DO SANATÓRIO
Rubens Carloa.
BODAS DE
AZEVEDO
LIMA
Cons. SENADOR DANTAS
PRATA
40, 4." andar
O casal Aníbal Gomes- Libia Go2
às 5 horas —
mes fesbsjará,
hoje, ss suas no-

TímEIUUIOHE
E RAIOS X

<iss de'prst4.

Po"

esse motívü

DIÁRIO

CARIOCA

Rio de Janeiro, Terça-Feira, 8 de Novembro de 1949
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COM MÚSICA

da Braniff Airways,
seguiu ontem,
par» Washington,
via
Havana,
acompanhado de sua
esposa e filhos,
o
tenente-corohei aviador Orisvaldo de Csetro
Vcloso.
que vai *ervlr na ComtssSo
Aeronáutica
Brasileira
na
capital estadunidense
Até ser nomeado
easa
para
comiísSo, o tenente coronel Ovisvaldo
Veloso
ocupou as
{unde gabinete do titular
çdes
da
Aeron-utlca.
SNFERMOS
•»cha-se recolhido na
Beneficenc'a
Portugueza o sr
Otávio
Gigante, que se submetsu » umu
'•¦rjryr.ção
cirúrgica sob a d:rcdo sr.
cão
Santoa
Macnndo.
- GENERAL
HASTIMPHILO
OE MOURA _ Encontra-se »•_vem-nte
enfermo, o (feneral Hasttmphilo de
Moura,
tem
nuti
s'do
muito vi.ltado
pelos seus
n?-?nt-s e amidos.
O ilust.. militar esta reco".!.!do
á c=si de saúde
S8o Jo-

2». 4-6-8 10

^|^|Vai

• •:• .• • •

(Conclusão da $.* p»g.)
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Em Pleno Sucesso Agora Também No Impe- A 19 o Pagamento do
f
Funcionalismo Mur.c — -'Antônio e Antonieta" Ou a Vida Innicipal
tima de Um Jovem Casal
Terá inicio no

Kão são poucos os problemas
com os quais arca um jovem
marido.
Conhecer os gostos e
as predileçõas de sua esposa, é
oara êle uvn dever. Çorhó ;en_
frentar as -.nais' complexas' situa'7õ3s
matrimoniais?
Deve
der ciumento?
"Antônio e Antonieta" conta.nos a história da vida diária
de um jovem casa] francês. Ela
- Antonieta — é uma bonita e
leviana esposa. Ele — Antônio
— um marido zeloso e cumpri
•íor fiel de seus devores. To.
da a Trama deliciosa desta pe
ílcula< gira ern torno de um
bilhete de loteria premiado, e
<ue provoca uma série de cam.
plioações domésticas e senti/tientais, e na qual a dupla Ro«er Pigau't e Clalre Maffsi, tem
desempenho notável.
Jacquec
Becker,
o grande realizador
deste humaníssimo filme, é um
dos mais brilhantes discípulos
do famoso René Clair. sondo
hoje mundialmente
conhecido
pela singelidade de suas reaUzaçõss cinematográficas,
au

TEATRO
"A' mar—
CCPACABANA
ás
21,30
hoSom da vida",
rae.
TEATRINHO DE BOLSO
"A
g-irçor!ere de meu marido",
áj 21 horas.
REGINA — "As sol.eironâs cte
chapéus verdt-s", ás 21 horas.
RIVAT, — "Como anéfanam os .
iíb-'*)e",
á. 20 e 23 horas. j
GLORIA — "O amor compenih |
t-jdo"
ís 2ü e 22 horas.
TEATRINHO JARDEL — "ASO--. mando eu",
ás
20 e 22 hotó-3.
"M_gia
SERRADOR —
e ri.
mo",
is 20 e 22 hr.ras.
"O
—
PHENIX
guarda da Alfándega", ás 2|| e 22 horas.
RECREIO — "Está cem tudo
e n3o e.;tâ prosa",
áõ 20 e 22
hor-s.
"Quero
CARLOS GOM*.S
—
"e
ver Isso dc p.rU",
ki
22
20

•Cl i\ EMAS
EST-.ÉIAS
LUI^ — "Antônio í Ah",
cor- C-* - M tf- '.
2
4 - 6 — 8 c 10
horas.
— "liabiçiR
METR.
PA;..aiO
ou. e:c: -.vm",
co-n
Rn*jerl
Taylor. Msio.rdH — 1 — 4 —
5 — 8 t 10 haras."—
FL"3A — "O valente tremi?
trnmc",
erm Boh Hope. 2
4
6 — 8 e 10
horas.
"O
ASTORIA vaiar»., traS*.

próximo dia 19
quais empresta aquele tom de
otimismo tão necessário
do
corrente,
o pagamento do
nos
tempos que passamos. "Arrtt>. funcionalismo
municipal. Renio e Antonieta", está em car.
ceberão nesse dia, os servidotaz, nos cinemas: São Luiz — res componentes
do lote 1.
Ria — Império e Avenida.
1
'
i

S"b a presidência ío juiz
Faustino Nascimento, reuniu-se
ontem o Tribunal do Júri para
julgar o ré" José Ataliba Fili"',
in„u'so nas penas do artigo 121
do Ccdigo Penal por haver, nri
dia 16 de fevereiro de 1941).
<;erca das 19 horas, no Morro
dos Telégrafos,
próximo ao
assassinado
barracão n 958,
Sebastiio f_!mps com disparos
de arma d* fogo.
O Ministério Publico esteve
representado
promoior
pelo
Cordeiro Guerra . a deiesa í°i
exercida pelo advogado Norberto Santos.
OS DEBATES
O promotor, após algumas
considerações em torno da P"-"0"
afirmou estar
va dos au'08.
"eu agido
convencido de ter o
em legitima defesa. Entret-mto não pedia a absolvição hd
-ser,
virtude de - mesmo não
primário.
A '.ie.'esa pediu a absolvição
d0 acusado, pois exerceu, cont
o seu procedimento, um direito legal, ao reagir contra a iniu..'a agressão de que íôia viyma
O VEREDICTUM
Consoante as decisões <?o
Conselho de
Sentença o jaiz
Faustino Nascimento absolveu o
>cu José Ataliba Filho.

NAPOLEAO
C_rmo,

fliMK HiD SfRlO niBIOQS [H OUTROS .IH.Mt,. DO DISTRITO FEDERUl

FONYAT

FILMEJ.

BEIJA-FLOH
(Fechado pa
ra reforma I.
"Dois
—
CATUMBI
contra umí
e'dade inteira" e "O gato é
c
canário".
CENTENÁRIO — "Mulher du"Comprando
Hriger"
e
hrlga".
"Bandoleiro
CAVALCANTI —
"A
contra
bandoleiro" e
rainha
do
cn lendário".
COLISEU — "Pecadorarrependida*'.
COLO»\'IAL — "O \-al«n.c tt.
me treme".
ELDORADO — "Capitães
do
mar".
"DISON — "Pisando
em braTSS.
sas!'.
ESTACIO
CENTRO E BAIRROS
D_ SA' 4 "CharH.
"Tem
Ch-ia"
e
voque «er
"Capitães
AMERICA
—
d_ cê".
mar",
com
Díni_ Morgan.
"Deu, lhe
;
FLORESTA
—
-4 — 6 -a__e io
Ph'ora,,
_ "Rapsódia
gue!'
màgc?' .
"Vitimas
AMERICANO d:
FIOR.ANO — "Bloqueio"
tornienta".
«FO(-H_lra
GUARANT
.le
"L.vanta-te.
3,30 — S,40 —
7,30 e lll >0ALFA —
"A terrível
me. n:—.-5e3*' e
"Justiça
verdaras.
amor"
e
sangrenta",
i
de",
"Antônio
e Ant.IMPÉRIO —
APOLO --'i Fechado
-C
GRAJAÚ' -- "F-rSss" »
.*» forma).para re.'
com Claire Maffel.
meta",
j aWo
de Mahhatnn'!'.
4 — 6
8*10
horas.
AVENIDA — 'Antônio t Anto"Odíio-te.
GUANABARA —
tremi hieti".
OLINDA — "O valente
tyii*ii
?>"í*i.o_*"
com Bob Hope. í — A
treme",
"A.-,
BANDEIRA - "Escoes
'¦Hotel
HADDOCK-T.OSO
._ 8 — g -_. if tf) hc-'-,.
(o d. Maã__atka".
dc
bimlho"

I
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Flamengo, 18 — Flummense 14
RENDA RECORDE — A MELHOR PARTIDA DE BOLA
AO CESTO DO ANO
Perante uma grande a^sistencia, a maior do campeonato, defrontaram.Sg ontem, no estádio
do Fluminense a equipe lccal p
o "five" d Flamengo.
A pel-ja que
_°i uma domais empolgantes do certami
terminou com a vitoria dos riibro-nfgros pda contagem de 18
a 14.
O primeiro tempo do embaw
terminou com a vitoria do FHmengq pçlo escore de 8 x 7
Segundo opinião geral esta f*'i
a maior e melhor partida do
ano.
A renda constituiu um
recorde.

Ti MTAS 7 7
DAS

—

Vernize»
pintores
_ pintura-!
consultar a

TINTAS

FINAS

"As aventuras
IPANEMA
ae
Jon Juan".
"Falsificadores
»RIS —
"A'
procura do nssaEslnu"
IDEAL — "As aventuras
ae
Don Juan".
IRAJA' — "O gato e o canario" e "Arco íris no céu".
JOVIAL — "Atavismo".
LAPA — "L-fitte,
o
corsa"Coração
rio"
e
de
maru.o".
MADUREIRA — "As aveniura de Don Juan".
MASCOTE — "O valente treme
treme".
MODERNO — "Por vceê
-u
"Álbum
n-orerla",
e
mistérioso*.
MARACANÃ — "A grande co,.e "Chantagista
quista"
misterlcro".
"Ninotchka
—
•.
MODELO
,IER — "Além do horizonte Azul" e "Rsliouij Macabra"
MONTE CASTELO — "Capita.,
do mar".
.MEM DF SA- - "Pls_ndo em
NACIONAL — "As iventurte
Marco Polo".
NATAL — "Mae",
eom
Alma Flora.
ORIENTE — "_•__ __ -jffHxi.
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Rua Buenos Aires, 77
Fones 23-3132 e 23-3890
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CARTAZ DO DIA
CAPITÓLIO — S.ssões passatempo,
a
das
10
hop-irílr
ras.
r*ATH3' — "Anjo
pirverso"
eom Cecille
Aubry.
2 — 4 -- h
— R e 10 horas.
rit-25 __ ..0 vaj,.nte
tremetreme",
com Bob H;,ps. 2
1 -- 6 — 8 e 10 horas.
STAR — -o valent;
tremtrem^",
rom Bob
—
Hope. 2
« — í — 8 e 10 horas.
CINEAC TRIANON
Se-1
sões
Cint-ac.
a
fie 1C
partir
heras".
ALVORADA
— "A
%-'--) dneve"' 2 _ 4...-_. 6"'— 8 e 10 ho-

*

*

™ BotKoPE
J-eRüSSELL

R 6RR6RLHÍ.DR
mflK GO-To^a
DO 0N0.' "(?Ji..5

me

treme",
com Bob Hope. 2
4 — f-Ie
10 horas.
METRO
COPACABANA
—
"A-to de vio'enc!a",
enrn Vai)
Hsflin. 2 — 4 — 6 — 8 e 10 húras.
METRO TIJUCA —. "Ato dc
vio\nc:&",
com Van 'Hcflin. 2
4 __ 6 — 8 e 10 hor s.
VITORIA — "Du.lo",
com
Fc::=o Gíachetti. 2 — 4 — S — „
c 10 horas.
PARISIENSE — "O valente tr._
me tr:mc",
co:n Bob Hope. 2 ~
4 — 6 — 8 e 10 horas.
"As aventuras d—
ODEON
Do.i Juan",
com Errei Flynn. 1'
4 — 6 — E e 10 hçras.
RIAN — "Ant3n;o e, Antcmeta", com Claire Maffei. 2 — * -•
6 — 8 e 10 hor:is.
REX — "Dois aventu-e-'ro5 r.com D2n's
Morgan. í'
T.xàs",
3.40 — 5,20 — 7 .— 8,40 e 10,2fl
horrs.
"Capitães <it,
—
PALÁCIO
com Richard WJdmark. i
mar",
4.30'— 7 c 9,30
horas.
PRESIDENTE — "Pecadrra arrependida",
com
Mgrie Antoiilefa Pons. 2 — 4 — S — 8 e 10
hurss.
"As ai-n tu-a* ie
CARIOCA
Dom Juan", com fSrrol Flvnn. 1.20

METRO-

MTZ*STflí.|>RimOR
HASCOTE-COlÕniR-i

CASA

65-4.e — 43-8188

*
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Esmaltes — Óleos
Ferramenta»
para
todos os artigos pa
N5o comp"em sem

ADVOCACIA
TRABALHISTA
Claire Mafíei, a notável estrela de "Antônio e Antonieta" _,,._
esta alcançando grande sucesso em diversos cinemas da Emp.
Luiz Severiano Ribeiro

TJORNAL (

O Reu Agiu Em Legitima Defesa

. viveca ^J_j_V v-^-*** *
I

wm\ E.

