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REVISTAS A CORES

Diário Cario
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Lançarão a ONU Gon?tra ÈW '
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Aperta Mac Arthur As Tenazes
Para Esmagar Todo o Inimigo

WASHINGTON — 16—-.(Por
William THeist, dô' Internatlp*
rui Newt Service) — Ai autoridadee nor t e-americanas Jef*
peram que ai China comunista
continue ie abatendo de' particlpar na guerra da Coréia, porém, ao mesmo tempo .se' dis. p6em a dar rápido» passos, nar
NaçSes Unidas se a'" China Comunlata decidir ajudar aos norte-coreanos,

. TQQUIÒ,;.* 17,' Domingo -r- (De ;Ralph Teatsorth,
correspondente dà'U,P.) —;Um comuhicado sulcoreano,, emitido hoje, informava que as tropas da
ONU abriram jpassagém lutando através do rio Hán
e pehetrárain em Seoul, capital da Coréia. Ò comunicado, transmitido pêlo rádio do porto dçrPúsan.
Hzia que se estavam travando furiosos combates hás
í is da parte, meridional de,Seoul, que foi abando- n.«"_a. pelos suí-coreanos durante a
primeira grande
ofenciya dos comunistas, ao irromper a guerra. As
.
f5rçás <ja ONU que.en- ,
; itram em Seoul, segiindo ó comunicado, eram
da infantaria na..-.'tropas
'.
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vai norte-americana p
Enquanto o grosso das forças
sul-coreâná.
df. >Maé-Arthur Já lutam: do
'
¦ CABEÇA
outro lado da península éoreaDE PONTE
Jj
na, na costa orientai dentro de
SHoul, as da cabeça de ponte
Na cabeça de ponte sul-orien_l__SIi_l
MRWX&'ty'$mRm\

Numa Lancha Desarmada, Em! Companhia
do Comandante da Sétima Esquadra, AcomCOMoVgENERÀL MAC ÂkTHUR ATRAS ÍÍaS"
LINHAS COMUNISTAS' ÜA CORÉIA, '16 *-• retarda-

-11

Ho — (De Rutherfdrd Éoats, da United Press) — O
gçneràl MapyAíthur foi.iiúma lancha à motor desarmada, até.;à' retaguarda das linhaá' comunistas e »infc-:
pecioriou a praia em que o /principal' contingente! da'
infantaria de marinha havia'de desembarcar, seis horas depois.

SI
.si

II'

NÃO PÔDE DESEMBARCAR
te.Arthur Struble, comandante
da Sétima-Força Mixtà de Combate, tenente-gerieral tía infantaria- de marinha Lemuel: C.
Shepherd e general dê divisão,
Edward M. Almond, comandan-

te do 19.° Corpo de Exército."
-(Conclui- na 2.* página)

O eandidatdiBestedista no Rio
Grande,, quando era cumprim«ntado;paé.um típico filho
da refluo. (Texto na 2.* pág.)

DE "MISS" ÁUSTRIA A "MISS" EUROPA
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Dòi# Tattqüea Russos Destruídos
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O Governador Explica a Seu Modo a Chacina
de Belém, Censurando Também a Atitude
Das Praças da Aeronáutica
Em telegrama ao ministro da Juitiça, aobre oi ultlmoa
sangrentos acontecimentos da capital paraense, o governador
diz possuir forças suficientes para manter a ordem, presclndlndo assim, dò auxilio de tropa federal.

Mac Arthur PrepamUma Armadilha
I Imllc! Mier fòií ò Exércitó
Serão Necessários Novos Desembarques, è, Assim Mesmo, Ainda JPo¦v7; ;:/;; derão Escapar Algumas Forças Inimigas ' • ;. ;!.
|.f(i

NOVA YORK, 16 — (Dé Leroy Pope, correspondente da;United Piíess), —
O objetivo de Mac Arthur, nos desembàrqües éni Iiichòii, é atifat.numááfmádilhá e destruir os.exércitos comunistas,
np sul.; .Se. conseguir este'objetivo, as
Nações! Uníd^ç .terão ganlio. a guerra e

o prestigio comunista sofrerá umgòlpe
t|p. grande que a Republica da; Coréia
ficará era-posição de ocupar a Coréüà=dii
Norte, a menos que os russos reocupem
aquela área. Todavia, destruir todos pi
exércitos vermelhos é tarefa difícil.
i
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~F 1*Q-Cna '
*] m0S àe idade * Miss Áustria,
/oi esco- \
ViJlrnJl ir
3° qHfln^ d° reCe'!'e con™rs° d* beleza realizado
\
cm
ÍíiZ
,Ur°P;
,"
Riminu f'
Tem ela
cabelos vermelhos
olhos castanhos, 5
de altura e pesa |
pés
119 horas.. (Foto INP.-DC, via aérea).
,,„
. t -,

E' o seguinte o telegrama:
"Comunico
a vossa exceléncia que. ontem à noite, elementos udenistas resolveram promover um "show" no largo da
Memória, nesta CaDital. contrariando determinação da chefia
de Polícia que, estribada em
preceito legal, havia determinado íôsFe o mesmo realizado nn
praça General Magalhães. Não
satisfeitos em desrespeitar dita
ordem, elementos exaltados, antes mesmo do início do "sho\v",
alvejaram a residência do chefe de Policia, sita nas
dades. a pedradas e a proximitiros. O

•ocorro solicitado por essa autorldade. composto de guardas e
bombeiros municipais foi-recebido a rajadas de metralhadoras. resultando na morte de tim
menor, além de vários feridos,
inclusive três bombeiros e um
delegado de polícia- Ciente de
que no local dos distúrbios se
encontravam vários militares
armados, principalmente da Aeronáutica. solicitei çolàboraçSo
do comando da oitava Região
Militar. Para esse Íim. o secretario geral do Estado esteve na
(Conelul

na 2."

ptgina)

NOVOS DESEMBARQUES '
Provavelmente serão necessários novos desembarques çna
costa oriental, de modo .que as
-forcas"'
das Nações Unidas pos- •
sam movimentar-se cm ambas
as direções, através, do meio da
Coréia do Sul, pouco, abaixo
do paralelo 38. Mesmo assim,
mnilos comunistas'; conseguirão
escapar, uma vez que. na história das.guerras, a^perscguièão •
o. circo são sempre tarefas .diflccis dc realizar.,'Na segunda
guerra mundial, os russos. Irequcntcmrntp anunciaram presas
no laço as forças alemães,' mas,
ás mesmas rompiam o cerco ié
escapavam. Várias vezes, quan*
rio "as forças norte-americanas
cercavam os japoneses cm muitas florestas, Os nipõcs conseiludir o cerco e penetrar
guiam
na "junple". Os alemães, romo'
cerco porque «çmpre
piam
possuíam transporte motorizado. cobertura aérea c aviões. pa«
ra atirar gasolina e alimentos.
Os japoneses conseguiam* escapar à caçado somente' durante
algum tempo, pois no finai eram
apanhados com bombas' incendiárias.
'. r ¦''
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ümjportá-vojt militarv~áinm<
ciou que Mac Arthur, enviou ks
tropas cqmunistas um ultimatum de "Jrendlçâo ou morteH>.
.O comunicadp dé Mac Arthur
acrescentava djueãs'forças de
1:Jantaria.-ligaram as duas pontas de suasxonss de desembarque e que' a infantaria de marinha sul-coreana estava acabando com qs restos dos coniunlstas ;ná .parte , norte de*lnchon. com a missfio de manter
a ordem.*:•*":légajidade na cldade • portuária -reçqnguistada.
DESTRUÍAITÍCHON
O correspondente da "Únitéd
Press., Huthefotd Pbts infor*
moü de Inchon :quif7''duas ter»
Cas partes dessa cidade. foram
destruídas pelos cahhoneias a
que m submeteram os comunlstas; ao Invadir a Republica da
Coréia.
Seféria-se tambem i
trágica imprudência cometida
pelos habitantes de Inchon.
Citando ainda palavras de um

O Governo Tem Forças
Para Garantir a Ordem
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tal(. as forças .da ONU inicia* * **&&&*' f&^xsmRRmmmh' ' ¦-:!_tiâ_H_É<ÍHÍ^:;i
ram tambem uma ofensiva, em
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direção a Seo.ul. O general Mac
Arthur está procurando cercar
lifíí
os exércitos comunistas e.,esrr.a- H ..MÜÍa :
_,
'^í^__aEi
HP^__^É9 Ü^^^^is ÜlíS!Í7í7i*S..x:
4
ga-los entre as mándibulas de ¦
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L
umgigantesco movühento de
tenazes; Uni..comunicado emitido sábado às 23 horas pelo Q.
Cfi•'¦'de MáejArthur:informava
<l,Ue a infantaria naval norte-'
americana áé achava sobre a esirada que .conduz a.Seoul
e" ..CORÉIA -— Dpi» tanques construídos no Rússia envolvidos emjumaça, deppis.ãè
tropeçava apenas com resisten- ¦um
ataque americano na pente-de Yongsai^, onde, segundo os últimos despa-1
tía esporádica*. , ¦ Ai ultiinaf informações anun- chos,. ,estã sé combatendo ;com extrema, violência; (Foto INP-DC, via aérea)
ciavam que as forças da ONtl»
j» acham a 10 quilômetros alem
JEfcl porto de Inchon, reconquis: ftàdb ontem. depois • do desembarque, «somente a 19 quilome

Mac Arthur Foik WÈ
Inimi aAntesdalnvasãò
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ção da capital, sem' ehoontrar
nenhuma resistência organlzada, visando fazer a junçló.
(Mapa especial.para o "D.C.").

(Conclui na 2.* página)
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RECO R R ER AO A ONU'?.;''
Em fontes bèm informadas do
governo., anunciou-se hoje que
os Estados Unidos estão • dispôstos a pedir imediatamente ao
Conselho de Segurança1 lòu'à
Assembléia Geral ^das. Nações
"Unidas
qúe ordene .o, alto „de
fogo e condene aos'comunistas
chineses, caso intervénhàm na'
'
Coréia. j
Observa-se que se a Russlá
vetar uma proposição dessa nàtureza no Conselho de- Segurança,.a força das organizações
poderá ter ainda'melhor ex-:
pressão na Assembléia Ger/il".
que se reunirá terça-feira' em estabelecida avahçam na direNova York.

A maré baixa e o lodo nà
praia frustaram seu plano
de
desembarcar na ilha ' Wolmi,
três horas depois que os fuzileitos navais assaltaram e conquistaram esta parte de Inchon.
O comandante das Nações .Unidas entrou na lancha a' motor
em companhia do yiCe-almiran-

"

• "
" ¦¦" Y---r.:-¦ *;•••; •-. ..»" -.¦'. <.-w; -[.
.
^r,;'"--"^'.:;^

O Flamengo, reanimado tom a vitória ~de domingo
passado, que atribui ao trabalho do técnico, português
Cândido de Oliveira, está disposto a dar tudo para
tirar ao América, hoje, no Maracanã, o titulo de lider
invicto do Campeonato. No gramado da Gávea, até o
Dario de Melo Pinto aprende as chaves do
presidente
"coach" luso.
(Noticiário completo na Seção Azul)

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PARA SENADOR:

(TEXTO

Sucursal no Rio de Janeiro — AV. RIO BRANCO, 1/3-10.»
DIRETORES:
Dr. Erasmo Teixeira de AssuncJo
Dr. Joií Maria Whltafcer
Dr. J. C. de Macedo Soares.

NA

2."

PAGINA)

2." página)

Café Chamaijo
Com Urèênda
a São Paulo
O sr. Café Filho cancelou
inesperadamente a viagem que
devia fazer ontem a Natal. ( >
fim dc dirigir-se a São Paulo.
atendendo a um chamado ui*
gente do sr. Ademar de Barroca.
O candidato à vice-presid4j**icia da República na chapa populista deverá conferenciar em
São Paulo com o governador¦>
com o sr. Gctúlio Vargas, seu
Ep\
companheiro de chapa.
esferas populistas," deixava-se
entender que o chamado dòTsr.
Café Filho pretendia-se àre*
ccn»e divulgação do manifesto
da Liga Ele.itoralCatoIica.Cbll»
denando a sua candidatura.

PSD, UDN e PRPedirão
J. E. DE MACEDO SOARES Garantias em São Paulo
"SAO PAULO"
«MIA boavista de seguros

Companhia Nacional de Seguros de Vida

na

(Conclui
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COMPANHIA

p

Antiga Equitativa Terrestres, Acidentes de Transportes S/A.

MATRIZ: RIO DE JANEIRO — AVENIDA 13 DE MAIO, 23
"
SUCURSAIS E AGÊNCIAS EM TODO O BRASIL
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)«ARIO CARIOCA

Rio de Janeiro, Domingo, 17 de Setembro de 1950

Ademar Exigiu de Getuiiò Ataque Direto a Borghi

• Tenta
Pôr Fimf
POLÍTICA estadual
Ao Desvio Do
DA
GOVERNO
SIMÕES FILHO, RECUSADO PARA O
Seu Eleitorado
DEPÜTAÇÀO
A
BAHIA, RECUSOU POR SUA VEZ
Segundo notícias proceden•

Juraci Beneficiado Com a Situação Criada *£%£_\ TlZmS ti
Cilon Rosa
Na Bahia -f-.Cilón Rosa Convalesce — sr.CILON
ROSA CONVALES-

tea de Sáo Paulo, o sr. Ademar
de Barros exigiu do sr. GetuIIo Vargas os ataques mala
fortes possíveis i eandldatura do sr. Hugo Borghi,' o que
vem sendo cumprido pelo exditador.
. .

'NOSSA CAUSA NÃO É DE UM
HOMEM NEM DE UM PARTIDO'
Cristiano Machado Define No Sul os Verdadeiros Objetivos de Sua Candidatura—Problemas Vitais e Soluções Lógicas — Energia, Emigração e Fontes de Escoamento

CENDO
O sr. Cilon Rosa, no auge da
sua campanha eleitoral pelo inA mesa redonda de interesForam as mais ^expressivas as
ttrior do Rio Grande do Sul,
manifestações' recebidas pelo sr. sados no problema do carvão
foi forçado a operar-se de LUTA
ADEMAR E BORGHI Cristiano Machado em sua ex- conclui há pouco pela necesapendicite, estando ainda inA imprensa e as emissoras cursão de propaganda feita ao sidade de garantir um nivel mlternardo, razão por que se vem bandeirantes
estão adotando sul do Pais.
nimo de produção anual nessa
comunicando com o eleitorado uma
O amplo noticiário com que indústria. Esse mínimo seria fiatravés de mensagens gravadas. ta, de propaganda política direentre dois e três milhões
Noticias de Porto Alegre acres- datos matéria paga, de candi- a imprensa brasileira registrou xado
contra candidatos, salien- a estrondosa recepção feita ao de toneladas. Não é pedir muicèntaih que 6 candidato do tando-se
a luta que se trava candidato das forças democráti- to, sabido que já ultrapassamos
PSD. no final da campanha,
cifra de dois milhões em..
discursará em alguns comícios, entre Borghi e Ademar de Bar- cas nacionais não pôde em sua a1949,
volume este que permitiu
ros. As ofensas chegam a atin- rapidez, reproduzir os discursos
pois seu estado de saúde é procerca de setenta por cento do
missor. A propósito, o arcebis- gir o máximo, pois qUe a im- pronunciados pelo sr. Cristiano
de um chama o outro Machado, nos quais S. Excia. consumo nacional..
po de Porto Alegre visitou o prensa
Mais de um milhão de tonede ladrão e assim reciproca- fixou pontos básicos do seu prosr.
CUon
Rosa.
o
ladas, que se reduzem à perto
mente. • •
É voz geral que o sr. Juraci tituto, como para compensar
grama de governo.
Mas o certo é que a propa*
Magalhães, como candidato ao prejuizo visivel... A observa-,
A divulgação de tais discursos de 650 mil, depois da lavagem,
definição de pro- constituem o contingente de
governo da Bahia, íoi extraor- ção fica registrada, sem que a
ganda borghista vai direta aos vale como a "que
dinariamente beneficiado com façamos nossa.
o sr. Cristia- Santa Catarina, para essa proredutos ademaristas e quando pósitos,r com
o trágico desaparecimento do O BRIGADEIRO TELEGRApode ali íaz cama, absorvendo no Machado se apresenta ao su- dução nacional. E desse continFOU AO SR. 8CHNEIDER
gente, mais óu menos 530 mil
candidato pcssedista Lauro
eleitores. Nos setores trabalhis- trágio dos brasileiros.
O brigadeiro Eduardo Gomes,
avultam toneladas, no valor de 160 miFreitas, sendo certa, agora, a
tas, essa campanha só falta diTais manifestações
'^A/'^^/wNWV^*>^'^^
lhões
de cruzeiros, que entram
zer que Borghi é favorável ao de importância, sabido, como e,
sua vitória. Entretanto, o no- segundo se noticia de Porto
vo candidato do PSD, o sr. Re- Alegre, passou um telegrama ao
sr. Getúlio Vargas, notando-se, terem partido de região das mais para o giro comercial do sul
TIRI A DOR
ainda, que a imprensa que ado- evoluídas politica, social e eco- do Estado, representam efetivagis Pacheco, é possuidor de sr. Edgar Schneider, candidato
mente o resultado do esforço adconsiderável contingente eleito- do Partido Libertador ao gota
a candidatura do chefe pe- nomicamente no Brasil.
COM A MÃO
mirável de operários e proprieral, e deve-se levai' em conta, virno do Rio Grande do Sul,
O DISCURSO DE FLORIAtenista jamais critica o sr. Getários de minas. O excedente,
segundo afirmações de um ob- parabenizando-o pela escolha
NóPOLIS
túlio
Vargas.
USANDO O SASTÃO
servador baiano, a reviravolta, do seu nome para disputar o
Durante* o banquete que lhe de 120 a 150 mil toneladas, consPor tudo isso, é que o sr.
vamos dizer psicológica, que se elevado cargo.
Ademar de Barros exigiu que o toi oferecido, o sr. Cristiano titui capital imobilizado ou mesA propósito, o Partido Liverificou em grande parte do
seu aliado, atacasse diretamen- Machado, candidato das forças mo perdido, se providencias
eleitorado baiano com a morte bertador, através do seu cante o sr. Hugo Borghi, a fim democráticas à presidência da imediatas não forem tomadas
do Sr. Faranl. Por sgntimenta- didato, vem merecendo, naquede acabar duma vez com o des- República, pronunciou o seguin- para sua distribuição.
1ismo, numerosas pessoas iriam le Estado, o apoio de vários
discurso: .
vio
do eleitorado, trabalhista te "Senhores:
A verdade é que o custo do car/ agora votrr no candidato subs- diretórios udenistas, sendo envão catarinense está longe de
para as hostes adversárias.
A contemplação face a face assegurar uma exploração realdo interior brasileiro, e o exame mente econômica. A tonelada
direto das necessidades do nos- posta no Rio de Janeiro, segunso povo, que vimos fazendo ao do informam os meios especialilongo desta campanha, politica, zados, não absorve menos de..
tem sido fonte profunda de en- 425 cruzeiros, em despesas de
sinamentos, e lição, ao mesmo
ração, enquanto a lancha nave- zona onde ocorreu o incidente, com a ajuda da aviação da in- tempo, de humildade e confian- extração, lavagem, transporte
ferroviário carga no porto de
gava pelo canal até a costa en- chegando mesmo a prender po- fantaria de marinha norte-ame- Ça.
•volta
embarque, e frete marítimo.
em
nuvens
de
fumaça.
liciais
em
serviço,
assim
como
Chegando à Santa Catarina, o
ricana, sendo postos fora
SEM PROTEÇÃO
de
Nesse custo, avultam as para
vistoriar
os
transportes
coleO general comunista da Cocombate 6 tanks
comunistas compatrício que vos fala reali- celas relativas à extração e ao
tivos
e
automóveis,
A
ordem
réia, Choe Yung Gen, se ficar
etapa naquele
que defendiam a estrada de In- za mais uma
A primeira atinge
pública alterada apenas num chon a Seoul. Esses caças tam- aprendizado simples e verdadei- transporte.
isolado, não contará com cober240 cruzeiros. E' óbvio que será
da
cidade,
foi
resquarteirão
tura aérea ou transporte motobem destroçaram uma grande ro das coisas, que'nem os livros reduzida de muito com o emOs comunistas não atiraram
rizado e ficará sujeito a inten- contra a lancha em que viaja- tabelecida. O governo dispõe de coluna comunista
diri- nem a meditação podem suprir, prego de equipamento moderno,
sos ataques pelo ar. Os corea- vam Mac Arthur e Struble. meios para reprimir qualquer gia a toda pressa que seo aeromas apenas reforçar.
ser obtido mediante financianos do Norte também terão que Quando nos aproximamos da perturbação, bem como assegu- dromo de Kimpo para reforçar
Aqui viemos conversar con- amento
adequado às empresas de
para
enfrentar a possibilidade de ilha de Wolmi, Struble confir- rar clima de liberdade e direitos» a
guarnição de Seoul. Dos 80 vosco sobre os assuntos do vos- maior capacidade, e organização
deserções em grande
escala, mou sua previsão a Mac Ar- outorgados na nossa Constitui- caminhões
que formavam a co- so peculiar interesse e os assun- de cooperativas, dos pequenos
Levando esse fato ao seu
porque a maioria dos convoca- thur de
a maré vasante ção.
luna, segundo o, comunicado na- tos do interesse geral da pátria. extratores.
conhecimento,
estou
certo
de
dos fugirá do pais. O general deixava aque
Eles se confundem, num pais
descoberto as pantaNo tocante ao transporte, reexcelência tudo fará vai das Nações Unidas, somen- realmente
Choe está familiarizado com a nosas areias da costa e que
democrático, onde não leva
te- que vossa
te se salvaram 50.
notar que somente o frete
manter
o
de
autécnica das retiradas. Partici- ria sido impossível realizar
para
princípio
haver
o
desequilíbrio
de
pode
intoridade
civil e autonomia do DESMORONA-SE
marítimo, para a primeira repou da famosa 'Grande Reti- desembaraue naquele momento.
fluências,
nem
O
INIMIGO
de
predomínio
Estado.
Reafirmo
a vossa excerada" dos comunistas chineses,
gião.de consumo, atinge a cinA FROTA DA INVASÃO
unidades sobre outras.
lência que é propósito deste goAtrás da infantaria de mari- umas
no percurso de 9 mil quilômequênta por cento do valor do
A BORDO DO NAVIO CAPI- irêrno
Um
deles,
o
carvão,
do
sobreo
tros. de Nanquin para o Noroes- TANEA DAS NAÇÕES UNI-permitir que pleito elei- nha, uma divisão do exercito leva os demais, em Santa Cata- carvão, o que é, sem dúvida,
toral
decorra
livre
e
norte-americano
te da Ghina, cm 1930.
desembarcou rina, considerando-se o seu re- espantoso, e está a exigir uma
pacificaDAS (6.» feira) (U.P.) — ReEntretanto, éle jamais coman- tardado — A armada das Na- mente- Respeitosas saudações •— para reforçar o braço setentrio- levo
previsão rigorosa do assunto.*
na economia nacional.
— Gover- nal do
Alberto
a)
Engelhard
dou uma retirada contra a ação ções Unidas, formada
Esse frete proibitivo resulta
gigantesco movimento de O CARVÃO E O MOMENTO
194 nador".
combinada de forças blindadas, navios norte-americanos, por
do emprego de navios pequenos
pinças do general Mac Arthur.
12 briINTERNACIONAL
terrestres, marítimas e aéreas, tanicos, 3 canadenses, 2 neozeNa frente meridional, ao longa
Na hora em que se cogita de e inadequados às operações de
AVERSÃO DO COMANDO
ao mesmo tempo.
do rio Naktong, as linhas das assegurar o armazenamento
carga e descarga. Impõe-se a
landeses, um francês e 15' sultorças comunistas começaram a produtos essenciais à vida de aquisição de uma frota de pecoreanos além dc 32 SCAJA— O desmoronar-se
DEFICIÊNCIA
do
BELÉM,
16
(Asapress)
lo menos cinco cargueiros de
e os agressores
PLE (nayios norte-americanos sr.
governador do^ Estado íêz estavam |em ;plena retirada ante país, em face dos riscos e ámea- dez mil toneladas, com equipaO general Mac Arthur nao
ajuda econômica) tripuda .situação, internacional,
ças
nota
oficial,
declaranpublicar
conseguirá eliminar o exército Íiara
ados por japoneses, com um toa poderosa ofensiva das Nações
importância a tarefa mento especial, para o que não
comunista porque os
aliados tal de 261 bolonaves, tomou par- do estar aparelhado pára répri- Unidas. Na dita frente, as for- cresce de aos
catarinenses, no devem-ser recusados meios fiainda estão com deficiência de te nas operações de desembar- mir quaisquer alterações da or- ças das Nações Unidas recon- cometida
tocante.à exploração de suas ja- naneeiros à nossa Marinha Merpotencial humano para uma ta- que em Inchon. O esquadrão dem pública.
8 qullometrcs do ter- zidas carboniferas.
cante.
Na mesma oportunidade o co* quistaram
refa desta envergadura. O pa- de combardeio estava formado
No parecer dos técnicos, as
' reno perdido. Um porta-voz do
Por certo, seria utópico preda
Região
Militar
diz:
drão clássico do cerco íoi es- por 2 cruzadores pesados e 6 mando
— "O general comandante 1.° exercito norte-atnericano, tender o estabelecimento de de- medidas preconizadas para imetabelecido por Anibal, em Can- destroiers norte-americanos e 2
recentemente
afirmou positos daquilo que não basta diata aplicação permitem ianae, na Itália, 216 anos A. C, cruzadores leves britânicos e da Oitava Região Militar cum- que "estamos formado,
baixar, de cento e quarenatacando na dire- para o nosso consumo
atual, e zer
quando lançou o grande exerci- penetrou na baia de Inchon, 4.a pre o dever de declarar de pú- ção de Seoul".
ta, para quarenta cruzeiros o
to romano, com círculos con- feira, para o ataque de prepa- blico que, a pedido do sr. go- vitoria na frente Mas a maior cuja insuficiência tem dn ser su- frete
marítimo, e colocar na cado Naktong
vernador do Estado e após o
centricos efetuados pela cava- ração.
pela importação. Está ciaobtida pela 2.» divisão de prida
ro, entretanto, o dever de alcan- pitai do pais, a 285 cruzeiros a
grave conflito do qual resulta- foi
laria e pela infantaria, para,
tonelada. Isto, sem recorrer aos
Os destroiers se aproximaram ram feridos, entre os populares, Infantaria norteamericana.. An- çar nível mais alto de
em seguida, destruí-lo. Os aleseu ataque, 3 mil comunistas ção e de beneficiamento, produartifícios que, em última análise,
mães repetiram a manobra com de um ponto em que ficaram tomou providências para o res- te
com
o
fugiram em debandada, proa infantaria e artilharia movei ao alcance das baterias leves tabelecimento da ordem".
que se facilitarão as medidas de representam qualquer forma de
Como se verifica há completa curando cruzar o rio a nado emergência a ser toyiadas para proteção ou bonificação. E assim
contra as tropas do "Czar", em comunistas mas a finalidade da
Kannehberg, na Prússia Orien- operação desses destroiers era divergência entre as duas no- sob uma verdadeira chuva de nos provermos de carvão, como ooderemos estabelecer o cometal, durante a primeira guerra conhecer a quantidade e a qua- tas, o que evidencia a incapaci- balas e bomba1?. A fuga deses- combustível e como
matéria ço da concorrência do produto
mundial. O exército polonês íoi lidade das baterias costeiras dos dade do governo de manter a perada dos comunistas se ve- prima, para íuturas emergên- local com o estrangeiro, de 7.500
2
invasores.
Depois
de
dias
de
calorias, que chega ao Rio por
ordem, já que recorreu ao co- rificou de dia.
igualmente cercado por círculos
cias.
trezentos cruzeiros a tonelada.
concentricos em Kuthno, pelos bombardeio, os canhões comu- mando da Região Militar para
nistas
reduzidos
silênforam
a
resolver a situação.
Se a venda atual do nosso
tanques de Hitler. O grande
navio
ou
avião
cio.
Nem
um
só
carvão está na dependência de
exército alemão foi também
ABERTO INQUÉRITO DE
comunista
frente
a
esta
íêz
pocercado em Stalingrado. Hitler
consumo compulsório no pais,
RESPONSABILIDADES
íôrça naval. O vice-alrecusou-se a permitir que
o derosa
já no futuro ela poderá, pois,
BELÉM, 16 (Asapress) — O
mirante
Arthur
estava
Struble
marechal de campo Von Paulus
|fazer-se' livremente, ao preço
sr. governador do Estado deteriniciasse a retirada enquanto a bordo do -navio-capitânea.
de 41 centavos a caloria, enquanminou a abertura de rigoroso
havia tempo.
to o preço do carvão americainquérito policial para apurar
no oscilará com os imponderáresponsabilidades sobre o conveis internacionais.
flito de lamentáveis consequênMas, é claro que uma transcias, que se verificou nesta caformação feita do atual regiresidência do coronel chefe do pitai, no largo da Memória.
me da exploração carvoeira não
Com membros do seu estado Estado Maior a quem apresense poderá limitar a tais iniciamaior e correspondentes de im- (ou o oficio que este governo
tivas. Terá de abranger a eleà Região Militar. Entranprensa a bordo, a lancha de dirigia
triíicação da estrada de ferro
Mac Arthur partiu para aquela do em comunicação telefônica
Dona Teresa Cristina, e o reailha, is 10 horas da manhã, de- còm o general comandante da
PREOCUPAÇÕES
parelhamento das ferrovias de
Região Militar, o sr. coHá semanas que os círculos
pois que a infantaria de mari- oitava
Jacui e Rede de Viação Paranha informara pelo rádio que ronel chefe do Estado Maior oficiais de .Washington estão
SAO PAULO, 16 (Do correspondente) — A Secção
na, Santa Catarina, a reconsgeral preocupados pela possibilidade
Wolmi estava segura. Da lan- cientificou o secretário
Paulista do P. S. D., que aparentemente dava a imprestrução do porto de Imbituba,
cha viam-se surgir colunas de que o comando da oitava Re- de que os comunistas chineses
são
de
estar
menos
atrazada
pelo
na propaganda política
a ser dotado de equipamento
fumo em Inchon, «situada do ou- giSo Militar somente interviria sejam induzidos a entrar no
dos
candidatos
a todos os postos eletivos da República
completo de carga e descarga,
tro lado da ilha. Aviões da ma- caso o governo declarasse em conflito ao lado dos norte-coe do Estado, não tem tido, ao contrário do que se
a ser beneficiado com outros
vinha lançavam bombas togue- oficio que se julgava impoten- reanos.
podemelhoria
do
melhoramentos,
para restabelecer a ordem e
ria supor, um momento de descanço nestes últimos dias,
(ès contra as posições comunis- te
Essa
havia
preocupação
que
solicitasse
para esse fim a inter- diminuído durante os últimos
porto de Laguna, e o preparo de
tas e destroiers' bombardeavam
uma verdadeira "blitz" eleitoral. Aquela impreparando
vencãode
força
federal.
íste
instalações especiais tambem no
as defesas litorâneas.
pressão resultava do seguinte: São Paulo está inundado
governo, porém, utilizando os dias, intensiíicou-se com as priporto do Rio de Janeiro, bem
de cartazes de uma infinidade de pretendentes de oumeios de que dispõe, conseguiu meiras noticias do desembarcomo a construção de uma carque das tropas do general Mac
tros partidos com pequeno número daqueles que pertenrestabelecer a ordem
voeira
pela Estrada de Ferro
Mac Arthur e Struble recor- motivo que me levou a pública,
não so- Arthur em Inchon, que ameacem aos quadros do P. S. D. De modo que isso induzia
Central do Brasil.
davam os desembarque anterio- licitar a intervenção da fôça ça isolar o grosso do Exercito
Temos finalmente de considea crer que essa última agremiação politica houvesse fires que realizaram nas Filipi- federal. Entretanto, até alta ma- norte-coreano.
rar o lado humano do problema
cado para trás em confronto com os seus adversários.
nas e conferenciaram em cará- dragada, elementos isolados e
NAO SE ARRISCARIA
geral do carvão brasileiro, que
ter privado sobre os problemas patrulhas da Aeronáutica eram
Em contacto mais direto e demorado com os meios poliA impressão geral é que nos
e o da condição social e econôa resolver nesta arriscada ope- encontrados nas imediações da círculos de Mac Arthur figurou
ticos paulistas mostra, no entanto, que o P.S.D. tinha
mica do trabalhador nessa ina crença de que a China Verum plano a executar. E vai fazer agora, em 4 dias, o
dústria. E' dever moral do gol
melha não se arriscaria a provo
vêrno assisti-lo nas condições
que os demais partidos levaram mais de 1 mês realizancar uma terceira guerra mundo. Com efeito, em- 4 dias, através da "blitz" eleitoral
especiais do trabalho mineiro, e
dial com sua aberta participanas demais formas de sua ativiprogramada, todos os municípios do Estado, sem exceção na Coréia.
humilde mas tão digniíidade
Em
de
apoio
teoria,
um
dessa
faz-se
só,
ção
ficarão
inundados
de
cartazes
e supridos
S. PAULO, 16 (D. C.) — Segundo noticias
cante, sobre as quais repousa
procedentes notar que um passo agressivo
de cédulas para o pleito de 3 de Outubro, cartazes e céem grande parte, a garantia de
do Rio de Janeiro o sr. Clrilo Júnior teria encarecido ao Ml- dos comunistas chineses seria
dulas de Cristiano Machado, Altino Arantes,
Prestes
nossos transportes e o surto reum
ato
contra
as
Nações
Uninlstro da Justiça, ir. Blat Fortes, a necessidade de
Maia e restantes candidatos à representação federal e
íiovador de Volta .Redonda.
garantias das e não contra a Coréia Meestadual. E esses 4 dias serão justamente os que preceA fixação- de um nivel digno
ridional.
para o pleito de outubro em Sio Paulo.
dem a vinda do sr. Cristiano Machado. Nestas condide
vida, por.meio de salários
Os diplomatas que seguem de
livremente ficompensadores,
o'
ções,
candidato
quando
aqui
democrático
chegar,
ensituação
na Coréia, em
perto a
xados à custa do barateamento
contrará o Estado dominado inteiramente pela propaconseqüência, são de parecer de
da produção e de melhores reOuvido pela reportagem o Sr.
Em outras fontes pessedlstas. que Mao Tsé Tung não lançará
ganda pcssedista.
sultados para as empresas, há
Benedito Costa Neto. Presiden- entretanto, fomos
seus
exércitos
ao
combate.
A arrancada para os municípios começou hoje com
te em exercício da Seção esta- de que efetivamente informados
de ser preocupação natural de
os
a saida de uma verdadeira írota de pequenos aviões, leum bom governo.
dual do PSD, informou que o tes do PSD, da UDN e dirigendo PR
As sugestões ora formuladas
partido em São Paulo ainda não deverão encaminhar ao Tribuyando material de propaganda numa quantidade jamais
cogitou de tais medidas junto nal Regional Eleitoral, nos
igualada por qulquer outra unidade da federação. A
não envolvem gastos desproporpró- almirante sul-coreâno. Pots Hlao Tribunal Regional Eleitoral, ximos dias, um
cionais ao rendimento da expioSecção local pessedista, em cuja sede estivemos hoje,
pedido de pro- ria que a população havia co*
acrescentando:
ração industrial a que elas vividências para gaarntir o prómostra-se
confiante
no
"Não estamos cogitando
êxito
consiste,
do
como
meçado a evacuar a cidade há
plano, que
sam proteger e estimular. Pade ximo pleito em São Paulo.
vimos,
num
assalto
simultâneo e de surpresa.. A orga5 dias, depois que as forças aétais_ providências que somente
ra alguns dos serviços propôsnizaçáo da excursão do sr. Cristiano Machado por este
EMISSÁRIO DE DUTRA
reas da ONU começaram a bomserão tomadas quando houver
los, há recursos no Plano SalEstado obedeceu ao mesmo critério. De trem e de avião,
necessidade. Temos estado em
Segundo fomos informados bardea-la para preparar o dete, e outros poderão ser atenconstante contacto com o presi- em fonte fidedigna, deverá che- sembarque.
o candidato percorrerá os centros mais populosos e de
didos à conta de dotações orDois dias depois, os habitandente daquela Corte, desembar- gar amanhã a esta Capital o
maior densidade eleitoral, em 6 dias apenas, perfazendo
recuperáveis com
çamentarias
gador Mario Guimarães e con- major Pelegrini, subchefe
do tes de Inchon começaram a reda
o
aumento
um
total
produção e seu
de
48
localidades,
um
record.
O
será
o
sr.
que
fiamos nos magistrados de São Gabinete Militar da Presiden- gressar. declarou a almirante.
eficaz. E paescoamento
mais
Cristiano
Machado
discursos,
nove
no
cia
Paulo, na-Jusfça paulista, que
grandes
proferirá
da República.
Os fugitivos, que voltavam
aspira a deira
um
governo
que
"Estadistas
Estado,
abordando
os
é suficiente para garantir um
seguintes temas:
de
Ao que se sabe. o major Pe- marchavam sob o pleno ataque
traço vivo de utilidaxar
um
"Puericultura",
São
Paulo",
livre
e honesto*".
cm Guaratinguctá;
pleito
em São
legrini. que já esteve na capi- aéreo, naval e terrestre e entre
de na crônica administrativa do
se tal bandeirante secretamente, o fogo cruzado que faziam as
José do Rio Preto; "Pecuária", em Barretos; "Café", em
,0 Sr. Costa Neto que
pais. poucas tarefas poderão inachava acompanhado do Cel. vem como emissário
"Algodão",
Unidas e as
Ribeirão Preto;
do Gene- tropas das Nações
Prudente;
teressar tanto como a de imem Presidente
"Muitos
Manoel
Garcia
de
Oliveira,
"Indústria",
deral Dutra a fim de observar o comunistas.
foram
'clarou
rumos novos à indusem Sorocaba: "Rodovias e ferrovias",
plantar
em
ainda o seguinte:
mortos", afirmou o almirante.
"Educação", em
tria brasileira de carvão. Eis,
"Aqui ao meu lado está o ambiente político paulista.
Bauru;
na
capital
bandeiCampinas".
E
Tal medida — acrescenta-se O rápido, avanço de 29 quilome'.
aliás, um dos propósitos com
rante, com um discurso em que fixará as linhas mestras
Cel_. Garcia de Oliveira, chefe — e tomada em conseqüência tros até Seoul foi executado
em
o.ue estamos disputando as eleida sua politica, caso eleito, em face do trabalhador napolítico em Tanambi, que tem de inúmeras denúncias íormu- 24 horas depois que as forcas
de outubro.
ções
absoluta confiança no juiz elel- ladas por Diretórios
cional,
das Nações Unidas desembarcapolítica, é claro, de franco apoio e de aprimoraMAIS USINAS ELÉTRICAS
toral.daquela comarca, Sr. Ar- Us de São Paulo c da pessedis"Tendes exempios mLgnificos
mento da legislação social brasileira.
Direção ram na? praias de Inchon. às
gemiro Toledo, que é um ma- nacional do Partido, denúncias ultima-r^horas
da tarde de sexEste discurso será pronunciado numa grande conda importância da energia elegistrado integro e saberá por que dão conhecimento de arbi ta-feira.
contração operária, no dia 25, o derradeiro de sua permatnca para o desenvolvimento
isso mesmo garantir a lisura do trariedades praticadas no inte
Os despachos da irente
os
da economia, como o Vale do
nência em São Paulo.
pleito de 3 de outubro próxi- nor paulista no desenrolar da | comunicados de Mac Arthure diItajaL onde não apenas cidades
'
mo".
j presente campanha politica.
ziam que o veloz avanço se íez
e vilas estão abastecidas de eleTendo e deputado Regi* Pacheco aceito a Indicação da
•eu nome para candidato a governador da Bahia, em eubetitulçio ao er. Lauro Faranl de Freitas, recentemente falecido em conseqüência de um desastre de aviação, a vaga por
éle deixada na chapa do PSD para deputado federal foi of.ereclda ao er. Simões Filho, anteriormente Indicado para eube*
tltuir o candidato falecido,
Na convenção extraordinária do PSD baiano, que homologou a candidatura do sr. Regls Pacheco, discursou, também
o sr. Simões Filho,.exaltando a candidatura escolhida e homologada, mas desistindo da vaga de deputado que lhe era
destinada.

JURACY MAGALHÃES BENEFICIADO

Nevralgia s

CONCLUSÕES DA L PÁGINA

tricidade, como a própria zona
rural, do que tem resultado a
instalação de estabelecimentos
Industriais no interior, com dupia vantagem de f acii acesso à
matéria prima, e de mio de
qbra mais barata.
Entretanto, já que os capitais
particulares não se mostram lnclinados a participar de um aumento substancial da produção
de energia elétrica, precisa o
Poder Publico suprir essa lacuna.
Para isto,, prevê o Plano Salte recursos que poderão auxtlia** não só a execução de uma
rede de usinas elétricas neste
Estado, — a começar pela de
Garcia, que tão de perto
'¦— interessa a Florianópolis,
como
o empreendimento, já previsto
e em execução pelo vosso Go*verno, no que diz respeito à lnterligação das redes da Usina
dq Capivari com as dás empresas sediadas em Blumenau c
Joinvile.
Mas o problema da eletricldade, como bem sabeis, e como
estamos verificando dia adia
na caminhada pelo Brasil afora, é antes um problema,nacional, a que teremos de atender
com providencias amplas e umá
nova e corajosa mentalidade.
As cidades brasileiras que se
prqveram de iluminação eletri-
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DO PSD EM SÃÒ PAULO

O Governo Tem...

A China Não...
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PSD, UDN e PR Pedirão...

FALA O PSD

Dentro de Seoul...
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Intensificada a Propaganda do Sr.
Cristiano Machado
Frotas de
Aviões Distribuem Cartazes e CéduIas Em Todo o Interior do Estado

ca e de energia motora no primelró quartel dp. século, assistem hoje ao'esgotamento da capacidade de suas usinas e seria vão tentar para 6 caso soluções municipais, que técnica
e economicamente já não pódem ser aceitas.
Temos de lançar mão. dn
grandes potenciais elétricos e
convocar, para a, tarefa de captá-los. e èxplora-los, capitais e
vontades moças, unidos por um
planejamento de clara visão
MADEIRAS
E DEFESA FLO.'.** ; 'RESTAL
Ao assinalar a .Importância
do Porto de São. Francisco para os produtos florestais é forcoso convir na necessidade dc
uma firme politica de íomento de nosso comercio de exportação. ainda tão sujeito a ílutuaçoes de todos os inconvementes à economia nacional
O caso* das
madeiras, cujo
ritmo de embarque tem experimentado freqüentes interrupções, com reflexo depressivo
nas finanças estaduais, indicanos um caminho a seguir: o de
promovermos acordos comei-ciais capazes de assegurar regularidade de venda e de embarques para os produtos de
que o pais dispõe durante todo
o ano.
(Conclui na 5." página).

PARA SENADOR

ARTUR RERMRBES FILHO
Candidato Registrado Pelo
PSD e o PR

a

Só Amanhã — 2.* Feira
DIA DA DEFESA
Camisas de Tricot para esporte
Preço corrente: Cr$ 25,00
^M^'^BmW_ PREÇO ARSENAL: Cr* 18,00
RUA 1." DE MARÇO, 149/51
em frente ao
,.'... Arsenal de. Marinha,

rnEf^H****"--^

RSENAL doPOVO

0 SR. CRISTIANO MACHÁDO PERCORRERÁ EM SEIS
DIAS OS CENTROS MAIS IMPORTANTES DE SÂO PAULO
O Programa Organizado Pela
Secção Paulista do P. S. D.
SAO PAULO, 16 (Do correspondente) — Está
sendo aguardado cm São Paulo, com a maior ansiedade,
o candidato das forças democráticas, sr. Cristiano Machado. Em 6 dia* de estadia aqui, o líder da democracia
percorrerá, praticamente, todo o Estado, pois visitará,
em cada região, os centros mais importantes.
E' o seguinte o programa que acaba de ser organizado pela Secção do Partido Social Democrático em São
Paulo: Dia 20 — Chegada a Queluz, partindo de
chegada a Cruzeiro e sucessivamente a CachoeiraQueluz,
Paulista, Lorena, Guaratinguetá, Pindamonhangaba, Taubaté, Caçapava, São José dos Campos, Jacareí, Mogí das
Cruzes. A chegada a São Paulo dar-se-á na
parte da
tarde, aqui pernoitando o candidato e a sua comitiva.
No dia seguinte, por via aérea, partirá rumo a Araraquara, visitando em seguida Catanduva, São José do
Rio Preto, Barretos, Batatais, seguindo, então,
para Ribeirão Preto onde pernoitará.
Ainda por via aérea, no dia 22, rumará
para Franca,
Sao Carlos, Sorocaba, Botucatu, Avaré, Presidente
Prudente, onde pernoitará.
No dia 23, rumará para Marília, de Marilia a Garças, de Garças a Araçatuba, de Araçatuba para Jaú, de
Jau para Bauru, onde pernoitará.
Já no dia 24 estará em Piracicaba, visitando sucessivamente Itapetininga, Itu, Pirassununga. De Pirassununga seguirá pala Campinas, onde pernoitará.
Dia 25 retornará a capital bandeirante o sr. Cristiano Machado, visitando, no mesmo dia, Santos, Santo Andre, Sao Bernardo do Campo, São Caetano. Pernoitará
em Sao Paulo, regressando no dia seguinte à capital
da República.
HOSPEDE DO COMANDANTE NORONHA CARVALHO

O candidato das forças democráticas do País hospedou-se, em sua permanência na capital baiana, ao contrario do que foi noticiado, na residência do almirante
Noronha de Carvalho, comandante do 2o Distrito Naval,
o qual, gentilmente, havia posto sua casa à disposição do
sr. Cristiano Machado.

PARA DEPUTADO
PARTIDO REPUBLICANO

PROF. WALDEMIRO POTSCH
Catedrático do Colégio Pedro II
Todo esforço em
ço pila criação
vários pontos da
gratuito — Todo

prol da educação nacional. — Todo esfdrde várias se-Tões do Colégio Pedro II em
Capital para ministrar ensino secundário
esforço pela criação de uma sede federal
de ensino secundário.
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Rio de Janeiro, Domingo, 17 de Setembro de 1950 \,

DIÁRIO. CARIOCA

FISCALIZAÇÃO DA ORIGEM E EMPREGO lOS 1
RECURSOS FINANCEIROS DE CADA PARTIDO
¦

^
ÕPREFEITO MENDES DE MORAES AOS
SEUS AMIGOS E CORRELIGIONÁRIOS

¦

.-'.-•<

Reivindica o Ministro Sá Filho. TUDO FARÁ PARA AJUDAR O EXECUTIVO
No Tribunal Superior Eleitoral
NO DESMONTE DO SANTO ANTÔNIO
"Acusações Comprometedoras do Bom Nome
Declaração do Vereador Ari Barroso —; Como
de Nossa Política" — Outros Assuntos
Desempenhou Seu Mandato — Co-Autor do
pagamento de gratificações aos
seus juizes, resolveu o Tribunal Projeto Quê Mandou Construir o Estádio
Superior Eleitoral,
de acordo
com o artigo 1"9 do Código EleiMunicipal
toral, centralizar os pedidos des-

to, esgoto e água para várias
ruas; firmei muitas indicações
solicitando construção de casas
populares, instalação de postos
médicos em. favelas, etc. etc.
Fui autor dos projetos n.° ; 9,
criando a temporada de arte
nacional (lei n.° 299, de"!..V.
10-12-48; 112, concedendo prêmios aos alunos número um dós
colégios (lei n.° 150, de .....'.;
22-10-48); 211, que denominou
de "Padre Leonel França" Sa
rua de Botafogo (lei n.° 177, ;_}-¦'
27-10-48); que obriga a permanência dos ascensoristas -nós
elevadores (lei n.° 239, de ....
22-11-48). Fui co-autor do pro'..ja
jeto 161-B que autorizou
construção do Estádio Municipai.

dando os seus votos, para Pre- cos, tendo alcançado os mais
Aos meus amigos.
sidente da República, ao gran- elevados postos à custa do meAo eleitorado carioca.
adquirido
Aproximando-se a data mar- de brasileiro que é CRISTIA- recimento próprio,
em outros cargos, mais modescada para a realização das elei- NO MACHADO;
ta natureza a fim de encamie Dará Vice-Presidente a AL- tos, passaram pelo governo, tanções gerais ern todo o Brasil,
nhá-los ao Poder Legislativo.
to de São Paulo, como em Miocasião em que todos ] os brasi- TINO ARANTES.
PROCESSO N.° 2.423, DO
O -primeiro, homem público nas Gerais, deixando atrás de
leiros serão convocados para a
DISTRITO FEDERAL — Redaquele de honroso passado, sempre de- seus nomes uma aureola de
escolha não somente,
Filho- —
latdr, ministro
Sá
dinamismo e de
que irá dirigir os seus destinos dicado às- causas da democra- probidade,à decausa
Apreciando
serviços
liberdades
das
exercício
cia
e
proposta
para
pública
ao
que
cinco
anos,
os
durante
próximos
obras no prédio sede.da Justimas também para á renovação individuais, atuante' decidido muito os recomendam para os
ça Eleitoral, resolveu-se ouvir
do terço do Senado Federal, da em todos os movimentos ten- altos postos de
S^_^:-Í;i->'-:-4M-^^_aHP^9 ___Bt_5í-"-:-":
.Ministério da Justiça sobre
recomposição da Câmara dos dentes ao amplo exercício da
Presidente e de
\s partes técnica e financeira
Deputados e. das assembléias soberania popular, representa
Vice-Présidentè, da República
_________S__-#f^^Í|_fsH V í?
estaduais e municipais, não pos- a continuação do regime demof. o Ministério da Educação. »
so, como governo de uma das crático e é uma segurança con- no qüinqüênio de. 1951 a 1956.
nroDÓsito do aspecto artistic*».
mais importantes unidades da tra qualquer intento de retôrPROCESSO N.° 2.279, DO
Federação e como presidente de no aos governos de força e de
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DISTRITO FEDERAL — Rela•or,
da
liberdade.
O Distrito Federal
um.partido político de grande cerceamento
ministro. Machado Guimaprecisa
cha—
de
o
cuidar com mais carinho de sua
tradição e ja vitorioso, deixar Com, seu companheiro
Em 1949, firmei outros rè«
/ães — A uma consulta da
de esclarecer e de orientar o pa ALTINO ARANTES, tere- Câmara local. Durante cinco
querimentos e indicações," todos
Jnião Democrática Nacional so»
¦
o
em
neste
momento
mos,'
do
Distrito
Federal,
anos testemunhou estarrecido
eleitorado
que
de inegável auxílio á população
Sá Filho
sua hnbre alianças partidárias, "responde modo a encaminhá-lo para a problema, da ordem pública, da os mais edificantes espetáculos,
metropolitana. Tive sancionado
mologação e registro,
Na sessão de ontem do Trie de ali ocorridos, a principio com
solução que melhor atenda tan- defesa das instituições
o de n.° 817, que beneficiou.. _à
Eleitoral'; o mi- deu-se que a* Resolução 3.603
to aos interesses • nacionais, nossa própria soberania são es- a colaboração da representa- bunal Superior
classe dos advogados da Prefeima
apresentou
a
matéria.
esclarece
Filho,
Sá
tura.
¦
quanto aos da Capital da Repú- senciais para o progresso e pa- ção comunista, posteriormente, nistro
de
fiscalização
a
sobre
PROCESSO N.° 2.369, DO
ra a prtfpria sobrevivência de com alguns elementos de ou- indicação
blica.
19 5 0
aplicam
se
e
—
originam
se
RelaDISTRITO FEDERAL
Como chefe do executivo mu- nossa Pátria, certamente, um trás bancadas, prejudicando tô- como
partidos pollti- tor, ministro Saboia Lima —
nicipal durante toda esta íase período de paz, de tolerância, das as iniciativas em proveito os recursos dos de
E terminando: í. „
ou
prevenir
sentido
no
Converteu-se em diligência,
de agitação partidária e de pre- de prosperidade, e de prosse- do Distrito Federal, negando os cos,
eleitoral.
D
.c.
ao
Barroso
Ari
corrupção
a
jatando
— Em 1950 não descansei.
para juntada de documentos
paração para o embate final, gulmento das grandes obras, em recursos ao governo, dando-lhe reprimir
Sugere que o T. S. E. no- indispensáveis, o julgamento do
capeiosamente
nada mais tenho feito do que curso, mas também de outras um orçamento
O vereador Ari Barroso de- caprichosam ente .urbanizada, Tenho nas comissões técnicas
íunciode
comissão
uma
tanto
no
equidistante
de
da
iniciativas
âmbito
conservar-me
organizado de modo a privá-lo meie
pedido de registro da candihoje, para o inquérito que daria ao centro da metrópole vários projetos em andamento.
que, no período datura do sr. Vitorino Freire, põe,
todos os partidos, ignorando assistência social e do amparo de executar as obras mais pre- nários, para
moderno e elegante. Os principais são: 86 — facilieste jornal vem procedendo em aspecto
e
posanterior
muresao
trabalhador,
dos
servidores
a
imediatamente
mentes e mais necessárias ao
nos quadros
Repúbliquanto
wice-presidência
da
à
Tudo
farei
no sentido de faci» ta aos contribuintes em atraso,
dos
repredas
atividades
torno
Por outro lado, foram sempre atendimento das mais urgentes terior às eleições, sob a orienta- ca, pelo Partido Trabalhista sentantes do
nicipais a côr política de seus
em-10
povo carioca na litar o inicio dessa obra, dando o pagamento da—- dívida
e a
seus
juizes
dos
um
a
de
dirigentes, procurando assegu- notórias e públicas a resistên- exigências públicas.
instituindo,
185
ção
ao
Executivo
Nacional.
os
recursos
Inquérito
Municipal.
prestações;
necesCâmara
rar, dentro dos dispositivos do cia e a atitude desassombrada
e danças
colaboração da Procuradoria Uefestas
de
temporada
sários
á
sua
efetivação.
veraador
Gama
sugerido
A
o
tempelo
PROCESSO
DA
princípio
N.°
2.342
perdendo
Código Eleitoral, do respeito à da bancada do Partido Social po em demagogia, insultando o ral Eleitoral, proceda a ngorotípicas do Brasil; 256 — disppnbem ao fim que vinaquele par* PARAÍBA — Relator, ministro Filho, serve oferecer
;
do sobre efetivação de enterDIZEM
propriedade privada, a defesa Democrático, durante toda a le- governo central e o local, apro- sas sindicâncias
POR
AI...
ao
sou'atingir:
—
público,
Arquivou-se
Sampaio Costa
da estética da Cidade e do pa- gislatura, procurando servir ao varam o orçamento e certos ticulsr
municipais; 280 — dando
meiras
elementos
época
eleitoral,
nesta
referente
ao
o processo
pedi- bastante
trimôhio municipal, a mais am- Distrito Federal, auxiliada por créditos, na irregularidade criREPRESSÃO À FRAUDE
A seguir, reíere-se â campa- livre ingresso no Estádio Muniou
do
bem
julgar
para
o
federal,
ioríôrça
o pedido de
pia liberdade de propaganda, alguns elementos do Partido minosa-de golpes anti-regimen- . Na sua indicação, pondera
do mal desempenho de seus re- nha surda, levantada em torno cipal aos menores de 12 anps,
de modo que o pleito de três Trabalhista.
ministro Sá Filho, que vozes au- do de -íôrça Icderal, formulado presentantes na assembléia le- do seu nome, e explica:
além de reserva de verbas ortais,
francadepois
derivaram
do
Araruna,
de
de outubro possa desenvolverpelo juiz eleitoral
Andam espalhando por ai, çamentárias para a imediata
Restará, portanto, ao eleito- mente para o regime da oposi- torizadas de parlamentares,
local.
gislativa
de
Presiiníormações
íace
das
em
presse dentro de um ambiente
os meus desafetos gratuitos, que construção de mais um pavilhão
rado, não se deixar imbair pelo Cão sistemática, confundindo a Chefe da Casa Militar da
serenidade e do maior civismo subjetivismo das belas legencom òs mais dência da República, e de ór* tadas pelo Tribunal Regional TUDO FARÁ PARA DEMOLIR nada fiz na Câmara de Verea- no H. C. de Carupaiti, e calçado
Prefeito
pessoa
civilizade
estágio
à altura do
dores. E' uma campanha ingra- mento de várias ruas dos sudas e por promessas íalazes. lídimos e elevados
interesses gãos da imprensa, tem procla- da Paraíba.
O MORRO
ção e de cultura da Capital da Aumentando a bancada pesse- daqueles que lhes deram os seus mado a providência criminosa,
ta. Quem acompanha a vida do búrbios.
..
.•
. : •
PROCESSO N.° 2.424, DO
República.
recurlegislativo da cidade, está autodista nà Câmara local, para que votos.
daqui e do estrangeiro, de
PIAUÍ — Relator, ministro Ricomeçou
Ari
Barroso
O
sr.
Depois de três anos de incan- possa ter os seus interesses
camà presente
mebeiro da Costa — Apreciando seu depoimento falando sobre o rizado' a desmenti resses desaNegando os votos a esses can- sos destinados
sável atividade, em todos os se- lhor atendidos no próximo
eleitoral.
panha
mulado pelo Tribunal Regional problema que no momento reu- fetos. Entretanto, posso fazer
O Neto de Pasteur
cao
didatos,
terá
eleitorado
tores,' procurando solucionar os qüinqüênio,-pois a conduta
já
fl"A
dos
Justiça, pois, nao pode
do Piauí, para diversas regiões ne os anseios de todo o povo uma rápida sinopse do meu usmais graves problemas que afli- que ali estão na última legisla-, rioca prestado um grande ser- car Indiferente
tao
de
forço.
diante
daquela circunscrição resolveuNo Rio de Janeiro;
dizendo:
giam a população da Cidade, tura e as credenciais dos no- viço ao Distrito. Federal, elie autorizadas acusações, se- enviar àquele órgão cópia carioca,
—
de
do
morro
desmonte
O
—
desde o do abastecimento, as- vos candidatos constituem uma minando-os de sua Câmara Ie- graves
comREVISTA DOS ANOS
— continua o ministro
Chega hoje ao Rio, onde vem
do Santo Antônio é uma medida
do telegrama do
com a deficiência esperança de melhores dias, te- gislativa, onde além de tudo
soberbado
da lisura dos par- estado, a fim degovernador
realizar uma série de confeo mes- de inegável utilidade pública.
que
dos mais essenciais elementos rá o eleitorado bem atendido ao negarem para obras públicas e prometedoras
E
nocomoça*
bom
do
tidos e candidatos, e
rências, o professor. Pasteur
mo se manifeste a respeito do Desafogaria o trânsito, favorppara a alimentação da popula- progresso do Distrito Federal. se degladiarem em edificantes me da política nacional".
Em 1947, formulei, entre Vallery-Radot, diretor adtriialegado impedimento dos seus ceria a ligação norte-sul, resulcenas de pugilato para o patroção, até as obras públicas de
desinteressadamente,
LEI
Assim,
DA
DISPOSITIVO
clnio e obtenção de reestrututando enorme esplanada
que, outros, 4 requerimentos, solicl- nistrativo do Instituto Pasteur,
maior repercussão na vida ur- porquanto nem siquer o
Considera tambem o minis- juizes.
próxi- rações e de favores
tando melhoramentos para vá- de Paris, membro da Academia
pessoais
bana, como sejam escolas, hos- mo período me pertencerá,
veInstruções
as
rios logradouros públicos; assl- Francesa, e um dos nomes mais
centros de assistência nho solicitar do eleitorado ca- que, além de agravarem mais tro Sá Filho, que
pitais,
coem
nci 5 indicações, pleiteando fun- eminentes da ciência moderna.
social, casas para favelados, es- rioca o voto para os nomes que o erário municipal, já pesada- sobre partidos políticos,
damentais medidas de benefíonerado com o pessoal, laboração, prevêm a fiscaliza*
O professor Pasteur Valletradas, novos logradouros, par- compõem a chapa,
deputados mente
de
financeira de partidos, quancio público; dos muitos proje- ry-Radot, neto de Pasteur, proquês,'jardins, o estádio munici- e vereadores pelo Partido So- visam somente a ilusória espe- ção
EleitoSuperior
tos apresentados por mim, tive nunciará a sua primeira cono Tribunal
pai e muitas outras do conheci- ciai Democrático, repudiando rança de obtenção, à custa de do
dois transformados em lei, cri- ferencia amanhã, no auditório
mento público, carece-me ter todos aqueles que não corres- sacrifícios imensos do Distrito ral julgar conveniente, não hado
conveniência
ando novos pontos de estacio- do Ministério da Educação e
o dever e, sobretudo, o direito ponderam e nem cumpriram as Federal, de alguns votos para a vendo maior
eleições
das
namentó
na
de automóveis c res- Saúde, sobre o tema: "As lutas
proximidade
sua reeleição.
que
de vir a essa população tão
• o ministro
promessas como cândidatabeleeendo três. feriados muni- de Pasteur".
designado
Ficou
. bem servida em meu governo, suas
tem
valido
resisDe nada
a
tos.
cipais.
.
,
Mello para relatar a inpedir-lhe, em retribuição e coda bancada do Partido Cunha
O programa de conferência
•'"
PARA SENADOR: João Al- tencia Democrático
dicação.
"*
mo estímulo, os seus votos pae
de
alguns
Social
\
do ilustre homem de. ciência*
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PROCESSOS RELATADOS
ra aqueles que me parecem me- berto Lins de Barros; PARA elementos "trabalhistas", porserá depois anunciado pelo Misomente SUPLENTE: Gilberto Marinho;
PROCESSO N.. 1.986, DO
lhor atenderem, não
quanto pouca coisa, de interes- CEARA' — Relator, Ministro Sá
— Em 1948, mais fraquejado nistério da Educação e. pela
aos interesses nacionais, mas, PARA DEPUTADOS: Romero se
logrado
tem
aprova— Concedeu-se o destanos trabalhos parlamentares, Universidade do Brasil, a cujo
sobretudo, aos da Capital da Estelita, Gama Filho, Francis- ção,público,
à intransigente ati- Filho
apresentei onze requerimentos convite visita o Brasil, neste
de co Elisio, Jurandir Pires Fer- tude devido
República, nas três casas
que da verba de doze mil crutudo
vereadores
nedesses
.,
pedindo iluminação, calçamen- momento.
zéiros ao Tribunal Regional do
parlamento, de vez. que nada reira, Max Monteiro, Lopo Coe- gando para o bem público.
desejo para mim, pessoalmente. lho, Olindo Semeraro, Antônio
Ceará, para a aquisição de urDISPONOSSAS
A
VERDADE
SOBRE
repelindo nas para o pleito de outubro.
Nestas condições,
Fiel aos postulados e Ideais Vieira de Melo, Moura Brasil,
Vereadores
PROCESSO N. 2.379, DE
que me levaram, juntamente Rossini Raposo, Jael de Olivei- da Câmara dos
NIBILIDADES EM DIVISAS
formal
Monde seus GOIÁS — Relator, ministro Sá
com a recusa
com outros generais, ao movi- ra Lima, Osvaldo Soares
nomes,
selecioNão
Eurico
votos
a
esses
se arriscou o senador Getulio Vargas, em seu
mento de 29 de outubro de teiro, Hilton Santos,
Filho — Arquivou-se o processo
1945 que implantou o regime Serzedello Machado, Amaral nando melhor os seus represen- referente ao pedido de íôrça íeúltimo discurso, a reproduzir a afirmação feita, certa vez,
democrático e de liberdade que Peixoto, Caldeira de Alvaren- tantes, terá o eleitorado cario- deral, formulado pelo Pai tido
no Rio Grande do Sul, sobre a dlsslpação, pelo governo
desfrutamos, e, graças ao qual ga, Manso Pereira, Flavio da ca, cm ato de defesa, prestado Social Democrático, para garanDutra, do ouro pertencente ao Tesouro Nacional e que se
terra.
à
sua
Abserviço
e
Gaspar
Manoel
um
Silveira,
o
grande
governo
pôde o país eleger
no Estado de
tia da
ordem
depositado no Banco do Brasil e no exterior.
acha
Nascimento.
do
dias
está,
ai
e
liberal
tolerante que
Goiás.
não repetiu a acusação, por conservar,
Provavelmente
Levi
VEREADORES:
PARA
automais
ampla
a
mantendo
PROCESSO N. 2.397, DE
ainda, na memória, o teor da nota fornecida pelo governo
nomia de imprensa, com o Con- Neves, Álvaro Dias, Joaquim
— Relator, mlMINAS
GERAIS
à imprensa, na época em que denunciou. Infundadamente,
gresso, funcionando no mais sa- Couto de Souza, Osmar de Renistro Sá Filho apresentou uma
. ARA OUAlQUI-t
lutar império da soberania po-> zende, Walter Barbosa Moreira,
terem sumido as nossas reservas-ouro.
consulta
se
afirmativamente
à
PONTO OO SRAMprestigiada Aristides Carneiros Netto, Júlio
pular e a justiça
Mas, em compensação, no discurso aos convencionais
do juiz eleitoral de Raul SoaI A SUÍNOS AIRI»
— não posso deixar de adver- Catalano,
Mercedes
Dantas,
res, no Estado de Minas Gerais,
do Partido Trabalhista, animou-se o senador Getulio Vartir o eleitorado carioca sobre Bento Galvão da Costa Braga,
sobre 'estendo
se sua incompatibilidade
gas a afirmar, demagogleamente, que ."nossas dlsponlblcertos fariseus que ainda pre- Américo Azevedo, Ângelo Filie se
à apuração, uma
lidades — no que toca às divisas — haviam sido quase
tendem imbair a opinião publi- pi, Irênio Delgado, Gustavo de
vez que é cunhado dc cidadão
ca com promessas e engodos Araújo Martins, Hugo Ramos
totalmente
desbaratadas por uma política de gastos ImodeIIIIKISIIIII!
concorrente ao pleito.
que jamais cumpriram ou tor- Filho, Henrique Magioli, José
rados, de importações suntuárlas e de criminoso resgate da
PROCESSOS
N.
2.168,
2.321
Santos,
Licinio
SUL
Filho,
DO
Soares
CRUZEIRO
naram efetivas, embora dispudivida externa' consolidada".
e 2.322 — Relator, ministro Sá
ma
Manoel
zessem de tempo e de meios Lourival D. Pereira,
|-Tja
— Apreciando os pedidos
we__yg|;_: •—
Ante. essas acusações, cumpre-nos esclarecer definiFilho
RuGracindo,
Paulo
Barcelos,
consecussão.
para a sua fácil
|£j
de
créditos
mistificações.
suplementares,
forevitar
novas
tlvamente
o
assunto
Gomes
Jaime
para
bem
Cardoso,
lide
4?.6060l__l
o
regime
Conquistando
mulados pelos Tribunais RcgioLage
Em 31 de dezembro de 1945, nossas divisas assim se
Leodcgard
berdade que desfrutamos graças Rodrigues,
nais do Distrito Federal, Mato
expressavam:
ao mais belo movimento militar Sayão, Francisco Caldeira de
Grosso e Santa Catarina, pttra
assinalado em toda a história Alvarenga, José Alcides, AnEm dolaros americamos .. US$ 130.409.000,00
da América, coroado pelo mais tônio Fernandes, Aristides MarEm outras moedas arbitraedificante exempio de renúncia tins. Ary Guimarães, Antônio
veis, convertidas e m
e de despreendimento que po- da Silva, Augusto Vilhena, Al- PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
derlam as classes armadas ter ceu de Carvalho. Alberico de
2.718.000,00
US$
dólares
Fiexibido perante a opinião pú- Moraes Filho. Benjamim
moedas de compensaEm
Castro
blica, não poderemos sem um guelredo, Carlos Rocha,
ção (convertidas e m
Sougesto contrário e mesmo sem Pinto, Eduardo Sá, Elino Pedro,
dólares para efeito de
n desprestigio das classes ar- to Lira, Erasmo Martins
US$ 134.258.000,00
escrituração)
madas, que em toda a história Euclides Carvalho, Fausto VerEm moedas bloqueadas,
pátria outra coisa não tem fei- dinl. Floriano Amado, Fernanto senão obedecer aos ditames do Carvalho da Silva, Fausto
22.264.000,00
idem, Idem
US$
do povo, abrir novamente,a es- Pinto Sampaio, Gelson Rientrada que nos conduza á pos- ken, Gualter Benedito de AzeUS$ 289.649.000,00
Araújo Alteradas Tabelas Numéricas Na Viação —
sibilidade de um retorno à li- vedo Lopes, Geraldo
Uma completa organização banedrié
mitação dessa liberdade tão ele- Souza, Hélio de Abreu, HerConvém esclarecer que nossas divisas, "em moeda de
Aeronáutica
Na
Justiça
e
vada e patnoticamente conse- culano Craveiro Júnior, IndaPromoções
compensação", s6 poderiam ser utilizadas na compra de
lécio Iglésias, Joaquim Mar:
guida.
A opinião pública é geral- quês da Silva, José Dias. José NOMEADOS JUIZES DE TRI- de Extranumerário-mensalisla
mercadorias produzidas pelos países onde mantinhamos
e
MiFerro
Bahia
mente tão falha quanto bené- Paulo Bezerra, José de P^inho, BUNAIS ELEITORAIS DE DI- da Estrada de
tais créditos.
e
nas,
do
Ministério
da
Luciliô
Viação
VERSOS ESTADOS
vola — capaz das maiores vio- José Thedim Barreto,
Mas esses países, dada a situação do apôs guerra, nada
e
Em nossa Sede • Agencias i
lêhclas em um momento, . es- Machado Ferreira, Lyad de AlO presidente da República as- Obras Públicas;funcionários
nos podiam vender.
dos
Gusmão,
os
promovendo
maiores meida, Luiz Fernando
quece e perdoa
Adenomeando,
sinou
decretos
II
Entre as divisas, em moeda de compensação, possuíaagravos, quando trabalhada por Manoel Brum, Maurício de mar Martinelli Braga e Décio Cjuadros Permanentes e Supledispensamos o acolhimento |
mos, em 31 de dezembro de 1945, £ 32.300.251—,—, mas a
bons ou maus condutores.
Mello Soares, Nehemias de Mel- dos Santos Seabra, juizes, e José mentar do Ministério da AeroDai, a necessidade de encon- lo, Nelson Motta, Olindo Vas- Vicente Gonçalves e Paulo de náutica e do Quadro PermanenInglaterra nada nos podia fornecer em utilização dessas
trar quem, desinteressadamen- concelos,
Orestes de Moraes, Almeida, juizes substitutos, do te do Ministério da Justiça c
££. Se quiséssemos liberar libras para comprar quaisquer
mais solicito a todos que ti
Interiores.
Negócios
te, a esclareça e a conduza. No Severino Alves Moreira, Fran- Tribunal Regional
Eleitoral do
mercadorias em outros paises, disso estávamos impedidos.
I
Distrito Federal, ninguém me- celino Gonçalves e Francisco Estado da Bahia; Guilherme
Na mesma data, as obrigações encontradas pelo go*
CUMPRIMENTOS AO
lhor do' que o Prefeito para Antunes Guimarães Júnior.
nos
e
José
BernarFerreira
Coelho
procuram
—
para
propor
|
vêrno que sucedeu ao sr. Getulio Vargas, em 29 de outubro
orientá-la, depois das demonsA. MENDES DE MORAES
MÉXICO
do Fclix de Souza, juizes e Celtrações de desinteresse pessoal PRESIDENTE DO P. S. D.
de 1945, e decorrentes das responsabilidades assumidas
Teixeira
e
Hélio
so
Herminio
transações ou confiar seus R
que vem proporcionando, não truturação de nossas finanças Lobo, juizes substitutos do Trinos Estados Unidos da America por conta da Cia. SiderurO presidente da República
concorrendo a cargo eletivo de e ao revigoramento de nosso
enviou cumprimentos, por interNacional, Estrada de Ferro Central do Brasil, Lóide
Eleitoral
glea
Regional
do
Esbunal
recusando crédito. ALTINO
ARANTES,
qualquer natureza,
Brasileiro, Estado de Sio Paulo (Estrada de Ferro Soroe Benjamim médio do ministro Hugo Goundepósitos. Grandes e pequenos
aos apelos de seus amigos para portador de um passado de pro- tado de Goiás;
e
Hilton Mar- thier de Oliveira Gondim, da
Duarte
Monteiro
cabana), Estado do Rio Grande do Sul e outras entloleticulos mais elevados postos
bidade, de moralidade e de
ao
República,
Presidência
da
dades, ascendiam a CrS 2.399.688.000,00 ou sejam mais
vos. e, nada mais pretendendo tura é. como seu companheiro tiniano de Araújo, juizes, e Cas- sr. Antônio Villalobos, embaidepositantes; importantes ou
senão terminar a sua missão de de legenda, um exemplo digni- sio Correia Curva e Francisco xador do México, por motivo
de USS 120.000.000,00, Isto ., quase a totalidade das disservir ao povo de sua terra e ficante do chefe de família de Arruda Lobo Filho, juizes da passagem de aniversário da
como já menciodólares
utilizáveis
em
que,
ponibilldades
brasileira, em cujos lares se substituto.-, do Tribunal Regioda Capital da República.
da Independência
namos, montavam a USS 130-409.000,00.
modestas empresas recebem
Por isto é que resolvi fazer cultua a honra ,o amor à Pá- nal Eleitoral do Estado de Mato proclamação
daquele pais.
Além disso, com a terminação da guerra, tinham de
um apelo ao povo do Distrito tria. o respeito a Deus e a exal- Grosso.
os
forneexistentes,
então
liquidados,
com os recursos
ser
O primeiro
Federal, agora como Preriden- tação das nossas mais lídimas
"LealSecretário Antode nós as mesmas atenções 1
nio Borges
TABELAS NUMÉRICAS E
Castelo Branco
cimentos americanos, feitos de acordo com a Lei de Emle do Partido Social Democra- tradições.
PRODUÇÃO
Filho, introdutor
diplomático,
tteo, no sentido de acorrer às
Ambos, brasileiros de longa
prestlmo e Arrendamento (cerca de USS 35.000.000,00),
O sr. presidente da República apresentou ao embaixador do
urnas no dia três de outubro experiência, em cargos públiafora a compra da Fordlândla e dos excedentes de guerra,
e os agradecimentos pela
do
México, os cumprimentos
I
assinou os seguintes decretos:
bem como a transferência dos saldos das repartições amede ministro de Estado das Relações
alterando, sem aumento
ricanas que funcionaram no Brasil e que, terminado o
despesa, as Tabelas Numéricas Exteriores.
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DESFAZENDO AFIRMAÇÕES
INFUNDADAS DO SR.
GETULIO VARGAS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
T

PARA SENADOR:

J. E. DE MACEDO SOARES
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NOMEADOS JUIZES, PARA
TRIBUNAIS ELEITORAIS NA
BAHIA, GOIÁS E MATO GROSSO

LOUÇAS! ALUMINIOS!

Vidros, Talheres e Artigos Domésticos

?

COMPRE SEMPRE MAIS BARATO

NO MUNDO DAS LOUÇAS!
AV. MARECHAL FLORIANO, 114-116

ni ¦ nw iiniiiiniii-mii«nfgrgia»]» iSSsiAli^Aiftahi

FLUMINENSE!
Vote para deputado federal em

CARDILLO FILHO
U. D. W.

, __.-__ -.¦s-.-a.-j-aija—au:

BANCO BOaViSTfl S. A.

conflito, cessaram as suas atividades.
Vê-se, assim, que os compromissos a solver montavam
a cerca de 160 milhões de dólares.
Entretanto, para fazer face a todos esses vultosos com"as reservas em moedas arbitríveis", deixadas
promissos,
pelo governo ao sr. Getulio Vargas, não passavam de USS.
133.127.000.00 sendo USS 130.000.000,00 em moeda americana e USS 3.000.000,00 em outras moedas arbitráveis.
"dlEvidencia-se assim que as disponibilidades em
visas arbitráveis" acumuladas durante a guerra pelo govêrno que expirou em 29 de outubro de 1945, ascendendo
a 133 milhões de dólares, não daraim para pagar compromisses de perto de 160 milhões de dólares.
A realidade e essa.
"Vanguarda", de 15-9-50).
(Transcrito da
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Diretoria • Guilherme Guinle - Barão de Saavein
Luiz Migliora • Fernando Machado Portella.
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DISTRITO FEDERAL, DOMINGO, 17 DE SETEMBRO

A Nàm
ÔfUíUGA

N." 6.819

Vinte Anos
Depois

DA BANCADA DE IMPRENSA

0 2,ae

Mo Sertão e na Corte

de2)í

Pedro Dantas

'—

(Cronista Parlamontar do D.CJ

uE

de espancar, torturar ou até matar. Na cidade
Mjplena cidade", comentava o homem
tinha um, cujos processos de castigar, dos
de...
"«in
da
Recapital
tio sertão,
plena
mais
primitivos, não hesitaria ante as mais gra.. pública, é como se vê: polícia é poatrocidades.
ves
Que remédio; senão obedecer?
munlícia. O que acontece aqui, à vista de todo
'
a esse homem, que condeia
resistir
é
que
ífc*-^*^ Br
Quem
do, com uma porção de jornais para vêr, noticiar
nou mais.de um detido à morte, fazendo, êle próe meter a lenha, como querem que não aconteça,
prio, executar a sentença? Vote!
multiplicado por cem e por mil, lâ onde Judas
UM PROBLEMA SOCIAL ^
soldado,,
em
perdeu as botas é onde bastou falar
do nortista vinham trazer ; à
As
palavras"
todo mundo mete o pé na estrada? Ninguém quer
o
discussão
problema da organização das polícias
conversa com soldado, não. A gente já sabe como
evidentemente, estão longe de se
estaduais,que,
é é para que é".
um
de
padrão ideal. Não será possiaproximar
POLICIA NO SERTÃO
vel, enquanto não sejam todas, sucessivamente,
"Méu falecido pai, que Deus guarde e nSo
ou de
reformadas, nem esperar que os casos de violência
me chame lá, que eu não o chamo cá, passou três dias escessem
crime da iniciativa dos próprios agentes policiais,
condido no mato, quando ouviu dizer que os soldados escomo por encanto, nem lançar a culpa e a responsabihdalibeera
saber
redondezas
—
quem
prá
tavam correndo as
os governos
de
por tais abusos e crimes sobre
ral. Foi depois de uma revolução. Eu sei lá, nem meu pai
como sistematicamente alegam os grupos de oposição.
lá sabia, se era liberal ou o que era! Se eles o pegam, ia ser
de
outras palavras: o problema, embora nao deixe
Por
uma desgraça".
exclusivamente
é
não
aspecto
ter seu
políticorpartidário,
Más, seu pai era político, trabalhava para algum
sociológico, econômico,
politico-partidário, mas também
chefe político, a favor do Governo ou contra êle? — pereducativo.
da
guntou um dos ouvintes, interessado na explicação
caso,
A psicologia coletiva parece pfeponderar, nesse
caça aos liberais, que não se ajustava muito bém anèsob
nhuma noção da história política mais recente.
sobre a psicologia individual; Os casos se apresentam
de
sêr
ou
tinha
Não senhor. Mas a polícia dizia que
feição que, daqui, da capital, nem podemos conceber
era
o
preciso
sabia
não
E
a
qUe
favor.
ou
a
gente
contra
apreender no exato sentido. Não é, pois, de admirar que
responder para ficar em paz e poder ir embora, cuidar
é o que
haja tanta coisa, pelo Brasil em fora, quando aqui
na vida.
sabemos.
Longo tempo desenvolveu o sertanejo sua tese, abundantemente ilustrada com sugestivos exemplos das ativiA observação arguta de um homem simples tem fundades político-policiais pelo interior. O que dizia, no fundamento. Não é possível, realmente, pretender que tudo
do, era certo. Aqui no Rio, afinal, a polícia tem todas as
corra às mil maravilhas, no interior, no mato, nos sertões,
facilidades para selecionar, instruir, especializar seu pesenquanto, sob os
soai, que trabalha à vista de todos, sob üma fiscalização
principalmente em época de politicalha,
es"Corte",
severa,
e
porquê
os abusos, as irregularidades, os
que é de todos, de toda a população,
nossos olhos, na
clarecida.
crimes, se mostram tão resistentes às mais vigorosas tenNo mato, como dizia, quem é que vai fiscalizar? As
tativas de extirpação.
ordens do delegado são cumpridas à risca, sejam ordens

M 1930, vitoriosa a resolução que
trouxe ao poder o sr. Getulio Vargas uma vez vencidas as. primei"Cavação" Saudosista.V
foi a Chefatura de
E ras hesitações, às,mãos do sr. BaPolicia parar
íim parece que se chegou a bom termo tista Luzardo, o.herói db "quem vem
PORno entendimento comercial entre nosso lá'" e outras notáveis façanhas da garpais ea Inglaterra.
Naquele espantoso período; de
As discussões prolongaram-se por meses e ganta.
se seguiu a vitose caracterizaram por uma resistência tenaz irresponsabilidade que
dado
dos representantes brasileiros às pretensões ria, graças ao golpe pacificadorrevoluhora
a
esta
explorado,
e
pelos
no Rio,
dos negociadores britânicos, que
— aqui,
em ^profundidade, e por teledevem estar perguntando surpreendidos:
cionários,
Que terá acontecido com os brasileiros, antes g[amas,-os chefes do movimento pare-disputar centre si um torneio de in•
ião bonzinhos?!
No entendimento celebrado, a necessidade ciam-tuspuwu.
ao Brasü como sensatez.
. „. nnm „.- caractede haver um saldo favorável
"déficits"
iniciais com Ora, num torneio com essacaracte
nossos
compensação aos
dlfiosZgamentos invisíveis da balança comer- ristica e essa finalidade especifica,
brasüeicümente
alguém,
dívida
quer
da
quem
cupões
os
com
ciai ou seja,
poderia
fosse, em qualquer tempo, levar
ra e os fretes e seguros da marinha mercande
^^-^b
te inglesa, que parecia ser o problema
SODre o vociferar de Luzardo,
s
mais dificil solução. íoi entretanto superado van
Luzardo, na Poliautentico
"SiSsSSeSSSÍ'.
era uxn esnumero:
um
era
dificuldade maior cia, já não
P^palmente^naem
petaculo
completo.
bidês
Jo7ImSí?af enxadas e dos
regenerafô^es!
queles tempos chamados de
ç|0> que vimos no que foram desaguar.
Os ingleses insistiam em nos vender quanTjina ^as "idéias" mais caras ao bratidades substanciais desses produtos, de mas
v0_chefe"de
acontece que nós produzimos enxadas sem exPolicia de então era o conser
celente qualidade e bidês que, mesmo
de alguns adversários pobens
dos
fins a fisco
em cores, atendem perfeitamente aos
dos deputados do
notadamente
liticos,
-':.
que se destinam...
— o primeiro Condissolvido
induscapacidade
da
•-Congresso
uti»«—»
„ia desconhecimento
Será
triardo^rasü* ou, o que é mais provável, tá- gresg.0 dissolvido pelo sr. Getulio Vartica de comerciantes espertos. De qualquer gas — para, dizia Luzardo, retomare o
NOTA DA REDAÇÃO: — Pedro Dantas é pseudônimo deral pelo Partido Republicano,
modo o fato assumiu grande iroporçoes
lhes os subsídios vencidos de maio.a ouo
inclusive
s,
deral
ing
os
pelo Partido Republicano, eecção do Distrito Federal.
pessoal db Itamarati,
tubro, que eram dinheiros públicos mal
embaixador, e até Mr. Bevin, ficaram quase
nação.
loucos, às voltas com as enxadas e os bidês! pagos pela este mesmo sr. Batista Lué
Pois
Os tempos mudaram entretanto e parece zardo, outrora
politicamente tão cioso
o negoque desta vez nós levamos a melhor:
dos dinheiros públicos, que pretendia
cio com enxadas passou a ser saudosismo in"cavações" que nos convençarr forçar os deputados na adversidade, elei
Agora,
glês.
tos e reconhecidos pelos poderes então
só com tratores.
competentes, a devolverem os subsidios
O Ano Santo
regularmente recebidos e pagos, e esse
mesmo sr. Batista Luzardo que agora
Instituído
foi
Santo
Ano
o
se sabe,
chefia uma caravana politica de propaprincipalmente para os santos exercícios
COMO
criminosamente custeada penitência. Assim é que numerosos peregri- ganda eleitoral,
de subeutâneas ou intradérmicas, luido e nebulizado na mucosa
de um Estado da Fe- Já tivemos oportunidade sôTesouro
da
de
privações
à
custa
grandes
pelo
nos vão a Roma
com finalidades diagnosticas ou nasal. Penetrando no nariz a
nesta seção, artigo
publicar
consentidas. Duzentos e cinqüenta peregrinos deração, pois é criminoso, evidentemen- bre surdezes profissionais, que terapêuticas. Estas injeções, poeira sob forma de extrato, fisuecos e dinamarqueses foram de seus países te, esse desvio de dinheiros do Estado, são perdas totais ou parciais, com extratos de poeira não são namente dividido em gotlculas,

QUÉ o motivo do chamadu
urgente da Meta da Câmara
dos Deputado» ao seu 1.° secretárlo, »r. Munhoz dá Rocha,
que eè encontra no Paraná, deve-te i urgente necessidade de
tua assinatura is respectivas
folhas de pagamento, pois, do
contrário, ninguém na Câmara
receberia dinheiro...
.'*'.
...QUE o ministro da Agrleultura teve uma manhã divertida
no seu gabinete, quando o radeu
dialista Miguel Gustavo lhe "Jlnuma audição pessoal dos
gles" (estes anúncios cantados
que as rádios transmitem em
gravaçOes) para sua propaganda politica de Pernambuco...
de gostar •
QUE, depois "jingles",
o
aprovar os ditos
minlstro-senador Novais"MeFilho
dldisse para o radialista:
ga, agora, quantas orquestra»,
cantores, e tudo mais que você
precisa: é só telefonar para a
Rádio Nacional"..»

