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VIRGEM QUE

ereu presidiu, o
resso BarnabéCong

0 TEMPO
Tempo: instável.
Tcmpcratlra; estável.
Ventos: de Sul a Leste,

moderados.
Máxima: 22,5.

\ Mínima: 17,3.
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CHEGANDO A
CHERBURGO

Águal

COME
MORRER

O presidente da Câmafa Federal, deputado Nercu

Ramos, desceu pela primeira vez as,escadarias do J/a-

lácio Tiradentes a fim de receber uma delegação ptf
pular quando, ontem, presidiu ao encerramento do

I Congresso Nacional dos Servidores Públicos, cujo»

membros, incorporados, foram levar ao Parlamento a*

conclusões de seus debates a respeito das medidas quç
pode o governo adotar para conceder ao funcional?*,
mo, imediatamente, o aumento de vencimentos qm?
pleiteia. • r*w

RECEPÇÃO NO GABINETE #
Inicialmente, o presidente Ne-.l Nessa oportunidade, o sr. Ly-

reu Ramos recebeu, em sou ga* cio Hauer declarou que a esco,..
btnetc uma comissão composta lha do presidente da. Câmara
dos chefes de delegações de to- Federal para depositário das es-,
dos o Estados, tendo à frente peranças dos barnabes resultar?
o «residente do Congresso de da consciência coletiva de que
Se vidòres sr/Lycio Hauer, o Legislativo 6, parat os servj-
qèem coube expor os motivos dores públicos, o Poder em qu«

.^Íu^íaZeraCntregadaSl i.Cnç.«. 
na 2, pâa.naí

Sem Comida ou
há Mais de 17 Anos

RIO POMBOf, 23 (D. C.) —
Pálida, espantosamente magra,
olhos negros sem luz; deitada
num catre e sem comer, sem
beberi sem andar e Sem dor-
mir, há 17 anos, 7 meses c 25
dias: assim c e assim vive, no
mais religioso dos jejuns, Lola,
a mulherzinha que a popula-
ção da cidade mineira de Rio
Pombo reverencia como santa
e. a ciência despreza como em-
busteira. . .

Para os médicos que a visi-
taram, ultimamente, Lola não
viverá dois meses mais; para o
padre Gladstonc, porem, Lola
resistirá por muitos anos, mes-
mo na estranha abstenção de
tudo, servindo-se apenas do pão

0 casal Charlcs-Oona Chaplin (cx-0'Neil) abordo do
¦'Queen Elizabeth". (INP-DC)

iciona Londres a
cepçao

u nus, 23 (Condensado do noticiário do INS e AFP_);,rr
nrsdi-a P n ciras Vras da manhã de ontem, uma verdadeira
iHiUI-bío ^aglomerava, na Plf^ormae nas proximidades da

pòvQ britânico.
((iiasc ao meio-dia, afinal, chegou o trem.

A RECEPÇÃO

a Chaplin

E' impossível descrever o de-
lírio da multidão quando Carli-
tos apareceu na portinhola: ho-

mens, mulheres e crianças, com
o semblante iluminado de ale-

(Conclui na 2." página) L

35.° DIA
Complcta-sc hoje o 35.° dia

de demora do processo de
aumento dos vencimentos
dos servidores públicos nas
mãos do Presidente da Re-
pública, depois de concluídos
todos os estudos e reexames
da longa série que compõe
a sua "via crucis", iniciada
a 25 de janeiro, quando o
chefe do Executivo prome-
teu, solenemente, apoiar as
reivindicações do funciona-
lismo. Desde então, ja se
escoaram 243 dias, durante
os quais os servidores expe-
rirnentaram diversas meios
de combate para obter a re-
messa da mensagem presi-
denciaí' áo Congresso Nacio-
nal, terminando por fundar
uma entidade de caráter
permanente, para defesa da
sua mais sentida reivindica-
ção.

espiritual — a Hóstia — que,
diariamente, há dois anos, lhe
administra entre fervorosas ora-
ções e as dores qup acusam
o seu organismo sacrlNcado.

UMA QUEDA DA JABO-
TICABEIRA

A história de Lola é a nisto-
ria de uma virgem — Floripes
Dorneles de Jesus — nascida
em Rio Pombo e que, um dia,
há 20 anos passados, caiu de
uma jaboticabéira, no quintal
de sua casa. O acidente, grave,
condenou-a a uma cama, em
estado de paralisia, por uma
complicação de espinha. E, en-
tão, começou o capítulo da re-
signaçáo que a iria transformar
(pelo menos para Rio Pombo),
num instrumento divino a ser-
viço da bondade e da humilha-
dade do Coração de Jesus de

(Conclui na 2.» página) 
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Enfermeiro Usou mh Comício Comunista na
Anestésico Para WÈmÈÈ Câmara de Vereadores
Violentar Menor

Internada numa casa de saúde, a fim de se submeter a uma
intervenção cirúrgica num braço, uma menor foi anestesiada c
v oíentPda" pôr um enfermeiro, que-descoberto- em seu fcriffiOj
foi SsSSlà? peto direção do estabelecimento hospitalar, cstahfld
foragido.

APRESENTADA QUEIXA A POLICIA

A NOVA SENHORA T1T0

A sra. Elidia dos Santos* re-
sidente na rua Dr. Arruda Ne-
creiros em Meriti, apresentou
queixa à, Polícia do 16." D. P.,
que o enfermeiro Carlos Pessoa
anestesiara sua filha, menor,
M O, internada na Clinica

NOVO
MUNDIAL DE 60X

FILADÉLFIA, 23 (U. P.) —
Rocky Marciano derrotou na
peleja aqui realizada , esta
noite, o ex-campeão mundial
de box de todos os pesos,
Joe Walcoth, por nocaute, no
13." "round". Desta forma,
Marciano é o novo campeão
mundial.

Santa Mônica, à rua Emancipa-
ção, 9, em São Cristóvão.

CURATIVOS NO BRAÇO
Segundo a queixa apresenta-

da M. O. fora internada na
Clínica Santa Mônica a fim de
ser submetida a uma interven-
ção cirúrgica no braço. Sábado
ultimo, o enfermeiro Carlos Pes-
soa, alegando precisar realizar
um curativo no braço da me-
nor, anestesiou a moça com
éter, tendo, desta maneira, pra-
ticado o ato infame.

(Conclui na 2.a página)
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Trarfcformou-se numa manifestação tipicamente comunista
a sessa^dc assembléia popular, optem, na Câmara Municipal,
convocada pelo presidente dâ Comissão de Finanças, Industria •
Comércio, para debater o projeto 1.000. . .

O projeto cm si não foi uma só vez debatido pelos te«i;
dores populares- <mc se sucederam na tribuna Com »««"*«
de dois apenas, que se mostraram a favor do projeto e, por
isso foram1S cie tremenda vaií das galerias repletas, o» ou.
tros limUaram-sc a dizer que eram contra, orientando seus dis-
cursos pelos "slogans" comunistas mais? na moda, como o Acordo
Sí-Estados Unidos e outrds. A esses oradores as galerias
batiam palmas e aplaudiam por todas as formas, ensurdecedo-
ramente.

ORADORES E
Outro cunho comunista da

assembléia íoi visto quando o

COMUNISTA

Valdcmar de Carvalho, da

Cooperativa dos Trabalhado-

res em Bebidas, outro orador

Manobra Contra o Trigo Com
a Colaboração do Governo

(TEXTO NA 2.* PAGINA)
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Danton JOBIM

BELGRADO - 0 marechal Tito cm companhia do chanceler Éden c de Jovanka Budi-

savljevic (açora Jovanka Tito), a jovem de 28 anos cujo casamento secreto com o sexa,

genário ditador foi revelado por ocasião da visita do ministro mgles, amndodezseu pn-

meiro aparecimento público como primeira dama iugoslava. (1NL—UL)

citação Para Jogar o Povo
mtra o Poder Legislativo

» Projeto de Reforma Constitucional, Verdadeira Revo-
lução no Regime, Destina-se a Provocar a Opinião Pública

O projeto de reforma constl-
lucional do sr. Artur Audrá, ao
que élc revelou ontem à repor-
Ugem, é muito mais grave do
."i»c parecia à primeira vista,
nois não se destina evidente- I
mente a ter viabilidade de apro-
vação pelo Congresso, devendo
íumprlr o simples objetivo de
«gltar. Sua campanha reformis-'¦", que se anuncia no momento
im que os circulos oposicionis-
:as manifestam-se intranquilos
jom certos indícios de que o
latete voltará a pleitear a re-
^'são da Constituição, deverá «e
niciar na próxima semana, logo

que esteja concluída a elabora-,
;ão orçamentária,

O que vai pregar o *r. Artur
Audrá é o direito do povo riereformar diretamente a Cons-
Htulçãp, reforma da qual pode-¦f a iniciativa e da qual,

de plebiscitos, será o

I tem o deputado d0 PTB com a . pitulo das ineleglbilidades da
I reportagem, revelou êle que, an- I Constituição, vai oferecei a Ca-

tes de propor a reforma do ca- I mara um projeto que estabelece

'través
juiz.

REVOLUÇÃO
COSTITUCIONAL

L Ka soavería que maülsve sf- Çiriío júnior

, as normas para a revisão cons ^
| titucional. Por ai começará a

sua campanha.
Êssç projeto determina que

poderá ter iniciativa de rcíor-
mar a Constituição: 1) a Cama-

I ra; 2) o Senado; 3) as Assem-
bléias Estaduais; 4) o povo, atra-

| vós de petição assinada por
I 200.000 cidadão (número que
| pensa ainda cm alterar para fa-
I xê-lo coincidir com o de eleito-

Jcs exigido pela lei eleitoral pa-
ra registro de partido político).

Quanto a tramitação do pro-
jéto de reforma, ela so fará da
seguinte maneira: 1) — vota-
ção do Congresso, com o "quo-
rum" de dois terços para apro-
vação: 2') — votação pelas As-
semblóins Estaduais reunidas
numa espécie de constituinte.
com o "quorum" de três quar-
tos; 3,i — plebiscito. O pronun-

(Conclui aa 2/ página)

Entrevistado ontem, o sr. Afonso Armos,
lider da UDN, concordou com a declaração
feita em Porto Alegre pelo sr. Getulio Var-
°-as de que só com a "conquista do poder
o proletariado terá oportunidade de em-

preender a reforma social que se faz ne-
cessaria. •

É o "steeple-chase" da demagogia.
E' o jogo ruinoso de cobrir, inva-
riàvelmente, as mais perigosas pro-
posições do governo, para não pa-
recer reacionário.

O sr. Getúlio Vargas, até há pou-
co tempo, era a "bete -noire" dos
udenistas. De súbito, as coisas mu-
ciaram e começaram a surgir vozes
cada vez mais numerosas no seio
da UDN concordando com a políti-
ca populista do governo.

Vieram, primeiro, as medidas que o go-
vêrno alegava imprescindíveis para com-
bater o alto custo da vida. Achou a UDN
que, por motivos táticos, devia apoia-las
de plano. Depois, no caso da Petrobras, a
UDN abandonou suas tendências notória-
mente liberais para apoiar a solução mo-
nopolistica. Agora, temos a inconcebível
ratificação da doutrina temeranamente
formulada pelo Presidente em Porto Alegre.

Todo mundo compreende e aceita que
o partido do Brigadeiro mantenha uma
linha de cooperação honesta e patriótica
com os poderes públicos federais, ajudan-
do-os a encontrar os meios de que preci-
sem para dar solução aos inquictantes pio-
blemas do momento.

Mas o que não se aceita nem se com-
«preende é que a UDN marche, em questões
vitais, a reboque do governo, na pueril
convicção de que esse expediente maquia-
velico 

"evitará 
que o Presidente a acuse,

ante as massas, de trair os interesses po-
j pularei.

Diz o deputado mineiro que a UDN tam-
bem defende a ascensão do proletariado ao
poder.

Sim. Mas a UDN não pode advogar a
"conquista do poder" por uma determi-
nada classe, como fêz o sr. Getúlio Vargas.

Também, nós desejamos que o
proletariado exerça conscientemen-
te o seu direito de intervir nos ner
gócios públicos. Vemos, satisfeitos,
que o sufrágio universal e o pro-
gresso da educação vão pouco a
pouco alargando o lugar ocupado
pelos trabalhadores na estrutura
política da sociedade. E é eviden-
te que a democracia só pode afir-
mar-se vitoriosa com-«d concurso
das classes operárias, as quais, não
sendo a maioria do povo, são, en-

tre tanto, parte viva e atuante da .sociedade.
Forçoso, porém, é distinguir entre a ab-

sorção natural das massas pela pelitica e a
exploração demagógica das cnesmas. A» in-
tervenção dos trabalhadores no quadro poli-
tico inglês, por exemplo, é um fenômeno de
alta significação democrática. Mas a intro-
missão dos descamisados, liderados por Pe-
ron, na vida política, marca, na República
Argentina, o fim das instituições livres.

A diferença entre a' ação legitima dgs
massas no jogo democrático e sua ação
perturbadora no funcionamento do regime,
está em que, no primeiro caso, elas agem
através dos partidos políticos e. no segun-
do são estimuladas a usar de seu poder
fora dos quadros partidários, a fim de des-
truir a força dos partidos.

Parece que a nossa UDN está ficando
hábil demais para compreender estas ,coi-

sas. Deu de confundir a tática e os prin-
cipios, nessa estranha corrida de obstá-

cuios em que espera vencer Getúliq Vargas.

w
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DISCURSOS
sr. Cotrim Neto, vereador In-
tegralista (PRP) falou sobre, i
projeto. O sr. Cotrim é favo-
rável a matéria e íéz um;r|
pido discurso ponderado. Mes-
mo-assim, todas as suas pala
vras foram quase abafadas pe-
los apupos da assistência.

Ainda se viu a predominai!-
cia comunista da assembléia
quando o presidente da Mesa.
sr. João Luiz de Carvalho,
anunciou a presença no recintfl
do deputado Roberto Morena,.
Seu nome foi delirantementl
óVacionado. (Estiveram presen-
tes, também, os deputados Ben-
jamin Farah e Lopo Carneiro)'

Os oradores foram osseguin-
tes, pela ordem com que íoranl
à tribuna: Ariosto Lopes, d«
Sindicato do Comércio de La--
jistas; Brazal Feitosa, da UniSj
Sindical dos Trabalhadores!
Luiz Januzzi, do Sindicato doj
Engenheiros (a favor do proje'
to, com enorme vaia 'e apupbí
de toda ordem); José Soarei
Filho, da União dos Ferro;
viários do Brasil; Valdemai

(Conclui na 2," página)

BARNABÉ

A orqdora Yeda Menezes pre-
feriu falar sobre o acordo

Brasil-Esladoi Unidos

Não Interessa
a Autonomia

Mostramos, ontem, que o povo
carioca, pelo indiíerentismo que
vem votando ao assunto, em to-
das as oportunidades, não dese-
ja a autonomia plena do Dis-
trito Federal. Hoje vamos mos-
trar que seus legítimos repre-
seritahtes no Legislativo da ei-
dade —- os vereadores — par-
ticipam da mesma opinião, em
sua esmagadora maioria.

Senão, vejamos: a autonomia
plena não quer dizer, apenas,
que os vetos do prefeito sejam
¦julgados pela Câmara Mumci-
pai; quer dizer, também, que
todos os serviços públicos da
cidade, que, nos Estados, per-
tencem ao Estados, devem pas-
sar à alçada municipal, entre
os quais o Corpo de Bombei-
ros e o Serviço de Trânsito.

Ora, ainda ontem, votando
um requerimento que pedia ao
prefeito interceder junto às au-

(Conclui na 2.» página)
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Entre os oradores figurou'O
sr. Alberto Santos, represert-
tante do Congresso dos Fun*

cionários Públicos ¦'¦;

"SÃO PAULO"
COMPANHIA NACIONAL BE SEGUROS 8E V1B&

8 DIRETORES
Dr. Joiè Maria Whltakef
Dr. Erairao Teixeira àt> Auurapcâa
Dr. Joié Cario» d» Macedo Soare»

8ed« - Rua 15 de Novembro. 32* - São Paulo -—•

^mnal oo Rio de Janeiro - Av. Rio Bronco, 173 --;IO.».a»««»

|í
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Telegramas d» <U.FJ,'A.F.P. e I.N.S.

Stevenson
no Mesmo
Caso de Nixon

NOVA YORK, 23 (INS) — O
candidato presidencial democra-
ta Adiai Steven«on: foi situado
em uma posição semelhante à
em que se encontra o lonador
Rlchard Nixon, candidato à yl-
ce-presldêncla do partido Re-
publieano.

STEVENSON ADMITE
Stevenson admitiu a utiliza-

ção de fundos doados para a
campanha eleitoral, para au-
montar os soldos de funcionários
d0 Estado de Illinois. O porta-
•estandarte democrático recai-
cou, contudo, que os funciona-
rios assim beneficiados não de-
sempenham postos eletivos.

Explicou Stevenson: "Não po-
de haver suspeita alguma de se
haver exercido influência im
própria porque não existia rela
rão alguma entre os contribuin-
tes ao fundo e aos beneficiados.

TRUMAN DETERMINA
INVESTIGAÇÕES

WASHINGTON. 23 (U. Pi)
— O presidente Truman orde-
nou ao Departamento de Justi-

»ça quo investigue se houve vio-
ção de alguma lei na questão
dos fundos postos à disposição
do senador Richard Nixon, can-
didato republicano à vice-presi-
aência da República.

Segundo um porta-voz da Ca-
sa Branca, o Departamento já
iniciou estudos sobre o assunto
aue envolve 18.235 dólares, doa-
dos a Nixon para cobrir seus
gastos nos últimos dois anos.

Ameaça o Gen. Naguib Reali
Uma Depuração "ao Pé da Lejr

i L tr^rtn.n.inníTiiY!/^ i t
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MAS AINDA NÃO ACABOU A LUTA
DO GENERAL COM OS WAFDISTAS

CAIBO, 23 (De Walter Collins, correspondente da TJ.P.) —
O "homem forte" do Egito, o Primeiro-Ministro Mohammed Na-
guib, advertiu que realizará uma depuração nos partidos poliu-
cos do Egito "ao pé da letra", de acordo com a lei.

Entretanto, sua pugna com o poderoso Partido Wafdlsta ja
atingiu o ponto de crise. O centro da controvérsia, que pode pro-
duzir outra comoção governamental, é o ancião ex-Primeiro-
Ministro Mustafá El Nahas, que Naguib insiste em que deve ser
afastado d,a direção do referido partido.

SALVO DA PRISÃO
Nahas salvou-se da prisão na

Reunião Dos Quatro
Grandes em Outubro

E' o Que Propõem à Rússia os Três Países
Ocidentais, na Resposta à Nota Soviética

STEVENSON

Regressou
WASHINGTON, 23 (INS) -

O embaixador da Argentina Hi-
polito Josuz Pacz regressou no-
Te, a Washington, após uma vi-
sita cie três semanas a seu pais.
Paez, nada quis revelar aos jor-
nalistas que foram espera-lo no
aeroporto.
£deri eni Vicraa

LONDRES.
Thaler. da U

23 (De Knrol
P.) — A Grã-

Verdadeira
Ditadura
no Líbano

BEIRUTE, 23 (de Jacqucs
Barre, da F.P.) — A Consti-
tuição libanesa dá ao preslden-
te da República poderes extre-
ruamente extensos que fazem
délc um verdadeiro chefe de
Estado autoritário. Por isso os
observadores políticos pergun-
tara qual a orientação, tanto
externa como interna, que o no-
vo presidente dará ao governo,

OHAMÜN ESQUECERA'
Antes de mais nada cumpre

notar que, multo consciente de
suas novas funções, o sr. Ca-
millo Ohámüri esquecerá que
íoi membro da Frente...Socialis-
ta Nacional para ser apenas o
chefe de toda a nação.

Aliás, a Frente Socialista Na-
cional anunciou, há dias, que
com essa finalidade o sr. Cha-
mun tinha se libertado de todos
os seus compromissos a respei-
to desse partido. No entanto,
considera-se que a sua forma-
ção e seus atos de militante
político não deixarão de influ-
enciar êsse homem dinâmico,
que se lançou na luta precisa-
mente para obter reformas,

recente batida efetuada pela
policia, quando foram detidos
70 líderes políticos, ao que pa-
rece por não despertar ressen-,
tlmento nas fileiras do Partido
Wafd, porém Naguib declarou,
por intermédio de seu Ministro
de Estado, Fahty Radwan, que
o governo está determinado a
implantar suas reformas poli-
ticas, sem "considerações de
prestigio, idade, avançada ou
outras de caráter pessoal". Re-
íerindo-se a Nahas, a quem,
diz-se, fêz objeção o Ministro
do Interior Soliman Hafez, a
declaração de Radwan diz: "Te-
rhos Nahas em grande estima.
Entretanto, se .a lei se opõe a
alguma pessoa, a lei prevalece-
rá".

EXIGÊNCIAS DE HAFEZ
A declaração de Radwan foi

a primeira do governo sobre o
assunto desde que os Comitês
do Wafd em rodo o Egito deci-
diram desobedecer as exigências
de Hafez para que Nahas fosse
expulso de sua direção. Depois
disto, Hafez disse aos Wafdis-
tas que estavam em liberdade
para manter ou afastar Nahas,
porém "na aplicação da lei, isto
pode estar em contradição com
o desejo de preservar a repu-
tação dos veteranos do partido
que serviram ao pais no pas-
sado".

•Hafez esclareceu também' o
rumor de que havia chamado
Nahas de "tumor que vai crês-
cendo no coração do país". O
ministro disse que não se refe-
ria pessoalmente a Nahas, mas
sim à corrupção do partido.

Entretanto, num esforço de
última hora para corrigir à si-
tuação antes da adoção de me-
didas por parte do governo, o
Partido Wafdista anunciou um
novo programa, cujos pontos
principais propõem a participa-
ção do Egito no sistema comum
de defesa, pedem a adoção de
normas socialistas nos assim-
.tos internos c advogam pelo di-'reito 

de voto da mulher. Tal
programa foi formulado para
sua apresentação ao Ministério
do Interior, de acordo com a

nova Iorque previne os partidos j Bretanha, a França e os>Estar
políticos de que devem tornar dos Unidos propuseram à União

público seus propósitos adminis- Soviética uma conferência das
ti ativos ,e situação financeira. 1 quatro , grandes, potências, no

NOVIDADE VELHA

A sra. Josip Broz, esposa do marechal Tilo, cumprimenta o
recital consorte, sorridente, e a sra. Allen se divertem, na
rechal conforte, sorridente, e a sra. Allen se divertem, na
recepção ojicial ao ministro Éden. O segredo do casamento

mês vindouro, a fim de dis-
cutir sobre a possibilidade de
realizar uma investigação im-
parcial da situação alemã para
a realização de eleições verda-
deiramente livres e o estabele-
cimento ;de um governo para
toda a Alemanha.

"CUIDADOSO ESTUDO"
Os três países repeliram"após cuidadoso estudo" a pro-

posta russa de uma conferên-
cia das quatro .potências para
discutir um tratado de paz com
a Alemanha, com prioridade sô-
bre os pontos agora propostos
pelos aliados.

Em notas idênticas,' as três po-
tências expõem que "enquanto
não se realizar as eleições, não
se pode constituir um governo
nem unificar a Alemanha, e não
havendo um governo pan-ger-
mànico em condições de nego-
ciar livremente é impossível
discutir os termos de um tra-
tado de paz com a Alemanha"..

IMPROCEDENTE
As notas dizem que "o con-

ceito soviético de um tratado de
paz redigido por quatro potên-
cias e imposto à Alemanha é
completamente imp rocedente
em 1952". E acrescenta: "Mais
conveniente seria que o govêr-
no soviético reconsiderasse stía
negativa de se.unir às outras
potências rio esforço conjunto
para abordar o problema das
eleições livres na Alemanha".
MUDARAM AS CONDIÇÕES' As potências ocidentais dizem

ainda em suas- notas: "Senti-
mo-nos obrigados a recordar
ao governo soviético que as
condições mudaram radical-
mente desde os convênios eco-
nômicos e políticos firmados
para. reger o período inicial da
ocupação". E adiante assegu-
rairi qúe as três potências "ja-,
mais concordarão com um^ tra-.
tado do paz que seja redigido
ou negociado sem' a 'participa-

ção de um.governo pan-germâ-
nico". acrescentando que/ "o;
tratado de paz para a Alemã-
nha não pode ser negociado ou
aceito por outro representante
alemão que não seja um govêr-

Terá'os votos da, "American

Federalian o} Labo"-"
r

Apoio Dos
Trabalhistas
a Stevenson

VIENA, 23 (INS),.— O secre-
tariò do .Exterior, da Inglaterra,
Antony Éden, chegou, a Viena
para' uma visita de seis dias du-
rante'a oual disse que'trataria
de vário£'assuntos de "interes-

se mutuo e político" con-- as
autoridades austríacas. . .„ _
iFiun ela Grev©

AREQUIPA, Peru, 23 (UP) —
Terminou a greve geral irrom-
pida sábado'nesta cidade,'ten-
do embarcado para Lima'uma
comissão de trabalhadores o li-
deres sindicais para discutir as
reivindicações do operariado

| com o presidente Odria. A ei-
| ds.de recobrou esta manhã a
i normalidade. .
BaíBsalaarslel©

SEUL, 23 (INS) — As super-
fortalezas B-29 atacaram as
proximidades de Pydhgyang du-
rante 24 horas. Tanto a noite
como durante o dia, os aviões
lançaram, 

'cem toneladas de
bombas sobre Sopori, a 13 qui-
lometros da capital norte-co-
reana.
Fei^Iaaaliís.'.. •

BONN, 23 (AFP) — Nove cri-
minosos de guerra, internados
na-prisão do Wcrl, foram per-
doados e soltos ontem, segundo
anunciou um comunicado

Melhora a
Situação

MONTEVIDÉU, 23 (INS) ^
A situação operária continua
melhorando e parece e?tar pro.
ximo de ser solucionada. Os
serviços públicos já funcionam
quase que normalmente. Já
Voltaram ao trabalho quase
quo a totalidade dos grevistas
da administração municipal du
transportes e os-serviços se eíe-
tuam como de costume.
Ãrnaas Atômicas

WASHINGTON, 23 (UP) -
Ao regressar da Europa, o ge-
neral Ornar Bradloy, chefe cio
Estado Maior Geral misto nor-
te-americano. declarou que o
governo dos Estados Unidos de-
veria proporcionar aos seus
aliados informações acerca cias
armas' atômicas.
Ãrgeiatinos
Presos em Ilonia

ROMA, 23 (U. P.) — As au-
toridades policiais anunciaram
a detenção do Dr. Nestor Har-
doi, dir.etor do Escritório da Li-
nha Aérea Argentina cm Roma.
e do- seu assistente principal
Giacinto Jovacchini. As auto-
ridades recusaram-se a infor-
mar quais as .acusações que pe-
sam sobre os dois detidos.