1*«>1

*V+*__ *.•»•_?_*

*

í__-4-6 8IOHS.

J_DIA-2-4_fii8 10MS.

F-vSo rertpdai hoje:
*
AP.TUH RAMOS — K. 1yr. •* :
d» Suo
Francisco de Paula, às
II
bo;-?.
I
JOVITO MARTINS
SOARES
— Na igr.ja do
Sacramento, ás
.0
hora;.
'
FRANCISCO FARO DA COSTA |
-'•,B*-*-_0 TEI-rEIRA Na ma- |
•"•'. d- •-.'.o
Franclneo X.vier. ás ,
**-•***• hórxa.
•"*A-T.E'E
DE BARRO? BOR!3ES — Na
C->f-,edr?l MetropoIií_"-.
á»
in
horas.
ATy.t,7\ .*/*.•»-»-•! _ vp- i.íredo
Sacramento,
á»
ln hor-».
'-0***T.HO
,'»-.ttsto
DE
RE.EOTTE — Na Jjrre.a
(** "'"*—r,_'-co
de Paula, ás 10,30 ho-

*

Co.níTi.nfllr.^uc.f.1-'

I
!

HE.m_Q.n_TA LISBOA
GTTT"'ARAr-q
— Na ler-r*a d. SS..
Jo«é.
si
10.30
horas.
DA-jKA BOPGE-.
BARROSO
— Na igreja do Carmo, ás 10.31
hor>s.
f-F.A. I.TBTA DE
MELO
È
SOIT-ÜA GUIMARÃES .__ Transcorrendo,
hoje,
o
2» aniver.«.«Ho do f--Veimento da «rs. Lv_
b''a ds
Melo
e
S-iur» Gulmar5«".
saudosa esposa do nosro eol?s;s
de imprensa, Otavin
GuJmar*ies <t mSe da senhor^-hJur-"!V ds Melo
e
Sou-a GuimarSes, func'onaria do
Ministírio
da .**a.So
e
Obra» Publlcas,
será rez-.da,
ás
Q,30 horrs,
no
pltar-mo-- da igreja ds
SSo Jo--é, á rua da Misericórdia,
missa .m s.íifráHfio
cia *ua alma,
mandada c-'-brar pela familia da
'¦-udnra extinta.

BP-P-KMMi_ní-_«_l

SfJètflL

1f_"* • PERFEITO AR CONDICIONADO PARA SEU BEM-ESTAR

miTcio

'_*

•

l.ÇoffUK/n)

3CINE.
METRO

\
j
I
I
\
.
I

Faleceu, f.-item, nesta capital
o dr. Edmundo Enéas Galvno. dl| retor geral da Secretaria do Su_ | n«r*~- Tribural M-'lit_r.
i Os sem
funerais rer.llz?m-«,«
hoje, ás 16 hor?s, saindo o
(¦.retro
d., -ia Maria e Earr.úmero 399.
' -'•*".
.TrssÀa

f&ffi«

AjleiroX

_£% JB^* \

FALECIMENTOS

~

ÚE COLE PQRTER ROMANCE E EXTRAVAGÂNCIA -
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Dez Milhões de Cru-1
zeiros Para o Ma- I
ranhão
O p-esidente da Republica, em
de.r.to de ontem- aprovou u
orçarnente-programa do Estão"'.
d-> Maranhüo para a apüca.ao
do auxíll0 fed-ral de dez milhões de cruzeiros, de
acor-ir,
com a lei n. 316. de 31 de julho do ano passado. Es_e a*uxilio será, empregado na organizacão de tÍThs*-P.rt3 fíuviah
do economia mista, em que serã0 dispendides quatro milho*"de cruzeiros; aquisição de maquinas e 'viaturas para a con::trução e conservação de estradas de rodagem, na Importar.•*ia de quatro milhões d. cruzeirbs; cn.npra de aviões tipos
"Stinsen".
"Ccisna".
»Ryrin |
Navion" ou "Bonança" e pe.n- j
milhão de c-uzeiros « um rri- j>
sobressalcntes, no total de um :
Ihão de cruzeiros para a c<>n
servação dos compôs de pouso :j
e suas Jnstalaçõas
I
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1>K. BEI.M1RO
VALVERDE
VIAS

URINARIAS

Comunica a seus amigo» e
clientes que reassumiu a sua
clinica
Consultório — Rua Santa
Lurla, 685, 11.» andai • Sala
1 106. E. Calógerac
Diariamente das 11 às 15 horas ou corei hora marcacii

Quem Não A-r.nnc-*
S? Rs^on-i»'

TELEFONE:

22 0927

"O
segredo
de
CyiSANTA
HELENA - "A canc?-°
de
B.rnardette".
._.„
. ....
i
~,
*nV?ri0,d''-n**i'' S.CARLOS
"Nono man.1?
O f_itiç0
c .^R
da cigana". i d'a;r:-n-o".
Meio-di» — 2 — a
PARA TODOS -r- "Deus
lh. - 6 _ n » 101 hor-i» '¦
paSu**"I
S.
CRISTÓVÃO
"O
PIEDADE — "-"fuando
mor- gr.Mjister" - "Lous:s-í."
re
día"-:;.
"Pecadora
,S. JOS*.'
ar|
1220 _-- 2
- 3 M
"Fatalidade" * rrpo-dida":
PENHA
— 5.20 — 7 — 8,40
"Mina
10,20 hode gado'
I
roPULí.R _ «a órfã dos ma-l rast-T.TTjc_.
__ »Xf»v.-i-r-o'
"Bandidos
-res".
di
í -onteira
TODOS OS SANTOS
"A
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Comemorando
a
vítima
foi
Cons.
Av.
Rio Branco, 128
Alfcheio,
na
cm
Unidos
Atingido,
mesmo
Estados
dos
do
sarlo
sacas
fora
cem
Memoro efetivo da SoCeJade
convi- cional, n. 600,000.000, a Companhia Gillette, numa simpática atiMcCloy,
John
Sala 515
manha,
arrastada cerca de dois metros.
como
vc
ai
se
Por
de Sexoiogia de Paris
produto.
Estado, tude de reconhecimento a vallo»a colaboração da publicidade no
de
o secretario
O ministro da Marinha saltou
criados ao co- dou
TELEFONE 42-6468
os ostaculos
DOENÇAS SEXUAIS DO
a Alemãa
visitar
Acheson,
de
crescente progresso daquela organização, prestou simples, mas
auxilio
o
com
carro
e,
do
o
pau»
HOMEM
empobrecem
depois da conferência de
nha.
mercio
Herbet
sr.
do
expressiva homenagem à Imprensa, na pessoa
a chaConsultas da» 9.'_> à« 1-*.¦'_.
Paris. ¦
Rua do Rosa»o. -8 D» 1 *t 6 populares, providenciou
que os adota.
Moses. presidente da A.B.I.
mada de uma ambulância que
Especialmente convidado para esse fim, o «r. Herbet Moses,
conduziu o ferido para o Bancompareceu àquela fábrica, onde recebeu solenemente a lâmina
co de Sangue. O sr. Otto KohlAzul de n. 500.000.000. Em nome da diretoria da Gillette falou,
man, construtor, residente à rua
nessa ocasião, o sr. Frank Doten, dlretor-gerente no Brasil, o j
Barão de Petropolis, 23 que viqual enalteceu o valor da publicidade pela imprensa, salientando
nha numa motocicleta, ao lado
MÉDICO
espontao quanto as centenas de Jornais de todo o território nacional
ministro,
do
carro
üo
de
fazer
do Servidor
Do
Hospital
higiênico
hábito
o
como
contribuindo
vem
para generalizar
nuamente apresentou-se
da Prefeitura
a barba em casa e tornando cada vez maior o uso da» lâminas
testemunha do fato, declarando
\
fabricadas no país.
\ CLINICA GERAL — VIAS
que não cabia culpa ao moto— Georgino Sande Pcrapaz.
Em nome da Imprensa, agradeceu o presidente da A.B.I.,
incauto
ao
Continua tendo grande êxito Rabe-llo
rista, e sim
URINARIAS — CIRURGIA
— Hélio Teixeira Fernanse congratulou com a empresa pelo feliz acontecimento,
...
i a
campanha empreendida peja res —
que
R. Gen. Caldwell, 310
Cons.:
Herbcr de Boscoli Ribeidia
Industrial
pondo em relevo o papel da Cia. Gillette no progresso
atual Diretoria da Associação
—
Herme—
32-3415
Moses
Telefone:
Herbert
i,i_,,.inpl.
mi)iimiiiU|
ro
_ „,,„
Jg ^ik **"*e|
do Brasil e fazendo votos pela mais íntima aproximação eco- j
Brasileira ds Propaganda para
de Alencar Matto"
César
Undo
sócios
Unidos.
\
Estado»
proos
de
o
nosso
títulos
nomica entre
Res. Av. N. S. Fátima, 4_
paí.se
venda de
d*
Lan- —. Ismael Corrêa — Jair
funcionário», a gerência
«eus
ao»
entidade.
homenagem
a
da
Estendendo
apartamento 603
etários
pri
Buuza Picaluga — Jarbas Caida Companhia Gillette aproveitou a oportunidade dessa cericado Um numero limitado de tl¦ Tel.'. 32-3415
—
Pe—
Jorge
João
Serpa
daa
mônla para oferecer, como bonificação, uma semana de salário
tulos n0 valor de Cr$ 3.000,-»*dP Souza — José Alvarenrelra
14
subscritos
foram
até agora já
— a todos os seus auxiliares.
A. ga — José da Cunha Lira
pessoas:
seguintes
Delas
¦
Silva
da
Silveira
Maria
_
Ade- José
Polripilio C da Silva
Coelho —
Gomes
José
Ribamar
Alaric?
Case
mar da Silva
.tose de Souza Barros — Josei
- Almerio Rnda Süva Lisboa
— Lindemberg Cos'a
—
Za"ial
mos -- Alvarus de Oliveira
— An- Lenz Ces.r — Lourival Marqu»'.'
Zarur
David
Elias
Alziro
Luiz Faria Pereira de Souza
dys CasaUno — Antônio AzeveLuiz
Vassallo — Manoel Ba-ra
do — Aristides de Cerquei
cello,. Pancilha __ Manoel MaLeite Júnior — Arlindo Gregoria de Vasconcelos.— Mario M.
ry Barbeiras — Arnaldo Bi'-terNeiva — Micnel José Couri —
-_Car
Artur
court Calazans
Nelson Pereira Faria — Nest r .
valho Costa - Ar-úr .".iward
de Macedo — Otávio Fernando !
No
—
Almeida
de
Ari
i Hime
de Lacerda Telx-ira — Paulo |
— Augusto Reul — Be'
| guelra
Bittencourt - Pnuló Costa Leiia .
—
Ci"Luiz
i miro de S°uza Sobrinho
__. Paulo
Lone0 |
César
<:ero lieuénróth -- Darlo TeiMoura
Pedro de Alcantar.» j
—
NoDanvin
Almeida
tetra dc
Worms — Pedro Marinho —
aueira Barbeitas - Diamanti- Pericles
M. Neiva — Randoiío
—
DiU-J
nio Coelho Fernandes
Arroxelas Galvão —
Rcnai <
Djalma
Barbeitas
Vogueira
"—
Perreiía
Batista
RoberHi
>EmiliO
—
Teixeira
Rodrigues
Carlos Grey — Roberto Ru__ieMejla — Enéns Almeida Fontes- *o
— Rui Paim Cunha — Si-'
. Evaldo Rui Barbosa — Fer— vio Bhcring — Vitor Costa PeGallardo
Rincon
nando
Voltai.r.
Fer- tragüa Geraldlne —
Thaumaturgo
Francisco
— Valter Ramos Po
«andes — Frederick CharUi Leuenroth
BeovilU - Oenival rle Moura maré. „' Váltsr l.och3.

