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Vargas Concretiza Sua Candidatura,
Largando o P. S. D. à Própria Sorte

if $

Provoca

Enorme Cansaço
J. E. DE MACEDO SOARES

Obâervêm os leitores dois
fatos realmente salientes no
confuso e enevoado panorama
da politica nacional. A rapazia-
da estudantil move, ha tempos,
campanha.em favor da cândida-
tura do -sr. Eduardo Gomes.
Anteontem reuniu-se o Conse-
lho Nacional da UDTí e, como se
esperava, debaixo de vasta pú-
blicidade, decidiu apontar ao
partido o nome do seu candidato
natural. .Pois tudo isso não ai-
terou os hábitos modestos do
brigadeiro, que não julgou ne-
cessario sacrificar, o seu passeio

a ps quotidiano, para esperar a comunicação oficial
dos seus correligionários. Por outro lado, náo é me-
nor a displicência meio irônica do sr. Ovidio de .Abreu.
Até hoje não perdeu um minuto de sono pensando em
grandezas futuras, continuando firme a despachar os
papeis da rotina bancária. Què significa, realmente,
essa relativa indiferença de dois homens, de indiscuti-
vel educação civica, dois homens igualmente dignos,
patriotas è com o senso de sujis responsabilidades po-
iiticas? "Significa,, oju,.pelo menos, descobre, o enorme
cansaço riaciohãí diante da sujeira que se vai acümu-
lando em torno da magna questão do provimento d<*>
governo da República, num perjodo decisivo de seus
destinos.

De. fato, não pode ser maior a mesquinharia, a
ganância, a kviandade com que estão procedendo os
politicos profissionais, embezerrados na fúria de ma-
nipular candidatos para se inculcarem os fautores <?
donos do futuro presidente. O Ademar definiu ha
dias o "majoritário" como "um partido que vive num
plano inconsciente e voluntariamente aflito''. Conve-
nhamos que. em meio de tanta asneira, o Gostonão dis-
se, afinal, algo acertado. Cada cabo de esquadra do"majoritário" é um candidato esperançoso, unicamen-
te preocupado em jogar bombas lacrimejantes p?.ra
todos os lados, a fim de que seus correligionários não
cessem de chorar.

Um homem sensato, no trivial da vida. não en-
tregaria á um burrinho como o comandante Pe''xot'-
nho a mais humilde função de amanuens». Pois n
doutor Cirilo não vacilou em confiar ao genro do ve-
lho Vargas a tarefa politica essencialmente diíic:'] d-*
interpretar o tartufo de São Eorja. Que se poderiaesperar das atividades do comandante, senão a rdi-
cuia e vergonhosa situação em que meteu o PSD. dan-
do por feita e acabada a caoitulação do velho, que.na verdade, está. hoje mais do que nunc*;, aces<*> atrá5
da mirifica possibilidacb de uma recuperação do po-der, com todas as suas inumeráveis vantagens, lucro?
e benesses?

Ontem, o doutor Salgado focou em quatro dos-
rrentidos as e\-c:tações e precipitações do Peixolinho,
do Benedito e do doutor Georgino Avelino. Afinal,
tudo indica que o Vargas será mesmo o que nunca dei-,
xou de ser. isto é, candidato de quatro costados. En-
tão, onde irão parar as alianças psssedistr^-ov.eremis-tas. fazendo ninho no ouvido do sr.-general Dutra, pa-ra o amaciar no intento de arular o 29 cte Outubro?
Ss os amigos do presidente da Reoúbliea são esses que.para ei acomodarem no borralho, pre*-»a"*av&rr* suaodiosa humilhação na volta Munfal do Vargas — queferiam seus inir-"''gos no escabeche do ódio e esfaima-dos de vin-jança? \ .

Por toda essa porcaria, essa parialhice. §r,sà faltaàf sentido patriótico nas intriga**1 dos cortesáos pala-cianos é que a própria dignidade da primeira ma*»'s-t:\-ttura da República vai r^v-guando, a ponto de de-?.ntere:s?r cs próprios cr.ndidatos. por mais Dlausiveis
que se:?m suas candidaturas. O publico segue essanesma linha d.-* desencanto e enfaramento. O paísesta vencido p»lò enjôo. Jà ha muita gente p-*eferin-e 3 què nã •> h--a governo nenhum, contanto que não sefnle mais na borrr.cheira das candidaturas.
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BRIGADEIROACEITOU 0
SUA ESCOLHA PELA XJDN

Mas Ainda Se Admite a Possibilüade de Um Entendimento — In-
definido Ainda o PR — Danton Coelho Trouxe a Palavra de Getulio

e Uma Carta Secreta Desíe Para Salgado
£ .De volta ds lt", ò'!-'egeü ontem a e?ta capital o sr. Danton

Ccrlhorye fez ?% seguintes deslaranões:
— ;A 

"crndjdattira do. ar. Getulio Vargas ia eíndldatur.i
natural do partido. O PTB só tem uni candidato, o ir. GetuUo
Vargas, çue. será obriqado a acnltar o lançamento do seu nome
pelos traba"i!3tr3 ds todo o país. i

CARTA FORA DO BARALHO

GENEBRA, Suíça — Uma recente fotografia do Rei Leo-
poldo III, dos belgas (à direita) ap lado de.seu filho, o prin-clps Baudoln, de 19 anos. A foto foi tirada no Jardim da"vila" ora ocupada pe'"» Soberano,' o qual anunciou sua dis-
posição de transferir para o prlnplpe parte de seus direitos ao
trono, caso b Parlamento o chame. (Foto UP — AC ME, O. C.— Via aérea).

O sr. Danto-i Coelho ünhá
sido o 'emissário que. Irá dias.
íoi enviado t.o governadorAd?mar ds,, Barros, e. d? São
Paulo, pivtiu para o R'.o Gran-
de do Sul, a fim do tra?.er a
pplr.vra definitiva do sr. Ge-
túlio Vargas sòbr» a crididr.-
turá pessídista do sr. Ovidio
dè Abreu. '..

Ciam oi de

"SÃO PAULO'7
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DIRETORES:
Dr. Erasmo Teixeira de Assunção
Pr. Josô Maria Whitaker
Dr. J. C. de Masedo Soares.

Aprova o Senado a Condecoração "Post-Mor-
tem" Dos Aviadores Mortos ^~ Discutida a

Possibilidade de Conflito Armado
WASHINGTON, 19 (U..P.)'— O Senado votou unanime-

mente pela condecoração póstuma dos der aviadores quesegundo acusação constante em protesto de* Estados Unidos
à Rússia foram derrubados por aparelhos ds caca russos
quando voavam sobre o Baltico em avião desermado,

A INDIGNAÇÃO NO SENADO
O i-énador democrata, Sco':t

Lucas apresentou a moças sem
prfvia nota lendo sido suspe.i-
sa a pauta do Congresso para.debate e aprovação da propôs-ta.- Um porta-voz do Depar-
lamento de Estado qualificou co"mais que desprezível" a mani-
fescação da regista "Novos Tem-
pos" de que 'o'imperialismo nor-
..e-emericano provocou o Inci-
dente.

Ao apresentar sua propostaLucas declarou: "Nâo podemosdevolver a vida a esses valeu-
tes derrubado» em seu avião,
mas façamos os nossos votos
advertirem o Kremlin qué no
Senado apoiamos esses honiens
que deram suai- vidas por sua
pátria".

Ao denunciai a Tlússia, -Luc-d>
acrescentou: "Esta ação barbi-
ra de implacável força resida
pelo governo de Moscou sacudiu
a todos os seres decentes do
mundo. Esta ação criminosa
da União Soviética é uma ad-
vertència a todo o mundo livre
de que. chegou o momento de
colocar os interesses de nossu
pais acima de qualquer vanta-
gem partidárir-".

A proposta precisa de apro-
vaçâo da Câmara e de promul-
gaçáo presidencial para ser
convertida em lei'.

A aprovação da proposta dt
Lucas é a culminaçào de uma
sério de violentos protestoscontra a Rússia. Apenas os se-
nadores Harr/ 1\ Cain, do Cor-
po de Paraquedistas (durante a
guerra) insistiu em que se o'd-
serve "alguma mesura" no tex-
to da resofução.

Disse Cain que secundava a
proposta, mas que o Oeparta-
mento de Estado nâo havia ofe-
recido detalhes exatos do inci-
dente. * Lucas respondeu quese pretendia "fazer essa espá-
cie de defesa em favor da União
Soviética. tinha o privilégio de
fazê-la", áo que respondeu Cain
que não se tratava de defen-
der á Rússia -* sim. que deseja-
va "houvesse cautela em torno
de um incidente que poderia
provocar guerra que destruiria
toda a humanidade".

Cairi inquiriu a Lucas ce ha-
via' sid0 comprovado qtie os
russos efetivamente derrubaram
o avião e se na realidade o in-
eidente ocorreu sobre o Bálti-
co. Então Luca- respondeu, di-
zendo que se baseava em de-
clarações do Departamento de
Estado e que na-> podia ofere-
cer maiores detalhes.

Os senadores republicano'¦tt"a*-ns Mor?-? e Karl Mundt
òedarãrr-m que Piperam dos
Estados Unidos o esgotamento

^WBBP ammm WmW
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ds todos, os meios de protestocontra a Rú,-"sia.-inclu,:j-ve atra*
vés das Nações Unidas. O re-
oubilcano Kenheth Wlierry
prometeu segundar a rerolução
de.Lucas, mas contradisse a re-'erencía deste à ÇóÜtíòa bipr--
f.e. alecando qiie a carência
desta está causaiido dificulda-
aes.

As pslavrts scima tratiscrt-
tí<3 tio srí Dentou Corlho mais
s?rviram para iüstiflcar o co-
m?ntário "daquele, procer do
PSD. qus ontem nos d-jclarou
na- Câmara dos Deputrâo.-::— A candidatura; Ovidio de
Abreu já ,c carta fora do bu-
ralho. ':'¦'•'
CARTA SECRETA BI JOGO

SECRETO' DE GETULIO
Q sr. Dahton Coalho traz pa--a-o' senador Salgado Filho'

ur.ia' carta s?creta do sr. Gstiu
lio .Vargas;..Nada poda ssr apu-
radò com,F"!rt-'r,a sòbrè ,ós, ter-
mos d-jsra.-baftá. Alguns r.dmí-
Üam -a-, hipótese .d? qt*-» o ex-
d.ilador ..procurasse esclarecer,
bsm. o sr. Salgado.Filhol'a'pro-

ipósito dc sua última missão ao
retiro dé Itu.

D? fato, j-fyélá-se egora queo sr. Salgado Filho, depois de
entender-se ' eom o presidsnteDutra. che|ou a Itu com a cha-
pa QvídiptSeJaadp; O sr. Ge-
túlio Vargçs n|o gostou, mas.
diante do pró-arlo interessado,
preferiu responder que podi-n'a auoier: o sr. Ovjdio de
Abreu. deg-J-* qué p ar. Ade-

\WWwa -\--<* \
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''-,' 8algado Filho
mar 

"di:- 
Bai-for' tainbéiTÍ '•' esllv

veás?. )dte acordos
.Est?v/atb;>--plicajt. a,: .razlo

p"ela qual corria, corri -toda se-
gurança, desde segunda-feira
passada, que o "solitário de
Itu" apoiaria o candidato mi-
neiro. Atíontèè?' poréhi que,depois de' conversar com o sr.
Salgado Filho, o sr. Getulio
Vargas mandou ura emissário
especial eo sr. Ademar de Ba--
ros para oue o ?overnador nau-
lista ficasse avisado c não cain-

. (Conclui na 8." pag.)

Volta a Russiaa Exigir
írôle Dos Dardaneíoso

Acusando a Turquia c a Grécia de Submissão Militar Aos EE. UU.

Retirado o
Apoio Russo
naO.N.Ü.

K Internacionalização
c!e Jerusalém

LAICE 8UCCESS, 19 tU. P.)
— A Russla retirou inopinads-
mente seu apoio eo plano da
ONU de converter toda a cida-
de ds Jerusalém em zona Inter-
nscion-l. administrada pela or-
ganlzaçSs mundial, segundo o
acordo concluído em Genebra,
contra as obJeç!es de Israel, por
?3 votos contra H, abitendo-se
tanto os EF*. UU. como a In-
glaterra, que freqüentemente
disputam entre si a propósito
de Israel.

EM CARTA
A retirada do ipolo russo es-

ti contida em carta do delega-
do soviético. Jecob Malik, di-
rigida eo secretario g?ral da
ONU. Trygvie Lie, a qual di-
zia, em parte: "Tornou-se pa-
tents agora que a resolução da
Assembléia não satisfaz nem a
população árabe nem a judia
de Israel ou da Palestina co-
mo um todo. Nessas circuns-
tancias. o governo da tiRSS nâo
considera possível continuar
apoiando o menciona-iò açor-

(C-inelul na £.' plg )

roscou. 19 ÍU. P.l — A
Rilsrla. rr-atou rua histórica
campanha polo livre a:es:o ao
Msr Ní-j;-8, com novo pedidods revisai d->s rontrolss dos
Oardanelof. O orgfo c'o Minls-
tério da Marinha da Guerra,"Esqucdra Vermelha" disse quea convenção de Montreux. dan-
do o controle a Turquia, Jâ não
satisfaz os lntere;3es das poten-cias do Mir Pe-ire, pois "os
govemai-tís da Turnt'!a vende-
ram a lndspeno'ínc:a do seu

pr's ?os Impsrlallstas norte-
r.merl.-.-sr.o!", / .
SOB DOMÍNIO AMERICANO
Acre"c?nta'.*am "i:** numeroso.,

3rupe3 de 
' cqi-selheíroí" mUíta-

res e civis'' nórte-amercanoi
dispõen ap seu talante 'Ia
economia e da fprça -".rniadi
turcas e $s autoridad.*!» mili-
tares pngio-unericanaá, man-
dr-ii na C-íc.'.»."Hi incyssan ten provorr ;5-.";
ao lorj'-3 d»s fro.iteiraí preço-
búlgara e g.-ego-albanesa. A

traidora c-.mârilha de Tlt^tái,
da Iugoslávia é vçrdaàeita
l-?.cs.::-i dos r-gio-rmerícano-:.
Tudi isso n?i cbrlga a rst-1
vigilantes, tna1^ do que nunc-i,
p?ra reforçar a defesa d? r.o-
srs cost?.?. elevar a quàüdaíe
de norra p~epr>-?ção politica e
combate. O "Esquadra Ver-
rnelh.n" dedica lima pá-;'n)inteira A pug-n ri;-s-i pelo li-
vre acesso ao "'.Tar Negro.

Dis o Itu»' oi.'°, i-o^ S"*iTulf3
(Conclui na Z.* pêj.)
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Rio dc Janeiro. Quinta-Feira, .20 de Abril de 1950 DIÁRIO CARIOCA

r
DA BANCADA
DE IMPRENSA Os Faíos e Sua Regulação

Pelo cronista parlamentar do D. C.

Defenderia» aeu projete _• proteção a
companheira dè homem solteiro ou desquitado,
assegurandó-Jhe o direito a penslo, por aban-
dono, ou por morto do companheiro, ò ar.
Nelson Carneiro dividiu os adversários da pro-
posição em três categorias: "á dos que, como o
sr. Aristides Largura, gritam porque não ler
ram o projeto, a dos que, como o sr. Ataliba
Nogueira, gritam porque leram e não enten-
deram e a dos que, como ó monsenhor Arruda
Câmara, leram e entenderam 0 projeto, mas
gritam tanto que impedem que outros o leiam
e o entendam".

OS TEXTOS E ÒS FATOS

Preferimos admitir que, tanto o sr. A?Is-
tides Largura, quanto 0 sr. Ataliba Nogueira,
formem, com o sr. Arruda Câmara, na mesma
categoria dos barulhentos. O problema nãó é
dè loltura c Interpretação dos textos. Será uni
problema de inteligência, sim. mas não dós
textos, um problema de inteligência dós fatos
sociais e da influência que sobre os mesmos
posSa exercer um projeto como o sr. Nelson
Carneiro, se convertido em lei.

Monsenhor Arruda Câmara, o câsamentel-
ro sr. Ataliba Nogueira, o sr. Aristides Lar-
gura, o padre Medeiros Neto e outros, èn-
tendem que, aprovado o projeto, entrará em
crise o instituto do casamento, ameaçado pela
éonéorrênciá das uniões livres, eom amparo
e-onòmico e seguro contra o abandono. Assim,
14 se vai a familia. As. moças dirão: "Ora,
sempre temos a nossa garantiazinha... Vany-
bora!" E o galo cantará muitas vezes fora da
hora, o que, como se sabe e recordava, não
há muito' tempo, eerta marchinha, "é moça
solteira tjue vai dando o fora".

Neste ponto, e nâo propriamente no que
re refere à interpretação dos textos, é qu? a
incompreensão daqueles representantes nos
pe.rècè total. Temos como certo que, ao con-
trário do que se tem afirmado da tribuna da
Câmara, 6 direito á alimentos ou a montepio,
e pensão, meio-soldo, não compromete, jp.m-.ls
comprometerá ou porá em risco, virtude ai-

. guma. Haverá casos individuais em que as
considerações de ordem prática, suscetíveis de
enunciação em c'íras è etírõfts, influam decisi-
vãmente na eecolha de um destino. Esses _ casos,
porém, não passam de insignificante minoria,
devendo-se acrescentar eue, para quase todoj,
a pens?o eventual, por abandono, estaria muito
longe d* constituir argumento ponderável.

Este é ó erro fundamental ém que tini

incidido as criticas ao projeto «Jo sr. Nelson
Carneiro, que visa ao amparo de situaçoe» do
fato, efetivamente, injustas7e da maior tpeon-
venienela social, sem, de modo al-úm, traiu-
formar o abandono em situação invejável, do
ponto de vista econômico. Este erro é muito
mais da argumentação que dos argumenta-
dores. No fundo, sabem estes, perfeitamente,
que não há união extra-legal fundada na ex-
peçtativa dos alimentos eventuais, como não
há insegurança material — nem relativa ao pre-
sente, quanto mais relativa ao futuro — 

^que
consiga impedir aquelas uniões. Esses motivos
de ordem social sãó os que se alegam. Os ver-
dadeiros motivos determinantes do combate a
medida são diferentes.

-, DOIS DOMÍNIO»
Não se deseja que o Estado ofereça, em seu

sistema de ordenação jurídica, a mínima ga-
rantia a um estado de fato que a lei eanômea
prescreve e condena. E' só isto.'A aprovação
dó projeto do sr. Nelson Carneiro, Seria um
ato de. insubordinação da sociedade, pronta a
admitir-procedimentos judiciais e, portanto, a
colocar seu aparelhamento jurídico, a serviço
de pessoas que invoquem situações de fato re-
primidás pela ordem eanômea, sem direito de
cidade ém seus princípios: O clero deseja que
tai. ssituações inspirem, repugnância- e horror,.
Nãa devemos considerá-las com simpatia hu-
mana ou naturalidade, mas com fervorosa in-
dignação e repulsa.

Tal deve ser igualmente a reação do es-
tado. que não pode compadecer-se dos pecado-
res impenitente-, nem deve tomar cónhecirnen-
to dos fatos sociais, sem o "nihil obstat" epis-
copai. Contra e*se ponto de vista, que todo
o clero nacional tem sustentado neste deba-
te, defendemos, nestas colunas e sob a respon-
sabilidadé individual do seu redator, opin.ao -

diversa: a de que a lei do Estado cumpro re-
guiar os fatos sociais com3 se apresentam na
ordem social, ?em cogitar do que, a respeito,
disponham as religiões. Estas possuem san-
çõe3 próprias e erpeeífiea-, suficientes — supo-
mos — para determinar o comportamento dos
fieis.

O Estado, porém, resu'a a situação de to-
dos, os fieis e. o gentio. Submeti-los, a todos, e
por igual, à íei de um credo, nier.mo que seja
o da maioria, é oprimir as m!norla-, e"e têm
o incontestável direito a uma Icgislaça1* equà-
nime, em cue o social e ò religioso se conser-
vem separados — como, aliás, sempre ensinou
o Cristo, digamo-lo ainda umà vez.

SENADO

ELOGIO A AFONSO PENA JÚNIOR
Apontado Pelo Sr. Etelvino Lins Como Exemplo Vivo de Dignidade

— Outros Fatos da Sessão de Ontem

Augusto Dos Anjos
O ANIVERSÁRIO DA MORTE

DO POETA
Passa hoje mais um, ânlvarjá-

rio da morte de Augusto dos
Anjos o poeta de "Eu e ô'J-
iras .poesias".

Nascido no engenho Pau
d'Alho, na Paraíba, ali estudou
dedicando-se ao magistério,
tendo sido professor do Liceu
Paraibano, na antiga cidade de
Paraíba, hoje JoSo Pessoa. Mai"
tarde, por divergências com a
política local, mudou-se para o
Rió de Janeiro, onde conheceu
José de Oiticica, de quem íoi
grande amigo. '

Pouco depois dè sua chegada,
publicou o seu famoso livro"Eu 0 outras poesias", que o
marcaria como um poeta pes-
simistà, criador da chamada"poesia, cientifica^. Entre, as
poesias da siia fase lirica, é
conhecido aquele em que re-
corda o engenho Pau d'Alho.

Mudou-se mais tarde para
Minas, onde morreu.

Para O seu túmulo existe, no
Ministério da» Educação um,
projeto de mausoléu dó escul-
tor Alfredo Cescchiati.

1 i' — i ¦ —

Clube Dos Investiga-
dores de Policia

O Clube dos Investigadores
do Departamento Federal d-
Segurança Pública, entidade
recem-fundada, realizara •• no
próximo dia 20, ás 20 horas, no
Teatro Republica, uma Assem-
bléin Geral para aprovação do?
estatutos que irão reger a rio-
vel agremiação.

Volta a Rússia
(C-netuiio da '•' Ma >

anteriores essa aspiração foi
frustrada pela Truquiá. Ingl»-'
terra, França e Áustria, eom.
sua ajuda a Turquia. -*»«*-'
centa que as costas do Mar Ne-
gro foram povoadas, desde a
Antigüidade, por tribos d c
origem eslava. O mar era co-
nhec'do eamo "Mar Russo",
nos tempos d? antiga 3izan-
Cio.

Reíerlhdo-se * situação atual,
reeorda a nota russa 4 Tur-
cuia, de 28. íie setembro de
1946, que chamava! a atenção
para- o fato :d* que a costa
russa do Mar Negro abre a
porta ao' coração econômico
soviético. E diz: "A guerra de-
monstrou que a segurança d"-
quela costa depende conside-
ravelmente dô regime que pre-
valçcér nos Estreitos..' O* regi-
me que regula a passagem de
iavlosí fixado pela convenção

A CÂMARA

VISITOU O PALÁCIO TIRADENTES 0 CHAN-

CELÊR DO LÍBANO, SR. PHELIPPE TAKLA
Discursos Dós Srs; José Armando de Afonseca, Flores da Cunha e do Mi-
nistro dos Negócios Estrangeiros do País Amigo - Relações Com a Dita.
dura Franquista - Responde o Sr. Nelson Carneiro Aos Opositores de Um

Seu Projeto — Aprovado o Projeto Què Regula o Direito de Reunião -

A Campanha de Mr. Gillette Contra o Café.do Brasil
Visitou ontem a câmara dos

Deputados o ministro dos Ne-
gócios Estrangeiros do Líbano,
sr. Phelippe Takla, ora entre
nós como hóspede oficial.

Introduzido no recinto pela
comissão designada pelo sr. Ci-
rllo Júnior, o chanceler do
pais amigo tomou assento a
mesa ao lado do presidente,
que antes dé eonceder a pala-
vra ao sr.„.José Armando de
Afonseca, 

"disse breve alocuçao
saudando o ministro Phelippe,
Takla. I

Com a palavra o sr. José
Armando de Afonseca, o re-
presentante pessedista bandei-
rante em sua oração focalizou
os vários aspectos.das relações
de amizade entre o Libano e o
Brasil, em meio a considera-
ções felizes sobre a evolução
histórica daquele pais do, On-
ente Próximo e as manifesta-
ções artísticas è culturais d~
seu povo através dos tempos,
discorrendo*- também, sobre a
personalidade do sr. Phohppe
Takla. ressaltando o? episódios
marcantes de sua vida pu-
bliea. . .'-¦,,

Em seguida discursou o sr,
Flores da Cunha, cuja oração
foi um louvor à cooperação dos
libaneses ho progresso brasi-
leiro. ; ;Agradecendo rs homenagens
com que foi distn-guido no Pa-
láeio Tiradentes, discursou em
francês o ministro Phelippe
Takla.

Em seu. "speeeh".o ilustre
visitante aludiu aos velhos la-
eos de afeto, que unem sua pá-
tria ao Brasil, sintetizando, ao
mesmo passo, a política que
se traçou a República do Li-
bano de cooperação eom todas
as nações para a preservação
da paz mundial, objetivos per-
seguidos p?1o Brasil, como
acentuou, so mencionar os
acordos unilaterais firmados
entrs ambos os país-s e os
ajustes assentados nas assem-
bléias internacionais.

.-,,„- .,„,.„., ......  ..,.._. Ao concluir seu discurso,
de Montreaux, desde 19*6 que após os cumprimentos trocados

ficou deliberada a retida] dos
chefes de missões diplomáticas
na capital espanhola. , .

Segundo afirmou o atual em-
baixador brasileiro i™*° ^J?
governo de Franco, o voto bra-
íil-iro na ONU naquela o ca-
sião infringira as Instru.Ç^do
Itamarati, que seria contra
qualquer ato hostil à ditadu-
ra naquele pais peninsülar.

Por isso, estranhando o iaio,
o sr. Crepori Franco eneámi-
nhou à Mesa egust ficou da
tribuna um requerimento de
informações áo Executivcv. pa-
ra que o Ministério, do . Exte-
rior informe se o sr. Rubens
de Melo íoi punido. „

REBELIÃO DA U.D;N.
No ensejo o sr. Crepori Fran-

co falou, também, ^acerca da
resolução da U.D.N. lançar.-
do a candidatura dó tenente-
brigadeiro Eduardo Gomes, en-
tr* encômiosnos próeerés uds-
nistas, para. classificar o even-
to como uma rebelião da UDN
contra a "Copa e Cozinha^ do

OaSRe' NELSON CARNEIRO E
OS OPOSITORES DE SEU

PROJETO
Como anunciara, foi à tn-

buna o sr- Nelson Csmeiro pa-
râ responder ás objeções le-

Constituição e Justiça, falou o
sr. Afonso Arinos.

Como esclareceu de inicio o
representante mineiro, preten-
dia ele tão somente esclarecer
o plenário em tace do que se
observou no Sénádo quando,
no Monroe, proposição reíeren-
te ao assunto, também da »u-
toria do sr. João Mangabeira,
sofreu restrições da parte do
sr; Ivo de Aquino.

Feita a digressão em torns
dó incidente, ó sr. Afonso Ari-
no destacou à oportunidade do
referido projíto,. principalmen-
te neste instante, ao avizinhar-
se um» grande campanha elei-
toral.

Posto pela Mesa em votação.
por unanimidade foi o prole-
to João Mangabeira aprovado,
devendo hoje ser votada n su*
redação final, pára em seg.iidi
ser remetida ao Senado.

ANISTIA AOS ELEITORES
Foi támbem aprovado o pro-

j*to que concede ampla ani?.
tia aos eleitores faltosos, in-
cíu-Mve ái-ueles processados.
À CAMPANHA PE MB. GIL-

LETE CONTRA O CAFÉ
Ocupou-se o sr. José Candi-'do Ferraz dá campanha do su-

bcomité dó Senado estaduni.
dense, ehefiado pe^.ó senador

Ó sr. Etelvino Lins, no co-
meço dn seSsSO de ontem,, soli-
citou a transcrição nos.Anais,da;
telegrama tjue o sr. Afonso Pe-
na .lunior enviou ao governa-,
dor Milton- Campas, conslderari-,
t'o encerrada a tentativa eonci-
liatór' i de Minas Gerais em tor-
no de sua candidatura à Pre-
sldêncin da República, nas pró--;imas eleições, usando, das pró-
prits palavras do orador. Fri-
sou constituir o documento em
t'ue-t3ó exemplo vivo dè dignl-
dada. de elegância, renúncia e
de civismo, numa hora em que
eseasseiam, a òlhòs visto*, o.i
sentimentos dessa natureza na
vida politieq do país,

O DESAPEGO AS POSIÇÕES

Pro--ee;uindp. c"'*e 9 8r- Etcl"
vi no Lins:— Sugerindo seu nome como
de candidato de conciliação, na-
da perturbou o eminente brasi-
leiro. permaneceu no mesmo
estado de espírito, entre os li-
vròs, na sua imensa biblioteca,
voltado para as leituras predi-
letès. recebendo os rapazes da
imprensa e os políticos com a
Indiferença de uma superiorida-
do que encontra alicerces pro-
fundos t-o desapego as posições,
na sua vasta cultura, na experi-
fvicia da vida e no cónhecimen-
to dos homens.

NSo faltou, por certo, cn)em p
acú.iselhefse q procurar ou a vi-
üilr.jr políticos, a remover po«si-
veis obstáculos áo és:ito de rua
candidatura, como nüo há de ter
faltado, talve-z, quem lembrasse
a conveniône'n de sua ida ao
Paláeio do Catete pe.ra uma tro-
ea de idéias com o sr. Presi-
dente da República. Repelindo,
ronv a fidalgula e delicadeza de
rua palavra sensata, oualquer
insinuação em tal sentido, vi

do os .partidos já desfraldam
suas bandeiras de luta, é, na
realidade, 'dòcumehtofdigno de>
figurar nós Anais do Senado. 1
PROSSEGUE A VOTAÇÃO DA

REfORMA JUDICIARIA ,
O sr. Etelvino Lins foi o

único orador do expediente,
sendo, em seguida à sua paia-
vra, anunciada á Ordem do Dia,
e a continuação da votação das
emendas aos substitutivo ao
projeto dispondo sobre a Re-
forma Judiciária do Distrito
Federal. Ainda ontem, porém
não ficou a votação concluída,
em virtude di falta de número,
numa verificação de votação,
levada a efeito às 17 horas.
Houve debates sobre qua.-.ô to-
das as emendas votadas; dèba-
tes que í chegaram »¦ alterar
ânimos, tal como aconteceu com
o senador Artur Santos, relator
da^iatéria na Comissão de Jus-
tiça e Atilio Vivaaua, autor de
diversas das referidas emendas.
Mais agitador, porém, foram ps
debates em torno da n. 37, que
dispõe que os magistrados e
membros do ministério público
não terão direito a percenlat
gem e custas nas causas sujei-
tas ao reu pronunciamento, me-
diante despacho, julgamento ou i
parecer cobradas umas e ou- jtrás em selos federais. Dispõe!
ainda a emenda — e sob/e c=tp I
ponto de debate* foram. acirra-'
dos — que cxce.uam-re os atos
praticados fora da sala das au-'
dienciás em diligencias e a cujo'
respeito re observará o.vigen-1
te regimento de custas. j
MATÉRIA IMPRÓPRIA PARA 

'

UMA REFORMA JUDI- j
CIARIA ' . ,

O renador Artur Santos, com-
batc.tdo a emenda e pedindo
a sua rejeição, frisou que a ma-
teria concerne ao Regimento d-
Custas, rendo, consequentemen-

OUTRAS EMENDAS
Foi rejeitada . a' maioria

das emenda-ivpostas, eftt-. votação;
aprovaridd-sV menos" de 'dez, to-
das elas,'.porém,:;.de.menor, im-
portanêla> com *4tceÇ8ô7 da ei-
tada acima. 'Quando sé' votava
a que manda criar um cargo
isolado de operador dé Raio X,
padrão I, faltou número, inter-
rompendo-se a deliberação, sen-
do a sessão suspensa cm segui-
da.

clei::ou de satisfazer os interes-
:?i das potências do Mar Ne-
gro". T^í

Retirado o Apoio Rus-
soNa O. N. U.

(Conclusão da 1.' pig.)

do^-Aq* mesmo tempo, o go-
verno sovietieo-está certo de
queSa ONU nãò';-lpgr«rà a reso-
luçáò do problema de Jerusa-
lem, dè medo aceitável para as
seções tanto árabes quanto ju-
dias, da população -ia cidade.
Rogo-lhe què leve esta dec'a-
ração ro cònheclm°n'.o dos eè-
tados membros da ONU''.

entre o sr. Glrllo unior e vã
rios deputados, despediu-se o
ministro Phelippe Takla. sen-
do a sessão levantada, por bre-
ves instantes, a fim do sr. Ci-
rilo Júnior levar até o vesti-
bulo o ehaneel?r do Libano, em
compenhia dos demais mem-
bròs da. Mesa.

RELAÇÕES COM. A. ESPA-' NHA DE FRANCO
Reaberta a sessaó pelo sr.

Graeo Cardoso, foi- dada a
palavra ao sr. Crepori Fran-
co. Reportou-se o deputado
maranhense às declarações do
diplomata Rubens de Melo, em
Madri, a propósito do voto fa-
vorável da delegação brasilei-
ra quando, cm Lake Success,

MAIS Ü CASAS PARA OS ASSOCIADOS DA CAIXA
DOS FERROVIÁRIOS DA CMTRAL DO BRASIL
Em setembro próximo a entrega das novas moradias

— Em Padre Mi suei o local das habitações

vantadas à proposição que 5ille(ei cóntra o caía brasilei-
apresentou,, equipafando *_*om- -^ 

demonstrando què nao pro-
cedam as alegações contra a a'-
ta do café no mercado consumi-
dor norte-americano, como con-
seqüência de manobras de um
cartel brasileiro.

panheira à esposa, para os
efeitos d« percepção dos pro-'ministro 

phelippe | ventos do montepio ou meio
soldo. , L

O discurso dò repr-sentante
baiano, cheio de citações bib"
cas e de autores, procurei

criticas desfavora
Sugeriu, põrisso, 0 deputado

iauiense Cfue o Còtigvesso Na-piauienatingir as criticas devorar , ^; 
' 

deve èsclarec-rr as duas
veis ao seu projeto levantadas ; c'asag áQ rBrlbrnsnXo j,ne|l,ei

provando que nSó proéedem os

mo-lo permanecer em posiçSo ! te, impertinente à Organização
i?tilinea. _».cabiça erguida c ' Judiciaria. A'én do mais — .
de çonçeiêticía tranqüila. Vinifi-j acentuou r— a medida oneerrp
lo. em suma, sair, désse episó- | uma rolieitação de ordem pej-
d'o político em que as clrcuns- isoal, partida de um juis, o tr. .
tri ícias ehvolyeram o reu no- ! Xenocrates Calmou, conforme
i!i?, mais fortalecido no roncei- lhe declara-a o senador Atilio
to dos -eus amiío- e no iul?a- Vivaqua. Tomando a palavra,
mente de toda a nação brasi-¦ o sr. Atll'0 Vivaqua ttz um
loira. (formal desmentido a declaração

_ . do seu colega deisaido regis-Sru telesrama. cem amr.rgu- tl.t<,0 n3o fo rfeebiào quaJ.ré- nem _ recalque-._ num a-»èK 'er ÍOiiçitação naquele senti-Mída. a paeitiesçgo. nacional, HQ- Qua„t0 f afirmação de queen torno de outro nome, quan

DS. iVtAUlUClO
t:aslauskv

OSNTISTA
L-rijs rlij O-le-.». S -• P-
Carieea • ).* and . Sal» 18S

T5L. 4*-27-. ¦ .
Sesundis, qusríai a s«>i*i,

4 tarde

Américo PrasUieo
E

C. A. d« tíiilbfiss
AOVOSAOOS..":

Ç-U--1 "l»Vtí #• <-•!^rl!n-,-',
\v Pre:lden** Varnas, 4Í5
6.' * Sala 60S - "_i0í!j

Residência: 23-0173

| e maiéria do Regimento de
i Custas, acentuou quo só Irátn
! de norma atintnte áos juir.e.-
! que diz respeito .também à Re-
fôrma Judiciária. i-JERROTA OO RlUATOn

Aprovada a eme.ida, contra ò
parecer do reator, o mesioo
pediu verificação, resultando a
manu'enção d a *u» aprovação
por 17 contra 16. Km virtude
es derrota, o rr. Artur Sani»'fez uma díclaraçíó de vçto. p--

, ra de'xar registrado que nãó i»
' sentia e-*eor.ajado a çontinuvn* defer? íe seu parecer, Uso
porque, carn a manutenção d»1

! eménd» acima referida, caí»' 
por terra toda a oriéntaçie c,,«

I seguira, na elaboração do sues-'titutlvo. Pouco importava, pn«-tanto, que fosíe. aprovado ar*« I
ra o aumen:o de 40 por eenw
das custas, como tcjnbé-n t--
dos es aurpentos de que tratam
outras emendas.

Heuve^ Outras dc^srarõ»- de
votos, dizendo, por e:ter,vpló, »
ir. Dario Cardoso que vota.»
cun'ra pór que achata a em»n-ca uicvmplèia.
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f :-'-i':-< <Ü; tv^jSS^^W^ll ¦_MUtt_H lHK^K»^il_B^_l-e»B_B-¥9_Kl'- I¦'"•>"**5.^^;'* ''v.^'-**"**x- :Ví^MK^__W^B!^K?S^^f^o$I^_B ^_Wlt^J*_^_l -^-ECygç^^iSSRJWBSPff-ffH™^^^**'^^»^

pelo clero, rechaçando-às.
Assim, foi o orador frequen-

temente aparteado pslo racer-
dote e deputado monsenhor.
Arruda Câmara, dentre os ele-
rigos da Casa o mais obstina-
dò inimigo do projeto em tela,
para terminar citando um ver-
siculo do Evangelho, ammçi'
ando, então, que na sessão de
hoje ainda falará sobre a m-té-
ria, estudando os seus aspee-
tos sociais e humanos,

REMUNERAÇÃO DA
MAGISTRATURA

Seguiu-se na tribuna o sr.
Café Filho, que leu uma car-
ta que lhe enviou o desembar-
gadoi Edgayd Coste, ressaltou-
do a necessidade aé ser revií-
to o nivel de remuneração da
magistratura,;- cpmo -prevê a
emenda constitucional do depu-
tado pelo Rio Grande (lo Nor-
.te. ; -; " ¦-'7'.7''.I *' ¦'¦.'-'.'
CONTRA O MINISTRO DÓ

EXTERIOR - • • .*
A seguir falou ò sr. Coelho

Rodrigues qué, a propósito da
aquisição de títulos brasile'rp3.
em Londres, ao par, julgou és-
sa operação financeira • lndecv
rosa, verdadeira "neÉociata",
jomo disse.

Isso foi protexto para. ma»s
um aranzel do representante
uden;sta contra ò sr. Raul
Fernandes, que nãó teria. in-
iervtdo para fazer cessar a Ir-
regularidade. •
ALTERADA A REDAÇÃO DE

UM ARTIGO DO REGI-
MENTO

Passando-se á Ordem do Dia"oi 
posto env discussão o pro-

.'.••to de resolução n. S-A, Jr
IES0. alterando a redação do
art. 2S do Regimento Iritórnò;
aprovado pelo plenário sem
discussão.

O DIREITO DF. REUNI S.0
Encaminhando a votação, do

projeto n. 671-A, do ?r. Jó»i
Mangabeira, dispondo soore o
d're;to de reunião, como rela-
tor ds matéria pa Comissio d-'

fatos srguidos ébntra o preço
do café ncqi.;?le pais.

NOS ANAIS' O MANIFESTO
O sr. Gabriel Passos encami-

nhou à Mesa uni requerimento,
subscrito por toda a bancada
udenista, soMeitando a transéri-
çãó nos Anais dò manifeste da
UDN lançando a candidatura do
sr. Eduardo Gomes á presidei,-
cia da Republico.
MATRÍCULAS NAS 1ÍSCOLAS

- SUPERIORES
Pelo sr. Antônio Feitciano foi

apresentado e justificado un
projeto de lei assegurando, rm
1951, a matricula nás variai (->
colas superiores, sem a or r:-
ç8o de novos exames v»t*irni-
lares, dos candidatos qi)e en<«
anó nãójlográtram matrí':ulftr-r.-
naqueles estabelecimentos, por
falta de. vagas.

Considerando de. vtillclacje
ÍConslul na 8.» pág.)

.o
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Pela Escolha do Sr. Navais Filho
Para a Pasta da Agricultura
A Assembléia de Pernambuco Congratula-sc

Com o Presidente Dutra
Por motivo do eo-.ivite feito-

ao Senador Novo» Filho yaraocupar a pasta da Agricultura,
a Assembléia Legislativa d*
Pernambuco, per todos os par-tidos na mesma r-presentedos,
endereço-.' eo Chè'c da Nação o
seguinte despacho:"Presidente. Eurico Dutra —
R'o — Deputados á Assembléia'jegislativa do E-tsdo como re.

lho no dia 18 d* J,un>tKdè 13SÉ,
no F.-.igenho Pimenteu miriic-
pio do Cabo. Pernamb\".'o. Des-
cènd* d? dues ii-adic'oná;s ia-
milias brasileiras — Novaes i-
Cernelro da Cunna.

Formado em Direito, dedicou-
?e fempre â vida egrico^. sau-
do grande plantador de e?ia em
Pernambuco. "Léader" da li.-
vour» cabavÍ3Íra, foi oreride-1

pr«ientant-s cüver.-os psrtidoi, ! várias veze- da S-^od-de dstemos honra consràtularmo-nos j Agricultura de seu Estado.Vossa Excel *neia e-reo^a ewi- '
nsntè renrdor Nòvais Filho Mi-
oistério Asricultura. Eílamos
certos d» que ne.»** elevado povto o i.ustre pernambucano re-'evantes serviços pre«üxrá ao
oos?o Esttdo e ao Brasil. —'a.i
¦'osé Domingues - CenetanUno
MaranhS.o — Pedro A.'on-o —
Augusto ?:ovris g- Oeró d;
( ornes de 54 — «liberto Osó-
:'" Diocieci^ô Pereira d.-.» | ^,urente alguns'l ra - Mario Lira - Inácio de '

•nes — Cirlos Rios — Anto-

S?mpr? côlcbôrou n^ imprín-
sa, eípícinhnente no "Diário dn
Pernambuco", dobe-tendo asrui-
tor econóiWcos ê rociBi--:.

Orador dos mais aplaudidos
de sui terra. t*m feito co-,*?-
rènciss sòbrc- arsuntos cie vivo
interesse.

Cr.ndi.!n*9 avulro de 1Ü0 «?•
nhores d* cçenho p-tmamouc ¦
nos a Có-.stitulnte dí 1*34. fói

d-'íS o nòr.'.e
m*'* vof*do e-M pr]rn*!.-o turro.