Ultima Hora Esportiva

NOVA YORK, 23 (AFP) —

À "American FederatiOn of La-

botir" anunciou seu apoio à

candidatura do sr. Adiai Steven-

son à presidência da República
dos Estados, Unidos. Foi por |
unanimidade que a "AFL" deu

seu apoio ao sr. Stevenson e de-

pois de uma recomendação fel-
•to nessa sentido' peío Comitê
Executivo da Federação. Desde
a sua fundação, em 1881, a
"AFL" dera seu apoio a um can-
didato unicamente: o senador
Robert Lafollette, do Wlsconsm,
candidato apresentado pelo Par-
tido- Progressista, em 1924.

EISENHOWER ACUSA'. TRUMAN
BORDO DO TREM ESPE-

Cl AL DE EISENHOWER, 23 —

(U_ ,p_) — o gen. Eisenhower
acusou o-govêrno do presidente
Trurnifn de pautar-se pela pala-
vra de ordem de que.''a infla-
çào é a melhor política". Falan-
do ao. povo em Middlctown,. Es-
tado de' Ohio,'contestou vigoro-
samente as alegações democra-
ticas dc-qüe-ô povo'cstá desfru-
tando da maior prosperidade de
todos os tempos. Adiantou que
o problema da inflação será
abordado ainda, esta noite

de Tito foi revelado na semana passada. (Foto INF—-DL) estabelecido
no%aVgermânieoJ legalmènk seu programado discurso cm

Cleveland.

lifâMaifês-Apontam...
(Conclusão da 12-a página)

— redução da importação
do carvão estrangeiro,-pormitin-'
do-se apenas a' de tipos :espe-
ciais e' desenvolvendo -o • con-
sumo do produto nacional:

— -.restrição à transferência
de lucros para ,o exterior;

D — nacionalização das em-
presas de serviços públicos, por
serem as ' mesmas escoadouros
de divisas monetárias;

10 — criação de cooperativas
de consumo financiadas , pelo
governo;'

11 —. congelamento geral dos
preços e, caso esto não 'seja 

pos-
to em vigor, adoção de uma
escala imóvel' de-salários, de
acordo com o aumento do custo
da vida; •'.'¦-'•

12 — redução dos impostos in-
diretos.
... CONGRESSO DOS FER-

KOVÍAMOS ; 
Em- reunião dos ferroviários

participantes .do Congresso fi-
cou .decidida a realização de
um Congresso do Ferroviários,
o.ue. será .convocado, oportuna-
mente. Também .' deliberaram

I mani testar-se contrários à
transformação das ferrovias da
União em Sociedades Anônimas
e pleitear, o seu ontrosamonto
cm 

'departamento 
autônomo da

UNSCB. 
'

A
E BRAGUIMA
MULTADOS

. Nenhuma punição importai),
te foi anlicada ontem, polo Tri-
bunal de Justiça da Federação
Metropolitana de Futebol. Ape
nas. como nota mais importan-
to, o juiz Alberto Malcher, que
está respondendo a um inqué-
rito a pedido do Botafogo, pe.
diu para ser poupado de dirigir
jogos desse clube.

Às decisões foram as seguiu-
tes; , , . ,Baduca do Botafogo, foi
suspenso por 2 jogos.

Clyde do Bonsucesso, Hei-
vio doS. Cristóvão e Adéslo,
do Fluminense, foram suspen-
sos por 1 jogo.

Geraldo, do Botafogo e Cl.
do do Flamengo, suspensos pot
1 jogo, obtiveram "sursis".

Braguinha, do Botafogo,
foí multado cm CrS 400,00 í
Adãozinho, do Flamengo, em
CrS 200,00.

• ¦— Absolvidos: Nicola, <u
Bonsucesso; Leônidas do Ame-
rica, Aldo, do Fluminense
RÜàrinhó, do Botafogo t
Adrualdo, do Botafogo.

Adiar os julgamentos- di
Olicio dò Bonsucesso e Ante-
nor, tio América.

Clubes absolvidos: Botato
go Flamengo e Bonsucesso.

Multados: Canto do Rio
em CrS 100,00 e América, en:
CrS 00,00.

contato diário que venho man-
tendo com Lola, só tenho tido
razões para me convencer de
que estou diante de uma alma
acrisolada, de uma criatura que
há muito só vive para Deus.
Recuso-me a aceitar que se1 tra-
te de um caso de mistificação.
Tenho absoluta certeza de que
ela não se alimenta, senão da
Hóstia Consagrada.

TUDO E' POSSÍVEL
Padre Gladstone chega, mes-

mo, a duvidar que prevaleçam
;i ,1.. t ,,i-. /, vi-ir-iH-, <ii--. i os prognósticos de médicos queda cidade, Lola e visitacta, üia- „1-i,.,;..„,11 .„„ „ Yi.»pm m™.

riamente, pelo padre Gladstone ?ÍU£Xi d? doiVWr£? m!
é por moradores da localidade. lá üentio cle cims ou tres me
Padre Gladstone vai levar-lhe
á Sagrada Comunhão; o povo
vai reverenciar o seu sacrifício
santo. A seu lado, está, permà

A Virgem Que Não...
que sempre íoi devota fervo-
rosa.

Na preocupação de ganhar um
lugar no céu, Lola nunca mais
comeu, nunca bebeu, nunca
mais chorou e nunca mais dei-
xou de rezar, cie noite e de dia,
por ela e por todos de Rio Pom-
bo-

O IRMÃO AGRADECIDO
Lá, na sua casinha, que fica

a cinco quilômetros do centro
Lola é visitada, dia

wlBSjuÜís^^^^^ ^® a Primeira P *¦ _. o

nentemente, um velho, o seu ir-
mão que, por intercessáo mila-
grosa a ela atribuída, se liber-
tou de um reumatismo crucian-
te que o torturava hà muito
tempo.

As vezes, aparecem por Ia,
uns médicos, levados pela curió,
sidade humana- e, ao mesmo
tempo profissional, de conhecer
a virgem de 30 anos que há de-
zessete não come. Esses, po-
rém, saem como entraram: in-
crédulos do jejum eterno e con-
victos de um caso de embus-
te...

OPINIÃO DO PADRE
GLADSTONE

Lola é assistida espiritualmen-
te, pelo Padre Gladstone, da
Paróquia de Rio Pombo. E dê-
le é a seguinte opinião sobre a
jejuadora:— Dirijo Floripes, espiritual-
mente, há dois anos e seis me-
ses. Na direção espiritual, e no

ses. Pois, para o reverendo, cm
Lola tudo é possível, legítima
missionária do Coração de Je-
sus que é.

"E' assim que o Coração de
se queixando humana e suave-
mente, de dores de cabeça e
pontadas no coração, conside-
ra quase sem voz:

E' assim que o Coração de
Jesus quer. Sofro pela vontade
Dele".

Agitação Para.,.
ciamento popular será o deci-
sivo. pois, so desaprovada pç-
Io Congresso e pelas Assem-
bléias Estaduais e aprovada pe-
Io plebiscito, a reforma será
considerada válida.

O projeto do sr. Audrá devol-
ve ao povo, retirando em-
conseqüência dos seus manda-
tários políticos, os congressis-
tas, o poder de fazer a lei bá-
sica, pois, como acentuou o
deputado trabalhista, fixado
êsse processo, o povo poderá
fazer, não uma simples reíor-

ma, mas outorgar uma nova
Constituição. A conseqüência
dessa tentativa de revolução
dos princípios constitucionais
será obviamente quc o Con-
grosso lhe negará aprovação a
menos que queira se despir de
suas prerrogativas. Dessa ma-
ncira, o objetivo do sr. Audrá
somentc poderá ser o de agi-
tar a opinião pública, numa
campanha destinada a dar a
impressão de aue o povo quer
que o rr. Getúlio Vargas per-
maneça no poder mas que os
políticos tentam impedi-lo.

A iniciativa nitidamente sub-
versiva do deputado do PTB,
está sendo recebida com in.
tranqüilidade nos círculos ude-
nistas, onde se dá guarida h in-
formação de que o sr. Cirilo
Júnior íoi incumbido de arli-
cular no Congresso a reforma
constitucional. Espera-se que,
logo que o srã Audrá inicie seus
discursos de pregação revisio-
nista, os partidos serão convo-
endos para um pronunciamento
sobre u assunto, acroditando-sc
quc. não àperiás a UDN. como
o PSD e o PSP se manifestarão
de maneira contrária à iniciati-
va trabalhista.

O sr. Audrá pensa em pedir
o apoio do PTB para a sua im.
ciativa.

GARCEZ COM O PSD
GAÚCHO

O sr. Garcez, segundo o»

Aclamado no mundo inteiro!

COMPANHIA

ftUSTlN fl-70 <jpRJÃcfe> HEREF9
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meios oposicionistas, esta }t
atuando dentro do esquema d*
coordenação da "compreensão
nacional", pois, a exemplo do.
que fêz em Minas, entendeu-st»
no Rio Grande do Sul com go-
vernistàs e oposicionistas. Sa-
bia-se ontem efetivamente quo
o governador de São Paul»
mantiverá em porto Alegre de-
morada conferência com o*
pessedistas gaúchos.

A UDN E O ORÇAMENTO
Reuniram-se, ontem, conjun-

tamento. sob a presidência da
sr. Odilon Braga, o diretoria
nacional e a bancada..'da UDN
O sr. Afonso Arinos expôs ao»
seus liderados b problema cria-
do para a elaboração orçamen»
taria com a rebelião do plena-
rio contra as normas estabele-
cidas pela Comissão de Finan-
cas, rebelião da qual já resul-
tou um "déficit" de mais de
um bilhão na proposta orça-
méntarià c que poderá gerar
um "déficit" de proporções im-
previsíveis.

Assentou-se que a UDN dará
apoio ao critério adotado por
aquela comissão, com uma uni-
ca exceção: a emenda do sr.
Rui Santos que aumenta de 15
milhões para trinta milhões a
dotação para a estrada Salva-
dor-Feira de Santana, isso por
vir a referida emenda aplicar
um dispositivo constitucional
que estabelece a verba anual
de trinta milhões para - aquela
estrada, até a conclusão das
obras.

. A bancada -udenista tratou
também da reforma ' eleitoral,
incumbindo-se os srs, Ernani
Sátiro e Dantas Júnior de
coordenar as emendas udenistas
à dita reforma.

O sr. Afonso Arinos fêz ain-
da uma comunicação sobre as
gestões, de iniciativa do PR, pa-
ra formação do bloco da mino-
ria, as quais recebeu com a
maior simpatia.

Enfermeiro Usou...
A sra. Elidia Santos, domin-

go, quando da visitR que fez à
sua filha, soube do aconteci-
do, tendo tomado as providèn-
cias que o fato requeria e apre-
sentado queixa à Polícia, para
o procedimento criminal contra
o ignóbil indivíduo.
ADMITIDO HA' DOIS MESES

O enfermeiro Carlos Pessoa
foi admitido como "enfermeiro"
da Clínica Santa Mônica há 2
meses, sendo destacado para a
seção de acidentados. Informa
a direção daquele estabeleci-
mento hospitalar particular que
Carlos Pessoa, que aparenta ter
uns trinta anes e é viuvo, sem-
pre mostrou-se reservado e tra-
balhador. Sábado, porém, com-
pareceu ao serviço em visível
estado de embriagues e apare-
ceu andando por dependências
ria «Ítalo» ara. oQtnnaHhla. Ao

uma menor, E. 3., servente dá-
quêle estabelecimento. Em face
aessa irregularidade, Carlos
Pessoa, que nâo era' registrado
como empregado do estabeleci-
mento, foi dispensado do. cm-
prego. ;'.

S^ão Interessa a...
toridades competentes para que
esses dois serviços passasem à
jurisdição da Prefeitura, os ve-
readores, por uma .maioria ab-
soluta, rejeitaram a matéria. A
Câmara Municipal, em peso, fl-
cou, assini, contra a transfe-
rencla do Corpo de Bombeiros
e do Serviço de Trânsito para
a administração municipal.

A incoerência salta aos olhes
de todo mundo:-no momento
em que a emenda constitucional
n.8 6, concedendo a autonomia
plena, caminha para sua derra-
deira etapa de votação, emen-
da que dará, se aprovada, au-
tonomia plena ao Distrito Fe-
deral, os vereadores rejeitam a
transferência de serviços que
deveriam ser municipais para
a tutela municipal.

Se houvesse sinceridade na
atitude dos vereadores. que ain-
da n&o se colocaram de públi-
co contra a autonomia, o mo-
mento da votação desse reque-
rimento seria aproveitado por
todos os modos para reforçar,
junto aos senadores, a tese de
que a liberdade plena de legis-
lar se acompanha dá liberdade
plena de administrar.

Todo o Apoio da...
repousa a sua confiança, depois
de tantas vicissitudes e tantos
tropeços encontrados na luta em
defesa de suas reivindicações.
ACEITOU, COMO SUBSIDIO
Recebendo a documentação,

declarou o deputado Nereu Ra-
mos que fará constar do proces-
so que instruirá o projeto de lei
decorrente da esperada mensa-
gem do Executivo os subsídios
oferecidos pelos servidores pú-
blicos, de modo a que a Cama-
ra os tome na devida conside-
ração.

NAS ESCADARIAS
A seguir, a convite dos depu-

tados presentes, o sr. Nereu Ra-
mos dirigiu-se para as escadarias
do Palácio Tiradentes, que nas-
ceu até a metade, recebendo ca-
lorosa manifestação dos con-
gressistas, a que se haviam agre-
gado outros servidores, forman-
do uma multidão de cerca de
milpessoas. •

O presidente da Câmara, em
nome dos congressistas, foi sau-
dado pelo sr. Lycio Hauer, ten-
do agradecido em breves pa-
lavras. ,..

FALAM OS DEPUTADOS
Atendendo aos reclamos dos

ram pequenos discursos os
deputados presentes, srs. Lopo
Coelho, Heitor Beltrão, Breno
da Silveira. Benjamin Farah e
Roberto Morena'.

.Terminadas essas, orações, os
.congressistas entoaram o Hino
¦Nacional, dando por terminados
,qs-trabalhos do seu I Congresso
• Nacional.

II CONGRESSO NO PARANÁ'
. Em reunião de ontem, deci-
diu o Congresso eleger o Para-
ná para sede do seu II Congres-
so Nacional, a realizar-se já sob
os auspícios do órgão de classe
que' criaram, a União Nacional
dos Servidores 

'Civis 
do Brasil.

ÂS DELAGÀÇOES
. Ao encerrar-se1^ I Congresso
Nácioíial de Servidores ascendia
a 757 o número de membros
participantes; sendo 467 do Dis-.
triio 'Federal'e'290 dos Estados,
na seguinte ordem:.; São Pauto,
80: Minas Gerais, 55; Ceará, 34;
Rio Grando do Sul, 2õ; Pernarii-.
buco, 26; Bahia. 23; Paraná, 14;
Goiás, 12; Santa Catarina. 10;
Estado dó Rio,.5; e Maranhão, 2.

O deputado Luis Compagho-
ni denunciou ontem da tribu-
na da Câmara manobra perío-
dica de especuladores contra o
preço do trigo nacional, visan-
do -açambarcar o mercado e,
com isso, prejudicar os peque-
•nos triticultores cuja produção
representa, ainda, 70% -de toda
3 safra.

Inicialmente, o representan-
te gaúcho .aludiu, a notícias di-
vulgadas. pela imprensa, se-
guhdo as quais, o preço.do. pão
vai baixar "porque se está ve-
i'íicando uma queda nos pre-
ços db trigo. Desejo que o pão
não falte ao povo e que possa
ser adquirido a preço justo..
Esta noticia, — acentua — na-
da mais é que a costumeira
manobra, feita à véspera da sa-
fra do. trigo brasileiro, com o
objetivo de aviltar-lhe' o pre-
ço. Dentro dé pouco mais de
um mês,.'.será' iniciada a co-
lheita, e os triticultores come-
çàrãò seu árduo trabalho com
a ameaça de todos os anos, nes-
te período do ano: a noticia que
o trigo baixará."Não sei que Comissão de
Expansão do trigo é esta. que —
diz adiante — tão desastrada-
mente para a expansão de nos-
sa triticultura, vem dizer quo
o preço do trigo baixou. Tc-
dos os anos repete-se o mesmo
fenômeno. Depois que os tri-

DOENÇAS DA PELE
Sífilis, câncer. . eezemas,
varizes, úlceras das pernas,
verrugas, espinhas, furun-
culoses, micoses (frieiras)

eletroterapia
Dr. Agostinho da-Cunha

Assembléia, 73 - Tel. 32-3265

ticultores venderam o - trigo,
as noticias são as melhores p.cô-
siveis sobre 

^as 
perspectivas da

triticultura. Logo, porém, que
o trigo é semeado, depois de ju-
hho o julho, começam aparecer
noticias como esta; reais ou
imaginárias, lançadas como que
para preparar o ambiento para
a baixa do preço do. trigo, cuja
safra se avisinha".

Mostra em outro tópico de
sua oração que "não é possível
avaliai: f> quanto-, é prejudicial
para os nossos triticultores a di-
vulgarão de notidas como esln,
que são imediata e habilidosa-
mente difundidas no interior
das zonas triticolas do Sul do
país, trazendo a confusão, o de-'salcnto 

e,. muitas vezes, o ..pá-
nico entre os pequenos produ-
tores, forçando-os à venda a
preços inferiores". ,

Ao concluir, diz o sr. Luis
Compagnoni:."A noticia sobre a baixa do
preço do tri;ro, nesta véspera
de safra,-significa prejuízo cer-
to para os triticultores, princi-
palmcínté para os.pequenos pro-
,dutorcs, os 

'mais .humildes,'aqueles 
que vivem mais afãs-

tados dos grandes centros —
precisamente aqueles que mais
deveriam ser protegidos, p'oi>
que são eles, 'os pequenos triti-
cultores que ainda continuam
dando mais de 70r;. da' produ-
ção do: trigo brasileiro.

E,. os que sentem o problema
sabem, 'a baixa do preço do tri-
gd significará, o fim da já crq-
nica batalha nacional do trigo".

O sr. João Luiz, presidindo
os trabalhos, marcou nova reu-
nião do mesmo gênero para sex-
ta-feira próxima.

Estamos informados, porém,
de quo a Mesa Diretora nao
permitirá em sua realização
dada a maneira como decorreu
a de ontem.

cria,. gritavam em altas vozes,
viva Charlie, viva Charhe!

Durante todo o trajeto que fez
o cortejo de automóveis da es-
tação até o Hotel Savoy, foi ne-
cessaria a intervenção da poli-
cia para abrir caminho entre n
massa humana que se compri-
mia ao longo das ruas. Houve
um instante, porém, em que a
ação policial foi ineficaz para
conter centenas de crianças que,
surgidas de repente, em bloco,
da multidão, investiram comia
o automóvel de Carlitos, ber-
rando o agitando os braços:

Comício (dmimista-.-..
Carvalho, da Cooperativa de
Bebidas; Yedda Menezes, dá As-
sociação Feminina do Distrito
Federal (falou-contra o Acôr-
do Brasil-Estados Unidos!; Onor
Silva, suplente de vereador; Al-
berto. Santos, representante do
Congresso dós Funejònáí-ios Pú-
blicos;. Luiz Piragibè, da Go-
missão' Central dos Químicos;
jornalista Silvio da" Fonseca;
Mano"cl da Silva Marques,' do
Sindicato -do 'Comércio Ataca-
dista de Gêneros Alimentícios,
de acordo com o ponto de vis-
ta da Associação Comercial.

Falaram, ainda, os vereadores
João Luiz de Carvalho, contra
o projeto, Gonçalves Lima e
Colrim Neto. a favor,
do Freitas, contra.

rando o agitando o» ,,">,* n"Charlie, Charlie, Charhe! O
famoso artista, visivelmente
emocionado, sorria, c levantava
o polcgar, à moda anglo-saxo-
nica. , . ,

Finalmente, o cortejo chegou
ao hotel. Lá, outra multidão
aguardava o seu instante de ver
cm carne e <*>so. aquele homem
quo aparecia nos filmes, com
seu bigode, sua cartola e sua
bengala. Depois de. algum tem-
po, Chaplin conseguiu ingres-
sar no hotel.

Por toda a tarde, embora Car-
litos não aparecesse, aumenta-
¦va o número de pessoas nas cer-
canias do Savoy. Sabiam, po-
rém, que o artista carecia de re-
pouso e não lhe exigiam a pre-
sença. Contentavam-se em con-
versar a seu respeito, a relem-
brar uma cena qualquer de an-
tigo filmo seu, a recordar o
amor do vagabundo pela ceg»
ílprista. Limitavam-se, enfim, a
respirar aquela atmosfera, que
subitamente tornara-se chapu-
niana.

Os motoristas dos ônibus tam-
bém quiseram prestar, à sua
maneira, uma. homenagem ;»
Carlitos. E todos os ônibus qu>v
trafegam a0 longo do cais do
Tâmisa celebraram o aconteci-
mento assestando os faróis
acesos de seus enormes veículos
vermelhos sobre a janela do

c João i apartamento em que o artista
se hospedara.

., „_
(Ingó )

MISSA DE 7.° DIA
Manoel'Joaquim Pimenta Veloso, senhora e

filhos; Pompeu de Souza, senhora e filhas, Adol-
íò Paulino Soares de Souza, senhora e filhos,
Mario Hasselmamm, senhora e filha, Cláudio No-
guerra, esposa e filhos, Heloísa, Virgínia e Edith
Pimenta Veloso, convidam os parentes e amigos
para assistirem, à missa de 7.° dia da sua esti-

mada mãe sogra e avó, a celebrar-se dia 26, às 10,30 horas,
na Igreja de São Francisco de Paulo (Largo de S. Francis-

? co). Pelo que desde' já,' penhorados agradecem.

I
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g g l»út do "Barnabé'3 \M
AS CONCIIJSÔBS

Barnabé lê as primeiras conclusões do-Co«fjresso dos Ser-
..idora publicadas"em sua redação /tnal.e nao pode cintar

, ffu-tjo de entusiasmo. Todo homem é propenso a achar
'„' 

i/o boa a idéia dos'outros, quando ela coincide com a sua.
'po 

outra coisa 7ião tem /eito Barnabé senão pensar m

„m So coisa anda errada, e nessa .classe, se incluem ai-

Zmdas que o Congresso apontou ao pouerrio.
0 

Vma delas é a questão dos imposto. Num pais pobre,
,,«0 êstê, o governo quase» que só pensa 'em aumentar os vm-

Sof\ indiretos, isto é aqueles que toda gente paga sem saber.
Vnffrdcesso é simples: o Tesouro precisa de mais dinheiro, a
uJria vensa logo em aumentar o imposto de consumo, ou

o selo de Educação, pu uma taxa qualquer ãe metdeneta.obn-
/m/riria sobre todo o povo. ^í oi comerciante, papaitdo o imposto do consumo, ou o selo
.le vendas mercantis, aumenta no preço da mercadoria mais
«fluela importância, c, sistematicamente, se associa ao Tesouro,
cobrando algum acréscimo por sua conta.

A conseqüência é o empobrecimento geral, porque.a mui-
lifíffn de funcionários, comerciârios, bancários, operários, ae-
•r,,-iários ele, que vive de salários fixos; porque, aumentan-

do os preços por conta dos aumentos de impostos, cada vez
U rpdur mais a capacidade aquisitiva de toda essa gente, re~
íicüiulo-se a miséria geral da Nação nao apenas em redução
da capacidade arrecaãadora do Estado, como no agravamento
de seus encargos: mais dinheiro para assistência soctal, mais
desvesas com a polícia para conter os descontentes, mais dila-
pidações em golpes demagógicos di redução artificial nos

preços, através da COFAP.

Roteiro tia
Corrupção

Por outro lado, não basta

que os impostos sejam esta-
beleeidos em bases justas.
f,' preciso também, que a
arrecadação seja feita ho.
nestamentè por intermédio
de um aparelho arrecadador
[•liciente/A verdade deve ser
dita e emprego de fiscal, rio
país, tornou-se o melhor
exemplo de jabaculê. Quando
o «ovêrno quer premiar ai-
guéiri dá-lhe um emprego de
fiscal. Não importa o que va
fiscalizar, porque dificilmen-
te cie vai fiscalizar. O co-
mércio e a indústria conhe.
cem tle sobra as formas de se
arreglar com a fiscalização
e instituem de inicio (salvo
hbnrosíssimas exceções) uma
verba extra para manter o
seu sistema de bem viver.
Culpa sua não é. Um pobre
comerciante de subúrbio, por

exemplo, compra meia dúzia
de tampas de privada e co-
loca em exposição. O fiscal
do consumo chega, vê aquilo
pede a patente de registro,

corre oi olhos por ela e avi-
sa:

Vou multar a firma. Isso
não está certo, não.