Protesto Contrario a Intervenção da

Possivelmente, Proposta de Trégua Dos
Soviéticos

Octavio Babo Filho

l)r. Spinosa Rothier

Banco de Credito
Real de Minas
Gerais S. A,

:, Atropelado e Morto
Pelo Carro do Ministro da Marinha

HEMORROIDAS
DR. OLIVEIRA

Francisco Campos
Aprigio dos Anjos

Dr, Newton Motta

DOUTOR JOSÉ DE
ALBUQUERQUE

QUEDA DOS CBBEbOS

r_______m

ALEXANDRE
EIITR II CRbVICIE

Grande Aceitação Dos Títulos de
Sócios Proprietários da Associação
Brasileira de Propaganda

)r.EniygdioI<\Simões
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__: JE. JE-S* _/J_IL
'Diri^*se-á
0 SÃO PAULO F. C. ASSEGUROU
ao Chefe de Polícia^ amanhA
nJU/™n/1* a
^^ rV PARTE
^ r_.UiHH.iK
A diretoria do Bangu
Banem A.
A. , por
nor ocasião
_
^~
i
o_c_iã_. do
rfo seu
.__.., jogo
.A._.
contra o Botafogo.
A POSSE DO TROFÉU "BRASIL" C, na sua reunião de on- oficial
Alegará
o grêmio ban- DO CONCURSO AQUÁTICO
íem, resolveu enviar um
AMPLA VITORIA DOS ATLETAS S4MPAULINOS—EM SECUNDO O BOTAFOGO

Mais uma vc* o Sjo Paulo E
O. iaii-ue-_ie no a-l-iisir.o uacional. vencendo cie turma bri

piiillfta e gaúchos, o São Pau10 F. C. náo encontrou dit'.ciildádés paia obter, novamente,
o primeiro lugar, marcando
lhante a disputa d.0 '.Troí..
uma lurga vantagem àe pontas
Bmail".
C.r.ituu- dj qual pa- sobre
o seguncio çolccàdo, que
-ielpani vários e.ubàs cariocas.
/oi o Botafogo de Futebol e
Rega as,
nn
A competição, r-aUzada
:jlna do Tlcté. na capi-al ba_i«-riranie. ofereceu um dosei",Como se obs na. o B .ta
¦•oler técnico satisiu.i_.io, .sn-i• oko errou de Inioo um ca o
«ido regis'r::do varies rci-ordej.
,.ara o Con.. lho Técnico :e.
RESULTADO GERAL
-viver, pois só es.e pod.rá uni.
l." lugar — São Pjuio C
nar sób-"e a aceitação ou .iáo C.; 2.»
lugar — Botafogo; 3."
.as referidas in-crições.
— S. C. Pinheiros; 4.
lugar
Não resta a m:nor duvíd.i lugar —. A.
D. Fiores-a; 5."
_ue a aceitação das menc.)
lusar - Fluminense F. C.; 6.'
ia: as inscriçõ.s. virá prolon.
— Tietê— C.
.lugar
"•. Paulistano; 7.° lugar
ear e atrair
maior público
8.» lugar —
assim como
r or.senta mata Vasco; 9.» lugar — càrapiue.dinheiro nos cofres da F.de. -o; 10.° lugar --- B. C. Esrreação- entretanto como não "n Ia; 11;- lugar — C. R. NiU'0
e oão vive o 'h::mem. * ia C_. >_ica; 12.° lugar — Palmeiss esperar arguma surpresa pa. ras: 13.° lugar — A.aç"*m& íe
va muitos.
1'.* lugar — Flamengo.

WaterPolo Sensacional
O.1..U1 .n.ra-la ua P. M. N. i
taç;.u as, .iis-xiçòes .o
jota
fjgo e uo Grajaú. para o pro
simo "IX Torneio Aberto".
o Bur.ifcgo inscreveu.se <__Ui
-. ..qu pes e o Grajuú
cou.
unia.
Como Já notician-òs. arrpl
''ou. s_ nu da 4 o prazo pan
inscrições.
eiii.r:.t. n-u só ru
4ia 5 e que o tilub. d.t "e.-:
.rela «olitaria" deu
entra '
«in sua inscrição, e o Gr-,
;aú r,a data de on. tm.

Um Ponto Separa o
Vasco do Fiuminense
Na "Taça Disciplina"
Atual situaváo dos clubes, na
"Taça Éricis.npla";
por pontos
ganhos:
Vasco
1/8
Fluminense
177
Botafogo
142
*
Flamengo
4_
Bangu
128
America
U4
Olaria
S. Cris-ovào .
.Bonsuce--_.o ..
Canto do Rio
Madureira ..

j
I
i
j
4I

protesto ao chefe de Policia, contra o comissário
Brito, que esteve de serviço na tarde de anteontem.
ro "Estádio Proletário".

guense na sua representa'
ção que ê_se comissário
foi arbitrário, provocando
Incidentes na arquibancada destinada ao seu coroo social.

AMANHÃ, A DECISÃO DO
CASO RIACHUELO T. C.
REUNE-*E. AS 17.30 HORA^ 0 <?()
LHO DE JULGAMENTOS DA F. M. D.

Reunp-se amanhã o Conselho
de Julgamentos da Federação
Metropolitana de B_.sketb..ll
para decidir os recursos interpostos pelo Riachuelo T. C. contra a suspensão de 150 dias e
dos indivíduos Izidoro Coelho e
Newton "Leiteiro", eliminados

por agressão aos juiz?s Nóli
Coutinho e Mario de Oliveira.
Foram designado, relatores os
srs. Aníbal Pclón, pa;-3 o recurso do Riachueio. Màririo Ramos
para o de Newton "Leiteiro" e
Luiz Valter Barbosa para o de |
Izidoro. A reunião está marearia •
para às 17,30 huras.

Sob o patrocínio do C. R. do p.tiç.o, q.iuJ seja o de 3x100
i Flamengo será realizado, ama- para mur;;.s.
I "hS- às 2I noras, na piscina tio AUTÜRJDADKS ESCA' ...D .S
Fluminense, o •'VI. Concurso
Aquático", que compreende,
tambem. o Campeonato d" Juniors.
O Fluminense que se apresenta como favorito nesse Campeonato. terá no Icarai uni forte rival, apesar tias cia__if'c_ições individuais dos demais clubss, o que poderá tirar alguma
vaníàgein do tricolor.
O programa que constará de
11 provas, divide-se em 9 pareos aos nadadores juniòrs <• t!
provas ao_! da classe de sênior...
A segunda parte do Concurso
será disputada no dia 11 do corrente, nn m.sma piscina, onde
teremos, tambem, unia tentativa
de recorde sul-americano. p_ra
turnar mais fulgurante a coni-

Futebol

Nos Estados

EM S. PAUTO:
Palmeiras 5 x Õimérciâj
Sâo Pau!o 1 x Portugu.s.
De-pti-.as 1;
XV Novembro 2 x Corln
tians 2;
J.ibuquara 1 x Santos 1:
EM BELO HO.___.ONTE
Cruzeiro 1 x AM ti: o 1:
Mètàlü-iha 3 x Vüa No.
va l;
EM JUTZ DE FORA
Tupi 4 x E pune 3;
EM RECT1"J_
S.mta Cruz 0 x Esporte 0:
EM CURITIBA
Ferroviário 6 x Britam.-

Club do Remo, 5
Engenharia F. C.
Foi travado no domingo pastado. no campo do Col-gio Militar. o esperado encontro entr. as equipes do Club do Rt.
mo de Maracanã e a do Enge_.haria F. o., oompcx-to por alunos daquele Colégio.
O "match".
íoi bastam'
equilibraria, tendo q_ dois quadros dado tudo pela vitoria, que
lio final sorriu ao Club do'Remo pelo escore de õ x 4. vrtoria justa, porquanto 0 Remo
esteve sempre mais armado.
Os tentos dos vencedores, foram consignados por: Maur.v
13), Camões e Fued (.de penalty) e dos v-neidos por 0_ando (2), José e Mario (de penai*y).

Arbitro - Dr Aarfio Oor.i.-i.
Juiz de parrida - Manoel da
R<.clia VUar.
Juizes de chegada - Luiz A.
do Barros. E;;iori Pinto, Henri".
qüe Diniz Fil!... AÜlòníõ /_.-¦. j.
ro tle Freitas. José i.iuz Velt/y...
Nelson Zarur, Cario? Alberto r i
r-h-iro. Silvio da Süva .oans,
Nelson Parente. Carlos Antônio
¦ O. Aguiar e Osvaldo Ci.niia
; Jui.es cie raia» _ Cai-los l".
I Xavier de Oliveira. Ni-wton Ribeiro de Oliveira e Ruberlò A
: Pinto da i.iiz,
Anotador - Dr. Newton d.
; Ml. árida:
Àruiriçiãdor - Alfredo Colombo.
INGRESSOS
Para essa competição, eònforme vpm procedendo. ,-. F i\1
! Natação cobrara o ingresso cH
Ci-S 10.00. thndo os 'sõeio.. ti t
Fluminense a enlrada hierli.ni
; te a sua carteira scictal |.:i;.iinOo. porém o seti acon.psnh" .n»õ
; o valor dé tuna arquibancada

Taça 4'Her..e-t Mo-m-s*

i
j
!
;
j'

ResulfRclo ate a 19'' r. >:.<;.
rta .*. ro. •!.-.-• •« Palpite.,
de Fut boi . o DU,l. — Mauricio Nas.sii'-'ií'.-> 140-10; 2." ,- Carlos Are,-'
iSO-P,; 3.° - Aciiiiíes Cbiroí,
'23-5: 4.° —r Au.-usio Ro-lrif-ues, 12.-9: 5.° - l.u.-i.. iiui
"¦•••.arã-is, 124-8:
-_ Anloiv-i
"."a^.i.l.Ses 6.°
C.
R;os. i_.*..-8. 7":
— MRrfò. Jüílo Uodi-i- ii..
,
120-8: tf," - Jofio Carlos Can
tuaria, Í30-7: S.0 -- A.-*"in.*"f>
Monteiro: 10." -_ Mç^o Jiihíoi
M8-ti: 11° - Artur TlK)iMá_.i.
l'lp-7; 12.° -- C-sar Seara,
"4-7: U.° -.Gillialti Sd.ü
Uni, 11-1-7: 13,°,- Carlos Vii-hctes; 14..° - D o li i-.j -.. o = '
D'Ângelo. 114-4- 15,° _ i_v o
rardo
Lopes, 1-10-5: Hi.''' 'P