„ T, ... _. ,.,  . voto prefere--!.-»'. deWando è'r rleraeiuo - Pió Guerra -- « eleger nor diferença, aoer.e-,
zt I_rrM,- Jar\4, m*m «r% ^ d-.zentó- vofo-. -
.": * ?^/,Te,0.,~.Diom*<3*s : a*u nome r<r«--' --m "àoid di

vff;.VôS!*vr H9' aamp4io | nenhum pirUdo 30d'ias antej tíe\ leira de Mene-.cs — Padr? ' p'êito
, r,'w!AC|.1,a(1°v,7'7uÍt'110JA3^'si /foi'Secretário dá A»ÍéülturaUdiò Paraíba — Lins de Fi- A* t>.^.JTuUC0 . PrVrito 65

con-.nujnoo em seu trroa.na iiic.i.o. com a i>/iaiuiaoe ae proporciona 4 tam.iia.,
jrrovlârlo» d* Centf»! d» Brasil o eonfflrts de uma resldínela «ondlona e hlelênlss. » Calva drs
-errevlárlo» ti Central d» Brasil mandsu een-truir em Padre Miguel. ex-Moça Bonita, um car.
junto de 100 e-iss. em dois tipos, senie: 70 eas-i eom tsla de Jantar, dois ruarte*. e-rlrha e «a.
nltirlet: e 33 eacos eom tala de jantar, três quS'tet. eetlnha e sanitários, ae rreçe de Cr? lO.Oton-i
t 45.003,00, re^psetlvamente, lnílulntío tírréne,- para pajamente em prestiçíes me-'-'». O pr;-
ildrnte ftaul Mlllí-t.-#nírega.-l -1 referld-- r-«.ldênel-* em ?ften-.'-ro provlmó. qv»--s au or.r '-
--mer.»s easisrtO ai» noves piopiietârlo-, «HOciadoj da C-Ixa doj rsnj/líi;;» d- C-ntr,il uO|
e.-«ii.

; /« 
~r\£A™nn. V^KTtr, } Reéife. onde redi*.ou r- maiores

? « 
~w 

w c?r/e,a-M*ri0 ¦ reformis urbanísticas de r."o M
í ^"íim7-ínCiíMt";'l?"in!íl,,<lri;i na adminWraçio da-
1 lrpFh?r V^z 4e | quela cspitai.

O Nfivn^Ç-^A J ¦»«• «nado- íadetól, r*
K ?Pní:H.?1?^tlíI&lRO , ãtuaçíovén- aenco de. relevo «o

t wiSISS^Si *l- "omèa-3o , Pen-dò. quer na ComiseSo d-> nnèttc l^t^s Filho para * Asrieultiir-. atrr.ví- Ói r*- * -
..;l,0^,*n™ Víf-v1*? ?id0 : r"- *^do de mui'* mérito oi- ,'-.s e,..pla. pela folha d* s-r- -ue elabor«ii -í'--- ò el-nò

.4 > A5, Palr' • - • - • ^ ^"" ?*• d* trbuna. ir.v



W-V ¦

¦ya

a

DIÁRIO CARIOCA Rio de Janeiro» QuintarFiBirã, 20 de A^ril.de 1950 3

PARAEMPRÉSTIMOS11 6% EM 20 ANOS
CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA MILHARES

.- . 
'..''¦''. '...-' ¦ : ¦'¦—'¦ .¦.-¦¦-.''.';-•  -¦•¦ - ". - - - - - ¦ ' ¦''¦"-• -¦ '• :_i_— . ;-gi

A POLÍTICA \
ADEMAR DE BARROS, SOVO E
PATRONO DÔJQGOWBlCífO
Recordista Das Infrações da Dei de Responsabili-

um voto - vjgggwm 1 ^»i^ ^ CANDIDATURA DE GETULIO VARGAS
o Cambio Negro v^x ».*-<*-r **>>---.w .._..,.

Renercussão Nos Estados da Çaifd' latura do Brigaaèiro — Contes-
; 

, '' tação do General Americano FreireS PAULO, 19 (Do corres-
rondente) -- Não há dúvida.
§a que .o governador de Sao
Faulo é o recordista de cri-
r-es de responsabilidade, pré-
\ istos na lei ' recentemente
«mcionada. declarou o depu-
tado Juvenal Sayon, em discur-
so que pronunciou na Assem-
bléia Legislativa do Estado, no
qual acrescentou mais as se-
guintes acusações às que antes
formulara:

a^ o sr. Ademar de Barros é
sócio dos "chalés" ds jogo do
bictío na cidade de Santos;

b) o governo paul'sta é co-
rdverite numa operação reali-

Fornecimento de Gasoli-
ra Aos Automóveis

Particulares e Oficiais
do Min. da Guerra

Conforme com'ihieaç5o
do major Duque Estrada,
diretor do Depósito Cen-
trai de Motomecanização, 4
partir de boje, começa a
vigorar nos Posto de. Abas-
tecimanto-de Combustivéis,
o seguinte horário:. Santo
Cristo e Deodoro — Dia-.
riamente de zero ás 24- ho-
ras. URCA — Dias úteis
cias 8 ás 23 horas.. Feria-
dos e domingos de' 8 às !2
horas p aos sábados das. 3
as 14 horas. Quartel:C"en3-
ra! e Arpoador — Dias dss
8 às 20 horas. Sábados dis'
6 às 14 horas. -Feriados 3
domingos — Não funciona,.'

zada pelo ¦'Instituto de Prevl-
dência 

',. do' Estado, ¦ desviando
mais de 11 milhões que deve-
riam ser empregados na cons-'truçf.L' de casas para funciona-
rios; y • . , • .

ci um Secretário -de Estado
tentou', subornar' ò deputado
Cunha Lima, oferecendo-lhe...
CrS" 300.000,00 para que votas-
se contra'a sua consciência e o
seu partido. -

^¦RETRATO . "
VerberoU' o. deputado Sayon
escândalo público da presen-

ça do retraio do sr. Ademar
ãe Barros, ornando as casas d-?
tavolagenv, como homenagem à
proteção que • acintosamente,
ihes dispensa y c Executivo de
São Paulo, contrariando o tex-
to de lei federal que proibe es
jogos de.azar. •

PROSSEGUIRA ¦
Não tendo concluido seu dis-

cursoT.ahora.do expediente, o
sr.. Juvenal Sayon prometeu
prosseguir, em explicação pes-
soai, para o que requereu- ins-
crição à Mesa."

INCÔMODO • -
•Prometeu também o, depu-

tado '--Ssybn examinar, da tri-
bunayo'' processo que- contra
êle moveu um político situa-
cionista-de São Paulo, visando
perturbar a súa i -atuação na
obra de denunciar ao pais to-
das. as estrepolias.,cometidas à
sombra da complacência, ou da
cumplicidade do governador
Ademar de Barros. O fato, de-
clarou o representante da-U.
D. N., surgiu em razão da
campanha que moveu contra às
manobras de câmbio, negro or-

fànjzadas 
para fornecer fundos"caixinha" instituída para

compra, de jornais è.emissoras,
postos a ,sei-viç,o do ademaris-

mo.

CEM MILHÕES DE CRUZEIROS
APLICÁVEIS EM QUATRO ANOS
Lei Sancionada Ontem Pêlo Presidente da Rept>
blicá ~ Poderá o Prazo Ser Prorrogado Até 30

Anos — Consignação Até 40 % Dos Vencimentos

CUIABÁ', 19 (Asapress) — A cidade amanheceu cheia de carta7.es
lançando a candidatura de Getulio Vargas à presidência e de Júlio Muller
para governador do Estado, hoje, às 20 horas, pelo PTB, quando será rea-
lizado ura grande comício. '.„ , -

EM 3. PAULO ' .,"• . ~. : ¦

S. PAULO, 19 (Asapress) — Por motivo do aniversário do sr.. Getulio
Varg?'s, o Partido Trabalhista Brasileiro marcou uma concentração, a se
realizar no Largo de São Bento, quando pretende lançar oficialmente a
a candidatura do presidente de honra da agremiação à presidência da Re-
pública. .' ¦ •¦¦ • ¦•' ... ,

. S. PAULO, 19 (Asapress) — Por motivo da passagem, -lio-e. do aniver-
sário natalício do sr. Getulio Vargas, será realizada na Catedral uma missa

votiva, sendo celebrante o cardeal arcebispo de São Paulo, dom CJarios Carmelo.de Vas-
coneeios Mota. -

"S. PAULO. 19 «Urgente. Asa-'.< „ ^. -v__ » £S33 » -m.rl^^^^mml^M^ ° NOYO" COMANDAN-.
cadas trabalhistas nos legislati-i _ ^-«-r-ri-rvtn w* a rCiAi t a *"M*"» Ü-
£1coS^e^ài,^^^|TE.EM CHEFE DA ESQUADRA
graças' pelo aniversário do sr.
Getulio Vargas, que foi celebra-
da no Mosteiro de São Bento,
por D. Carmelo Mota, elemen-
tos de outros partido?, como o
sr. Waldemar Ferreira, da U.
D. N.. Antônio Calandriolo. do
PDC. Murray Júnior, pres'd»n-
te da Câmara Municipal e Co-
riolano ds Gois.- " . ,... 

'...'. 
em corpos

CAMPOS, 19 í Asapress) -r
Para comemorar a passagem do
aniversário do sr. Getulio Var-
gas, o Partido Trabalhista Bra-
sileiro. por sua ' seção local,
mandou celebrar uma missa de
graças, à qual' compareceram
elementos de todas as classes so- !
ciais, e grande número de tra-
balhádores. Desde a meia noi-
te foguetes estão sendo estou- >

(Conclui na 8.* píg.)

FALARAM OS VICE-ALMIRANTES OTÁVIO

DE MEDEIROS E PINTO DE LIMA

VENCIDOS OS OBSTÁCULOS E PLENAMENTE
SATISFATÓRIA A CAMPANHA DA PRODUÇÃO
Aumento ds Produção Triticola, Mecanização dá Lavoura e Postos
Agro-Peeuários — Declarações do Ministro Daniel de Carvalho

O ministro Daniel de Carva-
Uio, da Agricultura, declarou
que, apesar, dos obstáculos de
toda a natureza e de exíguas
verbas votadas para o seu Mi-
nistériò, contribuiu para, incre-
mentar ¦ a. produção nacional
durante os avies de sua gestão
à. frente da r»' elo importante
setor de nossa economia agri-
cola: , '-.' I— O êxito de todas as inl-
piativcfs que tomei ao assumir
?. pasta da Agricultura, devo,
rem dúvida, à pertinácia e so
alio espírito público dos técni-
ro; que colaboraram nos di-
versos setores da produção
pgvícola, levando seu entusias-
no às populações campesihas,
promovendo importantes pes-
cjuisas e experiências em to-
cos os ramos da agro-pecuária
ée nosso país. Essa áçâo possi-
bilttou o desenvolvimento de
uma ¦ nova mentalidade pro-
gresslsta entre as massas ru-
r?.is e maiores- entendimentos

entre as mesmas e os orgaos
administrativos e técnicos do
Ministério da'Agricultura. D?-
vo salientar, também, a inesU-
mável colaboração da impren-
sa, cujas críticas foram sempre
construtivas aos trabalhos que
desenvolvemos, cuja divulga-
ção dos trabalhos realizados
serviu 'prra esclarecer o qu-i
devia ser levado ao conheci-
mento de todo o povo brasi-
leiro.

Prosseguindo. o ministro Da-
nicl de Carvalho fez um re ,
trospecto de suas atividades á i maior produção e grani
frente do Ministério da Agri- [sibilidades, nos traball;
cultura, mostrando que os pro-
blemas 'focalizados durante o
«eu discurso de posse foram,
em maioria, resolvidos. Em s?-
guida referiu-se à. instalação
dos postos agro-pecuários, ver-
dadeiros órgãos técnicos dis-
tribuídos em todas as regiões
géo-econômicas do país, l»van-
do a instrução ào meio campo-
nés e habituando-o a lidar com

os modernos aparelhos desti-
nados a melhorar o nível da
produção; mostrou com dados
estatísticos os excelentes e pro-
missores resultados da Campa-
nha co Trigo, que em menos
de três anos já avançou mais
de ãois terços da produção to-
tal necíjj-ária ao nos.ro consu-
mo; . ressaltou a eficiência e
aceitação que vam tendo a me-
canize.ção da lavoura, que hoje
é idéia enraizada na-mental;-
dade do agricultor brasileiro,
concorrendo. Ssssà forma, para

grandes pos-"os agri-
colas a serem lesenvolvidos no
futuro.- 

' • w— O Fomento da Produção
Vegetal contava ap.iias com
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Um fiasrante da cerimonia a bordo do eneourajatlo "Minas

Gerair," vendo-sí o chefe do Estado Maior da Armada entre
cs almirantes Otávio Figueiredo de Medeiros e Armando

Pinto de Lima

E'ialli.òurÉcí ontem", ás r.."5n pondera confir-.nça de que áf*o
.•ado ra sou o depositário e nai

1006 máquinas, gra# .parte- es- dragúc>™-*$g™
traaada. aliando assumi a E6S-; K'g-\eneco ae ivieavixm

PRIMEIRO SEMINÁRIO
DO ENSINO MILITAR

Reunião Preparatória de Professores
chefe >do Estado Maior
Sxércíto.

O general Manoel de A*am
buja Brilhante, comandante da
3-cola Militar de Rezende, di-

Ao que soubemos, a visita
do gí-neral Mario Travassos à
F.-ccola Militar de Reze.ide se
prendeu à organização do pri-
neiro Seminário do Ensino Mi-
li.ar. programado pela Direto-
ria do Ensino do Exército pa-
ia o corrente ano. já aprovado
"elo Estado Maior do Exerci-
*o.;

Trata-se, segundo estamos in-
formados, de um conclave de
professores das Escolas Frer
para.órias de Cadetes e da Es-
rola Militar de ReT.ende, a rea-
lizar-se nesta Escola, tendo em
vista melhorar o rendimento do
ensino nas. Escolas de Forma-
f.ão de Oficiais, por meio de
recíproco ajustamento dos pro-
gramas dos respectivos curri-
mios.

O primeiBO íTeminário do En-
sino Militar será solenemente

tragada, quando assumi a ges-.
tão da Agricultura. Hoje, aque-
1? órgão vital para o increvnen-
to da nossa vida rural conta
com cerca de 600 densas má-
quinas. Ainda mais, os trr.ba-
lhos desonvolvidos pelos s.us
técnicos no incremento da pro-
dução triticola mèíacám men-
ção especiel, constituindo o
que fizernm o atestado maia
positivo da capacidade d? suas
excelerit-.-s equipes dj pracür-
sores no movimento que visa
a nosra emancipação do pro-
duto alienígena. Patrulhas me-
c'a»iizaüas làyaiivi os benefícios

I da técnica moderna aplicada
do ao trigo e a outros c?reais em

todos os pontos do Brasil.-
— Outro problema iniportan- ite. e que hoje encontrou uma

rigirá o Seminário através uma i solução perfeitamente cientiti-
Com'ssão Executiva de que fa- '' —- = •- -- :i-
rão parte, além dos comandan-
tes das Escolas Preparatórias,
um professor de ceda uma des-
sas Escolas, especialmente de

ca,- diz respeito ao aproveita-
mento da região amazônica,
onde. depois d<? experiências
malogradas de téinicòs estran-
geiros, o professor Felisbcrto

signados, oí \súb-diretores ds I Camargo conseguiu os melho
Ensino da F,sco*a Milita-- e um Ires resultados, conseguindo que
representante dó Estado Maior j vastas zonas pantanosas fossem
do Exército. sanead-s e que viessem a pro-

Esse conclave do Magistério, duzir 4.000 quilos de arroz.
Militar terá a duração de uma i por hectar. quando nes regiões
semana e' os professores cha-1 mais férteis de outros Estados
mados a Integrá-lo constituirão' o máximo atingido foi de 1.800
Grupos de Trabalho por seções j quilos. Conseguimos efetivar os
(Matemática, cieneja. linguas, trabalhos programados para o
e'c.i e Sub-Grupos. por disci- aumento da energia no terri-
piina.- tório nacional, iniciando a

i Haverá ainda es Grupos de! constn-ção da Hidroelétrica do

horas, a borcij uo e .couraç
"Minas Gerais", espitanea
Esauadra, a cerimonia de pas-
sagJii' do cemando da Esqua-

Oíav'o
ros ao vi-

c3-<.im;rante Armando Pinto
de Lima. A cerimonia contoa
com a presença do capitf.o de
Ma" e Guerra Paulo Bo.;.isio,
chefe do gabinete ministerial,
representante do ministro, de
todos cs almirantes que se en-
contram servindo nesta Capi-
tal, representações de oficiais,
amigos e camaradas..

Iniciando a cerimonia. foi
procodid"» pelo oficial de ser-
viço do "Mines Gera's" a lei-
tura da ordem do dia do ai-
mirante Otávio Figueiredo Je
Medeiros. -

"¦"ela o almirante Otávio de
Medeiros explica que "chama-
do pelo presidente da Repu-
blica para exercer o elevado
cargo de ministro do Superiot
Tribunal Militar, três mes-ei
depois de haver assumido o co-
mando em chefe da Esquadra,
não me foi possível ir a! em das
medidas preliminares. Despe-
ço-mo de meus camaradas exo:.
tando-os a manterem bem vi/o
o amor à disciplina e às glo-
rosas tradições da Marinha Jo
Guerra, e a trabalharem com
afinco para o engrandecimen-
to do Brasil".

ra sou ,o depositar.o e nao
di pouparei sacrificios pára levar

a bom termo a táréfa cim me
foi confiaria; faço-o. cheio ' de
.esperança"

"Não nos esqueçamos —
prosseguiu — de que é duran-
te a paz qu? devemos nos pre-
parar para a guerra", destacai.-
do ser erse o objetivo princi-
pai que norteará o comandan-
te em chefe, rue prov'denci;i-
rá a tempo a feforma- de todo
o material naval.

"Mão poupem, pois. sacrifi-
,cios para que a eficiência de-
sejada se torna uma realidade.' ssim sendo, teremos cumpri-
do com o nosso dever". .-

O presidente da República
sancionou ontem a lei que aú-
torizá a Carteira Hipotecária e
Imobiliária do Clube, Militar a
conceder empréstimos aos as-
sociadós. .para aquisição dé casa
própria. . .Estiveram pre:entes
ao ato o ministro da Guerra e

i a diretoria do Clube Militar,
i tendo á frente o. seu presiden-

te, general Otoar Obino.
y TEXTO \

E' o seguinte o texto da lei i
sancionada:' .' _"Art. 1.° — E? o Poder Exe-
cutivo autorizado a financiar,
nos termos -desta lei. as opera-
ções imobiliárias que , o Clube
Militar, através da sua .Garteir
ra Hipotecária e Imobiliária
(C. H. 1.1. realizar com os
seus -associado,"-, que não pos-
.suam residência própria, con-,
cedendo-lhes empréstimos, me-
diante contrato ,de compra, c
venda com pacto abjeto de hi-
poíeca ou compromisso de eom-
pi-a e venda, para a .construção
ou' aquisições de casa* ou apar-
tamen^o residencial, observadas
as modalidades , e • condições
previstas no Regulamento daa
Operações Imobiliárias da Carr
teira Hipotecária e. Imobiliária
do- Cube Militar-,, em tudo oue
não contrariar á presente'lei.

Art. Z.° — O Clube Militar
empregará o financiamento,
objeto desta lei.' exclusivamen-
te. as construção ou. aquisição
de residência para seus asso-
c*ààos'if, âjhdaí para o vesga-
te, mediante svbrogaçãa de.di-
vidas, hipotecárias contraídas
por e"te" para o mesmo fim.
tudo na forma de que dispuser
o Regulamento de.3 Onerações
Imobiliária?,' a que re refere o
art. 1.° da premente-lei. ¦ •

S. 1.° — Os funcionamento
para pagamento de dividas hi-

i potecarias não podevão exce-
der de 10Tc (dez por cento» das
dotações orçamentárias previs-
tas no art. 4.° desta lei. ,
{ 2.°' rr Os financiamentos, a
serem concedidos aos s?.?ociàdos
que' tenham, recolhido- à CHI
imoortancia nâo. inferior a 20%
(vinte por cento) do va_or do
flhanciamento, não .poderão ex- •
cpder t'.e 15% (quinze por cen-
tol das dotações. orçBmenfcaria.s
previstas no referido art.-. 4.°,

•Ai't. 3f° — O financiamento,
autorizado! iiói1 ^sla 'lat^serài ©n-
trogue, pelo Poder Executivo,
em parcelas, anuais, fiyadas.no
artigo seguinte, -vencerá, os ju-
ros de Zc,c (três por cento) ao
ano e será pelo praze- de 50
(tirlnta) anor, a contar do ini-

, cio do seu resgate, que se Tea-
j lizsrá a partir do exercicio ine-
diatamente seguinte a ultima
parcela de financiamerto.

Parágrafo único .— O resga-
te será em prestaçôvs semes-
trais recolhidas ao Tesourei Na-
cional, venciveis em 30 de- ju-
nho e 31 de dezembro, compre-
e.ndendo amortização e juros so-
bre o saldo devedor.

Art. 4.° — Para os fins in-
dicados nesta lei, o Oiçamento
Geral da Repub'iea consignará,

da Fazenda.

timo poderá ser prorrogado ?"tê
30 (trinta) .anos, se o assoc;-:-
do falecer, antes d», resgatai a
e. os setis beneficiários assum.-
rem 

' 
o compromisso do pagr-

mento do saldo devedor, mi-
¦diante coirignaçâo' em íotha./"-!
pensãoou pensões deix.3da? P3"
Io. extinto.'-, -y ,. ; -¦" .- '.-

. Árt.- 6°' — A Caixa de -Mpbi-
liieçâo Bicaria financiará^ a
Carteira Hipotecária é Imob:-
íiária dò Club?. -Militar, a ju-
rós de 5*1- (c5:"-» -""•" rfn*" .
?ob garantia pignoraticia dçs
créditos garantidos por' .prütv. r
ra e especial ¦• hipoteca de . cr."'
sas,'dos associados, até o linv-
te máximo de 60% . fsassenta
por cento) dos: mesmos crédi-
tòs. tudo --os terrnos do dacrf-
tp.n- r.4.778,. de-14 de julho da
1934, que so reputará em pie-
nò vigor.; ' • ¦ ¦'¦ ..

Parágrafo' úriico -;— ¦ A Caixa
de Mobilização '.Barcárja- pode-
rá ¦ receber,/gara""íia*'. indepen-
dente f1? sua! data-de. origem..
revogado õ •àrt!" 1" dò- dée.rétp-
IM.n; 9837, de 15': dé -setembro
de;1946; - -.'-'y y
yA-rtí-i' 7""— i'À Carteira Ki-e-1-
tecária e Imobiliária do Clube
Militar ficará subordinp.da, sem
ônus para o''i--u-.patrimot-iò,. à
inspeção da- Fiscalizrcfco-, Ba*"-.
caria, eú? receberá balancetes
mensais o poderá -examinar cs
seus- livros'„-p -arquivos quando
julgar; tohvéniwta..
-'Art.' S" — Os r>-*ielp's asso-
ciâdôs/ fi o Clube Naval e c''o
Clube f-e, Aero*-âutica noderro
gozar 

"dos ¦'bereíicics"..'dá- píf-
s^nte lei. destlfi qfe' í-isrewern
na C.H.I. do Clube Militar". '• '

• E"* CL \RE3IMEI\TTQF . DA.
CARTEIRA; HIFOTECARIA

Comunica . a Diretoria, !/i
Carteira Hipotecária . e IrnoJ; -
liaria;' '.'Foi 'assinada, hoje,' pe"o
exmo. sr. preside?*,?.: da.; Repii-
blica. a Lei t>v? propiciará aos.
oficiais de Ar, Terra l e Mar, só-
cios dos Clubes Militar, Aèròf
náutica é Neí.vfI a aquisição de
"Casa- Próoria", asoiráção ma-
xirpa dns Forças Armadas.

O ato «e- r-vestiu- de soleni-
da'd'<-.' ao'otial assistiram altf?
autoridades militares e civis., A
Diretoria' do Clube M!litar
comôarecéu incorporada, tendo
à frente o exmo. sr. general c'e
Exército César Obino, seu pre-
sidente.

A Diretora da Carteira Hi-
potecárla. e Imobiliária se co.:-
gratula'com todos os seus ar-
?oc:ados do Exército, Marinha
e Aeronáutica pela promulga-
ção da Lei de Financiamento;
que dará inicio rs reaüzaçõcj
práticas d? "'•* pM^vos''.

Ademar Deseja
a Senator"ca Pelo
Distrito Federal

Encerrando a cerimonia, os
almirantes Armando Pinto de
Lima e Otávio Figueiredo de
Medeiros apresentaram-se ao
alnvtante de esquadra Silvio
de Noronha, titular da pasta.

pplo Ministério .... _.,, ..
Verba 3 — .Serviços c Encargos^ O Tribunal Superior Eleito
— Diversos, para os exercícios
de'1951. 1952. 1953 e.ir54, a do-.
taçâo anual de CrS
100.000.000,00 (cem mlihôcs de
cruzeiro-).

Art. 5.° — O Club? Militar.-
para os fins previstos nesta lei,
opernrá com cs seus asspçir.-
dos aos juros .máximos de 6Tó
(seis por cento) co-.i um p'at;o
de resgate de 20 (vinte» anos
nò r.Jnximo, compreendendo
prestação mensa', constante de
amortização e juros.

8 1,° — As prestrções men-
sais acima referidas serão pa-
gas'ao Clube Militar, mediante
consignação em folha, não po-
dendo exceder esta do ^'i
íquarent3 po>- cento» dos ven-
cimentos do oficial na data da
operação.

i 2.*° — O prazo de empresr

rs\ recebeu ontem uma cônsul-
ta ;.do f.r. Mo-art Lago. presi-
dente da Seção Cariqca do Par-
tido Soc'2l- Progressista, indá-
sando se o governador' O um
Estado terá a necessidade c'é
desinc-invoafbilizrr-se >dò ça"-
go até três pe.:-" antes da".
ptÓjiimas eleições ro caro de
fue-er candldatarr :e a senador
ou a deputado nor outro .F.st?-
do, ouenpo reja o aue estiver
fovern-indo', ou pelo Distrito
Federal.. •

A' coit-i:''.-! deco-re f*3 á?c?-
«5 ove ten o P.S.P. de am-r-'ent-ii- o f.r. Adema- d* Barros,
candidato t.r> Senetío pe'o 

'Oi"-

trito Federr.i. O presiden*e-.c-.
S. T: E. toriou conbeeimen-i
d-i-cjmult-i e designou o m:-
nistxo Rocha Lagoa para rela-
tar o caco.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA AMERICA
A SER DEBATIDO NA A REUNIÃO DE SANTOS

De Passagem Pelo Rio a Delegação Norte • Americana

instalado a 13 de junho próxi- j Observadores do Seminário. I São Francisco e outras usi-
ma pelo general Canrobert Pe- 'centre os quais-ressalta o dos nas necessárias ao aumento
reira da Costa, ministro da i professores do Colégio Militar, dêssé potenciai necessário ao
Cuerra. presidido pelo general"""io Travas:os. diretor do En-
:'"io do Exército, e encerrado
pelo general Fiúza de Castro,

ATENÇÃOmm pios
^ VISTA E A LONGO PnA.TO
Des melhsrer fabricantes »a-
çl:?;:. franceses, atemâes e P.a-c anais. O maior s'oek da Rio.
Rua da Assembléia. 51 —"" nndar — Grupo 302

Fm seguida, o almirante de
esquadra Flavio Figueiredo de
Medeiros. chefe do . Estado
Maior da Armeda, empossoa
no comando da Esquadra o vi-
ce-3'mirante Armando Pinio
de Lima, o qual elogiou o co-
mandante anterior acrescentem-
do estar satisfeito com a in-
cunib*ncia que recebeu.cu'a presença representará pa- j nosso parque industrial. Du-

pei especial, em conseqüência j rante os últimos despachos com
da própria natureza desse tra-1 o presidente da República
dicional educandário do Minis- apresentei os projetos relativos
téno da Guerra. aos Códigos de Minas, d? Ca-

O ;primeu-o Seminário do En-, ça e Pesca. Florestal e outros
sino Militar, como nâo podia I trabalhos que espero sejam
deixar de rer. está despertando! continuados pelo meu ilustre
grande interesse nos círculos', sucessor. . .
do Magistério Militar, em que
se destacam professores de Finalizada a sua exposição, .o; excelemissimo senhor minis-
grande saber e ilibada hones- miinstro Daniel de Carvalho | tro da Marinha pela indicação
tidade funciona). No grande I declarou que possivelmente | do meu nome para comandir
certame, em que tomará parte' aquela seria a última entrevis- ; a Esquadra e ao excelentissim-
cerca de uma centena de pro1'- -~ — :-~-~':-*-~ —-'— —«•— "-"="lo,,;" ,!" **"¦¦¦•<+<¦¦¦¦

"Meu contentamento — afir-
mou — se justifica, pois julgi
que o ideal de um* almirante é
comandar r a Esquadra; este
meu sonho acaba de se tornar
em realidsde. E' oportuno o
momento para, publicamente,
manifestar a minha gratidão ao

fessores do Magistério Militar,
rerá encerrado um ciclo de tra-

ta* com os jornalistas creden- j senhor presidente da Republi
ciados junto ao seu gabinete. 

' ca que me honrou com a no-
dizendo que espera até o fim i meação. A honra do nrji

heího da Diretoria de Ensino! do mês corrente passar a pasta \ traz. como conseqüência lógi-

Procedente de Kova York.
com destino a Santo?, passou
ontem por esta cidade, a bordo
do "Brasil", a delegação ame-
ricana qua vai tomar parte na
õ.a conferência do Concelho In-
ter-americano de Comércio e
Produção. -

DE ONZE MSMBR08 A
REPRESENTAÇÃO

Chefiada pelo sr, James B.
Kemper, presidente do Conse-
lho Inter-americano de Comer-
cio e Produção, a delegação e*-
tadunidense à composta de 11
membro?, entre os quais tam-
bém se encontra o assistente do
Conselho, sr. Felix Stungevi-
cius.

Esta é a quinta vez que o sr.
James Kemper visita o Brasil.
Rememorando fatos de sua
permanência entre nós, em
1941. o sr. Kemper teceu- elo-
gios ao nosso pais dizendo de
sua satisfação de poder rever
a nossa terra. Relembrou tam-
bém a Conferência realizada
em 194S. dizendo que a atua-
ção da delegação brasileira, a
mais numerosa, -foi sobre todos

°BJET,VR°ENDC-A00""' " 
I SÊfflS t £SS í-pov^

Inten-ogadoE^a%ePortag.n.|,aodOr 
-gjggSj 

ggçj.o sr. Kemper disse que o objç-
tivo primordial da conierencia
a ser realizada em Santos e o
de investimentos de capitais
americanos, colaborando para o
desenvolvimento econom.co da
América da Sul, e também ca-
ra uma maior a:?istencia tec-
nica ao comércio e a industria
latinos.

Prosiaguindo em eu% palestra.

cera facilita-lo pelas resoluções-
oue serão tomadas na Come-
renc'a. Ela re destina a reso'-
ver tais problemas "não só con
inve.-timen*03, coino com auxl-
lio técnico".

SOCIALICMO E COMUNISMO
O rr. Keracer foi bastante

franco com relaçio

do "ExércHo. iniciado ro ano ao senador ÍTovais Filho, seu I ra. a • elevada responsabilidade
i nróximo findo, no setor das Es- \ substituto, que deverá ser no-; qnè, desde este instant». passei
rolas de Formação ds Oficiais, 'meado nos próximos dias. _ >a assumir - Procurarei cerrei-

o soçíális-
o chefe 

"da 
reorerantação ame-1 mo e o comunirmo. — Deixou

ricana disse , que_ é desejo do j c'-ro cue onde imoera um des-
seu pais a discussão de um pro-
grama que seja a base ce jus-
ta inversão entre as nações
reunidas e de capitais, de igual
interessados no conclave.

E' imprescindível que os
países do continente sul-ameri-
cano se esforcem. para que os
estudos se verifiquem num ara-
biente de amjstosidade e de
cooneração mútua.

PROGRESSO OO BRASIL

ses dois regimes há rece-o por
par'e dos homens de finança-.

Ka sua epimão. o delegado
americano acha que o-Brasil ti-
nha rasões d? sobra quand i
romceu as suas rc'"ições diplo-
mátícas com a União Soviética.
Estava em nosso país naquela
ocasião, e pôde ariali.:ar os mo-
tivos que impelirem o Brasil á
tomar tal re:Olu~ão. Ao tomsr
aquela atitude, o Brasil estava
consc!o dè que ertava salv?.-Analisando os passos do nos .......

so país, o rr. Kemper decla- guardando o se-i território con-
rou que o Brasil está e:-peri- ! tra a infiltração rus33. que

Õs ãsrjectõs''briihante. destacan-1 mentando um progresso muito j constitui ainda '.-.o-e um pro-
do o"sr João Daudt d'OUveira! grande, e que o seu prestigio; blema de |um?>: 

'•nor.a r-a ps-
como o responsável pelo exito; no exterior está sendo firma- . ra as na;oes do oloco ociden-
da Conferência de Chicago. I do, lentamente, mas solido. lies- tal.
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Diretor Presidente: HORACIO D- CARVALHO JUWQR
Diretor Secretarie: DÀíTTON JofelM
Diretor Gerente: PAUl.O PINHEIRO CHAGAS

Titefones: Diretor — 23-3763: Red-tor-Chefe -r- 23 3M9
f>-ren-!a — -3-46Í3: Seer-tíHà — 23-4472
P-dm-í-» e Palie!- ír 5082; Publicidade e E.tpedlçae -

23-S8Í2; Oficinas - "2-0324. •

NUMERO AVULSO Cri 0.50: ao» domli-«es, C-f 0,50
Assinaturas! snuel Cr» 103,00: semestral Cr» 50,00

SUCURSAL EM S. PAULO '

r.ua Conselheiro Crlsplnt-.no, 40-6.* - Tel.: 6 4564

A publicidade para o DIARTÒ CARIOCA está a cargo ds
ELAN - Propaganda. Edições e Artes Gráficas, com sede
nesta .capital, à Travessa do Ouvidor n.° 27-1° andar. te!e-
fones. 52-4*55 e 52-3755. para onde deverão ser remetidas
todas as autorizações eom os respectivos originais e clichês.
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Banco Econômico Nacional 5- A.
EUA MÉXICO, 45 • A — RIO

Descontos —- Cauções — Depósitos

A Nossa Opinião

Ainda as "Tabelas Únicas"

COÍYÍJiílJA 

no cgrlaz a questão dás "tabelas úni-
cas" doa extranumerários d*. União. Já- estamos
quase iio meado do ano e alguns ministérios ain-
da permanecem sem as tais tabela?, com eviden-

it prejuízo para 03 seus servidores.
A ConsiiUiiçfio está às vésperas de comemorar o seu

quarto aniversário, sem que esteja devidamente cumprido o
dispòcitivo que assegura vários direitos aos exlranunierúrios,
inclushe a efetividade aos que já contassem mais de cinco
anos de exercicio em funçfio pe -nmnrnt*.

T'or íôr^-i dessa determinacüo da Carta Magna de, Sc-
tembro de 1946, o governo mandou se fizesse o reajusta-
Mento dos quadros. E cada niiniítério elaborou a sua ''la-
bela única". E' claro què dessas tabelas somente deveriam
eonMar os nomes do.? extranumerários. Foi a classe benefi-
ciada. Como no Brasil, entretanto, tudo senc dc pretexto
para a corrida nos cargos públicos, os candidatos e-ípsran-
çarlos trataram ds se mover. Pegaram-se aos padrinhos, mui-
tos deles os próprios ministros, e trataram de abbcoitar óti-
mos cargos. Houve mesmo cargos criados pelas inbelas
-penas pára arranjar a situação desses cavadores. Otimòs
vencimentos, boas conversas, etc. E, cnquanlo isso, os ex-
tfanumerários, em sua grande maioria foram apenas con-
templados com a melhoria de uma referência!• • •

, O escândalo das tabelas foi enorme. Tivesse o fato
ocorrido nos tempos dá ditadura, já as "tabelas" estariam,
de há muito, em pleno vigor. A imprensa arrolhada pelo
DIP, o Parlamento fechado, todas as vozes impedidas dc fa-
lr.r, tudo isso facilitaria a aprovação pelo — "G. Vargas" —
da imoralidade. Mas. como estamos hoje no regime demo-
tráfico, é possível falar, gritar, protestar, contra as falca-
truas. E ainda há quem deseje Vargas no poder!

As tabelas, em sua maioria nâo conseguiram ainda
ter aprovadas pelo chefe da Nação. £eria perfeitamente com-
preensivel que o sr. presidente da República fosse iludido,
tais são os problemas que o preocupam neste momento.
Aconlcce. porém, que o sr. general Enrico Dutra tem a vir-
tude do bom-senso e não quer pactuar, embora inconscien-
temente, com injustiça* marcantes. Daí a dança e contra-
dança das tabela*, as voltas c conlravoltas e a demora que
ee vem verificando.

Houve nos ministérios a preocupação dc proteger es-
tranhos, quando o ubjetivo séria o de amparar os ser-
vidores. E éates estão sendo irTofundamcníc prejudicadosnos seus interesses mais .«agrados, graças ao regime de in-
compreensões e de irresponsabilidade cm que estão vivendo
certos setores da nossa administração pública.

Os extranumerários da União eslf.o confiantes na ener

O QUE
SE DIZ:
¦ ...QUE, na missa de Getulie
entem, na Igreja tíe 8. Fran-
cisco, os queremlstaè. entuslak-
medos eem a presença do vice-
presidente d« República, püse-
rsm-se, I salda, nesse dialogo
de sapos: "Vamos carregar 6
Nerèú'* — «NSo vamos"; e pe-
qsram-ho por tuna perna, mas,
nessa altura foi o. próprio Ne-
reu quem disse: "NSo, nSo va-
mos"...

» > *
...QUE, na dita missa, um

amigo do general Lima Cama-
ra lhe perguntou! "Corto é, 1*
re-.èu*" — ao ciué o chefe de
Policia retrucou: "Já me ben-
ai; homem nSoreta"...

• *
...QUE. uma das mais ade-

quadas homenagens prestadas
entem ao ex-ditador foi a que
consistiu numa Coroa de flores
naturais posta a porta do Café
Mlse com o retrato de hômen-
7lnho e a segulnt- inscrição:"Ao maior eitadlsta brasileiro,
homenagem da esquina do pe-
cado"...

¦.*:?

,..QUE os ms-aderes de San-*i Teresa r.e divertem multo
eom um alto-falante posto no
largo dos Guimarães, que tranv
mlte muslsa- e programas • de
calouros des bairros, Interea-
lande-e» eem anuncies assim:
"O programa que estSo ouvindo
é uma pentll oferta d- Enrico
(•« Oliveira, proorlstarlo da pa-
daria ali defronte e e-nHIdatos
vereador pelo P. T. B."...

A INCRÍVEL ASSEMBLÉIA
O vereador udenlsta Xavier) Admitir que possa ter havlr"-.

ds Araújo mede a moral e a ou seja possível haver "ff!'fn\-
probidade de Prefeito e do go- ! quer celsa", qualquer manobra

m
O Dia do índio

0T cònv-rri^ra&o ontem o
Piá do índio. Muito-:

discursos, filmes. exposi*
câo de trabalhos manuais dos
'lvícola". Enquanto isso áeon-

tecia na metrópo'*. nos mais
recuados esconderijo- da hin-
terlandia as restantes tribos
brasileiras vão desaparecendo
p->ias enfermidades; nela mise-
ria e pe'.o rifle do branco que
se chama de civilizado. -

Um ironi-ta já afirmou mie
nara acabar eom a sauva no
Brasil só há um meio ética-,:
c-iar um Instituto de Proteção
à Formiga. ;:¦¦

Ren'men'.e, depois que a ml-
rocracla reiolveu salvar o in-
dio ele foi diminu'ndo e ne?-
-e passo em breve nada res-
tara dos milhões fie selvagens
nue outrora foram os donos
deste país.

K o* aue «inda existem ne-
vem a sua sobrevivência ao ge-
neral Rondon. cue é o grande
anóstolo do indianismo no Bra-
sil. .. ,,, f,

Esse caboclo formidável co-
locou ao serviço da causa to-
da a força do seu caráter. On-
de um silvicòla estiver' amea-
çado ai estará o velho solda-
do disposto à luta em sua de-
fesa. , , . ..

Rondon dedicou toda a vida
ro índio e, após sessenta ano-,
de esforços ininterruptos, é o
seu prestigio moral que ampa-
ra, como um manto protetor, a
raça que tanto auxiliou a pe-
netraçâo da cultura européia
no Brasil, recebendo, em con-
trapartlda, apenas o chicote do
colonizador.

O índio agradece as home-
nagens que lhe foram presta-
das e pede somente um pouco
de solidariedade humana. Não
o auxiliem. Dè'rèm oue ele fi-
que em paz com os mosquito-;
e as feras das florestas, pois,
desses inimigos sabe defender-
se. Os amigos brancos ó qüe o
arrasam...

verno municipal pele que vai
dentro de seu. próprio feitle e
dé sua própria mentalidade.

Aquilo que éle apenas st/pCe
e Imagina, e que talvez fosee
capaz de admitir eu praticar, é
a bastante para fazê-lo subir à
tribuna da C. V., em Incentl-
nência «!s linguagem, o "arra-
sar" eom e Prefeito.

A propósito da concorrência
para o desmonte do vnorro de
Santo Antônio, desancou, o le-
viano. nSo somente o governo,
ma*, também, envolveu senado-
res e deputados, nominalmente,
como um verdadeiro irrespen-
savel e Ignorante.

_ que 8. S. níe. sabe e queé uma eoneerrênela pública e,
especialmente, como a do mor-
ro de Santo Antônio, cujo» edl-
tais foram amplamente dlvul-
gados, "HS mais de um ano",
nS» «6 no Br*sll come, também,
nos Estados Unido», na Fran--,
na Inglaterra e na Itália, e dà
qual resultou e reeeblm-nto,
pela comissão dela Incumbld-.
ds propostas ds quatro grandes
consórcios naeionals e éstren-
gelres, em torno da monumen-
tal ebra que tanto lntere-«a à
vida da Capital da República.

Indecerosa eu Imoral, rm uma
concorrên-la eúbllea ,r«t|l7sdá
eom a mal» ampla liberdade,
depois <"* ronfuhdf-l« cem ren-
eorrên-!n -)drhlrt!stratl"a. com-
nrometèn'1'! uma «"omlssío . de
dez mtmbros. dentre es óúals
es mais rsputa^os •'igenhelres
da Prefeitura, é. n*o -óm-nte-
-o-^ld-r^r toi-1* #•"> gen*», e
m.-l- o Se-ret*r!n de VI.—jo.
"•nals é sem mí>ri»l, nv»-. t-m-
béin. n-'.r eom uma desenvóltu-
ra t».l qu* ^'nat í-* ralas do
ln*r!vel e. di ln-olêncla.

Sôment-- »ti i:mi "'mrlvel
í-tiemblíln" é q-i» pode t*r en*-
"> ti-n» t-l a-ser*!va, n-r*'ds '¦*.
i.jm Indlvldue r-^ suij5e qns
tudo, »dm!n!rtr-»t!v'-n*n*-, re
possa rér*!v-- é»m rrrp-"" *-¦?
rrnonsi da boa moral, da 1*1 e
do direito.