Mas, doutor, eu ponho
tudo na Patente. .''

, — Tudo, não. Aqui. o sr,
não tem móveis,

Porque eu nSo vendo
móveis.

. — Vende sim: aquelas
tampas de privada.

O comerciante, .então se
apressa em conversar com o
seu incômodo. visitante, pôr-
que se êle já descobriu uma
sutileza daquelas, acabará
aplicando multas sobre .mui-
tas. As leis parece que já
são feitas para isso mesmo
dando margem a toda sorte
de interpretações, ' arrnadi-
lhas desonestidades. Sè a.
lei não fala francamente ao
comerciante, - não há como
exirgir deste que a trate, com o
respeito que deveria merecer.
Esse p ponto de. partida pá-
ra a corrupção.

Do mesmo modo, a* tarifas
de Alfândega. Em tudo se es-
condem manobras e milícias,
que os comerciantes > indus-
triais têm de combater a pe-r
so de ouro. E o ouro do com-
bate sai do bolso de quem nSo
tem, senão, um mínimo pai-*
se manter precariamente.

FALCÃO

Ife- ' JÉi
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Vexatória a Situação
i

do Brasil ho Exterior

Responsável o Governo

Harmonia
Além disso, existe o escândalo, das participações .nas mui-

tas e outros problemas de arrecadação de que os eongressis-
tas não falaram, talvez ãe propósito, porque o centro do Con--
gresso era a Unidade da classe e funcionários são, também,
os que dividem com o Tesouro os lucros das multas.

No caso da Alfândega, a cobrança "ad valorem" viria
exatamente simplificar o processo de arrecadação, acabando
com as malévolas interpretações que iniciam, as lutas do mar
com o rochedo, na cobrança das tarifas, de modo a criar no-
vos problemas para o povo, por via das complicações dos im-
postos indiretos.

Já o imposto sobre a. renda e o imposto sobre lucros ex-
traordinários* dão margem para melhorar muito as condições
do Tesouro, sem afetar a massa dos consumidores. A taxação
progressiva do imposto ãe renda é .praticada largamente, em
outros países, como na Inglaterra e nos Estados, onde o povo
é mais rico do que no Brasil, para evitar que os ricos se tor-
nem cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres.
Medida que, em última análise, interessa aos ricgs,..pois o
agravamento das questões sociais pelo empobrecimento geral
não serve senão para solapar as bases em que .assenta. a
harmonia das classes.

Pedido
inquérito

REPERCUTE NA CÂMARA 
'

0 CASO DOS ATRASADOS
COMERCIAIS - DILEMA

Repercutiu, finalmente, no plenário da Câmara dos Depu-
tados, a questão dos atrasados comerciais do Brasil no exterior,

»oue, desde algum tempo, vinha sendo debatida, na imprensa e
nos círculos financeiros do país. Em breve discurso proferido
no pequeno expediente da sessão de ontem, o deputado Armando
Falcão chamou a atenção da Casa para "a grave situação em
que se encontra o comércio exterior do Brasil, com prejuízos
inclusive para ;á nossa reputação no estrangeiro .

FOSIÇÃO HUMILHANTE
orador que "es- no plano doméstico ela já mos

• 24 tle Selemforc*

(bicudo de um (R&pDÁJb/i
CASTELLO

noLAA.

amuel Duarte Desliga-se do
ido Trabalhista Paraibano

SAMUEL Lino Machado Faz Sérias Acusações — Crise
na Usina Elétrica de Macabu — Haveria

Intervenção Econômica no Rio Grande

O deputado Herbert Levy
voltou a tratar do caso do pia-
no de proteção da aguardente
para cuja execução o Institu-
to do Açúcar- e do Álcool esta
arrecadando a taxa de 2 cru-
zeirospor litro do produto fa-
bricado em território nacional

INFORMAÇÕES CONTRA-
D1TORIAS

Desta feita, o representante
paulista analisou, rapidamente,
a carta que lhe havia endere-
çado o sr. Gileno de Carli, pre-
sidente daquela autarquia, por-
menòrizando informações que
se negara a fornecer nos re-
querimèntos de informações
que formulara a respeito do
assunto. . ,

Depois de acentuar as inu-
meras contradições existentes
entre a missiva e as informa-
ções prestadas anteriormente, o
sr. Herbert Levy declarou que,
diante' destes fatos, a bancada
da'. minoria se via na contin-
gência dts apresentar o reque-
rimento criando uma Comissão
Parlamentar de Inquérito para
examinar a situação atual do
Instituto do Açúcar e do Al-
cool.

Após o discurso, o deputado-
udenista. declarou à reportagem
que o pedido de Comissão de
inquérito será encaminhado à
Mesa pelo líder da minoria, sr.
Afonso Arinos, após a coleta
das assinaturas regimentais.

henunet. ou à Presidência í

Muita Força
Tem Ainda
oP. C.B

PARIS, 23 (U. P.) —--O In-
íluente jornal parisiense "Le
Monde" publica hoje um artigo
usinado por Gilles Lapouge, de
São Paulo, dizendo que o Par-
tido Comunista do Brasil ga-
nhoii em força o que perdeu em
número de adeptos, e que ai re-
:entes tentativas do governo pa-
ra eliminar a ameaça foram ine-
'icazes.

ATRAÇÃO
Segundo o articulista, o ritmo

ias atividades comunistas au-
tnentou no Brasil, frisando que"o Partido Comunista Brasileiro
rtà clandestinidade ganhou em
fôi-ça o que perdeu em número.
Hoje. porém, está começando a
tendência inversa. E mais uma
vez está atraindo as massas me-
iiarite métodos espetaculares. Os
primeiros balões de ensaio in-
iicam que as massas estão pron-tas a obedecer".

Em outra passagem, diz: "Os
comunistas brasileiros podemmobilizar 0 nacionalismo, a mi-
séria e o ódio contra 0 capita-
lismo cruel em suma, as mesmas
íinoções que as forças fascistas
lem empregado em seu provei-o nos países latino-americanos
vizinhos".

JOÃO PESSOA, 23, (Asa-
press) — Os jornais diários,
'nelusive " O Norte" noticia-
•am que o sr. Samuel Duarte
celegrafou aos seus correligio-
nários paraibanos, comunican-
do ter renunciado às posições
que exercia, no PTB e. ter-se
desfiliado desse partido, in.
clusive abandonado a direção
do trabalhismo local, onde pre-
sidia a' Comissão Estadual de
Reestruturação.

Afirma-se nos círculos politi-
cos que o sr. Samuel Duarte
teve o seu prestigio diminuído
com as recentes demissões de
seus correligionários, aqui, in-
clusive o diretor dos Correios
a Telégrafos, sendo nomeado
um candidato do sr. José Ame-
rico. Sabe-se aliás que outros
chefes de serviços federais es-
peram para breve suas demii-
soes. Os meios oficiais, entre-
tanto, mostram-se reservados,
evitando comentar as ocorren-

' DIRETOR DESONESTO
_ O Presidente da República ne-

meou um eididão eomprovademen-
te deioneito par» dirifllr * Colônia
Aarícola de Barra do Corda — ou-
ia-noi o neneral Lino Machado, »u-
plente de deputado federal pelo P. R.
maranhenie, O ar. Machado, que
teve atuação ialiente noa «eonteci.
mentoi que ae desenrolaram nío fax
muito tempo em Slo Luit, acusa
o deputado do PST, sr. Cunha Ma-
ehado, de ter insistido com • sr.
Getúlio. Vargas para nomear » sr.
Elieier Moreira, "porque e s6eii
disse eidadio".

NAO TEM QUALIDADE
Sesundo o sr. Lino Machado, •

sr. Uliezer Moreira nSo tem qüali-
dades para exercer a direção da
Colônia Agrícola, "pois ja demons-
trou uma vez; naquele cargo, deso-
nestidade • incapacidade funcional».

Lembra o general que na legis-
latura passada subiu * tribuna da
Câmara "pára denunciar desman-
doa e atos irregulares do sr. Elie-
zer". "Agora — conclui — vêm a
deputado Cunha Machado e o pro-
prio governador Eugênio d» Barros
interceder junto ao Presidente da
República para que êle volte ao pos-
to numa demonstração irritante de
sua vontade de anarquizar com a
única Colônia Agrícola do Estado
do Maranhão".

CRISE EM MACABU
Desentenderam-se • deputado Hé-

lio Silva • o atual ehefe das ebras
da Usina Hidrelétrica de Macabu,
engenheiro João Morais. O parla-
mentir pessedist», que também *
engenheiro, foi quem esteve duran-
te muitos anos à frente da obra.
Asora, sentindo-se no direito de fa-
zer valer saa orientasão técnica,
tentou obter o assentimente do sr.
João Morais, mas não foi bem su-
cedido.

O fato tem raizes políticas, pois
se propala que o engenheiro-chele

de Macabu vem se Inclinando para
o lado do deputado Saturnino Bra-
ga, competidor do sr. Hélio Silva
dentro do pessedlsmo fluminense.
INTERVENÇÃO NO RIO GRANDE!

PORTO ALEGRE, 28 (Asapresa)
— A notícia de que o prefeito Fre-
derlco Bucholz estava disposto a pe-
dir a intervençSo econômica para o
município de Bio Grande estourou
como uma bomba naquela grande
cidade dêste Estado. A Câmara do*
Vereadores dedicou quase toda sua
sessSo de ontem ao fato, tendo oa
vereadores da oposição protestado

(Conclui na 5.* pagina)

BRIGADEIRO
ESTEVE
NO CATETE

Esteve ontem no Palácio do
Catete a fim de agradecer o te-
legrama de felicitações que lhe
foi enviado pelo presidente da
República, por motivo de seu
aniversário natalicio, o tenen-
te brigadeiro Eduardo Gomes,
sendo recebido pelo Chefe do
Gábinente.Militar da Presidên-
cia, general Caiado de Castro.

Paralizaçãó Para os
Projetos dê Autonomia
Deve a Comissão de Constituição e Justiça
Opinar? Primeiro," Sobre Importantes Pontos
Antes de Ser Dada Qualquer Autonomia Aos

Municípios Bases Militares — Súmula

Acentuou o
tamos em posição vexatória e
humilhante diante de todos os
países do mundo com os quais
mantemos relações comerciais.
Somos vistos lá fora, neste ins-
tarite, como devedores relapsos
pois deixamos de atender, den-
tro de prazos razoáveis, a com-
promissos formais que assumi-
mos perante os exportadores
alienígenas". O representante
cearense revela, adiante, que
nos Estados Unidos devemos a
15 bancos cerca de 250 mllnoes
de dólares, sem contarmos os
débitos com a Inglaterra, Belgi-
ca, Suíça, Suécia e Noruega.

"Até à Alemanha — prosse-
gue o orador — que saiu espa-
tifada da última guerra e ain-
da é um país ocupado, devemos
cêroa de 100 milhões de dola:
res Presentemente, o Brasil so
tem crédito no Paraguai e na
Argentina, segundo uma decla-
ração pública do Ministro João
Alberto, chefe do Departamen-
to Econômico do Ministério do
Exterior. „._

DILEMA DIFÍCIL
Noutro tópico de sua oração,

o sr. Armando Falcão declara
que, pelos cálculos, serão ne-
cessários dois anos e meio para
reduzir os atrasados comerciais
do Brasil ao nível normal, tao
vultoso é o seu volume global.
Depois de acusar o "governo de
salvação nacional" instalado no
pais em fevereiro de 1951, de
haver dissipado as reservas no
montante de 4 bilhões de cru-
zeiros que haviam sido acumu-
ladas pela administração pas-
sada, o orador salienta que es-
tamos diante de uma contm-
gência lastimável. Estamos coh-
vidados a adotar uma das duas
soluções apontadas para o caso,
ambas sumamente desvantajo-
sas: ou contraímos um empres-
timo no Export and Import
Bank mediante garantia do ou-
ro que temos depositado em

I Fort Knox ou vendemos pura
í e simplesmente as preciosas bar-

ras que à custa de muito sacri-
fício conseguimos acumular.

SITUAÇÃO GRAVE
Ao concluir, o sr. Armando

Falcão mostra que, "de qual-
quer modo, o maléfico reflexo
de tão desfavorável emergência
em breve agravará ainda mais
as dificuldades internas. Sere-
mos obrigados a restringir a um
limite extremo as licenças de
importação, sacrificando o de-
senvolvimento industrial do
país, a fim de garantir, pelo
menos, os suprimentos de pe-
tróleo e trigo". "O aumento das
rendas em dólares, com a ex-
portação de café — sentencia
o orador — não será suficiente
para satisfazer, em futuro pró-
ximo, as exigências da situa-
ção, segundo as estimativas dos
especialistas"."Eis para onde está levando
o Brasil a política econômico-
financeira do atual governo. Se

trou para infelicidade da Na-
ção, a sua desastrosa inépcia,
agora chegou a vez do comple-
to fracasso no âmbito externo".
E' preciso alertar o povo que e
sempre a grande vítima — ar-
remata — a fim de que não se
confundam . nem se desviem
depois as responsabilidades que
tocam, exclusivamente, ao Presi-
dente da Kcpública".'

O Que Sobra Para o Congresso
Um parlamentar da maioria, ou mais precisamente, do PSD,

do rSD getulista, dizia-nos ontem, a propósito do discutso do
sr Getúlio Vargas em Porto Alegre:

-Empregos, o Getúlio dá para os governadores; o governo
cie «uer dar para os trabalhadores; de nós do Congresso ele quer
apoio para tudo quanto ó medida antl-popular e antipática;

para nós, nada.

Coiislitiicionalista
E' o sr. Artur Audrá. O mais recente perito brasileiro era di-

reito público. Ontem desenvolvia êle suas teses reformistas, e,

para fixar o caráter de isenção, apersonalista, das reformas que
pretende introduzir, explicava: .

— Basta dizer que o Executivo nao terá direito de veto no
meu projeto que estabelece normas para a reforma.

Coordenando J
O sr. Antônio Balbino voltou a coordenar. Ontem êle coorde-

nou, entre outros, o general Flores da Cunha. 

Contesta Ovídio ãe Abreu
as AleivosifLS do Inquérito

O Ex-Presidente do Banco do Brasil Presta OVÍDIO
Amplos Esclarecimentos Sobre Sua Gestão «

 Não Foi Tão Generoso Como a Atual '

Administração — Despeito Político
Durante duas sessões consecutivas da Câmara dos Deputados,

o sr Ovidio de Abreu ocupou a tribuna para opor formal con-

testaçâo às acusações articuladas contra a sua gestão «rente aos

destinos do Banco do Brasil, no final do governo do general
Eurico Dutra O representante pessedista mineiro respondeu

ponto%or ponto, às acusações contidas no relatório do inquérito
naquele estabelecimento bancário.

COMPARAÇÃO DE CIFRAS
a divulgação daquele documen

FARACO
O sr. Munir Falcão apresentou à Mesa da Câmara um re-

querimento no sentido de que fòsie sustado o andamento de
todos os projetos qae concedem autonomia política aos munlci-

pio. considerado!, por lei, _ba«« mllitarei d.e «cepcional i«P«r-
tância, até que a Comissão de Constituição e Justiça opinasse
a respeito de uma Indicação de sua autoria sobre vários aspec-
tos constitucionais decorrentes da aprovação dos projetes desta
natureza.

QUESTÃO IMFORTANTE
notícias relativas a queda do pre-

Sessão Relâmpago
Ontem, no Senado

Um Necrológio, Uma Visita, um Apelo e um
Projeto Aprovado — A Súmula da Reunião

Outra sessão rápida, ontem. O Senado recebeu a visita do
moto Embaixador brasileiro na Grécia, sr. Rui Pinheiro Guima-
mes, que ali foi agradecer a aprovação de seu nome para o posto.

SERVIÇO RURAL
O sr. Alfredo Neves falou só-bre o projeto que cria o Servi-

vo Social Rural, comunicando
que as Associações Rurais doestado do Rio. reunidas espe-ciairaente. apreciaram a mate-"K e elaboraram diversasemendas que serão encaminha,das no Senado, que apresentousubstitutivo à iniciativa da Cà-maia.

NECROLÓGIO
_ Faleceu o sr. José Cardoso«amaino Júnior, ex-governadordo Amazonas. Fez-lhe o necro-'"«'o o sr. Valdemar Pedrosa,
fluc acentuou a atuação do

morto na vida pública de seu
Estado e, particularmente, na
campanha «rn prol da recupe-
ração do Acre.

MÉDICOS
Toi aprovado o projeto da

Câmara que estende aos sani-
taristas do Ministério da Edu-
cação, aposentados depois do
decreto n. 8.833, de janeiro de
1946, os benefícios e vantagens
do citado decreto.

Emendado, voltou às Comis-
soes o projeto da Câmara que
concede crédito (500 mil cm-
zeiros) ao I Congr»"- >T"-''o-
nal da Tuen*-

Indaga.-por exemplo o reque-
rente qual a autoridade.que.de-
veria presidir o pleito, qual- a
atribuição' dos órgãos leglstati-
vos federais e .estaduaià na íi-
xação da data do aludido pleito
e outras dúvidas. ..'

Encaminhando a votação* ia-
láram, sucessivamente,' oa ar».
Antônio Botino a Antônio Feli-
ciano que se manifestaram con-
tra a medida sugerida pelo re-
presentante alagoano por con-
siderá-la contrária aos interês-
sés da cidade de São Paulo cuja
autonomia política depende ape-
nas da apreciação de uma
emenda apresentada pelo Sena-
do ao projeto aprovado pela
Câmara.

DEFESA .
A favor do requerimente dis-

cursou o sr.' Antônio Balbino
sustentando que as questões le-
vantadas, naquele momento, pe-
Io deputado Müniz Falcão eram
da'mais alta relevância. Sé es-
tivesse presente à Comissão de
Justiça quando cita apreciou
os projeto» relativo* à, conces-
sáo de autonomia municipal,
teria levantado as mesmas dú-
vidas e insistindo para que
aquele órgão técnico especiali-
zado opinasse, definitivamente,
sobre a matéria que se presta
a controvérsias.

Dado como aprovado o reque-
rimento, os representantes pau-
listas interpuseram recurso para
o plenário da decisão do presi-
dente. Diante disto, em se tra-
tando de matéria de expediente,
o requerimento foi retirado para
que se fizesse a publicação do
recurso a fim de inclui-lo na
Ordem do Dia.

SÚMULA DA SESSÃO
XXPEDIENTE:' — Presidente: José Augusto.

 Presentes: 57 deputados.
 O SR. FELIX VALOIS ma-

niiesta-se favorável ao projeto re-
lativo à organização do magistério
militar que acaba de ser votado
nelo presidente da Republica.

 O SR, BRENO DA SILVEI-
RA enaltece o progresso do Ter-
ritório do Amapá onde esteve iii-
logrando uma comissão de depu-
tados que representou a Câmara
dos Deputados nos festejos do S.«
aniversário de criação do terri-
tório.O SR. LUIZ COMPAGNONI i dngues;
tece consideraçõe* em tomo da--ovpanji» di» *yjp* g»«ai»aÜMáe « 1 Marajsnia.

eò do produto. O SR. ARMANDO FAL-
CAO lê memorial da Associação
Rural de Redenção, no Ceará, con-
tra a cobrança da taxa de 2 cru-
zelrói por litro de aguardente.

 O SR. -GUILHERME MA-
CHADO, secundado pelos srs.
VASCONCELOS COSTA e JOSÉ'
ESTEVES, faz o elogio íuneme
do w.'. Augusto Clementino da Sil-
va, Ultimo dos constituintes ml-
neiro» de 1891. „ „„-:— O SR. PLÍNIO COELHO
apresenta requerimento de infor-
mações sobre os pagamentos efe-
tuádos pelo DNER ao governo do
Amazonas.

 O SR. CELSO . PEÇANHA
lê memorial de Interessados de-
íendendo a inclusão da Etapa Ali-
mentàr para os militares reforma-
dos, no Estatuto dos Militares.

 O SR. OVIDIO DE ABREU,
no grande expediente, r.-onclut sua
defesa no caso do inquérito do
Banco do Brasil.

ORDEM DO DIA:
 Presidente: Nereu Ramos.
 Presentes: 11B deputados. O presidente, respondendo

a questão de -ordem, do sr. Fer-
nando Ferrari, informa que a Co-
missão Especial para estudar o
projeto de participação dos tra-
balhado^es no» lucros das empre-
sas tem 30 dias para concluir seus
trabalhos.¦-— Em virtude de um recurso
Interposto pelo sr. ANTÔNIO FE--'
LICIANO, deixa de ser submetido
à consideração do plenário indi-
cação <?n sr. Muniz Falc&o deter-
minand'3 fôssè sustada a marcha
de todos os projetos que concedem
autonomia às cidades consideradas
bases «té que a Comissão de Jus-
tiça, te manifestasse sobre vários
aspeclis jurídicos do problema.
;—- £'. aprovado projeto de re-

solupAo que concede licença para
trntrménto de saúde ao deputado
Ten^rio Cavalcanti.

— v OS SRS. ALENCAR ARA-
RlPt: e ALOISIO DE CASTRO dis-
cutem o Orçamento do Ministério
d? iiação.•-- OS SRS. AZIZ MARON e
ARMANDO FALCÃO discursam
eti . explicação pessoal. O pri-
rielro discorreu sobre a situação
•tfif. produtores de cacau e o ul-
Wmo abordou o caso dos atrasados
vumerciais do Brasil no exterior.

—- Encerramento: 18 horas.

Ressaltando a malícia com
que íoi elaborado o libelo, o
ex-presidente do Banco do Bra-
sil mostrou que no caso das
verbas de "donativos" e "pu-
blicidade", as cifras relativas à
sua gestão foram comparadas
com as de 1945. "Ora — argu-
menta o orador — se a compa-
ração fosse feita com as des-
pendidas no primeiro ano de
gestão do meu ilustre sucessor,
verificar-se-ia que a primeira
havia se elevado de Cr$ 
12.900.000,00 em 1950 para CrS
14.300.000,00 em 1951. Quanto
às despesas de publicidade fo-
ram de Cr$ 12.000.000,00 na mi-
nha gestão e de Cr$ 
16.000.000,00 no ano seguinte".

Este confronto — concluiu o
deputado mineiro — evidencia
que a atual administração do
Banco do Brasil foi mais bem
generosa do que a anterior e,
por conseguinte, não houve de
minha parte o excesso de li-
beralidade com que se pro-
curou impressionar a opinião
pública".

CONTESTAÇÃO
No mesmo tom categórico e

incisivo, o ex-presidente do
Banco do Brasil contestou tô-
das as outras articulações fei-
tas contra êle no bojo do in-
quérito, dando, assim, amplas
satisfações à Câmara e à Na-
çâo da linha de lisura com que
se houve frente aos destinos do
nosso maior estabelecimento de
crédito.

Sobre o rumoroso caso, o sr.
Ovídio de Abreu proferiu na
Câmara, os seguintes discursos:

O SR. OVIDIO DE ABREU
— Sr. Presidente, volto a ocupar
esta tribuna para tratar do In-
quérito do Banco do Brasil.

Na- sessão de 20 de agosto
anunciei, em breves palavras,
que. assim fosse esse documen-
to publicado nos Anais da Câ-
mara, viria eu prestar esclare-
cimentos sobre os atos que ali
pratiquei, como Presidente, e
sobre os quais se formulassem
reparos de qualquer natureza.

Durante trinta dias aguardei

to, a qual se tornaria possível
com a reforma do Regimento
desta Casa, reforma e divulga-
ção que, segundo então decla-
rei, teriam o meu apoio. A in-
cidência de matéria »mais ur-
çente protelou, porém, o deba-
te daquele assunto, c agora vejo
que a publicação do inquérito
poderá ser retardada, ainda por
mais tempo, se não dificultada,
caso se aprove emenda do*
deputado Emilio Carlos, ao pro-
jeto de reforma ou seja aprer
sentado pelo ilustre represen-
tante paulista requerimento que
já contém número suficiente de
assinaturas, no sentido de ser
nomeada uma comissão de
deputados que selecione a ma-
teria a ser divulgada.

Embora contrafeito por essas
delongas, que . retardam a mi-
nha defesa nesta tribuna, dis-
punlia'-me a aguardar, ainda por
algum tempo, a publicação do
inquérito, Sr. Presidente, visto
que só assim teria elementos
essenciais a uma explicação a
esta Assembléia e ao Pais.

Todavia o Presidente da Co-
missão de Inquérito, Sr. Mi-
guel Teixeira, em entrevista a
"Tribuna da Imprensa", decla-
rou a 37 de agosto findo, que
apenas um dos deputados acusa-
dos naquela peça produzira
realmente a sua defesa. Essa
declaração, conquanto precipi-
tada, não sendo lícito esperar
que alguém, a quem se imputo
alguma falta, possa defender-se
sem conhecer o instrumento de
acusação, essa declaração, Sr.
Presidente, pode criar no espí-
rito público a falsa impressão
de eme as demais pessoas cujos
atos"foram objeto de investiga-
ção se mostram insensíveis às
articulações que, contra elas,
se hajam formulado.