Curitiba 5 x Palm.lras 0:
EM S. LUIZ
Moto 9 x Tupan 0;
I
EM FORTALEZA
]
"no Ff_T-ro;.-_. o- _. 109.-;;;
. America 4 x Ceará 2;
I
— Canôr Si-. 0 s C eüio.
EM FLORIANÓPOLIS
17.0
|
Aval 2xP. Ramos 0;
i 105.-5; 18." — Artur Sil"i.
KM SALVADOR
! Araújo, 1D4-2: tf).0 — iuiiz
: Bayér, 103-6: 19.° — [sarà_
Ipiranga 1 _. üali.ia 0EM ARACAJU".
! Zuclrman. 103-6: 20.° — An
' Confiança 3 x S.rg.pe
ton:o
vSantasusayna,
102-1.
1;
i "!'"¦ — :."Ptoi. Pinheiro, li;? 4;
EM NATAL
21." — Abral.ini Tebet llil S
j
Campina l h A. 8. C. 022.0 — Lucilio rle Castro,
i
EM PORTO ALEUjíE
~Í
I 101-5; 23,° — Luiz Andràríe.
Rsnner 4 __ Grem.o l
Í-s^T*
hSktè&< {#»'**>'.. v..i .-!•• ••~-.-.*^-_~«_-_^-_-sRtoi^>a_feí~ft~-.>!(' ¦•..'¦¦•^¦.ix^mvAi^m^sis^jff^.ni,.....
100-5: 24.'' — Roberto FJran
.
i
tamistoeo. .
! do, 99-6: 25." — Paulo MedeiAtaque do América ao arco do Vasco da Gama, vendo-se a expectativa dos
jogadores de um e outro lado, pelo rumo que
OS QUADROS:
ros. 97-5; 26.° — Alaor de
tomaria a bola
I
CLUB DO REMO: Jair; VaiOarvalho, 95-4: 27." — Jos.'
tfr e Orlando; Fued (ChicO).
Luir Pinto, 95-3; 23.° — AlvaJorge e Carlos- Manoel (Niiro Paes Leme, 93-5; 29/' —
tom, Renato. Camões, Maurj
Isaac Cherman. 93-4: 30." —
e Homero.
Oscar W. da Silva, 92-2: 31."
ENGENHARIA>_ C.: H«nAMERICA, 2 x VASCO, 44
—• Petronio Avelar, 86-4: 32."
Prnc.c___.n_i o_. Vasco
V.___.__ da
A~ Gama
XT_
o... __.._• f,__.
Prossegue
— Didi
Na Sua
Brilhante Campanha....
fique; Carlos e Silva; Jos-r. RoInvicta zinho; — Carango
Local: Estádio das Laranj oi
Paulo Rodrigues, 85-4: 33.°
- Geraldino —
— Domingo Foi a Vez do Améri ca,
Caneiinha;
drigues s Otávio; Mario, Jorge
ras.
José Carlos Lima. '.!-..;
Apesar
Ter
de
Lutado
Que
—
—
Valdemar
Alí-cdo, Orlando e fíelsinho.
Raimundo
Juiz: Lowe (regular).
— Altever Valaclâo. 80-_.
34.°
!
—
Com
Ardor,
Baqueou
sr.
Por 4 x 2
Novamente Isolado Na Vice- Ar'osto e Hello.
JuUo Pacheco, atuou
O juiz,
Renda: Cr$ 141.108,00.
—
35.°
Nascimento,
Aspirantes: Vasco, 4x3.
regularment*, tendo assinalado
Liderança o Fluminense — Botaf ogo e Bangu Dividiram os Louros S. CRISTÓVÃO: - Marujo: 79-4; 36." Álvaro
— Mariano Júnior.
três peualtys.
Um contra u
Juvenis: America, 3x0.
—Num Jogo Falho, Flamengo e Madureira Empataram Por
73-2; 37.° — Torres Dias — —- Doutor i Torbi-; —— Romulo 77-2;
Engenharia e dois contra _ ReQUADROS
2x2
33.° — Vasco Rocha,
Bulau
Geralcio
. Olavo;
AMERICA -- Osni; Ivan e Em Caio Martins o Canto
nio. lendo o atacante
miii._.r
;| — Wilton - Alcid.sio — Nas,
do
—José Scassa, 67-1,
Rio
Fez
76-1:
Misérias
39.°
Contra
S.
Cristóvão
o
uma
manMüridinho; Hilton Viana. Ospenalidade,
perdido
'5-ües.
—
40."
Manuel
tor
Amara). d7 2r
:
e
Mai,
dando para íora.
valdinho e Rubens; Jorginho. Maneco, Dimas, Carlinhos c LoAÍcínò
Sorriso — Ja'r
cüo — Pé de de Valsa e Ma. 1 1.» Fase: Canto do Ro. 3x1. 41,° —¦ Saldanha Marinho.
pes.
Eliezér.
rio: — 109 — D.di — SU-VGoals: Wilton aos 6; Gf-rel. 66-3: 42.° — José Silva Rocha.
1 VASCO - Barbosa;
Augusto
FLUMINENSE: — Casrilho: — Orlan.ío e Rodrigues.
dino
aos 10; Torbis
(contra' 64-3; 43.° — Theo Drumoncl,
e Laerte; Eli, Danilo e Alfredo;
Plndaro e Pinheiro; — In.
J.a Fas_; Fiuminen_e 2x0.
aos 25; Geraldino aos 31 ml, 64-2; 44.° — Augusto Gòdoy
Nestor, Maneca, Heleno, Ademir
Goals; 109 acs 4 minutos, e nutos.
Tavares, 60-3: 45." — Afianio
e Chico.
Orlando aos 8.
Vieira, 58-3: 46.° - Valter
Final: Canto do Rio. 6x1.
Final: Flumirisnse 4x3.
Mesquita. 57-1: 47." — Julii
1.» fase: Vasco, 2xL
Concurso Hípico
| Goals:
Goals: R.rniiiüdo aos
Goals: Orlanáo aos 6: Snr
8:
Camaro,
5'í-l: 48.° — Valter
I
Maneca
aos 16 minuEm Sétimo Lugar a Representação do Brasil tos; Ademir
rii,o aos 7; Orianco .aos 15. Raimundo aos 32 minu.os. .
Sampaio.
50-3.
:
Militar
aos 26 e Jorginho
b Alcrno aos 30 minutos.
aos
—
33.
mundiais
segunda
6
(AFP)
AIRES,
BUENOS
peões
pela
No próximo domingo dia 13
ANORMALIDADES: Elieser.
Os atiradores argentinos manti- vez, foi disputada em 50 mena pista de obstáculos da So, desDcrdiçou um
Final:
penalty atiran
Vasco.
4x2.
veram ontem o titulo de Cam- tros. com seis series de 10 tiros
cieciade Hípica Brasiie.ra. se- üo
para fora. No_ minutos der.
Goals: Chico aos 4 minutos; rá realizado
cada
uma,
com
um
total
de
600
Livre
Pistola
de
Mundiais
peões
mais um concur- radelros do
Hilton Viana (pénalfie de LaerTODOS OS JOGOS DLVt_RÂÜ SER DÍSPÜconquistado na Suécia em 1947. pontos cada qual.
so hípico, que marcará o ter- tundiü.so e prelio. índio con Ij
te
sobre
pesiou à atuar na
Maneco)
aos 22 e Ade- mino
Competiram na prova as equiA prova em que os atiradoda
TADOS DOMINGO VINDOURO
temporada
militar ponta direita, tendo 109 r.cua I
res argentinos se sagraram, cara- pes da Argentina, Suécia. Suiça, niir aos 43.
desse desporto, na nossa cidade lo
para a linha mídia. i
Estados Unidos, Chile, Finlan« constituirá hopien""""i e-.P
T-do Indica que, ainda es'.*
.1 n.lo s. dará porque as o-c"dia, Brasil, Uruguai.
«ímana. náo haverá antecipa
ciai
an
minisiro
..ncias regis-rada.. no turno. ;~i
da Guerra, ge
Dit. MAURÍCIO
MADUREIRA. 2 \ FLAnp-.-1 q^,.,,!^,.^
Os resultados foram os se- BANGU, 1 x BOTAFOGO, 1
ni Ccnse.h-'iro Gaivã-, tu-..-j ÇÕ-"B.
MENGO,
|' A única peleja que poderi.. lermitcrn qualquer acerno e-'NASLAUSKY
A competição .erá composta
1.° Argentina, com
Locai: Estádio Proletário.
guintes:
Local:
¦
:
Campo d. Conselhei. vi? a ser an-e_-ipada seria o jóde u p-ov:'s:al. '•JJ.D.E "
re os dois clubes.
2.627 pontos; 2.° Suécia, com
Juiz: Gama Malcher (boa).
Dentista
ro Gal vão.
go Bo.a.ogo x Madureira. mu».
.,-'¦'->» .--tes
3.° Estados Unidos, com Renda: Cr? 63.352,00.
2.621;
prva
_¦
O choque máximo p_t.<e
?
Largo da Carioca, & . E. Ca
Jui_: Duudas (fraco).
«cn. seu início marcado
f-ai.v.ngo e o Vt.so. -a ',.¦ r
2.616; 4.° Suiça com 2.611; õ.°
rioca. - 3." andar — Sala .06
'
para
Renda:
C-$
72.857.00.
«s 13 horas e a seguiiua "Ou:rrá nv^smo dom':i3o e como ..s
Chile, com 2.583; 6.° Finlândia,
ASPIRANTES: Bangu. 5x3.
Tel.: 42-2746
AoPIRANTE-S:
í.an-_neo.
«ue de Caxias" para oficiais
com 2.5ÕÕ: 7.° Brasil, com 2.537
JUVENIS: Botafogo. 2x1;
dois
jagí_i w:ão mu Br.ie
Segundas, quartas e sexta.
Brasileiros Tentam i 3TU e outros
5.-1.
clpS ,c..'á programada
B''n.ucc-..o,
e 8.° Uruguai, com 2.450. i
podeAse u.r*i..
QUAIJHOS
para ft,
"6 horas.
_ tarde
JUVENIS: Flamengo. 3x0.
'liar, desde já. que a 'na.; a - •
O ingresso psra o
Um
Recorde
SuJ
A performance da equipe ar- I
QUADJ.OS
;; BANGU - Luiz; Rafaneli e P,úb*ic em geral será franco,
! -. Integralmente •'isf.u-.da ra
! MADUREIRA: — Milton: -¦
gen tina foi inferior à cumprida
Americano
tendo sido eSp-ecialmente
I srdí úe domingo.
em Estocolmo em 1947. quando Sula; Gualter, Eloi e Pinguela;
Djalma, Moacir, Joel, De Paula viradas altas autoridades eo«- Weber e Godofredo; — A"atl
alcançou um total de 2.6CS
cív>
-Hsruiiuio e Vi.-id.rnir; Na próxima sexta-feira, dr?
e Zezinho.
rnilitaresja desportivas. '
pontos.
— 11, às 21 hs., unia ec-Uip.
j O-jvaldinhq — Damascrno
A prova individual de pisto- • BOTAFOGO brasiieira. constituiria das na
Orlando — Benedito e Ta mor.
Campeonato de
Ia livre foi vencida pelo atira- e Santos; Rubinho. Ari; Gerson
-.adoras Piedade
riha.
Ávila
e
JuCüutinht
dor suiço Rhyner com 518 pon- venal: Zezinho.
FLAMENGO: - Garcia; -¦ Tavares, Ua de Azevedo ¦
Petizes
Geninho, Jaime.
tos. As demais, classificações fo- Otávio e Braguinha.
Juvenal . Ne\rt_,n; — Valter Fdith Groba, tentará a que
Forarn encerradas,
ram as seguintes: 2.° Benner
-aBr.'a e Jaims: — Bodinho bra do recorde sul-americano
1." fase: Botafogo. 1x0.
no
(Estados Unidosi com 547 pon- I Goal:
Zizinho — Durval — Lero ae 3 . 100 ms.. 3 estilos.
Braguinha aos 16 mi- Wd**. «« inscrições
o
para
Campeonato de Petizes,
tos; 3.° Gonzalo (Espanha) com nu tos.
cujo e Eaquerclnha,
Essa tentativa,
.era
que
¦
interesse
(Suécia)
Hullman
com
541; 4.°
está movimentando I 1.» Fas_: Empa:.. ZwZ.
realizada
no
transcurso do
(Chile)
I
com
540;
or
536;
5.°
Cruzat
meios
aquáticos,
"VI
Final:
Empate,
GRADADO, 6.° Bidegain (Argentina, com
lxl.
nela rea-! Gosls: Osvaldinho
aos 14
Concurso Aquático' tem
lizaçâo dessa competição
Goai: Joel aos 35 'minutos.
minutos; ...ero' aos .13; Duml! por local a piscina do Flu mi
dos
i
535.
|
lU-uros campeões.
aus 42 e Osváldii-hp aos 44.
(-jgrit-fíTomarão parte 7 clubes. I Finai: _rapat_, 2;<2.
OLARIA. 3 x FLUMINENSE. 4
Aliás, ess* recorde se "c' a
aue
sSo: Vasco, Fluminense. I
Locai: Campo da rua Bariri
em
| Juiz: Bill
poder do Brasil,
fçarai, Santa Tereza. Gragoaçun.
Martin (regular).
CANTO DO RIO 5 _ S
4' 10" e foi obtido em 14-1-4S
ta.
Botafogo
Renda:
Cr$
57.275.00.
e Guanabara,
CRISTÓVÃO. 1
uma
A Fábrl.a de Jóias "Esser L.d?." à Pça. 11 dc Junho, 75,
equipe consti tuichH i
por
Lamentavelmente
ASPIRANTES:
Fluminense.
ficaram ¦ t,oc_): Estádio ds Calo Mar
de Piedade,
1,° and., antiga Pres. Vargas, . 139. Telefone 43 4176 vende: um
Edith G.roba «•
MAQUINA . ne CI.--3TUH
de fora o America, Tijuca r tins.
3x1.
Maria Angélica í..?ao da Cos
relóoio com pulseira de ouro 18 K garantido para senhora por
USADAS
Flnmengò.
•luiz: \far!o Vana (otlmoV;
CrS 1 500.00. anel dr ouro e platina e brilhante para senhora por
ta, em piscina de 50 ms
JUVENTR- Flum'n.-n..e, 4x2.
Apesar, de possuírem nada
oiiALOuEr.
nro
CrÇ
7.687.00.
Renda:
Cr? 450.00. r_l_qlo d. ouro para homem 10 quilates garantido
Nessa prú.viiva
tentativa
dores desss categoria, náo or
QUADROS
Ate iJen.os chnriií.do. s d;
ASPIRANTES; S. brütõvâbi .ai* sprá realizada em i.iscino
por CrS 950.00. anéis de grau desde Cl-. 800.00. Coníer*ase e farveremos nesse campeonato 3x0,
mi- Mio Tels "."' IfJU .<
r'e 25 ms.'. y:e.rp"*.riç. e.^tamàn
se sob eneotn. nd_ qualquer |ola de ouro ou platina. Fabricam se
OLARIA: - Z._i..ho: _ Os. cujo desenrolar
no
será
pro
QUACnOS
te, coroados de exilo ,.n rv,
pias em ger_l. especialmente colares de ouro par-i boi? príC->_
-fimo dia
Valdq e Haroldo; — Olavo ".
13. __ 7.30 hf. n;
0.VNTO DO RIO: - F.r*.
..lACHO Df Sa
forços das sin.paticar; na a
Preço espcil..! .n.ra ííepísit... e rrvencietferê..
.'/
.-.oaétr . Anani..; - Jarbie piscina flo Ouanaliar"*
—
.ambuco;
..'._;_íe- . ilsiniti
dor.:? caj^iorE r
a