Da lrref-on-'!:'l!d.-it'f. d» In-
-smpreen-So do e"s «*'i 1'bfr-
riade da palavra e bem r.-*!m
do coneslto err?',o d? nue ssja
i Imunidade p»r!ament»r, eon-
fundln«!e-a e^m a llcen-.i p,?ra
proferir saneclc»* é Isvlun^â-íes.
vai a dssmoraP.T?-'!» é o di»-

Pica • referido veréáéJer. por-
tanto, na sltuaçí.o delicada de
preelrsr as sú>* acuJ.i-ífss, ceti-
substaneleh^ó-aseom provai •
fatos,, reb -"na dé m*re-*r e
dssorero pííblls» *om« um le-
vl-no e l-*on-slerit-.;
..Nem türtij se. pede re-olver
eom a faellldarfe que e*rt-s cê-
rebre- e eonsebem e ImaoH-n-:
nem todes apll-am èi metM*s
• a- normus que tais lndlvldu-i-
seriam eapares de pratlesr e^ds
-epulr, s%- fe-f-rrt êl-- os e<9-
tentores «io poder e da maqul-
na administrativa.

Ainda há nénte ne Brasil eem
e s-n-é Ha bea morsl. e. que
erM a e-berto de atitudes . é
atacues d-.fue!-9 qu» à e-gtiel-
ra partl-lfrla e * od!» ne.ie.al
à-rast-m à nntl-a de ates oe
verdâ^elr* ln-?n'a.

A"i-I vai a sólu-Io, Sr. Ve-
rsTr!nr!

Em "in- eôn-erríncla e'b!l-
•9. • Prefeito ré tem à sua és-
eolh- dois e-i-iinho- — ou apro-
va.o parecer da Comissão, éu
-nula, se ensontrer Irreiulnrl-
dades, à eon-orr*nè!a toda. Es-
colher uma determinada firma,
ro -abor dot Interesses dfst.e
éu riaoué!* r-ívéç-dó »J»i!^ls
trrtivo, dê-»» eu »i-^"*!» Par

Milhares dé Rcemtas
Serão Aprèscní-idos &ò

- Ministro da Guerra

Os vinte fnn jovens còn-
vocácjos p-.ra ó servido rX-
lítèr ' e -incorporados ao--
uua-téis di ,1.» Região M -
litàr, _ serSó apres?:'-«tad >;
hoje, ao m:nistro 4a Guer-
ta eni ,eerirrióiias riueu-'
riáii£at5ò7ès 8 * ás 10 ro-
re.S. na Quinta ra Boi Vis-
lã e na Vila' Militar, res.
peetivsm-nte. O m>iUstro
da Gi.1 erra "após 

p.aissar cr;i
revista os novo-? soid-^doí,
assistirá em. -companhia j,^.
éltds Chefes ¦militares .,
desf'1% dos mesmos ao .«oi^
dé marchas militares pe'òibandas de musicas respe^
tivas. • ".

prestln'» di nrêpr1-» rsnlme t**i
moerí^leO e ds suas Instltulçfies I tido. són-i»n+'! a rr>4 fé on
liberais. I Ignorância poderiam aceitar.

A Nota Americana a Moscou
De Leròy Pope, da U. P.

Os Excedentes
de Arroz .

A p-odução de -rro-, u.Hra-
passou de multo a Ca-

NOVA YORK. 19 - (t.troy¦pope. especial para i United
Prear.) — A nota norte-ameri-
cana a Mosíou, sobre o inciden-
te d» aviação sobre o Baltico è
a mais forte mènsagíin jamais
enviada a uma grand? potência
em temoo de paz. desde a fa-
ítíòsn nota d- Cordell Kull. so
Japão; em Wl. Trata-se da
nota em que Hull qualificava o
protesto ,contr-s rs atividades
nort»-r.n->'erlcanà ns Cnina de
"tecido d-? mentiras".

Acheson fáa uma acusação
igua^e-íte direta contra a U.
R. S. S., ímputando-lhe íalsi-
dÁdes sob vários respeitos. Os
EE. UU. disssram, francamen-
te. que o evião norte-americano
não poderia ter estado sobre so-
lo ou águas territoriais sovieti-
ces e que os aviões russos, eon-
s-quentemente, atacaram-no so-.
bre mar aberto. Anteriormen-
t«, vinha-se admitindo que o
avião se perdera sobre a Loto-
nia.

A nota deixa d? 1-d" o d?ia-
'.he técnico de que os EE. UU.
jsmais recqnhec?ram a aquis'-:
ção soviética dn Letônia, donde
se poderia concluir quo, sobre-
voando esse pais, o aparelho
norte-americano não teria vio-
'ado o território russo Suge-
re outra coisa: o fato de que o
avião foi visto na Dinamarca,
antes de desaparecer. Por iro-
nico que pareça, foram os pro-
prlos russos que trouxeram is-
so à tona. Alega-se que o fato
de um dinamarquês ter visto o
avião prova que ele não teria
podido derivar na direção da
Letônia, pois a única maneira
de aleançcr esse pais seria fa-
retido uma volta de noventa
graus. Os russos dizetfj que o
avião virou deliberadamente e
vio'ou o território soviético,
provavelmente para a finalida- :
de de tomar fotografias aéreas, i
Desse mesmo fato os EE. UU. \
derivam a constatação de que ;
essa circunstancia mostra c'a- '
ramentè que os nviòès 

"6Ü caça !
soviéticos avistaram o "?riva-:
teer" sobre o Baltico e o aba- j
teram. '¦

Mas, o que imoorta é .«i"b?r
que resultado terá es:ie protes- j
to. F,' quaSe e:rto que a URSS |se n-garà 8 apresentar desdi'- |
pas e declinará d-> prrmltir 

'

qu.í os russos ta!vi»r, tenham "í-
fluido o avico até sua queda,
salvo aifiims dos sobreviventes
é agora os conservem como pri-
sioneiros, p-ira impedi-'os da rli-
7?r a verdade. Essa 1'g^nda
só s?rá reforesda ne'o fato de
que foram retirados viveres dô
Doqueno compartimento da bal-

ra salva-vidas erèontradà.' Di-
i?m os meios navais que essa
ba'ra * construída d* tal mít-
neira qv* o comoartimeito so-
mente Dodé ser aberto por
mãos humàn-s. As iinpr?ssôes
digitais pbde-êo revelar se
«ualquer dos t-loulantès esteve
navegando na bals*.

Denuncia da Conven-
çSode 1897

O presidente da TtepuWea
assinou decreto tornando púb''-
ca 4 dénúnéia, por parte «-'o
"Srgsil, da Convenção rogijlad'-
ra do e'-ereíc:o das profissões
liberas, firmada entre o Brasi
e o Cbile, no R'o de Janeiro, a
4 de maio de 1807.

Concessão de Direitos

I Foliücos à ¦Myiíber
I O presidente da República

íssineni decreto tornando púbü-
eas as ratificiições, por pane

j do Equador, da República Do-
. mnvcn-ia é de Cuba, da Con-
i *-eirSo Intérsm^rícaría sobre a
Co-ir-esí-fo dos Direitos PolUi-
cos á MülrJéí; íirmndó e-n Bo-
gota. a 2 dé nia:ò de 19^8. oor
ocasião da 13C Conferência In-

j temàcional Americana.
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Le^aliílade e Necessidade

O
Humberto Bastos

ção de indústrias: ei coníri-
buir para.oue o norte da
Africâ tom* parte nos .nego-
tios • inte r n a e i o r) a l s. em
rialoi* escala que nos anos
anteriores.

_ _ pãeidade do mercado na- r Ilvv ,.„,,„ „ F „e'onal. Deste modo. dlspojnoí ^uàiqúèrUnquerltó in_èpén'dén
.i • •. j • • id<5 apreciáveis excedentes para t internacional. Alem dissogia. na boa-vontade e no espirito de justiça do sr. pre*iden- exportação. Mas acontece que i Drovavel^aue'sé rQciise a oa-H I gar indenizações.te da República, que não permitirá, certamente, se consu- 5U?0 "o^^ríor^ln"" ver.ma a refinada imoralidade, ''' • " que

Banco Econômico Nacional S, A.
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Descontos — Cauções — Depósitos

Ao contrario, é provável que .
a URSS pressione em seu fal- I
so protesto, para fina!idaí:s de !
propaganda. O incidente, pode j
gerar tanta indignação quanto i
o bloqueio de Berlim. E' di- |ficil ver que esperam ganhar i
com isso os russos. Dc todas '

A Opinião Dos
Nossos Leitores

PAGA E BUFA r

Quei::a-se um "Leitor Amigo"
dos dissabores que passou na
Diretoria do Impocto de Renda,
quando procurava esciarecimen-
tos sobre como preencher a de-
claraçSo que o habilitará a de-
volver um pouco dos seus min-
K.iados vencimentos ros cofres
do Tesouro. Achando muito
complicado o sictema de decla-
rações e timeroio c'e, involun-
tariamente, incorrer e.-.i falta, o
leitor — q«2 pr.ra ser amigo de
verdade prêc:sa d» s* habituar
à coragem primária dc assumir
b responsabilidade, do que diz

o preço internacional está abai-
i xo do custo. • •

Assim, íò mediante eomben-
sações poderemos mandar para

!fora as sobras de arroz.
Haverá p.-ejuizo nas expor-

lações e lucro nas Impor-
' 
opSoÜ embora o tftlnha I « cobras russas desde o fim

'de rer pago pelo còn-umldor. da guerra, so esta parece nao
Logicamente; os artigos trazl- ter s-nso ?!f?.u"\- ,As demajs,

, ¦¦ ! dos do exterior chegarão b_L".«J maioria, tinham uma fi-
——; Ícaros, cobrindo o ágio exigido i na taade.
ja e demonstrar-se uma voei- pelo cercai no mercado exter-l Wuer parecer nue o departa-
çao de Ariadne guiando o con- ' no • mento de Estado ainda não es-
iribuinte no meio do labirinto I »„„,„- A. .,;, inrnnví.nlen-' lá inteiramente esc'are.cido so-
guardado pelo monstro do Fis- L '?*** Ae £". 

'"""^l*. bre todos os detalhes da perda
co. Esse tempo ficará muito re- te5, -na° A^t,« ft.m^ voto- do avifio- NSo P»™" h»v°r
du-idose considerarmos"que * -iSSfe^^íS^i^"-i"»R«W«" "'-«nia de que kl-
Leitor Amigo contou nada me- L,?JL.-J? ?«iS o arro- dis- Num dos 'sobreviventes tenha
nos Ue 2i*pessoas ittíorniadas^¦2_S^^_f^^_taido'"Sr?c-_SE" ^bi*«lXÍ*>i mas, com sua des-
extra-fila. Yeremos. então. 112 I P6JMl?LAeaíalcan<10 | carada maneira de abordar o

assunto, os russos já lançaram

mâtíça; E ainda sobrou «fflK
j para_ um distúrbio, pois um ei- I "%%* 

h-no-rdadao, pouco daao a c_lr.ilos. '

H«ou«a.^tenuiQBs em i.ju muni- j A e^e re-nei"o convém

doá-pl a1-- oor! ® caso * 9U
Dro--oFlT0Ja^-1\ ^¦;,lc?-!vrrr^o"dé"V?ta:i<icaqo;i col-piouo oj e foi posto tora ao ,.a Dor 0--;Va-'emo« o povoreComu§Ó10n/oU^"fÍOS- í brasileiro 

Pde 
artigo esTencfal a |contudo nao queremos r.em ,ua alimeniacêode leve duvidar que o leito.- és- I ?£ 

"wo?«'«i_«-« 
do pro-:ta com a razão, principalmente ' 

d_v, c> erminar'a feande eV-
ur^ldtóS6^; S^h^U.'_f vaç?o de%^?"t-rnànío o a,-
_5___^áf?í&i.,SI?._è 9 L?- ^ i'ia«-sivél á bolsa da- das-'apiica\ci i.i totum ís r:paríi

re-l ?s,bases para a legenda de que

suspeita de

Despacharam Com o
Fies. da Rcuublica

....,—....-¦¦. fia r. r„... F,v
entrou numa íiia onde já so • v°es publicsá nas suas relações '. .{Í,

encontravam 8? pessoas. Eram . co™ 03 contribuintes, pelo me-';
ri horas. As 1S.Ô0 hor-s con- I"03 ttuanoo querem contribuir. '
s;g;iiu chesar á mt?a do fun- : uonae a necessidade de se or- j..iõnárlo encarregado a:- »:*<..«- I g^niprem os serviços de i.itor- :
r~eer cs eontribuiite? sobre co ! maÇoes de tal maneira que nao .
mo di-crimincr as suas rend-s, * f* transiormè em punição esco-1
p-^ra efeito de lançamcr.to. N5i ¦ lar.'de pi durante duas horas e 

'
liue houvesse reeesrid-de o» j me!a' * oferta de um serviço do |
pàsrar far.to temno esperando, | |j}si?r interesse para a Farenda

¦¦es menas fa.o.-ecidas pela íor
ia.

Nom*aç!ío e Exonera,
ção dc Gencra's'

mas, em conseqüência do gran- I ^eional: receber impostos dos
d- número de pessoas com en- i P0,J*°* cidadãos ou* ainda ej
irada franca, fora da fila. Bem i interessam por pagá-los.
pensado, o erro r.3o esta exa- "¦•— —
ãmênte Êm privilícios ao? pa-

raquedistss, mss. em haver um
ró funeieiário. F,ssa impres.-5o
decorre da afirmativa do lei-
t-r de c.-'«. sendo 8S° di fila.
pisse" 2 hs. e m.ria esreraido.
isto é. 1?0 rii'-.utcs. Dsi se eon-
c.úi qu.2 o func:0.iár:o prestou
é"eVi - -m';'''^ ruma vilòcid.i-
df ái i 11,1 i ..i v?síi!a, O qu«

O TE?rTrD
TEMPO — Bom.
TEMPERATU-iA — Elevada.
VSNTOS — De Noite a teste" -ier-dos.
MAXIM». — ?0.S
Mínima — *',",

O príiident» da Republica*-?irou decreto na pi.Sta da
Gu"rra nomeando o general Zc-
no Estilize LeaV cor-ardaite dt
Artilharia da Divisão de Inían-
:aria. com s-de no _aíáéo de
3. Pau'o e éxonetsindó destas•jnções o general Hororato"radel: e o çe-ie-al Artur lies-
r'<ct Hall d?s de ro-nandant»
do Certro dc Aprrfeiçoam-nto

F.specialiTaç5o do Realengo:rrverte-c-» ro f^rvço ativo ò
s-irral 3» b -parlai i'jri\ ai de
Ert*o e Sil^ a

O presidente da República re-
ceieu. ontem, no Palácio do

i Catete. para despacho, os srs
ceneral Canrobert Pereira Ja

! Costa, ministro d3 Guerra e
i TTonóno Monteiro, ministro in-
(terino da Just:ça: cm conferên-' cia. o general An?elo Mendes

de Morais, pi efeito do Distrito
Federal: e. em audiência di-

; versos congressistas, e uma co-
í missão da Diretoria da Acade-
: mil Kacional de Odontolojia

con tituida pelos profes^ore*
Frederico F.yer, Alexandrino

! Agra. Paulo Macedo e Vineii
: Batista.

NO CATETE
F.steve no P?1áe:o do Catete.

. moní-e-íhor Arbrorio Marchioni.' a fi» de asrradeeer ern nome 'lo
; ?Tunc.;3 ADOstõlico. monsenhor

C:r'o C'iiar'e os cumprimentes
i oue o Presidente da República

enviou t>o:- tr.oíü-o ca passaçem«it Aniversário C-< coroajio deIs.s. o rvr* Hp xii.

e-jste da vl^a vem aumentando, sempre, S
qualquer boletim estatistleo, eom Indieea ré-
trospectlvos, mostrará ao leitor qué, dé ano
para mo, o esnjunto de bens de consumo
Imediato sofreu um acréscimo noa seus preços.

E que esse. acréscimo geral foi mantido. Esse ou aquele
artigo, em conseqüência de uma produção, maior óu mala

• Intensa Importação, poderá ter reilstràdo uma baixa, mes-
mo sensível. M?s o grande conjunto —, alimentos, veatuá-
rio, remédios, transporte, gás, luz, divertimentos, ete, —
mantém o seu nivel áscenslonal.

Diante desta realidade que perturba aa teorlaa aôbre
o mecanismo dos preces. 6a pevernea têem necessidade de
Instituir o tabelarnento que é uma satisfação pública que
o Estada c'á aos consumidores, mostrande-ee vigilante na
defesa dos Interesses da grande massa. As modalidades
dessa vigilância multas vezes são erradas. Cumpre então
aos técnicos oficiais contribuírem para que o controle de
preços se realize sem um emplrlsmo deeeeneertante.

A colaboração desde e Iniele preconizada entre «a elas-
aét eomerelals sempre-nos pareceu bastante razoável. E
a prova é que a Comissão Central de Preços, Isqe cens-
tltglda, admitiu na sua composição es representantes da
indústria, do comercio, ria agricultura e doa consumidores..
Náe vamos deseonhéeér que houve multoa equívocos, e
graves, nos trabalhos da CCP. E e maior de todos é a sua
falta de aparelhamento, Por outro lado, tem havido, da
parte de certas comissões regionais, um excesso na apll-
cação das providências, eom uma tática verdadeiramente
policial, o que tem Irritado, e multo, os negociantes pe-
quenos e grandes..-

E' a repressão policial ao abuso, sem. uma earaeterba-
r.So mais minuciosa dos especuladores, que sugere aet In-
teressados a Idéia dc provar a Ilegalidade das eomlsaôes dè
preços, através de uma campanha que se vai ampliando.
Em verdade, não se Justificam as arbitrariedades come-
tida*. O comerciante que burla o tabelarnento é criminoso
Inafiançável. Isto é um absurdo tão grande, foge de tal
modo 33 nossas tradições Juridieas, constitui atentado
tão evidente I própria Constituição què exige das aute-
rldadès responsáveis uma revisão Imediata dos processes
de repressão.

Se o controle de preços ainda é uma necessidade, come
está sendo o controle do Intercâmbio comercial, cabe ao
Estado o."erecer bc.se lesai e técnica a eese controle. Como
ee encontram algumss comissões ds pregos,' es-orreeândo
acintosamente para o pollelalhmo mais Inócuo e Irritante,
é que não í possível. Já sugerimos aqui algumas provldén-
cIís que nos parecem multo oportunas. Primeiramente cs
fiscais comunicariam ao chefe de servhe, qus deve ser
pessoa eomprovadamente Idônea, que o comerciante X
burlou o tabelarnento ou ectá fazendo estoque Injustificado
desse ou daquele g-nero ds primeira necessidade. Esse
c'ie:e de ssrvlço expediria um aviso ao comerciante fal-
teso e ã sua associação t!e elasse eompetente. Se o comer-
elante reincidisse na falta; o seu nome seria publicado nos
jornais. E rs voltasse a Insistir n- burla seria multado eu
convocado publicamente • dar explicações. Essas provi-
dincl_s, a nosso vêr, parecem mais Justas e democráticas,
mais te-jals.

A pura e simples atitude policial nio eontrlbul abss-
lutamer.te para o barateamento d'o custe da vlds. Se dç um
lado ee terna difícil aos eomerelartes provarem que es
comissões de preços estão fora da legalidade, pois e oo-
v*rno nâo pode prescindir desses Inetrumentes ds flsta-
l'-*-èo, de outro lado não é admissível que es rresmen
eomi-sões ss desmandem, abusem do eürélto de fiscalizar t
passe-i a vlolénela da prisão Inafiançável.

A esneeulaçâo artificial precisa se.- eslbie*. r.íe reste
dúvida. M-s r.s ecmlísSes de pre-os têm ums alta ml-sío
a cumprir, em benefielo de próprio eoverns. T>f.td f
perlnosa a Impopularidade entre ss een-umideres come
entre os comerciantes, varejistas e atacadistas.

RECUPERAÇÃO ECONÔMICA
DA FRANÇA - a

AS COLÔNIAS — As
colônias também for-n in-
cluidas i»o "plano Monriet"
com uma eo*a d? investi-
mentos suficiente para am-
piJar a capacidade produti-
va. De acordo com -« con-
diçCes dí apó? guerra, ti-
nha-se neee«;dade d» tolu-
eio:-.ar os probiem-s des pri-
ses dependentes situados na
África do Norte, ni África
Oriental e m-.is ?iém. n*s
ilhas isoladas da Oceania e

d?s AntiUias.
Preferiram, analisar a si-

tuação das colônias mais
próximas da metrópole, de-
morando-se em tr*_ sotore?
vitais: ai aumento da pro-duçs.o d- gsneros aliminti
cios a f'm d» prever uma
populaçfo era desenvolvi?
mento. com una natalidad-
de 4nn.0D0 habitantes Por.—o:" b-> c*-?r--»r trabalho pessa popula7*o e a>jn»ntav
seu nivel de vida com d cria-

PRODUÇÃO AGRICOIA
— Gomo desenvolver esses
setores da economia colo-
nial? O relatório, nesse port-
to, é breve e preciso: "To-
dos esses desenvolvimentos
diretamente produtivos nao
são realizáveis nesses oaises
novo sem uma infra-estru-
tura ó3 auxiliando: quer di-
7,er, um Conjunto de mèjos
de transporte, (estradas de
rodagem e de ferro, navios
e aviões) e de teleeomunica-
ções,- aos- quais -é- necessário
acrescentar as possibilidades
de conseguir água àbundàn-
te exigida em aglomerações
tão densas".

Tern-sé feito até o momen-
to grandes empreendimen-
tos. No setor agrícola em
1MB empregáram-se 3,11*.
bilhões de francos, preven-
do-se para 1950 — *,"lã;
1951 — 5,505; 1952 — .«,264,
• até O fim do plano 2,652
r:o total 18,244 bilhões de
francos. Isso independente
dos trabalhos de erosüó e
restauração do solo, em cujos
serviços absorverão 1.013
bilhões de francos em 1949:
1,867 em 1950; 2,645 em 1951;
3,170 em 1952 e até o fim do
plano 0.730, num total de
8,432 bilhões de francos.

''•':??'*'

SERVIÇOS D3 HIDRAU-
LICA — Seria impossível o
aproveitamento das riquezai
coloniais sem <*u* se empve--ndessem grandes trabalhos
de hidráulica. Traçou-se um
*:r'.enso plano ebmpreend»n-
do grandes barragens, traba
lhós d* peouena e grande-çildegem, drenagens, sspea-
mento e transporte de água
pótavôl.

Orçado em 73.363 bilhões
de francos em 1549 »?m"?re
garr.rn-se 17.0?". è nos ann<
seguintes ps desoesas estão
sssim dlscrlínintidas: 1P50 -"2..-a?.; 1031 — ".2.433: 1932 —
n,705: e o rastáate; 6.840bi-
lhões de fr.-ncos.

EriERGIA - Convém
obíervav que todo e;se tra-
balho de reeuperaç?o ''co-
nomica des pr!7e- colônia'?
vem sendo realizado no
Máçroéosi na A'géria e rm
Timis. Da' r'.o ser estranho
qu-*. allando-se eos capitais
britarieo? e nert9-smer!e-.
nos. c'iég'-'cm ao norrO co-
nheei mento as in'ei_t'yás'r-.nceses de tran-fc-mar a
África nem Ct-ioo d-5
rie;-,c!f! com fi-i-lidede ai-
lamen'.s produtiva.

O s'j--'o (H pny-esso da
África òo Nòrta é uma. co .-
sequene'» d*, pec-ssidadei de
oroevrer novos me r c a d o s
??m o-s -luaij a e-">-ori!i ne-
c!onM f---in?^ci proorirj—Tn-
te di'.a estaria -m t.-:o-* dn-
peoniijbrio. B táé ce-V.-c1"
elétricas e«tlo íendo ccnr-
trvldrs viiândó t.-?.n:*">---r
uma réjiSo o"'rora érld',
num osrqu? ;ndu,-,r!'i1 oe
pr'meiro ->'».n«. Sònie^te
eom een*-?.!? hídrsléirl^ar,
<en'.?a's t-i-rn' ;.*.-. transpor-
tos e disi.-ibu:,To d.! -i-'T'-
'•'.dede. oredue"o, trÃuiporte
e d;strJb'.i.'-âo de p -, *'or.-."ir".»íos em 1C*9 cerca dé
!í.84'1 bilhões d* franco-.
Psra esse ar* ib-rv5-se uma
despesa de )24fi*; era lff"1- 15.62?: em Itó — 8 "79;
•-*? — ?,;*3. .*n loío O pi*--•o ?"o-s.~st 'ranre^-rá <*?13
SilfcJS?- d^ f-rnces^ecira a '*V'.en--f 5 é* e-jo-?» »»r« m"~-4X7 c;ve ri r* e*-i*'-Z^~ de-p6* guer.-â p.oderrara fa'.o-
recer.

HUMBERTO EArr-rs.

*
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Deflagrada a Greve Nas Docas DE Londres
IGNORADO 0 PARADEIRO
DO CARDEAL MINDSZENTY
A Genitora cio Prelado Declara Não Saber

Onde Se Encontra Preso Seu Filho
CIDADE DO VATICANO — o,

19 — (INS) - A m5e do car-1
dcal húngaro,. Josef Mindszen-
ty declarou hoje que somente
Deus evseus carcereiros comu-
pistas sabem onde se encon-
tra weso o card-al.

Mad Derbala Kovach, a rnae
de Mindszenty, numa entrovi.:-
ta ao diário católico "Osserya-
tore Romano" disse aue foi-lhe
permitido ver seu filho, depois
das acusações que lhe íize-
ran. somente uma vez.

Disse que naquela ocaslSo o
cardeal não a reconheceu. Es-
tãva abatido e parecia uni ho-
mom sem força de. vontade.

Acrescentou que há muito
t°mpo nSo recebe noticias de
E»u filho,, que segundo alguns
rumeros, foi transferido para a
Rússia Soviética.

A aneia terminou d'-.sndo:
"Somente Deus sabe- onde se
encontra meu filho e qu?1 o
s?u estado de sau.de; Eu, devo
nanter silencio!"

Pagamento do Mês de
Abril

O chefe do Estabelecimento
Central d* Fundos previne às
unidades administrativas, com
sede na 1 .*- Região Militar, que
o suprimento de numerário re-
lativo a vencimentos e vanta-
gens de pessoal, domes em
curso, será efetuado nos dtas

i 21, 24 e 25 do corrente mês, a
partir, das 13 horas. Previne
outròssim, que é impiescindi-
vel o cumprimento do aviso 22
de 8-1-49.

Viajará Hoje Com
Destino a Santos

HUMBERTO BASTOS, MEM-
BRO DA DELEGAÇÃO B«A-

SILEIRA, SERÁ' AINDA
REPRESENTANTE DO

DIÁRIO CARIOCA

Seguirá hoje para Santos o
nosso confrade Humberto Bàs-
tos, redator-economico do DIA-
RIO CARIOCA.

O nosso companheiro tomar*
parte na Conferência do Con-
selho Inter-americano de Co-
mércio oue se realizará naque-
Ia cidade de 23 a 29 do cor-
rente.

Humberto Bastos, que é um
dos membros da delegação bra-
sileira, na qualidade de técnico,
será também o representante
do DIÁRIO CARIOCA naque-
le conclave.

Resumo Telegrafico Internacional (U. P. e I- N. S.)

REUNIÃO DOS PARTIDOS BELGAS
PARA A VOLTA DO REI LEOPOLDO

INTERFERÊNCIA NACIONALISTA COM A
MARINHA BRITÂNICA — PARA AMPLIAR O

ORÇAMENTO MILITAR DOS EE. UU.

"{Protesto Pela
Exclusão Dos

Lideres Pelo
Sindicato

Dr. Mário Pacheco

MEDICO PARTEIRO

Residência: Tel. 38-3124
--nsult-rlo! Rua Jn-6 des
Reis, 625 — Tel.: 29-1309

Secunda*. Quartas e Sextas
feiras, das 10 ds 12 horas

Terças e quintas, das 15 »»
18 horas e sábados das 10

às 13 horas

PAGA O BRASIL OS SEUS
ATRAZADOS COMERCIAIS
CONFRONTO COM A ARGENTINA E CHILE

Franciseo Campos
Aprigio dos Anjos

ADVOGADOS
Rua Araújo Porto Alegre, 70

salas 318, 319
Telefone: 42-9110

Clínica Radiológica
Dr. Waldir Moreira

Consultório:
*raç- Baltarar Silveira, 21 e 23

Residência:
Travessa Coronel Braga, 130

Telefone: 2721
Vargem — Teresôpell»

NOVA YOHK, 19 (U. P.) -
O "Journal, of. Commerce", co-
méntándo os resultados da- vi-
sita do presidente Gabriel Gon-
zalez Videla aos EE. UU., apro-
veita a oportunidade para em-
preender uma analise da situa-
ção econômica e comercial geral
dos paises que compõem o
"ABC" sul-americano — Argen-
tinat Brasil e Chile. -

Referindo-se ao Brasil, diz
que esse pais "tem feito rapl-
dos progressos no sentido da
liquidação dos atrasados co-
mereiais devidos aos exporta-
dores norte-americanos.

Na semana passada, o Banco
da Reserva Federal de Nova
York informava que o montán-
te desses atrasados havia caído
a apenas 50 milhões de dólares
e acredita-se que esse progres-
so tenha, continuado durante
este mês.

A alta dos preços do café,
que teve inicio no outono (quar-
to trimestre) do ano passado
veio incrementar as rendas bra-
sileiras em dólares.

Recentemente, as exportações
brasileiras para os EE. UU. su-
peraram as importações dessa
procedência e umâ; expansão
das exportações norte-amértea-
nas para o Brasil è esperada
para mais tarde, no correr deste
ano".

O panorama comercial norte-

americano-argentino é igual-
mente pintado em cores otimis-
tes, em vista da perspectiva de
pronta solução das divergências
que já se prolongam por sete
anos e de financiamento do
resgate dos atrasados comerciais
argentinos por intermédio do
Banco de Exportação e Impor-
tação.

"A comparação do comercio
no caso do chlle", prossegue o
"Journal do Commerce", "é ai-
ferente, de vez que as expor-
tações norte-americanas para o
Chile, no ano passado, supera-
ram em cerca.de 35 por cento
as de'1948 e foram maiores que
as de 1947, ao mesmo tempo em
que nossas exportações para a
Argentina ~e o Brasil declina-
vam em 66 e 23 por cento, res-
pectl vãmente, abaixo do nival
de 1948.

. Por outro lado, as exporta-
ções para o Chile talvez decli-
nem em cerca de 20 por cento,
em 1950". em vista da acen-
tuada queda nos preços do co-
bre, nitratos e outros produtos
mineiros, reduzlndo-se assim as
entradas chilenas de dólares.

Conclui o jornal acentuando
que o fluxo de capitais priva-
dos e de quaisquer novos cré-
ditos bancários "contribuirão
para manter o valor das expor-
tações norte-americanas"- para o
Chile.

Os três principais partidos
políticos belgas convocaram
uma reuniáo conjunta a fim de
fazer uma nova tentativa de
chegar a um acordo sobre se
permitem ou não que o rei Leo-
poldo III ocupe de novo o tro-
no Leopoldo propôs oue, ao
ocupar novamente o trono,
transferirá temporariiniente
suas facilidades ao seu filho de
19 ànoi o príncipe Badulno.
INTERFERÊNCIA NACIONA-

LISTA COM A MARINHA
BRITÂNICA

I O sub-secretario do Exterior
britânico Ernest Davies decla-
rou na Câmara dos Comuns, oue
o governo encara com muita
seriedade a interferência dos
nacionalistas chineses com os
vasos mercantes britânicos que
furam o bloqueio, ao largo da
costa chinesa. Declarou Davies
que os nacionalistas apreende-
ram dois vasos mercantes bri-
tanlcos quando os mesmos ten-
tavám entrar no porto de Amoy
e ambos continuam detidos.

PARA AMPLIAR O ORÇA-
MENTO MILITAR DOS

EE. UU.
Informam de Washington.que

o incidente surgido com a Rus-
sia pela perda do avião da Ma-
rinha rio Baltico aumentou os
pedidos no Congresso para que
se amplie o orçamento militar.
O Presidente da Comissão de
Serviços Armados da Câmara,
Carl Vlnson. predisse que. co-
mo resultado da açBo russa, o
Congrea-o aumentará o orça-
mento de defesa, que pelo mo-
mento é de 13 bilhões de doía-
res.

PROBLEMA DE MORADIA
NA ESPANHA

Por iniciativa de Blar. Perez
Gonzalez, atual Ministro do Go-
verno Espanhol, foi iniciada
uma enérgica e decidida cam-
panha para combater o grave
problema de moradia, que se
apresenta aos espanhóis em ge-
ral e ao Governo Espanhol em
particular. Recentemente, e
presidida por Blaz Perez, rea-
lizou-se importante reunião as-
sistida por representações de
todos os organismos afetados
pelo pórblema. Nesta reunião
procedeu-se a um detido estu-
do dos diversos fatores que in-r
tervêm na construção de mo-
radias.
ATENTADO CONTRA UM Ml-

NISTRO 8ALVADORENHO
Os jornais de S. Salvador,

República do -nesrào home, in-
formaram que o ministro de
Assistência social, Doutor Edu-
ardo Barrientos foi vitima de
um atentado quando indivíduos
nào identificados lhe fizeram
diverso» disparos de fuzil de
um carro-no - momento em que
o ministro descia de seu auto-
movei e entrava na sua resi-
deneia. i-""
MANIFESTAÇÕES ANTI-AME-

RICANAS
A Policia motorizada de Ro-

ma viu-se obrigada a usar re-
petidàs vezes bombas de gaz
lacrlmogênico para dispersar os
grupos dé estudantes universi-
tarios e de escolas superiores
que desfilaram ante o Ministe-
rio do Exterior e à Embaixada
dos Estados-Unidos. Milhares
de jovens que lançavam gritos
e conduziam cartaxes pediam
que os Estados Unidos ,"cum-
orissem sua promessa" de de-
volver Triestre à Itália..

PROVOCAÇÕES TCHEÇA3
, CONTRA OS EE. UU.

A radio de Praga Informou
que a Tchécoslovaauia pediu,
em nota a Embaixada dós Es-
tados Unidos, que sejam fçcha-
dos os salões de leitura e con-
ferencias americanos em Bra-
tislava e Praga. Salienta á no-
ta que tais salões foram cria-
dos para disseminar os conhe-
eímentos sobre cultura amerl-
cana mas'na realidade espa-
lham informações incertas sobre
a Tchecoslovaquia.

JULGAMENTO DE ESPIÕES
TCHECOS¦ De Praga, Tchecoslovaquia,

informam que um dos seis sue-
cos em julgamento no tribunal
de Praga confessou aue ele
reuniu segredos detalhados so-
bre a oroduçSo de üranos tche-
co, por conta dos EE. UU. O
acusado, Major Nechansky, dis-
se que os membros da embai-
xada americana lhe pedirem
que organizasse um grupo de
espiões,'admitindo que desen-
volvesse atividades contra o es-
tado comunista tcheco.

PEIXES MORTOS PELAS
RUAS

Informam de Bogotá, na Co-
lòmbia. que uma estranha m-
vasão de peixes verificou-se no

LONDRES, 19 (U. P.) — Sete
mil e setecentos doqueiros de
LoTidres entraram em greve, o
que vem retardar a descarga e
carga de mercadorias, inclusive
viveres importados.centro/da cidade de Call. To-.

das as ruas apareceram cober- Q _oviment0 foi deflagrado
tas por. centenas de peixinhos! — ¦
pra+eádos de várias polegadas '
de tamanho. Parece que ' os
peixinhos foram trazidos por
uma imensa tromba de um 1u-
gár longínquo. A falta de ele-
mentos líquidos causou a mor-
te dos peixes que oferecem um
curioso espetáculo nas ruas
cheias de peixes mortos.

REGULAMENTO PARA 03
VISITANTE8 EM BERLIM

A Alta ComissSo Aliada em
Berlim publicou um regula-
mento para os visitantes proce-
dentes da Alemanha Oriental
qüe cheguem ao setor ocidental
de Berlim. O mesmo proibe
especificamente lemas da pro-
paganda. canções de marcha e
a exibição de cartazes políticos.
Os visitantes procedentes da
Alemanha Oriental, além disso,
poderão ler qualquer jornal ou
revista, e assistir à exibição de
qualquer obra teatral ou peii

por três mil trabalhadores e os
restantes ficaram. inativos por-
que as equipes tíe trabalhadores
estão incompletas.

A greve veio em sinal ds
protesto contra a exclusão dê
três IMeres da greve da prima-
vera passada, pelo Sindicato des
Transportes e Trabalhadores em
geral.

A' reunião que decidiu o mo-
vimenlo estiveram presentes
três mil portuários e apenas
vinte deles se pronunciaram
contra a greve imediata.

A resolução aprovada dií que"nâo cessaremos nossos esforços
até que os vejamos reinscritos.
Para demonstrar com quanta
seriedade nós encaramos essa
questão, declaramos a imediata
paralisação de todo o trabalho,
hojç".

F.m seguida a reunião se d;s-
solveu e os trabalhadores sequalquer oDra le-purai uu yz.,- =«'"» - 

cuia poderão falar livremente dirigiram aos navios para apa
com qualquer um e poderão nhar seus pertences e partir pa-
comprarão que desejem. I ra a rua.

IPASE — Hospital Dos Servido-
res do Estado

AVISO
CONCURSO PARA MÉDICO

A Direção do Hospital dos Servidores do Es-
tado torna publico, para conhecimento dos inte-
ressados, que a Prova Escrita do Concurso para
Medico, na especialidade de Clinica Medica,.será
realizada às 8 horas do dia 22 (sábado) de abril
do ano cm curso, na sede do USE.

Torna publico, outròssim, que só poderão sub-
meter-se* à presente Prova os candidatos habili-
tados na Prova Eliminatória a que se refere o
item b do artigo 11 das Instruções n. 95, de 7 de
outubro de 1949, que regulam o referido Con-
curso.

i
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O LEVARÁ EM
70 MINUTOS
À SUA CASA on
CAMPO EM
TERESCtPOLIS

Essa é uma das principais vantagani -ju« -.fer-cam o-

?arrenos da ARARAS • THAUMARIRGO, bairros' de

Teresôpolls - j cidade |óia. A sstrada direta, ora em

construção adianiada, a cargo do D. N. E. R.( • que

apresenta uma rampa máxima de 6% • um raio de

curva mínimo de 100,C0 m., dentro »m pouco rrans-

formará uma Wagam demoiada em agradável passeio

de apenas 70 MINUTOS. Dessa forma, os rerrenes

adquiridos ho|e, por preços realmente convidalivos,

rerâo o seu valor triplicado, -«urna valorização lempre

-rescenle, com a conclusão da -naravilhosa rodovia

que apresento condições récnlcas que a tornarão uma

das mais seouras e lindas da América Latina.
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A<S\
itmmW V/s/íe MIA*AS • THAUMATUKGO, i -*u-«- -/«irtes «lt UnaSpélh. Es-

—J, w)h« o icu lote sfe tt.-reae num Vesse» lineal fc-lrrot. _, \pmr 4» utèt

tio oro Imo -o ftttm mbano, e teu terrena nto -ofre, santué; tam hm -roxImM-rfe,

peii - reierra Urtttal mar.tim - üurei* da stmeifíM e • -mtfiW-rfe ám clima am 7u-»t|utr
ipeta 0*0 ano. Verifique -i /«ní«_eaj • :on./-««» U -«s*manto i,.. Hit-joxs u «ís//clí»

V» /e;«e» t "«aik-tndí" i«urf<v-ls « repeimnte».

MO tlO: WENIÍA i:0 UANCe, m-lele - TEL-r^MES «MIS • 41 ?T-S
AViN.CA FCUCtÁNd -OCtÉ, I3IS - TEUrOME J01S - TEIEÍÔFOUi

TERÇSÓPÒLIS IMOBILIÁRIA LTDA.;

IIHÒK lOCAl

INOR P1IÇO

AIOR PRA-O



v~y
.;• •

'. 
•;-<¦

Rio 3e Janeiro, Qftfn&TélW, 20i iJe ABrilUe 1950 DIÁRIO CAPJOCA

,,-.

«?#

—"^———— ——ff ¦- ii

àS ARTE$:.

áif

O Brasil na Bienal de Veneza
Antônio Bento

Um grupo de pintores paulistas não gos-
tou do critério adotado pela comissão que es-
colheu os trabalhos brasileiros para a próxima
Bienal de Veneza. Pretendia que fossem sele-
cionados. trabalhos de numerosos artistas e
não apenas de alguns de seus confrades. E'
natural que todos os nossos pintores queiram
participar da grande exposição internacional.
Apenas, acontece que só podem ir trabalhos de
poucos artistas, pois ao Brasil foi concedida
uma cota de 45 pinturas, desenhos, gravuras e
esculturas.

Diante dessa circunstância, a comissão
squi organizada, com assentamento do comissário brasileiro,
Sir.ieão Leal, viu-se na contingência de limitar a contribuição
a tim numero reduzido de artistas. Por isso, escolheu tra-
bcihos. de portinari, Di Cavalcanti, Pancetti, Volpi, Flavio
de Carvalho, Burle Marx, entre os pintores, e de Goeldi e
Livio Abramo entre os gravadores. Infelizmente, 05 quadrosde Sega1! não foram incluídos na. representação brasileira;
esse artista não aquiesceu ao convite que lhe íçz Simeão
Leal, alegando que teria de fazer em breve uma exposição
retrospectiva no Museu de Arte de São Paulo.

De Guignard tambem não foi possível no momento obtertrabalhos, uma vez que o pintor se encontra enfermo em Belo
Horizonte. São lamentáveis essas ausências, pois 1 desfalcam a

. contribuição brasileira de dois de seus pintores mais repre-
sentativós,

O México também será representado por um grupo re-
duzido de artistas. Foram somente escolhidos quadros de José
Clemente Orozco (falecido em 1949), Diego Rivera, Tamarjo
e Siqueiros. O Museu do Instituto Nacional de Belas Artes
do México envairá tambem um conjunto de obras pertencen-tes à arte antiga d?sse país.

Verifica-se assim que, em relaçãq à contribuição da arte
contemporânea mexicana, o critério lá adotado coincidiu com
o da escolha feita no Brasil.

Aliás, diante dá redução do numero' de .trabalhos, não
havia alternativa explicável. A escolha tinha de ser limitada.

Cabe ainda salientar que, a exemplo do que acontece
com o nosso'país. é está a primeira vez que o México com-
parece à Bienal cie Veneza,

E' humana a pretensão dos pintores paulistas. Infeliz-
mente, suas reivindicações não podem S2r atendidas este
eno. Talver. isso aconteça na Bienal de 1952.

O TEATRO
I

vai substituir Manuel Pera, no"cast" de "As arvores morrem de
pé"?

COIS-5 QU- INCO-
MODAM...

A queda que tem o cantor IJsl-
sot Ctonrslv** wr% a teatro.• O FILM-; DE HOJff.

AMERICA — "Posto evançyrfo
em Marrocos" — Celestino SU-
velra.

O CO*-."FrlT*RIO DA
NOITE

— Por que está saltando tanta
feníe do bonde do Catéte? —
Indagava, ontem, o Serra Pln
to do /.-mando Rosas, no Inter
valo da "Al, Tereza", no Serra
dor.
s ,-j-.,,""!, por cr.ie e|e jjsiá d-ejsan-
,-ió t>e. fim rJa • Ki\hà.- — resoon-I deu o velho critico do "Díarlo da
Noite::.,,; -,.>,.....,.,. ,„.