Eis, porque, Sr. Presidente,
não conhecendo ainda o pare-
cer da Comissão de Inquérito
e baseado apenas nas noticias
que, a respeito de suas conclu-

(Continua na 8.* página)
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Contestai as acusações

E-SE HOI
0 COM

O Congresso Nacional reunir"
se-ã hoje, no Palácio Tiradetv
tes, pára apreciar o veto opôs-
to pelo presidente da República
ao projeto de lei que reorgani-
za o quadro do magistério ml-
litar.

APELO A REJEIÇÃO
A proposição ora vetada como

"contrária aos interesses nacio-
nais e, sob certos aspectos, in-
constitucional", foi apresentada
na Câmara em 11 de abril de
1947 pelo então deputado Bem
Carvalho. A propósito do veto'
presidencial, ocupou a tribuna
da Câmara na sessão de ontem,
o deputado Felix Valois que di-
rif?iu um veemente apelo aos
deputados e senadores no senti-
do de.que recusem o veto.

Depois de afirmar que o pre-
sidente da República foi levado
a não sancionar o projeto em
¦virtude de "informações apres-
sadas". o representante do Rio
Branco que também é coronel
do Exército, leu a réplica for-
mulada pelos interessados às ra«
zões do veto, cm que respon»
dem, ponto por ponto, -as alega-
ções do presidente da República

Relator da participação

Caminha a
Participação
Nos Lucros
Comissõts

Câmara

Totalmente Abandonadas
as Ferrovias Fluminenses
Praticamente Intransitáveis Enquanto o D.E.E.R.
Faz Custosa Propaganda — Aprovado em Pri-
meira Discussão o Projeto Revogando a Reestru-

turação Dos Quadros da Assembléia

Assembléia
Fluminense

REPRESENTAÇÕES
Agência Mago de Íj. Santos,

aceita representações nacionais
e estrangeiras ,Rua Nina Ro-

13S-B, •>¦" aio T"'" do

A Comissão
especial desig-
nada para estu-
dar os projetos
dispondo sobre
a participação
dos empregados
nos lucros das

Empresas voltou a se reunir,
onterfi, resolvendo, em definitj-
vo, retomar o estudo da mate-
ria, no ponto em que se encon-
tra. O assunto já transitou pelo
plenário, em segunda discussão.
O substitutivo recebeu cinco
emendas, resultantes do exame
das comissões

SERVIÇO SOCIAL
A Comissão de Educação dis-

cutiu ontem, longamente, o pro-
blema da estruturação das es-
colas de serviço social, na base
de um projeto do deputado Cel-
so Peçanha. O relator da mate-
ria, sr. Lauro Cruz, apresentou
substitutivo, que ficou em pau-
ta para melhor exame do orgao
técnico, adiando-se, assim, sua
votação. »

EXAMES VESTIBULARES
A mesma Comissão discutiu

e votou rejeitando o projeto que
dispõe sobre o aproveitamento
de alunos aprovados em exames
vestibulares às Escolas Supe-
riores, que tiverem média igual
ou superior a 4,5 pontos.

PLANO SALTE
A Comissão de Finanças con-

cluiu,* finalmente, na tarde de

O abandono em que se encontram as es-
tradas de rodagem em todo o território flümi-
nense, foi, ontem, objeto de comentários por
parte do deputado Felipe da Rocha, do PSP,
que citou entre outras as de Friburgo e Rio

Bonito, praticamente intransitáveis. Referiu-se o orador tam-
bém aos trechos de estradas que se encontram em território m-
teroiense, assinalando que nâo há nenhum deles em condições
de tráfego normal.

PUBLICAÇÕES CUSTOSAS
centando que os majoritários

lacae, a
Monte Cario
Fluminense

Em aparte o deputado Adolfo
de Oliveira declarou que, no
entanto, o Departamento Esta-
dual de Estradas de Rodagem
fazia publicações de propagan-
da em tecnicolor, que deviam
custar milhares de cruzeiros,
respondendo o sr. Felipe da
Rocha que as mesmas destina-
vám-rse a iludir o povo e dar
a impressão de que o sr. Ama-
ral Pexioto estava realmente
executando o seu plano de
obras.

REESTRUTURAÇÃO
Na ordem do dia foi aprova-

do, em Ia discussão, o projeto
n. 487, que revoga a lei que
réestrutúróü o funcionalismo da
Assembléia. O sr. Alberto Tor-
res, ao encaminhar a votação,
tornou a destacar a interven-
ção do governador junto da
maioria no sentido de obter a
revogação da lei n. 1646, acres-

orçamento do Ministério da
Agricultura, para o exercício
fianceiro d« 1953. Esse órgão
especializado voltou a se reunir
extraordinariamente na noite de
ontem, ocasião em que iniciou
o exame do anexo referente ao
Plano Salte.

A Comissão continuará, ainda,
I durante toda a semana, a exa-

haviam, ante a ordem inape
lável do sr. Amaral Peixoto,
abandonado o deputado Olivei-
ra Rodrigues, que fora o rela-
tor da reestruturação, "às fe-
ras", procurando agora apre-
sentar ares de anjinhos, que
na realidade nunca foram.

Denunciou, ainda, o líder
udenista, que em breve verifi-
car-se-á outra intervenção do
governo no Legislativo, visan-
do impedir o pagamento de
ajuda de custo aos suplentes
convocados, o que é estabele-
cido pela Constituição.

OUTROS
\ Falaram ainda na reunião de
ontem os 'srs. José Manhães,
para elogiar a conduta das au-
toridades no pleito suplemen-
tar de Meriti, e o sr. Arruda
Negueiros. que pleiteou da Se-
cretaria de Viação a constru-
ção de um trecho de estrada
ligando as localidades de Nova
Iguaçu, denominadas Japeri e
Caramujo.

PROJETO
Na ordem, do dia foi apro-

vado, além do projeto citado,
o de n. 170, em último turno,
modificando diversos dispositi-
vos da Lei Orgânica das Mu-
mraoalidades, ..

Joga-se atualmente dia e noi-
te em Macaé, sem que as au-
toridades policiais resolvam
acabar com o abuso dos ban-
queiros que instalaram suas
casas de tavolagem em todos os
cantos da cidade. Até mesmo
em' frente à Prefeitura, no
ponto mais central da cidade,
funciona ostensivamente um
carteado, cujo beneficiário é. o
próprio presidente da Câmara
Municipal.

SITUAÇÃO DELICADA
Nas ruas centrais e nos bair-

ros mais afastados vários antros
de jogatina em funcionamento '
transformaram Macaé na Mon-
te Cario fluminense. E o pior
de tudo é que a maioria dos
freqüentadores desses lugares é
composta de rapazes em idade
estudantil. Menores de idade
freqüentam as casas de jogo
sob as vistas complacentes da
polícia.

. A situação é delicada, recla-
mando a população macaensa
providências urgentes do go-
vêrno do Estado, já que a Se-
cretaria de Segurança é coni-
vente com a jogatina. Comen»
ta-se em Macaé que o delega-
do está sendo obrigado a cru-
zar os braços e assistir impas-
sível à corrupção que se alas-
tra dia a dia, pois ordens su-
periores assim determinam. A
cidade está ficando tão triste-
mente famosa que banqueiros
de Niterói e de outros muni-
cípios ali se instalaram ou es-
tão procurando se instalar. Em
última hipótese, associam-so
aos banqueiro* lv.cais. j
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Ü TloAàja
Opinião

Mudança de Estilo

A 
POLÍTICA nacional sofreu completa
reviravolta no Rio Grande do Sul.

Aqui, sob a influência do sr. Oswal-
do Aranha, tivemos o discurso de 7 de se-
tembro, com seu apelo à união nacional.
Lá, após as manifestações trabalhistas, pre-
valeceu a inspiração do sr. Jango Goulart.
Os partidos foram postos de lado e volta-
ram -ao cartaz os sindicatos.

Essa brusca mudança do estilo oficiai
desorientou certos observadores políticos,
deixando desencontrados os adeptos do mo-
vimento liderado pelo sr. Aranha.

Odilon Braga e Afonso Arinos, entretan-
to, mais uma vez tiveram suas previsões
confirmadas.

Assim, nada de novo se deve esperar na

política do país até janeiro de 1956.
O que importa, entretanto, não são as

pessoas, porém, as instituições. Salve-se
o regime e o resto ficará a cargo do
tempo.
Falta de Senso

OS 
vereadores estão querendo resolver

todos os problemas urbanísticos da ei-
dade de uma só v.ez. Assim é que pre-

tendem construir o Metrô, demolir o mor-
ro de Santo Antônio, rasgar as grandes
avenidas na direção norte, oeste e sul, abrir
todos os túneis da cidade, fazer o plano-
aéreo.

Ora, ninguém desconhece que as obras
precisam ser realizadas por partes, segundo
um esquema de prioridade. De inicio, de-
veriam ser construídas a Avenida Perime-
trai, que liga a Avenida Beira-Mar à Pia-

ça Mauá, o túnel de Catumbi-Laranjeiras,
já aberto, aguardando revestimento, o alar-

gamento da ponte sobre o canal do Man-

gue no fim da Avenida Rodrigues Alves

0 Metropolitano
e o Custo da Vida
DESENCONTRAM-SE 

os Vereado-
res do Distrito Federal na discus-
são do caso da construção do me-
tropolitano carioca. A precária si-

tuação financeira da Prefeitura e a fal-
ta de crédito têm determinado a escô-
lha pelos representantes na Câmara Le-

gislativa do pior dos caminhos para o
financiamento da obra.

Conforme assinalou o presidente da
Associação Comercial, em memorial en-
viado ao Prefeito e à Câmara do Dis-
trito Federal, a aprovação do chamado
Projeto 1:000 importará num aumento
de 20% no custo das mercadorias de pri-
meira necessidade. E os próprios Ve-
readores estão sentindo que a solução
não é adequada, bastando que sêmen-
cione como exemplo 'o 

grande número
de emendas tendentes a excluir vários

produtos da taxação prevista pelo pro-
jeto de lei.

Não há quem se oponha ao solucio-
namento do problema do transporte da

população, através do metropolitano.
E' êll,sem dúvida, uma necessidade.
Mas o que deve ser evitado é o encareci-
mento do custo da vida, questão que
vem causando bem maiores aflições ao

povo do que a deficiência dos meios de

circulação dentro da cidade. Bem ou

mal, todos vão conseguindo se deslocar

para os centros de trabalho e já o mes-

mo não se pode dizer relativamente à

capacidade aquisitiva dos menos privi-
legiados diante dos constantes aumentos

de preço decorrentes sobretudo da deso-

DA BANCADA DE IMPRENSA

o que tudo se poderia realizar com verbas rientação da política econômica do Go-
orçamentárias, sem necessidade de aumen- verno;

Não é compréerísível, portanto, mais

essa carga de despesas que á adminis-

tração municipal está pretendendo criar.

Inúmeros são os caminhos que pode-
ráo ser adotados. O próprio memorial
da Associação Comercial indica alguns
deles: o aproveitamento de verbas nor-
mais do Orçamento do Distrito Federal,
cuja receita é elevadíssima, a compres-
são de despesas no setor do funciona-
lismo, e o empréstimo voluntário.

Talvez o descrédito em que anda o
Governo Municipal não lhe dê ânimo

para adotar a solução do empréstimo
voluntário, que tanto êxito alcançou em
São Paulo, e sem êle talvez não seja

possívePrealizar as obras do metropoli-
tario contando, apenas, com as verbas
normais do Orçamento, mesmo com a
indicada compressão de despesas.

Todavia, isso não justifica a investi-
• da que pretendem fazer contra a bolsa

do povo, através de uma tributação in-
direta, para que êle não tenha a sensa-

coordenar a opinião pública de todos ção de que o encarecimento do custo da
vida é devido à desorientação governa-
mental e julgue poder lançar sobre o
comércio toda a responsabilidade pelo
inevitável aumento de preços decorren-
te da aludida tributação.

tar impostos.
Esses trabalhos melhorariam sensível-

mente as condições do tráfego na me-
trópole.

Em seguida, logo que fosse aliviado o

problema do custo fie vida, seriam feitos
apelos ao povo no sentido de subscrever
empréstimos para o Metrô ou o desmonte
de Santo Antônio e abertura de novos tú*
neis, sendo os serviços levados a efeito pot
etapas.

Roma não se fêz num dia, parecendo
íalta de senso querer solucionar todos os
casos ao mesmo tempo.

NovaFraude

O 
COMENTARISTA internacional David
Dalin, do "New Leader", em artigo in-
titulado "A Nova Fraude Pacifista So-

victica", chama a atenção do mundo livre
para uma; nova frente internacional de
paz "que está sendo agora modelada a fim
de atrelar os liberais honestos ao carro do
Kremlin".

O líder anticomunista Leon Joühaux

anunciou a formação de uma entidade cha-

rriada "Democracia Combatente", destina-

da a
os países democráticos em uma luta pela
paz". Aconteceu, porém, que, comunistas
de todos os feitios se infiltraram nessa or-

ganização, já com núcleos em vários países.
E a iniciativa de Leon Jouhaux transfor-
mou-se em autêntico retrato das famosas
associações criadas pelos vermelhos para
defesa da paz.

Essa é a nova fraude dos stallnistas.
Fraude que precisa e deve ser denuncia*
da ao mundo inteiro. O entusiasmo com

que foi recebida por jornais e revistas de

diretrizes nitidamente bolchevistas a funda-

ção da "Democracia Combatente" é um

sintoma de que os vermelhos encontraram
nela um meio de distrair a opinião do mun-
do, enquanto se atiram a novas guerras
no Extremo Oriente.

Como muito bem pergunta o comenta-

rista, "que necessidade temos de campa-
nhas de propaganda visando especialmen-
te a paz?" A paz é um anseio de nós todos,
de todos os homens livres e não precisa
ser pregada) Só a Rússia toma essa ati-
tude de pioneira, para melhor agredir os
outros povos e tomar as suas terras à mão
armada.

O Caso Das "Adicionais"

A 
QUESTÃO das adicionais para os fun-
cionários públicos tem sido o maior
entrave à aprovação rápida do Esta-

tuto da classe pela Câmara dos Deputados
Como se sabe, essa casa legislativa havia
recusado o beneficio, quando o projeto
transitou por ela. O Senado revigorou a
proposição rejeitada, em bases mais mo-
destas. Rçsta agora à câmara baixa apro-
var ou não a emenda vitoriosa no Senado.
Todo mundo sabe que a maioria dos depu-

• tados é favorável à medida. Apenas, o li-
der do governo se mantinha intransigente.

' Anuncia-se agora que o sr. Capanema de-
sistira de tornar questão fechada a recusa
das adicionais, desde que seja concedida
ao governo a faculdade de dar as adicio-

nais quando e como julgar conveniente.
Essa fórmula atribuída ao líder Capane-

ma é um verdadeiro absurdo. Ou se dá ou

não se dá. Deixar o presidente da Repúbli-

ca como árbitro da oportunidade é atirar

o funcionalismo em nova angústia.,

•fl Gau&a da 3+iauietaçãa
Registrava, ontem, a nossa reportagem po-

lítica os temores que voltam a assaltar os
meios políticos relativamente às intenções e
aos propósitos do sr. Getúlio Vargas, cujas ma-
nobras no sentido de obter o apoio dos par-
tidos, inclusive os de oposição, e cuja propala-
da reforma de ministério — cozinhada em
água fria, como é dos hábitos e gostos do
Presidente — bem .poderiam visar antes ao
seu nunca desmentido ideal continuista, do que
às invocadas razões de salvação nacional.
Mesmo porque, há certa tendência, no espi- -
rito,do sr. Getúlio Vargas, para confundir as duas
coisas, a salvação nacional com a sua própria per-
manência no governo.

DE QUEM DEPENDE A TRANQÜILIDADE
Para o ex-ditador, não há nada melhor do que

estar êle no governo e nada menos simpático do que
ser o governo exercido por outro. Uma boa política,
a seu ver, é a que conduza à sua perpetuação no po-
der, que é tão bom de exercer, tão confortável e con-
fortador. Passá-lo a outrem, no termo do mandato, a
seu ver, é o tipo da bobagem. Para que, senhores, se
êle vive tão satisfeito? A Constituição não o permite?
Nesse caso, revogue-se, modifique-se, emende-se a
Constituição.

Foi assim em 37 e, agora, nem uma palavra tran-"quilizadora 
veio, ainda, do Catete para evitar ou des-

fazer confusões, que, por singular coincidência, são
seus amigos e correligionários que se encarregam de
criar. A última dessas ondas confusionistas foi a do
sr. Artur Audrá, que propôs ou anunciou que iria pro-
pôr emenda permitindo a reeleição do Presidente da
República, assim como quem não quer nada, mas, na
realidade, articulado com elementos chegados ao. Go-
vêrno e com o apoio tácito e a franca torcida deste.

Tais temores hão de acompanhar o governo do sr.
Getúlio Vargas até-o fim, uma vez que se fundam na
sua notória infidelidade ao regime, cuja preservação
e defesa .'foram entregues aos cuidados equívocos dês-
se não-democrata.. E' natural, portanto, que não ha-

Pedro Dantas'(Cronista, Parlamentar do D.C.)

ja tranqüilidade, porque n&o há, nem pode
haver confiança. Dir-se-ia, mesmo, que a con-
quista dessa confiança, que seria indispensa-

. vel à tranqüilidade política e ao êxito da ad-
ministração e das realizações do Governo, de-
sinteressa completamente ao sr. Getúlio Vargas.

Com efeito, de ninguém mais teria dèpen-
dido a tr.anquilização do espírito público, ,se
o sr. Presidente da República tivesse real eni-
perihò ná^úiiiãò nacional em nome dí cuja

^ .necessidade vein apelando para o$ partidos,,»
stii »solicitar seu apoio-político e parlamentar. .

<V A DEFESA DO REGIME
O -Presidente, no entanto, jamais quis proferir as

palavras que-toda a consciência democrática do pâjf
ansiava por ouvir. Suas atitudes, pelo contrário, não
fazem sénaò inquietar, perturbar, agitar, 

'o 
que seria

o oposto do seu interesse, caso sua intenção iôsse, i-èal-
mente., a de integrar-se no espírito da prova dé revê-
zamènto que é a. política dos governos, democráticos..,.

Nessas condições, cabe,, realmente, desconfiar dó sr.
Getúlio Vargas, podendo-se, mesmo, dizer que êlè pró-
prio deseja provocar essa desconfiança, para poder,
eventualmente, dizer que nunca nos enganou e que só
se iludiu .com êle quem quis.

A simples desconfiança, porém, não basta.- E' pre-
ciso que a ela se case a firme decisão de defender o
regime contra quaisquer tentativas de subversão ou
desvírtuamento. Essa é a posição què se impõe aos
democratas de todos os partidos, às suas representa-

ções no Congresso Nacional, aos governadores dos És-
tados, às Forças Armadas, à imprensa e à opinião pú-
blica em geral.

Para tudo mais, para o equilíbrio orçamentário,
as medidas e providências de caráter administrativo,
as leis compatíveis com o regime (e não as qué criam
Coíaps, júris populares e outros órgãos abstrusos) po-
dem os partidos apoiar o Governo. Para o golpe, qual-
quer que seja sua forma, é què não.

Qiènàa ao Úkanjcsi de JodoÀ

QUESTÃO PERPÉTUA
J. Guilherme de AragSo

FOI 
CONHECIDO, ontem, o texto da res-

posta francesa à nota soviética de 23
de agosto, sobre a Alemanha. A expo-

sição do governo francês pretende arru-
mar, num retrospecto, os fatos dominantes
da controvérsia, desde a primeira nota rus-
sa de 18 de março de 1952. Começa, en-
tão, a verberar a tática de derivação utili-
zada pelo governo soviético no tratamen-
to de tão grave problema. Assim é que, íu-
gindo à questão de mérito, — diz a respos-
ta francesa — a nota soviética assesta ata-
quês gratuitos contra a Organização do
Tratado do Atlântico, a Comunidade Euro-
péia de Defesa e os acordos contratuais as-
sinados em Bonn, em 26 de maio.

Ressalvando o caráter defensivo de todos
esses instrumentos, reafirma o governo
francês os pontos fundamentais de dis-
cussão e solução do caso alemão. Vem em
primeiro lugar, a sugestão da conferência
quadripartite, tendente à realização de elei-
ções livres para toda a Alemanha. Se-
guem-se os problemas relacionados com a
constituição do governo unificado para s
Alemanha, a assinatura do Tratado de Pai
e, finalmente, a participação do país uni-/
ficado na estrutura política da Europa.
Significativo é o último item da resposta,
quando exprime o propósito do governo
francês no sentido de por termo à divisão' da Alemanha. Êsse desiderato colide com
a última atitude soviética que, através de
declaração do próprio Stalin, é de pôster-
gar o intuito, enfaticamente expresso, no
início, pela Rússia, de reunificar a Ale-
manha.

Neste momeranclOj o governo soviético
pretende resolver a questão do Tratado de
Paz com a Alemanha, como condição pre-
liminar para a realização de eleições li-
vres. Na segunda nota soviética, de 9 de
abril, invertem-se os termos da proposi-
ção. Primeiro, a realização do pleito para
toda a Alemanha. O Tratado de Paz virá
depois. A terceira nota inova as duas ante-
riores, pois sugere, preliminarmente, a cons-,
tituição de uma comissão de inquérito, o
debate do Tratado de Paz e a constituição
de novo governo alemão. Finalmente, a
comunicação de 23 de agosto deriva para
a critica à ação política do Ocidente, atra-
vés das entidades internacionais de defesa
européia. E a questão continua a dar o es-
petáculo etc quem está Drócurando encher
um sar.o sem fundo.

O largo caminho percorrido
pela humanidade está mareado
por épocas de verdadeiras cri-
ses no que se refere a evolução
do pensamento, crises estas, de-
sencadeadas pela tensão decor-
rente de uma série de fatores,
como conflitos sociais, econômi-
cos ou sexuais, que determinam
uma instabilidade psíquica na
maioria das pessoas, e que se
fp.zem refletir, pelos, sintomas
mais diversos. Náo podemos to-
mar o homem como uma uni-
dade pois que em efeito vamos
encontrar na sua intimidade

-uma íntima relação entre o cor-
po e o seu psíquico, não pode-
mos desligar a parte somática
de sua parte psíquica quando
levamos em conta os transtor-
nos físicos ou psíquicos, já que
todos eles têm uma profunda
raiz orgânica funcional E' as-
sim que transtornos orgânicos
e psíquicos se manifestam às
vezes em formas perfeitamente
idênticas, e uma dor de cabeça
pode tanto ser devido a uma
alteração orgânica, um tumor,
ou a uma intoxicação, como a
uma manifestação de desequi-
líbric psíquico.

Por outro lado, as neuroses
podem também provocar alte-
rações em todo idênticas aos
processos orgânicos, irritação
dos tecidos, modificações do rit-
mo — respiratório e cardíaco
motilidade gastro-intéstinal e

ietcy, enquanto que enfermida-
des orgânicas, podem determi-
nar os mesmos fenômenos psí-

EFEMÉRIDES
24 DE SETEMBRO

1834 — Morre na sala d. Quixole,
,do Palácio de Queluz, Portugal, d.
Pedro I do Brasil e IV de Portugal.

1849 — Morre na Bahia o general
Pedro Labatul, herói da Indepen--
déncia brasileira, enfrentando na-; quela Província as forcas do general'Madeira.

1802 — Nasce no Rio de Janeiro
Julia Vãlentlha da Silveira Lopes,
mais tarde Julia Lopes de Almeida.

1889 — Morre no Rio de Janeiro
Francisco Bclisário Soares cie Sou-
sa, ilustre político do Império. Foi
deputado, presidente dõ Banco do

I Brasil c ministro da Fazenda do Ga-
binete Cotegipe. Foi um dos maio-- - '¦•-o.-.cistas brasileiros.

qulcos de vertigens, náuseas,
medo ou opressão.

Esta unidade pslquicofisica
que constitui o homem, está
ainda situada num determinado
meio ambiente, que não só o
modificam como é por êle mo-
dificado assim, fatores meteq-
rológicos, nutrição social são
capazes de alterá-lo profunda-
mente.

Em resumo, temos duas es-
feras, por um lado a complexi-
dade do indivíduo como' tal, e
por outro, o meio ambiente
tanto ou mais complexo que
aquele; são esferas que se mo-
dificam mutuamente, transfor-
mando-se de forma mais.ou
menos absoluta. O meio que ro-
tíeia o animal, é tão infinita-

mente complicado, e ge acnii
em tão continuo movimento què
êle, também complexo sistema,
devido a sua mesma complexi-
dade, tem as maiores probabili-
dades de pôr-se em equilíbrio
com êle. ,

Compreende-se assim que o
doente orgânico é sempre um
comprometido p s í q u icamente
uma vez que o medo da mo-
léstia, as conseqüências econô-
micas que esta acarreta a preo-
cupação com a manutenção da

mento, de toda a morDinaaue
humana, funcional e psíquica;
as modificações deste terreno
isto é do sèu comportamento
frente aos agentes doriosos, és-
tão intimamente relacionados
com a herança do indivíduo
claudicando nos pontos dè me-
nor resistência como herdou de
seus antepassados.

A descoberta deste ponto se
de menor resistência tem ver-
darteira importância na perso-
rialidáüe assim como nos íenô-

22 Campeões na
Exposição Canina
Nacional

Comemorando o seu . trigési-
mo aniversário de fundação, o
Brasil Kennel Clube realizará,
na sede da Sociedade Hipica
Brasileira, a 36.» Exposição Na-
cional Canina, devendo reunir
nesse desfile cerca de 300 exem-
plares, entre os quais 22 cam-
peões.