Resumo Dos Jogos da Décima Nona Rodada

Os Argentinos Venceram o
Campeonato Mundial de Tiro

Nenhuma Antecipação à Vista

I CONSERTAM-.."

Fabrícam-se géias

.1.

- >''

DIARIO CARIOCA

Rio de Janeiro, Tença-Feira, 8 de Novembro de 1949

ia

Paulo
São
em
Jocosa
Furiosa Derrotou
POR DOIS CORPOS, A PILOTADA DE 9
OLAVO ROSA IMPôSSE Á FILHA DE
SEVENTH WONDER - PISTA ENCHAR
C4DA, PRINCIPAL CAUSA DO FRACASSO DE JOCOSA - DETALHES
ao
anteontem
foi disputado
o Grand»
Jardim,
Cidade
«n,
"Diana", cuja prlnci
Fr-.ri.lo
• presença a>
Pal atração «ra
f"h« de
eBolendití-»
»
Jocosa,
da o«
lider
Eever.th Wonder,
ração na Gávea, que estreava
com
, . prados bandeirante»
M honras d» favorita.
do
Ko entanto, ¦ defensora
fraBotânico
Jardim
Bíud
vencendo a paulista
ca-sou,
assim deaforrouque
1'irio.a.
sua teimoes amplamente de
Olavo Rosa
ea adversaria.
d»-euncunu to (janhsdor
fáUlna.
Haras
••viv-ora tio
foi
u tcu^asüo cie Jecoaa

^TurfêTÉm

Recife

LORETTA, A FORÇA APARENTE
"MARIANO PROCÓP10"
DO
proer-nia.
reunião do

abaixo
Damos
com cnaves, para
próximo domingo:
lo PAREO — 1800 metros
"FranPrêmio
—
50.000,00
CrS
— 5" piocisco Antunes Maciel"
especial de leilão:
va

atribuído, principalmente,
tato de estar em má» condi
ao oue
ções de saüde, pois,
sounemo», logo apôs ter cheCidade Jardim. *
gado em
filha dè Seventh Wonder rm

Jeltou ração.
anormalidade velo
A eása
estado
o
péssimo
juntar-«e
que »e «ncontrava
tia raia,
•n:<arcada.
Apesar a» comanoar o pe
lotao em quase todo o per
»alcurso, Jocooa vlnh« ao»
requalquer
to», nSo opondo
Blstencla, quando foi atacada
e superada pela ganhadora.
Rl°
reorewará »°
Jocosa
ainda esta semana, possívelacompanhada de seu
mente
treinador Claudemlro Perelra.

- **
TtÈCIFE, 1 (Vapress)
realw?-.
si ilados das carreiras
«Ias anteontem, no Hipodromo
Ás Madaíena:
rc-:s-~
» ° PAREÔ - &M
P*
Venceram
CrS 2.000,00
54
Tempo
catuba e IX
Dupla: Cr$
Poi.ta: Cr$ 37 00
S2C0. •pf\RSO
— 1-300 mts. —
2 o
—'
Venceram Pi?
Foi o sejuiuts . o resurado
Cr$ 2.000,00
-— Ternpi 6-3"
reuütão te anteontem, no
e
Piri'gÍL':ia
da
Pní
_. Povta: C/$ 32,00 —. Dcpla Kipodronio Brasileiro:
CrS 23,00.
—
| 1.» CARREIRA |
S <*> PAREO — l-.OOO, ittt».
PeVenceram
r.r$ 2 0C3.-.0
• - Temno: 67
— Animais nacionais de
cadora -. Rolinha
— Dupla
15,00
.._ Ponta: Cr»
três anos. s;m mais de
CrS 15,00.
duas vitorias.no pais — Pe:os
—
4° P.íMO — '-SOO »B,
da tabela — 1.300 metros
CrS S.OíO.CO — Vpníiiràm Mar- Pj-emios: Cr$ 40.000.00; CrS ..
— TemP° 67'
got e MpevVna
6.000.00.
— Dupla Cr* 12.000,00 e Cr$
15,00
Cr$
Ponta
ALBARDAO. masc, casta.
49.0"**".
'..e-OO;.ITO. —
nho. 3 anos- R'.o Grande
5.° P.-RT.O — 1
do Sul. Reversion e Cal.
C.-S 2 .C00.C3 ¦- Venceram Satía
das. do sr. Antônio
—
109"
Tempo:
Inmfio e P.'£?r»Iia
55 quilos.
Braga.
Silva
—
Dupla:
_ ÇÁ.r.ta: Cr$ lo.OO
1.»
Salomão Firrcira
"" 00.
Cr"
55|56. h. Rigonl 2.°
« o p.» REO — 1.600 mt». — Camelot.
Jutlandla. 53. O. Ulloa .... 3°
Cr$ S. 000.00 — Venceram Hi0
Tnmpo:
Cabo Frio- 55? D. Ferreira .
*
R:s«'
c
perb' íe
Nóvasca.
—
correu:
Kio
14,00
_
Cv.t
p.r.ta:
107"
Ganho por três corpos; do
£)•.*,-•-• Cx-ft SD.C0?
—
ao 3.°, três corpos.
2.°
7.° páreo — 1 .soo mts.
Crí yO.50 cm 1.°:
Rüte-as:
Do.
—
Veiicei-e-i
CrS S;'C00;00
CM)
Cr$ 16.00; placés:
••
duplaTem.
e SI Tigre
ce dl Leite ¦P-.-its.:'
¦ — Jíão houve.
41,00
Crí
C8"
po
3,5.
'-.- Tempo: 78"
Diiola: Crí 4r.,00.
'ítotal. Aaa.,z<o<^.ij^'.^ Crí
raral
de
apostas:
Hov'-^ín':o
Cr$'t14.000.00.

1—l

Cajaiba

í 2—2

Nevasca

í°

Ks.
38

..

..
I 300

PAREO

.

CrS 30.000,00

A's

metros

ina:
Abunan

Istar

(2

homenageou a imprensa t^f*™
Após o almoço com que o Jockey Club Brasileiro
fa
«
da
Filho,
presidente
ÚUimoAVdorlgo, adr. João*Borges
£o
B™»"-""*
salientando
gldode|egrgg
e
falada,
.
niaias referencias aos profissionais da crônica escrita
A.
e
Moses
Herbert
drs.
os
lado do orador aparecem
dTèon^Z^çãoieiZnie nessa festa. Ao
J. Peixoto de Castro Jr.
——

2 I
(3

Am'EO

Fiel

.

56

.

Si

.

W

^

v^o

^".^SB^sBi^P^Í ^j

jp^*

^-t**

VVN '*""*"

- ¦"¦o

Criadores: Ssrvlçoc de Rs.
monta e Veterinária".do Exéi"ci.
to
Tfatador: Henrique de Sou.
za.
| 2.» CARREIRA

|

—' Animais nacionais de
quatro anos. sem mais de
uma vitoria no país — Peí,o»
da tabsla — 1.500 metros
..
Cr$
30.u00.O0;
CrJ
Prêmios:
9.000.00 e Cr$ 4.500.00.
casta.
masc.?
ROSÁRIO,
nho. 4 anos. Rio Grande
do Sul. Reverson e M»\
tralha- do sr. José Bastos
Padilha. 56 quilos. Osval.
l.-°
••••
do Ulloa
2.
Iman. 56. A. Riba»
Abunan. 5613. I, Pinlieiro 3.°
0
Ecelero. 5«. S. Mesquita ..
0
Rio Bonito. 56* Rigoni ....
o
Hei Am 30. 5613. E. Cardoso
íl
Arralalero. 5613. C. Moreno
o
Maná. 56. h. Le-ghton ...
Ganho por 3 corpos; do 2f
ao 3.° pescoço.
,,. Rateios: •,Qr|^2800!,,enj,,)-.a4.i
dupla \24> Cri 38.00: placo*:
Cr* 16.00 e .Ci* 23.00?,^...,
"-Tempo:'92l
â|5. ¦ - f'V
....
Cr|
apostas:
das
Totai
628.400.00.
Criador: Serviço de Remou
ta e Veterinária do Exército.
Tratador: Valdemar Cosia.