A Opiniãoda £êUo*:

O DEPUTADO PEDRO
DANTAS
Souz»,
O sr F. Normino de Brasil,
funcionário do Banco do
por
escreveu uma carta que, nesta
Ias ou nefas, veio parar destiseção. Na verdade o^seu mas,
no deveria' ser outro,
apropriamo-nos dela na ceftenao
za de que essa indiscreção
seria lesiva a interesse de mnsuem. Ao contrário, merecia.reseção do Distrito Federal,
aistro especial, por muito grasr.
ta a toda a casa. E' que o conse
Souza
de
Normino
p.
«atuía com o dr. Prudente de
(Pedro Dantas)
Morais, neto.
nelo lançamento da sua candiSatura na chapa de deputados
íepelo P. Rv, para o Distrito
deral. E* um leitor permanente
D.
do cronista parlamentar do nao
C . desde o tempo em que
vinham assinadas pelo pseudonimo que esconde o nome dessa grande figura de escritor fl
isso,
Jurista que .acima de tudo
é o bom companheiro de toda
» humanidade. Raramente se
conpoderá encontrar um tal
solução, por que fica o médico teúdo humano em um homem.
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Diagnóstico das Surdezes Profissionais

conta da. idade ou
ta de pureza, alma e inteligensonoro. O zumbido é um ótimo cia servida
diariamente aos leiLitóda
"reclame"
em diluições' elevadas pelo ar insuflado- pela pêra do elemento para afastar as outras tores, vida refletida nos mais
à Cidade Eterna a pé! E um italiano
do governador, do seu da audição por influência do feitas ----a
para
-«-«-*- -•«-•"- de percepção, porque variados assuntos. Se o sr. Norriria fez 60 quilômetros de pés descalços, carre- candidato e do seu bando.
exercício profissional. Dividi- para evitar acidentes sérios e nebulizador, chegará atè ao o surdezes
cruz de
nâo existe na labirintocoptose, mino de Souza, de lêr, apenas,
mo-las em duas categorias prm- até mortais nos indivíduos hi- no-faringe onde desemboca
gando sobre os ombros uma grande
tanto entusiasmo peOitocentos contos e a parcela j a des- cipais, a saber: as timpanoes- persensiveis. Feita a diluição, orifício faringeano da trompa e quer senil, quer profissional. demonstra de
madeira. Para os que realizam tais romarias,
Pedro Dantas, r
Ia figura
.««.»...««,,..—
labirintocoptoses
u-_de
casos
ra«u.,
reação
Nos
ai
uma
aíérdeterminará
velde
labirintocoptoses
injeção
intradérmie
as
espécie
faz-se
uma
cleroses
coberta dos gastos da caravana Luzarsem se servirem de qualquer
têm
em
operários
que
numa
congestão
traduzida
jovens,
^^^£g"3,3£
culos o Papa reserva uma benção especial.
Para profissionais Hoje vamos estu- ca de 0,01 a 0,03 cc. e após meia glea,
Tesouro paulista.
do, ' pagos
pelo
e r.
c
. _
dar o diagnóstico, o tratamento hora, observa-se o local da in- e edema, que trará o aumento uma Surdez de evolução rápida —pode crer que a proximidade
Santo,
Ano
do
esta
no
enos
como
tao
rigoroso
se
mostrava
com
ocasiões,
Mas em
quem
faz a estima crescer. O seu voa profilax1a e 0 probiema mé- Jeção que apresentará uma rea- da surdez e dos zumbidos, sen- e caráter grave, passível
milhões de romeiros procuram as graças es recebimentos legais, em 1930, a partiei- dico ,egal do assunto. As tim- ção.papulosa, se houver sensi- do aquela então controlada pelo tanto de regressão pelo menos to será bem empregado. E, eleidadas pelo Pai da Cristandade, e assim rDaç--;0
se caracterizam bilidade cutânea. A reação audiometro. Este teste nasal em parte, o diagnóstico to, Pedro Dantas, não mais deiinescruoulo- panoesclerosesi_»^:
"»
mesmo indireta, na¦•¦*?
peclais
a menos que
.' _ .
^». ji
.llh.Ja> desses
rlâeene cristãos,
orictans. pouco
nOUCO
csclerogênico cutânea positiva náo é no en- tem maior valor que o intra- da causa é fácil. Trata-se ge- xará a Câmara,a cargos
um
diversas .as atitudes
são
processo
por
sa e indébita apropriação ademarista de
eletivos
ascender
caldelreiros
para
de
que
e
do
Ritual
da
exigências
ser
o
uma
absoluta
dérmico,
ele
as
incluindo
tanto,
com
ouvido
médio,
do
garantia
poderá
;ralmente
"progresso"
porque
familiarizados
noutros, pois essa expressão horepresenta
um
1950,
digno
de
dentro
trabalham
grandes
ó
sobre
a
reação
e
influência
mesmo
timpânica
e
caixa
timpano,
a
profissional
quando
positivo
preestabelecidas
do povo, tão deturpada
do Cerimonial em vigor,
de registro. O que há de constante, nos a trompa de Eustaquio. Como ouvido, porque é multo comum cutânea é negativa. Este teste caldeiras, com os pés sobre as mem
neste tempo de propaganda eleipelas autoridades competentes do Vaticano.
mesma.
da
vibrantes
toral, só deixará de aplicar-se
dois gestos que esses 20 anos separam, é conseqüência destas lesões, o nos profissionais há muitos é bem objetivo porque a mu- paredes
A mãe de um diplomata estrangeiro, servintimpano apresenta-se pela otos- anos expostos à estas poeiras, cosa do nariz, rino-faringe, e Nestas condições, o traumatis- ao candidato do PR se quisera
insanável
falta
de
critério
Bado
sr.
especial
do em Roma, obteve uma audiência
cópia (exame do ouvido), de- uma sensibilidade subc 1 i n i c a, faringe é facilmente visível pe- mo sonoro, agindo por via óssea, mos considerar que êle é um
mais, porque ama o hodo Santo Padre. Introduzida num pequeno sa- tista Luzardo.
primido com placas e calcareas, isto é, uma alergia expressa lo especialista. Tem portanto determina uma surdez de evo- pouco
do povo mais do que o suopacificado, e com cicatrizes apenas lia reação cutânea po- este teste valor, mesmo nos ca- lução rápida e caráter grave, mem
lão dependente dos apartamentos particulares
para representá-lo e deatróficas. A estas lesões corres- sltiva, porém sem manifestações sos de recurso legal com pedido cujo fator profissional não dei- ficiente
do Pontífice, a velha dama esperou o aparefendê-lo, como expressão popudas
O
tratamento
dúvidas.
xa
órgãos
ou
outros
uma
de
tipo
transouvido
de
uma
surdez
no
porta
ponde
de indenização por parte do dolar da maior elevação numa câcimento do Papa. E notou que
missão com caráter progressi- quaisquer. A certeza da relação ente. O teste de eliminação que timpanoescleroses profissionais mara legislativa.
Baia um padre vestido de branco e disse-lhe:
terdo
tratamento
no
A carta do sr. T. Normino,
vo. Estes elementos não bas- entre a surdez e a profissão, consiste no afastamento do do- resume-se
Eu aqui estou à espera da minha audiênreno alérgico, porque estes dodeste registro, foi encatam no entanto, para se íazer só é indiscutível quando uma ente
tempo determinado à entes são sempre alérgicos, e depois
cit. Sou protestante, mas tenho umas amigas
por
minhada à Pedro Dantas, qu»
o diagnóstico de timpanoescle- reação constitucional se segue espera de melhoras, presta merosários,
uns
deram
pedinme
católicas que
no tratamento da sensibilidade é o verdadeiro destinatário.
rose profissional, porque são à administração intradérmica do nor auxilio sob o
ponto de vista
do-me que o Papa os benzesse.
comuns a todas as timpanoes- extrato. Por reação constitucio- médico-legal porque,.nem sem- à estas poeiras profissionais, que
EFEMÉRIDES
se faz com extratos das mes— Eu sou o Papa, disse-lhe Pio XII. E
cleroses. Necessário se torna nal, neste caso, se entende um
depois de mas, em injeções subeutâneas,
regride
a
surdez
17 DE SETEMBRO
pre
intensida
surdez
e
a
portanto, que o especialista faça aumento
benzeu os rosários.
17S7 — Nasce em Paracutú, Miconstituída e o zumbido que em doses crescentes, criando asde
ou
o
aparecimento
ficação
a
da
influência
Francisco de Melo
nas
Gerais,
prova
profis'
Pa^-)^2jjx-im
é subjetivo, sim uma resi stênciaà elas. Franco.
-'* •ii
Um rico americano ofereceu ao Santo
sional. Nos casos de surdez li- zumbidos. Os zumbidos, sendo poderia desaparecer
marfim
—
em
caso
levado
o
não
ser
1768
Nasce
em Natal Miguel
traaltar
deve-se
terreno,
ao
portátil
podendo
dre um pequeno
Quanto
gada a emanações de substân- sensações subjetivas, só têm va- em consideração.
Joaquim de Almeida Castro, paos
hepática,
Insuficiência
a
tar
cinzelado, dizendo-lhe que era para êle se
cias que posssam ter uma ação lor diagnóstico, num profissiodre Miguelinho, que seria mais
Na labirintocoptose que se ca- distúrbios das glândulas de se- tarde uma das figuras dn revoluservir do mesmo em seus week-end em Cas- -h
cáustica,
apenas
o
cujo
interesse
seja
exame
das
nal
mucosas
-S"
de 1817.
Xi/^^£"*-v&J-^i-- "
tel Gandolfo...
do nariz, do rino-faringe, e do o de curar-se, sem portanto racteriza por uma surdez de creção interna e extirpar os çSo1843pernambucana
— Morre em Niterói José
infecção. Nas labirin- Albano Fragoso,
de
um
focos
apresenta
e
que
percepção
1.°
diz
faringe,
revelará
no
as
lesões
de
presidente do
um
que
quaisquer pretensões
Numa audiência especial concedida a
Supremo Tribunal de Justiça do
tipo atrófico determinadas pelas respeito â compensações de in- timpano normal, o diagnóstico tocoptoses, em que é indispensá- Brasil.
do
América
m*.f> CmttCfm
da
fi
de
jornalistas
grande grupo
emanações a que fizemos re- denização. A surdez no entanto, de causa é as vezes dificil. De- vel o abandono da profissão, far1853 — Nasce cm Larangclras,
Norte apareceu uma moça assaz decotada e
ferência. Quando se trata no poderá ser controlada pelo au- vemos esclarecer que esta for- se-á a administração de strienina Sergipe, Horacio Pinto da Hora.
o
bafejo
EUNIDO
sob
dos
ventos
era
amepropícios
se
e
olhou-a
XII
perguntou-lhe
1837 — Nasce em Salvador FranPio
entanto de sensibilidade do ou- diometro (aparelho moderno ma de surdez progressiva pro- e vitamina B-l, aquela excitante cisco
de Castro, eminente médico
que sopram da Coréia, iniciou o Conse- vido à
esta,
elee
ricana e como havia evitado a vigilância dos
acústico
nervo
bado
é
fissional,
determinada
e
serão
é
medir
a
audição)
mais fácil cs- para
pelo
poeiras,
brasileiro, professor, poeta e escrlcamareiros... E quando S. Santidade lançou lho do Pacto do Atlântico em Nova York seus tabelecer-se a relação entre a feitos então três exames conse- rulho das oficinas, fábricas, fo- mento indispensável ao metabo- tor, membro da Academia Brasilelra de Letras.
a benção sobre os jornalistas, ouviu-se a voz debates sobre a defesa da Europa Ocidental. surdez e o exercício profissio- cutlvos, que se forem concor- nes de radiotelegrafia, etc, rui- lismo da fibra nervosa.
1860 — Nasce no Rio de Janeiro
Reunindo-se logo após a Conferência dos mi- nal por meio de reações cutã- dantes terão valor diagnóstico, dos estes que acabam trazendo
Quanto à profilaxia, devemos André Gustavo Paulo de Frontin.
de um que reclamava:
todos
aqueles
dizer
apenas
1875 — Decreto concedendo anisde
Corti.
dos
do
órgão
que
do
Exterior
Três
atrofia
nistros
Grandes,
neas,
feitas
relação
uma
hera
com
a
é,
ficará
Isto
poeira do
provada
Tenha paciência! Recomece o ato, que
tia a Frei Vital e d. Antônio dc
dou-lhe a agenda e as diferenças de pontos ambiente, profissional. Esta entre a surdez e a profissão. Esta forma de surdez geralmcn- que apresentarem uma surdez, Macedo
Costa.
não o pude apanhar...
,
de vista.
poeira colhida numa fábrica, Ainda como valor diagnóstico te aparece em operários idosos, mesmo em inicio, devem ser reà
candidatos,
Pio XII pareceu um instante perplexo; mas
Admitindo embora que a URSS nâo estará oficina, etc, é preparada con- no que diz respeito ã influên- pelos cinqüenta anos, idade em jeitados quando
venientemente num laboratório cia profissional, podemos citar que começa a atrofia senil do profissões reconhecidamente de S. A. Diário Carioca
deu uma nova benção!...
pronta para a guerra antes de dois ou três especializado
e enviado ao mé- também o teste nasal feito com ouvido Interno, criando um pro- influência maléfica para a auAdministração, Redação e
E' que o Santo Padre conhece muito bem anos, concordam os membros do Pacto com a dico
Oficinas:
a
utilizará
em injeções extrato de poeira, que será di- blema médico-legal de dificil dlçâo.
que
como são simples, naturais e sem malícia seus necessidade de prepararem-se desde Já, preAv.
Presld. Vargas, 1988
não
Santidade
vendo
S.
ainda
a
de
uma
repetição
possibilidade
amados filhos americanos.
ignora que os americanos confundem as au- imediata na Europa da agressão desfechada ha
Diretor Geral:
'
diências do Papa, com as reuniões semanais Ásia.
HORACIO DE CARVALHO JR.
dos repórteres na Casa Branca...
Concordam tanto os Três Grandes como os
Diretor Redator Chefe:
E êle não quer ser com eles menos compla- demais membros, com a urgência do rearmaDANTON JOBIM
Diretor Gerente:
cente do'que Truman... Este é bonachão e mento e consolidação das suas forças armaRAYMOND
GIL
das, demonstrada pela disparidade entre as
PAULO PINHEIRO CHAGAS
Pio XII bondosíssimo.
suas 12 divisões e as 250 de que dispõem a
TELEFONES :
Grande é a aceitação do canto coral nos Estados Unidos, le jovem que desejava tão somente o renascimento do canto
URSS & Satélites.
Discordam
entretanto o que justifica o número de conjuntos norte-americanos que coral entre os gêneros musicais, há tanto esquecido
A Tabela
Diretor
Geral
23-3763
Veio o Natal de 1941, e um coro de jovens do Marble Coiquanto à participação da Alemanha na de- se exibem, tão só no país, mas também no exterior. Sem leRedator-Clieíe.
Diretor
. 43-30H
var em conta o número de conjuntos profissionais, grande é legiate, de Nova York, o impressionou de tal maneira, pela
fesa contra essa ameaça.
Da Imprensa Nacional
dirigi-lo,
Diretor
Gerente
43-3U31
resolveu
Shaw
vezes,
de
suas
também
angelical
que
o número de grupos semelhantes que se organizam pureza
Tendo em vista diminuir essa disparidade,
extranumerários do Ministério da Juscm quase todas as pequenas localidades americanas, notada- apesar de todas as dificuldades. Faltava-lhe porém local para Gerência .» 23-4543
os
Nacional,
Imprensa
EE.UU;
um
na
4
exercício
de
com
propuseram
tiça,
programa
OS
mente nas igrejas e agremiações religiosas.
os ensaios, o que aliás não esmoreceu sua grande fibra empre- RedaçSo 23-323fl
estão sofrendo as mesmas amarguras dos seus pontos:
Dentre os principais conjuntos corais os mais conhecidos endedora. Todos os locais sorviam para o início e prosseguicolegas de outros Ministérios. Uma espera
1) acrescentar 5 a 10 divisões aos 100 mil são o Salt Lake Tabernacle Choir, o Trinity Choir, The Colle- mento de sua obra. E, após um certo tempo de luta, o City Secretaria 23-4472
longa e verdadeiramente decepcionante.
soldados que possuem na Europa; 2) a inte- giate Chorale e o Jullliard School of Music Chorale Ensem- Centcr, de propriedade da Prefeitura de Nova York, oferecia Reportagem e PoUicia. . . 23-5082
Oficinas 43-7753
A tabela única da Imprensa levou um tem- gração das forças dos paises membros num T)le. J. Spsncer Cornwall, James Fleetwood, Andrew Tiet- abrigo ao conjunto coral.
trouxe uma grande oportunidade de
O evente da
po imenso nas mãos do diretor. Mexe e re- único exército, sob comando único; 3) rearma- jen, Alfred Antonini e Robert Shaw são os nomes mais em exibições ao coro guerra
Robert Shaw e a apreciação c
dirigido
Departamento de Difusão
mexe, tira e bota, enfim, uma autêntica ginás- mento parcial e controlado da Alemanha Oci- evidência como regentes de corpos corais nos Estados Uni- <s louvores não cessaram por
à sua passagem. O próximo passo
23 -366
¦
sem
dúShaw,
Ocupar-me-ei
Robert
dos.
de
hoje
da
carreira
Depois
tude
dos
contemplados.
tica na lista
dental e sua integração militar e econômica «iída
c*'ado foi err direção ao Town Hall. Depois, sucederam-se o
tem
cose
das
uma
das
mais
rápidas
brilhantes
e
que
do isso, a tabela foi parar no gabinete do mi- no Exército Europeu; 4) integração e coorde- nhecimento no
Lewisohn Stadium, e o City Conter e o Metropolitan Opera Venda avulsa:
mundo da música.
0.50
nistro da Justiça. Era o seu caminho certo. nação da produção de material bélico necessáHouse,
a convite de Leopold Stokowski.
CrS
Dias úteis
>
Coido
Pomona
no
sítio
Um retrospecto ao ano de 1937,
l.OO
Cr?
.
.
domingos
conjunto
sob
a
direção
Aos
de
do
ver
um
ensaio
Toscanini,
De lá deveria então seguir para a Presiden- rio para equipá-lo.
ao
delege, nos faz encontrar Robert Shaw, que acabava de ser
Aceitando com entusiasmo a primeira das Kignado regente do coro do colégio. E a carreira de Robert Shaw, com a Orquetra Sinfônica da National Broadcasting Com- Assinaturas:
cia da República.
Anual
CrS 150.00
pany, declarou que "enfim havia encontrado o maestro qui
Semestral
CrS 80.00
Acontece, porém, que no gabinete do titu- propostas, receiam os paises europeus as de- Shaw teve inicio nesse ano, de um encontro com Fred Wabuscando".
ring, diretor de um programa radiofônico conhecido pelo no- há muito vinha
Dominical
CrS 50.00
lar da Justiça ela parou de novo. Não sabe- mais.
O entusiasmo de Shaw. pelo canto coral é uma íôrça que
"V«riety Show", patrocinado pola Warner Brothers.
da ConvcnPaisos
me
de
retardanestão
Tradicionalmente receosa do poderio milimos quais os interesses que
em beneficio do desen- ¦ ção Postal:
A A orquestra de Waring necessitava de coro e nada mais o anima aor maiores empreendimentos
volvimento do grande potencial de energias que possui e o •
do a marchá?para o Catete da tabela da Im- tar germânico, cujo peso já mais de uma vez
oude
acabava
conjunto
que
o
êle
desejar
Anual
CrS 350.00
perfeito
que
podia
prensa Nacional. Quando há direitos a res- sentiu na própria carne, prefere a França vir. sob a direção do jovem Shaw. De um contrato tempo- qual devota em favor da música. Suas teqrias sobre a formaSemestral
CrS 200.00
contestação, tal o cunho
peitar, como. os extranumerários amparados que a participação alemã se faça no campo rário a um definitivo foi apenas um curto espaço de tempo. cão de grupos cantantes não admitemShaw
Registro Postal)
(Sob
orienta grupos canO grande êxito das inúmeras apresentações semanais da or- tle realidade que a elas empresta.
pela letra da Constituição, não pode haver in- econômico, através do Plano Schuman de fue para êle todo grupo dè pesteresse de qualquer ordem a se sobrepor são das indústrias pesadas, por ela própria questra de Waring, fez com que o nome e o valor de Robert tantes com extrema facilidade
PUBLICIDADE
vontade, é um conjunto coral em estado
A publicidade para o DIÁRIO
Shaw. fossem conhecidos por um grande público. A grande poas, dotadas de boa
àqueles direitos.
proposto.
CARIOCA está a cargo dc
realmente, por ocasião latente.
ELAN - Propaganda, Edições e
Argumentando que um exército alemão eli- oportunidade de Shaw chegou, porém,
O sr. Bias Fortes talvez ignore que a Taausentara,
Unidos,
de
onde
conse
Estados
aos
Regressando
Munna
Freira
Waring
ua apresentação da orquestra de Fred
Ane«s Gráficas. S. A., com sede
bela do pessoal da Imprensa Nacional esteja minaria qualquer possibilidade de cooperação dial de Nova York. com a "Aquacade". de Biily Rose. Um vocado pelo Centro de Treinamento Naval de Sampson, em..
nesta capital, à Travessa ao
atividades
musicais,
e
trabalha
suas
de
rumo
servidores
o
ainda
os
e
existente
éle
apelam
E
a
a
ali.
Europa Ocidental
entre
detida
Ouvidor n.« 27. 1." andar, telepara
ano mais tarde Shaw recebeu convite para um contrato per- 1945. retomou
fones 52-4355 e 52-3755. para
daquela repartição, esperando que suas pro- Central, prefere a Inglaterra que a participa- manente, com o encargo de supervisão das produções de Bil- atualmente com cerca de oito diferentes conjuntos corais. O Roonde deverão ser remetidas tol-ert Shaw Chorale, interpreta um variado repertório, que invidèncias surjam prcvidencialmente. Nada ção da Alemanha se restrinja à sua própria iy Rose.
das as autorizações com os resmúsicas
sacras,
até
os
mais
antigas
modermais
as
desde
riui
Shaw
poderia papectivos originais e clichês.
Para muitos o já conseguido por Robert
querem aqueles servidores senão que lhes seja defesa contra um ataque da Alemanha Oriendirigidos com mestria admirável: C.
tal, com uma vigorosa íôrça policial.
recer o auge de tuna carreira bem iniciada, mas não para aque- nos arranjos, todos
feita a devida justiça..
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CAMARA SINDICAI.
VITORIA
règlstraram-se
15
de
setembro
Ém
Vitoria, 16
....
ai «ccuintos médias de cambio:
o
Funcionou firme, cotando-se
rncis
Cruzalroí tipo 7-8 ao preço de Cr$ 183,60 por
52,41 60 (tez quilos.
Londres ., ,.
2.73 53
Dinamarca ..
— No preço, acima
já está. in0,0535 . clúida a taxa
França
..
• imposto sobre ven0,6662 ^as e consignações.
Portugal .. .. .... .. ..
Nova York
,. .. .. ,. .. 18.71
AÇÚCAR
4,33 24
Suíça
' .. 7.
Em Pernambuco
0.37 78 Recife, r
BelElca tf. belgas) .. ...
1,70 98
;.
..
Espanha ..
Prata* ,
7,65 64
Uruguai
Haja
Ant
4,91 40 ijslna dt primeira '.. 175,00 175.00
Holanda .. .'. .. .. .. ..
Suécia .. .'. .. ...... .¦'.'.' 3,62 09 Usina de segunda .. . 165,00 109.09
BOLSA DE VALORES
Dcmerara .. ,'. .. .. 138,00 138,00
Não funciona, aos sábados.
150.00 ISO/»
Cristal
C A F E»
COTAÇÕES POR 10 QUILOS
Não funciona, aos sábados.
36,20 36,20
Somenos
Mascavo .. ., ..
AÇÚCAR
32,50 32,80
Esse mercado funcionou, ontem, Entradas: .
sustentado e com os preços lnalte- Desde ontem ¦/
dc 60 quilos ...
rados.
Movimento Ettatlitlc»
Desde l.e da Sede 60 quilos .
31.299
31.399
Entradas
Salda»
4,700
'—— Exportação
De Pernambuco ., ,,
8.640 Existência .. .
Do Estado do Rio ., ..
24.359
31.059
Consumo ....
3.000
3.000
TOTAL .. .. .. ,. 8.649
ALQODAO
Saidas
18.100
Cm PernamBue»
Existência
68.062 Recife, 16
COTAÇÕES POR 60 QUILOS
• Prtoa*
177,00 Sertões:
Cristal amarelo
Ant.
Hoje
193,00 Tipo
Branco cristal
258,00 388,00
161,00 Matas:3, Comp.
Mascavo
173,00 Tipo S,
Mascavinho
270,00 260,00
Comp. ....
ALGODÃO
Mercado
'. Firma Firma
O mercado de algodão em rama Entradas:
os Desde
regulou, ontem, firme e com
ontem em
inalterados.
preços
f/ de 80 quilos —— -í-i
""IVOVI
Desde l.o de S«<
MENTO ESTATÍSTICO
timbro p.p. .
S.470
8.476
Entradas
Fardo»
——•' Existência .. .
13.635
Da Paraíba
12.933
Exportação . ..
De Natal
— Consumo .. ..
700
Dc São Paulo .. .. ,. ..
700
TOTAL
. .. '
661
Saidas
. ..' 1.059
Existência
COTAÇÕES POR 10 QUILOS
Fibra longa:
Seridó (tipo 3) .. . . 270,00 275,00
Scrkló (tipo 4) .. . . 265,00 268,00
1
Fibra mediai
Sertões (tipo 3) .. . 245,00 247,00
Sertões (tipo 5) .. . 228,00 230,00
Ceará (tipo 31 .. . 228,00 230,00
Ceará (tipo 5) .. . -214,00 216,00
Fibra curta:
Matas (tipo 3) .. . , 225.00 227,00
Paulista (tipo 5) .. , , 214,00 210,00

Em Neva Vam
Nova York, 16

Metti:
Absrt. Faeh.
Outubro
41,14
41,14'
Dezembro
41,13 41,11
Março 1951
41,18 41,08
Maio 1951
40,85 40,83
Julho 1951 .. .. ..
40,15 40,08
Outubro 1951
35,74 35,57
-—. 42,04
American M. Uplands
Na abertura — Estável, cotrt alta
dc 1 a 7 e.baixa de 3 a 4 pontos.
No fechamento — Estável, coni,
alta de 18 a 38 e baixa de 17
pontos.

INICIADA AS OBRAS DO
TÚNEL DO PASMADO
Foram iniciadas, ontem, as
obras de construção do viaduto
que ligará o túnel do Pasmado
ns pistas de grandes velocidades para veículos, na praia de
Botafogo, providencia que servirá para desafogo ao trafego
na zona sul.
Com a presença do prefeito
Mendes dc Morais, do engenheiro Mario Cabral, Secretario
Gorai de Viaçáo e Obras Publicas, foi pelo prefeito ligada
a chave elétrica para a primeira explosão das minas necessarias à escavação da rocha, a
fim de permitir a abertura do
vão destinado a construção do
referido viaduto.

A obra será feita em concreto
armado, com 25 metros, dè vão
livre, 25 metros de largura total é com 5 metro-* de largura
livre, medida abaixo de sua estrutura. Duas pistas independentes servirão para o trafego
de automóveis com 10 metros
de. largura, e outra destinada
aos bondes, oom 6 metros sepáradas por um refugio de 3 metros de largura. Para os pedestres foi prevista a construção
de passeios laterais, com 3 metios de largura cada um.
O termino dessas obras, está
marcado para o, próximo mês
de desembro quando possivelmente seira entregue ao trafego.

CONFIE Á

CARTEIRA DE TÍTULOS
DA CAIXA ECONÔMICA
a guarda e administração de suas apólices e títulos
de qualquer natureza, isentando-se dos cuidados
de sua conservação e dos encargos do recebimento
de juros, prêmios e valores do resgate,

Avenida Treze de Maio, 33-35-4.° Andar
Das 12 às 17 horas
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SERVIÇO REGULAR DE PASSAGEIROS ENTRE
BUENOS AIRES — RIO DE JANEIRO

—

NEW

YORK

e Vice-Versa
ANUNCIA AS'
próximas saídas para B. Aires; para New York
n. m. "RIO JACHAL"
22/9 14/10
n.m. "RIO DE LA PLATA" ...
2/10
28/10
n.m. "RIO JACHAL"
13/11
2/12
n.m. "RIO DE LA PLATA" ... 27/11
16/12
Informações e reservas de passagens nas

Agências de Viagens ou com os Agentes no Rio
Agência Marítima Laurits Lachmann S/A
AV. RIO BRANCO, 4 — 10.' andar —TEL. 43-4994
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Sem esta garantia, nfio se
normalizará a produção industrial como a dá madeira. Nfio
contando com o financiamento,
depende ela das vendas para o
exterior, a fim de manter 7 o
próprio suprimento regular do
mercado interno, pois este adquire tipos e qualidades diversos dos que sio colocados na
mercado internacional, embora,
produzidos simultaneamente.
Urge, aluía,': estabelecermos
uma politica florestal' de assistencia segura e produtiva aos
depósitos vegetais, como», de
resto, o orador que vos fala já
teve ensejo de preconizar em
Curitiba.
Deverão tais medidas articular-se com as do fomento
agro-pecuario, de modo que o.
trabalho nas fazendas possa desenvolver-se sem prejuízo das
nossas matas, como vem acontecendo até agora, è para que
estas ultimas continuem a ser
uma base de riqueza publica,
neste e em outros Estados, com
a adqção de métodos modernos
de silvicultura e a determinaçáo de áreas florestais reservadas para a industria.
SANEAMENTO E RECUPE- i
RAÇÃO
O governo central está promovendo em Santa Catarina
uma atividade qüe deve prósseguir corajosamente, pelo que
representa para as populações
rurais.
Todo o louvor é devido à, obra de saneamento, e
combate à malária na região litorânea.
Sendo a mais povoada no Estado, e, de um modo geral, apresentando um dos mais altos padrões de vida no pais, essa região, oferece, contudo, algumas
faixas de menor progresso economico, e seus rios obstruídos
reclamavam trabalho de engenharia sanitária.
Com as medidas postas em
pratica, e a serem continuadas
ativamente, não. apenas a malaria- desaparecerá dentro em
pouco: ter-se-á, tàmbèm, assegurada a recuperação de antigas áreas agrícolas, que começam a repovoar-se, como sucede em Guaporanga, ao influxo
do núcleo colonial.
Santa Catarina, de há muito,
já* atingiu à madüreza economica e a madureza politica. Seu
povo, culto e afeiçoado às mais
diversas formas de trabalho intelectuál e fisico, sabe governar-se e distinguir o governo
que melhor convém .ao país.
Por iáto vos entregamos a nossa causa. Não é a causa de um
partido só, e muito menos á de
um homem.
E' a causa da
ordem politica e do progresso
material, no clima de liberdade
e de compreensão entra os homens.
Aqui mesmo em Santa Catarlna, brasileiros ilustres poderiam ser indicado,» para a chefia do governo centrai,' e dela
se desincumbiriam com honra.
Se, entretanto, esta escolha não
se consumou, nem por isso é
menor o apreço nacional por
este Estado modelo,' que terá
sem duvida, no futuro quadro
político do pais, a posição de
destaque c a autoridade a que
faz jús pela sabedoria de seus
homens públicos e pelo seu indice de civilização..
Se os partidos políticos, pelos
iguais se manifesta a vontade
do pais, são nacionais na concepção do legislador, nacional
deve ser tambem o sentimento
que anima a nossa vida publica 4 Estou certo de que assim
o entende a vossa leal e esclarecida província.
A situação que divisamos é
esta: um pleito, e a natural interrogação quanto ao futuro.
Saibamos rcsponde-la dè maneira a garantir a paz e a utilidade deste futuro.
Para isto, devemos aplicar o
voto à finalidade que ele précisa ter, a fim.de que nfio seja
apenas o cumprimento abqrrecido de uma obrigação, ou um
protesto individualista a perder-se no vácuo.
O voto precisa ser usado na
defesa das franquias constitucionais, no propósito de vencer
•*v* aspectos retardatarios da
nossa economia e da melhor organização do trabalho e mais
garantia ao trabalhador, num
sistema de cooperação em que
não sofram uns em beneficio da
prosperidade de outros.
Assim deve ser o voto: base
para um bom governo, gêneroso é ativo, e não instrumento
de ambição pessoal ou de sonhos mais ou menos vagos.
Sem ter naturalmente o monopoiio do bam-senso e do patriotismo, a vigorosa força dos
partidos democráticos, que nos
distinguiu com a sua escolha,
pode entretanto pleitear com
serenidade os vossos sufrágios,
pois não está a serviço de um
homem, nem de um grupo, nem
de uma abstração, mas do proprio. Brasil.
Agradecendo-vos a acolhida
generosa que nos dispensastes,
nós vos saudámos com alegria
civica. Santa Catarina, fiel à
sua tradição e tendo ná sua vida presente a honrar-lhe o passado glorioso no alto posto, de
vice-presidente da Republica, a
figura eminente de seu ilustre
filho Nereu Ramos, herdeiro de
uma linhagem segura de valores, haverá de cerrar fileiras tm
torno de uma cruzada que se
nos afigura redentora."
Ergamos nossos pensamentos
pela grandeza crescente desta
grande província e pelo continuado prestigio de seus filhos,
em um dos quais a de nosso
amigo
querido
governador
Aderbal Ramos da Silva pediu
licença para configurar as marcantes virtudes do povo, barriga verd».
EM1TAJAI
"Há
poucas horas, em Florianópolis, tivemos ocasião de saudar o povo de Santa Catarina,
ali representado por alguns dos
valores mais expressivos de sua
vida politica, econômica e cultural.
E também nos foi grato, ao
ensejo daquela visita que lamentamos haja sido tão breve,
tratar de problemas — como o
do carvão e o da energia elétrica — de fundamental interésse para a economia da diligente coletividade catarinense,
que ofereoe num modelo de organização do trabalho industrial e do trabalho agrícola que
é motivo de orgulho para o
nosso pais.

, Em contato, agora, com a po*
pulação da industriosa e bela
Itajaí, apraz-nos falar-nos de
outras questões que, de perto,
tocam aqueles que, no vale deste rio hoje famoso, ou nas regiões vizinhas, edificaram explêndidas cidades e tornaram
o campo nu mjardim. Um jardim de idílica beleza, em que
o solhos do homem se extasiam
e o seu coração se alegra, pela
certeza dos abundantes frutos
.
da terra..
COLONIZAÇÃO E CIVTLÍ**
7ZÀÇÀO
O observador dos fenômenos
sociais vem encontrar em Santa Catarina resposta' a uma indágàçfio dás màife relevantes:
Como transformar regiões bravias e indevassadas, em áreas
a
abertas à civilização, pára
alegria do homem entregue aos
eeus labores pacíficos?
Ainda agora, romemorou-se
com expansões festivas o centenário desse grande núcleo de
atividade humana, Sabiamente
orientado, que é Blumenau. E'
toda uma experiência histórica,
a nos demonstrar os resultados
de uma ação inteligente e pertinás, baseada no principio do
trabalho livre e na adaptação
perfeita do homem à terra.
A LIÇÃO DE BLUMENAU
Há 100 anos atráz, dezessete
europeus, trazidos pelo admiravel pioneiro e colonizador que
foi Herman Blumenau, fundavam em terra catarinense urn
huiiiildè estabelecimento rural
que é hoje a grande, rica e fiorescente cidade de que todos
se orgulham, tendo servido ainda de semente para mais oito
municípios prósperos do vale
abençoado.
isses dezessete primeiros
pòvoadores não tinham sido recrutados ao acaso. Havia entre
eles, os lavradores, o agrimensor, o carpinteiro, o marcineiro,
o ferreiro, o veterinário, que
seriam reclamados pelos trabalhos iniciais de desbravamento
e de organização do núcleo colonial, junto a embocadura do
ribeirão.
,
Começou então a luta áspera,
mas consciente, cortada de précalços de toda a sorte e que
iria ter como resultado a vitória dé um ensaio de colonização conduzido com alto pensamento civilizador.
NHomens ativos a de bôa formaçâo moral, que não encontravam na Europa condições para
desenvolver suas aptidões, presos' como Se achavam ao regime da propriedade aristocrática,
puderam realizar na mata brasileira, sob clima propicio, algo
què hoje encanta os olhos e o
espirito do viajante: uma sucessão risonha de searas e de cidades1 que se entrelaçam e se
confundem, e onde o conforto
da eletricidade abrange centros
urbanos e núcleos rurais, dando a todos o mesmo ensejo pará unia vida feliz è criadora.
A PEQUENA PROPRIEDADE
Podem os catarinenses de hojé mostrar com desvanecimento o quadro de uma existência
social que reúne üro índice elèvado de desenvolvimento agrlcola a um padrão hão menos
surpreendente de atividade industrial. A evolução da economia simples do campo para
o sistema complexo de hoje se
fez com espontânea vitalidad?,
graças a esse prodigioso fermento de um . bôa imigração,
canalizada para locais adequados e servida pelo incentivo da
pequena propriedade.
A importância do regime de
fracionamènto das grandes extensões de terra em áreas facilmente coloniaáveis, está mãniíesta nestes dados: a imen3a
região centro-oeste do pais, de
tão grandes possibilidades econemicas, dispõe apenas de corca de 66 mil empresas agro-pecuárias, ao passo que somente
no sul do país, em S5o Paulo,
Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul, tais empresas
atingem à casa de 636 mil,, produzindo uma riqueza inestimável para o organismo nacional.
Ai está uma primeira indicar
ç3o, entre multas, a terem em
mira r.o trato da questão do pavoamento de nosso pais, onde
sobram terras para exploração
agrícola, e entietanto, sofrem
cronicamente de crise ás atividades dessa exploração.
ATRAÇÃO DA8 CIDADE?

Si em alguns casos, a procura
de lotes colonizàveis é superior
à? possibilidades de distribuição, a causa deste interesse especial se esclarece ao primeiro
exame: essa procura numerosa
se dirige exclusivamente para
as terras situadas na esfera de
influência de çrandes centros
urbanos, como e o caso da baixada fluminense, onde 3.600 pcdidos aguardam solução.
Se a Diretoria de Terras e
Colonização se propõe a enraminhá-los às colônias agrícolas
nacionais, onde há sobra de espaço, poucos são os pretendeutes que aceitam a troca. Kslâ
assim caracterizada mais uma
vez a atração irresistível da metiópole, que tende a transíormar em deserto o campo.brasileiro, se não adotarmos uma
política rural de fixação do homem à terra, pelo atrativo da
posse e pelo uso da técnica a
serviço do conforto.
REORGANIZAÇÃO DA
RURAL

VIDA

Não haverá talvez hoje no
Brasil problema de maior prémência que a reforma da vida
rural. Já o sentiu com afrudeza o governo Dutra, ao propor
ao Congresso uma lei agrária
que vitalize o homem do interlor, dando-lhe instrumento dc
trabalho para atingir a uma
produção maior e melhor, e para viver com plenitude c dignidade da condição humana.
Os pontos basilares desta lei
— fomento à agricultura, pequena e média, crédito aos lavradores, mecanização do trabalho, seleção de espécies vegetais e animais, eletrificação
rural, vias dc comunicação, instrução elementar e profissional
e saneamento — constituem materia para a mais intensa preocupação, visível nòs esforços
que já se vêm fazendo para pianificar o trabalho de nossa geração, nesse amplo setor.
O futuro governo contará para essa tarefa com os recursos
do Plano Salte, além das. verbas
orçamentárias normais, e é lícito
dcpositpr as mais fundadas esperancas na ação organizada,
unia
que se vai empreender,
vez quc não lhe faltem o concurso das administrações estaquais e municipais c das associações de classe, e a solidarledade da população em geral.
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A MAO DE OBRA EUROPÉIA
Se a recuperação da vida rural pressupõe amparo aos homens que à ela se consagram,
exige .também acréscimo
dè
mão dè obra em vastas proporçoes. Teremos de recorrer assim a imigração intensiva, como já fizemos no passado, em
que pj^rte Considerável dò trabalho produtivo, entre nós, foi
devida, ao emi|raiitè europeu,
assimilado írtdativamèníe em
numa pátria. Dada a índole re«
ceptiva é cordial dos brasileiros.
7 Com efeito, devemos proclamar a contribuição trazida ao
nacional pela massa
e cinco milhões de emigrantes
Srogresso
introduzida fio: Brasil ho decorrér dos últimos cento e trinta
anos. que marcam a nossa transformação de colônia fem nação
soberana é democrática, já situada ua vanguarda dos povos a
que pertence o futuro.
, Esse. movimento emigratório,
só ultrapassado pelo que se verificou em beneficio dos Estados . Unidos edà Arjgehtiiiia,
coincide com a fase de maior
desenvolvimento material do
país, e a sua brusca estagnação,
há vlnté anos atrás, veio nara-Asar o crescimento animador de
muitas atividades de interesse
geral.
LEGISLAÇÃO A CORSàlGiR
, A situação a que chegamos
hoje, em matéria de Imigração,
por forca de leis emaranhadas
C divergentes, que tudo diíicüitam e parecem querer impedir
convívio dos brasileiros com a
gente laboriosa que deseja procurar-nos, é verdadeiramente
deplorável.
Para remediá-la tudo vem fazendo o governo Dutra,
sob
cujas vistas o Brasil já deu àgâzalho a cerca de 25 mil deslocados europeus, tanto agricultores
como trabalhadores industriais,
num movimento qüe dignifica a
nossa concepção dos deveres da
fraternidade - humana, e recomenda do mesmo passo o nosso
zelo pela .incorporação dé ele*
mentos socialmente úteis.
Tudo há a fazer, entretanto,
em matéria de política ímigratona, que pede uma
revisão
completa de critérios e normas
vigentes.
O Brasil não pode ter seu desenvolvimento natural entravado pela desconfiança primitiva
em face do imigrante moral e
materialmente sadio. Temos dé
atraí-lo para o nosso solo e de
alójá-lo em condições que lhe
permitam prosperar e radicarSé na terra que escolheu é ofide não entrará em competição
com o trabalhador nacional, pois
sobram áreas, ofícios e empreendimentos para todas as pessoas de boa vontade.
MULTÍPLICIDiüDE IÍE
ÓRGÃOS
Seis são os órgãos federais
que cuidam da questão do imigrante. O Conselho de ímigração e Colonização, subordinado
a Presidência dá República; o
Departamento Nacional dè Imigração, pertencente ao Ministório do Trabalho; a Divisão de
Terras é Colonização, integrada
no Ministério da Agricultura;
o Departamento do Interior e
Justiça,. componente do MinisT
tério de igual nome; a Divisão
de Passaportes, adistrita ao Mini-jtério das Relações Exteriores; a Divisão de Policia Maritima, Aérea e de Fronteiras, sob
a autoridade do Departamento
Federal de Segurança Pública,
e o Serviço dé Saúde dos Portos, na alçada do Ministério da
Educação e Saúde.

entre Vós exprime» 7 a consagração duma à um nível tão elevado que sua
poder, desenvolver
estas idéias, por ser Santa Cã- personalidade
singular. Esse própria evolução, exigindo mais
ficou dito, Uni candidato se orgulha de ser ape- técnica,
tarina, comei
exige tambem
"não maiores
ponto onde se atingiu a um nas um cidadão entre os-outros, recursos. Por isto,
poderá
grau avançado de integração do Úm obreiro modesto da coleiivl- a administração federal faltar
esforço estrangeiro na. grande- dade: A vitória pertence ao nos- aó amparo merecido pelos vosza nacional. Aqui, europeus e sò grande Partido e ás forças sos estabelecimentos, de ensino
americanos»do sul se un ir am qüe com tle associaram. A,vi- superior nem deixar de aprimopára construção; dè unia»pátria tória pertence aos princípios quo rár cada vez mais vossa. Escola
nov», que não alimenta prtí- encarnamos, aos ideais que ex- Técnica e Vosso Instituto Agrovençõès, é marcha para" um primlmos, pelo bem de nossa nômlco. Ao mesmo tempo,; o. enfuturo grandioso. ,Pátria.
sino popular não devera perder,
De resto, a recuperação de grande
Agradecendo as generosas pa- aqui em todo o Rio Grande do
vossas regiões litorâneas,
in- lavras com que nós
saudaram
impulso decisivo
àquele
e que o ilustre prefeito Arno Bauer e Sul, lhé
festádas pela malária,
deu a administração feque
ora vão ressurgindo -para o tra- o nobre deputado
Heitor Libe- deral nos últimos quatro anos,
bálho pedirá; por certo, novo» rato,* elevemos nossos pensamen- de
corajoso combate ao analfacontingentes de colonos curo- tos em sincera expressão votiva betlsmo.
peus, á se incorporarem pacifi- pela crescente prosperidade da
Todas as vozes autorizadas
camente no panorama braâileiterra, de Lauro Miller".
reconstrução do porro, com o mesmo espirito de grande
«Não ficaram saldados os nos- pedemE' atarefa
do governo estato.
colaboração em prol do enri- sós compromissos
perante o Rio dual, mas não lhe deve faltar a
quecimehto nacional.
Grande do Sul, com a simples cooperação financeira da União,
LAVOURA E PECUÁRIA
à Porto Alegre, no inicio que tem vivo interesse economiFalando-vos do problema da visita campanha.
co no assunto.
mão-de-obra européia
e dos desta
; Um dever dè civismo e uma
A estes e outros trabalhos
propósitos do governo, quanto simpatia
espontânea atraiam-nos úteis em vosso município é.em
a reorganização da vida rural,
está cidade, a que em, hora todo o país; amigos pelotenses,
aludimos, em termos gerais, aos até
o titulo de contamos consagrar o devataobjetivos da lei agrária. Par- feliz se conferiu
"dos
quadros admimento total
ticularizando , tf programa
do Princesa do Sul.
Princesa e realmente Pelotas, nistrativos, num período de gocandidato, no que concerne ao
cultive qualquer verno que estamos disputando,
Estado de Santa Catarina, di- não porque
remos que uma das nossas pre- sentimento aristocrático, más não pára satisfazer desejos ou
ocupações dominantes seria in- porquê se elevou a um alto pon- ambições pessoais, mas para
social pelo servir lealmente aos nossos patensificar. aqui a cultura dos to de hierarquia
de suas escolas, de triclos..
produtos de clima temperado, prestigio
suas
fábricas,
dè suas Instituia que o sul do pais oferece
Sois bastante experimentados
ções culturais e de assistência, na luta politica para disturguir
áreas tão favoráveis.
e da riqueza múltiforme élabo- a clareza e honestidade, de nós. Urge estimular a produção de rada
seus filhos, seja nas sos propósitos.
Sabeis que
centeio, aveia, linho, alfaia, e lidas pelos
urbanas seja nos misteres qualquer
governo realmente
sobretudo cevada,' pois o pais do campo.
constituido e disposto a
está dispendendo acima de cem
brasileiro de boa índole bem
milhões de cruzeiros por ano nfioQuese sentirá contente em-pi- trabalhar em favor da populacom a aquisição deste alimento sar este chfio, ao saber que aqui ção encontra, no Brasil, imena promover, e
no estrangeiro.
ém Pelotas, há 62 anos já se sas atividades
precisa contar para isto com o
O mesmo se deverá fazer com ministra o ensino agronômico
as chamadas frutas européias, através de um estabelecimento apoio generoso dos homens de
cuja importação é superior a Justamente acreditado no pais bem.
Por este motivo, é convocada
200 milhões de cruzeios anuais. Inteiro; que aqui se fazia há
Precisamos continuar a pres- mais de 40 anos uma experiên- a brava população, de Pelotas.
tár assistência técnica e eco- cia pública de agricultura meca- Ela deve juntar suas energias
nômica à cultura do trigo, in- nizada; que em Pelotas se cons- aos esforços dos brasileiros de
todos os rincões que neste moclusive assegurando paridade de tituiú o
primeiro núcleo verdapreço èfitre o grão nacional e deiramente organizado e moder- mento se unem fraternalmente
o estrangeiro, e dedicar atenção no da vida rural no Rio Gran- para a lida comum.
Nãq estamos combatendo ninespecial aos moinhos dó inte» de do Sul?
incomrior, para facilitar-lhes o tra»
Pousamos hoje uma cidade ri- guem, nem pretendemos
balho.
patibilizar qualquer brasileiro
ca,
de
efetiva
cultura
material
a opinião nacional.
Já deve ter repercutido èm e
espírito, numa cidade que, com
Muito menos, negaríamos às
Santa Catarina a insistente cam- às dorealizações
monumentais
de
panha em favor do alargamento sua gente nà ordem prática, po - verdadeiras expressões politicas o apreço devido às obras
fio crédito rural, que vimos fa- de
juntar ainda o florão de ser que hajam realizado.
zendo em todos os Estados do berço
dé um dos grandes escrlNosso encontro, não é com o
pais.
brasileiros, só agora realComo em toda a parte, aqui tores
passado, nossas aspirações não
mente
revelado,
à
surpresa
dos
se necessita de dinheiro a ta- leitores:*o admirável Simes Lo- se concentram na espreiteza do
xas accessíveis e em momento'
Pretendemos
um
presente.
Neto.
oportuno, para enfrentar as du- pésUma
Brasil mais rico e mais orcacidade,
enfim,
aponque
^contingências
da vida do
ras
nizádo, em que a aliança das
campo. Nosso propósito é esse: ta à reverência da Nação, ge- vontades e dos corações se farações
sucessivas
figuras
de
poobter do Congresso andamento llticas
em torno dos nossas ideais
da maior-projeção no ce- ça
mais puros e comovedores.
pronto para reforma bancária e nário do Império
e
da
Repúblia criação do Banco Rural c, enRiograndenses, amigos, conca, onde ainda hoje os seus des- tamos
convosco para as tarefas
quanto isto não se fizer, movi- cendentes mentem
velha
acesa
a
mentar as carteiras existentes,
de construção de amanhã! Cone
tradição
civismo
de
gloriosa
rural
brasileira
a
tai conosco para a solução de
para que vida
è de devotamento ao bem pú- vossos problemas!"
desperte do seu letargo.
A medida, para ser justa, há blico.
Prestando á homenagem rede se tornar extensiva aos criadores qué no planalto de Lages verente a que faz jus o esfordo pelotense,
e São Joaquim, e nas várzeas ço civilizador
litorâneas, realizam dois tipos aqui estamos, amigos e comdistintos de atividade pecuária, panheiros, para um entendimendedicando-se uns ao gado de to cordial em face dos problecorte e outros ao gado leiteiro, mas deste instalite/e dos devePrecisam eles ainda de todo o res que a todbs nos incumbe.
O sr. Getulio Vargas visitou;
O Rio Grande do Sul, desperauxilio e assistência no combate
tou em bôa hora para a com- ontem, as cidades de Poços de
à aftosa è à peste suína.
À orientação oficial deve fir preensãode uma das magnas Caldas, no Estado de Minas,
mar-se, pois, no sentido de apa» questões de nossos dlás, que é Taubaté, Rio Claro, Jundiaí e
relhar com esmero os serviços a de pôr á eletricidade a servi- Campinas, no Estado de São
nue o Ministério da Agricultura do bòm-estar de.todos, e nâo Paulo, pronunciando em cada
vem mantendo no Estado e que apenas de minorias aglomera- uma delas um pequeno discur-'
so de propaganda da sua candidas nos grandes centros.
necessitam de ampliação.
datúra.
traçaO
de
eletrificação
plano
TRANSPORTES
PARA
BONS
Cumprindo uma exigência que
do pêlo vosso esclarecido govf-#O ESTADO
no, está em franca é vitoriosa lhe teria sido feita pelo sr. AdeQuanto ao sistema federal de execução, e a ele nfio devem fal- mar de Barros, financiador da
transportes, que vem sendo exe- tar o apoio intransigente do go- sua .campanha, o sr. Getulio
cutado, cumpre não apenas dar- vêrno federal,
nos próximos Vargas recomendou ao eleitorado paulista os nomes dos srs.
lhe continuidade, com a conclu» cinco anos.
Assim, o futuro governo dês- Lucas Garcez c Erlindo Salzano,
são dá ferrovia Rio Negro-CáNQVA CONCEPÇÃO DO
xias e do prolongamento- dá te Estado, que contamos, seja para governador e vice-govorPROBLEMA
nador do Estado, além do sr.
Está-se a ver que tamanha Santa Catarina até o porto de confiado às mãos honradas do César Vergueiro, para
senador.
variedade de órgãos, já encon- Itajaí, como promover á ligação [lustre riograndénse Cilon Rosa,
Em Poços de Caldas, o cantrada pelo atual governo, c que desta com a Rio Ncgro-Caxias, há de ter toda a colaboração do didato da Coligação
PTB-PSP,
só poderá ser reduzida pelo vencendo a serra geral a oeste governo dá República.
Estais interessados de perto repetindo os seus ataques cosPoder LeSislativo, diminui o da cidade do Rio Grande do Sul
tumeiros
ao governo do Presirendimento dos serviços, torna e carreando para os portos do no êxito da batalha da eletrifi- dente Eurico
Dutra, declarou
difícil a coordenação, e pesa no litoral produtos valiosos que, cação. Se Pelotas (¦ hoje um nú- entre outras coisas
o seguinte:
sem essa ligação, teriam de per cleo invejável de riqueza cia- "A_
orçamento federal.
palavra-chave deste quínE' sem dúvida necessário tra- correr distâncias bem maiores, borada, não é menos certo que
quênio é realmente a palavra
seu ímpeto criador sofre tis res- crise
car as linhas de nova política no rumo da exportação,
— crise nas estâncias miimpostas
carência
imigratória, entregando-a a um
triçõès
pela
No que tange às rodovias, o
nerais, crise na pecuária, crise
órgão centralizador da ativida- plano nacional deverá levar a de energia elétrica.
algodão, crise no crédito ge- .
A usina a carvão, que vos no
de, que tenha por escopo cui- efeito não apenas a ligação Maral e no crédito à lavoura, cm
dur do tríplice aspecto do pro- fra-Lages, ora em adiantados abastece, constitui testemunho especial,
blema: imigração — colonização trabalhos de construção, e a de tempos idos, e já não refle- crise no crise nos trabalhos e
trabalho".
— assimilação.
Joinvile - Florianópolis - Pôrtò te o vosso presente nem atende
Deverá esse órgão absorver os Alegre, pára as quais constam ao vo$so futuro. A solução aue
recursos dás repartições hoja dotações no Plano Salte, como se impõe é a central de Candio- Não É Candidato Por
disseminadas, e contar
ainda deverá promover, quanto antes, ta, a derramar seus benefícios
Qualquer Partido
com renda própria, baseada' na a.construção
da transversal de por toda a região sulina do EsComunica-rios: "O 1.° Tenenarrecadação do selo de imigra* Santa Catarina, quc, com'inicio tado, e a acelerar as enormes
ção, que, montando embora a no porto dé Florianópolis, deve posribilidades industriais de Pe- te Luiz Gonzaga de Miranda
declara,que não é candidato a
lotas.
quantias volumosas desde 1039. rá atingir a fronteira oeste.
qualquer posto eletivo, por
nenhuma vantagem especifica
Dessa íorma teremos, em parA construção da Usina de Ca- quaisquer
dos partidos políticos.
trouxe ainda ao pais, pois vem te, assegurada a articulação da ftiaquã,
com o aproveitamento
Esta declaração se prende ao
sendo absorvida há renda ge- economia das regiões centrais c
ral, e jamais aplicada aos fins ocidentais do Estado aos prin de sua barragem para a irriga- fato de haver um candidato à
ção da zona rural, é outro ser- vereança desta Capital com o
especiais a que se destinam.
cipais centros políticos e eco viço
que não poderá sofrer rc- nome idêntico ao seu, e tem por
O órgão que assim se estabe- nômicos do litoral.
De outra tardamento
ou quebra de rit- fim evitar equívocos por
lecer terá como süa atribuição parte, a penetração dessa rodoparte
dos* seus colegas e amigos".
exclusiva superintender, coor- Via até o Vale do Rio Uruguai mo.
O
candidato
que vos fala, esdenar e executar todos os ser- possibilitará a integração da poviços referentes a seleção» pulação nacional das fronteiras tá consciente de seus deveres
transporte,
entrada, hospeda- na vida econômica e cultural do para com a comunidade, c, se
distinguir a preferência das
gem, distribuição, colocação, as- pais, questão que ocorre em vá- nós
urnas, cumprirá o compromisso
similação e naturalização de es« rias faixas de nossas lindes.
dé auxiliar pelos melhores
trangeiros. Adotará medidas
PORTOS E RIOS
rrieíos a execução desse prograque evitem a concentração, 6
Encaminhadas desta maneira ma benemérito.
enquistamento de grupos não as principais linhas de transOutras necessidades vossas esassimilados em qualquer paria porte Interior, urge concluir o
tão presentes à nossa vista, è
do nosso território.
Estudará aparelhamento dos
portos de no futuro deverão ser satisfeitas
os fenômenos migratórios taa fim de expandir- com
mesmo desvelo que lhes
ternos e a permuta interesta» exportação,
se o comércio catarinense, evi- vem oconsagrando
o presidente
duál de trabalhadores patrícios, tando o recurso de
Serventuário
muita
assistindo-os, orientando-es • vez tem de lançar mão,quede obter Dutra. Assim, as obras de' saneamento ao longo dos arroios
dirigindo-os de modo a que nfio intermediários nos
da Justiça
portos de Pepino e Santa Bárbara.
fiquem em situação desvanta- Santos e Rio,
para que saus proensino
em
Pelotas
O
atingiu
estrangeiros,
•
os
josa perante
dutos alcancem o consumidor
sejam .mesmo aproveitados na externo.
m
forma' preferencial estabeleciSão Francisco, um dos cenda pela Constituição.
dc maior inDeverá ainda elaborar e exe- tros de navegação
no sul do país, precutar projetos de colonização • tensidade
ter concluídas as obras de
desenvolver o povoamento das cisa
porto, cumprindo movimenzonas que ofereçam condlçbes seu
tar para isto os recursos finanpropicias à emigração, sugerin- ceiros
do aos órgãos especializados o rios. que se fizerem necessásaneamento e a recuperação de
Laguna e Itajaí, por sua vez,
outras zonas que não ofereçam
CÉDULAS:
tais condições, mas possam ta- reclamam obras portuáriase que
nfio
devem
ser
adiadas,
que
cilmente ser aproveitada*;.
Caber-lhe-á, por último. íun o Plano Salte permitirá exeque.
dar, instalar a manter colônia*, cutar, da mesma maneiracontar
agrícolas, núcleos coloniais • graças a êle, podemos
das
agro-industriais, com a segu com recursos para melhoria nos
TEL. 43-1096
rança de posse integral da ter- condições de navegabilidade
Oeste,
ra pelos seus cultivadores, % rios Itajai-Açu. Itajaí do
a desapropriação Cachoeira, Tubarão, Arassanpromover
e outros e na Lagoa Saguaçu.
parcial ou total das terras a guá
Se o suíft&gio dos seus conciserem povoadas e colonizadas.
Essa, a grande tarefa que se dadãos lhe der a vitória, o canespera do órgão nacional da didato das forças democráticas
imigração, a agir em absoluta coligadas não descurara os procomunhão de vistas com toda a blemas desta região, pois, longe
administração pública, pois será de terem caráter local, eles asnacional,
pela assistência múltiforme des- sumem importância
ta que se prevlnlráo os çoníli- tão ligados se acham aos rntetos sociais e a inadaptação de resses maiores de nosso pais,
grupos técnicos, sempre evita- em sua vida social, cultural e
vel quando se presta assistên- econômica.
'A medida
que o pleito se
cia efetiva ao imigrante e quanE' a maior distribuidora, atacado e varejo
do é ele convidado a participar aproxima, as situações sc aclaharmonteamente de nossa viaa ram, as perspectivas se descorPRAÇA MONTE CASTELO, 32t
Unam, e um balanço de forças
e do nosso bem-estar.
A IMIGRAÇÃO EM SANTA se torna possível. E* com satis(Antigo largo do Rosário)
facão que podemos anunciar aos
CATARINA
O candidato das forças demo- nossos bravos companheiros quc
Próximo
ao l*irgo de São Francisco
craticas coligadas à Presidência nossa vitória já sc entremo-stra.
'
da República sente-se feliz em Ela pertence ao candidato, nem
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Jacinto dé Thormes

¦Assim que mais qulnxe
bonitas meninas foram apresentadas à sociedade nesse tão ;
"SomB_l
i
m\
bonito baile dà revista
¦Ps^PP^pra BWB_Pf_i_l KT_f
bra". Foi realmente um es- \
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presentes; magníficos'vestidos*
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a so-«
•-•jfE]R-*g
pertencem ativamente
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Martins,
nomes: Ana Maria
Ana Maria Thompson de Car—
r~v
1*.
t_. -*, . • .'
!—
; yalhd, Elizabeth Arraes, Gui;l_iermína; Seabra, Frieda Sch'.'•-.'
wegler, Marilha Trindade
: * '
Graça, Magali Carneiro de Car_i ^^feí^JÉ^wí^^àaB K^^ÍSl K _\ii_W^K_W__\ Bfl '» • '
Maria Eliza Byington,
^^^B^v-.^i_>_B3_^ft^M_^__^_l..;:'<s^^^^^^_^ '.*1B1
valho,
HORIZONTAIS! 1J — -Avistar. 4
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Cavalcanti, Odete
Lima
de
Norma
AcSo..7 — Raiva. 8. — Amai-for. t,
Romanelll,
Verá
e
Martinez
--'Mutilara. 11 —.. Cano de moinho,
Dolabela, Sônia de Oliveira, Sônia.Maria Gadelha, Vivian
li — Fechada por cerca de arame.
Mrtinez''¦'_ Vera Macedo Soares. De agora em diante, elas
__I..*___PI__1_
______s^_____i_-*''v^^___Hfi__B B__r«
__a
^;^St^^~^.
¦¦&___
estarão nesta coluna com freqüência.
. .
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penado da. ave,. H __-.
'ÍÀ Êquitativa"
patroperto.
Radio é uma coisa impressionante.
criadores
aos;.seus
artísticas,e
,
obras
compreàs—"Diz-se
animal
do
que
â
4
1951,
am
proteção
cinou o programa qüe irradiou o baile das debutantes, pela
de eiide. a..r palavras e -»e'.'Soverha por
dever
o.
tem
cada
vez
pais
uma
que:
será intensificada,
— Possuir. 8'—..Folha de
Radio Nacional e pela Record de São Paulo. Ontem já era
históricos existentes em elas. 5 10
— Filho"'de No*. 12
conservar as obras e monumentos.'realizada.como
todos
palma:'
impressionante o numero de telegramas recebidos de "Radio
obriuma.
—
—.-Gracejas.séf
14
lf" I" ffffffflt_M»j__H_i
Mau cheiro. 1S
de Andrade:
seu território. Essa tarefa deve
Aurélio
Kir^^-__rfff_
WWIÊm
W^tiÊÊvWmfi
W^i^MÊ
t_F
senhor
o
do
os
lados
—
pais.'Explica
;
da
Senhora..
.hu^k _B9H_Hi^a
o .conjunto
Aflição. .15
—SKsflHBI
B' _t_S
H
gaçáo do Estado para como seu povoe
Solução-do .PASSATEMPO ané assim mesmo. Quando você fala não vé nada, mas poucas
mallA
horas depois você começa a sentir á avalanche de ouvidos
e
HORIZONTAIS e VERTICAIS —
UNESCO, de sua pai\te, cstimuíará esses serviços
— Ovu—
Natura
Aravil
de
.cooque prestam atenção".
.Tanota>—.
métodos
dos'
prestará auxilio aos mesmos, através
]ar — Tirapé — Alares.
"Byington
ampliara. .0; . nesse
Com
propósito,
internacional.
tirou no sorteio um
perâção
debutante Maria Eliza
A
tec.
das
a
aplicação
•>-»..
referentes
informaccies
oe,uuorn
_„„"„..'„¦_
.nibio'de
..
tercambio
os Vemos tíesta Foto SOMBRA as senhoras Horacio de Carvalho Júnior e Nelson anel oferecido.pela Tolipan que vale milhões.
-modernas,' quer poderão ser utilizadas em_ todos
-nicas
mais
'
•
*.
•
.técnica as nações cujos Bàptista, sènhorita Dora Teixeira e o Príncipe Dom Joto de Orleans e Bragança
paises. Prestará tambem assistência
revanche entre
o
casos
teremos
em
jogo
ajudando-as,
segunda-feira,
AmanhI,
insuficientes,
recurso.* próprios sejam'
"A MUSICA DE "AMEI
"tearns'' do Country Club e do Campinho. O
os audaciosos
excepcionais, na procura dos fundos indispensáveis à reaATE' MORRER"
campo do Fluminense (9 horas da noite) talvez seja pequeno
O
conhecido compositor Victor
.i___i..-o .._
ii. trabalhos/urgentes.
au de
lízação
tantas s» tgo bela»
a torcida desorganizada que comparecerá. O, príncipe D.
para
Como o a-esso-a-íocais.de importância' arqueológica é às yourig; que
foram por 5le
musicais foram
musicais
paginas
UNESCO
a
e os senhores Paulo Sampaio e Fernando (O Bisturi)
procurará
João
vezes dificií.em determinados paises,
e orquestradas para"Por
to- escritas
Paulino são! as armas secretas, qué b treinador Cláudio da
como é o caso .de'
cinema,
resolver a questão atrayés de soluções jurídicas adequadas,
os sinos dobram", onde
Silveira lançari juntamente, com .uma cortina de' fumaça.
mando a. irii.iatica de propor os acordos internacionais que quem
vsmos' encontrar os mais. variaDizeni qué vai haver baile .
tornarem
necessários.
para esse'íim sé
dos temas, cada um com a sua
característica própria,; dçpois torNo Brasil, o'S..P; H. A_N. está perfeitamente aparelhado nou.se
o autor, mais-ouvido pela •„.;.:
entretanto,
•-.,...,
Turkow marcou,«,,ençepara a realização dos serviços a seu cargo, sendo,sua original e poética criação, de
e sra. Lauro de Freitas Tapareparcom
"Lbve
a
contato
«»• mais/.recentsem
; dei "Camlnhaiitet sern ANIVERSÁRIOS
Leite.-".
conveniência
.*,.....,.
nação
qüe^ent.e
a
toda
de
jós.
"My.-Foollsh Hea)-t". compHOJE, 17 —• Pode pedir . fsna
dlgnla
adoção,
•
mente)
que
O menino Mario, filho, do
parte
de
uma
UNESCO,
lua"
da'
grande
para
competente
tição
viaFazem
anos
hoje:
Iniciar,
vores, excúrsionar e
tão
alcançando
vem.
que
•r. José Antônio Lopes'e sra. Miserá lhe toca,' dós métodos modernos de proteção, de. eonser- posição suces.o
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a) — Um processo pratico para mantei* uma tonalidade -t.qr.
escura no seu lábio é comprar dois batons que vém Juntos,
Assim você teri o baitanta para . manter sempre bela.

O SEU

"MAKE

UP" DEVE
SER NATURAL
Por Diana Down

O toukc deve ser cuidadosamente aplicado a íim de evitar que
o olhar mais pcr?pic.-i_ não dl5tin-ra se a cõr . natural ou sintética.
l_to pode ser feito, bastando pnra
tal se ter o máximo cuidado.
Faça um triângulo com a almoíada do rouge. colar.do-o por bai7_o do? olhos e para cima da temporá. Use o pó de arro_ novamente sobre a* extremidades do referido triângulo.
A '« do uso do rouge e-Má
se m-ídificando pouco a pouco n_to
se usando mais o rouge de gênero
antigo.
As
mulheres
modernas
apicnderam a nâo abusar do rou-

ge nem do bato*, para que os dois,
depoi-s de aplicado?, tenham como
resultado algo de natural _ bonito.
O objetivo dos cosméticos não farer com que o rosto fique e.;cesstvamente pintado e sim dar-lhe a
beleza natural de .raiide utilidade.
O sombreado dos olhos _ a colsa mais p;rigo«a que existe especialmente quando a peísoa não tem
muita pratica.
O baton, naturalmente é o que.sa.
lienta mais a bele7_ da mulher porque temos liberdade para usá-lo
a vontade.. A mulher intell_e.te
i.5o ficará apenas numa cõr todos os. dias., Irã preferir diversas
harmonizar. •
tonalidades - para

verdadeiros fuzileiros, exceto, naturalmenté,
lntdrquando seus
estão- cm stiuação destapretes
notadamenle,
cada,'
Johiu Wayne.' John Agar, Forrest Tucker,
IVally. Cassoll.
No .naipe feminino,
para dar
melhor colorido às cenas, vamos
ver. Adele Mara e Julie Blsliop,
as únicas duas atrizes que
loinani parte no filme da Republlc,
"Iwo Jima*" (O
portal da gloria)..-

• . -,1

DIA

28

dores da Prefeitura e de sua esCARIOCA",
enfermeira do Hospital Monem "Rò. posa.
OuU*a\ musica brasileira
corvo
Filho.
mance carioca", é "Carinhoso",
Tânia Maria, filha
do .ir.
na
interpretação de Jane Po- José Matias de Oliveira e sra.
wcll.
Maria da Conceição Oliveira.
Angela Maria, filha do sr.
Ann Sothern interpreta "'Time
Agaln", de' grande Manuel Machado e sra. Olga Maand Time
chado.
melodias
beleza, . e ha outras
amáveis nesse' deslumbrante «es- NASCIMENTOS ...
petaculo em Tecnicolor, que os 3
Nasceram nesta cidade:
clnes Metro . darão, deftnilivaO menino Lauro, filho do
mente, dia 28 do corrente.

"ROI_ANCE

Uma das. mais festivas sequencias de "Romance Carioca" nos
proporcionará o prazer de -ver
côm
Carmen Miranda de volta
Interpretando
o Bando da Lua,
"Ca-room-pa-pa",
agítadamente
"Balão",
que é unia estillzação do
Teixeira •' Luiz
dé • Humberto
Gonzaga.- -......¦•

é que Silvia, numa carta desesperada, pergunta o que ela
Quando o dia acaba de M_ÂNIÂ ESCREVE:
Silvia,
clarear
acorda,
da
pode fazer.
pula
•v \
\. ¦••.•i«?_f*» I
Duas soluções são possíveis, cara. Silvia, para os seus
cama e começa o vai e vem'
males
pois ao que me parece eles são dois. Um mais sério
casa.
Faz
café,
arruma
pela
que o outro. Um servindo de pretexto para outro.
a sala, a cozinha, toma banho.
w.V^vW_R_
4 Deixe-me confessar por você, uma coisa. Falarei como
Enquanto isso o marido dorme.
"Náo me Imse estivesse lendo as entrelinhas da sua carta.
Silvia, então, de
propósito
abre a Janela do quarto para
porto que o meu marido durma o dia Inteiro, mas náo posso
suportar que éle sonhe —alto, ainda por cima — com aquela
entrar, o, barulho da rua e o
de mulheres, que eu nio conheço, nem uma vez secoleção
há.
marido
sol
O
conquando
->y*S__s$_K.
tlnua roncando, de boca aberquer diga o meu nome entre aqueles outros horrorosos?
. E' isto, sem rodeios e receios, o que você, realmente, quis
ta, perdido na escuridão do
me dizer. Pois bem, Silvia, eu acho que voei i a unlca causono.-Indiferente a pobre Sil'-''•*;^"- »\Kv I
sadora dos seus próprios sofrimentos. Voei que nio i pslvia. .Lá pelas 10 horas, ela,
_S*__S 5_r&l
canalista ficou sabendo da existência da eoleçio de mulheres
nervosa e impaciente, avança
do seu marido por Indiscreção, por abusar das circunstancias,
em direção â cama e sacode
faltando a consideração devida a uma pessoa que está ino dormlnhoco. Ele acorda asconsciente. Se você respeitasse o seu .marido nio se poria a
sustado, sem saber o que está
escutar o que êle diz. quando dorme.
acontecendo. Silvia mais que
depressa, diz: "Toma o caféCom cetreza você é das que nio abrem as cartas mas que
zinho, meu amor, que eu fiz
para você ?" O marido fica desarmado, dá bom dia, uns Dei- chegam para os maridos para ver quem escreve. Ora, quem
jinhos, agradece o café quentlnho e fica melo sentado, meio tem estes maus hábitos se arrisca a muitos sofrimentos. Por
deitado esperando que Silvia se afaste. Assim que ela vira isso eu lhe aconselho, assim que o marldlnho entrar em cone se entrega, tato com o harem (que eu desejo exista apenas no subas costas, éle se aninha debaixo das cobertas
'.
consciente) você saia de perto. Vi ouvir rádio ou lêr o DIAde estômago aquecido, às tramas de Morfeu
Quando êle voltar i realidade encontrará
Então Silvia perde a cabeça, porque no sono da manhã RIO CARIOCA.
o marido tem uns sonhos exquisitos, agitados que devem girar uma Silvia em carne e osso de olhos brilhantes e claros.e,
em torno de um harem, pois o coitado, na sua inconsclência fatalmente, transferirá para ela as delicias do harem que
chama ora por Francisca, ora por Gertrudes, Manoela, El- êle só gozou em espírito. Garante-lhe que esta i a melhor
vira, etc, até que Silvia louca de raiva, ao Invés de Jogar atitude, porque o seu marido deve ter estes sonhos, há muito
uma panela dágua fria na cara do traidor, se veste e vai tempo, o é perigoso acordá-lo de repente.
Agora, se algum dia você precisar acordá-lo, cedo, então
chorar as mágoas na beira da praia. Volta para casa de olhos
lhe pergunta: diga docemente no ouvido dele: "Meu amor, sua Francisca
de
vermelhos
e
encontra
o
marido
pé,
que
já
conjunio da pintura com os seus "O
"Não, foi um cisco ou a Gertrude ou a Manuela, está aqui perto de você", ao
r. «tido* * chapéus.
que houve, meu bem, você chorou ?".
ESlCo.ha o s*u pó dr arroz rom que caiu nos olhos", responde sem coragem de brigar e re- Invés de acordá-lo com o cheiro do café.
cuidado «• procure um tom mais
Este vê que não é verdade, que em vez da Francisca
r qus o marido acorda tarde.
claro e li_eirar__ntt raaif escuro ciam. -n-ir.,
A
do que a sua pele.
que nio durmo muito • que não sonho com moças está a Silvia, flea decepcionado, t não dorme mais.
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-moções como você jamais ex*
fcpimentou. História humana e' I
dpQfnáticd que enternece ate.
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TEATRO DE BOLSO — "A gar*
çoniere de meu
marido",
de
Silveira Sampaio, com
os "Cl*
neastas".
COPACABANA - "Os filhos de
Eduardo", de
Sauvajon", com
Mme. Morineau e "Os artistas
unidos".
FOLLIES — "Botas • bombachás", de C. A. Lopes, com Elvira Paga.
SEBRADOR — "Maria-João", de
Paulo de Magalhães, com "Eva e
seus artistas".
REGINA — "As arvores morrem de pé", de Alexandre Casona, com Rodolfo Mayer e Con*
chita de Morais.
CARLOS GOMES — "M3o boba", revista de Chlanca de Garcia. hoje, ás 20 e 22 horas.
GLORIA — "Filomcna, qual é o
meu?", com Jayme Costa.
JOÃO CAETANO - "A
tiva", com Gilda de Abreupata*
Vicente Celestino.

ANTHONY QUINN
KATHERINè

Hand" *. a 1ilít6f
ria dá'uma da* mala célebres
• internacionais de
quadrilhas
extorsloniatas. Com origem na
Slcllla, em Nápoles e outras
cidades d» península, o grupe
¦ se constituiu em uma ampla e
sociedade
Interna."
" poderosa
cional;. fazendo Infiltrar not
países onde as colônia* Ita*
':"' I lanas eram ma lt desenvolvida* teu* agentes maia marca"^k
dos pela policia do país.
Mia-,Negra" é precisamente a
parte da história da famlgêrada sociedade que transpor*
re no bairro Italiano de Manhattan
'
(N.'".-Vi) *iíãè, V.ai|
tura da, passagem, do «écjito,
r''.
.
o grupo. Impunha- pelo' terror
a cada um dei miseráveis emigrantes um tributo abusivo,
'"'¦'¦. '''
'¦¦
¦¦'¦'¦
•ob pretext. dá; "proteçjlo".j .'"
l''.' "Q
\':
Com a dlréçâo de'"Bláck Harid" Riehard Thorpe, qúè
desde -1939 vinha realizando apenas musicai* de baixa catefloria ou películas medlocremente folhetinescas come o' ré*
cente "Malaya"; volta aos dias em que dirigiu os correto*
"Night Must Fali"
"The Earl'of
(A Noite Tudo Encobre) e
Chicago" (O Conde dé Çhicago)f Em '(Black Hand'^,níot:h .
a super-valorização do idilio que 6 tão comum á produção comarcial' de Hollywood, especialmente da Metro. A hlatóMá
de amor que aparece no filme é inserida d* maneira natural e aceitável, náo se descuidando Thorpe em momento
algum do tema fundamental que exigiu dele a manutenção
de uma atmosfera lenta e sombria para que *e caracterizasse
bem o temor das pessoas pelo "gangster" há cinqüenta ano*
atrás, quando os métodos da policia eram Insuficiente* para
protege-Ia* daa ameaças. Sob dois aspecto* Thorpe exerceu
Vigilância para atingir esse clima, psicologicamente Indltpen•ável: primeiro povoando o* "*eta" (o filme foi todo rodado em
estúdio, poi* tratava-se de se reconstituir" o ambiente de
um bairro Italiano há meio aéculo) de tipos característico»
"decora" e arquitetura objetivamente adequado*
i épocjx
segundo obtendo do excelente llumlnador qu* é Paul Vogel
um vigoroso contraste fotográfico, o qu* Inclina o espectador,
atravi* da percepção visual, a aceitar a Indeterminado, o
difícil e o soturno em que os protagonista* ae movem.
A reconatituição do* ambientei, a caracterização do* perlonagen» e principalmente o estudo da* origens do "gangster" são multo bem efetuados. Veja-se, por exemplo, o re*
trato da submissão, da pobreza do emigrante, que ao chegar no
"nova Itália", ou a
país novo tinha esperanças de fundar a
elegância de mau gosto peculiar ao "gangster" em qualquer
época, o banheiro em que *e lavava ou a tranqüila e cruel
frieza do matador, ao «olfejar o* numero* enquanto aguardava
a explosão da dinamite. Ou, ainda, as cena* da perseguição
de J. Carrol Naish pelas vielas escuras de Nápoles ou o pá*
nlco provocado pela explosão de depósito de dinamites, loca*
lizado no antro dos facínoras, seguida da seqüência muito bem
desenvolvida da perseguição de um dos assassino* pelo Jovem
Johnny Columbo (Gene Kelly).
Thorpe já nos Inspirava suspeita*, pelos «eu* fracassos
anteriores a este filme. Quando assistimos, apôs a econômica
aequêncla que culmina com o assassinato de pai de Columbo,
a cena do desembarque do jovem, Já adulto, fomos In.
cllnados a pensar que o filme todo Iria ae resumir numa
vulgar história de "vendetta", caindo no tratamento folhetínesco tão do agrado da Metro. Porém, a história ae desenvolve pelo caminho mal* ¦«rio e o dançarino Gene Kelly
revela-se estupendamente adaptado ao papel de um moço
Italiano. E' um dos raros galãs que conseguem se aentar do
cafagestlsmo arrogante de Hollywood, atingindo uma pérfòrmance absolutamente espontânea (veja-se a cena da explosão,
enquanto Kelly aguarda, aterrado, o estampido) sem ostentar
a fatuldade Incômoda do* "sobonetóe*" de Culver City.
Bem adaptada a hlatórla de Leo Towmend através do ce.
nárlo escrito por Luther Davi*. E multo apropriado* o* mo-;
tlvo* da partitura Incldental de Alberto Colombo.

CARTAZ DO DIA

I#C»

*..

m\f///mmWm9^^U^^MlP^9m

\m\

a\ mwÁ'/AeT9wfiJw*^mW&nM fWÊ

amanha- PiiãizBaaiÊkniSgSGHii'^^^
\ à^m^^ZZ^r^^ ~^.W I W a 1 I WW/ 1H11I111

"*gÊ

k^mm^^y^f' v) í rr, SBSMRIMtal
•w7v7/P^onü!)ii(í)h ksí^Ií¥JIIbJOiS^|
m.

—

*/.///«
¦ m
>/
**voo ^
I
\TV*V
| • m\
,
L^fLmAm^LMAimL^LmímaàmSMMmmSm *FTPWI1fmmmmmjmmmm^*-m*C\m)»Xfm\.'K^.\ SmWmS

; -

Hrtáf

PI

|i

|

H

•-¦

¦

'.'k:''''",:''';:•'.'' ¦.'¦

DlMÕ CTSÕCÃk
5P DLU|Z

.'..-.

'"¦¦•

f'j

í]

B

8

W Mm

•"¦iirr

i"Tn

^^3r>í

11

[j

íj

H

mTmi

n»»,...», mu> aa .me...„„
fijfrx 5wr '..iY»l
"""'**'""> - '••"' 4H0l ifff
I I V>J\ " .

l^-

&t7• f il,t*Ttf< íiew

FOLLIES — Segunda-feira
—
"Liberdade de amor",
de Valtei
Sequeira.
REGINA — A's segundas-feiras
"As mSos de Euridicc", de
Pedro Bloeh, com Rodolfo Mayer
tambem is terças-feiras, em
'
vesperal, às 17 horas.
RIVAL — "A camisola do an*
jo", de Pedro Bloch, com AI*
mée.
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• Sim! Basta a senhora procurar a Loja
Singcr maia próxima de sua residência e
escolher! Entre a imensa variedade de
artigos e materiais de costura, está aquilo
que lhe agrada..". a preços acessíveis a .t&
das as bolsas.

Panos riscados • os mais belos e variados desenhos,
em tecido de excelente qualidade e para os mais diversos fins.
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Preços desde Cr$ 14/00
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limos que comouiaiu admlràvelmente com os seus
vestidos. Bom gosto •
grande variedade.
Preços desde Cr$ 15/00

I
Escolha também uma Sin.
ger Elétrica-Portátil. Costura para frente e para trás.
Permite resolver todos os
problemas de costura para
a família.
Preço Cr$ 3.720/00
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ALVORADA — "Era uma vez
dois valentes",
com
o Gordo e
i N o i a
MA
S I W I N
CHI
N
"Bagdad",
—
ODEON
com
Maureen 0'Hara — 2 — 3,40 —
— O nem» garante • pradnto I
5,20 — 7 — 8.40 e 10.20 horas.
RIAN — "Fiiria cigana",
com
"Horizonte em chaVlvcca Llndforos. 2 — 4 — 6 — 8 ma tremia", com Ana Magnanl,
GRAJAU' —
- '
REX — "Resgate de sangue", 2 — 4 — 8 — 8 e 10 horaa.
mas".
com Jean Simmons. 2 — 4 — 6 —
CENTRO
E BAIRROS!
GUANABARA — "Feras que fo" '
8 e 10 horas.
ram homens". .
"Furla
PALÁCIO — "Adão
AATERICA —
cigana".
HADDOCK-LOBO — "Cada vte
ela",
com Jean Simmons. 2 — 4 — 6 —
AMERICANO — (Fechado pada. seu destino".
"Resgate
—
8 e 10 horas.
ra reforma).
IPANEMA.
de
PRESIDENTE — "Ante ele to.' .
APOLO — (Fechado para
sangue".
.
re"Pescadores
da Roma tremia",
forma).
ÍRIS —
dos' ma>
com Anna
Maenanl. 2 — 4 — 6 — 8 e 10 hoAVENIDA — "Ad3o e ela".
res do sul".
•
BANDEIRA — "Beljou-me um
IDEAL — "Resgata de
OLINDA — "Cada vida.
san.
seu
destino",
4
com Claudette Colbert. bandida".
gue"
"O
"Anjo
—
2 — * — 6 — 8el0 horas.
—
JOVIAL
lutador" e ro
CATUMBI
das ruas"
tambor de Bruch".
CARIOCA — "Resgate de san- e "Tres rapazes destemidos".
"Corpo e alma" •
—
"Patuscada".
LAPA
gue", com John Garfíeld. 2 — 4
—
CENTENÁRIO
"Mineiros contrabandistas".
6 — 8 e 10 horas.
CAVALCANTI — (Fechado para
IMPÉRIO — "Pecado de Nina", reforma).
MADUREIRA — "Pecado
de
2 — 4 — 6 — 8el0
horas.
COLONIAL — "Cada vida. seu Nina".
CAPITÓLIO — Sessões passa* destino".
MASCOTE — "Cada vida, teu
tempo, a partir das 10 hora».
ELDORADO — "O ideal de uma destino".
PATHE' — "Vitimas do
destl- vida".
MODERNO — "Comédia da vino",
com Suzane Cloutler. 2 —
EDISON — "Beijou-me um ban- da". .
—
—
4
6
8 e 10 horas.
MARACANÃ — "Fúria cigana".
dido".
RITZ — "Cada vida. seu de»*
MODELO — "O crime não comESTACIO DE SA' — "Tosca
e
tino",
com Claudette
Colbert. "Almas abandonadas".
pensa".
"Paixão
2— 4— 6— 8 e 10
horas.
MEIER — "Sem
FLORESTA —
e sansombra
de
STAR — "Cada vida,
suspeita" e "Carteiro na neve".
seu des* gue" e um filme em serie.
tino",
com Claudette Colbert. •*
— "Pecado de Nl*
— "Resgate
MONTE
FLORIANO
CASTELO
í - 6 - 8 e 10 horas.
de sangue".
na".
CINEAC TRIANON — Sessõet
MEM DE SA' — "Fúria cigaFLUMINENSE — "CançSo proCineac,
a partir
das
10 ho* metida".
ras.
NACIONAL — "Escrava
GUARANI — "Princesa da seiIsauRIVOLI — "Ante ele toda
Ro- va" e "Luva justiceira".
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ESTREMAS:

FENIX — "Caminhantes sem
lua", de Sarah e José César Borba.
COPACABANA — "Catarina Ua
Russia", com "Os Artistas Uni*
dos".
RECREIO — Proxlm* estréia da
Companhia de Valter Pinto.
CINEMAS
ESTRÉIAS)
S. LUIZ — "Resgate de
sangue", com John Garfleld, 2 — 4
6 — 8 e 10 horas.
METRO PASSEIO — "A mio
nejra", com Gene Kelly. Meiobert. 2 — 4 — 6 — 8 e 10 horas.
PLAZA — "Cada vida, seu deslino". com Claudette • Colbert, 2
t-6-8 e 10 horas.
ASTORIA — "Cada vida. seu
destino", com Claudette Colbert.
2 — 4 — 6 — 8el0 horas.
METRO
COPACABANA — "A
m3o negra", com Gene Kclíy, !i
-4-6-8 e 10 horas.
METRO TIJUCA — "A mSo negra", coiri Gene KJelly. 2 — 4 —
6 — 8 e 10 horas.
VITORIA — "Fúria
cigana",
com Viveca Lindfords. 2 — 4 —
—
8 e 10 horas.
(i
PARISIENSE — "Cada
vida.
seu destino", com. Claudette Col*
bert. 2 — 4 — 6 — Belil hoVi
ras.
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NATAL — "Narciso negro".
ORIENTE — "Condessa de Monte de Cristo".
PARAÍSO — "Lago azul".
PARA TODOS — "Sua ultima
aventura".
PIEDADE — "A (ribu perdida".
PRIMOR — "Cada vida,
seu
destino".
PENHA — "Baixeza".
POLITEAMA — "Anjo ou
demonio".
"Malala".
—
PIRAJA'
QUINTINO — "Mais forte que
o amor".
RAMOS — "Escrava do ódio".
RIO BRANCO — "Últimos dias
de Pompéia" e "Forasteiro de
Santa Fé".
ROSÁRIO — "Céu amarelo".
ROXI — "AdSo e ela".
^RIDAN — "Mãe" e "Luta do ouro negro".
SANTA CECÍLIA — "Atlantida".
S. CRISTÓVÃO — "O jardim
encantado".
S. JOSE' — "Tânia".
TIJUCA — "Lagrimas tardias".
TODOS OS SANTOS — "Desencanto e "Um homem irresistiver.
TRINDADE — "Rio Vermelho"
e "Legião sinistra".
VELO — "O .jardim
encantado".
VILA ISABEL — "Feras que íoram homens".
NITERÓI
ÉDEN — "O crime não compensa".
IMPERIAL — "Comedia da vida".
ODEON — "Ressate de sangue".
PAIACE — -A' sombra
da
outra".
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Intimou o general'. Mae^.-, Aithlfe
com unlitag da-^Ce»
aos soldados,
réia;.-.•»' . ¦'rfriderein __.e-,,.oji
* ' ;,morV
"
' *" '
*
.-• .."- '
rCr"'!V"
Nío cru.ario o paralelo"
N&v téitclonãm • por enqüapto': o*
norte_-_meríca_p*..; cruzarem'',o
.port»?
paralelo.38. segundo¦..um.
voe. militar dós ¦ Estados Unidos,
M«ni.fl«m ¦ :MaeArthur. :r

p»

Rearmamenfo do Japão

^V>_2_^l

^1
___B^_hI
___________&

O i éx-seèret*riõ: .'da- Defesa «tós
Estado, tinidas çnvioü uma men«agem ao . general Mac Arthur
afirmando» que"-a esperança de
uma paz duradoura prosperou sen•ivelmente com. a ação' " dosJ norte*-.'_.* '.--,
americano*, na Coréia.
O- desembarque «ni Inchon

I

O almífante' Slierman «>.. genei
baral Çolllní. revelaram que
vlamv pessoalmente? confereneiado
cem o general Mac Arthur-sobre
i> desembarque em Inchon,. .em'
ele- concordando unanimemente..
Sabotagem noi Eitadet

K9

^B

^H

^_h
H

I

H|

h»Mx^_»I$>s?I

^B

Unido»

CLÁUSULAS

Loi anti-eomunltta

O embaixador do» Estados Unidos ha Itália Jantes Dunn.. decia rou que-seu pais. nV> esquecerá os povo» livres da Europa, embora esteja.ele próprio mal armado psrá a sua defesa. •

IjP^i^^ÉI

"Almi'
Ú capitão, oficiais e aspirantes do navio-escola
rante'Saldanha" estiveram presentes.a uxná reunião
qüe^ihesYfòi oferecida pela embaixador brasileiro'em
Epndyèê^Na fóto,ó comandante'Osvaldo de Alvarenga
G%úd\ó,.com:ò. embaixador brasileiro sr-:JC J.-.Móniz
•rsl 'de/Aragão. (Foto BNS-DC; via.aérea);

Poderosas forças policiais Suarnecem as docSs de-e AHtüerpla ensoldados desquanto estivadores, ' caminhões
«
carreiam taiiques,
normilitares
outros equipamentos
¦
¦
.
'
te-americano»,
Trigo da URSS psra a Itali»
Comprou a Italií 200 mil.toneladas de trigo i URSS, -nos-termos do acordo comerciai h» qol»
aijos assinado entre o* dois paiServiços r»lloló»4*-.om Moscou
O embaixador norte-amerlcann
em oMscou, AUan C. Kirk, dirigiu-se • ao governo russo solicit?ndo permissão pari nue um minlstro protestante preste «erviços
religiosos aos norte-americanos ali
residente*.
Perdida»

B^^^H|§^^i^liS_SSI5_íí^H»^? Eyg
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^í^sli__a________M

¦

Equipamentopara .a Holanda ..
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«• esperança»

ABSTENÇÃO DA LIGA
CORÉIA
pABE N. NA
U. Tomem Providencias Contra

!i|té'Qué as
vC Israel — Aprovação, Porém, da Resolução
;;^do Conselho de Segurança
—'Oa/séte Eetadot
ÇAÍRO, 16 (Waltér Collins, da U. P.)
"politica
de
que eonttltuem a Liga Árabe conservarão sua
nlo interferência no tocante à ação da ONU na Coréia, até
"por
motivo as
que a ONU tome providências contra Israel
agressões no Oriente Médio. A decisão da Liga Árabe dè
"abster-se" de
participar da luta na Coréia foi tomada na
'organização,
no mês passado, em Alexandria, •
sessão dessa
.'.
Constituiu uma vitória para o Egito.
'
"ABSTENÇÃO E NEUTRALIDADE" ,
í-j

Tuncionarios da Igreja Católica
ent Budápest, abandonaram a esO' dr.' Mohammed Saiam ei»
perança de ver novamente com viSa o cardial Mindszenty da Hun- Dln B.ey, ministro dp Exterior
T»rr»meta n» Itália

Um tremor" de terra rachou »«
varias casas da cldaparedes.de
¦ "
rie de Modná,- na Itali». nSo
porem.
se registrando- vitimas,
'•

Repreientaçlo
pio.no

do Ja-.

Braill

Unido»
Autórisaram o» Estados
' agencia»
n «tabelecimento de
"quase consulares" do..J»p4p no
«•xterlor. inclusive no: Rio e em
,
SSo Paulo.
63 vitima» do vuleS»
A Cru» Vermelha Tilipina sepultou Si das «3 vitimas da erupçio
do vUlcSo Hibok, a qual prossegue violentamente.
Gr»v». portuária-¦¦

tralia. em conseqüência da gré.
ve de portuários.

COMUNISTAS
FOMENTANDO
A GREVE
Nas Ilhas Britânicas
Visando Paralisar o
Rearmamento

ft
|:'"

LONDRES, 16 (U.P.) — O
sr. Arthur Deakln, um dot. hderes do Congresso dos Sindleatot da Grã-Bretanha, pediu
ao governo trabalhista que coloque fora da lei o partido comunista, antes que as greves
agitem a nação.
GRANDE FORÇA

Deakin. é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em
Transporte, constituído de....
1.300.000 membros, sendo assim o maior sindicato do mundo. Fer este apelo, nó momento em que o governo ameaça
prender os agentes comunistas
que estão fomentando . inquietação no pais. . .
CONSPIRAÇÃO .
Disse, então "deverá ser tomada uma ação legislativa para
fechar o partido comunista. O
partido comunista não é um
partido político no sentido .em
que o povo britânico entende
por politica. ____, uma conspiração
contra ó pais e o povo britamco".

PARALISAR O REARMAMENTO

¦et. -

r

SEM; RECEAR UM LITÍGIO COM A
UNÍAO SOyEÉTIGA, TRUMAN^ ORDENA
ÂÓDEPARTAMENTODE ESTADO QÜE
COMECE A EFETUAR NÉdOCIÃÇÇÈS
WASHINGTON, 16 {De James E.Roper, da U. :P.)\—
Uma.fonte autorizada, revelou que os Estado» Unido» intlttirio
em que ae chegue a um acordo, o quanto antes, tôbre o tratado- de paz com o Japão, que permita ene pai» rearmar-te
»
como deteje.

O Bureau Federal, de Inventlfações está investigando a infor_."<*.
mac .o de q. e - o Partido
munista _ havia ordenado a des.radio,
de
truiçSo de estaçde?'
e- governos
serviços
publico»
estadualê municipais do Estado
do Colorado.
A Co/nlssío- do, Congresso nor1e?àmerie_ no, que está. debatendo
de lei que regula as
um projeto -anti-comunistas,.
adiou
atividades
a proidmá segunaté
or debates
'•'"-''_
ãa-feira, i
: Armas para a Europa

ATRAVÉS UM TRATADOR
DE PAZ GENEROSÒü SENADO

LONDRES — 15 — (INS) —
A imprensa matutina diz que
milhares de agitadores comunis.tas dirigidos por um "comitê
secreto de oito membros" cons:
tituem a medula de uma conspiração comunista para paralisar as industrias inglesas, retardar o progresso do rearmamento e deter o envio de material bélico dos Estados Unidos
e Grã-Bretanha para o Extremo -Oriente.
Tnforma-se que »¦ Scotland
Yard recebeu ordens de. vigiar
. as reuniões dos grevistas comunistas a se realizarem amanhã.

do Çgito houve
por bem subli:
a "abstenção" não signh'ar que
"neutralidade".
Disse o
nitica
ministro
que o Egito e os óu'estados
apoiavam a resotròs'
iuçãò do Conselho de Segurau"agre»ça,: que. qualificou de
sSf>" a.invasão da Coréia do Sul.
pe)iòs norte-coreanos, más, por
outro, lado, disse que seu- politolde vista é qué.a Liga-Árabe
riào:pode apoiar/ ativamente a
ONIT, porque a ONU nàò impediu qüe Israel empreendesse
aç5es àgressivns contra os arabes dá Palestina. O Egito, foi
mjJlsi longe- ainda. Muitos dos
mais prestigiosos porta-vozes e
escritores- egípcios declararam
qúè fl fato de continuar aajuda-norte-americana a.Israel, rte

'".•',.

'—.

GENEROSAS

' A aludida fonte disse
que os
mais altos funcionários norteamericanos acreditam que se
forem inscritas cláusulas generosas no tratado de paz, os japoneses manter-se-ão fora da
orbita comunista e serão aliados espontâneos do mundo livre'. O presidente-Truman or-'
denou ao Departamento de Estado que .comece a efetuar ne-.
gociações sobre o tratado, apesar de estar certo de que isso
provocará litígio com a Rússia.
De acordo com as propostas dos
Estados Unidos, apoiadas por
lideres militares e parlamentares, as forças armadas .norte. americanas continuariam' no
- Japão,- depois de ser assinado ó
tratado, irias como forças "pro'.teto.
as" e não. como' tropas de
'ocupação.
Okiriawa e outras
ilhas do arquipélago- Ryukyu.
que foram do Japão,: passariam
' sob
para- os Estados Unidos,
fideicomisso' estratégico çoncedido pelas Nações Unidas, o que
significaria" praticamente a sua
anexação.
\
. A. ONU DECIDIRA' O
DESTINO DE FORMOSA
¦ • .Entretanto b destino de Formosa é problema qüe Truman
deseja que as Nações Unidas
'decidam.
John Toster, Dulles,
conselheiro do secretario
de_=
Estado Dean Acheson para as-

NO

TRATADO

,

suntos do Extremo- Oriente,
realizará conversações preliminares com os representantes das
12 nações, que lutaram ao lado
dos Estados Unidos contra o
Japão' na ultima guerra... A
Rússia é uma das 12 "potene ela será
cias interessadas"
consultada, mas se insistir em
os Estados
que somente ela,
Unidos, Grã-Bretanha ,e ayChina comunista deverão ditar os
termos do tratado, os. fuhcionarios norte-americanos contia parnuarão suas gestões sem
'¦
ticipação de Moscou. E' possií
vel que surja uma oposição.' ao
tratado por-parte da Austrália.
Nova' Zelândia .e Filipinas, paisesiessès.^queítêta receios muito arraigados quanto ao milita, rismo japonês"."
ACHESON E MAC-ARTHUR
DE ACORDO
'
\ Truman' anunciou, quinta-íèira, numa;roda dé jornalistas
qué havia, dado instruções'.' ao
Departamento de Estado , no
sentido de que iniciasse cónversações êm separado com-outrás potências interessadas com
"o
o fim: de firmar,- em br.evév'dás
tratadq de paz. qüe é uma
questões • relacionadas corri.-.»a
politica norteramericana no Extremo Oriente, na qual Acheson.
e o general Mac Arthur estão
inteiramente de acordo.

PERIGO

DO

,'.?0

PRESTIGIO

DA

LIGA"

.'Pelo.que toca à própria Liga, séria errôneo julgar quo seu
prestigio se esteja dissipando.
Em .'principios deste ano, o rei
Ãbàullah da Jordânia, desafiou
<_ prestigio da. Liga, quando _rfcòrfíoroü râ Palestina Orientrl
reino: O Egito, a Araáo -seu
'Saudita,
bia
a Siria e o Libano
votaram pela expulsão da Jordania. mas a moção - foi «abandonada. em vista da abstenção
do Iraque é do Yemcn. Na Ltca
Arabè. nenhuma moção pode
ser aprovada sem absoluta unahimidade.
Na reunião do mês pass&do
do Comitê Político da Liga. a
Jordânia se fez representar e
votou ao lado dos seis ouircs
membros, «o que toca ao tônico
coreano e outros. Entretanto, a
Jordânia continua como o único pais árabe a recusar-se a assinar o pacto de segurança canárabe. A. debilidade da Liga.
segundo observadores árabe.,
não decorre tanto da ausência
de liderança, mas da diver ,ê_cia de interesses entre os estados membros.

MARSHALL
Co mo Secretário da
. Defesa, Embora Sem
.Unanimidade
— A% :—
WASHINGTON
(INS) .--: No Senado,.» republlcano» • 38 democratas votaram
a favor do projeto de lei qüe
permite a Marshall aceitar e
cargo de Secretário da Defetá: dot EE.UU.
CAMINHO ABERTO

WASHINGTON. 16 (UP.) —
Foi aberto o caminho para que'
o i general ¦ George Marshall seja o secretário da Defesa, mas
este obteve menos dq que um'
voto de confiança do Congresso.
NA

PRÓXIMA

SEMANA

A nomeação de Marshall, como substituto de Louis Johnson,
obterá a confirmação oficial do
Senado, em princípios da.semana' próxima. Entretanto, a ,h.omeaçSo de Truman não conse-'
guiu obtero apoio unânime dos
dois'partidos ho Congresso.- •

«•L:

¦¦Rv ü**

InbtíBfl
\W:WmmJ^mmmM

HI

K1H
BIaiiw
ww

_________________

HéMÜM
_^^»^<tió^«i»^SH
HPw*.
l^ii*^"1^^^
_^W^_HIR*Sn

^vf_H

WÊÊmmàámWÍW^MMwimm^^
l^^l

BHÜriUlík^.^

. &¦'

^1

~'^W&ÇmmM
.