Alem de cães de criação na-
cional, serão a p r esentados'
exemplares importados do ex-
terior e vários outros que con-
correram em exposições reali-
zadas nos Estados Unidos e na
Europa. Entre estes "Arno", o
vencedor dos boxers juniors da
última exposição de Berlim, ir-
mão mais novo do "cinturão, de
ouro" da Alemanha, exemplar
que foi considerado como um
dos melhores boxers produzidos
íiá Alemanha no após guerra.
Esse cão mereceu uma oferta de
80.000 francos, em Paris, quan-

¦ dó de sua passagem pela capi-
tal francesa na sua viagem pa-
ra o Brasil.

familia e etc, podem não só menos fisiológicos do indivíduo,
modificar, como intercorrer nos pois que, frente a um choque
sintomas desta mesma moléstia, psíquico pode neste setor falhar

Uma neurose cardíaca, não a função orgânica,
pode ser curada somente com
o conhecimento destes fatos, é
necessário porém, que o médico
com a compressão dos mecanis-
mos a que esta obedece, consiga
destruí-los, não somente a neu-
rose cardíaca, pois que esta lo-
go desapareceria para dar lu-
gar a uma outra, mas sim a
personalidade neurótica do in-
divíduo.

Na esfera funcional c do psí-
qulco joga um papel fundameh-
tal o sistema neuro-Vegetativo,
que chega em certos indivíduos
a reger' as suas ações. O sis-
tema nervoso neuro-vegetativo,
é um verdadeiro amplificador
das variações levadas a efeito

¦i no meio interno e externo, cons-
titui como um traço de união

i entre o orgânico e o psíquico,
e, é o terreno onde se produzem
as

Provocadas por estados emo-
cionais foi possível -se'provar
uma série de modificações no
organismo, como aumento da
glicemia .alterações da mucosa
do estômago, alterações do me-
tabolismo basal, febre, e mesmo
edema agudo do pulmão em in-
divíduo normal, porém levado
a grande tensão psíquica."pãlácíõ 

Itamarati
Realizou-se, ontem, no Gabi

nete do Secretario Geral do Minis-
térlo dais RelaçSès Exteriores, a
cerimonia de poses dos novos che-
les das Divisões de Passaportes,
Consular e Material do Itàma-
rati.

...QUE • deputado José Gui-
marie» chamou a atenção do
deputado Nestor Duirtè par» *
reclâssificáção do sr. Bamiro
Bèrbert de Castro, que, catai,,..
-fado anteriormente por um co-
ie|* entçe os loucos de segim.
da, pastara a integrar a lista
dos loucos de terceira...

•,/jQVE • dito Nestor Duarte
comentou: o estranho é que o
Berbért tenha sido clasisf içado
antes na segunda categoria,..

• ¦ ¦ 
#; 

'

. .QUE ainda o mesmo Nt«-
tor, depois de fazer o referido
comentário, pediu ao repórter
qué nio o registrasse, diténdo:"tosto muito do Ramiro, é urai
ótima pessoa"...

O. Opinião

DUAS MEDIDAS
O engenheiro J. R. Ladeira

comenta a volta do sr. Estrela
encontrando : no diretor ún
Trânsito uma contradição. Ao
tomar posse, o sr. Estrela de-
clarou que não vinha promover
revoluções no tráfego, mas, sim-.'
plesméntè, pretendia corrigir as
falhas que á experiência hou-
vesse localizado .devidamente.
Ótima disposição essa. Kâo
obátáhte, falou depois o sr. Es-
trela em promover duas alte-
rações qué a experiência apon-
toú como boas e toda a popu-
lação da cidade' aplaudiu e
aplaude. A primeira, é a mão
única na -Avenida. Rio Branco,"
A segunda é. a criação das li-
nhas dè ligação norte-sul para
ônibus e lotações.

Diz o sr. Ladeira: "Pretende
o sr. Estrela, desse modo, des-
congestionar • centro,da cidade,'
aliás numa pequena parte, mas .
congestionará as.zonas do Cas-
terb e da Praça Mauá, obrigan- -
do os passageiros da zona sul,
com destino à zona norte e vi-
ce-versâ a tomar três eòndu-'
ções, com grande prejuízo de'
tempo e dinheiro".
LIBERAÇÃO DA ALEMANHA

Empenha-se agora o sr. Mario
Pinto Serva, campeão do Ban-
co Federal de Reserva, em ob-
ter do governo que proponha ã
ÓNÜ a imediata liberação da
Alemanha Oriental,- promovem
do^sè a unificação germânica.
Para isso, enviou um telegrama
aó Itamài-ati e copias do tèle-
grama aos jornais.

BRASILISTA
"Um brasilista" lembra à re-

dação do DIÁRIO CARIOCA ta
propósito do caso criado com a
introdução do "brasilismo" no."Diário Oficial") que o médicq
Camilo Castelo Branco, Ricar-
do Jorge — também notável es-
critor e, no dizer de > Medeiros
e Albuquerque mais rioo em vo-
cabuláno do que Coelho Neto
— usou a palavra brasilismo erri
livro publicado em Lisboa.- O
ír.esmo vocábulo foi usado per
Jonatas Serrano, em artigo pu-
blicádo-no jornal J'A Cruz"; .
Mais ainda:' balipoqo, -balipódio.
è balipodista, termos de inte?
resse esportivo propostos para
substituir futebol .e seus deri-
vados nacionais, mereceram
louvor de Maximino Maciel..

De nossa parte, confessamos es-
tranheza diante da celeuma que
se ergueu em torno,dâ.-aparição
dò' termo na^lihguagirh/ áolói*
gãb-oficial; hão 'porque- hoüves* -
se oposição; ao fato,,-m»$"iypóí-
que êle despertou deita ;perple-
xidade e especulação em torno
de origens que muitos julga-ram fantásticas, •uisimples ma-
luquice de revisor. Não havia
motivo para isso. José Brigi-
do, na seção esportiva dò "Dis-?
rio de "^Noticias", tem-se ocupa»
do muito, em defender a substi-
tuição dos nomes e adjetivos
conseqüentes, em uso no voca-Presentes oi ministros Orlan-

do Leite Ribeiro e João Alberto .- --- .-- 
Lins de Barroí, respectivamente, . buláno esportivo. Sua tarefa

¦ .. ,,-¦,.¦„¦ „„.,,. ^ ,„¦„.,¦,,,.,„ chefes dos Departamentos «'e Ad- parece-nos fadada á insucesso,r.u ten.iiu uiiue- Be (jiuuuicn. mlnUtraçgo è Econômico e Consu- porque,o hábito se • arraigou oalterações funcionais que po- i?.r, e os chefes dás demais dtvl- suficiente para nao .m*i<s õ>i-origem em ambos osdem ter
setores.

O desvio psíquico está con-
dicionado então, a constituição
pessoal s a estes fatores que a
influem; assim é que neurose
não só está assentada por fa-
tores exógenos, mas também sô-
bre o terreno individual cons-
tituição que qualifica a neuró-
se e qué em relação a este > se
manifesta tanto, como uma sim-
pies preocupação, quanto a uma
neurose grave.

Deste complexo fisico-psíqui-
co — ambiental, e da forma com
que q homem reage ao meio
ambiente constituiu-se um ter-
rério que é a base e o funda-

soes do MHE, foram lidos os ter-
mos de posse pelo ministro Fran-
cisco Gualberto de Oliveira •'chefe
da Divisão do Pessoal.

O embaixador Mario Pimentel
Brandão, secretario ..geral, . usou
da. palavra, agradecendo *ós di-
plomatas Nilo Alvarengi, Adriano
Quartlm e Valdèm.ar M. Almeida,
os serviços prestados iquel* Cá-
sa. e cumprimentou os novo» chè-
fes ''as Divisões, T, Chermònt
Lisboa, Váldémar Almeida •
Luiz Gonzaga Llna de Barròs, de-
sejando-lhes felicidades nos.novos
cargos.

O embaixador João Neves da
Fontoura ministro de Estado das
Relações'Exteriores, recebeu, on-?em, no Itamarti, os srs. oK
Antônio de Faria, embaixador de
Portugal; Jorge Zarur;' professor
Delgado de Carvalho: deputados
Btil Hàmo» • Mènottt Del Pie-
chia. '

£t>Jt tyosUe pato* Aleaodaã
.-:.'* • ' ' .

J. PAUL BONCOUR
Tomando a palavra numa reunião eleitoral, Jules Moch, todos os problemas, e que delimite de uma véz para áernpre

antigo ministro do Interior, onde se mostrou um homem as esferas de influência dos dois antagonistas

suficiente para não 'mais dei-
xar.-se expulsar da- linguagem
corrente. Isso rio referente aoscostumes esportivos.'. Dé brásí-
lismo também, falou, é até abri-:
gou artigos do sr. D'Arcanchy
explicândo.-lhe as vantagens. .

S A. DIÁRIO CARIOCA
Atlmlnlttraeie • ftfdççto. 
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de pulso, antigo ministro da Defesa Nacional, onde, para
a fortalecer, não receou afrontar a censura dos seus ami-
gos, e que me substituiu como delegado da França na
Comissão do Desarmamento, pronunciou palavras,, que me-
recém ir muito além do distrito onde foram ouvidas.

Afirmando a necessidade de realizar um desarmamen-
to simultâneo, progressivo e controlado, que seja o grande
ponto final, para o qual durante doze anos. trabalhei em
Geneve, acrescentou:

"Enquanto o acordo se não realizar, precisamos conti-
nuar o esforço atlântico de rearmamento, não para estar
à altura de impor a nossa vontade nem enviar um "ulti-
matum" aos soviéticos, mas para nos livrarmos a nós pró-
prios do terror da agressão, e permitir-nos discutir, sem
medo. os fundamentos de uma paz sólida na coexistência
de dois regimes".

Não se pode dizer melhor. Senti-me feliz de ouvir da
boca de um homem quase-governamental, e encarregado
desta enorme tarefa, o que eu repito sem cessar desde a
pressão da guerra fria.

Primeiro para precaver esperanças prematuras, julgan-
do impossível chegar ao desarmamento na atmosfera da
tensão atual.

Segundo porque, recomendando às democracias se tor-
narem mais fortes, indica claramente que este esforço de
rearmamento não tem por fim fazer, a guerra, mas sim.
evitá-la. Trata-se. com efeito, de nos pôr em condições
de discutir com a Rússia sobre um pé de igualdade, pelo
menos apròximativp, e obter dela um tratado de conjunto,
regularizando não tal ou tal problema cia Europa ou da
Ásia, da Coréia, da Indochina, os satélites, etc. ,A uias sim

*¦¦<•%«¦»•»¦
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Esta longínqua esperança deteria bastar pára fazer E*port*«
aceitar à Europa e principalmente a nós Franceses, com Policia
um pouco mais de resolução, os sacrifícios que ela nos Suplemento»
impõe. Graças a Deus para. lá se caminha. Depare, de Difusão

Declarações ministeriais, formuladas com à prudência Depirt dè Puiiii tr)**""
que requerem ainda as hesitações parlamentares, resulta B,nÍT+' j_ t ,„ ,t» . '*
que o prazo se aproxima, em que a França deverá regular
a duração de seu serviço militar à maneira do que fazem
já as suas vizinhas, a Bélgica e a Inglaterra.

No entanto, para. remediar a penúria dos nossos
quadros, a Assembléia Nacional apoderou-se dum texto è
anuncia um outro para outubro."O Governo propõe subordinar ao complemento de seis
meses suplementares de serviço militar o acesso de certos
empregos: gendarmes, agentes de polícia, C.R.S., bombèi-
ros profissionais, empregados de alfândega, agentes dè
Águas e Florestas, etc... Medida excelente, e que, pode
ter-se a certeza, não esgotará o recrutamento dêstès em-
pregos, a julgar pelo número de pessoas que os. solicitam,
O texto inicial visava também os alunos das grandes esco-
Ias do Estado, e especialmente os da Escola Politécnica
onde infelizmente, estes últimos anos, um número tão ín-
fime de finalistas escolheu a artilharia ou o "gênio". A
esses impunha-se servir alguns anos como oficiais. Os "sim"
e os "mas", as hesitações, as objeções, etc... da comissão
cia Defesa Nacional fizeram separar esta parte do texto.
Mas. muito firmemente, o Senhor Pleven anunciou que o
retomaria logo em outubro. E' de toda a justiça que aqueles
que se beneficiam da passagem pelas grandes escolas, escola
intelectual.'enquanto não vão tomar as suas profissões res-
pectivas, íaçam beneficiar o exército que tanta necessidade
tem da formação que lá receberam.
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QTJE a distribuição de se-
mentes de algodão, para o plan-
Jio no novo ano agrícola pau-
lista, de 5:1-53, registra, duran-
i, o«i primeiros vinte dias, uma
«ueda de 45,5% em relação a

igual período da safra passa-
da..-

QUE os entendidos em ne-

rocios de algodão consideram,
í propósito, que seria prema-
Jura deduzir, da informação
acima, que será tao elevada a
"tendência" de declínio das se-

meaduras no ano algodoeiro que
se inicia...

QUE, entretanto, admite-
se que o fato denota um esta-
do de espirito dos lavradores,
de completo desânimo...

..QUE também há quem
considere o atual desinteresse
dos lavradores uma consequên-
cia Inevitável das notícias de

que a Secretaria de Agricultu-
ra do Estado pretendia a fixa-
cão do preço-mínimo do tipo 5
«m apenas 75 cruzeiros a arrô-
ba...

Confirmada a Desvalorização do Cruzeiro
Pelo Banco Central da Alemanha

O Itamarati Diz Que a Medida Facilitará "as Nossas Exportações" — Péssima Repercussão
Para o Crédito do Brasil — Comentário de "The Economist", de Londres

Samuel Duarte...
Conclusão da 3.* página)

contra a intenção do prefeito.
õu« foi vivamente criticado
principalmente, por »So ter infor-
mado o Legislativo de quo preten-
dis tomar essa decisão. Depois de
longos debates, a CAmara Munici-
pai firmou posição contrária à in-
(•rvenção. tendo o vereador Se-
cundlno Antunes defendido o pre-
(sito nucholz, procurado demonstrar
ouc "toda a tempestade em copo
dágua que está fazendo a oposição
,ião encontra justificativa». Acres-
tentou que o prefeito entende que
i intervenção econômica será a fór-
mula capa: de resolver a situação
io município, mas se a mesma for
Imprescindível; a proporá antes ao
próprio Legislativo.

A respeito da desvalorização do cruzeiro, pelo Banco aos ii«-|
tados Alemães, o Itamarati enviou-nos a nota abaixo. Segundo
o "porta-voz" mencionado pelo nosso Ministério de Exterior a
"medida foi tomada por força do próprio estatuto do Banco".
Logo após a informação do Itamarati o leitor encontrara maiores
esclarecimentos sobre o episódio. O DIÁRIO CARIOCA recolheu
estas informações das páginas do autorixado semanário britânico
"The Economist" (número de 20 de setembro). Verá o leitor que
as explicações do MRE não podem dissipar a péssima repercus-
são da medida do Bank Deutscher Lander sobre o crédito brasi-
Ieiro no exterior.

A NOTA DO ITAMARATI
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FALANDO CLARO

E' a seguinte a nota do Itn-
marati: "Rio, 23 de setembro de
1952. — Segundo comentários
feitos ultimamente, o Banco
Deutscher Laender desvaloriza-
ra o nosso cruzeiro em 50%.
Tratando-se de um caso de re-
levo, o nosso redator procurou
informações no Itamarati, ten-
do-lhe sido feitas por um por-
ta-voz daquela Casa as seguin-
tes declarações:"Cumpre esclarecer que a me-
dida anunciada diz respeito ao
tratamento que o Banco Deuts-
cher Laender — entidade in-
dependente do Governo na Ale-
manha — decidiu aplicar à
compra e venda do dólar —
convênio em que são feitas
transações com o Brasil. A me-
dida íoi tomada por força do
próprio estatuto do Banco, que
lhe não permite reter saldos em
moeda inconversível além de
certo limite. Trata-se de medi-
da de ordem interna, que inde-
pende da aprovação ou concor-
dância do Governo brasileiro.
Entretanto, o Governo alemão
deu ciência ao Governo brasi-
Ieiro da providência que o Ban-
co Deutscher Laender iria to-
mar, tendo ficado entendido que
as suas conseqüências não po-
deriam afetar os negócios an-
teriores fechados na Alemanha
na base de licenças concedidas
no Brasil.

FORA 0 ALGODÃO BRASILEIRO
DO MERCADO DA GRÃ-BRETANHA

O Nosso Produto Não Figura na Lista Diária
Dos Preços da Comissão Britânica do Algodão
LONDRES, 23, (AFP) — Há

já alguns dias, o algodão bra-
sileiro não figura mais na lista
diária dos preços da Comissão
Britânica do Algodão. A sus-
pensão dessa cotação é moti-
rada por uma ausência com-
pleta de procura dos utilizado.
res britânicos quanto ao algo-
dão brasileiro, cujo preço é
Eensivelmeiüe superior ao ai-
jjodão de igual qualidade pro-
cedente de outras fontes. Além
disso, os utilizadores britâni-
cos como a Comissão de Algo-
dão possuem amplos estoques de
algodão americano que. primi^j
tivamente. o algodão brasilei-
ro deveria substituir. E' verda.
de que. em virtude de sua me-
3hor dualidade este último pre-
íerido pelos industriais' do
Láncashire, ao algodão ameri-
cano. mas o preço elevado co-
loca-o fora do alcance da maior
parte dos consumidores.

Por outro lado, em virtude'dos 
temores experimentados

quanto ao futuro, no que diz
respeito à qualidade de algo-
dão egípcio, dé que se diz que
é suscetível de ser desfavora-
velmente pela reforma agrária
empreendida pelo governo Na-
guib, nota-se, entre os compra-
dores do Láncashire uma ten-
dência acentuada em substitui-
Io por algodão sudanês, em tô-
da a parte onde tal seja possi-
vel. Os utilizadores se esfor-
çam assim, para salvaguardar
seus estoques do "karnak"
egípcio, que sSo indispensáveis
à fabricação de certos produ-
tos têxteis de qualidade espe-
ciai.

No que se refere ao algodão
brasileiro, segue-se com inte-
resse a politica oficial de apoio
dos preços e indaga-se se as cri.
ticas formuladas ao Brasil mes.
mo contra essa política não vão
levar a uma certa modificação
que torne o algodão brasileiro
mais acessível aos compradores
estrangeiros.

Diante dos comentários sur-
gidos na imprensa divergindo
desta interpretação, o Governo
brasileiro solicitou imediata-
mente esclarecimentos ao Go-
vêrno de Bonn, a fim de con-
firmar a verdadeira inteligên-
cia do assunto.

No tocante às futuras tran-
sações, dentro do ajuste comer-
ciai aprovado pelo Congresso
Nacional c promulgado em ju-
nho último, é natural que se
venham a sentir» certos efeitos
da medida anunciada pelo Ban-
co dos Estados Alemães. Espe-
i-a-se, entretanto, que tais efei-
tos se possam fazer sentir, não
somente sobre as importações,
como também sobre as expor-
tações do Brasil, favorecendo
estas últimas a fim de resta-
belecer o equilíbrio num inter-
câmbio de tão alto beneficio
para a Alemanha, como para o
Brasil".

CONFIRMAÇÃO
A nota acima, distribuída pe-

Io Itamarati aos jornais, coníir-
ma plenamente, a desvaloriza-
ção do cruzeiro. Quando o tal
porta-voz anuncia: "espera-se,
entretanto, que tais efeitos se
possam fazer sentir não somen-
te sobre as importações, como,
também, sobre as exportações
do Brasil, favorecendo estas úl.
timas", corrobora a informação
divulgada por nossos colegas
do "Correio da Manhã". As ex-
portações só podem "ser favo-
recidas" em vista do deságio do
cruzeiro estabelecido pelo Ban-
co dos Estados Alemães.

O QUE DIZ "THE
ECONOMIST"

Sobre o assunto, o semanário
"The Economist", de Londres,
traz em seu último número (20
de setembro) interessantes por-
menores.

Esclarece a conceituada pu-
blicação britânica que a_atitude
alemã só foi tomada após o re-
gresso, do Brasil, da missão co-
mercial que aqui esteve para
cobrar os atrasados. Após men-
cionar o desapontamento causa-
do aos alemães pela noticia de
que nosso país não poderia pa-
gar, em dólares, os excedentes
aos limites estabelecidos pelo
acordo comercial teuto-brasí-
Ieiro, informa: "Uma delegação
alemã partiu imediatamente pa.
ra o Rio de Janeiro a ver se
encontrava uma formula para
manter o comércio entre os
dois países. Após seu regresso,
o Bank Deutscher Lander bai-
xou novas instruções sobre a
importação e a exportação pa-
ra o Brasil, provocando críti-
cas acerbas dos exportadores
alemães, alguns dos quais en-
frentam, hoje, * ameaça de

grandes prejuízos. As novas
importações do Brasil são mui-
to onerosas, em vista da super-
valorização da moeda brasilei.
ra, além de considerarem, tam-
bém, os grandes lucros obtidos
por comerciantes brasileiros
com importações relativamente
baratas procedentes da Alemã-
nha. As autoridades alemãs de-
terminaram, em conseqüência,
que todo pedido de pagamento
procedente do Banco do Brasil
se faça de agora em diante cre-
ditando-se cruzeiros ao estabe-
lecimento brasileiro, em vez de
marcos alemães, como se fazia
até agora. Os exportadores ale-
mães que receberem os créditos
em cruzeiros poderão vendê-los
a importadores, pela taxa do
mercado livre, com grande ágio
com os cruzeiros comprados no
mercado livre. . Os importado;
res alemães podem pagar ate
80 por cento do valor de suas
compras no Brasil, devendo os
restantes 20 por cento serem
adquiridos pela taxa oficial ao
Bank Deutscher Lander. Alem
disso, permitiu-se aplicar com
retroatividade em parte as no-
vas instruções. Aos contratos
concluídos antes de 4 de setem-
bro o Bank Deutscher Lander
concederá conversão à taxa ofi-
ciai de apenas 50 por cento do

valor, ficando o restante para
ser vendido no mercado livre.

O efeito retroativo das novas
instruções ameaça de grandes
prejuízos, no câmbio, os expor-
tadores alemães — prejuízos
estes calculados, por alguns in-
formantes, em cerca de 10,0 mi-
lhões de dólares.

Como as coisas estão, no mo-
mento, os "seguros de crédito"
feitos na companhia "Hermes"
não cobrem os riscos de prejui-
zos resultantes de medidas to-
madas inteiramente, na Alemã,
nha, por autoridades locais, e
os exportadores alemães pare-
cem ter razão em estranhar
que, após o governo encoraja-
los a fomentar as vendas ao
Brasil não os advertiu do pe-
rigo a chegara a posição de pa-
gamentos" do referido país,
Não é de surpreender, portan-
to, que um dos maiores bancos
comercais da Alemanha tenha
manifestado publicamente — e
com surpreza — que o caso do
banco central (refere-se ao
Banco dos Estados Alemães que
é o banco central da Alemanha

Ocidental) com o Brasil não de-
ve constituir.se em procedente
para negócios com outros pai-
ses em idênticas dificuldades de
pagamento". 4

AUMENTARÁ A EMIGRAÇÃO
ITALIANA PARA 0 BRASIL

ROMA, 23 (U.P.) — Espera-
se um considerável aumento na
emigração italiana para o Bra-
sil no ano próximo, após a con-
clusão das negociações realiza-
das no Rio de Janeiro entre o
subsecretário do Exterior ita-
liano, Francesco Maria Domi-
nedo, e o governo brasileiro.
Uma nota do Ministério do Ex-
terior da Itália, que proporcio-
na informações sobre o assun-
to, diz que possivelmente emi-
grarão para o Brasil 21.000 ita-
lianos anualmente. Ao anunciar
que Francesco Dominedo termí-
nou com êxito a missão que o
levou ao Brasil, regressando a
bordo do transatlântico "Conte

Grande", diz a nota que todas
as questões pendentes foram re-
solvidas no curso das entrevis-
tas mantidas "num ambiente
de amizade e compreensão mu-
tuas".

Acrescenta que foram concer-
tados acordos para a restitui-
ção ao Brasil de todas as "casas

italianas" e propriedades de se-
guros italianas confiscadas du-
rante a guerra. Outro acordo
prevê a transferência, sem pa-
gamento, à companhia de co-
lonização italiana "Esperia" de
uma propriedade de 20.000 hec-
tares de terras para que nela
se estabeleçam os emigrantes
italianos. Ambos os países açor-
daram também em tomar me-
didas para o estabelecimento
dos emigrantes, chegando-se
igualmente a um entendimento
preliminar para a assinatura
de um tratado cultural em fu-
turo próximo. Acertaram-se
também medidas para 

"fomen-

tar" a emigração livre e volun-
tária de italianos para o Bra-
sil, segundo a mesma nota.
-Quanto à emigração "dirigida"

de trabalhadores agrícolas e in-
dustriais italianos, a nota diz
que, em vista dos yiiovos con-
vênios, "é possível prever um
aumento considerável da cor-
rente migratória da Itália para
o Brasil, que poderá alcançar à
cifra de 21.000 anualmente". A
nota termina dizendo que, an-
tes de deixar o Rio de Janeiro,
Dominedo iniciou negociações
para a assinatura de um novo
tratado italo-brasileiro sobre
seguro social.

Pagamentos no Tesouro
Hoje serão pagas as folhas re-

lativas ao 3.° dia útil a saber:
FUNCIONÁRIOS

Ministério da Agricultura
(diversas repartições); Minis-

tério da Justiça (idem); Mi-
nistério da Viação (DNPRC e
DNOCS); Ministério da Euca.
ção (diversas repartições).

eXtranumerarios
Os mesmos Ministérios e re-

partições e mais a Ministério do
Trabalho.