O Dia Astroiogico

• "Al, TEREZA'", AUTENTICO
TniUN*""1 P~ F,\'Ã NESTA

TEMPORADA
Eva Tudo?, com a comédia

;—¦ apresentou anteo>-tem, no Ser-
rador, em premtere, "Al Teresa!",
da Eskeffi.que Luh Iglezles ariap-
tou com rara felicidade è brilho
nos deu ui-.i dos esoetáoulos mais
encantadores distes últimos tem-
F-S.

Baseada nu-"a historia que *-."na delicia de graça e tngenul-
dade e que vai como uma lu-
va no temperamento artístico
da estrela c'o ' Serrador. a' peçadeve fazer a maior carreira no
certe* daquele teatro, pois nada
11»;. falta.

Só Eva pode tatérriretar! esse
delicioso" orf-^,niüjiqü*!'íáz-1-!r'.''';rriBs

- qu? emeeiona • e faz pensar. 1 ,..
Uma garota- e-dlabradi na.salse '¦ 6r" " *-'-»*° critico do

quando ainda: ;falt«vir. ú>ní«nòi'^i»
ra terminar o 6eu curso cole-
glal,

Mas. ri«po\s d» i-.-iEEria. fecblve
continuar no colégio ás escondidas
do marido.

E '-m íórn? dessa historia de-
se-rolam-se as cenas mais bem
f-Itau e -d» r-aior romtcldade.
A senhora Lucilia Simões, com o
natsrlàj.' de prtme':-a ordem quet-m 'em m.lo, nâo teve trabalho
para nos dar um espetáculo har-
menioso e brilhante, coisa rara,
hoje, principalmente nas estré'as
Fva nos dá talvez a sua me-
1bor rriaçfio. no gênero onde c'a é
tnsuoeravcl. A peça é 80 por cen.
to ela. Elra Gomes e Stuorl. dois
artistas que honram a cena de
de qualquer pafs. foragi riol« In-

. comparáveis Interpretes. .F. Vilon.
desta ver, nao destoou rios f-us
colegas de primeira l,íih.a. Um
autentico valor nr.9 saiu lr's Del-
mar, atrlr. rie qualidades uivulga-
r_es.no panei ria colegial.

Artliur Costa compôs um apre-
c».-ivcl trabalho. Armando Bra-
ga. Alberto Por»?, e Judilh
VárGtV" completaram o "ras!"
maimlfii-o nue nos deu uma dãs
melhores noites tea'tra's desle
ano. Louve-se aqui a Empresa
ou* r^onfoii s p^T* com co"*nt?em
e multo gosto. Foi inaugurado nn
Serrador o ' oalco rotativo e
8T«K5£ #rf.\- SZvtâZ i WÍ*S3 o„ inimigos e mal-s or-.-e r% imo. re , -». a hpb'1'dad* | Banlcos,j Fortes dissabores e pro-ti n n..| fun(jos r-ssentiment-s com am»-

HOJ?. W> — O Sol entra em
Tiuro, ás 13 horas a 9 mi:viloj.
Tarde venturosa p?ra vlaeens.

ACONTEOf-RA* HOJE AO
LEITOR!

Ssausm-sa. as r*«síbillriaries fa-
llzes ou rao, rie hoji. ;eom noras r-úmeros pron-iissor.es para os Iti-
tores nsscídos em oilolsciuer rila,
mis e ano nos pírlodos abaixo:

PARA OS NA80IBOS:
ENTRE T3 DF. DF7,r:MBRO E

.-0 Dl" JAÍi»:tRO:
Bom dl» pars re.sam-nto e

reuniões. Manha d'"lcll. á tarde
cera bjm f:-,voravel com os vati-
cintos acima c mais 'atícêssos 1"="-
tyrl?is e sociais. 14, 16 e 18; 41,
10 e 81. 1 horas e numeres».

F.NTRE 21 DF, JANEIRO E
18 DE FEVEREIRO:

Riscos rie; acidentes; bri;??? ee-n

¦ T y\ ^1bb9^í^íB^':' 'r- ^ÊmRROr^^Sm m^rvmíiv -¦ -^iw^*'

*^t'" "" ^m^^mmammaaWmaTW^^Í^ÊI^^^^^^^^r^ml^^S^ ' $<PÍfll
$ mmWSÊ $

-s ^..inm^mmaSmalaW^^^MÊaa^i^SaaW

0 sr. Paulo de Assunção e uma convidada no "Baiale do Mau~ Gasto". (Foto "Sombra")
DOIS CASAMENTOS IM.
POSSÍVEIS, EM "PAPA"

LEBONARD" .

tuuus Davi.a

e competenrla rie stí'
J^rb»s T,0to. F.' um linclo e (nes-
quecivel espetáculo o de Eva, pre-sentemente.

JOS"?.' LI"»A.
A PATINE'"" POPUtAR Pt •

AMANHA, EM "ESCAMDA-
LO""- 1950"

r"o Teatro C?rlos Gomes o
publico terá. hçje, a r.egunri.^
mátiãée populsr ás 16 boras, com
preços reriu-idos r>ara ver oni?^er espetáculo da cidade, queconta com
rrímtíiWYi e o r'co -ruT-rda-rou-
pa em figurinos d- ,Mceu Pen-
n.->.•'Fsíe«''-1o« »'5D". anr-renia
um sob»rbo t-sbalho de Bibi Fer-
reira. que foi para a revista e
fer u-"a e«tr''a de gaia. dando-
ros a impr-ssao ri; ser uma
vstaranã p?'a absoluta seguran-
Ç? tf? s—i tr?b-lhr>.

Çon Kibl. es!,'o no Teatro r-r.
les Gfmes. Mara Rubia, Ra'-
pbã ri»s Atrires. Violeta Ferrar, a
mais perfeita atriz co-nJca r!

gos ou parent»s. 14. 16 e 18: 41,
61 e 81. (horas e números».

ENTRE 19 DE TEVEREIRO
E f0 DE MARÇO:

Sem assuntos Im.oortar^es ré dia
rie hoje. 13, '16 e 1?: ?.?, 61 c
108. (horas e números».

ENTRE 21 DE MARÇO C"0 DE ABTttt.:
Contrarledades. dificuldades i>a"-t»-iais e nervos ab?.»ados. Tar.

dp arrit.-aria. aine-lç-as rie pre-ma's suntuosa 1 juízos t rs -anrialos; 12. ."2

ros».
"5. 76 e 77. (horas e nume-
ENTRE r.1 DE A-3RIL E 

'
20 DE MAJO"

Desespero, negócios' imp?n:ari-s
e prejuhos. 1.1. 17 e" ?4; 73,
80 e 84. riiorís * nu-n«rosi

ENTRE 21 DE MAIO E 20 DE,
JUNHO:

r:-obabi.'!dades rle prendes su-
r-ssos. prob'emas elevados e
aoo'o rie amises eminente-. Pro-a j prto psra reallraçées c'e ne-

. .".•"- gocles Já 'nl.-iados. Duvidoso pa.
,-„;; ifjf' í****3* r'*'"^1- " ™"ttr vagens. K. 14 e 16;\-tan1, FVasio Mar"sl, T.,,.ta San- 21, -11 e 6». (horas enfúrò-ros)
[°/1- Pji-nlri de Almeida. Deo ENTr-tT, 21 DE JUNHO E
THnri.2 27 M" r, 

'l (??d.<-?!dò !« DK JULHO:Tri.nd.rie, Maurj- rant?=. ir^;n Ksnhã promissora terri»ri' Almeida e Fsther Tarcita- í euitosa proiA'..«era. terrie d'*1-
rom romnlr.ientos ónI rml-ades e nervos" abalados. t6,

d»? ; 13 » T*0. íjior?!5 ç ^'"^prc?1.
F.TiTRE ej t)E JLrf.HO E M

DE AGOSTO
tic!''-,ai;§o para os p-a?eres.

; Negòrlo' pe-(c''tantes, a tarrie s--,'''"'>eo",• ¦ rá de surwas ierffie.v*s. 13•¦a ria vnçrsav-t revista "O 5Ôr0 ,6 e ,7. 3- 51 
£ 

n (horas eehe-?."-ul?. no Teat-tnho J.-rdel numero.»r -- ,v,-n- „ys. o« fijçr;.
dos cômico» Alvnrensa e R?n-- •¦>. na F«ne--a vindoura, to j Resoluções lmprrv-itVs" e rie-

"napá Iebonard", um filme
mexicano, que tim nos prlnct-
pais pape;s, Adriana l.snuir. Ra-
mon Per^da e Carlos Baena, foi
ttra-jo do colebre livro francês
de Jean Aicr-rri.

A trnma é foniülnri sob um
ambíeiitià tíotrado petos últimos

I rebentos ria nobreza francesa, já
j dccádehte,

[Já, ein "Prná Lebonard" mui-
to rias ?itus>ç5t\s rea^ do uma fa-
m'lia. nu-inrio a espesa é mes-

j qu'nba e vaidosa e 
"ha 

tambem
I o po"ln alio da trama, que. são dois casamentos impossi-

I 'Papá Lebonard"i do Proçra-
! ma Barone. estará vi Cine
| Presidente a partir de segunda-
feira.

AS ILHA". OO HAVAÍ. NUM""ILME ENCANTADOR
1 /s novidades s5o sempre co»-
I sas nu-» desptirtr.rh a atenção e a
I cu--'osití->rie de todos."Tabu"' tr-i esse porier poraue.eo s?t-r i-inv-iatografico, corsti-

tul uma irodeliclade nova, alguma
corsa da extraordinário e dife-
rente.

E' um f'»'ve orofundamento hu-mano. despido de artificio.-, e
,'a.nte.s»a3. !So soment; realirade.
para s-srvlr '.? re.i:qu(-i a um povo í
e cie devaneio acs culros.

Assim e a nelicule. oue a
CADEF distribuirá br"-veniente.

As i'has do Hav--.', t*o conhe-
cldrs e desconhecidas ao mesmo
tempo, pjrrtie semp-ç r-íster;(>.

: sas e er.ijmatí-e.-, motivaram es-
, sa b2la pe'!cula americana e re-
: Ia encontram autentico relr.to de
, Êua vida cofdiana interpretada
| por seus nroprios habitantes.
| 

"T.->bu'". constitui espetàiuio rie
i rel-vo. d;-mo cie ser visto por to-
; rio*; os públicos.

O' CINEMA
LAGRIMAS OE SAUDADE

E ALEGRIA. EM "PAPA •
5{« ,:LEBONA*t.D" • ¦' " •

A 'sfreía-proiítma,' -rie ''Papa
;f .ebonard";;' rèvlve>' "ha tela,' um
drama muito expreagiVo, contido
no cfllebrè livro.' francís de
Jean Aleard, "Papa-t.ebonard". é
a historia de um judeu, que bon-
doso e ¦ àlquebrado pelos anos. vi-
via humilhado pelos filhos e pela
mulher, um tipo vaidoso e
cruel.

O velho chora lagrimas de. sáu-
riade e rie alegria na seqüência
d? "Papa Lebonard", tem d -ntro
do coraçfio .um terrível segredo
que fulminará a atitude tremenda-
mente hostil dos réus."Papa l.elxjpard" 6 um filmo

| mexicano do Programa Barone,
i rue tem Adriana -. Lainar. como

Joan1». Ramon Pereda. como o
rir. And^-ía (('C?'lm Baena. um
tràSfpq a altura rie um 7,aconi ou
Janings, como l.ebonard.

O pmblent» c o ria velha Franca
ornada pela sua realeza já meia
decadente."P.-'.pa Lebonard!' serí o carta-
do Çine Presidente, na próxima
segunda-feira,

rsTr*;"!v p--eu"'!r" *"**i-
RA "OR AMANTES DE

VERONA"
"•1 Frar-a *"ímcs rio Brasil"

"-arcou, definitivamente, para se-
gunde-"e»ra proxím». nos rine-
mes -Pathé,.- Alvprjrda (em Co-na
cabanal. Para-Todos (MèyérV,
Alfa e . Fluminense, a estrí»a
('^ "Os a-"a "tes rie Veropa", (L's
Amants rie Véronel. o belo fll-
me rpodernira^So de "Romeu e
JuiItt.V. r^e ShíVesi^^r», com
diálogos Cf Jaemies Pr '''rt. adar>
taç3o e dlreçío **¦ André Caj*a-
te e Interrjretaçío de P»"rre"Jrasftlir, A-ok A'mée. S»re»
Reçg»«ni, Mercê! TX-1'o. Louk
Salou e Marllne Caro».

Evocaeso rje "firia ri*-s mais
belas hl«tor'as r^r. gen'al ShaV-s-
pçave, "Os an-»,ites d? Veronr"
deu como "resultado 

uma das mais
si?r'.{icailv9B reslIrT.^ões do mo-
derr-0 cinem. frane"-s.

Efetivamente, oetó seu trata-
mento c(ne'mrto»faflco. pe»a in-
terrjretaeüo, riia»"7os" e d»rer;ao."Os amantes' de Verona". é, ep.
tre rs mais seguros' eyltos rio
cinema francís ri» nossa épo-
ca, o 'mais positivo.

J"!*t"í oromiçío de Cayatte-Prè; I
vsrl "?a»*Bní<* cofr-psoonripr a "tp** i
oecútiva dt todo ' o publico I
brasileiro. ¦'.'...

"PASSAPORTl- PARA O
nio''

UMA DIVERTIDISSIMA
COME'DIA MUSICAL

lio.
A dlrecío . r-ontagem é

C''--.ca rie farc>.
L'*.TIMA SEWAr'A D- "O

SORO CrlPCrOU!",. f.O
J AR D PI.

*:'a ê p s-íit*?»."?!!

ENTRE 24 D»5". AC-OZTQ E"3 DE 5ETEM3RO:

DOE NgA S
NERVOSAS

Dr. Neves Manta
"l'JA ÇÇM C^^•TAS! 40

Ds IS às 18 horas

"Prssaport» nara 5 F'i", nfo
• é r.6-n»r.te u-^-i flln-e mie vaf

I cer"'T)R.r a surD-eendente r-as-
j e«nc?a de Arluro rie' Cordova
| r-!aim«rf e . maior artista da
j A"-ér'^a Latina.

Sua lecursSo oor Hollrwoodi »m-
J bora n.*o sènri^ das r-a;s-T5rcvei.'t?. p?ra t seu temijerr—«ento er.¦ f.feo, teve o - sabor de 1enca-'o

; -orno um prande- « suroreen-
I dent-í ""astro" em-"Deus lhe oa-

TU

rao eu- sé-fuÜ-A p?r3 São Paulo ' 
capfiõea xpjp- aVpigos 0u paren

,ri..C,l;TprÍmento a "-1 antigo.[tes. 14. .16efin: 41. èí e 81 
"ho

Mara Rubia, numa cena de
"tião é nada disso"

"Não é nada dltso...".— pro-•ura mostrar ao espectador o queacontece dentro de um estúdio cl-
nematografico. na fase qu? an»e-
cede a produçSo de .um fll-
me.

Catalano, o querido ror-lco bra-
sllei.ro. encarna o prmcipr.1 per-sonagem da histor»'. na compo-
siçJo de um tipo de oersonrJI-
dade • complexa e contradito-
ria.

TV o homem que. s-.ido da
pHsr.o, pensa cm fazer c';iema.

Como, se nio tem dinheiro"?
Imaginar um plano, arranjar

um companheiro e procurar umcapitalista pe.ra financiar, so-mente isse. era o bastante;.
Mas. cinema "Não é nada djs.

so...", e o flme o prova.Modesto de Soura, é, na h's- jtoria. o alegre Pollmerc'o. um Ibatedor rie carteira, qu- se a'l-\ao "scroe" Dsnfi n;rá temer di-
nhetro .rio carvtalista, sob' pre- Itexio de fe.rer cinema.

A nova produç.-o àa Alifu-.ti.-a é. '
I tambem uma dtvcrtlfitssjjp?! co- I' mtri'*,iR, cor»*! rrn?*: dé 5^.111^?» h.11-
j mc-smo, t^tercalarins de. lindos
1 números mureis, a ca'--o nos I

Puitan ¦l.nha S-renad--.. ^« T'a- |rio-i. Cra-rie ntelo; Horretóa Cor-
rela. Jorge Goulart e Francisco
Car'es.

Part:c'nvn tar-ib-m ri-sts filme i
diri^do por .Tos* Ca-rJ-s Eurl?, cs
artista!) ,1?."ue' Vieira, "ara, ira- Ibel, Ar»'ndo Costa, Mara Ru I
bia e Dinah Sísij-oso,mo.

O arriimento é da ãutor<« h»
J. Lapoete, e o "cenário" foi !feito por AJUnor A'-ve-'o."y~o *¦ rari* ri»ss-!...". emdisíribu'cão ria U. C. 3.. gira '
vfrtD eeio pub"»o, rí-nínda-t-iira,res cSnetpas: Piaza, A'-*-?'-'», oi'n- '
ria. K.'''. St?r. P&clsiensí, "r». jmer. Haddock-Lobo e Masco- !

Á SOCIEDADE
NESTA HORA

Jacinto de Thormss
Na tarde de hoje o casal Josá Ar-

mando Afíonseca recebeu, para heme-
nagear, o ministro dás Relações Èxte-
riores do Libano e a senhora Phillipps
Talkla.

Dia 24 o senhor e a senhora Roberto
Marinho recebem.

*'-*-.* I ¦)

Dia 28, recepção »na Embaixada da
índia.' ' ' '

.;•;.",*•?-'»" '.- -¦:"¦.. *j»»i!w<i
¦\ "Embarcou, ontem, para os Estados

Unidos, o senhor e. a senhora Hélio Muniz. Disse um cm-
pregado da companhia de vapores: "Lá vão os nossos sócios
permanentes". ¦ i-

'¦'.'**-*•'.'¦•-

No Rio outro casal paulista: senhor e senhora Francisco
(Chico) Souza Dantas. -..- -' .'-., * * * -•''

O senhor Alberto Pittiglinahi queria a chapa n.° 1 do
Distrito Federal. O dono disse oue. a placa estava pregada ao
seu velho Ford de bigode, se éle quisesse um teria qus levar
os dois. O senhor Pittiglinâni que sabe qus o seu conversível
com,esse numero daria outra sorte com as pequenas comprou
tudo! Resultado, o n.° 1 custou Cr$ 60.000,00, trinta mil peloFòrdéco e trinta pela placa.

Sobre a noticia dos Duques de Windsor parece que tudo
váí ser confirmado, ijlss (parece) virão mesmo como em-
baixadores de S. M. no Brasil. '¦'

.- O senhor e a senhora Jorge Guinle receberam ontem
para jantar... Musica e tudo. ' ; -
ANIVERSÁRIOS ' 

' 
.'

H BIT 'WÊjamlaW&mÊÊÈk™®

¦Ma^ff^jPvT ^^^-âAamvHMBH

Fazem enos hoje:
STSNHORES:
General Danton Telxmra, co-

mandante da Polícia Militar.General Jos* Daudt Fabrlelo-^ Osmaf- Alves ri- OliveiraCarlos de Brito.
Coronel Carlos Guimarães

Cora.
• —i Jorge Leite Bastos.

Osmar Alves de Oliveira.Vald-m.iro de Genarl.Aristides Pereira Campos.Moaclr Aristides, funcionário
do DIÁRIO CARIOCA. ••

Paulo de Oliveira Filho.Morais de 01'veira.Arlindo Pasquallne.
Moisés Silveira.
Mario José de Almeida.Murilo Ferreira Alves.Fausfno Marques Ferreira.JoSo Prazeres Pereira.Nelson, Santos.

SENHORAS:
TJalva Martins Aristides.

Hilda Lacerda Lira, esposa do
sr. Luiz Lira.

Alenaura Fompeu Monteiro.
SBNHORINHAS:
Anita Landucci. •

Idolina Jorge.Graziela Sbnone -Damaslo.
MENINOS: .¦.:
Koitor Auart-sto, fpho do casa)

capitão Scherer de Abreu-Raquel
de Abreu.

Au.-fusto. f'hó do casal éa-
pltao , Augusto Pereira dc Albu
qu-Yque.- — Edson, filho do casal Eduár-
do'Freitas. .> ¦• -,'

'Mauricio, filho do sr- JoSo
Jabour.•

MENINAS:.
Fon".., filha de sr. Armando Va*

e da sra. Ernü> Sene Vaz.Maria Cristina, filha do sr.
Gastflo Nasclm-into e sra. Hilda
Ferreira Nascimento.

. — Ms,-!,, ,v, paui8 Freitas.
NASCIMENTOS

LISBOA: — Sr. José Tabor-,
Lopes.. — sra. Cidsle Taboas Lo-
pes'.—' sr. AJexandre Castilho.- — Passageiros desembarcados
no Rio, via KLM, ' vindos da Eu-
ropa:

Sr. Joseph — sr. V.'. Visser
— sr. Kohnie. — sra. Kohnie _.
sr. O; Scheibii.— sr. Frledsr —
s. Patino — sra. Wítitum.
,— .PassaTèiros -embarcados re.

Rio, em tviões da "Cruzeiro do
Sul":

PARA PORTO ALEGRE: - Ara-
ken Silva Santiago — Belmira
Gewehr — Cezar ds Alencar —
Clarimundo.Alves Bueno — Ácida-
lia' Araújo %— Dorls Santos de Mar-
siilac — Samuel Wagner.

PARA SALVADOR: - Vilma
Cossema — ."dvaro Dantas Barve-
to — Herodòto Campos — Len:-
Mota Campos — Benedito Borges
da Cunha — Orlando ria Silva
Pinto — Henrique Marques da
Souza — Severlno Cavaicnn'.»

•PARA RECTFE: — Heldon Oa-
ves. Campeio Barros — Erasn.o
Montenegro — Nester Prestes Va-
lente — Roberto Souza Maia —
Roberto Macaõs — Benedito Ma-
riuel Alves — Eurico Sansoni c';
Lrra — Henrique Grinberg s
Charles Leslie • Askew.
FALECIMENTOS

Nasceu a menina Isa, f'1hn riocasal, Orlo» de Abreu Filho •
<"u!m!-B Tsl.velra de Abreu.
CASAMENTOS

Realiza-sjs hoje. ás 1T.-.0 ho-ras, na igreja de. Nossa Senhora
ria *""1or!a do Outelro. o epsa•.lento r^^ r-nhorinha Maria Angel'ea Leão da ; Costa, com o srC-enaro Acceta, diretor do B:;nca
Ercelsior. . .• -.

Servirão de padrinhos por nar-'- da noiva, a sra. Lulza Ange-'Mi Aeeeta e o sr. . AbelardoAcceta Sibrlnho e rio noivo, o''r. Abei-rrio- Acceta e à bra.Manrredl Pranril.
HOMENAGENS . , 

' "¦¦¦-.:

Rca1'ra-se hoje. " 's'1* horas, nn ' MISSAS
ouartel de Cavaie.rla da PoUda -
Militar, o alji-ocn eferec'do ao

Faleceu ontem a sra. L-oncr
Cavalcanti Passos, no Hospital dc
Servidor da Prefeitura.

O sepultamênto será efetuado r.í
11 horas, no cemitério de S.ie
,fo3o' Batista, sà,ndó ' o-' feretrn
da capela ' âe ' São • JoSo Ba-'tista-" ;•- - -.-¦.¦•-

A' 'eirtinta deixa os reguint-s
filhos: dr. Roberto .Pesroa, cifre-
tor de Turismo da Prefeitura.
Pau]o> Pessoa, do Ministério ria
Justiça, viuva comandante Cae-
tanò Tavlor da Fonseca Costa, sé-
nhora Lourdrs de Oliveira Bastos,
viuva Heraldo Psdemeiras, viuva
Jacinto Pinto Lima e sra. Ante-
nio Ferelra Rego.

Faleceu, ontem, nes'a cidicle,
o sr. Juvenal Ferreira cios Sanlos
Pacobahyba, funcionário . apostn-
tado da Central do Brasil.

O extinto dei:;a viuva a sra. Ma-
ria Augusta rio Carmo Facobah;-
ba e cinco filhos.

Faleceu nesta capita!, 3
sra. Carlota Laborian, sogra do
sr. Gustavo Barroso.

Nesta capital, faleceu a sra.
Sofia EUzabeth Cristina, esposa
do sr. Carl Güstr.v Ciemenseu

Faleceu nesta capital o sr.
Ricardo Rockforl, oue deixou
viuva a s»-a. Aurora Cumplldo
Roclcfort,

Faleceu nesta capital o sr.
Luis Demetrlo Sampaio, cujo se.
puitamento realizou-se no comitê-
rio de São Francisco Xavier

Ten-ral Dantrm Teixeira, por r-o-t'vo de seij'.aniversário natall--in, «"'¦;,-';- .. -. '•¦•• ;
FEST.*S

O T'ju-a T-n»« Club? lev-.râ aefeito, no provido domingo, riasti á 1 hora. 1 sua habitual ma-'-»"-:*, Ban.çantfj " com discos sele-cione^os.
A' noite, ri:s 1? es re horas,-erá of-recirio. gos associados, nós*!So ro'-re. animado "Guerana

daneánte", com õ roncu-so deValter e «?u con»!nto melódico.
COMEMORAÇÕES

No proxlreo sa*-iado. ". e t,i.
cru Literárío,PoMutl:ês.' màndáréerne.rnent»r Ci P-res a estatua C»
Pedro A've'«s Cabrat. . e, ás '0
horrs. junto -ao 'eeu ¦ oedesta'.
re?"Tará uma' rerlmonta r'v!ep,
a oue eorrpareeer?"ó c"retoresnroffsnor-s e >1u"-« rir, Tr.l^-u r-~
Cotejo ""aeco ria Gama e daCasa rie ""ertu-!*' I
BOCAS OF. PRATA

O sr. Ko>~fro c-ís
ma e «--a. DJa->'ra A''.'?-cbrrplet-ratB,, ontem.' bori
pra*a. Por «fte, motivo
uma re-ep-3o'ás píssoas d- sua*
VIAJANTFS

Sentes TJ.
Li-^-a.

fif
C'"-pi~ri

Sevão rezadas ho'e:
SF.BASTTAO V. COSTA PINTO

— Na Catedral Metropolitana, ?.i
8,30 horas,

ELVIRA RUFFO PINTO - Na
igreja do Sacramento, és 9 ho-
ras.

ÂNGELO PINHEIRO MACHA-
DO FH.HO — Na igreja da Can-
deleria, ¦ è« 10.30 h-rires.

CÂNDIDA ORSINI DE !. h
CEHDA -- Va Cruz dos Muita-
res, ás 9.rj horas.

EUGENIA VIANA DA SILVA
BARBOZA — Na Cr.tedral Me-
tropolitsna, ás 9,30 horas.

CEZAR RODR"GUES DE AL
«UCJUERQUE - Na igreja ca
Candelária, ts 10 horss.

MARGARIDA PINTO -
'Sreja de SSo Josí, ás 9
ras.

MAURTCI MTMAC-A — tia
teíral Metropolitana, t; 8
ras. ¦

DEJANIPA MAIA DF
GUEIRSDO — No Mosteiro de S
Sento, és 9,3o '--iras.

AMER-O LEONTDAS ?AHEO.
7.A DE OLIVETRA — Na Cruz des"-."''Uares, ás 10 horas.

: a
ho-

Ca-
ho-

FI-

eossan-os assegurar s-r bem ma's-fMm? eu- foi v»raciado em | trabalhado

"-*e'-. í« 8 - í-t <0 hores. ma<.«
riues r.--íííes riessa impagável pe"ça. eu- .-ontà ta.tribe:n cem aeoleboracSo d- v?"-'ta Btásjl, Va»-ter "--'acharia. TuHo e Rosita eoutros ele—'en-e-; de vs»e-

A MENTIRA TEATRAL
T ' »5o r/rar;''i a freouer.cia que"s baixando os pre3S

;os das "-'--ras

ras e números».
ENTRE ?3 DE ?FTF.»r=RO

E?3 DE-OUTUBRO:
Contrariedades. embiçêo, egc-centrismo e negócios mau s^-

parados. !', 1? e ?n; je, «j e"0. 'hor*s-s numero^ -"
ENTRE 25 DE OUTUBRO B22 DE NOVEMBRO:

C-raier iViçjrJoif * rssa"ti*oExito noi negócios dt 
*irrIove:'s.

recebi-
íií 11

"1 e --; 14, -3 c ;4_ ,<-oraB enúmeros».
EN"T*"E ?? DT. NOVEMBRO

E 2! DE DSZEMBHO:
ConíüsSò em. todos os assim-tos. cor.mj-'r.tas atrevidas e d-s-

trrertle "p-;r-
i Mirtha I.--

grand. uma louri-"-i admirável
qu? nos fei aoresen"ada em "Cas-
ta Su7ana". filme oue a revele-:
no riunrio c'.eemato?rg{i.i?P a^,er(.
caro como uma das pra*^c>*? cy-

cLnematografia !a-

gostos timos, possibilidades fe-

';c\eí =:atji AimaiiJo r.:tãs irriínt-s Si^esas »ç. üíõ

'izescela manhS. At?.r ?
Uzes. p-la manhã. A tirds serárie d'_-.-;-'a infundr-";. 10. 14 e33; 64, 63 e Ti. (horas e nu^e
lOS» ¦

-TL-.AKOI-f.

tocí?? rt t>artes on*fe t??n E'^o I Ao jeu laío eraao-e»-nt»do como uma rias -r>aie- | formance". vemos
res erisr/aes do cinema de lingua
esna-'-olí.

Co^firvondo sua "r^rforTar.^e'"
adm'xavil. agora, ele nos será

| epre*e->tario - era "Passar>orte- p»ra
; - P'o", filme que na Argentina, j oressões da
yocal de origem. ba»eu todos os I tir-.
I recordes rie ' 

bilhet-r'». embora, j A ri'reeje e.-í a ear-r- d- D'-: '-rrio, »o «-•'ero, Inteirame-t? nie! T;T!arí-. eu- na vida rSaj é' diferente de "Deus lhe oagu;". j maride de M?rt5iaT: v-~i —>ücia! i-tenso, cheio de I Este íüm- terá s— estríia rrnr-"rurp-nss". de trama Ein'stra. ! eada para a pr::- -V s?V'edã-. de amoe. Hr.-« ,,.,,» l-mbra es ; feira, r.os bine; -- *É"*"òr*a Poxi
|e 

'«j t;----'.-:os c? w"-hee-k.] A—*ri.-a. Iiaxal e Mont- <~'9'c
: no ciníma am?rlcâuo emtDrí teie.

PP.OFESSO*S A"l"(im n- ."'OT.A.'S _ A fi-.T de tamtr oe.r-te n-> CongrçtE-l t-írma-ie-iel e•• An—'ennnV Cr Ob«tetrle'a e ,G-ecole--. qU-. B? reua»rá emNova Yor'-. pertiu,' p-*e "Ar- '
Teni'--". o professor .'jna!do Ce
Mor.-'s. o-.-.- fcjl eo^V-iario a fa- i
zer u--a '¦en"é.rer;e!a <-:*si i—s. |portar*-? C-nfr-s«o. presíd»-'-» P^- .io professor.- Adair, de ! Chlca- i
go.

Irá 8eomr,eri"-írio d? sus "-çrea. '
-spjsa e ne caráter de d-'eV--rio nfici;l dt Universidade 

"do
3res0. vi - ¦¦_ -

Prr-ag-'-o« -mb-"-eados po R»o. !v'a K. L. M.. com destino ái.ureof :
i^ZVDK^: ~ "¦ Goedkooo ;BRUXELAS^ - Pr. Tatou.s s.-'- soff - sra. í,>r»r sarkisoff —

sr. M'ehae! Sarkiso"".
PARIS: - Sr. Frederico Diehl '¦

sra. Lídia Dis1-"
GE>TTB?A: — 

*sr2. 
v-ra rr-1ir. *ss»s — «ra. Ass's — sraGu>.t:-e;r-'tte Faltes — sr: Ha»r.-^s-z — sr Alban Auw.ap.

RAIOS
TOMOGF*AFIAS

Exames ridlológícos em
residência

Dr«. Vicíor Clrtes
e Renato Cirte?

"Jlarlime.ite 
dss 9 »«. 12 "

das 14 à-: 12 herss

Eua Ar?-ú.;o Forío
Alesre. 70-9.° a-?dr.r

TEÍ.SFÓNE: 22-C530

Dr. EUas Muíssa Cury
MEDICO

Consultório: Av. Rio Erar.e-" n.
126 — 2.° a-rlsr — c-:? "02 —

Ter;-"-*. Chi*'i*->s - Sp^^dcs
das 9 as 12 hoius

iT*. -. '"-rs -' >
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DIAKIO CARIOCA Bio de Janéh», QcántB-ret», 20 de Abril de 1950
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DR. JOSÉ CARLOS
^.D'AÍ»_^ETTA.: 

'

Doenças ,do Aparelho Rei-
plratôrlo — Diagnostico e
Tratamento dá Tuberculose
; —. Rales X a domicilio

EDIFÍCIO ÓDEÒN, 4.»¦• .-¦ 8AL*40« -,..
Terças, quintas • sábados,
das 13 às 18 Horas —*2-S«»-3

Res : Tel 607 — Ilha do
Governador

:IC_«inf,IP mETRD
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PERFEITO AR CONDICIONADO

V3DIA-* 4"• ô HORAS
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Nova Organiz^Gãp do Ensino Primário
Recebidos Feto %

PreíeitG
O oreísito recebsü ontern, em

*=u gabinete, os srs:: vereador
Gustavo Martins; capitão- Aca-
cio Gonçalves da Silva e dr.'-
Guilherme da Silveira Filho.
" 

Noves Nucleos d_ ;•.
Pagamentos

O diretor c".o Departamento
do Pessoal, criou os seguintes
núcleos de pegamentos: núcleo
5345 _ Escola 23r13. à Praça
Central Gleba n. 4; núcleo 7280,
ro Ginásio Prefeito Mendes, de
Morais, à rua Pio Dutra. .

Organizado Na Prefeitura o
Setor «Je Consultas Culturais

Provável Diretor ò Professor.Roqueté Pinto

O Secretario ds Edueaeâo,
autorizado pelo Prefeito Men-
des de Moraes, Instalou no De-
partamento de DlfusS-. Cult»-
ral, o Setor, de Consultas Cul-
tur-.ls. ¦

O referido Setor atenderá, a*,
con-ultas de natureza cultural
(Ciências, Letras e Artes) —
que lhe forem dirigidas por
nacionais e estrangeiros, em
cartas assinadas.

As consultas reeébldas, bem
como as -respostas do Setor ds
Consultas Culturais, serSo sem-
pre que houver Interesse ge-

ral, publicadas na Revista'.ds
Educação da Secretaria , Geral
de Educação e.Cultura;.-

Deverá ser .designado'• para
dirigir o noyo Setor do D.D.C.
o professor Roqueté Pinto.

Despachos dò Prefeito e
Expediente $a|; Secretarias

Despachos do Prefeito Na :
Secretaria de Vicção e Obras: Espolio Se Folvia DuvI-

v er — Aprovei o cancelamento parc!al; Jair Dias Bastos,
Alcides Le*itão — Am-ovei; A. Simão & Irmão — Cor.cado;
etário de Andrade Ramos e moradores da rua Curupaih —

Não po^e sl^stender, devido a discriminação de'verbas para
obras; do ornamento de 1950; Manoel Vl-conti — Deferido;
Alberto Dourado Lopes e Braz de Pina C. — Indeferido; II-
LLeíonso Calton — Mantenho o ato.

Secretaria dé Finanças: Manoel Sampaio — Prosseguir,
coai urgência; Carlos Noíl Sobrinho — De e.cordo.

Secretaria Geral de Administração
/'.os do Sacrsta-io Cera!: Ds-

r.i-mando Djalma dé Almeida e
Humberto Le.mer.za. para a Si-
rrataria do Interior: C».ml5o Men-
c>s Pimentel. para a Secreta-
ri» de Finanças; Adolfo Fonseca
Ti-ocoll. 'Edna 

Martllá Lopes de
ÊMorals Costa e José Gurgel
Dantas, cara a Secretaria de
EducaçSoí Antônio Cezarto, Orlan-,
í'o d?s Reis Branco, Justiniano.
r"os -Santos. C-ano da Silva Bor-
-es. Antônio Correia de Matos e
.Tos* Mártir s, òrra a Superln-
tendência de Ty üroorie-.

DEPARTAMENTO DO./, •
¦ '.- PESSOAL;. •-/-•'-

Despaches do diretor: F.rneet1-
rs Ferreira dos - 5r.ntot. Sara M.
Bezerra He Men-r.-^s. Su--.ana de
oliveira Santos Cavalcanti. Joio
Salvador de Slmbas. Au»ust3 do
Araújo Silva, Old-mar Ferreira
Goares, Clotilds Pires da Mota,
/•íslia Toemos de Carvalho, Mar»»
Augusta do Carmo Pacobalba.

Eda Fonseca Dar.tas Davüa, Ivo
^lias de Barros, Adalslsa. Tavares,
Adal-lsa Tiveres Cerrho. Maria.da
Gloria Pinto de: Souza, Udia Cor-
reia de Melo, Ana- - Martins de
Areujo da Cunha, Tereza da C * i
J.*artlns, Orlandiné de Magalh:: s
Ludolf, Ondlna de Magalhães J.*i-
dolf-, Herrriengarda Doyle ¦ e Silva.
Nair Doylee Silva, Bcglna Bois-
s?n Morais, José Franco de
FreiUs Machado, Paullna Loprs
Ramos, Leonor Ramos Pejado,
Adez'a Judite t.aüro de V*sconce-
los e Cândido Alfredo^— Asuar-
de abertura de credito, ,Euol)des

• Maria Torres. 
'FHomeno- Jore. dos

Santos, Ata» Martins- de Arauje
.da Cun^a — Indeferido: • Abelar-
do Cordovlí Ferret, Salustlano
rie Oliveira, Nataniel Francisco
Ma»-qUí-E, Valdemar Rodrigues. Ar-
lindo de Oliveira, A?enor Ribeiro
das Neves e Antônio de Almeida
Frcnça — Concedido o salário

Esçriturarios Nontea-
dos Oficiais Âdmii-

nistratiyos
Deverão comparecer á

Av. Graça '-Àranhà, 416,
2.° andar, sala 224,' ores-
crituràrjòs recentemeríts nor
meados oficiais administra-
itiyrr»; abaixo relacionados.
a fim de tomarem ciência
datdata de posse.- ;- ¦'¦ •

Alfredo «Ia Rocha .Viana,
Augusto de .Paula Pãraiso,
Celestino % Ojeda; Celio , de
Almeida Cardoso, . Clelia
Cerqueira Lima .Celestino,
Edgarrl Ferreira ds Sousa,
Francisco Sebastião' d? Bar.-
tos. Jorge- Agu'-re da Silva
Santos, José Antunes Br um
Júnior, Eüi? Bstevám cie
Paiva, Iju''. Marinho Lopes,
¦Silvino' Lopes Marinho,
\aldemiro Moreira de Sou-
~3Í e Valter Rodrigues . de
.Faria.. '. ¦ •' . 

'• 
V'

Amptà A.$8Í$ten-
çm Atravésda
Éscólà Publica

Por. determlnaeSo de Prefel-
to Mendes de ^*oraes,.a Seére-
tarla de Edueaele Iniciou estu-
dos ne sentido de modificar a
erganlzá-ao: de. ensine prltná-
rlp. Asèlm, foram Introduzidas
profundas medlfieaçSe* no sls-
tema eteelar. do primeiro grau,
dentre as ciuali a Instituição de
uma vasta assistência através i
da eesola. por , melo de farta |
altK-entac*'» sadia aos alunos e
crlaçSo de numerosas escolas
rurais.

Pelos programes agora adota-
dos* em', todas-as .séries escola-
res houve modlfleaeíe e na dis-
trlbuleao dás matérias do cur-
rleulo, atendendo a ampliação
do programa daa primelr-s sé-
rles. pois, eom-a. erlaeSó daí
classes dé adaptação, o aluno
que. Ingressa na primeira «érJé
}ê vem alfabetizado; no curso
dè admlssío. seguindo a orlen-
taçao federal, «erSo lecionadas,
apenas, as seguintes dlscipli-
nas: português, histeria de Bra-
sll, Geografia e Matemática. As-
sim. houve a eliminação de Cl-
ênelas é Higiene, por nSo se-
rerh matérias.exigidas no exa-
me de Ingresso ae ginásio.

Funcionarão este ano, cem
cursos de admissão, emdlver-
sas'escolas da municipalidade.
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Suoerintendencia dc Transporte
Atos do Superintendente: fi Souza, pa-a o PM.": V-ltSm

do Hlo Branco; Olga Costa Taboes.
para a escola SUva Rabelo; He-
gtna lolanda Mattoso Werneck-. pa-
ra-." a. . escola Lulr Delfino;. Jbs6
Martins Pires,' para a escola
GastSo Rangel e Maríeta Sousa
Dinis, para . a escola Ròquete
Pinto. 7- , V ' •

D-iPARTAMSNTO DE EDU- ,
CAÇÃO TECNICiQ. PRO-.

;FISSIONAU ,.
Atos do diretor :¦ Forani desl*

nados Marilia. Pienttnauer. para a
escola Paulo de Frontin;' Dante
ManrolUJo. 

"para coordenador-., da
escola Prtacesa Isabel: --Rercllla
Cru-s, para -coordenadora, A& finai-
no da escojã Princesa' tzabal.

DEPARTAMENTO DE SAU- .
D_' ESCOLAR

Atos do diretor: Foram desig-
nados: Osvado Silveira Amará) pa-
ra o l". Qdonlo Pedáíogiço. 7.e-
ferino ¦ de Oliveira, e Caleno de
Paiva para a escola Paraguai.

. _TÂt Eo M
Sará «f.-.tuade amanhíl* dl» 81 de

-brll da 1*S0, íexta.felra, das 11,15
ás 17 horas, e pagamento das se-
r-ulntes propestr» de empréstimos:
Propsts. Matrlee. Propits. Matrlcs

NAO SE ESQUEÇA
JSINEM/. ,7.;>..

!a Som
.""ei-eira da' SUva, para o 9
V?.; Jonos da S'H-,-x, n.i-^ »
Gn-"i; Antônio Pereira de Sá para
a RR 17,

Chefe de dia e da fiscallzEí5o
externa: Olavo Renzo.

t

Forani dpsljnados: l,au--o Alv"s

Secretaria Geral de Viação e Obres
C-PARTAMSNTO DE LIMPEZA I Cw/poS T>ar- O 

'" '.U: Prai-ls-
URBANA co Caetano da Costa para •• .

Ato- do diretor: — Designado DM Manuel'Crim. para o 8 T)X,\
NMson 0'lmp'o rie 0'lveira, para \ trans'er'do lj-'as Ribeiro da oU-
o GD-ST; AV-"andino Ferreira i v. pa-.i ' oi 3 pt.,.

Secretaria Geral de Finanças

Secretaria Geral dó
Interior e Segurança

Despachos do Secretor'o (le.
ral: — Geovla l,tda. — Mantendo
a derlsSo proferida: Paulo Baeta
Xeves — Cancele-se o euto.

Secretaria Geral de
Saüde e Agricultura

15485
15107
157:3'
15723
•15730
15733,
'5737
15742.
15745
15753
15760
15767
15772
15777
15783

¦ Ato do Secretario Geral: Deslg
nando Mame Ca-sado dc Uma An-
t.unea para o Departamento de
Renda de Licenças.