':'.-,^mmmmWr%

LAKE SUCCESS ~r- Jacob Malik, à esquerda, delegado russo, com a mão erguida vetando a proposta americana para quc «ma comissão de investigações do
ONU se dirigisse :à China comunista a fim de apurar as acusações dos. comunis.tas cliine$es de qtte aviões americanos teriam violado o território chinês.
.,;';'.•:
"
(Fato 1NP-DC, via aérea)

PLANO REVOLUCIONÁRIO DOS EE.
UU. VISANDO A DEFESA DA EUROPA
Apresentado ao Conselho do Pacto do?
Atlântico Norte — Re un idos os Doze
Chanceleres Em Nova York
NOVA YORK, 16 (De Rlchard Wltkin. da U. P.) — O
secretário de Estado, »K" Dean Acheton, pediu ao Conselho do
Pacto do Atlântico Norte, integrado
pelos chanceleres de 12
paltes, que aprove o revolucionário plano, "unitário"
norteamericano para criar uma poderosa força combinada
para a
defesa da Europa", Incluindo
no dito plano a Alemanha Oci" "
.
dental.
,

CONTINGENTES ARMADOS
O sr. Acheson' pediu ainda serva alguma mas indicou
que
f
que as . Nações ...do Pacto do não se tratava de úni ultimaAtlântico designem os contin- tum. O. detalhes do
norplano
gentes armados nacionais que te-americano foram redigidos à
deverão integrar- a força intér- noite passada e uma cópia do
nacional para defender a Eu- programa foi distribuída aos
ropa Ocidental contra a ameaça chanceleres
do Canadá e das
comunista de agressão.
dez Nações da Europa OcidenO PLANO
tal. membros do Pacto do AtlanO plano exige" que as forças tico. Espera-se que os minlsarmadasinternacionais - do tros do Exterior desses países
Atlântico, que seriam equipa- consultem imediatamente seus
das com a maior brevidade pos- respectivos governos a respeito
sivel. contem com- um. só co- do plano dos EE.UU.
mandante supremo. DJsse o sr.
O sr. Acheson assinalou que
Acheson que não vê outra ai- o plano em questão
constitui
ternativa se não utilizar tropas completa revolução na
politica
da Alemanha Ocidental na for- dos Estados Unidos.
Afirmou i
ça defensiva Combinada da Eu- que após ser adotado o comproropa Ocidental.
misso
o pre.idente
Truman
APROVAÇÃO IMEDIATA
porá cm efetividade sua proFontes autorizadas Sedara- messa de aumentar substancialram que o sr. Acheson apresen- mente as forças militares na
tou o plano aos conferencistas Europa Ocidental para cooperar
para que o aprovassem sem re- com os países dessa região.
'

CoMPfiAfí POR MENOS é'HüMANOf

do International
LAKE SUCCESS, 16 (Por Pierre Huss,
hoje raplds.
Newt SersMce) — Oi Ettadot Unldot atuaram
ataque ver.
mente para prevenlr-t» contra qualquer possivel
em Inchon,
bal tovlitleo.em. relação com oa desembarquei
dia
a
do
òrdém
questão d*
na
lugar
colocando em primeiro
se rea.
Coréia, para a teaaão .do Conselho de Segurança, que
lixará

«egunda-felra.

,A açio/norte-amerieanaaervé tambem
finldamente o problema da Formosa. ^

adiar

Inde.

ADIAMENTO

A leitura de um novo relatorio do general Mac Arthur sobre a situação na Coréia será
mais uni motivo para o adiamento da questão de Formosa.
Neste, relatório deverão vir
contidas observações dt peritos
militares de que .as armas e outros equipamentos dos norte-coreanos são. dé origem russa e
fabricação recente. . ¦
ATOS DESESPERADOS
Esperam os observadores que
Malik negará o,s fatos e contraatacará dizendo que- os desembarques.em Inchon constituem
uma "nova agressão" por parte
dos Estados Unidos e outras
forças das Nações Unidas.

Em Face do Problema do Rearmamento da
Alemanha Ocidental — Considerações do
4T Chanceler Be^in

VONTADE

Existe em'Londres a crença
de que a .Inglaterra, em: vista
da continua insistência dos Estados Unidos,'má'
poderia concordar,
rvontqdí,
com
èmbora-de
'previse.a
íima fohniilà qué-!
Alemanha naparticipação da"mais
tarde".
queles planos
OPOSIÇÃO.
Espera-se que a Inglaterra
continue firme em- sua posição
. inclusão imediata da República Federal da Alemanha Ocino plano geral de defesa
dental
'
da Europa com - a participação,
sob'um comando único, de divisões e oficiais alemães. Também a Inglaterra, não está disposta' a aceitar o.reinicio da produção de armamentos pela Alemanha apesar da urgente necessidade.de material bélico por
parte das potências ocidentais. -•
:- APENAS NISSO...
• Fontes autorizadas dizem que
a Inglaterra, com o apoio da
França, aduzirá- que .a coritribuição alemã para a defesa- da
Europa poderia consistir apenas
em fornecer matérias "material
primas,
"talvez'
aço e carvão é
não bélico, como, por exemplo,
acessórios. Nós meios bem iiu
formados de Londres diz-se que
a resistência ao rearmamento
alemão e à imediata- participação alemã, com' homens, a defesa
da Europa não se limita apenas
à Inglaterra e França mas também aos paises escandinavos.
Despachos'de Paris dizem que o
gabinete francês provàvelmenfe examine a questão na próxima 4a.' feira para decidir se
erivia ou não novas instruções

Nos meios das Nações Unida.'
se diz que a Rússia, por mõ»!
de prestigio e em face das derrotas sofridas pelos nerte-coreanos; poderia cometer algum »tf
desesperado.
PRESSÃO
Diz-se em Lake Succe?' nus
o vice-premier soviético Molotov, está pressionando o lider
comunista chinês, Mao Tsè
Tung, para que use suas trcipas
na Coréia, em apoio aos vermelhos.
Na previsão de qu etal pctÍRo
sé cristalize os delegados e íuncionarios das Nações Unidas ne
mantêm em estreito contato.

ao chanceler Robert Schuman,
ora em Nova York.
.CONSIDERAÇÕES
Os círculos londrinos autor!•
zados citam as seguintes conside rações que Bevin teria, em
Nóva Yoçk. para se
mente, em
opor à 'inclusão \ imediata da
Alemanha. Ocidental no ploco
dos paises
europeus ocidentais:
'—¦
1."
Nio: se pode desprezar
o sentimento da Europa Oci-dental com respeito à Alemãnha» 2.° — N$o hi bastante armamento.- disponível- para os
membros do Pacto do Atlânti-

co Norte e. assim, muile» menos
para divisões alemães. 3." — Aí
potências ocidentais do Continente temem que o rearmamento alemão possa realizar-se _<
expensas das entregas a eles dos
armamentos norte-americano?.
4.? — As suspeitas francesas dc
que uma vez que se aceite s
Alemanha Ocidental no plano
de defesa, a França poderia ficar relegada a uma posição srcundária. 5.° — A Alemanha
não deseja ter. atualmente, um
exército. 6.° — A participaçSn
alemã com homens, segundo os
1
atuais indícios, foi condicionada pelo governo federal de i ."':'«!'
Bonn a um preço que os aliados ocidentais pagarão em forma de concessões políticas e
econômicas- consideradas impo?sfveis até agora- 7.° — Uma fòrça policial alemã preencheria
mais adequadamente as necessidades da Alemanha, pois islã
seria uma questão interna alemã e não traria complicaçõe.*
interqacionais como. por exemde divisões mlpio, a formação
litares. '

COMPRARÃO OS EE. UU.
UM BILHÃO DE DÓLARES
De Café e Em 1950—Publicadas as Mais Completas Informações Jamais Reunidas Sóbre;Esse Produto
WASHINGTON, 16 (U.P.) — A subcomissão de Agrlcultura do Senado dos Estado* Unidos, que está estudando o*
preços do café,-publicou mais 400 páginas de depoimentos rdados diversos que, segundo ot técnicos, representam as mali
completas Informações .'sobre, a produção e o comercio mundlais, de café jamais reunidas. A subcomissão continuará seu*
estudos'depois que e Congresso entrar em férias, esperandose que o Interesse público na situação, do café se mantenha
•.*'''
ativo. -'
UM BILHÃO DE DÓLARES

Ao ritmo atua), -as importa- em 1Ü50, subirão a um biliis»
ções de café, pêlo EE. UU.. de dólares — ocupando esse
produto, sob esse ponto de vista. o primeiro lugar entre todas as mercadorias. Embora
algumas recomendações da suncomissão tenham desgostado
os países latinos-amcricanos
produtores, suscitando reações
diplomáticas, os entendidos nn
assunto são de parecer que o
estudo enciclopedido da siatusCão mundial do caíé será ne
grande valor para todos os pai*
ses produtores e consumidores.
Muitos dos dados apoiam os arfumentos latino-americanos.
Nos meios executivos do go*
'
vêrno. o fato de que cate «
wÈÈfrter tornado uma "espinhos»
ÉSÉPS"-*-',.:
questão de politica inlernacional terá oportuna incunbencia.
para a conservação de uma ali*
tude cautelosa e eqtii!aj'";''
relativamente a esse produt".
durante as transformações ecnnomicas que estão resultanan
agora do enorme programa «
defesa.
....
CLASSIFICAÇÃO DO CAF6
Segundo os dados conhecidos, no presente volume Q«
»*»_*.
depoimentos, o café se classi*
fica, entre os produtos oe es*
portação dos vários paises «•
tino-americanos. como se segue.
BRASIL — Em primeiro lu-o
gar. n café e, em segundo,
algodão.
.,
COLÔMBIA — Café cm pn*
*Ü3Su'-'&
segunoo.
cm
e
meiro
petróleo
VENEZUELA — Café em Sf
do petróleu.
depois
— Um tanque americano movendo-se na direção de um
ponto onde irá gundo.
SALVADOR — Café em PT1*
lugar»
forças coreanas num monte, tendo ao fundouma aldeia em poder dos meiro e arroz em segundo
GUATEMALA — Caf? em
comunistas. (Foto INP-DC, itip aérea)
primeiro lugar e bananas tm
se ..indo.
_
REP. DOMINICANA - 0 «•
fé está em terceiro lu?ar. "''
e do cacau. .
pois do açúcar
HAITI — Caíé em primeiro
e bananas em segundo.
NICARÁGUA — Cofc e»
primeiro e ouro cm segunoo
lugar.

Q TANQUE ATACA

j^mskv

CORÉIA
atacar as

para

CONCIWAÇãÕ ENTRE O DESEJO DOS
EE UUí E O TEMOR BRITÂNIGO

MA'

COMUNISMO

Nfto obstante essa atitude da
LTgá Árabe e do governo ;efiipelo. certos estadistas e che fos
militares árabes se mostram
conscientes do perigo que o cotitiunismo representa para ò Ori-'
ente Médio. Esses estadistas e
comandantes acham que seja
paradoxal que o Egito, que Hehá
galizou a Partido
'rião Comunista
esteja dispôstt^ito tftlnpq,
ío;a'ajud«U. outras nações-a combaterem o comunismo, noutras
partes do mundo.
Poucos tem a coragem para
exprimir esse ponto de vista
atterlatriente, mas o general
Fuad Sadek Pa. ha. comandante
dp" exército egípcio na Pale. Una.,constitui exceção. Em entreVista concedida ao prestigioso.semanário do Cairo "Al;MussàwafiiSádek.Pasha
propúgnoit
"jçonclusão
de. um pacto de
pela
defesa entre o-.Egito .e a Inglatérh». Poucos dias depois, o gc»nèj-al Ammed Aftiam -. Pasha. exministro da Defesa. apoiava a
leorla de Sadek Pasha. . ;

Numa Hábil Manobra' B(os Estados Unidos Em
Lake Success —- Colocada Em Primeiro
Lugar No Temário a Questão da Coréia

.LONDRES, 16 (De Karol, C. Thalér, da \i.P.)—O gablnete
britânico
busca uma-formula
de conciliação entre
as exigências norte-americanas («Inclusão da- Alemanha n.ot
preparativo! de defesa da Europa Ocidental) e seus próprios
temores a respeito do rearmamento alemão tio pouco tampo
após o fim da segunda guerra mundial.

O VETO DA URSS

de retirar suas tropas de Suez.
tmpossbilita o Egito de fazer
seja d que for para ajudar essas duas potências ocidentais
em sua .luta, no
'- Extremo Oriente."'.•'.•¦'_.
O

ADIADO NOVAMENTE O
DEBATE DE FORMOSA
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: Última Esperança : Que Se Encontre, Ferido, Em Alguma

¦

Entregando ao repórter os' negativos das. mais recentes fotografias de Roberto, a
srta. Betty Costa não conteve exclamações de desespero-

Durante todo o dia ds ontem, prosseas tentativas park localização do aluno
gulram
de ' pára-quedismo Roberto Fernandes da
Cesta, levado peio seu próprio'pára-quedas
em um atráglca descida sobre o mar, na Bala
de Guanabara. Do acidente demos o» principais detalhes em nossa ediçSo de ontem.' Da

De Nada Valeram as Desculpas Com Que Tentavam Explicar a Ausência do
Filho ao Seu Desembarque — "Não Pode -Ter Morrido", Exclama Betty Costa
A mfia do ai uno-para-quedista Roberto Fernandes .da*)
Costa devia chegar sexta-feira à noite ao Rio. Nesse mesmo
dia, Roberto fazia o seu último preparativo para .realizar.a
sua grande ambição: ser dado como pronto para realizar saltos reais, de bordo de um avião. Anunciara à família que dentro
de três dias seria um para-quedlsta. Orgulhava-se de tê-lo
conseguido com um periodo de instrução no qual fizera apenas
onze saltos da torre, o que lhe garantia uma excelente média.
O ardor dos seus 19 anos jogava-se todo no entusiasmo pela
especialidade que abraçara, em que lançara todo o sentido
heróico de sua juventude.
.''7Tardinha, um oficiai e. o ca'
pelão da Escola de Paraque
dismo bateram à porta
da re-'
sidência de Roberto. "Uma das
irmãs de Roberto,' Betty, atendeu-os.
Foi o capelão quem
deu • a noticia à familia. Maldeu a noticia à familia.
INSTINTO MATERNO
Eram oito horas da noite
quando d. Carolina Fernandes
da Costa, a mãe de Roberto,
chegou de sua viagem. Mal desembarcou, porém, a senhora
procurou Roberto. Responderam-lhe as duas filhas que êle
se encontrava na Escola, de serviço, não obtivera licença para
descer de Marechal Hermes. D.

;.;
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Um homem de cor branca,
com 20 anos presumíveis, foi encontrado morto num
terreno
baldio situado na rua Marquês
de Abrantes ,185. O morto, quc
trajava camisa dc tricôr beije,
calçam marron e tênis, ao que
tudo indica, teria falecido subitamente. Entretanto esta hipótese não pôde sor positivada de
vez que no local em que se
achava o cadáver existiam muitos cacos de vidros e uma das
mangas da camisa estava suja
de sangue.

l
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na 2.* página)

Poderão Dispor de Escolta Quando o
Passageiro For Suspeito — Permitida
Também a Condução /de Ajudante

Encontrado
Morto No
Terreno Baldio

dos liames do paraquedas e nadado para a praia mais próxima. E' aceitável, tambem, qüii
tenha sido atacado por tubarões.
CRIADO EM PAQUETÁ'
Roberto Fernandes da Costa,
viveu muitos anos em Paquetá.
Foi justamente entre essa. ilha
e o Continente, mais perto deste (cerca de 300. metros)' do que
daquela, que a sua queda se veriíicou. . .
MOBILIZAÇÃO DE SOCORROS
Desde o momento em que se
verificou o acidente, o cel Pénha Brasil, comandante da Escola de Paraquedismo do Exercito, providenciou a mobilização de todos os socorros pòssiveis. Desde logo aviões da base do Galeão, foram postos à
disposição da Escola, para o reconhecimento aéreo, enquanto
três lanchas,
vasculhavam o
mar. Hoje pela manhã, foi so-

saidas da cidade, ou onde fôr de
melhor conveniência, junto às
respectivas delegacias distritais,
um contingente devidamente
preparado, a fim de ficar à disposiçã dos motoristas de praça
que, tendo de sair em serviço
do perímetro urbano, suspeitem
do passageiro a transportar.
na
II — O motorista poderá, 'aufôrma do item I, solicitar à
caso
toridade ou no
dos Postos
de Fiscalização, aos respectivos
um
soldado
encarregados, que
o acompanhe na viagem, a fim
de lhe oferecer a necessária garantla à sua integridade física.
III) — A 1.» Divisão Pojteial
coordenará providências com os
rostos de Fiscalização e com as
delegacias distritais, dé fôrma
a que a execução desta portaria atinja às suas finalidades.
IV) — Os motoristas que tiverem serviço noturno a fazer
fora do perímetro urbano, pcderão levar um ajudante de sua
confiança, desde que forneçam,
antes, o nome ca residência do
mesmo à Diretoria do Serviço
do Trânsito.
V) — O delegado Auxiliar da
l.a Divisão Policial fica com a
faculdade de baixas instruções
subsidiárias para o exato cumprimento desta portaria.
Publique-se e cumpra-se."

licitado o auxilio do Ministério
da Marinha, que entrou a cooperar. O comandante Penha
Brasil, pessoalmente dirigiu o
serviço, mantendo-se à postos,
na sede da Escola. Tudo, porem, até agora, não produziu
resultado.
NAO FOI UM ACIDENTE DE
PARAQUEDISMO
Atrágica descida do aluno
Roberto Fernandes da Costa, não
resultou de um acidente de paraquedismo. Foi pura obra da
fatalidade. As instruções de pa-(
raquedismo são prestadas sobre
o campo, que fica próximo ao
da instrução, o
mar. Depois
avião faz uma curva, pára voltar ao centro dos exercícios e
nessa evolução é que passa, sõbre o mar.' Somente o inquérito aberto a respeito. poderá esclarecer como, na verdade,
abriu-se o paraqueda de Rober(Conclui na 2.* pagina)
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Aspecto da quinta apuração) realizada no River,
em Piedade
w

preta
um pon-pon "grenat" e um emblema bordado a vermelho i
altura do peito esquerdo.
t o caso de ée perguntar: qual
a lei que criou tal uniforme e
bem assim qual o dispositivo
legal que obriga a funcionários
civis, em atividade exclusiva*
mente civil, pertencente* a uma
repartição pública tembém clvil, a usar, durante o serviço
de que se acham Imcumbidos,
este. ou fiquele uniforme, este
ou àquele fardamento?
No regime da legalidade, em
pleno âmbito da lei, nada pode
ser feito ou exigido fora dos
preceitos vigentes.
Nem o decreto que criou recentemente A Rádio-Patrulha,
nem o Regimento do Departamento Federal de. Sequra-**-»
Pública tem qualquer dispositlvo que; mesmo por simples ana-

Foi adiada para o dia 22, a
audiência - de conciliação do
desquite requerido pela cantora
Dalva de Oliveira contra o seu
marido, o compositor Herivellio
Martins, tendo-se transformado
o caráter do feito de litigioso
em amigável. O desquite fora
requerido por Dalva de Oliveirá (nome de batismo: Viceritina de Paula Oliveira Martins),
sob a alegação de haver sofrido injúrias, maus tratos e miedelidades, além de dever-lhe o
marido salários concernentes ao
seu trabalho como integrante do
"Trio de Ouro".
TUDO EM PAZ
Os termos do requerimento de
Dalva de Oliveira, faziam supor que a audiência fosse movimentada por debates acalorados.
Para feliz decepção do auditório, tudo transcorreu na maior
cordialidade, havendo alguma
hesitação apenas quanto à guarda de jlois filhos, de 11 e 13
anos, que ambos reivindicavam.
Finalmente concordaram em
deixar os meninos internos cm
um colégio, alternando-se o direito de desfrutar-lhe a companhia, aos domingos. Tambem as
férias serão divididas.
UMA LONGA HISTORIA
Herivelto
Martins
10.579; 3.9 — Selma doCar- e Vicentina dede Oliveira
Paula Martins,
mo, da Penha, com 5.953 e 4.* casaram-se em 1940. A esse tempo, já o casal compunha o "Trio
(Conclui na 2.* página) de Ouro", que justamente Dal•va completara. O terceiro era

IVANA RODRIGUES MANTEVE-SE NA
LIDERANÇA: MAIS DE 12 MIL VOTOS
Wiima Santo» Sérgio. Segunda Colocada. Com Déz Mil Votos — As Demais Colocadas "Tarde Dançante - Outras Notas
primeiros lugares: !;• — Ivana Rodrigues, do Engenho Novo, com 12.217; 2.° — Vilma
Santos Sérgio, de Piedade, com

mmíffSiSftíi

Já em S. Paulo a situação
apresenta-se' com outro aspecto
notando-se alguma coesão entre
os estudantes e alastrando-se
por vários colégios do Estado.
Na Escola João Caetano, em
conseqüência de represálias do
diretor do estabelecimento contra os grevistas, houve uma serie de protestos por parte dos
estudantes, tendo se tornado
necessária a proteção do ediíicio pela policia estadual.
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Roberto Fernandes da Cpsta

Diário Qp)

Carioca
W

AZUL

Rio de Janeiro, Domingo, 17 de Setembro dc, 1950

HerivelNilo Chagas, que, com
to, formava antes a "Dupla Preto e.Branco" (o branco é Herivelto). Há alguns anos principiaram os desentendimentos,
mas, continuavam a aparência
de felicidade, vivendo e trabalhando juntos.,Há cerca de um
ano é que veio a separação deíinitiva. Sucedeu-se a guerra de
sambas.
MELODIAS
A dissolução de fato* restava de casamento entre Herivelto e Dalva, acarretou a dissolução do "Trio dp Ouro". Ela
foi cantar sòzinha-na Radio Clu?
be do Brasil, justamente a emissôra cm quc iniciara a sua carreira. Herivelto ficou sozinho.
Nilo Chagas fez dupla com o

A*r;J
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' Calva de Qliimra assina o termo no cartório da 4.' Varo de Família

Gaúcho (que desfizera a dupll
com Joel).
Nessa íasc, Dalva gravou unj
samba de J. Piedade, "TudrJ
Acabado", interpretada com cia»
ra alusão à vida do casal. He»
rivelto respondeu com o sam»
ba "Caminho Certo". Os doi$
discos foram estrondosos suces»
sos dc vendagem e através de»
les o público tomou conheci»
monto da crise conjugai.
O PEDIDO DO DESQUITE
Todo o público esperava que)
realmente estava tudo acabado,
quando surgiu o requerimento,
do Dalva de Oliveira, distribui*
do ã Quarta Vara dc Familia.
A atitude da cantora surpreen*
deu exatamente porque passara
(Conclui

na 2.* página)

Era Dinheiro Demais
Para Uma Secretária

m

Nào Havia Relação de Trabalho Entre
o Octogenário e a Sua Auxiliar ——
Como Decidiu o S. T. F.

O Supremo Tribunal Federal,
acompanhando voto do ministro
Edgard Costa, considerou inexistente, qualquer contrato de
trabalho, ou relação de emprê~}go
João
eatre o octogenário
Wcstimore Ford e sua secretaria, que pleiteava pagamento de
salários atrasados, sob a alegação de quc, sendo muito alto
o seu ordenado, recusava-se a
recebê-lo por inteiro.
CARREIRA
. A secretária do octogenário,
sra. Ada Seara Martins, declara
que se empregou primeiro como
enfermeira, indo diariamente à
casa do empregador, em horas
previamente combinadas. Passou a servir-lhe de acompanhante, depois de algum tempo e,
finalmente, aceitou o lugar de
secretária, mediante a remuneração de CrS 4.000.00 mensais.
SOBRAVA
O ordenado fixado, porem,

Um Grupo De Escolares Realizou Uma Passeata — Quase Todos
Os Colégios Funcionaram Normalmente
os estudantes secundários o
movimento grevista foi oficialmente declarado pela União
~Se^
Erasileira dos Estaâ-Hi< *j
cundarios. Ontem, pd.a manhã,
um grupo de escolares
*orreu as principais ruas dapercidade e vários colégios a fim de
conseguir a adesão dos demais
colegas e esperam que, de segunda-feira em diante o movimento se alastre por todos os
estabelecimentos do Rio. «**
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Outra Audiência Para Apresentação Do Acordo — Amainada d
Tempestade Que o Requerimento Da Cantora Prenunciava

COMEÇOU FRACAMENTE A
GREVE DOS ESTUDANTES
Teve inicio, ontem, a greve
dos estudantes secundários contraa elevação das taxas e anuidades escolares. O movimento,
entretanto, não atingiu a amplitude que se esperava. A maioria dos colégios desta capitai
funcionou normalmente, pois o
numero dos que deixaram de
comparecer às aulas foi relatlvãmente pequeno.
PASSEATA
Embora sem envolver todos

^.^^^

ÂMIGÃVEL O DESQUITE
DE DALVA E HERIVELTO

Grande Concurso "Rainha Dos Subúrbios"

As duas primeiras candidatas
a alcançar a casa dos dez mil
votos feiram Vilma Santos Sergio, de Piedade, e Ivána Rodrigues, do Engenho Novo, cabendo portanto àquelas concorrentes a oferta de farto material de
propaganda pessoal de suas candidaturas,'- material este constituido de mil cartazes que deverãã ser afixados no subúrbio
onde residem, no seu colégio
ou na casa comercial onde trabalhem. A nossa quinta apuração parcial, portanto, que
conforme foi anunciado se realizou nos salões do River Futeboi Clube, em Piedade, foi. coroada no maior êxito, ficando
assim distribuídas as primeiras
colocações, ou sejam, ou quatro

iSaP^f

SECCAD

Está noticiado que os detec- logla, autorize a.Inovação em
tlves e Investigadores ém servi- perspectiva.
E como nada existe que a
ço. na Rádlo-Patrulha vio ser
obrigados a'- andar f a r d a d o t Justifique ou aprove sua exlém trabalho como se
£mLndot
i^ifteTnítétfíánft^*^»!^
"¦.
\Ú7, v=V"(Co,nelu1 na 2.* página)
corp oração mllltarlzada- 7
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S. PAULO, 15 (Do correspondente) — O sr. Flodoardo
Maia, secretário da Segurança
Pública, tendo em vista os constantes assaltos contra motoristas, baixou a seguinte portv
ria, quc foi publicada no "Diário Oficial" do Estado:
"D — A Força Pública do Estado manterá, junto ao Plantão
Central, no Pátio do Colégio, c
aos Postos de Fiscalização nas
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NAO FICARAM NA; RESIDENCIA
A família Fernandes da Costa reside à rua Campos Sales
143. Seu chefe é o sr. Jaime
Fernandes da Gosta, o pai de
Roberto. Não suportando a an-

À Policia Militar Protegerá
os Motoristas de São Paulo
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procura, basta assinalar que, até agora resultou Infrutífera, apaser de empregados todos os
meios possíveis. Foram-reconhecidos no mar,
por uma lancha da Marnlha, logo após o acldente, o pára-quedas (ligeiramente manchado
de sangue) o a blusa,do uniforme de Roberto.

Carolina õuviu-as e pediu >qub;
tMsslai
I
fossem sinceras. Não acredita- I
mwwM
ma
Ao que se diz o uniforme da
va na desculpa. Sentia certeza
R.P., Idealizado pelo seu direde que algo de grave acontecessssssl tor e aprovado: pelo chefe dé
ra, pois o Roberto hão deixaria, sssss^^l
Policia, 6 constituído por uma
era hipótese alguma, de ir ao
calça de boca estreita e dé côr
sevt encontro.
caqui, camlta-bluiiò aberta ao
— Era o único .filho homem,
peito, cinturão largo com coiconclui a srta. Betty Costa, desdre e i porta casse-tête, "blblco"
fazendo-se em pranto.
C^Ê^mmWrÍmérjt: ü Bssssf^^^Bss!
tricornio ou boina
com

(Conclui
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POSSÍVEL AINDA ESTAR VIVO
Admite-se que o jovem, paraquedista ainda se encontre vivo,
talvez ferido, em alguma praia
de ilha. As autoridades militares e a família Fernandes da
Costa apegam-se a essa hipôtese com a fé dos. desesperados.
Roberto era bom nadador, viporoso e recebera na Escola de
J'araquedismo do Exercito os
ensinamentos de como agir em
circunstância. E*,
semelhante
portanto, plenamente aceitável
que haja conseguido livrar-se

A MAE DO PARAQUEDISTA
ADIVINHOU A TRAGÉDIA

j":j;' A COMUNICAÇÃO pRAMkflÇX
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Praia Deserta — Roberto Era Bom Nadador e Recebera
Instrução dè Salvamento — Não Foi Acidente de PáraI
qnedismo — Declarações do Coronel Penha Brasil
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excedia às necessidades da se«
cretária, quc preferia sacar ape»
nas o necessário para suas des»
pesas, deixando o restante era
depósito. Quando o empregado!
faleceu, tinha um razoável pé d<
meia cm suas mãos. Essa a his«
tória cm quc fundamentou a sul
habilitação no espólio. Na lin»
relator está explica»
guagem do "não
do que ela
carecia de tan»
to dinheiro de uma só vez e que,
éle, com a experiência que oJ
anos lhe haviam dado, • devia,
pela amizade que lhe dispensa»
va, dá-lo convenientemente".

m

Caiu do Décimo
Andar ao Solo

. Joana da Silva, de 19 anos ds
idade, que trabalhava no apar«
tamento 1.008, do edifício n. 180,
da rua Marquês de Abrantes».
como empregada doméstica dj
Isaura Falcão, na semana pas*»
Empréstimo Da Caixa sada
improvisou um coradourr]
área do mesmo. E,- ontem,
Econômica Ao Pessoal na
quando tentava estender algut
mas roupas no varal, perdeu 4
Da Light
pois que estava sô«
O sr. Saiviano Leite Rolum, equilíbrio,
bre um banquinho, e íoi cai»
diretor da Carteira de Crédito na
área do Io andar do edificic*
da Caixa Econômica, comuni- falecendo instantaneamente.
cou ao superintendente da
O íato foi comunicado ao co«
Light que os funcionários desta missário de dia na Delegacia d<
empresa podem fazer emprés-,
4o Distrito Policial, que ,
,,
provi»
timos naquele estabelecimento dericiou-a remoção do
cadávei
de credito.
| para o Institutd Médico LegaJ

:•¦
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R0RTUÁRIOS
GREVEDOS
ESCOLHA DOS CONSELHOS
DELIBERATIVOS PAS CAP /V
QUALQUERMOMf NTO
Trabalho e Previdência Social

b EiXSIXO
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^PROVADA A CONCESSÃO DE DIPLOMA
f AOS ALUNOS 1^

'.-/.*'^iMedida RejnYidicflíjd Entre oFrogor Do? Gontendos---- Recursos
;i
t-egais e Condenáveis -— Fi i*valmenté Bacharéis Ern Jornalismo

Após ..acidentadas etapas, fiUni^«/.resolvida no -Conselho,
.•ersitario que os alunos do curso
Ie .Jornalismo da Faculdade
Nacional, de Filosofia da Unlí
tersidade do Brasil terão direijo a diploma, como nos demais
jursos superiores:
Deste inodo. encerra-se uma
responsável
longa •discussão,
por inuineros'eqyivoci^s de^Ulr.
o
tlma hoià, muitos deles
"frutosem
ape.
minimo .-fandàméhto,
nas de ftiera intriga" por parte
de eleméhtos aproveitadores, j
UMA feElA EM MARCHA
O Curso dé Jornalismo tem
3 sua historia quase paralela
legais para a
à dos trâmites
concessão do diplotpa/'a^q-íe
fazem jús os seus -alunos CííáV
do ainda no governo Üe Getulio
Vargas, só em'19'48iiéyc inicio
normal, com', a nomeação dos
seus
professores, • executada
da .Republica O
presidente
pelo
indicado para a principal cadeira do cursoi Técnica de Jornalismo, foi. o..'fundador ..deste
jornal, sr,,.José'Eduardo çlè'1 Macedp Soares que, mão podendo
preencher a. honrosa, rhisaãõ,
por falta, de tempo, ti*nnstrífttu-a ao seu confrade Danton
Jobim, noçso redatpr-chefe?, As
aulas de É't)ça" e t,egislaçãorde
Imprensa, tambenjl^basilares dp
Curso de Jornalismo,', íorain
ministradas pejo a'cademicp.',Múcomportou
cio Leão. O li?>'àno 'quàtrá.
e o
nove cadeiras," o 2.<? 'Técnica.de
3.° sete. Somente
.çicom-,
Jornalismo e Português
'«;
panham os três anos de que
compõe o curso. '-"'•
A ESPERANÇA DO DIPLOMA
Bem çedqvüogo no inicio, do

2° ano*, os alunos da primeira
turma de jornalistas a se formar
começaram a discutir a quêstão do diploma. Iam ou não receber una canudo oficiai, como
os demais estudantes superiores? Discutiu-se muito. ..Alguns
alunos, com ó espirito arrojado
do jornalista, invectivaram este
ou aquele professor de ter sido
contra a concessão nas reuniões
¦.
periódicas da Congregação.
..A Faculd*|»> Nacional de Filosofia havia, sugerido ao Copseího Universitário que o curso
de Jornalismo se integrasse na
categoria' dos demais''cursos, porem com uma ressalva; — ot
alunos formados só teriam o difce£t*©_d.e assistir às aulas de outrás faculdades, como ouvinte.
Este parágrafo impedia aos jornalistas formados o ingresso
normal em outras faculdades.
DOIS PROBLEMAS SE MISTURAM
A classe "ofendida" insurgiuse contra o malsinado paragrafo. Que o substituíssem por outro! assim é que não poderia ficat\ Alguém leijibrou a simples
omissão dessa ressalva, e o professor Eremildo-Viana, membro
,da Congregação e do Conselho
foi o interventor desta medida
quc acaba de,'ser vitoriosa. „.
' Entretanto,: a coisa não correú-tlo limpamente, como parece. Acontece que os alunos a
se formar/agora "bacharéis em
começaram
a
jornalismo'')
tratar de" sua formatura, e pensaram obviamente no seu para. nlajo;., 'Elementos interessados
e.rc crivar mal-entendimentos
proferiram calúnias contra o
professor de Técnica de Jorna-

Terá Lugar No Gabinete dò Diretor
Previdência Social

nos
Realizar-se-jto
próximos
lismo candidato ao paraninfado. dias
e 21 do corrente, no »a19.
As calúnias de tão frágeis foram binete do70 diretor dò Departamtndesmentidas.
to Nacional da Previdência Social,
Com a separação de dois pro- if. assembléias gerais dos delega—
concessão
a
dos-eleitore., que elegerão, resblemas distinto»
de diploma e a eleição dc para- pecti vãmente, os membros dos
das Caixas
ninfp—»calmam-se, poi», os ani- Conselhos DeliberativosPensões
e
do*
d» primeira tur- dt Aposentadoria
mo» exaltado»
Público»
Distrito
do
Fe-Jornalista»
universitário». Serviços
"t&yljSM Telefônico»
ma de

ÁngRstiosa. .V *£ <£¦
da 1.»

(Conclysão

pígln»)

da

tiva i C.A.P. dos Serviços Públicos do Estado do Rip, terá )úgar no próximo dia 22, ha sede
da instituição em Niterói., .

Reuniões dò mesmo' gênjíro serão levadas a efeito por, estes diajs
nas Caixa»7' de- Aposentadoria e
Pensfics, sediadas nas cidades Ce
São Paulo. Çaptog. Jundíái. Cam«l»ral:''7doir
pinas. Recite, T_ü-arãd.í,-»(a. CaBedo. Distrito Ftdt.tl « ^"Servi- tdrina) Portb. Ategre,'
"JJova Vitôráa,
• Li.nja (Mi$01 Aéreos e TelecMiuirijcacües da lo Horizonte e •*;,;
!*_C v
inttmã região. À Ássembléa rela- nas Gerais).¦•.';

DIII^TAMENTOS

tò, dentro do aviãp ,ar r«stando-o
para o salto sôbre o oceano.
A Q UIDA
Um ponto apenas ainda permanece obscuro ,.m todo o draNACIONAL DO TRABALHO
ma: como foi acionada a manivela que abriu o paraqueda» d»
Seção de Inspeção ontem, os processos para replsfro
dá
O
chefe
reserva. A instrução lia vi» ter- do Departamento Nacional do de jornalistas
de JoSo Villar Fiminado. Roberto encontrava-se Trabalho, faz público, por nosso lho, Francisco Paula Santana de
dentro do avião que. sôbre o intermédio, que deverão apresen- Si, Nathayl Mericlpnça Guimarães,
de Magalhães Carvalho. Cavmar, fe» * curva para. * volta tar iuas defesas aa Serviço d* Co- José"Alberto
Boitítèmpo, Carneiro
ao campo, levando uma turma municaçfio do Ministério do Tra- los
cinco
dias
dentro
de
Otávio
Marjjns'Ke-cende. Joaquim
balho,
úteis,
de 35 alunos da Escola de Pa"DiaPIntq Ribeiro ie, yálter Couto: pa» devida publicação no
raquedismo, orientados pelo im- após
rio Oficial", as seguintes firmas: ra reaistriií .de-vqtt.mIcos de lorgt
trutor sargento-Sidney. Jusjt»- 'M.-.M.- Neves. Marcus
Voloc*. A' fiaaventura de -Souza e Silva e
mente quando o aparelho'* fá-' Ci». Ltda..-Ail Jesus Barroso, Ce- José Cajjos -J3oJ,olh,o- Nogueira rt.n
..ia a ciiryà, Robeito perdeu o lestino Villari, Celestino Villaii, G Gama; fiàrà reQisitti de corretnre!
equilíbrio é foi acionada a ma- Donato de Araújo. Almeida, Da- dt seeiiroi-de-Josiç Diniz Mêninntó
nivela (que fica sôbre o peito) le & Cia.. Mlchel Mitelsbach. B. e João Justo Filho e mamjou iirManoel Batista, Einigdio quiuar os prOcesios de Dylsnn Noabrindo o paraquedas de reser- Conti. Filho,
Sociedade Nacional de lasco de Oliveira, Dayse Dias de
va-. Nenhuma força humana po- Sena
Fbrjan Lída.. Gaspar it Souza, Leós-Zaldò Santos,
Maria
deria conter ,a potência do ar, Mattiiais
Maximiano, Antônio Paço & Cin., Antonla de. Souza, Vitoria Morèlsugando o jovem. O instrutpi*. J, P. d»7 Brito, ,1. B...de .Brito, ra e Luiz Idelonso de Sena. Na
e os colegas tentaram ainda ar- Confeitaria • Panificação Triunfo Seção de ' .Cadastro e Registros
rastá-lo par» dentro, mas, em Ltda.. Pahificacão i e Confeitaria Profissionais,' -/aram deferidos os
vão. Emocionados, assistiram ao Triunfo Ltda., Panlficaçio e Con- registros èm .continuação de Jos,é
do- compa- faltaria Triunfo Ltda., Manoel de Olímpio Pereira' Filho & Cia.
involuntário salto
Costa, Manoel de AlmeiAdolfo'Volf Ltpkim, Joanheiro e sentiram ainda alivio Almeida
Cosia, Joaquim Silva, Joaquim Hda., Miguez Sz Cia. Ltda.. Castro
e esperança quando verificaram da
Silva, A. J. Mendonça, A. J. Meu- quiin
Silva Helc,' Fundição Áurea
que se abria o parapuedas-pilo- donça. H. Taro __ Cia. Ltda., Fri- da
PensS.0
Florença Ltda.,
to e Roberto
"Brasileiro", .Companhia Brasileldesci», com a* guiilico Eletro Ltda., Frigorifi- Ltda.,
cq Eletro Ltda.. D. Domingos Fer- ra de Engenharia e Comercio, Anduas peças abertas. .¦
hande» é J. R. Silva & Silva.
tonio Salazar, Denes Grunfeld,
ACONTECEUAO COMANr,
'.'DANTE
Bancaria
S. A.,
Júlio
¦•¦
.-. .;.,
INDÍÍSXRIA-J.
COMÉRCIO Mesbla
f-*_
Priiizac. Paháir do Brasil S. A.,
".
Confirmando a possibilidadeForam ontem, registrados e ar- Alberto Daviy Portela e J. Szuezvez que- .ua. ação"é^ puramente de haver o
João Tospáraquedista cônse- quivados, na Divisão de Registro pai.; registro inicial de
interna,- t»*.do-4.0mo- finalidade
Banco Ribelsafar-se do paraquedas e do Departamento Nacional da In- ta de Freitas,Junlor,
"Agência",
S.
A.
traçar regras para execução de guido
ro
Junqueira
nadar para alguma praia, o co- dústria e Comércio, os seguintes Szulim Ber, Empresa de Leitura
Pnra coiuttituiçno de /irmedidas ,t .de providências es- ronel Penha
Brasil declarou que processos:
«ias: de Cerâmica Tlguy Ltda., de Publicidade .Ltda., José Quintabeleclda- em lei.
éle
mesmo
aconteceu
a
já
que
Galt ComerAlim disto sendo 9 detective fato semelhante, 'tendo-s.» des- com o capital de Crf. SOO.OOO.OO em tino da Silva Coelho,Ltdã.,'
O. V.
Representação
• i « InyiDstitjfdor, policiais que venciíhado do aparelho e nada- soo quotas; A. F. de Amaral & cio
Rádio
Televisão
Code
Oliveira,
Filho-,
com
capital
de
CrS...
o
na generalidade trabalham sido para umg praia. A úniç» 1.000.000,00; Ferragens Anlnnlna mérclo e Indústria S. A.. Abílio
gilosaniente, ao contrario .do diferença
reside em que desta Ltda., com o capital de CrS .... Martins Sc Mota; transferência de
guarda civil e do policia espeSOO.000,00 em SOO
J. Lo- firmas de gaschoal Donato, J.
ciai .cuja atuação é essencial- feita os dois paraquedas esta- pts & Cia. Ltda., quotas;:
com o capita) Miranda, A. Pinto & Carvalho,
vam
dificulta
o
a
abertos,
que
mente ostensiva, não se comCrS 900.000, em SOO quotas; Manoel José Cerqueira, Mario Asoperação. Alem disso, o coro- de
Georg Klein Si Cia. Ltda., com o tuto & Cia., Alberto & J. Gonpreende que os mesmos st tor- nel
Penha
Brasil
é
o
pioneiro
capital de Cr» 300.000,00 em 60 çalves, A. Marques. Rocha •*** Silnem conhecidos, populares paio
uso do uniforme o .que. Ih»s do p»raquedismo no Brasil,,fun-. quotas: Esmeralda- Alves Sc Cia., va Ltda), Irmãos. Costa & Bueno
Almeitrará grandes inconvenientes dador da Escola de Paraquedi..- .com o -capital de Cr» 200.00(1.00 em Ltda,. Abel Fernandjes-.i;,
.partes
con- dà e A. Marques &-Melo; traifspara alteraçâe.
quando, deixando a .Rídlo-Pa- mo do Exercito, de que é co- trattia.s:iguais;
-Tanhury
Ende
local
Atlantida
de
/er.nclu
dt Cartqnage-m
trulh», tiverem de voltar ao mandante e perito de raro va- Ltda., retira-se
Elias Wady Tan- gériháría" Ltda. e' Empresa'T.èátrã)
serviço habitual de investigação. lor.
ímry, continua o mesmo capital de Lemos, Frias Ltda.
Assim, além de uma flagranO PRIMEIRO SALTO-DE
Ci» 1.000.000,00 enr 1000 quotas;
te Ilegalidade o uso obrlgatóINSTRUÇÃO
Empresa Técnica de Engenharia
rio de uniforme pelos dttectiConstrucoe. Ltda., é admitida
O vôo realizado pelos 25 alu- ena sociedade Norma Rocha Simões
ves e investigadores lotados na
Rádio-Patrulha é prejudicial ao nos. sexta-feira última, era o úl- • aumentando o capital para CrS
serviço . e mesmo contraprodu- timo de instrução preliminar. í.000.000,00 em 7 quotas; ConstruSegunda-feira
cente.
próxima, deve- tora Canadá Ltda., retira-se o sóNa certa aqueles que Ideali- riam fazer o seu primeiro sal- cio Heinz Sellgmann, cedendo ,
^¦•^S^',;filT?W.vr^F.'.i 4¦;. ¦ ¦ . .suas quotas em parzaram a nova indumentária, que to real. No treinamento encer- trans/erlndo
tes iguais aos sócios remanesceninfelizmente não prescinde da rado de modo tão trágico, os tes. recoiistituido o, capital
para
côr vermelha, hão pensaram alunos apenas tomavam o pri- CrS 1.500.000,00 em 1.500 quotas;
,m Wft'fM4*#rf .
.'bem na»> inconveniências cita- meiro contato com' ,a operação para dislruto: dt Borges. M.idrudefinitiva.
Consisti» essa lição ga í- Barros Ltda.. dissolvendo ik
das..
.., j,.
., \.
~d«
'7Lembraram-»»,
em aproximar-se d» port» e as- aociedtdt pela retirada dt tbdol
a P » rias;
marcial Idade dós' detectlves '•' sumir posição dc salto, voltan- ot sócio»; Simões Sc .Corrêa, disInvestigadores fardados, a st dó ao seu lugar ho aparelho. solvendo a tocledadt ptla retira-da
sócio Isaiiis Machado Siperfilarem, a fazerem continin- Roberto havia terminado a sua mões,do assumindo
« passivo
cia.
instrução • podia-ic considerar. dt firma extinta o oativo
Nilson
A coisa na verdade é be-- prepar«do para realizar o gran- Simõts Alvet Corria;sócioAlonso
&
nita mat é ilegal.
de sonho de sua vida:
Teixeira Ltd»., dissolvendo a si>clt-

FAmmpps
^0fEÇTivEs
'(Coiiclusão
.'dá Ia. página)'

géncla é mais um ato de violênei* que a. atual, administraçlo policial pratica contra detactives e investigadores ;,fora pedir o amparo da
uitiça, obrigando-os a se deSando-os
fenderem contra atos que áten-,
tam contra suas prerrogativas'-.»1
ferem de frente seus direitos'
e obrigações.
É verdade que o chefe de Poliei a e bem assim o diretor da
Bádio-Patrulha pertencem aos
quadros de oficiais do Exército e, talvez por isto,, julguem
de maior conveniência que os
funcionários lotados na R.P.
apresentem-se p u b I I c amente
cojin uniformes o que, sem dúvida nenhuma, lhes dará um
melhor aspecto marcial.
Mas, é preciso convir que o
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis em seu art. 224, n.°
XIV, estabelece como dever do
servidor "apresentar-se decentemente trajado em serviço ou
èom o uniforme que fòr determinado para cada caso".
D• quem é a determinação?
í claro que ela só pode ser da
lei <'cjue criou o serviço'ou'do
teu regulamento aprovado pelo
governo e nunca por um» portarla que. não tém competência
para estabelecer direitos nem
tampouco criar obrigações de
7

.'
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Como será o seu lar em 1960?
___£ wêW^

dade pela retirada de ambos oi
•róclot; B. Marques, -Manta-Ltda.,
dittoluçSo da sociedade pela retirada do sócio Armando Manes, »*-.
sumindo * rttponstbilidadt do
ativo t pastivp o sócio .emanesceríte Braz Marques; pura ai"*'*"fo de capital: dt Térrelra Dias í;
Irmanir, aumentando o capital pare CrS 100.000.00; PadrSo Melo &
Cit., aumentando o capital para
Cri SOO.000.00: Leilerla Bou/.an
Ltda.. aumentando o capital para
Cr$ 7.OOO.OO em 70 quotas; para
ron..ftttilfjIo de llrmas indiu-diials:
de Bernardo Naldlm, com o capital de Cr| SOO.000,00 — tapeçaria
Joaquim de Jesus Villar, com o
capital de Cr| 300.000.QO — gaiagem e oficina uiei-Anica; Oito. Oipfahl. com o capital de CrS .....
.100.OOO.OO — bar t restaurante;
Rolf G. Stelner, com o capital d.
Cr» 100.000,00 — comércio de jpiat 'I
t pedrr.s preciosas: Adolf Feauchttr. com o capital dt CrS 1(10.000.00
— bar, frios, conservas, bebidas. j
fumos t fósforos.

Ckt.

"**»• ft-**| h**"*

Nenhuma »ias Reivindicações Poderá: Ser Atendida Pela
Origem
Adininislraçáo é* p^|# ^ * IJnr^
í
Comunista, IMx o Üpóérlntendenter
r^

JJma greve":dos •j.ortuários1,é
esperada de um momento para
outio,- aaitaniio-se í£i classe em
torno dás seguinte? i*eivindicaçó&si.reaíimissio dé:18 porljuários çtèmttidqs ém copsequênçia
do' *p.òvÍ4mer».tb.pare4iS.ta tentado
do saio-. :pass#dpt
em ^dezemtbrcK- 'repouso
..emanai
pagamento de
remunerado;' elevação dos sal»rios7 extraordinários de 50 pjtr»
100rr'; instituição do sindicato de
do pés.
clásjèj' enquadramento
'¦'¦'¦¦
'.
.soai..-..,
, r
NENHUMA PRISÃO . ...
Informou o Setor Trabalhista
da Delegacia-de Ordem -PoHtica que nenhuma prisão íõra etctuada, malgrado aíirmar p siiperintendente da ' Administração
do P.òrto que a agitação t dc
.¦„*¦
origeiii comunista.'., .
NAO DEPENDE DA ADMINISTHAÇAO
O Superintendente •* informou
ainda que não lhe cabe nenhiima das providências .pedidas pelos portuários; de vez que;
a) a readmissão de servidores
é da alçada do Ministério 1 ida
!
Viação;

-4'-

* *".

d) ainda é a lei que não per- ,
mitf 8 .-sindical i.zacão de servi...
doces-de .autarquias;
. fi)ò epqMaclçamfinto do pes-soai
já:, está em andamento.

tarquias,: donde não poder a A.
p. R. j. M\icá-lt--*ps seu» empregados,7 más* existe-em curso
no Congresso un»:-projeto .«*#•
atende *-reivindicação dos poir
tuáirios;-;, k-" '¦-¦'¦¦ :'-^'^''
c) também o. pagamento- ._ie
serviços. eniraordiflArios pa. b»se de um,adicional de 50% é,
•
éstáhelecido em-lei;-;

Cirande Concurso.,.

"(Conclusão da ia.
paginai :
'Sales,
de Pledsde; •
— Jurema
• . .
- .
!
com 2.930.

A Mãe do. . (Conclusão da

APÓS A'APURAÇÃO; UMA
FE§TA DANÇANTE.

1." pagina) .-•*

gústia 4e esperar pelos resultados da difícil pesquisa. que se
realiza, todos se rettiraram, cqn^
vidados
"Betty
por pessoas amig*.s.-.-A
atendeu à reportasrtagem ígue a foi^descobrir.- .em
uma. residência .'.k vuá. Martips
Pena 49. Entregando ao jorne.7
lista alguns negativos de re-,
cante* fotograíi»", t*ve um arr
roubo .de revolta: , , t _
— NSo pode! Meu irmão nfio
pode ter moiriclo! Mgü Deus!

o...
Amigável
'

b) a lei que estabeleceu o re(Có,nc.iJ»Ío.da 1.» péfllna)
pouso semanal remunerado hão
coniernpl^a os servidores de »u- a èxpecta,Uya dp litlçiq. Alem
disso, as ac.üsagQes feitas a Herivelto erpm gravíssimas..
'2.?,
Naclia Gray Çoatráce. N Ô P ÍA
a .lempestada .com
Amainov*.-se
nará Com David
o acordo
'Quarta leito òntéhi. O juiz
Vfir.a. de Famili?..
;í; Fárrar?'-,^ •,• da
reunirá novamente o casal, nc—
LONDRES.^-.N.S,)
Na- ídia
do corrente,
que lhe,
dia.Gray. a' atriz .francesa dp sej» 7-Íapresentado o para
acordo,'que
cabelos côr de fogo. que traba- homologará.
$e novas razões
lhou .em "The .Spicter im4 the dentro do
estipulado, obriprazo
-*7Ie»fl*,", poderá vir a ser a
o. casal a desistir, do ehgarem
ding lady" de David Farrar tendimeiito amigável (pu desenem "Night Without Stars". á tendimentp. prpssegyirá o íe?-.
versSò cinematográfica da" nove-' to para' bdesquite litigioso.
Ia de Winston Grahám. /.; ,
Ela visitou Londres para discutir sobre a película com o
produtor Hugh Stew.art e p:diretor Anthony Polissier, Uma
história de mercado negro ho
sul da França 'será filmada "on
1 o c a t i o n" na área de Nice' .' 4 ' :
Grasse: • * '

Proclamr.dos ,os resultado, da
quinta, apuração, foram queimádPS os votos à vista das can.cUdatas, seguindo-se uma. tarde':
.dançante, fipm.a qual.foram hptnepágeadas.as concorrentes ao'.'
titulo lançado pelo DIÁRIO
CARIOeA\em nome do vereador Gama Filho, um,.dos entustastas de nosso grande conçurso.'.
'
RESULTADO DA.5.1 APU-.'
RAÇÃO . ,
A 5.» apuraç-i-4, reaUzáda ontem, apresentou o seguinte resultado:. ¦, Vilrha Santos Sérgio,
,5".HB8 votos; Ivana Rodrigue*.
5.398; Selma do Carmo. 1.713:
.Jurema Sales, 1,579; Lidia dos
Santos, 595; Arlindá Barroso,
532; Apolomi de Carvalho. 371;
CaeUda Delegave, 333; Celina
Pio dos Santws, 245; - Áurea •
Mala,-218; Ivone Carvalho, 134; =
Jurema' Souza Cruz, 101: Dalva Loureiro, 99; Áurea O. Silva, 19; Ana Xavier, 17; Zenir
Carvalho, 6; Tercsinha Silva, 4
VOtüS*.

GRANDE
VARieDADE
DE
MAt-AS E ARTIGOS PARA
VIAGEM

i vendas a vista e..A
'.RÜA'

Dr. Gilvan Torres
Impotência — Doenças do Sexo
— Urinaria» — Pre-riMpcial -*-:
Assembléia, 98, sala .72 — Telefpne: 42-1071 — 9 âs 11 • 15
,. a» 19 hora», :, .

jf.;'

Ém nossa próxima edição "das
daremos a colocação- geral
candidatas, modificada com o,.
resultados da contagem de 011tem, publicados acima. •
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IDENTIFICAÇÃO
PROFISSIONAL
O dlrttor do Serviço de Identlficaçao Profissional despachou,

Inauguração Pa Escola
"João Kopke"
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am'''-'^aaaa\m\á^l' 1 ^^^am

NÀO CONSTRUA CASTELOS NO AR...
Olhe com espirito prático o luluro. Como
"estará
seu-lar, daqui a 1P anos? Sua
atividade e dedicação continuarão asse«urantlo o sustento dos seus? Seus fiÍhos estarão crescidos, já formados,
talvez? Oxalá seja assim.;. E assim
será, principalmente se você souber
prover o futuro... através de uma
apólice de seguro de vida. Porque o
Ouça como » voz de um
amigo a ualatra iln
Agente da Sul America.

ENVIAR-ME

CATA

CO

HAfC.4

P4A

rnorifsko

!*i|S»

'

-

*~,_

ma>

seguro oe vida garantirí. em qualqutr
bijjò.ege. a formatura de seus filhos e a
estabilidade econômica de seu lar. Ho]»
é o dia ile fazer o aéu ceguro d* vida.
Hoje é mnls fácil, porqut você tem mai»
saúde, é mai» barato, porque o prêmio
do seguro aumenta com a idade. Um
Agente da Sul America lhe mo«trará, sem coinpronii»»i», o plano
de se-niro de vida mais adequado
a seu caso.

i
Sul Amêriea

COMrA.MUA NACIONAL UK SKCCKOS

QtlKIRAM

LM

FOLHETO

UE VIUA - FUNDADA

SÔBRE

SEGURO

DK

EM

IMI

VIDA

Com
grande . Drilhantismo,
rtalixou-s» no dia 12. próximo
paMfrio. a inauguracío dn novo
de IA Classes, da Escola
prédio
"Joio Kopke".
situado à ru»
¦Sousa Cerqueira n.° G3, (Piedade>.
As 12 hora*-', chegou o prefeito general Ângelo Klènd»» de
Morais, acomutiuhacli) de uniuridades e itemai. pèKSOa.., .leudo recebidas.«-•üiu j;r,'iiide entu-ir> n 4«4U-_jf 4/ f~o*A* ttr
fo**tco o tuw*f \t
siasiuu pelus Alunos, profefso- UI^^BSF^^Pfi ((ívAMto -4»« a i ,i. iimj
ict. diretor»», chefes de Distiito. ver*adurei>. etc, au aum da
banda da Policia Municipal.
As crigfijJM formadas, eutogiam o liiiiii Nacional. Km seguid», tomou a palavra a diretora
tia escola professora Nair de |
Castro. Moreira da Silva,
que
rm discurso, agradeceu os beuefidos proporcionados » criança,
pel» Administração Mendes de
Morais, inaugurando-se o? retratos da alta. administração.
F»'ou a che.» do 9.° Distrito
Educacional,
professora Vara
Toiw/tht Peixoto. Kinaiiiicnu
tm vibrante oraçio foi ouvido
o Secretario Geral dr Educaçío
e Cultura,
Clovis
professor
Monteiro. Os alunos, prestaram
uma homenagem, dramatizando
unia palestra sobrr realizações
do senhor prefeito, sendo muito apreciados.
Os
visitantes,
percorreram
todas as dependências do prec:lo artisticamente
ornamenta"
J.
naturais, tendo
das de flores
rou fu/trtf .et.»
1
[ COMO fi»/
servido no refeitório, um lan- ri
che. confeccionado pelo corpo
«-> M> _.-r_p»
docente
A festa foi filmada • irradiada.

r£urin fArei
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mARIO CARTOCA^

Mo ifle .Taneiro, Domingo, 17 de SelgÉEro dé 19g(f

DOUTOR JO«Ê DE
ALBUQUERQUE
Membro efetivo da Sociedade
dt 8»xología de Paris
DOENÇAS SEXUAIS DO
HOMEM
Rua do Rotirio, 9*3, de 1 Is fi ht.'
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Rio de Janeiro, Pomíngo, 17 »3e SeíêmHro de _9_.0
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A 'SEMANA DA PÁTRIA" EM SAO PAULO

trânsito
m
KSSffi
m_í_lServiço
EDUCAÇÃO;
t- • CU Vy-^^r^.: ¦;y T

SAO PAULO, 15 de setembro
—- Transcorreram entusiásticamente as comemorações da'
'rA_TA.-p"fip_AÇA,;--;in495.
¦ESTACIONAR
mm mana' da Pátria" na capital!'Se-e
forçar Aa FASSACTM-—
pàssa«3ím-- 11908
, FORÇAR
^t^^m'^^-'^cki,^kp
FALTA DE PLACA,.>¦ 111495
EM -m.
LOCAI, NAO
—
—¦
64965
em todo o Estado. Culminaram
permitido
IAPETÇ;.— C.
s —
im
On. 81661
3043.V— 31SS — 4S7T — 5068 .—
— 1
a grande paraANGARIAR PASSAGEIROS*£;.
TRAFEGAR EM LOCAL PROÍ*- os festejos com manhã
— 46602
5M1Í-— em — im —
mio
— 50196. -_; ^do-..dia. 7,
da militar da
BIDO — 5674 — 7002 — 13837 —
92*5 _.. 1|474 _- 8873. -JL,- 9970 _
OU—
DE
—
Anhagabaú,
FRENTE
do
no
— Í4843 — 15921
Vale
PASSAR A5
17606
quando
14499
78811 — 13891 —*13»57 — 18354
— 53001 — On. 20746 — 23618 — 37923 — .30500 —r milhares de
—; 15785 —.1*504 — 16846 —1&780 TROS'VEÍCULOS
paulistanos. . acla—
—
—
—
81336.
v.
—
81327
—
36297
8127»
36036
tropas
dás
diversas
33326
32935
maram as
17457 — 1*001 — 1SS49 -- 80378
DA
— 38733'.— 43904 —' 47658 — armas que por ali desfilaram.
FAZER USO EXCESSIVO
—32243 —33498 — «593 — 22627
— 525*» - 53002 36855
— 53163 — 55445 — 101088
48510
-r-.«148 -^ 84365 —. 24832 — 3V49 BUZINA: — 13119
O Serviço-Social da Indústria
110093 —lOn. 81754 — Bonde -f 101543 — 105222 — .107836 . —
6889 — 27605 — 285-8—-* 28866
—110926 — 112208 —• C; esteve presente á todas essas
108783
—,3Q«1L — 38578 —'88634 — .13072
FAZER MECÂNICA NA VIA 61808—r 62404 —62718 —.64577 — homenagens cívicas. . Durante
*--",; 85220 — 35784 ->-r 36161 — 38712
-A 39897. .
68720 —-73128 — 74285 — 75174 — toda a semana, os seus. cursos
—í 38877. —: 37869 '—, 3889H —> 39135 PUBLICA'¦¦—'. 4960
FALTA UE EQUIPAMENTO602686.— 602830 —- 604316.
populares dedicaram as aulas aos
.39570 — 45990 —i 48108 — 48700
—
—
81030
80382
— episódios e personalidades da
—* 48780 — 50700 — 507» --52589 On. 80053—-80069
—
O
TRANSITO
—
INTERROMPER
—
C.
62947
62741
63*15
Transmissões
18662 —52279 —fOn. 81613: 1 independência.
r-*; 88415 — 5262» — .X5J673 — 58733

T ' -TV"

Lúcia; C^erne Guimarães

radiofônicas alusivas.foram feitas,- delas participando os conjuntos artísticos do SESI..
i No dia 7, dè imanhã, .promovéu a entidade: assistencial-da
Indústria, na enorme sala de espetáculos do ! Cine Piratinihga,
no', centro .operar!,? ,do' Braz, a
solenidade de formatura de cêrca de 3.000 alunas que concluiram os cursos de Corte é Cóstura, Orientação dè, I.eitura, - de
Vulgarização Cultural e Cursos
Populares. Cerca de- 5, mil -pèsr
soas lotavam por completo o 16cal. Altas autoridades compareceránv à sessão, formando a me-

sa, * além'dè-outros;'os :srs.' Ar: ,
mando Arruda.. Pereira,. prési- ^
dontè do SESI. ;Roddlpo Orten- ,
»,
blad, diretor do .Dèpartarijènto
"Iiuiz
Pereira *
Regional, ministro
Vergueiro,' preside .Campos
dente do Tribunal.dé"CbntaSdo
Estado, prof; Cfesarino Júnior.
Hasteada a bandeira- brasileira,
ao .som do Hino Nacional," entoadb de pé pelòs"*presèntes,'.iucederam-se na tribuna diverso*
oradores, ehtre ò^-.quaiüt, oS' srs.
Diniz /ÇohçajvesMflrçirá,.. dà"*.
Federação das 'Indústrias, ,Ar« .
mando de'Arruda Pereira,. Ri>- -*
dolfo Ortenblad ;ê ,«j,;feprésén- ,
tante das conçluintès^^i'.*...•*. •¦',.-

'uritr.
*
pouco dé.
As classes de eduçãçío de masia coniunlcá
que.ie
sua!alacridadè;áo.tin-üdo
sao
Distrito
Fèderaf
adultos ho
áo-lado;- enquanto a• gafreqüentadas por umá multidão sentia
sorri
triste
fe
heterogênea: Não se pode di- rota' desconfiada'
noa
toma"
e
parte
prazenteira
o*
,só
zer, absolutamente, que
após yenreéteio,
do
folguedos
-dá
fortuna
menos favorecidos
seü ácáhbamentb. inicial, o
se dirijam aos qúrsos noturnos, cér
adulto,
perante- ás xnesmas' tiluzes.
«Je
.maloreSv
à procura
se intimida,-*se-.isola*e.
tüações,
Posso ássev-srar^ mesmo
¦ t •
Não.
Is.Vezes,,.se marginaliza.
que, entre os estudantes, das, es- "As crianças trocam èntrè tt
mantidas
.pela
' ' '
— 8J879 r- 839*8 —: 38141 64606—'68456. ' '
colas de adultos
—'——, —-——-—.——r—— ¦__-——_—-—-_—,
_- —
Confundem -r 52833 —100490
aeus^eJt-fcéssqsV;
— 101171 — 101534
*
Camoanha Nacional de Educa- os
53382
defeitos.
suas
quãlidad«ts*;-e';
ou—
—.
e
—
Prefeitura
101834..
i~ 101968
ção de Adultos.
e '.se mesclam, os- 101997 — 103235101872
— 102439 — 103848
trás organizações como o Se- Amalgam-se
todo
fin*,,,Tlm_
—
—
— 105360
tentando,
103892
10358,
por
1051*4
enser.
nac, Senal, etc, podem
105426 — 10681».— 109589 — 109906
.uma- classe fácil de
contrados os miais diversos tir equilibrado,
—
—
O
110308
11030110576,— 111114
dirigida.¦
provenientes ser manejada-e
pos-de estudantes
em situações, de confh- 111848 —— 111990 — — 112373 —— 113578
de variadas'. • camadas sociais. adulto,
G.87150
130013
se fecha ou ise rebela, tpr- J0900 — 72287 — 74110967895—.7667610550
—
E dentro de cada uma delas há to,
de uma submissão éx- 7J214 — -79410 — .602*08 — 602499
nandò-se
infinita
a
gaainda a considerar
representados trema au- dé uma extrema.»'- 60373 — 603894 — —604557 — S.i P.
ma de , valores
.M.1
B. J. 4346 —
1700 —;P. E. 1285
nesses cursos. : A alhos despre- rogancia.
Ah!" Quantas* Vezes -não. te- 54468 —.M.C. 88688 — 98734..
venidos, uma classe de adultos
/doutas pessoas te___,_b49_Í tt_______^
oferece surpreendente amostra, nho ouvido com
DESOBEDIÊNCIA AO SINAL —
palavras- irôni- 342—873
—
—
—
tão grande a diversificação de ferirem-se
2941
1801
4581
'4939 —* 5617 -— 6471 — 6950
seus elementos' componentes. cas é"zomba|riàs aos esforços
8069 — 11985 — 14105 — 17109
professores
Com o'crescimento, a idade, o despendidos depel,os
27702 — 39227 — 29747 — 39769
adultos! Quaneducação
desenvolvimento da personali- de
30385 — ,30575 — .21130 — 32174
aos anseios
dade, acentuam-se os contra*-., tos risois de mofa:
.32604
— 33780 — 33799 —35129
especiacursos
dessa
gente
por
cias-'
uma
tes'. Daí resulta
37424 — 38049 — 39066 — 39682
* se de adultos-: nãoque
constitui um lizados; por melhores técnicas,
•- ¦' .T.-:-——«—_ ; ¦ >ii__jjS«__Í_^K___B \
41393 —4 41832 — 41538 — 41626
métodos
42235 — 42737 — 42831 — 44154
todo. mas um grupo de indivi- por mais avançados contornar
lhes. permitam
•44172 —.,45371 — 48098 — 46163
duos que convém ser estudado que.
,— 49148 — 49198 — 50160 — 80370
antes que seja posto a estudar. todas as. múltiplas dificuldades,
Enquanto as crianças se con- que lhes permitam galgar todas '—50521 —— 51141 —— 51155-——• 51156
58130
10107
53379
53286
fundem, se mesclam, se harmo? as íngremes cumiadas dessa-ca- 101340
— 101Í81 — ;102519 — 102617
nizam num todo colorido e" deia da educação!
102976 — 104557 — 105848 — 105379
'Coma
Ppbrés"professÒFès.,_.
mais ou menos unifdrme; en-l
105440 — 105561 — 106219 — 108395
quanto o menino vivo em de- se sentem pequeninos ante esse 108644 — 107733 — — 108215 — 110137
11553—¦ On.
gigantesco-.trabalho que' éedü- Í10225-— 110512
car e instruir uma classe de 803*' — 81197—r- 81263 — 81321 —
81398 — 81437 —
adultos. Sim, e talvez seja me- 81327 V- 81331
60588 —'61463—66394 — 70408
lhor dizer: educar mais que ins- C.--73438
— 77346 — 600622 — 604911
truir. Porque o problema mais —,R. J..3048
— 26610 — 32875 —
^Éf
:^l^a
H' Roupas usadas — Máquinas de delicado, a tarefa mais urgen- Of. 88387
— 91327.
escrever e de costura -—.Ence- te, que compete ao próí-MSÒr do
radéiras é tudo que represente estudante, adulto,-, não, e fazer -'CÒNTRA-MAO — 246 — 1307 —
mWm
_0_P^ m
valor. — Telefone' 42-8396. . ingerir, o alfabeto, não é obter,, 2894 — 6690 — 11810'.— 26193 —
o desenho.do,nome nem minis- 30997 —— 36357 —— 36955 —— 40266 —
Chamar sr. ISAAC.¦'¦'•'
C. 0Slh7
109508
101360
trar doses, de conhecimentos de 49049
68132 — 75354 — 604429 — CD.
'-________H ______________
-<"¦¦•'." ______H:*'-'¦: '^i-iv^:*:*::''vX-^-OB^-f*^-:¦-': - -.:________.
¦¦•-;'"• '¦},-¦
Historia; Geografia,- nem; regras t27..-- ¦'-¦-•;
:____¦'*'¦> ^"-:^?sSpf^'
iisJÊSSr ¦ ¦¦¦¦
'
^__*__H
___¦'-*
_¦ «_L_m__k
CIA. SANTA FÉ DE rigidas de Gramática. .Não. O VAZAR. ÓLEO NA VIA PtTBLImais importante,.' 0 -qííe" -rwlá- CAi—On..81266.
EXPORTAÇÃO E,,
ma solução imediata' (incutir-FALTA DÉ TRANSFERÊNCIA
lhes nos espíritos- a noção priIMPORTAÇÃO
LOCAL — 635 - 18355 — 35641
Maria.dè indivíduo e sociedade. DE40455
— 40464 — 40490 —40509
' °i___________^ ¦
t fazer com* que compreendam
ASSEMBLÉIA GERAL EXi ^1 H:j_I_K
40559 — 4060O — 40976 — ÍM07
TRAORDINARIA
como.partes
,e
integrantes
ajam
^__B --B' -_-_! _____ _____________________r
—
—.
41598 — 41679 — 41885
41036
'•
42217 — 42247 - 42Í51 — 4'*891
de um todo' universal! . E' JiPrimeira convocação
,43085 — 43129 — 43361 — 4.)6?.í
mar-lhes as arestas dos caractetodos
os;
se•4convidados
Sáo:
44237—--44285 —.44834 — 45257
rés, muitas vezes cortantes, ,is
Conquiste esse novo voto na sua família/ entre os seus colegas
45399 — 45667 — 45760 — 45760
nhores acionistas, da Ciai, Santa fazer despertar os sentimentos
Té de.. Exportação e Importa- de. amor ao próximo, dé solida- —'45915 — 46157 - 46188. . ¦
*ção, a se-reunirem em Assem- riedade, dè
toleran- '
ou entre os seus imigos, infim, junto a qualquer brasileiro I
^^i___i___f
_r_____________«^^bléia Geral Extraordinária, fls cia'. Eliminar.auxilio.«e
FAZER MANOBRA EM LOCAL
menor,
á
parcela
^^OMO^*"^^
" :
10. horas do próximo dia 26 do de ódio, é'má vontade de seus NAO PERMITIDO — 32292. .
. ,
.
,9m»
..'.'.'.'*
':_..'¦.
"\"¦';,i
corrente, na sede social ã Rua corações e fazer com
'
•;'•:;:/•.¦;"j*'"";-*'-'.r'>""-•
enaí
—
que
.'
."
,'}
..
11.°
V
.....
,
;<vi
.:_'¦:
;¦'¦'""
Visconde de Inhaúma, 58
;
;. .. ' :'..-7::.':
FORMAR FILA DUPLA — 92 eco as suaves palavras
andar. Sala n.0'1.104. para ò fim còntrém
2718 — 4000' — 4017— 13887
Jesus
de
Nazaré.,
de
E'
esse
o
de deliberarem sobre a seguinte
16834 — 20746:— 25983 — 33245
ordem dòdia:'a)'tomar conhe- grande, o gigantesco trabalho 34089 — 36129 — 38489 — 40023 —
se
impõe;
em
mão,
que
sr.
dr.
do
primeira
renuncia
43608 — 45213 — 48533 — «Í9068 —
cimento da
Paulo- Pinheiro- Chagas;' do ao professor de*,-adultos.". Só 101184 —— 103787 —— 106597 — — 109183
^mIí^^hOÍI*
/ í?^^,---v*--^^^/^^r^'r-^/^-x^-x^\
í\ T^TTlJll Al\I*T,i7 TW VT-üNlt I
11Ó747.
111314
On.
cargo de* Diretor e eleger o seu depois de, assim adubado e pre- 110740 —
80873 — 8181134 — 81436 —
substituto de acordo com o { parado o,'terreno, poderão ser 80550
—
—
81895
81913
C. 62170
as primeiras sementes. 81436—
li*?.' do Artigo 11 dos Estatutos; lançadas
63511 — 67435 — 68517 — 602941
bV discussão da proposta da Di- Do 'contrario; nada frutificará.
604174 — 604808 — O. 86777.
E é por essa razão que os di'..
retoria com o parecer do Con___ J_^^_^_^_^___^_____ ^
selhò Fiscal sobre o aumento rigentes da Campanha Nacional
FALTA DE MATRICULA.— 27495
51439 — 110365 — C. 612217
de.. Educação, de Adultos vêfn
do. Capital social de
— 6391 — 72262 — 77059
Cr$ 1.000.000,00 para úm ml- prestando inteiro .apoio àqueles 62938
601902 — 604918.
lhio e quinhentos mil cruzeiros; professores e diretores de escolas
de
ensino,
supletiva
que,
NAO APRESENTAR OS DOe) interesses gerais; • v
a parda- instrução, espalham, CUMENTOS
— 16737 - 75061 Rio de Janeiro, 18 de Setem- no ambiente da-classe; as pri- 76358.
—
meiras
Ranulfo
sementes
da
educação
1950!
(a)
bro de
'--*••
';-.'.
,;¦
NAO APRESENTAR A LICENMandei de Soúxa, — Diretor. social.-

Brigadeiro

O

—

T

Còmpra-se tildo

teve, em 1945.

2.039.000 votos.

Se cada brigadeirista obtiver
mais um voto, t candidato
nacional alcançará em 1950

—'¦

f

> •'

EXCESSO DE LOTAÇÃO
48083 — 48327
47127 — 47486
49659 — 80134
49491-.— 49636
— 50840— 51699 — 51812
80329
52415',— 52782
Setim lumier >í.¦•-'—'
51938 — 82325
33188 — .55383
1 Preço; eo.rrehtet Cr$ 29,80 52í74v— • 53131".—
¦
¦'
53403..
,
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ao
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em*; frente
Anenal de Marinha
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Só Amanhã — 2.' Feira'
DIAVDA DEFESA

ARSENAL: Cr| 22,50
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EXCESSO *DE FUMAÇA — Oni
•0484 —.8J028. • .: NAO DIMINUIR A MARCHA —
1113. — 4637 — 12885 — 33329 —
3972r— 41890 — 100013 - 101233
.102030 —:109204 — Of. 90768.
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PARAR AFASTADO DO MEIO
FIO — 53782 — On. 81788.
NAO ACATAR
40904 — 43563 —
48082 — 48327 —
49071 — 49438 —
49610 — 49S59 —
5Ô.108 — 50317 —
5Ò799 — 50928 —
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53023 — 2024 —
110110 — On.
*
81515.

AS.ORDENS —
44555 — 47486 .—
48640 — 43774 —
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50063 — 50137 —
50348 — 50604 —
50987 — 51439 —
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52909 — 52955 —
58977 — 109809
81374 — 81389 —
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449 — 9870 11515 —
39918 — 42132 — 48327 —
100891 — 109999 — 111318
On. 81515— 81965 —
6S366 — 66630 — 70377
Of. 90162.
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50096
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— 604428
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bem barbcado... empregado/ J
Se V. procura üma desculpa para não fazer'*
barba diariamente, é porque nao usa as lâminas
Gillette Anil. Experimente-as è verá por que
Gillette Azul é a preferida pelos mais exigentes.
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JUSTIÇA PaTRÂBjALH^
JUNTAS DE CONCILIAÇÃO
E JütCÍAMENtO
Julgamentos Marcados Paira o Dia 19-9-50

Rio de Janeiro, 15 de Setembro de 1950
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Despachos e Atos da Diretoria (