APOSENTADOS
Ministério da Fazenda — fô-

folha 4.60114.602 — letra A a Z;
Ministério da Agricultura —

folha 4.60i;4.602 — letras A aZ;
Ministério da Aeronáutica —

folha 4.401 — letras A a Z: Mi-
nistério do Trabalho — folha
4.801 — letra'A aZ.

PENSIONISTAS
Pensão da Guarda Civil —

4.801 — letra A a Z.

O problema da crise do comércio exterior, no
Brasil, está na ordem do dia, em todas as capitais

dos países que negociam conosco. Recente telegrama
dos Estados Unidos revela, por exemplo, interessan-
te relatório do Departamento de Comércio norte-
americano sobre a crise brasileira. Convém regis-
trá-lo, uma vez que a repartição do governo amigo
procura, com todo empenho, atenuar a situação. Diz
o Departamento que a nossa crise cambial "possivel-
mente será aliviada ligeiramente" devido à maior
entrada de dólares resultantes da safra cafeeira, e,
também, por causa da "política de restrições", atual-
mente em vigor. Entretanto, apesar da intenção de
atenuar as coisas, os economistas do Departamento
foram obrigados a reconhecer "que serão necessá-
rios dois anos e meio para normalizar a situação".

Ignoramos se os economistas do Departamento
de Comércio estudaram as repercussões, sobre a eco-
nomia brasileira, de dois anos e meio de restrições à
importação. Se estudaram sabem que o nosso país
depende quase completamente de importações para
realizar os planos de valorização de recursos àtúalj-
mente em fase executiva...

-Sabemos que dois anos de restrições rigorosas
à importação poderão trazer crises ainda piores.
O equilíbrio obtido por esse caminho resultaria na
estagnação do progresso do país, se não provocasse
um retrocesso no desenvolvimento da economia na-
cional.

Como os economistas americanos não devem
pretender a nossa desgraça, temos a impressão de que
procuram sugerir-nos o caminho dos empréstimos
externos, para mantermos o afluxo de certos bens
de consumo, ou de produção, absolutamente indis-
pensáveis. E' um caminho, não há dúvida. Entre-
tanto, não acreditamos que o Governo esteja pronto
a palmilhá-lo, em vista das inevitáveis repercussões
políticas de uma atitude de tal natureza. Seria pre-
ferível, porém, que o Governo fosse cuidando, desde
já, de atenuar estas "repercussões" e tratasse de ob-
ter os empréstimos, pois não se pode admitir uma
pausa no progresso do país, em vista das perturba-
ções sociais, crises de desemprego e outros problemas
ainda mais graves que, por força, acarretaria.

Não há outro caminho: empréstimo externo ou
política de atração de capitais estrangeiros. Fora
•disso — é a miséria.

RIO
CAMBIO

1931 132,00
134,00

o msreado fie cJmblo abriu on-
tsra em poslcio estAvtl e com »«
Uxts Inalteradas. Para cobranças
vencidas em Reral, para remessas •
eotas autorizada» o Banco do Brasil
declarou vender libras a vista para
entr:ja pronta a Crt 52,41 60 a
dólares a Crt 18,72. Aquele Banco
declarou comprar letras de expor-
taçio a CrS 52,4180 sobre Londr»»
e a Crt 18,38 sobre Kova Yorr.

Nessas condtçíei fechou Inalte-
rido.

O Banco do Brasil «fixou aa H-
KUintes taxai:

Tenda
Cri

Mbra  52,41 «0

Corap,
Cr»

51.46 40
18,30

6,35 !)9
1,31 76

Dnlar 18,72
Peso uruguaio .. 6,58 00
Peso argentino 1,34 48
Píío boliviano 0,31 20
Peseta 1.70 96
Goles peruano ,. 1,20
Franco francês 0.05 35 0,05 25
BYanco belga ,. 0,37 73 0,36 42
Coroa-sueca .. 3,62 09 3,55 51
Onrrn-teheea .. 0.37 44 0.36 76
Florim 4.91 96 4,83 13
Franco suíço .. 4,40 34 4,23 81

OURO FINO
O Bsnco do Brasil comprou ontem

1.0(10/1 000 em barra ou amoldado
« grama de ouro fino na base de
ao preço de CrS 20,81 76.

CÂMARA SINDICAL
Em 22 de setembro registraram-se

as «oKtiinúi Kédlas de cambio:
Praças Cruzeiros

Lnnrlren , 52.41 «0
Portugal  0,65 72
Bélgica  0,37 78
Sulca  M0 14¦Dinamarca  

2,73 53
Nova Yort  18,72
França  0.05 35
Holanda ——
Suécia ..  3,62 09
Uruguai
Erpimha

BOLSA DE VALORES
Esteve a Bolsa, ontem, em situa-

cáo bastante prometedora, com
trabalhos animados c negócios rc-
gulsres nos títulos cm evidência. 

'
Es?es estiveram, cm geral, lnal-

terados e fecharam assim estáveis,
como se vê em seguida.

\T.NDAS REALIZADAS ONTEM
Apólices Gerais Cruzeiros

160,00

450,00

350,00

500,00

400,00
30,00

660,00

310,00

1.750,00

195,00

580,00

16 Uniformizadas
1 D. Emls. CrS 200,00
Nom

8 Idem CrS 1000,00 ..
374 Idem

4* Idem port. .... ..209 Idem
200 Idem Emp. Antigos

20 Idem
536 Reajustamento .. .175 idem

Obrigações:
75 Guerra Cr» 100,00 ..50 Idem
36 Idem CrS 200,00 .. .H Idem CrS 500,00 .. .24a Idem CrS 1.000,00 ..190 Idem

3 Idem C 'Juros ..".. 
'.

Estaduais: — Apls.:
35 Minas 1934 port. 1.»
Série

663 Idem 2.» Série .. ..1.055 Idem 3.» Série .. ..'100 Pernambuco
50 Rod. E. Rio247 Sr. Paulo .

450 Idem Unificadas ..201 Idem Uniformizada*

685,00

130,00
685,00
690,00
778,00
780,30
705,00
710,00
730,00
785,00

75.50
76,50

151,00
377,00
775.00
780,00

3.800,00

118,00
116,00
115,00
56,00
520,00
198,00
612,00
836,00

9 Emp.
50 Idem

Municipais dos Estados:
30 Niterói S% CrS 200,

Bancos: — Ações:
100 Comércio — Nom.

Cri 200,00
110 Prefeitura do Dis-

trlto Federal Cr»
200,00 

Companhias:
108 América Fabril Cr$

200,00
214 Progresso Industrial

do Brasil CrS 200,00
200 Butlá Cr? 100,00 ..
100 C. Brahma Ord. Cr$

200,00 
185 Ferro Brasileiro Cr$

200,00
5.600 B. Mineira port.

Cr$ 1.000,00 .. ..
60 Sld. Nacional Cr*

200,00 .. .... ••
50 Vale do R. Doce Cr»

1.000,00 
C A FE'

O mercado de café disponível
funcionou, ontem, em posição cal-
ma e acusou baixa nas cotações.
Os possuidores passaram a cotar o
tipo 7. a base de CrS 174,00 por
10 quilos e durante os trabalhos
venderam-se 950 sacas.

Fechou Inalterado.
COTAÇÕES POR 10 QUILOS

(Incluído o preço de sacaria)
Tipo  183,60
Tipo  181,20
Tipo  178,80
Tipo  176,40 »
Tipo  174,00
Tino  "0,00
PAUTA — Estado do Rio -- Café

comum CrS 17,20: Est. de Minas —
Café comum — Cr$ 17,45; Idem fi-
no CrS 19,30.

MOVIMENTO ESTATÍSTICO
Est. de Rodagem .. .. 14.223
Central 5.135
Leopoldlna
Reg. Esp. Santo

TOTAL 19.358
Desde o 1.° do mès .. 231.008
Desde o 1." de julho .. 507.621
Idem ano passado .. ¦• 986.816
Café ent. por caminhão

desde o 1.° de Julho .. 415.341
Embarques:

América do Sul 1.215
Europa 2-249
Ásia
América do Norte .... 6.949

Fevereino  183,70 182,50
Vendijs nada. Mercado — sus-

tentado.
AÇÚCAR

O mercado deste produto fun-
elonou, ontem, llrme e com os pre-
cos Inalterados. ^

MOVIMENTO ESTATÍSTICO
Entradas 5.916 sacos do Estado

do Rio. Saldas 4.000. Existên-
cia 15.823 sacos.

(Cotatões por *« quilos)
Branco-eristal  213,10
Crlstal-amarelo  JM.10
Mascavlnho  «•¦W»
Mascavo  "0,0*

ti, G O D AO
O mercado de algodão em ram*

regulou, ontem, sustentado e com
os preços inalterados.

MOVIMENTO ESTATÍSTICO
Entradas 665 fardos, sendo 83 do

Rio Grande do Norte e 582.de Ca-
bedelo. Saldas 175. Existência
14.363 fardos.

COTAÇÕES POR 10 QUILOS
Fibra longa: ;-

Seridó (tipo 3) .. ... 345,00 3a0,00
Serldó (tipo 4) .... 335,00 340.00

Fibra, média:
Sertões (tipo 3)
Sertões (tipo 5)
Cear*, (tipo 3) .
Ceará (tipo 5) .

Fibra curta:
Matas (tipo 3) .... 220,00
Paulista (tipo 51 .. . 220,00

G OS N E R O S
O movimenta verificado foi o se-

gulnte: Entradas Saldas

305,00 310,00
275,00 280,0(1

Nominal
270,00 275,00

225,00
225,00

Feijão, sacos .. .«
Açúcar, sacos ..
Milho, sacos .. .
Arroz, sacos .. ..
Manteiga, quilos
Farinha, sacos ..
Charque, fardos ..
Banha, caixas ..
Batata, sacos .. •
Cebola, caixas ..

4.930
500

10.861
15.836

1.230
1.310

382
950

1.350
50

1.210
500

1560
1.240

880
120
820

MERCADpS ESTADUAIS E ESTRANGEIROS
Nova York, 23

%/ Londres, telegráíloo por I eompr»
Idem tend» ;¦••"!'

%/ Montreal taxm médl» por £ Tenda
si Rio de Janeiro taxa-mídia poi

Cr» renda .........
s/ B. Aires taxa-médla por P. venda
*/ Montevidéu taxa-médla pot P. t.
«/ Parla taxa-médla Livra poe w.
Compra
Idem, venda ••

%/ Berna taia-médta Uvr« por r.
Oompra 
Idem venda •••

\i stnkolmo taxa-médla por »»
Vencia 

t/ Madri Oficial por P. Oompra» ..
«/ Lisbca Oficial por «ao. Compra

Ideto venda
V Bélgica Oficial pot S Oompra ..

Idem, venda ,,...........¦
i/ Arasterdam Oficial por. Oompra

Idem renda
Londres, 23
s, Novu fiirt. a vista por £ ......
»/ Montevidéu. Financeira» por £ ..
s/Canadá £ •••••
s/Berna, 
8/Amsterdam £ ..........••••»•••••
«/Paris g •'•• '•••
s/GênoTa, Lira bloqueada ..........
s/Bruxelas, p, 
s/Estocolmo, £ 
a/Oslo ••••>
15/Copenhague, £ ,',,,..............
¦/ Lisboa, £
s/ Rio de Jar

Abertura l
2,78 62 !»
2,78 75 '$
1,04 37 le

5,45/5,46
7,15/7,25

34,75/35,00
I

0,28 56 1<S
0,28 62 |c

I
23.33 Io
23.34 - |8

19,35
9,16

Fechamento
2,78 56
2,78 68
1,04 31

5,45/5,40
7,15/7,25

35,00/35,21

0,28 36
0,28 62

23,33
23,34

19,35
9,16

|c

TOTAL 10.413
Desde o 1.° do mês .. 185.007
Desde o 1." de julho .. 576.771
Idem ano passado .. .. 977.S69
Existência  308.975
Consumo interior .. ..
Consumo de bordo .. ..
Café despachado p/ em-
barques  109.773

CAFÉ' A TERMO
(Colaçío nor 10 quilos)

ABERTURA
Meses: Vend. Comp.

Setembro  S-V 179,00
Outubro  S-V 179,30
Novembro  S-V 180,50
Dezembro'  S-V 181,20
Janeiro 1953  S-V 182,00
Fevereiro 1953 .. .. S-V 182,50

Vendas nada. Mercado — Ssus-
tentado.

FECHAMENTO

349,00
350,00

2,00 00
2,00 25

26,30
26,34

Fechamento
2,7856/2,7868

7,25/7,87
2,6706/2,6718
12,1850/12,10
10,68/10,6850
987,00/988,00

1.725/1,775
140,00/140,10

K'19,9825]199925 |K 19,9825] 199825
K 14,4825/14,4925;K 14.4825/14,4925

le
[e
i **
P
FB
F
F

jli
F

349,00
350,00

1,99 62 Io
1,99 87 [c

26,28 |c
26,33 |c

Abertura i
2,7843/2,7856 1»

7,25/7,87 !S
2,6706/2,6718 |P
12,1850/12,19 |FB
10,69/10,6950 F
987,50/988,00 |F

1,725/1,775 IL
139,95/140,05 |F

anelro, Cr» ......
s>Buenos Aires, 
s/Madri. P.
a/Praga, 
s'Berlim marco bloqueado
Buenos Aires, 23
«/Londres, à vista por £ t/ venda |p
«/Londres à vista p. Í100 t/ comp. |p
s/N. York i. vista p. »100 V venda |p
b/ N Ynrk A vista p. »100 t/ comp |p
Montevidéu, 23 '
ti Londres. * vista por £ t/ comp
«/ Londres, * vista pnr £ t/ venda
«/ N. York. a vista p. »100 t/ vendi
>/ N rotfc. 4 vista p. »100 1/

K 19,3325/19.3425
Esc. 79,90/80,20
Crj 51,4640152.4160

eomp

K
K

IK
|M
I

38,75/39,00
30,66

139,00/141,00
16,06/16,31 \U

Abertura |
;i9,ll |a
39,05 |p

1.395,00 ip
1.394,50 |p

Abertura I
7,65 'p
7,70 |p

86.50 !p
^86,00 |p

K 19,3325/19,3425
Esc. 79,90/30,20
Crj 51.4640152,4160

38,75/39,00
30,66

K 139.00'141 00
16,12/16,37

Fechamento
39,11
39,05

1.305.00
1 394.50

Fechamento
7,70
7,75

287,00
236,30

-trito Keder*l:

Meies:
Setembro ..
Outubro .. ,

| Novembro ..
I Dezembro ..
I J»neiro 1953

Vend.
S-V

180,00
181,00
182,00
163,20

Comp.
178.00
173,50
180,50
181,30

CAFÉ'
(Santos Mole)

Disponível
Santos, 23

Hoje Ant.
Tipo 4, mole .. .. 198,00 198,00
Tipo 4, duro .. .. 196,50 196,50
Tipo 5, duro .. .. 193,50 193,50
Mercado Calmo Calmo
Embarques .. 19.117 34.997
Entradas .. 34.503 38.003
Existência ... 1.717.891 1.702.505
Saldas 23.442 76.328

A TERMO
(Contrato "B")

Santos, 23
Abcrt

Dezembro 196,70
Janeiro 194,90
Março 195.10
Maio 195,20
Julho 1953 195,20
Vendas  
Posição Est.

Contrato "C"

196,70
194,90
195,10
195,20
195,20

Est.

182,00 I Setembro i 187,40

Abert. Fech.
Setembro 199,40 199,40
Dezembro 202.40 201.90
Janeiro 203,30 202.3(1
Marro 1953 2114.50 203.30
Maio 205,70 204.Ü0
Julho 206.70 205.00

rccli. 1 Vendas  250 J30
187,10 ' Mercado  ., Calmo Fraco

NO ESPIRITO SANTO
Vitória, 23 ' ¦ „ _¦

Preço disponível -tipo 7-8, Cr»
164,50 por 10 quilos.

Mercado — calmo.
— No preço, acima Ja esta In-

clutda a taxa de impostos sobr»
vendas e ronsignaçõe». .

EM NOVA YORK
DlsponlT»1

Nova York, 23
Preço do café disponível, em vi-

gor ontem, nesta praça, em cents
por libra.

Compradores
(Estritamente mole)

Tipo Santos: Hoje Ant.
N  55,25 55,25
N' 4 

" 
 54,25 54,25

NTi7P° 
K!°  

48,75 48,75

n 
Santos (Mole) 

_ ^ ^
K;  53,25 53,25

MERCADO A TERMO
Tipo Santos — (Mole)

Nova York, 23
— Na abertura do contrato S
o mercado de café a termo funolo-
nou apenas estável, com baixa de
10 a 25 pontos. No fechamento
estável, com baixa de 5 a 19 pontos.

Meses: Abert. Fecb.
Setembro  53,90 54,00
Dezembro  53,15 53,15
Maio  52,25 52,30

Noto Contrato
Março 1953  51,75 51,83
Julho  51,45 51,48

Vendas 10.500 sacas.
AÇÚCAR

(Cotações por 6» quilos)
Recife, 23
Usina de primeira .. J58.00 258.00
3.» sorte  147,60 147,60
Crlstalt.  164,00 164,00

Entradas
Sacot

Hoje Ant.
Consumo local 

700 700

Desde ontem,
s/ de 60 ks. 31.121

Desde 1 de Se-
tembro .... 99.314

Exportação .. 2.740 |
Existência ... 387.924
Consumo ... 2.000

A L « O D A O
Era Pernambuco

Recife, 23
Sertões

Tipo 5, Comp. ..
Malas:

Tipo 5, Comp  380,00 290,00
Mercado  Est. Est.

Entradas
Desde ontem

p/f. de 80 ks.
Desde 1 de se-
tembro .... 17.734

Existência ... 8.625
Exportação .. 700
Consumo ... 700

EM SAO TAULO
(Colações por 15 quilos)

São Paulo, 23 ....
Abert.

¦ .. N-C
,. .. 292,50
. .. 306,00
., .. 320,00

. .. 3.000
 Est.

i p o n 1 v e l
Hoje

 342,00
.. .. .. .. 337,00

 332,00
 314,00
 298,00
 284,00
 271,00
 253,00
 246,00
 235,00
 231.00

'American Futures"
(oara entrega em)

Nova York, 23
Abert

p.umti.ro .i. s. ii •> 38,12

68.193

361.543
4.000

Hoje Ant.
335,00 335,00

Cresce a Dívida
Comerciai
Brasileira

NOVA YORK, 23, (U. P.)
O Banco da Reserva Federal
informa que, durante o mês
de agosto passado, houve uma
diminuição nos pagamentos
e na aceitação de letras de
câmbio, na maior parte dos
países latino-americanos. O
Brasil aumentou sua divida
por cambiais' em 3.700.000
dólares, que constituíram o
menor aumento em todo os
meses Jã decarri dos 'dês-
te ano. Sua dívida atual é.
de 199.000.000. As letras pa-
ra cobrança enviadas ao Bra-
sil diminuiram em 1.500.000
e os pagamentos pelas mes-
mas aumentaram de 3.700.000
dólares em julho para 
8.400.000 em agosto.

Quanto ao resto da Amérl-
ca Latina, em geral suas di-
vidas por letras a cobrar dl-
minuiu para 71 200.000 doía-
res. Diz o Banco da Reserva
que a maior diminuição nos
pagamentos c aceitação de
novas letras correspondeu às
operações com Cuba, Peru e
Venezuela. A Colômbia au-
mentou seus pagamentos e a
aceitação 'de letras, enquanto
que com o Chile e o Mexi-
co, houve aumento nos paga-
mentos e pouca alteração na
aceitação de letras.

O Banco atribui a diminui-
ção da aceitação no Brasil e
Chile às restrições à impor,
tacão em ambos os países.
Embora seja atribuída a dl-
minuição das operações no
Uruguai jj* A mesma causa,
acrescenta que as letras de
"pronto pagamento" aumen-
taram apreciávelmente, o que
as autoridades estão desti-
nando dólares para pagamen-
tos Imediatos de artigos con-
siderados essenciais a para
saldar alguns atrasos.

Acrescenta o Banco da Re-
serva Federpl que os paga-
mentos pendentes por letras
de créditos dos exportadores
norte-americanos diminui-
ram na América Latina de
167.200.000 dólares em julho
para 163.400.000 em agosto,
porém que o número de pai-
ses nos quais aumentou a dl-"vida 

iguala o daqueles em

que diminuiu. O maior au-
mento nas dívidas correspon-
de ao Chile e à Guatemala e
a maior diminuição à Argen-
tina e ao Brasil. Estes dados
do Banco foram compilados
de acordo com informações
remetidas por quinze estaoe-
lecimentos bancários filiados
ao Banco da Reserva Federal.

Melhora a
Situação ilo Agave

JOÃO PESSOA, 23 (Asa-

press) — Está melhorando o

preço do agave, havendo ja

negócio à base de 4,40 o qüi-
Io. classificado, esperando-

se que dentro de dois meses
o produto seja adquirido pe-
Io mercado internacional a
5,00 o quilo. Os americanos
estão interessados em adqui-
rir o produto a partir de no-
vembro, tendo as firmas na-
cionáis entre elas a Anderson
Claiton, Sambra e outras, or-
denado às suas agências que
comprem o agave no interior
por mais de 4,00 cruzeiros.

Mais Caro o Papei

fie Jornal
OTTAWA, 23, (U.P.) —

Anunciou-se hoje um outro
aumento no preço do papel
para jornais por tonelada,
que passará a vigorar a par-
tir de 1.° de outubro. A no-
va alta é a maior que se v«-
rifica quanto ao papel cana-
dense desde junho último.
Notificando seus clientes
acerca 'do aumento, .empresa
Great Northern declarou que.
o preço para entregas em No-
va York será de 123 dólares
a tonelada, com as escalas
habituais para outras partes
do país, O papel de jornal
norte-americano e canadense
estava sendo vendido a 116
dólares a tonelada, até que
os produtores canadenses ele.
varam seu preço a 120 dóia-

res, em junho passado. Os
canadenses alegaram que
tal aumento era Imperioso
em vista da alta do custo da
matéria prima e do tipo de
câmbio preferencial de seu
dólar.

Conferência
tio Algodão

BUXTON, Inglaterra, 23
(U. P.) — Meios próximos à
Conferência Internacional do
Algodão esperam que as cs-
caramuças preliminares em
nivel de comissão brevemen-
te cederão o passo a uma ba-

.talha aberta com os japonc-
ses na ofensiva e os ingleses .
na defensiva. A delegação
japonesa fêz circular entre os
delegados um "memoran-
dum" que na prática veicula
a proposta de que a política
japonesa de* "viver e deixar
viver" deve dar ao Japão
campo livre para suas mor.
caclorias de baixo custo, en-
quanto a Ingraterra se con-
centraria nos mercados do
melhor categoria.

O "niemorandum" refere-
se ao fato de que os' japoneses
perderam seus antigos mer-
cados na China. Disse um de-
legado hipôhicò que o pro-
blema do comércio sino-ja-'
ponês é "um assunto muito
delicado". No Japão disse êle,
'há divergências de opinião
Pessoalmente, creio que se
íôsse reatado nosso comercie
com a China, os chineses ha-
veriam de querer, em pri-
meiro lugar, equipamente
têxtil, para o levantamento
de sua própria indústria".

Leilão do 1.°
Fardo de Algodão

SÃO PAULO, 23 (Agência
Nacional) — Com a pi-esen-,
ça do sr. Ricardo Jaffet, pre.
sidente do Banco do Brasil,
realizou-se ontem . na Bolsa,
de Mercadorias o leilão do
primeiro fardo de algodão
da safra paulista de 1951152.
Na mesma ocasião foi entre-,
gue ao sr. Mario Beni, secre-
tário da Fazenda do Estado
de São Paulo, o título de
membro efetivo da Bolsa de
Mercadorias. O leilão regis-
trou um "record" sobre o ano,
anterior pois alcançou o to.
tal de lances de 560 mil cru.
zeiros.

Homenagem
a Láfer

NOVA YORK, 23 (U. P.V
— Um grupo de banqueiros
homenageará com um ban-
qutíte o ministro da Fazenda
do Brasil, sr. Hóracio Lafer,
esta noite, no Rivcr Club.
Espera-se que Lafer pronun.
cie um breve discurso sobre
as .finanças. brasileiras,^ S> .
ministro chegou a esta cida-
de, sábado passado, vindo do
S. Francisco- Amanhã partirá
para Washington e será con-
vidado pelo secretário Ache-
son para um jantar, em Blair
Housc, quinta-feira à noite.

A viagem de Lafer a No-
va York e Washington roa.
cendeu os rumores de que é
possivel que ela resulte em
novo empréstimo para aju-
dar o Brasil em sua difícil si-
tuação financeira. Os atra-
sados comerciais brasileiros
nos EE. UU. montam agora a
200 a 250 milhões dé dólares,
segundo estimativas feitas
aqui. Entretanto, visto como
Lafer, até agora, declinou de
fazer quaisquer declarações
à imprensa, não há indica-
ções sobre se estariam cm
andamento quaisquer nego-
ciações.