Despacho?: AhiDo Autrusto Lo-
p"s — Ao DPT4: Arlbido Barreto
Leitfio — Ao DRt; He-rloue Dyoll
Font»-ie!e — Ao DCF: Gonzalez e
Fernande-, AntÔttip Morais Sar-

•mento — Ao DCF; Luiz Fernandes

e C!a, Ltda., T"ttlDi-eia Kr-loral
de Petr<-.lco —' Ao FSA; U.bih? Jo-
sé de Macedo - Ao FSA: Patro-
nato Operário .da Gávea — A" Se
creíaria de Fluan^ah: Manuel
José d-? Moura Bestes — Autori-
r.o. em termos: Bus! íRosertbstt,
Cei-Io» Mockovlcs e Cababa Espl-
rlía Santa Joana — Mantenho o
EtO

ITvc
ri,

40305
2743""2?fl .
31076
18*51
21428

6638
",788?
"5412
32315
B3046
1750!)
33056
8574
857

15491
15713

• 13724
. .15727
15731.
15734
1573*
13743
15748
15757
13761
.15771
15774
15780
157P0

585-13
5D546
38548
58550
58553
38555
58558

23653
29020
38123

. 43254
37846
574(10
57S82

533-!"
53547
505'9
5S551
53534
53557
5-361 .

r-ÈMERGeNCtA-i
.-Í^ATRICUl.AS:

FXTRANUMERARIOF:
Propsts. Matrles. P>òpsts;'",Jftrlés.

¦ 5807,:"120P5

.158G3
17'53
22373
20326
28197
31607

. .6049 ;¦ —,
1"059':—¦'
16236 —
18?8" —
24073 —
26759 —
28-in —
3*182 —
46*70 —

44036
4377Ô
5415*
36035
46716

¦ 57*99
44797Sg, ,

'í;.8'Í90

13635
16365
.18301
T5641
,27436
30585
37303
49192

60398 — 61324. I

Secretaria Geral de Educação e £ujtura
DEPARTAMENTO DE EDU-

CAÇÃO PRIMARIA
/tos do diretor: Foram desig-

nados Ivone Au "itsta Rodrigues
da SU-a. c?ra sub-diretor da
rscola Quintino Bocaiúva: Agripl-
r-1 Carrano Fausto de Souza pa-
ra respons?vei pe'n núcleo 73.T":
Cara Novais Bastos, para res-
p-vnsí.vel ne'o núcleo 433P; Jurcna
Alves Machado para respons-vel
p^lo núcleo 6360; Nair Pinto Cor-
t-r para responsável pelo nu-
c!?o «365; Mari-i Madalena 1.0-
fs Martins, paia responsável
p?!o núcleo 83D5; Marleta Ferrei
ra p?-a responsável pelo nu-
r'so 93"1!; Diva de Moura DLniT
C?sta. r?ra euní11£-«- do resronsa-
v-1 o-]o núcleo 6350: Dotothéa Pe-
re'râ Erhta. pare auxiliar do res-
por-savel pilo núcleo "330: OHmpia
T'aria de Campos Grangeiro pa-

ra 'auxilia,!- do resnoníível pe'o
| hüclèò'â355; EmUIÍ Leal Diab, pe-
! ra ji escola Guatemala: Holanda
I Alv-s da Cunha, para a escola Pe-' 

re'ra Passos; trsnsf-ridos, Maria
Ltítra Peeeso. para- a escola Jo-
sé da Süva Araújo: Alz'ra Va-
lim Nice dè Sousa, para a escola
10-4; Franctsrs' de A,ss!s Tob1-s
SUva, pert a escola 7-,3: Maria
da Coria Ferreira; para • a esco-
!a Presidente Ropstvelt: Hilma
Oilv-lra. para a escola V!scon-
de do Rio Branco; Ivete Héller
Frenco para a fsco'a Sampaio
Ce>-reia: NOda tobo da Cunha,
para a jficoU Tenent» Antoni^
Joio; Odicéa Ribeiro da SUv.a
Santos, para s escola Fqua-
dor; Odfa'Grestr.s de Salvo Cas-
tro. psra o, S^for ds.Edu-aç5o
Prc-vocacíbnal; Olfs 

'Correia 
de

Morais para t- escol» Visconde

Atos do secretrr!o -íval: Fo-
a-n dejigncdoi, MUton Gonçal-

ves. Milton Antônio Marques.
Onéia Tavares do r;as<-l~iento.
Augusta Pereira Ramos. WUson
Machado Lopes, .Tos* Pinto, Vai-
demito Pereira da S'lva, Pedra
Paulo da ; SUw.' Moadr Ferrei-
ra. Valdemar M»-au's da Silva,
lrrne Pereira da SUva, Alice Cou-
to Rnmos.' Jósé'Lrncelro. F.uc.Udes
Cardoso de Carvalho. Modesto VI-
ior de Oliveira, ATdlr Mencz-.s
Pereira da 5Hva, Valdemar
AujitLò de \'árlns, Arthur Me-
iiez?s da SUva, Mario Rodri-
gues Veneza, Joaculm PalxSo,
Kelari de Araújo MÓnt?'ro. Maria
da Conceição Santos, Djalma
Apolinario da SUva, Rosa"J-ra Vlet-
ra de OUvelfá, Jorse Luít Par-
re<ra.' Julla Ribeiro do Nasci-
mento, Maria ¦ Nazaretb d? Atai-
de, Geraldo Mariano Veronico,
America Pereira de Azevedo,
para o D?psrtamcnto de Ass^-
tenda Hosp'ta!ar; Arrton Siquel-
ra Vaz oa-? o Protocolo Ge-
ral; F.lvira Caròzza Noronha, pa-
ra o Departèrr-.ento de Higie-
ne: Francisco Ssda FUho, para
o Departamento de Pu-ricultu-

! ra: Herculano dos Santps, para
I o Departamento de Obras e Insta-
lacões.

Despachos: BernardOio Alves de
Sena, Gerson Bergher, 'Walmor
Giani.O^ofre Ramos de Oliveira,
liat-a Rosa de Souza e

38300
58503 •
50505
58508
58510
3B312
18514
385T6.
385r.O 

'

38522
385*4
585*6
5S5Í8
50530
58533
58538
58338
535t1

36082
44802
41894
57034
57685
43580
31724
34677
51334
34149,
39945
25296
44186
34991
43239
T3060
50730

. 51076

53501
53504
58507
58509
51311
5B513
53513
50517'
58521
5?5*3
58525
50527
53529
58331

• 58335
¦ 58537

5837*
- 5854?

57027
37797
38071
59853
46340
49701
-13369
46972
38*80
4653'í
4414A
43194
•'6170
3*707
36870
40803
55760
3767".

o quede Oliveira — Cbrtifique-ae
conitar.

D-PARTAMENTO DE A*-
SIStENCIA HOSPITALAR

Atos do diretor: Foram des-lg-
nados. Joaquim PalxSo, pc-a o
Serviço de Salvamento; Jor-re
Lulr. Parreira, para o H. G.
P. Socorro: Maria da Conceiçfo
Santos, Dialma Anollnario | da
SUva e Julla R<beirò do Nas-
cimento oara o Tt. G. M. Cou-
to; Cernido Marlaro Veronlço. oa-
ra o H. G. M. FUho: Rosellna
Vieira d" Oliveira Lemos, para o
H. G. C. Chagas: Vences'eu de
Morais para o S. d» Salva-ne-v
to;'Geralda. Maria do Rosar'o pa
ra o R. G. M. Filho: A"justo
Ramos de Souza, prra o V. Per
dro Ernesto: transferidos, Lu'= F..
Tava-es de Macedo. pa>-a o
H. G. P. Socorro: trene Tavares
pjr.tra para o H. G. M. FI-
lho; Agnel Mendonça de Alvaren
ga Mafra. para o H. P..F.rr-í-

....... to e Pedrtaa Pereira Coutüiho,
Maria ' para o H. G. M. FUho.

11207 —
14646 —
16447 —
20637 —
26162 —
"7-41 _
30876 —
.'1308
52406

O pagamento da.a propostas
5-nuncindas neste mês e não rece-
bldas só será realizado ás quintas-
feires . \
Exigência dc Extranu-

meranos |
Os serv'dorcs das malrlculeè e

pedidos abaixo me-rcionados quel-
ram compr.réccv ao 3 D. F.. pa- ;
ra cumprir exiüendar: .1

PODIDOS OE EMERGÊNCIA: 1
P-dldo Ma,trlr.s. Pedido Matrlcs. |

Igo- _ 33740 — 1610 — 39743 j
1611 - 31872 — 1613 — 563"1 (
1079 — 4680! - 1633 — 51738 •

PT.D1DOÇ COMUNS:
P-dldo M-atrl-s. íedldo Matrles.
filai 2 - 56735 ~| 57980 — 38305'
.tqips _ 37751 —158854 - 33418
5SS74 _ 1P3-G J

Propostas de E"'tranti-
merariós Canceladas

Matricf.
5?.433

—- 49273
60010
37504

-_ 53030
38501
35137

PÇÀ.TIRAOEHTÊS

CÜR0P4 nUL AMERICA PRIIÉÍ
lyf í Jipréienta

I

fscundao
y\

iK7
1587
13-3
1602
1603
16*7
1643

1553
139?.
13*9
1603
1C-18
1633
16*5

Propsts.-Matrlcs. Propsts
542th ••"*
59819
51353
43606
445*7
51877
5'705 —

COV.U-l*:
Pronsts. Matrbs. Prop-ts
53572 _ 465'7 — 50356
57853 — 49828 — 58786
51S20 — 37253.

Propostas de Efetivos
Canceladas

COMUNS:
Propsts.. Matrlcs. Proostr.
14203 — 32716 — 14248

Matrlcs.
3onr;i
57983

Matrlcs.
— 40326

no

M

VITTGR101
FÍOREIU IITTI

llorútà?jM0
(Conclui na 8." píg.)

TEATROS
se

"O
ho-

COPACABANA - "Al-ánti"
_.*o chover", ás 21*9 hor?s

TSATRINHO DZ BOLSO•Adoleseencia". és 21 hor:s.
TEATRINHO JAP.DFL

tjio chegou", ás 16, 20 e
ras.

TEATRO. FOLL1ES — "Roa
noite, Rio", às 16, 20 e 22 ho-
ras.

RFGTNA — "As arvores mor-
rem de pi", ás 16 e LI ho-
r.'s.

SSRRADDS — "Al, Teresa", ás
IZ. 20 e 22 ;-.or'.-s.

?.'VAL — "Si o GuUherme
!sse vivo", ás 16, 20 e 2? ho-
r^s

C-LORtA — "O Partido do Pi-
r-.rnta'-, és 16, £0 e 22 ho-
r.-s.

CARLOS GOMES — ••r",scanda-
lc-„ 1950-, ás 16, 20 e 22 ho-

RECREIO — "Nega maluca".
35 16. 20 e 22 horas.

JOÍ.<* CAETANO — "Bonde do
Cstete", ás 16. 20 e 22 ho-3 

C INEMAS
ESTREMA.*

S t.Trt2 - "Oi ir.erca.i5re»- ia
íntri ". c ' .T' Mc C.ea. 5 —
t — S — í t 10 uoiaí.

.. E o
Gable.

selva-
! - 8,40

s;lva
- 8,40

METRO PASSEIO — "
vento ltvcli", com Clark
Meio-dia —" 4 e 9 horss.

PL\ZA —. ."Esplendor
Rem". 2' - 3.40 - 5,80 — 1
e to.ri horas. • ¦¦', .-

ASTOTtlA '— "Esplendor

gel„". 2 —'8.40 —'--,-" — 7
e 10.20 horas. . '

METRO COPACABANA - "....E I
o vento levou", com Vivlen Leigh. I
Meio-dia — 4 e 8 boras.

METRO. .TTJUCA — "... E o
vento levou". C071 ^Vívien Leigh.
Meio-dií — 4 e 8 horas.

VITORIA — "Postp .avançado
em Marrocos". crn7R»orge Raft
_-_<_-S-8el0 horap.

PARISIEN&E -t "Joana D Are"
com Ingrid Bergman. 2 — 4,40 —
7.?0 e 10 heras.

ODEON — "Os- mercadores de
intriga", com. Joe! McCrea. 3 —
4 — a — 8 e 10 1-oraj.

R!AN. — "Posto BvançaCoyrr
Marrocos", ¦ core -.Ge/>rge Raf. 3

4 — "5 — .8 e 16 horas.
ALVORADA — "Tra-ica inocer-

cia", com Míchrl Slmen. 2—4
6 — 8 e 10 horas.

HEX — "Almas abandonadas"
com Peter remendes, t — 1—8

8 e 10 horas.
PALÁCIO — "Urr. beüo no es-

cure', con --r.e.Wymas. 2 — *
s - í e 15 horas.

PR~SIDFNTE - —- "Vlnga-ra".
com Ai"."» "íâgn- 'I — 2 — 4 —
5 — 8 8 10 toVíS.

CARTAZ DO DIA
CARIOCA — "Mercadores de

,'ntriga", com Alexis Smlth. !f —
4 — 6 — 8 e 10 horas.

IMPÉRIO — "O diabo disse
rV>"; com Gsne "Perne:'. 1.40 —
3,45 - 5,53 — 7,55 e 10 ho-
ras.

OT.*NT>A — "Esplendor silve-
g.rl--. 2 - 3.40 — 5.:3— 7 -8.40
ê 10.^.3 horas. •

CAPITÓLIO — Srjsê>*3 pr.sss-
tempi. a py^tir de IO horas.

PattíS* — "Pa.isi". eom Me-
na Mlchi. 2-4-6-8*19
horas.

RITZ — "Esolendor selvagem".
2 - 3,40 - 5,*0 — 7 ¦— 8,40 e 10.20
horas.

STATí — "EsT?!»rJor çelvagem"
2 _ 3.40 - 5.20 - 1 — 8.40 e 10.20
horas.

CIKEA.C. TRLANON — Sí»sOes
CLneac. a partir das 10 ho-
ras.

C-HTP.OS E BAl-tP.CS

AMERICA — . "Posto avançado
Marrocos". ' -

A!_gKKA*v3 -r 'EaviÇ'-** c-:»

"Sede d rique-

lnespera-

a morte",
zss".-

ALFA — "Encontro

A POLO — (Fechado para re-
formai.

AVENIDA — "Um beijo no es-
cui-o-%

BANDEIRA - "TScU de crí.-tal',
e "Rosa'd* Irlanda".

C*TUMBt — "Ercola ee «e-
refa's"'e "Alem'da fronteira"

CENTENÁRIO — "Esquina da
vida".

CAVALCANTI - "O f"ho do
sol", e "Os três bambas".

COLISEU — iFechado para r«r-
ferr-s'.

COLONIAL — "Esplendor «ei-
vagem".

ELDORADO — "Poste avança-
do em JJarrocos".

EDISON — "Formosa bandida'
« 

""Os 
13 soldadinhos de ch.ura-

bo".
FLORESTA — "A fornartaa" e

à_í fume em serie.
FLORIAKO — "Golpe d* miserl

coríia".
FLUMINFNSE — -EnzinU-

}jKvr_24o .

— "E o mundo se
"Buiddog DrunonoGUARANI

diverte" e
detcíivr". . ,„

GRAJAU" — "Bola de cristal e
"Rosa ria Irlanda".

GUANABARA — "Capri-hor da
sorte" e "Na velha sends".

HADDOCK-LOBO - "Esplerdoi

selvagem".
IPANEMA — "Mercadores d"

ir.trisa".
ÍRIS — "7 Homens maus".

. IDEAL — "Mercadores dê In
tri-a".

IP AJA' — "Caçula do bani-
lho" e "Cavalo selvagem".

JOVIAL — "Carnaval no fo-
go".

LAPA - "A coragem -ds Las-
sle". e "Ml"a de gado"

— "Esquina da

"Esclender setva-

MADUREIRA
vida".

MASCOTE —
fam",

MODERNO — ¦'Escandalosa".
MARACANÃ — "Um anjo em

meu caminho".
MODELO — "Carnaval no ?o-

go".
MEIFK - Tdnan e - hsiuíni

MONTE CASTELO;— "A som-
bra da «u-He-Un*».-' 

'. ._

MEM t>E SA1 - ,rÇarga da brl-
gada ligíj(a". I •'..":,. w.j .

PALÁCIO -'-VITORIA — "CTdade

do p-cadp" e "O .tavalelio deste-
mido". 

' '-, J- .
NACIONAL, - "Vamos voar.

moço". 
'• _ 

...
NATAL^ A "A rua do Delfim

Verde"; -*;'
ORIENTE — "Bonl'.a como

nunca", e um filme em série.
PARAÍSO — "Sob duas bandei-

'"PARA 
..TODOS... — ¦¦ "Encontru

Inesperado". íS;,
PIEDADE — "À-neaça veime-

lha" e "Curva • siniSr»".
PENHA — "Viva- Vila".

POPULAR'—'"'A lira ' re-i-elado-
ra", "Ouro da Califorpia" e Pie-
dade homicida.".

POL1TJEAMA - "Carga da brl-
gada ÚBfíra". -*-'

PIKAJA.' 
""- "Ot«H"t» disse

n3°"- ,. , ..
QUINTJNO - "S»-gento io-k .

e "Anos-de inocência".
RAJIOS — "Vida Vnarcada" e

um fJrr.e <m série.
HIÒ - BRANCO.—• "Marujos do

a—-or" e-"A líí da pistola".
ROSÁRIO —"A condessa se

rsr.ds**.
ROXI — 'U— beijo r.e escu'o'.
RIDAII ¦-*. 'Atires hUuUnçfi- e

ti>il'rraRJq biig%"«"

SANTA CECÍLIA — "Beco tí?.*
almas perdidas".

SANTA HELENA - "Hamlct".
S. CARLOS — "DesventuracV.

Meio-dia — 2 — 4-6 — 8e 10
noras.

S. CRISTÓVÃO — "Carnaval no
fo?u".

S. JOSÉ' -r "Encontro inespe-
raco".

TIJUCA - "Capric-^s fls
soiic" e "Na velha s?n-'-'.

TODOS OS SANTOS ~ ' -AWia
dí heróis".

TRINDADE — "Vendava] ma-
ravühoso" e "Dupla do outro
mundn".

VELO — "Carnaval r.o 'o-
go".

VILA ISABEL'- "Noite . apís
noite".

VAZ LOBO -- ""Melcilss d» rol-
le" e "Sinos de Ssn Aisa
lo".

rlITEP.OI .

1 ÉDEN — "Caçada humana' e
"í'ieriff trovadnr".

j ICARAI — "Casa maluca".

IMPERIAL — "Sessões passa-
I tempo".

ODEON — "Pcsto avanç-dr em
>*.3rrocos".

PALACE — "Au.ss;a Vji_:2-
_i_ .

7'
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Editais e Assembléias

Prefeitura do Distrito Federal
v Secretaria Geral de Finanças

Departamento da Renda Imobiliária

V' VEDÍTAL
Torno público, para conhecimento dos interessados, que

o Departamento da Renda Imobiliária está expedindo as
guias para pagamento dos impostos predial e territorial, do
corrente exercicio, que conterão, tambem, nos termos da Lei
205 de 17'de outubro dé 1949, as taxas de água por pena e
esgoto. ¦¦ ..- ¦, ' . ,'- Est3o sendo distribuídas, no momento, as guias dos lo-
gradourós reíentes ao lote 1, cujo prazo para pagamento com
desconto de 5 por cento terminará em SI de maio.

Às taxas de água por pena e esgoto de prédios sSo cal-
culadas, conforme o disposto no artigo 2." da Lei 365 de 1949
sobre os valores locativos anuais dos prédios, à razão de
4,5"'» e '3%, respectivamente, fixadas, porem, as taxas mini-
mas de Cr$ 90,00 e Cr» 60,00 para prédios de valor locativo
anual igual ou inferior a Cr$ 2.000,00 c as taxas máximas de
Cr$ 540,00 e 360,00 para prédios de valor locativo anual
igual ou superior a-Cr? 12.000,00.

De acordo com o parágrafo único do mesmo artigo, as
taxas relativas,a edifícios de apartamentos ou de escritório,
tributados pelo Departamento da Re.ida Imobiliária com
valor, locativo global, são calculadas, respeci.ivame.ite, sobre
o valor locativo. de cada apartamento e sobre o quocienle
do valor locativo tributado pelo número dç salas.

As taxas de água por pena e esgoto da terrenos n3o i
construídos, dc acordo com o artigo 3.° da Lei 363, são as
seguintes:

a) Taxas de água:

I — Testada
II-- Testada

III — Testada
IV — Testada•: V — Testada
VI ~ Testada

VII — Testada

igual ou inferior a
igual ou inferior a
igual ou inferior a
igual ou inferior á
igual ou inferior a
igual ou inferior
superior a 120 metros

15 metros
30 metros
45 matros
60 metros
90 metros

x 120 metros

CrS
Cr*
CrS
Cr$
Cr?
Cr?
Cr$

b) Taxas do esgoto:
I — Testada igual ou Inferior 13

II — Testada igual ou Inferior 30
III —- Testada igual ou inferior 45
IV — Testada igual ou' inferior 60

— Testada igual ou inferior 90
VI — Testada igual ou inferior 120

VII -— Testada superior a 12U metros

metros Cr?
metros Cr?
metros Cr?
metros Cr?
metros Cr?
metros Cr?'

Cr?

36,0"»
48.00
60,00
72,00
96,00

120,00
144,00

21,00
30,00
36,00
48.00
60,00
73,00
98,00

Os tributos podem ser pagos, indistintamente, nos se-
giiintes Distritos de Arrecadação:

Rua da Alfândega, n.° 42;
Praça da Bandeira, n.° 44;
Rua do Catetc, n.° 192;
Rua 13 do Maio, n.° 64-C;
Rua Siqueira Campos, n.° 36-A;
Rua Santa Luzia, n.° 11;
Avenida Graça Aranha, n.° 57;
Rua Dias da Cruz, m° 19 — Méier;
Rua Carvalho de Souza, n.° 264 — MadureHra;
Praça D. João Esberard, n..'' 50 — Campo ül-Sndej
Travessa Etelvina, n.° 2-B ¦— Olaria; ,-
Avenida Francisco Blcalho, n.° 250;
Rua Rifichuelo, n.° 2C7. . .,

Era 17 de abrljde 1930.
'(a.) LUIZ PINHEIRO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO

Diretor.

VARGAS CONCRETIZA SUA:..

BANCO DE CRÉDITO REAL DE

8éde: Julz.de Tora, Estado de Minas Gerais — Sucursal»: Rio
de Janeiro, Av. Rio Branco, 116 — Belo Horizonte,

Av. Amazonas, 253 i— Balancete das operações compreendendo
as Agências dos Estados de Minas Gerais, Distrito Federal, São

Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Espirito Santo, Goiás c Bahia.

Balancete em 31 de março de 1950

ATIVO

Caixa e Banco do Brasil  402.053.610,21
Títulos Descontados.  1.019.345.036,60
Empréstimos e outros créditos 907.697.020,10 1.927.742.636,70

Apólicís, Ações e Debentures 43.529.171,30
Imóveis 53.044.760,00
Móveis & Instalações 22.531.910,50 75.576.670,30

Contas dc Resultado 32.029.462,80
Af^ncins  935.932.301,60
Valores cm Garantia, cm Penhor c outros  2.742.199.598,00

6.181.988.471,90

•PASSIVO

""apitai e Reservas 151.000.000,00Depósitos à vista  1.497.945.544,10
Depósitos a prazo  666.962.308,80 2.164.907.852,90
tetras Hipotecárias e outras obrigações 63.902.967.50
Mancas 934.907.325,60-ontas de Resultado 73.070.727,90Calores cm Garantia, cm Penhor c outros 2.742! 199Í598I00

% (Conelutlo da 1.» pág.)
se ai esparrela de uma res-
posta em falso.
A POSIÇÃO DE SALGADO

Ademar avisado, fez o i que
lhe competia quando e PSD
lhe mandou o sr. Danton Coe-
lho, e este, agora, volta de Itu
com uma carta para o sr. Sal-
gado e a resposta para o
PSD...

A contrarledade do sr. Getú-
lio Vargas, com o sr. Salgado
Filho teria resultado pelo fato
de que, à última hora, o pre-
sidente do PTB falhava ao pia-
no que estava combinado, des-
de o início, entre os dirigentes
trabalhistas.

Este plano, conforme ainda
ontem revelou um vespertino
desta capital, consistia em que,
para se tornar possível a can-
didatura do sr. Getulio Var-
gas, duas coisas se impunham:
a) separaçSo do PSD da UDN;
b) uma candidatura, como a do
Brigadeiro, para garantir a rea-
lização do pleito e o reconheci-
mento do seu resultado."

Contestou o. sr. Salgado Fi-
lho que.houvesse assinado o
manifestei de lançamento da
candidatura Getulio. Vargas,
mas acentuou:— Diversos lideres do PTB
me convidaram a isso,-mas, nes--
te momento, represento o er.
Getulio Vargas è.-nfib ficaria
bem que assinasse um documen-
to dessa natureza. Nflo me opus
à realização de comícios, nem
aos pronunciamentos dos dire-
tórios estaduais.

Quer dizer: assinar o mani-
festo não ficava bem para o sr.
Salgado, mas "superintender" o
lançamento da candidatura Var-
gas, estava certo.. .Portanto —
é obvio — para o sr. Salgado
também, o candidato do PTB é
o sr. Getulio Vargas (e nao o
sr. Ovidio de Abreu).
NA COMUNICAÇÃO AO BRY-
GÁDEIRO, FALAM KELLY E

O CANDIDATO
A's 14 horas de ontem, o Di

retorio Nacional da UDN, in-
corporado, procurou o briga-
deiro Eduardo Gomes em süa
residência i praia do Flamen
mengo, a fim de dar-lhe ci*n-
cia oficialmente da delibera-
ção ontem tomada pelo parti-
do.

Em nome da UDN, fa'.ou o
sr. Prado Kelly. Em palavras
singelas, disse que, mais uma
vez o partido apelava para >

i brigadeiro, numa hora incert-i
i aos destinos democráticos, con-
l tando que ele aceitasse o sacri-
: ficio representado pela indica-
ção do seu nome para a dispu

i tas das urnas presidenciais eui
3 de outubro.

Agradecendo, o brigadeiro
¦ Eduardo Gomes manifestou seu
! apreço por mais aquela de-
| monstraçâo de confiança nele
depositada pela UDN, acres-
eentando' que nSo faltaria aos
deveres que os imperativos' dj
cidadão lhe obrigassem para
salvaguarda das instituições
coi-stitueionals.

Mais tarde, o sr. Prado Kel-
1y, cm declarações. A impr^n-
sa. acentuou que o brigadeiro
Eduardo Gomes havia aceifj"expressamente" a indiciçSó"
da sua candidatura pela U. D.,

O ÚLTIMO SIGNATÁRIO
O representante da Paraiba,

deputado Ernanl Sátiro, no
Conselho Nacional da UDN, as-
sinou ontem o manifesto do
lançamento do nome do Briga-
deiro, esclarecendo que o dei-
xará de fazer, na noite ante-
rior, pela circunstancia de não
ter podido comparecer à reu-
nião do partido.
difícil a posição DO PSD• A posição do PSD é conside-
rada das mais difíceis, colocado
entre dois fogos: de um lado,
a UDN com a candidatura do
Brigadeiro; do outro, o PTB
com o sr. Vargas.

TRÊS ALAS PESSEDI8TAS
Sabe-se mais que as seções

estaduais do Rio Grande do
Sul e de São Paulo mostram-
se desgostosas com os rumos
que o partido vai tomando.
Gaúchos e paulistas julgam que
seus flancos estão ficando por
demais expostos às ameaças
que vêm de Getulio e Ademar,
um em cada Estado.

Por isso, as duas seções bus-
cam- contrabalançar a situaçio,
destacando a necessidade de que
o candidato pessedista seja es-

6.181.988.471'JO

Jmr. de Fora, 13 de abril de 1950. — Presidente. SandovalSoares de Azevedo. —Diretores. — JoSo Tavares Corria Becal-do. Luiz Camilo de Oliveira Neto, JoSo Franzen de Lima, OdilonDuarte Braga. — Contador — J. Azeredo Vieira, CRC N ° 711

colhido entre as respectivas fi-
letras. Assim, os gaúchos es-
tio trabalhando pelo sr.
Adroaldo Costa, enquanto os
paulistas levantam a bandeira
do' sr. Cirilo Júnior..." Entrementes, os oposicionis-
tas do PSD aproveitam também
à. oportunidade, e com o'sr.
Agamemnon à frente, sustentam
que somente, o sr. Neréu Ra-
mos será capaz de restabelecer
a confiança do partido, assegu-
rando-lhe a necessária coesão
para o pleito eleitoral com
uma candidatura pessedista.

AINDA UMA HIPÓTESE DE
ACORDO

Finalmente, uma Corrente
composta de elementos mais
sensatos-do partido examina
por todos os meios a hipótese
de ser restabelecida a frente
inter partidária com a-UDN e o
PR. ,

A este propósito, dizia-se <jue
o sr. Cirilo Júnior por mais de
uma hora sè entendera sobre o
assunto com o sr| Prado Kelly,

De fato, os dois presidentes
pessedista e udenista: conversa-
ram longamente no gabinete do
presidente da Câmara, mas ne-
nhuma declaração foi possível
obter quer do sr. Cirilo Júnior,
quer do sr. Frado Kelly.

Registramos, contudo, os co-
mentários que se faziam na
sala de -espera daquele gabine-
te, enquanto os proceres de nu-
merosas correntes — Bias For-
tes, de Minas, Agamemnon Ma-
galhães, de Pernambuco, Hora-
cio Lafer, de São Paulo, Joa-
quim Ramos, de Santa Catari-
na, Aloisio de Castro, da Bahia,
Paulo Sarazate. do Ceárá.tetc.,
etc, — aguardavam que se
abrisse a porta da sala onde
conversavam os presidentes da
UDN e do PSD.

O PR, ENTRE A UDN E O
PSD

O PR. até ontem nada aln-
da havia deliberado sobre as
diretrizes a serem traçadas pa-
ra o partido.

Segundo parece, o sr. Artur
Bernardes aguardará mais uns
dias para que o PR decida qual
a candidatura que receberá os
sufrágios do partido: se a da
UDN ou se a do PSD, sendo
certo que o sr. Getulio Vargas
não terá o apoio dos ropubli-
canos.

TELEGRAMA DE PENA A
BERNARDES

Comunicando ao PR a retira-
da de sua candidatura, o sr.
Afonso Pena Júnior enviou ao
sr. Artur Bernardes o seguinte
telegrama:"O apoio do Partido Republi-
cano, sob sua prestigiosa chefia,
à minha candidatura na suces-
são presidencial da Republica,
foi uma das distinções mais as-
sinaladas de minha vida públi-
ca. No momento em que sa
malogram os propósitos de pa-
clficação política inerentes
àquela Candidatura quero . re-
novar ao velho e eminente
amigo e a cada um dos Ilustres
patrícios ria direção do Partido
os protestos da minha profun-

•da gratidão e estima. Afetuoso
abraço. (Ass.) Afonso Pcnna
Júnior".

Visitou o Palácio Ti-
radentes o Chanceler
do Libano, Sr- Phelip-

pc Takla
(Conclusão da 2.* pág.)

publica a Confederação Nacio-
nal de Círculos Operários, o sr.
Dam aso Rocha apresentou e
justificou uma proposição nes-
se sentido.
MUDANÇA DA CAPITAL DA

REPUBLICA
A propósito do problema da

interiorização do Distrito Fede-
ral, discursou o sr. Israel Pi-
hheiro, sustentando.que, dentre
as três regiões escolhidas, a que
melhores condições apresenta
para ter sede a capital é^a que
fica na área compreendida en-
tre o Triângulo Mineiro e Goiaz,
no vale do Paranaiba. j

Como esgotasse o tempo re-
gimental de que dispunha, o sr.
Israel Pinheiro inscreveu-se pa-
ra hoje prosseguir seu discur-
so, sendo a seguir levantada a
sessão.

M. E. M.
(Cenolusao da 7.' pag.)

14800 — J.706» 14M3
143S4 —8057 14394
14435 _ 3918 14481
14495 — 31J88 —15009
15096 — 18195 15199.,
15814 — 21908 18020
26635 — 34135.

Lançada Ontem Em Todo o Pais a
Candidatura de Getulio Vargas

A V IS O
Companhia Industrial

Friburgucnsc dc Produ-
tos Químicos

Aeham-;e a disposição dos
senhores acionistas, na Sede da
Companlva. à a-enida Marechal
Câmara. 350, ô.° andar, os do-
ementes de que trata o artigo
Or» do decreto-lei n.° 2.627, de
23 de setembro de 1940.

Rio fi* Janeiro, 18 de abril
de 19.50.

(a) E. Dodsworth — Tresi-
dente.

Dr. Newton Motta
MEDICO

COSNÇAa DE '
SENHURAS

- OPERAÇÕES —
PARTOS

Sons.: Av. Rio Branco. 123
Sala 515

TELEFONE: 4£6'68
Consulta; das 9l/2 Is -[ZVi
|,l,'_JJJ^LJ^.~ULi>il--IUiaJÍi|-I-i -

COMPANHIA DO-
CAS DE IMBITUBA

ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA

SSo convidados os srs. Aeio-
n»st33 a se reunirem em As-
sembléla Geral Ordinária, no
próximo dia 29 do corrente
mês, às 10 horas da manha, na
:éde social a avenida Marechal
Câmara, n." 350, 3.* andar, a
fim de deliberarem sobre o re-
latorlo da Diretoria, contas ds
exercício de 1949 e' parecer da
Conselho Fiscal sobre as mes-
mas, devendo, em seguida, ele-
gerem os Membros efetivos a
os suplentes do mesmo Conse-
lho Fiscal.

(ap — CARLOS MARTINS
LAGE — diretor G?rente: AN
DRE1 ARRAES — Diretor Se-
cretário.

(ConclusSo da 3.* pij.)
rados na cidade, por motivo do
lançamento da candidatura Var-
gas no Rio.
IMPOSSÍVEL A COLIGAÇÃO

PSD-PTB
S. PAULO, 19 (Asapress) —

Segundo círculos políticos lo-
cais, o sr. Getulio Vargas não
terá mesmo forças para impedir
que a base trabalhista insista na
sua candidatura à presidência
da República e terminará poratender ao apelo que lhe vem
sendo feito pelo PTB em todo
o pais, aceitando a indicação do
seu nome. Dessa maneira, fica-
ria impedida a idéia de o PTB
marchar junto com o PSD paraas eleições de outubro próximo,como fez em 1945.

CLAMAM PELA DECISÃO
DO PTB

S. PAULO. 19 (Asapress) —
Os srs. Barreto Filho, Calmon
Costa e Enrique Cavalcanti, co-
nhecidos proceres trabalhistas,
dirigiram o seguinte telegrama

ao sr. Porfirio da Paz: "Deve
mos agir diante de tanta con
fusão. Apelamos para o preza
do amigo a fim de que convo-
que o Diretório Regional do
partido, amanhS, às 11 horas,
para ser lançada ofocialmente a
candidatura do nosso chefe, sr.
Getulio Vargas. Rogamos co-
municar ao senador Salgado Fi-
lho, dando-nos aviso para a rua-
Osvaldo Cruz n. 149."
REPERCUSSÃO DA CANDI-

DATURA BRIGADEIRO
S. PAULO, 19 »Asapress) —

Tev2 grande repercussão nes-
ta capital, nos meios udenistas,
o lançamento da candidatura
do brigadeiro Eduardo Gomes
à presidência da Republica.
Falando á reportagem, um pró-cer da UDN declarou que tal
fato encerra uma etapa con-
fusa da luta pela sucessão Jd
general Dutra, acrescentando:''E' um íato consumado c as
forças oue se ooõem ao briga-
deiro terão agora de" sé defi-
nir".

37235
12383
18660
8030
20589
15497

Despachos do Diretor
Agenor Ribeiro — Maria Caro-

lina de Moura Couto — Alice da
Rocha Monteiro — José Virgüio
dos Santos — Gisrael Pereira
Mendonça — Ary Ramos Barbosa
da Silva — David Macedo — Ma-
ria da Penha Melo Ferrari — Fi-
delis da Rocha Machado. — Defe-
ridos.

Moaelr da Costa Azevedo • Cui-
lherme Pedro' Santiago — £tenda-se.

Moaeir José da Silva — Fran-
cisco Daniel Pinto e Wilson da Sil-
va Grey — "Nada ha que defe-
rir, em face do que dlspSe, di-
go, determina a lei. numero
1012, de 28-12-1949.

JoSo Galdlno de Oliveira — Se-
bastião Francisco da J Silva —
Luis Moura Maciel — Lldis Tor-
res da Cruz '— Francisco de 011-
veira —. Armando Alfredo Pe-
refra- — Serenice Marques <ra
Silveira — Nilson Avaujo de OU-
veira e Cruz — e Manuel Wil-
son Martins — Excluo do rol de
contribuintes deste Montepio, na
forma da lei, tendo em vista o
prazo decorrido sem que o inte-
ressado promovesse sua inclusão
como contribuinte facultativo", .

Casa do Policial — Pague-se a
quantia de Cr? 9.61:0,03.(nove mil
selseentos e vinte cruzeiros).

Associação íos Inspetores Eseo-
'sres do Distrito Federal — Pa-
gue-se a quantia de CrS 460,00
(quatrocentos e sessenta cruzei-
ros). ,

Associação ¦ Judiciaria e Funera-
ria dos Vigilantes da Prefeitura do
Distrito Federal' — Pague-se a
quantia de CrS 41.912.50 (quarenta
e um mil novecentos e doze cru-
zelros e cinqüenta centavos).

Centro Beneficente dr. Pereira
Passos — Pague-se a quantia de
Cr» 2114,00 (dois mil cento.e qua-
tor».e cruzeiros).

Circulo dos Operários Munlci-
pats — Pague-se a quantia de
Cr? 1.561,40 (mil quinhentos ,e 6es-
senta e um cruzeiros e quarenta
centavos).

Associação Beneficente dos Pro-
fessores Católicos do Distrito Fe-
deral — Pague-se a quantia de
Cr? 12,00 (doze cruzeiros)

Associação dos Professores de
Curso Secundário da P, D. F,,
— Paçrue-se a quantia de Cr? ..
1.780,00 (mil setecentos e olten-
tá cruzeiros). ' 

.Instituto dos Professores Publl-
cos e Particultires — Pague-se a
quantia de Cr? 560.00 .(quinhentos
e sessenta cruzeiros)

.Caixa Beneficente dos Profes-
sores — Pague-se a quantia de
Cr* 44,00 (quarenta e quatro cru-
zelros).

Associação Beneficente dos"!mprt-gados do Departamento
Municipal de Assistência Publica
¦— Pague-se a quantia de-CrS
S0.077,00 (trinta mil e setenta e
sete cruzeiros).

Hortencla Po.«ada rTIgging — Au-
torlzo a devolução dos documen-
tos

Manuel Jerònimo — Prove-se o
alegado. .

Artur Fajardo da Silveira —
Julgo em ordem,a documentação
apresentada o que se destina a
futura habilitação de d. Nair de
Assunção, na qualldad* de lega-
tarla do contribuinte Arthur Fã-

.Jardo da Silveira, matricula n.
17178.

Sociedade dos Amigos do dr. Pe-
dro Ernesto — Pague-se a quan-
tia de Cr? 188,00 (cento e oitenta
e cinco cruzeiros), ¦

Caixa Beneficente dos Fiscal*
da P D. V. — Pague-se a quan-tia do Cr? 3.717.00 (tres rr.IT se-
tecentos e quarenta e sete
cruzeiros).

Centro Social dos Oficiais de
Vigilância do DF — Pague-se a
quantia de Cr? 6.020,00 (sela mil
e vinte cruzeiros) .

Caixa Econômica Federal do
Rio de Janeiro — Pague-se a
quantia de Cr? 45.657.30 (quarentae cinco mil selseentos e clnquen-
ta e sete cruzeiros e trinta cen-
tavos).

Caixa de Aposentadoria e Pen-
soes dos Ferroviários da Central
do Brasil — Pague-se a quantiade Cr? 23,60 (vinte e tres cruzei-
ros e sessenta centavos)

Artes Gráficas Americanas
I.tda. — Pague-se a quantta de
Cr? 2.500,00 (dois mil e quinhen-tos cruzeiros), por fornecimento
de material, de acordo com o
pedido n. 24, e empenho n. 25,
de 28-2-IS50.

Dtego Llno Paz Portela — Pa-
gue-se á Dlego Llno Paz Por-
tela a importância de Cr? ..2.700,00 (dois mil e setecentoscruzeiros), por fornecimento dématerial, de acordo com o pedi-do numero 14 e empenho prévio n.15, de 14-2-1950.

Dalva de Oliveira — Queiracomparecer ao Serviço MédicoSocial.
Georglna Amélia Dlogo — Julgoem ordem a documentação apre-

sentada e que se destina 4 futura
habilitação de d. Adelaide e Ar-mlnda Dlogo, ns qualidade de le..
galerias do contribuinte reque-rente.

Hlldebrando l.avassar Ramos —
Angenor Tinoco de Carvalho —
José Leitão de Almeida — PedroAugusto Pinto — Gustavo da Mo-rais — Gonçalo Teixeira — Ida-Una Reli Alberto de Melo —
José Virgílio dos Santos — Clau-dionor Teixeira dos Santos —
Jurandlr de Araújo Dias — JostnoAntônio Thimotoo — HermininFrancisco das Chagas — Alcebla-des Marinho Qutntanilha — Ma-nucl Erondlno Alves — WilsonViana — Augusto Gonçalves Pi-nhelro — Maria da ConceiçãoCruz — Deferidos.

José Pinto Collares — JorgeGonzaga da SUva — RobertoBorja Reis — Atenda-se.
Durval dos Santos — Deferido,de acordo com a lei e nos termosdas informações.
Eunielo Baptlsta de Souxa —

Prove estar legalmente autorizada
a construção.

José Barbosa Lima — Certirl-
que-se.Antônio Cardoso dos Santos Deferido, not termos do art»po60, letra "b", do decreto 3S97.de 9-5-D30.

DIÁRIO CARIOCA

COMPANHIA DOCAS DE IMBITUBA^
JJtELATôWO DA DCaETORI^ SOBRE O EXERCÍCIO DE 1949

Senhores Aeionjítag:• "> 
,; y,' ^ , .

De acordo cojn a legislação vigente, vimos apresentar a
W. SS. o relatório da/í atividade» desta Companhia no decor-
rer do ano de 1949. •.¦.¦.¦¦¦•.•.'•¦•.«.-. "..¦¦'•

Ainda que os resultado» do exercício findo nSo possam ser
considerados com grande otimismo; afio contudo sensivelmente
animadores, se se tiver' eni. conta a natureza e o acúmulo de
fatores inelutáveis que concorreram,para a sua restrição, Em
verdade, a diminuição da exportação do carvão, o eumprlmen-
to da-lei dò Repouso Semanal Remunerado, a liquidação dos
débitos dos exercícios anteriores e o aumento de inversões,
constituíram, entre outros, elementos que, dada. a sua pouca
oportunidade, oneraram grandemente a situação financeira do
exercício. ¦; ... '

Não obstante, esta Diretoria nao poupou esforços e gran-
de foi a sua atividade no qüe concerne a administração dos
bens da Companhia e às medidas de- caráter econômico então
tomadas, citando-se, como mais relevantes, a diminuição do
custo por tonelada de carvão movimentado e a diminuição do
déficit apresentado nos "Serviços Anexos".