/»qo
'

| 3-1 CARREIRA

mM$'&&'-mMU

«&*>&.''*-

|

•__

prtmio '•Jockey Club
Argentino" — Animais Av
anos
qualquer pais. de quatro
sobre.
da
com
tabela,
Pesoa
— 2.400 me
carga e descarga
tros - Prêmios: Cr$ 80.000.00;
Or? 16.000.00 e Cr* 8.000.00.
NIMROD. masc, alarâo- 4
anos. A.seuijüia. por Em.
ü/ujo e Nesca. do sr. O.
Faria. 62
G. üa Rocha
X.°
qu.10*-*. J..UÍ4 Rigoni
a.°
MagaJi. 60. O- Ulloa ••.
3.u
Alustaíá. 52. Mesquita
Fugo
Núo correram: Eg;u
BravoUai mo'por 2 corpos: do 3.°
ao 3.° vários corpoó.
em t.°;
Rateio=: Cr$ 10.50
dupla (14) Cr| 12.00; piacéí"
Nao houver
Tfimpo: 150" Sjâ.
TotaJ das apostai: Cr* ....
363.100.00.
impoudor: Ai-Uio Irulegul.
Tratador: SEbat.no Ü'Axaàte
/.qo

%' í^Z&SmmmMmm^B

GUARUMAN, masc. ala.
riio. 3 anos- Sâo Paulo.
Norinandie.
Bucanero e
do sr. F. . F. Saldanha.
55 quilos. Àtíáo Ribas .. 1"
2.°
Crato. 55. S. Ferreira ....
3o
Lusitano. 57..O. Ulloa
0
Ronon. 55- J. Mesquita ...
0
VisigÔdo. 55. A. Barbosa ..
0
Cabia. 55. S. Araujo
••Ganho
por: 112 corpo; do
2.° ao 3.°: 1 corpo e 112.
1.°:
Rateio:. Cr$ 74.00 em
placés"
dupla (34) Cr$ 45.50;
Cr$ 25-50 e Cr$ 25.00
Tempo: 98" 315.
Total das apostas: Cr$ ....
985.710.00
Criador: F. F. Saldanh*.
Tratador: Misuel Gil.
| 6.» CARREIRA

"
on ser letíoiítatín a fila ho Prêmio
; 'sín/d to:no".' n poi:
acima.
•o
cG.^ormé vemos ro flagrante
Jockey Club Argent
Mustafri desgarrou, tenvivos,
C00
1
dos
altv..a
na
Logo a?.ós,
baixo,
para. Último longe. Era
tando saltar a cerca, atrasando-se
o ganhador.
escoltando
Magáli
com
frente,
vemos a chegada, de
para o DIARIO CARIOCA).
(Fotos de E:nani Contursi lecial

Animais nacional o A.
de
quatro anos. sem mais
- Pe.
no
pai*
quatro vitorias,
-••
eo* da tabela, com descarga
1.800 metros • Prêmios: ....
»
Crí 35.000.o0; Cr? 10.600.00
Or$ 5.250.00.
ilODtACO. masc.. castanho4 anos. Pernambuco, por
do sr.
Denbgh e Sa&si.
Ernesto Picolu. 52 a.uilos.
1*°
'¦•
Salomi.o Ferreira
Seira Dágua- 54|6. L. Ri;;" 2."
gonl
Mesquita 3.p
S.
52.
Donremy.
0
Fogo Bravo. 56. A. R-bas
1
Alpina. 48|50. Tincco
BoK?.mbo. 52. O. Uiloa
Ganho por 3 corpos do 2-1
ao 3.°: 2 corpos.
em 1.°:
Rateios: Cr$ 23.00
dupla t34) Cr$ 21.00; placw
Cr$ 13.00 e Cr$ 16.00.
Tempo- 111" 3'5.
Total das apostas: Cr$ ....
982.010X").
Criador: Espolio F. J. Lund.
gr.:n.
Tratador: Gonçalino FelJo.

J9, ;.'

v*pe

i^

'i/i,

}iiÍ'imÈ^iC.Íi

tâsa

ADVÜGAÜÜ
- TEL8.. •**. • *•»*
BuToO CARMO, «•*•

| 5.» CARREIRA

em 1.°:
Rateios: Cr* 17.00
60.00;
pl.icésCr$
(34)
dupla
Malandro
Hilarion Cr$ 13.00
Or$ 17.00.

iS

Cuptjo

| 7.a CARREIRA

1

Animais nacionais de
quatro anos- sem mais de
duas v.torlas no paia — Pe«os da tabéJ» — 1.400 metros
— prêmios: Cr$ 33.000.CO; Cr$
9.000.00 p O'"? 4.500.00.
."."ONDAR. masc, çastiaiibo.
Paulo, por
4 anos., aao
Lii-le
e
Salinon
King
One. do S*úd Sul Bra.
si.!. 56 quilos. Luis Rigo.
1.'ni
Fronta"; 56. J. Araujo — 1°
3.°
Mauo. 53. C. Moreno
' 0
Àjahy* 56. J. Portiiho ....
0
Domingos ..
Urucania. 56.
"56.
0
L. Acuna...
Uvubixaba.
* o
Intrcüido. 56. Mesquita ..
o
Pilantru. 56. Ribas .-.
Vieira
E.
54.
íbis.
Não pÔrrsram: Lord Polar
¦ Jangadeiro.
Ganho por: pescoço: do 2"*
ao 3.°: 2 corpos.
em l-°:
Ratr.ics: CrS 28.00
dupla (24) Cr$ 24.50; placé*-*-:
Mondar Cr$ 14.00; Frontal Cv$
21.00 e Maço CrS 21.00.
Timpo: 84" 4|5.

G97

I

— An'.mais nucionti* de
".n mais á?
três anos. i;
irna vitoria no pais — Pesos
dt tabela — 1.600 metros —
Prêmio»: Crí 40.000.00; Cr| ..
12.000.00 « Crí 8.000,00.
,

—

1

JalUco

(4

Assalto

'8
A ;9
(10
*«
(•';•*¦*
r*j;

31I

Bsturlb*
Agudo
Pftronlo
PAREO
~ 1.W0
—
A*«
22.000.00

I

t:r$

80.000,00

Negrusw

ra

(í

Mygala

«

J i.
I.

Frontal

'4

Lrrd

(5

Opnía

..

¦

..

••

S«

..

..

*"

f.1

Canr*

(8 T* Maílnche
3 17 M»' ?"« .. ..

(8

V^rútt

.

(6

MagaH

«S

(" Profeugoi»

)?¦ "'caníra
(3 Regente
"DrnblM
<A
.

S2
ítfl
M
54
58

15 B-tel ..
(fl Bárbaro

(7 Tuplara
(8 Marllng
S I

»D

r4

M

(11
(12

K
54

Otjtnpus
Carinho ,

3453

, ..
(IS Temural
(" Chleo Dízuma

88
5S

(2

Guaruman

(S

Cojub».

52
..

«"

.,

56
J"

K».
55

..

5:1

..

,,

...

vo

33

(4

Toropl

ei

(5

Cabo

5í

(fl

jí

ad

—
mel-e»
lb',43 .íorns

utlundla

'7

4

50

5*

>ir;flot

1 I
('

K-.
M

..

5í

fi» PAREO — 1.000 metroB —
Crí SVr-OO.OO _ A*s 16,10 hoiao
-- (Betting):
Ks.
51
(t noge ..

Trio

Mídlador
is
Niivejri
»S
-53
Motlcjl.

OARKO
— 1 .400 rn<*(-!-o» ».
IH
¦•
Cr* 30.nnn.oo
A a
17,20
horis -(Betting):
(1
(3

Ks.

¦vjèver

'.oo7*e
..
Çindango
Gtifranlzlnho

Bo'?foso

"ttt

'%
I
d

f
d"

55
55

Ner-ida 55 — Tabarôa 55 —
C":h*q*iit,a Bacana 55 — Viscon.
dessa 55 e Bola Dourada 55.
2.°

5"

Violam--

..

91»
j"»

..

th

"fl

Damos abaixe a rstacâo Ans
oito csrrelrais o*"ganizad3s pa.
ra a reunião "estra" do dl»
IR:
t.° PA RFO - 1.000 metros

—

..

lfl n-ni-.'-5o
(8 Bastanura

G. P. "15 de Novom
bro". Princiual Carreira No Proarrama
do Feriado

CrS 26.000.00

.

Moita

*'<

(9 Apollta..
(10 Jamburf ,

Cr$ 40.000.00 — Diavola
Himona 55 ¦— Ala Sola

¦»

("

<5

H.UV»
,. ..
-á
.*'.:,':,
110 C.-ni^rrlador

•• *b
50
f>e>
-"'rtroí
"nu10.50

.,

.. *S

Cyclam<n

I

PAREO — 1.400 metras I.
CrS 28.000.00 — Musa 56 —
In.cial 56 — Dona Elza 56 — I
3 I
15 Jurujuba
..
— I
5fi
Djuti 56 — Poranga
—
Mandinga 56 —
Edorna 56
(8 Urublxaba
Roseira 56 e Vineta 66.
..
17 iv^l.-in.«;
(8 Intrépido :
3.° PAREO — 1.300 metros
— Cr$ 40.000,00 — Ejania 55 —
CrS 30.000 00 — A's 15.35 hor.--Chatelaine 55 — Moka 55 —
Tintuj-eira 55 — Sarah
Ber.
56
M Struiepsnhardt 55 — Lutecla 51 — rr
1 '
'2 Cavluna
ti.ca 5C — Altamisa 55 e VI.
r.oria do Palmar 55.
(3
•\3
"B.
"C
4.° PAREO — 1.500 nwtrof"
*¦
Polar

Loretta

Í8

SD
ftB
**

..

(4

3 I

52

Sátiro
Trlmonte.

*;i

(3 Mrapfnr»

58,
W

.,

(4

"Man»
Prêmio
—
2.000 metros
18,35 horda.
A's

—
—
—

1—1

1 500 m»tro* A'a 17,20 hora.-

3 !B ü^.-vlór
(1 Barem

Mae«
Tdeall-rtn

Cihalena

(3

i

(3

(2

"**¦>

Hclkar

í»

Ajshy

'2

truti

M

Italm

PAREO
r**roeor*'o"

I

%¦¦¦

(1

(1

•»»

n

Parker

_
8° PAREO
Cr* 58.000 00
— (Betting*;

Looplng

T» P.\**"EO — 1.500
Ci*J 40.000.00 — A's
- iBetting):

I
(14* Montese
(15

Palmeira»

M

..
HypnÒB

Ks
sS

(3

s^

"Huntjfr

..

..

(4

••o

(16 Ben Kur
<lt Guldo
(12
d3

metros —
nnIS ÜO

M

S*>

Chatm .
Acarape

(8
(9

••1

*»

7?
I
(••

Ks
54

(fl Cambucl
Cl Guinéo ..

*!

..

Topaalo
Cravador
(7 Carinhoso

S

2 f.

<3

Nero

horai*

Pis-.'" Macio
Estanhado ,

C4
("5

•***

(»
'B

—

|. 8.» CARREIRA

(3

16,45

A's

(1 Sky
ljí Denblru' .. .
(S Monte Cario

..

tas.

—

sa

I

S1!
o
programa S i7 TiSmEiidaré
seguinte
o
M
(8 Guatapará
com as
na
Gávea,
babado,
de
L1Y„Ve*AREO
S6
(9 GrSo Mogol .. .. .. ..
— 1-400 metros —
Rfl
4 |10 Heleno
horas
«.00
—
A'í
Cr? 22.UOO.00
SO
¦
(".',¦ Izanri
aprendizes de 3«
(Destinado
—
categoria):
1.400 metros
1" PAREO
Ks.
25.000,00

<->

Palins,

1—2

ü'

(Betting):

Ks.
53
S3
"^
5^
«3

1 «»
PAREO _
40.000,00 — A-»

1---1

Destinada Aos Aprendizes a
Carreira Inicial da Sabatina
Cr?

ho-

(9 Lutecla
..
(10 Plnt
I
.
Breío
(11
(" Calimbà

4

Tempo: UO" 4.5
Total da» apostao. Cr$ ••
1.267.720.00.
&
Rou^rto
Importadores:
Nrlcon Seabra.
Tratador: Ju?.n Zuni-.a.
Total Geral das Apostas: ..
CrS 6.7**0.880.00.
Total Geral des Concursos*
Cr$ 633.875.00.
Pista de grama: Leve.

°
•
JUj-Üpay:- 58- Ulloa
n
...
Pelei».*. 53. Mesquita
n
Mustafá
correram:
Não
Abdin.
Ganho por 3|4 de corpo: dn
3.° ao 3.°: 1|2 corpo.