OURO KEDIV/SAS '

INDIQF - fàU'6 * JOG

I

1 MRIL

50-

ho..
538? i

Sag o
some

¦ 
•¦

Já não ú segredo para ninguém o desaparecimento das
¦nossas disponibilidades, que se converteram em vultosos atra-
sados. Entretanto, é sempre interessante ilustrar o fato com
índices elaborados por uma publicação autorizada como "Cou-

jtílitttro Econômica".
¦Segundo a conhecida retústa especializada, o índice "oiu-o

e divisas" do Brasil, que apresentamos em gráfico, sofreu
queda sistemática nos últimos meses. Com base em 1946 igual
a 100, o índice caiu a 53' em abri!, 46 em maio, 42 cm junho
c 39 em julho. Deve-se observar que a queda c devida c.tcík-
sivamenie'à crise do comércio ¦'exterior, pois, ao que parece,
o ouro ainda está intacto.

17.734 I ,, .
9.433 ! Mal°

Setembro
Outubro ..
Dezembro
Março 1953
Vendas ..
Mercado

D i
Tipos:

....
3','a .. ..

.. ..
4'i .. ..

fi
fi'i
7
8
9

Fech.
N-C

299,00
209,00
319,30 i
14.000 '

Est. \

Ant !
342,00 !
337.00 ;
332,00 !
314,00
298.00
284,00
271,00
253,00
246.00
235,00
231,00

feri'
3S,Cí>

Dezembro  39,17 39,13
Sfrco  39,15 39,09M,,rCO 

 38,99 38,91
Julho .. .'. 

'.  
38.43 38.37

Outubro .. •¦  36,05 35,49
Am. Sp. Mid. ... 39,45

Na abertura — Estável, com
baixa de 3 a 18 pontos.
Estável, pom baixa de a ,14
pontos.

CACAU
Nova York, 23
Kntrega em:

STOCK EXCHANGE DE LONDRES

Abcrt. Fecn.

Setembro  30,90 29,70
Descembro  30.10
Março 1953  28,51
Maio  28,25
Julho  27,90
Setembro 1953 .. .. 

Na abertura — Irregular,
alta de 15 c baixa de 5 a 3
No fechamento — Estável,
baixa de 39 a 45 pontos.
Vendas 110 contratos.

G O

28.20
28.20
28 05
27,67
27.67
com
pts.
com

F
Chicago,

T B
c h a m • n t i

!.'!
ltcçu clu ou.-he! para entreca;

Hoje Ant
Dezembro  2.36 25 2,37 oo
Março 1953 .. m -Vi- 25 i,ii lã

Londren, 23
TÍTULOS brasileiros

FEDERAIS:
ConversSo 1910 4% 
Empréstimo de 1913 5% 

ESTADUAIS:
Distrito Federal 5% (Nacionalizado)
Rio de Janeiro, 1927 7% 
Bahia, 1923 5%

TÍTULOS diversos
City of S. Paulo Improvements ad

Freeliokl Co. Pref
Bank nr London & South América
Ltda

São Paulo Gaz Co. Ltd. (Pref.) ...
Cables <fc Wireles^ Ltd. Ordir.à.-tas
Ocean Coal & Wilson Ltd
Imperial Chemical Industries Ltd
Lloyd's Bank, Ltd. ("A" SJian.s) ,.
Rio Flour Mills & Granarles Ltd. ..
Sao Paulo Rallways Co. Ltd. Ações

10% 
TÍTULOS ESTRANGEIROS

Consols. 2\í% 
Emp de Guerra Britânico, 3%

1927-47 
Shell Transport Tradlng 
Canndlan Eagle OU 
Royal Dutch Petroleum 

COMPRADORES
PLANO "IV

Hoje
¦ p m

48- 0- 0
49-10- 0

31- 0- 0
36-10- 0
33- 0- 0

73-10- 0

4- 2- 6
7-10- 0

123- 0- 0
0- 2- 7
2- 3- 0
2- 4- 6
2-19- 3

0-11- 0

58-10- 0

77-10- 0
4- 2- 3
1-13- 9

32-12- 6

Anterior
* P m

47- 0- 0
49-10- 0

31- 0- 0
36-10- 0
33- 0- 0

73-10- 0

4- 3- 9
7-10- 0

123- 0- 0
0- 2- 6
2- 3- 1
2- 4- !)

32-19-

0-11- 1

59- 2- 3

78- 5- 0
4- 3- 0
1-13- 1

32-12- 8

*:,: -¦
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(. te a imm^ÊÊÈÈÈm'
"DEU FREUD CONTRA", SEXTA-FEIRAr COM
SILVEIRA SAMPAIO, NO TEATRO DE BOLSO

Está marcada para sexta-feira a volta de Silveira Sampaio
ao Tcatrinho de Bolso, em Ipanema. Como se sabe, ali o criador
de "A necessidade de ser polignmo" tornou-se conhecido como
autor, intérprete, diretor e empresário, sendo hoje uma das
figuras mais curiosas do nosso teatro. Distanciado muito tempo
do pequeno palco, acreditava-se (e cie mesmo informou diversas
vezes) quc não mais trabalharia no teatro da Praça General
Osório. K a volta se verifica no momento em outras condições:
Silveira Sampaio c o proprietário do teatrinho. Não só encenará
peças, como patrocinará Iniciativns culturais da maior signifi-
cação. Em rápida conversa, ele nos informa:

A esfréia tle "Deu Frcutl contra", nova comédia tle minha
autoria, foi transferida de amanhã para sexta-feira. Venho tra-
Imllmntlo muito com os ensaios do espetáculo e de "O terceira
homem", com quc começarei minhas atividades em "boites". O
povo programa do "Monte Cario" terá início no dia 30. Veja
quc não c fácil conciliar tantas preocupações.

O que c ii peça do Teatrinho de Bolso?, no» aventuramos
a perguntar.

Faço uma sátira aos processos e dogmas psicanalíticos.
Um pai está apaixonado pela amiga da filha. E o filho está,
apaixonado pela mulher do melhor amigo do pai. Está configu-
rada a questão freudiana. Um alfaiate italiano, que estuda psica-
nálisc, no expor 

'suas 
teorias, lança completa confusão. Os pos-

síveis complexos ficam desmoralizados ante a reação dos heróis,
quc convergem pacificamente para o próprio lar.

Os intérpretes ?
Eu vou fazer o pai. Magalhães Graça, meu filho. Terezi-

nha Amayo o "broto" pelo qual estou apaixonado. E Vanda Oi-
ticica será o complexo de Édipo de Magalhães Graça. Ariston
o alfaiate "Spadattini".

Silveira Sampaio quis acrescentar:
Há muito tempo queria aproveitar as qualidades de grande dsTcm papel " couclié" com ™

pianista de Magalhães Graça. Êle é primeiro prêmio do curso tU°so msterlai fotográfico, regls-
de Madalena Tagliaferro e um dos maiores pianistas do Brasil. ta»rl° inrmcros flagrantes
Toca Debussy como ninguém. Para não quebrar o ritmo da peça, n05sasi atividades artísticas.
éle vai executar um pequeno trecho de Shumann. Por necessi- 

' 
5—  . 

dade tio entrecho, Magalhães Graça acabou também tomando
aula de "boogie-woogie". Quanto a Vanda Oiticica, embora seja
cantora, apenas representará.

O autor da "Trilogia do herói grotesco" fala-nos sobre o»
projetos relativos ao teatro:

Estou providenciando a restauração da platéia. Aparece-
rá, de novo, o desenho de Aldary Toledo. O cenário está a cargo
de meu sobrinho, Harry Cole. Tivemos o prejuízo <le uma fila
de cadeiras, mas o palco ganhou meio metro, o quc permitirá a
entrada pelo fundo. Atualmente, é maior que o Alvorada, onde
trabalhei. Em baixo, estamos preparando um bar, que terá onome tle "Pctúnio", c cuja inauguração se dará dentro de ummes.

Outros planos ? — indagamos, para finalizar.Uma Comissão Artística, composta por José Conde, Accio-ly Netto, Gustavo Dória, Carlos Perry e Sérgio Cardoso Avres
programará as atividades culturais. De três em três semanasfaremos uma exposição de pintura moderna. Já na próxima se-
gunda-feira, ManueJ Bandeira conferenciará. A segunda confe-rencia será de Luiz Alípio de Barros, apresentando um filme deCarlitos. Foram convidados também Aníbal Machado e Vaslav
S?.».'.: &&*3S££$£ ?ôb™. dan«». com. ilustração das

TERMINA DOMINGO
A temporada popular de Bibi

Ferreira, no Teatro Cario* Go-
mes, terminará domingo proxi-mo, com os últimos espetáculos
cie "Divoclo", famosa peça de
Clemence Dane. que vem rece-
bendo os maiores aplausos do pu-bllco.
* Bibi Fererlra, ' Delorges Iara
Cortez, Narto Lanza e muitos
outros compõem o elenco."RAPSÓDIA NEGRA"

Sexta, sábado e domingo pro-xtmes. no teatro João Caetano,
volta a ser exibido o espetáculo
popular-folclorico "Rapsódia ne-
g.ra", na Interpretação da Troupe
Abdlas Nascimento.

Léa Garcia encabeça o elenco,
formado so de artistas de còr, on-do se destacam Cíaudiano FilhoIvan Vidal, Jairo Hlbelro, Milcti
Cruz, Gíria Afonso. Maria Na-xareth, Tereza Maria. Paulo Ra-mu-, Corallna, e outros, cmnúmeros de Samba. Frevo, Mara-catu', Mambo, Blue, Ritmos
Haitianos, Humorismos etc.

Patrocinado pela Recreação Ar-
tistlca Popular da Prefeitura, pre-ços populares: poltrona. CrS 20,00—
balcão, CrS lü.00. Quem ainda nãoviu, não dove perder a ultima
oportunidade de assistir "Rapsó
dia negra", 0 espetáculo quotem agradado ao publico pelo In-lei esse dos seus quadros."SHOW", UMA REVISTA

DE TEATRO E BOITE
No próximo mis. será lançadaumf. revista ospeciallzada cm as-

suntos d« Teatro e Boite, sob a
denominação de "Show".

Seu dlretor-rcsponsavcl seráGeâsa Boscoll, nosso colega deImprensa e conhecido homem doteatro.
Essa publicação será luxuosa, to-

De Chaplin.a Portinar
Propaganda de um Filme e Projeto de um Mura
(SOCíEDÁm
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''/Jacinto 

de''77u»rmi*.'; NO "GOLDEN ROOM"
t espantoso filme de Chaplin já eslá ga-

ver como de nhando. Além disso, Chaplin,
vez em quando que é casado com a filha dò
as . autoridades grande O'JVei/1, garantiu-se le-
norte - america- galmcnte. já tendo obtido antes
nas, escol/íem da partida, permissão para o
mal as seus atos seu retorno. Dessa forma êle
públicos. Êsse fatalmente terá que ganhar em
caso agora tão juizo, tornando-se mais uma
cm euiciêiicia cie vez, o herói do noticiário mim-
Charles Chaplin didti. O que irrita um pouco aos
é uma enorme americanos é o fato de Car-

prova do que estou dizendo. Utos, depois de tantos anos,
que o maior homem do cine- ainda não ter se naturalizado
malfez para merecer a proi- norte-americano, declarando
biçao das autoridades imigra- mesmo que não trocará a In-
tonas dò pais em ente êle vive glaterra por nenhuma outra
a tantos anos não se sabe. Não nação. Creio que só um outro
ha acusação formal c detalha- intelectual célebre conseguiu ir-
da de qualquer atividade su- ritar mais ainda os Estados Uni-
bordrnada ao Partido Comunis- dos com a sua atitude. Êsse foita ou a qualquer outro. E mes- o famoso poeta T. S. Eliot, quemo se houvesse, os senhores trocou a sua nacionalidade nor-
norte-americanos deveriam, tu-americana pelo titulo de sú-
titulo de esperteza, fingir igno- dito de S. Majestade o Rei da
rar, ate onde isso pudesse ser Inglaterra.
feito. A impopularidade que os

..... Estados Unidos ganham desta
das forma, só é comparada à publi-

cidade colossal que o próximo

¥ Antênto Bento
¦*>¦•¦• • iWWMm

PORTINARl E OS MURAIS
PARA 0 EDIFÍCIO DA ONU

mmm
\

IIPIpIPÍIIPíilÉlllilIli

Justifica-se o gesto do Governo brasileiro en
tregando a Portinari a tarefa de fazer dois mu- ..... .. ,..,.,.,,. ,.,.„„ „„..„,„„ ,,,,,rals destinados a decoração da entrada do novo fido baseou-se sobretudo nosedificoda ONU, em Nova York. planos de outro brasileiro, tanSerão feitos pelo artista dois painéis de qua- 

'"!" -"•-'"'"
torze metros de altura por dez de largura.

Falando ontem aos nossos colegas d'"0 Gltf-
bo", Portinari declarou que já iniciara o traba-
lho preliminar, não tendo ainda escolhido os te-
mas, que serão naturalmente relacionados com
as atividades daquele organismo internacional. E
acrescentou: — Estou estudando

O senhor Cândido Portinari
acaba de ser contratado para
pintar os murais que decorarão
a entrada do novo salão da As-
scmblèia Geral da ONU em
Nova York. Como se sabe, o
nosso grande artista foi, decla-
radamente comunista. O senhor
Portinari acaba-de declarar que
talvez seja necessária a sua ida
a Nova York para o estudo dos
grandes painéis no próprio-lo-
cal. Resta saber se após o con-
víte ele receberá permissão
para entrar ou não. Curioso é
que a^planta desse mesmo edi-

s
bem comunista, chamado Oscar
Niemeyer.
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O elegante "inanequin" Françoise, quando desfilava sábado último no "golden-room" 
do

Copacabana Palacc Hotel, apresentando o modelo 
"Monte Cario". (Foto da rev. SOMBRA)

REGISTRO SOCIAL
Seria uni absurdo impedir queo nosso grande Portinari reali-

zasse essa obra.

ANIVERSÁRIOS

bailarinas do Municipal. Isto e o que acontecerá nas próximas Darede. enchendo-o de formas um tanto abstratas, a fim de criarsemanas.
VARIAS

Só até sexta-feira o' publico
poderá assistir a "Chiquinha Fu-
bá", com "Eva e seus artistas"
no Senador."Vai levando", revista de Jar-
dcl, com F,vilazIo, Marcai e ou-
tros. permanecerá em cartaz até
o dia 5 do outubro, por exlgen-
cia do publico.

"O bobo da corte", peça infan-
til ''c Jncy Campos o J. Reis, se-
já encenada, mais i'"ip v~- :H
próximo domingo, às 3 horat,
no João Caetano; ao pre,;o .,
lar de tlcz cruzeiros a poltrona.

Continuem os ensaios da peça
Infantil, "O filhote de espantalho",
quo lançará a Empresa de Recrea-
ção Infantil, criada, por Ricardo
Braga, responsável pela monta-
gera de "Firiochio".

A VOLTA DE VALTER
D'AVILA

César Ladeira escreveu sfcctclvsespecialmente para Valter D'Avi-Ia. nn revista "Olha o pixel", queestreai á no novo teatro Follies, nodia l de outubro ""
do Zllco Ribeiro, h
Castelar. Alan Lima, Rui CavaiHelena Martins, o bailarino Nor-bert, o galã de cinema Emílio
Castelar, Alan Lima Rui Cavai-cnnti e muitos outros.

A ESTREMA DE "MON-
SIEUR BROTANNEAU"

O teatro Gloria será roaborto sex-ta-feira, dia 26, com a premie-re de "Monsieur Brotannoau", pe-
ça francesa de Flers e Caillavet.

Fazem anos hoje:
SENHORES:

E seria sobretudo uma gran- Adolfo Giglioti, diretor da Se-
de pena, porque sem a menor cretaria da Câmara dos Depii-
dúvida Portinari l ,7„ T tnclos: AlfrcdoRabcIo Nunes; Jofto

uma determinada composiçãofdèntrífãê^^^ãt^ttoto; maior°s distas vivos e seus ^maíf&^lf^MI^as formas ali colocadas serão, digamos, preenchidas pelas figuras murais sao trabalhos de primei- va- Ciovis Paulo da Rocha; Heitor
que exprimirão o tema. Se eu fosse fazer uma comparação, diria m Srandeza. O resto é conversa 0'bwéy'er; Oscar Alves Dias; Nel-
que estou fazendo a melodia primeiro, para depois acrescentar- liada, son Ribeiro Nunes; Eugênio Pais,
\V%f* fie nti1a«Kao" T3 ~" "

filha do casal
Melo.
CASAMENTOS

Mario Feljó de

Realizou-se o casamento da se-
nhorinha Eudilla Nascimento, filha
da viuva Elacir- Nascimento com
o sr. Aunel Fromet.
NASCIMENTOS

e ara. Mi-

A Moda de Paris
¦orMMWmn 1IIMMMWKJ —f

Virginie Lança a
fórmula Para o Futuro

De Alexandra Grimm, da
Franco Pressa

m

í \

lhe as palavras1
Ninguém mais indicado para a tarefa do que o mestre bra-

.... i-uu.u-, „„ ^í1""'0; Suas decorações do nosso Ministério da Educação do edi-
Na compaAhia "c.l° ,''a £Í5Hoíeoa do Congresso de Washington, a "Primeira
* outros no- Missa", o "Tiradentes", a "Chegada de D. João VI ã Bahia", além... „.., -. t]0S uitimos projetos de murais cm que está trabalhando sãorealizações que o colocam num lugar de relevo, no panorama ar-tislico da atualidade. Poucos pintores modernos têm credenciais

para receber uma inoumbência dessa envergadura. Temos a con-vicção de que Portinari vai sair-se bem da prova, que será dura
para qualquei\artista. O essencial é quc, num edifício moderno
como o da sede da ONU, o mestre brasileiro use a linguagem pie-tórica que seja amanhã considerada a de sua época.

Que linguagem será essa? E' um problema que obviamente
so o futuro decidirá. Será o abstracionismo ou o realismo? Será

„,.„,,,,,.,„ ,, ,. .„-- --„- 
-. ° expressionismo? Esta é uma questão quc não deve preocupar

ã iua nrfv« í^rã^ *"? uemasiado ° artista, que está forjando por si mesmo o seu estilo
teatro 

Va tomporada naciUEle 
? que importa, antes de tudo, é que o pintor faça uma obra quedesperte o interesse do público c da critica, voltando a padrõesequivalentes aos da grande pintura clássica, deixando de lado
as especulações e as pesquisas estéreis dos que não desejam senão
empobrecer a pintura, transformando-a numa serva menor da
arquitetura.

O julgamento dos contemporâneos é sempre discutível e pre-cario. Quais os artistas modernos que vão representar melhor oseu tempo? A resposta à pergunta só será dada pelas geraçõesfuturas. E' o que Portinari deve ter cm conta, no momento em
quc esta trabalhando nos cartões dos murais da ONU.

AMANHA, O "DON GIOVANNI",
DE MOZART

"Don Giovanni", ópera em 3atos, libreto de Lorenzo Pontes,musica de Mozárt, será a décimaterceira recita de assinatura de
gala, a ser encenada amanha, ás21 horas, devendo ser um doamaiores acontecimentos artísticosda Temporada atual.

São seus personagens e intér-
pretes Mano Petri — Victoria de

car que eu não sou vermelho?

Milton, filho do ir.
guel Ribeiro.

»ao .sou i'.i».r-ihni Valdir Duarte; Paulo de Araújo RA,TZAm!'
Lima; Henrique de Sá Pena Men-
doza; Antônio Lourenço Salazar
Pessoa: Geraldo Palhares Jair
Afnorim; Manoel Avelino Sobri-
ilha; Marcos dos Santos; José Ma-
ria Belo Filho • Nelson José Tel-
xeira.

11

avisa aos seus leitores
que acaba de instala.'
no Ao Livro Técnico
Ltda., à Àv. Rio Bran-
co, 120, loja 16, um
Posto de Recebimento

de Anúncios.

BATIZADOS

Realiza-se hoje, n* igreja de
Santo Antônio, o menino Alcyr,
filho do sr. e sra, Wellington Ma-
galhSes.
HOMENAGENS

vaqua, por motivo de sua eleição
para a presidência da Oulcni ^s
Advogados do Brasil.

 Será no dia 28, às 11,30
horas, na rua Capitu, na Pavuna,
a homenagem patrocinada pelos
moradores do local aos srs. Mo-
zart Lago e Manoel Blasqucs.

 Amanha; será o jantar que
a Sociedade Italiana de Bcnifi-
cêncla e Mutuo Socorro vai ofe-
recer aos srs. Anselmo Garrltano
e Antônio da Silva Moreira.
FESTAS

Em papeis de destaque, verc-
mos: Roberto Duval — Aristóteles
Pena — Jurema Magalhães —
Joyce de Oliveira — Tereza Lana
e Arlindo Costa.
'Amanhã, Jaime Costa anuncia-

ra a reprise das vesperais popu-lares escolhida, como se sabe,
pelo voto do publico, cujo UU-
cio terá lugar no sábado.

^^Èà--*"W^^Mí^^^^^^^m4ãw--' :--k': ÜÜ^
VIA COM A TUBERCULOSE

Quem não sabe o segredo se admira. Como podem ser tão
fortes estes italianos depois de tantas noites perdidas com a gui- Ke!i™ 

p „. . t ,tarra e os nonos iIr vlnhn « A>n^ **,».*„ )„oLii,n „„.. i„í_„ o L,0S_AngeIcs — Giacmto Prandclll
me

Ça?se.io, nu,m bosíue mais distante se ales não_têm~umTnteressè SuVlherrne"'Damiano e Arturo La

i8."^ ?.s copos de vính0 e ,,and0 tant0 trabalho aos pulmões? _. gíuífetu sTm?on«tnh dj/icil convencer um homem ou uma senhorita a fazer um Carmeri Forti - Plínio Glabassi -
Fiorella

MÓVEIS
Vendem-se máquinas de

escrever, divisões, mesas,
cadeiras, arquivos, escriva-
ninhas, vitrines, cadeiras
giratórias prensa, pentea-
cleiías, camas diversas,
quadros, aparelhos de üu-
minação, guarnições de im-
buia para cortinas, mapas
da cidade, balcões, cabides,
saboneteiras e espongei-
ras de metal para banhei-
ros, almofadas, portas de
vai-vem, para liquidar e
desocupar lugar, à rua S.
Bento, 19 — l.» andar.

SENHORAS:
Lidin Rodrigues Fonseca; Zina

Montarroyos Leitç; Olga Gomes
de Matos; Alda de Souza Perel-
ra; Carmén Pereira Gonçalves;
Amorina Fernandes dos Santos;
Marina Carvalho Neto Praça e
Odaléa Cunha.

SENHORINHAS:
Hilda Strarigi; Neide Guimarães;

Noemia Silva; Neide Càlazàns; Di-
nórali Alvarenga Dias; Rictc Costa
Mala; Maria do Carmo e Jandira
Pais Leme de Abreu.

MENINOS:
Pedro Ernesto, filho do sr. An-

tonio Vicente e sra. Carmen Ro-
drigues; Manoel, filho do casal
Isabel e Valdemar dos Santos;
Valdir Henrique, filho do sr. Ti-
biriçá Nogueira Reis; Alcir, filho
do sr. Alcir Sadock de Freitas e
sra. Coleno Pinto de Oliveira Sa-
dock de Freitas; Flavio Mareio,
filho do casal Heitor Ribeiro Pin-
to-Neli Soares Pinto; Luiz Emes-
to, filho do sr. Geraldo Fernandes
e sra. Maria de Lourdes de Mo-
rais Fernandes.

MENINAS:
Tânia Maria, filha do casal Afon-

so Negreiros-Luclola Rodrigues
Nogueira; Marli, filha do casal
Hclmann Devoto; Edina, filha do
casal João Durcelina Paiva Feli-
cio; Nara, íilha do casal Antônio
F. de Oliveira-Sebastiana Maria
Rosa de Oliveira e Regina Maria.

Em principio de outubro, será no
Automóvel Clube, o almoço om
homenagem ao senador Atílio VI-

0 DIA ASTR0LOGIC0
HOJE, 24 — Pode viajar, como

também fazer mudança.
ACONTECERA' HOJE AO

LEITOR: A Associação Brasileira do Im-
As possibilidades felizes de ho.#Prensa realizará hoje, ás 17,30 ho-

Je, assim como as impossibillda-*ra^ T s,?u Auditório ¦ 'Oscar Gua
dades, são transcritas mais abai

Está sendo esperado em outubro
com grande ansiedade pela alta
sociedade carioca a realização dn
baile denominado a "Noite do
Perfume", onde 30 belas jovens
desfilarão com ricas toilettes cor-
rospondentes a embalagem do per-
íume que v&o representar.

O Olympico Clube realizará
sábado, das 18 às 21 horas, mall
uma de suas habituais tardes dan-
cantes, dedicadas ao quadro social
e suas famílias, com o concurso
da Orquestra Rolyan.

O ingresso sorá feito' com a apre-
sontação da carteira social o o re-
clbo do corrente mês.
CINEMA NA A.B.I.

mui inventar uma Unha nova,
Virginie lançou uma nova maneira
de vestir-se, um estilo novo que
vai ser adotado por todas as mu-
iheres jovens, delgadas e moder-
nas: saias muito amplas, de tons
vivos, em tecidos grossos, cintura
bom apertado pelo cinto, "oull-
over" colante de decote subido,
sapatos de "bnllet" golinhas c pu-
nhos engomados em vestidos som-
brios, mnnteaux retos, hermética-
mente fechados, às vezes rever-
síveis, de cavas largas c ombros
caídos, tal a sua formula.

No "c r o q u i s", um conjunto
lipico: nmpla saia em ratine "mou-
ton" de tom vivo, a apenas 30
:e ri time tiros do solo, blusa-chemi-
der negra, sapatos do salto raso.