.. Para uma'melhor épreclaçSo dos Senhores Acionistas, apr?-
sentamos a seguir 

"um relato sucinto dos principais iatos oco;--
ridos nò exercício èny tela.

EXPORTAÇÃO DE CARVÃO. —• Cerca de 409.400 tonela-
das de carvão foram embarcadas em 1949 pelo porto Henriqu?
Lage. Devido'à crise de mercado consumidor desse produto, a
exportação sofreu ümá baixa em relação ao exercicio de 1948.
em vista das -Companhias mineradòras terem forçado a queda
da produção e, concomitantemente, provocado a diminuição da
exportação. : ' y*

REPOUSO, ^SEMANAL REMUNERADO: —Dando cumpri-
mento ád dispositivo; legal, tivemos as nossas folhas de pagf-
mento majoradás de'cêrqá-de 20%., ou sejam em Cr$ 1.024.000,0.)
que foi .o'quanto'despendemos em 1949 Pelo pagamento do der-
canso remunerado. Aguardamos, contudo, a qualquer momen-
to, um aumento das. taxas portuárias para compensar esse ônus.
Nesse sentido continuamos a nos empenhar junto às auto.rida-
des competentes. ...

CONTAS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES — Dando in!-
cio ao pagamento das despesas de contabilidade feitas pala
Companhia Nacional Mineração de Carvão do Barro Branco,
quando trabalhamos em comum com aquela Empresa, amorti-
zamos ò nosso débito pagando a quantia de Cr$ 285.286,20 cor-
respohdente aò rateio feito em 1947.

AUMENTO DO CONSUMO DE CARVÃO PARA NOSSOS
SERVIÇOSí —: Aumentou consideravelmente .no exercício an-
terior, a quantidade dé carvão adquirida para movimentar a
usina elétrica, os aparelhos do porto e outros serviços.

INVERSÕES: — A par de. todas as dificuldades, temos a
grata satisfação, de comunicar o aumento de inversões num
total dé Cr$ 2.360.406.20, o qüe constitui um considerável au-
mento do patrimônio da Companhia.

CONSTRUÇÃO DO NOVO CAIS: — De acordo eom a Ro-
lação-Programa apresentada e. api «,'ada pelo Governo, foi ini-
ciado o aumento do novo-cais de *.ostagèm com o enchimento
de dois caixões, fundição de cinco vigas transversais e prolon-
gamento do enrocamento. Estas obras estão bem adiantadas.

QUEBRA-MAR: —i Para dar começo à construção do que-
bra-mar, a mais importante das obras do porto Henrique Lage.
foi iniciada a montagem do guindaste "Titan", pertencente so
Ministério da Viação e Obras Públicas. Com a conclusão dessa
indispensável obra, o porto Henrique Lage sts transformará no
mais importante porto do Brasil, no gênero dé suas atividade?.

NOVAS OBRAS: — Cogitamos na elaboração de uma nova
Relação-Programa, qúe deverá substituir a que estava em vi-
gor. Nessa nova Relação-Programa será incluído o prolonga-
mento do novo cais, numa extensão de 121 metros, o que p?r.
mitirá a atracação de mais um navio o o prolongamento ^o
enrocamento um pouco além do cais. No espaço livre entre o
enrocamento e o cais será deixada uma vais, que servirá da
depósito de carvão para embarque, substituindo a projetada
segunda caixa, como também será construída umà praça- de
estocagem com a capacidade para 6.000 toneladas de carvão.
no próprio enrocamento, entre as linhas 'férreas. O earregs-
mento dos navios .será feito por meio de guindastes e correias
transportadoras,, enquanto não se fizer a montagem de uma
ponte rolante, solução ideal para tais operações. Prepararam-se,
também, três novas praças para estocagem de carvão, totali-
zando 23.300 metros quadrados, que permitirá uma maior cs-
tocagem dentro da zona portuária, facilitando, desta maneira,
os serviços de descarga, carga c vigilância do carvão sob a
nosSü subtcIs

USINA TERMO-ELÊTRICA: - Por nSo satisfazer às exi-
gências atuais, o fornecimento de energia à cidade passará a
ser feito diretamente pela usina de Capivari, cuja linha dc
transmissão para Florianópolis passará cerca de 10 quilômetros
de Imbituba. ..

São esses, Senhores Acloniçtas, os principais fatos ocorri-
dos durante o ano de 1949, e acreditamos termos exposto, com
a suficiente clareza, as atividades da atual Diretoria no ano
que vem de findar.

Junto ao presente encontrarão os Senhores Acionistas o
Balanço, a demonstração da conta de Lucros e Perdas, acom-
panhados do respectivo Parecer do Conselho Fiscal, o que sub-
metemos à apreciação de W. SS.

Riò de Janeiro, 19 dc Abril dc 1950. — CJabrielln Besa-iront
Lage, Diretor-Presidente. — Carlos Martins Lage, Diretor-
Gerente. — André Arraes, Diretor-Secretárlo.

BALANÇO GERAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO
DE 1949

ATIVO
IMOBILIZADO
Concessão, Construções, Caixa / Embarque e Cais,

Imóveis, Instalações Máquinas, Móveis e
Utensílios, Plantações, Quebra-mar, Terrenos
e Veículos  35.117.410,43

DISPONÍVEL
Caixas e Bancos 999.265,58
REALIZÁVEL
Apólices, Materiais e Diversos Devedores ...... 6.200.326,41
PENDENTE
Diversas Contas com a Filial e a Distribuir .... 2.543.012,00
COMPENSAÇÃO
Ações em Caução e Avais a nosso Favor 385.000,00

45.245.014,90

™„,« r a s s i v o
EXIGtVEL
Salários a Pagar, Diversos Credores e Impostos a
... Psgar  3.931.309,97NAO EXIG1VEL
Capital e Reservas  6.673.520,94PENDENTE
SSíl^IS Regularizar e de Correspondência  34.255.183,9,1COMPENSAÇÃO
Depósito da Diretoria e Avalist 385.000,00

45.245.014.P0

Gabriella Bcaijnroni Lage, Diretor-Presidente. — Cariou
Martins Lage, Diretor-Gerente. — .André Arraes, Diretor-Sc-
cretário. — Jorge dc Meneses Moreira, Contador C.R.C. 955.

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "LUCROS F. PERDAS" EU
31 DE DEXEMBRO DE 1949

D 4 B I T C
Custeio dos Serviços Portuários,

Despesas Diversas, Honorários,
Ordenados e Salários e Dividendos

DEMONSTRAÇÃO DO LUCRO
Fundo de reserva — 5*ó 
Fundo de Depreciação e Renovação

de Máquinas — 20% 
15.719,60

66.878,40
Saldo anterior 
Saldo d/o exercício da 1950

1.093.980,04
75.793,86

13.535.531.10

83.598.00

1; 169.773,80

Dr.Gihaii Torres
Impotência — Oo-n;as do Sevo
— Urlnarlas — Pre nupclal —
Assembléia, ?8 sala 72 — te-
li*çnt: 42-1071 — ? *; lt - 15

•*- èí i£ aqr-y

NAS LIVRARIAS
Aspccios da Vida do Brasil

Por BELMIRO V AL VERDE
Vim» honesta e corajosa rsvlsío de nessa hlstorii
eelltlea da Colônia aee nssaos dias explicando *t
causas de dtsoladora sltuaçi-. «i* Brasil,

j^^^*---^^^-- — 
¦••_

DR. AMÉRICO
CAPA.RICA

Clinica Médleo-Clrúrglea
r-ónsult.: R. Vlseende de
Rio Branco, S1 -Tel. 42-3056

Dlarlameníi das 16 às' 13 horas
Res.: Rua VYüsl-iInston Luis

n. 103. 2.= - Tel. 32-1575

14.818.933.00

L,, CRÉDITO,Sa1do anterior 1 093.980.04(Renda do Sirviço Portuário c de Serviço Anexo 13.724.952..°'

I4.818.933.0d

Gabriella Bes«nro*i Lkge, Diretor-Presidente. — Carie-.
i Martins Looe, Diretor-Gerente. — André Arrws. Dirstor-Se-cretário. — Joroe de Menezes Moreira. Contador C.R.C. F55.

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os abaixo assinados, m?mbros do Conselho Fiscsl dí Com-

panhia Docas de Imbituba, de conformidade com o dísoosto ne' artigo cento e vinte e sete do Decreto-Lei número dois mil seis-centos e vinte e sete, de vinls e seis de setembro d» mil nòvc-centos e quarenta, procederam ao exame do bsiar.co e dcrr.a-:-contas referentes ao exercício de mil novec»nto« e" quarenta e
i nove. encontrando-os em perfeita orden e de acordo com a es-

crituraçao. Assim sendo, são d» parecer qua ss cont-s aprese--taaas e os atos praticados p«!a Diretoria r-c rsíerido exerreicu-mereesm a aprovação dos Senhores Acionistas.
I R'0 d» Jansiro. 19 (*-> Abril i» 1050 — F ' irr*i ""'3'"r>:i?*
Fwiro. _ frçj.;0 g. „- B^t^f^ _ Ar ; tlça.l.edo, Su-
ElÊStâ "
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WAKIO CARIOCA Rio th Janeiro, Qmj-ta-Feira, 30 de Abril d. 1959
._ .^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _^__^___^_ _-___—___-_-_^_^_^_^_^_^_^_^_— 9

F;'WP»!^^ Üi liül A* - r ,< ^ >.,,,,./ * ifiltl - 7 Üi ¦'- ,.':.>' ;*«¦#«

li_l^l^_§-^_H_S_lfl 1%^ x" 7"7:;-: 7 ^':-.v A3&3_fóv_l-__!_fe_B i_r««_i 1% •

1_»^^^^^_»_âMi^_-.^_wP,B_l H___MÍ>' ¦' fl __iltiii4.4.'í'''... .•'.'¦¦ ¦" ¦__ ¦'.- ¦'"¦„. i 
''..'¦¦¦ 

íl____F »-,;.- "*_•' _. '"¦ 7-'' I_^__i_l B_^S«_Í_I lk
^^|p-C^f8^^Bl_%3^i' Bfr;:L_8_! B»ai_J-á.^: : -£ : v * ;::.Jt t_t í- : ' 

_/^^,. >. .* r./át^iw.7'':_i-7i':l M ü-i _B§llli_i_á B__ji_»^t?
-7_^-6ÉKflr. ^B_B_HBT^_Bmí_-.'__^_1^_^_í _Mt _B _B_W _BH>_ t--" _k.'*~'.:3k_i_lt" ^_L_<trf_t/- <A-B _P_Jii-_Q__Wr.;?k_fc^_t__B_^'_--JBy>"A- i_a_^-__^__rvB> aÉ_^-_P_B* *>4K-_^_F_W _É_jK_É8_B_fti_w_a_^_P_- i__l _^_^_l _W9_H_B _B_1r_PI$--19Byi Hfl BI _Ri_llrV_Hi_B_t__JB^Ml_l_i^' - -__a_3__K<ff_S______M_HnG__ ¦^_r-_i -PU Ba _»JE__ ¦_¦¦¦a Mwrvl&aKMlnwLÂmijÊm_g_l_B^M_aB_^_|^»5ii_a_B_^_-_W^_^_-ã_M_^_l_B_^_^_^_M_P;_^_^_M_M_^_W^| _M__B_V_Ky_K__BiíM]U__nBI_B..VHWm'.^_^ rK_^B.::>;::::: ::::-:'v__HkT'_KiI__BBíli_i_l _B-^_IBH H_H£¦ ':-'_¦>-:_¦¦ __&¦¦ ^__tJ»_l HK<_N_H _^_B_^_^_S_K»»9^B BBgfs^jMm^g-BC-igWJ _»_i _T_B__h_-_>_K___l_WPt_P'j_WB^_B_BWJW_M. - -..-,:> _^Db_jBh_1__ L_EB Qfl Ek j__fl _H__X_i B_E_i __^_M_-v _l BffJ^^Jrwfi^CiiTyTT^Bff^irTTTi-tt * __^_^_i™_^_Pw_,_^_^_B_B_^_^_l_^_i^»_^_^_By^_^_B_i!»_^_^_H _^_i_^_W_í_i_B_BJ_^_^_F^B^»__^_MTlr^»_B-P_¦ __^_b_P__^B__> H_B_^B_f_B_B_^B»_^_B >«^-^»^_^_l_PK_n_9____-BJP_Hí B^P"v_l _^B ^_H^J"WJ__RI___w_'^_fl m\\ ¦_B_^_i _^_w_D _^k#vj
£j_^^^- ¦__•!_& _H¦¦¦ BEIRAS- -B-g-W-M ^mu _^_^_i»^fl?w_B.K^K-':--_B l-u?-BI M_flKfl_B _Máfrai&Ja_l-Bi _E&fl_i »_»£_M--ff^_^_g-Í8_B- Me^B _K_t£_ME>.&Sf%-^F^rel$^^ 9_«r _PB Brl
l^i^§S^_P^-_i SEP"*»!! mÊmmm^rn Iftifl Hfl KilN _fôf_K_R*i*_S3 „_P*^*i&i_l_i ___?•_¦ ra§3i _a_Iái'f__b1?7---fin-_i^
f -^#ia^mP^-#y_Tl_r7WB! M_Br ¦ <_BnT«Wll BH HH HBPB BPf__V_uiS_B^_k_i__M_M-Íi_i.''.'Ktf'^flB Bk.. ._£¦ _HB BBffN»B_^(^^r9KlM^^
ra_i_i_?aB_fó__flS__f_H_B_i_!_H_H __¦____¦P__3f_HH_K_K_B_^_M__HF__RR_^nM(Si_la In sH_h_j_b£ _Ml__f-/.-7;B__N^»T-_B_>rvmm HOraSBI ___•¦ ¦_____¦ _n_t vW. > H^SÊBà

[4^^«^r^^ÍlB^^iPi^S-la-^-B--_^-B^ri^!Pr -: f^i^-^'^'\\^~\jm4 **M :'%ky^W~''-^MIÊÊÊM&Èm Ej___i j&i^_ll___l
í*<^^_;lra-&-^9ra^!IXi-C__fltl_i_BP^B BBI B*í»w«u--< .-.*>¦-. -%s"£'-:?T... ¦•• ..|>J:;ví''-^^4rr*.:'-..-¥í' •--'•••'•-'^•ííflBimn B9 _r^__KrB H^J^^^?jS_«_qSí M_^_3__Í_B-l_Bl MEJ?|:::::;::' __B_^_^_l ::'^4K-^_tí:L jJW^aa^S: 4" ^- ^_v^ Jt. ij .^^__BÍS:S?Í-^:;A •* í, t^^»^_fl _K_H BnB ÍB::^:_I _^_i^l II

A-ri;^"^K^^^^«^ra^^^^ JP* *_M^_B 7-H Éf _W'_ 'v ?-/' ¦_!_. '•»>'" -_^H_ÉB_Í_^_k _Í^M «t^w 
_H _H

-^ «sls_^^»_^wS%^ í'W« »BS-MB-BPJ^SS-Efw-KK-g-gj_H»_^w8--^l^-aii--?^^^^5^^iJK^^SJ^e^SieS&„^ stS-__^^^_^_^_B_B-^>_3-^-K-WB-^-^-^-^-^-^-_B-^-^-^--KB-^
v^'*«fnra^Í_•¦;«"" J£^lEÍ*L_-ii-_rf_^ '¦'- B_aJBiK*wítt--WÍ-y-3SK^|r« ^"B^.*r<_K*gPIKWHt-_r-C _flEB L^3_^b BBb^ 

''''i^BKSfli 
__Bt^'--iiB'^ * Tal _B_9_i _^_fl

/v\7 ví&sji?* ^^ ^^_j_Ihe_í?i^_fRt^ Stt-^^-Hhíb^^^SBÍ-i-íS^* g^S-T-r*^* ^^sfei-ÉB-MJ^M-Bb-^--^ J_rt__l__B_^___l__^__BOB__B_l_^_^_^_^_B--^_^_^_B_^_^_^_^_^_-^

l.l.v.l,^.vj'-a..^ j^^^-^RJwF_tf/MLw_^W—g^SXHt_W—_T_K_»^^

Vários aspeetos do treino em Ara xá que vão Jogo até poses dos "çracks" ne Intervale de exeretele

érior o Nível Técnico do SesfuMo Treino-ExibicEo
Apesar da Tarde Chuvosa, os "Scratchmeii' Movi^
mentaram-se Com Grande Disposição •— Vitoria ão\
Naja F. C. (Vermelhos) Por 3x1 *- Chico, Pinga, Te\
sourinha e ZisinKo, os Marcadores — Juiz.è Renda'

ARAXA'; 18 (Por Telefonei
- Conforme estava programa-
do, foi realizado hoje nesta d-
c'ade, o segundo erercicio co-
Klvo dos "cr.-scVi" brasileiro'!,
c.ue terão a incumbência de
defender o prestigio t?e nosso' íssociation" no Campeonato
do Mundo.

Ape"ar da tardo cHuyosá, o
f-Taio apresentou fases de
rrande movimentação, e até
certo ponto, o nivel técnico es-
teve muito' superior ao que as-
.'Íntimos no domingo último,

Novo Horarío Para os
Jogos de Futebol

A partir de domingo próximo
sirá observado novo horário
para os jogos de futebol, que
passará a ser o seguinte:

Diurno— Divisão rtc Amado-
rss cs 13,45 horas -- Divisão
de Profissionais es 15,20 horas.

Noturno — Divisão de Ama-
rtores ?s 19,30 horas — Divisão
de Profissionais ás 21,10 horas.

quando os éôbjüritò.5 festlvèratri
aquém dss suas verdadeiras;
possibilidade;;. • . '

As equipes prestando uma
honr?nasem aos prestigiosos
clubfis desta cidade de repou-
so, atuaram com as camisas do
S, C. Ipiranga e do Naja F.C.

1 X 0, NA PRIMEIRA TASE

A primeira fase transcorreu
debaixo de relativo equilíbrio,
e apenas um tento foi conquis-
tado, graças a ótima manobra
dò 'ataque.1 cpniãndado. por Ade-
nv.r!' Coubera CHicò moviníen-
lar o marcador aos 38 minutos.

ETAPA COMPLEMENTAR

•Tá na fase complementar, o
Naja iVermelhosi, demonstrai!-
do maior coordenação assegu-
rou a vitória.

Indiscutivelmente, este perio-
do foi superior ao anterior, vis-
to que, o seu desenrolar apre-
sentou-se mais movimentado.

F.ram decorridos 10 minutos,

oüatidd Pin'_'a ap-iveitando
õfnn oportunidac5-» aumentou
ò "placard" para 2>'0.

Ao* 19 minutos. Zizlh—'p co-
brando rm penalty cometido
por Pindaro, atirou-o tora.

Tesourinha aos ?4 m^nulos
marcou em belo estilo o últi-
mo tento do seu bando.

Coube a Zizinho, consignar o
único tento do Ipiranga (tricô-
lor aos 37 minutos desta fase.

OS QUADR03

IPIRANGA.' -r-- íTHcolore,sV— Barbosa: -Augusto e Mauro
(Nená)"; Bauer, Rui e Bigode
íAlfredoi; Friaça. Zizinho, Bal-
ta7.ar, Jair. (Ipojucan) e Rodri-
guès',

NATA — iVei-melho-vi —7 Vasco è Botafogo lutaram' "a*
Castilho; Santos ' "PlndarcO e bac'o 'cujo jogo terminou no
Juvenal; Eli, DanUo (Brandão-1 domingo}', qus apresentou n
••-.inho> e Noronha; Te-ourinhi, ¦ clube eru^maltlno como ven
Maneia, Ademir, (Adãoxinho), I cedor. classificando-se para a
Pinga e Clveo. Muta decisiva com os- guanaba

A renda foi de Cr? 7.910.00.' rino-, cujo jogo d-verá apr.--
e dirigiu o e::ercício ó árbitro -isentar um vencedor, po's tra-
Ivan Capelletl. Ila-se de um jogo ducisivo e tíe

EXPECTATIVA U AÜIIATICA
Vasco e Guanabara Em Luta Feio Titulo

P.-ina iiivtiigár interesse no.? sistema ei i min ator'o.
melor aquáticos pela luta qu--- I Porá tanto masmo $e o tem-
travr-i *o sábado próximo na | po regulamentar nio apressa-
P'sclp.a do Fluminense F. I tar irai vencedor, haverá pror-
C, pela decisão do Super- rosação, úliás tantas nuintí.3
Campeonato de Water-Poto, os .forem nòcessprias, até ftptesen-
dois graiides clubes oue sSo , tar um vencedor.
Vs-co c Ç. R. Guanabsra.

Como sabemos o Campoon,»-
to Carioca terminou empatado
com tr"!s clubes na ponta, qus
for'"i Vasco, Guanabara e Bo-
tafogo.

P&ro decidirem o rr.fèndo'Campeonato houve necessida-
de d'i realização de um torneii
que ficou . ¦ denominado^ cçmo"Super-Campeohàto", mas 

" riã"
base de um sorteio qiiè''áfí-.ial^
favoreceu ao Guanabara, "pdis'
este clube sem jogar fienu
elersificado como vice cam-
peão

ESCALADO O QUADRO URUGUAIO
MONTF.vr.DSl*. 19 (Por "ül.lô 

j cioiial, su,b.-tità- Carí'_o. e Vic-
Viviani, da U. P.i — A A «ro- | tor Rodrigjez Andrade, do Cen-
«"i^ção Uruguaia de Futebol já ; tr?l, a Goii7.a'e7„
tem seu quadro prra ir ao Rio I Mf.s a estrutura do quadro já
de Janeiro onde disputará pela J está montada,
quarta vez o Campeonato Mim- j Foram necessários dez nvnu-
ilili ; tos para ajustar as linhas, co'--

Oe plantei Idealizado poderá | rig'r alguns erros de colocação

' ore

»-.r formado um onze de nua- jl dade excepcional qoe conta- :
rá com reservas prontas a co- I
l-rir baixas que possam surgir ;'-d torneio que será'árduo e pro- jlongado.

A Comissão Selccíonadorn r.V- ]nhou frente ao "Wandererr" co-
mo o auxilio de um punhado de
campeões veteranos e da cri ti-
t-a acerba e apaixonada. mas
sempre patriótica da imprensa,
o seguinte quadro:

Romic Mespoli, do Penarol
Willtam Martinez e Felipe Car-
i-iro, do Ramula. Juun Carlos
Gonzalèz, Obdulio Varela, tío
Periaro), e Cajica, do Nacional,
F.ignrdo Cíighia. do Pensro!,
Júlio Pcrer, do Nacional. Omar jMigueis, .T"i:i Schialfho c .Er-
nesto Vidal, do Penarol.

A experiência do selT'0'indor
ppaixonadd e do cronista ime-
diatsmente verificou que estavacm faca da soleçSo uruguaia
r-rn a Taça Mundial. Com e'ei-
to cm a-s!m. mi- é provávelque Eusebio Tejera. do Na-

ta fazendo de passagem lôçãb flular celeste se dedúit
! seis tentos. I Que e:tà com base no Peharpl,

Na mesma oportunidade, a se- quadro que já levantou dois
I 'ecão B. integrada por Anibál torneios sem derrota e que
I Paz. Joacuim Bemvidez. "eran- I ta com elementos joven
! cJíiòo VagnoU. Domingo Rodr!- ! sua grande maioria, e tem
í çuer, Uribc Durnn. Hector Vil- I no nome de renome inte\-na-
i cbes. Júlio César Brites: Carlos '• cional Indiscutível: Obdulio Va-
I r,Ani"-o. Nelson Crr*cíla, Aamòii ; rela. oue em muitos aspectos se
i Cantou e Hugo VlllámJde; dava ' par-ce com a inolvidavel íigu-
I boa conta do Bellá Vista. | ra cie Lorenzo Fernandez.

Os cinco avantes do quadro
âo leves, rápidos e jogam um

Tratando-se d* do!s rlnb-"i
cujos conjuntos esvf.o bem pi'"-
parados, tudo faz cre-r ura
transcorrer movimentado, e—
forçando-se as duas çttuipes pa-
ra abreviarem o jogo.

Paia os .fãs dô violento i
atrr-ente, esporte, haverá de
tudo, desdt; á luta intensa pc-
Ia contagem até o publico que,
será bem numeroso: " •' '.''

Èsfífe; jôtjò" qiie 
'esta còhi ó.;h'-|

rar}u. marcado paradas 1T ho-
ras, terá'corno árbitro o con-
sagrado esportista Silvio Gra-
cie, ii quo já é motivo bnstan-
te para garantia de um bom
tranteurso da partida.

A PRELIMINAR ;.
Antccende- á tão aguardado j

encentro Tijucn e Botafogo
preliarfo em disputa do Tor-
neio da 3.» Divisão, cujo rc-
sultado está sendo nguardádo
com interes,:e, pois, a vitoria
de fiuaiouér um dos conten-
dorer. modificará compktamcn-
te a tabela.

Prorteté !"r Interessante ess;
encontro, pois ambas as equi-
pes encontram-sa bem treina-
das.

INCRF5SOS P7.G03
Pura o espcta-:u'o 
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;C?m'?IoSM^obnS°dê Na^õ ' "^-rante colhido por ocasião do desembarque tf* ÍTa^r
aooio i cobrará a entrada, custando o ' 

Hafer e Tommy Giorgtò, adversar.os de Joe louis vo oro*;',
ingresso o valor dc
por arquibancada.

Cr? 10,00. ve,l(i0.sc ainda o sr. Bernardo Wull, empresário do espeta-

e organizar cirrladosa vigilan-
cia do adversário.

I.ogo o quadro iniciou sua
açf-o com o s'ncroni.->mo de umã I Pr'o menos re!s jogadores do
máquina, reduzindo paulatina- j ouad"o B serão suplentes do
mente o adversário até esmaga- | combinado A.
lo com um ataque vértíglnòío e I A-ializando rapidamente a se-

<s! cti'o oue terá inicio râbaío vindouro

EM BELO HORIZONTE
O "FIVE" DO PENAROL
ENFRETsTARA. AMANHA. O MINAS T. C. —

DOMINGO, O JOGO COM O ALIADOS
Após enfrentar o Flamengo,

Fluminense e Atlftico do Gra-
jaú, o qiu:dro d>5 baskot-bali
cio Fen-aról de Mbptèvldéú irá
á Belo Horizonte, a fim cie pi-
frfnlar, pmatihS, na capital
mineira o Minas T. C. Seguu
do o pro-jrerná traçado pelos
organizadores da temporada

Internacional, os odentaís re-
.rrrcsfürfo ao Rio ro sábado; de
vez jogarão còm o Al.lsdos r<a
rjóití dé dor,-,igo na EstaçSo
d? Campo Grande.

A revanch* Pcriarol " Fl-?-
m?iigo ertá pro«"-erv..da para.'
a 5i-cW'-ii tf.-c.--'c;!ra.

Voltam à Atividade os Dólares Co!ombiancs
GERSON COM UMA PROPOSTA EXCEPCIONAL — OUTROS JOGA-j

DORES DO BOTAFOGO OUVIRÃO O "CANTO DA SEREIA''
De.cjdldafnenté n,"o ê d3? m-is"* iviras o situarão dos erancl"?centros futeboUstleoí .vii-sin.»-rcanos. r-> q-¦« diz rg.-peito ár3n;er-,-açã-> cie seus pintei'."ia vez juí o futebol d'"1-' »te d-í Co'omb!a a todosJ-^.caca com 0 volume de :>eusCie'ares.

. Depois á-y »-:tr-^"ài-i3rio *v.-<-' * ds "cracíts" da Arcsntina.*"n tí-i- m-'ere« na historiaQ"> '-3sòe!atton" universal.acreditou-se c.u- r,^ clubes :u-
jemoíano- dar-se-iam- por sr-1 'feito-, e nao voltassem a >n-\est:d^3 tâo desleais quão anti-e o-rt'va.-

O C*»SO DE HFLENO í
CUTR03*

r;? T**.*
>n^cie -v-c"o

< iuclusi • e

"solícitos", a f;m d? levar mui-
ta peite daqui para lá. luter-
ve:o o sr. Carlos Martins da
F.oeha presidente do Botafoco.
levando O fato ao conhecimento
d^ po1!cia. e foi neceecár;a H
intervenção diolonática para
que o "turista" regressasse ' «

I stiu pa's.
Arrir^ m&*rdO. conseguiu 'í-

v.-.r Heleno, dando um "rombo"
nas fvianças dc Vasco. Marinho,
Ari e Tim. além do uruguaio
Beracoehéia que r-ilitava *rn
Saò P.-?ul6. Não hcive.-.ré e
grite de alarma de Carlito Ro-
cha e ás coisas teriam come-
çadò com outro Ímpeto.

GSRSOM E OUTROS
r'iu-nos um A?or3 chèeam informações •!*

inic'.oü "entcu- Caracas onde e tá o Botrío^o.
;i-ios elem»:i- dizendo oue um emissário c^:
inte>u.aii5i-i-ji , lombisno pròj-Js a Uei-to» ex

te1 entes eo-^c! ej>s para debear
o Brasfl. Tal s -'Tiportr-ir'a dor-
doiirp» o*erec'dos. que o «a-
pueiro afirmou oue está dispoi-
to a aceitar e abandonar s»u
pa'1:.

Diante d!"ío è po.'su'ndo o
alvi-ne»ro tanto e^mer.to útil,
è certo qu; mu!to?i o itros o<.-
virão o "canto d=i -erla" oy

a "melodia dos dota- exilo técnico.rnebor.
res". I

Fntrè òs que correm £s~e pe- ¦
riso — perigo par3 es clubes c
pára o fuiebo) brasileiro, ili-
riamos r-.elhor — estáo Otávio.
qu* há muito vem sendo Citado
pe'0? "interessados". Juvenal,
médio de grandes recutsôs, Os-
vS'dõ. que esta agradando, além
cie o-itrcs rw» Paraguaio. B^~-
?u;nha f os, \e.l«r*no? Avllâ-«
Geninho.

futebol inteligente.
Fm algumas ocasiões fa~em

tentos que parecem destinados
ao cinema.

Qualquer apaixonado paga-
ria só para ver jogar um ho-
métn como \VilUárh Martinez,
ou Juan Schiaífino, ou Jullo
Percz. tais são os seus recursos

I sm campo.
Um quarto dc século de fim-

; ção eiri campos de ambas as
j margens tío Prata autorizam o
I "ro-iista a afirmar que o con-
í junto celeste de 1950 é força
homogênea e poderosa.

I Esus integrantes possuem in-
dividual e coletivamente varia-
dos recursos técnicos c sólida

! moral já que aspiram o cam-
| peonato do mundo.

Trinta e Quatro Fim-
d!stas Na Prova ds

Domingo
DISPTJTÃ-S S' -A RÚSTICA
"l.AGOA R. DS FRffiTTAS"-

A Fíáerrção Metropolitana
de Atletismo fará rea'irar do-
in:n3o a tradicional prova rus-
Ücá "Uasoa Rodrigo . dp Frei-
tes". eertam* que contará com
a participação dos mais desta-
tacados fnndists» d- cidade. Es-
tío i-scritos trinta e quatro
corr-dores. sendo quinje do
Vasco da G-.ria. tr-ze do Botv
fopo é seis do Fluminens». Ao
oue tudo Iridiea essi iniciativa
da FM\ será coroada d» pleno

GODOY, LOVELL, HAFER E GIORGIO,
OS ADVERSÁRIOS DE JOE LOUIS
REGRESSO DO DEMOLIDOR AOS EE. UU. A 15 DE MAIO

NOVAVORTC. 13 (AFP^ —
, Joe Louis partirá e.ita noi.e
] por avião para o Brasil; onde
I c-eve faze • uma férlê cie tnatc-is

de exibição. Segundo Anáy
! Níedcrreiter, "raanager!! que
I com Bernoi-do Vi'oil. organizou
¦ a "tóúrnêe" do campeão dc to-

dos cs-pe.-os. c;ue sé re'.i-ou in- I na'mente. receber resposta, Será
vicio, Joe Louis fará quatro. a Z2, no cnmpo do Bolafo?o. a
exibirô?:-!. i nrimeira luta de Joe Louis r-o

Woll tem todavia opeâo ps-: Brasil. Aperas. air>r.n não te
ra mais outras qual.-o lutas,
pr.'meira cMibicáo «erá sábRd
22 de abril, no Rio de Janei-' ter Ilafcr
ro. Joe Louis chegará à capi-igio.
tal brasileira na quinta-feira. r^ r,IO nj-.snr, ONTF.M V'AL-
dia 20. ""TER HA.VER F, TOMMY

F.m eus- lutas. Joe Louis terá GIORGIO
nu-tro advereártp-:. o campeão- JA ra m„^5 d? ont?nl ch(,.

A 2?, A GRANDE ESTREIA ] por..da ds Joe Louis. ü Còní?,-
Carto. o dia da estcSla d* Joe I der_ção Brasileira di Pugiii>J-

Louis tem sido o assvrt--. dc to- ; mo e a Federação Metropolite-
des as rodas. "Seria «•.¦ Rio ou j na de Pusilismo faren realltór
em S. Pauio. Quando, em que I nas pre:im:"iares 'utas caè ser-
dia e aonde estream o '.'Dò- I virão dè èliminàtortós para o
VnoMdorV" Tais perguntas, tarv ' Sul -Americaro de Amadores,
tis veies repetidas, podem fi- i1 o preto nos i>:ghe3SC*

O preço <•••» irgros*ÓBi divi-
diciòs por çíiCjàoria. seriio cs s--s- : cras.i. '.peca?, a,-.... nau i-.~ . , „. erür.eifoj; f '¦

A mos e'ementos para ar!.ant-r f« ,b § JQ r„!VOF.'(..o,'qua' será o adversar^ t.eWal-^i n numero, 100 c-.-ur-'-".-iter Hafer ou sa loiram Gior- í ._. .._i,^.; .—:-.«„ ,,.\ros: eadeiíp.s -;mi-iíirijt, lSfl
cruzeiros: cadeiras rm sk1-, 2' I
ctúZ7Írò*; cadeiras csp-. ciais, Zí)
cruzeiros.

DOUTOR JOSf. DE
ALBUQUERQUE

Membro efetivo fia Bscledade
de Scxolcgla de P-ris

DOENÇAS StXIMIS DO
HOMEM

Rvm d» Rís-rle. *V
hs.dj

D- 1 I» S

| chile-io Arluro Godo;-; um ou-
• tro pugilista latino-ameriCE.io.
I Alberto Lôvcll: e doi? norte-

americanos, qu? já est3o no
fBrasil. Fr.es doi- nòrte-ãniçri-

canos são Walter Hafer c Tom-
1 my Gicrgio.

Joe Louis voltará -.os F.str.-
dos Unidos no dia 13 de maio.' 
Ma sua viagem ao Brasil, o

i campeão invicto ser! acompa-
: nhado por Marshall Millei,"manager" e pilo treinador
: Mannie Sesmon.
; SÁBADO. A ESTR4IA DE JOE

LOUIS
Aproxima-** o dia dá estreia

de Joe Louis em nosíò.-- "rings".
1 Pela primeira vet..r.a historia
. do box nacional, um autentico

campeão do mun'0 fará lutas
; em nosso ps-'s. E. n-> caso, o
! scontecime n t o c*rca se d*
| maior importância, pois Jc-

Louis é considerado cumo o
: mais completo boxe-d-ir. de. to-
. dos os tampos. Oiiicii. pois.

conter a imcac'enc:a do çrandr
publico, sr-s-oso pari conhecer

-de perto o insüpéríivíl- Kawa-1 crador d-: E:tant?j.

garím ao Rio Tomrny Gio."g';ô
e W.alier Hafer. que, como se
sa'3e. Fnfrentar'0 Joe Louis.

Pesíes dois pugilistas pode-
mo« dizer o p«u;nte: ambos
per^e-cem à nova eei-ação
ê têm um 1-rgo futuro
pela frente. Walter Ha-
fer. por cxemp'0. nó derrotpr
cspetLCult.rniente urc pupilo d? .
Jac'c Demnfej-. S.inhou a admi- 1
rncâo do c---eampeã•¦> mundial, ,
E Tommy Giorgio ven fazendo '
rome a cusla de s'=a valentia ? .
dí potinc'a c"o seu '-pünch" 1

1 geralmente vence sus.> lu^ss
por "nocau'e"i. i
r;OITfe DE FESTA PARA O

BOX NACIONAL
Evidentemente, a £,v.-3Eenta- :

çêo de Joe Louis em 'r.ng" cr-
mado ro campo d6 Botafoçoes- ,
tá predestinada a p^,f-.icar um
prande acontecimento esportivo
social. O rosso rrtUritíõ elegen-
t* quer perticipar das emoções
nu? rerfio ps-ODorcic-^cõís pe'c ;
gOitrèA e T!*'a c,i4-j? insvnerv.cl 1
do "r"ímo_tíor dè ü^.;roit".

prr outro ledo. Cív.i -ido
' coiíi ta òi gaüizadvr:-- ds let„-

E"l te-JOR OS e-J1;* 1-á ' -«

cio c'.è c->dg e?vbií f-z-,r í-'a rMi
síryá dò ingressos iunto ao g*-
rente.

Dr. Èmygtlio F. Sirní«A
MEDICO

D- He-o!'-i -'-- r*rviílôr

- VASCLINICA r*RAL
IT1^""* — flRUPGIA
Cens.: R. «en. C-Mw-íII. 3^0
-t— Telefone- "t-**15 

Res.: Av. N. S. FU:ma. 4?
Ao-rt-Ti-ento Í-OÍ

TELEPOME: *?-*t15

HEMORROIDAS
Tratemento sem dor e «em epe-
rac*s per cro*—--« moíler-ioí.

DP,. OLIVEIRA
-? VTCOKDE P'* E?ÍANC-<
;-T '—'^"'-rr - 'M i* 'n h*p.tg
„• 1( _ ,-» _ ,jief.: }2 5W§

.«81

Wm

' -¦¦<'•£

1

|-V*J

K$

í
. .'

¦- ."i--'..f:-



Rio dé Janeiro, Quinta-Feira, 20 de Abril de 1950
DIÁRIO CARIOCA

AINDA O ACIDENtI«>M ^MARTINS, A PEBR0TA DE RANG00N E 2 
"BANHO" DE RADAR . - 

^

Irieoveo Explica os Acontecimentos de Domingo
"v-y,_,. .-'- : ¦ '_ .é^ —rr —'. ,,"...' - ,,,',.,.. ^.. ,, «Hfejy^.teaKS-",^ -. I

jR5f-É

p-

(McWià Saia Muito Ligeira e Aplicou Um ''Facão 
f

Na Poíra-tca - O "Fogiteíe Negro" Péideu, Porque
cs Adversários Correram Mais -Não Teve Culpa

¦No Caso de Chiquita Èacaiia

I ^Sslfc«iP*''<. Jr^* •' • / ' ;" '•"
mmt9Sà\m&m w- * bí?

Hpippf í 4 m- , 4f jk
9MtâWmmms»alÈkmÍ&***<$i< "ré*" 1É* ¦*>< * -\ ^^^^^à\mmWKáa^^^^S
HIfkSB ,' • -¦'¦ ¦ ,;' *S*;' " flfc-.-' j^ü'*- 

"*»' - :..-^-j^E'i". i-.'- "*?' íajas
ra.* flS« —jM"*'— *§&-' '^Sr1 ''~'-<2í?Bir"'5*v ' '%ÜB
Pflfak wL y ^amÈamr^^JM^i
f" *3»^a^*'<i^Éfc \^R^\J^^mmT-- ¦ ^^WÊmÈm

Irlfloyèr» quando explicava ao reporter^as causai, doa aeonte- _ potranca eslava nervo-
ci mentos em que esteve ènvolvWo • dòmln-so^aa^do naGâyea g^ cfntas, As outras, maas

:.-' . 
"' 

. i'._ .:B-.-i*Í _'.-!.«.:• ^mâmk^MéMi experientes, largar^ correndo

Quando abordou o jooueJ1 ^doStud Seabra, .peroeoeu #Wm
não era o mesmo de-,sempre,
"".etraido, cabisbaixo e com um
sorriso de quem procur* as ma-
ÊUÜ'Entâo,- Irigoyen, .quais< são
os boatos? O que 

'-ha de.novo
para escrevermos amanha no
-Diário"'.' . |'.- Aiada "v'-?-o ., ,

E o:h£.;-i.o ;jara cima: ,
-Tucio !--..' ..- E você. que.

conta dos -- - - .. ^.'25f>?mr
conhec? i^çíáco -A/ is rm -
"Hipoc:.ta' V • tr-.

— Gr: " ¦-'" -s r • a" od. -s... &s ,

em corri.%,"^ : -se >'"uUo ce-;

trucou o .pi.o;o;:->V rm^iià *_ Ainda ma-3 co... urn^cua
como o de domingo passado-.,..
em_!ndQTe°dia bárbaro, «vie-j

io" Talvez não reparasse
que.'ao levantar-me, ^iei.°
pé esquerdo primeiro no chão..

E você acabou de dizer
que tudo-estava azul...

Hoje.,. Hoje...
RANGOON E A AREIA NA

CARA
Vamos dividir a nossa entre-

vista com Irigoyen em tres pai-
tes: derrota de Rangoon, ba-
nhó" de Radar e acidente com
José Martins. Passemos a pri-
meira e.a palavra ao Francis-
C°L 

Rangoon tinha ' ^ercictos
para Vencer: Embora .contas-
semos com uma j vitoria mau

¦ certa na grama, dificilmente se-
ria derrotada na areia.

,.—.O que aconteceu. nntào7
_. A potranca estava nervo-

T i & -; r,ntr>ic mnití

Pensativo, desennanoo com o tnanuna, «[W^My-Kw—,
rMcote sobre a areia, fomos en- exerc cios. O repbrter ficou a'-
contrar o Irigoyen. No lugar guns instantes proxmo ao "Pan-

onde costuma ficar todas as1 cho" e sem ser percebido

PROGRAMA DE SÁBADO

BALA ESTÁ SENDO
LEVADA DE "BARBADA"

E' o seguinte o programa d?
Mbado. cora as montarias pro-
V°VMONTARIAS 

PROVAVF.IS
1» PAREÔ — 1.800 'rrfetros •—

rrs 35.oop.oo, s-., (Parco ÇomuuH
sorlo» - A's 13.20' horas —'"O
snimal que tiver obtido o total de
Cr$ ,35.000,00 em prêmios, nes-
te parco, passará, automática-
mente a propriedade do Jockey
Club Brasileiro, ' n5o mais po-
dendo disputar rorrldas no Illpo-
dromo Brasileiro":

Kj.
M Llbprrtmo. Tj, Rigoni .. 5"»

1 '2 Imburl. d.  S'1
13 Bolão Dourado, d.  59

Freitas T.

t.. Rlgo-
í3 Frontal, R.
I
(4 Prown Boy.

nl ., .. ..

.15 Urublxaba.. C.

(6 F. E. B.. J. Tinoco

(7 Istar, D. Ferreira ..
4 Jangadeiro, O. Ulloa

(9 Imã. A. Araújo ..

5tí

36

54

56
36
52

ho-

ft Jarlna. XX
5 War Graft,
(" Lingote, J. Graça

 S7' 
Tinoco 38

. 53

B« PAREÔ — 1.400 metro?
CrS 30.000,00 — A's 15,30
ras: > Ks.

Ribeiro 32

(6 .Tacl, n. c.
3 " lblaplna, n.