LICENÇA»
CONCEDIDAS'
Antônio SlmSe» x Confecções
nair do Brasil 8., A.
S.
A.
Sc Chaves
PARA
Llndalva B. Medeiros x Manoel Fernande»
TRATAMENTO DE SAUDEf
TELEFONES ¦;',.
1.» JUNTA — Inicio: 13,00L. Cardoso.
neettnrio ¦ apretentaçio
Aliplo Soares x Howard Morei-,
NOTA."-?*»'» aqulilçlo; d» pastagens *
Liilz Ferreira x Alexandre Gel-»
¦
''¦'¦¦:¦..
d» vaelna.
ra & Marin».
— of. maquinai
ateitado
d»
ticante,
da
T-DDO
FiSilva
da
Custódia
Hernanl
1*4í
"
Maurina L. de Oliveira x Joié bergér".;
dia 23-8-80 — P. 33.052.
x
- NCRTE
Xitaea» lho. mat.. 4.161, guinduteiro... da
Paulo Edgard Ely
Nunes.
Valdemar Silva, mat. 8.093,
pra— trinta dias. em prorrogaéERVIÇÒ DE CARQA E RA88AQÉIROS
"máquinas
T-DDO
Ltda.
Franki
•Slüm -leitor do DIÁRIO CARIOCA,; que1 •• asaína B»; Neve»
H.
'de
F. Soare» Filho x
— of,
Gilberto
"RODRIGUES
—
•
ALVES",
T-DDO
ticante,
da
P.
33.167.
—
J4-Í-80
a
M-»
d«
"Em aue
Azevedo x çio
Newton
¦•'rCTÍ. CAPELA. •,.¦¦.;•;/
Pedro
Engelhard Sc Cia. Ltda.
àonealve». escreve^me para declarar, bondosamente:
3 — Xltto Correia, m«t. 3.07Í, ope'—dia!23-8-90 — P. 33.052.
Sc Fischler Ltda.
Sairá a 22 de setembro, às 14
Llndembaum
J.
Peret
Silva
x
»eu»
P.
da
Afranio
nos
téie
a
8.093,
màt.
Oirthon
Dantas,
—
praof. modelagem
jeie a clareza e a Inteligência com qua abordou
Sucena rário, da T-DDO
Sairá-a 30 de ¦•tembro para
Coitt x C«ii
horas,
Cariota
para Salvador, Recife,
mon- Campo» & Cia.
trinta dias, em prorrogação — de ticante. da T-DDO — of. turbina» —
Salvador e Ilhéu».
/árlós-aspecto», ocorre-me, alndai séria dOvIdasôbr* «e;'o
Cabedelo • Natal.
B. Lima x M. Rocha In» Ltda.
— P. 33.«08.'Oliveira,
Lino
dia
4-9-90
—
T.
3Í.7M.remunerado,
á*7-í-!0
repouso
1-8
"PÁ R A"
do
Cleodoh dós Anjos PeisSa x Lülz
ialista-que, antes do advento da lei:
"INCONFIDENTE"
Noel Claudlno de
mat.
da dustrias Reunidas.
— Anézio -Kstevei, mai, S.Í0.1,
,
de outubro, ás 14
2
a
.Sairá
oereebla d salário mínimo, tem ou; nSo direito aos benefícios
—
Antenor C. Paiva x Ditez — Cl» Gerenive.
T.S.G..
da
da
—
3.(M,
trabalhador,
ferro
c»
Sairá.a li de letembro para
, Iracema Belmonte x Cruzeiro Sc praticante, da T-DDO
. horas, para Salvador, Recife, Ca"Dia Distribuidora de Tecidos S. A.
vinte e cinco diai, em prorrogação T-DDO — dia 2-8-30 — P. 33.807.
Vitória, Salvador, Maceió, ReclCia.
Intitulado
.
e
Natal.
meu
artigo
bedelo
ao
Refere-sé 0 Ilustre patrício
de 1S-8 a 8-9-30 — P. 32.58».
té, Cabedelo, Natal e Fortaleza.
Zllda Rodrigue» Gouveia e ou"CAMPOS SALES"
n5o ha«.» JUNTA — Inicio: 13,00
OUTRO* PEDIDO*
— Ari Hamlre» dos Santos, mat.
normal de serviço", em que terminei por afirmar que
"RIO PAR^AIBÀ"
tra x Casa Gabara Seda» S. A..
vence
Santos
—
Mon
x
Fidells
Oliveira
mensallata
que
of."
entre
da
T-DDO
diferença
feito
T.»S8, aprendiz,
a 22 de setembro para
•endo o legislador
Sairá
Aéx
Linhas
Hermogene»
Eliseu
-i
21
força e teiro.
Francisco Paula Oliveira, mamáquinas — quinze diai, em pror¦'
Sairá a 26 de setembro para
lalárlo. mínimo e o que percebe estlpêndlo superior,
Vitória, Salvador, Recife, ForBra» Fiorentino de Andrade x reas Pauliíta» S.A.,.
— de 33r8 a 5-í-M -r-¦ P. tricula 7.030, operário, da T-DDO
ao
sujeitos
rogação
ficar
de
CabehSo
outro,
como
Recife,
Maceió,
tanto
um
Salvador,
sohclulr que,
José Salino Praton x Cia. de
<— of.* frigorífica — abono dos dias
Vanguarda S. A.-taleza, Belém, Santarém, Óbidos,
32.401.
_
delo e Tutola.
critério do artigo 7,«, § 2.', da Lei n. 605.
Jaime Pire» Gonçalves x Carlos Carri», L. F. R. de Janeiro.
I — Ormindo Soares da. Silva, ma- 2 Oe 31-8-50, em que faltou ao serParlntins? Itacoatiara e Manaus.
serem
e
da
Silva
x
atenção,
por
Domingues
"BARÃO
de
que
Manoel
dignos
de
argumentos
Aduzindo
RIO BRANCO"
de Almeida Rodrigues.
tricula 8.232. operário, da T-DDO — viço,, por motivo de falecimento
PARA O ÍUL
Samuel Gomes de Araújo x Cia. Cernigol Sz Cia. Ltda.
abundantes estou privado de os estampar, termina o missivista
of. eletricidade —-seis dias — de Um seu irmão — Abono — P. 33.762,
Sairá a 29 do corrente- para
"Êls os motivos por que ouso discordar de de Carris, L. F. R. Janeiro.
José Pacheco dos Santos x Or
—
33.644.
. "RIO GURUPI"
P.
9-9,-50
a
da seguinte fôrma:
.
4-í
Re'ASSUNTO*
Maceió,
Salvador,
Vitória,
Ltd.
Instaladora
Técnica
o saiaDIVERSOS
-BeAchiles Seara de Oliveira x Cia. ganlzaçSo
— Francisco Mollna Cabeça,, maV. S. para afirmar que o meriíalista que vence, apenas,
Sairá a 17 de setembro para
clfe, A. Branca, Fortaleza.
.Tosette
Maria Rebelo x Olga tricula S.318„ operário, da T-DDO
se- Mineração e Metalúrgica SSo PàuA. Reis, Santos, Rio Grande,
rio mínimo, tem Inegável direito ao pagamento do repouso
lém, Santarém, .Óbidos, Parln—
mat.
Tackacs.
Silva,
Batuta
da
JoSo
21
—
—
of.
lo-Paraná.
de
cinco
dias
elétrica
Pelotas e Porto Alegre..
tini, Itacoatiara e Manaus.
manai, seja qual fôr o critério de desconto por faltas .
13.883, taifelro, fio n/m "Rio IplranFrieda Poelle x Curt P. Stein4-t a 89-SO — P. 33.45».
E
Persisto, nSo obstante, no ponto de vista que defendi.
3.» JUNTA — Inicio: 12,30
José Pio da Cruz, mat. 10.834, ga", fornecimento de uma passagem
ield.
—
LINHAS PARA O ESTRANGEIRO
acrescento ainda os argumentos que se seguem. _.._...».
Jandira dos Santos Ferreira e
carpinteiro — .trinta dias, em prorro- de 3a. classe, Rlo-Belém, que prttenValdir Botelho da Silveira x Ma- gação — de 26-3 a 24-9-50 —. P. te adquirir em favor de sua-iobrlPara o' meniallita, o que te exige é que perceba quantia outras x Malharia Brasil.
DE PA8SAGEIR08 E CARGAS
SERVIÇO
l'ld«;ÇaoJ"
nha Iracema Fernanda da Silva, pario Mendes Gregório.
33.067.
mensal pelo menoB igual ao salário mínimo, sem
nao
trii preitaçOei
PARA A EUROPA E RIO DA PRATA
Ari Valdir A. Barroso x Bureau
— Mario José do
Nascimento, ra pagamento «
7.> JUNTA — Inicio: 13,00
serem, ou nSo, remunerados òs domingos, como tambem
"LOIDE-PARAGUAI"
— trinta mensais — Deferido — P. 31.304.
«omenta
mat. 12,108, marinheiro
Herminio de. Paula Faria Cal- Interestadual de Imprensa.
Importa o número, de dias de trabalho efetivo, pois
mat.
23 — José Bernardei Nunes,
Elias Braga de Carvalho x Pa- dias, em prorrogação — de 30-8 a
cor- lies x Indústrias Beijo-FIôr S.A.
"Duque
estabelece a lei (art. 76 da C.L.T.) que o salário mínimo
setembro
a
26
de
para Vitória, Salvador, Recife,
Sairá
do
2.o
14.128,
comissário,
28-9-50 — P. 33.023.
Sindicato dos Estivadores do Rio daria Portuguesa.
— 8 horas diárias, em
responde à duraçSo normal do trabalho
Tenerife, Havre, Antuérpia, Roterdam, Humburgo e BrememZanonl Marques da Silva e ou— Antônio Pedro dos Santos, de Caxias", alegando motivos, pede
"dia normal de tra- de Janeiro x The Rio de Janeiro
regra — e a tanto eqüivale a expressão
tro» x Dlambras S. A.
mat. 4.486, carvoelro, do depósito cancelamento de nota desabonadora
Lighterage Co. Ltd.
Próxima» Salda»:
Jorge Inácio x Dalila Varela Blr- de carvão — trinta dias, em prorro- — Cancele-se — P. 31.980.
Cclpa Saturnino da Silva x .ler"Loide-Canadá" — 11-10.
virem
trabalhe,
gacão — de 30-8 a 29-8-50 — P.
Assim, ainda que o empregado mensallsta
viço de Mec. do Solo Ltda. (Sei-- nistiél (Massa Falida).
Dlonisio de Azevedo
24
—
Aldair
"LOIDE-EQUADOR"
do g«- meeso).
Aníbal da Cruz de Oliveira Go- 33.711.
mat. 19.867, aprendiz, da T-DDO —
tude de circunstância» pecullare» local» ou decorrentes
salário lmiAntero Martins do Cabo x Cia. mes x Cia. Ferro Carril do Jarnero de atividade, apena» 15 ou 20 dia» por mês, o
10 — Manuel- Joaquim Ribeiro, ma- i. elétrica — pagamento da dlferen19 dé setembro para Vitória, Salvador, Recife,
a
Sairá
dirrt Botânico.
do» que Cervejaria Brahma. .
fc-icula 13.408, carvoeiro — trinta ca de haaláriot, correspondente ao
nlmo terá de ser o fixado pela lei, lato ê, Idêntico ao»
Fortaleza, Tenerife, Lisboa, Tanger, Gibraltar, Barcelona,
14-7-30,
em
de
13-6
a
Clodomiro
Barreto
qua
—
x
Garage
Me—
período
P.
de
Ur»
a
24-9-50
dias
Ernestin»
Rodrigues
de
33.028.
Maria
.
trabalham 25 dia» por mê».
Marselha, Gênova e Nápoles» .
• o nescal.
11 — Omd da Silva Castro, mat. esteve acidentado — Deferido na forMacedo x Fundação RomSO MaDaí resulta que, para o» men«allsta«, o que Importa
Josias Pinto de Souza x Com- tos Duarte.
15.258, talielro — trinta dias, em ma do Boletim 108-76, de 12-5-80 (Diremua
dias
dos
número
o
seja
PARA A AMÉRICA
— P.
salário mensal, qualquer que
L. F. R. de
João Oliveira Cruz x Cia. de prorrogação — de 1-9 a 30-9-50 — ferenca a pagar: Cr$ 378,00
cada dia panhia de Carris, j
"LOIDE-HA1TI"
nerar, podendo variar a Importância que corresponde a
38.1194.
Janeiro.
33.087.
P.
de
Janeiro.
F.
R.
Carris,
L.
mínimo
25 — Nilo Ssblno da Silva, mat.
da remuneração, uma ver que, »endo fixo o salário
Manoel Adhemar *>s Santos x
de
outubro
20
a
para Vitória', Trinidad e Ni
Sairá
Ribeiro,
mat.
12
—
José
Gomei
divir Lloyd Brasileiro.
•
trabalhador de Ia. classe, da
mensal (o dividendo), o número de dia* a remunerar (o
í.» JUNTA — inicio: 9,00
Orleans.
17.733, carvoelro — quinze dias, em 3.570,
da
é
empréstimo
da
T-DDO,
T.S.G.,
Juítamente
Manoel
Fernandes
o
que
ouRezende
o»cllar
e
donde
quoslente,
variar,
*òr), pôde
prorrogação — de 27-8 a 10-9-50 — importância de Cr» 4.000,00. a fim
tros x Cia. de Carris, L. F. R.
a Importância equivalente â remuneração de cada dia.
estão senVera Fràncisca Rangel x Cia. P. 33.064.
de concluir as obras
saia- dé Janeiro.
13 — João Batista Rodrigues, mat.. do realizadas em sua que
Nada impedia, poi», que o empregador, assegurando o
residência, paGeraldo de Souza x The Leopol- V. S. Harkson do Brasil S. A.
-mensal,
deixasse
— quinze dias —
33 — Antônio d» Siqueira Cavai- e imediações, de que resultou fica18.522,
l.ó
piloto
rio mfnimo
Já remunerasse o» domingo» ou
Ionice Conceição da Silva x Cia.
ra pagamento em preita;9e* mentais canti, mat. 8.999, marinheiro, adido rem feridos o fiscal geral Petroniiio
dina Railway Co. Ltd.
de 29-8 a 12-9-50 — P. 33.371.
—
atenS.A.
é
de os remunerar é, a»slm, para os efeitos do repouso remuneS.
Harkson
do
Brasil
Não
Cr|
U.
300,00
possivel
Glsberto Gatto x Massa Falida
A T-DN. alegando ter sido agredido Brandão, o fiscal Luiz Antônio da
14 — Edgard Lopes Monteiro, mat. de — P.
"Qoiniloide", pede Silva Oliveira, e pi guardas JovcnGeraldo de Oliveira Lima x Son33.887.
.rado.teremos que recair no» preceitos da lei 605 que, quanto Dallla Varela Birnsteel.
12.021, 3.0 cozinheiro — quinze dia» der
pelo Imediato do
ny Reírescante» S. A.
aos men»all»ta», e»peclalmente, manda, atender â.importância
—
—
da penalidade que lhe tino Correia Dantas e Elidio Mar2-1-30
P.
32.266.
de
19-8
a
Justificação
Sandos
26
—
Manuel
Fernánde»
ou
—
Antônio Tomaz Pereira x Ter1/28 do salário mensal
15 — Manuel Esteve* dos Santos, tos,.mat. 11.802, caba foguista, paga- foi imposta — Indeferido em face tins, todos, do Serviço de Vigilância
qúe era descontada pela» falta»
8." JUNTA — Inicio: 13,00
o
ra Irmfin & Cia.
Interna, desta Autarquia, devendo
mat. 12.276. cabo foguista — quinze mento da diferença de soldadas, re- das informações — P, 29.484.
1/30 — considerando, na segunda hipótese, Já remunerado
Lloyd
Brasileiro
Silx
Antônio
Batista
x
EdlEloy
Rodrigue»
a
»uperior
34 — Renato Teixeira, mat. 5.023, ser indicados também, os responsadias — de 30-8 a 13-9-50 — P. 33.035. ierente ao período de 1 a 31-7-50,
domingo, «em distinguir entre salário mínimo ou
va Araújo. Inquérito.
fíclo da Paz (Condomínio).
veis
qus houver, observadas as norLB-I,
da
D-DC,
—
eseriturário,
16 — Antero Joaquim Moreno, ma- em que esteve acidentado
DefepadrSo
Pedro Pire» de Oliveira x TinFelix Koelnika x Edson Gomes tricula 14.201, cabo fo_uista —
mas previstas no'item 38, do Bole
quin- rido na forma do Boletim 108-76, de cancelamento da nota de débito núDe qualquer fôrma, tratando-«e de men»àl!»ta», o salário ml- turâria São Jorge.
& Cia.
tim
23,
de 1-2-1949.
. í
—
ze dias — de 29-8 a 12-9-50, por in- 12-8-50 (Diferença a pagar: Cr$ ... mero 891, de 31-8-50. da D-DC
Idecy Matos x Calçados Zazá.
V.
nlmo estará observado, muito embora po»»a variar a remuneIndoterido — P. 32.851.
— P. 28.631.
—
termédio
da
Agência
de
Santos
Elisio
Teixeira
de
Carvalho
e
758,20)
nSo
lei
a
ea»o»
Wilson
José
nesses
Paiva
da Silva x
SERVIDOR CONTRATADO PARA
ração,correspondente a um dia, pòrqUe -a35 —r Josias Costa, mat. 6,946; ex27 — Américo Campos de Oliveira, "moco",
outro x Sociedade Paulista de Na- P. 33.178.
atinje
Irmão
&
Cia.
esta
e
meiual,
ma»
AGENCIA DE PARNAIBA (Subtem em vista á remuneraçáo tílárlá,
17 — Geraldo dos Santas Costa, mat. 7.866, trabalhador de Ia. elaspagamento de toldadas corvegaçSo Matarazzo Ltda.
Agência de Tutola)
o limite estabelecido.
Sebastião Cândido de Oliveira
Wilson Nune» Ourives x Labo- mat. 20.889, taifelro — trinta dias, se, da T.S.G,, da T-DDO, empréstl- reipõndente ao» meses de março e
"
o
—
ab«oluto,
em
para
não
ter
rece1945,
alega
abril
d*
que,
de 8-7 a 6-8-50, mo da importância de Cr» 2.000,00,
em prorrogação
que
As disposiçBe» legal» nâo exigem,
48 — Tendo em vista os termos de
x Fábrica de MAveis Cacique Ltda. ratório Wadel.
nossa carta D-99, de 7-8-50, i AgênManoel Pereira Uchôa x Cia. de
Antônio Joaquim Ribeiro Frei- por intermédio da Agência de For- a fim de atender necessidades ime- bldo — Indeferido — P. 31.343.
mensalista, a remuneração correspondente a um dia «eja. igual
36 — Darlo de Menezes Vasconcel- cia de Parnaiba, e sua carta D-170,
taleza — P. 28.748.
distas, para desconto em leus salare e outro» x Lloyd Brasileiro.
ao salário mínimo do diarista: o essencial é que a soma dos dia» Carris, L, F. R, da Janeiro,
rios da quantia de Crf 180,00 quln- los Drumond, pai e curador de Al- de 18-8-50, homologar o ato do AgenArmando Fernandes Garrido x
Alberto Thomaz x Cia. de Carremunerados atinja a Importância do «alârio minlmo mensal,
—
varo
Nunes Vasconcelos Drumond te que contratou, pelo prazo de um
-—
DO
NA
FORMA
BOLETIM
22;
NSo é possivel atender
tenais
ris, L. F. R. de Janeiro.
nSo havendo como cogitar de salário mínimo diário para men- Mme. Faria St Cia. Ltda.
mat. 182, ex-servidor desta Empré- ano, com os vencimentos dc CrS... .
ITEM 51, DE 5-10-1949
P. 32.677.
Manoel da Silva Melim x David
sallsta.
iiiiii
28 — Osman José dos Santos, mat. sa, apoientado, pagamento da dife- 1,000,00, mensais, os serviços do couPaiva & Cia. Ltda.
4.» JUNTA — Inicio: 14,00
18 — Arlindo Melo Gomes, mat. 12.832, enfermeiro, pagamento da di- renca entre o que percebe pelo I. A trollsta de
Renato Galvão
carga,
Cândido de Sento Sé x Paul J.
11.488,
maqulnlsta,
do
Tráfego
do
ferenca
de vencimentos, relativo ao P. M. e o salário que percebia nesta Caldas,
Christoph Co. Ltd.
Luiz Borges x A. Amorlm & Parto — noventa diai, em prorrn- período de 27-7 a 18-8-50, em que ei- Empresa, a partir, de 17-3-1945 — ArCia. Ltda. (Sucessora de A. St- gação — de 31-8 a 28-11-90 — P. teve acidentado — Deferido na for- qulve-se, tendo em vista o parecer SUBSTITUIÇÃO DO ÊHEFE DE ES9.» JUNTA — Início: 13.00
mSes Lavoura Sc Martins).
106-76, de 12-8-50 do D-CJ — P. .2.705.
33.061.
ma do Boletim
CRITÓRIO DA AGtNCIA DK
Pauta De Julgamento Para a SessSo a Realizar-se Em
Carmen Souza Pinto x InstituAlberto Brando de Segada» Via37 — Eurico Martins de Moura,
1» — Clovis Nunes Carneiro, ma- (Diferença a pagar: Cr* 1.171,50) —
PORTO ALEGRE
•
to de Fislolofia Aplicada Ltda.
mat. 17.482, Carvoelro, reembarque —
na x Banco do Brasil S. A..
tricula 11.370, 3.* maqulnlsta — no- P. 30.939.
19 De Setembro De 1950 (Terça-Feira)
49 — Tendo em vista os termos do
—
Francisco
P.
31.449.
S.
Lourlval
Arquive-se
—
Francisco
Dantas
x
—
Nelson
x Expresso S. venta dia*, em prorrogação
Djalma da Silva Pflrto, mat.
3*
de
telegrama 1.156, dc 8-8-50, da Agên- ¦
-B.245-49 — Relator: Ministro Cul- nistro .-Edgard Sanches —' Inte38 — Lourlval de Sousa
Neiva, cia de Porto Alegre, e nosso nú-,
27-8 a 24-11-80 — P. 33.033.
Geraldo.
8.748, guindaitelro, da Q.S.E.. aleAraujd A Gazeta de Notícia».
de
Arivaldo
délra Neto — Revisor: Ministro ressados:
médico, fornecimento de mero 869, de 11-7-80, exonerar, a pe? .
João Leng Feliciano x Joio JoManoel Belo da Silva x Irmios
gando estar exercendo a» funefies de mat. 8.775,
Godoy Ilha — Interessados: Ar- Freire e Cia. de Carris, Luz • té de Moura.
certidões — Certifique-se o que cons- dido, a partir de 7-7-90, do cargo di
Goulart & Cia,
ABÔNOS CONCEDIDOS NA FORMA encarregado geral dos Guindaste!- tor, observadas as recomendações
mando de Oliveira e Cia. de i'-ir- Força do Rio de Janeiro Ltda.
Lucidlo
Rangel
x
Fábrica
de
Osvaldo
Benevenuto Magalhães
ros nos Armazém A-E (Docas), pechefe de escritório, padrão LB-M,
700-49 — Relator:
DO BOLETIM 221, ITEM 11, DE
Ministro.
ris, Luz e Força do Rio de Janeiro
Calçados Guanabara.
x Cia. de Clrri», L. F. R. J.
de seja classificado como mensalista referidas no parecer do Contencioso da Agência de Porto Alegre, o "ts- ,
30-9-1Í4»
Rômulo Cardim — Revisor: Mini»Ltda.
Indeferido. O requerente não é Jurídico — P. 16/347-49.
Olimpio
Marques
Lisboa
x
PaHenrique
Perez
Lopes
e
outros
crlturirlo", padrão LB-K, Rubens
—
Interessa•- 6.978-40 — Relator: Ministro tro Edgard Sanches
39 — Isaltino Silva- Aires, mat. Cordeiro de' Castro, matricula núnair do Brasil S. A.'
x Clà. Editora Americana.
encarregado geral dos Quindaiteiros
Caldeira Neto — Revisor: Minis- dos: Cia. de Carris, Luz e Fõi10 — Moaclr Eduardo da Silva, ma- nos Armazéns A-E (Docas), nem tal 12.830, "moço" desta Empresa, pa- mero 1.490 e, em substituição, no- i
Deocleciano
Morais
Ezequiel
de
tro Godoy Ilha — Interessados: ça do* Rio de Janeiro Ltda. e x Cia! Ferro Cárril do J. B.
trioula 9.431, mensageiro, da S.C.G., função está prevista na' tabela nu- gamento, da diferença d» soldadas, mear para. o referido cargo o "auxi- .
5.' JUNTA — Inicio: 14,00
José Renna e outros e Fábrica, rie Luiz Leite de Abreu.
dia 28-8-50 — P. 32.591.
Gilberto da Silva x Oficinas Grámérlea do Quadro Sede — P. 31.743. correspondente ao período de 6-7 a liar de escritório", padrão
LB-O,
. — 1.933-49 t- Relator: Ministro
Aço Paulista S. A.
Nobelina Ribeiro, mat. 2.397,
30 — Joaquim Pereira de Souza 28-8-80, em que esteve acidentado — Adroaldó,Ribeiro, matricula (.027.
Luiz Ferraz x Januário de Je1.887-49 — Relaotr: Ministro Antônio F. Carvalhal — Revisor: ílea» Arte Moderna Ltda.
•
Boletim 108-76,
Deferido
na
forma
—
do
—
operário,
da
T-DDO
mat.
17.173,
c.
ferro
Maria
Fernandes,
Constança
Rodrigues
x
padeiro,
páM.
»us.
Waldetyiap i Marques — Revisor: Ministro Delfim Moreira — inte- R. Garcia.
Osvaldo M. Porto Rocha x Pa? dias 17. 21 e; 22-8-50 — P. 33.OU.
gamento da diferença ¦ d* . soldadas, dè. 12-5-30. (Diferença a pagar:--: CrS DISPENSA -. DE SERVIDOR . CONOlimpio da Silva Souza, mat. correspondente ao período de 8-7 á «43,90. -r^P- 32.336. •'-*
Ministro Jullo Barata -»• Interes- ressados: Agostinho Barros e Ati.•»¦
V.
DA AGtNCIA DE .
sndos: Cofermat Cia. Brasileira rie tôniu Alcalde Filho e S. A. In3-170, operário, da T-DDO —' Ot. 14-8-30, em que esteve acidentado . 40-— Severo] VSérgicOBotelHo; mij|.'
PORTO ALEGRE i-'
A
BOA
ROUPA
RENNER
EM
VotoranUn.
dustrias
Ferro e Materiais dç Construção
earpintirla, diai 39 e 30-3-50 — P.
Deferido, na forma do' Boletim 15.684, ex-cabo foguista do vapor
50
—
Tendo
em
vista os termos dá'
"Mauá",'.fornecimento de certidão -U
5.767-49 — Relator: Ministro
S.A. e Hello Domingues.
P. 33.804.
LINHO, CASIMIRA OU
108-76. de 12-5-50 (Diferença a pacarta- D-338, de 21-8-50, da Agência:
2.542-49 — Relator:. Ministro Antônio F.' Carvalhal — Revisor.
Ananias Jose Vieira, mat, 18.134, gar: Cr* 628,00 — P. 30.735.
Certlfique-se o que constar — .-P; de Porto Alegre, dispensar, a pedi-*
-'
TROPICAL
Moreira — InteressadosMarques — Revisor: Üoliim
Watdemar
praticante, da T-DDO — of. pedrei31 — José Soares de Lima, pede 28.833.
do, o auxiliar de escritório, contraMinistro Júlio Barata — Interna- Blumcr Boesch & Cia. Ltda. e
roí — diai 4 eS-9-30 — P. 33.810.
exmo,
ar.
encaminhado
ao
;
seja
tado, Jaime Lima Dias.
preVENDAS A VISTA E
José Andrade Conrádo, matri- tidente da República, o requerimento QUADRO PERMANENTE — 8HÇAO
sados: Máquinas Excelsior, Indús- Alnycie Ramos Ferreira.
2.310-50 — Relator: Mtulítra
II — BSTAUItROS (Dtmist&ts)
tria e Comércio S. A. e Milton
cuia 6.193, praticante, da T-DDO - que anexa, pedindo melhoria de apoMAR
DE
PESSOAL
DE
ADIÇÃO
— dia 1-9-30 — P. lentadoria — Indeferido. TratandoAires Galv.lo e Alfredo Otto Schil- Antônio F. Carvalhal — Revisor.of. máquinas
A CRÉDITO
51 — Considerar adidos à Divisão
Ministro Delfim Moreira — Inte41 — O diretor do Llo.vd Brasilci- de Navegação, a partir dai datas aling.
33.328.
le de aposentado, não cabe ao Lloyd
RUA 1* OE MARÇO, 149/51
4.097-49 — Relator: Ministro ressados: João da Costa Ferreira
Bettl de Melo Cruz, mat. 729, fazer encaminhamento solicitado — ro, P. N., usando das atribuições qua seguir mencionadas, enquanto aguar— Revisor: Martins c Serraria
lhe confere' o., art. 2; ^alínea "b", do dam embarque, os servidores abaixo:
Santi Rosa,
Wnldemar Marques
frente
em
áo
--'¦.", eseriturário, da D-DC, dia 15-8-50 — P. 32.441.
Dr. Alberto Otoni Ribeiro FranMinistro Júlio Barata — Interes- Francisco Ferreira S. A.
P. 33.497.
32 — Rubens Melo. mat. 19.232, Decrcto-lel n.o 9.339, de 10 de junho
1.273-49 — Relator: Ministro
Enésio Silva Rocha, mat. 2.506, "moco", desta Empresa, pagamento de 1946,
Artinal de Marinha
sados: Cia. Brasileira de Energia
co, mat. 9.077 — 29-8-50.
l.o comissário Vicente Fontet
Elétrica e Wollington de Matos Astolfo Serra — Revisor: Mintspraticante, da T-DDO — c. ferro — dt dlferen;a de soldadas, relativo ao
RESOLVEt
tro Júlio Barata — Interessados:
Pena.
dia 3-9-50 — P. 33.809.
Filho, mat. 15.745 — 9-9-50.
esperíodo de 12 a 31-5-50, em
5.807-49 — Relator: Ministro Horacio Monteiro e Cia. TelefôLourivnl Madeira, mat. 3.332, teve acidentado — Deferido naque
l.o radlotelegraflsta Osvaldo RN
forma
Demitir dos serviços da Empresa cardo de Matos, mat. 13.538 — 8-9-50,
Waldtímar
Marques — Revisor: nica Brasileira»praticante, da T-DDO — c. ferro — do Boletim 108-76, de 12-5-80 (Dife1.292-49 — Relaotr: Ministro
3.o radlotelegraflsta João Avit,
dia 4-9-50 — P. 33.812.
Ministro Jullo Barata — Interesrenca a pagar — Cr» 260,30 — P, o aprendiz de 2a. classe Eclr FerValdemar Silva, mat. 8.093, pra- 31.476.
reira, matricula n.° 20.372, visto que, Mesquita, mat. 19.148 — 8-9-50.
sados:
Egon Luiz
Oexbacher e Astolfo Serra — Revisor: Minisconforme "momorandum" 563-50, de
— 2.o Radlotelegraflsta Eloi Esta»
tro Júlio Barata — Interessados:
Cândido A. do Sâ.
26-7-30, di T-DDO, vem faltando ao nislau Nunes, mat. 17.705.
5.935-49 — Relator: Ministro Ci.. Vala do Rio Doce S. A. e
motivo
serviço desde 16-6-50, sem
2.o piloto
Jullo Barata — Interessados: V»- Dlonisio Rui.
Juvenal dá Cunltt
¦•• 1.403-49 — Relator: Ministro
justificado, \
ny Felix Fonseca e Banco ComerBastos, mat. 15.812 — 2-9-50.
%
2.o piloto Raimundo Alexandra
ciai de Minas Gerais. Felix Fon- Astolfo Serra — Revisor: Ministro
DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR
seca S. A. e Cia. Carioca de Ar- Júlio Barata — Interessado*: ReFerreira, mat. 15.905 — 4-9-50.
END. TEL: "MUNBANCO"
Conferente Alulzio Costa Quclné de Oliveira e Silva e Lloyd
mázcns Gorais.
42 — Por proposta feita pelo che- róa, mat. 7.683 — 2-9-50.
6.860-49 — Relator: Ministro Brasileiro — P. N.
CARTA PATENTE N. 1.23»
fe da Dlvlsío de Estatística, cm "me1.412-49 — Relator: Ministro
— Revisor:
Enfermeiro Josscl Batista LanWnldemar Marques
Matriz:
morandum" n.o 0926, de 14 do cor- dim, mat. 15.463 — 8-9-50.
Agencia:
Agencia:
Filial:
Ministro Astolfo Serra — Interes- Astolfo Serra — Revisor: Ministro
11 — Rua do Ouvidor — 73
designar
o
servidor
Luiz
JaRua
Figueiredo
MagalhKe»,
rente,
—
—
2*
13
de-Novembro,
—
Rua
37
Enfermeiro Antônio de OliveiRus JoHo Brlcola
37
142
Interessados: Cia.
sados: Adolfo Guedes e outros e .Túlio Barata
Fone: 23-5011 - Caixa Postal, 919 ,
cinto Dias, mat. 742, padrão LB-I, ra Pacheco, mat. 10.759 — 6-9-50.
Telefone 47-333/
Telefone, 4084
Fone: 1-0131 — Cx. Pottal. 173-B
Pálacete São Paulo (Fazenda do Brasileira de Mineração e MetaRie de Janeiro
substituir o encarregado do
Cepieabana
Cintei
2.0 maqulnlsta Pedro Paulo da
para
lurgia e Antônio Munhoz Coca.
tle Paulo
Estado).
Oruop de Administração daquela Dl- Silva, mat.. 13.136 — 9-9-50.
5.893-49 — Relator: Ministro
4- 1.461-47 — Relator: Ministro
visão,. Helvécia da Costa Lucas, ma2.o maqulnlsta Manuel Adolfo
Antônio F. Carvnlhal — Revisar: Edgard Sanchcs — Revisor. Mitricula 736, padrão LB-N, durante o de Albuquerque, mat.
BALANCETE EM 31 DE AGOSTO DE 1950
13.246 —
Ministro Delfim Moreira — Inte- nistro Caldeira Neto — Interessamotivo
de
féseu
impedimento,,
por
2-9-50.
ressados: Cia. Construtora e Téc- dos: Sebastião de Ollveiri e ou(Compreendendo
Matriz
e
Agência»)
de
16-9-50.
rias,
a
partir
3.0 maqulnlsta
"¦' i
José
Climaco
nica Koteca S. A. e Antônio Ca- tros e S. A. Ind. Votor-mUu e
II »
III Hl BaaEàaegaagB—
Nascimento Ornelas, mat. 17.381 —
S. A. Ind. Votorantim e Franlheiros o outros.
ANOTAÇÃO NA FICHA DE
1.983-48 — Relator: Ministro cisco Dias Lopes e outros.'
;¦'/.
6-9-80.
ATIVO
.•"".•'-;.:'';•'¦'•
PASSIVO
SERVIDOR ¦
G.762-49..— Relator: Ministro
Antônio F. Carvalhal — Revisor:
Contramcstré Pedro Caetano de
Ministro Delfim Moreira -• oite- Edgard Sanches — Revisor-- j Mi
fcl- Lima. mat. 14.573 — 6-9-50.
face
da
comuhlcaçio
43
—
Em
—
nistro
iossudos: Ezequlel .Alvos PemcaCaldeira Neto
InteflressaMarinheiro Raimundo Braga cia
ta pelo tesoureiro, cm "memoranCr»
Cr$
Cr»
do e Cia. Brasileira de Cimento» dos: Cia. Indústria Friburgunnse
Cr*
Cr»
Cr|
dum" n.o BB. de '8 do corrente, fazer Silva, mat. 15.081 — 29-8-30.
Poitland Perus.
de 'Produtos Químicos e José TeôMarinheiro Ademar Latrilha de
- Diiponlvtl
constar da flchá individual do co708-19 — Relator: Ministro filo de Oliveira.
F — Nio Exigivel
missirio do vapor "Rio Sio Fran- Santana, mnt. 10.385 — 2-9-30,
Caixa:
Antônio F. Carvalhal — Revisor: Edgard Sanches — Revisor: MiCabo foguista Oscar Alexandri'RI.
cisco". Joio Soares dc Almeida, o
111.888,30
Ministro Júlio Barata — Interes- nistro Caldeira Neto — Interessa- Em moeda cdrrente
Capital
«0.000,000.00
fato de ter feito rcstituiçlo, àquela no de Melo, mat. 13.803 — 1-9-30.
No Banco do Brasil S. A/'-\
99.267.319,80
sai'cs. Irtbina Moreira Marins.
Maqulnlsta Jovlano Pcrclllano
dos:
Serafim
Cr»
Marcos
de Oliveira Em. dep. 4 ordem da Sup. da M.
Tesouraria, da importância de
Fundo de reserva legal
8.606.725,73
t- 6.6-17-49 — Relator: Ministro e Inay Queiroz de Sá e >v.itros.
10.000,00 (dez mil cruzeiros), recebi- de Araújo, mat. 15.576 — 2-6-50.
do
Crédito
•••••*••••••«••««
....
18.928.842,00
Delfim Moreira — Revisor: MinisFoguista
199.323.226,90 Fundo de previsão ....
Geraldo Gomes dc McS.858-49 — Relator: Mlnl.iho
2.722.103,30
da a mais por ocasião da quitação
tro Astolfo Serra — Interessados: Delfim Moreira — Revisor: Minislo, mat. 13.098 '— 3-9-50.
.
folha do referido navio.
B — Realizava!
7.184.877.29
Outras reservas
75.523.703,34 da
Cia. Vale do Rio Doce S. K. e tro Astolfo Serra — Interessados:
Moço Maria Monteiro dos SanIrineu Marques de Farias.
tos, mat. 19.933 — 5-9-50.
ELOGIO
em
c/cor-'
6.6!56-4n — Relaotr: Ministro Cia. Goodyear do Brasil Produ- Empréstimos
Moro Amaro Borges da Silva,
tos de Borracha e Caetano Salva*
rentes
44 — Tendo em vista as Informa294.210.419.40
Delfim Moreira — Revisor: Astol- dor Del Bel.
mat. 19.322 — 0.9-50.
dos
assentamentos
F. m p réstimoi hipofazer constar
ções,
—
—
ío Serra
O
Ixlglvel
Moço Pedro Gomes Bonfim,
Interessados: .ío.-io
6.899-49 — Relator: Ministro
tecárloi
do mensageiro, padráo LB-A, Ama1.433.802,80
.
Mansur & Irmãos e Augusta da Delfim Moreira — Revisor:
ro Santos Silva, matricula n.° 5.880, mat. 19.340 — 2-9-50.
Ml- Títulos descontado
33.1.333.613,10
Moço
Silva c Rita Brasilina.
Depósitos:
João Rafael da Silva,'mal.
o
de,
fato
da Divisão do Expediente,
Intãréssá- Agências no pais
63.329.090,40
6.717-49 — Relator: - Dcltim nistro Astolfo Serra
dos: Gomes & Cia. Ltda. e José Correspondente) no pali
ter sido destacado para suprir, no 20.002 — 5-9-50.
7.861.438,10
Moreira — Revisor: Ministro As- Santino Lima e outros.'
A vista e a curto prazo.
Protocolo Geral (2a. Seção), a falta
Capitais a realizar
.— Taifelro Antônio Francisco dc
(Aclôtolfo Serra — Interessados: Ma6.931-49 — Relator: Ministro
de um servidor do Quadro Adminís- Oliveira, mat. 14.147 — 20-8-50.
niitas)
14.989.000,00
noel Antônio Coelho de Souza e Delfim Moreira — Revisor:
do
trabalho
dcslncumbir-se
tratlvo,
Taifelro Teodoro Rodrigues Cor»vtl24.00000
de Autarquias
Cia. Cnrrls Porto Alegrense.
— InViressn- Outros
que lhe foi confiado, com eficiência deiro. mnt. 12.468 — 3-9-50.
crédito
13.085.312,30
728.253.338,30
0.836-19 — Relator: Ministro nistro Astolfo Serra
305.313.254.40
em c/c tem limite
e nítida compreensão de seus dedos:
Jullo
Marinheiro Dlonisio Dlnlz MouSimões
c
Cia.
TelcítiDelfim Moreira — Revisor: Mlr.isveres.
teiro, mat. 14.860 — de 1 a 5-9-50.
Imóveis
186.709.196,10
em c/c limitadas
14.481.432,90
tro Astolfo Serra — Interessados. .nica Brasileira.
6.932-49 — Relator: Ministro
Títulos e valorei
Transoortes Cruzeiro do Sul e JoRETIFICAÇÃO DE NOME DE
em c/c sem juros
4.826.251.30
PENALIDADE
mobiliários:
Delfim Moreira — Revisor: Misé Rosa.
OPERÁRIO
52 — Em face da parte dada pelo
Apólices
o obrigs.
54.704.848,90
— Interessaem c/c de aviso
fed.
45 — Em face de nova Informaçio, comandante do. n/t "Loldc-Equador".
6.842-49 — Relator: Minhtro nistro Astolfo Serra
em dep. no Banco
dos:.S. A. Moinho Santlsta - In532.736.567,10
reUftcar o nome do operirio de que contra o comissirio Manuel Maria
31.154.016.40
Outros depósitos
Delfim Moreira — Revisor: Ml- dustrias Gerais e
do Brasil S. A., *
Olívio Silva Matrata o item 51, do Boletim 204, de da Silva, e de acordo com as infornistro Astolfo Serra — Interessa- chado.
or'dem da Sup. da
3-9-30, para Juventino Azevedo dos macões, desembarci-lo do referido
dos: The Leopoldlna Rallway co.
6.973-49 — Relaotr: Mlnls*vo
Moeda e do CréSantoi, mat. 2.972, por ser esse teu navio com a causa 10a., e suSpcndiA
prazo:
Ltd. e Agenor Silva.
— Revisor: Mldito,
Delfim
Moreira
valor
nopelo
verdadeiro nome.
3.0.-»3-49 — Relptor: Ministro
lo por 10 dias, com perda de venci— In-.oress.inistro
minai
Astolfo
de
Cr»
..
Serra
de diversos: ,
Júlio Barata — Revisor: Ministro dos: Cia. Vale do Rio
mentos.
— De3
493.700,00
—
Doce
S.A.
PERMANENTE
SEÇÃO
QUADRO
Rômulo Cardim — Interessados: e José Climaco Góes.
creto n.« 7.293 .. ..
— AGENCIA NO INTERIOR
3.998.213.80
III
The Grcat Western of Brasil itnh201.325.065.70
Idcm,
Idem pelo
Notícias Marítimas
a prazo fixo ..
valor
way Co. Ltd. e Otávio Carvalho
(Exoneração)
nominal
de
Cr*
30 358.372.30
231.883.438.00
de
aviso
dos Santos.
prévio
1.637.000,00 — De46 — O diretor do Lloyd BrasileiA Tesouraria do Lloy Brasileiro
-t- 4.638-49 — Relator: Ministre»
ro. P. N., usando das atribuições que (P. N.l pagará amanhã, sogunda-feicreto n.o 9.1S9 (Lu814.(17.005,10.
Júlio Barata — Revisor: Ministro
"b", do ra.
2.
art.
alinca
lhe
confere
o
cros
extraordinários)
a partir das 13.30 horas, às Con1.103.545."!0
Rômulo Cardim — Interessados:
Decréto-lel n.o 9.339. de 10 de ju- signa.ões de Familia dos »tripul«nEm Carteira
103.300,00
A pauta de iutgamento do
Antônio Jorge Lima e outros e
Outras responsabilidas:
"Rio Doce", "Blo
lho ds 194S, e tendo em vista a car- tes dos navios
Tribunal Superior do TraS.A. Indústrias Votorantim.
ta n.o D-116, de 19-8-50, da Agência Guaíba", "P»io Gurupi", "Rio Ip>4.203.261.60
3.403-49 — Relaotr: Ministro
6SÜS1.B90...,
balho, publica na ediçSo do
no
Agências
país
de Sio Luiz,
ranga" t "Rio Oiopoque".
Açóos c debêntures .. 30.000,00
Astolfo Serra — Revisor: Min»s'.ru
dia 15, como sendo para a
3.085.970,40
As consignações que não forem
Oulrns valores
R.714.812.30
3.451.350.70
749.449.403,50 Correspondentes no pais
Waldemar Marques — Interessasessão desse mesmo dia, é
RESOLVE:
procuradas no dia acima, só serão
dos: Scdamital Ltda. e Carmela
Ordens de pagamento e
Exonerar a pedido, o auxiliar de pagas no dia 28 do corrente.
referente ao dia 18 do corSteola.
C — Imebiliiado
escritório, Domingos Nunes Chaves,
6.422.245.20
e outros créditos....
rente. Fica, assim, retificaEdifícios
de
uso
|r- 1.238-49 — Relator: Ministro
matricula n.o 19.313. da Carreira Addo
Continua empolgando os meios mado
o
equivoco,
tanto
mal»
—
7H.499.015.91
891.115.021,01 ministrativa daquela Agência,
28.120.00
Revisor: Minl3tro
Dividendos a pagar ....
Astolfo Serra
Banco
27.763.332,60
padrão riümos o concurso que visa eleger a
aquele
Tribunal
—
não
quanto
"Rainha" da Marinha Mercante e
Jullo Barat.i
Interessados: FáMoveis e utensílios .... S.nsi.4SS.!>.1
LB-E.
realiza sessões ordinária» âs
brica de Filo S. A. c Maria ee
Instalações
2.901.704.90
33.726.460,45
que tem a prova de seleção final
sextas-feira». Quanto à pauLourdes Campos.
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
marcada para 1.° de outubro p. í1.263-49 — Relator: Ministro
H — Resultados Pendentes
ta
do
Tribunal
Regional,
D — Resultados
Além das concurrentes já eleitas.
do
Astolfo Serra — Revisor: Minlstlu
47 — Designar os servidores:
ontem publicada sem indlPendente»
que são et srtas. Lilia Rodrigues,
Waldemar Marques — Interessa49.114.043,50
Brasileiro. Maria Gomes Macação de data, fica esclareLlovd
resultados
de
Contas
Juros
e descontos
19.180.44»,£0
Chefe de Departamento Aníbal cedo. da Costeira. Diva Martins, d*
dos: Irmãos Podcameni e Francido que £ para o dia 25 de
Impostos
1.037.037.40
cisca Mainard.
dc Figueiredo
Comissão de Marinha Mercante, foi
¦—
setembro próximo.
Despesas
—
Imediato Hildebrando Saladino indicada representante do Institui"
33.251.679.00
13.364.1*2.00
gerais
Relaotr:
Ministro
5-57-49
— Contas de Compemaçio
I
Montarroios
Edgard Sanches — Revisor: Calde Aposentadoria e Pensões dos MaAuxiliar de escritório Luiz Car- ritimos a srta. Maria José Vasco-C — Conta* da Compsnsatlo
detra Neto — Interessados: Bene303.687.677.20
em
e
em
vais.
Valores
custódia
em
417.»17.0?3.4O
de
gar.
los Malcher Fernandes
Dep.
dita Andrade Camargo e Cia. Natcarantta
celos. seríssima disputante ao cetro.
Valores em custódia
S5.770 RlS.Rfl
cional de Estamparia.
por isso que além dc sua beleza Dno Pais ..
139.714.642.50
cobrança
em
títs.
de
Dep.
5.346-49 — Relator: Ministro
129.714.M2.W
Títulos a receber de c/alheia
para. em comissão, sob a presiden- sica, reúne inúmeros dotrs dos exi<-r4.*0
Mr
::1
4Sõ.143.364.90
433.143.364.90 1.12K.546.UM.60 Outras contas
cia do. primeiro, procederem a um gidos para a conquista final.
Outras contas
'..
Edgard Sanchcs — Revisor: MlCLINICA MCDICA — Consultoinquérito administrativo a fim dc
Inúmeros sâo os valiosissimos pr*nistro Caldeira Neto — Interesrio: Rua Mar. CantuarU, IM.
2.144.298.854.43 apurar as causas que determinaram raioí que sar«o concedidos a ven2.144.29S S54.45
sados: Ink-Ury de Caramussancaz
V RC A .
as lamentiveís ocorrências, verifica- cedora. os quais por gentileza d"
c outros e Soe. de Socorro» MuDiíriamente dat 17 is 19 . «. —
— Do- das no dia 14 do corrente, aproxima- nosso confrade
Toledo Piza. em nostuos. cie Campos.
Telefone: 26-5206 — Residência
Rio dê Janeiro. 12 d- Setembro de 1950. — Jesi Maria Fernandes, Presidente. — Victor Fernandes Alonso. Vice-Presidente.
— damente às 17 horas, no Portão Cen- sa próxima edição publicaremos, dis4.718-48 — Relator: Ministro
26-6888.
mingos Fermi-det Alonso, Adhemar I.cile Ribeiro. Gumercindo ííobre Fernandes. Diretores. — Arthur de Castro, Gerente da Matnr.
Uai das Docas do Llojd Brasileiro criminadamente.
Rômulo Cardim — Revisor: MIJosé Emílio ilortins. Contador, reg. D.N.I.C. n.» 39.521 — C.R.C. Dist. Federal o.- 4.102.

Na forma do Boletim n. 221, item n. 11 de 30-9-1949

Tribunal Superior Do Trabalho
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Retificação

DR: BOA VISTA NERY
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- PASSAGENS - Ave2/22 -Telefone 23 .1823
43.1247-innida lílo «ranço, 44^-_T.l.fone2/22 — Telefone
FORMAÇÕES — Rua do Rosário,
lábados até 16
23-3756 Tdla» úteii até 1» lii.j_"•
hi. dom nao» • feriados, • kl 12 horai).
e 23-2667 _
23-1771
Télefon.l!
ARMAZÉNS A/E
- ARMAARMAZÉM 11-A /- Telefone:- 43-8873
CARGAS S8TRANZEM^2-Telefones 43-0290
QEIRAS — Talefon»! 23.264».

f

:Ê0m
Mò 3c Jããntõ, D^mirfgfc 17 He SrteihTJroHe Itáfr

miRIOrCAKfót^:

MINISTÉRIO DA GUERRA

CENTENAS DE JOVENS SERÃO
HOJE DECLARADOS; ASPIRANTES
A Solenidade de Hoje

O Comando. Dá D. I. o

le da primavera.
Traje a Mgor. Militares: 4.° uniforme. Civis: smocking, summer ou
dlnner jack.
Reserva de mesas e convite, na
sede do Cf culo, com o Sgt. Dirceú,
de 8 às 11 e de 19 às 21 horas.
Preço: Cr$ 40,00.
Entrada mediante apresentação da
carteira social, permanente ou convite.
A cada sócio será distribuído um
convite.
Haverá trem especial. Partida de
D. Pedro II às 22 horas.
Não será permitido
"anos. o Ingresso de
menores de 15

Realizou-se' hoje, às 9 horas, no
campo do Vasco da Gama, em S.
Cristóvão, a solenidade da declaração de aspirantes a oficial-dos
alunos que concluíram no corrente
o curso do Centro de ' Preparação
de Oficiais da Reserva do. Rio dc
Janeiro. O ato será presidido j pelo
chefe' do governo, com a presença
de ministros de Estados, generais
das forças armadas, membros do
Magistério civil e militares,* Jornalistas e de.outras altas autoridades
civis e militares. O comandante do
Centro, coronel Aricles Gonçalves
Pinto, que vem ali empregando uma
administração moderna e eficiente
que multo tem beneficiado não só
o corpo docente como o discente do
estabelecimento, organizou um esmerado programa para a imponente
cerimonia desta manhã no majostoso estádio vascalno. Para os mllltares foi.marcado o 4.o uniforme
e para os civis o traje de passeio.

A Diretoria pede aos associados
Pelo motivo acima, assumiu
que apresentem a carteira social
comando interino • da 1.» Dlvi- òu
o permanente, à entrada da sede,
são de Infantaria o general Jaime
de Almeida, da Artilharia Divlsio- para. as' sessSes cinematográficas,.
nária Regional.
EM VIAGEM DE INSPE.

0 Embarque Do Delegado do Brasil Armado
Para O Uruguai

"ves
mais ap reciado
é cada

li

Nomeado pelo governo para renas copresentar o 'Brasil Armado centenamemorações do primeiro
Artldo
morte
generalisslmo
da
rio
gas, o • herol da Clsplatina,emembaravião
horas,
7
cará amanhã, às
especial da F.A.B. o general de
divisão Euclides Zenobio da Costa,
acompanhado do capitão Domingos
Ventura, ajudante de ordem, diretamente para Montevidéu. Ao seu
batafora comparecerão não so os
oficiais do. Q. G. Regional, como
os altos chefes militares e coman-e
dantes de tropas desta guarniçao
jornalistas.
'
Pelo "Duque de Caxias", da nossa Marinha de Guerra, seguiu uma
representação das.nossas Academias
Militares, composta de duas Cias.
da Escola Militar,, uma da Escola
Naval e outra da Escola de Aeronáutica, acompanhadas das respectie do. Pa:
vas Bandeiras Históricas
"e de uma
Banda
vilhão Nacional
nossos
Jo,vens estude Música'. Os
dantes militares desfilarão pelas
ruas e avenidas de Montevidéu em
homenagem ao povo e autoridades
uruguaios e em crfntlnencia ao geArtfgas. Essa tropa esneralisslmo"elite"
obedecerá naquele
colar de
pais amigo o comando do delegado
militar brasileiro às comemorações
acima citadas'.

porque contém:
'!

;
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MALTE mais Rico!

ÇAO O GENERAL DJMÀS
Unldai

A fim de inspecionar as
des Motorizadas e Motomecanizadas
do norte do pais, viajou ontem, via
aérea, o general Dimas Siqueira de
Menezes. Em conseqüência, assumiu
a direção da Motomecanlzação o coronel Joaquim Soares d'Ascenção
que, por esse motivo, .passou o seu
cargo de chefe do gabinete no ten.
cel. José Luiz Guedes, chefe da 2.*
Divisão.

UNIFORME DO DIA
A S.G.M.G. designou o 5.*> uniforme para o dia 19 do corrente.

círculos de oficiais
intendentes

Escrevem-nos:.
"A quem não haja lido, os Estatutos do Circulo dos Oficiais Intendentes do Exército pode parecer
que suas finalidades caberiam dentro das do Clube Militar e, assim,
seja êle um movimento deste dlvergente.
.Em primeiro lugar será preciso
vêr que o Circulo nasceu e caminhou
desde os primeiros dias amparado
por um grupo de oficiais de paterites diversas mas. todos eles, velhos
sócios do Clube.a cuja sombra, por
disposição estatutária, logo se colocou.
Moveu esses oficiais o desejo de
animar dentro da Intendencia o
amor da cultura geral e profissional
do
face à crescente complexidade
"na guerra mopapel desse Serviço
o
devivamente
combatendo
PRIMAVERA
derna,
DE
BAILE
O CIRCULO MILITAR — fará sânimo a que numerosos companhelrealizar cm seus salões, no dia 23 ros se votam por falta de objetiyido corrente mês, sábado, a partir dade para seus esforços e estimulo
para a nobre ambição de progredir.
Foi, sobretudo, írente à realidaAS FILHAS DO FOGO de *de uma ausência já proverblal
—
no trato dos interesses da classe no
DE GERARD DE NERVAL
Militar ou no Centro.de EsTRADUÇÃO DE WILLY"A LE- Clube
tudos que' vicejou a idéia do ClrWIN — EDITORA
culo como um esforço à parte para
NOITE", 1950 "As
congregar os Intendentes, cujos proFiblcma diferem muitas vezes dos
compreender
se
Para
das Armas. Dal a aplicalhas da .Fogo" é preciso si,tuar problemas
do principio de estabelecer uma
no quadro da historia literária ção
cntitfade
especifica
e assuntos específicos. para tratar de
mundial a figura dramática
Nerde
Isso é o Circulo e está êle sólidaGerard
angustiada de
ligado ao Clube Militar ao
vai. E este se.coloca ern um mente
se fundirá conforme dispõem
que qual
plano complexo, uma vez
estatutos
se algum dia íor enconos
temos de unir no mesmo retrato trada a fórmula de. absorção por
marcado
pela este dos Círculos cm geral, como
um artista genial
de Técnicos e os diversos Cirçuloucura e uma obra. revoluçip-: ólos'¦Militares.
as
que
narlá, diferente de,todas
O endereço do Circulo ,é, Avenlapareceram antes, e que- só ele, da' Rio Branco, 251, 7.° andar,
es-,
ter
i
sala 705".
unicamente èle, poderia

LUPULO mais Aromático!
FERMENTO mais Puro!

Círculo Militar Da Vila
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euçii as Irradiações Esportivas Brahm*.
AOS DOMINGOS à tarde pela Rádio
Nacional. AOS SÁBADOS . a tarde
pela R. Cruzeiro do Sul, em ondas
médias e R. Nacional em ondas curtas.

PRODUTO

DA

CIA.

CERVEJARIA

W.*—
S.A.

BRAHMA

Record 3.028

TÉCNICOS BRASILEIROS EM VIAGEM PARA
"BAWAG"
A EU10PA A CONVITE DA
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crito, tal o seu sentido pessoal.
Vivendo uma existência contraponteada pela loucura que
finalmente o levaria ao suicidio, Gerard de Nerval soube
contudo realizar uma obra-literarla em que se sente o dominio da lucidez e da inteligencia. Influenciado pelos romanticos alemães, que deram uma
nova estrutura à literatura européia, sendo mesmo o escritor
francês que melhor caldeou es-,
sas influencias e as transíigurou em uma execução personaNerval chelissima, Gerard de "Fausto,"
de
gou a traduzir o
E todos sabem- que
Goethe.
'
este, hão só considerou essa
tradução à altura do original,
como nos últimos anos de sua
vida preferia lê-lo em francês.
O desventurado e famoso escritor que a Editora "A Noite"
ora apresenta, em cuidada tradução de Willy Lewín, distingue-se por ser diferente de tudo o que se íez antes e depois
dele. Em "As Filhas do Fogo",
desse viajante divino do, pais
das letras, como o chamou Thibaudet, os leitores surpreenderão uma paisagem maravilhosa,
em que os fios da narrativa se
entrecruzam como se o cotidiano e o fabuloso se unissem, e
a realidade e Q sonho se misturassem.
Os sentimentos e as paixões
são narrados em um estilo que
encanta pela beleza de suas
imagens, pela estrutura de uma
concepção de linguagem arroIsso porque Gerard de
jada.
Nerval íoi um precursor —
Proust e os surrealistas iriam
encontrar nele um desbravador
de caminhos, um desses artistas
que anunciam, com uma antecedencia espantosa, as modificações a serem introduzidas no
próprio cerne da historia litera-
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MINAS GERAIS
PARA DEPUTADO FEDERAL: i

PAULO PINHEIRO CHAGAS

No Estádio do Vasco da Gama

0 GENERAL SOUZA DANTAS NO
REG MILITAR
COMANDO DÀ1.»
'o c*-u 23 horas, o seu tradicional balAssumiu, ontem, pela. manhã,comando da 1.» BeglSo (Militar e
guàrnleSo' da, Capital da Republica
o general de Divisão Aristóteles de
Soüia Dantas, da 1.»"oi Divisão de
transmitido
Infantaria. O cargo
"Suclides
pelo general de divisão de seguir
Zenobio da Costa, por ter.
repreT
para Mohtivldéu, onde vai
sentar o Brasil' armado nas cerimonjas comemorativas do primeiro
centenário da morte do GeneralisAo ato estiveram
slmo Artlgas.
presentes todo» os comandantes de
Grandes Unidades e de Còr-ios de
tropa, bem como a oficialidade do
Q. G. Regional e jornalistas.

I

HIPOTECÁRIO I
AGflMlA DO ESTAM

)11Í11Í:|1RÍÍÍ1I
—^FUNDADO EM 1911

SEDE: BELO HORIZONTE —NPraça 7 de Setembro-

SEGURO EM GRUPO
Realizou-se no dia 14 do corrente, na. Teiourarja do Clube'
Militar, o ato de pagamento da
quantia de Cr* 50.000,00 (Cincoenta mil cruzeiros), à sra.
Guiomar
Martins Pereira, referente ao Seguro de Vida que
lhe coube, cm virtude do faleclmento do seu esposo, General de Brigada Orozimbo Martins Pereira.
Efetuou o pagamento, o ar.
Capitão José de Jesus Lopes,
Diretor Tesoureiro, estando presente os srs. Capitão Eugênio
Pinto Guedes, Diretor Secretário,
Major Humberto Freire de Andrade, Diretor da Revista; MaCoita, Sub-Diretor
Jor Joié da
Adjunto Secretário da Revista,
Capitão Euclides da Cunha Maciei, adjunto do Secretário do
Clube, e os funcionários da Seção de Seguros,-2.° Escriturário
Erico Falcão e 1.» Escriturário
Geraldo de Albuquerque Mala.
O "SEGURO EM GRUPO", é
Instituído
um \novo SERVIÇO
pelo Clube Militar,. em benefício de seus associados, que a
êle fazem
Jús mediante uma
módica contribuição descontado
em folha.

SUCURSAIS

RIO DE JANEIRO — Rua da Quitanda, 105/9 ,y
'SAO
>
PAULO — Rua da Quitanda, 126
AGÊNCIAS
M ET ROP O LIT AN AS

PRAÇA DA BANDEIRA :
Praça da Bandeira, 281-A — Loja

MADUREIRA:
Estrada do Portela, 40 — Loja

CAMPO GRANDE:
Rua Campo Grande, 168
Agências e Escritórios nos Estados de:

S
CORRESPONDENTES EM TODO O PAIS
DESCONTOS — CAUÇÕES — DEPÓSITOS
COBRANÇAS — CUSTÓDIA DE VALORES

MINAS GERAIS
PARA SENADOR

\CADEMIA BRASILEIRA
DE MEDICINA MILITAR

ARTUR BERNARDES FILHO

Reunlr-se-á no próximo dia 20, às
21 horas, na Escola de Saúde dq
Exército a Academia Brasileira de
Medicina Militar sob a presidência
gen. dr. Marques Porto.
O ordem do dia constará de: —
a) — Expedientci b) — votação; —
c) — comunicação do acadêmico
Godofrcdo de Freitas — modernas'
aquisições da endocrlnologia.

Candidato Registrado Pelo
PSD e o PR

O chefe do Estabelecimento Centrai de Fundos, por nosso intermédio, prevlne aos interessados que os
depósitos arrecadados no més dc
agosto do corrente ano, referente à
Consignação da sede, bem como de
Cartas de Crédito, serão pagos no
dia 19 do corrente, das 13 às 15 horas, na respectiva Contadorla.

COMPANHIA HOTÉIS
PALACE

MEDALHA DE OURO DC
"INSTITUTO DE SOCOR
ROS A NÁUFRAGOS"

1 A Companhia Hotéis Palace vem declarar
aos seus clientes e ao público haver encerrado
a 15 de setembro corrente, os seus negócios
referentes ao estabelecimento "PALACE
HOTEL", sito à Avenida Rio Branco ns.
185/191, desta Capital.
Dessa data em diante todos os assuntos
relacionados com o hotel em apreço serão
tratados em sua sede, à Avenida Nossa Senhora de Copacabana n. 327, desta cidade.

Para fins do art. 44 do R.U.P.E.,
o l.o tenente Dlogenes Vieira Silva*
da. Fortaleza de. S'. João, apresentou a Secretaria Geral da Gucrrn,
.o .diploma da medalha de- ouro do
"Instituto de Socorros a Naufragos", que lhe foi conferida pela referida instituição portuguesa.

Só Amanhã — 2." Feira
DIA DA DEFESA
Rayoris estampados
Preço corrente: Cr$ 19.8C
PREÇO ARSENAL: Cr*S 16,80
RUA 1o DE MARÇO, 149/51
em. frente ao
Ar-enal de Marinha

A DIRETORIA

Aparelho dè Jantar
EXCEPCIONAL!

POR UM PREÇO

mwjár^f"
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Ao comissário do 1.° distrito policial, queixou-se o sr.
Frederico Cole, morador à rua
José Linhares n.° 28, apt. 208,
que, durante a madrugada, os
ladrões penetraram em sua residência. roubando jóias no valor de 5.000 cruzeiros e 5.000
cruzeiros em espécie.
Foi feito exame pericial no
local.
_^_______
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Com destino à Europa, e a convite
da firma "BAWAG S. A. DE COMERÇIO INTERNACIONAL", seguiu no dia
15 do corrente, pelo avião de carreira
da S. A. S., uma delegação de cinco
técnicos da Casa da Moeda, sob a chefia
do ilustre tecnologista Dr. Luiz Ernesto
da Rocha Lassance. Pretende a delegação visitar Berna, onde está localizada
a fábrica Winkler, Fallert & Co., construtora das afamadas máquinas de imprimir selos "WIFAG" das quais o Departamento dos Correios e Telégrafos

**"*~*^-~->~~— -

'

.

-'fft *^***SS&slS I

Jornais E Revistas
"O CLAMOR"

Vem de ser dado à publicidade mais um número de "O
Clamor", órgão oficial da Confederação dos Operários Catolicos que traz em suas páginas
e bastante inmatéria variada
teressante. "O Clamor", que
tem como diretores o nosso
confrade Max Monteiro e o Padre Bretano S. J., conta com
grande número de leitores nos
onde a sua
meios operários
aceitação cresce animadoramente.

acabou de adquirir duas unidades. Seguirá a delegação posteriormente a
outras capitais européias, onde recentemente foram instaladas algumas dessas
máquinas, a fim de poder apreciar o
trabalho eficaz e perfeito, produzido
pela mesma. Ao embarque comparece,—
ram, entre altas personalidades do
funcionalismo público, o Dr. Felinto
Prof. Hélio Gomes
Epitácio Maia, mui digno diretor da
(CLINICA MEDICO-LEGAL)
Casa da Moeda, e os diretores da Exames, perícias, pareceres,
BAWAG. À delegação, os nossos votos assistência técnica. Alcindo
Guanabara. 26. 5.° andar. Diáriade feliz viagem.
Tc1..; 23-3561
mente, à tarde.

——*. -gM-fc- i—i ii ¦ n mi li mi'—-—- — ~_?

PEÇAS
DECORAÇÃO COM FLORES

nSíristalcira
RUA SILVA
CARIOCA...

JARDIM — ESQUINA OA RUA
e RUA DA CARIOCA N.«

!

1"PRATO COBERTO;
3x TRAVESSAS,;
6 PRATOS FUNDOS;
6 PRATOS RASOS;
6 PRATOS DE SOBREMESA.

NÃO PUU.PfiM ININHÍ 0 QUE PODE FAZER HOJE. COMPRE JÁ!
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ESTABELECIMENTO
CENTRAL DE FUNDOS

ROUBARAM JÓIAS E
DINHEIRO

¦1

'; ,

Minas Gerais — Goiás — São Paulo — Rio dé
Janeiro e Espirito Santo

RSENAL do POVO
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Amores e Música
VISITA DO SR. CRI5TIÂ- Aventuras,
^IJnm deliciosa CómlÀn^
NO MAGOADO AO Í5APS
O flagrante acima fixa um
aspecto da visita do sr. Cristlario Machado ao SAPS, onde iol
recebido com expressivas démonstrações de carinho e apreco pelos freqüentadores que aimoçavam na ocasião a também pelos funcionários daqueIa Autarquia, aos quais o candidato democrático agradeceu
num discurso em que focalizou, ao mesmo tempo, as reali'
xag6es do SAPS no campo da
assistência e da educaçSo alimentares ao trabalhador brasileiro, e a maneira cordial CO»
mo todos o acolheram. .
Uma nota de forte sentido
democrático, e que traduz o
melhor elogio que se pode*
ria fazer á atuação apolítica do
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major Umberto -, Pertgthw à
frente do SAíã, verMcou-se
7
durante a vlsit».
Referimo-nos ao discurso oom
que o dr. Francisco Manoel
Brandão, diretor Executivo dáquela InaUtuiçlo, saudou o llustre visitante, «centtíando qüe,
tmborà pertencendo a uma corrente poillttca adversaria, fazla questão de homenagear em
S. Sxcia. o democrata sincero»
' o
homem culto, interessado na
solução dos grandes problemas
nacionais, do que, aliás* era
prova tligrante a sua visita ao
SAPS.
Tambem o dr. Siculo Roncisvale, interpretando os desejos
de todo o funcionalismo do
ao dr.
SAPS, dirigiu a palavra
'faíeado-lhe
Crltlano Machado,
um apelo rio sentido de ser regolvido ainda, este mês o pagamsnto do abono aos funciona»
rios da Instituição. Em resposta,
o dr. Cristiano teve ocasião de
manifestar a sua simpatia pela
causa, sobretudo por tratar-se
de uma medida tomada em beneficlo dos servidores' menos
graduados, prometendo tudo
f aíér, no que dele dependensse,
para que o apelo do dr, Siculo
Roncisvale pudesse ser bem sucedido. Uma salva de palmas
abafou as últimas palavras do
ilustre homem público.

Mesa de retalhos com
10 % de bonificação
RUA 1» OS MARÇO, 149/61
,
em frente ao
Arsenal de Marinha

A RSENAL

do POVO

^3^9
i^*^»?e

HrjkyW
mr

mu

B^^*™B
mt

mwmu^^^^^^^^l^KlrWmWWÊW^^S
»a*H^K. *i%#*'** S^'*^*y**ff^x-tf«W

Mm^i

«JMJP^B

Bli-^iaBs

"*jaJjagMLral'ViiiigtPT**i{Hi^»«»»^»«8»«w
««cBy^i-s^^-JS^l^ai^B

iMIl&it-i--^

do.'/Um e
Vtionne de Cario, estrelo
"A Bainha d os
Será estrelado amarthB, noa Clnèmaa Sao Luiz, Odeon, Rlan, CaMoca, Ideal, Floriano, MaracanS e
Madureira. . . .
Um filme da Universal-lnternatlonal" "A Rainha doí Piratas" do
qual aao protagonistas Yvonne de
Cario e Philip Fricnd. secundados
brilhantemente por Elsa Lanchester, Itobert Douglas, Andréa Kirtg
é Henry Danlell.
'
Gomo Já Indica b nome, o filme, fotografado em teenleolor,
aproveita um tema bem sugestivo,
0 dá pirataria. Seu protagonista é
Philip Frlehd. o tal Batista, piratado século passado, cujo principai teatro de operação ílea situdo tia» águas que côrcam NOVa
Orleans. Seu veleiro cruza invicto
os mares, tripulado por homens
arrojados e diipostos a morrer
pelo comandante.
Representado por Philip Friénd,
o chefe dos bucanelros é um pirata cavalheiro, valente e gênero80, o qual despe um santo para
cobrir outros, pois rouba oa navios que carregam carga preciosa
è distribui o roubo entre seus
companheiros.
Yvonne de Cario, por sua vez,
aparece no inicio do filme como
rapariga lndOmlta, impulsiva e
sem modos, usa uma linguagem
biusca c atrevida, mas se apaixona perdidamente pelo chefe dos

dentro de seu consumo máximo permitido
IjÊ'
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HlO SE EfQUEÇI DE QUE
Sua Enceradeira — deve ter as escovaa
sempre limpas, ser Inspecionada pcrlòcHcamente e funcionar somente quando aa
dependências da casa estiverem prontas
para o enceramento. Assim consumirá
efirca 2,4 kWh durante 8 horas de trabalho.
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Sua Geladeira —deve ser descongelada semanalmente, ter sempre
as portas fechadas, c, noa dias
frios, o ponteiro do mostrador
de controle mantido entre 1 e 2.
Com o desligamento automático
do motor, oo atingir a tempera.
tura desejada, o aparelho consu.
mlrá cerca de 1 TKWh por dia
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Seu nAdlo — deve ser de»ligado quando a Sra.
estiver conversando com
visitas... quando estiver
ocupada em afazeres domestiços... quando sair e
quando for deitar-se... um
rádio de 5 válvulas ligado 10
horas diariamente consumtrá até 19 kWh por mia.

M :$*•

~c ferro Elétrico — deve
«er ligado somente quando as peças a ser passada»
estiverem preparadas e
desligado sempre que a
Sra. tiver que atender
ao telefone.,, Ura ferro
elétrico trabalhando durante 2 hora» consome
até 1 kWh.

da Ünivenal - International-*
Piratas"

piratas. Mais tarde, se converte
numa mulher cheia de encantos
sedutores, encantando a todos com
sua vo*. e seus bailados,' porém,
jamais perde a palxSo qüe tem
por Batista e luta qüe item tima
féia quando éle cal prisioneiro.
O enredo do filme é muito ir,teressnnte e dramático, as emo, çdes ie sucedem cm profusão, mas
ao mesmo tempo' o filme tem retoques graciosos de muito bom
gosto, cenas amorosas muito apai»
xonaoas e canções pitorescas e
românticas.

Suas Lâmpadas Rlétn«_
dovem ser ncêsas, ou mantidas no lustre, somente
qua.ido forem realmente
necessárias, e devem ser
apagadas sempre que a Sra.
s-dr de uma dependência
da casa para outra... 3 lâmpadaa de 40 Watts cada
uma, acesas1 durante 100
horas por més, consumi»
rio cerca do 12 kWh, >-

ECONOMIZE

ELETRICIDADE-
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As véspera»
do g r a'h-de
pleito de outubro, sâo às
c ente na s
Mm WÊk*' MmM os candidatos
aspiram
Mm! mmfkLjéÊ^mmfmmW que
MmY^^Mmã »»H um lugarzinho
no Palácio Tiradente» ou no
pala ei o
da praça Fioriano Peixoto. O eleitor
qua nio
tiver cuidado poderá -sérlogr»do, dando o seu voto a düem nfio
o mereça. A responsabilidade do
cidadão é imensa neste pleito.
A nova Câmara dos Deputados
deverá ter homens dé valor real
homens qüe possam arcar com
os devores que lhes sfio impôstos e saibam corresponder com
galhardia a confiança do «leitorado, ou seja à confiança da Na"
é5ò. .
Lendo pelas ruas os cartateS
de propaganda, e mesmo as ehados Partidos, algumas já
ivulgadas, o povo sente uma
Sas
certa desilusão. Somente um
trabalho de seleção realizado
com a voz da consciência, poderá indicar ao cldadfiò um roteiro certo à seguir. E' esse trabalho de consciência que cada
um de nós precisa fazer, antes
de ir depositar na urna a céduIa com o nome do. candidato.
Há certamente, entre os imune»
ros postulantes i Càmará Pederal, muitos que merecem a

preferência do eleitorado. Mas,
nfio é somente o candidato .que
deve. ser examinado,'mas tam»
bém, o Partido a que ,êle está
ílilídò. /..,

Entre os muitos brasileiros
que pleiteiam um lugar na Câ»
mara dos Deputados, há um quepossui as melhores credenciais
a simpatia do púvo. V Prudente de Morais Neto. E' um nome
que. por todos os títulos, se erfue, como uma bandeira neste
momento. Além das tradições
da familia que êle ostenta com
um justo orgulho, descendente
daquele grande e inolvidável
estadista que o Brasil cultua e
respeita, Prudente de Morais
Nato, possui qualidades pessoais que o tornam credor da
estima dós seus concidadãos.
. Em primeiro lugar é um homem de honra. Tem caráter.
Tem personalidade. Tem uma
Unha de conduta na vida pública, tão correta e tão limpa, que
ninguém lhe negará o direito de
aspirar uma posição de destaque
na lua pátria. O passado de Prudente de Morais Neto é unia garantia e uma recomendação.
Suas idéias sâo as de um íegitittto democrata. E' um homem
completo. >
Depois, assume! lugar dé jrélêvò a sua marcante posição de
intelectual dos, mais brilhantes
e dos mais ilustres do Brasil.
Cultura sólida, inteligência ciara, são atributos que fazem de
Prudente de Morais Neto, figura excepcional em -nosso meio,
Onde, infelizmente ainda domina em muitos setores a mentalidade do "foot-ball", relegadas
que são, a segundo plano, as
DO MINISTRO
mais belas manifestações do, esDc acordo, (opinando pelo pelo. tn- pirito humano, no que elas têm
deferimento, lendo em vista que e dè grande e de puro.
fim declarado nüo Justifica o aten •

DEPARTAMENTO FEDERAL DE
SEGURANÇA PUBLICA
EXPEDIENTE
No processo sob o n. B.870-50,
em que José Ribeiro de Souta Peixlto, guarda do tráfego, aposentado,
Solicita os' beneficio da Lei ......
1.030-50'— Indeferido, pela» razões
do parecer.
No processo sob o n. 21.596-80,
em que Dcsalpino Rodrigues F.reitas; guarda dó trafego, aposentado,
solicita os beneficio»,.da lei n. ....
1.030-50, o sr. ministro despachou:
— Indeferido, de acordo com 0 pa1-eccr.
tio processo sob o n. B.3J3-50, iim
que Amadeu Braz, guarda civil,
aponsentado, solicita os .'benefícios
da Lei 1.050-50, O sr. ministro despachou: — Indeferido, pelas raíôes do parecer.
No processo sob o n. 10.422-80,
cm que Emílio ClrO de Oliveira,
Os
guarda civil, aposentado, solicita
benefícios da Lei n. 1.060-M — Indeférldd pela» razGes do parecer do
n.-p.â.í-,
No processo sob o n. 7.938-90, em
aue Bernardo Gonçalves Viana,
guarda civil, aposentado, solicita
revisão de sua aposentadoria-nos
tôrmos da Lei 1.050-50, o sr. ministro exarou: — Indeferido, pela» raz&es do parecer,
No processo sob O n. 23.854-50,
em que Joto Rangel de Azevedo,
guarda civil aposentado solita os beneficlo» da Lei 1.050-50 — Indíferido, pelas razões do parecer.

r l d l 9
Mesmo que a Sra. possua enceradeira, geladeira, ferro elétrico e
rádio, poderá usar estes aparelhos sem ultrapassar o seu consumo
máximo permitido, sem sacrifício do conforto de seu lar, se
proceder com moderação e com o devido cuidado. Afim de
controlar rigorosamente os seus gastos de eletricidade, habitue-se a ler seu "relógio de lua" e aproveite
para verificar
também o consumo de seus aparelhos domésticos. Parainformações sobre o método de ler seu "relógio de luz", consulte o
folheto impresso com as instruções aue a T.ioht .ídletrihuiu.

¦

dlmento do pedido),
No processo sob o n. 22.019-30,
Eloi, > Ot. Adminis»
em que Iguassú"J",
solicita mandar
trativo, classe
certificar para fins de averbar temse
conta em v seu»
de
serviço,
po
assentamentos ter gozado as féria»
regulamentarei nos exercido» de
1942, 1943 e 1944. Em caso ilegati»
VO, quais os motivos, o sr. diretor
exarou: — Certlfique-ae.
CANCELAMENTO DE SALÁRIO
FAMÍLIA

No processo sob o n. 18.888-90,
Gonçalves,
em que Manoel Borges"O",
solicita
guarda civil, classe
cancelamento da menor Zurma dk
éxâfóu
sr.
diretor
o
Gonçalves,
Costa
o seguinte despacho: — De acordo.
((Opinando por que seja retificado
o despacho de 31-7-80; para cance»
lar o salário familia relativo ao dc»
pendente Zuréa a partir de Junho
de 1949 e a restituição da importância recebida a maior).
RETIFICAÇÃO
Cr$ 50,00 de João Gonçalves Fer»
reira, artífice diarista, em relaçSo
ao dependente: Walèya S'onsec4»
Ferreira, por ter completado maioridade a partir de setembro de ,,
1950. Frot. 26.178. -..
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Há, como dissemos, na lista
doa candidatos muitos que se
elevam acima da quantidade.
Muitos que honrarão o CongresSò Se lá chegarem. Não negariamos o nosso aplauso a nomes
que se apresentam ao eleitorado
cercados doa. maiores títulos.
Destacámos, entre eles, Prudente de Morais Neto, pelo muito
que já fez em nossa pátria,
sempre recoberto das roupagens
modéstia admirável,
de uma
numa época infeliz em que os
cabotinos sè arvoram em salvadores da Nação e apregoam virtudes que nunca tiveram e nunca poderão ter. No Brasil, in*
felizmente, os í cabotinos costumam triunfar. Por isso mesmo,
urge que o povo reaja, reaja
fortemente, dando prestigio e
força àqueles que são realmente dignos dessa solidariedade.

Prefeitura do Distrito Federal

ORDEM DE TRANSFERENCIA DE
VALOR DE APOSENTADORIA
drlgues e Cesa; L. Barbos» de OUO sr. direto du tllvisno da AdmlSecretaria Geral Do
velra, para o Departamento de Edunistrnção do D.F.S.P. enviou án sr.
Ca.çBo< Técnico Profissional,
Interior e Segurança
presidente do Banco do Brasil S. •
DE -:.'V
EDUOAÇAO
de
n.
5.102,
8-9-50,'do
A.' o oílclo
Atos do--Secretário Geral: de»i- DEPARTAMENTO
:,. . V
"Senhor
. PRIMARIA
Presiden- guando Athos Bahia FUho para à
seguinte teor: —
—'
designando
Atos do diretor
te — Tenho a honra de solicitar o Policia de Vigilância.
L. Ribeiro Sampaio, para
Vossa Excelência as necessárias proDespachos — José Elias — ..re- Emanuel
a escola Luiz de Camões; Heis»
vidências no sentido de ser tran» considero;
FiPinto
Mota
Antônio
ferida para o instituto de Previden- lho, Otávio Ferreira Noval, Magna Terra Correia da Costa para a cs»
da
cia e Assistência dos Servidores ao
da 'Luz, Esporte Clube An-,' cola México; Lea Fonte» Vieira
Estado, a conta da verba orça- Bruno
— cancelo 6 auto; Fernando Fonseca para a escola Haja Gabachieta
Lulza Leite Carmelo para a esmontaria própria, a Importância de
de Paiva — Proceda-sè de glla; Azevedo
Sodré; Zulmlra Alves
CrS 214.054,00 (duzentos e quatro- Barbosa
com o parecer; José Orlan- cola
Barros
ze mil e cinqüenta o quatro cruzei- acordo
para a escola- Gonçalves
Filho
do
Sil,
Oliveira,
de
do
Ramos
ros), para ocorrer no pagamento a Nuchcri Hotman, José Maria Gome», Dias; Ilarlo da Silva Passos para a
rar.So mensal de Cr$ 1.244,50 (mil Côuza Jorge Proventano, i Coopera- escola Joaquim Manoel Macedo;
duzentos e quarenta e quatro cru- tlva de Consumo dos Empregado» Amalla W. Von Wildheln para a
dos da Lcopoldina Hailway, Edgard escola Costa Rica.
zeiros e cinqüenta centavos), "Si",
proventos do investigador, ref.
DE
SAÚDE
Luiz Pinto Fontes, Antônio
DEPARTAMENTO
José Lemos, aposentado pela Porta- Faro,
Simões e Arlindo Coelho da
ESCOLAR
ria n. 033, de 1.° de agosto do cor- Áureo
—
da
reduçBo
Silva
Concedo a
rente ano, publicada cm Boletim de multa
Atos do diretor: designando Franpara pagamento cisco
Serviço de 3 do mis, conforme dentro ade metade
de Castro Nóbrega para o S."*
dez dias.
cópia anexa. Aproveito a oportunldistrito de Saúde Escolar; Arlno
dade para reiterar a Vossa ExcePinto de Arruda para O 13 D. N4;
Secretaria Geral De
léncla os protestos de minha- estima
Paulo Manoel M. Saavedra para a
e conslderaçlio.
escola Pará.
Saúde e Assistência
Apostila — SEm 14-9-50.
Atos do Secretario deral: — dt» Homenageado o Prefeito
Na portaria dc ndmissSo de Ma- slgnando Leticia Ferreira da Silva
ria das Neves Nascimento ha funçSo para o Departamento de AssistenO Tijuca Teftils Clube na manha
ds roupeira, Íoi feita a seguinte cia Social-, Cirene Lopes dé Abreu da ontem, prestou ao prefeito Mcn
apostila: — O diretor da DivisSo dc paia o Departamento de Puerieultu- de* de Morais expresiva demon».
Admlnlstraçfio do Departamento Fo* ra; Pedro da Cunha Júnior e Sil» tração de apreço, ao ser entregue o
deral do Segurança Pública, tendo vlno Correia da Silva, para o De- titulo de sócio honorário
daquela
cm vista o quc consta do processo partamento de Assistência Hospita- agremiação, nio 'só pelos serviços
ri; 24.520-50, Resolveu declarar que lar;
Aírton Delmn Torres, para o
aos desporto» em geral,
o servidor a quem se refere a pre- Departamento de Tuberculose; Ma- prestado»
ato de desapro»
como também,
sente portaria pastou a assinar-se fio do Carmo Breta» Esplnoia pata priaçSo da áreapelonecessária ad deMaria da» Neves Oliveira por na- o Serviço dé administração.
«envolvimento das dependências' dtiver contraído matrimônio com Jai» DEPARTAMENTO DE ASSISTEN» péYtiVat do grêmio cajutl. Fa tendo
me Nunes de Oliveira.
CIA HOSPITALAR
entrega do titulo, falou o presidendo Conselho Deliberativo, tendo
Apoatll» — SEm 14.9-60.
do diretor: — designando te
Atos
Na portaria qua admitiu Altreeu Luiz Martin* da Rocha Neto, para o prefeito Mendes de Morais agraSátiro Lorcte na funçSo de serven- o Hospital Geral Oetúllo Vargas; decido a homenagem.
i
i ¦
te, ref. "18", foi feita a seguinte Maria dfe Lourdet
4» * ¦
Costa para O
apostila! — O diretor da Dlv's5o de Hospital Pedro Ernesto;
Daniel
Administração do Departamento Fe- Correio pira o H.D.P. Werneck. Condecorados
Com A
deral de Segurança Pública, tenao
De
Geral
Secretaria
cm vista o que consta do processo
Medalha da Campanha
n. 1,259-80. Resolve declarar que a
Agricultura
ndmlssRo a que se refere a presente
Atos do Secretário Geral! —> ÍC» Do Atlântico Sul O Preportaria foi aprovado pelo Exmo.
sf. ministro da Justiça.
«tgnnndo Leonardo Otto Kahn, Felipe Pereira Qulntaea o Mario Clatf- feito Mendes De Morais
Apostili — Em 13-9.Su.
dc Mendonça para lulNo decreto que nomeou Gustavo dlo Falcão
para a cons»
Fortunato do Anchieta para exercer gar a concurrêncla
mercado em Bangu; E Os Oficiais Do Gabium
de
truçlo
a carteira de guarda civil, foi foi»
de Castro, Pedro
ta o seguinte apostila: — O dlre- Everardo dcBarbosa
Rezende Júnior, JOM nete Militar Da Presitor da DlvisSo de Administração ou Ernesto
Bustamante
para
Fonte»
Departamento Federal de Seguran- Aires
a concurrêncla pública nudencia da República
ça Pública Resolveu declarar que o Julgar
HilKUhm,
Otto
ÍC;
Leonardo
mero
funcionário
a quem se refere o
Aos generais Newton Cavai»
Quic
Fonseca
Sala»
José
de
ton
presente decreto foi promovido, por lherme Cordovll Mautlti Júnior para canti, atualmente chefe do Oa»
merecimento,
cargo da classe
rec»ao
e
Fiscalização
"G", da mesmaao carreira,
a
blnete Militar da Presidência da
cm vaga proceder
Edgard República, Ângelo Mendes de
decorrente do falecimento de José blmento de caias colonial:
para O Jarldm Zoo- Morais atual prefeito do DisMiguel Pereira, conforme decreto Santos Malhado
Rocha para o Serviço
de 24-9-49, publicado no D. O. dc léglco; Rul Lul»
Rodrlgue» para o trito federal, o maior Hélio
Florestal;
27-9-49.
Brandão, e os capitães Êdulo
No processo protocolado sob o Departamento de Abastecimento,
Jorge de Melo, Clovls Nova da
n. 24.289-50, em que José Saraiva
Secretaria Geral De
Costa, Aires Bicudo Tovar de
Pompeu, Of. de Diligencia, pad.
"O", solicita mandar passar
Educação e Cultura
Castro e Eurico Rocha Mala,
por
certidão o tempo de serviço anterior
Atos do Secretário Geral: dando
decreto de ontem, na pasta
de
de
Ermeneglldo
cm
seus assentamentos a a denominaçlo
averbado
a Guerra, foi conferida a Me»
Sor
fim de contrair empréstimo na Cal- Barro» a escoln situada no Engenho dalha de Campanha no Atlàntixa Econômica Federal, o sr. dlre» da Rainha; designando Umbellno
tor exarou o seguinte despacho: — Pereira Martin», Armando José RO- eo Sul.

Se a Sra. vem seguindo nosso»
conselhos poderá controlar
sêú consumo de eletricidade,
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UM CANDIDATO DIGNO
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emocionante drama de amor,
j
coffio outro igual nunca houve.
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Margarei Leighton no filme üe Noel Cotuard "Amor ou Pecado''

"Amor ou Pecado", o mais re- gados mais à .alma do que ao f!»
sico dos doentes. Vivia bem com
a esposa, mulher .simples, despida
de atrativos físicos, mas mulher
compreensível, carinhosa, amnnte do lar, enfim a esposa que um
correto podia desejar. Mas
homem
da e Icarai.
E' uma história de amor e pe» acontece' que num dia determinacado — naturalmente — desenro- do pelo destino, ela se encontra
lando a trama num ambiente ele- com uma amiga dos tempos de
gante da alta sociedade londrixia. colégio, eata vai visitá-la para com
Noel Coward, Célia Johnson e ela trocar idéias. Essa amiga era
Margaret Leighton, formam o tri- o justaposto dela, frivola, mundaangulo estrelar do filme. O fil- na, que procurava distração, mes»
me serve de marco para o des- mo a custa da felicidade de ou.
file de elegância. O famoso figu- trás. E foi assim que começou
rinlsta francês, Molyneux foi con- uma nova vida para o famoso
tratado para desenhar os vestidos homem de bem, acabando êle vi»
apresentados por Margarct Letgh- Vendo uri drama real, sem que
ton. Só isto seria o bastante pa- lhe fosse dada oportunidade de
fa' Chamar a atenção do mundo se valer dos muitos conselhos anfeminino. Mas acontece que "Amor teriormente ministrados a seus pa»
cientes.
ou Pecado" é algo mais.
"Amor ou Pecado" é o filme
Um, famoso medico e cientista,
muito em moda. personagem este que todos devem assistir, porque
vivido pelo próprio autor, Noel basta dizer que é um filme escrlCoward,* tratava com multo cari- to, representado a dirigido por
nho e muita ciência dos oasda li- Noel Coward.

oente filme de Noel Cowardi apre*
sentado por J. Arthur Rank e distrlbuido . pela Universal Interna-'
tional, será estreado amanhã, nos
Cinemas Vitoriai Ipanema* Aveni-

EXCURSÃO PROCESSIONAL
DO JUBILEU CARMEUTANO
Passa Por Natal a Ima gem de^í. S do Carmo

As 16 horas do dia 15 aterrisou na base aérea de Panamirim o avião da FAB que transporta a imagem de N. 3. do
Carmo. Cumpriu-se, assim, mais
uma etapa da procissão iniciada
em Recife, no dia 3 do corrente,
em que a imagem daquela santa será levada a todos <qs Estados do Brasil. Essa. excursão
procissional, que deverá durar
um ano, se realiza em comemo»
racáo do Ano Santo Jubilár
Carmelitano, qüe evoca o previlégio concedido pela virgem
de Monte Carmelo, quando apa»
recendo a Santa Sirnão Stock
lhe entregou o Santo Esculapio. :
Apesar de situado a longa
distancia do centro da cidade,
o campo aviatorio onde pousou
o avião encontrava-se repleto
de fieis desejosos de participar
do acontecimento religioso. O
desembarque da imagem provo»
cou verdadeiro dtilirio naquela
massa humana que acompanhou

a Virgem do Carmo quando,
depois de colocada num carro
aberto que ficou á disposição da
Comissão Promotora das homenagens religiosas pelo comando
da base, foi conduzida para Na»
tal. Milhares de pessoas, inclu»
sive cerca de duas centenas da
automóveis superlotados, formaram a procissão que seguiu
a Imagem até a praga André de
Albuquerque, onde outra enor»
me concentração humana aguar,
dava a chegada da imagem.
Nesse local tambem se encontravam o governador do Esta»
do, sr. José Varela, ao lado do
RvVmo. Bispo, D. Marcolino
Dantas e do prefeito, sr. Clau*
dlonor de Andrade. Depois de
saudada pelo governador a
imagem foi conduzida à Igreja
de S. Pedro, no bairro do AU»
grim, de onde será transporta»
da para a Matriz. A honra da
próxima visita da imagem da
Virgem do Monte Carmelo caberá à cidade de S. José do Mi»
pibu, no interior do listado.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PARA SENADOR:

J. E. DE MACEDO SOARES
ASSISTENTE
Preelta-le, para o setor comercial e administrativo de
grande firma importadora, de pessoa enérgica e dinânmica
com conhecimento de comércio em geral e da lingua inglésa. é lugar de muito futuro. Ouarda-se sigilo. Cartas
mencionando experiência e pretensões para o n.° 22 neste
jornal.

MINAS GERAIS
PARA DEPUTADO FEDERAL:

PAULO PINHEIRO CHAGAS
FREDERICO RODRIGUES
MACHADO
(MISSA DE 7.* DIA)
-T. Jacy Pires Ferreira Machado, Júlio
*T* Rodrigues Filho, senhora e filho, Gilberto Ferreira Cardoso e filho, Roberto
J,
Menezes Rocha, senhora e filhos, Jaderico Pires Ferreira Machado, Torquato Rodrigues Machado, Marcelino Machado e filhos,
Lino Machado, senhora e filhos, Antônio Bona,
senhora e filhos, José Machado, senhora e filhos, Joaquim Pires Ferreira e senhora, Jurandyr Pires Ferreira, senhora e filhos, agradecem as manifestações de pesar recebidas por
ocasião do falecimento do seu querido marido,
pai, sogro, avô, filho, irmão, tio, sogro e cunhado FREDERICO RODRIGUES MACHADO,
e convidam para a missa de 7.° dia que será
celebrada pelo eterno repouso de sua alma,
amanhã, segunda-feira, dia 18, às 10,00 horas,
na Igreja da Cruz dos Militares.
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Exposição Do Livro Brasileiro na Guatemala

Sob os auspícios da Legação
do Brasil e com a colaboração
do sr. Raul Osegueda, Ministro
da Educação Pública e do dr.
Carlos Samayos Chinchllla, diretor da Biblioteca Nacional,
realizou-se na Capital da Guatemala uma exposição de livros
brasileiros que despertou grahde interesse nos meios culturais
guatemaltecos, tendo sido. visitada por numeroso público.
Nas salas da Biblioteca. Nacional, cedidas para esse fim e
decoradas com motivos brasileiros, foram expostos livros
antigos e modernos, destácanas obras de Rio Branco,
* do-seBarbosa
e Joaquim Nabuco.
Rui
No ato de inauguração falaram o Diretor da Biblioteca Nacional e. o Ministro do Brasil,
si*. Carlos da Silveira. Martins
Ramos que. discorreu sobre .as
artes gráficas no .Brasil, referlndo-se, de passagem, às obras
daqueles eminentes vultos ame¦'; -.•
ricanos.
Na. solenidade de encerramènto, falou o Ministro da Edu"cação
Pública, tendo, em seguida, o publicista chileno,.sr. Manoel Eduardo Ubner, feito uma
.conferência, focalizando aspec... tos sociais, políticos, economicos 6 geográficos do Brasil.
Contribuíram para o êxito da
exposição o Coro das Escolas
Normais da Guatemala ,e a poetisa Cláudia Lars que declamou
poesias em castelhano ô português;.
PAVILHÃO DO BRASIL • NA
CIDADE UNIVERSITÁRIA ¦
DE PARIS
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para
agora a sua Roupa "Bom-Feita" e outros artigos de qualidade
garantida... por preços drasticamente remarcados... na Big Liquidação
d'A Exposição I Aproveite... compre agora... e economise muito mais I

Reuniu-se, na Casa do Estudante, a Comissão criada pelo
IBECC, para estudar a construção do pavilhão brasileiro na
Cidade Universitária de Paris.
O Desembargador Sabóía Lima e o Cônsul Jaime de Barros,
escolhidos para essa Comissão,
foram designados, com a senhora Branca Fialho, para uma subcomissão incumbida dé redigir
um projeto a ser encaminhado
ao senhor Presidente da República, acompanhado de uma exposição de motivos. *,

CAMISAS "LIFE" cm cambraia, colarinho
americano com barbatanas. Ém branco
e cores Usas.'Todos oa ttmanhos.
Oferta da "Big" ....T.'r./...... $ U«|
CONJUNTO

DC 8

CUÍCAS

em cambraia, abotoando
tic-tac. Fundo chato.

CATAÇUÁ,

com fechos

Oferta da "Big" 3 por.......... $ UVi
PIJAMAS "UFt". Em tecido Dover de cores
lisas.
0Ã
"Big".
Da $ 68, Preço da
$ V0i
"UFt".
GRAVATAS
Grande variedade
de padrfles, entreteia enviezada.

Desaparecido

_.„

i

„

1STA 2." CAIÇÃ
OOIRA O VALOR
©A SUA ROUPA1

¦

LENÇOS PARAMOUNT. Ma côr clássica
branca, suavemente' perfumados.
Grande Oferta .......... $ li
MIIAS "IRUMHL". Artigo muito fino,
com reforço na biqueirae
calcanhar. Em marinho, amarelo,
bordeaux, cinza • beija.
.

111V

«50
.i

w&i.

isac coelho, o desaparecido <
Encontra-se desaparecido de
.casa de seus pais, o menor Isac
Coelho,, desde fevereiro do corrente ano. A familla do masmo pede a todos e às autoridades, se por acaso encontrá-10
em qualquer parte, fazer o
grande favor de comunicar pelo
telefone 25-3493, deixando o recado para Serafim Coelho.
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34.° Aniversário do Sindicato dos Contabilistas
do Rio dé Janeiro

sa sais* Wm?:

O Sindicato dos Contabilistas
do Rio de Janeiro, comemoran"do
o seu trigésimo quarto anivcrsárlo fará realizar no dia
20 do corrente (4,a feira) em
sua sede à rua Buenos Aires,
283, uma sessão solene, às 20,30
horas, seguida de "show".
Nessa ocasião o contabillsta
sr. Zilmar B. de Vasconcelos,
Presidente do Conselho Regional, de Contabilidade do Rio
Grande do Cul pronunciará um
discurso em que focalizará ps
temas atuais da organização
profissional.
No dia 23 (sábado), dará no
seu Salão Nobre um baile, animado com a orquestra de Napoleão Tavares.
São convidados a participar
dessas festividades os sócios do
Sindicato, 'sessão
sendo franqueada a
entrada à
solene do dia
20, de todos os Contabilistas,
mediante apresentação da carteira do C.R.C.

tm&$

ROUPA "BIM-PEITA"
"COMIRCIAL". Em le-

ROUPA "BEM-FEITA"

vlssimo tropical Varam
pura 18, plenamente encolhido. Mangas forradas. Km atui marinho,
marron, cinza e beije.
Todos «3 tamanhos.

com duas calças ...agora pelo
preço baratissimo da Big Liquidação! Em mescla aflanelada. Paletó com 2 botões.
DU-PLA na qualidade...
DU-PLA na economia
DU-PLAmente vantajosa!
A 2.* calça combinando harmoniosamente com o paletó...
ou DUAS calças iguais I
D»,,
$ 800,

Oê ..«*<•¦<«...•• $ 690,
"COMI-XCIAL"
OU "DU-PLA"i

FltEÇO 01

A9UA
RSCOLHAI

I

"BIO
•«¦ia»

COMPRE IGORir

APROVEITE!

•W

OFERTAS SUPER ECONÔMICAS DO DEPARTAMENTO

Octatio Babo Filho

DE SPORT E CALÇAS

ADVOGADO
RUA 1.° DE MARÇO, 6-2?
Tel. 42-6256 -

v::.-;>--;

W1

PALITO SPORT
Turfman. Emsuperior tecido
de 15. Botões de
couro. Padrões
modernos.
De$395,e$S50,
Preço da "Big"

Interesse Da Autoridade Eclesiástica Pela
Obra Da Sociedade Fluminense De Assistência
Aos Lázaros
O BISPO DE NITERÓI, VISITARA* AMANHÃ O EDUCANDARIO VISTA ALEGRE — VELANDO POR UM DEPOSITO
SAGRADO
Na manhã de domingo, D. João
da Mata, bispo de Niterói, visitará o Educandário Vista Alegre,
uma casa mantida pela solldariedade humana, para os filhos sadios de hanseanos. A responsabllidade de sua direção cabe à Sociedade Fluminense de Assistencia aos Lázaros, apoiada por entidades filiadas existentes em
vários municípios e por algumas
Prefeituras, que souberam sentir o problema do amparo ao
dependente do lázaro. O bispo
diocesano de Niterói, que tem
tido atuação direta e objetiva
relativamente aos problemas assistenciais, desejando conhecei
mais de perto o que se fez em
beneficio dos filhos de hanseanos, visitará amanhã o Educandário Vista Alegre, em Laranjal, no municipio de São Goncalo. Às 8,30 horas, celebrará
missa, com comunhão geral dos
internados. Em seguida, percorrerá o estabelecimento, demorando-se no contato com o berçário. a creche, a escola e as
instituições extra escolares, o
núcleo Bandeirante, bem como
as oficinas, a horta, o aviario,
pocilga e demais instalações do
Educandário que é hoje uma
granja cheia de atividade, as

DU-PLA

1 7$&
A.>~.

VA

.198,

"COMEBCmr.no famoso
fALCA
tropical Varam pré-encolhido de cores firmes. De
"Big"
$
$ 195,00 Preço da

-isjail

165,

CUC» WEEHIO em mescia de pura IS préviamente encolhida. Em 3
tons de cinza, beije e
marron.
De $ 168, por $

125,

79,

«259,

CALCA EM MESCLA Moinho
Santista.' Bolsos de faca.
Em 2 tons de cifiza, marron e beije. De $ 195,00
Preço
da "Big"..'

PALETÓ "COMIRCIAL".Em
tropical Varam
azul-marinho.
O paletó Ideal
para uso em
escritórios e
repartições.
De $ 290,00
Preço da "Big"

CAMISA sport
slack em agradavel tecido da
algodão mercêrisado.
Cores variadas.
De $ 98,00.
Preço da Big

,149,

CALÇA EM LEVÍSSIMA UMBRAIA Vicunha, todos os
tamanhos. A calça ideal
para o nosso clima. De
$ 295,00
Preço
"Big".:
da

$

249,

PULL-OVER
Olímpico em
malha de pura
15. Em verde,
bordeaux, cinza
em marinho.
<^(l ^.^y. m
II
De $ 150,00.
150,00.
i-^
fl
\
Preço da Big

p\H »99J
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VOCÊ TEM CRÉDITO N'A EXPOSIÇÃO... EM IO Me^ÍS..í|1m FÍ%bòlÍ!
Avenida
quais se
velmeme
uma vez
proDiemas

ampliarão considera-,
em futuro imediato, I
que tiveram solução I
iundamentais de oue i

Esq. S. José

estava a depender essa expansão. Trabalhando no sentido de
obter auto-suíiciência,
visa a
Sociedade Fluminense de Assis-

ClIMIES 00S ESTADOS I Comprem na Big Liquidação d'l Exposlcio Iranlda, pelo nssmfeolso Postal I Pedidas para;
B Exposição Modas S/l • Iv. 13 ds Mito. 23 • 2.° andar • Ria
tência aos
Lázaros, especialmente, íazer com que o estágio no Educandário Vista Alegre, seja útil ao internado, pro-

porcionando-lhe ensinamentos
què o capacitarão
para conquistar a independência cconômica, futuramente. Assim é que

vela a S. F. A. L. pela crian-¦
<*a o.ué lhe é entregue, muitas |
vezes desde o primeiro instar.- i
te de vida. Cuida-se como de J

um trono sagrado, como res-i
ponsável pela sua guarda e valorização, que será tanto maior
quanto melhor poder educa-la |

realizando o que seus pais se
esforçariam por fazer, se ornai
de Hanson não lhes tivesse cassado esse direito..
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MUITA MULHER C A NO | D ATA
É SINÔNIMO DE: EVOLUÇÃO

MINISTÉRIO DA J^IATOJHA^

Novo Brigadeiro-Nq FÔrço Aérea Brasileira

DE ADMISSÃO AO
iiisliütlt)
•^l|lpDE€ONT^DORE^^^^^

¦^"MàsTWbem Causa a Dispersão de Vo.
tofc, ^çeirtua^ a Vereador^ LígiáLessa Bastos
^^cretiita Ncí Seu Eleitoràda e Destre Dos
3
Seus Çoflipátóeirqs de Política

«o-.
Ministério da .Aeronáutica, foi., trans-. riam • sua personalidade, fMp»?,¦•
de ¦ spi,
Brigadeiro Hèitiriqiüe..
e'; como hpnjém
Secretaria de me . miytsr' "'V-- :~^íV'&ZÚ
ferido -para essa nova.-major
'. ¦'¦ "¦ Fleiuss
aviador, cié-iadeí\;
Estada, no yosto.de
noticia. dè;
sendo promovido a ténente-co-j-nel, ,-!*togo quevtranspirpu',-a
• , d» Armada, de, acordo com o -artl"começou',.»! romã*.» d».,m»Um»tica. '*saM.
Despachando ná pasta da Aeroniu- em derembro' de 1941, quando exer-, sua prompçíò,
'tribsJho,. ten-- , Seriai realizada» . np, dl» , 2t;. do pípv«V««crlt»:
será
.Nc<.Íu«'.*Í3,,.dé..-.outubrpv
go »1 .dP-J-statúto."dó»\Milltare», »»
de
Gabinete
corrente, n_c'EscPl» N»-_»l.- ;»«.protica, o presidente da República as-i cia o cargo de enca-rcaado do Ser- •o- ,sfu.de, -haverem
d»
Contam.escrita
praça.» abaixo em' vistadois-i»d»
prov».
ae
admiuão'
*
Maior
dó'ps
amiges'e-admiradpres,-articulaE-tado
dé
'•
do
concurso
do
viço'.- Clriptògráfico'
sinou .decretos,5. promovér>dov p"s\br*-' 'da
ós
primeiros
os candi- sido' epndénsdps,
"cheíe-.do. db.uma graridehomenagèm.. Os ior- vas
Ertátistics.r
p»r«
(32 vereadores)
d«
e
lldade
Sotizá
Navais.
Armando
•
depois
ar
d»
Contadores
do
Aeronáutica':
-o
aadelroí
terceiro -'«,-.8 .anos' -" "Considero prbváde-evpluçSo Regulamento
'0i.
'Ae-' naílstas acreditados junto-'ap Mini»- Quadro
no» d»tó» «provido»- na prova eserlt». de a seis shos eAlberto
e«t»r,
deverãoí
candldátp»
Maio Ararigboia, Hugo da Cunha Gabinete dò Estado Maiórvda
se proceder à votação,"
"da-Aeronáutica,
Morais-,
Maurl- social :a-particíi)'}já^
Jd«
para
¦¦'tério
reclusão:
de
com
«cõrdò
;'dásDeDia»
da
Co»Correia
hoJoão
assistente'.téc!.'ci>
ronáutica,
.da
português.
,
Machado,
"pr»is de¦-matem»tjca.•»
próvss' escritas, *s ;ll'i
dias
cio Gonçalves-, • Francisco Barroso
b. desejo daqueles ..amigos e admira- 'ris, •rióvcai»" Í*:«TÓux,'.'t», fim de .toAs prpv-s
ta e A. Hecksher ao -pok.o-.de maj. ^«isçio'BrasUeir». à-Conferá*icia*;<ie 'dores,
CONTRA A ,
np d*a 1" B«tist«.%;.-. ; -.-; ..;:- 4è aproxima;'', f-^orain ésttó*as v^;.<3A«ÍPÁNHA
tr-iiauêã ¦ terão ihlciP ¦ . np
estão articulando üma;gr«nd» marem « :,conduçêo'¦ què P» 'levará portuguta
briga- ItijttalitC^a da Or^anisapãp. -fes Numovido» ao posto de. maior
•:¦:¦:¦'-;' '-i7; VEREADORA
obedecendo 'deá seguinte
ttéirò dó' ar e o» coronéis ¦ aviadores . bSti- .Unidas, em. Süo Tr«i-c'scp.'jf-l; manifestação-dt japréçoçonjunUí'«n' * .Escola- N»v»i; -- -AC. cpndusío :lar- dé outubro, '.'prova,
;ppvras\da^vereadow
¦Ato»
Ministro
Do
Iriméiras
materna\
oral,
distribuição:
Beinaldo Joaquim Ribeiro; de'Cnrya- t.alinen.é.*vem di. attníir pvgenerata:* dia.áseríòpo^unamente- éscplhldp.-- gará às 11'horas.em ppnto.:. :
-.17; 'turma
LyàiaLét3sa Bastos,4 da,;UroT._*: '•¦¦
O,
alto, cargo de chefe' do
to ocupandoto"ministro.
lho Filho, Archimedé» Cordej-q^lná- 'Cj»bjlnete>-l.d''
assindu. ón,tern,' íps ;'»e- candidata novamente-;à .í*Gaiódas*provas^orais, os can- Uc»: turma A, dia*di» 1»; tutm»;.B,
Nosvdi«»
íninistroA;;\^*iereadora _Lygia Lessa
.
D,
Missas
da'Aerptiiuti:
PòrAtm-iBlas'
•.;.
* ;.
cio de í^jyrila Dáher, lamar-i-pailtz8, horas « dia 18: turm»'-:Ç,.
guintes «tos:/tornando-,«em,efeito a la de Ouroi"". ,.
didatos dé,verSo:-'est»r,>àij
•
Bastos não atina ao certo quem
,
.ocupando; desde;
turma B. dl» íl; turm»;F, portaria que.
seis meses
-nlnutós,. ão cais 'Farpux. ; A dia-SO;
'e iá, ^óstõ.;t-U'e'veni
concedeu;
gralf Brasil,' Antônio Azevedo, de
Vítim_»;Da'4B.25'V
"àó-v
M,'jréj-K-jo.
'gestaó
-a;'-prova .oral de português:
causador dessas arbitrado*mlnistro;,;Ar- '*
Castro Lima, Henriaiiee Flèlus»;
ó, iiit«lp«á-i
Manuel Francabo 'Pedro
licença
Por iniciativa "do ministro Arman- cóndüçãp. largará* ás »! . hpras « '. 1* diá"quedais, cancl--' riedades, mas confia no seu
"Gpnçaldl» U; de
D.
turm».
17:
;trompo-y»ky. ,0 -.brigadeiro
di»
Carlos Rodrigues Coelho, ao posto de .•línivío,
tòrrn»
Cvotos
dispensando
ni*¦*^i.riqUe'Elsius»-é;7.atural:do
cisco;
'téc- persãò .de
minutos.
'¦•
Distri- do" Trompówslcy será. celebrada,di» 1»! turm». B, dl» »; ves de Azevedo, dá função '¦ de
brigadeiro do ar.
'" .',;'¦:;;:.,
sugermdp eleitorado que-na certa a conterça-feira, âs, 1" horas, no
No -dia.'*»< d» 4, setembro será. re«ll- hirm» A, dia
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tÁTRAÇÀp ÍDA? LÉàBNEAsi ¦ -Uma"firma dé-,Chesterfield, In«Guánahara'M
.Ri- nentès
de
outubro,
d»
pre-.. todos ós'Jieus empreendimentos;
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do encouraçàdó "Minas' Gerais'.'. Em
"sés-íenta"
do
dem do Mérito Militar",
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e estaíisUcá, «lém da caneta, autoridades presentes ás comemopetincia, integral compreensão dos Naval, o brigadeiro. Henrique Fleiuss 17.30 horas, na Salj .d»finais.
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á«" festivi- ciais que receberam
d» Aerònautic».»
Campos,
Salemão
,dp',ieii»ral.At- capitãb-tenénte José Lima Filho e
dades 4dO'cènten»rJp
primeiro-tenente
"*'*•-•
w
segundos-tenentes Herbert Araújo
,:
Expulsão De Acordo Com Lemos, Álvaro Leonardo Pereira,
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Foram »po-ent*c*oi vela Cslxa de
Aposentadoria•"•; Pensüei da Central
da Bratil" o'seguintes íerrovlirioi:
Jor«e Hello, Clovis1 Lopes, Gonialo
Rodrigues, Joíti Caetano de Olivalra, Manoel Araújo. Mario de Almeida Queirós Petroceelll, MIauel
Soares,
Quintino dos Sshtos, Plínio Adriano
Severino .Augusto .Dlnis,
Aníbal de. Sousa.
Antônio- Moreira.
"Fernandes.
Moreira, TranAngelino
rrancüço
Azevedo,
de
José
cisco
Teorilo Hibeiro de; Andrade. .Toacrulm Cerrela. Lourival Caetano
Marques. Vardll de .Oliveira Ramos,
Corlna de Miranda Freitas, Ixidro
Onofre Rodrigues, JoSo Coelho JuT
nlor, Alfredo Bmigdio dos Santos,
Alfredo Siqueira, Belmlro Soares,
Carlos Wogei; Chrlstlno de Moraes,
JoSo Enselmo-Loureiro, Joio Uualberto Moreira, José Maria Nazaré.!..
José Lulr SlmOes, José Raphael dos
Santos, Pio Sablno, Salvlno Nunes,
dos Santos, Simlo Pires, Edmundo
SanfAnna de Siqueira, Buclides
Vieira Sampaio.
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LICENÇAS

SORTEIOS SEMESTRAIS CO-V
OS SEGUINTES PRÊMIOS:
&''

1
2
5

22
40
.950
1980
3ooo

de 500.000,00 . 500.000,00
de 50.000,00 * 100.000,00
de 20.000,00 £* loó.ooo.oo
de 10.000,00
220.000,00
de
5.000,00
Soo 000,00
de
2.000,00 1.900.000,00
de
1.000,00 ljMOooooo

V

*

Sova Vêina Hidro-EUtricm do Smtto Granel* •
«

\

5000.900,00

V

Apólicesde CR$ 500,00,
Juros de 5 °/« ao ano,
pontualmente
"¦¦>¦':

-¦

">;¦''¦'-

urbano • rurml •
Eletrificmç&o urbana
EletrificmcSo
**

-

.