*S

..
(S Jaguaré
..
..
17 Ijavila
..
(8 Jurema

86
(4 Atrevido .
Si.
«•
sg
15 Maná
rrí
"rno:

— Animais nacionais d*
Qaa
5«
,
cinco anos. que- nào te
t—1 Isis
de
....
Cr$
M
nham ganho mais
••
(2 El Alameto
1.°
.75.000.00 em prêmios de
ü
!
(3 Chico Nobreza
lugar no pais — Peso: 82 qui.
los. cavalo e égua 50. com so
S8
<4 Seu Anloeto ..
íjrecarga ..—; 1.603 metros .I"
7
.
54
prêmios: Cr$ 25.000.00; C*^ ..
(S Imbun .. ..
'32
7.500.00 e Cr$ 3.750.00.
(6' lpiapaba ií .
CIBÀLENA. feih, alazão, ti
4 I
Ca
Paulo,
S.
por
52
anos.
(7 Lavinl»
do
aimbé e Gondolera.
metroe
ts* PAREO _ 1.4O0
hosr. João Dametrip Caiía'»
Cr? 22.000,00 — A's W.O0
ne
Valdemiro
54 quilos.
fas;
Ka.
I."
Andrade
'IP
. üb
d cnampngiie
rimenlta. 52. Uil.a ..
56
i2 Rio Negro •.
3l-:1
lu
.
Ariel. 56. Rigonl
(3 MLJster X ..
0
Miciindra. 52. .\lacedo
5*1
0
(4 Hlptas
Bárbaro. 58. J. O. Silva ..
d-;
|5 -Eu ..
Ü
Moreno
58|5.
5(1
Lema.
(6 Bolão Dourado
o
»
52.
Salomão
Linda Dona.
o
. .
(7 Bourgo
Marasca- 50;48. Tlhoco
"Pácalaiú)
ãZ
(8 Calita ,
Não correram:
3 I'
sa
Carinho.
(9 Flim ..
30
(10 Vitacin
Ganho por: 3,4 de coru> do
3.° ao 3.°: 1 corpo.
(11 Jugo .
l.u*.
Rateios; Cr? 86.00 em
(12
.
Jaci
dupla (24) Cr? 41.00; plactó" 4 IIlciienUa
18.00;
..
Ur?
Jaez
Cibaleua
(13
(14 rtajassé
Cr? 15.00 e Anel Cr$ 14.00
1.400 me» roa
PAREO S"
Tempo: 100".
H,30 hoA"»
Cr? 28.000,00
..
Cr$
apostas:
das
Total
rdi>:
Ks.
995.160.00.
SC
(1 Maracsju"
C.iadü.*: E. & A. Aasuhçí-O
t !
Trataaor; Reauzuio de Frei.
«

4." CARREIRA

694

I

Aviador

Lady
Falr
..
..
|4 Noiva
(5 Plrex..
..

Ks

j—1

("

"o

'3

S.r'
ho-

14,00

Místico

Pervenche
(I
|M Intervlew
(2 Formigri

m

..

3—3 Ibera

(G

3-> PARKU - 1.000 metros
•40.1)00,00 —
14.30
As
Cl*$
ran:

ESPERADO, NIMROD VENCEU
COMO ERA "JOCKEY
CLUB ARGENTINO"
0 PRÊMIO

691

de Domingo

73 Inscrições no Programa

nl

Canter 58 — °«iiiche B0 —
tvlontecristo 52 — Saladito 5a
Tric Trac 54 — Oroazul 52
Mac Arthur 52 — Unvjris.
tico 52 c Chavrette 50,.
5.o PAREO — 1.600 metros

B1

Bfsprrl,
.,
Rc:-->1 K'»s
0'o''T!

45

..

í" Itororó
4

«a

P-pUo
.
..
B-r-e-non ,.

I

teste
Ron« Kon*

,.

..

._

(¦*.

.... V» ..

«!•

.,

51
B2

Vitoria de Cruz Montieí Sobre Penny Post
Por diferença de cabeça, o
cavalo Cruz Montie] venceu
f G. P. "Carlos Pellegnni".
disputado domingo ultimo no
Hipodromo
de
San
Isidro.
Argentina, derrotancio o piande favorito Penny Post.
Cruz
Montiel,
que atuou
surpreendentemente, (oi dirigido por A. Quinteros.
Nogoyá
foi
tercfiro e o
"crack" uruguaio
Lu-^irc arrematou penuUimo.
Penny Post, segundo colocado, bateu o record ern poules vendidas para um só anlmal, de vez que denos.iiiirám
em suas patas 1.241 613 bo\et06.

Antonico 55
Cyprefte 55 e
.7.° PAREO
mio -Quini',!;
2.000 metros

— Jeruqui 55
Lampo 55.
-• Grnnde Pre.
de Nnv-mbro" —
— C S 180 000 00

Animais de qualquer
Ir. *>r.i,,.
... pornnf-ra
—
país — Písos eap:clais
- Sg;u 58 ••- Espantoso 52 OrS 35 OOO.OO - Melian.e 5G
1.800 metros — Prêmios: Cr3 :
—
híbwi
Corretor 56 — lrish Star Loopnig 6 — Luía Luía 55 —
1 ?(\í\ m*+r03
.
Cr$
9.000.00
e
30.000.00; CrÇ
nr$
hora
A'S 16,10
f(5 _ pracínha 50 — Maço 52 L-stp 57 — Jabuti -3 — Lo.
4.500.00.
(Betting):
«. • Mouro 58 — .Is carandá- rer.ta 56 e Nacar 52.
"TTLARION. masc. casta.
87' PAREO • 1 .300 .iietrbs —
íV-ísú 56 e Bozambo 56.
ünllpé
ü'
(1
Srll
F'11
nho. 4 anos. por
- 1.000 retiros CrS 40 00'VOO - Searface 55 —
1 I
6.u
PAREO
e Hilariria* do sr. aurl.
.. *?
(2 Hcraeles
CrS 40.000.00 — Fogo Bsíf
rrres st:vt.l 55 — Crato 55 —
57
Salgado.
co
quilos.
S5 — Nagl 55 — Vice R*Jy 55 Iljllho 55 Reuno 55 - Fu.
..
..
..
..
"S8
H'snano
..
í*.°
75"
.....
Francisco Irigoyen
Chefe
—
—
..
.,
..
54
55
55
lano
55
..
..
Nadlr
e
El
Mivllla
Campe-idor
55.
t
14
Malandro. 52. Ribas .;¦>..;. 2.«
.. .. .. 52 Charão 55 — Cherife 55 — Bur.
i
f» Pleaoa
Pareôs das B;ttiniís: Sexto,
Rigoni ...... 3."
Calouro. 60.*Domín*30£
gos 55 — 15! Toro 55 — Don Settoo 4 Oitavo.
0
.s......
li ií-íti-ve
téstefe 33.

cci_

MAMO
^¦mm*¦¦¦—
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Ao povo os nossos agradecimentos pela preferencia
que nos tem dado e continuará a dar sempre, pela forma que negociamos
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Este banquete qu© to# ofereço,
Eu espere que cada u_n cumpre* o seu dever
Bel**er, bèbér... todos bebem
Mas são poucos aqueles que sabem beber.

\

ESTES VERSOS FORAM FEITOS DEBAIXO DA PONTE DOS MARINHEIROS PELO POETA ZELES TEJ.LES FELIX DE MEIRELLES

Já estou vendo e com triste*!-.
Cérebros fracos e amolecidui
CoitadosI A idade avança
São cérebros rnulambos e carcomidos

JVATAL DE 1949
Já
exposição em nossos armazéns, colossal sorUmento de brinquedo, e artigos
para presépes e arvores do NATAL. Os preços ¦ Os nrecos I
M o diabo
Ti v»ri a burro. Grande exposição de louças, aluminios e artigos
Ale
para presente. MATHIAS E VIRGULINA cá vos esp-ram para vitíPl
osculo mas nao se esqueçam de trazer o vosso mimoso baú com vossas economias ao vosso velho macumbeiro
MatWa«

CASA MATHIAS
AVEMDA MARECHAL FLORMA1SO, 106 u 110
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Diário Carioca

A tiquitativa dOà listados Unido.
do Brasil opera era todas as
modalidades de c-eguros de rida
ha cincfuento ano*

L

.4 -£quifafiva e a auica que pro
I orciona soríeios mensais err.
dinheiro aos seus segurados

N.° 6.554

RIO DE JANEIRO, TERçA-FEIRA. 8 DE NOVEMBRO DE 1949

ANO XXII

0
HOTELEIRO
0
COMÉRCIO
PEDIRÁ HOJE
AUMENTO DE PREÇO DA MÉDIA E_DO_ÇAFE
.. ' '
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UJM CRUZEIRO E CINQÜENTA
-^i ¦SU
CENTAVOS RESPECTIVAMENTE
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Ü dr. Odilon ilaul Alves no companíita da esposo

BOAS PERSPECTIVAS DA
MEDICINA NO BRASIL
<?
Règíeijscu pel0 linèr lta.ian.
"Ana C" o
Odilon
médico
Raul Alves, oue representou «.•'
Brasil i.'..i dois •:ongres_<os d•\-edic.na iir* èm Atlantic City. ;
ras feistacips Unidos, e o outro !
iI
era Londres.
Afirmou o sr. Odilon Mvé»,
.me. peiss obsepvatfjoes
que
U».. a medicina brasileira W¦ eJéi-se a doa maiores centros
O facultativo mlHo mundo.
-i<!-ro, oue visitou também
a
"íi atacou
ser considerável o
França, Itália Suíçí" * Autrtria,
bfaéãliio cie reconstrução. Kn*
Viena — daclsrou - trabállia•_ dia e noite, c"e\e)-c'o'. &pi\.
tro em breve, t*irz\r unwi no.
ve cidade".
Outro médico ro* viajou no
"Ana C" o ar. •Üàrvalh,- Par-"-iras,
Serviço»
diretor dos
Médico» de SSo Paulo. ?ea.ir..
res para o Rio * cerca de 800
tr<* oa ri.ais adiantados.' e*o
nitmdb em matéria de Saude
Pública.

Carne do Brasil
Para Portugal
LTSBOA, Y ÇU. P.) — Uma
delegação inte-rrada p<*los
srs. Antônio Alves Mosteiro
e Manuel Ferreira Geraldes
irá ao Brasil, por via aérea,
a íim de inspecionar uma
partida de 600 toneladas de
cerne congeladí adquirida
no Rio Grande do Sul pelo
governo português.

Os proprietários de bares,
restaurantes, ho-eia. casa* ccafé • fi-müare» d^sta c.api"ul
solicitarão hoje o aumeu-o cie.
preço da med-a e do cafezlnha
para Cr$ X,00 e 0,30, respecti\'amente.
Para «ase fim. comparecera
i, Comisoáo de Preços do Dis.
trito Federal a diretoria do
Sindicato do Comercio Hoteleiro do Rio de Janeiro, acompanliad» de uma, comissão espe.
ciai. designada pela classe pa.
ra-tratar do assunto.
REAJUSTAMENTO OU AJUDA DO GOVERNO
] A decisão de pleitear o rea-

|

Fornece o Negro Desajustado a Maior
Reserva de Criminosos do D. Federal
ao Crime é a Instrução
Km Um Pais dc Analfabetos o Meio Mais Eficiente de Repressão No Aumento Do- Cnmos
-A Raça, a Religião c aS Superati-ões Sã» Fatores Quo Influem
- Deelara-oes do Ju.a Pres._ O s5W.acio_ali.mo da imprensa - O Tribunal do Júri
dente do Tribunal do Júri, Faustino Nascimento

Prosseguindo - serie de reportagens que vimos fazendo
em torno do propalado aumento da criminalidade, apresentamos-.taoje à apreciação de nossoe leitores a opinião do dr.
que nos
T-avistli-o Nascimento,,"ser
o exdeclarou Inicialmente
t-aoriünarlo aumento da criminalidatíe no Distrito Federal,
nestes últimos tempos, um fato
notório, que dispensa dados
aritméticos.*"
FATOS SOCIAIS
— "O assunto é vasto e complexo — prossegue o dr. Faustino —¦ e não pode ser desenvolvido'coro • necessária precisão num* rápida palestra de
jornaL E' rnatéris para livros e
requer conhecimentos especiaLi-ados assim do crlminalista
como do antropólogo e do
sociólogo, pois as causas da
criminalidade, em todos os tempos e em todos os paises, estiveram sempre sujeitas
a duas ordens de fatores:
os sociais e os individuais. Para
conhecê-las e apreciá-las, com
absoluto rigor científico, indis.pensavel se faz, porém, a exis-