(" Graudella, F.

 SP
 57

Irigoyen 57

1—1 Souverain, Bi

2—2 Curupayí E. CastUlo .. 33

V. Tava-(3 Nell "Jwynne,
res .. ... .. ¦

(7 Cantlnero, E. Cardoso ..
3 Eu. C. Moreno

4 ; .
(B Llbio, M. CliIrlT. ., ...
('* Portugr.l, E. Silva .. ..
2" FAREO — 1.'00 metros

• CrS 30.000;00 — A's 13.50
ras;

1—1 Miralda,
rou .. .

M. OUie-

5"
5.1

53
50

ho-

Ks.

r—2 Mandlnga. V,

3-1

(3- Demolselle,
ta

Cunha 5fi

Mesqui-

(4 Danton,

(5 Don José.

d.:'
t.,

Pau" rlCll»C»i| inua"**'-" .
ligeiro, especialmente a Gasco-
nha, qúe se alinhara ao lado de
Rangoon. Castillo procurou
imediatamente as primeiras co-
ocaçôes e houve píü" se cha- .

ma um "facão". Tive.de ^o- 
,

freàr Rangoon, para evitar coi-
aa'pior. Segui Pr°cufajrá° *
carreira e a potranca como que
pulava no mesmo lugar .

_ Qual o motivo desse modo
de correr? _„„

_ Só existe um. A areia que
vinha bater em cheio na. cara
da égua. Uma estreante, na-
turalm?nte estranhou « o re-
sultado disso foi quo resolveu

l corresponder apenas quando a
i carreira já se havia resolvido a

Moreno 56'['favor de Gasconha.
RADAR E O "BANHO"

Sobre o "banho" dc Radar.
Irigoven assim se expressou:

_ O cavalo carregavu scesen-
ta qui'os. Retang sciiu num
"train" violento e, na reta.
obrigou meu rava'0 a sentir os
ef»itos do handieap. Radar
apresentou-se muito preparado
e sp perdeu, deve exclusiva-
mente a essa circunstancia.
Quanto eo peso, não.

O ACIDENTE
Quando falamos no rc!dentc

cio 
"pareô de Palm Beacn e n?K

conseqüências sofridas pe.o Jo-
cé Martins, Irigoyen fc7 quês-
ião de não só dedarar que n«n

O "Furo" do
Dia

A "Bomba" Estou-
rou Pela Metade...

Os "booksM de S. Paulo es-
tiveram em polvorosa. Nao
era para menos, pois com a
"encomenda" despachada pa-,
ra as patas do Velho Riço
não se brinca... Num pa-
veo como aquele, no qual es-
tava completamente despre-.
zado pelos apostadores, een3
do o- maior anar, o pupilo
rio Attianesi, até a rápida
(por sinal) resolução da Co-
missão-de Corridas, propor-
cionou aos clandestinos da
-.¦uilicéia alguns momentos
de grande tensão nervosa, e
mais ainda de quase deses-
pe-o.

E por que?.
Ora porque! Nada menos

de 15 mil • cruzeiros foram
acostados, para a ponta, no
filho de Morrinho". E nao
foi e-ó. No placê 

"descarre-
garam" 5. mil cruzeiros.

Já pensaram no que P°de-
ria acontecer, caso o Tdea-
»ista não "matasse" em, c-
ma do laço o Velho Rico?
Poii bem, Multipliquem
CrS 15.000,00 por Cr? 251,00.'
Miíltipl iquem. também, .. :¦. ¦ <
Cr? 5.000,00 por CrS 90,50,-:
Somem depois os dois resul-
tados.

Eram esses números as-
tronòmicos que e."tavam
"dançando" nas vistas dos
banqueiros que. por muito
tempo, ficaram sem ver coi-
«a alguma... ou melhor,
vendo tudo preto ao re-
dor... , .Somente depois do resul-
tbdíáií as coisa:- melhoraram...
Apenas Cr*! 45.250,00 serão
enviados para o Attlanesi.
que diga-se de passagem,
vem sendo respeitado entre
os turfistás... ...

O Eneas Ca»'doso. na:l fi-
cou atra'?. Deu a sua "taça-
dinb-t". Náo gostou, porem,
da "fa!'a de cavalhelrismo"
do "Professor" Mesquita. Por
pouco a "turma" do Attia-
ned não fez a sua indepen-
ciência econômica. F„ tam-
bám. por pouco o Stud Pa-
calano não viu o seu "ativo"
aumentado... ...

l!?so, porque a "bomba es-
torou pe'a metade... Ou-
trás estão com os respecti-
vos pavips acesos...

%^$ÉÉfcm$ilm BKbS; ^mmmR^^^mwí BèNIÍ-I >::p|^^ R^''
H^^l KS':'ÍnI Kfl ¦ JmRt \mW39mt*. r^ÊÊ Hbtjffl ma\\$*''JÊ-'¦'¦ '•'¦'

^","^v4ti-***MH%AÀJ!i)ifil^tf^^9ÍE&A^^r ¦^¦'^'•'^'*^^ma\\\w?''j*í'''*' '^^^'^i^Ibl^D^fl Rk^B^^

'^*^''^r^kW^i:Y''"- 
Ã*\\a^^^f^amfta\\a\m$ÍÈ^

WvSmTlíÊtÊXÍfâ^

UmSSyBN DEKENDBU COM "UNHAS E DENTES" -~ A vitoria de Pa.m Boa,.

JS foi muito discutida, Evidentemente Francisco Ingoven. piloto da defenso-

7a o Stud Seabra, nos metros finais da orova, receando a -^ «J?^ 
g

conduzida dé Osvaldo Ullôa, desgarrou im^v^porafora, repechan-o nest... Ei-

dentemente o movimento causado pela filhade FelkUaiion^you.prejuízo a aeao de

luíina Entretanto, devemos lembrar que a pupila de Ernnm rfj Fr^ correu ate «
' 
ETSais eneaixotada e'somente aí conseguiu se dcsvcncilhar. No cheh* «^ -y^-

ria d? Palm Beach com Lupina eni segundo, por pequena diferença. ...

Fpío ds Ernani Contursi.

PROGRAMA DE DOMINGO

Hastaluego, Elan e Negra Maria
Acumulada Certa Para Domingo

_' i tA Avilta n xfiirfcdo .. 50

ASTUTO

Damos abaixo o programa pa
ra as- corridas de domingo com
as moritarias.Vproyaveis:

MONTARIAS PROVÁVEIS:
1» PAREÔ - 1.400 metro» —

Cr$ 35.000,00 - A's 13,20 ho-
ras: ¦: ' ks.
t—1 Jacarandá-Assu", P.. Coe-

lho' • •• •• ss

3 I
(4 Apolita, O. Macedo

f3 Saquarema, C. Moreno 54.

t2 Hastaluego, C. Moreno 56

ffi t.umen. I.. Meszaros
4 7 Daphne, B. Ribeiro

(8 Guanumbl, XX .. ..

es
54
54

5» PAREÔ — 1.600 metro* —
CrS 120.000,00 — Grande Pr^rn|ci
"Gervasio Seabra" —
horas:.

(3 Rosário, J

(4 Alpina, , L.
3 |

Tinoco
Rigoni

86 1—1 Manguarl,

A't

L.; Rigoni

15,30

Kf
. .53

TARDE DE GALA
PARA DI TOMASO

Efetivamente, a tarde de
domingo foi de gala para o
famoso jóquei Di Tomaso.
Levou ao- vencedor quatro
parelhélros, os quais mon-
tara, num programa de oito
páreos. Confiada, Easy Mo-
riey,. Eastbury e Zukow, fo-
ram os animais pilotados pe-'Io freio no Hipodromo de
San Uldro.

(5 Corretor, C. Brito .. ..

M. I/OUie-

53

Moreira 50

Rigoni .. 60

(" Consultiva. J. Tinoco .. 51

Suspenso Um Cavalaviço
A CòmTssêo de Corridas to-

] mou ontem as seguintes reso-
lucões: ' , ,„.a) — suspender por tres (3»

meses o cavalariço Moa-
cir Oliveira (caderneta
1535)'; por infração do
artiço 59 cio Código
i indisciplinai:

b) — chamar a Secretaria.
scgunda-fe'ra, às 14 ho-
ras. o joouei Reduzino
cie Fi-eitPi Filho.

Agora Com o Levi

(6 Mu.|lqu"!
rou ..

(2 Jatói', O. UUoa 53
2 I

4 I
(7 Urucania.

56 I 3

5b

2° PAREÔ — 1.500 metros — 14'
CrS 50.000,00 — '4» prova especial,
de egiias) - A's 13,50 horas - I
Prêmio "Carvalho de Mcne- ¦
zes": Ks.

1—1 Cabana,

2—2 La Pluma
ta ... . ¦

L. Rigoni

J. Mesqui-

J. Portilho ..

J. Tinoco ..

I". Cas-

3—3 Mygala,

(4 Consultiva
4 !

(5 Fl?ur Blanche.
tulo ••

3" PAR*SO — 1.800 metros
Ci'S 40.000,00 - A'S 14,20
ras:

1—1 Elan. F. Irigoyen

6» PAREÔ — 1.600 metros —
CrS 25.000.cn — A's 16,10 horas
- (Betting»:

Ks.
(1 Dracula. C. Neto .. .. 51

1 ;2 S»u Anlcf*", XX  50
13 Lenlta. P. Tavares .. 50

í* Soliirlna. l>.

56

Meszaros 56

Arau-(4 Nlght Club.
jo .. ••

2 '", ,*alnf>. P. í*?chaí" ..
(6 Cauteloso, B. Rlbel-

(5'JequttlaU, O. M. Fer- ro ,'
.', 

' nm,dc  !5j 
(7 Óa1ar'n. G". Costa .. ..

,BV*~rrr.. r ->lorpnn 58 1318 Femural. R. Freitas F.i6F.dorma. C. ..toreno .. .. aa 
(fl ^^ Q M Fernan-

3« PAREÔ — 1.400 metros — des
C;? 10.000,00 — As 14,20 ho-

ião df não só aecarar que ««" A égua Ijonia, Cjiie nao tem
tinha culpa, como tambem de . cun-esoondido às esperanças dos |
nos mostrar, fazendo de três de- j <¦,,,„. re-rpon£á'. eis mudou de co-

Blanl Lobelia1 cTpt-m bS | ^^ nacional foi transferida I w Impsvld?! D. Ferre,-
oara melhor esclarecimento: • dos cuidados do tratador Carlos >* • •¦

— Lobelia atirou-se sobre j Torres para os de Leyy Ferrei-
P.-»!m B?ach e esta foi sobre ra. ' 

_^_ __.
Chiquita Bacana. Nào chegou "— •-J """ Vai Prgfcnr a Prova

57

55 j
58

60

53

ho-

Ks.
51.

(3 Idealista, J. Mesquita

(4 Incllto, E. Garcia ..

(5. Zodíaco, A. C. Ribas 53

(6 Loreta, D. Ferreira .. ..58

(•• Radar, F. Irigoyen .. 58

6" PAREÔ — 1.600 metros —
Cv$ 30.000,00 - A's 16,10 horat -
t Betting):

KS.
M Assalto, D. F?rrel-a .'-, 56
|'f Jaguarlbe,- D. Morei-. .
ra  56

(2 Come Onl, V. Andra-
de  56

(3 Man*. L. P.lgonl .. .. 5*>
14 Rio Bonito, JC. X., .. •• 56
(5 Don Fradtque, .T. TI-
noco  ""

Homenagem Póstuma
A Diretoria do Jockey Club

.« Brasileiro, no próximo domin-
I go, dia 23, á propósito da prj<

m I meira. realizarão, nó Hipodroino
Brasileiro, dò Grande Premiç»
Gervasio Seabra.. comparecer;»
ao cemitério de São João Bri-
tista. às 10 horas, em visita no
túmulo daauele benemerüo
consócio, oncle- fará depositar
uma coroa de flores.

Para essa homenagem ao grs:i
de turfman, e criador são co-i-
vidados os sócios do Jockpy
Club Brasileiro, parentes e ami-
gos do homenageado^

(6 Ocol.
3 j* Jo-Jo,

(8 Iman,

C. Ribas
Portilho ..
Araújo ..

5V
5i
55

Especial
A ésua Consultiva está alis-

t.uda ria quinta carre-ra de sa-

ras:

»1, Viscondessa, A. Arau-
jo

r:*Fenlana, A. Barboza ..

<3 Lolre. O. UBoa .. ..

S. T. Cama-(4 Jurema.
ra .. ..

(5 Lujan. J. Portilho' 6 Formig». n. ç. •¦
i7 Bala, C. Moreno

Ks. :
I

55 
j55 
|

53

55
51
?i
55

CO T.ondrlni, O. Mrcedr,
(11 Lema. M. L'01Ucrou ..

a encostar na égua du José
Martins. Tenho a impressão
que Chiquita Bacana assustou-
s°, atirando-se contra a cerca

Mais tarde, soubemos que Jo-
I sé Martins, que se encontra hos- , tacta na quinia carre ra u« ro.-

s* pita'izado na Casa ü? Saude | bado e na prova especial de do-
*" Santa Maria. em. Laranjeiras,.! mliiso, que é a segunda do pro-

afirmara, em prese')<-a de va-| grania.
rias pessoa», que nenhum de , Como a pensionista dc t-iaa-
seus colegas, participantes da ^demiro Pereira corre mais na

54 carreira, tivera culpa do lamen- ; grama c come a sua chance e
81 : tavel acidente. Confirmou aue ( maior ne3sa carreira, seus re=!-
„ ¦¦ Chiquita Bacana assustou-se. ; pqnsávèis vão apresenta-la >u-

í como nos afirmará Irigoyen. I mente no domingo,
¦s '
50 i

(3 Irrequieto, O. Ulloa
3 '

55

55

(4 Mariano, C. Neto .. .. 51

(5 Mlraplara, L. Rigoni 53
4

16 Don Euvaldo, O. Mace-
do .. .. ..  S1

4" PAREÔ - 1.000 metros —
CrS 30.000,00'.- A:s 14,?3 horas:

Ks.
(1 Negra Maria. I

gonl

(" Inca, XX 

(fi Cstl. A'. Barboza .. .. .5?
4 '10 Sambsrè, XX ...... 56

1" Strategy, G. Costa .54
7» PAREÔ — 1.400 metros —

Cr? 30.0000.00 — A's 16,50 horas
- i,Betting):

Ks.
(1 Never l.ooses, t.. Ri
goni

12 Alecrtm, C. Moreno .

EMPEMOSA "DEVORAM;
DO" A RAIA — A "crack"
Empenosa do stud Seabra.
em seus trabalhos matinais
anda "devorando" a raia.
Ontem pela manhã sob a di-
reção do aprendiz M. Qulrl-
no floreou uma partida d?
800 metros. 48"3',5 foi o tem-
po anotado pela nossa repor-
tagem referente ar» exercício
da pupila de Juan Zunlga.

'.(3 tlparl, M. L'OUierou
I -
(4 FurSo, XX

Ri-

(2 Guelío, O. UUoi

(3 Ariana. J. T'noco'

Fer-

55

83

sr.:
53

54
50

48

112 Comendador, C. Mo-
reno  5"1

(13 Sulamita. n. -50

i'8 Et'ncelíe. .T. Mesquita 53 !
» 9 Tabaroa. P. Coelha .. S5-

i i0 Florem,(JO L. Rigoni 55 |
(¦x) — ex-Fabula.

7» PARTO — 1.'0"> mítres — !
CrS 40.W0.OO - As 16,50 ho-
res - I Betting»:

Ks
fl Fausto, L. R»Son1 .. .. 55
'
(J Chepadêe; O.- F-rna-v
des  5'

'3 Coçhlmboi A. Rora .. .. 55
'4 Avanel; "9. Moreira .. 55
<5 Lafitc. O. irtloa  55

¦'.• PAREÔ — 1.000 metros —
iF-sta de grsrr?» - CrS ..
30.000,00 — As 14,53 horas'K».

(1 Místico. Ml L'011ierou 55
1

(2 Civlunn. O. Macedo .. 50

(9 .">rueiul. D. Frrre'ra
3 '7 Cuama. t.. MeST»ros

'8 Eurgos, J. Portilho .

55
53
63

<*• Cl-iarEo. O. ?'aceá* .. M
4 ii tnoe-dlario. E. SUva 55

(" Don Fancho. C. More-
no S?

TUBERCCLOSEJI B. paf.tso - upx i--"-t'roi -
[ Cf íO.POO.OO — As 17.30 ru-ras

7. KsE R A I f-*i X
DR. C. CARVALHO LEITE
Terç.-i-. '•ulr*-- e '-ibsdos

— 2 às 5 horas —
DS. PAULO M. TAVARES

Segundas, quartss e textas
 Telefone; 42-7203 

MÉDICOS DO
SANATÓRIO AZEVEDO

LIMA

Cons.: fÉNÂDÒa DANTAS
N. 40 _ 4.° andar
 2 âs 5 horas 

(Betting):
(1 tmpaetc D. Ferreira 55

12 Barodar. XX 55

<ô tolo. A. Araújo .. .. 55

'1 Vardam. A. C. Ribas .; 55
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.-;,?.": -... -..->-¦ ¦¦;•---¦ - "A- ¦':. •¦-:-. . "" :*.-. =*** -/ : :.'í-v ¦ ¦¦ ;,- x^-JZ^ *^PWM&^Là^''' '**<''' '-'-
-•¦ - ''"""' • -^ ^^E^»Sj^*^^*'í ^^íS

^^^--^ .:::¦'--:¦ >- #;^v:'...y ¦,-:í..n:.;:.,,: :, ., ;..',- "^"^cc v V^ J2 * * ?*tZ*Zt ^ . -^ ¦&%&

i.1 Tlllada, O. Ulloa
3 fi Dullp*. XX .. ..

(7 Heloer. O. M.
nandes

(3 Karamun; D. Moreira .. 81
! 4 11 Habsnera. A. Rosa .. 5:

(" Mudo E?evo»a, J. Por-
tüho  *°

8° PAREÔ - 1.500 .metro» -
Cr? 30.000,00 - A's 17,30 horas -
(Betting i:

Ks.
(1 Practnhs, I.. Rtgoni .. 53

1 |" Leste, C. Moreno .. .. •"'

CBBEbDS BBflnCO!

JUVENTUDE
ALEXANDRE
HSB-SE COmfl bOÇP.D

ADVOCACIA
'TFABALHISTA

NAPOLEAO FONYAT
Carmo. 65, 4.8 - 43-Si88_

(' Diolan, XX

Rico.(2 V?V«o Rico. F. Car-
Caso

13 Fogo Brivo. J. Porti-
lho

(4 Abdln, A. Rosa

'3 Ajitr, O. Macedo .. ..
15 Peplto. 3. Tinoco .. ..
(" Cevador, D. Moreira ....

(7 TTeren-on. O. Uüea .. ..
f8 Imbu", P. Coelho .. ..

4 'o Mustafá. XX
C Galhardo, XX

50

58

51 '
54

I
51;
41;
52 ;

I
54 I51 I

I
80
•30

P01VILH0 :#i
NTISSÉPTIC
f. GRANADO-, í

tí?^s Suorés^y

PREPARADA PARA O
|"TIRO'' A ESTREANTE BAÍ^-

TRABALHA SEMPRE NO ESCURO E NÃO
RESPEITARA AS ADVERSÁRIAS

} ÍTo teresiro pareô r.s sábado i hjitínaíi pois é .»iyiada_à raie

; ?streará a potranca Ba1 a, uma ; no escuro, eív.úo po. l^{:t.zào

*:¦ ¦ \ _¦ 'mm$&m&8$s

<ò I.uolna. O. ".*l'?a .. .. 53
3 S Gni-nct?. E. Castt"^ .. 55

(7 -..'vramenío. J. Arau-
jo 53

i« '-"^t-rode. t-. Rigerl .. 55
} •• T-,,j^ri. c. Moreira .. 55

t" Ovro Preto. J. Portt-
tio • . «

.... . _ potranca B^a, uma I no escuro, smao por ..---
, filha ds Bann»rm3->.. que fará o possivel marc^r-ihe ? P'"
N» .ra***- engatilhada Para ; í^^10'uod ^"4* «ííuraT

QUANDO O "HiNDlCAP" FAVORECE UM "AZAR" - leve como correu. Retang pos- ; um tiro. | 
po sabado sónbm°s 3"^

-u-i-j J , ^i,-i,ikitn< h<n <e coirre-i-ou anando o pilotado do Porhsio cruzou o r.-sa estreante, vam sendo: feito bons "l?«lv^d0A:y.-J??V,,J
mia possibilidades acentuadas. Isso *econcreu.ou ,i imaSAò 

Fa- cuidadosamente preparada ps-1 nos esércitíos;jconsiderada ^"espelho" vitorio-o. deixando o favorito Radar em terceiro e a Maça.i em segimao. ra i 
^^ ^ tlreinador hábil, I tenüca "barbada" ps-os s—

--5« „,-, "-m-n" n ieirão Refo*ÍE pòd' ná reta a:ucn!ar a atropelada da- pi.otarta ao i q,:, Eab5 pôr tm -pont;-, a-i ba-' rewnsavc.s. ^ . ...-endo um 
jrain 

cijetçao P ari po lenc,nJ0 0 "fían- la- um parelheiro. r«o é e:;a- No pareò.ro rr-j .ggg"Professor . e o desespero do f»auo.. '.o cuene acima izmvo tamente o que vem «se darícloi rá:uma:pouleà Guaruman,
J-, •' ,„, -Ju 

Q"c ."/n^ü"' C do '"*•'"•'''¦ Rni"1"'- tine se rf.CC nUnCQ £ !¦::¦¦ '¦- •'' " •' ' •' ^.T„itn trnr.B-Ka.ia n--,.% en bm! nnal. có o Mi^ilSl Gu SlDí <---
* Jn linda- "<'o rlichc arma vemos netanc lencenao nan- .-a um paremeiro. isso * c*«r- ;««,i'°l..cu ', ni,^'„mrio AflaO.. ..o c.iciil ui.,«-t c ; temente 0 qu. ve_, „ rjaT-do. râ uma poule a Gusrum,
do f-Toi'o Radnr. aue se d.zc. nun:a esteve na corn-la. [tolo :%Iuit0 tra-0?n,a,-^. n;Vl Sn u.m oua1. só o Miguel tfu s

de Einani £onturii,'D. C) . ' conhecimento de um exercicio plicar...
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DIÁRIO CARIOCA -
Rio de Janeiro, (^Inta-tfeira, 20 de Abril de 1950 11

INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E FINANCEIRAS
¦ 

¦ -'- 
—_——'—_—_—_—_—

MERCADO
CAMBIO

j- ri» cambio inletou W-

tem os »*us ", 
modiücaçSo nas Ja.-

"táve'n B_S> to Bras» vendi* è

S» «?* teto Nova York e a Cr»

Sft « sob" Londres o compra-a

fer?f IsTsS e * CrS 51,46,40 re-pec

ü^imtaÍcehoti inalterado.

_ ÈTneeto Brasil afixou entra.

a5 seguintes t-*":v„nHâC6mp.

Cr»
18,38 

'

4,27 89
2,07 «8
6.88 30

51.4S 40
0,03 ÍS
0,38 42
0,63 ,*4

po'" •¦ 
j-ranco sulco •• ¦

peç0 argentino ..

pcf3 uruguaio ••

pss0 boliviano ..

fes-t* •• ¦•"•'• ••

Libra •¦ •¦ •• •••

ysanco francês ..

franco belga . •

V.ccudo
í0),s Pemanp ..
foion surra .. ••

C, dinamarquesa
florlm
Coroa tchec.i . •

OURO
O Banco Io Brasil comprou on-

um a pramn de ouro «no na -a-
'r 

de 1.000,-1.000 em barra ou amol-

d,dc a» Pré-o de Cri 20.Bt.7B.

CÂMARA SINDICAL
rm 13 dí ütirll r-ijistraram-sc as

médias «le câmbio: .
Cruzeiro»

Venda
Cr»

18,72
4.39 39
2,03 48
7,13 14
0.41 57
1,70 9S

82,41,60
0.03 35
0.37 78
0,65 72
2,88
3,62 09
".73 £3
4,91 59

. 0,3744
TINO

3.55 fl
2,63 Hí
4,à2 06
0,38 76

52.41 CO

18,72
0,37 44
0,')5 VI.

3,62 09
4.91 «0
1.70 98
2,73 53

Prasa»
loidres •• ••

fran?» •¦ ••
fjová York ..
Tchecos' o vaqui
r-ortugal .. ••
5\i-a
Fuócin .. • ¦
ffòlatida .. . •
y.-ianha .. ••
rjin.-iinarc.-i  __„-

BOLSA DE VALORES.

Regulou a Boisa com procurs- üe-

,'énvílvlâa l>ar» negócios nos pa-

Èéls cm evidência. Cotaram-sa -s

¦Dóliccs da UniSfi cm condições su-.T

tintadas: As estndua'» <¦ ás Muni-

cloa'» ficaram estáveis; bem como
-, a-5'S di bancos e componhas.

Os demais váloies ero evidência <--

charam calmos, como se vê adian-

te.
VENDAS EFETUADAS

A-ióline- Gsrals
50 Uniformizadas
41 D. Emls. . pt. ..
íí Mtm

111 Idem
•;:!> Idcüi

I M-.-m C D-íelto ..

O' * gafíÔeíJi
1-7 Tes, 1532 

'.. ,.
55 Tdcm
11 Guerra Crí 100,03

.1 idem
Cr? 200,00 ..

Guerra CrS .8.000, 3
Apòlleas -attduals:
Minas. dec. 1.H7
Minas. .7* port. .
Idem, 5% Nom ..
Idém 1.» Série 8%
Idem 2.» S. 5% . .
Idem 3.» Série ..
RecuperaçSo Eco-

• nômiça 7 f.
Idem. 3.» Série ..
S. Paulo 5 li ..
Unlf. S. Paulo 87o
Rod. Estado Rio

600,00 8% .. ..'
Espirito Santo Cr$
Pernambuco, 5*1- .
Pref. de B. Horl-

tonto .. 
Pernambuco. 5 "4

Pref dè Niterói 8%
E. Rio Elet. .8%.
Prpf. de Campo»,
. a.-'. .. ...;.. ..:.,,
E. do Paraná Pêc..,

7.600, 7<&,-.'." .. .;
Apólice» Municipais*

iEmp.' 1904; .5 
'%¦¦

pref.... 
'..- 

.:'¦.:-.
Emp. 19U1; «% jit...
Emp. 1914, "ri pt.
Emp.' 1917, 6% ..
Emp. 1906 «%-. ^t,
Emp. 1920 IÇt pt. .
Dec. 1535, 7"'»-. ,.'-
Dec. 1999, 7-í ... .
Dec. 2097, "*4? ..
Ações de Banco»;
Pref. do D.' Fe-

deral .^ .. .. ..
Brasil .. ,.¦.. ..
Comércio povt

ISQfiO ".7ÍO.0Ò

638,00

480.00
180,00
154,00
151,50

600,00
208,00
830,00

530,00

450,00

540,00

63S,OÒ
580,00

177 00
153,00
151.M

890,00
580,00
200,00
820,00

528,00

SS8.00
47,00

ttèffl ano Wfe»48 • • •• 8.488.180
ÍXISTENCIA .. 

'..'.. 
.. 617.-8

Idem art6 p»síade> .. .. 598.742
Ca'* despachado para

embarques com 4/4/850. 81.998
Consumo jòcal .. 

'.. 
.. 1.080

CAFÉ' A TBBMO
Abertura

Meteu Vend. Cemp.
Abril H0.*0 11*.»"
Mai6 .. 116,00
Junho .. .. ••' »• •• S/V
Julho  S/V
Agosto
Setembro

Vendas
me.

109,50
S/V

114,90
114,90
112,50
108,90
107,50

4.500 sacas. Mereado lir-

Fechamento
vend

163,00 180.00
880,00 , ——?'

"__i-, ' 
800,00

v4r-' '93S.60

i—- ' 826,90
163.00
168,00

_— ItiS.OO
-^_ ' 103 .«O

200,00 190,00
170,00

7^, 170,00
. -i—. 171,10

Meie*
Abril •« •• ¦« «»• ••
Maio ...'»• •• •» »•
Junho .. •• •_ »• .•
Julho .. .. 
Agosto .. .. ,. .. ..
Setembro .. . ¦ .. ..

Vendas 2,500 sacas,
mo. ..,.'..

AÇÚCAR
""uneionou ainda ontem esse roer-

éado sustentado e eom os preços
Inalterados:

COTAÇÕES rOR 66 OUILOS

0 SÈSI SATISFAZ VELHA ASPIRA-
ÇÃO DOS OPERÁRIOS GAMPISTAS
Homens Públicos dé Todos ps Setores dá Vida Nacional Visitaram o

Centro Social do SESI*, Em Gampos
SOLENIDADE NO ANFITEATRO — OS ORADORES - A COMITIVA - ALMOÇO NO AUTO-

MÓVEL CLUBE FLUMINENSE — IMPRESSÕES GERAIS

¦'•fl
¦¦'.. ¦ 

^

Como,
S/V 114,90

115,00 Ít4,00
S/V 115,00 ;

112,40 112,00
109.00 108,20
108,flO 107,00

Mercado -ínl-

200,00

101,00
173,00
193,0>>
177,00

0,03 35 i Comercio Nom.
! TtTmalnHnl «t_l Miw

í?0,(0
450.(10
400.00

Mascave ..
Maseavinho .... ...
Branco eristâl .. .. ..
Cristal amarélf. .. ..

ALGODÃO
O mercado çt° >!godâo

regulou ontem estável e
preços inalterados:

COTAÇÕES POR 18 OUILOS
ísrldè:

ONTEM
Cr»
795.C!)

, 642,M
850,110
670.-'iO
675,<i0
63a,00

li Idrm
2 Idem
4 M ;m Cv3 300,03 ,.

-," I dr.-m
'drvu C"5 1.000,00 .

1! Id=m
Cl Idem

I Idem CrS 5.000,00 . 3
Aoólic"*.;
Estaduais:

SO Minas B*i Cv$ 500.90
D^c. 3.22o 

I-, Mina» Í<Á port. .. .
M3 Mlrifjs 1177 
3i,7 Minas — Recuperação

Econômica 3.»' Serie
II Minas.' 1.* Série .. • .

3 Idcni':";. .' ' ¦• '
m liam 2.» Sério .. ..
VOldcm ..  •¦

11 Idem J»- Sério .. .
77 S. Paulo 
13 Ide.n UulXorm. .. •

Miiniolpals <io D. federal:
10 Emp. 1931 

Municipais dos Eslados:
jl B. lloi-lionle

8 Id'm
50'Nlteroi 

A;oej:-
t!d!,co::

jo T;i-j, Grénf.acho Cr)
?00,00 

r,10 Noclon.-il de Desron-
tos ú? CrS- ?00,OO ..

00 Prafeltura do D. Fe-
dsral d Cr? :oo,oo ..

100 Mcrc.-dio C 3. Mi-
r'onal d7 Seguros' ti*
Crí .100,00

ioo Prõgrosso Indúsl--ial
de l'r? fOO.CO ., ..

I P.-.nair C"-* .209,00 ..
1.290 M-m .. • 
;¦.SOU Pnulfls ('-.- r„. rio

P.rro CrS JC9.90 p'.
TO ,"i>rro Brasileiro Cri
200.00

503 "tk-sbla c!? Ci-.? "OO.

íOSSfl. v?-:l2c Mineira
pt. CrS 200, antigas

302 id-.-n
50 Sld. Na-.onal C"S

509,00 C/Dlv
\---idsi * Prrro

123 AçScs do En'ico do
nistri'0 Fedjral d-»
Cr? 500.C0 — V.Com-
prador 130 dia* .. .

1.020.110
l.oss.r-o

•?.,-->Q

73.00
154,09
140,03
3119.01*
3J5.00
713,00
745,110
745,'JO

3.720,00

200,00
200,00

2Ò0.Ó0

190,09

35,00
85,00

152,00

550,09

1.090.00

113,0(1
34,50

4<0,Ò0

3fl '10
55.00

151,00

•190.no i
580,00
630,00 |

583 00
177:00
178,l'0
154.00
|.)4,-)0
131,00
200,00
820 00

157,09

.138.00
5J9.09
1J0.00

:co,to

200,"0

190 00

200.00

1.090 "0

85.':0
SÒ.IjO

iô:,*o

135.03
300.0000

438.00
440.00

100,00

.".09,00

Nacional de. Minas .
Gerais .. ..... —— ""*•<>*

Port. do Braji!,
Nom. .. 

'.''. 
.. 883,00 S90,'i9

Boavist.-. .... .... .-— 1.480.00
Mercantil "„'<* de

Janeiro .... ..
Lowndes .. ...
Brasileiro de Crí
dito •

Nacional da Bes-
contos .... ..

E. Feiro:
Minas R. Jcríinl-

mo Ord..;,..
Idem Pref
Paulista F.. Ferro
Comp. d* Seeuros
Garantia .. ... ..
Cemp de Tecido»
Prof. 1-,-dusti-ial ..
Brusil Industrial .
Potropr llt-ns .. .
Nova <\márii?a ..
Corrovadn ., ,.
Cemp Diversa»-
Sid. N.lclonnJ .. .
Butiá
Belgo Mineira f-.'.
Paraf. Santa no-
Bras. -1t Eiig. Ele-

tric». par ... ..
Cfrv. Brahríi»,
pref

Idem Ord
Ooi-as de Santos
Pt

Td-m Nom. ,. ..
Gas Esso
Fona r Luz de

Minas Cera1»
Lab. Paul Leite
Poças da Bani» ,
Ferro Brasileiro
Paulista F6r<;a e

1.117 . .. •• ¦¦
Ind. Sul Mineira
Panair
Sul Mineira de

. Eletrio Pref. ..
Mesbli 
Rábio Bastos Com.

e Industria, pref
Idem, Ord
Bras. de Meias

I Ord. .... .•
. Como^politànp Co-

merno c Mllif-
i ração 
! Auto Standard ..
j Imobiliária' Gam,v

1 nho
í DebAntures:
! HotrlH PAláce ..

Docas de Santos,
'". 

: Lar Brasileiro
! Letr»s Hipotecaii?«:
! Banco da Pr"«. do

D. Federal 7"»
Brasil. 3-.v ,

CAFÉ'.
O mercado d; ca'e disi-oni-el

i funcionou, inien:, em condições fl»--

! me» c com os prer-o.» Inalteradas.
O tino 7. foi rolado no preço ai-,
t-rlnr do C'-'í 115,00 por 10 çttilo-,

l nn tábua e durante oi trabalhos
n'\o houve v«?ndn-t dpcliíradns.

p<.eV»--.ii inalteTâclO'
COTAÇÕES POR 10 OUHOS
TIpò 

'S -• •'"¦'"1

Mino 4 .. .,  110.40
Tipo  

"I"."0

Tipo  115.50
Tiuo  US-0*
Tino 8 .. .. '.. .. .. 1U.00

PAUTA - Fitado do Bo - Ca-
7fé comum *i-$ 11,73. Estado ne
1 Minf>a - Cs.'t co-it-m Crí II,j0
I Idem 'inn Cr» 17,40.

MOv-IMENTO ESTATÍSTICO

Tipo 3 .. ..
Tipo 4 . ..
Fibra medi»
Sertò>3!
Tipo 8. ,. ..
Tipo 5 .. ..
Ceará:
Tipo 3 .. 

'..

Tipo ã .. ..
Fibri eurt»!
Mstis:
Tipo 87.'.. ..
Tino 5 ,. ..
Faujlsta:
Tipo ô .. ..

GÊN--I-OS
O movimento verificado foi o

BUint*'

Feljáo sn?as .. ..
Farinha facas ..'. ..

»?fl.iié j Milho sacas .. ..
200 00 Açúcar sJcas .. .'.'
S3f),fift I Banha canal .'.,-..
550,(10 ! Chtirqu* íardos ..
f.50,00 í Atrro7. saras . • . •

j Cebola caixas .. ..
 Bntà-."S facos .. ..
I AT.elt?, caixas .. •

438,00 I Aí.eltona-.-, volumes

A convite do SESt, esteve na
cidade fluminense d<? Campos
uma numerosa comitiva de se-
nadores, deputados, industriais,
jornalistas, etc, ós quais visi-
taram o Centro Social instala-
do à Avenida Beira Rio, 848, o
aual eníeixa admiravt-l conjun-
;to das mais diferentes especia-
lidades médicas,, serviços -o-

ciais, recreativos, esportivos, ju-
ridicó. dentário e ou.troí;, visan-
do melhorar 6 padrão de vida
do operário nacional.

Ó SESI marcou uma nova
era de relações entro empre-
gados e patrões, todos inspira- •

dos riáiFâ- Rociai, ai.seio dos
espíritos bem formados;. Ele-
tlvamente, no Brasil, o serviço
social nasceu da cooperação ex-
pontanea das classes produto-
ras, as quais, antecipando-se a
iniciativa oficial, do ponto de
vista prático e, por consegum-

i te, eficiente, oíerccersm seu va-
lioso tributo, para atender, den-

17200 tro dè uni plano previo e sa-
!Sm biamonte estabelecido, aos pri-

Imeiros passos de uma grande
I04.ii' joríiada.153'09i Cs industi*'ais do B/asll d--'i:nm 

o grnnd-r- exemplo, mos-
a,8-„o' rando que todo e «"«-*}«.

Nomin," problema pode r»M
nient« resolvido, urrta vez que

133,80 a 140,00 se ò enfrente com o s---nso pra-
tico, desprendimento e pairto-
tismo.

,i„ A idéia da criação do Servi-"õo 
co Social da industria surgiu ha

«HO n-jis de quatro anos: Dcvemo-a

rm ran>a
com os

185,00
180,00

170.00 a
133,00 á

18Í.00 a
133.00 a

139,00

I87.0A
132, OU

^vlil Hrii ' :'-:;-^^^BÊmmu HÍ_^_X^-H BÜ_m^^SI WÊ

''•>*':- vi^r St ' ^__H _^_V_^;C^c__'%''' * **Ç'--J__K_^__
|€_É7 \ .r^^N mmmm^ mW^EÊPi:' ''?WA3Ê WPSk

t9&\ ¦• ív^x^^^^ •• _b ** _BEk>3»^í &$f%&$mm\ __¦__¦!
^H_k''Wí_i_j_à- • ¦.-,:'- _B_I_L^''¦-i >:&.""'jhsB H^IbI
^.'- S Bwí'Í^t__iÍ» 7 '7' _s*'ir_«.'ÍÜ_i E&-f''' ¦,-'íi.. %_i _HL_M%^_l_^^_^»MHB__l^^_iã_ÍMÍ^ÉMI mwaWWt > - V>9 HH
»9 BhBbp'' ih lh _hw * '¦- '!'w4_i mwi

w_ff!HI _ft_» ' *

7*7

7

Visitando uma das salas destinadas ao «srvlça ds Héglerte Infantil, vendo se 6 governai."
Macedo Soarei e o sr. Euvaldo Lodi ,

Entr. Sslri-i»
4.833

500
1.000
2.010

1,4*8"S.775

1.825
8.973

¦°* à figura inconfundível de Ro-
-,-'',un berto Simonsen, esse apaixona-

do pelo estudo dos nossos pro-l.ooo
^o

503.00 203.01)

,_ iíiO.OO
 '500,00

ISO 00 ;
ltlOOO
ao.i.oo í

J00.90

890/0 !

200,00

190,00
450,liÓ

88,00

187,00
200,08.

1.117

À3S.emblé->.s Gerais
par» hojs, i»

I9*,nn
1.400,00

400,0-J

-05.00

90,00

810,00

1.3*6.00
1.850,00

310,00
500,60

;oa,oo

197,00

850,00

, ,0o blemas sociais e econômicos, ar-.
"^.° rebatado pela rtorte «n tílena
-i— pujança de sua inteligência pri-
— : vilegiada. quando ainda muito

I esperávamos do seu acendraclo
amor ao Brasil e ao £"U povo

Uma vez consubstanciacln a
idéia em plano de ação, o pre-
sidente Eurico Gasoar Dutra,
em junho de 1946. confiou è
Confcdernção Nacional-da In-
dustrla o encargo de criar, oi-
gáhizaf e dirigir o Serviço So-
ciai da Industria.
OS PRIMEIROS CENTROS
Uni dos setores mait impor-

do- SESI é, sem duvi-

-.agrícola - ordinária, *s 18 aos trabalhadores. Ali íuncio-
horas, à pra<-a Mahatma Ghandl n.° nam consultorÍOS meüiCOS, O ga-

binetí dentário, cuja importan-
cia n_o,é prçciso_exaltar. Alem^
disso, ha um serviço de mgie-

E.-t3o enunciada»
«eTiiintst: _.^«

••SAJORF.V JÓIAS F. RELÓGIOS
3 A. — Ordlnerls. às 18 horaí .

CIA, 
'S1DF.'~.UT(GTCA 

MAC10N-\L
_ 

'Extraordinária, 
às 16 hora.*, aví-- ,

nlda rJilO Pe-anh* n." "1. *-° -'f

BMP"*E*A CONSTHUTO-tA HU..i-
FERTO MENT5S-CAL S. A. - °** 

,
dinárla, às 10 horas, á rua. l.« de

Mrrco n.o t, 3.^ andar. '
FlANCO DOS ESTADOS S. A. — tantea

2-10.° andar.' 
BANCO COMERCIAIS

Ordináris, às 16 horas,
do Ouvidor f»i? 14!

53. Ã. —
à Travessa

::'^':P_i l__TI KPI VI mO^-t
Wf ~.*^^^IB l_ff':^'^v^^B Wmá\ ^W _P_M _^HI SB-t-t-^ ç ¦-\

ngr^ '^> - mg [WZ -¦'' -•f ^„^tIPt*^j™ vgL BH l_K_Prl MK^SS^''• i

jB ^l^T^__H-l-^-HB-PT^^'1^m^-i_i-^-Pj^ 1íffK *.'!1Mll^_B^I'J^'|iirtt€^^?>r1^.1SN^

||M^<<'i__^iiMÍ|l|ri[ B' ¦ Brfe.'™
i__ÉlPiP'l K* S. J it B KM _s Ep^9

•WPflEw^ ' • ^^H HCL;-":'^_t'' '^_H _^_s^-;^_B __k*^^^__S n~3£^&9
¦H _P_srl3_Sw' ^_l B^^M _KáMT _. ^H B»%:i^aa_Hec:#.9_i_il mmmmVkiWi^

10m : .^B»SJ;' U Bfe-k^_H __u_v 1& -^SsLW 'mv^ * WÊ^M mWíiÊÊÊg

^^^ivv;,1"-""

Em Mtlip. dd» indurtrÍ"*lt"flvJniln|-*-ít,f»l« • 8r. B»rtolom«H l.*/|i«Wr«.

etv flwtoens- dtí rtEPRB-ine pré-natal, no qual os me
-^ÂcobsT- ordinária, ò. j dicos e enfermeiras eupecialiw-SLNTAço*,h »..,a./A; porlò Megvè tendem as gestantes, exa-

503,00

100 00

15(10,0
183.06

815,00

13 horas, rua Araújo
n.° 70 3.° andir.

CASA DA BORttACHA 5. A. -

Ordinária, As 14 horas, rua t|6 Se-

nado n.0 1*. _ ;
SANTA ISABEL. COMERCIO t* !