¦', :%y

200 Poêtow d» Hlgitne, valorlaando m ¦ homem
do interior. . .,

"2-Jl
.\

>*

*m

36 nota» cooperativa» em prol do mecaniãaçio
da lavoura.

-X-

:

¦

Crédito agrícola • Indiutrtef.
100 Moumltmladora» para '-.
abertura
'' •" - ctmotr•.
.
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,
<
vacilo de estrada*.' .'<;'.•*'"
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"BELOfHORIZONTE

^_IBs______________P^'-**^^

Maria Augusta Escobar Mouta 10
M
Theda Zedra da Crui
Hermegildo dos Santos Júnior 301
Barcellos
Elra de Freitas
J»
Delduque Barbosa
Celestino Comes da Silva ....
"»
Custodio. Somes .' •
Archimedes Nunes da Fonseca 10
Antônio de Oliveira Medeiros ,.. M
Henrique Gomes, dos Santos .. 10
Serafim Fraeisco Ferreira .... 1»
8
Antenor Pereira da Nota
4
Joio Emílio Belo
.18
Luli Fernandes Fenl
1
Cândido Narciso Lopes
M
Serafim da Silveira
10
Jacl dos Santos'
Virgílio Ferreira Uma .....'...' IS
10
Silva
da
Batista
Joio
¦
José de Aquino
«0
José da Rocha Franco
30
'.'.
Basllio
José
'.....
3
Manoel Benedito Pereira
*
Donato José
W
Osvaldo Andrade
10
Antônio Moreira Barbosa
Reinaldo Marques Primo ...... 15

NOVA

*

•^««ft**--.

Otllio. Teofilo da Silva .....;:,
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PARA VEREADOR
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l-ELO SR. DIRETOR FORAIW OESPACHADOS OS SEGUINTES PROCESSOS -;

1 PiRTIDO REPUBLICANO

José da Silva Leite — - Autorlib
a restituição.
Pedro Braile — Autorizo.
S.
A. Casa Iratt — Autorl-o.
- Abel
Luiz Marques —, Deferido,
na forma do item 3 da informação
do sr. C. P. I.
Alzira Felisberta dã Silva Monteiro — Deferido.
Barbosa Melo, ScarpelU. Ltda. —
Deferido, de acArdo com o parecer f!as=£3s~i í,iu\
do Serviço Jurídico.
Batelra Irmlo í. Souza — Deferido.
.:
Brás José Vieira — Deferido, na
forma do parecer dò S. P. I.
Fellsblno Gonçalves' Fonseca —
Deferido, na forma do Item 3 da
Informação do C. P. I.'
•Francisco Marinho — Deferido, na
forma do item- 2 'da informaçSo do
CP. I.
Henrique Reslnk e outro — Defedo parecer do
forma
rido, na'
C. P. I.
Joio Pinto Monteiro —¦. Deferodo.'
José Joaquim Louzas r- Deferido, no forma do item 3'dl informa-cio' do sr: C. P. I.
José Rocha de Oliveira — Deferido. nos t-rmos da informaçSo do
sr.
' C. P. I.
Lourival Martins Borba e outro —
Deferido.
/
Luiz Felipe Fortes de Campos' —
Deferido, na forma do parecer - do
C. P. I.
Miguel da Silva — Deferido, na
forma do parecer do C.P.I.
Nlcol-u Albano — Deferido, nà
forma do item 3, da informaçSo do
C. P. I.

F R É Dt RICO IROTTA

O "Arts Thettre". de Londng,
apresentou recentemente nov»
pega de Roger MacDougall, escoces, dè 40 ano», que, depois
de passar 15 «nos escrevendo
"script»" para filmes, decidiu
experijnentar a literatura para
Já escreveu cinco
o teatro.
— "The Gentle
peca», e esta
Gunman" — comedia irônica
sobre a politica irlandesa — *
i primeira a. ser levada . no
"West End» zoria. aristocrática
da cidade. Outra de suas peca». "To Dorothy» a Son", está
sendo ensaiada; cabendo, os papeis principais a Richard Attenborough. Sheila Sim.e Yolande Donlan. A peça passará - por' alguns poucos teatros
no
antes de ser apresentada
"The Gentle
"West" End".
Gunman" é uma peça espirituosa e viva, cuja ação se passa
nos limites do Eire e da Irlanda do -Norte em 1942. Para
saborear toda a graça da peça
é* necessário saber que o Eire.
conseryando-se neutra durante
a-seguhda guerra mundial, mostrou-se profundamente revoltado pelo fato da Irlanda do
Norte haver apoiado a GrãBretanha, e insistia por que
seus lideres formassem uma "Irlanda Unida" (é claro que tem
sempre havido contenda ferrenha entre a Irlanda da Sul. que
é católica, e a Irlanda do Norte. que é protestante") .
Em 1942 descobriu-se que rep-e-entanícs do Eire estavam
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GRANDE VENDA DE
TECIDOS
A Vista e a crédito
1.-/DE

RUA
em

MARCO, 149/51

ao

frente

Arsenal

de

MaYInha

RSENAL do POVO

ARTIGO 91

Associação

deixando bombas em lugares
públicos de Londres, como protesto contra a entrada da Irlanna guerra;* nesta
da do Norte
'desses
aventureiros
peça, um
volta ao Eire havendo-se arrependido da violência e compreendido que existem outros
meios de servir ao Eire do que
colocar bombas e puxar o revolver.
Ele é o Gentle Gunman e tenta converter os companheioxs a suas idéias mais razoaveis. principalmente um irmio mais moço. Como era de
esperar-se, é considerado traidor e desertor.
A peça é cheia de humor, dividindo-se igualmente os pontos de vista britânico e irlandês — sendo' o autor escocês
pôde com facilidade mostrar-se
bastante imparcial. A peça. na
verdade, coloca MacDougall como autor teatral de consideravel importância. Atendendo
a desejo de seu pai formou-se
em direito em Glasgow (talvez
seja essa a explicação para sua
em
assuntos
imparcialidade
Sua vocação ¦ era
politicos) .
porem a literatura e hoje sente-sé feliz em seguir sua inelinação.
"The Gentle GL-nman'' foi
muito elogiada pela imprensa,
havendo vários críticos mencionado o nome de MacDougall na
mesma frase em uue mencionavam os de Bernard Shaw e
James Bridie — o quc não é de
todo mau para um novo ara-

mattírgo.

Cristã/de

Moços

RUA ARAÚJO PORTO ALEGRE, 36
(Esplanada)
RECUPERE 0 TEMPO PERDIDO FAZENDO
O CURSO GINASIALEMUM OU DOIS ANOS
M A T RIC U L AS A B E R T A S
INICIO DAS AULAS EM OUTUBRO
(trazer 3 fotos 3x4)

PEÇA DE
ROGER MAC DOUGALL

; j_,uí1-JI*i.3 —! (B) N. S.) —

Escola» «hmtntare» e media» do mgrieulturat
• Univr.idadr Rural,
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"A EQUITATIVA DOS ESTADOS UNIDOS
DO BRASIL
Sociedade Mútua de Seguros Sobre a Vida
Departamento de Seguros em Grupo
Realizando-se no dia 25 de setembro de 1950, as 13
horas, no 7.» andar d'A
DOS ESTADOS
EQUITATIVA
UNIDOS DO BRASIL, a Avenida Rio Branco n.° 125, Rio
de Janeiro, a primeira sessSo de sorteios dot lucros, que
couberam a Apólice Mestra de SEGUROS EM GRUPO —
G.527'— Centro Ideal Ferroviário (Estrada de Ferro Sorocabana). a Diretoria convida os srs. representantes ao
"Empregador", os componentes do
grupo e a Imprensa
para comparecerem* esse ato".

"UNIÃO DAS OPERÁRIAS DE JESUS"
GINÁSIO "MARIA JOSÉ"
CURSOS

1

PRIMÁRIO — ADMISSÃO — GINASIAL
PRAIA DE BOTAFOGO — 524
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an ¦ peleja
possuídos
luso não acredita em grandes equipes. Cândido de
para
parador
ACABOU Aa\ "SOPA"
"guerra.de.
logo
mais à tarde, no Made
nervos" e nem em Oliveira diz..que futebol é fute^
Durval, o comandante da
raCanã, .contra o Hder-invicto ofensiva, o goleador da equipe, diversões para distrair a rapa- boi, não
do certame! o América Futebol o mais irregular dos- jogadores ziada. Acostumado a lidar com própria pode afastar-se de'sua
•
personalidade:
Clube.
'
;-.
. .
__.„
dò Flamengo, disse-nos:
, Aloíslp, um dos novatos ' da, '"Acabou a "sopa"» meu veequipe,.disse aó repórter:
O Flamengo já perdeu
"Precisamos* dessa vitoria. lho.
muito.. Cinco- pontos é o basE tudo faremos para alcança- tante. Agora'-'*• vamos pra cabela. Não temos medido esforços ça,-,,.'" '"' '
¦
no sentido de arrebatar a granDUCHAS, ONTEM
de torcida do Flamengo".
Ontem pela manhã os jogaUM GRANDE ADVERSÁRIO dores do . Flamengo tomaram
Nenhum: dos jogadores com banhos de ducha, no Copacabaquem - falamos subestimou o na Palace Hotel e, depois, volquadro rubro. Pelo contrário. taram à rua General Artigas
Todos afirmaram a certeza de onde ficaram concentrados até
que o lider do campeonato è à hora do jogo. O quadro, é o
um grande
adversário, notada- mesmo que.atuou contra ó Can'
mente para o Flamengo, que to do Rio e a equipe não tem
sempre teve de suar a camisa problemas para logo mais.
para conseguir vitórias
CÂNDIDO SEMPRE PRE.. aperta•
das,
.- SENTE
"escrita"
Pela
.
do campeonai
O sr.. Cândido de Oliveira,
to, o Flamengo perde sempre a "técnico" do clube, não se afãsprimeira peleja e ganha'a íilti- tou em nenhum momento da
ma. Mas os atletas acham que concentração, tendo, durante a
essa "escrita" está velha e nâo maior parte do tempo, converse reproduzirá na tarde de ho- sadò com os atletas sobre técje. i
nica e tática do futebol. O pre-
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, AMÉRICA: Osní, Joel e Osmar; Rubens, Oswaldinho e Godofredo; Natalino, Maneco, Dimas,
Ranulfo e Jorginho. V .,.,.•
FLAMENGO: Cláudio, Oswaldó • Juvenal;
Walter, Nélip e Bigode; Aloísio, Hermes, Durval,
Lêro e Esquerdinha.
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NA CONCENTRAÇÃO— Em pima:•'Valter., Álóiiio;eLeto. Embaixo:/JuvenaVe Osvaldo

O «GIGANTE"

GONTRA OUmO IKfVICTÔ
Na Rua Rariri* o Segundo Prelio de Atração dá Rodada *¥
Aexemplo do que aconteceu
Jorrtingo último, o Vasco da Gama .retoriiará^ esta tarde ao :suburbio da Leopoldina, desta vez
outro
para enfrentar o Olaria,curso.
invicto do certame em
O campeão da cidade entrará
ia luta de hoje sob a atmosfera
ie indiscutível superioridade.
Naturalmente os adeptos do
íremio suburbano, devem estar
julgando tais comentários excesiivos, mas, neste caso,' cumpre.-;
nos ressalvar'o seguinte —• N»
melhor das hipóteses, poderá o
Olaria realizar algo de positivo,
valendo-se do entusiasmo de
seus defensores, assim, mesmo
para isso se tornará necessário
que os vascainos, se descuidem
da mesma forma que os alvinegros, sábado último.
TESOURINHA AINDA NAO
ENTRARA" DESTA VEZ
Ao contrário do que era esperado, a familia vascaina aínda não terá desta vez a satisfação de assistir o reaparecimenlo do seu ponteiro Tesourinha.
E' que o Valoroso jogador que.
vem de um período de convalescência em conseqüência da
operação a que foi submetido,
aoesar de ter retornado nos treinamentos desta semana em condições físicas e técnicas satisfatórias, aguardará o jogo com o
Flamengo para melhor aclimatação. Assim sendo, Alfredo será
mantida na extrema direita.
DEJAIR* E NAO CHICO
Por outro lado, a direção técnica de São Januário ainda conlinuarà privada do concurso de
Chico. Apesar .dos esforços-dispendidos pelo dr. Amilcar Gif-'
foni para colocar o "scratchman" nacional em condições favoráveis, nada foi conseguido
porque o ponteiro canhoto, ainda se ressente
da
distenção
muscular sofrida no prelio com
os rubros.
Assim sendo, Dejair, que tão
bem se houve contra os rubroanis, prosseguirá na esquerda.
MANECA NAO PASSOU DO
SUSTO
Após o jogo com o Bonsucesso todas as atenções vascainas

Vitória Dos
Juveni» do
Flamengo
Disputando na tarde de ontem
o certame de jiiDenís, o Flamenpo, venceu o América, pela con'agem de oito a íris. A partida
foi assistida por todos os jogadores profissionais rubro-negros
e pela alta direção da Gávea.
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A«P- — Valdemar Rodrigues.
Amadores — Mario Borges.
Aux. —Joaquim Cavalcanti.
MANUFATURA x ROÍAL ~
Na rua José Bonifácio — Todos
os Santos.
Asp. — Osvaldo M. Menezes.
Amadoers — Januário Fernandes,
; Aux—Jóanias V..Fontes.
; ANCHIETA x PARAMES —
SERIE SUBURBANA:
IRAJA'-x OPOSIÇÃO - Cam- Nà rua Arnaldo Murinelli.
;.'' .'.
. Asp. —Ariovaldo N. Melo'.
po do. União!
Asp. —.José Macedo Gomesi
(Conclui na 10.» página)
Amadores — Rui de Sousa."
Aux.—^Serafim Cordeiro idè
¦ i
•
Souza. .-'
NACIONAL x PIEDADE rNa estrada'"do Çamboátá,. R'.
Albuquerque.
'—
Asp,
Mauri ,G. Dutra.
Amadores -w José ¦ Crispim
Em Moça Bonita, Bonsucesso
Cassemirò.
e Bangu, realizarão na tarde de
Aux. — Edwiges Ribeiro.
hoje um dos jogos cómple; VALIM x PROGRESSO - No mentares da sexta rodada do
.campo do Oposição, em' São F. certame
carioca, de futebol.'
•Xavier.
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Amaurí, q valente-zagueiroláp Bpfisucessp que, hoje,
ià; tarde, enfrerftç.rá rts''",ci^^brít^as,* He mestre Ziziritioi.u
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A propósito, d« date maior, do
clube:,, rubro,',y.jafocuramos'. um
paredrp, dntericano para còhceder ttjrià entrevista a esta /olha
a respeito;; ifof problemas dò.
América. ••:¦ / •'.,;.
Escolhemos, o sr. Claudionor
de Souza Lemos, ./loura, das
mais conliecidas jnò meio ¦ desportivo da metrópole é/que'-/oi
presiderfte do clube, nò' ano em;
que d',América, dísp.ütoti d- iu-;
per-campeonato;
O sr. Gjaúdiònor Lèmosi te*.
gundo .noài -prometeu, focalizará
a questão áokesiádio dò Ameri¦ca, a atual- administração em
face das anteriores, os estatutos
e outros. oportunissimot assun-, :
tos.
'
Dado. o conceito • de ,que. desfruta o. paredro rubro, a entre. vista que publicaremos nà próvlmá terça-feira^,. antecipa-se
sensacional pelos problemas que
serão çnfrenfidos e pela reconhecida captteidade do sr. Clauilionòr de Souza Lemos, .

,' O "onze" do Aimoré i*eün.e
maior-es possibilidades..uma vez
eleque' em sua equipe militami'"soementos. çatégorüados db.
cer", metropolitano.' Os f.piúlatinhos rosados" dévérijo'íortmar

BOMÍ

SÍNTESE das atividades
¦ , DE HOJE¦¦•¦M4^
FUTEBOL.,— Campeonato
Caríócà (Profissionais) — América x Flamengo. Estádio Muhicipal.'.i—A's 15.18 horas. —
Juiz: Mr. Sunderland. .
Bangu ,x Bonsucesso. — No
Estádio:; Proletário. -r A's 15.15
horas.— Jufz: Mr. Dykes.
; Olaria x Vasco..— Nã Rua
Bariri." — A's 15.15 horas. —
Juiz.-;Mário Viana.
Canto do Rio x São Cristóvão.
—;' EmíCliò- Martins. — A'í
15.15;horas. >— Juiz: Alberto
Garna;: Malcher. . •.-'
Campeonato de Juvenis. —
Fluminense x Botafogo. —No
Estádio das Laranjeiras,
i Bonsucesso. x Bangu — Na
.Av. Teixeira d" Castro.
- BASQUETEBOL — Seleçlo
Israelita Nòrte-Americana
x
Bowling Green. 'ü. A's 21.30 ho—
ras.
No Ginásio do Flamengo. — Gávea.

"dóçriAUTOMOBILISMO' —
da da'Quinta da.Boa "Vistai —
~;20
A's 13 horas. — Ingressos
- • ' '•-•¦ ; '
v
crureifosV^':
'
'
•{•.',-í..
:.

-¦

-

.

•-
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NATAÇXO..— Segundo -Çoncurso Aauâtico. ja Na. Çiscina
de Caio Martins. —-Niteroi. ~
A's 9.30 horas.
'. WATER-POLO.
.-~'. Tõrrteiq
de Polo.Aquático dó Tijuca. f**
Na .Piscina daR. Conde' de
Bonfim."— ' Pela manhã.
'
•:.'-/."',. .
. •;-'
\ '•'
'
: ,1*ETECA.. AMERICANA —
Campeonato Carioca. —^-No-Ginásiodo- América. —'.A's 8,30
horas .•' ./
': *
•¦ ?.'
! ...;;*^v:j^;,•
TÊNIS1—.rFlnáis. de. Duplas c
Semi-Firiais^.de iSimples •— NaQuadras dò Iluminènsè.' -- A'!.
10 horas.' >':'•;¦.*';* ¦{¦**-

MAIS UMA OFENSIVA —' O Vasco abusa do direito de esbanjar jogadores.
O "Gigante", todas as semanas, escala ximà ofensiva diferente. Essa que está
acima é a último. A dos ixOem Bonsucesso. Deve jogar hoje
se voltaram para o estado fisico de Maneca, que havia sofrido uma distensão muscular.
Apesar de nossa reportagem tei
apurado que não oferecia gravidade a situação do notável
atacante, após o primeiro treino
de conjunto em que aquele não
participou por medida de precaução, surgiram algumas controversias a respeito. Entretanto
confirmando o que disséramos.
Maneca já no apronto de sexta-feira esteve em ação, deixando patenteada
a sua perfeita
forma física.
ESCALADA A EQUIPE
Portanto para o choque desta tarde contra o Olaria, Flacio

quer forma, tudo indica que S
refrega_entre alvi-azuis e o São
Cristóvão poderá proporcionar
um excelente espetáculo ao púbheo.
OS QUADROS PROVÁVEIS
S CRISTÓVÃO _ Marujo;
Doutor e Torbis; Nelson, Bulau
e Olavo: Lino. Carlvle, Rato
Mauri e Reginaldo.
CANTO DO RIO _ joelWagner e Cosme: Edésio. Claudio e Serafim; Lupercio. Carango, Geraldino. Idan:* Aridéo". I

mesma, equipe
equipe O MESMO QUADRO
Costa escalou a mesma
que desbaratou domingo último
Mesmo
em seus doo outro invicto deste campeo- minios, o jogando
Olaria náo- ó apontanato.
do como favorito .apesnr de Do. Assim, à constituição é a se- miegos da Guia nâo ter alteraguinte:.
do a equipe que venceu o BotaBarbosa. Augusto e Wilson; Eli, fogo. Nessa circunstância,- o
Danilo e Jorge; Alfredo, Maneca quadro dá faixá-ázul' terá a seAdemir, Lima e Dejair.
guinte cnostituição: * M'i 1 fo n,Amaro c Lamparina; Ja^r, Olnvo
e Ananias; Jarbas. Alcino. MaxCampeonato Mundial de well, Washington c Esquerdinha.

o Melhor Físico
Em outubro próximo, realizarse-á em Paris, com a participação de representantes de vários
paises, o Campeonato Mundial
de o "Melhor Físico de 1950".
O Brasil concorrerá ao grande
certame, com a presença de dois
dos seus melhores representantes. Trata-se de João Batista,
em 1945 e
detentor do titulo
Cláudio Magalhães, o popular
"Tibi", campeão em 1943.
JOÀO VERNECK. NAO IRA*
Está causando surpresa a ausència de João Verneck, campeão do corrente ano, na aludida competição.
Sabe-ss que em se tratando
de uma competição, cuja despesa quase que totalmente corre
por conta do atleta, o campeão
de 50 desistiu de exibir-se em
França.
OUTROS QUE IRÃO
Outros entusiastas desse esporte irão à Paris. Dentre eles.
sabemos que estão de malas arrumadas os senhores Benjamin
Marcelo. Cide Pacheco e Aimili
Kò^K
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Pequenina
e Mirian
Figueiredo
Em Caxambú
Está cm franca realização o
Torneio Aberto dc Cnxambú.
grande prova interestadual que
conta com a participação dos
melhores tenistas dos Estados
de Minas, São Paulo e Rio de
Janeiro.
Entre os tenistas reunidos na
aprazível
cidade montanhesa.
estão liderando o torneio, até
agora, os cariocas, sendo que as.
atletas peo.ucninas. pertence ao
Vasco e Mirian Figueiredo, integrante da equipe do Tijuca.
As duas valorosas representantes da raquete gíianabarina
mantêm-se
na Vanguarda da
competição, com varias vitórias.

edm o mesmo'quadro qúe domlhgòV.passado goleou o Fluminehsè •ttó Estádio do Maracanã.
Assirn£sendo, estarão presentes,
Luiz, Ràfaneli e. Sula; Eloi, Mi-.
rim e Pinguela; Menezes, Zizinho, Calixto, .Ismael-.« Simões.
XUDQTPELA REABILITAÇÃO
,, Os comandados... de:Gradim
q,ue,*ate"a-sémária passàdá-.ostentavam, o; título, de .invicto,
sofreram ante o Vasco sério'reyéjsj. Sem dúvida alguma, todo
0 ..quadro procurará na peleja
de hoje reabilitar-se aníe.a torcida lcopoldinonse. Para a contenda em apreço, o Bonsucesso, formará com a seguinte equi3$;, Manga, Urubatão,. é AmnuSi; Cambuí.V Victor e Gato; Roberto; Maneco,. Cidinho, Soca e
¦ „' -.
Tôto.
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RASPANDO
A TRAVE...
Por SANT
O problema dos jtiircs de futeboi, embora pareça mentira, ai?ida não está resoluido. Temos
seis juiics considerados dc pri.neira categoria para cinco jo70S,./icendo * um deles iiabitualPois bem.
mente na reserva.
Agora o presidente da Federa¦ção Metropolitana
de Futebol,
dr. Antônio Gomes de Avelar,
sempre que recebe. o o/erectijiento de 11711 juiz estrangeiro,
responde a carta, pedindo rietailies e esclarecimentos. Sabemos
dos clubes
que é pensamento
termiíiar "0 *ttirno na atuül situação, obedecetido o sorteio de
praxe, mas, o presidente da en(idade e o sr. Jaime Barcelos,
chefe do Colégio de Árbitros,
estão tratando de apresentar um
novo plano ao presidente. Se
o juiz Alberto Malcher for *orteadà para um jogo do Vasco a
bomba estourará na certa.
rc x x
...
Conhecemos bem o temperamento dos americanos quando
se trata de zelar pelo propressò do Campeão do Centenário.
Existem
"da correntes contrárias no
seio
família rubra, o que demonstra que o clube tem vitalidade.-No entanto, nas horas de
amargura, todos se esquecem «rios
briouinhas. de familia e lutam
pelo'mesmo ideal; a construção
do'seu estádio. O América precisa'.'eujuer a sua praça .de eupossível,
portes o mais depressa
porque à rigor, ¦ .há dois anos
vem disputando o certame ilegalmente...^
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"JOGOS DA PRIMAVERA!' —
Cely, atleta do Instituto de Edticação. A graça e o encanto da mulher carioca vão dar mais destaque
aos "Jogos da Primavera", patrocinados pelos nossos colegas do
"Jornal dos Sports". Colégios e agremiações
desportivas estarão
representados nesse grande certame feminino de graça e beleza.

Esse neoócio de renoração de
valores é. pura "conversa para
boi dormir'.'... Ó Botafogo está cheio de "balraqucanos" e o
proprório Vasco da Gama já
deve começar a construir um
"estaleiro"... Dos clubes pequenos não devemos falar, porque,
são pobres e para eles qualquer
coisa serve. JVo entanto, o Fluminense andou propalando que
só aproveitaria "brotinhos" e,
anda quere?ido contratar ATeE' o caso de
dizer:
prinhão.
"em boca fechada não se entram
moscas"...
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U Ho AMéricâ

jP^^^^Kflmr-dfll wmr *l

Ktt«vVv

íií^iíwi-fvl-^^H

O São Cristóvão Visitará o Canto do Rio
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Graditn Quer «¦/ Reabilitação da Equipe

JOGO EQUILIBRADO
EM "CAIO MARTINS"
, Sem dúvida alguma, o cote.10
que se travará no estádio
"Caio
Martins", em Niterói, sen bastante equilibrado. O São
Cristóvão visitará o Canto do
Rio, esperando-se que a peleJa seja bastante renhida e se
desenvolva num ambiente igual,
"a parte técnica.
. Se bem que os niteroienses
Joguem bem no seus próprios
f^ominios. acredita-se que o São
Cristóvão possa fazer excelenie figura porque, o seu último
treino íoi excelente^ D.
qual- j

.
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Prosseguirá, hoje, o Campeonato da. 2." categoria, com a
realização de onze pelejas, cada quar mais interessante.
A peleja de maior cartaz é a
que reunirá as equipes do Engenho de Dentro e do União.
Para os jogos de hoje foram
escaladas as seguintes autoridades:
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AUTORIDADES DESIGNADAS PARA OS
COTEJOS DE HOJE
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ENGENHO DE DENTRO X
UNIÃO, O MELHOR JOGO
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FiiiiNENSE NO CAMPEONATO
Arm^em de ««Tf-

Didi ò'lÀStò&i- v^oTkntp^Bflá
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<ant»riores do presente plenientiar.,na':índiq
meia.lua'da-area
¦*-À.> -, equipes -de profisV-.nais- dadas
um lance
campeonato.
comete. ialta. Didi cobrou, codo Flumiàense e BotàíogòBstadjo.
jjogar
Geninho ,e Ávila mostraram- locando no alto e no canto;«^_
f^Ê W^mY^mt
.:%Í*'*'^Ê
M
ram ontem.".à;titfdp. ,n*
íentidáo
..éspáritõsai
Bfc»j5aSp^yM
^^B»oi
M
-B---I
»• ';-^?7^JB Wm2:uma
Osvaldói nfio teve culpa; M
Maracanã^ t_lvez:"í.ma«iiiiex- .se,de
qúerdoi
'.__|nd,ó-ámbòsV
resos
principais
no lance. A nosso ver a.bari~'M
mtWÊÈim
1
partida d. ,'íutebpl Ji
pressiva' ^n.-m_je.toso
:.e_fa_m pbnsaveia peloJracò.desempe- reira-defeituosa íoi: a fama.
realizada
""•"
de
nomes
Merecem citação os
'''^MIÉ£a&^9 ___-^(t^^Pll
iW^ut"^ ^Vitó'''-iiíãdrcí:'Tam->"e_á-Gtávlo
do'¦•___*?-._-¦*•:¦ %
' arrecada
.'_ como Santos,
Osv_ldo .« Carlito^ no
.aa-idi- tiUe" deveria funcionar
@i !À_ cifras -da do.
níç
linaUzou
,dè-,__hça,
No Flúmine-(fle, Cas-,
ponta
Mtfcdg^a
Botafogo.
"figurando
que
zeniíííèímftnte.
em tilho voltou
._¦'•' iiripressionar.
jbgtidá,
"assistenchèfc»"-:urá' ei-p-eísab: do. 'VCjássico uma só como
'
simple?
désticáçam íose
ímilt crú- çairtpo,
Outros
que
vovô OiteíitaN _ nove --'guata^s
BB
BJÉ^l
^E-^^^::-:itát". •''__________!
e : te privilegiado". Falhapdo: os ram Osvaldo (o melhor.),^ ',Jair * ^mW
zeiíos'?àe!{povo''"'qüe;que deveriam é Pinheir.q. '•'•'< -,-',.-.
'iNlillMo-fl
Inl Hllliifl tri1 ¥*-r_h23 HIp podia contar? . -. , .A .-,.-..¦ . dois 1 hõrnenis,.-.
ataque (Geninho ^e
B^ife^Hii-WPi li -. ;E'.;lamentável'
que'dois.;elu- abastecer-a",¦o \ finaliza,
nao poJUIZ X QUADROS ;
bes' rdé- tão,;,honrosas..tradi.-?* Ávila)'*
SeveriaGeneral
de
equipe
á
de
e
FW-ininens»
como Botafogo,.
-em heiáhum momento ;imA arbitragem'' de. "Tijolof foi
aiiresèntépi.iò .RubliÇo,-:eçitiipes . o
________HH
3WR IPP-WBPir^^^' -¦«'•¦ vfl
segura e tranqüila. O Fluminentão.tòè^pc_,és pár^.rr-* •*-se formou com:1 CastilhojiPinsuas i_.re-r esportivas
INEiJtPERIENCIA
, VIGOR I?
daro e Pinheiro; Osvaldo Rum'
'
nho e Jain Robson. João Car, MONOTONIA. IRRITAIÍT?apreBotafogo
o
y
Enquanto,
los, Silas, Didi « Miltinhp,
desarmado
um
quadro
: o Botafogo :com:. Osvaldo,
; A -partida, duiran^ê os seus sentava
cansado, a/equi- índio e Santos: Rubinho. Ayila
nove-vta
minutos, não. íoi além e naturalmente
tricolor cârácterizava-se pelo e Carlito; Zezinho, Geninho,;Pidè. * monótona.-. Monátoíiià ;:que pé
_ principalmente , pela rilo, Otávio e Careca.
sé ácçiitúavá a; càdá" lance.,Au(- vigor
l*0Í'ne9r0'
iri-ipe-ienciá de seu integrai}conA renda do encontro somouo OsvaMprocürando m^^^^W^^^k^na^üal:,o
têntica
rp-làdà:''
necessária
a
é
sém
^¦-'•B^^v^^^^KÍHSüâflÉi^H l^h_H
Rh(_ÍM_m_í
9Hl_í_llÉ
Ingênuos
té.
Na
junto;tricolor não .cfiegop»S.dei calma os "brOtinhos.*-. de Laran- CrS 89.-86,00;venceupreliminar^
I - . ;- , João Carlos tenta,:.ainda/ a cabeçada, Rubinho fissiste
por 3 x 1.
Fluminense
sk_i_.âa. dè todo; ,graça.s,..a ,/al*
o
i^_S _.._^^____PkM
____^li
__K
{explorar
souberam
não
gumas jogadas pesáoai» dO:rn_éia jéiras
rnélhar' jogo que seria a veloO "ÍBICHO"
Didi e dó inedio Osvaldo lestep 'cidade.
^.
Bolas em profündidadn
melhor Sà: campo.) .;Nd; mm\s,<J>. e^beirt orientadas,
ver,
nosso
a
Fluminense
-ifriroii.'
do
A direção
Nió sè.:vi_;:ui_
prèlió
tèr; sido' a tática emIde jogo em .fualqúer.-das. deveria
conjunto de Alva- premiou, os seiis",- jogadores com
' plano
pelo
pregada
freiit^eçâ;
ípari,
equipes. Boi»
.•••"-',? POR FRED
frente Cr$ 1.000,00.
'ftçnte qu* ró'Chaves que tinha pela,'o"inicio
,
\
tildo. E.'bola pára
'.Onde sem desejar jazer "ondesde
v'çom
que
uní,quadro'
sempre' :cülnjjl.ilav_
quase
sem
reyelóu-se
das" comentamos sobre.o ¦ aqua"lateral1*,.'o.-qirç cppcòrriji ainplà Só encontro
A Hora Da Primeira
a .uma parUDN
resistir,
Luiz dos Anjos.
torças'pára
vereador
polista
nele
'
_>:
~*-*-f-f*»_^fi¥p^gP*K
Vote
—
pa_wr«na*.dp .ida • ipàis v-riovlmentàda. De
mais pàra'.fiue:
para
'•.-'í'.-f*k-'
'•'¦'
'
temos, a confirmação
Carreira.
'
¦
Hoje
'•-'•'¦-'
i_;.
¦
descoiohdò.y--.
v
"qualqUer' maneira, mesmo jojogb gàtahassé
_'
o flpleiro de classe
Luiz,
disso.
reunifid
da.
A primeira prpva
;CilO-U-tA 8!
apresenta um de* li gando errado..o'quadro dé-Vbro-""v jo BOTAFOÇSÒ^
internacional,
rio
tarde,
Çipodrohio
esquerda
tos". saiu vencedor valendo isso desta
/.rido.
mão
doida
'
^^axW^^^^fd^^$&^'^
as
13
corrida
será'
jòkòniem
•'2-d'a Deaambro,-112.
isso • acon (eceu
itm prêmio ao menos Brasileiro,
- Nota-se qtie "arremessos"
,a Joi uma caricatura dffí•<t«lá^n¦, cómó'
.
',-,
horas,
riÜ^mrré9<i^,de;:.S}lq,s
'
"-_,„_,_-.
^p
'
"Jockey
do
'•' '.: ' defendendo
ruins.;.'sem defender
- '¦ -¦' : '-¦' - - '¦-:Y''-' "''.J'. ','.._.
. Quitanda, 17 --- 1.° andar . -3."
O grande Prêmio
;
.. ¦', ¦' .;'¦¦¦
.- ' • -,:.¦
, qúè ts_.to>-ü-_ss9-'. pbfév^. em ; •">
.*, O TENTO s
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Wal/redo.
173
Melinio'fazendo.'.reapart.andar
Branco,
do Rio de Janeiro"'tem
RIO
1948.'
Club
Avenida
^¦¦•;''.-'••...•• r ,• xxx
-:'"'- Taixéira de Azevedo (Encantado),-44' .
famoso , trio .^çentíal, !Ò "goal" do"Fluminense sur- a sua realização marcada para
nataçao;. £t.• >;;; ;¦'-•,-.. | cetOseli,.-'
' '
Màr.in Andrade de Oliurira
horas.
18,15
.
,
às
c<j_i'-iltlt-widv. de Geniph.... Pirtlo
/dalase comvWaiCòridé da Bonfim, 470
,é desses espíritos,vivos e seme-lOJm. io,*-o qUidro' nao ;melno- glú' aos34minutos
:'Assémblélá,,.61—í;'.5.» andar • •
brincadeiras.
roúde _>r6_,úçao;'Cón«tòã «çn.*.
pre-,disposto à. 'do
Fluminense
. ' Campoa.daPàa, 101 ;CRIo C-»mPjrldo).íNá -piscina
do':;o .bisonho" aotáfofõ;.das ro-,
.
c|4
55
(InhaumaV
Rira Padr.i Januário.
anté-bntem comentando sobre, o
•
Palucae Uo disencontro-.entreH
SSão.Gleméntt, 48. (Botafogo)
Programas
"Salta um "jiíet" para o
—
EjnganosNos
-.
:
-;•„;.
Pina)
se
114
Crt-gó^í.
(Braz.de
RúarPlndaí,
Vj.Sua Os premi.»- dó*' 3;°• pareô .dá"
••Paluca". .'
Pátroâhnáo pêlo Grupo".^'-jn^gs^s
-sío*vç.e>
;<Sasàs 8upérball,A.veniaa'Marechal Floriano, 57
.;•¦.' .• x. x x- --•
cdü-í-ída" d. .-'diai' 17
:,;;,
%&.
_•••?...'..','
realizáçSd na piaci»iHao-te!Giiío Mai-iiii9^§*|f
Comercio)
do
14
loja
(Largo
Branco, 120
-.Çrt;-; 7:.m00'^,
-r-$mmAvenida"Rló
Ci|
í-ZOÓOjOO;,
-.4^
•
Temos
-."cltt-i*-íc^corfente»
presente o programa
ação
datlore» cm
Eucíldía'£. daíRóçha, 546 (Copacabana)
Cr$ 3.'2?f0i0j(>;, sehdp^a-^aa&a- "KA Confederação .Brasileira de , Departamento dé Esportes da
ém Caio
dii competição'
segun—
-Maria
(Iramálica
' dé hoje
Luta
não*;'c(vh(i<>.
'
pelo
cj.10absoluto
415
•""\
Barrbs,'
dé^í...00,il__étM'e.
nehse^favorito
Martins.
.
aguardará, o pro-l Marinha,
Basquétébal
ál_un&;proem
Saiu,
eniíãnó
por.
.' O Ladeira teve um imenso
'•.'- Artur Àrarlpe, «3.apt.'104 (Gávea),
fto^-tiS*--^
J . ' "
'kcí.Sn -r-rli&nirn' Ha'-•tn a ATT
nunciamento dó C. N.\D'. para
i.i- às
i ^ 9,30iHo^as.Será
n oV.u-^Ji '^i' __Mo
"íive" nòrte-àmericâpo do
si- gramai^:-flíictals'.- .dentro de.nnágnifiças
Rua;Wadil'oek Lobo, 132.. .
trabalho còm a confecção rio
O
Com inicio
Argenti¦-UÍ*-'"
'fijjicas,,.tais
Federação.
a
der
réspói.
téçnitas..e
dito. Aías sucede que quem
realizado' na m,nhã. de hòjé:-e -tüafeóes
"como.
Capanema.e.-Ilq Monteiro l.. SpS;-'.:ÍFQR]FAFf _.";vv nav íe,;- participará bu não do Bowlírig Green íárá a sua destranspirou em demasia /oi o
2.° Còpcúrso: Aq_iáO-!.o.-dsi>Tèm*.
em
Niterói.
jogando
pedida,
da $ilva qué poderão ^lbí-jar
de C .^.ás,, até .Caíripeqnato Mundial. Ouvindo
Guilherme. 'X.
Gomisshor.
Ár
pofàda-. e .:desuriàa9~i,tóMásstó
!íe£ejhiém
CampeoInicia-se
amanhã
faais
o
de
m&ito_-.. seus.
X X;
com a- participação
da sabatina de-.Mitêai, Os. dirigentes da C. B. B., a
téíminó"
adulta,
o
•níjdádoréfc.
exém'cliibçs
nato da 2.» Divisão e Aspirantés.feitós, como seja-pór
e de 154>
hoje, no Rfici/e,
8
havi_-recebido' a_rdêCláfaçóés
a
..Encerram-se,
chegamos,
conclusão
respeito;
»s
1,07?::;
-a
paça'
reunião
tfendò c^md' local: pl-I s«!' már-á1 dé.
• festejos da piscina do Clube
tes. •'¦':
dei."fórfáit'f-:-pàvái
dispütantes,. ".Estádio.Caio,Mar,..'_'
coOt
de
foi_
qualquer
•çostas^v.obestá
de
gue
destas.tarde dos.-;st«alntes;.iamá"piscina.do
;rtÒ metr6s,';nadó.
'tido.p0r-IlV-*_:";_:„>.
Portubúês.' -.
,v"
'.;, ;,_\v.,*"-.;;.' àifaçáo. -uma' negativa do Con.
tins!'', 'èm -Ni-eióí, ,; y i"í'tò ü~ i., -w
máesi'- ...."¦''¦'; "":.
;
...Presentes estão' os¦ salíadorr..
WATER-POLO
'
.^;!.;.DADOS:.v..•'.:';_¦*.-;;
.'¦•" .. '¦¦?-cM
A reunião de.hçje qpe estáv^. ;
conheci*
... ; ^ho-.Naçional dé Desportos..
.'\
;:]\f_D.ÊA
cariocas ?nundialmente
-_.ELCQME
"
-dados
éstatísV.
1.'.'...'
ò. Setor. áauí*--co
:
Dãtnós'.:í*6ái-'q
movimentando,
os "aqualoucos".
como
dos
'ójdade
•"-••'IvV-.*'.'.'•'de
•"¦
à-intervenção
l.JAGUARáv
credenciada,a.objte^ 'nâdaãb.
.icos^reíàrénte
dá
D.
B.
XXX
Transferido
o
e_r'nàs' proVás' de ,Ç;a.ni- ..ICATú" .'.; ;,,^ . ..,-.-"';¦ ;.'.-'v? .:! Está marcado pela Ç.
completo' êxito^ técnico, pfimjj&gj
Encontramos na noite de onde i»f ariano Júnior
o • inicio dà concentração; dos
: TAPUMAM. • ..- :: ;
remos enri luta' ios'.;m"elhorés.
Encontro
','scratchmens"
Vasco
o Allora, o grande remador
:
tem
"ases" --e- .estrelas".'clá-*natácao
-.'¦•-.-¦¦.¦*¦¦_-.brasileiros
-.para
pury;;
.'.
,.:•'
Rocha
em caminho para a
Aristocílio
uasca.no,
-que
Np».!
PEC.NA'TO
...
%Èm
;*muito ^fim--. .tAM
motr-politanà j
o próximo.-dia, :20.;.;'•'; : CLASSIFICAÇÃO
;;
x
Tijuca
-..
:com-;
concentração.,
>'
Suridéflánü
*
i
•
•
•
•
:'P.AN-TÈà;:.
dè'-iaria
.
•'-¦,¦_-.'¦
..'.......
bóra: tiratahdó-se
'.nidadoi-es; Iii_n.ei_.agem ífl. Paulo ! Os..ces.obolistas,patriciqsíica- ATENDIDA A: SOLICITAÇÃO América
Sojria, o nosso amigo • com
Ivan Capelleti,.'..' '••, *
.-Fl-urjilnepsé.-- 18
Va_co
,..;.;.
potiçfio de apresentaçãódé.temEnxadas
.ãó^alòjaàòsflá.ilha
Dykes .........;.. ••' 2 uma indisposição.
DO GRÊMIO •"CAJUTI"
TIJúeii.—.' 12 -nadadores;..!..'.
Bangu ...........',...-•••
" '¦'•- *¦••.
pOíàda' os itré-tiús ie. a clásse-dos
;". !- v^De^onâtlç': í*^ das,, local,onde'está instalado o : Em
sentenciou ao nosso
Alguém
face do. impedimento de Olaria*.:.:.....!...••;....•
dispütantes. indicam ."um ];-"->_«--.
-Hoje,¦___.<
Bot-^o-jo-r* 12;
do
.ániVereârio
".Vertigem .da uitória".
,dò'
EXPULSÕES
•"•-•-.
lado:
diversos
tijucanos,
'Pátrio.^dej
jogadores
..........:...
tado'sáti-íatôrio ,pâra: os.aíicioBonsucesso
lcaraí-:-*-;12;.
'
Andi-é-Gustavo
•;X X X—,'2;' - '";,'•.:','•'.f;-:. dr:
que integrando' .a Força Aérea Madureira ...'....'..-.... • • • •
nados dá.natação. .. _. •
do
Guanabara
ZEZINHO (Botafogo); " —', ' Jogo "O
Fròntin;-'p.ésldehte perpétuo
ATUAR
PODEM
Vasco-í—-"3;_ ¦: ,.>-vv.'.-*',•/.--•
- Incluindo nO'seu-.programa o
NÃO
não
Brasileira,,
•'_.''
•;
•
Fluminense,
graças ao Irapoderão
parti.
.........'..."
dio
Bonsucesso.
Flamengo
còm
Jockey Club'.'Brasileiro,
"Suspensos
>
Jogo
Càmpebhàto de; Principiantes,; i _>. a_óàtá.-r--' 3 ;e?_,-,';•"-•".-. ..;¦ retoria desta, sociedaidé. tssòqiabalho de Cací.imbau e Hélio.Lnpela- Comissão de cipar do encontro- programado Botafogo ...;.........,..
OSMAR (América) —
'
para .hoje em disputa- ao Cam- Cantp'do Rio ....:•;..'..
9 írovas destinadas à coilquis- '; Flamehi. -*---l' nadador.-.;;.. sé"á" todas,jfs'.homenagens qu*. Corrida, não'poderão intervir
boi é o favorito à conquista. ao
com o Botafogo. .
t_"dò titulo, a competição-terá
do naréunião desta, tarde -os jo- peonato Quadrangular de. Wa- Fluminense '.'.:y.•.".'..-..';
DEi^ÇNIÇRS:'!'
(Fluminense) — titulo'na-manhã de hoje. . dià.:mémorla
CASTILHO
PROVASserio.-restadas:
Can- tér-Polo, promovido pelo Tiju- São Cristóvão' ... .''•'..¦.. i
nò-Flúmiiiéh.e í".' Cldbe oseü. .' Flumlriénse'^ 18 nadadores;
.Se idêntico trabalho fosse
brasilei.Oi compãrecén- òiiéis: Salomão Ferreira,
Jogo com o Madureira.
Iri- ca Tênis Clube, este grêmio
favorito .tanto" na .obtéjiçao-sdó; ¦/ -Til«èa.----v.;'-,'•-.*•... • ".¦ .-,.' grande
(Botafogo) — Jôgò' rígido no. water-polo tricolor
,ésta didó Moreno; é ¦ Francisco
incorporada,., tambéilv.
dd.
CARECA
Tidé
Jobel
-eemiteconsultou a direção técnica do
•- .:'¦'*.-¦.•'
almejado título' deòCãmpepó
teríamos mais' um super-camTENTOS. .
gòyen e os aprendizes
manhã, .as ; 10 horas ao
com o Olaria.
C. R. Vasco' da Gama sobre a
Principiantes,'. que caso- ivehha . Botafogo'—¦li;''
—••l..\e^, ¦-;¦ •• ; -,.-, /. rió.dê S. João Batista. •' •;•;; nocoj.e Enéas Cardoío.
peão na cidade. ¦ . :
Icar>í
Saldo
Contra
Pró
conqiiisembate
transferencia
do
terá'
a,'{'si- concretizar,
. que
— 4; >'_ '•-.'.:.*'¦:
XXX
NEC5ATIVOS
^'Guanabara
ARTILHEIROS
li
5
1.
.
Bangu
coni
inAlváro
sendo
aguardado
o
tádõ
vem
C_a-:
grêmio .de
PR6VÁ3íOQRftÇGBA,MA ;
data. presente oscliia
Até
—
10
5
Jô15
•
..
(Madureira)
Vulgar
interesse.'
HERMINIO
Vasco
,a>tri-'càm&é_'Qyda_
ves, tórnar-sé'também
¦'..í'
•¦
desi_nírám- o. árbitros
,..•»;----:".''.1 ,*'.-Prova —'Campeonato ..—•
<-.>-•¦ ndo;
7
12.
i bes
's:co com o Bonsucesso.
América
na. .cohta- :Homeris!'----.'1-0
classe, como
— r.áq.0
j O clube , cruzmaltino dando
¦--5
ifíètco»
:
10'
...'..Olaria
sadia
demonstração'
de
"-'a
uma
dêgem geral
pontos'.ohdèjapre-: liVr.e..rt';'%.. : :,\ -._
•-1-.
.;".:'•'
11
àb;
reconhecendo
desportividade,
sèritar-se-á'. como-.vehcedor.
"vantagem Bonsucesso... 12
';,•''. ',' Vi -'!",
í
2'."":-'P.ova —; Campeonato-,;—
12
13
..
nítida
Flamengo
levaria
solutb. '.'.'
que
N.^_
— : naçlo
Déficit
I clubes filiados a F. M.
Jôgo.com o Flamengo.
sobre o quadro do Tijuca, tão
.Icaràí e Tijuca são<os-.seus Mpéas"—: .1-0v'metros
*1': ;
8.
desfalcado, com cerca de qüa- Madureira .
riiais próximos flv_is_íanto'naS; .livre
IV1
*^
IvlfVa
'-7.
• 1
1 tro jogadores efetivos ausentes, Botafogo _;..
Só Amanhã •-- 2."Fcira
como rias .dèsr , -3.*1 f-r.va«.-r-!lCámpéònáto:;—
".10Ó
*-><'e
provas de iseniors "de.
8
14
concordou . ria -. transferencia Fluminense".
DIA DÀ DEFESA
principiân-, riomèps- -r-.
tinadas à classe
'.".'-.-;mttrot.— •» " '
10
12
de peito.
tes pois-embora tenha .o/Iòa.^ai.
muito embora sofra as consé- C do Rio .
,'. . — V-."'-'. -'
"oficial"
'PeoVa
;dé"
.
:—¦
Morim.
Campeonato
11.
18.-.
4.^
classii,itado maior inúmero'
quehcias dessa sua atitude que. S.. Cristóvão
"de
Pflr___!|
__________
—'-riadó
—•.10o;
metros
forma
insoíisde
concorrentes do qyê o'Tijuca, Moças
vem
corrente
pecai d»
Preço
'
'
'.
provar
"' ARTILHEIROS
•
este ápreséntâr-sé-a melhor sa.r- peito. ._' ..,•¦.- - ¦. ¦'•¦'•'.; • •-mavef que pratica o desporto
matros:-CrÇ."75,00.
10
mado nas proVás de seniôrs-^s-, i"8."-Prova —• Xampepnato
aquático dentro de urna frater- BANGU — Simões (6); Joel
— nado r^'.j^-S_H_)^s'<sf____________f|^^^f\'-t^'-''•'' ^íf'*w* ?.Sí>" » nal
PREÇO ÁR8Er.AL:Cr$.60,00
sim còmò manterá^ce.rada.lúta Ho-risps^.lOO
metrô-''
amizade.
(4); Zizinho (4);, Súla (2);
' í.'..''
data
.»_
transferido
MenezesEmbora
(2);
1- DE MARÇO, 149/51
Moacir.
para
RUA
. ,.',•'.'
pela.conquista dó .segundo pos- .'dt coitat.
ÜmMÊÊ
.m- jêl % m
'^^M mwM&x
to no Campeonato, pois teç.dò i 6'.«.,'P'i:'ova —' .Camp-,flin«*0- -~ m "
será marcada pelas duas VASCO -- Ademir' (8); Manefrente a,o:
"1
/
em
'
que
WL, ^ 1*1 Jtm>'\
1
8
classificado o mesmo numero' dé M«ç'às'/r-100 metros — nado ds
'
I
direções, o encontro não perdeu ..ca
(3);¦ • Ipojucan' (2); Lima
de Marinha
.Arsenal
'
é
dispütantes nos páreos dèIpfih-- costas.''. "..¦¦"¦". .-'!''.'"-',.!.'.'..•'
desejado,
areobjetivo
(1).¦'¦•
o
qüe
(1);-Tesourinha'
no polo AMERICA --. Dimas (6); Manecipiantes,: terá a oportunidade , -7.f:,1Prova — Camp.sonàtov—
novação de valores
de se •. apresentar; como; cándi-' Homens —400 mètrts *-t'" '"ir"'
metropolitano,.' Fato
n»_o
Raco (3); Osvaldihhò-(2);
- _' . i^^BÉ^^^^I^ii,,,,,,.,.,^^^ wl aquático
•
¦
¦livre. •;. •¦ *i*r •''¦'¦•¦,'.' ¦
.
dátò ao! segundo .posto...no
digno de nota é* que mesmo
nulío
(1).'.
I
'^H
BH
ÉtefH_ transferido cresceu o interes- OLARIA — Maxwell, (4); Al.
-f • .
cómputo de. pontos.
,
8.1 Pròvá'1—, Senlór»- —. 100
|
O Botafogo -tendo classificado métrot''-—'"riado dè,pe.lljo;..-':..'.:'.
se em torno da partida que cociáo • (2); -Esquerdinha : (1);
locará frente a frente duas das
grande numero de. defensores, ' -..*'• proiva¦ —, Moç.a».;sei.Jo.s .---¦
tl);í;
Jarbas (l.;; Amaro
mercê de árduo trabalho da 200 metros'—-- nado de peito.
de
mais categorizadas equipes
(1).
Washington
'
dupla Alencar-Claudino todavia .10.* Prova -fr.Sênior» — 200
water-polo' da cidade.
BONSUCESSO — Roberto (4);

¦

r^i

i

ju

BRAÇADAS

^OGÊ JA CONHECE
j ARYBARROSO

DlSPÜTA-5ÉKAÍ*^-^HtOH-.^

ULTIMAS

GÀKAPEON/VfO CARiOe.*

^KS^

JÔg° ''N^tu^A™

W^L^^^mmmmWmW ^^ W^Ü ^' »'.^i
| . (}

não sefá um adversário' para' o
conquistará provas'
título, pois
'•
'.
. ¦ •"•
parciais.
melhoÓs. demais. clubés./;n,So
rês pretensões -limítar-sie-ão • à.
vitórias de provas, assim mes'..'
mo-sem. melhores resultadosTemos certeza,--porém..qiie-.a
de hójè
competição natatória-.
'acontecimento
registrará um
sém- niònta no cenário aquático
da vizinha capital.:pois' a.gü_-,da-se várias quebrasí.de reeordes. pois- nadadotes. temos .'que

£•'¦'

metros —- nado da coitat. ?
,•11.** Prova¦;4r--.^Mòçaé SérilojÜOO.metfò*?—- nado*de eottis.
. i\£* •pr'o'y„'>----''*Sénlo-'s"—:200
' '¦
metros ¦—nado livre.'.. :
;
]. 1?,*•'Pr«_•*¦•;-•' Moças-'Sénlors
"^—
.200 mé^rosv—.ty^dbílivre..'
' 14;* Proya^ — Car-ipeonato —
Réveisijí-iri.ô*' 3x100" •-• Homens
'3' n__o..'í'' -fV":' :"-v •""''¦
. 15.*--Próv«::—.¦.CapipeOnato
fMoçai Reveiamento '4x50;— na'.-1-..
dó. Ilvfe.-. •>.- :¦' :**'.:.'. ..,

l\aSegunda* i}Z * ._- Hipispift íiiternacional
. (Concl_«*o;.n_'9." oáqinaV
Amadores. ^Osvaldo pjivelra Maia:, .v;v" ."' . i-.'i^r.;^'_-.*
Au.*.. — Aldaci.~,E. Mendon'•

'*''.-•

'"'y

'í*^'".

^m^M.,'-•,'; :í f f-

mm^ I
KH
____B'':''w____.'^'---vfl

¦,_HK

B%9

,.

.-t.i- • :.'-

^::¦¦'*:>"¦-:^

^v; &#

.

•-,_;, •--

f'

*

H

¦___»¦

RK~^I

^kÉB

B:^9

HL- $-1 Hir^"^™
_R"-*^l_____í
'.'^__i
___P^:__B__»
____T" -H^B ¦ :'___i

.4 'Mh
Presença'do'D.E. - H . H ;' I

¦\

4 1

B''::<'IB^'a

1^9 H

^Pt^Í
___--*3aB

--9^1
Br '^^____B
___r

V v ¦

mmW X^^l ^^flifli

Exército Brasileiro
ENG. DE DENTRO x.ÚNJÂO.
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RSENAL do POVO

encontro
Transferindo; ó
principal, as duas direções técnicas acordaram tambem na
marcação de nova data1 para o
embate entre as suas equipes
secundarias que fariam a preliminar tambem concorrentes
ao Campeonato.
Vasco e -Tijuca sempre de
mãos dadas -continuam dando
sobejas demonstrações, de cortezias sendo uma dessas a que
se verificou ontem por ocasião
da reunião entre os dois diretores responsáveis, a
Não está em definitivo assentada a nova data em que se
realizarão os dois jogos, todavia tudo indica que teremos na
tarde do"próximo sábado a continuação do' Campeonato Quadrangular de Water-Pòlo, que
aquático _ da
surgiu no cenário-iusPÍc-osa
m-metrópole como
ciativa do eremio • da rua Conde dé Bonfim.

Como já é;.de amplo' conheci— Na rua Henrique S-heiç..
• todos.í dé -2 a' 10 :ido
trava .sos mehto-ide
Amadores — João
corr^itç; 'disputou-sé. nesta.- ca'
'
Arruda. *
. . ,' v ..- pitai iti-T grande torneio Hípico Goldbe.^i^omàn'«'-"Rothe;._._s..'..otótei da Seleção Israelita
Aux. .*— Jacob Goldstein.^.m 'internacional., com.a participa_-^_- . Sn de. cavaleiros;.. argentinos,
.'
.8ERIE:.RURAt::
-qhiléftos,'' poi-tuguésèè/;e'.brasi~-è**S.
CRUZEIRO x. OiTl';— Na
üéiròs.-'.
.....-'... •*.-:.-.•
rua B. do Triunfo,; em';rté_I.n- : i Ao Brasil coúb*x:á
honra "exde
''.-:"''t
vencer- Tès^.* tornei_';'.pela
go. : '¦'. '¦'... \*~?Â?
—
A-p.
Carlos H. dá.Silva.^ pressiva conquista de 493- pon-tp_í - _on_r_ -' 1.. da : Argéhtina,
Amadores —• Orivaldiò Séixàs:
'.
158. do Chile-* ,20 ,tí^ Portugüal.
Aux. Manoel Cristinól*1
Esses pontos focam conquista.'
-x
eORIOTHJANS;
. COSMOS
xtog. atnivésfde'' 11" vitorias- em
-— Na estação" de "ÇósinüsTjr' *-. :.l.;_prb»is
víptogíamadas.
"Asp.. — Edgard -}Ç.
: Dificil fòi'.'.a-.vrt-iria-db.Birapyiwça'. S
—
sil,mormente*
Miguel;
.considerando"a
;B'.il>é-^
.'Amadores
clpsse " excépctóhal.'. dos'¦ hábeis
mos.# ,. •
Pela primeira vez será -dado. lpn a capacidade e a eficiência
..**'-.' r-v.,'*- .ciívaleiros da,- Argentina, Chile
um .ncofi- técnica dos dois quadros visiAux. — Astenio Seixás. --Á'¦ e Çor-tugál. .afeitos, às .ides a assistir no~Brasil a '"entre
duas tárites. Esta contenda, igualbasquetebol
tro.de
x
SV;
JOSÉ.''•-*-'Na' ihterhi.cionai4,.mriitõ'bern'mbnDISTINTA
"norte-amerieanq. -'-Gabe
mente, nos dará a oportunidade
lados é".já;por' varias; Vezes vi- equipes
rua Nestor. em .Sta. Criiz; .'V_ __jj: • iniciativa:
:_i.:-.:.._ ài. Cohfer>«Ufn- de . verificar" qual dos dois "fi•tôriosjtis" èm idênticos torneios, a aríOjaga".
Asp. — AcácioA.-RjWiiíò. ¦"<.. -comd/àcaba
-acontecer- com deração Brasileira de Basquete- ve*** é o ' melhor, de vez que as
Amadores — Belmirò def.Àl- a! equípé-do .de
Chile que chegou boi. entidade qiie patrocinando opiniões a respeito são desenmeida.
; .' ,' \' •*. . ."? !>: "nesta;- pápital ;;>vinda da Europa Temporadas Internacionais, tu- contradas. O que náo resta dúdo-tem feitd no sentido de pró- vida é que tanto o Bowling coAux. —-*Durval Jo.\é. de^Ças-'
v'-.'"- onde realizou vitoriosa tóurnée. pagar, desenvolver e aperíeiço- mó a Seleção Judia, terão que
Õ-.Exercito;
através.
do'vXeu
.
tro. '.'-*••'__"'''
e por
de' Desportes. ar 6 nivel, fécnico do dèsporté se empenhar ó máximo
CAMPO GRANDE x GÜA- ' Departamento
em práticatodos os seus amplos
nacional.
cesta"
da
fez-se
representar
nesse
torneio
NABARA — Em Campo Gràii-;
Hoje. coroando todos ossêús recursos técnicos.
pdr;,vumá bém selecionada equipe
Desta feita o" entrechoque sedé'cavaleiros, sob a .chefia do efíbrços e encerrando coin íe— Darívin G. Silva.Pes- tenente-' coronel -."Enio. da cho de ouro a' Temporada do rã de dois conjuntos que se
Asp.'-;*-''.
'
"Cunha Garcia." A essa equipe Bowling Green e. a Seleção Is- eqüivalem, quer no físico como
¦- - • -\
s.'a.
'coube a "honra aé.ganhar 274 raelita Norte-americana, nesta na técnica. Veremos, então..uma
—
Pereira
da
Artur
Amadores
C. B.; B. resolveu luta no qual "falcões" e judpus
pontos dos 493 ponlos conquis- capital, a "num
Silva
'
encontro, cujo darão tudo pela vitória, propor.tados'pelo-Brasil sendo os res- reuni-los
Aux. — Nauro C. Miranda: 'tantes .219 divididos entre a interesse e' importância des- cionando assim um embate movimentado. renhido e sobretudo
REALENGO x ORIENTE — equipe paulista i203) é a cario- necessário se torna frisar. . .
São dois conjuntos técnica- tecnicamente bem disputado.
ca UÍ).'
Na- estação de Realengo.
OS DOIS QUADROS
A equipe do Exercito obteve mente íortes que estarão a frenAsp. — Aurélio Dionisio.
Para-o jogo de hoje é a se...
e- ; tè a frente, dando oo magnífico
7 vitorias das 11 brasileiras
—
amadores
Arlindo Outeiro. 32 classificações das 44 do Bra- I ensejo a qué os desportistas ca guinte a constituição das equiriocas observem melhor o va pes: - •
\ux. — Horaci. Silva. ; > . sil,

i^gPir^::iy|».;:-giá_iSfi^

¦§;.

Qtmmxéú-SE noit dois

ÁRQUEIROS VÁSADOS
Marujo V (S: - Cristóvão) ...
Castilho (Fluminense) :...
Joel (Canto, do Rio) .....
Garcia (Flamengo)
Manga .(Bonsucesso)
Osvaldo' (Botafogo);,. ..'.*•..'.
Nenen (Madureira) ......
Osni' (América) ........ t.
Milton (Madureira) ...;..-.
Barbosa (Vasco) -.. ;...
Lujz (Bangu). ..'.... • • • • • •
(Flamengo) (.*:..-..
Cláudio
-*_..i

TARDE DE EMOÇÕES NA
QUINTA DA BOA VISTA
E' -*1
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Pinheiro Pires, que correrá em equipe còm Anuar dc
Góis, quando treinava na Quinto-do Boa Visto com
a sua poderosa, "Ferrari".

Reallzá-sé hoje na pista do Parque Imperial a disputde mais um Circuito dá Quinta da Vista. A competição ter*
. juizes
Iniciais 13 horaa e consta de 6 provas: 1.°) pára carros de tu*
Mário .Viana:.,: .• •••••• •'• • •
rismo até 2.000 cc. 2.°) carros de turismo força livre. 3.1
.-„
Gama Malcher ...........
de esporte e adaptados. 4.°.) motocicletas até 350 ce.
carros
..;...v'...:
Carlos Monteiro
livre. 6.°) carros de corrida força livre.
motos,
''BRASIL" V) A provaforça
para carros de corrida -provocará grandes emoTROEEÜ
os carros »'8
A'dlsputa do Troféu-Brasil, ções, pois o numero de concorrentes é elevado,
arrojadosbastante
de
e
ós
são
concorrentes
grande
potência
este ano; segundo os prògnósti- •Teremos
duelos de velocidade entre os ases que pa""
grandes
eném
ultrapassar
levaBOWLING GREEN — Jackey cos. parece
todas as tlcipam da prova como Já fez prever a eliminatória
e Beck, Galeti, Kempter e Ger- tusiasmo e interesse a
efeito
na
sexta-feira.
a
Até
der — Long, Server, Sherin, suas real\ .ções anteriores.
De acordo com os tempos do último treino foram for*
Joice. Eardy e Bales.
o presente momento estão legal- mados os seguintes
—
Ed mente inscritos nesse certame,
pelotões de salda:
SELEÇÃO ISRAELITA
1." Pelotão — Glno Bianco, Chico Landi, e Aurélio Fe-•
Gard. e Al Rothe. Cohen, Ed 374 atletas, pertencentes a 10
—
Nadell,
'•¦
reira;
Roman e Galdberg
agremiações.
Charles, Talisman e Seritch.
-T6 Pelotão - Francisco Credentino e Francisco MarGama
da
Vasco
Somente o
quês;
DETALHES
inscreveu. 75 atletas masculinos
:>'"3.* Pelotão - Oldemar Ramos, Rubens Abrunhosa e MaLocal — Estádio do Flamengo e 8 femininos.
noel
de. Teffé;
Na Gávea'.
A PRESENÇA DE OSCAR
4.° Pelotão • Rodrigo de Miranda e Anuar de Góis (PI*
Preliminar — A's 20.30 horas
MOREIRA
nheiro Pires);
Grêmio Macabeu x Macabí
A atração do Troféu Brasil.
5.° Pelotão — Antônio Stefaninl e Henrique Casinl:
Rio. Juizes — Luiz Marzano e
João Cantuária. — A's .21.30 este ano, é. sem dúvida, a pre6.° Pelotão — Gilberto Pereira do Vale, Valdemiro 5iivhoras. —Bowling Green x Se- seríça do renomado atleta ori- e Armando Silva.
leção Israelita Norte-America- ental Oscar Moreira, campeão
co"--_os seguintes
Na prova até 2.000 cc. ciou
inscritos -estão ,„...,.na — A"s 21.30 horas — Juizes:
famosa prova pe- i correntes: pr|mo Fioresl — Vetorl Eugênio Antônio — car
da
uruguaio
Aladino
Astuto.
e
Porto
César
SI-"
Preços — Arquibancadas 30 destre Olimpíada dos Bairros e j |os Guinle Filho — Rafael Santos — Aurélio Leite da
—
titude
_
Bernardes
outros
—
Sociais
do
Flamehdetentor
—
Sérgio
Luir Vergueiro
também
cruzeiros
Pedro Lisboa
go 20 cruzeiros. — Cadeiras la. los.
Milton Coelho.
i
Fila: 100.00: Cadeiras 2a. Fila
O inicio do Troféu Brasil; As provas de motocicletas serão disputadas por concor70.00; Cadeira 3a. e 4a. Filas,
está fixado para o dia 27. i rente» do Copacabana Moto Clube.
i 50,00.

A H<_» S
i^$mÍ|; NlORt E-ÀM ER IG
x Seleção I*-

Sensação Em Terno do Encontro Bowling
."-.•¦>«€.H_á — À» 21,30 Horas Na-Gávea

Á

Maneco (4); Soca (1); Cidi¦nho' (1)';, Totó ,tl).
FLAMENGO.-"—..'Durval''. (5);
Alóísio (2); Esquerdinha (2);
Hermes (1); Valter¦ (1)'.
MADUREIRA — Jorge (4);
Osvaldinho (2); Mineiro (1).
BOTAFOGO — Zezinho (2);
Neca (1);.Careca (1).
FLUMINENSE — Orlando (2);
Didi (3); Silas (1); João Carlos'»(l).
CANTO DO RIO — Cláudio
(1); Lupércio (1).
S. CRISTÓVÃO — J_ato (3);
Reginaldo (2); Carlyle (2).
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CONSELHO DE ZUNIGA A FRANCISCO IRIGOYEN:
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*Cruz Montiel Ueve Ser
Íp^^^^|ii
Para Minta Partida Curta na Reta9 1
'
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A Melhar Mayvfra de Correr o Eulfimático Detentor 4o Stud Sembrm, l%m OpU
nino do Tratador— Lembrando Six Avril — Artur Imujo T /Vjitiroil r<#P C«
& ÍWwiÍÉ.fcijlw*Y.. — A» Possibilidades de
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Zonzo, Segundo Rigoni
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4PÍ
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;'-:#vÉ
/ P;&r*ndei1>rém\o-V}àç!lfoy Club do Rio Janeiro", encerra sulr, sobretudo, rtslatSntls. Aptldttt para aa dlatanalaa ten. >1
'logo
rriaf|» '"a^i|^pyra^:-lhternaei(Mial, monopólio.àbjoiuto, gas. Mm vardadslro "davoradar d»
^¦jjS
wmW
KSJB.4,.¦¦
"."¦:"¦
qtiHomatraa".
êate 7-ahQ,'J.dpir-coudèla.^it^eábra.. Agora, com a. auaencla de
iil^!« ¦Èãá™r-¦
duas
Na
oportunidades,
Gávaa,
am
«alma
in
J
40o
ms.'.Tlròjèsa,;. aé>edltá-«"e?:'^úm;?pÓMlvel revés das core» verde e
A 4HÍ l^f^>l
tros. fracaasou. E tr ,n»formou mm vitórias duaa apraaantaSBm mmmt;*K$m!%i&Êmm^: 'mmm ífà!m\.T2mmmm^m\2k'&
preto.: E': qúejmuitayiflèritiínâo confia'no Cru*'«ntlo,
Montlel.-. Aa
"O
n» milha a meia.
que os alhos nio vaam a cafaijta
*&W6«á.ríl^çi^^K^^^uilhotlna"' qü»
filhei»- ções
»>dp;¦"•*'. tt(kV,çnjír'tn' tjjja-^ qit|^:filhp; d* F.o,x Qü.)» njo psiia da nSo sente...", diz o ditado a « essa * inativa pala qua* m
<^M.y>*-1&."«•Ifc T,|tr^,-.Xèf»íHt4>mn«m, o nono ponto- de vista pública tem suas dúvidas quanta ao suesaa» *• famas» "eratk"
•á-nio.cü9«nh»icaM»mo**7-a 'õémiianha dt Cru» Mçntlal na Ar- abordando distancias suparleras aas 240Ò mttres- Os '«rg«n«•nt.lnf.. 8t níp vienam d».-Pr«U noticia» uafarantat a-"«ta- tlnos, antratanto, podim.rap.etlr a mesma fr#se e, deserte,
mina" do !'er«ek" *,u.<i darroteu Pahny P«t am màm«râvel alnd* nio se eontormar«„n> com olnsueesie do "erack" «alma
oompetiçío. Em RManoa Alre», Cru» Montla! avittaneíçú pos- dos 2.400 metros.
Este conselho. Zuniga não di
fima. ÇjirrMeo Vfi obriigr as
l',!.".1^—
ilül
«
../lm.
O CONSÇUIOJDE ZUNIGA
rigiu diretamente a,* Rrinciaco.
My«W>of > ?|?er muita'íorçà
Irigoyen. mas se o jóquei do' ai. sim. ele é uma
—
reta:
nessa
cavalo
H
Hllfii
iNHI
'-?1H
Q
po^e ganhar nç
perfeita
4imBe^í^9»^^mb^4—¦¦
M
Stud Seabra<, lhe-perguntar a "gyühotina" * oort»r
B apontou > pam » rets de
:o e é "bárbad*" nó
m^lhfW preten- seco
mmWi^MMm HP>!v«K ^H^H ^H<'" 't'-1 ^^saSM
melhor maneira de correr Cruz; soes dos adversários...
chegada. '
do!
Montiel. eis aqui a resposta do>
- Ppdemos escrever, Isso
RIÍJO^I NAO GOSTA
CONFIANÇA DE ARTUR
tratador: . - ;
Araujo?,
Cruz Montiel dove ser re-:
:, ; ARAUJO
Rigoni
acha muito difSíl o
Claro!
Tome nota eescra- Zonzo ganhar.
servado par^uròa.parttda.curContudo , afianNimrod
de
da
direção
gostou
va.
Tenho essa impressão e nio ca que se lha derem
chanca, potornou-se
B•¦
'
•
Araujo.
ZONZO, "poule" alta nos 4.000 mieíroa. Leva 6 vejôrco tá -rrria Brétaí
Afaujo
se correr, por exemplo, "t%" <\o Ninyoid, porque Nim- preciso fa&er segredo...- :--.< dera ficar çom saudades...
dós
'
"lameiro"
de CORAJE, um
800.000 cruzeiros!!!
atrevido...
corno.Tiroleaa?. .
INVOCANDO
A
rõd
toniioú
vergonha
PRO-:
resolveu,
qe ponta
e
•
"Fecha
ráU." Bntrã üW confirmar. Agoja..,, dçixj»'.,a5
O freio paranaense J4 vpnoeu €JtU£ MQNTIEkià, fenigmáticà* "fundím^mda
TEÇAQ.".".'
¦timo, porque a" será çontr»riado;:
"manhas" na cochetv» ¦'« ttarã
Levy Ferreira disse ao repor- os "4.000 metros"
com Trick e
SMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMKMMMMMMm
características.
em suas
«abe muito bem usar dé maü- «I» convenceu acima dos 2.400 vietros. Vamos ver logo
«a. raia disposto a atender a seu ter: Conto
Ent5o Cruz Wforitiel, na piloto
o."hêüê" choçom a pro,tççio da cia, inclusive pára "tapear" um mais se o Irigoyen cegue os conselhos
"
PARA" DEPUTADO FEDERAL, PELO PARTIDO forma dascoirer- descansado e \-|o.... sem. bancar
ão, Zuniga..*
, S. Pedro. Se o tempo continuar "tçain''decorrida...
. , ]. /-.''..
fazer aquela partidinha. E Artur Aiaujo ,falindo". de
REPUBLICANO
-senhor
como o
co.stuma' dizer, Nimrod,, declarou-nos:
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PRUWTEDEMORmiTO
(Pedro Dantas é o pseudônimo de Prudente de
Morais Neto na crônica turfista)
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PROGRAMA DE HOJE
E' o seguinte o
hoje, na Gávea:

d«

programa

1'Elaegl,

M.

D,

Chacota, E.
Medéa, N.
-

CrS 40.000,00 —
K«.
.. 55

L'Oilierou

72 Gold Mary,

.,

Moreira

55

Catillo

..

.,

,.

55

correrá

..

..

..

55

2" PAREÔ

1.400 metros — Cr$ 30,000,00 —
A's 13,30 horas:
Ks.
(1 July Sevenlli, A. Arau5B
.io
[2 Wclcome, )i.
58
n.
55
(.1 Jaguaré,
V,
An(4 El .Malachln,
. .dracle
.. 5«
C. Souza .. .. 56
|5 Alvanel,
(B Pantagruel, U. Cunha .. 56
(7 Libann,
L. Rlgonl ., ..
73 fi Dip,
L; Mcszains ,. .,
(9 Chjpadâo, J. Martins .,
'(lOEgicgious,
D. Moreira
'l|ll Barrair,
Leighton
L.'
Cliavno,
E. Moreita ..
U2

56
56
56
56
56
56

3'' PAREÔ
1.6P0 metros — ÇrS 30.000,00 ¦A's 14,03 horas:
Ks.
(1 Muzuzo, J. Graça
56

I

,12 Manrlinjg.a,.

U.

Cunha

..

(3 Wnldorf. A. Poitilho
'4 Alça,
J.
Mesquita
G. Costa
1,5 .luaguary,

.,

(K Jnlisco,

..

50

56

56
58

Mcii-ellcs.. . 58
572
58

V.

7 Batuiité, E. Moreira ..
(fl Espadarte, J. Portilho ..

(,» Icatu',. .n. correrá .. .. 58
*'I0 nnn fradique, A, .;Rihas

..•

f.
(11 Sambaic,

..'

P.

..

..

,,.'¦•:.,

Souza

..

r.R
58

4" PAREÔ
1,400 metros — CrS 30.000,00 U
Al 14,40 horas:
K«ijl Parlamento, A. Portilho '68
(j? Pury, n. c. ..

,

52

171 Gúst-itnum,
E. Castilho i S4
I '4. .Llisl/.o'.'.-»,; K. Silva
.. 52
(íi A1iffcicoii,,J. Gra^a
V.)
(6 Aciiani,
L. nigqnl
7-1'ercmnn'.
O. Ujloa
(81*-' Je^uilinhonha,' D
Mo! reira

3

(fl .Lpste,
J. Mesquita ..
*, 10*. Camelo). O. Macedo'..
UV7, Marshall,
MeszaL.
• l'0s
*fí
'
i
"&'i
.':'.—-—
». :-7,? ../ '-5- PAREÔ

51

61

uraqde. Premio "Joekej/.CIub do
Rio dè Janeiro" (Clássico) — (U|.
tinia prova da Tíiiiporada Inter.
nacional) — .t.OM metros — CrS
300.000,00 — A's 15,15 horas:
Ks.
1—1 Cruz Montiel, F. Irigoyeti
60
(2 Nimrod,
A. Araujo
M
2)

(" Punitaqul,

J.

13 Zonzo.

nigenl

L.

Portilho

58

.

i"

Coraje,
E. Moreira
'4 Carrasco, P. Var. ..
4 •
l" Caxambu', P. Simões
6" PAREÔ
V«M mttros — CrS 35.000.M —
As 15,60 horas — (Betting):
U Moratin,
O. Ulloa
.. 58
il Lord Polar, E. Silva .. 52
'3 Borambo,

L.

U Cravador,

E.

nigoni

.. 5S

Castilho 5<

(8 Frontal.
J. Araujo
54
•¦_ S Taruman, htSo correrá ..
.. 5S
(< Anacreon, J. Graça .. 52
(8 Kofphorino. I. Pinheiro 3J
4 3 Brown Boy, A.
Portilho
5U
(" Fogo Bravo, j'." Mesquita
5j
"" TAKF.O
1.000 n.-tros — CrS 25.000.00 —
l
A 8 1S.30 horas — (Betting);
O Pequerrucha,
do
«2 Alcá,

A.

O.

Portilho

I.

Olympus,

1» PAREÔ
1.4430 metros •
A's 13,00 horas:

Toé,

(3

;
Mace.,
..

..

50'.

Pinheiro...'"., 81
J, Grsça .. 38

fi
(5 Dènbili, N. Mota .. ..
|« Ssqmrema, L.
Rlgonl
(7 Apoiit», o. Schneider .,
'
'cunha
(8 Tupiara,
V.
!» Iguape.
O. Castro
(10 Holanda, D. Moreira

48
54
48

(1. Sans

Roule, O.

lt

Quejido,

A.

O.

Ulloa

Globo,

J,

57

Macedo 48

Araujo

(3 La piuma, E. Castilho
M Curupay, I. Pinheiro

•1 I
(5

Ks
..

Mesquila

¦ « Cid,
L, Meszaros ..
4 |7 Scarlet Orb. L, Rlgonl
('.La Coruna. P. SlmBes

WL^m^ \Ím
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48
.14
4a

8' PAREÔ
"í^, Híndioap
«Ca.
.,drato Vllhena" — Especial —
1.400 metros —
Cr» 60.000,00 - A'a 17,10 horas .
(Bettino):

1 I
(" Tarentaise,

Bk.' W fl »'9

.. «0
53
55
53
5tl
55

NOVO APRWDiZ NA QÁVm-- O pvérú\ Jeíferson
Ba/ca e/p, novo aprendiz da Gávea. Há doú
tra¦ balhando sob a orientação, de Goncalino Feijójanos
treinou
bastante, e só depois que, sfiisentiueni: condições de
jazer wn fao?ri exame,; solicitou à Comissão a .piòvá
eliminatória. Na manhã de àníehi,, examinado pelos
jreios Waldemiro de Andrado e Geraldo'moUncuía^
Casta, p rapaz
joi apropàdo e pode, assim,'requerer
Na
jato, o Jejjerson Ba/cavem' companhia -do tratador
}../¦, Gonçalino^^T'; ;•'¦;;._•.," /"'.] ..

I 1» pARREIRA |
nacionais de seis
587 - Alllnl»la
-anose mais
idade, que
nSo tenham ganho mais cie Cri
90.000,00
em prêmios
dè
1°
lugar no pais — Peso:'50 quilos,
cavalo e égua 48, com sobrecarga — 1.600 metros — Prêmios:
Cri 25.000,00 ^ Cr$ 7.500,00 e
Cr? 3.750,00 c 5 por cento ao criador dn vencedor: •;. '
UZETE,
feminino; caalanlio, í anos, São Paulo, Ro.val
Oancer e Deliciosa, do stud
Paraná. 4(i:50 quilos, Ilton
:Plnhetro, aprendiz .... .. jt
Trimonte,- *.s quilos, o. Ullna .'•
..' i»
Dracpla, '¦
58 quilos, I.,Squaa •.

3»

,>

„

'

,,

,/

gar; dupla (24), Cr$ 40,50; piacés: Lupma-Leuca, Cr|
15,00;
Btmgá. CrS 20,00.
Total das apostas: .— CrS ....
B15.830,00.
Criador: — C. G. de Paula
Machado.
Tratador r — Ernanl Fl*eltas.
I 3' CARREIRA I
Animais
de seis
589 anos. e nacionais
ináis idade, que
náo
tenham
mais -'cie
ganho
CrS 300.000.00 em prêmios t]R tlugar no pais — Poso: 50 quilos
cavalo e esua 48. com sobrerarj«a — 1.600 metros —
Premios: CrS 30.000,00 — CrS S.000,00
e Cr$ 4.500,00 o .1 por canto
ao
crtador do vencedor:
PURV,
masculino, alaz.lo, '
'
7" anos,
Uio dc
Janeira;
Galaii, c Lcntejoula» rio sr. ¦
Hercules Bobcrti, 3< quilos,
Jusllnftma Mosqulta 1«
Alvor, 5 quilos, I.
Pinhelio. ap
gt
Carlos'Magno. 50 quilos, A.
Portilho, ap
a»
'
Galhardo,
,18
L.
quilos,
Meszaros
o
Urcno, 50,31 quilus, E. SHva
o
Malandro, 58 quilos. D. Moreira
q
Velho
Hicò, 58 quilos, O. '
Castro
o'
Nâo correram: — Imbu' e Leste.
Ganho por meio corpo; do 2" ao
3», meio corpo.
Ralelos; CrS 20,00 em 1»; dupia (12), CrS 58,00; placés: Pury,
CrS 11,00: Alvor. Cr? 20,00. '
Tempo: 102" 3 S.
Criadores: — Álvaro: e Anlonio
Luiz rios Santos Werneok.
Tralarior: — Arnaldo Marques.

Linda Dona, 58 quilos, C.
Souza
o
A':e.i9. 56 quilos, J. Mos¦ qulla ...................
o.
Suíamita,
50,47 . quilos, U.' Cunha, ap
;,
o
Popova,"
i. 80 quilns, D. Mo'
reira
..........
A
Aretn, 80
P.
Coequilos,
lho
"fl
Cíanho por oüicò corpos; do J»
ap ,1»,. maio cprpo.
Hattíos: CrS 61.00; dupla (23),
Çrgq .73.1)0;. placés: : LtxeTê, Cr?
'S,00; Trimonte.
•Tempp: 103" .'IJ. Crt 22,00
Total das apostas: — CrS .
765.l):Jp.0o.
Criador: — A. J. Peixoto de
Castro .'ir.
Tratador: — Luiz Trlpodl.
" '
;
j 2- CARREIRA |
Keuí'í nacionais de quatro
588
anos, sem mais de duas
vitorias nn pais — Pesos da tadéIa, com descarga — 1.5(10 metros
— p.»n.io«; Cr* 30.000.00 —
CrS
n.oun.on c cr$ 4..inn,oo e 5 por
ccito an criador do vencedor.
LUPiNA, feminino, castanho.
* anos. São Paulo. Maran| 4» CARREIRA |
1» e Copeta. do stud Lineu
de Paula Machado, .18 qutenr) Animais
estrangeiros, da
0l,u
los. Pedro Simões .......
Ires
e mais idade, qué
Kon?á. SS quilos. I.. Rlgu- t« ganho mais anos
dc CrS .in.OOO.nO 'em
nl
j« prcinios
de 1" lugar no pais —
Fair Lady.
5S
J.'
cavalo e égua
Peso: 34 . quilos,
quilos.
Portilho
3, !>2. com sobrecarga — 1.600 mot.cuca,
56
O.
tros —. Prêmios:
quilos,
Ul.
CrS 30.000.00
—
0.UOO.OO e CrS 4.50fl,08:
„lft:»
Pe^veJ?r,h'M*° lullos. s. 0 DARCrSWIN. masculino.
- castaP. Plbeiro, ap
n
nho. 4
Argentina.
anos.
Fuivla, 56 quilos. J.
MeíUmballa e Conforter.
do
nulta
d
sr. Erasmo Assumpcáo, 58
Palm Beach,
56 qiilíos," i'.
Luiz
Rigoni
\»
quilos,
Mesr.arns
n
54
A.
quilos,
Ganho por 3 4 dc corpo; do 2» Selvático,
Araujo
,.....*.
a»
ao .>»,
meio corpo.
Salpicada, 52 quilos, J. PorRateios:
CrS 23.00 em 1- luttlho
V

PALPITES
ELAEGI — QOLD MARY — CHACOTA
JULY SEVENTH - LÍBANO EL MATADlM
MUZUZO — DON FRAOIQUE —
WALDORF
PARLAMENTO — ACIRAM —
MARSHALL
CRUZ MONTIEL —CARRASCO-CORAJE
FRONTAL — MORATIN —
TARUMAN
PEQUERRUCHA _ TUPIRARA TOE'
QUEJIDO _ TARENTAISE _
GLOBO
NESTOR COSTA PEREIRA

I

VAO SEGURAR ELAEGI
DEPOIS DO THOTOGHART'

Pará a reunido*de. hoje, da
mos abaixo nossas apreciações
individuais "trabalhos" e apron^
J.3s"
dos concorrentes: (do noi*
so observador JULIO AQUINO).
- 1,* CARREIRA
ELAEGI — Trabalhou 14QQ
em.9i" 3/5. "AprpntQU" 700 em
43" 2/5.r Força destacada.

goLd .lytA^Y — Em boas
—

condições
Candidata à dupla.CHACOTA — Passou 1.400 7
em 94" suave. Apresentou 700
em 42"'4/5.
Pode ser. deita
vez. •
MEDEA — Não. corre. .••. .
V . i:» CARiREiRAJ.ULYí.SEVENTH — Aproptou-è00"em .37"2/5. Melhoro^;

¦, -.4*Jffi?fM

Moreira ...
'a.
Pirajui; 53 -quilos,
jo-7... r.¦ .•.

..

Âi-aii-.

.

MaTsIcr. 55 quilos, O. UUoa ..
Senta n Pua,
55 quilos,
L.
Meszaros
Tocantins, 55 quilos, E. Çastillo
/. .. .
's»rGcngibre, 55 quilos, O.

sendo um dos mais prováveis
'
derrota.
WBLCQàfE — Não cremos.
JAQÜASlf - Nfio corra.
EL MATACHW — Trabalhou
140Q pm W ?/*- »W0ntou 700
cm 43" 1/5, Vendeyá caro a
derorta.,
ÀtVANEL^-SólifeUo.
PANTAQIIU8L -: Tem 1.800
em 86'' —- Apenas regular.
-r Anfa '"tlrtindo",
„ riI,IBANO
na grama è a forca.
DIP — Tem 92" para 1.400 e
aprotitou 600 em 37". E" balr
doso.
ÇHAPADAO,— Cuidado agorà.icònf irmanddsua última corrida. é iriimígòí.'V <-. '}'• '¦.
.i; EGREGiÚSf— Ap'i*òntou; 700
cm.44", -j- M^tém \ bôa íprma.
Podendo; fiaoKar * agora.
i .BÀJRRÀN^-t .Não 'gostamos.
¦hpfptím800 «m- 51" 2/5, vi.'"
.; • C^TÀRAO''•'¦—' Aprontou'.700
—'Difícil.
értí<43"- 3/5
'£•-CARREIRA'
%
- :Mantém bòà forMUZUZÓ.
'iyma
FfHjíe,; repetir p seu sucesso de sábado último.
WÂWPINGA' — Nada deve
preteftdéri.'..
WAtpORF -^ Aprontou 800
em Sl^fÜS firme — Sério candidato aò 1.* posto.
; ÁLEA •—Nio goatamps.

LESTE -^ Aprontou 700'em
'—Vale
46" — Muito áuave
arriscar.
CÁMELOT—^ Na grama è
duvidoso correr. •
MABSHÀLL — Na grama,
nio correrá.
6,' CARREIRA
CRUZ MONTIEL — Flóréou
3040 em 20fl" *- Àprontpu., 1000
em 63" 3/5. E' um dos mais
provável* gànhádorfeé.
NIMROD — Trabalhou duas
partidas de 1000, a i;í em 67" e
íirine. Aprontou
» 2.» zái 65"
1000 em 61 "3/5 com ótima ação.
Grande chance. "
PUNITA^ÚI — Sb correr
ajudará o companheiro.'
ZONZO -..Fer 3040 em 211",
fácil — Aprontou 1200 em 75"
4/5. — Bom a?ar. <
, CORAJE -T- Está "tihirido"
mas a turma5 è forte, Apiontou 1000 em 62",
. CARRASCA rr- No" último turo — Aprontou 1.200 em 75,"•
.
3/5.
CA3CAMBU' — Verbo.de en¦¦:•¦•• •
cher.
6;« CARREIRA '
MORATIM — Em grande
forma —,Inimigo dos m^is
';,<.. ,périgosos. , .
¦
LORD POLAR — Aprontou
600 em 38" 3/5; Não pode andar
'
melhor. Muita4chance.
,"\'i,
—
BOZAMBO
Corre muito ha
grania e agora vai de Rigoni.
CRAVADOR, j — Aprpntpu
700 em 46" suave. Sábado iracassou, mas anda bem.
FRONTAL — Na ponta' dos
cascos — E é da* grama. "
TARUMAN — Não corre'.
ANACREON — Anda "pontudo" — E' sério inimigo.