______B______. \wÊxÊÊg?$- -ís- * J *&£]í "¦¦

não conseguirão as autoridades
o seu intento, em virtude do sr.
Costa Neto ter requerido, se-rundo nos informaram, uma ordem de "habeas-corpus" preventlvò.
PRESOS VÁRIOS COMUNISTAS
Transcorrendo, ontem, o 32.°
aniversário da "Revolução Sovietica", e tendo o governo russo decretado feriado nacional,
elementos comunistas deixaram
de comparecer ao trabalho, no
dia de ontem, para se entregavem à realização de comícios
relâmpagos e colocação de cartazes de propaganda vermelha,
em diversos pontos da cidade,
principalmente na zona suburbana.
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(_. juiz j-'aitò'tino /Voscimento dando sua entretHíta
tencla de dados estatísticos se- ria aos menores abandona-ruros. o que. infelizmente, fal- dos.'
OUTROS FATORES
tam inteiramente entre nós. En"Muitos outros fatores
da
crimisociais
causas
tre as
apreciados pelos sotêm
sido
deo
nalidade, poderíamos citar
sajustamento econômico e so- ciólogos, tais como o clima, a
ciai, a falta de instrução e so- época do ano, a profissão, a
bretudo de educação, o exódo superstição, a religião e a
rural, o al.oolismo, a prosti- raça.
Quanto às causas inclivituiçãó, o jogo, a vadiagem e a
muitas delas se confunduais,
assistenfalta de conveniente
dem com as sociais, como, por

AINDA NAO FOI LOCALIZAD O O BACHAREL COSTA NETO

Desde sábado à noite, turmas
do setor trabalhista da Divisão
de Polícia Politica e Social, se
empenham na capt-.ira do dr.
Costa Neto, desaparecido desde
os incidentes ocorridos sábado
último, no Municipal, por ocasião da solenidade de colação
de grau da turma de bacharéis
a que êle pertencia.
Segundo os policiais que reaiizarii as diligencias, há suspeita de que o jovem doutorando
esteja homisiado na residência
do prof. Laonidas de Rezende,
rnzão por que nâo o localizaram. até agora, como preten"liam.
REQUERBU "HABEASCORPUtí"
Desta feita, ao que parece,

Ce o entendimento que ter* hote cora o presidente da Comls.
«Ao de Preçoe do Distrito Teíeral o pre«id«nte do Comer«•lo Hoteleiro convocará a ciasaa para uma assembléia gerai,
onde se decidirá qual o cam<nho a seguir para a obtençilo
do aumento pleiteado.
A COMISSÃO
Alem da diretoria do SCH *
«eu presidente, sr.'Emílio Lourenço de Souza, trabalharão
ainda em favor da pretensão
dos hoteleiro» os sr_. Rogeris
Fer-eira, Américo Reis e Bolivar Bandeira, todos varejista-,
ASSEMBLÉIA GERAL
Caso resulte contraproducen- no comercio do ramt-.

'ustamento do preço d» media
_ do cafezinho foi tomada ontem pela diretoria do SCH. «n
i-emilão conjunta com <"« memoros da comissão especial.
Nessa reunião, .evada a tM
u> na sede da aludida en-itiac!.
sindical, oa Interessado* deoi.
teram o problema »ob vários
aspectos, chegando á conclusão
de que obtém desta ves o rta-ustamento ou solicitarão provinencias ao governo no sentido
Oe garantir a subsistência do
comercio do ramo.

Presos Vários Comunistas

M t t »I fl

CASO INEXPLICÁVEL

ASSEMBLÉIA GERAL CASO FRACASSEM OS ENTENDIMENTOS DO SINDICATO INTERESSADO COM A C. C. P.

... II

2

O CRIME """

,Em conseqüência policiais da
D.P.P.S., que entraram em rigorosa prontidão, efetuaram a
prisão dos seguintes comunistas: Francisco Moreira da Silva, Edgar Ferreira Guimarães,
Antônio Francisco Torres, Edson Gonçalves Araújo, Elgar
Alvim e Galiene Velaniel.

K-"-=£*r_r2

de criminalidade no Rio, acho,
—¦ prossegue o juiz presidente
— como principal, o desajustamento provocado pelo constante êxodo das populações do
campo, que vêm superlotar as
favelas, e os cortiços, formando ,
grandes aglomerações em péquenos espaços, sem conforto,
sem higiene e na maior promiscuidade.
Geralmente aventureiros e
poucos amigos do trabalho, tais
desajustados nômades procuram a cidade como meio mais
fácil de exercer atividades ilicitas e com maior possibilidade
de escapar è perseguição da justiça. Trazendo já os seus freios
inibitórios bastante afrouxados,
cedem facilmente diante da pri(Conclui

na 8l

pag.)

Rememorando, em ampla
reportagem, o» casos policial»
misterioso» ou aquele* a re»peito doe qual» a Policia nenhuma explicação plausível
apresentou, o» noaao» colega,
do "Dlarlo da Noite" trouxeram novamente à baila o fato
que teve lugar em 5 de Julho
último, cerca de melo-dla, em
um terreno baldio da estrada
Marechal
Rangel, em Var
Lobo.
AM, Jogando uma partida
de futebol na posição de
"goal-keeper", encontrava-se
o jovem de 15 ano» Vandir
estudante,
Soares
Martins,
que, no momento em que •<¦
preparava para defender um
"comer"
que Ia ser batido
pela esquerda, caiu ao solo.
Apresentando um ferimento
na cabeça, do lado direito, fo'
transportado para o Hospital
Getulio Vargas, onde velo a
falecer hora» depois.
Chamado ao local, o p»rlto
criminal de plantão, asm sr>trar em qualquer Invertlgaçáo, sem se preocupar em ver
a vitima, que ainda se «ehav*
naquele
nosocomlo, sem se
firmar em qualquer elemento
de segura convicção, nio teve
duvida em assegurar verbalmente a autoridade policia!
que se tratava de um mere
acidente. Segundo ele, ¦ vltlma, ao cair, batera eom • eabeca contra uma- pedra que
encontrara no ponto da qu»
da com um» mancha d» sangue.
Horas depois, proeedld» *
necropsla. soube-se da verdade: o legista atestara come
"causa mortis" ferimento penetrante na cavidade eranlana, por projétil de arma ée
fogo, alojado no occlpital. Estava, assim, confirmado urrcrime culposo ou doloso
Não tendo a vltim» podlde
articular qualquer palavra •
não havendo nenhuma prova

testemunhai do evento, o e«clareelmento ficaria na dependência exclusiva da oericia, a qual daria, então, à autoridade as diretiva» Indlspensavel» fl bo» marcha daa
Investigações.
O elemento nevrálgico ••ria a determinação do pontt*
de partida do tiro, o que <¦»dundarla em localizar o atirador.
Multo embora aoubesM ou»
o calibre do projétil assacaino era 22, que a arma utlllcada só podia ser uma pistola
"Winchester",
ou
earablna
apesar d» conhecer a altura
da vitima, sua posição n->
momento em cue foi ¦Icfln*
cada • outro» fatores Impor"
tante», como carga de projeçáo, direção do vento e «ua
velocidade,.o perito criminal
nfto soube determinar a trs*
Jetorl» do tiro, o que prova
desconheci'
•eu
completo
mente de balística.
E somente pela falta d» um
•lemento técnico seguro, pela
deficiência de um exam» de
local, permanece «té hol« em
completo mistério um crime.
A» censura» cabível» no
caso não devem ser dirigida»
fts autoridade» do 24.° distrlto policial nem tampouco «o
pessoal d» Seçfto de InvestigáçSe» Criminal». O mistério
permanece exe!uslyan-ente
por culpado perito criminal,
nue, sem ter conhecimentos
de medicina legal, pois não *
medico ou bacharel em direi
to, faslc exame» de local» de
erlm-t.
Que pena eofreu elef Atsenas foi transferido para o s«r
viço de exame» de arrombamentos, com
grande alegria
doa ladríe» • arrombadore».
Quanto ft sua responsabllldade funcional, nada feito.
Continua, apesar da dlspllcenganhando «eli
cia revelada,
mil cruzeiro» mensal».

Impedido de Desembarcar no
Francês
Sacerdote
Um
Rio
-«.
Em Missão do Vaticano^De.
P.ss_i_ o- Papeis Em OrdemAm«nca;do

WÊ'M^«0v*™ Percorrer Varios Paises,,da
tes Para

o Brasil
tária degeneradora. Cumpre ei
tar também, como fatores indifrancês
O nonte do padre
viduais importantes na causaNSo **"*"* autorização pa"*»
tripulantes,
de
na
lista
contava
a.hereditariedafrancês
ção de crimes,
desembarcar o padre
de, ausência de instrução e de Georges Rochcau. que chegou pelo que <- mf-tno náo pod'a
A
"General W. O. ser considerado imigrante.
educação, as doenças mentais, ontem pelo
aie
o
inferiores
complexos
os
tifang-itt". Ainda pelo mesmo SiirafiiSííSí
coolismo.
transporte d« guerra da arma- Sí::.&:'#:í^
fia norte-americana chegaram
CAUSAS DO AUMENTO
B25 imigrantes europeus, seleNO RIO
MiUt.ii»
— Embora diversas sejam as cionados pela Missão
causas do aumento inconteste Brasileira.

mmÊmumm' m§
¦:-.-:':V>'.S::;'í:

Últimas Demarches Para o
Dissídio Dos Comerciários

— ExaMarcada Para Depois de Amanh ã a Instauração do —Feito
Mantêm-se
minarão Hoje a Redação Final da Petição Inicial
Intransigentes Pelo Aumento de 60 %

do dia 22 de
A diretoria e o Conselho F's. aiârlos só a encaminharão ao começar a partir
setembro ultimo.
.ai do Sindicato dos Empre. Tribunal Regional do Trabalh-i
SINDICALIZADOS OU NAO
(jados do Comércio do Rio ds uepois de amanha, pois é do
Tal como das víses antcrlo.
Janeiro rsunlr.se.ão â noite d. Interesse cio* diretores do S. E.
* I
Z.aje. a fira de tomar conhe. C. -^e os seuE associados to. res. o- suscitantes plelteam
a.
todos
do
extensão
aumento
do
inteiro
conhecimento
ruemi
i--.i_-.ento dos termos da petiçà.i
os comerciários. independente
redigida pelo seu advogado. <-o »eu teor.
Até ontem nâo se havia feito da sua filiação à entidade sin.
licitando a absrtura do dissi
-lio coletivo- para o aumento dii t- menor alteração nos tarmos dical.
T_.-mbra.se que dos 120 mü
gerais da proposta dos comer.
| -alário da classe.
no cran-rcário do
DAP.ÃO ENTRADA D5POIS clá,rl-ts. para o aum-nto. Oon. empregados
(nalculo estl.
Federal
Distrito
ri.
mantida
a
cendo
tinuava
AMANHA
S. E. C.)
Muito embora se resolva o vmdlcaçSo de 60 por cento so. mativo do próprio
~r.il
ao
30 apenas 25
em
ordenados
pertencem
vig.ntes
t-re
da
final
de
r-daçAo
groblsma
sindicato.
do
a
quadro
agosto
de
passado,
próximo
p tiç&o ainda hoje. os comer.
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Sm -825 Imigran

Sul. inclusivft o Brasil, onde dever* permanecer vários meses.
Ao que apuramos deverão .*er
feitas •'demarches" no sentido
ae resolver s situação lrreeular
do padre francês
AGRICULTORES E TECKICOS
Òs 825 Imigrantes què chegaraift Antém â Guanabara são de
nacionalidade polonesa, li tuan...
_en*"o
ncraniana e iugoslava,
lecnlcci.
agricultores (707o) e
-30%).
MORREU UMA CRTANÇ-.
Durante a viagem faleceu <"
natais novo de todrs os -migra-'*tes, contando
apenas 9 nif.se*
de idade. Tratava-se de Iwa.
Nasari. filho da Dmytrio e Marle Nasari. natura] de Seedorí,
que f<*i vitimado por Uma pneumnn.a.

Quem Não Anuncia
Se Esconde
O padre Georges Rochcan
situação foi considerada estr_nha pelas autoridades marlfclmas pelo que não podiam, autorizar o des~mbarque.
O padre George Rochcau de.
clarou & n°ssa repcrtagsm q''«e« encontra em missão re-ls'osá
ao Vaticano, dev~ndo percorrer
*"»
alguns países da Amc-ica
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T1MBAUBA DA
SILVA
ADVOGADO

Criminal, cível
perícias
OUVIDOR 139, 2" Sala 25
TEL. 42-8963
Diariamente das i. às 1-1
horas