INDUSTRIAL. S. A. — Ordinrla, ia]
14 horas, rua. Camerlcon n.0 87, 1*

andai». _ ¦
TECIDOS .TOHC.-1 ADAYVE !?. '

A. - Ordinária, *s 14 hotas, ign '

ds Altòn-lB-3 n.o 225.
ARMARINHO MÔRGANT S. A.

_ prdinAri.i, àfl 9 hora*, â rua da

.Vfànd-7- -i.o IM. : ¦ 7
IMÓVEIS! TERRAS" T. AtiMiMR-

T" 'iÇAO P. A. — Ord'nAr'1, à« 15

hõra-í 4 rua S2o Jost n.» 80. li"
'¦ &ndRí'i -_.i_-__ -. '

MADEIRKNSK RUTHF.MBERG P.

.*. .-- Ordinária, *« H hors», rua
sj? cri«t6vad ri.* *-'i •

DVRTY 31CH i-*»',> S. A. -

Ordinária. í-s 10 horas, fua SSo
Uento n." 1

CAVMCANTI 
* NQUEtRA S. A.

I _ Ord'->à-ia, às í horaí, t avonl-
da 13 d; Milo r." 53. '0.» andar.

TF.XVM. AMAJSPNtA S. A. — Or.

, dlnárlc 4s 14 hurai, à rua Camertno

| 
n'ctA."lNDtGE>A 

EXPORTABO.-A
' ... Ordlní"*-»'. *» 10 hdrti«, à rua

Vsc-onOü de lriliauma n.* 63, 3 9

«"dar. .-._..„.
BANCO DÜ C-IF.DITO 

*tOt. CL
iFM 1.1QU1DAÇA01 — Ordinária,
á« 13 horas, rua da Candelária n."
95.

MJn foi esaueeida a òarte de mesmo Pfl? <«'« de' fej »s»U
ííao.A°L_í?r li.?-.. 'i«««. <¦<• nade» e decreto aue tutoriwsu

.

COMPRE
4P0LSC rs
a prr,r.o o pe!a cota~3o
'Ia Rolsa do THulos.

CONHEÇA OS PLA-
NOS DE FINANCIA-

MENTO DA
C3rícin> d? Títulos

da
C-ixqi ííc-mo-r.icq

y

A.V. Trcz*" (Jc d z M9Í0.
«J; O / tj O

a.u r.nf-„r
Dss 12 às 17 hor *'•

Entrada»
Leopoldlna .. ..
Central
Ree. F«p. Snrto
F.. d« Rodaij-m

1 -TOTAL
- O—

ldsm -ino pasfado ..
n.-ed5 o I.* do m6i
D? 1 .'¦ â« tulho ,. .,
ld?f.-, ano pasíadí»
Caíé rev. ni-rr. Osc.
De 1.» de lulhr .. ..
Cafc en'.. t>' cawilnh.lo
De 1.* de julho .. ..
'-.ml-arque»!
America do Norte ..
F "trona
América do Sul .. ..

i
Sscss . ^_—, —— —¦

1 -500 ' "•"-¦¦'¦¦^L. 
. -.y.1'1 I

minando-as, ..
ensinando-lhes o necc.-Ai»rio pa
ra assegurar á saúde do íutu-
rú bebê e da mãe.

A Divisão Regional do SESI
do Blo de Janeiro, a cargo do
si* Artur Tavares Mc.uia. vçm
de instalar o retimo Centro bo-
ciai, desta vez èm Campos, a
Avenida B~-lra Rio, 84».

Cidade das niais industriai*
do Estado do Rio d? Janeiro f
ron-i grande pOpulac>- operaria,
Camoos de hà muito reclama-

•vá um organismo pava cuida''
da saude do trabalhador e do
«eu filho. Mas isto não era o

.bastante. Era necessário pro-1 porcionar meios para c seu de-
; «envolvimento intelectual e,
i também, à pratica do esportes.
1 Muitas outras atividades são
realizadas em cr.da Cor tro So-,

; ciai do SESí, sobretudo no que i
foi instalado em Campes, o qual I
constituo o Centro Social mo-!

! dele. Não foi esquecida a pàr- j
te de divertimentos, teatro, a i
biblioteca e o "Clube do Tra-
ba-nador" e o "Clube do Sesi- ¦
nho". Na capital Federal, por j
exomp'o, jà existem três Cen- i
tros em píeno funcionamento, J
respectivamente, no Campo do | Artln,

tVE.-
Rio
mi-
r-m-
nas

PU-

divertimentos, teatro, .ioíos de
as gesiamea, =---'-- salão, esportes e biblioteca,
a c õ nstilíiando-.as. clubes para adultos e infantis.

" "!~ "* 
Os operários d? Campos de

h* muito nee-jssitavam de um
conjunto médico è social a dis-
posição de suas famílias, quan-
cio é sabido qu* naqu-la cid-i-
d? flüminenás existe,uma das
maiores concr-ntrícôr.- dc
bálhadoròs no Estado do
d. jBnriro, dostacsndo--?
Hiãtjeã de operários aue
prégoi"* s-,'*s atividades
usirias de açúcar-

A COMITIVA
A comitiva dè homens

blicos qiié visitou o Centro So-
ciai d» Campos estava --sim
constituída: srí. Mae~do Soa-
re,=, governador do Estado do
R'o d» Janeiro, JoS-i Guhna-
râe.-*. vice-çovernador. Raul
Travasse--, s-réretário d? Saúde.
Bnnto dos Pantos, --cretário
da Viação. Ernesto Silva. S£-
crétãr!o do Interior; sanadores
Hamilton Nogueira t Pereira
Pinto, díoutados Joso Cleofas,

i Tenório Cavalcanti. Mário Gui-
marães. ti iEúvaldO I-edi, pre-
sidente dâ Co*-fíderaç5o Tsa-
clonal di Indústria, ArrAavio
Arruda Pereira; presidenta do
Cons*!!*" Nacional do SEST.

. i Artur Tavares de Moura, di

nado o decreto que autorizou
a criação do Sen-lço Social da
Indústria e faço votos para que
continue tal conio foi criado
nela Confederação Nacional da
Indústria é com ivm projríartia
cada vez mais completo de as-

sistên-ii ao trabalhador naels-
Mi1?:

Em seguida, na sede do Au-
tomóvel Clube FliWiiner-se, *
SESI ofereceu um almoço ao*
ilustres visitantes, os quais re-
gressáram,- à tarde, a Capital
Federal, por via aérea. A

NOS S CINES METRO, ROJE, NO
SEU HORÁRIO CARACTERISTL

CO, ".. .E VENTO LEVOU"

Sfio" Cristóvão, 260^ a ru-I.ui-| relor d8 piyicSò R?gion-l do

FABRICA 8AN6Ú
TECIDOS PERFEITOS

6,1,5 
j' preferidos Af\— i "° . >( "t? /4.070.481 I Orasil *£Jsj\/

so-.i-.i 2_^ —
jo-.*63 | 

! 
/^\y^(h

TOT.M.  ;
-O- j

n-sd* o 1-" d< mel .. U.»0i
De l.o d? julh.-i 3.TJ5.125 KMnMIM»OT—>—~>

I

ra d- Carvalho, 117. em Vicen-
tè d; Carvalho e, h Avenid-
Guilherme Maxwell, 107, cm
lnháumà.

[pa«*tde
suecessocm.

Buenos Ayr-es

WN5Ô--W0IBTÍIA MASlUít»

No E.-tado do Rio 0 SESt ins-
ta'ou Cantros Sociais em Ca-
xias. Petropolif, São Gonçalo e,
agora, èm Campos.

o ce:;tro social, de
CAMPOS

Em c?da Cíntro Socicl do
SESI há completo serviço de

, áEslRtèncla aos trabalhadores,
: com consultórios médicos e
i gabinetes dentários. Além di,>
l so há, Riiida, um serviço de h
1 giene pré-natal. Funciona '"•

MOVIMENTO MARÍTIMO
H«vie»

O-ÇPiTAS DA SOLÍA
V-ní.-i Cerrí

-:3m
Cnlf. s
l>- Cm. .
'd;m Csu..
P. E^i:s. port.
I--3.'.u.t. 5 <-.
Obrigsreei:
T.íourò. J930
T--souro io:i
T so-jro, i?;3 ;
F-.-rs-áris '¦- .
T^w.uro, i**.i t-4
Guerra CrS io;.»rfxrri r-.* íi)0#OT
fiu.-rr.-i CrS 300 01
Í-Uen» Cl} 1 000,

f-r*
-31.01

810,00

(70,00
730,00

Cr*

«60.00
1«.'J)

A 'rçrtte
TDo Gu*ib»
T old- ITrufMl
•\'orUi Kins
Am
Siitri-ré
Praiil
Itabstã
Dsl AMé*
rjuoue d» Cr.*<as
T.oid* Parí-uil
Loids Chi!«
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Eeuiíor
VètttfUèla

r.-oe-ílnílj»

7í»n?u»
Ko-a VotW
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!níb*"o

Nova ort-an»
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.Nova Or!?in»

.Porto Alfjre

j -
Int ' Saida» . 0«f*it-«« ' T«l».

J30*K)-^— sâo.oo
% 1.023.00 \ 030,00 i «Jo-j-mont*

<i.*0.oo i Campar-.a
630.00 1 Moir.acdi-í-n

7<,00 •*.«! Aleântar.»
143 í-a Mor^naex^T

370,00 307'-n M<ir-, 3<-«-»n
715,« 7i-,« Conl- Grmdt

Tuínòa A!rM
Cotemburto
Mentreal

' Marselha
Buer>o« A^a
Sauth-rn-ten
rnatJeJUa
niadelfíji

%B Alrts

W
:é
io
?o

. "9

ro
io
JO

30
io
»
Í1
II«

jè :'e»b-d*io

to
io
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so
to

i ti. Atíf*
| riofan.
; 6. Ai»"
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|'*èel«
1*9, Airís

Z2 i

-r- |-
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j ,' t  , .

Í8 ÍOítrmb.
29 'Géròva
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ã' |3. Aiíe»
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Í--1701
ÍSI-0T1-
4--5SU
4*0*10
4*-5«;t
r.--*i*4

, tS-1T5«
| «3-M5I

«3-5734
' **-04'Í

' 4*-4558' 
tS-0416

, 23-04:8
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I to um serviço tí" puericultura.!
i ond? se ensina ás mães como '

é que a? deve tratar bem. cie ;' urn fêcélm-nàsèldò, diuais os
» I ruic'-dõs de higiene c slimen- j
I ' t-*ção que S! devem observar

] para que não morram tantas
j criEn-aí;. Todos nós sabemos
I como morrem centenas dí uri-
' ! ancas lofco nós primeiros m-;-

i s*s de vida. "Vlorr?m. ger-1-" ni-nt>. por falta dr cuidados.
• d.-; ?iim*n*açêo eonyêmentê,

¦ etc A m*e nâo sabe, às va-" t z~s. eomo dev- tratar do fi-
lhinho e fica escutando os éov
selhos dé comadres, oci-bandò
a criança por morrer de do-
ene* ou tíc subnutrição.

No Centro Social d; C-mpos.
rn.ifínlficaraente instaUdó. ha
médicos e edueadoras sanita-
r>*t". Ns cor.inha. onde tão dâ-
da« as aulas dc Arte Culinária
e Ecòn..nia Domestica, apr*n-
dem a preparar rrungsus e so-
pa« que dão saúde 8 força ao
bebê .0 SESI Ia está pars» for-
necer 6 leit* em pó ou cõa«
densado. es farinhas, a mçis

Rio dé Janeiro: os ind>.*-trin<s
srs. Augusto Marques Valente,
dn Bahia: Paulo de M-.c-?d/'
Contijo, d- Minas O-rais. Hei-
tor Stocl-lèr, de França, do
Paraná. Newton Pereira fj'
Silva, de Mipis Gerais. Joac
Pereira Borges e Miguel Ban»
los. de Pcrrambuco: Ciro Se'-
t-.ach e Gnstso di Brito, do R"-
Grande do Suli Lauro Barreto
Fonte d" Sergioe; Mariano
Ferw.. í\ n t ô n i o Pevisato.
Amint-;- co Faro Sobrar. Ma-
r-u-1 Costa Santo*, Rodoldò
Ort^-mblad e Eduardo Garcia

^-'jHossi, ;de S. Paulo: Tetienle-

¦_B!^M-_Bc^x::::-:--lB^:3^B_^_í »_B

HIéJ^*- "% >'Wà m
Hw _H_P»_a_^^'W^_Pl

_Í^R__i ¦ ¦ >-_B iSám mI I__Rp^_i 9P_I F _¦

B91_£ _n I
Bk. * _B _¦

t ei.h -tri " ... È d

coronel .tos* Pompeij Monte,
Marcial inins Pequeno,
rentante do Minislério
bnlho: JcA Henrique df* Su-
va Quei-or. reprssentahtj do
I A.P.I.: sr.-. Helvidio Ma-*-
Uns. é Francisco figueira de
Melo.

A visita terminou no tíatro
do Còtitto Social, onde d'*e,'r* :
sara M cs srs. E-jvfcldo Lodi. ;
priíirj*-»» do CÍ".I. e Ar-

I mando d-* Arruda P-reira. pr?-
siden'- do Cons-lho Nacional

[ do SÉ5I.
Ear-ndo uni* slntcs? d"S ati-

vidades do SESI e • sua im- '
1 portân-ia na vida naciòn-1. ;
I dí-eursou o sr. Artur Tavsr;.«
j de Moura, diretor d- Divisão :: Regional elo Rio de Janeiro: sr.

Bártolomeu I.ysândro, pelos in-
dustriâis fluminenses. * Miguel

: Ferreira Pais. pref silo de
Campos. Eneirrou -. solenld»-

: ds o sr. Macedo So»r*s. gover-
nador tío Estado do Rio de Ja-

j neiro. qu« pronunciou ligeira
' oração, s-ndo hmbràd-s as ps-

, .-,!"" .-lav-ís do pyesidsnte Euricon» e ps outros alimentos ne- : G 
* r Dutr,. na presença dos

ce.-ssr-ios a crtanç-, j eomponentes do Conselho Na-¦ Mliltaa outras atividades -o- • 
d £, ^ $zst hQr,s ,ntc-, no

c-,-, sao realizadas no Cent*o T y^ 6o Cslst2;
Son-1 d? Campos, apontado

;*-c-'i7 c-mo esi*-t-eleçir|_-ntc modçlpj.' — ' C£rê'*iulc m* çn-viifi

L ..... K>ijblê e Vivicn
...E O VENTO LP.VOU r?a-

p.ircc-? hoje — o qnc importa
cm dizer que os 3 cin°.-* Metro

, marcam hoje um grariflei d'" •'"
repre- i presente tempor.-da: .. .E U

do Tra- ¦ VENTO LEVOU e sempre uma1 extraordinária sensa-So. é sem-
; pre um motivo que Inlç.r**"*»
' multif-ôcs. um moti-ò rumoro-
.so. O mais f-i-no^-o filme de
i todos os tempos --. pinda há

pouco i-?conheciào corno o mais
1 importante cm meio século, o
1 que quer dizer, em :oda h hia-' torii rjo cinema — tem f.ii s^u

r?dor, sempre.* » ienfüç";o da
: novidadr. E* ym liifne imprr
; ate'nesse fato. Catsico do ei-

n~ma. eíp-'acu!ó ^sr* multidões' que c também uma perfeita ev-
teriõriíáção rie Arte ...E ü
VENTO LEVOU - sotuptfl rece-
bido em fert- pe'a «?*-sib:.-ida-
de do* "fansr'. Dai a im-j-e--
tancia do d''a de hoje noç 3 ei-
nes Metro e ros f-stos da pre-
.senti temporada Suas exibi-

. ções. é claro, obedee-rão a ho-
• rario • earaeteristiCo ie 'G-one

j witli th* Wind". já qu- o su-' 
per-?spetacu*ó tjrr.b-r.i è co-

i nheeido eomo '-o fi!n* de a-ja-' tro horas": — m»io-di.i. 13 e 20
| ht-rs-. Logo ma!--, pis tr*i '"i-
- portant-s t-'a*. r.lar:t G?b'-.'. Vivien Lei-jh- 0'ivia D» HavT-
i "a-d. I--»s'ie Hc--?*ò. Tl*?7mas

Mit-heU, Hatlie MeDauiel, B* i-

Vento Leíou,
' rett Brown. l pura Honè Creuí,
I 0*;a ^¦¦ur.so•|. todo aquele
i "mundo" extraordinário org-r
! ninado por David O. Selr.nie'-
j para a interpretação àf< que •*>

i ria o maii tab"'ò*o dos fi'j»^e-,
! estará revivondo o inarBvliho-
I so eèp%tàcijlòj q*ie t"m támüéisi
I em sua musica, com-i. todos -l-

! bem. de Msx Stsin-r. outro mo-
i tivo de inconfundível ¦'trèíSo.
i Dc no^ o andará eor ii a pf.-ír•giiüili»: "Qusiriàs vpt.-s V. viu

¦ "...F. e Vento Levou*'...

Danton Jobim
Q, B. de Mêllô

Mattos
0:tavio Mello '

Carvalho
ADVOCAD!-*»

Csuüis fcive!» e t-rtí!-4!el-
AV -"TAÇiMO Bf*»'*». V

4 * ír-r]-- m Si!a <*t

_»- 15 *! 1% hír»"
 Ttlefone: 43-4956 -

1
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4 Equitativaê a única que propor-

nona sorteios mensais em dinheiro

aos seus segurados J Diário Carioca 4 Equitativa. dos .Estados Unido;,

io Brasil: opera em todas as moda-
'idades de seguros de vida há cin-

y{ 
'. 

quenta anos ,...?''-.',

ANO XXIII RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 20 DE ABRIL DE 1950
N.° 6.691

JÁ NÃO SATISFAZ O SALÁRIO MÍNIMO D
MIL CRUZEIROS PARA O DISTRITO FEDERAL

Meveluções do Inquérito**)Ataqueàpeiega
Procedido Pelo 8. Eo P. T.

Será superior a CrS 1.000,00
mensais o salário mínimo fixa-
do para o Distrito Federal, é ,o
que já autoriza afirmar o in-
quéríto realizado pelo Serviço
de Estatística e Previdência do
Trabalho (Ministério do Traba- **• •

c-MSító.M?0o Renda Mensal Entre Cr$ 900,00 e Cr$ 1.100,00.— Despesa Mínima
Apurou-se nesse Inquérito que

mesmo já tendo atingido a maio-
ria dos trabalhadores salários
entre Cr$ 900,00 e CrS 1.100,00
— o que documenta a afirma-
tiva de já estar de há muito
superado o salário mínima vi-
gente — continua deficitário o

de Gr$ 1.000,00 a Cr$ 1.400,00 — Média de Quatro Pessoas Em
Cada Nuclèo Familiar — Os Orçamentos

do 23.° D. P.

orçamento dos
cujas despesas
Iam entre Cr?
1.400,00.

trabalhadores,
minimas osci-

1.010,00 e CrS

De Cr$ 700,00 a CrS 790,00100,00 " 149,00100,00 " 149,00
200,00 " 249,00
200,00 " 249.00

•• r.oo.oo " r<i9.oo100,00 " 119,00
'" 200,00 " 249.00900,00 " 1.099,00

ORÇAMENTO
E" o seguinte o orçamento organizado segundo oi resultados

obtidos pelo Serviço de Estatística e Previdência do Trabalho,
no inquérito que realizou, compreendida a renda mensal da classe
de salários de maior freqüência ou ocorrência:

Ordenado ou salário
GratificaçSo ou abono
Descanso semanal remunerado 
Serviços extraordinários prestados ao

patrão 
B'scates (serviços a terceiros que não

o patrão) 
Importância recebida de dependem-

tes, a titulo de ajuda
Outras rendas '
Venda de produtos cia própria roça.

horta, ou quintal '
Total da renda mensal 

NOTA — O total da renda mensal nco corresponde à soma
das importâncias discriminadas, o que é de fácil explicação: mui-
to raramente acontece um só trabalhador auferir rendas de todas
es fontes enumeradas.

AS DESFESAS

A essas entradas corresponde uma necessidade certa que os-
cila entre CrS. 1.010,00 e Cr? 1.391,00, assim especificada:

AÍimcntaç£o De Cr? 700,00 a Cr$ 799,00
Combustível 40,00 59,00
Habitação ." 100,00 199,00
Vestuário 50,00 99,00
Higiene 10,00 19,00
Transporte 20.00 39,00
Instrução dos filhos 50,00 99,00
Recreação 20,00 39,00
Outras despesas 20,00 39,00

NO MÍNIMO

Como se pode-verificar da enumeração de necessidadeí, cal-
cuia das para classe de assalariados de maior freqüência, e se s?
levar em conta-a natural: demora que exige o trabalho de revisão
do salário mínimo fixado, mesmo que se considere satisfatória
apenas essa estimativa de despesas mínimas, há o risco de estar
cia superada quando da entrada em vigor da futura lei de sa-

lário mínimo, pois parece evidente que para todos os emprega-
dos em regime de "full time" já é insuficiente mesmo uma bas?
de CrS 1.000,00 mensais, podendo-se considerá-la aceitável ape-
nas para os solteiros, deixada margem de mais 40% a mais para
os eesados, ou sejam Cr$ 1.400,00. Isto. porém., não chega a ser un
prognóstico e, deve-se esclarecer, não resulta de investigações
do S-.E.P.T.

OS QUE DEPUSERAM

A e-tatidão dos elementos colhidos pelo SEPT pode rer ava-
liada pelo número de trabalhadores recenseados: 230.286. sendo
201.696 maiores, 16.820 menores e 11.770 de idade não declarada.
Prestaram informações 3.067 estabelecimentos comerciais, indus-
triais, etc.

SALÁRIOS TÍPICOS

Analísanao os salários típicos mensais de empregados maio-
res, apurou o inquérito cs seguintes resultados:

AVOCADO O INQUÉRITO A'
D CD.— HOJE O REINT-

CIO DAS REIÍÍQUIRIÇÕES
O inquérito instaurado para

apurar as ocorrências que tive-
ram por palco a Delegacia do
23.° Distrito Policial, provoca-
das pelo comissário Mozirt e
praças da Aeronáutica, acaba
de ser avocado pelo ch?:'e dt;
Policia ao delegado Eduardo
Pereira da Costa.

r O CRIME \ :rr - .'—
Absolvição Extranha

TIMBAÚBA-

Médio
773,80

1.362.00
1.853,10

Agricultura, pecuária, silvicultur- CrS
Indústria ...., >i
Comércio de mercadorias e hote.s "
Comérc'o de imóveis e valores

imobiliários, crédito, segurou,
capitalização, escritórios er.i
geral ........'........ 5 3.434.90

Transporte " 2.091.60
Imprensa e artes gráficas .' " 1.888,20
Serviço de comunicações " 1.893,70
Educação e ensino " 2.008.30
Serviços hospitalares " 909,00

CrS
M->dal
932,70

1.617,50
1.503.00

1.840.20
1.539.00
1.830,00
1.417.90
1.273,30

872,90

Delegacia Especializada de
Costumes e Diversões. .

Possivelmente ainda hoje, a
referida autoridade ' iniciará os
trabalhos de inqü''rição è rein-
quirição dos implicados e das
^testemunhas, pois.há interes-'se de que o triste episódio se-
ja o quanto antes esclarecido,
para punição dos culpados,
quer sejam policiais ou milita-
res-
INQUÉRITO TAMBEM * N A

AERONÁUTICA
Por sua ver., o ministro da

A eronáutici mandou desde lo-
go abrir inquérito militar pa-
ra apuração dos fatos. Na mes-
na tarde do atontado, esteve
na Delegacia do 23.° D. P., o
comandante da Escola da Ae-
ronautica. que tomou pessoal-
mente as providências ini-
ciais.

O casal de noivos paweiva S
noite pela Avenida Brasil
ouan-lo re encontrou ..com os

titular da j de'^ hediondo» Indivíduo**>epo!! de obrlj-arerti o noivo
a abandonar o local assaltar.im
a moça. arrastaram-n» pfi-a um
lugar' m-1- ermo e ali submete-
ram-na a vexame-..

O abominável atentado e-iu-
»ou IndlqnasSo em +odf-í que
tlverim conhecimento do fato
n. a ümorensa unsnlmente pro-
fllgoii o procedimento dos dois
tarados cujos- nom*!» e retratos
foram publicados Amplamente.

Entrando em dlllgenela, em
fic« da queixa apresentada ps-
Ia vitima, as autoridade» reme-
teram à justiça o processo Ins-
taurado contra os dois repelen-
tis criminosos lnstrulndp-o com
às declarações da moça; exame
de corpo delito e outras peças
Indispensáveis.

Distribuído É <).•* Vara Cri-
minai o representante do Ml-
nisterio • Publico, baseando-se
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AS DUAS COLUNAS

A diferenciação de salários em médio e modal resulta do
tratamento dado aos elementos computados. Para o cálculo mé-
dio apenas se divide o total das quantias pagas pelo total de
amostras. E' média aritmética. O modal se oblem considerando
não somente o total pago e o número dc empregados mas a
distribuição da verba pelas diferentes categorias de salários, pelo
que dá uma idéia mais aproximada da realidade.

. f AS FAMfLIAS
. Foram . recenseadas. 6.846. famílias de trabalhadores, encon-

trándd-se '21.929 dependentes, ou seja a média 3.3 dependeu-
tes..; O, nú,çle,q. faroUiar. .é composto,, portanto, em média, de 4
pessoas, desprezados os 0,2 décimos cuja enunciação a minúcia
estatística reclama. E' de nolar que. via de regra é tomado para
amostra, nos exames de receita e despesa familiar, o núcleo de
5 pessoas.'

PEDIDA A DEPORTAÇÃO
DO "DEÃO VERMELHO

Atacado Violentamente Na Câmara Alta da Aus-
tralia o Reverendo Hewlett Johnson, Que Foi

Qualificado dc "Beato Hipócrita"

Terminou em Pauladas e Bof etões a
Comemoração do Aniversário de Getulio
Apupados Por Estudantes os Queremistas Reagiram Violentamente — Feridos Cinco Jo-

vens — O Largo de S. Francisco Local do Conflito — A Policia Agiu Diferente
Após a missa votlva pela pas

sagem de mais um aniversário
do sr. Getulio Vargas; membros
do PTB aspergiraín, no Largo
de S. Francisco, na manhã de
ontem, com pauladas, pedradas
e cacetadas, hrigadeiristns e ps-
tudantes da Escola Politécnica.

Houve feridos p, fato estra^
nho, a intervenção policial foi
das mais sóbrias não tendo com-
parecido choques da P E. ar-
mados de metralhadoras c bom-
bas de gás como tem aconte-
cido nos últimos comícios rea-
l>zados por estudantes part'-*-1-
rios do brigadeiro Eduardo Go-
mes.

ABRINDO E FECHANDO
Os comerciantes do 1 argo de

S. Francisco, pode-se dizer, fo-
ram os mais prejudicados com
o embate entre as dms facções.
Temerosos de terem suas ca-
sss depredadas ao se iniciar o
conflito baixaram as portas de
aço. Momentos depovs. como
r-inasse certa calma, só períur-
bada pelos gritos de "Vlyn Gç-
túlio". "Viva o Brigadeiro" ps
portas voltaram a ser susçvnsa-,
para mais tarde tornarei.i a ser
amadas. Com esse sobe <? dos-
ce de portas muito sofreram si-
nhoras e crienças. que agüiír-
davam condução e nada tinham
a ver com as manifestações vio
lentas dos exaltados, por nâo
encontrarem refugio.

O RASTILHO
O sr. Barreto Pinto, talvc:

involutariamente. serviu de
agente provocador *l«í>se cor-
fiito. Foi o trefego px-riepu
tado que deu inicio a um im-
provisado comicio trepandi ra
capota de um automóvel, apÓ3
o termino da mista quan Io ira-
balhistas davam vivas ao seu
presidente, ao sr. Salgado Fi
lho e aíé ao vice-presidente Ne-
reu Ramos que z.i fora ass'-.tir
á cerimonia poatico-religiosa.

Ti.oa o empresário te&'rál di-
z:mio qua em" outubro de 4i ti
r.ham apeado G.túlio do pcdni
alegando que 15 anos pra rn^i-
to tempo, entretanto, agora era
o povo que cm outuoro prpxi-
mo vindouro levaria C"Uilio ao
Catete, por mais 15 anos.

Estudantes da Kscola Politec-
nica c populares q»ie se encon-
travam na escadaria daquele
estabelecimento de ensino vaia-
ram o sr. Barreto pinto. Co-
meçou então uma gueriM de ca-
retas a ditos mais uu menos
fortes entre os dois grupos. A
coisa cresceu de intensidade
quando foram repetidas frases
não reproduT.iveis e dal a ini-
tantes os bandos trocavam pe-dradas, bofetôes e cacetadas.
Vigilantes municipais, soldados
da Policia Militar, e os delega-
dos Paula Pinlo e Fredgard
Martins interpuseram-se entro
os brigões conseguindo separa-
los.

FALA O Sf". SALGADO
FILHO

sal ti tante os trabalhista retira-
ram-se deixando feridos no"campo de luta" os estudantes:
Hélio Ruiz Martins, Tasso Bar-
celos Morais, Luis Desiderato,
Luis Carlos Cavalcante,

não toma posição politico-par-
lidaria, o que não impede ca-
da aluno de manifestar suai
opiniões poHUcas, não o f-izen-
do sob a responsabilidade do.

de Piero Novas. Os três primei
ros foram medicados no Posto
Central de Assistência.

EXPLICAÇÃO DO
DIRETÓRIO

O Diretório Acadêmico da
Escola Nacional de Engenha-
ria distribuiu, à noite, umi
nota cm que apresenta 4. se-
guinte versão das ocorrè.icias:
terminada a solenidade reli-
giosa, alguns acadêmicos . que
se encontravam em frente à
sede do estabelecimento exter-
naram opiniões contrárias is

jsm&ffiüm£^fA®si]m
subiu no mesmo automóvel on-

Jarbas i Diretório, ou 
"nas 

dependências
da Escola, pois a cxplorição
poiilico-partidaria do nome da
ENE seria Intolerável. Lamen-
ta o Diretório que alguns es-
tudantes se hajam deixadi e-i-
volver, no incidente, cujas cn-
seqüências poderiam ser la-
mcntavels. Por isso mesmo de-
sautòrlza o proce'dimento dos
alunos participantes do con-
flito, que classifica de iovia-
nos, ao mesmo tempo que con-
deiia a brutalidade da reação
dos queremistas.

C\MBERRA, 19 - <U. P.>
— Foi pedida, no Parlamento
australiano, a deportação do
deão "vermelho" de C&nterbu-
rj-, o rev. Hewlett Johnson, que
foi qualificado, no Senado, de
"beato hipócrita que prega a
traidora. doutVina comunista".
Johnson s? encontra nesta ca-
pitai, por motivo da reunião da
organização fPo-romunista de-
nominada "Congrr-sso Austra-
liano Pró-Paz". à qual din-
giu a palavra na sessão final,
para atacar, as potências ociden-
tais c defender a Rússia.

O governo ecupa-sc, entretrm-
to, d? ver como poderiam ser
tomadas medidas para impedir
a entrada de comunistas, no
pa.fs. O ataque a Johnson, na
Câmara Alta. foi levado a ca-
bo pe!o sTiador George Ran-
l-jn que. alem- desse qualifica-
tivo. disse que o deão teria pro-
ougnado para que se cedesse so
Japão a zona norte da Austra-
lia, para a absorção do excesso
da população japonesa.

Na Câmara dos Deputados, o
deputado liberal Joseph Gullet
pediu que fosse modificada a lei
de imigração, para impedir que
entrem na 'Austrália pessoas"que fazem propr.gan.-la comu-

nista. sob o disfarce da Igreja
ou de outra índole",

Quanto ao próprio 4e6°- a0
tomar a pa'avra r.o citado
"Congresso Australiano Pró-
Pc-",*. disse que os Eíf. XXV. e
a Inglaterra usavam o ameaça
dé. guçrfa para lograrem rháipí
produção de armamentos* e que
os lucros auferidos dai serão
usados para combater o comu-
nismo, o socialismo, os sindica-
tos operários, a liberdade de
pensamento e, finalmente, to-
dós os partidos progressistas.
Acrescentou que devia ser proi-
bido o uso da bomba atômica
s da de hidrogênio e que a pri-
meira naçSo que as .usasse de-
veria ser consldruadá crimino-
sa de guerra. Acrescpnta que
a Rússia não será jamais a pri-
meira nação a usar essas bom-
bas.

Imprensados Por Trem
Na Estação D. Pedro II

Na estaçSo D. Pedro TI fo-
ram imprensados por urn treii
elétrico. Nicolau Lourenço Bai-
rios, residente i rua Lopes
Cruz. 128, . que sofreu f i-atura
da bacia e um homem de cor
preta que morreu no looai.

no qu^ cri-.ta do nroeesso, nSo
teve duvida em dinunelar o?
dois Indignos acusados rlanrlo-os
como Incursos naw pen^s comi-
nada» para os frime'- de estu-
nro, atentado, vlolenila ao pu-
dor e lesSes corporais.

O nromotor. dersnravando x
»o-il«da'l« fèrld-T oor uma vio-
tenela tSo repelente, aninho r.*.
mi rp-v-eMntan'-» e fí-crl da lef.
pediu pí»ra os dois criminosos o
castigo a que failam Jus. o ou»
serls tambem um exemplo p*.
ra outros que tivessem ní>'vetv
tú^a a me-ima mentalidade.

Com «uroresa, porem, o luis
pm exercício naqu«.!.i V.ira
sb:olweu ns autores da vinlen-
da, ¦ juítian-Vo Improcedente n
denuncia abrindo, assim, as
rortas da c-^ela a -u'sm pr-..
tlr-"-a em yí consciência unt
crime repugnante.

Filigranas de direito, nuancís
de procêssu.allstlca, Intíroret-1-
çõea liberais dos textos leqa'-,
flreram eom que o falecido "Zé
da Ilha" conseguisse se livrar
dos vários processos contra ri
tentados multi embora fns:*
yempre apontado com um "is"
dò crime, como autor de mor-
tes e ferimentos, responsável
por varias Infrações oenals.
transformando-se de chofre em
terror dos morros e favelas

Ao que parece a c>isa se r*-
pete com Jusflnlano Teodero r>
Araújo e José Fernandes Pinto
autores da violência a qus nos
reportamos.

O povo. na sua Ingenuidade,
não compreenderá que dois ta-
rados que, aproveitando-se d.s
falta de policiamento, do lugar
ermòV assaltaram'ürria moca pa-
ra-obrlga-la à pratica de atos
vexatórios, fiquem em llberda-
de, rlndo-se da tua Infellr vltl-
ma. zombando da lei que feri-
ram, preparando-se para repe>
tir a violência certos de que
nada lhes acontecerá.

Nem o povo nem nós mesmo»
compreendemos tal coisa.

Se a Justiça nSo eorrsr em
auxilio da Policia para coadju-
va-la na repressão aos crime-?.
para ajuda-la na campanha cor-
tra os delinqüentes, para auxi-
liá-la na punição dos erlmlno-
soa. a criminalidade se tornará
entre nós um fato consumado,
uma coisa b?nal.

A absolvlçSo ries dois érlml»
iioio» da Avenida Brasil náo
pode subsistir..

O representante do Mlnlsterl-5
Público saberá, lançar mão dei
recursos legais para obtc dt
Instância superior a reform.i d*
uma sentença que não satlsfar
os Interesses da gç-cJedade e i
uma porta aberta á reprodujão
de um fato tSo dssairoso.

CONTRA 0 PROJETO QIÍE PRETENDE OBRIGAR
0 EMPREGADO A INDENIZAR O EMPREGADOR
MEMORIAL DOS INDUSTRIARMOS Ad CONGRESSO — ÉXEM-
PLO ELUCIDATIVO — INCONSTITUCIONAL E CONTRARIO
AO TEXTO DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

Dirigente da Confedera-
ção lute ram cri can a de
Trabalhadores Em Visi

Getulio Vargas seria eleito, não I f 
a"?Ta"m Para 8S escadarias ta aO Brasil

por aquele punhado de jovensia.a j^t, -,,,„,,, . ,
sozadores q»ie nâo trabalhavam claçao de automóveis que se Acha-se nesta capital, em vi-
e viviam ha custas do« pais e I encontravam estacionados na • sita de estudos e observação do'im 

pojo povo ' área fronteira. Houve troca d'i , movimento trabalhista brasilei-' A Urada do orador esquentou! Proréteis e alguns choques pe-. j ro. o sr. Arturo Jáuregui Hur-
>vamente os ânimos e den- I soais, cessados com a inten-en- tado. secretario de organização

ção de membros do Diretório I da Confederação Interamerica-
e de outros estudantes, mais | na de Trabalhadores, entidade
ponderados. Logo depois che- j máxima dos sindicatos de toda

número de pessoas que corriam i sava ao Largo de São Fran ¦; a America.
de um lado .para o outro a pro-1^a™Sj-S2^S5??^Í*.í^ I O sr. Hurtado, que já esteve

do sr. Getulio Vargas, lerm:-
de se encontrava o sr. Barre- na"Ü°, ?0r a&rH«° "rSISn?0
to Pinlo e depob de afirmar brigadeiro Eduardo Gomes.
oue a'i no Lnrgq de São FranV' Em ,rfevtld!:„ 1^mJSi^Mà(éS
ci-co 'e encontra-a a oninião' manifestação poutico-religiosa,
púbUc?d ^B?an5i?faUe»ito,rque! depois de uma rápida discussão

.... ... "_ n, -,»r.3r.-»v, pava as escadarias
iniciaram a depre-

no\
tro em pouco parecia que ti
nha soltado no Largo de S. Fran
ckco um touro bravo, dado o

A Confederação Nacional dos ção do meaicioiado projeto, a

cura de refúgio, e para não in .! os delegados Paula Pinto
tervir ni luta* entre os dois! Fredejard Martins ratrada em
grupos, a essa altura de cará- entendimento com o dire.or da

Escola e o presidente do Jirc-ter mais violento.
AO SOM DO SAMBA

Novamente a calma voltou a
reinnr com a intervenção es-
tranhament* pacífica da polícia
que conseguiu evitar ser a Es-
cola invadida pelos trabalhis-
|^M»f JK„SfS„.p0IÍ,!S«--«»M °* ânimos, grupos dtrancando Ia dentro os alunos ,„„,;*»„. ?„„?,,„;", („,„„,*
mais exaltado.5.

Depois, em coro com Grande
Otelo. que também estava Via
capota do automóvel que ser- _ t-.-¦•ia de tribuna, OS trabalhistas 'hVras^-riUoü^a'iraVônTliriarí»'í
entoaram o samba "E1 com Ge- !ílfS 

tranqüilidade 3

ório. Acadêmico
PROVOCAÇÃO DOS

QUEREMISTAS
Continuando reu relato, e.\-

I plic3 a nota do D. A. oua: cerca d?.s 13 horas, j:í rersna-
que-

remistas tentaram impedir que
os estudantes transitassem pe-Ia praça, o que motivou -mér-
gica reação dos alunos di E
N. E.. Somente cerca das 1(3

em contato com o sind-calismo
brasileiro, irá à S. Paulo, prós-
seguindo viagem para Montcvi-
déu.

íulio que vou"
FERIDOS

Acalmados com a

• imperar.
I LIBERDADE DE OPINIÃO

Finalmente, declara a noti
melodia ¦ que o corpo discente da ENE

TIMBAÜBA DA
SILVA
ADVOGADO

Criminal, civil, perlelas e
legls'*-%a ?«»'i»"il8ta

TEL.: 23-3239
Diariamente das 12 As 14

horas

Trabalhadores na Indústria cn
viará um memorial ao Legisla
tivo, protestando contra o pro-
jeto do deputado Graého Car-
doso. aue concede ao emprega-
dor direitos para fazer descor»-
tos no salário do empregado,
quando, por ato deste, tenha so-
brevindo dano à empresa.

UM EXEMPLO
A título de elucidação da ma-

teria, cita a C.M.T.T.. para sali-
entar bem as conseqüências'.da-
nosES que adviriam com a ado-

Homenagem ao General
Nelson de Melo

Realizar-se-á no próximo dia
27 do corrente a manifestação
de simpatia que os amigo; do
general Nelson de Melo lhe
prestarão no Clube Militar, às
18 horas, por motivo de sua re-
cente promoção. A data esco-
lhida não podia ser mais sig-
nificativa, pois a cinco anos
atrás nesse mesmo dia. o ilus-
tre general, como comandante
do 6.° R. I.. assinava o ulti-
matum para rendição da 148.•
Divisão Alemã, que daria ter-
mino a luta na Itália Encon-
tram-se à disposição as listas
de adesão, alem dos lugares já
publicados, ua portaria do Clu-

I be Militar.

hipótese de uma greve. em. ou*
os prejuízos decorrentes da pa-ralisação do trabalho, teriam de
ser descontados do salário dos
trabalhadores. Acha a recla-
mante que seria um descalabro;

INCONSTITUCIONAL
Por outro lado., alega ainda a

C.N.T.I.. estribada no mesmo
exemplo da greve, que a lei quese originasse de tal projeto se-
ria de flagrante inconstitucio-
nalidade, porque Importaria na
dificultaçSo, senão mesmo, no
cerceamento de um direito re-
conhecido pela Constituição, ou
seja, o direito de -prevê.
CONTRARIA A CONSOLI-

DAÇAO
Concluindo suas considera-

ções. lembra ainda a referida

Viajará Para S. Paulo o
Ministro do Trabalho

O ministro Honório Monteiro,
titular da pasta do Trabalho,
viajará à noite de amanhã pa-ra o Estado de São Paulo, onde
presidirá 3 solenidade de for-
matura da primeira turma do
Curso de Jornalismo da Escola
Gaspar Libero.

Seguirá em companhia do mi-
nistro do Trabalho, o sr. Paulo
de Siqueira Castro, seu secreta-rio particular.

entidade Mie a Consolfdcçío d?s
Leis i do'1 Trabalho "«-e'd4 expres-
samente eo empregador descon-
to no salário dos pmpregado;.
excetuando cti feitos por ?dian-
tamento, por decorrência c'-!
contrato coletivo ou por dér>o
causado de ânimo preconcebido.

Sèm*ma Ruralista dc
Carmopolis

Eslá marcada p^-.ra o dia ?1
do corrente a realização da se-
gunda "Semana Ruralista" des-
te ano, em Csrmcpolis de Mi-
nas.

O certame obedecerá à mes-
ma orientação dos outros já res-
lizados no território nacional e
contará com a colaboração da
Prefeitura e paroquia do loca1.

Técnicos ao Ministério d 3
Agricultura darío aulas e f=-
rão demonstrações prátices so-
bre assuntos de imediato inte-
resse dos agriculíuores e crií-
dores (reflorestamento. higiene
raurai, indústrias rurcis c?se;-
ras combate a doenças e pr.--
gas. fomento da produção 8gro-
pecuária, etc.'); assim cor-i fi.,-
mes educacioneis serão e-ubides
e publicações distribuídas.

Dois programa foram cgar-j-
?ados: um para agricultores e
demais interessados e outro py
ra os professores primários da
região.

ífâ^frÁxPàü Menos ê-Hu/xanos í^;'^Bã^^:---^MAS^c^ ternos. que na^ 0m m.: , /Mp>0*&j&Mt
fi