Mônaco, 58 quilos, E. Moreira
......
Viuva Alegre, 56 quilos, u.
•Ullpa ..¦
'..'.;.,,;
• ra
•„, .. .,
Brotinho, 58 quilos, I.. Mes- Q Odilia. 53 quilos. M. LOl•zaros ..... ..
liarpu
o
.
Ganho . por Ires corpos; do 2» Phiildpr, 55 quilos, J Mesao fl», cabeça.'
quita
.. '
Rateios: Cr? "41,00;
2R.50 em 1"; dil- Bicuiba, 53 quilos, O. Macedo .. ...
-...'.,
pia CT4),'Cr?
pla'cés:i —
Darwln, CrS 17,00; Selvatleo, Cr$
NSo . cocrcu;'Drl]ig.j. T.
.,ç'f&£VÁ$.%T- Çorreti bem da
.¦
20,511.
'
Ganho"., por Vunia catieisa:
do''
.uUJma.%v'w''rrBbiR »^r..'••¦
•Tonipp: 101",
sp ;3°i pescoçn. • .' . -,' °'
Total rias apostas: — Cr? .,>..
nateiàf!-:.crs m.00 eni t» lii- . .íkLlSGO ¥ft Está "tinindo" e
Ll84.o7o,on. T,"..:,'.
gar: riuplii'¦<&), Pr8..W,oo:-" piseis:1 sus íiltima corrida foi suspeita.
Importador: — Osvaldo. GnmtS Bohemio. ¦ SCrf • .iff.Ot»:
ManimWt, :Levam muita fé.
Crtmlza.
Crt 2S,0fl;'•¦'•'prçsfts-Tocantins,'
Cri
•i'1 ¦¦-.."
Ti-atador: — Levy yérrelra.
16.00.
BATURITI? — Aprontou 390
Tempo: 89" 8'»;
em
22" 4/5. Gosta da grama —
•
Total das apostas: — Cri.,.,;I 5« CARREIRA |
a*ç«r. - .
gom
— Dificil.
- nacionais de clnCriadores: -r--Servlçps de Re.
Animais
ESPAPARTE
591'.
'•ICATtYr^ííIo
.. .' oo' anos, qi|e nSo tenham mopta e Veterinária'.;., do',£xei>
corre.
t. ?.r
.
í . .
ganho mais dc CrS fin.ooo.OO • em cltri. •:
DOM-pRADÍQUE — Tci*
Tratador:. — Lçppoldo." Benitez,'
prêmios, de 1" lugar no pais,—
1.50P em 99" — Só correrá M
BOSPHORIKO —' Aprontou
Peso: 50 quilos,
cavalp ,e égua
".' 'I 7l CARREIRA
• ':¦¦;-¦.
it>£ ha apeia. . 4
48, curti sobrecarga — 1.6011 me7"
em 37" — Decaiu algo.
,
600
v
1 - .;¦¦ - ¦!...¦.¦;¦ ¦ ; - ¦¦ji...¦¦
tros — Prêmios! CrS 30.000,(10 —
SAMUAfUÇ' — Nada, deve
r;preÍénder-t'.->.'.
-d«
BROWN
BOY T-;Apenas.coAnimais
nacionais
. seis
Ci'S 8.000,00 e Cr$ 4.500.00 • 5 por 593¦'"'
:;?•.>
...
«nni e mais idade, que'
Perito ao criador dn vencedor:
'¦: mo um bom azar.
'PELOTÃO.1 FOGO BRAVO r- Bem prenãri'tenham ganho mais da' Cri
^••ÇARRfiRÀ"
masculino, casta22n.nno.on «ni prêmios de'i» 1h- '•; PARLAMENTO —Está na —
giho, 8 anos,
Rio . Grande
rio Sul, Popoff e Chlba,
gar no.::¦ pai*.t br. Peso:'1
50; quilos,do ?r. Josc Pires Verissiuip,
cavalo e . égua 48. ' com sobra- çô^ta, dwçieiifiar a 5.» vitóriaflr18
58 quilos, Valdémlrp do Ancarga — l.ioft metros — Prqmlos: consecutiva. Aprontou 800 em
','
rirarie
.'••'
11 ds 30.000,00.' — cr? a.ooo.iju.e Cri .48" 3/5. ;. iv. ¦¦¦¦
Oráo pará, 56 quilos, L. Mes4.500,00 e 5 pôr cento «o cria- :i'PURy-r
•..
p.: oorrer."
- !.
dor dô-vencedor:. • •
zaros»
,. ..
..
*íí, GUARUMAN ^- Tpm 1.400
PauloQ, 34 quilos, J. PorÍCARO, masculino, castanho,
' ¦
'¦
6
lllhp
' .. ..,;
anos, .SSo Paulp,
Bos-'•••'* em ,88'' í/5 — Aprontou 700 em
V
¦' , ' i M ;'
; •, •»
H»zy, 54 quilos. Ot.
e
.
Tia King. ' do
phore
Rol—
42".
VblU bem-e levam íé.
«•hei
Stud . liulppendeiiri.i, 50 qiil'.,
DON PADIJA. 54 quilos, C.
loj, Dario Moíofra 'P.
.. „
Jt . LUETíQW— ^-.Aprontou 600
'
Souza
Mavilis,
56 quilos,
em JT' 2/»
SiNão nos agrada
Mon
mfies
.',
Rêve, 56 quilos,
P.
gt
ACIRAM -- Está no último
Simflcs
FurSo. 58 quilos, L.
..
Mes—. Leyam na certa.
Strategy,
52,50 qutlos. I.
taros ..
ji furp
Pinheiro, ap
— Tem 1.400 cm
.. 0 ! Mirianto. 50 quilos, A. PorllHEIIEMON
.« 80" —Aprontou 380
Roseira, 32 quilos, D. Molho. ap
em 21"2/5
reira
Pacalann,
52 50
,, .... 0
I.
quilos,
— Pode ser dos primeiros
Pilantra, 54 quilb». J.-MsrPinhairn, ap
a fácil"espelho".
Uns
., .... ., 0 ! Caruri, 55 quilos, G. Cos- .
no
Maracaju'. * 34 quilos, E'! Casta
,
a
JEQUITJNHONHA - Apron
tílho. imancou)
56 quilos.
0o Sallro.
L.
RigoItamoJi. 54 quilos. L. HIni
;_
a lou 800 enf 36") bem. Bom pia..
5017
goni ipai.-.Hoi
-.. ..
o Helper,
U.
cê
quilos,
NSo correram: — Imí e MeCunha, ap
'.,
o
(islofeles.
Hunter Prince. 50 quilos. A.
vllis. Crf 18,00; Furto,
Cr$
Ganho por 3'4 ri* corpo; do f
Brito .. ..
.7 .. ..
o «.on.
ao 3-. cinco corpos.
Cairo, 32 quilos, O.
Cas88" 4 8.
Tempo:
'das
Ratetos: CrS M.00 em 1» lutro
'
.,
g
Total
apostas:
Crf
gar. dupla (34), Cr? 77.00; pia- Helenlco, 30 quilos, P. Cna1.348.430....
eis: FelotSo.
CrS 18.00: GrJo
lho
o
— C.
Criador:
G.
da
Pauis
Pará. Cr? 31,00; Pânico, CrS ..
Nlo correram: — Lacrau e Nt- Machado51.50.
gra Mana.
— Alcides Morales.
Tratador:
Tempo! 102" 1 3.
Ganhn por meio corpo; do !• ao
Total geral das apostas: — Crf
Total dss apostas; — Cr? .. .. n*. três corpns
7. S9S.310.nO.
1.379.670.00.
Ralelos: CrS 42.00 em 1"
Ju—
Tolal geral dos concursos:
Criador: — Francisco Correia gar: riupla 134), CrS 32.00:
CrS 4.378.448.00.
(Io Espirito Santo.
eis: Icaro-Helper, Cr? 18,00;
Pista dt areia: leve.
Tratador: — Rubens Silva.

parado e a turma et\A fraca —«
Muita chance.
7.* CARREIRA
PEQUERRUCHA — Passou
1.200 em 77" e botou sangue.
Mesmo assim e a força e deve
ganhei.. :';;;
ALOA' — Pareô "bravo".
TOé -77- Está no último furo..
Bom .'azar.
OLYMPUS — Aprontou '.'600
em.39". 1/5. Anda podre.
DEMBILI — Tem 1.000 em
66" e aprontou 600 em 37" 3/3,
Ha fé.
SAQÜAREMA7—N5o gosta»
mos.
*¦•
' APOLITA.,—Está
regular —
Vai- mal montada. .
.íTUPJAra -r- Aprontou 360
cm 22".' Está "voando", é a
mais séria rival ''..'.
da Pequerru»
#í

,'-¦-.

..,'

i

-»

£.'::

"DIARIO

CARIOCA" APONTA
DUPLAS

Elaeql t Goid Mary
El Matachin e Líbano
Waldorf e Jalisco
Parlamento t Aciram .
Carrasco e Nimrod . .
Moratin e Lord Polar
Pequerrucha e Tupiara
Quejido e Cld

11
23
23
13
24
11
14
24

'

.si

mW

"VOTAR

IjÉ

EM.

OLINDO SEMERARO
PARA DEPUTADO FEDERAL
í PROSEGUIR NA GRANDIOSA OBRA DO

PREFEITO MENDES DE MORAIS
5

•V

l:ii$3m

^

m

,

IGUAPE — Aprontou 600 eni
38" — Regular. •
HOLANDA — Bóa grania»
tica — Bom azar.
8.» CARREIRA
SANS ROUTE — Passou 1200 '
cm 76". Aprontou 600 em 37"
4/5, fácil — Pode ganhar.
—
TARENTISE
Duvidosa
correr.
QUEJIDO — E' a força. De.
ve ganhar.
LA PLUMA — Tem 1500 em
09"' fácil e aprontou 600 em
37" — N§o gostamos.
CURUPAY - Tem 1400 em
88"3/5 —Bom placé.
GLOBO — "Voando" vem de
igualar o "record" dos 1.300.
Muita chance .
CID — Passou 1400 em 88" —
Aprontou 600 em 35"3/5. Vem
recuperando a forma antiga —
Leyam' muita fé.
SCARLET ORB — Anda «
na .tttrrna pode figurar.
LA CORUNA — Só na areia
pesada. 7- Na grama não le•.'
vanta as patas.
. •

PARA A CÂMARA FEDERAL

! 6' CARREIRA |
Animais
de tre»
Õ92 anos. semnacionais
vitoria no
— Pesos da tabela — 1.400 pais
metios — Prêmios: Cr? 40.0flp.00 —
CrS 12.000.00 e Crt 6.OOO.OO *
* por cento ao criador do venredor:
BOHEMIO. masculino, castanho. I ano-. Rio Grande do
Eul. Sea Bcquert e Giralda.
do sr. Abel Ramo; de Almeiria. 53 quilo», Ptriro Simôcs .. .. .•
j«
Mani.nb»?. 35 quilos. L. RIgoni
2Orestcs. 33 quilos.- J.
Porlilho .. ,v ..- .. ...... ..:.. 3»
Ovilia. 53 quilos. J. Maj4
tin.»
' ..
o
El Sirocco, ii
z.
quiloj,

¦wm.
'*->;?

WcfliiQff Ficou à Vontade JVo Terceiro Páreo •— Parlamento Náo Deve inter*
rompei « Série — Bem Apostado, o J5I MatacMn — Pequerrucha e Querdo,
BoÍsPensi9nÍ9ta8doBenrÍquedeSpuxaiuCh^ves"deííBettings9f

,^í!*"?ár,i"*

—
Pury Em Mesmo
ícaro Voltou a Derrotar Mavilis

VJ

Apreciações, "TrabQlHqtf'eMAfr&HJmn

MWi COMMOU 0 FAVÉITISD EWRIOSIÉORMS
"Barbada"

Foi ee ssgulnte
Foi
seguinte oo rtiultado
,1,
resultado
ria
sabatina de ontem, no Hipodromo
Brasileiro:
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Rioíde ianèiro, Domingo,:17 de^Sfetèmbro de 1950
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Tean Louis Barrault, a mais importante personalidade artística que visi*
.ou o Brasil no corrente ano. .0 publico do Municipal aplaudiu entusias... ticamente o grande ator dramático
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Lis Ásia foi uma das cantoras francês as que se exibiram em "boite" do Rio.:
Bela e elegante, deixou inúmeros admiradores no Bra.il
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Fernando Albuerne, interprete de boleros agradou aos freqüentadores da "boi-*
te" Acapulco
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Carlos Ramirez,. outro grande cartaz internacional conhecido já através do cinema, mereceu aplausos
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Marian Anderson, talvez a melhor cantora do mundo, interpretou musiças de Villa-Lobos e Hekel Tavares e tambem admiráveis "spirituais" negros '

O Ballet' Pigalle veio especialmente de Paris para a "boite" Flair, o
elegantíssimo ponto dé ré üúião da nossa - sociedade

*^!^H.

flj M|

HMiw^'

Hh___HB'j'''''

JB^a_í

'

BB-_-_B«<:i
^^* ^^^s
j? 'iflflVjJifl
K:'
:-5|í: ' :»
:-:-';''___"'- v^âuB^-^ ^_ v i»
j"-- ^1
^nj ^K^v
•''¦'¦ ¦:v:*__Sfe- «
v
^flsfw
I
_fll':BflHl
s.
âHBp=
"*^^B
*
-^iflflx"jflfl
^-.g^J*BjjK^-' -'.^B^^^b^JBB
*^BJ
_I-iw-^^:-:"-

8BMàt
BBr^B

tàÀmmmT

KJJ
|rj
'^S IP^-?".

::v>:.'^'''^ffll

flh.

fl

flHflBj?T^^H

'

¦ ¦ '

¦

,

."'-

,

¦

'

¦'.

:¦

'•¦¦'¦

¦¦¦'.¦¦¦.¦

¦.

y-

'¦'

l

¦.

*..,:'¦/

¦¦¦-.

¦ ¦'' '

¦ i ¦

'....'-.
--•' :¦>','¦¦.-'•'^•"::..; -.:.'';_,".„',^^^^^^^^^^

'

.

W-mstWto t?B

•

•"'-.'•

?

. -{.

-/;-¦".;
,:'.: _.•- ._,•-*•_
''-. ''V^V,''***^. ' A' ''','¦*¦¦•*. V-"1

¦•¦•.¦¦'

'.'•

"
;

¦ «slill^^

111111

_."" ¦'.¦."¦,-.;>•'.-"-..

':
¦

¦.',•*

. -

'4

v-..

' -: " --"*'¦' ¦"'"¦
*

^^^ÉÉl^to», *

ÊmaaW
•-..-• Mamm E*9flL
Bi*'..¦;;-.•
JeB3*wWAL

"T' '-¦•-y'

MB

flJ

'
.'.v.
„.,
;*•
'¦"'"•¦¦'' *
'.'& '

;'5

;,;-

'>*"'

.-: :

•MiftíÈ Campòt è FàZênM:
-.'•
'.

^"x^tJtíll '¦'•'"v

•/¦-; ¦-•'.-¦*'>. .-';-" -.'

'í--"-Kr

Não ||^É|||â|É|
Separadamente :|

'-;

-"¦

HiBv"' ' HA*"

l| SECÇÃO

"'

.'PÜrS WfâÊ&£SlgÊ

Hi? :i .xikr joRis.ffi Sa Rid para: todo- o br^iií •; &
V-fJHTO X^; J. iy:* tf.«19

DJSTRITO FEÚERAL, DOMINGO, 17 DE 8ETEMBRO DE 1950

fileiras e Artes ::;.^':#'

4...5;..,!5^-^'

Economia & Finanças

SUPLEMENTO BÓMlNiCÁÊ

A SEM AK1ÍÍÍÍÍÍ_V CIO NA L EM REVISTA
¦..-...'.

"""""

~~~-—•¦. ¦
•--¦

';.

¦¦.

^^|

T~~— .'.».. "¦ -¦.

*
._.'.'.!————

w:

•'

'¦"-'-

¦ ' . ¦¦',.-' '• "¦-'

¦¦¦.'¦-,""-* ¦*•'¦

.•¦¦¦

¦¦_.¦

¦..;.¦<.¦ ¦',,* • , - * "iv.
.,

iV'*.- /¦¦'¦¦ ¦

¦'¦(

..,,..

í , -V;...

i I
9

. li.

•»-.

.^mÉBÍbSjÍéBM Arr^-^T ^-^^^*" ¦'¦

¦>B^Bn^Bflflflflf5gg'-*£li''''."''*:gÈSs .*MHMm^m5^pPB£-_5Í!^^

¦r»

»*^BBhjíí*Pí^^

SS

bbs^^be^í^^íS^^íhB

fe1y-.!-'««PsissJRB

"bS-i (
*^Kflj^¦^'¦'¦•''¦'
-* '^ '-^^^-^^B_i-fc--j^HBy^^BBM_^^--BF^ •••mm*! fS
itf-*H.'II —^^^^r^^^T^i^-^^^?^'-*^^!!^ • iW
'-¦¦^'--v->cw*4.jí^ í
* v.) f'>BHBwK^Bi***ifflH,^^-?f**f>'"
m
JL** "MAví-LijK/
^^V_*L**i-Ti^f-'g',<
-^
™^^k1^*5~t^**• - í~--V4,^^
¦ ^mÊwÈmsÊBfítiBmíiT^S^
L i **x,«-

r

£jH3P^gHHBflBB^B^BlB^BMBBBBMBB^BB ll^f^^fl»R^t^^Í^-:: •.^."J6- -^. ^i^.'- «ct^BK1*'--BBm

íiXmÊÊ

ÍÊ^^tMíâmW^a^^^^^Ê^^^^^

WV^JtiJWtaBK^aWMIHSfW

lY_

jESsíe

_ra

^vVjJ*»^"

*^^B

_>^H|M^

^E_

^"-"-~—",'•,•:,,,¦ ¦ ¦'**?**-*-**-¦ •

BBaW^v-flB

bb>

BKlt^^B

^^~ ^^^^^BJ*j^**^^^^F^BBi fl

MatYír^^ ^^^JtiF^K. <y^»y\ Vy If^A^mI fi*" ••',","*.''

!f-f 11

¦'"?? ¦¦

'¦—"—j|5

fly/

*4BBflP^

*^

líunift-i«L^^f;j' Ir^^X /g— i———!^_^^j^^tBl

4ífl^

bbèbm5^^

^^mJk*

' Bfl Ba^SS^te'

4VBk ^*^^Bjk*fl

ftflfl_^^4H

*^l¦^«^^H
*h-j|

i''*

' ¦J^^^^™^B

^B

BikA

^B

m\\r-Mm\\

tlSfl

__)

m
^^B^^^^^^^^B^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^BolBS.^^5s^,v==a^ByJ^^

I

eim«nt0

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBjEl^_ij_ /^^v**---'^P^ '^*—tB^i-ST-^P/i".1 g|.|-c**<'"0'i~s~~~'

i4 infantaria suhcoreana avança por um campo de arroi

£ frente estaUaUàda.

Daí, agora, „. força, da O. AM/,
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Expurgo Entre
Os «Orientais"

França

Síria

Dêdetisação

NovaCons'
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departamentos.
Ém Toulouse *
nos Pirineus foram presas 120 pessoas. Essa parte da fronteira oferece condições propicias à existencia.de esconderijos. Dali.têm partido, muitas vezes, - expedições
"punitivas"' contra
ps soldados de
Franco, realizadas por . antigos
combatentes da república' espanhoIa.

>;.\ Em Párlií--ar Polícia lindou è
procura do. famòsd general Listei,
oficial comunista que comanda o
"Exército Republicano Espanhol".
Não o encontraram, porém. Também não
foi, encontrada urria
outra personalidade importante,
cujo nome deixou de ser revelado.
Trata-se de um médico iugoslavo
chefe de certa estranha "missão
cultural". As diligencias ainda
prosseguem. Um dos primeiros
resultados, da limpeza-foi dado a
público pelo sr. Queuille, Ministro
de Interior. Em declaração divulgada pelos jornais o governo decretou a ilegalidade do Partido Comunista Espanhol, cujo quartel-general estava instalado no Sul cia
Frariça, e do Partido Socialista
Unificado da Catalunha (trotskistas).
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Não é de
Estocolmo...

A denominação de "Apelo de
Estocolmo", que acabou, caracterizando o movimento falsamente
pacifista lançado por Moscou, tornou-sé uma preocupação, para os
estadistas suecos, que não se agradam de ver o nome da capital dò
pais designando a escusa manobra russa.
O Ministro de Exterior dà Suécia pronunciou um discurso, há
poucos dias, com o intuito evidente de reiterar quej afinal de contas, Estocolmo não tem nada a ver
com o apelo que leva seu nome.
ÍJisse, a propósito, o sr. Unden:
O "apelo pacifista" exige o controle da* armas atômicas. No entanto, os autores do manifesto esqueceram-se dé informar que a
maior parte das Nações. Unidas
apoiou esse controle — a que a
Rússia se opôs. Lendo-se o "apelo"
— prosseguiu o sr. Unden -— temse a impressão de que os comunistas exigem que o controle reclamado se exerça com rigidez única. No
entanto, consultando-se os anaisda ONU será possivelverificar que
o controle pretendido pelos paises
da Europa Oriental é bem
menos rigoroso do que o desejado
por todos os demais Estados da referida organização.
Tambem na parte em que o manifesto comunista condena a "nação que primeiro usar a bomba
atômica" o sr. Unden pôs a nu a
hipocrisia comunista. Muito bem,
disse o ministro, como o manifesto não condena
os agressores,
"tout court", uma
nação que fosse
agredida e contasse, para se deíender, com a bomba atômica, seria acusada "criminosa contra a
humanidade" se viesse a empregar, em legitima defesa, a arma
que a salvari» do cativeiro...
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"Apelo de Estocolmo"
afio 4
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Já entraram em ação
garantia de paz, concluiu o sr. Unden. "A maioria dos norte-çoreanos
assinou esse documento. No en«
tanto eles mesmos agrediram seus
vizinhos do sul..."
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Ingleae, desembarcam em Pusan.

ram por força dç aua "ideologia
• Em sua entrevista, o'sr„ Kar- invés de caudas de
' na. Os ocupantes da terra têm íòpeixe, exibiam
plebéia". "Se àlg©.. acontece qüe
mente p direito de; exploração.
deij não atribuiu especificamente
calções e chuteiras, faziam parte
não lhe seja ppssivél ( compreenà União Soviética a agressão à Co' dé um selecionado albanês que
der", recomenda o jornal... a sua
Situação
réià, mas disse que o povo iugos",cò-,
viajava de Vaíona, na Albânia, papolitica
"se
musa de fanáticos,
você
. lavo julga os acontecimentos que ra Constança, na RUmânia, de onmeteu úm erro ou tem,'em vlrtu- •
Além do Exército, ciija Intro-^ i ali se;desenrolam à lüz de sua pró- de seguiriam para jogar uma parde de suas ações, a consciência nemissãb;
ná' política não.fòi élimirià-, prja experiência. nesse terceiro tida de futebol em Praga, e decla-.
—
vá ao partido. oVpartido <
gra
da ém"definitivo, o novo.regime já ánq de contínua ação agressiva, dos raram ter decidido procurar reíúmisericordioso quando eabe qué
desafiou a.ópòsfção pelo fato dé ter govêrhps submissos ao; Comiriform..''.
em vista das insuvocê é honrado enão está esconjgio.na Turquia
Um noyo-expurgò politico, pro*»
¦ condições de vida
a Àssem|)léi^ Constitu--. e do governo soviético' contra a portáveis
.convertido"
qua
dendo nada", j
'
vavelmenté o^.mais amplo que já
,jdéoMVe^:.f«*^ara de Dépiita-f-àj; *: í^ílYÍ* socialista. Éssàí poÜfica' prevalecem .era seu país.
-._..**.f-¦''""-'^ ' y1^.1 '-"--í1 -*¦* v-"'' "*'-*¦
ocorreu n^i^^jnh^._Q^|»__tó
A
enorml_h_^ef_dispenw;-)Coliién*»-;
¦'^
¦
-¦'¦.'.
fala
*t**f?,».JíJdade
mals.convjn-.
'iárlos.
que pode ser cômparâffo adi que"
}
o
éarátei*'real
^Ur..;-s^.v*..h:^-.í;3«í?-5^.'' -Rár-ètciò ^'í.ívoí^qué*
»B»ip_!t|E"8_tbre
_tbrtin_|yi^
e5:
"
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tiveram lugar na Hungria e na
Assembléia,; i Frente Socialista
i»; linha, àé conduta de seus organiBulgária, foi publicamente anunMuçulmana, aos Republicanos Lizádpfès em outras partes do munciado em Berlim a 1 do corrente.
beráis e aos • Independentes • uma
d.o>,Não,pode haver dúvida, disse
Neue* Deutschlahd, o órgão oficial
extensão de\mandáto a qu(* nio, ti-- ainda o Ministro Kardelj.de/que
do Partido Socialista Unitário (conham direito -''ãé acordo com às
os éxecutántes dessa política de
munista), anunciou, tersamente que
eleições de novembro de 1949.
5" 4; agressividade- e dominação contra
seis membros proeminentes do
a Iugoslávia hão podem ter atituA oposição, qué se compõe doa 'de diferente,
A polícia
partido haviam sido expulsos por
em outras partes do
francesa
andou
Nacionalista
partidos
e Uepublicáterem entrado em contato com um
limpando
mundo. Finalizou reiterando o
de comunistas estranno
Democrático,
os quais eram esagente
americano e
Paris e outras cidades
fornecido
ponto de.vista oficial iugoslavo só.geiros
"grande auxílio
pinha dorsal do regime de Shukri
importantes. Italianos, poloneses,
bre o conflito coreano, "que é o
ao inimigo da
Bey, e o Partido Social CooperatlA Câmara de Deputados proclasse", ao passo que outros quatchècos, rumenos, russos e esparesultado, dá política de blocos rivo, formaram uma Frente Unida
mulgou uma nova constituição que
tro elementos foram afastados de
nhóis receberam ordem de muvais no mundo, com responsabili"cujas
se compõe de um preâmbulo e 164 Nacional,
atividades,'ultimadança. O primeiro ministro Pieseus postos. O expurgo continuadades idênticas por parte dos blomente vêm provocando distúrbios.
artigos, e confirma o regime repuven anunciou que a medida era
rá pois o jornal o considera de
còs ocidental e do oriental".
Essa Frente alega que tudo o que
"importância histórica".
blicano.
Os
deputados
prestaram
parte de um plano para defender
.Os im¦'.'¦
foi feito desde a tomada do poder
.A'., determinação do governo
com o
o país da ação da quinta-coluna,
plicados que apenas caírem ém . um juramento que conclui
iugoslavo de permanecer neutro
compromisso de que "lutarão para
por Husni Zaim é inconstitucional*-»
desgraça estão ao que parece, deque tanto contribuiu para a derentre os dois blocos é bem comprerealizar a unificação dos países
que o stàtu quo ante deve ser resrojta da França, na "outra" guertidos em suas residências, enqúanendidfuem Londres, mas o sr. Dataurado.
ra...
to os elementos expulsos já se en- , árabes". O veterano nacionalista
Hashem
Bey
Átassi,
conta
85
que
contram na prisão..
yies diz que apurou, tanto na ItáA ordem foi executada
lia como na Iugoslávia, uma senanos é era o. chefe de Estado pròcom
A noticia do Neqe* Deut.chland
urbanidade. Não houve um gesto
sível melhoria de relações, no invisório, foi eleito presidente.
ocupa toda uma página.. com 'os
teresse dos dois países. Multo emque pudesse assemelhar a ação
"antecedentes".
As; vítimas são
francesa aos atentados da polícia
, A constituição substitui a qua
bora a nomeação' de"represeritanquase todas imigrados que. vivefoi revogada por Husni Zaim corn
russa contra as populações do bal- .
tes diplomáticos ainda não tenha
ram em países ocidentais durante
o golpe de estado de março de 1949,
A França apenas procura
sido feita e seja um assunto de . tico.
a últjma guerra. :. A eliminação
defender-se e, para tanto, não viu.
o presidente Shukri Bey
quando
competência
dos
dois
o
governos,
desse grupo é desejada pêlos conecessidade de agredir alguns de
Kuwatli.foi deposto, feito prisipsr. -Davies. manifèstou-se confianmunistas- alemães que* passaram a
seus prováveis inimigos futuros.
. neiro e depois exilado para.-o-Egi-.te na.breve troca de missões.
guerra.em Moscou e depois reto. A.grande demora na promül¦ Ná Áustria encontrou, tanto
no
Os doentes foram poupados. As
gressaram' ao pais chefiados por
• «O. sr., Ernest Davies. »ubsegação de noya constituição, foi'. o„
Partido.Social Democrata como ho
famílias.dos detidos também naUlbricht.
resultado das condições de insta•Partido
cretário
do Povo, a' firme determiparlamentar. do i Foreign
da sofreram. O governo francês
bilidadé política em que permaneAs seis principais vitimas, cujo
Office, que recentemente regressou
nação de enfrentar a ameaça russa,
comunicou-lhe que, se quisessem,
crime é, na própria expressão do
eeu o país durante esse intervalo,
a Londres de uma viagem pela
que.é extremamente importante,
continuar no país. Aos •
p
poderiam
"contaminação
jornal, o de
Itália, Grécia, Iugoslávia, Triesta
disse o• sr. Davies, para a manupor. durante o qual conheceu o regime
próprios comunistas expulsos o
contato com o ocidente"; são Paul
discricionário .de Zaim outro -goli e Áustria, declarou
tenção das posições ocidentais.
governo ofereceu
qüe. considerauma alternaMerker, velho membro do partir- pe de estado, em que o já Marechal . va bem-vinda a
tiva:
posição.,tpmada
•
os
partir
pepara
da
.;•'...
*
do e alto funcionário dp Ministé- Zaim (era coronel), e seu Primeiro
lo .«r. Kardelj, Ministro do Exter' Europa.Oriental (o paraísopaíses
das deMergulho
no
Bósforo
rio da Agricultura; Leo Baüer, dlMinistro Mohsen Bey Berazi forior iugoslavo, que numa entrevismocracias populares) ou para qualretor de uma das duas estações de
ram assassinados e, por fim, lima
ta concedida ao jornal "Borba'*
quer ponto do solo francês, fora
Pescadores
turcos
salvaram
no
rádio do governo; Bruno Goldharevolta do exército, que derrubou
comparou a agressão sofrida pela
do território metropolitano. A
6
dia
de
setembro
dois
homens
que
mmer, chefe de um dos departaa camarilha militar, responsável Coréia com a própria experiência
maioria
preferiu a última solu:se
haviam
atirado
ao mar de um
mentos do Serviço de Informações;
pelo segundo golpe de estado. iugoslava em face da Rússia e do
ç9o...
navio russo que atravessava o BósWilly Kriekemeyer, gerente geral
Comihform.
foro. Os modernos tritões que, ao
A nova'.constituição, fortalece"
As buscas abrangeram todos os
das estradas de ferro; Lex Elide,
o Legislativo contra o Presidente,
antigo diretor do Neues Deutteh'agoi-a
.obrigado a assinar as
que' $
land, e Maria Weiterer, lider de
leísi
t*ufn.prazo
dé três dias ou enuma organização feminina. • :
caminhá-las á um Conselho de Es'
tado criado pela constituição.
Nem Eisler escapou
'dós Isso
é p oposto às aspirações
re.daOutros nomes estão sendo publi* ¦*'>í)*v-v.'
tores dà constituição ua sua fase
.^'^-'v ¦_^-C'..^
camente mencionados como a doi*
Inicial., que desejavam fortalecer
os;poderes executivos
passos do desfavor, entre eles o
do Presi'
de Gehart Eisler, chefe do Servi-:' dente. - -wf^
%".-.
ço de Informações, cuja extradU I
V a'is^'uJ£&&.^^^^Mg^MiÉÊflfl|
*;•'-;
ção foi em vão solicitada pelos Es- (
Compromisso
tados Unidos, onde respondia a ,*. -_
.
>--5'.>r5.;..
.
processo, depois de sua fuga espe•ií'--.* •*• ,- -'^^.^AkitaMMÉláfll
A Lei Magna "tàUbelècé que o
tacular de Nova York. em 1948,
.^^^^^^
W7ill B^TaSfll ^H
pr^identè devfrser um "muçulnum navio polonês. Eisler há dois
¦• .; -AP
jrÊ^^immmamma\mmm\
^flj^B
B»
mano. Esse dispositivo é uma tranmeses foi expulso do Comitê Cen'Jfll Bflfl*-"*^^ BB^^I lX. • V^^^l^Vr^fl ^'^?Bb
sigência.'feita'*
pára contornar a
¦
trai do partido. .
I.^P^^aCflB
iBr^Ba P^^^Jr^flP
n ^ai^B
crise que surgiu há alguns meses
Essas são as pessoas acusadas de
"de:
foi
feita
quando
a
proposta
que
terem estado em contato com "um
o Islamismo - devia",sec a religião
T^B
^satmM
\m\\m\9^m\\\W^ • 9t^m^mmr\^mm\m\m\mm\\^m mtrnW^
agente americano" e cujas ativi'!> líífl
oficial do EsUdo.\ííèi_h**m. dispo- - fl
E3HP9J
m\mw*m\m\\
%r
dades, dentro e fora da AJemanha,
m^áWmP^Lm^m wLy* b B^f >vB
sitivo existe agora nesse sentido, o
são recapituladas a partir de 1939.
representa
Que
i|raa'
conquista
Consta que alguns dos acusados
para a minoria de católicos do rito
^^"BflJI
sabotaram o movimento de resisoriental.
tência na França, e Kriekemeyer
'^^flB
¦"*- ^^^^H
mmk
A constituição contem várias
já tinha encontros com "o agente
disposições
americano" desde 1947.
que normalmente de'-.'¦.-.- '--#'"'
^^p
viam ser atribuídas ao legislativo.
Depois do processo contra Lazlo
BBBfll
Ki-^*^£jÉl|-r-BBW
r. -Ji-^flfl
Por
exemplo:
as disposições que
Bsjk na Hungria, em setembro oo
rr_:ulsm
uma certa descentraliza•ano passado, este é o mais surÇho das administrações locais da
preendente.
O artigo publicado
educação elementar, dos serviços
Pelo Neu.s Deutschland declara
O tanque M-4. norte-americano, é uma das máquinas de guerra
de saude e estradas. Na
estão sendo emquestão da
Que as pessoas apontadas deviam
barcadas para a Coréia. Tem um canhão de 76 milímetros, motor deque500 cavalos, velociposse da terra, o proprietário últiter revelado suas atividades antemo e fundamental é o Estado,
dade de 48 quilômetros por hora e pe» 35 toneladas. Além deste irão
«ores ao partido, mas n|o o flzepara a Ásia o M-26,
principio que deriva da lei otomade 45 toneladas • o M-46, de 48 toneladas*/-"
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Coréia?
As tropas do governo pers» estão em luta contra tribos kurdas,
cuja população monta a 20.000 pessoas, que rejeitaram no começo
deste mês um ultimato do: exército
no sentido de entregarem suas armàs ao governo. Esses guerreiro*
nômades se recusam a cumprir a
ordem, a menos que sejam tambem
desarmadas todas as outras tribos
das vizinhanças.
O rádio do governo informa que
foi bombardeada a área de Javanroudi, próxima à fronteira do Iraque, tendo os rebeldes sofrido baixas.
Sabe-se, ao mesmo tempo, que a
emissora comunista do Azerbaidjan há várias semanas vem lntensificandó sua propaganda, concitando os ktirdos que vivem na Pérsia, Iraque e Turquia a se rebelarem e proclamarem o Estado Soviético do Kurdistan. Conélama-oa
a criar grupos de guerrilheiros e "a
raptar e matar qualquer autoridade de Teerã, Ankara ou Iraque sôbre que possam lançar mão". Numa das irradiações foi dito mais o ¦
seguinte: "Se á guerra rebentar a
nação kurda lutará ombro a ombro ao lado do Exercito Vermelho
contra' o imperialismo e os reacíonários"...
Há poucas semanas divulgavamos ne»te mesmo local que eram
de esperar essas escaramuças, a
ser estranha a ação
que nãõ deve"partido
do Tudeh, o
Kremlinista
que está presentemente na llegàlidade.!,'
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Definição
O ministro da Guerra britânico,
sr. Strachèy, viu-se às voltas com
seus ex-amigos comunistas, quando. segunda-feira passada, justificava o programa de defesa do
governo, perante uma assembléia
de vermelhos e "côr-de-rosas".
Será, por acaso,
provocador
de guerra o país que, tal como a
Grã-Bretanha, emprega em rearmamento um décimo de suas reu*
das? — perguntou o sr. Stachey.
. — E'!.,. berraram os comunistas.
Muito bem — prosseguiu o
ministro. Neste caso, como devo
classificar a União Soviética, que
reserva, para o mesmo fim, treze
por cento de suas receitas?
Os comunistas não responderam.
O sr. Strachèy então rematou com
esta definição notável: "Pacifista,
para os comunistas, é a nação que
*e submete à Rússia e se dispõe a
acompanhá-la em qualquer dr»
¦cugatcB-ia"»
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DENTADURAS
V-'Vr SANPLAK- \ :
(Sem
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jDfARIO CARíOCA

Kiojle! Janeiro, Pçftnkgtfy.^.^f^toBa^o cte üfôtf

céu da Mes)

PROVISORI A*'
DENTADURAS
depois
das extrágtei.
logo
Felts»
'•
Trabalhos da urgência

*''5Jllll _.(

Dr. Álvaro de Moraes
CIRURGIÃO JDBNTISTA"
d» prática
cem mai» de .36 ano»
"BONFIM,
470
RUA CONDE DE
Em frente ao Tijuca T, Clube.
. , telefone: 4S-579S

Rádio Phllco Troplc, 5 válvulas,
.onda» curta» e longas.

CRI/" 1:7 0,0 0
Rádio» Emerson, Pilot, Phtlco
Philip», diversos modelos, in.
clusive portáteis.
Cores varia.
das, ."Geladeira», baterias, liaui.
dificadores, Enceradeiras, E'_ec.
TROLUX -WALITA, máquina)
de lavar roupa BENDIX
e de.
'domésticas.
mais utilidades
Atendemos pedidos para o In.
1 vista pele
Urior somente
Reembolso postal.

Compre diretamente do produtor
v

PREÇOS:
Misturados Fêmeas
Legnorns .......'..... Cr$ 3-50 Cr$ 7,00
New-Hampshire ...... Cr$ 5,00 Cr$ 10,00
Rhodes Island-Red ..., Cr$5,00 Cr$ 10,00

Casamentos, etc.

Aleuns canteiros prontos para receberei

MISTURADO!!
"ALBAR ABC"

Combate
à Erosão
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>0 grande erlador, ovieultoi"
ou robanhiito ds gado leiteiro
ou da corte, sabe da importância
que representam na alimentação

' V

sara

de um rebanho os alimentos
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A SSjIM, pelo processo de con¦*"¦ trole da erosão, o agricultor
estará, também, controlando as
enchentes, e quando, numa determinada bacia hidrográfica,
muitos agricultores adotam em
suas terras processos eficientes de conservação de terra e
água, o efeito não só combate
a erosão, como, ainda, reduz o'
perigo das inundações.

.

oito teor de valores. Contando
em sua fazenda, chácara
ou granja, com um dos
MISTURADORES "ALBAR ABC*
o senhor pode estar certo de que
estará servindo 6 sua criação um

COBRE este assunto de cria**-"
ção de abelhas, somente Pedro Luiz Van Tol Filho, técnico de apicultura do Ministério
da Agricultura, podia nos presinformações. Sendo
tar boas
assim, vejamos o que nos diz a
respeito:
— A primeira condição a ser
estudada, quando se pretende
instalar um apiário, é a quêstão da florada local. >
Em geral, os apiários instalados em regiões de maior aititude produzem mel mais ciaro e mais suave, tendo, portanto, maior procura nos mercados consumidores. Os méis produzidos nas baixadas (como a
Baixada Fluminense, por exempio) são mais escuros e mais
acres do que os méis produzidos pelas mesmas plantas em
regiões de 150 ou mais metros
de altitude.
As regiões muito sujeitas a
ventos fortes, como os.desçampados, devem ser evitadas, porque o vento não somente dificulta o vôo das abelhas, acarretando maior dispêndio de
energias e mesmo provocando
maior número de acidentes, mas
também porque resseca mais
o solo e as plantas, diminuindo
a produção de néctar e derrubando as flores antes do tem-

ADQUIRA, HOJE MESMO, 0 SEU

MISTURADOR -"ALBAR ABCii
ABC a do Avicultoz
•ua
Mef. nsrleno, 136 — Tel. 23-3250
'me,
*«• Viit Infle
113 — Tal. -13-7141
«IO DE JANEIRO
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As regiões de solo íértfl são
mais recomendáveis para a instalação de apiários, porque a
produção de flores, em número
e qualidade de néctar, está em
função de fertilidade do solo.
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JUMTO AO TÚNEL NOVO

ÁGUA PARA AS
ABELHAS

ERCERiBEDUS EL1CTR0M

SEM

ENTRADA — SEM FIADOR

Espalhadores de cera "Brasllux" — Aspiradores de
•"Electrolux". Longo
prazo, garantia por dois anos

i
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RUA URÜGUAIANA, 96, 2.°-(Esq. de Ouvidor)

j
i
1

Os terrenos que circundam o
apiário não devem ser pantanosos. Contudo, as abelhas têm
necessidade de água para a sua
vida, sendo recomendável
a
existência de uma pequena nascente ou um curso de água Íimpa próximo ao apiário.
Quando não haja essa forma

aVv:>

da Alfândega, 111.A, 4.°.
404,
esquina de
quase
.. Urugualana

Dr. Gilvan Torres
Impotência— Doenças do Sexo
•—' Urlnárlas —, Pre-nupclal -r.
Assembléia, 98, tala 72 — Telefone*. 42-1071 — 9 às 11 e 15
K(^9 horas.
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FABRICA BANGÚ
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¥"kl VERSAS culturas ofere*--'; cem, de maneira ampla,
•trando
más em diferentes graus,- pro-.
teção à terra. A exploração da
suecess*madeira, bem cuidada, com as
árvores em idade suficiente paBuenos Ay "-es
ra permitir a formação de unia
CsrtJA NA OUBCbLA
completa cobertura de resíduos
MNSÚ-IMOWP'* IRASILEIfA
no solo, é melhor, nas regiões
mm de mata^ para conservar a terra. Õs gramados espessos também são eficientes e, ás vezes,
tanto quanto ás árvores. Sobre
as árvores têm a' vantagem de (CLINICA MEDICp-LEGAL)
Exames, perícias, pareceres,
produzir efeitos mais rápidos.
assistência
técnica.
Alcindo
As culturas bem cuidadas, Guanabara, 28. S.*- andar. Diáriacom a terra limpa, revolvida mente, à tarde. Tel.: 23-3565
entre as fileiras, a fim de dar
' à
planta todo 6 alimento disponível e para evitar Sua partilha com as ervas daninhas,
são as piores destruidoras do
solo. O fumo, planta esgotante,
tem um sistema de raizes que
tende mais a sugar a terra do
-a*B|B^^^^^^^^^^^^^^^^^^^BII^^^^^^^BPOBIW'"'-^'^^i^^^^^^BB4^'B.i'&-3^
Marca Registrada
que nela se fixar e conservar
O MAIS COMPLETO E
^bátaL^cs^iíssrJ -"" • <
¦H sts^!':ii''i ¦ > srJ
Os
camada
superficial.
ce,a
AROMATICO DOS
lnriffM-|»W!aasSs?M
DEFUMAO0RES
reais (trigo, cevada, aveia, cenEM SUAS CASAS. COMÍR.
teio, arroz e milho), semeados
CIO E EM SUAS PRECES OE
^^m^^^^mWI^^ÀmXmmmmmmmWM^^^.i^ juntamente e nunca intercultiPROTEÇÃO, PAZ E FEL1CI*
DADE OS HINDUS USAM O
vados, são melhores; raramenVERDADEIRO DEFUMADOR
das
abemansidão
fatos
a
com
apicultores
Os
provam
INDIANO.
te, porém, compensa oferecer'
Svite as falsifica-Ses. Caixas
lhas, como nos mostra, na foto acima, NÉLIO BERTO, lhes um terreno èscarpado.
coni 20 tabletes. A venda

mêê

kê> * ^

v5^T^V nrajuto Sã

espaço de pelo menos 2 metros
em frente ao alvado completamente livre de vegetação
teias de aranha e outros quaisquer embaraços à sua linha dè
vôo. Quando a linha de vôo
está obstruída pela vegetação
as abelhas não podem levar para longe os cadáveres das suas
irmãs que morrem no interior
da colmeia, algumas vezes centenas por dia; com a putrefaA QUESTÃO DO ESPAÇO
ção, eles exalam mau cheiro imAs abelhas deverão ter um perceptível aos nossos sentidos,

natural de bebedouro, deve-sedar às abelhas um bebedouro
artificial, constituído de um
barril fechado, provido de uma
torneira, por onde a água pingue dia e noite sobre um pequeno estrado coberto de pano.
Esse pano se embeberá continuamente com água a ser segurada pelas abelhas.

CALENDÁRIO
SaHIMBÍ4>4M4sa44a444»

O Que Se Cultiva Este Mês
REGIÃO LESTE MERIDIONAL —¦ Minas Gerais, Espírito
Santo, Rio de Janeiro e Distrito Federal.
LAVOURA — Plantam-se aigodão, arroz, alfafa, milho,
feijão, mandioca, juta, linho
sorgo, mamona, soja e gramiTransplantam-se mudas
neas.
de cafeeiros e eucaliptos. Sementeira de eucaliptos. Tratos
nas culturas de trigo, aveia, centeio e cevada. Colhe-se cana de
açúcar.
HORTICULTURA — Plantam-se abóbora, agrião dágua,
aipo, alcachofra. alface, acerga,
alho porro. batata doce, beringela. beterrabas, cebola, cenoura. couve. chicôrea, couve-flor,
ervilha, espinafre, funcho, fava.
Jiló, mostarda, melão, morango,
nabo, pepino, pimentão, quiabo,
rabanete, repolho e tomate.
FRUTICULTURA — Transplantio de macieiras, pessegueiros. laranjeiras e videiras. Pulverização e enxofraçáo das videixas. Pulverizações das espé-

nas

DO APIÁRIO

A Importância Da Altitude
Na Qualidade Do Mel

cies cítricas, (laranja, limão,
etc), após a florada. Tratamento da gomose.
REGIÃO CENTRO OESTE —
Estados de Mato Grosso e
.Goiás.
LAVOURA — Plantam-se aigodão, arroz, milho, feijão, mandioca, mamona e gramineas for
rageiras. Transplantam-se mudas de-cafeeiros e eucaliptos.
Sementeira de eucaliptos. Colhe-se pana de açúcar.
HORTICULTURA — Plantam-se abóbora, agrião dágua,
alpo, alcachofra, alface, acelga,
alho porro, batata doce, beringela, beterraba, cebola, cenouua,' couve, chicôrea, couve-flor,
ervilha, espinafre, funcho, fava,
jiló. mostarda, melão, morango,
nabo, pepino, pimentão, quiabo, rabanete, repolho e tomate.
FRUTICULTURA — Pulvenzações das espécies citricas
após a florada. Tratamento da
gomose.
REGIÃO SUL — São Paulo,
(Conclui na 7." página)
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Prof. Hélio Gomes

apresentando uma bonita barba de abelhas.

LOCALIZAÇÃO

alimento fresco, que ela comerá melhor.
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teiro, cuja terra será fofa, fértil, bem adubada com estrume
COLHEITA
curtido ou com restos vegetais.
A alface pode, começar à ser
Às múdinhas serão plantadas
colhida
quatro semanas depois.
em covas abertas com uma* pon33 a 50 cabeças num
ta de pau, distanciadas entre si Colhem-se
de
um metro de larcanteiro
de 25 a 30 centímetros.
gura' por três metros de comAgoa-se sempre que preciso primento. :.-.¦<•
E', de verdade, uma Cultura
com um regador de furos finos.
Pode-se pôr uma colher de so- fácil. ¦vK-á

LÜIZ.COSTA
IÍEÀL MOURA

ao fazendeiro uma con(PABE
,_* tribuição definida no contrôle das enchentes, pois o uso
que o mesmo faz de suas terW^lÀmÊ Wfitr^m
ras representa üm papel 'lmportante em qualquer projeto
de envergadura,- destinado
a
impedir-ou contornar as inundações. Os mesmos processos I
¦* "' "":-'-:^j*mmw;' d,'M
|,>; jMMBr
usados pára evitar r. erosão do
solo e conservar as águas da
chuva na, terra, para melhorar &eL\ mWk^ÊÊmÊ^m m\m^^M^Í^Ê
as condições . da lavoura em
época de seca, contribuem tambem para controlar eficientemente as inundações.
'
Diminuindo' a velocidade da
água para evitar a erosão, o
agricultor, automaticamente, reduz o volume e a velocidade
da que poderia, sem essa precaução,-'provocar a enxurrada,
Da mesma forma, a terra, Conservada no terreno, fica, pelo
mesmo motivo, mantida fora
das correntes,' onde reduziria a
capacidade dé transporte das
.águas.
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Itaperuná)

pá de sailtre do. Chile, num
•regador cheio dágua, se se quiser apressar o crescimento das
alfaces e tê-las com falhas
maiores e mais tenras. Em seguidá, rega-se com,água pura.
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Diifribultferei Exclusivas.

Alguns Conselhos
Práticos Aos Horticultores

meia-se a lanço, espalhando
bem Cobrem-se, ligeiramente,
A SEMENTBIRA
as sementes com terra peneirada
As sementeiras podem ser ou aveia. Põe-se o caixote à
feitas num caixote de terra férsombra nas horas mais quentes
til, adubada com estrume ou terdo dia.
ra preta, contendo residuos veAbrem-se
O PLANTIO DEFINITIVO
sulcos
ou
covas
getais.
com um palito ou uma ponta de
Quando as múdinhas da alfapau, sulcos distanciados entre ce tiverem quatro ou cinco fôsi de uns 5 centímetros. Ou se- lhas, transplanta-se para o can-

Aos grandes criadores,
um grande beneficio t

frescos, que contenham

em

CertldSés, carteiras,, certificados, procurações, passaporte».
etc.
Recebedoria,
Prefeitura,
Tratar com J. Siqueira, à Av.
andar,
l.o
Marechal Floriam», 13,
telefone 23-3840.

possui alguns metros
Quem
quadrados de quintal pode
fazer uma horta e produzir suas
próprias hortaliças. Será um
prazer e uma economia. E comece pela alface.

ra

-"IADOR

vermelho; ETC;

BRANJAS CONTROLADAS PELO M. A
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RATO^X^ÍNFRA

PINTOS DE UM DIA

Prepara a Ração tm
iua Próoria Granja

ENTRADA

SEM

..

mas que faz' Irritar os sentidos
das abelhas, tornando-as agrescivas.
Ao redor do apiário, num raio
de 5 a 10- metros, convém manter um gramado tão bem tratado quanto possível. O gramado, além do efeito decorativo,
mantém livre a linha de vôo,
como também é uma eficiente
proteção contra o ataque das
formigas inimigas das abelhas.
Ao se escolher o local para
a instalação de um apiário em
terrenos acidentados deve-se
dar preferência às partes mais
baixas, pois as abelhas, retornando com a carga à colmeia,
terão mais facilidade se voarem
de cima para baixo. A questão do fácil acesso ao
apiário não deverá ser. esqúecida. Um apiário localizado' em
regiões com todos os requisitos,
mas que obrigasse o apicultor a
carregar nas costas ou nò lombo de animais os materiais e
os produtos, não seria, nunca, o
Ideal. Se o vento não foi* quebrado naturalmente, pelos acidentes do terreno, deve ser evitado, com a plantação de árvores simultaneamente úteis às
abelhas, como eucaliptos, por
exemplo, ou mesmo latadas de
trepadeiras, como "amor agartambém
radinho",
chamado
"mimo do céu" ou "Saída de
baile".
Convém haver uma residência perto do apiário, para que
o seu ocupante possa socorrer
as abelhas em caso de algum
acidente, ou apanhar os enxames que venham a sair.
A proximidade das colmeias
dos focos de luz^(postes de iluminação, ou casas bem iluminadas) faz com que as abelhas
sejam atraídas pela luz, morrendo em grande quantidade e
também picando pessoas e animais. As
abelhas são
mais
atraídas pouco antes do clarear
do dia, quando elas estão ansiosas pelo início dos seus labores externos

drogarias,
farmácia
casa de ervas.
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Fábrica! RUA ESTACIO DE
SA, 71 — Rio', de Janeiro.
Agente em SS» Paulo
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BARROS LIMA

Alameda Ribeiro dn Silva, 609
Fone: 82-752$
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TINTAS

77

Esmaltes —* Óleos — Vernizes
Ferramentas para pintores e
todos os' artigos para cinturas
NSo comprem sem consultar a
CA8A DA3 TINTAS FINAS
Rua Buenos Aires, 77
Fones: 23-3132 e 23-3890

RAIOS

X

TOMOGRAFIAS
i Exames radlolfigicos em
residência

Dri. Victor Côrícs
e Renato Cortes
Diariamente das 9 às 12 «
das 14 is 18 horas

Rua Araújo Porto
Alegre, 70-9.° andar
TELEFONE: 22-5530

FABRICAM-SE JÓIAS

A Fábrica de Jóias "Ess-r" «-til».,
à pi-aç- Onxe de Junho. 75. 1 •• ,tlefone «2-4176 Mntig- av. Presidente Vargas, 2.*19
1.«. tel. <3-''''
vende: um reISjio coni pulsf-" "
ou-0 1» k garantido, para stnhora.
por 1.5.1; crureiros. 1 anel d» ouro
e platina' e brilhante para senhor'
por «50 cruzeiro»: 1 -elogio de ouro
garantido»
para humem 18 quiUtes,
por 9W cruzeiros: -neis de <•'"«'•
Conserta-se
desde SOO cruzeiros.
faz-se »rb encomenda qualquer J0«"
Fabricam"*
da ouro ou pl-tina.
*='-'"
Jóias em geral especUlmente Preto
de ouri para cons preços.
especial par- aepósiío* e revende*
dores. Vendemos, também, a varejo
pelo ai-temi crediário.

DOUTOR JOSG HE
ALBUQUERQUE
Membro efetivo dd Sociedads
de Sexologia de Paris
DOENÇAS SEXUAIS DC
HOMEM
Rua do Rosário, 98, ae 1 às c I*
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MATAS, CAMPOS E FAZENDAS
A ADUBAÇÃO
!iá Rotação e Póumy.,'
'
\ riqueza do lavrador depen•** de do uso que ele fizer da
terra onde planta. E quanto
mais tempo ele usar! a mesma
terra com o máximo rendlmento tanto mais valerá a süá fatzenda é tanto maiores serão seus
lucros.
A queimada todos os anos
prejudica a terra, embora dê
serviço limpo e barato. Mas em
terra muito queimada as lavouras cada ano vão diminuindo na
colheita.
Ensinam os agrônomos que é
possível evitar ou pelo menos
reduzir os prejuízos das quelmadas, quando são feitas em
terras com a folhagem bem seca
e rala.
*"
Mas há ainda outro sistema
de maiores resultados, que melhora a terra e mantém a sua
fertilidade, que é a riqueza do
lavrador.
Dizem os agrônomos que é
quando se pratica a rotação, o
pousio e a adubação verde, reunidas no mesmo terreno.
Aqui está um exemplo bem

elaro oferecido*,
Rômuíõ Cavina:

A; VACINAÇÃO
m

mWÊÈ0ÊÉÈÈ ,'iüJmmM

peio
professor í:| jjBy-mfP^
*"'.'7.7

Mm£''
-'

WÈÈ9aaw

^lllit

-

'

ÜNTENDE-SE pelo nome de.
, jrotação ao programa de- lavquras feitas, na mesma área .
de terra. Digamos que, numa
M*
IHPPVPi
M^k
eHI
i it»- "^^á-^jir-:-:::^ : >>'-<»^ »:—
fazenda,* uns dois ou três ai'
aXUtU
ij»^^H^^^I
aaaU ÜHaflH' flL - • %.- v /t 4^^HH9F »>
rs '*^^\ X
w aaaa* aaam i -1 n*^L **js. il ^m^Um
\\a\xL mnL^jJ&^Um
^UÈãaU*aMuta\ »*4»^^Kr
'àvUmam.
*•»¦
quéirès de terra regular são ará^3ggim\*3&ma^£.- f^nJmmÊnmJuMMim^jmiJu*^
airrfmmWwlfm*Ê^' TLaÉMHlíi
dos e aí se plantou, milho;
tirado ;o milho, ou: ainda em
uma.de suas capinas, entrou.o
feijão,»: e logo em seguida à colheita, estando no*, tempo, entrará *¦ novamente q:.' milho e o *
feijão, e assim..ppr7diante.
Mas todas essas' plantas, ti*¦:¦ t^mmmmmíWTHiKnZ&i&Bm^mm
ram muito da riqueza ou ferWti&m*
uy^zbê'*'- 'mm^^Ê^^^
2i^ **"'""'*
KH
HlIaHKt^ÉiHP
* \ *MamMaaaM^Ê8$&arManmaaafwfflam
tilldade da terra. Queimando
i*B1**™aMWi*«»*^BWWroBMMBI;
k'
;-.<*77*.J*IÍÉlÉ^^^
os restos de lavoura ainda mais
Vacas de leite, num a fazenda em Minas
' se empobrece o* chão embora a
cinza também seja adubo. Por
Isso é certo passar em arado e
enterrar esses restos sem queimar dando depois dois ou três
meses de descanso ou pousio,
TTM rebanho leiteiro pode ser
conforme o tempo.
zendo rotação dos campos, de
'
Passado o pousio, enquanto a
comparado a uma fábrica
modo a ter sempre alimentação
terra voltou às suas condições ou a uma indústria que preciverde à vontade para seus anisa fornecer procjuto de boa quamais;
(Conclui na 7.* página) lidade para ganhar a confian8 — Manter
as pastagens
sempre limpas, evitando os arça e a preferência dos consumidores.
A responsabilidade nãrlo Jorge Vaitsman
bustos, que são ninhos de carpreparou, melhor, queimar os cadáveres;
do criador é, pois, semelhante, ultimaniente, um
— Ter o estábulo, cochei- rapatos, e eliminando as possíplano interesà. de uma indústria que assu-' sante para manter o rebanho ras, abrigos, retiros e todas a» veis plantas tóxicas;
me, perante o freguês, compro- leiteiro em boas condições sa- Instalações em boas condições
— Reservar pastos especiais
mm\
*!&$$%*'*
misso de fabricar, honçsta e efi- nitárias, isto é, livre de doen- higiênicas, isto é, trazer tudo para os bezerros novos, em lucientemente, os artigos que, lhe ças. Para isso o criador deve limpo, e fazendo rigorosa desin- gares secos, altos, mas abrigavende. Necessita o criador, por- observar um
pequeno número fecção dós locais onde tenham dos dos ventos;
tanto, de zelar pelo seu reba- de regras. Entre elas, as se- estado animais doentes;
— Mandar fazer a tubernho, que é a sua indústria, evi- guihtes:
cullnização das Vacas leiteiras,
Fazer
—
vacinações
pre- sacrificando as que mostrarem
tando uma produção de qua— Isolar todo animal que ventivas, contra a Pneumoentelidade duvidosa. Na indústria
reação positiva de tuberculose;
leiteira os cuidados sanitários tenha qualquer sinal de doen- rite dos bezerros, Peste da Man- li
com o rebanho e a higiene da ça c submetê-lo a tratamento queira, e outras aconselhada»
— Eliminar a brucelose do
ordenha são as condições priri- e a exame veterinário, quando para a região, após consultar ao rebanho- (aborto bovino), soliciveterinário do posto oficial mais
possível;
cipais
tando dos serviços veterinários
"boapara obter uma produção
de
— Enterrar profundamente, próximo;
regionais o exame de sangue de
qualidade.
O» nosso colaborador veterl- com cal, os. animais mortos,' ou
— Cuidar das pastagens, fa- todos os animais.

PARA A PRODUÇÃO DE LEITE
Cuidados Sanitários
Com o Rebanho

Aguardente
De Cana

YIVA
SEGURO
DE II MESMO!
A segurança, na vida, depende do
equilíbrio espiritual.
Adquira esse equilíbrio através da segurança de uma

APÓLICE DA

MINAS-BRASU

MINAS-BRASIL
SEGUROS

OE

VIDA

Acidentes do Trabalho «Acidentes Pessoais
Incêndio - Transportes • Seguros Coletivos

NOVIDADE!
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REDE

TARA CABELOS
it

* it

I — Molha-se o cabelo com Água.
Óleo, Brilhantina, penteia-se
bem e depois bola-se a rede
conforme o desenho.
n — Mela hora depois, tirando a
rede, o cabelo fica liso.
Ul — Usando a rede todo dia, com
tempo o cabelo ullsa-se perfeitamente. '

it * it

BREVEMENTE EM TODAS AS DROGAJUAS E BARBE ARI AS
******************

Coqueiro
Anão

TTMA boa aguardente de ca<
*-J
na, dessas que a gente
ouve sempre dizer pela palavra dos apreciadores ser "pura, seca e velha"! tem que meré-.
cer certos cuidados por»parte
do'"fazendeiro fabricante. Reco- .
nhecemos que o ponto mais importante para sua fabricação é
o emprego do fermento* selécionado, mas estes aspectos agora
apontados não devem ser esqüecidos:
l~.:\;
- a cana*- madura.»*
vl^^íMòer
raspada ou lavada para ofetençüq de caldo rico em açúcar e
seni impurezas.
2.° yr Filtrar ou coar a garapá com o fim de reter o bagacilho e' outras
impurezas que
iriam para o alambique. '*.<,
3.° — Empregar um.fermento
selecionado em substituição ft
fermentação natural ou ao fermento caipira (feito com fubá,
bagaço de cana, etc).
4.° — Regular a temperatura
da fermentação para que ela
oscile entre 20 a 30° C, evltando fermentação demorada por
falta de temperatura ou perda
de álcool por evaporação quando a temperatura é muito elevadá.
5.° — Acompanhar a fermentação, que deve durar 24 a 38
horas, com o auxilio dé um sacarõmetro de Brix para saber
quando termina.
6.° — Terminada a fermentação, destilar o mais depressa
possivel para evitar a perda de
álcool e o avinagramento.
7.° — Destilar, com aquecimento moderado, para conseguir
melhor aguardente.
8." — Abandonar a primeira
porção alambicada, constituída
por produtos do "cabeça" e que
dãò mau gosto à aguardente.
9.° — Aproveitar a porção média alambicada, constituída por
produtos chamados de "coração"
ou "corpo", /o que não deve
de 54 Gay Lussac ou
passar
20,47 Carticr.
10." — Deixar a aguardente
envelhecer durante algum temvasilhame de madeira
po em
apropriada (carvalho importado, garapa, bálsamo, etc).
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Um lote de "pintos "Rhodes"

PINTOS DOENTES
""~~—*

"JVTÓS
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O Que é a Coccidiose

sabemos que entre as talidade é- quase geral, não esT.. doenças que atingem o ga- capando pinto novo nenhum. A
linheiro, uma das mais comuns é regra, porém, é a doença comea coccidiose, ou o "mal triste" çar matando muito e depois ir
dos pintos. Poucos são os cria- abrandando até que os pintos,
dores de galinhas que não têm mesmo adoecidos, resistem e se
prejuízos com as suas ninhadas, restabelecem para se tornarem
dos parasitos,
quando descuidam, por qualquer disseminadores
motivo, dos cuidados especiais que irão provocar o mal nas fupara impedir a invasão de seu turas ninhadas.
avlário pela coccidiose.
Os pintos só adoecbm na seE' esta uma das doenças mais gunda semana de vida; depois
dos 2 meses, a doença já não os
perigosas para a economia do
avicultor. O pinto que adoece ataca com gravidade. O primeie não morre passa a ser* um ro sintoma ou sinal é a tristedisseminador dos agentes infe- za; os anlmaizinhos ficam de
ciosos que vai espalhando por asas caidas, emagrecem e coamaretoda a vida. Estes agentes in- meçam a evacuar fezes
lecidas
alguns
dias,
após
que,
feciosos são pequenos
parasitos. Esses parasitos não fazem vão se tingindo de sangue à medoença progride; falmal às aves adultas, a não ser dida que a
ta
também
o apetite, o emaexcepcionalmente.
Os
pintia trlsnhos, entretanto, sofrem e são grecimento é rápido, e
arrasados ás dezenas ou cente- teza se caracteriza por uma sonoléncia invencível. O pintinho
nas, quando ingerem alimentos
fica
de asas caidas, e todo sujo
contaminados, isto é, que contêm tais parasitos, que existem de fezes.
TRATAMENTO
nos galinheiros, espalhados com
as fezes das aves adultas que
O veterinário Jorge Vaitsman
são portadoras dos mesmos, por nos afirmou
que o tratamento
terem resistido antes á doença.
As vezes, num aviário, a mor(Conclui na 7.* píglna)

Fida-

Escreve-nos pedindo orientação sobre os processos de replantar cafeeiros. Informa nosso colaborador agrônomo Normando Alves da Silva:
"as mudinhas
do cafeeiro
quando alcançarem cerca de 10
centímetros de altura
podem
ser transplantadas para o vivei"jacazinhos".
Porro ou para
tanto, a replanta do cafeeiro
poderá ser por dois processos:
a) Por "jacazinho" — Cada jacazinho (construído de taquara,
madeira, sapo. etc.) poderá recober 3 a 4 mudinhas bem uniformes c vigorosas, as quais, depois de 13 meses, aproximadamente, terão a grossura de um
centímetro, condição boa para
ser transplantada dentro do próprio jacazinho para o lugar definitivo em covas bem preparadas; b) Por muda nua — As

mudinhas provenientes da sementeira são replantadas no viveiro distanciadas cerca de 30
centímetros
uma das outras.
Quando atingirem a grossura de
um lápis, quc corresponde a uma
altura de um palmo, serão arrançadas do viveiro e com auxilio de um podão -procede-se
uma poda cuidadosa no "pião"
ou raiz mestra e outra poda nas
raizes laterais. Apara-se ainda
as folhas e por fim corta-se o
caule a uma altura de cerca de
20 centímetros do colo da planta. As mudas assim "despidas"
serão replantadas para o lugar
definitivo em número de 4 para
cada cova de 30x30 centimetros, anteriormente preparadas.
2 — Mário Buarque — Juiz
de Fora — Estado de Minas.
Pede-nos esclarecimentos de
como
substituir o estrume de
curral no preparo
do "composto".
O preparo do "composto" por

qualquer método é grandemente facilitado com o emprego de
solução diluída de estéreo de
curral entre as diversas camadas de composto.
Os micro-organismos existentes no estéreo irão provocar e
aumentar a fermentação da materia orgânica, facilitando desse
modo a sua decomposição.
Tendo em vista a dificuldade do estéreo em sua fazenda,
pode empregar solução a 20 por
cento de cal em substituição ao
estéreo, facilitando a decomposição da matéria orgânica.
O método a seguir é o mesmo
"Indore",
que para o
porém
mais demorado. Pelo correio,
enviamos detalhes.
3— Murilo Rangel — D. Federal.
Pede-nos orientação de como
combater um sauveira localizado no seu sitio.
As formigas saúvas que estão

1V"0 INTUITO de atender aos
criadores que nos cônsultam a respeito • da vacinação
dos rebanhos, resolvemos alinhar os seguintes conselhos de
ordem geral, os. quais poderão,
também, ser-de .interesse para
outros nossos leitores:
1.* — A vacinação deve ser
feita
Não
preventivamente.
adianta vacinar- depois que a
doença aparece
na fazenda.
Neste caso, aplica-se o soro ou
se faz medicação indicada por
veterinário.
¦* 2." — E conveniente efetuar
a vacinação sempre a conselho
do veterinário; mesmo que êle
não possa comparecer, poderá
orientar sobre dosagens,
vias
de. aplicação, oportunidade da
vacina, etc. Em caso de morte suspeita de qualquer
animal, a presença do veterinário
se faz indispensável para diagnóstico e orientação sobre as
medidas de defesa dos demais
animais.
. 3.° — Não se deve fazer vacinação nos dias de temperatura instável (chuvas, trovoadas, etc).
4.'* — O criador deve estai
seguro da boa procedência da
vacina. Assim,'verificará se'a
mesma está submetida ao contrõle do Departamento Nacionai da Produção Animal do Mi. nlstério da Agricultura. (D.N,
P.A.).
3.? — As caixas de vacinas
devêm trazer bem claros: o numèró do registro oficial (D, N.
P. Á.), e o prazo de validada

do produto. Este prazo de va»;
lidade também deve conçtar do
rotulo aposto ao frasco ou à'f
ampõla. NSo se deve usar vacína fora do prazo marcado peIo fabricante. "
6.* — As caixas de vacina
que mostrem sinais de violação;
devem ser recusadas, a fim de;
ficar assegurada a boa origem"
do produto.' As ampolas das
vacinas trazem obrigatórlamente um rótulo, proibindo a leveterinária que as
gislação
mesmas sejam gravadas.
7.' — A vacina deve ser apllcada rigorosamente de acordo
comi:as instruções do fabrlcante, as quais deverão constar, de
maneira clara,
da bula
que
acompanha cada caixa.
. 8." — Antes da Inoculação,
não deixar de fazer assepsia
local, com uma solução,
em
partes iguais, de álcool e iodo.
9." — Ferver sempre a serlnga e agulhas. Em vacinação de
lotes, pode-se
usar
grandes
• uma única seringa, dèvendo-se,
porém, ter o cuidado de trocar
as agulhas, com freqüência, por
outras mantidas em água fervente.
¦. 10." — Manter
os animais,
antes e após a vacinação, em
noas condições de alimentação
e repouso.
11." — Evitar banhar os anímais
(banhos carrapatlcidas)
após a vacinação.
12.° — Proceder à vacinação
em brêtes apropriados, ou troncos, evitando '.oitra o animal.

CAIXAS E MÓVEIS PARA RÁDIO

A

cultura do coqueiro anão
é uma das mais lucrativas.
O coqueiro anão exige clima
quente, com chuva*; mais ou
menos bem distribuídas.

de todos os tipos e preços,
de rádios.

As mudas podem; sei* adqulridas no Ministénio da Agricultura, nas
Secretarias
da
Agricultura de alguns Estados,
e com alguns viveiristas.. Não
se devem adquirir mudas muitò grandes. Geralmente as melhores são as pequenas,! com uns
vinte rá
tnjntá *v déntímetros,
acima do côqo. O coco, a quo
estão presas, ainda possuí consideráveis reservas alimentícias.
A muda pequena não sente o
transplantio. Desènvolve-se ràpidamente, se encontra condições favoráveis.
f\ solo escolhido para a plan'*-'
.tação deve ser fértil, profundo, suficientemente úmido,
mas não alagado,

Rádio Trucco

Com o compasso de 8 a 10 metros, abrem-se covas com uns
60 centímetros nas três dlmensoes — comprimento, largura e
profundidade.
Adubam-se as covas com estrume de curral bem curtido,
de mistura com terra preta e
terra da superfície.
Pode-se
adicionar, por cova, umas 1-000
a 1.500 gramas de farinha de
ossos e umas 200 gramas de sulfato de potássio. Pode-se por,
começando dez
em cobertura,
dias após o plantio da muda,
50 gramas de salitre do Chile,
de 45 em 45 dias, até completar
250 gramas.
muda cuidadoApLANTA-SEa
samente. A parte superior
do coco deve ficar a uns 20 centlmetros abaixo da superfície da
terra e ligeiramente coberta de
terra.
Agôa-se após a plantação. FIca-se aguando, se faltarem chuvas.
A produção se Inicia 2 a 3
comumente. Há
anos depois,
casos de 200 cocos por pé e por
ano. São casos raros. Uma colheita de 60 a 80 frutos por ano
satisfatória. Num
já é muito
hectare de terra plantado com
o compasso de 10x10 metros, cabem 1.000 coqueiros. Pode-se
colher 60 mil a 80 mil cocos por
ano.

PERGUNTE-NOS O QUE QUISER
1 — J. Matos — São
Ms — Estado do Rio.

Sua Importância Na
Defesa Dos Rebanhos

â*mmmmÊm(ÊÊmíW?3

atacando as plantas de seu sitio
poderão ser combatidas com o
"Independência" ou
formicida
"Júpiter". Primeiramente localizar a sede do formigueiro, roçar e limpar o mato; escolher
os melhores "olheiros" e soterrar os restantes. Aplicar cerca de
5 litros dágua em cada "olheiro" e em seguida 250 centimetros cúbicos de formicida por
meio de funil, soterrando os
"olheiros" após a aplicação.
Depois de 20 dias fazer o "reexaminando se existe
passe"
"olheiro"
em atividade e em
raso positivo tornar a aplicar
o formicida. Verificar se o seu |
formigueiro e
vizinho possui
combatê-lo também.
NOTA: — Toda correspondencia deverá ser dirigida para
J. Irineu Cabral, redator de
MATAS. CAMPOS e FAZENDAS, "DIÁRIO CARIOCA", —
Avenida Presidente Vargas, 1988
— D. F.

Consertos

e

transformações

FACILIDADES

NO

PAGAMENTO

*w

W****™^^*

¦,»f»i"

Rua Visconde Rio Branco, 35
Sob. • Tels. 32-3101 e:22-9435
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DR. THALINO BOTELHO
GLÂNDULAS

INTERNAS -* NUTRIÇÃO

METABOLISMO BASAL
V
RUA ARAÚJO PORTO ALEGRE, 70 — 1.» andar — Salas
101-103. DIARIAMENTE (exceto quartas-feiras): 14 horas em
diante. Enfermeira (8 âs 11 e 14 às 18 horas) — Tel: 52-2502.

Cópias inimcografadas em papel
avião - Cópias fotostóticas para fins
jurídicos - Cópias a máquina
—
absoluto
urgentes

Sigilo

Serviços

A COPIADORA (m. reg.)
RUA

Ijflllll

DA

QUITANDA

N.°

97

Tels. 23-5155—23-5232
Especialidade e técnica em
circulares para propaganda
politica ao mimeógrafo
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MICALÇA
A

SIJA

SAPAT-ARIÁ

Calçados Finos para Homens,
—— Crianças e Senhoras

I. SILVEIRA & IRMÃO
RUA GOIÁS, 630-A

. PIEDADE

AO LADO DO MIVESTE
Telefone: 49-4266

PRODUTOS DE VALOR DA

FLORA MEDICINAL
JURUPITAN <
Combate a« eólicas e ai congestões do fígado, os calculoi hepStleos • Icterlcla

DIRAJAIA
Expectorante Indicado nas
bronqultes e nas tosses, por
mais rebeldes que sejam

CHA MINEIRO
.Indicado contra o reumatltmo gotoso e artritlsmo, moléstias da pele e, por ser
muito aiurético, nas doenças
dos rins

LUNGACIBA
Poderoso tônico amargo, atl»
va o órgão digestivo, combatendo as diarréias e o catarro intestinal, estimulando
o apetite

VENDEM-SE EM TODAS AS FARMÁCIAS E DROGARIAS
PEÇAM, GRÁTIS, NOSSO ÚTIL CATALOGO CIENTIFICO

J. MONTEIRO DA SILVA & CIA.
195 — RUA 7 DE SETEMBRO — 195
Telefone: 23-2728 — Rio de Janeiro
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Domingos Olympio moço

FU ne formei, como se formam
às rochas, por um processo
de aglomeração lenta, impercepitível, sem plano, sem coordenação sistemática, cujas cristalizações vão
assumindo-formas monstruosas ou
pitorescas, sob a ação das intempéries, as erosões do ambiente.
Estudei as primeiras letras pelo
método de Castilho; aprendi cantando umas toadas melancólicas
ensinadas pelo professor Joaquim
Frederico Niaqu* da Costa Rubim,
português de origem, morto como

COMENTÁRIO
ii A obra de Mr. Lawrense não
é nunca perturbada pelo humor, pela alegria ou pela sátira;
nenhum divertimento político, teológico ou artístico comparece aí
para nos distrair. Na série de seus
romances esplêndidos e extremamente mal escritos — as tipografrias vomitam cada um deles àntes que tenhamos tido tempo de
terminar o precedente — nada vem
aliviar a monotonia das paixões
sombrias que fazem que seus Machos e Fêmeas se dilacerem a si
mesmos, uns aos outros. Nada nos
ampara, salvo a sinceridade evidente do autor. Mr. Lawrencc é
um demoníaco, um demoníaco simpies e natural munido de um evangelho". (T. S. Eliot — La Nouvelle Revue Françalse, 1927)..

¦¦

UXTOCÊ escreveu a propósito de
meus poemas: Não i a vida,
a vida não é assim. E você tem a
mesma atitude com relação a mim.
A vida não é assim, ergo, não exista semelhante animal. Daí, minha
"indiferença".
Já estou cansado de.
ouvir dizer que não há animal semelhante a mim por animais que
são apenas diferentes. Se sou uma
girafa, e se os ingleses que escrevem sobre mim e pretendem me
conhecer são uns bons cães bem
educados, aí está, os animais são
diferentes. E o eu de que você pretende gostar não sou eu, mas um
ídolo de sua imaginação. Creiame, você não gosta de mim. O
animal que sou lhe desagrada como desagrada aos Lynds, aos Squires, aos Eliot e aos Gould — e
vocês então dizem que o animal
que sou não existe ou não deveria existir". (D. H. Lawrence •—
carta a J.'M. Murry, 1929).
).:
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«CONFIO no ensino dos campos — ah! tivera eu sido
homem de lavoura, que talvez chegasse a ser homem de escrita! —
pois tenho para mim que, nesta
linda terra de lavradores, mais se
aprende, para bem modelar um
período, a ver bolçar medas em
eiras solliosas; ou, para cortar
prosa, melhor nos instruímos, vendo a relha do arado sulcar regos
em belgas para milho, braços gracioso9 podar as árvores oa deboiçar, a golpes certeiros, um pinhal
emaranhado e sonoro — do que a
estudar gramáticas ou a ler puristas. A lealdade do campo enri*
jece o caráter da escrita; seu ar
lavado, firma-a nítida; sua boafé, torna-a lisae lhana". (Antero

"Jornadas em
de Figueiredo —
Portugal").
x,—•
64TTSO meu tempo (e eu mesmo) a meditar, ler, e ainda
a pensar, deixando meu espírito
galopar em vinte estradas divergcntes ao mesmo tempo, tão sd e amputado dos outros todos como estava em minha mansarda de Barton
Street. Durmo menos do que nuncá, porque a calma da noite me
obriga a pensar; tomo apenas o pequeno almoço- e recuso qualquer
espécie de distração, ocupação e
de exercício. Quando meu humor
se inflama demais e que me sinto perder o controle, saio em minha
motocicleta e a lanço com toda velocidade nessas estradas, em maü
estado, durante horas e horas. Meus
nervos ficam moidos e quase paralisados, de maneira que é necessária a excitação de várias horas de
perigo voluntário para reconduzilos à vida: e á "vida" que eles
então alcançam é uma alegria melancélica de arriscar alguma coisa
que vale exatamente 2 shillings e
9 pence por dia". (T. E. Lawrence).
x —
«(COMOS antes de tudo um sistema nato de preferências e
desdéns. Mais ou menos coincidente com o do próximo, cada um
leva dentro de si o seu sistema,
amado e pronto a disparar-nos pró
ou contra, como uma bateria de
simpatias e repulsões. O coração,
máquina de preferir e desdenhar,
é o suporte de nossa personalidade". (Ortega y Gasset).

um bravo no Paraguai em defesa
da Pátria adotiva. Dessa escola,
eu c o Domingos Jsguaribe saímos
laureados com a medalha de ouro fiÇMEfiORA-SE amanhã o primeiro centenário do nascimento
V
de Domingos QVumpio, o escritor cearense, considerado
para o curso de latim do Padre
crítica moderna como o precursor do romance nordestino,
pela
Fialho.
da
Silva
Antônio
que daria mais tarde a fornada de íiccionfsta* de 1930, iniciada
Tudo'isso no alvorecer da exis* com A BAGACEIRA, de José Américo dè Almeida, e O QV1Ntencia, porque eu tinha quatro ZE, de Rachel de «Queiroz.
LUZIA HOMEM, o urtico romance que publicou em «ida,
anos e meio quando comecei a
a grande seca de 1877, que assçlou o Ceará, notadamente
retrata
correntraduzia
dez
ler e aos
já
nascimento, Sobral,, que foi talvez a região mais
temente a clássica seleta, cujo pri- o burgo áo seu
sacrificada, em todo o Estado, pelo flagelo. Nesse livro, Dominmeiro capítulo começava: MUN*
gos Olympio revela o seu grande poder criador, «alendo-lhe a
DUS A DOMINO CONSTITUI* figura de Luzia-Homem, o personagem centml, um lugar de
"
BUS EST. Eram colegas meus o destaque na ficçfio. brasileira.
LUZIA-HOMEM, Domingos Olympio escreveu nude
Além
da
Tome
da
Bahia,
Jeronimo
primas
Pernambuco e no
Silva, o padre João Scaligaro, jor- merosas peças de teatro, representadas em
Ceará, e dois romances, O ALMIRANTE, e O UIRAPURU', punalista, e o padre João Augusto da blicados na revista "Os Anais",
que dirigiu, no Rio, juntamente
Frota, cientista de subido valor, vi- com V/alfrldo Ribeiro,' nos últimos anos da sua vida. O ALMIvendo no Ceará, na penumbra de . RANTE tem como cendrió a vida carioca — a «ida da Cfirte —
na fase de transição da Monarquia para a Repúblitfa. O UIRAum doce ineditismo.
No intervalo das aulas de Latim PURU', romance inacabado, descreve cenas do Pará, onde o escritor viveu durante alguns anos, exercendo a profissão de jorensinava-se o Francês, José Júlio nalista.
de Albuquerque Barros, depois BaGrande advogado, Domingos Olympio desempenhou com
rão de Sobral, ensinava-me nas fé- brilho o cargo de delegado brasileiro na questão das Missões,
rias do seu curso jurídico e, quan- em Washington.
Nos papeis do romancista, guardados pela Família, encondo foi nomeado promotor público
tramos o original que adiante divulgamos. . São apontamentos
um
com
Sobral,
encarregou-se
de
de'um depoimento sobre a sua formação,intelectual, do tipo dos
zelo cheio de carinho de imprimir que foram publicados por João do Rio no seu famoso livro sóno meu espírito certa vocação lite- bre O MOMENTO LITERÁRIO. Trata-se, na verdade, de um
rária. Assim ao passo que eu tradu- documento interessantíssimo, e que vale a pena de ser divulzia a Eneida, e as Aventuras de gado, no momento em que todo o pais literário comemora o
Telemaco, ia lendo o Teatro de primeiro centenário do nascimento do autor de LUZIA-HOMEM.
Victor Hugo.
F. A. B.
Lembra-me bem que estava eu
agarrado ao Roi S'amuse quando - sobrancelhas, sem
pestanas — esse VVl aluno do Ateneu Cearense,
toda a cidade de Sobral foi sa- espetáculo me
- onde encontrei Ananias Corrêa
gravou no coração
cudida pela explosão de dois bar- o sentimento trágico
foi,
deque
do Amaral, hoje Vigário de Santa
ris de pólvora da fábrica de fonota
dominante
Rita, cerebração ds primeiro vatodo
a
os
cm
pois,
Gondin,
muito
guetes do Galdino
meus
lor,
ensaios
de
escriJoão Lopes, Thomáz Pompeu
primeiros
fogos
de
artifícios
em
atarefado
tor
Filho e Capistrano de Abreu, que
da
festa
de
N.
Senhora
a
para
Conceição.
O espetáculo do incêndio; meu
pai, que era delegado de polícia,
arrojando-se corajosamente às'cha*
mas, no meio da fuzilaria dos foguetes a explodirem aos milhares;
o estrondo das bombas reais, dos
buscapés que rabiavam numa doi-'
dice ignea, abrindo brechas na
multidão de espectadores, arreba*
tados de pânico; os painéis artisticos com a imagem da Virgem
Sorridente, pintada pelo João Braga, no meio de uma apoteose de
fogos de bengala e repúdios de
faíscas deslumbrantes; os feridos
tirados dos escombros, dois deles
carbonizados, deixando nas mãos
dos bravos condutores a pele torrada; os seus gemidos lancinantes,
a dolorosa expressão dos olhos sem
Desenho de autoria de Domingos Olympio

Domingos Olympio
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devorara a Jliaia numa tradução
fornecida pelo talentoso professor
José de Barcelsr.
Aí passei dois anos consagrados
ao estudo de preparatórios. A minha diversão literária foi a leitura
dbs Lusíadas que era o nosso livro
de aula de português do professor
Bezerra, e depois oa versos de Gonçalves Dias e de outros poetas em
voga. No último ano, porém, fui
chamado i redação, do jornal ma*
nuscrito dó colégio. Recordo-me
que, ao ouvir a leitura pública,
num domingo, João Brígido perguntou quem escrevera certo artigo e concluiu com este conceito:
— "Se não bromar há de ser
um jornalista".
Isto assanhou a minha vaidade de
rapaz de quinze anos. e espevitou
o meu gosto por esse gênero de
arte. Até então, — não se manifestara a minha vocação profissional: era simplesmente um bom estudante e para manter na estima
dos professores e na consideração
dos colegas essa reputação, convergiam todos os meus esforços,
absorvendo todo o meu tempo, porque, na hora de recreio, eu estudava música com o professor Herculano e desenho com o mes*
tre....
No ano seguinte, 1866, manda*
ram-me para o Recife fazer exame de preparatório: não se inventara ainda naquele tempo o comércio de exames, nos liceus da
província ou nos colégios equiparados da República.
Nesse ano, conheci pessoalmente o poeta Castro Alves, que era
hóspede do notável orador sagrado Frei Espírito Santo, no Conven
to de São Francisco.
O poeta apareceu-me de calça
de enfiar e camisola preta, pois
lhe morrera, havia pouco, pessoa da
família. Trazia a pena atrás da orelha e na mão uma folha de papel;
filava um cigarro e recitava, com
a voz que era um veludo sonoro,
uma estrofe lapidar acabada de
construir: assim tivemos as primasias da Visão dos Mártires, recitada
dias depois numa tempestuosa sessão solene do Grêmio Jurídico.
Pouco preocupado com os meus
estudos, porque eu apenas necessitava de uma pouca de Pretórica,
tinturas de Álgebra e noções pre-

liminares de Geometria, — atirei*
me à leitura de romances:—- de*
vorava todos os quo passavam ao
meu alcance, romances estrangeirps: _ lia-os de um fôlego, noite
e dia, desde os grandes, os enormes romances — intermináveis de
Alexandre Dumas pai, e de Eugene
Sue. O infinito Rocambole de
Ponson du Terrail, as sinistras histórias de Paul Feval, as paginas
de bronze de Victor Hugo, oi belos
livros de G. Dias e de Paulo de

1
D. Olympio na velhice

(Conclui ni «.' página)

VIDA LITERÁRIA
de Nova York o com- buco" (história política, social ou
CHEGOU
memórias); "Artur Azevedo" (tea,
positor Jaime Ovalle, poeta "tro);
"João
Ribeiro" (filologia,
bissexto em língua inglesa.
etnografia e folclore); "José Ve.
ríssimo" (ensaio e erudição);
"Carlos de Laet"
(crônicas e via64TPRÊS ALQUEIRES E UMA gem). Esses prêmios são de quaVACA", o estudo biográfico tro mil cruzeiros. Ainda será con.
"Ramos
sobre G. K. Chesterton de Gus- ferido em 1950 o prêmio
"Desdois
mil
e
Paz"
(de
quinhentos
tavo Corção, a exemplo da
coberta do Outro", está sendo tra* cruzeiros) para obra original e iné.
duzido para o castelhano por uma dita de autor brasileiro ou portu<
quês».
editora argentina.

Estivemos por ali, esquentando
no foguinho caipira que é o cobertor da nossa gente. Estivemos
por ali, esfregando as mãos, tomando café, preparando as varas.
Eu, como não tinha esperança mesmo de pescar nenhum dourado, fui
pescar iscas no ceveiro. Isso, era
atirar o
anzolzinho desprezível
nágua, vinha cada lambari enganado, cada tambiú e mesmo uma
piabinha comovente. Nove bastavam, me falaram.
E a rodada principiou. João Ga-

briel dizia que era preciso pescar
já, porque depois, com o dia, a
água esfriava, entenda-se! Do lado
do oriente o horizonte se cartão*
postalizava clássico; e os vultos
das "ingáieiras", dos jatobazeiros
e do timboril do rumo, já se vestiam de um verde apreciável.
Em me esforçava por pescar direito. Olhava a altura da vara do
outro pescador, copiava com aplicação os gestos dele. Às vezes me
dava uma raiva individualista e, só
por independência ou morte, batia
com a isca onde bem queria, longe
dos lugares de água tumiiltuosa, preferidos pelos doura*;
dos. Foi numa dessas ocasiões
que atrapalhei o fio de aço
do anzol na vara, e o lambari
da isca, juque! me bateu no nariz. A natureza inteira murmurou
"Bem feito!" e
me deu uma von-

A Pesca Do Dourado
Mário de Andrade
tade de morrer. João Gabriel, que
ia de proa, olhou para mim, não
riu, não censurou, nada. Continuou proando a canoa. Essa inexistencia de
manifestação exterior
destes que me rodeiam, a deferencia desprezante, a nenhuma esperança pelo moço da cidade, palavra de honra, é detestável. Castiga a gente. Oh vós, homens que
viveis no sertão, porque me tratais assim! Quero ser como vós,
vos amo e vos respeito!
Estava eu no urbano entretenimento deste pensamentear, quando
a canoa
tremeu com violência.
Olhai pra trás e o companheiro
pescador dançava num esforço lin-

do, às voltas com a vara curva.
Por trás dele a aurora, me lembro muito bem; e tive a sensação
de ver um deus. Mas o dourado,
não sei o que fez, a vara descurvou. O peixe se livrara e o deus
vidou meu companheiro outra vez.
Fiquei com uns vinte contos de
satisfação.
Mas Nêmesis não me deixou feliz. Veio um desejo tão impetuoso de um dourado, pelo menos beliscar meu anzol, coisa dolorosal
torcia com paixão, pedia um dourado, me lembrei de fazer uma pro*
messa a N. S. do Carmo, minha madrinha, me lembrei das feitiçarlas de catimbó, • principiei

A MOSTRA DE I
A pintora belga Irene Hamerlinck
veio para o Brasil, no come*
ço do ano passado, com a intenção
B^Spp^^^^jHE t
&Êm
de demorar-se aqui apenas alguns
-™
m meses. Mas gostou do
m^r4Ê^^^f^SmM
país e até
KSPtjt^lBl
:719
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fcpretende permanecer no Rio durante largos anos, se as coisas lhe
correrem bem. Em sua exposição,
no 9.° andar da A. B. I., a artista apresentou alguns trabalhos
feitos na Europa e outros já realizados no Brasil, entre os quais
retratos, naturezas-mortas e paisagens. E, entre as últimas, alguns
quadros fixando aspectos do Tere¦^m^m^ÊBS£^kmwÊmmvSlm
r
gff
W^^^l BBmaa
sópolis, são sem dúvida estudos
muito curiosos de luzes e cores
brasileiras, nota-se, nesses trabam^e§í!^aBaW^^^m^Í^^^^m^^mm^mm\' ,3? -çlÉfl
aV« ¦^aaWT^Sal
~*1eB
lhos, uma preocupação de ordem
plástica e artística mais séria do
que a do comum dos pintores que
nos visitam.

HAMERLINCK

Antônio Bento
depois de uma intimidade de muitos meses com o cenário de Teresópolis. A princípio senti um
choque; mas depois, a custo de
contemplar longamente essas, montanhas, os verdes das matas, o
azul do céu, tingido de vermelho,
pude habituar-me e consegui chegar a uma solução que me pare-

ceu válida, com as natüíízas-mortas de frutas e flores do país encon tro as mesmas dificuldades.
Mas- estou certa de que, nesse do*
mínio, também farei trabalhos diferentes dos que realizamos comu*
mente no Velho Mundo, pelos elementos novos que entram na com*
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NATUREZAS-MORTAS

Retrato de moça

às dificuldade?
REFERINDO-SE
que o artista encontra para
traduzir, em termos d- boa linguagem plástica, a paisagem brasileira, tão diversa, a muitos aspectos,
da européia, Irene Hamerlinck
observou:
» Estes quadros foram feitos

as

por dentro cantarolando a prece
da Sereia do Mar. Eis que percebi a minha linha de aço navegando por si mesma rio abaixo.
Puxe!
Isso, dei um arranco de três forças, fiquei gelado, meu coração
ploque! ploque!
Não bambeie a linhal
A linha, não era eu que bambeava não'! bambeou, ergui a vara,
o dourado pulou um metro acima
dágua, que Virgílio nem Camões
nada! um peixe imenso!
Não puxe a vara!
Não puxe a vara, não bambeie
a vara, sei lá! o dourado é que
dava cada puxão, cada bambeio
que queria.
Canse elei
Mas como é que se cansa douradot isso não ó que nenhum dos
meus livros me contara! A segun<

^*«P»il»a»9».Ss4fiEs8"v3Í '*"

posição assim como pela diversidade da luz.
ITM "Flores do Brasil" (n. 8)
nota-se realmente o empenho
da artista em jogar com arabescos
• formas, sobre ura fundo claro,
numa solução menos convencional.
E nas paisagens de que acima falei a procura de uma linguagem
plástica adequada é evidente, mostrando o talento da artista. O mesmo acontece em alguns retratos,
gênero em que, na pintura moderna, não se permite ao artista
uma especulação plástica mais ousada, a exemplo do que se verifica com a natureza-morta. Contudo, Irene Hamerlinck, quando o
modelo o permite, permanece, no
retrato, dentro dos limites estrltos da boa tradição pictérica, sabendo realmente como jogar com
as cores e as formas. Há, entretanto, em sua exposição, um nu
que ê um dos quadros de maior
categoria trazidos pela artista ao
Brasil. Trala-sc. no fundo, de um
contraste entre tonalidades que:»tes e frias, entre azuis e laranjas,
que afinal se harmonizara muito

"DEINALDO
BEIRAO vai publi.
»» TORNAL DE LETRAS" insti*:
car um livro de estudos 'Toetuiu três prêmios literários
no valor de dez mil cruzeiros cada sia Nova".
um: para poesia, ficção e ensaio.
As bases da distribuição dos prêmios ainda não foram anuncia*
das..
A LVARO LINS tem no preio s
6.a sério d« seu "Inrnal H«

Crítica".
DE FARIA terminou
QCTAVIO
um novo volume da "Tragédia Burguesa". O livro deverá ser l^OI
"Lepublicado o n, 20 de
lançado apenas no ano que vem.
trás da Província", dos jovens escritores de Limeira, em São
Paulo.
USTÂO abertas as Inscrições pa*
ra os prêmios da Academia
Brasileira de Letras: "Machado de
Assis" (de dez mil cruzeiros para
conjunto de obra); "Olavo Bilao"
"Coelho Neto" (roman(poesia);
"Afonso
ce);
Arinos" (conto e novela); "Silvio Romero" (critica e
história literária); "Joaquim Na-

rj-RANSCORRE

hoje o ccntenário de nascimento de
Guerra Junqueiro, que será cehbrado com uma sessão pública da
Academia Brasileira de Letras.

AO Prêmio Rivarol (para livros
em francês de escritores que
não têm o francês como língua
oficial), que será conferido pela
primeira vez, concorrem cento t
da vez que o. bicho pulou fora, eu cinqüenta e sete manuscritos.
já não podia mais de comoção.
Palavra-de-honra;
estava
com
medo! Tinha vontade de chorar, os
companheiros não falavam mais ííT-RÊS alqueires e uma Vaca"
nada, tinham me abandonado! ôh
de Gustavo Corção, a c.xem"Descoberta do Ouro", vai
que ser mais desinfelizl
pio da
Mas pesquei! Teve alguém final- ser editado em castelhano.
mente que me ajudou a tirar o
dourado da água, cuidou dele,
l^STA' em circulação o n. 14 de
guardou-o no viveiro da canoa. Eu,
"Jornal de Letras". "Jornal
muito simples, pra um lado, jogade Letras" instituiu três prêmios
do fora, pela significação do bicho
literários, no valor de dez mil cruque era mesmo importante. .
zeiros cada um: para poesia, fieNão fazia mal não... eu mesção e ensaio. As bases da distrlmo estava me dando uns ares de buição" desses
prêmios ainda não
coisa muito fácil. Mas quem pes- foram anunciadas.
cou o bicho fui eu! A respeito de
—-x —
dourado, estou ganhando de um a
DE FARIA espera o
sero contra Manuel Bandeira, Gui- QTAVIO
lherme de Almeida, Augusto Meyer, ano de 1951 PMa IanSar ou'
"Tragédia BurAlberto de Oliveira, Castro Alves •*» volume da
• outros poetas maiores que eu.
guesa".

Natureza-morta
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ANTOLOGIA DO HUMORISM O BRASILEIRO
fkUANDO chegamos na barranca
¦*- do Mogi, andadas oito léguas
de cabriolante forde, era madrugada íranca> 0 rio {umava no in.
verninho delicioso. Vento, nada.
E a névoa do rio que arroxeava,
guardando na brancura as cores
do sol futuro.
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Auto-retrato
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AS DORES DO POETA
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João Ga$par Simões
\ revelação mali Impresslonan- *}¦ cujo vinu r-e encontrara latente
te, pelo meno» para o gran- no «eu organismo. A verdade, pode público, que se contém na bio- rém, é que nem todos oi tísicos
grafia ds Antônio Nobre que Gui- •So criaturas tristes, ou, se na realherme de Castilho acaba de pa- lidade o são, a sua tristeza apenas
blicar ressalta do fato, em ver- se lhe infiltra na obra quando a
dade estranho, de que todas as do- sua obra é produto do desencanto
res cantadas 'no Só náo tão apenas que a doença instila na sua visão
'
puramente imaginárias, mas tam- do mundo.
bém infinitamente menos pungenAtravés da biografia agora putes do que as dores reais que o blicada — um trabalho' conscienpoeta veio a padecer nos últimos cioso • pormenorizado, onde os
anos da sua curtíssima existên- últimos anos de Antônio Nobre
cia.
sio evocados com aquela aguda
E' possível que as naturezas predispostas para a tísica sejam de
uma receptividade fora do vulgar
e que na debilidade ingenita de
um Antônio
Nobre houvesse já
como que a presciência dos sofrimentos que o aguardavam no dia
em que viesse a declarar-se a doen-

CONTOS
BELGAS
Maria do Pilar
A FASTAI um momento os olhos
dessa obsessionante. Coréia.
Há outra atualidade, ainda que
tão incerta, menos sombria. Olhai
por exemplo esse elegante rei entre ssus dois filhos, homens já,
esbeltos como ele, louros como ele,
que saúda, desde a capa das revistas de todo o mundo, com um
gesto amplo e cordial por demais
parecido, e tâo diferente! daquele, típico, de Astrid, a jovem ralnha sua primeira esposa idolatrada e morta. (Que as mais permanentes, irrenunciáveis heranças
de nossos mortos, ainda esquecidos, ainda substituídos, são seus
gestos, suas palavras, convertidos
em nossas palavras, em nossos geslos...)
E assim foi que por essa estampa se abriu, só, o álbum de nossas recordações. E' um velho alhum repleto ja', tão comovedor como todos os velhos álbuns de fotografias coloridas. As que hoje dele
sallam e nos impõem,.não são tão
pitorescas como as daqueles tipos
de nossos jovens antepassados, avós
ile suissas e anquinhas; reproduzcm personagens de nossa época.
íeilos contemporâneos que a vida
vertiginosa deste meio século empurrou depressa demais em direção ao passado e que a saudação
otimista de Leopoldo III evoca, —seguramente, sem querer.
Olhai. Esta mulher tão-loura e
f»nn. com aspecto de mocinha, rodcada, no entanto, de umi marido
e três filhos, Carlota, Balduino, Alberto, saúda assim; porém não há
em s.?us. olhos a mais leve sombra
'le inquietação; não há receio em
seus sorriso, tão natural, tão francn. r. a multidão que rodeia seu
automóvel, sem exceção, está formada por incondicionais. Isso salta aos olhos. Nunca houve uma
soberana mais querida
que ela;
e aquele que enlão era seu esposo
era também popular. Foram uma
perfeita encarnação da mais tadia doutrina monárquica, a
qus
considera aos reis como um simbolo, a personalização de um"
povo
hcnie nos poderosos de toda ordem: nobreza feudal 'no
passado,
plutocraciá hoje. Quando estes se.
limitam a fazer a mais alta, a mais
digna possível a representação
que
ostentam, se produzem estas uniões
de um soberano e seus súditos,
excepcionais, é verdade,
porém
possíveis em que a felicidade e
a desgraça são comuns e
em que
um pais inteiro se sente
orgulhoso,
vaidoso, da graça e simpatia
ds
uma só mocinha estrangeira,
que
pensa cm todos, goza o ,0fre com
todos, e "quisera ser florista"
para compensar tantas floristas
que
quiseram ser princesas. Esta ciasse de reis costuma conhecer o momcnlo no qual o pais que dirigem,
maior de idade, já não necessita
símbolos nem ídolos. Mas Astrid
viveu muito pouco...

VOLTEMOS outras quanIa, f0.

lhas, procurando um passado
mais remoto e detenhamos-nos nessa ilustração da volta a Bruxelas,
em 1913, do "rei cavaleiro". Seu
filho, o príncipe Leopoldo, adolescente de 17 anos, cavalga ao seu
lado com o olhar um
pouco perdido,
assombrado c talvez inibido
por lim
entusiasmo tão ruidoso. E' aquele
mesmo que r.os apresentaram 4
anos an'.e=. com o uniforme caqyi.
menino ainda, compartindo o rancho das trincheiras.
1926 — E--e é o
porto de Am(Conclui na 6.*- página)

Escrito era grande parte ainda
na Pátria, mas fruto, principal
mente, dos anos de exílio em Paris,
o Só, se tristeza ressuma como outra ainda se não vira em livros de
versos portugueses,
essa tristeza
não pode, em verdade, ser atribuida a outra coisa que não seja à
presciência das dores que dentro
de alguns anos aguardavam o poista, o 'especialmente i voluptuosa
predisposição para o sofrimento
existente nessa natureza sensível
em extremo, em extremo inadaptada a um mundo
onde deveras
nada parecia feito para receber a
sua anormalíssima suscetibilidade. De fato, se uma dor verdadeira desde sempre pungia a alma
do cantor do Sá, essa dor era a
dor da inadaptação. E se é certo
que faz parte da idiosincrasia do
tuberculoso o não sentir-se feliz
em parte alguma do Planeta, sempre na esperança de que os seus
males se acabarão quando ele vier
a encontrar-se no local por que
anseia, também é verdade que no
caso de Antônio Nobre o desassossego que o impele de Lsça
para
Coimbra, de Coimbra para Paris,
de Paris para Lisboa, de Lisboa
para Davos, de Davos para Clavadei, de Clavadel para o Scixo, do
Seixo para a Foz, da Foz para o
Estorial, do Estorial para Cascais, de Cascais para o Funchal,
do
Funchal
os
para
Estados

Unidos,

Unidos

dos

Estados

Lisboa,

para
e, depois,
sempre insatisfeito, sem parar, de
novo para a Suiça, por Londres,

descobre • belo país das romanas
que é a sua pátria portuguesa. E
tamanha i à saudade que o assaita mal o paquete se faz ao largo
na sua primeira viagem para França que o poeta logo se pSo a acontelhar o seu maior amigo que nlo
cometa a leviandade de abandonar
a Pátria. "Meu querido Alberto",
escrevia a Alberto da Oliveira, ainda de bordo do Britânia, o paquete que o transportava, "sinto bem
neste momento, mais do que nuhca, que me é necessária a tua coragem para que a minha não sucumba: a impressão quo estou sentindo ao ausentar-me de lá, ao verme perto de Paris é realmente formidável. Tu a experlmentarâs, um
dia, se alguma vez te expatrlares:
de nada vale o ódio pela Pátria,
sempre no fundo dela há alguma
coisa que nos chama". E neste
grito de uma alma que pela vei
primeira experimenta o suplício
que é o arrancar-se o homem à terra onde nasceu punge já a nota
que vai ecoar na maior parte da»
poesias do Sá: a nostalgia de uma
terra ideal, terra como outra não
havia no mundo. Sim, a divinização da Pátria que fez de Antônio
Nobre o precursor do. nacionalismo literário português é fruto dos
•eus anos de exílio em Paris. Mas,
para uma tal saudade, náo seria
fácil o remédio? De fato, Antônio
Nobre, que escreveu a maior parte dos versos do Sá em tendas de
eampanha que voluntariamente ergüeu pelo mundo, encontraria fácil remédio para as suas dores,
caso o tivesse querido. Bastavalhe ter regressado à Pátria assim
que terminou o seu curso de direito na Sorbonne, e aí se ter deli
xado ficar, na Leça dos seus amores, na sua Foz ou no seu Seixo.
Tal não acontece, porém. Antônio
Nobre se sofre, exilado, é exilado
que se propõe viver, uma vez que
a carreira que se impõe a si
próprio é a'carreira consular. Não
chegou a ser despachado cônsul, t
certo, porque, entretanto, èlassificadó em segundo lugar no concurso
para o Ministério dos Estrangeiros, cai doente. Adoecendo, porém, não é a Portugal que se apega. Assim que os médicos diagnosticam o seu mal, ci-lo a caminho da Suiça. E é longe de Portugal, e, quando não longe de Portugal, na própria Pátria, de terra cm terra, que o poeta das Despedidas arrasta a sua cruz até ao
alto do Calvário.

sonhando com

Que quer isto dizer? Que Antonio Nobre, ao contrário da maiot

uma viagem à volta do continenta
africano e uma
estância numas

dos
parte
poetas
portugueses,
extremamente sedentários, se foi o

Hamburgo, Paris,

maior enamorado que imaginar se
caso normal, especialmente entre pode da sua própria Pátria, de
nós, país de degenerados ber- entre todos também foi ele o qua
menos se conformou a viver em
deiros
dos
homens
que descobriram o mundo. Sim, An- rortugnl. Na Pátria, dizia o cantonio Nobre é, entre os poe- tor do 5o', qualquer coisa nos chatas portugueses, aquele que ma, de fato, mas logo acrescentava que, uma vez provado o fruto
mais concretamente viveu o desasda árvore do exílio, uma vez cosossego latente no fundo da alma nhecido
o filtro das terras estrande todos os grandes líricos.
(Conclui na 6.1 página)
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MANUEL
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barulho eleitoral,
pontilhado de tartufices e cafagestismos, há candidatos sinceros
e discretos. Outro dia, encontramos
Alceu Amoroso Lima no pátio do
Ministério de Educação. Fazia um
calor danado, e ele nos disse que
•e postara ali para aproveitar a
brisa, uma brisa meio inexplicavelraente fresca e marítima, e que
parecia ds fato uma dádiva do
bom Deus. O escritor católico, como toda pessoa do sensibilidade
neste confuso Rio de Janeiro, confessava-se também cansado e melancólico da propaganda eleitoral.
Não é só o barulho
que doi nos
ouvidos, e toda uma conspiração
contra o bom gosto e a decência
qu; fere os sentimentos que nos
restam de ridículo e retidão. A
campanha eleitoral no Rio está
lamentável, muito lamentável.
Não
há motins s desacatos,
que pelo
menos denunciam uma certa
paixão, há uma cínica exibição
de demagogia e má fé. £' o
que todos
sentem.
Coisas q„e traduziam o
mesmo
desencarno ia no* dizendo
Alceu
Amoroso lima. Súbito, no
eníanto, parou de falar, ficou
olhando
qualquer coisa longe. Havia no
seu rosto uma expressão de alegria
quase infantil. Segurou-nos o bra-

ço a apontou em um muro, a oltenIa metros, uma faixa onde se liai
Para deputado federal vote em Manuel Bandeira. Alceu Amoroso Lima esqueceu de vez as decepções
da campanha eleitoral para rèferir-se alegremente à candidatura
do poeta. "Mas olha ali o nosso
Manuel 1 Como não está o nosso
Manuel 1 Mas 6 formidável o cartaz do poetai"
CONVERSANDO COM MANUEL
Fomos 1 casa do poeta. Apartamento simples ds rapaz solteiro, já descrito em crônicas e reporiagens, onde, entre a Faculdade de Filosofia e a Academia Brasileira de Letras, vive Manuel Bandeira "em sua limpa solidão". Ele
nos diz que somente agora tem militância política. Antes ds 1945,
nem mesmo dava-se ao trabalho de
votar, porque conhecia a inutilidade de sua escolha entre os candidatos. Entrando para o Partido
Socialista" Brasileiro, nunca teve
idéia de que poderia ser candidato pelo mesmo: queria apenas
contribuir mensalmente e ajudar,
no que lhe fosse possível. Compara sua condição de candidato
à sua profissão de escritor. Como
escritor, diz ele, nunca desejei mais
do que escrever os meus "versinhos": u circunstâncias e os ou-

——

-

tÊ&M

—MBmm-^Ê

E* em Parla qué Antônio Noire

simplicidade que é a melhor «ir
tude do biógrafo — o grande pú
blico fica sabendo o que de fato
ignorava, pois que a lenda sem
pre atribuiu o Só a um doente do
peito declarado — fica sabendo
"livro
mais triste quo há
que o
em Portugal" é obra de um rapaz
a quem nada faltava para ser o
autor do "livro mais alegre qut
há em Portugal".
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Sérgio Buarque de Holanda
puHicaçSo recente do belo 11£
vro onde o sr. Estevão Pinto
estuda a História de uma Estrada
de Ferro do Nordeste
(Livraria
José Olympio Editora, Rio de Janeiro, 1949) pôde mostrar-nos a
que ponto um tema aparentemente limitado, interessando a uma
determinada região, pode-transcen,. casos ....
dsr em muitos
sua significasimplesmente
local, quando
ção
abordado por quem esteja longamente afeito ao trato das ciências
humanas. Antropólogo o autor de
alguns livros de leitura vantajosa
para quem pretenda estudar nossos povos indígenas e seu papel
na formação da sociedade brasileira, o sr. Estevão Pinto não quis
limitar-se a encarar no desenvolvimento de uma empresa ferroviária
(a Great Western of Brazil) os aspectos técnicos que comportaria seu
estudo, ou os da história cronológica. Ao examinar a correlação
desse desenvolvimento com o da
economia nordestina durante quase
um século, procurou ferir, em mais
de um ponto, a influência transformadora que a presença do ferrocarril iria exercer sobre a estrutura social herdada da fase da co' lonização.
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AN 1 MULA
T. S. Eliot

neira dessa estrada, que, procuran- tas associações
menos felizes qua
do através do sistema ferroviário sugere esta
fórmula. Nascida sob
boliviano abrir caminho até is
** necessldade de 8e "praias do.Pacífico, sugere, sem mui- Pre98a°
to esforço, a lembrança das arro- se8urar « *"»--o interna do pafs e
Jadas bandeiras seiscentistas, pedo ** defesa de suas fronteiras", a es<
naturalmente o recurso às tintas trada de ferro Noroeste constituiu,
-«picaa. A visão do futuro
que ela economicamente, um saque sohre o
estimula inclina sem dúvida àquela ,.
......
,
luturo, que. ainda
nao foi saldado.
„ _• • de romanesco da ,.
espécie
geografia
e da engenharia que Euclides da °' m0,ivos l>olí,-C05 tornam-se por
Cunha representou tantas vezes de *ss0 mesmo absorventes do qualm°d° magistral, e não é por acaso quer outra consideração,
quando
«.ue ->° autor dos Sertõe* coube es- 8e
estude o seu caso, embora, pacrever algumas páginas das mais
ra as condições atuais, sobretudo,
brilhantes sobre o, destino dessa
ferrovia, capaz de desvendar "a devam enlaçar-se inevitavelmente a
colonização estrangeira', numa área sérios problemas de ordem ecoem que caberiam cirico Bélgicas, nômica.
Mas política e economia
um dos *na-s opulentes recantos do
em
alto
estilo, já que o empreenbrasil".
O próprio sr. Fernando de Azevedo, creio quê cedeu um pouco a
essa sugestão romanesca. A começar pelo titulo dado à sua obra,
que, era verdade, não seria indigno
de um romance de Miguel Cholokoff ou de Viana Moog. Contudo
não é ela, aquela sugestão, o aspecto mais importante do tema estudado. As formas embrionárias,
não raro simplesmente aluviais, que
assumem os núcleos dc povoamento instalados à beira da estrada, os
centros urbanos que nascem e crêsocm de um dia para o outro, e is
vezes estacionam sem ter atingido
à maioridade, representam alguns
dos fatos que para serem vistos
com zelo cientifico requerem instrumentos mais pacientes e meticulosos do que o telescópio. Ü
professor Fernando de Azevedo,
que hoje, melhor talvez do que
ninguém entre nós, oferece o exempio, cada dia mais raro, de um
espírito afeiçoado às boas letras
— as letras clássicas —
que não
desdenha as minúcias da investigação e da técnica científica mais
rigorosas, pareceria excepcional-,
mente apto para abordar as duas
faces da questão.

(Conclui na 6.* página)

POESIA
E FIBRA
Ernesto Feder

•THEGA-NOS da Suiça a notícia
Tradução de Geir Campos v
de que lá faleceu, aos seus
O estudo das vias de comunica"SURGE DA MÃO DE DEUS,
63 anos, Ernst Wicchert, poeta e
realizado
do
A ALMA SINGELA".
ção
ponto de vista
lutador. Não
perto/iceu àquela
histórico quase se tornara uma
NUM MUNDO CHATO, FEITO SÓ DE RUÍDO
classe
de
artistas
quc, na sua tortradição entre alguns dos que se
E DE MUTÁVEIS LUZES: CLARO, ESCURO,
re
dc
marfim,
dão
pouca ou vaga
aplicam ao conhecimento dos proatenção às coisas que ocorrem fora
XlMIDO OU SECO, FRIO OU AQUECIDO.
blemas sociais — o também ecodos limites' literários. Ser poeta.
POR ENTRE PÊS DE CADEIRA E DE MESA,
nômicos — de nosso passado, seser
ror.iancista significava para ele
ERGUENDO-SE OU CAINDO, MOVE-SE ELA
gundo o modelo de Capistrano de
estar
ligado mais firme e estreitaAbreu. Mas esses estudos, quando
OUSADA, A AGARRAR BEIJOS E BRINQUEDOS,
incute à vida do povo, aos aconrealizados —• e ainda são tão pouPRONTA A ALARMAR-SE E ENCOLHER-SE EM DEFESA
tecimentos políticos, i evolução
cos — prendem-se em sua genecultural.
NALGUM CANTO DE BRAÇO OU DE JOELHO,
ralidade à história colonial. Poi
Bem se pode compreender o que
ANSIOSA POR VOLTAR E ACHAR PRAZER
que não ampliá-los à consideração
representara para ele o ano de
de
aspectos
da vida contemporâNO RESPLENDOR DA ARVORE DE NATAL, 4
1933, início do funesto regime que
nea, que se oferecem aos nossos
PRAZER NO VENTO E NO SOLE NO MAR;
transformou a liberdade da Repúolhos, mormente dos aspectos soVÊ OS DESENHOS NO CHÃO, A tjJZ SOLAR,
uuca de Wcimar no cárcere do
ciológicos, geográficos e econômicos
Terceiro Reich.
Ê OS GAMOS SOBRE A BANDEJA DE PRATA;
associados i abertura dos camiQue fazer? Emigrar? Muitos esCONFUNDE O IMAGINÁRIO E O REAL,
nhos de ferro?
critores alemães o fizeram. Mas
FELIZ COM OS REIS E RAINHAS DUM BARALHO,
O trabalho do sr. Estevão Pinhão podia recorrer a esse remeSe a parte mais volumosa de
E O QUE UMA FADA FAZ OU UM SERVO DÍZ. .
to proporciona-nos desde já uma
dio o filho de guarda florestal da
do sua obra até agora publicada se Prússia Oriental,
pequena e sugestiva amostra
A IMENSA CARGA DA AÍMA PEQUENINA
radicado mais
quanto se pode realizar nesse sen- refere especialmente âs questões que ninguém nas florestas, na
PES4 E EMBARAÇA MAIS, DIA APÓS DIA;
paitido. E se não nos deu mais Íoi teóricas da
Sociologia, particular- sagem, na atmosfera do seu pafs.
SEMANA APÓS SEMANA, OFENDE E ENFARA
provavelmente porque teve de suRefugiar-se no "exílio interior"?.
mente da Sociologia orientada seCOM SEUS IMPERATIVOS DE "É E PARECE",
jeitar-se a restrições que impunha
Assim denominaram sua atituds
PODE OU NÃO PODE: DESEJO E CONTROLE.
uma encomenda feita ao autor pela gundo os métodos da escola franpassiva vários oulros escritores, alA DôR DA VIDA F O REMÉDIO DOS SONHOS
própria empresa estudada: motivo cesa de Burkheim, o certo é que guns de boa-fé, oulros com a consou estímulo para esta obra.
ele já nos apresentou uma ampla ciência
ENCRESPAM A AuMA SOBRE UM PEITORIL
pesada. Por demais ativo,
e
importante contribuição cm que Wicchert não pôde se contentar
Do
livro
ao
mesmo
que quase
DE JANELA POR TKJS DA ENCICLOPÉDIA.
tempo nos deu o sr. Fernando de aparecem aliados, sem violência, o com tal posição. Não pôde silenSURGE DA MAO DO TEMPO, A ALMA SINGELA
ciar. Teve de erguer a voz e, dianAzevedo acerca do papel da Es- rigor da ciênciae as virtudes in1RRES0LUTA E Só, FRUSTRADA, PRESA,
te dos espiões nazistas, dirigiu, em
trada de Ferro Noroeste no sistetclectuais de uma formação de huINCAPAZ DE AVANÇAR OU DE RECUAR,
1934 è em 1936, aos estudantes da
ma de viação nacional (Um Trem
manista.
Não será preciso, para Universidade de Munich flamejanTEMENDO O FATO MORNO, O BEM PROPOSTO,
marcha para o Oeste, Livraria Martins Editora, S. A., São Paulo, comprová-lo, invocar o caso de seu tes discursos de advertências e do
NEGANDO O SANGUE E TODO O SEU DESGOSTO;
>
1950) pode-se dizer que o tema livro Cultura Brasileira, que forme acusações.
SOMBRA DA PRÓPRIA SOMBRA, SER FANTÁSTICO.
"Pode
ser",
assim
iinpõo
a
abordaexclamou
em
escolhido
quase
MALASSOMBRANDO A PRÓPRIA ESCURIDÃO
juntamente com as obras mestras
"que um
1936,
trabalho
cesse
no
de
assuntos
dis»
de.
povo
que,
gem
de um Gilberto Freyre e de um.
MEXE PAPÉIS NUMA SALA EMPOEIRADA,
tinguir entrq. a justiça e a injusdo sr. Estevão Pinto, passariam à
Caio
Prado
a
clássica
trinE ENFIM VIVE EM SILÊNCIO APÔS O VI AT ICO.
Júnior
tiça.
Mas tal povo já se acha num
Ao
primeira vista por subsidiários.
dade
dos
reccninclinado, já se lhe traçou
estudos
Great
Wesda
no
caso
plano
grandes
' passo que
'
— e o mesmo cabe dizer da tes dedicados à melhor comprceu- a lei da queda! Pode ser que ain'
REZA POR GUITERRIEZ, QUE A RAPIDEZ
tem
.
da ganhe a glória de gladiadores e
EA FORÇA QUIS; POR BODIN, EM PEDAÇOS.
quase totalidade das vias férreas são do Brasil.
crija,
—
no combate, uma nova moos
são exatamente
brasileiras
TOR ESTE, QUE IMENSA FORTUNA FÊZ,'
Neste seu último livro, o proble- ral,
eu quero denominar "moos
e
regionais
locais
que
que
problemas
"logo
E AQUELE QUE ACERTOU TODOS OS PASSOS.
ma
encarado
reclamava,
certamen»
ral de boxeur". Mas já se levanse insinuam, no da Noroeste
REZA POR FLORET, QUE UM MASTIM VIOLENTO ~? somos incessantemente arrastados te, uma consideração atenta dos "ou diante desse povo a balança
cm l"5 ° seu destino será pondeSOB OS TEIXOS MATOU; REZA POR NÓS,
á um plano mais vasto: nacional e aspectos políticos, e eu quase di"___\
o as as paAGORA E A HORA DO NOSSO NASCIMENTO.
mesmo continental. A vocação pio- Tia geopolíticos, não fossem cerra
s a mão que escreve em letras
de fogo".
f\S novos donos do Reich nfio
podiam deixar de entender
essas palavras corajosas. Mas não
tros é que o levaram aos poucos por si uma legenda. Diz isso cem ousaram atacar direlamcnte esso
a uma participação literária mais a modéstia que o tornou conhecido vullo de alta e incontestada repuativa, como professor, historiador e estimado como um homem es- tação cujas mensagens se pareciam
da literatura, crítico de artes piás- scncialmente cordial. Náo pensa- com aa luzes de um íardl à marticas, cronista, membro da Aca- va em trabalhar a favor do pró- gem do mar furibundo.
r.-x^^Y->y'f-\^\yf.:-y.>-¦¦.:¦..-.•.
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O conflito se tornou cada vez
demia Brasileira de Letras, etc.
prio nome mas esclarece que almais
agudo. Em 1937, quando esfãs
guns
que procuraram ajudá-lo
criaram-lhe um dever inelutável: o tava lendo trechos do seu conto
UM CONVITE
"O
¦''' ¦ ¦': «rí í^íSsíjSÍfMiK??:- ~-*$$**l*lil
Búfalo Branco", cm que so
do ajudar os fãs. Dai os cartazes
?sK^^'*ÍÍP^*Tra^3SS*OT^*' -¦-—-"Depois
desenvolvia
o choque entre o po'
O poeta declara:
que o a faixa, esta última confeciona^mmwmMmâ
mm??Sm!MÍR^mjm
der
e
o
direito,
a leitura foi inda
um
em
^*-*--V-£»S-*-3«^^^K -^
uma
o Getúlio íoi deposto e os partidos
¦* ¦-. r^Hp^Ç-"jovem poeta
por
\" X
**¦
^tW&m^^ÊÍ '¦'
mmmmwmmsmiMmm^y:.¦.-.¦;;>¦ .^->. ? »;kíw
terrompida pelos representantes do
" •¦
noite
insone.
disputar
a
se organizaram
para
B--*^^6M^jL^ícS^i*NtMv-^^^É
eleição passada, fui convidado pelo
Toda sua esperança, diz rindo Ministério da Propaganda. Não
Sérgio Buarque de Holanda a en- francamente, é bater o poeta Au- se curvou diante de ameaças e pe'
trar para a Esquerda Democrática,- gusto Frederico Schmidt. E como rigos. Dirigiu uma carta de pro¦'*'^t$*^mBmmmBW~^
> .--Í
¦ ¦>•jBs&*-í:'aç**F-M^''{. ^VMta*MK^"^^tn^E^^I bbm
¦
í"
hoje Partido Socialista Brasileiro. lembrássemos que o autor da "Es- testo ao ministro Goebbels, passo
a
Aceitei o convite porque me agra- trela Solitária" não é candidato, que contribuiu para aumentar
dava o programa do partido, com Bandeira retruca: "Mas íoi da vez atenção e a vigilância que lhe foram dispensadas.
tanta felicidade compendiado
no passada!"
No ano seguinte, em 1938, sua
lema "socialismo e liberdade", quer
oposição subiu ao auge. Quando
dizer, um programa de reforma soFA.SCISTA E COMUNISTA
o pastor Niemocller, o intrépido
ciai (socialismo dos meios de produção) dentro dos processos deno
ônibus, bravamente dispu- chefe da Igreja de Confissão, após
Já
exprimiu tão tado sob a chuva, o poeta nos diz ler sido absolvido pelo Tribunal,
mocrátícos: como
bem o emin-mte chefe João Man- que tem sido chamado de fascis- foi internado num campo, Wiechert,
"Socialização
gabeira:
gradativa ta pelos comunistas e de comunis- que pessoalmente não o conhecia,
não silenciou. Protestou publicaaté a transferência ao domínio so- U pelos fascistas. "Ainda há
pou— o único protesto
todos
ciai
de
os
bens
de
co
li
uma
espinafração
passíveis
que se
em mim mente
aWR^BB*B^^IJBPjBM*W
-tàfT***?**
feSSySiçSI1?^ ¦ -\; r.'.< ty&r&Ê
"
*¦
:
¦
*
*•>
ouviu
'f^^ís^^^O
naquela
riquezas,
•
mantida a proprie- publicada na revista do meu excriar
¦" sMlw
Alemanha humilhaPbtv-''»:
MmwÊ——t—
da e como quc transformada num
dade privada nos iimjtes da possi- amigo Álvaro Moreira".
,, —-_]^^^&^^^F-.^mMÊSsúw hilidade da utilização pessoal sem
ttãs&zEr
< VÊS* ->•*.¦•-.¦¦¦'<-¦¦ ¦ ¦ "~-'$M
Se o mur.do liver que ser salvo, vaslo campo de concentração.
¦irrjuizo do interesse coletivo".
Desta *>cz os nazistas passaram
dizia um escritor francês, será salà ação.
Manuel Bandeira acrescenta que vo pelos poetas. Mas não
Prenderam
o audaparece
cioso e levaram-no a Buchcnwald
o convite foi feito por Osório Bor- muito provável
os
qupoetas
posf"*5SS^St4> Z&&&WB2? àmmWmmW ^t^^^^S^^ : -W^^^S^^^MMmm^Ê ba, em nome do diretório do
par- sam salvar o Rio de Janeiro, onde ("faial''), aquela pequena floresta
lido, e que o aceitou porque lhe o prosaísmo da demagogia
lançou de majestosas árvores a 6 quiloalegaram que o seu nome já era as garras sujas.
(Conclui na 6.» página)

BANDEIRA

CANDIDATO

O Cartaz — Como Entrou
Para o Partido
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dimentonasceu a cresceu em for*
¦'.;•'.'.'..¦. •.--¦¦'¦
os ma luperlativa.
JRENE.
Isso nio impede, ante* requer,
primeiros estudos de pintura em
alguns pormenoret sejam obje*
aeu'país. Mas. freqüentou cursos que
to,de consideração atenta, poi* que
. em Paris e viajou; através das gran*
tem ele* nio haveria terreno para
ides cidade* .européias, demorando*
qualquer prognóstico plausível. Um
Itália.
se sobretudo .na
desses pormenoret,' que mereceria
Vf Na capital francesa freqüentou
¦er amplamente estudado fora dot
principalmente o curso de André
da
quadro* dò presente eitudo, I o'exa*
: Iihote> em Montparnane. Como. eu
organização da trabalho, cujo
lhe tivesse falado da inteligência a
me. critico é esboçado is páginas
da àcuidade das observações desse
186 e seguintes. Outro i o que se
mestre da Escola de Paris, a pin*
relaciona à observação sobre a di*
tora acentuou:
ferença essencial que existiria en*
; —^Lhote é realmente um .pro1"
tre os caminhos de ferro da Euro*
fessor admirável. Obriga os slue os do Brasil ou, em geral,
nos a estudar com a. maior aten- pa
do continente americano. Diferen*
ção os quadros dos mestres anti- ••a
que consistiria em terem- sido
gos, em sessões demoradas de có*
traçados, aqueles, sobre redes de
pia, no Museu do Louvre, dizendo*
"antes de conhecer viação preexistentes, «o passo que
lhes sempre:
estes careceriam da fase intermedia*
-modismos,
é necessário apren*
es
rie: estaria nisso,' segundo o autor,
;. er com os antigos". .
• uma das causas decisivas da situaA lição devs ser repetida por
'com
que lutam nos*
todos os professores dignos'desse ção prediria
sas estradas de ferro.
nome. Só ficarão como artistas, de
Sobra este ponto eú ousaria
fato representativos de sua' época
os modernos que, pela solidez de observar que a diferença não. me
tão essencial como se pode*
¦'. sua obra .
pietórica, estejam na ai* parece
ria
supor
ao primeiro relance. Na
tura de figurar ao lado dos mes.
América
do
Norte, conforme já sa*
tres antigo*.
lientou um historiador — J. F.
—x —'
— as vias férreas encontra*
SALÃO NACIONAL DE BELAS Turner
' ram
quase sem exceção aquela
ARTES
'..
'
"fase
As sendas dos
preparatória".
. Acham-se.abertas na Secretaria
tinham conbúfalos,.
dizia
ss
ele,
Belas
Arde
Museu
Nacional
do
tes, diariamente, até 30 do corren* vertido em trilhas de índios, estas
tt, das 12 1|2 ài 16 1|2 horas, as em picadas de comerciantes; as
inscrições para o Salão Nacional últimas alargaram-se para se transcaminhos reiunos,
de Belas Artes do corrente;'ano. formarem nos
A, entrega será até o dia 30 do depois nas' vias carroçáveis e por
fim nas estradas de ferro. E seria
corrente inclusive.
"Hors-Concours"
multo
diferente a situação entre
a én*
Pára os
trega será até o dia 4 de outubro nós? Em São Paulo, ao menos, po*
de'*se dizer que as vias férreas até
inclusive.
Pede-se aos artistas que reme* fins do. século passado acompanha*
tam seus trabalhos nas datas acima ram com pouca diferença o traça*
mencionadas a fim de evitar os do da viação colonial e hão raro
precolonial; o caminho do mar, o.
atropelos de última hora. ,.
dò Kio de Janeiro, o roteiro do
Anhanguera na direção de Goiás,
¦ V
...
.
o
do Viamão ou dos tropeiros... E
Apontamento»...
quando deixaram esses traçados ji
(Conclusão)
familiares, para investirem, neste
Kock, grande crime-literário numa século, sobre os "sertões, desconhequadra de exacerbados melindres *cidos e habitados pelo índios", não
religiosos e escrupulosos de moral, se pode dizer que do ponto de
na qual se liam esses livros cana- vista econômico sua temeridade te*
lhas às escondidas.
nha sido constantemente mal com*
, Í^URTI aflições lendo as Aven- pensada. Em maia de um caso esse
turas de Cavalheiro de Fau- desbravamento veio a tornar-se pa*
blas, edição proibida,, que encon* ra a empresa uma fonte de recupe*
trei no fundo da gaveta de um co* ração e uma garantia — até quan*
lega,
devorada a furto nas horas do? —de maior estabilidade eco*
'.' '¦
nômica.
em que ele estava na academia.

(Conclusões da 4.* e 5.* páginas)

(Conclusão)
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Essa leitura- me matava' a insaciável fome do extraordinário, do
fantástico, do comovente: .eu che*
gava a sonhar com as personagens
e passei torturantes noites de medo
depois de tragar de um golpe O
Castelo de Crasville de A. de Radcliff.
As minhas faculdades se iam
desenvolvendo desordenadamente)
adubadas, por essa farta leitura,
que me comovia .mas não me dava
incentivo para produzir, para acentuar as minhas tendências literárias.
Durantes ai férias de 1868, caiu*
me nas mãos a História Universal
de César Cantu e a introdução do
romance A Gaivota de Gorizalez; e,
ha falta de livros novos, li de uma
assentada os dezenove volumes; es*
sa obra monumental produziu em
mim uma impressão muito funda.
No início do meu curso acade*
mico influia sobre a mocidade a
obra de Alvares de Azevedo: todos escreviam versos byronianos e
contos nos moldes da Noite na Taverna.
TVTAS tentativas que então aventurei predominava o ssntimento trágico, fantástico, porque nin*
guém suportaria trabalho literário
que cheirasse ao verossímil: a eficiência dos poetas e dos prosado*
res sc aquilatava pelas lilpcrboles,
pelo irreal. A arte se librava em
regiões nebulosas; seria prostituilá, macular-lhe as águas brancas
no pueril dos falo?, nos singelos
modelos da vida e da natureza.
Nada valia um artista que não fosse ao tom de Castro Alves ou de
Alvares de Azevedo.
Naquela époco, em que Camilo
Castelo Branco era considerado um
escritor obsceno, eu não ousei publica): as minhas produções. Mais
tarde, procurando acolhida em jornais de Belém e do Rio, iniciei
os artigos políticos, os folhetins,
os contos e a crônica.
E então surgiu a composição de
Luzia Homem, espelhando o resultado das observações que se operavam insensivelmente no meu espírito, com os erros, os desvios e
os grandes deíeitos das criações de
um impulso irreprimível, que seria porventura melhor explorado
em mãos mais hábeis.
Atraves
das suas
traduzi
páginas
drama, num
o
realismo
que
se ressente dos impulsos do meu
temperamento, e retratei paisagem
que foi teatro da minha saudosa
niociii:'!c no meu grande amor pela
natureza cearense.
11-11-1906
— x—
Esses apontamento não chegaram
'
* ser concluídos pslo autor,.' ~

O caso da Noroeste é sem dúvida
bem distinto. Transpostas as bar*
ranças do rio Paraná, ela vai en*
contrar terras que só se tornarão
eficazmente produtivas
sobre a
base de um trabalho preliminar,
metódico e bem orientado. Ao em*
penho de mostrar a necessidade
imediata dessas medidas é dedica*
da uma grande parte do livro do
sr. Fernando de Azevedo; esse o
seu melhor mérito. Finda a lei*
tura, pode-se perguntar, contudo, se

e Artes

amsnhl, empreendido esse traba.
lho a verificados os prognósticos
otimistas do autor de Um Trem cotre para . Oeste, nio seri preciso
retomá-loi a dessa vei na região
por ora ainda lucrativa que fica
aquém do rio Paraná. Mas isto/
como diria Rudyard Kipling, ji 4
outra história..
Para a remessa de livrou
Rua Haddock Lobo, 1625
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Contas Belgas
(Conclusão)
navio todo
bares. Um pequeno
branco, todo embandeirado, uniu*
se a terra por sua passarela. No
meio dela, sós* um homem e uma
mulher", ura moço e uma moça, o
"moço" e a "moça", abraçam-se
tio estreita, tio definitivamente
que, do lado de cá do tempo, ss*
bendo o que o destino lhes reser*
vava,, se umedecem nossos olhos.
Apoiados ria borda do barco ou em
correta fila no cais, os funciona?
rios que trouxeram i princesa a
os que esperam i sua futura so*
berana, s* assombram um pouco
comovidos,' dessa infração do protocolo. E também das conveniên*
cias...
Olhai! Leopoldo está só. E\ des*j
de esse momento, o rei dos belgas.
"dos belgas").
(Não da Bélgica,
semana
antes,
17 de feverei.Uma
rode 1934, Alberto I morreu'num
acidente praticando seu esporte favorito: o alpinismo. Seu filho jura
"observar
a constituição e as leis
do povo belga e defender a integridade do território". Como tudo
o mais, isso é sujeito a Interpre*
taçõés e, chegado o caso, Leopoldo,
ao contrário de Alberto, opinou
(como Petain, hoje degradado *
preso, mas também como esse ma*
ravilhòso "Príncipe Idiota" de Dostoiewsky) que,, cedendo, se salvariam mais vidas, mais cidades, mais
campos e mais indústrias de sua
pátria do que resistindo ao in*
vasor. Qualé a verdade? — co*
mo perguntou sem resposta. Pila*
tos. Detrás do rei o trono, vazio,
mostra o lema de sua pátria:' "A
União faz a força". A União. As
vezes, quando se dispõe da força
pode-se prescindir da união. Nem
seus mais
fervorosos partidários
podem negar que aquele Leopoldo
converteu-se num exemplo de contradição. Contradição não só entre
católicos e socialistas, mas também
entre válões a flamengos, entre resistentes * combatentes da pas*
sada guerra. A boa vontade,-a boa
fé, não são suficientes is vezes em
situações de. extrema gravidade.
Não só é preciso saber falar; é
preciso tambem saber calar as palavras irremediáveis que ' ficam
atrás,* que se enraizara e crescera
e se levantam como testemunhas
irrecusáveis quando menos as que*
remos ouvir. Aqui está o erro, se*

nio a falta, do rei a dos políticos
belgas,.'. :
IMTAS, voltemos a nossas estam*
j>as: Falsaremos rapidamente,
todas essas folhas em que os jo*
vens. a recentes soberanos, os bra*
çospçra o alto, os sorrisos acolhe*
dores, ei olhos brilhantes, comun*
ajam plenamente com seu povo. Sio
motivos triviais: cerimônias da côr*
te, proezas esportivas, regolijos po*
pulares, .obras de beneficência. Um
ano a melo de reinado.
Outra ves Leopoldo só. Só e
abatido. O braço na tipois, o rôs*
to vendado,'acompanha o enterro
de sua Jovem esposa,, morta num
acidente de automóvel, lá nas mon*
tenhas da Suiça. Pobre Leopoldo!
Sua. vida (a primeira parte de sua
vida,, corrigimos nós que já sabe*
mos) terminou o seu povo;: todo
seu povo então, chora pelos seus
olhos. E' durante o verão de 1935.
Não há fotografias interessantes
durante os três anos seguintes. Só
Leopoldo. e. Leopoldo só, cumprin*
do, mecânica e penosamente, seus
Mais que
deveres de soberano.
nunca, é um;símbolo, pois une i
sua condição a majestade, que, o
povo: imagina e exige eterna,: de
sua desgraça. '.:,]>'\'!'
Mas, as fadas, (as boas e/w mis
sussurrado sobre
fadas), haviam
seu berço "serás reiteradamente
"
amado".
¦« ',
inaugura
em
1938: Leopoldo
Nieuport uma estátua de seu pai.
Em volta dos reis se comprime a
multidão e o rei vivo, e tão jovem ainda, distingue entre ela uns
olhos excepcionalmente brilhantes,
uma cutis de jambo, uns cabelos
azulados de tão negros; que ema*
nam tal Vitalidade,-uma sedução
tão irresistível que o soberano per.
gunta ao governador da província o
nome da possuidora de tais encantos. E' precisamente sua filha Li*
lians Baels. Muitos lhe, chamam
"Crevette". Talvez
porque sua bi*
savó vendia peixe* descalça, em
Ostende; talvez porque seu pai, o
governador, é o principal acionis*
ta de uma das mais fortes com*
panhias pesqueiras da Bélgica.
"Crevette" é
certamente maravi*
lhosa. Socialmente ou esportiva*
mente, uma verdadeira Wça. Jo*
"golf* sobretudo. Na
gando
pri*
meira. partida qué joga com o' seu
soberano, que não é, no entanto,
um principiante (tantas vezes ha*
via praticado com a pobre Astrid)
lhe ganlyi com Jormiflgj^jKWÍSs
gem e, ao mesmo tempo que, com
ura golpe seco, .exato, introduz a
bola no "hóle" distante, o coração*
zinho de "Crevette" cai no vazio
do coração do príncipe. E aí fica.
O fotógrafo que gravou essa cena
hão sabia o que se estava gestando
para todo o povo belga.
1939-1940. Primeiras fotografias
da aeguncla das grandes guerras
modernas a que estamos tendo a

desgraça de assistir. Leopoldo, o
nio
campeão- do apaziguamento,
consegue livrar .a Bélgica da invasão e da ocupação. Agora se ouve
muito que foi ela quem, à frente
de seu exército, fez possível a re*
tinida da Dunquerqu*. O fato 4
que capitulou a nio quis sair! da,
Bélgica ocupada, apesar da veemênek com .que Churchill a Reynaud
o chamavam, do outro lado da es*
trelto. Nio queria, disse, separarsé ds seus súditos; entre esses estava "Crevette". .0 parlamento bti*
ga, reunido em Limoges, o desautorizou e o depôs. A moção deixa
patente a impossibilidade de: rei*
nar dé Leopoldo III. Mas- Leopol*
do continua sendo um símbolo para d seu povo. Segregado em seu
castelo de Laeken, onde se consi*
.dera prisioneiro dos alemães, iso*
lado,' conserva o prestígio de sua
tristeza a de sua desgraça. '
1MTAS, numa manhã de dezembro
de 1941, em todos os púlpitos da Bélgica uma pastoral do
Cardeal •Van Roy, arcebispo de
Malinas, notifica ao povo que o rei
Leopoldo ae' casou: com' Mary Li*
liane Baels, desde esse momento
princesa dè Rethy, e que renun*
ciou,' antes do .casamento, á todos
oi seus direitos ao trono. E' então
que o divórcio eumo rei e seus
súditos se fac absoluto. A beleza
e encanto da jovem esposa não os
comove. O rei ousa ser feliz enquanto seu/^ovo sofre, sob a ocupa*
çáo, ns resistência, nos campos de
batalha do Congo. O rei ofendeu
a memória de seu pai, submeteudo-se ao invasor, visitando-o duas
vezes na própria Alemanha e fez
ocupar o', lugar vazio de uma. rainha sempre ..recordada; "O herói"
"a fada" se
é
elevam do passado
condenar
também a Leopol*
para
do. Mas Leopoldo é feliz porque
têm a "Crevette".
1950 -«Agora não; não a tem;
está só outra vez rodeado dos fi*
lhos. de Astrid. Rodeado também
da hostilidade de grande parte de
seu povo. Frente a palavras irremediáveis ditas e ouvidas, cheias
de força ainda. Pois aotanátema
do 40, Leopoldo respondeu, 4 anos
depois,' que "quantos haviam con*
denado a conduta do exército bel*
ga e de seu chefe nunca mais po*
deriam exercer autoridade na Bél*
gica libertada", hoje dividida.
Qué fotografias virão no futuro,
num futuro próximo, juntar-se is
.que folheamos, juntos, acojmpanhan*
do a história de um príncipe que,
como os de contos de fadas, po*
derla chamar-se/^ Bem — Ama*
do".

'

Inlmsgihádà," iialvaram a honra da sacio. Vai ficar
com as suas Memórias, a alguns
doa aeu* romance* e da* suas pos*
vrald" (floresta dos mortos) Ernit sisi, provas pertinentes de que ele,
Wiechert deu-nos uma narrativa do que soube agüentar Buchenwald,
/Wrimár. Vai fi*
que vira e vivera nesse lugar, li* nunca esquecera
belo qu* impreiiiona não pela car como demqnstraçio, de que o
de Goethe ainda nio desviolência da linguagem ou pelo gri* Carvalho'¦'':¦
.:¦''.'
secou.;
to da indignação e sim'.pela fina
profundo huma*
psicologia, pelo
nismo < pela visão e expressão poi*
,
As Dores do...
ticas. Aquelas belas árvores que
. (Conclusão)
constituíram, o esplêndido faial fo*
ram abatidas, unia após outra; com- gelras, alguma coisa ficava em nós
exceção d*. alguma*, das mais lin* qua nio. mais nos deixava ser in*
das, entra as quais um carvalho teiramente felizes ria, nossa terra.
"Carvalho de Pode interpretar-se de muito disecular, chamado
Goethe", porquanto se disse que lá ferentes maneiras esta sensibilida*
o poeta costumava se sentar. Ainda da< aparentemente paradoxal. E'
que poupada, essa árvore dessecou legítimo dizer-se, mesmo, que, algo
também. Foi como se «(espirito masoquista, o cantor do Sá preci*
de Weiraar não pudesse agüentar a sou de sofrer para cantar. E já
que as suas dores reais não. eram
profanação do solo.sagrado.
.pungentes, filho-família ¦ usufruindo
í~| poeta sobreviveu e foi solto. ¦s benesses de uma larga mesada
'
Ameaçaram-lhe o extermínio
paterna,: pelo menos enquanto os
físico se falasse: ou escreves*
fundos do Brasil, terra onde o vétyo
se mais' 'unia
contra
palavra
Nobre .fizera' fortuna, se não ^tun*
o
regime.' Ele
continuou a
daram de todo, o fato de em si
criar, permanecendo um centro
próprio poder provocar, com toda
secreto
da resistência,
obriga*
a distinção e elegância, dores reais
do, por ', vezes, a enterrar, no seu
nio de todo isentas de uma certa
jardim, os perigosos manuscritos.
yòluptuosidade, como eram as suas:
Após a derrota do regime, sur*
dores de exilado voluntário, el-Io
'imã
giu ele, na sua nobreza e lntata
das
que se deixava, levar pelo
reputação, como uma figura repre*
viagens, para assim dispor, a seu
sentativa na discussão pública dos
talante, da mesma inspiração de
problemas dá nova Alemanha. Esta
carecia para realizar-se como
que
-discussão ele a levou ao
palco.
.' poeta — seu supremo ideal.
Na sua peça "Okây" tentou expoi
a mim, todavia, outra
dramaticamente os problemas ds
QUANTO
coisa determina em Antônio
desnazificação, "comédia seria",
como ele a denominava.e em que, Nobre o desassossêgo geográfico
o consome até ò último minuto
pela primeira vez, as questões da que
de
vida.
Essencialmente .feAlemanha ocupada apareceram no
minlno
na
sua
sensibilidade, An
teatro. A peça' foi representada
na Alemanha e na Suiça. No Rio tonio Nobre era de todo isento de
de Janeiro, o conhecido palco de espirito metafísico. A sua imagilíngua alemã "Teatro Independen- nação era a imaginação concreta,
te de Artistas Europeus" preparou das mulheres, que não sabem nem
também uma representação no podem conceber o que não vêem,
sentem ou palpam. Ç, assim, el*lo
Teatro Serrador, que, infelizmen*
que, realmente inquieto, realmen
te, não se realizou.
te desassossegado, realmente inaNa própria Alemanha, a intran*
daptado ao mundo, saudoso de um*
sigência com que o poeta, fiel à
Pátria que não sabe onde fica, se
"inteira,
combaatitude da sua vida
encontra a corporlzar na "água, do
tia os restos do espírito nazista e
Botaréu" a na "cova de Antero?
nacionalista, reclamando não uma
tudo quanto a sua alma pode de*
democratização exterior e sim umasejar, uma vez que "todo o Pisverdadeira renovação, despertouneta é zero" e que só "tédio» té*
lhe ferozes hostilidades. Houve de*
dio, tédio V nada mais" lhe foi
monstrações e ameaças contra ele-,
dado encontrar nas .suas viagens
T? aconteceu o que parece incrí- "em cruz.ptlo Planeta".
vel. O mesmo homem que,
Arauto do nacionalismo literádurante o funesto, regime, rejeitara rio, assim o consideram as nos
o pensamento de se exilar, prefe- sas. histórias da. literatura,.. Antorindo continuar a luta* no ar enve- ..nio Nobre foi-o .apenas
por clr*.
nenado pela praga: parda, esse mes* cunstâncias fortuitas,
Não fazia
mo^h,^nei9,..agqrg,Tapós^a^ .derrota parte- do seu ideário — aliás, o
do regime, preferiu deixar'a pa- ideário de Antônio' Nobre èrs todo
tria a respirar o veneno com que instintivo —
qqalquer yeléidàda
no vai ondas do velho nazismo em- nacionalista de ordem
política oú
pestavam o clima.
literária. O nacionalismo de An

/ queda mòid

Hè
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Foi para a Suiça e lá, no exílio
que voluntariamente escolhera, aca<
ba de falecer. Faleceu. Mas não desa parecerá. Vai ficar na literatura
(Conclusão)
metros de Wcimar que tantas vezes c na história como poeta e lulafora o rumo de passeios de Goethe dor. Vai ficar como um daqueles
"toten- alemães
e dos seus amigos. No seu
que, em meio de uma

Poeta e...

froií-ié a fixar ém pequenoi dados
visuais e concretos a aspiração in.
sondável da sua alma. Porque não
encontrava rejposta à sua inquig.
ilação — Antwoio Nobre partia, f,
sua vida, que táo breve foi, f0|
uma constante partida. Mas o seu
perene desassojsêgo, a sua angu*.
tjosa necessidade de deslocajão
nlo eram, no fim de contas, se,
nio uma forma de concretizar a
sua saudade, um meio de lixar a

sua nostalgia —- saudade e nostal
gia não propriamente da Pátria
portuguesa, da Pátria terrena, d*
estava exilado
que .em verdade
mas. da Pátria celeste, de que, in
conscientemente, se sabia longe,
CIM, muito Sofreu quando chegou
.a Paris. Ah, se estivesse cm
;Portugall suspirava, Náo há terra como a nossa! Mas ia iicando,
ficou sempre, foi sempre andando
à roda do Planeta,' sem jamais
sossegar na.sua querida Pátria
portuguesa. E* que assim a sua
inquietação» a sua saudade, a sus
nostalgia, o seu desassossêgo, a sua
angústia eram
menos inquieto",
menos- saudosos, menos nostálgi.
cos, menos desassossegados, menos
angustlósos. Quando, inquietos, sa.
bemos'as causas da nossa inquietação, ou quando, saudosos, sabemos as razões da nossa saudade —
a angústia é menor, é menor a nostalgia. Mas que 6 afinal a angustia senão isto mesmo, este sofri.
mento sem causa, esta ânsia sem
objeto,1 esta saudade sem fim, esta
nostalgia de' qualquer coisa, da
qualquer Pátria qué^ se não saha
'
onde fica?
.
Descobriu-se Antônio Nobre pa>
triota, descobriu-se
nacionalista,
porqUe, desprovido de sentimen.
to metafísico, concretizou em qual.
quer coisa de terreno o que lhe
náo era dado explicar em termo:
abstratos. Embora a sua Pátria,
em verdade» não fosso deste mun.
do, « a sua única amante, a tua
única a fiel amante, fosse a Mor*
te, essa Morte que adivinhava, ain*
da antes da ela se lhe apresentar
sob: a, forma da doença, pois a
Morte, para um poeta como Antonio Nobre, saudoso ds uma Pátria cuja localização desconhece,
em vez de Morte é Vida — todos
os grandes poetas professam, quer
consciente quer inconscientemente
a religião do eterno retorno, a pa*
lingenesia do neo-platonismo
—
longe de Portugal, em Portugal se
fixavam os seus anseios: a sua
nostalgia
consubstanciava-se na
saudade da terra portuguesa.

Triste, Antônio Nobre fol-o des.de * ,hora em que¦ nasceu, real.
mente, dispensando perfeitamente
que a tísica o' visitasse para so^frer dessa inadaptação à, vida que
o levou a cantor os "Males. de
tonio Nobre, como, aliás, o do pró- Anto" com um
pessimismo entre
prio Fernando Pessoa, tijiha outra ingênuo e^domplàcente. Uma vez
origem, mais fundas raizes. Des. que a doença se declarou — e
provido de espírito metafísico —. declarou-se uns três anos depois
coisa que não acontecia ao autoi do aparecimento do Só —
quase
da Mensagem, espírito metafísico não mais escreveu versos. Eram
por excelência — Nobre encon- a depressão e o sofrimento físicos
tão grandes que lhe faltassem for*
ças para pegar na pena? Não. £
os versos que depois escreveu —
alguns dos que figuram im*Desmais vitimas, so nos ocorre co- pedidas, livro, póstumo — se são
mo Idéia o exemplo americano tristes, o certo é que o néo são
de uma comissão especial com talvez tanto como os do próprio
amplos poderes pára realmente Só. Assim como,
para concretizar
investigar e recomendar medias suas dolorosas ansiedades, Andas preventivas.
Cabe ao Ministério da Aero- tonio Nobre precisava de estar era
náutica a última palavra. Para condições de sentir saudades —•
êle estão voltados os olhos do só lon^e de Portugal sabia amar
povo brasileiro, que ji coirçpre- Portugal — também para sofrer deendeu um axioma simples mas
veras Antônio Nobre precisava de
terrível: que, em aviação, o dessofrer antes imaginariamente. Oi
cuido mata.
"Males
de Anto" talvez náo tivessem sido possíveis se Antônio No"Arte Culinária Brasi- bra.náo
houvesse escrito um (6
leira" Com Um Apên- verso antes de se lhe declarar «
dice da Divisão Técnica doença que o matou.
Nio estudou Guilherme de CasDo SAPS
ticas este aspecto da personalidadn
Revista pela autora • com de Antônio Nobre. Limitou-se «
517 páginas, acaba de aparecer tilho com lentes agudamente ara quarta edição de "Arte Culinária Brasileira", da senhora verificar o fato. Mas a verdade é
Cacilda T. Seabra, inspetora que o seu Antônio Nobre i muito.
dos cursos de culinária da Sú- mais uma biografia
propriamente
cietê Anonyme du Gaz.
Conforme se lê na introdução, dita do que um estudo crítico.
o livro em apreço trata de ma- Como. biografia, objetivamente, a
neira ampla, e em linguagem
clara, de questões- relacionadas mercê da reunião de dados epistoao lar doméstico, ensinando co- lares a confidenciais que nos remo condimentar a cozinhar os velam Antônio Nobre no mais Inalimentos mediante receitas aelecionadas e indicaçOes de muita timo da sua existência, pôde Guiutilidade. Nesta quarta edição' lherme de Castilho colocar ao si*
de ."Arte Culinária Brasileira", cance 'da
critica uma série de fafigura um oportuno' c bem feito
"Apêndice" da Divisão Técnica torw que muito contribuirão padó SAPS, Instituição que, no ra compreender mais intimam!"'1que concerne a alimentação, não te não
só o caso do cantor cio So,
pode ser posta à margem sempre que se tiver de examinar como o fenômeno lírico portng'.u'=:
e debater o assunto com segu- essa condição do
poeta das Desrança e acerto, de acordo com
os mais modernos preceitos da pedidas, que é a condição is
ciência da nutrição.
maior parte dos poetas de Portu*
No longo estudo que desenvol- gol, condição mercê da qual, s
ve a respeito da importância
os
da alimentação, o SAPS expli- mingua de espírito metafísico,
ca que "parecerá talvez ''um nossos poetas traduzem o senti*
pouco absurdo levarmos nossa mento fundamental de lodo o vercolaboração a um livro de redadeiro lirismo — a saudade de

A V I A Ç Ã CU ~ i M AIS IA CID E N TES

A AVIAÇÃO ji saiu do que
¦"• se
pode chamar período
viver hoje
aventureiro, para
numa. .era rigorosamente cientifica. Esta é a tese que em essência temos procurada» sistematicamente apresentar.. Temos
tentado. demonstrar que deve
haver inteira segurança no vôo;
temos defendido com justiça o
padrão dé eficiência das linhas
aéreas nacionais; temos dado o
devido crédito à Divisão de
Proteção ao Vôo do Ministério
da Aeronáutica... Contudo não
pretendemos torcer os fatos
nem tapar o sol com á peneira.
Os fatos .ai estão implacáveis,
com sua argumentação positiva
e cruel; .dia a dia mais acidentes, mais desastres de proporções catastróficas.

Como se explfca Isto? Será
que estavam erradas nossas
afirmativas anteriores?
Será
que a aviação não tem base cientiíica, ou que os pilotos nacionais deixam a desejar, * ou
que a manutenção é deficiente?
Ou será que a Proteção ao Vôo
não merece confiança? Tornouse difícil e pouco recomendável
dar resposta inequívoca, principalmente agora que a própria
seqüência macabra de tragédias
exige completa revisão de todos
os pontos e sugere a necessidafle urgente de medidas corretivas. A prióri porém não nos
sentimos tentados a alterar os
conceitos que temos emitido.
Com efeito: não se observa causa básica comum a todos os ací-
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dentes — em geral cada um decorreu de circunstâncias particulares, fortuitas ou culposas,
maiores relações de interdependênciã.
A conclusão lógica é,
portanto, que não há falhas, de
conjunto em tal qu qual setor,
mas que provavelmente tem havido erros nos detalhes de èxecução e fiscalização.

s\ CERTO é que, de um jeito
^ou de outro, está demais.
Já não cabe otimismo no caso:
é preciso
enfrentar enérgicamenta a realidade, por mais desagrada vel que seja.
Não se
trata de situação inédita no
mundo, e é licito que sigamos
o exemplo de paises mais avançados. Há cerca de três ou quatro anos os próprios Estados
Unidos passaram.por crise semelhante: numerosos desastres
consecutivos sem causa aparente xazoivel. A solução foi designar uma comissão técnica especlal, com plenos poderes para Investigar e recomendar provldências. E com isto acabouse o azar.

MÉDICOS

RIO
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No. Brasil vârloa órgãos do
Ministério da Aeronáutica dividem entre si ás responsabilidades da fiscalização. A Diretoria de Aeronáutica Civil controla todas as operações, aéreas
comerciais e de turismo, valen.do-se da Diretoria do Material
para fiscalizar as .condições de
segurança dós. aviões, a da DI-

Perdigão
retoria de Saúde para obrigar
a que os pilotos e tripulantes
sejam mantidos em boa xorma
fisica. A Diretoria de Engenharia é de Rotas Aéreas cooperam
no controle e , na manutenção
dos campos de pouso. A Divisão de Proteção ao Vôo — com
tendência a transformar-se em
Diretoria autônoma a perder o
cunho militar — engloba todos
os serviços dos <}uals o vôo dependa diretamente, incluindo
meteorologia, facilldades-rádlo,
controle de tráfego aéreo, etc.
O Serviço 'subordinado
de Investigação de
Acidentes,
ao EM
da FAB, apura as causas dos
desastres ocorridos e Indica a
medicina preventiva para o futuro. Para sermos exatos acreditamos ver apenas duas lacunas de vulto neste edifício
administrativo: uma, a falta de
um serviço de salvamento eficaz e amplament a ramificado, o
qual já está aliás em vias de organização; outra,.a pouca divul-

gação que têm tido as cònclusoes resultantes da investigação
dós acidentes, e o caráter mais
ou menos reservado de tais conclusões. No mais, a organização
é razoável e está capacitada para satisfazer à finalidade, sem
que com isto pretendamos dispensá-la de continuar evoluiudo a progredindo.
CUA ação orientadora e fisca^ lizadora não se exerce contra os interesses das companhias
de aviação e dos aéro-clubes,
mas, ao contrário, lhes propordona grandes vantagens e cncontra sempre ampla colaboração, permitindo normalmente
um padrão elevado de segurança. Contudo, a situação que a
aeronáutica brasileira atravessa
nos dias de hoje já nâo é normal — não pode ser normal haver tantos acidentes. E os casos peculiares exigem medidas
especiais. Estamos atravessando uma onda de azar — vá lál
— mas são necessárias providincias urgentes a adequadas
para Impedir qua o azar íaça
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ADVOGADOS
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Slfllls, elneer, «eximas, varlui, dl*
eirn dai pernas, virrugai, «pinhal,,
furuneuloi,
mlcomi
(frieirai) —
Ritoi X — Dr. AGOSTINHO DA
CUNHA — Oipl.
Inttituto Man.
gulnhoi — Diariamente dai 1S ti
19 horai — Rua Aucmblíia, 73 —
TEL.: 32-3265

TUBERCULOSE
E RAIOS X
OR. C. CARVALHO LEITE — Tircai, quintal • iibadoi — 2 ài S hor» — DR. PAULO M. TAVARES
— ngundai, quarta e isxtai —
Telefone: 42-7209 — MÉDICOS DO
SANATÓRIO AZEVEDO LIMA —
Com.: Senador Dtntai, n.» 40, 4.*
andar — 2 ls 5 horai

DR.

HATTOíO,60.*'

Lül» F.
Sim, há quem seja fatalista a
veja em certos acidentes ape
nas o azar. E' uma solução cô¦moda e quase romântica, mas
não satisfaz. Precisa-se ter em
mente que o próprio azar pode
ser controlado. Se uma pessoa
não joga roleta, nunca vai ter
azar na roleta... E isto é ainda mais verdadeiro em aviação:
se tudo fôr planejado, e executado com o.mínimo de riscos, o
azar morrerá de fome. O grande problema • porém determlnar o mínimo de risco compativel com cada caso e, sobretudo,
exercer com eficiência a ilscalizaçBo necessária,

EMYGDIO
SIMÕES

F.

e

DR. MARIO PACHECO

HEMORROIDAS

MEDICO PARTÉIRO — Residencial Tratamento um dor • sim opimodernos
por .. processos
Tel.: 38-3124 — Consultório:
Rua nçlo
Jos* dos Reis, S25 — Tel: 29-1304
DR. OLIVEIRA
— Segundai, Quartas • Sextas-feiras RUA
VISCONDE
RIO
BRANCO
dn 10 li 12 horas "— Terçai • N.« 47 — 1.» and. — TEL.: 42*5509
Hora popular du 11 li 11 horas
quintal, dai 15 ts 1S horas • sábado
dai 10 ti 13 horas
DR. ELIAS MUSSA

DOENÇAS NERVOSAS

CURY

DR. NEVES MANTA — Rua Senador Dantas, 40 — De 15 ls 11 horas

MtDICO — Consultório: Av. Rio
Branco n • 12S, 2.* andar, Sala 202
— Terças,
Quintas • Sabadoi —
dai 9 li 12 horai

DR. AMÉRICO
CAPARICA

CLÍNICA RADIOLÓGICA
DR. WALDD1 MOREIRA

Clinica Medico-Cirúrgica — CON* CONSULTÓRIO: — Praça Baltazar
SULTORIO: Rua Visconde do Rio Silveira, 21 • 23 — RESIDÊNCIA:
Branco, 31, TEL.: 42-2056 -^ Diária- — Traves» Coronel Braga, 130 —
mente das 16 ls 19 horas — RESI* TEL.: 2721, Vargem — Terezopolla
DENCIA: Rua Washington Luis, n.*
103, 2.» — TEL.: 32-1875

DENTISTAS

DR. NEWTON MOTTA

DR. MAURÍCIO

FRANCISCO CAMPOS
ADVOGADOS — Rua Arauio Porto
Alegre, 70,. salas 318/310, Tel: 42-9110

SERASTIÃO FRANÇA
DOS ANJOS e
J. GUILHERME DE
ARAGÃO

Beira
ADVOGADOS —
Avenida
Mar n.o 406, 11.* andar — Sala 1.105
—
TEL.I 32-6002

TIMBAUBA DA SILVA
ADVOGADO — Criminal, civil, pilegislação trabalhista —'j
rlciai •
Diariamente das 12 li 14 horas,
TEL.: 23-3269

ADVOCACIA
TRABALHISTA
NAPOLEAO FONYAT — Rua Santa
Luzia, 732 — Salas 713/718

MEDICO — Do Hospital do Servidor
AMÉRICO BRASILÍCO e
MÉDICO
da Prefeitura
— CLINICA
NASLAUSKY
GEC. A. DE BULHÕES
RA4^ VIAS URINARIAS — Cl- DOENÇAS DE SENHORAS — OPE- DENTISTA — Largo da Carioca, 6,
RURQIA — Cons.: R. General Cal- RAÇÕES — PARTOS — Consultório: (Ed. Carioca), 3.» andar. Sala 311 ADVOGADOS — (Causas, cíveis •
dwitl, 110 — Tel.: 12-S41S — Riit. Av. Rio Branco, 125, Sala 515 — TEL.: 22*4711 — 2 «i • 4.»s — D* criminais) — Av. Presidente Vargas,
dencii: Av.
N.
Fatlmi, 4t, TEL.:
—
S.
42-64U
II horas — S.*i Fsírss — Dl 43S, 6.° andsr, Sala S03, Tel.: 23-0932
Consultas
dtl 14 às *i—,
AptrUminto, 5.} m Tsl.l 12-341}
l lt u beru —.
._ — 11 li 12,4 beru -—.
(—- Rllldlncill Til.! Í3-C573
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ceitas culinárias, focalizando a
importância da alimentação, já
que todos nós, instintivamente,
sentimos
esta importância".
Prosseguindo, esclarece: "Entre
nós, porém, sucede que ainda
nao compreendemos
bem a
grande diferença que existe entre "comer" e "alimentar-se",
base sobre a qual repousam todos os alicerces do grande edificio da Nutrição. E é isto o
que, de inicio, nos propomos,
em linguagem acessível aos leitores e com figuração popular,
em substituição às experiências
l de ordem puramente técnica"-.

uma Pátria remota, paraíso perdido de todos quantos se sentem
inadaptados na Terra — s«b a3
formas mais paradoxalmente ie.«encontradas. E é as?im qus's
nos depara Antônio Xohrc autor
do "livro mais triflc que há cm
Portugal", antes, muito anlc? 1u9
a vida, o mundo, a existência lhe
tivessem ditado razões verdadeiras
verdadeiras causas Dará uma tal
tristeza.
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ferido
comentarmos • ma que procuramos esclarecer
^ -V ... valor daestudo,
;¦produção Industriai! neste, trabalho, pode-se concluir O Programa da Ilha Do
Indústria... /yi brasileira encontrada—118. W-' que o desenvolvimento indus- Homem Para o Festival
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(Conclusões da 8.* Página)

IMPO RTA CAO
CATEGORIA8

1938

1946

1947

1948

I
I

1949

I
Animais vivos
Matérias primas
Gêneros
Alimen' tícios
Manufaturas ..

2.353
6
283

2.610

2.642

irA Economia ..... v
(Conclusão)

economias no? serviços administraüvos que executam.,
Esse aspecto do problema, entretanto, parece não ter sido
levado na devida consideração
pelos constituintes de 1946,-pois
se assim não acontecesse
não
seriam tomadas apenas- soluçOes lmodiatistas, como o foram, mas também, paralelamente a essa?, seriam fixadas
outras medidas de alcance mais
longo capazes'de proporcionar
um desenvolvimento em bases
firmes do conjunto da economia
nacional.
O
argumento
comumente
apresentado em favor das medidas consagradas em nossa
Carta Magna é o de que a
União, através dos tributos que
cobra, exaure as fontes de rendas dos governos locais. Em
trabalho próximo, pretendemos
examinar esse aspecto da quêstão, a fim de aferirmos até que
ponto tal argumento é valido.

Até Quando ?
(Conclusão)

correu de Interesses que transcendem às mofinas prerrogativas das nações subdesehvolvldas. As dificuldades com que
estas se deparavam, ao se verem arrastadas pelos acontecimentos que os grandes conduzlam, criaram as novas condições vigorantes, econômicas e
psicológicas: não é possível
prescindir das pequenas conqulstas já feitas, com o fim de
assegurar um minimo de suprimento interno das utilidades
indispensáveis,
como não
é
possivel esquecer quanto custaram essas conquistas. A lição
íoi demasiado amarga e é muito recente para nos conduzirmos, agora, como se não a tivessemos recebido.
UERIA UM CONTRA-SENSO
•^
pretender que as relações
comerciais brasileiro,britânicas
apresentem,
hoje, a mesma
composição e o mesmo ritmo
de intensidade de que se revestiam no pré-guerra. Continuaremos, por certo, a fomecer matérias primas e gêneros
alimentícios e a adquirir combustiveis e manufaturas, tal como antes e por muito tempo
ainda, sem dúvida; mas, reivindicamos o direito de pieitear o fornecimento de alguns
gêneros alimentícios e matérias
primas elaborados, em grau
minimo que seja, e O de recusar o recebimento das manufaturas que, hoje, podemos produzir no nosso pais, ou que julgamos momentaneamente presclndiveis, diante da necessldade mais urgente de adquirir
no exterior bens de capital ou
de consumo mais úteis.
TJOIS EXEMPLOS concretos
bastarão para demonstrar
como es..as reivindicações brasiloiras são legitimas, em face
das novas condições criadas peIa guerra cm que o Brasil e a
Grã-Bretanha foram aliados.
No decorrer do conflito, a indústria
madeireira
nacional
aparelhou-se para suprir parte
do consumo -britânico de contraplacados, que não podiam
ser adquiridos nos antigos fornecedores bálticos; na_la mais
natural, portanto, do que o governo britânico, que exerce o
monopólio das importações de
madeiras, autorizar a compra,
no Brasil, de parte dos seus
suprimentos externos dessa materia prima elaborada, ao invês de adquiri-los totalmente
de outros produtores, que talvez venham a se tornar novamente inacessíveis, no caso de
deflagrar o terceiro conflito
mundial.
Da mesma forma, o Brasil foi
compelido pela guerra a criar
a sua indústria de enxadas, sob
pena de reduzir ainda mais a
produção agrícola que usa esse
instrumento rotineiro de trabalho, e não deve, logicamente,
retomar a importação maciça
de enxadas estrangeiras, que
não lhe foram fornecidas nas
quantidades necessárias durante o conflito mundial. Por que
enfraquecer ou mesmo matar
a industria nacional de enxadas. quando as perspectivas
mundiais se apresentam tão
S4>mbrias? E. mesmo que assim
não fosse, parece justo que um
psis de economia agraria retardada, como o Brasil, pretenda
pelo menos fabricar os seus instrumentos de trabalho.
A intransigência britânica na
aceitação de reivindicações mlninas, como essa da reservar-

ver a marcha do Intercâmbio
iugoslavo-brasileiro nos quatro
. últimos anos e em 1938,
em
•confronto com os valores il' xados no. entendimento comerciai ora comen .ado. -

r.

3.078

.3.357 I

—

5.967

3.085

I

TOTAL

(Conclusão)

mos o mercado interno' para as
enxadas de produção nacional,
. i què traduz uma atitude, dlflcil de compreender.^ Tais sejam os termos em què a qúestão seja posta pelos negociadores" do novo acordo comercial,
melhor -será, talvez, deixar .què
o intercâmbio- -brasileiro ..britanico continue a processar-se como o vem sendo.^desde 31 dè
março, isto é, examinando-se
cuidadosamente cada operação
de compra ou de venda que se
apresente. Afinal de contas,
não há motivos para" desistirmos sempre de , sustentar os
nossos pontos de vista, por mais
razoáveis que sejam, somente
para chegar a soluções do agrado dos outros paises.
A TE' QUANDO, será o caso
*5~ de perguntamos/ teria ,o
Brasil de ceder na defesa de
seus interesses, diante da intransigência daqueles com quem
tem de negociar?

Comércio de.....
(Conclusão)
são representados por esses
produtos.
Os grandes importadores —
Grã-Bretanha, Países Baixos,
França, Dinamarca, Bélgica,
Hungria — foram supridos conforme já. descrito, ao se examinarem as exportações. Cumpre assinalar, entretanto, que
somente dois paises europeus
importaram em 1948 mais. de
um milhão de metros" cúbicos de
pinho serrado: a Grã-Bretanha,
com 4,1 milhões, e os Países
Baixos, com 1,3. E, como os
produtores e consumidores do
extremo Leste da Ásia realizam pequeno intercâmbio dessa madeira, a posição dos paises do Hemisfério Sul passa a
destacar-se, logo após os até
aqui enumerados.
A 881M, o Brasil figura em
*£?•
quinto lugar entre os exportadores, com 943 mil metros cúbicos em 1948, depois do
Canadá, da Suécia, da Finlândia e dos EE. UU..; e a República Argentina em .quarto,
entre os importadores, com 900
.mil metros cúbicos, depois dos
EE. UU., da . Grã-Bretanha e
dos Paises Baixos. As vendas
de pinho serrado do Brasil aos
paises do Prata •— República
Argentina e, Uruguai — supridos, aliás, em pequena parte,
pelo Chile, contituem a maior
corrente de comercio internacional de madeiras em todo o
Hemisfério Sul. Além dos dois
países citados, receberam ainda
essa madeira do Brasil a Australia e a União Sul-Africana,
em volume pouco menor do que
o embarcado para o Hemisfério norte — EE.UU., Grâ-Bretahha, etc..
A Republica Argentina, cora
900 mil metros cúbicos, o Uruguai, com 91, a União Sul-Africana, com 535 e a Austrália,
cora 371, são os maiores mercados importadores de pinho serrado no Hemisfério sul. O suprimento dos dois primeiras
faz-se em alta percentagem do
Brasil e do Chile; o dos dois
últimos processa-se do Canadá
e da Escandinávia, contribuindo o Brasil com pequena percontagem. A Nova Zelândia supre, também, a Austrália de
parte do produto que ela consome.
Poucos outros paises (Itália,
Rumania), alem dos enumerados, mereceriam exame especial
da sua posição como Importadores ou exportadores de pinho
serrado. O comércio dessa madelra processa-se, portanto, em
elevada percentagem, entre nações que atingiram alto grau
de desenvolvimento econômico,
influindo essa circunstancia na
cotação do produto que. necessariamente, deve permitir a
manutenção do padrão de vida já alcançado pelas populações dedicadas à sua produção.
Povos como os escandinavos e o
canadense estão, sem duvida,
nparelhados não só para produzir a mercadoria pelos custos
mais baixos possíveis, mas tambem para defender os seus preços de forma eficiente, em salvaguarda dos respectivos interesses econômicos. Daí, o relativo êxito dos fornecedores do

• lhões 722 milhões de cruzeiros, triai. em nosso pais processoumuitos considerado
exagepor
rádp, ponto dè vista com que
não compartilhamos.
! - Dó quadro: anunciado, què a
C.E.P.A.L. elaborou, da for-

se até agora de forma segura,
Da Grã-Bretanha
como que a denunciar, xpela
magnitude dó ritmode aumenLONDRES,
<BNS) — , A
to, um fenômeno incontrolável Ilha do Homem no Mar de Ir-,
landa, de, 51 Kms. de comprl-'
de vontade nacional..
mente, por 19. de largura,"distando 3 dias de viagem-por mar
do Porto de. Liverpool, apre'
indicada
sentará; uma série., dè festejos
Indicado I índices ds emprego na
A.'.._NO
durante o Festival^da Grã-Brevalor
da I. Indústria segundo o.
produção
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a concessão da ilha a Sir John
padrão de vida as- /r>__.«_,i.._.~
j
»¦
_.__»-. .
rencia dos produtores da África econômica semelhante, por par- cendente. O
das
2.»
e
3.»
fundador da Casa de
Paginas)
Stanley,
pais que possui
(Conclusões
Derby, a defesa da ilha
Equatorial Francesa,. do^Congo te dos países independentes. O florestas de coniíeras tem ai
por
6.°) Desinfeção com soda ou Charlotte de Ia Tremoille, conBelga ou de Serra Leoa e da comércio de toros de pinho unia fonte de riqueza
ft
que se
finalmente,
e,
Derby,
de
dessa
soluções cresiladas de tõdás as
Nigéria inglesas, onde o sala- restringe-se a-tipos especiais, torna cada vez mais
da renda da Ilha do Tepreciosa.
instalações, depois de lavagem a volta Inglês
souro
para O" Tynwald,
-com água e sabão;
MUNDIAL DE PINHO SERRADO E APLAINADO
em 1865.
(Conclusão)
COMÉRCIO
7.°)
Não
deixar aves novas no
'".i,«__.
anteriores de fertilidade, pode- aviário sem antes mandar exá- _A terceira série de represenprincipais países exportadores, cie 1945 a 1948
se começar outro ou o mesmo minar suas fezes,
em Douglas; ver-em laborató- tações será
;, (VOLUME EM 1.000 m3} VALOR EM US$1.000.000) se-ão as visitas da Rainha Viplano de rotação de culturas já rios;
-.
....,
—-_--.—;
tória e do Príncipe Alberto; do
terminado. ,,
8.°) Somente soltar as aves no Rei George V e da Rainha MaOutras vezes o poüsio pode
de criação depois de dois ryr e do Rei George VI e da
194S
1946
I
1.947.
1948/
Vi
ser aproveitado com uma adu- parque
Rainha Elizabeth. O clímax semeses de idade;
baç^o verde. Esta é feita pela
9.6. Manter estes parque em rá a tradicional sessão de abertura de Tynwald. no dia da Inplantação de feijão de porco, boas condições de higiene.
PAISES
dependência da Ilha do Homem
ValorI.'
I Vol.
Valor
Vol. I Valor
Vol.
para ser enterrado e adubar asVol. | Valor
O
moderno
sistema de cria- (5 de julho). As comemorações
I
sim a terra.
:.!¦ 1
I
|.
ção em coníinamento, qüe con- se realizarão nas duas últimas
A
rotação,
o
e
adubaC*»a.d_á
pouslo
4.789 I
95,0 4.885
122,1 6.145
200,4. 5.470 1 182 8
siste em criar os animais duran- semanas de junho e na. primeira
58,8 1.993
ção verde aproveitam melhor te toda
51,2 1.696
740 2.600
103 0
!»*£*,;
?•?*?.
a vida, em galinheiros de julho.
27,2
1.677
o
terreno,
aumentam,
ou
34,4
2.078
650 2.283
pelo suspensos, de
808
SteífeíS*';
1.403
modo que as aves
27,0
1.527
47,1
2.764
1018
1.208
menos, não reduzem as colhei52,5
SS-aSP
BRASIL
.......... 893
398
16,6 750
nunca desçam ao chão, deve ser
32,7 793
38
943
42
2
tas,
conservam
fertilidade
a
em
.138
Trizônia alemã ... —
... 1.128
... 741
preferido nas zonas muito iníes- Noyo Aperfeiçoamento
164
benefício do lavrador.
- — ¦
Tchecosloyáquia .. —
5,9 583
23,6 ;.. I
tadas com a coccidiose ou
r
-4- 56
Áustria....' .-;' 2,9 165
"mai triste dos
"487
j_0,9
'.8,2 473
__ ...,
Iugoslávia
—
pintos".. n0 Sistema De Trans245
'"
México
..'.. - 134 ... .286
11.2 256
11,3 .

do dólar estadunidense respec- j procedentes de um -terceiro
tivamente em Belgrado e no pais, compradas por uma das
Rio de Janeiro.
partes contratantes,.-:.'nia outra,
(Conclusão)'
. A hipótese da reexportação TiSo tjpáérSó ser pâgàs pórv vià
'
r.etário entre o cruzeiroVe' o está prevista no. art'. 18, quê da conta já'referida. : '
dinar será o mesmo do curso determina que as mercadorias
No quadro -baixo poderemos
COMÉRCIO DO BRASIL COM Àv IUGOSLÁVIA :
(Em wl.000 cruzeiros)

O Intercâmbio. ..t

;'•;

comentados pequem por exçésso; ao' contrário, i de se admlvtirçque eles estejam aquém da
realidade. ,
.
' Com'0-é'do
conhecimento, dos
nossos leitores,; a revista ."Estudo_.Epqn0tn.cos" do Departamento Econômico da Çonfederação Nacional da Indústria.
' publicou, no seu n. 1, um estaido exaustivo sobre à estimati.va do valor da produção In-'
dustrial.brasileira, sem dúvida
o trabalho' desse gênero mais
"Completo
até.hoje feito no Brasil, Of, que nós fará v-ltar. ao
assunto para, bas-ados no re-

.:...í

rp^iSestSo^^ Matas,; Campos; e Fazendas
Adubação...-
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n — Principais países importadores, dè 1945 a 1948
(Volume em 1.000,ma;

'

P A 1 8 E S,

¦'

1

Vol. '
-

3.798
g£fi-?TrTetanha •••• 2.355
EE.UU.....
Países Baixos
Rep. Argentina ..
335
Enmça
112.
Dinamarca
475
União Sul-Africana
204
58
gélBic?
Hungria
46
Austrália
«alia
Egito

valor em us$, 1.000.ooo)

1946 .:

Valor * Vol.
I

.Valor

. ... 1 . .

.

1947
Vol.

194.8

Valor Vol.

j Valor

|

130,0 3.542
132,1 5.584 265,2 4.131
50,7 2.656
67,8 2.600 77,9 4 267
485
14,9 943 39,6 1.310
... 590
. ... 720 ...- 900
3,3 708
j 12,5 801 22,4 700
11,2 582
17,8 496 20.2 674
.. 5,6 588
18,3 550 ... 535
... 247
... 441 21,9 488
1,3
263
...
382
235
... 347 ... 371
56
... 248 ... 339
... 138.,
8,0 342 22,5 233

199 6
1491.
16 7
2BB
22,4
.
[

9,4
14,9
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collgidos do "Anuário estatístico dos produtos florestais", da F.A.O., anos
a 1947,
,^°,TAn_í
?r,^0S Corrigidos
de
1948 eA 1949
os referentes ao Brasil de 1945 e 1946;
os referentes, à Rep. Argentina, de todo o período, e à União Sul-Africana, de 1947 calculados
As cifras
referentes ao valor das importações do Egito, em 1947 e 1948, compreendem e 1948. das
outras
parte
madeiras adquiridas pelo pais no exterior.
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Pintos Doentes

ir.
Calendário

(Conclusão)
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é dificil e todas as drogas aconselhadas têm seus inconvenientes.. O mais prático é manter
úmá rigorosa vigilância a fim
dè evitar o aparecimento da doença ria criação. As medidas
capazes de alcançar, ôsse objetivo resumem-se nas seguintes:
1,°) A criação dos pintos até
a idade de 2 meses em gaiolas
teladas, não deixando, em hipótese alguma, que eles desçam
ao chão e ai se contaminem com
os parasitos deixados pelos animais adultos portadores e disseminadores da doença;
2.°) Uso de bebedouros higiênicos,
Independentes dos das
aves adultas;
3.°) Comedouros rlgorosamente isolados a íim de impedir
contaminações;
4.°) Limpeza* diária das gaioIas e do galinheiro, com remoCão de. todos "bs detritos e fezes,
que devem ser, de preferência,
queimados;
5.°) Sacrifício de todo animal
suspeito dá doença;

S

(Conclusão)

Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul.
LAVOURA — Tratos culturals nos plantios de trigo, aveia,
centeio, cevada e plantas forragelras. Planta-se milho, feijão,
cana de açúcar, mandioca, arroz,
amendoim,' café, linho, canhamo, alpiste, sorgo e café. Próssegue a colheita da erva-mate
e café. Transplantam-se eucalipto, cedro, abeto e araucária.
HORTICULTURA — Tomate,
pimentão, salsa, alface, chicórea, couve, nabo, rabanete, batata doce, batatinha, melancia,
abóbora, aspargos, quiabo, beterraba e pepino.
FRUTICULTURA - Enxertia
de árvores frutíferas. Viveiro
de cltrus. Enxertia.
Poda.
Plantam-se estacas de oliveira.
Sulfatagem da pereira. Pulverlzação e enxofração da videira.
Pulverização das espécies cltricas após a florada. Tratamento
da gomose.

y
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INDÚSTRIA

MOBILIÁRIA

A transmissão é do tipo de
atrito, consistindo, em principio, em um numero de esferas
de aço de alta dureza girando
sem escorregamento sobre quatro superfícies cõnicas de aco
de alta tempera. As bolas são
colocadas entre as superfícies
sob pressão inicial. As caracteristjcas-de colamento das baIas são determinadas por meio
da fixação de suas superfícies
em relação uma da outra, obtendo-se vários tipos de rolamentos por meio da seleção de
superfícies diferentes. Visto serem as esferas de fabricaçãc. padrãp dos rolamentos esféricos,
são construídas até limites muito precisos, e, sendo produzidas
em série, apresentam a excepcional vantagem de serem extremamente baratas.

Rua Hipólito Soares, 158 —
Tel. 3-0269 — Caixa Postal 9.212
SAO PAULO
VENDAS — SADIMk
S. A. Dlst Móveis Escritório —
Av. Graça Aranha, 19-A (Lojai
•— Telefone: 32-6389 .
RIO DE JANEIRO

H.'
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Instalações modernas para escritórios e estabelecimentos bancários

OS

MÓVEIS

TECNICAMENTE

PERFEITOS

VENDAS — SEMISec. Especializada Móveis Escri
tório — Av. São João, 2.115 —
Telefone: 51-9627
SAO. PAULO

VENDAS — EPE
Equipamentos para Escritóm
— Rua" 7 de Abril. 286 —
Telefone: 6-4678
SAO PAULO

ft»T£s| 41-7389.
Eserttirto'

TRAVESSEIRO
VENTILADO

EXPOSIÇÃO

Rua
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Seu Inventor é J. J. Gerritsen, engenheiro-chefe dos Tilt- .
man Langley Laboratories de
Surrey. Esses laboratórios são
devotados exclusivamente aos ¦
trabalhos de pesquisa e não produzem comercialmente qualquer de suas criações.

"dá"
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E VENDAS>

Quitanda, -23

Avenida Copacabana,

YANKEE
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O novo tipo de transmissão
deverá ter ampla campo de
aplicações. Será, por exemplo,
bem apropriado para os aviões,
maquinas-fèrramenta (especialmente íuradeiras) e para automoveis de turbina de gás, posto
que quanto maior for a velocidade tanto menor será o desvio 1
torcional.

j
DE MOLAS DE AÇO VXKT1UU.0
FABRICA. ^
«AHAO DE MESQUITA. 153 \\

— (B. N. S.)
LONDRES,
— FoA apresentado prr engenheiros pesquisadores britam-'
cos um novo sistema de transmissão mecânica que, segundo
afirmam os técnicos, apresenta
um numero de vantagens so-'
bre os sistemas até aqui COnhecidos.
O novo sistema, que é conhecido coma "erritsen", ê conforme se declara, capaz de um
numero infinitamente grande
de câmbios de velocidade, desde as relações, de um por um
até as mais elevadas reduções,
com capacidade para operar em
Apresenta
altas velocidades.
ainda a grande vantagem do
controlar automaticamente as
velocidades de saída dentro de
limites de mais ou menos um
por cento. Enquanto, apresenta um principio inteiramente
novo de acionamento para um
numero infinitamente grande
de mudanças de velocidade, e
caixa de engrenagens elimina
as dificuldades do controle das
velocidades, i. e., falta de sen-,sibilidade, desengrenos e tentativas.
O controle das velo-,
cidades é afetado diretamente
pelos componentes do grupo
acionador. sendo a própria for- ¦
ça centrifuga deste o que governa as velocidades.
A disposição das engrenagens
tornam possiveis as reduções
até 2.000 para um, ideal para
os pequenos instrumentos, indicadores, contadores e dispqsitivos de controle de precisão. O
mecanismo gira sobre rolamentos esféricos de precisão padrão.
v

TABRICA!'

^¦>^|

missão Mecânica

A.- Te). 42-8875

1010 A. Íe..^í-92Q6

C a . e t e,. 86 tel.

25-2 Í.5

A*. Ataulfo de Paiva, 620. A. Ttl.

27-1535
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TRABALHO publicado rio
• pM«uplemento anterior trata»',<
mo» do problema do d»*envolvimento
econômico-flnanceiro
dos Município» do interior, de
um modo geral. Em síntese,
chegamos is seguintes conclu"ln,: sõesr o desenvolvimento do
terlor do Brasil e a revitalizaçSo da economia municipal terâo que ser obtidos através da
aplicação de capitais públicos,
uma vez que' os capitais privado» convergem para o» grandes
centro»,
onde
obter
podem
maiores taxas de rendimento;
e a «tomização das receita» públlcas, como conseqüência dos
' n a
estabelecidos
principies
a
ConstituiçSo Federal,, terá,
longo prazo, efeitos pouco apreciáveis ou mesmo negativos, e,
a curto prazo, contribuirá1 para
a manutenção e a criação de
municípios artificiais,'.. que só
subsistirão em virtude dos^aúxilios recebidos da União,; que
são insuficientes para possibilitarem um montante, mesmo
que mínimo, de investimentos
por parte dos. governos locais.
No presente trabalho ábordaremos -o problema, sob um
outro aspecto; ainda,
porém,
em caráter geral, sem nos dètermos demasiado em certos detalhes do assunto, coisa qua
realizaremos em trabalhos próxlmos.
^npODA AÇÃO, quando raclò¦*• nai, é realizada com objetiaivl^Tit o
vos bem delineados. Assim, a

1_—(MILHÕES DE METROS COBICOS)
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t\ COMÉRCIO EXTERIOR de
^madeiras adquiriu importancia considerável, no Brasil,
principalmente a partir de 1948,
e, dentre as madeiras nacionais
exportadas, o pinho destaca-se
de tal forma que. se afigura de
interesse para os estudiosos dos
problemas do país o exame da
situação atual do intercâmbio
mundial desse produto. •
. Elo bilhão de toneladas de
produtos'florestais obtidos por
todas as nações, em 1948, somente uma pequena parte foi
objeto do comércio internaciónai. As exportações de madeiras somaram, não obstante, ..
2.763 milhões de dólares estadunidenses, ou cerca de 5 por
cento do valor total das exportaçõès mundiais,
de todos os
produtos. Naquela soma estão
compreendidas as madeiras serradas, as madeiras para pasta
e a pasta de madeira, os produtos. derivados da pasta, outros produtos da madeira para
usos
industriais
es(toros,
coras para minas, dormente»,
etc),
postes, contraplacados,
lenha e mais alguns outros produtos, como caixaria, materiais
de construção. A madeira simplesmente serrada ou aplainada figura em ierceiro lugar,
nesses itens, com 23 por cento
do valor total, e é geralmente
estudada em dois grandes gru. pos: as madeiras de coniferas ou
de reslnosas, os chamado» "piphos"; e as outras madeiras, da
espécies íolhosas, que compreendem as conhecidas no Brasil
- «ob a denominação de "madeiras de lei" ou "de qualidade".
Pretendemos examinar,
aqui,
sumariamente, o comercio' lnternacional das madeiras
do
.primeiro grupo.
'•'
COMÉRCIO realiza-se.
pSSE
- principalmente,. no
.Hemisferio norte em três grandes
áreas. produtoras-consumidoras:
o Norte, da América setentrionai, o Norte da Europa e o extremo Leste da.Asia. No Hemistério, sul, somente
numa
área \ esse comércio tem importâncià'; considerável — O
Sul
da América ' meridional,
conquanto a União Sul-Africana e. a Austrália importem volumes vultosos de coniferas serradas. O comercio entre os paises industrializados do Hemisferio norte sobrepuja, entretanto. em altissima escala, como é
fácil de compreender,-as trocas
realizadas na outra metade do
mundo.
E' o Canadá o maior fomecedor mundial de pinho serrado, com 5,4 milhões de metros
cúbicok exportados em
1948,
do quais 3,5 milhões para os
Estado» Unido» da América, 1,4
para a Europa (1.3 para a
Grã-Bretanha), 218 mil para a
União Sul-Africana e 136 para
a Austrália. A exportação de
produto» florestais' contribui,
aliás, com 31 por cento para o
conjunto das vendas externas
canadenses.
Os EE. UU. são, ao mesmo
'grandes
importadores,
tempo,
adquirindo 35 das vendas ca.' nadenses, e grandes exportado. res, ocupando o quarto lugar
entre-estes, com 1,2 milhões de
dos
metros cúbicos, em 1948,
quais 264 mil para a Europa
(213 para a Grã-Bretanha), 444
para a America Latina (176 mil
para Porto Rico, 60 para a Republica Argentina), 154 para a
União Sul-Africana e 93 para
a Austrália. Quanto às importações, os EE. UU. ocuparam
no mundo,
o primeiro lugar,
com 4.3 milhões de metros cúbicoi, em 1948; mas essa posição
cabe tradicionalmente à GrãBretanha que, em 1947, importou 5,6 milhões. Além do Canada. já citado, foram suprido-res dos EE. UU., -em
1948, o
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ECONOMIA & FINANÇAS

COMÉRCIOMUNDIAL;
ífej I—-DE^PINHO"SERRADO?
DE 1945 A 1948
i

':

Posição Do .,
Brasil
México, j com 337 mil metros
cúbicos, o Brasil, com 31 mil,
e outros paises com menores
volumes.
TV*
" A EUROPA estão o segundo
e
o terceiro
supridores
mundiais de pinho serrado —
a Suécia e a Finlândia — bem
como o. segundo e o terceiro
compradores, em 1948 — a
Grã-Bretanha e os Países Baixos.
A Suécia exportou nesse ano
2,6 milhões de metros cúbicos,
sendo para a Europa 2,16 milhões (998 mil para a Grã-Bretanha, 420 para os Paises Baixos, 217 para a Dinamarca, 196
para a Bélgica), para a União
Sul-Africana 147 mil e para a
Austrália 102 mil. Os produtos
florestais, em geral, contribuem
com 51 por cento para o valor total das exportações suecas.
A Finlândia constitui, porém,
o exemplo típico de que uma
economia de base florestal não
é incompatível com um alto nl-

vel de vida: as suas exportações de-origem florestal representaram 96 pior cento do valor total dos embarques para o
exterior, em 1948. Nessas ex"pinho 'serrado
íiportações, o
gurou com 2,3 milhões de metros cúbicos, vendidos principalmente para a própria Eur.opa (1,7 milhões, dos quais 761
mil para a Grã-Bretanha, 449
para a U.R.S.S., 276 para a
Dinamarca, 247 para os Países
Baixos, mas também ajgum volume para outros continentes,
(102
principalmente a África
mil para o Egito). Os EE. UU.
nâo adquiriram pinho serrado
da Finlândia, nem da Suécia,
em 1947 e em 1948.
Conta
o consumo mundial
com vários outros supridores
europeus de menor destaque,
como a Tchecoslovaquia
(583
mil metros cúbicos exportados
em 1947), a Iugoslávia (47? mil,
em 1948), a Áustria (487 mil,
nesse ano), a França, a Polonia. Para a Áustria, as exportações de produto» florestais é
à sua economia,
fundamental
de vez que 25 por cento do valor das suas vendas externas
(Conclui na 7.* página)

InsüMciênçw
;ü| À: Campanha Municipalista,
Uma dai maiores fonterde
previsto dos resultados a atingíí precede sempre a ativida- desperdício». é a dimensão , d*
de humana. A forma de atin- nossos municípios. Toda unidaentretanto, de - econômica, quer se ja. 6 hoglr: tais objetivos,
rieiirsempre é facilmente vis!- mem, qu. r seja uma grande, irir
vèi,"quèr
se trate de um fenô-' dústria ou úm serviço btirobrá-^
"simples;
como a qbten- tico, possui uma difcensão ótimeno
ção de determinada- utilidade, ma, isto é, uma situação . em
cujos processos
de produção que há perfeita proporcional!vêm constantemente evoluindo, dade entre todos os fatores da'
quer' se trate de f atqs compiér produção' utilizados, produzinxo», como por exemplo o de- do um máximo
de utilidade
«envolvimento . econômico' de. com um* minimo/de custo. -No:.
uma riação ou mesmo do mun- município, encarado como uma*
do, medido atrayés do aumen- unidade'
econômica,
pode-se
to do padrão de vida das po- aplicar uma série de princípio»
pulações. A escolha,, mesmo já estudado*, t
eritteos problemas* puramente;. . DIMENSÃO da maioria <íe
técnicos de produção, do pro- I\ nossos municípios, segundo
cesso mais econômico, não
é esses
princípios, é- insuficiente.
coisa^ácil de :rèalizar-se; mas. -A
paiavri * dime_*sáo ao.ul • é.usa
quando passamos daí:para pro-. da com"
sentido qUe ycIrrí8
blemas mais gerais, a comple
demos,- de.- dimensãq econômi-,
xidade ajnda é maior. E' co- ca, náo implicando necessáriamum, nesses casos, que a.ação mente a extensão da área
ggpse exerça • cpneomitantemente,
•
gráfica do mun.icipio. ,¦ /
formas,
surgindo
sob diversas
As constituições estaduais, ao
então o perigo dé se perder dè fixarem as condições hecessávlsta>o objetivo inicial, e pas- ri^s
para uma- determinada- ire-'
fim
sar-se a considerar como
ser.erigida em"município,
gião
aquilo que não é mais do que
visaram apenas a estabelecei
um simples níeló.
a
os mínimos indispensáveis,
municipalista
Á "campanha
fim de que a unidade .politique se vem desenvolvendo nos ca
quando,
pudesse subsistir,
um
últimos anos entre nós,
na realidade, deveriam ter fimelo, cuja' finalidade é a obxado condições ótimas, sem patenção do desenvolvimento do
drões rígidos, é claro, pois. capaís como. tim'todo, elevando* da região, mesmo dentro
de
Ò padrão de vida da*põpula'
um só Estado, apresenta caracesoção, econômica, politica
téristicas próprias e bèm deficialmente, é muitas vezes toEsses padrões deveriam
mada como contendo'ura fim nidas.
em cada caso, de
estudados
ser
E'
necessário
em si mesiria.
com
a ''produtividade
acordo
não se perder de vista, porém,
com
o tipo de atiterras,
das
que a economia nacional é una
com - s
vldade
predominante,
de
os
e que.
fatores
produção
-federais,
dás
rendas
posição
de que' dispomos são escassos |
com 8
. e com elevada mobilidade den- estaduais e municipais,
O estrutura social, a divisão da
tro do território nacional.
mais raro dos- fatores é sem . propriedade, etc..'
Os nossos municípios necesdúvida o capital, seguindo-selhe a mão de obra. Essa es- sltam urgentemente de certos
é óbvio, serviços de utilidade pública,
cassez impossibilita,
"se
ataquem todos os pro- capazes, por si sós, de melhoque
blemas básicos ao mesmo tem- rar de muito as condições de
Esses
nosso interior.
po. Decorre daí, já que não se vida do 'requerem
sempre elepode atacar, como já referimos, serviços
ao mesmo vadas inversões e, para serem
todos os caminhos
de-.se cs- economicamente utilizados; nenecessidade
tempo, a
tabelécer uma escala de prio- cessítam de um certo numero
ridadés, tambem para a adoção mínimo de consumidores.. Se,
dos vários meios
que devem como, é o caso da maioria, a pode uni determinado
ser usados .para obter-se um pUlação
mtlniclpio é insuficiente, , tais
fim complexo.
Há, sem sombra de dúvida, os serviços, quando existam, serão
de deficitários,.e os cofres públiproblema da insuficiência
nas prefeituras
de cos terão que cobrir a diferenrecursos
muitos .municípios do interior, ça. Os reduzidos déficits das
mas esse fenômeno é geral, e pequenas-empresas de ilumina'esgotos e saguardadas as proporções, tam- ção pública, de
bém a União luta com insufi- neamento, de transportes urbaciência de' receitas para cobrir nos e interurbanos,.etc, somatodos os gastos que necessita dos. darão certamente quantia
'
pesaO problema funda- vultosa que constituirá
realizar.
mental, nesse campo,
parece dissima carga para a economia
seu nacional. Por força da situação
ser o. do desperdício, no
de tais • servisentido amplo
de atividades antieconômica
serão elevadas,
suas
tarifas
antieconômicas.
ços,

determinando, dado o grand»
número - * de pequenas perdas,
tuna redução apreciável no poder aquisitivo > das populações
outros serviços e para
para
'¦
mercadoria», - no' mercado
interno nacional e, mais aguda-'
mente, nòs mercados locais.
e Referimo-nos ' -a'os
émpréen-í
dimento», de -utilidade publica:
por-sérem oar-inàis^ típicos,- mas
o fenômeno é geral e ocorre,,
'
còm
certa variabilidade
dè
grau, em todos os setores da
atividade'' econômica. Uma das:
causai* desse fenômeno é a in-1
divisibilidade de certos fatores
dc produção, principalmente os
de equipamento. Certos melhoramentos. técnicos só .podem ser
introduzidos quando- a. capacidade de absorção do mercado
ultrapassa um certo grau.
MUNICIPAIS
AS RENDAS
estão sujeitas
. tambem
a
êssés prirfcipios. Em municipios com dimensões ótimas, como, por exemplo, prático e passlvel de estudos aprofundados,
os do Estado do Rio Grande do
Sul, ás prefeituras podem contar com maiores rendas e, portanto, reservar
para despesas
de. consumo uma«.percentagem
menor do -que 100 por cento,
destinando uma parte para investimentos locais. Embora os
¦erviçps a serem executados sejam maiores, esses municípios
podem realizar uma série de
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que, na impossibilidade de ser
efetuado pelas embarcações de
um dos dois paises, o transporte da parcela de carga que lhe
couber poderá ser feito pelas
embarcações do outro país contratante. Observa-se que essas
disposições referentes à navegação hão deverão redundar no
encarecimento dos fretes, nem
retardar o transporte das mercadorias de modo a causar prejuizos a um dos dois paises, e
que os representantes das em-

dois governos examinarão
a
possibilidade de que o intercâmbio comercial entre os dois
paises venha a abranger mercadorias não especificadas - no
entendimento. Os parágrafos 4,
5, 6, 7 e 8 dedicam-se ao problema do transporte marítimo,
observando que as mercadorias
compreendidas no' entendimento
deverão ser transportadas preferentemente em embarcações
de bandeira brasileira ou iuiguais; e
goslava, em partes

iATÉ QUANDO?
.-)

•

Atitude Incompreensível
k DEMORA em se ultimar 6
*• novo entendimento
comerdal que vem sendo negociado
entre o Brasil e a Grã-Bretanha denuncia as dificuldades
com que se defrontam as delegações dos dois países
para
fixação de compromissos reclP*"°cos
Habituados, como estamos, a
presenciar a concessão frequente
de vantagens
comerciais,
sempre
por parte do Brasil,
que temos de estabelecer norma» reguladora» do intercftmbio externo do país, sentimos
dificuldades em compreender o
que se vem passando, desta vez.
Verdade é que, a partir
de
1948, começou a esboçar-se uma
reação salutar
àquela
velha
praxe, de tudo ceder .para conservar o amigo... No ano passado. as negociações com
a
mesma Grã-Bretanha prolongaram-se por'quatro meses, no
meio de dificuldades idênticas
às atuais, e o entendimento resultante *ó vigorou, na prática,
por uns .dois meses, pois logo

sobreveio a desvalorização da
libra esterlina e grande parte
brasileiro-brido intercâmbio
tânico passou a processar-se à
base de operações vinculadas.
é que,
extinto
A realidade
aquele acordo,^em 31 de março
está
tal intercâmbio
último,
sendo desde então conduzido,
pelas autoridades dos dois paises, sem uma diretriz geral pré.
estabelecida, examinando-se ca.
da operação de compra ou de
venda levada a efeito.
Ás autoridades, britânicas detamvem estar estranhando,
bem, essa mudança de atitude
dos órgãos oficiais responsaveis pelo comercio exterior braou
não
sileiro. Não podem
querem compreender que aqui,
como noutros paises latinoamericanos, as condições gerais
do intercâmbio comercial externo são. hoje, algo diferentes
daquelas que vigoravam antes
da II Guerra Mundial, cuja deflagração, convém anotar, de(Conclui

na 7.' página)
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INDUSTRIA NACIONAL
rOMO é do conhecimento de
V todos os estudiosos de economia,» as estatísticas industriais em geral, no Brasil, quando existem, são falhas por'hão
serem tomadas nas fontes de
produção, mas, quase sempre,
por meios indiretos..Dessa forma, o.trabalho da Comissão de.
Estudos para a- América Lati•hâ, dá O.N.U., no qualbaseà'comentário,
mos este
refere-se
às dificuldades encontradas na
busca de dados para a confecção do quadro com as várias
séries de medida do desenvolvimento' industrial
no Brasil,
desse
que inserimos .no final
artigo, principalmente os dados relativos às indústrias de
alimentos e têxtil.
Explica ainda, o trabalho da
C.E.P.A.L., a maneira como
foram relacionadas as séries:
combinando-se dados do valor
da produção industrial sujeitos à cobrança do imposto de
consumo, nò período de 1930 a
1936, com os referentes ao volume fislco da produção, no periodo seguinte. As modificações da lei do imposto de consumo foram levadas eni consideração, sendo feita uma reti-

Entendimento Comercial — Algodão Por Cimento

ts'.» -comentário é representa- Em outra part* diz-n que oi

BRASILEIRA

^

(Conclui na 7.1 página)

¦DESSALTA

da em sua maior parte pelo
algodão em rama com 6519 por
cento do total — em dólares
estadunidenses 1.800.000.
As
matérias primas se compõem
da quantidade estipulada para
o produto já citado e mais ....
220.000 dólares para couros vacuns salgados ou curtidos. Para nossos gêneros alimentícios,
representados por apenas dois
produtos, cacau e café, foram
destinados 150.000 e 400.000 dólares, respectivamente. Às manufaturas receberam 3.000 dólares e vários produtos 157..000.
Prevê o entendimento uma
sivel revisão para ser aumen
tada a quota destinada ao ca
fé, com o equivalente acréscimo
na lista de importações brasileiras procedentes da Iugoslávia.
TUSSAS IMPORTAÇÕES (So,
em mais de 50 por cento,
representadas
pelo cimento
"Portland", com 1.400.000
dólares. Na mesma classe das matérias primas' destacam-se ainda o chumbo
em barra,
em
lingotes ou vergalhões, com ..
400.000. • o lúpulo, com ......
350.000 dólares. Completam as
matérias primas 21.000 dólares
de "outras".
As manufaturas
estão contempladas com um total de 430.000 dólares*- assim
distribuidos: carbonato neutro
de sódio. 200.000; sulfato de cobre, 70.000; soda cáustica
110.000; oxido de chumbo
10.000; produtos químicos diversos
(licenciáveis pela Carteira de Exportação e Importação) 40.000 dólares. Completando o total das exportações
iugoslavas para o Brasil,
foram destinados 129.000 dólares
aos "produtos vários".
Do texto do entendimento,
além dos parágrafos habituais
em tratados de comercio, destacamos alguns que passamos a
citar, sem contudo conservar a
íerma original, por Julgarmos
desnecessário
e para
nossa
maior liberdade na exposição.
Assim, no parágrafo 1.°, alínea
d,' faz-se constar que tanto as
exportações brasileiras como as
iugoslavas não são nem restritivas nem limitativas e vigorarâo pelo periodo de um ano.

PRODUÇÃO INDUSTRIAL

* Ritmo Ds
Crescimento
íicáção para eliminar seus possiveis efeitos, no cálculo.
As séries em questão foram
elaboradas deflacionando-se os
preços mediante a aplicação
dos índices do custo de vida no
Distrito Federal
e, também,
através do prolongamento do
índice,do volume físico da produção industrial publicado em
"Conjuntura Econômica".
Se se comparam as séries de
produção da indústria têxtil
com as referentes às demais,
cuja produção seja conhecida,
verifica-se que ela se apresenta praticamente estacionaria,
fato explicável, possivelmente,
porque a fase de seu crescimenjo mais intenso- íoi registrada antes de 1920. E', portanto, possivel que - os índices anteriores a 1936, para as indústrias estudadas no quadro citado, sejam fortemente influènciádos pelas Oscilações ocorridas na indústria têxtil.
REFERIDO
TtfO
QUADRO
¦^ -é
preciso* levar em consi-

BRASIL-IUGOSLÁVIA

O INTERCÂMBIO
principalmente
do entendimento comercial
entre o Brasil e a República
Federativa Popular da Iugoslávia, assinado em 24 ¦ de fevereiro último, o exíguo volume das mercadorias compreendidas no intercâmbio do» dois
paises, pelo periodo de um ano:
5.460.000 dói. res estadunidenses, divididos em partes iguais
nessa moeda para as Importações de um e outro país, respecti vãmente. Mas, se, con vertemos ao câmbio vigente do
dólar- estadunidense com relação-ao cruzeiro, teremos para
as importações brasileiras 51
milhões e 106 mil cruzeiros —
Cr$ 18.72 por um dólar de importação — e 50 milhões e 18
•mil cruzeiros — CrS 18,38
por
um dólar de exportação — para as nossas exportações, o que
vem deixar um pequeno delic!.t em nossa balança comercial
com a Iugoslávia.
Essa quantidade é, entretantOiJ razoável se a comparamos
•com as registradas no intercâmljio brasileiro-iugoslavo dos
ano» anteriores, sendo a maior
em toda a historia desse intercâmbio.
Em 1946 nossas exportações
foram ligeiramente superiores
à estipulada no presente! entendimento — 52 milhões e 500 mil
cruzeiros; mas aquele ano marcou "o começo da recuperação
européia e o momento mais
agudo das suas necessidades
de. alimentos e matérias primas, cuja participação na elTportação brasileira para a lugoslavia constituiu 93 por cento do total. No entanto, o Brasil nada importou daquele pais
em 1945, assim como em 1947.
A balança comercial do intercâmbio entre os dois paises nos
tem sido, aliás, sistemàticamente favorável, aparecendo o ano
de 1949 como a única exceÇão — 7 milhões • 118 mil cruzeiros para as importações e
3 milhões e 85 mil cruzeiros para as exportações. Esse resultado foi devido às nossas pequenas vendas de cacau e café
para a Iugoslávia, enquanto que
as compras de cimento iugoslavo foram elevadas.
A LISTA DE EXPORTAÇÕES
•í*- brasileiras constantes
do
entendimento de que é objeto

ÍNDICES DA

presas de navegação designadas
serão autorizados a manter, periodicamente, entendimentos diretos, no. que concerne à navegação marítima, com o fim de
estabelecerem as bases de execução do entendimento comer—
ciai.A FÍGURA-SE-NOS que o en"¦ tendiménto comercial ceiebrado entre o Brasil e a - lugoslavia só em relação a certos aspectos, que não o do vulto das transações
nem o do
*
valor essencial
das mercadorias intercambiadas, tem. realmente alguma importância para a economia brasileira,
de
um. modo geral. Dessa forma,
sob o ponto de vista de nossa
balança comercial, tão necessi'saldos
favoráveis com
tada de
os diversos paises com os quais
mantemos relações comerciais,
foi-nos o entendimento propício, pois a balança do intercâmbio brasileiro-iugoslavo
apresentou-se, em 1949, grandemente deficitária para , o Brasil.
Por outro lado, as disposições
aprovadas no texto do entendimento sobre o.transporte da
mercadorias em partes iguais
nos barcos dos dois países vêm
demonstrar que a equidade no
transporte em navios brasileireiros das mercadorias
constantes dos tratados do Brasil
com outra nação pode e deve
ser exigida
pelos nossos
negociadores; pois é difícil ennos
tender qual a razão que
torna capazes de conseguir essa
equidade de países cujas relações com o Brasil, tanto politicas como econômicas, são quase exclusivamente
protocolares, enquanto que. com outros
com os quais mantemos- uma
identidade
político-econômica
quase absoluta, não nos é dada,
nos tratados que realizamos, a
possibilidade de uma participação minima dos barcos de bandeira brasileira no transporte
das mercadorias constantes do
intercâmbio. Ou será que devemos pensar ser justamente
por isso?...
Sabemos
que é justamente
por isso; mas sabemos tambem
que algumas razões justificam
em parte essas anomalias. Só
em parte, porém. Além do que

os exemplos, satisfatórios para
nós, do comércio brasileiro com
a Europa Oriental devem chamar a atenção não. só dos responsáveis pela nossa
politica
econômica, como
das principais nações responsáveis pela
politica econômica no mundo
ocidental, pois para essas não
será
interessante
desalentar,
com atitudes flagrantemente injustas, a países cuja identidade
eom seus princípios tem sido
incondicional e altamente compreensiva.
Outro fato pelo qual considéramos de alguma lmportância & entendimento comercial
objeto deste comentário é a posição politica
excepcional
ocupada pela Iugoslávia.
Um
"meio caminho" digno de toda
a atenção para os assuntos econômicos do Brasil, já que temos
o péssimo costume de confundir assuntos econômicos com
assuntos políticos. Atitude absolutamente originai, pois não
na orientação
está inspirada
seguida pelas potências democráticas do mundo ocidental.
ACORDO
O TOS
entre

DE PAGAMENo Brasil e a lugoslavia, tendo, como intermediários o Banco do Brasil S.A.
e o Banco Nacional da R.F.P.
da Iugoslávia, estipula que todos os'pagamentos, relativos às
relações correntes entre os dois
países,, serão efetuados em cruzeiros.. de acordo com a regulamentação de câmbio em vigor. Faz-se exceção apenas, para as transferências de receitas
consulares das Legações do Rio
de Janeiro e Belgrado, que serão realizadas em dólares estadunidenses;
Será aberta uma conta de"Conta
nominada
do Acordo
BrasiWugoslávia",
reciproca mente, com uma quantidade
inicial de manobra no montante de 20.000.000 de cruzeiros ou
seu equivalente em dinares iugoslavos. rendendo jUros de 3
por cento ao ano. Com a terminação do período de vigência fixado para o Acordo,
a
quantia referida será liquidada. sendo imediatamente
renovada por mais um ano. se o
Acordo for prorrogado.
Para a aplicação dos dispositivos do Acordo, o valor mo.Conclui

deração, além dos fatore» já indicados, que os dados do volume fisico dá produção, noj
dpis últimos decênios, apresentam mais intenso ritmo de ciescimento*do»que
em períodos
anteriores, sem dúvida porque
desse grupo de indúsparte
trias, por ser mais recente, expandiú-se em ritmo mais acelerado do que as antigas.
Para a verificação dos dados
e sua maior exatidão, foram
feitas comparações com os dados dos censos industriais de
Í92Ò è 1940 e ainda com o dos
empregados na indústria', realizadò em 1948 pelo Instituto de
Aposentadorias e Pensões dos
Industriarios.
Pelo
pequeno
quadro que publicamos no fim
deste
artigo, podemos ver o
'
resultado dessas comparações:
O índice do quadro abaixo
referente ao valor da produção
em 1940 está deflacionado atraviés do indice do custo da vida no Distrito Federal; os dos
Índices de emprego na indústria em 1920 estão baseados, o
primeiro, nos salários de 10 horás em 1920 e de 8 hora» em
1940, e, o segundo, no salário de
8 horas em 1929, 1940 a 1948.

r\6
"

DADOt relativos ao valor da produção indus-

trial, entre 1920 e 1940, acusam
o crescimento de 8 por cento
em confronto com os Índices
de aumento do volume físico,
no mesmo período, o que pode
ser atribuído à maior amplitude do. segundo censo em compai-ação com p primeiro.
Devem ser observados com
ressalvas, os dados referentes
ao emprego na indústria, pois
as possíveis alterações no horario de trabalho, no periodo de
atividade das empresas e na
sua produtividade, além de outros fatores, podem tornar os
dado» obtidos não comparáveis,
para efeito de medida da prodúção Industrial. Não obstante, vemos que os índices revêIam uma boa média de aproxlmação, pois, .considerando perlodos médios de 10 horas de
trabalho, para 1920, e de 8 horas, para 1940 e 1948, encontramos os Índices 216 e 320, a screm confrontados com ps da
produção industrial, de Í233 e
391.
. Ora, o aumento de produtjvldade motivado pela criaçüo
de industrias de mais elevado
grau de capitalização, como as
de aço, cimento, etc, justifica
a diferença entre os, índices de
emprego e os de produção. Esse aumento de produtividade,
no conjunto, teria sido, entre
1920 e 1940, de 8 por cento e,
entre 1920 e 1948, de 22 por
cento. Entretanto,
é possivel
que tais dados estejam subestimado», por motivo de que a'
cifras apuradas no censo de
1920 foram mais restritas <io
que as do de 1940, sendo menos
amplas do que a realidade as
cifras adotadas para a base do
indice.
SABIDO que das cidades
do Rio de Janeiro e Sáo
Paulo saem três quartas partes
da produção industrial do ra'5'
Sabe-se, também, que o índice
de consumo de energia eletnca, como força matriz, r.«?3S
duas cidades — 1930 : 100
foi, para 1948, de 574, c que
significa um ritmo de cresci'
mento 100 « mais intenso que
o da produção industrial, cs-culada pelo processo de q«
lançou mão a C.E.P.A.L..
elevalioso
consideração desse
to
memo indicativo da marcha
brasil*1'*
industrial
produção
no seu núcleo mais pujante»
basta, aliás, para afastar qu«'
; ora
quer receio de que os dac
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CONSIDERA um pouco fnonotona a existência passada entre a casa ep colégio
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candidata aò título, de Rainha" dós Subúrbios, ;rèprcfdòs;Cantos,:
"Càscadura, assusta-se
quando consultada sobre o''que.riiais ârnbisentando
LIDIA
cionae quais as suas atividades, hor mais. Responde, tomada de. surpresa,
que tudo ainda lhe parece muito indefinido, qué ainda é^demasiado;.cêdo.
Vivo como uma pequena comum, que emprega;três quartos^do seu
tempo estudando, preocupada com as obrigações do colégio, as exigências dos
PT '':^|S ^«^^
B professores, os pequeninos acontecimentos da classe, os deveres^aflições..
Não obstante;'dêsiià, para jüstifiçãr^sei^a-áíria-c}^ um
!
• relatório de^ atividades' "^u)tiplas,;tprrj. árido.; as yihte %: quatro; •horas do dia
isuficientes ate1 páíã.notá^à^passagerri doj.tempo,, quev''r^_rçárn,-ympl^c^veis.
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I m^^^pÃ^l^^i^^^^-0^1 a aiguns bailes, massas .oportunidades sao
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ppubás p haverá^ihd^-prazo para dançar, dé modo' queissoirião mé preocupa.
?,Ç3.òstaria-de.Viajar: .Nissb invejo as aero-mbças,«que \4vem'numa eterna tra* ¦
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mmW^Zí/r T .'¦ « *«K """Ü vessura, pulando de Continente em Continente; sem tomar conhecimento das
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distâpcias, nem*das dificuldades de transporte' e ainda ganham "para isso.
Embora acredite que não entraarriscado, mas altamente compensador.
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rei pára o seu circulo, devo confessar o
pecado dessa inveja.
O sonho de viajar poderá ser satisfeito muito em breve: basta qw
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MUITO poucas festas ela freqüenta, embora goste de dançar e de
passeios. Contudo, gosta , do .seu bairro .simples, tranqüilo, feliz
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UMA das suas distrações ê ouvir os seus artistas radiofônicos predi»
letos. Gosta de diversos, cada um no seu gênero e conforme o momenta
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LÍDIA gosta dos esportes em geral e do
"volIev-baU",
que pratica, em particular
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A MAIOR e melhor parte do seu tempo é de^ cada aos estudos. Nos livros está quase todo o
seu mundo. Cursa o Colégio Piedade, "onde se. tem destacado sempre pela sua inteligência
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Ângelo Mendes
0 PREFEITO da cidade, general
festa
do hipismo
à
de Morais, deu todo o seu apoio
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JAMAIS uma competição hípica foi tão concorrida. Tanto às provas
seleto
cortto às noturnas esteve presente um público entusiasta, numeroso e
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A CHILENA Mâry Serra é os hrasÚeiros capitães Renyldo Ferreira e Aécio Morrot Goelhi; no primeiro
das
domingo do concurso, quando aguardavam o inicio
destacaprovas. O capitão Renyldo foi uma das mais
das figuras da representação brasileira no concurso
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-sr AMAIS o hipismo Viveu
dias de tanta movimentação e
-* ¦ ¦ *"-¦'-•'¦— *s~'*"*••**'* ( "¦St1-* '""—.< ¦¦^•t--t.r.*--—i.-X"''^:T:"-"J^ -¦•¦;"? '*-,,'-;"
¦'UM -.tanta bèléza como nesses em què vém de ^er/disputa:Cf*. do o' Grande 'Concurso. Hípico Internacional.-, Durante
^*uma semana, ora à tarde, pra; à noite, dezenas de cavalei-ros e amazonas, famosos no múndó inteiro, montando cavalos não menos famosos, deleitaram público numeroso e eritusiasta a que ofereceram disputas acirradas; onde a cora"performances"
gem, o arrojo e á perícia traduziam-se em
• magiiificãs.-;A npite de abertura do certame deixou ante#$fer o sucesso social e.esportivo que o abrilhantaria; Uma
^'assistência seieta, lotava as dependências da Sociedade
Artirs jlípicá Brasileira,;-iluminadas.-pelos refletores da,:"dentre
lhariá. Figuras do maior relevo na^vida do país',
',as -quais se -'destacavam^ò presidente; da República,-general
: Eurico Gaspar /Dutra* ministros de EstàdOj rèprésentan; Vtes do Corpo Diplomático; o governador da cidade, gene",--ral.. Ângelo Mendes de- Morais, além das mais' elevadas
' ¦: expressões da alta sociedade;' encontravam-se nas tribunas
.V social é-dè honra.' O-elemento feminino levou à festa a
. .suà encantadora contribuição, realizando umà esplêndida
Iparádadé elegância é'proporcionando com a sua presença,
,' um estímulo ainda-mâioraOs campeões que se apresentavam.
O desfile inaugural fòt liderado pela banda de música
dos Dragões da Independência/que, em uniforme'de .gala,
precedia ás delegações representativas dá Argentina, do
Brasil, do Chile e de Portugal, cada uma transportando
o seu pavilhão nacional, provocando intensa emoção no
. "¦ público, que aplaudiu delirantemente os competidores. A
seguir- teve lugar ^a cerimônia dó hasteaméntò dás bandeiras dos paises dispútarites, enquanto a banda militar exeçutavá os hinos nacionais respectivos, emprestando à ce.fimphiá umá singela beleza como expressão de civismo.
'"¦•«¦Bi**'-

O PRESIDENTE da República e o gene ral Silva Rocha assistem ao concurso
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de maior destaque foi
dada pela atuação dos represenANOTA
tantes do Brasil, que, alardeando excepcionais qualidades físicas e
técnicas e servindo-se de excelentes animais, conseguiram triunfai
"Prenas provas "Presidente Dutra",
"Presidcnfeito Mendes de Morais",
"Rote do Chile", "Panair do Brasil",
"Federação Hípipública Argentina",
"Canceler
do Chica Metropolitana",
"Raul
"Henrique
FernanLage",
le",
des", "Comte. em Chefe do Exército
do Chile" e "Capitão Joaquim Couto".

PONTO de vista técnico, obteve o Grande Concurso Hípico
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BPBM
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DO Internacional um êxito espetacular, merecendo todos os encômios,
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"pernas concorrentes cumprimam
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pecial, lutando renhidamente em tôdas as provas. A direção, a cronomewy?lMBJ--MH&»-iss^^
tragem, tudo, enfim, contribuiu para
a perfeição técnica verificada, tornando impossível qualquer reparo
futuro, desairoso quanto à organização e
NELSON Pessoa Filho, um cavaleiro de grande
ao desenvolvimento da competição.
foi o mais jovem representante do hipismo brasileiro
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B. Amorim
UM BELO salto realizado por Jesé
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O CHILENO Laraguibel, campeão do mundo

A EXCEPCIONAL chilena Mary Serra
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MARY SERRA, A MAIOR
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SALTO dè um dos representantes da equip e nacional nas provas do Grande Còricurs**
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ENCERAM os argentinos, coletivamente, a Copa das Nações, além das
provas Jockey Club Brasileiro e
Confederação Nacional da Indústria, enquanto os chilenos levantavam os seguin"Associação Brasileira de Imtes troféus :
"Departamento de Esportes do
prensa",
Exército", "Ministro Canrobert Pereira
da Costa" e o título individual da
Copa das Nações. A representação portuguesa, apesar dè sua destacada atua-
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ção, não conseguiu vencer nenhuma pro"reNão se verificaram quebras de
va.
cords" mundiais, porém o resultado técnico do certame foi dos mais eficientes.

TENENTE Lerena, da equipe militar da Argentina,
grangeou enorme prestígio na .numerosa assistência
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que cobriu o percurso
do primeiro dia com zero falta. No so
tor masculino destacaram - se o majoi
Eloy Menezes, o capitão Renyldo Ferreira
o tenente Luiz Felipe Dick e os srs. Teotô»
nio Piza de Lara, Alberto Kovarick, ua
equipe brasileira; os capitães A. Echeverria
e Laraguibel, entre os chilenos; o majo_l
Molinuevo e o sr. Mayorga, na representação argentina e o cap. H. Caldo, de Portugal
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MAIOR figura feminina do certafoi a srta. Mary Serra, da equiAme
pe chilena, mormente na disputa
da prova "Ministro Canrobert Pereira
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ALBERTO Kovarick, em plena disputa CAPITÃO Echeverria, o melhor estrangeiro

MAJOR Pelágio Ezzurieta, da equipe chilena
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nheciiiienlos filos45ficos7.em um garçon! Pareció^até
4qüe ele frequeiitara alguma racola
"dé dé direito,.ou .

V: -^_
minha presença
Qàem, Tinibáò? Tragà-q á
43stá.tudo
acabado.'_.-.-'•
. v ,1'.7
e
V; 7 -; Fique certo, dr. fjenelon, que7 otrareT a
;quaíquiiflr momènípi.'-T^ÜòJle/pr^urá-lò por.tpdóg
os cantos ^da cidade» E pode ficar seguro de: que
éle virá em.minha companhia. , ., ,
¦Fíif — Duvidp, meu velho. Faço até uma aposta
:cò>jn'.V. Üm almoçoí;ou jantar ho:Lidò; Está legal?

OM oembarque ile Sancbez pára a Bahia, nãò.
à. leitúH dé íivrrò
polícia t^nicia. ;
havia mais $<^^3*j3è^W%^^-^ÍÍ^ C0l$*l iie; dedicara;
alguma
.fcoveíá policia^,
em
isto
G•
lidp
tivesse
Talvez
dili*;,;
as
/nuasse sob" 47lisfarce. O .artílàmento qúe
'"
eiu* queilqúerfilme de aventuras; Tal*
aprendido
óu
ação
unia
exigir,
a
estava
gências tinliamValcançàdp
aprendesse: coün ãlguni oitendidp da
Vmais pi.oníav uiria atuação mais. decisiva. Por isto, _ vez lambiéní
".• "
-:¦
V;\
..
¦matériáf\
,, /' - -t >'-I líáquèlá manha, o detective, tendór^iclp oficialmente , "r"
';í*
'1
'^
toma^f
Souza,;
l aliada eiifemaria, àçoinpanhadppelo
'
1V*: ^.:'.SV\,-:
:; ia- o: caminho de^súaresiáênclav .«Sndç. já^ra ^spera.
¦':. k O chegar^^ à delegacia; do" 2;0f distrito, .Ti/n^áp;;
1do ansiosamente. V: '.'.'
drj'^ehtjlon;..
; /*:;-f-7^galissimo,"dr." Fenelon.,. Pòdé preparar
\ foi recebido * festivamente.'Até
v'yelhõ.p âetéctivi3;.i<jz. ¦yòs -"túbós'.'-*'N^t«Ã dia bébéreí; uma
'Foi
'
)
garrafa, de bom
ao
c
'v«\bo.; ¦'...:-'•';':•"¦"-.'"
iX sempre 7 ehí oposição
com intensa alegria- qii^; o velho policial
es*
.-.',.'.¦'::'-'-¦'"^b'y:-"
.ter
í,iH
felicitahdo-o
confortaabraçá-lo,
mas
dé
por
sé viu.novamente em casa, modesta
;,;
questão
sc portar a ai: -, / çapadò:d4J-indigriò ^tentado. Esperava que- c>^ de-;,..
Vel; aoTadcr dòs'seus, que sóübçfam
'acordo com as..instru*
¦tura dos acontecimentos edi
.tectiVeihe fornecesse os dados qúe possúia ar^í
*A notícia correra célère^pela cidade, Nas maremetera
Tele*
c«-)cs. previamente estabelecidas .pelo policial.
peito'do cnn>é'..do cassino, pois teria que
"-'gramas,
vihoras, ps autos do inquI.rUçif - .tás;'<la Gávea: P^jjena-.f^«5ra';!énç6ntrÍdp«V4^Á'pm4-ln
.^u^^íàifrpiídèT.^
rçcados;' telefonemas; çarra's,.òartoesde
'exigências.d4i-Código do Proceésó -|?emte*,.
o,
das
fàèe
'; },morto: UmtírodéVévóive^limedíata; O lpçal não
. ém
sita, simples bilhetes; ali- cstayam"'atestando
; naí> A calrná que o delegado procurayaaparentar
da nuca, provocara mõrtè
de
companheiros
amigps,
em
rêsse que despertara
fica.
atenta*
próprio pplioial,^ apresentava vestígios <Je' lufa^e; nenhum sinal
desapareceu logo que soube, pelo'essclárecidò,
i serviço e até em descphhécidps-a' noticia-dor
d«3
característicos
tinha
Õ:morto
dó
assassino..
dèppit*:ra
do'
•
_
niais
qüe
. V' ;. .. „-. ; ;:.
quê/ó raso-estava
! do de.que fira êle vítima.;;-.__"¦
ànosji
S'estiater
aparentava
estrangeiro,
quarenta:
. dendo^apeiiás de ligeiras diligências para á.prisco
se discretaniente é ;não era %conh43CÍdo nas rédonde*
!
Lendo uma por uma daquçlas mensagens dè
do assassino, que fugira para a Bahia mas voltara
'.;,
sas. . Sem dúvida rienhuma fora atraído ao local
-cannho. TÍiriBáo teve a certeza de que não fora em ;"j ap iíio há poucas'horas.
1
assassino", que, vindo atrás, disparou a arma a
durante trinta anos ininterrup*.
sacrifício
pelo
scu
.vão
'
sempre»
de:
mania
a
mesma
Recor*
con.
*—Volta
V.
criminosos.
queimá-foúpa. Lá estavam, rio ppntô*.de. entrada
tos lutando contra o crime e os
^'KJ_4?Nãp^eímaftiav dr. Fenelon. 'É
¦do
pára,verda*
--dava-se: -aforai dos seus primeiros. trabalhos, do
projétil." nao sósinais/de qúeimadurá.da pele
sua identi*
conheço
os
assassino,
.
venc.er
nomes
dò
os
Sei
de:.
despender,
de
para
pelos gases resultantes da déílagraçãp,- çprriò .inc.rus, esforço' que tivera
"obstáculos
dade dactiíoscópicai tenho seu retrato falado,, estou»; .. tações"dé grãos de -pólvora. '-,';'
criados à sua ação, uns pelas próprias
bema.pár de" Iodos os-seus passos. Conheço tuilo e
.'.circunstâncias,'-outros pêlos, companheiros, qüe paNão se conhecia a.identidade da vítima. Nem
v
muito bem,, r->7;-".'l'VV; i\!^\''¦'.'¦['¦¦ .'".".'¦•¦ " ¦ '-V''- \ "carteira
,
tarçlc
pomais
seria
p jovem
adivinhar o que
..xeciani
"liciaTquc
de,identidade nem qualquer outro doreacabara dc ingressar1 no quadro.-As
" ; / ~ Se.conhece ó criminoso,, por que não.io:. ".cumentó fora encontradp em.sèit poder. Até a ctientre*
se
-rçordacSqs sc sucediam c ã elàsro detective
que estp. ¦¦¦. quela do' 'alfaiate iôra" retirada do paletó, O. as,sasaquela rcpjòndc? .Por que não diz quem é?/ Por 'j.V,'
agradável
era
Como
.rgava;
gostosamente..
:
"cõrcláção!
;.' - ¦
sino, que tomara todas ás precauções ¦hp;Sentiilo
ínislériò todb ?'."'.';". V,''
...
„ ...
'rio local,,
:\~.de nào.'deixar^
sua
qualquer.:vestígio, de
• . fvS''[_3'<5nV.^iengía^7jrÍ9ás diligencias, sr. delega-.-.;
--,-.-?• ^Despcriou-o a campanhia telefônica, que locava, : 'do.
passagem, tiy.éra os. mèènips. cuidados èm^etàçSo á
Iodeis^ as provas. Prchdc-io-ei
reunir
É-preciso
•identidade
rádio'
uni
da'.-vítima"-. Qs;';técnicoi?,.fquè"Jò§pa'rece.-.
S' insistentemente .\Era'. o Souza. Chegara
•;¦ 'logo que çlicgúe o momento oportuno. ".-:1. •
res*
cm
lbcal,
riá falta dè,.qualquer identidade, pioáp
ram
Sanchez,
dc
respeito
tía capital baiana, a
' : —cblhéí.aá
impressões, digitais^do;morto a
curarárii
posta ao pedido que fora feito. No dia seguinte ao .
E quando cliégará êsté momenlo? íloje.
deaviao
fim dè confrontadas cpm;as;;fichas arquivadas nos
. eeüdésembarque cm São Salvador; voltara
amanhã? Daqui a um ano?
dali
diferentes
aparelho
departaihentos,ciyis e militares existentes
qúe
àò Ridi-ulilizando-se do primeiro
•
fugili-,
amanhã.
»—
o
cidade.
Uma surpresa tjvêçàiri. pòréhv E. que
talvez
na
hoje,
.
é
Talvez
importante
mais
qüe
saíra. E o que era
¦_.
.0
digitais tinham sido cruçlmenlé traas
extremidades
radiograma.
do
antes
metrópole
à
i vo chegara
inlercsses
altos
_-_.
os
então,
e
forte, sem dúvida nenhuma o
acha,
E
\,
um
ácido
aeroporto
tadas por
-. avião já aterrissara havia uma hora no
que
¦
-assim todas ás- papilns,
Pois.
olhe,
disposiçã47J?
sua.
fiçaç
à
destruirá
sulfúricó,da
Justiça
p
seguido
])odçm
qual
pata ponl-ís
todos os,passageiros tinham
é, ém meu relao
sua colheita. . '
mandarei
completamente
a
caro,
inquérito
impedindo
meu
•
Bifereiiles.
•',
df»
violenta'
morte
o
culpado
tório, apontarei
pela
• Pelas impressões dactiloscópicas era, pois, nnHelena dc Miranda.
Por que embarcara, então, Saucln» para a
Sc
retorno?
papossível a sua identificação. Lembraram-se enlão
Bahia e 4jual a causa de seu rápido
O engenheiro.
de*
do
da odontologia legal.'Talvez qüe a vítima tivesse
ação
à
escapar
ra ali fugira, procurando
Sem
feito, em qualquer época, algum trabalho odontoele
o
asTirnbáo.
E
ondc.justamennenhuma,
dúvida
ao
regressara
ponto
teclive, por qúe
É
lógico é por êle seria possível identificá-la, recorin*
matar
a
diligências?
yiissino. Êle é quem tinha interesse em
te estavam sendo realizadas todas as
rendo
aos gabinetes dentários da cidade. Mais unia
o
desvelho,
ciúme,
meu
mais"
O
Causa?
sc
sentia
feliz Helena.
protegi*
que, naturalmente. Sanchez
.io
a
decepção.
Ó mórtói.tiribàiUmà dentadura normal,
no
dia
seguinte
ia
deixá-lo
embarque
não
O
Rio.
Helena
no
para
acobertado
do, mais
pcilo.
o
crime? Quer melhor prova?
perfeita, seni a falha de um dente, sem uma oblucapital' baiana fora,' então, um meio dc despistar
viajan*
ração, sem qualquer vestígio de ligeira intervenção
tempo,
a
perder
policial, Obrigãndo-ó assim
—— O sr. está. enganado, dr. Fenelon. Muito
;• . , ,- .-. '",..'
do
odontològiça.
o
Enquanto
-o
Estado.
procurassejn
para graiidc
circunstanciais
ás
embora
Muilo
enganado.
provas
lá, estaria êle aqui. calmamente escondido èm qusl*.
Só havia uma solução. Recolher, o corpo ao
conlra o engenheiro sejam muito forles, posso afir*
.
..^[ücr parte da cidade maravilhosa.
..Êle.
necrotério
Helena
de
Miranda'.
não
matou
.mar-lhç que èlc
para a visita pública ç publicar .o relra"vitima de um
*-:
to
rios
maquiavélicac
simplesmente
jornais. Se alguém ò conhecesse daria sem
plano
v~
Seiíi. dúvida o fugilivo conhecia aquele aforisC
dúvida os esclarecimentos necessários. Todos este*
mente organizado visando envolver sua pessoa. O
mo .criminalístico que assevera ser o âmbito do cri'outro.
detalhes Tirnbáo ouvia no rádio do bol^urím.¦ pef
criminoso é
; me o melhor - esconderijo. Interessantes, êslcs co.8— REVISTA DO D.C.
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to da delegacia, ortcle fora tomar um"a cafezinho.
curiosida^Sua intuição dè policial despertou-lhe
dc de ir até o necrotério; Talvez conhecesse a vi?una.
•

.#-.:'¦

. »
hora depois o detective chegava ao necrq.tério. O.pardieiro da praça Marechal Ancora,
coma de hábito, èstavà cheio. Eram homens e
UMA
mulheres'que, eni face dõ desaparecimento dè
umpareritè ou amigo, àli iam, como fim de buscar
solução para uma dúvida., Timháo conseguiu entrar
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-pelos fundos do edifício, sendo levado pelo admi"geladeira"; onde ficavam os cadanistradòr até à
veres de desconhecidos.
-"Lá estava, nò gavetão da esqtférda, ô cttrpo chcontrado nas matas da Gávea Pequena. Timbúo
olhou-o demoradamente, como se quisesse fixa.r
do mortp.- Um sinal dc
' bem os traços fisionômicos
espanto foi se acentuando, em seu rosto. Seus olhos
se dilataram num esforço de .melhor visão. Suas
mãos' se apertavam demonstrando .um estado de
nervos fora do comum. Timháo estava como uma
pilha. Tudo nele vibrava, naquele momento.

flflflflJ

I

I

B
^1

fl™fl^fl^^flflflflflfl^^^^^^^^^^^^^^^^^

Pouco a pouco conseguiu dominar-se ê retí'rando de ura envelope que trazia no bolso interno
do paletó, algumas fotografias começou a confron»
tá-las, a examiná-las. Ora olhava para elas, ora pa*ra a fisionomia do morto. Depois de alguns mo->
mentos de reflexão guardou as fotografias,. fechou
o gavetão, passou o lenço pelo rosto e, de cabeça
baixa, saiu da sala impregnada dò cheiro dc for«
mol. 0 desânimo estampava-se na sua fisionomia.,
É que o morto desconhecido era o Sanchez! Estava assim destruída a sua grande prova. 0 assassisno de Helena de Miranda não podia.mais falar.;'
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solüções*^^
'^9^\^^i^r^^^^Categorias ^dtótiíxtas,'
grande, variedade ide $&3** ^W^>,0^^^T"
rWom o sabor ;déum /•çh^rrnt^^tí^^jé^^^^v
aos dias em què |Uemper^^ ^ÇQ&
ro de "manteaúxK/'íÈsses trajes adotam estilos' - * fl
diferentes cujas tendências^ aqui fregi^ramios^r
Ém priméirtí lugar, figurámlos,m^élos^ia'.
as manhãs. Ém geral-.içVmám-fe^àé-üiia' jàléco..
de linhò bráhco\ ou dé torn,>çÍarò,Vcoro
com uma saia de "pietf depoulef dessas|-ué'estão em voga atualmente".v Sebem que se aprõxi-.
•. mem do estílp ..clássico, ãs golasVisão* arhj>laj^Te,
'•Büplòs^bolêòs •virados 'é.
r' abertas em ponta.*¦¦•'
"f
mangas, áglân". completam -'às-; .características
-manhãs.
gerais desses modeios~ieitos pai*a âs
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sempre
de modas,
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M^HHnH Bi^S L»Pii9 K? x*
clientela novas criações,
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ESPLÊNDIPO modelo.para a noite, em que se combinam admirávelmente o, veludo de Lyon, negro, com enfeites de organza
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TAILLEUJÍ braijir ;
ço, f,eitò èrii materiaí leve, com'a'
•
gola" ¦ eni bfeigé ;e
;
abotoádò*,:
branco,
lia çintur^." É.;scm
favor furo' atraénte- mòdêlq, ínuitò,
elegante, a qüe és
botões, em filas de
três," ãcoriipánhah'a
do
.1 i h-h ã . do
busto;. - * -ácréscèntam uma
graça
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ffif^^^^^*^mH I - ¦>
BHBhHM
¦:--¦

In

sfsM^^Hsssi
ÜÜl-^wliaS

Ü8B

W&

BPiMMssl

& *l

9
|9

^H!*^HB

HH

¦"'•¦''->'-'.'!'
ssstt*..-

sss^:>-

sssb''-^''''-''-'

^^Míj^^^^l^itóç^l

^9

KÍÉÉÉIÍÍÍbsI

Pt^fflB

9M§Í&CTaJJi^9

sHig/':^a^sssl

I

sssssl

1111118

BaSBaM

-

I

sss^ss^ssWH^l^STÍ^Mm

1|

wCm

1

i -

^H

issssslv''-»*^3lSiif

;1

sss9

NESTE modelo se apresenta um estilo de
gola fcchándo-sc bem alto, mas passível
de sc desabotoar, abrindo-sc toda a peça
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CINTILAM mais impressionantes estas jolas sobre o fundo negro de um modelo de Christian
Dior, apresentando'luvas que, como em nenhum outro estilo, foram feitas para ser vestidas

i

ÁDA cWno. os paletós-capas seria ca*»
paz de dar tanto relevo, completar de
maneira tão deliciosa a elegância* de
. íim vestido pára a tarde. Seja qual fôr o
7 material Utilizado, — crepe da China, musseline de seda, reps de seda —- esses pale»»
' tós^ formando. capas1 sempre se apresen¦\
]íarit muito distintos, quando feitos em co-'
'.'•rés'escuras.
Não poderíamos deixar de ei'-iar,neste capítulo, as criações mais ori"inuguiais do gênero, como a jaqueta
•^^^•dé^alilráüt, as japonas de organza
^ieíós jaíeçPs, -íe musseline. escocesa grade Mareei Rochas,
' ciosamente-paradoxais
*a
^ bem. como
pequena jaqueta em tecido
¦;; dé^pamS'branca que Maggy Rouff suge' ¦ fé
párá\ contrastar com um vestido de
''pique" negro. São modelos característicos
dessa-versatilidade feminina que a moda
. permite através de mil e uma adaptações.,
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."No .', caleidoscópio
que
ér^Café Soóiéty7 ,aa faces*,
mudam todos oa ."anos. Mae |
©artista, numa.fúsSó dò f
fixa
passado e do presente, "ha.
;:
as figuras de alguns
Jóhnnyy
antlflôsi
bitués"
Jélké,' Peggy .Ràbé, Esmo»,.
'p-Briep,Jullen
0'Brlen e |:
FrazieV -—-T
,'——- Brenda
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*DARA
ura repórti
j
,. i--.:gatória pelos
"grandes fêtes"
sot
.te,, tomam uma fa
que, noite após no
mas esvoaçantes b
a perceber que a s
-deixá-lo sempre no
res" da tarde

*
SHRsl

£&:,

•
Quando eu esfi
¦ -noite dessas, esses

¦m
-^^^r^^wmÊÊmiÊmÊmiBKvii^
*¦•'..:¦

¦'¦

.

.*'.'..-:¦;.!

•.,-4''':'-.*

.*•'..;:

^4l^^«gl^:|^^í44*^^^^

wpmisiiiiK»!
Si?'V.. -.•;.•-/. ; -<:'Vr>.rV>
*. .'...,. L, J-. ^J.'J.j-.

mm

"WÊÊÊÊÈÊ:

éhí

*>'^

_.....''*.-

iT4-.4S:',-::

-----BaMttL

rito; diante de min
rolava. Leon Hend
suas rumbas loucas
Á uma mesa vizinh
de mãos dadas corr
guir de todas as
com êle nos ultime
"Três'
' estavam os
milionário rumeno
ator Alex Dárcy, d
ra atômica.
[: . Tirei a vista d
de Manhattan e fi
ànd soda": e nisso
nha mesa, trazende
"Álbum d<
' ó título
como se me tivesse
O "Álbum de
;
.nha cândidas foto*
- quentádores dutan
de, que, afinal, é
nova e do "derri i

sJ-Viga-w^

"o
"mwosos;pà^açõsvdiBroadw^ e^Vashirigr':
f^
ao
grafada -pela jprimepajyw contra
que faz a sua ronçto"notürna/obrI-i>
Esmoiíd 0'Brien, já'se casou düasveseu
ladodo
compreendi
pài,
para
.tónTJ.^CV
íjêmí
socièdajiie
da
^encurtar,à_história,
_e-.
,
afés-ésconderijos
•'logòlqüé â^Càíé-Sociéty'-' -sofrerá muããnCasdEiá-rticás' zés;'é'"te.m.;v-4-Sos-.i11fiós.'':,'?'. , •
is, os rostos que vê, hábituáMèn'.;" durante^j-úttimõs; def -m^s\-.iAlgúmas dâs-antigás f à,- ' , '
Qloria Baker, còmip Esme, teve que tentar o casa1
iliaridade eirfádonha — rapazes,
mentó'
duas vezes, antes de acertar; seu primeiro macl-ss^ifamiliares,se^rètiràjamyçiluri^
as-mès'**..
césarj
sem
se divertem
"impostos * ou" -reveses .dé^Tprtüha/ da fidoifoi Bob Topping, anteriormente casado com Jáyne
lúntariartiente,:
via
-oletas sociais. Então êle¦ comerá'.'
''-*!Shattuck. Bob depoi*- se^casoú sucessivamente com Ár, :.
;da ^vida", dósduhés"notürnos.
cruel, *aô- agitação"Café
te lhe desferiu um golpe
"madrugád^.,
linev
Judge (que fora ànteriorniente esposa do seu irmedida
do
su_r
é,.uma
espécie
de
A
SocietyL'
astro desses grandes
cesso mundano de um homem (ou de uma mulher); a . mão Dan) de quem se divorciou pára casar com Lana
constante pfésériÇa- dèntrovdos limites 4 listados como , Turriér (Nà realidade, não é tão complicado como paa sentado no "El Moroceo", unia., -.ümajzeibrá ..da Vila Pérónâ ou do Storck, Coloriy ou
rece)..
samentos me passavam pelo éspí-" Payiílpn, ou qualquer outro dos mais famosos locais,, ..Esses casamentos múltiplos e loucos (Bob tendo
*""hò
desen^:
uma estranha exibição se
atualmente quatro a seú'crédito e Arline tendo estabegênero, coloca 7 automaticamente o indivíduo rios
son começara á dançar uma das-; "piiiáçúlbs- dò mundo dos altos negócios, da política, do
lecídó.uma:espécie de recorde com seis e Lana com •
om uma dama de aspecto fatigàcjo).: ; tea^o"qu qualquer que seja, o campo em que exerce à .quatro e só á três maridos) não influenciaram Glória; '
estava sentado Shermán Fàirchüd" í sua' atividade,:tornando-o admirado e invejado.
dep_òis dp| séti divórcio de Bob, ela se casou1 com o Bri3 ÕÍbàndo.um_i antiga fotografia de Phil Àrhmidpwn,--,„
ima morena impossível de distin-:;
gadèiro General. Edwárd Alexander..e tern sido feliz
ras morenas que eu tinha.visto
Hudson, fui levado V: . desde •então.,,, ¦
segunda
esposa,-Béá:
cpmsuà
cinco anos e a alguma distância
A bela Eleanor young, filha dò magnata das escóh.preender quánta^ágüa-* já passara por debaixo; da l
osqueteiros" da "Café' Spc-è-y'.', O" .poritè,;desde à"querida é saudosa década dos 30..PhiÍ.é • tradàs. de;férró, Robert Yourig, foi .outra; famosa peIdgar Ausnit, Phil Àrhmidòwh e;o * Beá se"^divorciaram;*elâ:sé casou com,p milionário greT: queria dos "30Í;.más Eleanor malVtinha os primeiros
utando a preferência dé umâ" lou* "7gp:Àhdré:.Embiriçps e etè,* com Betty Byan; Dépóis.-" cérimpniòsos . cuninrimentós' à sociedade, as primeiras
éí- expèriènfeiás da"^lamurosá vida npt,urná de Manhattan,
- PJ.il _è .Betty se divorciariam
vivem solitários,,
''.'.' é, hoje
'- -.. ¦'-..i'?-.l&
'" ".", ' '*;"
um desast*"edè* avião deu fim prematuro à sua
quando ""í.,-""-*¦•
alegre panorama da vida noturna - íeiizés."_; 'dejpois,
.... ',"¦'¦• ¦'.'¦'
4
inúmeras -.fotos, de-Òrspn (Çárrie^v -.vida,''.'
melancolicamenté o meu .'/scotçh . c,: icytf
v'.., ->; ^.ÍjSv' J.'-v-'.; ¦ ... .-'^
)hn Peroria se * aproximou de^-in-aí --^urms,Lantesjlele
passájja jantar sozinho e ela voltar „-, ^ ^''.'';.Nê-ffiè;m^ó.temi-iQ!:'^-qü^' ficaram è os que chega"«seu
antigpnegçciodeiriodàs^umà fotografia também ':*¦* »ram recentemente ctinítóuarnt brilhando .* Fanny Wárd,
enorme livro de capa âzúl,
'amília do El Morocco" — que_çon\;
exemplo, cujo genro,'e.fül.ai:. Lord e Lady Plurifoi'; .'dè Brad Drésser, cp.m",á sra". *Dressér; quèificpuríórá ^por
',
v,
despobriu que á. vWa começa aos
.'..,?£.'..
ronuni
;Brad_se
empenhpu
lanterna;mágica.
de
moda,
desdeJqüè
uma
Jçett,':
azido
.longo
: "máhce^com
'Elájá morreram,,
damas das mesas-ao-ladódás
.,70.
é
úma
Wpòds;
primeiras
a linda modelo
.Rúth
imíiia" publicado" em 1937 còntí-'
'São
"-de-.¦¦í30!V.algumas
figuraÇcom6*Fânny\Wárd e sua commuito,conheci";- :ídás pistas.
fias de todos os seüi famosos «fre-*: „ . Das; débütantês
das "giampur
uma década — a nata da socieda-*
üirls"," .como,;-Oloria". -"Mmi^ ^aker, ElèaV panheirá:msei3aráyé}, Betty, Heridérsoin; que fazem os
'^^Ii^pyw^^^m^S^Ji^t^^J^
da'
fre(lVeritáK clubèi noturnos parecerem umáísrande cidade e uma
.
ita da riatá dá yelhà-^arda,,
npr
"os-gláse lembra
ide", para não mencionar
dorasüíveteràdas dos clubes noturnos, diversas .¦'e_iàna*--..''. -grande"cidade,parece úrri éirco._E.você-nèni
"show" âssimi. -i-'",- •
.' dãs"fõtpgra|iás; á pequénátEsriié, deáde qua>idp;fpijt>tó^ g 'dP^présò, podendo yêr tui
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feliz, em companhia do seu máriddj nãp ppde;&g,
. deixíurije yerloe de ouvi-lo sem qüe^iss^feí :^|:
• '^' suíte litun sério desequilíbrio de seiíá ttetvos. Antes de seguir para Roma, ela quis to:i " ihar nitías férias. Bòb havia-lhé escrito que
- " t> calor ém Roma érá támànhò-^qüé' tanto êle
B_______________lt W_Ií_^^
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'Deborah Kerf-haviam perdido peso.'
Bárbara incluiu então em seu programa uma
passagem por outros lugares, onde se divertisse.
— Já, estou, antevendo, disse.ela, os- vi<>^^^Iím
iinistas tocando o "Monseigneur", em Parisf
v
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IK^è^' ^*»jL/*
. '"-tim exercício de; natação em Cap d'Antibe e,
-para completar, algumas yisitas; a amigos dft
"make-up" com Grace Allen, no interlfi- Londres. Depois, então, irei ao encontro..de
GROUCHO Marx e Ezio Pinta tomam uma li ção de
;Bob. l^ão acredito que êle possa dedicar-me
dio de uma festa no Ciro's de Hollywood. Groucho tem-se dedicado ao rádio, ultimamente. o tempo suficiente, pois está muito. ocupado
Pinza prepara-se para^lmatàó:^
com a filmagem de "Quo Vãdis". Por isso não
pretende ficar todo tempo em Roma. Seria angustiante passar tanto tempo sem nada fazer.
Gomo se vê, ela própria i-ecpnhece que é
impossível parar e cruzar os braços durante
quinze dias. Seu plano de férias por dois meses não poderia provocar senão sorrisos céticos ém todas as pessoas que a conhecem.:
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WILUAM Gillette tem monopolizado o tempo,
de Joan Foiitaine, acompanhando-a dia e noite
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VAN JÒHNÍSON e^uaèspt-sà,-lí^
vistos novamente em Hollywood. Eles se
ocupavam na construção ¦ de sua casa
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DORISDuke, herdeira de uma tradicional
família de pioneiros, diverte-se em companhia do conhecido retratista Paulo Hesse
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O CASAL. Gene. Tierney-OÍeg Cassini aproveita uma oportunidade para se encontrar. Ela
vive em Hollywood e êle trabalha em New York

desempenha papéis de hePassará 2 meses e meio fora de Hollywood 1^ ARBARA nunca
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roinas. do _ipo água cpm-açúcar. Suas inter-.
%r prétàções^nb «jínémáisâoseinpfe de ihulhè*
Çuiãadoif «ífj^íttw €Òiii io çabéló - Nâosepüiia.
res- dé grande peráoriàlidadé, com u|nà cábèeà.
iirmè, .revolver iia mãò è„iritérês_è na luta- Ela
só r-ãóse sente esgotada porque é talhada pára*
aventuras, para ò, cohlbate na vida real é não
ternep.trabalho pòr^m
co antes de partir para a Europa,' convidada a
*'show. racliofônícp; não sabiá
*
participar dè urri.
falar senão do Prêmio Escolar Walter Suston,
isehtindo-se orgulhosa de ter sido escolhida párí-.
fazer a entrega de prêmios á urri menino/, erà
era
:,íi'a menina,-, ambo*. gregos. Suá alegria
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; e.terna^ :,êle desempenhou o papel de seu pai,'eni
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. cor vqúç .pàrece^efdesprendei ,*dé'íiuas faces. ?lla.d^iça;- também aos..' sè_is: çábelOj.
Çe/-t-ye,r -dé.-çoftá-.lpe[ft^^c^^-^^^é^^.
'dia.¦'¦'¦ *
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apenas.
Quando era:
? algum
;Tfeatrd4'ná:Brp?dway, ganhava apenas òsufjcien;.
.te p^a; fazej-^úrriá.refeição modesta, htíiiífcafé..
'
H
cBil'ly; Lah.iff .de.cobriu-aíé W.lÍard!_«Máçk^deu^: '
. lhe p _seu primeirir papèi^ramálticó
.--btise?;-Obteve tanto,éxitÔ,que Arthii^Hopkins':
érh- "BürJeV
conyidpu-a pàrá. o principal..,pápéí
'.de-initívameritè-.
"
] q"üe.'C...Dà- ela. ;.se transferiu
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-_3á_?história,
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sua
Contando
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Hollywbód.'-,
.•para
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. baía.'*, comenta quei sè sentiria ingrata sé desr - _l
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corpo-ede
i_^^í^'.è^]\¥9^^^^__^^^
."almaj áo. ciiiérna.*. TíOu^se";am'a."ò.vtràl-alho',.^ó-t
se dá o fôrà, deixando o lugar para outro" é
Ward Kimball reali_am um
GORDON McRae, June Allyson, Edgar Bergen, Dick Powell e
p lema que segue,- religiosamente, provocanespetáculos
número extra nó Mocambo. Está na moda os freqüentadores participarem'dos
do. tantos comentários na cidade do cinema.
REVISTA DO D.C. — 15
•"¦,'...¦¦

'«..'V-

¦«

¦"*>' "n. '¦

~'*-;-.j

___.«

,

*r.t'^_^^^.-•^._•*• .'¦-¦j«r-*'**.Vf'v*>-*»';-"'Vi-*»-•-*

I J__l

El

sil

¦

:' •¦•'_¦*

*.¦•••<*••'

¦'"'••¦•','

..

:*''*'¦**•.'*-?

'."¦

I

I

i

II

--..r

^™í*>:.-Çs*^^.r,;J.:^^?;';f:''ivr:''''*-v:
^¦'-¦¦^:;*.,. :w-^-;"-r'-''~";;\..:-l..--\
¦ '¦'^'Íí-H
•-.*¦'¦*.¦¦>- :*-mm
^m^
•¦
¦ «**3*
m\".
.:¦
^H
^fl
-

:l

;* ¦
¦

I"

¦''-

¦

.^¦'r'v:«vVv;^^.^f..:;.'

"

( ^fl

^fl

¦y~~
^w^^H
wPm
¦'"'
- 't«,'fí':;-"íV'-" •—v*v -'-'i .':;^'^rl'*,'.^',/rvVNv.*r^:^^xr.,'. ^¦¦'¦' ..rv--^-- 4.v
'•¦•¦.- ''^fi.*'^y>.W -¦•¦., ¦ .—I:-^_^_»^ljkL^_—_^l^_Ai——__Ir .rr, i
.. v"-^'-.T
^|
K^^Si^^r^»*"
8Wfl-»*£;'Jé*5M
^1
v '^Mm
^^^(^^IwSiraS
^^^ Mm
I ¦*'¦ \Ws\
mmmmfiS^^iW^^míW^^^
m\ml^^
\WW'-''''¦ ¦ -^fl
^1
^ff^t-Staa
eMb^Sm
B:
•

- rl
;.

1ÍÜ

I

^1

II
ISI^Pra^ifli
l;-

lfl
II
lü
Hi
'
I
'II

mWÊmÊÊISÊÊÊÈÊÊÊW^^üífg^liilip^
''I
BlllPlÉ
IIÉlS

-'-'II

wSB^^
>f^l
IIIP
fillll

-II

'-"^1
^v '"-•£<->-^M
^1
^fl -:£*v:J':^^fl

B - '^^
sPW
^ni

^1
^1

'I

,v^awmEggmÊ
Im
|WK':TfS"^''Ãí;sí
**"
¦¦ ¦¦¦'¦¦:!'-$\<;-:-^Qa
'

_2

'
.:. '.mm
.mW'
.

¦¦mMm'^-

patepl
^ |H
mmw^&íXX^Wmi

mm
M\

¦%¦
Ha

•<:'~'-mm mr^m^mt

' '^^Wm

^í@swi

I
I'

H

WBBSas8gtãga!.-ágSaaBM ggg»a<=aM
^iB^:f^^EftMÍBWi^W^^^-*^i^S^^^£glM
MMg^^eS^^wWKS3B3afr^a*^M Mff::ã»ií!5a»B ¦Wre^Ka»SsSs3aSil

k^l
i^Üfl^-^
Ipf^j
'|HP4M
üü

I

11

^1
^1

I
I
I

VwMím

mmm
I
811181
ÜPB
lü&^l
BÜibW<Í
BMü^H

'I

flllilIlBBflflKgsM
Hi^kv/'<&{3ãHgs$§i .-¦

-< ,A3Lf' .' ¦ •'-.¦

mWm^mi1

Hp

B»Ü11M
iBIÍÍIÍÍiaÍ:â^gÍ^M
I
-. -¦I
¦
g^ijsUBIB hüb HmH^;< x .-Li^wlfl
• H B&íV-í
lf£l
mWm%sí
TÍmmm
m

^1

^|
I
I'

Hfiflflfli

I

"

• ^^^^^^^¦¦l^^^^^^^^^H
I-Kt4l
¦

-\^mm\

I
I

BPj»

II'

I
I

¦

Wllllll
¦PiwflsB

¦ss^&sÉÍ^H

11111»»
&&*&%* ~..:sl
KlPiPliiÊI
KIhHPííÍíÍH

^P:1H

a^^^^jraH

¦^ÍKÍffti^-ííSai^H

•¦¦¦ Kp^^nl k^v-':-.'
^^^|sM
•--. *Í^K*J
^1 ¦&"" * ?'<lí^ ¦^sèsP^í^®
t
fl . - ^flB^^íaífiP?o*^^l
^K-'- ^mUbmmW Wmií -, '^H
^^W
Bfcll
•
•
•
~^Bt§B'.:'.'
:íií':.'.^l m\iíkí,f-"'.,':*.:.*¦'
Bf^ \^B ¦»$¦
IT^"'.'.' -iíás ^f '"?í«S'>'
•
¦
, '!*>¦¦ ¦ s^a^i^^üja^l »~ - ,;^|
^gj
K||j
^^B
-S H¦' *^*. "'•¦
-:ÜH^r.' mHHI
wkw^müÊm
m&Mm
»'
'"
v>r
^^^1'" ^^^S^mI
' .*m
jsp*á''•¦ '*¦
vW mWÊm
WmWf-"
'¦'C'*
v^4% *M B^
*** iü^tói*i'^« HR^MM^^-*Pf^^B ^^^'a''a 1
.Amté^^M
mW"'
?$m
Im*
APESAR
APESAR 4a prosperidade, .Oudu não consegue deijcar o paíca:.. ttMK^",

'"-'"¦" '¦•¦ ¦ ¦':."¦

>

tMWm
mr- ^^--^
¦èJ^&S^I

'¦"'--

¦;H

-

H'

'íjíÍpHf'
^sHl
mmmmt

mm
•*'¦'''¦
¦

^^^ £¦'¦ '¦•- dHH^^^^^^Vr^^ri-'i;^^^HHB

' *'
'&$$X: -¦'-¦*>¦•'¦¦*¦'¦¦'
' . •*"-,
WÊBÊaaawÊí
^k*
; ---mM
m\v-:>-*-'-'-'¦-"'¦¦¦
x«aHra^: •#«'"%% w - ¦-^'¦^f-^.^iií^^^mSt^^mmJsBm

3KE

K;'

'9

H^P^';W

-

$^*í *\?WIÈjMms'
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O PALHAÇO não toma conhecimento
da idade, que, teimosa, insiste em
aumentar. Também a sua platéia còntinua ignorando o tempo e esse c o
grande conforto que pode propiciar
ao veterano artista. Nisso reside á
sua glória e sua maior recompensa
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NÀS ARQUIBANCADAS continuam
representantes • de várias gerações
aplaudindo os velhos ditos de Dudu
"ADA coadjuvante é uma tentativa de impossível sucessão
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ETERNO disfarce parece ter dado ao palhaço-a sua eternidade

«penetra», entrando sob os pano*
FAZ parte da vida do circo: o moleque
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nfio só porque envolve «ma lenda que possui natural
YEMANJA tem sido um dos temas paridos para as cotegrafias de ritos africanos,
apena* velados por diafanas vestes, em requebros lascivps
•educão. como pela oportunidade, que oferece, de exibir corpos de bailarinas,
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a "Dança do Jogo"
CENA de bailado sobre tema afro-brasüeíro LUZ Del Fuego apresenta
18 — REVISTA DO D.C

a bailarina Luz Del Fué-y
go, para apresentar o seu espeREUNIU
• taculo de danças brasileiras,- rio
Teatro Recreio, um grupo seleto
de colaboradores que sobretudo se
faz notar pelos grandes nomes de
cenaristas: nada menos que Santa
Rosa, Gilberto Trompowsky, Anisio
Medeiros e S. Castelo Branco. Com
esse "Festival de Danças Brasileiras", a bailarina promete haver apenas iniciado uma série de apresentações de teatro de folclore nacional, estudando a sério a questão e
contando com um bom número de colaboradores recrutados mediante um
-critério de rigorosa seleção de valores. Não há dúvida de que tudo isso
ela conseguiu fazer no seu festival
e que o seu sucesso estará fora
de dúvidas, se levar avante os projetos que anunciou, principalmente se conseguir manter o apoio dos
artistas que lhe emprestaram o seu
concurso na sua primeira tentativa.
Mais do que isso, porém, terá Luz.
Del Fuego de. exigir de si mesma, impondo-se uma disciplina de trabalho
que lhe permita garantir a continuidade do seu trabalho, num mesmo nível artístico e técnico, sem concessoes ao gosto da publicidade fácil.
Um legítimo teatro folclórico brasileiro, sem • preconceitos de qualquer espécie e com finalidades legítima e exclusivamente axtística,
obterá êxito sem sombra de dúvida.
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LAPA reprodua a história contada no samba que tanto sucesso alcanenquan$ou no último carnaval: a tradição do bairro que fica acordado
to a cidade dorme. O cenário e os trajes são de Santa Rosa. Coregrafia de Edy Vasconcelos, construída sobre idéia de S. Castelo Branco

REPRESENTA o "Candomblé" criado por Lua Del Fuego e Didi
de Freitas a iniciação de «ma virgem num terreiro, com
todo o impressionante ritual dessas festas, em que se expioram os mais característicos ritmos do loklore afre-brasileijro
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PINTA Brabaé a história de uma decaída

e apresentação
MERECEU o espetáculo todos os louvores pelo capricho posto em sua montagem
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Tivèínós â oportunidade d.
tecer, no último domingo, aigumas consideracf.es gerai!
sobre a importância do çáU
culo das possibilidades de dis>
tribuição'dos naipes na.ésçolha dq carteio correto de uma
determinada mão'. Reportai
mò-nos, ainda, á Charles; H.
Gorèn e âò interesse deinons-,
Irado pelo. mesmo ao estudo
mais aprofundado do terna em
'•
questão. Em . conclusão da
análise iniciada no último domingo daremos, hoje, alguns
exemplos sobre situações mais
complexas e .que necessitam
dc lima análise mais cuidadoéà. E'. ainda. Charles H. Goren quem nós vai fornecei
uma. regra de ouro. indispensável ao bom bridgista. Veia
mos.
;-•*

s

vasa de trunfo na mão advér-".'-..'
". sária. Por outro lado, se a.
- distribuição dos
paus for 5-1,
•
então, quando SUL jogai

e

derrubar

mesma

o

contrato,

di

O problema •
ém
sabérmoi >
pois,
iç-ji distribuição mau .•
forma.

*
?
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provável. É óbvio què a dislri
buição 5-1 é menos provável
que. a distribuição 4-1...Co» .
rluimos assim, que SUL dev. '
cortar a vasa com o "7" d.
"ÀS"
ouro, bater o
do mesm.

.
¦
e,

>•_

XXX

final
Conlra a declaração
"7 ouros" feita
Je
por SUL
OESTE sai com o REI de ou"morto" corla com o
ro e o
"3 de ouro". A seguir, SUL
entra na mito com o REI de
copa a fim de corlar outra es"4"
dc ouro. Nopada com o
vãmente SUL tem a mão com
"10"
o
de pau e joga a última espada para cortar na mesa é assim chegamos ao momento culminante do carteio.
O quc será melhor? Cortar a
"ÂS de ouro"
espada com o
"7"
de ouro para
e puxar o

Conforme acentuamos acima, Coren, fornece uma regra prática de certa utilização
'
que nos permite figurar, com
um grau de aproximação razoável, as possibilidades mais
favoráveis de distribuição.
Vamos supor que desejamos
determinar o seguinte: qual a
freqüência da distribuição 5-2
e 6-2? Subtraindo 2 de 5 temos 3 c dividindo 100 por 3 o
resultado. será aproximadamente de 33, que é a porecntagem procurada. Na segunda hipótese, subtraímos, igualmente — 2 de 6, que dá 4.

Sí>Imçõc,i dé
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Píjrjttda Popofl-Riumin, Moscou, 4»

de copas no naipe de ouros da
mesa ou cortar as'copas.

Mais um sucesso da conjugação
dos esforços do Bispo e Dama nà
grande, diagonal.

No

primeiro caso a distribuição
4-1 dos ouros derruba o contrato. No segundo caso, para
haver perigo é necessário que
De

acordo com a regra

COREN temos,

na

de
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CERTOS ataques caminham na ponta dos
•pps, .outro-:baseadosíém longas considerações estratégicas,.outros pôr finezas táticas
delicadíssimas. No caso presente a resor
lução do ataque obedece à força bruta: o
Rei branco é violentamente retirado do
seu Quartel .General, trazido a campo
aberto e sumariamente fuzilado
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Assim, a solução correta ca
do corte das copas na mesa,
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uma - porcentagem
hipótese,
aproximada, de-33% de froqúência e na 'srgunda 20%.

,

®s%mM#;í:-;><:>.

mm:

primeira

fe

'.

*
'#>*¦>.¦/.¦¦

WÊk

MATE em três lances

porque oferece menor perigo
que a alternativa da queda dos

'...'

ouros contrários.
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as copas estejam divididas 6-1.
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Mais .Um- ataque ílnát .baseado
• na força'concentrada'na" grande"'
diagonal-.l.TxC! — BxT; 2.DxBch:I
— RxD; 3:C5Dch. d. — R4C;
4,_.lBch. — R4T; 5.C6B mate.
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pe. SUL dispõe dè duas li. nhas de carteio: poderá des. trunfar e baldar as perdedoras

fos.
.

SUL, declaranle de um con- rato de "7 espadas",
ganha a
saída inicial em paus feita poi
OESTE é joga ò "2'! de es-*
pada, negando, ESTE; o hai-
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naipe' è puxar paus pára
"REI" afim de tirar òs truit
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consiste,
;'.'. .qual.

.MÈÊf£

.

estará em condições de cortai.
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estarem distribuídos
"
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Um ;; outro." exemplo prátièl
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:.:'.da regra.
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, paus a segunda vez, na outrij.¦¦_',:
alternativa um dos oponente.'%
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provocará a queda ds
contrato porque promove unti

riánte
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100 .divididopor-^é igual i ..
25. Portanto, verifica-se qu* _;
ã distribuição 5-2 ocorre, cort
maior freqüência que a dista
buição ^-2. Aplicando ê?t«.
cálculo, ao; exemplo anterior,. .
..notámos.; Iquê, _a rpossibilidadí_ ,..•¦
'„
da distribuição 4-1 dps õuròs'
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destrunfar ou então não sacri
: ficar p "ÀS" e cortar a vas< /
"7"
;. com o
jogando paus, dé
pois, para a mSo a fim de ti
rar òs trunfos ujna vez batid. antes, p "AS" de ouro. St
. a distribuição dos. ouros con
'
trariçs for 4-1 a primeira va
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l.Rtó;— Th6 (se 1.:. — Tdl?;
2. Bg6ch. — Ral; 3,Thl — Bb2;
4.Bd4! e. ganha); 2,Bg6ch.^ —
Txg6; 3Thl! -T-Tg3ch. (se 3... —
Th6?: 4Bh2 mate); 4,Be3ch. —
Tgl; 5.Txgl mate.
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AS brancas jogam e ganham
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' —? Diversas revistai* especializadas,
Lake Charles .boogie>(10110)vr- 7 .;
— aeomp. por Hurley Ra-t .
15148)
ameriéanás e francesas,-^ comentam,
Truck Parham (cb) e Almey
Nelde
(g),
.
cOm*fàrto noticiário, o fato
vinÍBurroughs
(bat).—'¦ gravs. em
artista;
a
sido
que
lie Lutçher ter
Chicago, 28-12-47. ",./:;
mais discos vendeu nestes últimos
.'.'*-:' Fiiie brown frame (15032)
dois anos; Até mesmo uma* publicaHumoresque (inédito).
f
respei»
ção espanhola, comentando a
'to
me
eyes
having\
Imagine
jor,
noiteyou
de diversas personalidades
• "•¦". *.»r
-(15112).
7
americanas,, afirma ser Miss>Lulcher
*_;¦•.' Alcxander's Ragtimh-Batid —
a pessoa, queimais popularidade -ai-....
;
. _
(15180).
"' :77
;i
~W'dhoul
cançou ncstQ .período de após-guera song (inédito) i j'
**?
a
Realmente
'"''*'':
•
ra
gran«»e,
•
"uma PW*\IÍf ,
Wish 1 tvas in Walla Palia -—
publicidacantora negra;' com"
t.'íl5279).
;7éiíi *tôrrio'dc seu'alto
dtí'-'bèiH feita
-.•«,-.- Life is like that (inédito) *.. v,
dc
o
título
valor arlíátic«,J~mereceu
A MaiáYpravêr ('15279).
campeã da vfflida*de -discos. É.inte- ,. :
Dilto Fròhv-iriptb yóít"(57;7Ó001)
ressante frisar que todas as grava*'%
My man .^inéditei) .,,..*»¦, H
»-•
foram; feitas
ções dc Nellie Lutchqr
"Capiíól/êom
be duU (inédito) .
to
used
I
a'qual
fábrica
para a
The dog fight song (inédito).
tem contrato de exclusividade, e no
:
Lulcher's leap (57/fOÓ44).
álbum
üm
_
entanto, com exceção de
me
Say a liule prayer for
(15352)
•especial contendo 3 discos e mais 4
Còol ivater .{15118) .
de abril
gravações feilas em 10 e 30
A chicken aint nolhin bat a bird
fade 1947,mais nenhum disco dà
.
(57-70001).
no
mercado
mosa pianista apareceu
Frincess Poo-Poo-Ly (57-70026).
do Rio, apesar de já estar em pleno
He send me (15064).
funcionamento a fábrica Cápilol
My liule boy (15180).
brasileira.
' ,
My New Papa's gol lo have every(15352).
^tijujé
'?
.¦* Come and gel it, honcy (15064).
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Littlc Sally WalJcer (798).
LUTCHER — Grav. em HoÜywood,
To be forgollen (inédito) .,
ev
10-4-47 — Nillic;Lutcher (piano
Darklown struUer's Bali (inédito)
Bivocal), Ulysses Livingstoné (g),
*por Ulysseis Livingstoné
-^
acomp.
ly Hadnott (cb) e Lee Yòung'"(*h**tf),* ,
(g),' Bcnny, Booker (cb) e, Young
The One I love beíongs to"some— grav. em Hollywood -7(bat)
body che (10108). ;' ;
4:2-49. :• Hurryon-down (40002). ->.;
That will just about knock me out
The Lady is in love wilh yoa, —:
•*.
^inédito).
'fVlad
(40001).sf-C.. ty't
doll
rag
(57-70044).
You better^walch yourself, Bab
April in Paris (inédito). /..
com acompanhamento, de
(40042)
Only you (798) — acomp. por
e
Hadnott
(cb)
Nappy Lamare (g),
Collins (g), Bòoker
(cb) e
John
em HollyYoung (bat) — grav.
Hyde (hat) — gíav. em New
Earl
wood, 30-447.
York — 27-4-49.
Sleepy lagoon (10110).
Kiss me sweel (57-7-0009).
My mother's eyes
(40042).
Baby, please slop and think about
He's a real gone guy (40017)".
me (3775). — acomp. por Slanley
. ' íçí me love yoa toníg&í. (4QQ01)
Morgan (g), Booker i(ch) e Hyde
acompanhada de Livingstoné,^ (g).
—•
—
(bat) — grav. em Hollywood
(bat)
Hadnott
(cb)"e Young
44-50.
grav.":can Hollywood, 19-8-47.
TliaCs a plenty (878).
song
Pigràiiti
(15032).
1 Do
-Baby, whatr you álibi (inédito).
me
love
or
dorít
yoa
you
77/ neiicr gel lired (878) .
"'"
.(4Ò063). "
Ncllie Lutclicr e o K^ng Cole Trio
Chi-chi-chi-Chicogo (10108).
.¦—-:'È|. Lutcher (vo), Klng Cole íp.
Lovable (1026).
e vo), Charles Bnrnet (sa e st). Er.
Fine and mellow (57-70026) ._
¦ nie Royal» (tp), Irving Ashhy (g),
Therts another mule in yohr slaü
Hyde
Comfort (cb) e Earl
Joc
(10109).
—
—
em
Hollywood
(bat)
grav.
-•/ thought about you (15112) .
'
5O>50.
—
Kinda bluc and low (1026)
*
acompanhada por Irving Asbby Cg),
. /_
1847).
love
my
For
Catlelt
you.
Sidney
e
(bat)
Hadnott (cb)
Can l come in jor a second —
•»— grav. em Hollywood, 26-8-47.
(5371-4).
Rcaching for lhe moon (10109).
NOTA — Todos os discos foram
The song is ended (40063).
Capito!
para a fábrica
gravados
So nice tosee you, Baby (inédiamericana.
<'.i\
to), uutinni o rji*í«l .'.ijnu-d

com torneios.sema„ ,,Seç^ò,„de;pi',9b^^^ e.palavras, cruzadas,
_ . ;.
nais, sob• a''direção de ATENAS.
Prazo para a remessa das soluções — Quinze dias, a partir da data de publicação de ,cada,torneio.., O dcciirador totalista classificado receberá; como lemA(TO
branca, uma obra literária ou charadística.
Av.g<)'_4 Tòdá matéria'referente a esta seção deverá ser dirigida para ATENAS —^'CHAVES. GAJtIOCAS" ¦— Suplemento -Dominical do DIÁRIO CARIOCA
— Av. Presidente Viir«»as, 1988. .
HORIZONTAIS;..,
•— 1. — Ave ribeirinha do Brasih 8."
—••¦ Carripeão. ...9. — Magnificência,
pompa: li). —»• Ins-trumento com que ^
se afastam' os" trilhos de- estradas,de
ferro, nos desvios
de linh'à. 11
' .'"•—•"
Comançlante tuwo
pu persa» 127 •—
Psicológico. 14.- •-•¦
Antiga,,mpeda ,de
ouro púròdos persas (pi-.);* 19; -**•'
Saibrosp.,., ,; ,. , >
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PALAVRAS CRUZADAS
Chaves do Problema

1 ;
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—
VERTICAIS
1. — Amortecida.
2". — Subtrair com
3. —
violência.
Nome vulgar
"4, do
—
diapasão.
Grande vassalo do
fei. 5. — Primitivo: 6.' — Designativo dos jogos quo
se realizavam em
Delfos, em» honra
de-Apolo, Latona e
Diana. 7. —Meigo, macw. 13. —«
-Deus egip. do deserto, identificado
ao. Pan dos gregos.,

LOGOGRIFO
•*

•¦-

Foi-num; dia detourada, em eétis dc Salamanca,'
— 11. 5. 1.. 10.4...
Que eu conheci Çarmila,,A Fl^OR de Andaluzia.
"Enorme
*
atravanca
,
multidão, impaciente,
O circoi-muRic.oi%. onde urrava e corria
...
O derradeiro touro em essa tarde quente.
E là, "no. rédoüoef.
A fera escarva-.o.pó, retreme a-.bandarilha
Para o ataque final,'"', ' * *
¦
' •
O valente córceT'
-encontro
fatal.
••*¦*
i
o
ai*tedè
Relincha
pay.pr
Mas^oPOVO não\ vê, ném touro, nem toureiros; — 7, 4, 9; 3, \1.
A multidão só. vê ajormosa C.avmita,
Nada mais que Carmita!
E' o seu encanto, o seu'sorriso, à sua mantilha
— », 1, 3, 11. 2. 10. 9*.
QUE RESPLANDECE e empolga a toda aquela geme...
E até no redondel, entre os bandarilheiros,
Até ali, dentro dessa ENORME c rubra arena, — 6, 2, 7, 4, 9, 3, 4.
A rebrilhar de sangue >e dc capas vermelhas,
Relampejahdo áo sol, cm rúbridas centelhas,
Domina a sedução da sereia andaluza
,
A morena Carmita!...
/
Mas.eis que, de repente,
A fera, em disparada, em fúria, avança, cruza
O espaço como umraíó e mata o cavaleiro,
Estripa-lhe.q.cavalo.e vai cravar as ouas.
Sanguinolentas, nua-s,
Agudas como espadas,
,1.1.
, • . .
No peito de um toureiro
Famoso campeão, DIRETOR DE TOURADAS,
*
'
Que tombou moribundo, exangue, olhando ainda
*-'
r,
¦*
Para Carmita — ajinda! .
.
— Santarém; Pará),
—
Y.
7
(C.
Massaranduba

CHARADA SINCOPADA

3 — O quc há do'maior na LOJA DE VENDA A RETALHO é um cartaz onde
se lê: SILÊNCIO! — 2
Rio).
De Souza — (T. G.

.7. ... CHARADA SINTÉTICA

(

ESPÉCIE DE PEIXE de muito bOA qualidade ganhou O PRESIDENTE DA
|
REPÚBLICA,.. —2,2.
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DECIFRAÇÕES DO 11." TORNEIO

« i

*
Palavras Cruzadas — HORIZONTAIS: 1. — Chapear. 7. —Ler. 8. — Ugc.
9. — Eurotas. 10. — Império. I!}. —'¦ Gai. H. — Pan. 15. — Oroncta. — VERTlCAIS: 1. — Clérigo. 2. — Heu. 3. — Arr*pio. 4. — Euterpe. 5. — Ar.i. 6. —
Ressona. 11. — Maré. 12. — Iatá. — Charada encadeada: CARREGADOR. —
Logogrifo: PLURISSECULAR. — Charadas sintéticas: HELIOSE. -r TRANSEUNTE. — Charadas sincopadas: CORRENTE-CORTE. LUXENTA-LUTA. — Charada
haplolàgica: GURIBA.
DECIFRADORES — Yvelisc. Odlanid. Mme. Butterfly, Afonso Faria. EIPoeta. Baldan. Afrodite, Fagueiro, Noviço, Aldar. Alõ-Tropina. Cobrinha Jr., Lutércio, Zytho, Piá, Nilva, Paraná, Ronega. De Souza. Sam. Tutankâmon. Osmar,
Jotoledo, Adelaine, Vi...Ana, RégUlus, Peralta, Imára. Ravengar, Buridan. Diamante e Marinheiro. Coube ao nosso colaborador PARANÁ' as honras da classificação neste torneio. Distinguido com um exemplar dc "ESPUMAS FLUTUANTES" — (Castro Alves).
NOTA — Contada para todos ard.e.clfr^:'ig-nlucia*iX<*a<l*i'^-.-.-.~?
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Há mais de-'3^

t ÈQÜITÀTJVA DOS ESgA-POS ;
/ÜISÍPÕS DO BRASIL dava iniciei
'atividades... Desdc^ então, ua. suas
dos
.através dos dias, .dos m8ses. .
anos. ampliando . incessantemente
'.ação 'bcnlazeja '.em,
__.
prol da
isúa
•expansão do Seguro dc Vida no
"EQUITATIVA cresceu?,
Brasil, a A
'&
traasífiWjaMg . ?BSRKte -.'.ffilfi. $

wtffàg&'!&'-
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Vida, ü>ntraHé»fMÚ>» e privaçSe*
de orjlem eco..vado» por dificuldade*
'.___.
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OOSEC. ÜÜi
DO BRftSiÉ
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estar cia coletividade.

SOBRE A VIDA)
SOÜEPADE MOTUA DE SEGUROS
12j > R»_JgJa2^
geda: Av. ^CBrflttço,
_•-»-% .5,*^

.^^^í^^^^S^I^IÍ^*»^»^8*^

maiores or.gámzâçõèsáéguíàdoras; da América
- do*Sul.: Milhares de famílias braèik>iras,'«"s quats:a A EQUITATIVAJ
levou os. benefícios do Seguro do
Vida,- atestam, ò justificam' plenamente o alto e honroso conceito
conquistado nesses cinqüenta anos
* de trabalho fecundo para' o bem

A EfllHH ft

a base
XJma ap6Hce.de Seguro de Vid- é
¦ de uma c«tè» P«™ o futuro. Fl»te'.
^'hoje.para colher amanh*, çáranti*^
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QUE FAMÍUAL.
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ESTOU ADMIRADO
,DÉLE AINDA NAÒ TER
VINDO BXRAO
JANTAR!

WRACO TtfO FUNDO,

rNlNGüêMME
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vovô
ainda;
NAU,

DEiXeMÉÜE
C-HE6AR AQUI DÉ MA-,
DRÜGADA,<^EOESFOLARElVWOiPESCA*^
IRADO, NA MALANDRA6EM
E EU AQÜICOMA CABEÇA
EM TEMPO OE ESTOURAR,
PREQCUPAPAr'

QÜÉ TERÁ
VlQ
ACONTECIDO?
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|\ encontraram;
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ESTK DESAPARECIDO
í DESDE ONTEM UINA
SUJEITO VELHO DE,CAIÇA
ü
PRETA USADA, SUSPEN;
¦a
COCO,'
SORIO, CHAPOU
CABELO RUlVQ E NARiEDE PIMENTÃO...
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AVERlGUAí.
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GRAÇAS *S V PORQUE A. PONTE
%AreOFUN0EZAA."
QUEBROU? *
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JL /'x*»^
MACHUCA-
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RECESERÃiO PEPOIS QUE
EU RECEBER DOS RANCHO(OS. PAGARÃO UMÂ TORTUNA
PARA PASSAR PELA^l|VlHA
PONTE, OUVIRAM 9 ASORA,
VA'0 TRATAR OE DESC08R\R

QUEM FOlGJCWMlhPSp,
eÒMPREEWDEW^

*TONTQ A.PQNTÊ FOI COR- )
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