World Copy.-ight 1952 by
A. F. P. Paris

determinado, mas para fazer "baldoria", 
para passar toda a Porta

noite sentados em torno de uma meia, cantando e bebendo vi- Regência do maestro Oliviero Denho, não recusam jamais. Fabritiis, maestro do Coro, Gian-
Sente-se no ar umas ondas quc ninguém sabe se se propa- 

"A 
^Sl™/' 

"ro,gisseur". dr. Emi-
garn entre os copos vazios em cima das prateleiras ou entre as n?o Conde°' SíretaíT rt2ÍS0,í4a*cordas vocais dos italianos. Dois .entam e pedem, «un quartino 16° Maícehsc ena' Car-
de.rosso e começam a beber e a tamborilhar sõbrc a mesa. De- mucj-TO.™.»,,,^
pois chega outro e mais outro e em breve o pombal está cheio. caotT? orp^ow^AL DE
Alguém lembra que a guitarra está pendurada "ali", silenciosa. ' ohfeonicoConsumatum est. O quarto de vinho ó substituído por um li- «eahza-se amanhã, ás 16 horas
tro. Do primeiro litro ao décimo não são precisas mais que duas Coordciíacio^om0, «a„?ctntro 1Choras se os «cantantes" c os "bebentes" não são muitos... En- -°°«SS23S!?'.com a «gumte pauta
tram pela madrugada até que todos possam oferecer o seu litro
e quanto mais vinho se bebe, mais se tem vontade de cantar.

Às quatro horas da manhã alguém lembra quc é tarde e ou-
tro diz quc tem fome. Consumatum est. "Pasta asciuta"!!!
Quer dizer, um prato fundo cheio de "spaghetti" banhado em
molho de tomates frescos e cem gramas de queijo por cima.
Nao ha quem recuse. Enquanto esperam quc o macarrão cozi-
nhe e que os tomates fervam continuam cantando. Às cinco
horas, todos estão curvados sobre os pratos, enrolando maçar-
rao nos garfos que giram no còncavo de uma colher. Quem aca- i,,..,,, ,„ , --„ -.-- • " " '^.
ba primeiro, pega da guitarra e procura encontrar uma canção obo," sl1 de H' vlla
ainda não cantada aquela noite.

O número de comedores começa a diminuir e o de cantado-
res a aumentar e a cantada continua até às seis. Prá que dor-
mir, já almoçamos, "vero"? E por onde passa o "spaghetti" não
escorrega o micróbio apesar dos pulmões trabalharem toda a
noite. E não uma noite somente, "baldoria", se faz, pelo me-
nos, três vezes por semana.

de trabalhos:
a) — Assuntos Pedagógicos;

, B,r— Leitura á primeira vistado Hino a Santo Agostinho a 4vozes letra de Frei Antônio Gar-ciandia Lisboa o musica de HVilalobos:
. c)„ — Leitura à primeira vistade Cor Jesu a 4 vozes de H. Vila-lobos;

d) — Continuação da leitura doOratório da -l.a Suite do Desço-

r.e)i-~ Continuação da leitura do
piatono de Le Mystíre des SaintsInnocents de Henry Barraud

mf Moans e iixiovaiiori
w t ai /.

. ~-. cé~'*' wft^*lítefewfeiííyí^^pl;v-

Se a artista de cinema começa « engordar j »ua primeira
sío é entrar om «li«U. EiU um» regra usadt por Dsria

precocupa-
Day.

EMAGREÇA
Por DIANA DAWN

Uma das maiores preocupações
da mulher é tudo fazer para não
engordar. Atualmente, a luta das
mulher para manter o seu peso
normal é das mais intensas c nem
sepre fácil.

A mulher descobriu que a gor-
dura é uma grave ameaça não só i
sua saúde como a sua beleza,

A mulher gorda pertence a uma
uma era passada e atualmente, o
elegante é a mulher magra e que
gosta de exercícios.

A mngreza e a energia são si-
nonimos o quc não* acontece com
a gorda.

Naturalmente que há necessida-
de da pessoa morrer de fome paraemagrecer. Existem alimentos queembora não engordem dão energia
às mulheres.

Elimine de sua alimentação as
gorduras c os doces. Esses alimen-
tos, além de terem pouco teor ali-
menticio só resultam em por mais
gordura em nosso corpo. Também
elimine o creme, os pasteis a man-
teiga e alimentos em lata. Ali-
mente-se com legumes, frutas su.
coj, queijo e leite.

DOENÇAS DA PELE

Dr. Agostinho da Cunha

Assembléia, 73 - Tel, 32-3265

Dr. YVES J. E. IEZAH
Médico do H. S. E.

GINECOLOGIA
OBSTETRÍCIA

CIRURGIA
Rua México, 41 - 14.° and.
s. 1.401 — Tel.: 52-0431

RES.: 48-1812

xo com horas e números propícios;estes 2 dados são resultado do pro.
gresso du astrologia, no campo cl-
cntlflco da astrsnomia, e numero-
l°9ia. IJÜB)

PARA OS NASCIDOS:
ENTRE 22 DE DEZEMBRO

E 20 DE JANEIRO:
Probabilidades <*e sucessos em

todos os empreendimentos e no-
ticias de recebimentos. 8, 10 e 11;
36, 40 e 47. (horas e nume-
ros).

ENTRE 21 DE JANEIRO E
18 DE FEVEREIRO

Contusão psíquica, desavenças
conjugais e empresas malogra-
das. 1, 2 e 4: 10, 20 e 40.
Choras e números).

ENTRE 19 DE FEVEREIRO
E 20 DE MARÇO

Noticias promissoras, íavorablll-
dades materiais e conquistas
amorosas. 12, 13 e 14; 21 31 e
41. (horas e números).

ENTRE 21 DE MARÇO E 20
DE ABRIL

Dores de cabeça, mal-estar,
cansaço, com algumas desinte-
ligenclas domesticas, a tarde- se-
rá melhor. 16, 17 c 18; 61, 74 e
Cl. (horas e números).

ENTRE 21 DE ABRIU E
20 DE MAIO

Noticias promissoras, favorablli-
dades nas empresas comerciais. 1,
4 c 23; 41. 30 c 68. (horas e
números),

ENTRE 21 DE MAIO E 21
DE JUNHO

Desperdício de energias, nego-
cios empatados. A tarde e a nol-
te serão favoráveis, com resolu-
çOes de bons negócios politicos,o Ilnancelros. 1?, 16 e 19;
51, 61 e 91. (horas e nume-
"¦os).

ENTRE 22 DE JUNHO E
22 DE JULHO

Conquistas sociais e satisfação
inlima '' 

nabarino", mais uma das habituai*
sessões cinematográficas", dedica-
das aos associados c suas íami-
lias.

Além de um complemento na-
cional, produzido pelo cinegrafista
I. Hosemberg, será apresentado um
filme de longa metragem.

Os sócios da A.B.I. o as pessoas
de sua família terão ingresso com
a apresentação da carteira social.
EXCURSÕES

No Departamento de Turismo dn
Touring Clube do Brasil estão sen-
do feitos os últimos preparativos
para o Inicio, em outubro pró-ximo, da Excursão Cultural ao
Uruguai e à Argentina, a bordo
do novo e luxuoso paquete "Bre-
tagne", da Societè Gènèrale de
Transports Maritimes à Vapcur,

Haverá três itinerários: o A, com
a permanência de seis dias cm
Buenos Aires; o B, com a estada
de 15 dias e passeios a Lujane
La Plata, etc; e o C. com uma
excursão aos Lagos Andinos, além
de longos passeios na capital Ar-
sentlna.
REUNIÕES

A Associação — Divi — Come-
moração seu terceiro aniversário
de fundação, levará a efeito um
comício no próximo sábado, dia 27,
às 20 horas, no Largo do Maclia-
do.

Usará da palavra o seu. presi-dente coronel — Bruno Fraga Ri-
beiro — e outros.

CONCERTOS
HOJE, ás 21 horas — Pianista

Caraciola — Escola de Música.
DIA 25, às 21 horas — Composi-

ções de Babl de Oliveira, na A.B.I..
DIA 25, às 21 horas — Conceito

da Pianista Dulce Santos — E. de
Música.

DIA 28, às 21 horas — Orquestra
A' noite terá probablll^a- Aíro.BrasIleira, na A.B.I..

CRBEbOS

[JUVENTUDEALÊXÀNPRE

Encontra-se no Rio, desde domingo último, o sr. Joseph Kauf-man, notório produtor cinematográfico de Hollywood, que vemde realizar o sensacional filme "Precipícios d'Alma" (SuddenLear) com Joan Crawford como protagonista, o qual será apre- *sentado pela RKO Radio Filmes. Ao desembarque do ilustrevisitante, que foi recebido, entre outras pesosas, pelo diretor-
presidente da RKO em nosso pais, sr. Ned Seckler, e sua espo-sa, e pela sra. Zenaide Andréa, chefe de publicidade dessa com-
panhia, compareceu também a sra. Joan Lowell Bowen autorado jo famoso livro "Promised Land", que tem por cenário asadmiráveis e férteis terras de Goiás, onde vive essa escritoraamericana, radicada no Brasil há dezessete anos, e onde reali-za uma esplêndida obra como fazendeira e agricultora E ms-tam ente, a viagem do sr. Kaufman tem como principal boje-
¦yZJi?.?S?Wel /tl7"«9em J*6 

"Promised Land", figurando comoestrela também.Joan Crawford, o que, se realizado, consti-luira notável propaganda turística daquele Estado central c de
l?rlZ ll°Sn° Jerr*°T,- 

Na 9yavVa< ° sr.Knufman ladeado
pelo si. e sra. Seckler c sras. Lowell e Zenaide Andréa

"E l M »"* ( DISCOS * Sersi» ?&m
BING CUOSBY — Dominó/Shanghai — Bing Crosby deviater mais respeito pelo seu cartaz, em vez tle ficar gravando essasbesteiras. — (Dccca).
FRANKIE LAINE — .Talousie/FIamingo — Resolveu aplicara chave do Vicente Celestino. Depois de berrar o "Jezebcl" estáagora beirando o "Jalousie". —- (Columbia).
JOHNNIE RAY — Cry/The littlc wtíite cloud that — O pri-meiio disco nacional do maior sucesso da Broadway, atualmente.

dos de pequenos prejuízos por es-
quecimento. 7, 10 e 23; 26, 31 e
11. (horas e números.

ENTRE 23 DE JULHO E
23 DE AGOSTO

Boas noticias, contradição pe-Ia manhã; a tarde será favorável,
17. 18 e 19; 21, 22 e 23. (ho-ras e números)

ENTRE 24 DE AGOSTO E
22 DE SETEMBRO

Espirito contraditório, ameaça
de rompimento de amizade. 9 10 e
19; 22. 24 e 26. (horas è nu-
meros).

ENTRE 23 DE SETEMBRO
E 20 DE OUTUBRO

Habilidades, êxito em todos os
empreendimentos. 15, 16 e 20-
29. 32 e 39. (horas e nume-ros).

ENTRE 21 DE OUTUBRO E
22 DE NOVEMBRO

Árduas tarefas. Novos encargos
e diretrizes renovadoras. 11, 13 e •
28; 29, 39 e 49. (horas c nu-meros).

ENTRE 23 DE NOVEMBRO
E 21 DE DEZEMBRO:

Ansiedade, rusgas domesticas
c pequenos prejuízos. 7, 22 o 23-'10, 50 e 51. (horas e nume-ros).

MIRAKOFF.

DIA 29, às 21 horas — Concerto
da Orquestra Municipal.

Dia 30, às 20,30 horas — Ass. Mil-
sical Juvenil — Club dos Inapiá.
rios."passatempo

DIREÇÃO DE RONEGA
Palavras Cruzadas de Ro-Sa.

CHAVES

ri,™?- \ 
BAIANA - I,amcnto de Inhaçãn/Lamento deCliangu — Excelentes gravações do velho sambista. Que Ogunte proteja, meu filho. — (Odcon). s

l 2
— _ _

ÊI|fc
.

dos

HORIZONTAIS: 1 — Cánhamo da
índia ou de Manilha. 3 — Gênero
de abutres da familia dos CatartI-

QUATRO AZES E TJM CORINGA — Prá machucar/Garoí» deo«f quVe a]imenta de carniça, a
Discos _ O problema dos "i Azes" A o «J2.J,£ *Í.J1°Í*. 

~Se^cntS sa.S«da *» culto daomea-
falta conjunto ^vEtori" 

"* AZ6S" é ° meSm° d° Botaí°SO: no. 7 - Vrü&üü que traz-a idéiaa <°njuiHO. — (Victor). de posição em derredor. 8 — Sopro,
bafo, 9 — A voz do cordeiro. 10 —

11 — Décima sétima letraEste cantor c tal que chora, cai no chão, lambe V micTófonTc tMaô°o*™Lw«^^ *°"' « ~ Décima sétimaate canta, sob os aplausos da torcida. Americano gosta de cada garoto K^f./^ninn^ii^-' ar?" ~" (CaP"°D do alfabeto grego.
bobagem! — (Columbia). „«„. „ • r~ ^alu/Mclancolie 

— Nao perca tempo gravando verticais: l - Alterar, modifi- cssas coisas, Garoto. Grave a boa música bra«ilelra, isso sim car- 2 - Arvore cubana. 4 _ Gor-— (Odeon) . tar muito. 5 — Osso do braço, oiti-
PERRY BOTKIN — The world is waiting íor the sunrise/ "íxico™ Peq?'DIc. Brás. da Lin-«olkin banjo band. — Gravações múltiplas reunidas num disco gua Portu8uesa a Monossilábico ae

final. Tal como nas experiências de Lcs Paul, a ntclodia foi Ca,sa,n°vas

BENNl' GOODMAN — Toodle-lec-yoo-doc/Wrappin' it up— Ninguém diz que êsse é o mesmo Benny Goodman de unsdez anos atrás. (Columbia).
AUNETT COBB — Charmainc/Tm in the mood for lovc —

O antigo sax tenor da orquestra de Lioncl Hampton, acompanha-
do de um pequeno conjunto. Bom disco para os apreciadores do Prejudicada por um virtuosismo besta. — (Decca).
jazz moderno. — (Columbia), ...... ....... .. .- . .,. .

ODETE AMARAL — A quanto tempo/Espere a sua vez 
Eazia mesmo muito tempo que não aparecia um disco de Odcte
Amaral, que volta em boa hora, cantando ainda com muita
classe. — (Odeon).

RISADINHA — Marinheiro de primeira viagcm/Guiomar— Risatlinha tem qualidades para valorizar qualquer melodia
corno íèz com as duas em epígrafe. — (Odeon).

OSCAR ALEMAN — Delicado/Cabeça inchada  O fabu-loso guitarrista negro argentino consegue transformar "Cabeça
inchada" num número razoável. No "Delicado" 

perdeu lonee
para Waldir Azevedo. — (Odcon).

MAEV DUARTE — Ta? Tá/Se tu disseres

Solução do problema anterior:HORIZONTAIS: Caa — Carro -
Cali — Ra — Ar — Muar — Amh^r— Uai.

VERTICAIS: Marlmbau — Cal --
Ar — Cara — Orar — Ca — Ar —
Uai — Mu.

Tod» correspondência c colabora-JYJAKX DUAKTfc — Ia? Ta/be tu disseres — Vale a pena Tôdi correspondência e colabora-ouvir esse disco, tem um chiado maravilhoso. O que atrapalha ía0 para c,ta 5ecâo deverão ser di-
um pouco é a música quc, cm alguns pedaços, se escuta, felir, \i?í?^s a RONEGA _ diário ca-
•nente muito baixinho, — (Star). 

™2?.t,~ Al: „Rio Br"°~ as -
«braloia _ n.T...

</..



Hollyiüòod Recebendo
Rooney Voe Mickey __

Artistas Hindus
liando
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à metro
•RECEPÇÃO NA CIDADE DO CINEMA AOS VISITANTES

"O Vale da Decisão"
THE VAIXEY OF DECISION (M-G-M),

rvibido no Brasil pela primeira vez há, mais
\L ácr. anos, é um filme de época. Narra, em
nrimeiro plano, a história romântica de um

moco rico que se apaixona por uma criada,

com quem, depois de inúmeros contratempos,

termina se casando.

Os episódios do filme têm como "back-

Éround" o vale do Ohlo, lá onde por volta de
im começaram a proliferar as fundições de

aoo de ritsburgh. E apresentam, sem ca-
rictcri/ar a realidade dramática ou histórica,
m nrimeiros conflitos entre empregados e em-

pregadores, o despertar dos sindicatos ope-

i-ários que surgem paralelamente ao nasclmcn-

ió da grande indústria norte-americana.

Conta-se a história seguinte: Paul Scott
(Grcgiiry Pcck) c Mary Raffcrty (Greer Gar-

son) se apaixonam bucólicamente numa breve

seaúcncia cm que ,a moça lembra a Irlanda
distante, numa divagação às margens do Ohio.
i'ie é o filho dileto de um rico fabricante de

aco Ela a criada da mansão dos Scotts. Na

trama, entram, ainda, esboçados com traços

suficientemente econômicos para não roubar
o idilio (que c o tema da fita), os demais ca-

raotercs de uma família americana da burgue-
çi. vivendo nos meados do século passado: o

filho mais velho — um "dandy" personificado
m)r Dali Dúryeaj uma garota leviana (Marsha
iimiil- um adolescente estroina e irresponsa-
vel c a provcrbial 

"prometida" do herdeiro
rk-o, interpretada por- Jesica Tandy.

Com lais personagens, e mais Donald
Crlsp, no papel de um burguês enérgico e com-
nrcensivo, c Gladys Cooper como a mãe —

uma espécie de cidadela moral da família, o
diretor Tay Garnett. narra a amável crônica
dos Scolt, mantendo latente o impossível idi-
lio com os recursos de pequenos conflitos In-
cidentáis como a construção de um moderno

forno de fundição, o casamento inopipado da
menina ou uma greve esboçada entre os ope-
rários. Assim os dois destinos que ocupam a
linha central da narrativa — o de Mary e o
de Paul — chegam ao epílogo razoavelmente
afastados; mas não tanto para que as coisas
se arrumem para um "happy-enddlng" muito
de acordo eom a superficialidade do trata-
mento dado aos caracteres que afloram na
intriga. , ,

Levando para a tela personagens criados
por Mareia Davenport, numa adaptação "sua-

ve" dos "scripters" John Meehan & Sonya
Levien, era natural que • diretor Tay Gar-
nett nos desse, no máximo, o filme que ai
está.

A ficção de miss Davenport se preocupa
apenas com a aura romântica que envolve os
bons tempos daquela luta gigantesca que mar-
ca o inicio da industrialização americana. Ca-
racteres como os da intolerância, o preconeei-
to, o orgulho ou a prepotência, linhas essen-
ciais ao retrato da família patriarcal-burgue-
sa, não preocuoam aos ficclonlstas do tipo de
miss Davenport ou Margaret Mitchell. Sao
temas para escritores da raça de um Theodor
Dreiser, de um Sinclair Lewis, de um Hcnry
James.

Admirável realizador de películas como
"O Destino Bate à Porta" e "Calftnia" (para
citar apenas as que estão mais próximas), o
diretor Tay Garnett conseguiu, todavia, ate-
nuar um pouco o convencionalismo das situa-

ções. A precisão da "mise-cn-scène" e o com-

portamento dos atores, aliado ao virtuosismo
téonico da direção, trazem ao filme a dose de
espontaneidade de que necessita uma película
leve para evitar a monotonia. De um ponto
de vista rigoroso, entretanto, "O Vale da De-
cisão" jà foi superado por inúmeros mclodra-
más que utilizam como "background" um de:
terminado melo social.

HOLLYWOOD, 23 (INS) — •
Hollywood vestirá suas melhores
vestimentas de Rala em honra de
uma delegação de astros cinema-
tdgráflcos da índia que se demo-
rara aqui nove dias a partir ao
próximo dia 3 de outubro.

14 ARTISTAS
O anuncio sobre os preparativos

j que se vêm fazendo para reeep-
clòríár dignamente 14 assinalados
artistas indus do cinema, foi feito
conjuntamente pelo diretor Franje
Capra o pelo presidente da Asso-
ciaçfto do produtores cinemalogrn-
licos, Frank Frecman; Caprn re-
presehtòü pelo espaço de 8 sema-
nas a cinematografia nos Estados
Unidos no recente festival de ei-
tíèmá internacional realizado na
índia. , ,, ,

O grupo de astro visitantes se
acha atualmente cm'Washington..

HOLLYWOOD, 23 (U.P.) — Ml-
ckey Rooncv voltará aos estúdios
da Metro Goldwyn Mayer, onde
conquistou sua popularidade, com
a série de filmes de "And.v Har-
dy", e com vários musicais, em
companhia de Judy Garland.

Provavelmente Mickey fará um
filme para a Metro — "A Slight
Case of Larccny".

( LA ÂONÚÉ * Potin & Cie. J|...; /;.:/;;;: -" 
",;¦-:'''¦'¦ *~Zir
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Helena Martins mandou um telegrama de São Paulo con-
cordando com a proposta de Zilco Ribeiro para ir trabalhar no
Follies. Chegando ao Rio, confirmou o telegrama. Depois ãe
tudo isso, assinou contrato com o Jardel. Zilco está por conta
do Bonifácio! Não sei se com a Helena ou com o Geysa
Boscoli...

Aliás, vai haver uma guerra muito séria entre os dois cm-
presários, um no Jardel c o outro no novo Teatro Follics. E

quem vai ganhar è o público.
iit * *

De Chocolat teve alta no Hospital Pedro Ernesto, refeito do
desastre de auto, que quase llie rouba a vida. Encontrou o
JVight and Day ocupado por caras estranhas. _ .

— "Entreguei uni "show" ao Lanthos, mas nao sei quando
irá. O Floriana Faissal está mandando na boite".

* *
Nelson Rodrigues tem mania pelos pseudônimos femininos.

Depois de Susana Flag em "Meu destino é pecar", está usun-
do o de Marly, como crítico cinematográfico.

* *
Nilo Sérgio vem conversando -muita gente para gravar na
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"IMPÉRIO DO VICIO"
Apresentado pela Tclclilmes, este

íllmo francês, dirigido pelo famoso
,lulien Duvivlcr, traz de novo Jean
Gabin para matar as saudades dos
(Ss. O cxplcndido ator europeu rca-
parece, mais uma vez, vivendo um
papel de acordo com o seu tempe-
Jumento artístico, exatamente como
já nos habituamos a vê-lo. Pepe
l.o Molco, a figura lendária do ban-
dltlo de Casbah. 6 exatamente o
personagem que êle personifica com
segurança c perfeição transforma»-
do-o numa das maiores realizações
de sua carreira no cinema. A linda
Mlrclle Balin é a sua "co-star". Um
dos mais irresistíveis cartazes da
temporada. A partir de 2.a feira,

^fíVJRE-SÉIitó TOSSE'M^i 
DEFENDA OS

SÊÜS BkÔNQÜIOS COM

Próximos
Lançamentos

trio de estrelas de "Eterna Melo-
dia" (Her Wonderíul Lie): Marta
Eggerth, Jan Kiepura e Janis Car-
ter. Esse espetacular íilme da Co-
lumbia, que veremos, a partir da
próxima segunda-feira nos cinemas
Pathé e Presidente, foi baseado na
imortal ópera de Puccini "La Bohe-
me", da qual teremos oportunida-
de 

'de 
ouvir os melhores trechos

durante o seu transcorrer.

m ')•-5 * fer/.l T I -J ¦w '1,4"i"T4 \mfi ** •í

nos cinemas: Azteca — Império —
Ipanema — Avenida e MaracanS.

UMA DUPLA LEGIÃO DE
DESESPERADOS...

Com muita justeza o proprieda-
de, os críticos cinematográficos nor-
te-amoricanos acentuaram que cm
"A LEGIÃO DOS DESESPERA-
DOS", o drama tecnieolor a ser exi-
bido segunda-feira próxima nos ei-
nemas Plaza — Parisiense — As-
tória — Olinda — Rttz. — Colonial
— Primor — Mascote • Haddock
Lobo, as cênis filmadas ao ar livre
são as mais reais possíveis.

Mas para que tal resultado fosse
obtido muito sofreram John Payne,
Arleen Wlielan, Dennís 0'Keefe,
Frank Fayleii e todos os demais »to-
res pessoal técnico que atuaram na
produçãp do filme...
"LA BOHEME» — COM UM NO-

TAVEL TRIO DE ESTRELAS»
" Dois dos mais famosos cantores
do mundo e uma das mais belas
artistas de Hollywood formam o

DR. GILVAN TORRES
impotência — uoenças ao s««
— ürtnàrlas — 1'ré-nupctal —
Assembléia, 98, sala 12 — Te-
tefone: 43-1071 - il às 11 e 15 ás

19 hora»

RAIOS X
TOMOGRAF1AS

Exames radlolóRicos em
residência

Drs. Victor Cortes
e Renato Cortes

Diariamente das 9 às 12 8
das 14 às 18 boras

Rua Araújo Porto
Alegre, 70 - 9.° andar

TELEFONE! 22-5330

'_  — —»: ¦ !¦¦ I ¦ WH—¦»»-—»«——

etiqueta que «ai lançar, em outubro. Já esteve «m Dorlwol.

Caymmi, Angela Maria c Djalma Ferreira. Os discos serão ja-
bricados na "Rádio", a nova gravadora, ãe Petropolis.

* *
Estamos seguramente Informados de que 8, Fábrica Bangu

vai patrocinar a montagem de uma revista da zona sul, forne-

cendo três mil metros de tecidos para o guarda-roupa. Será »

grande sensação da temporada! Desde os blklnis ate os trajes da
soirée, tudo em Bangu !

* *
Vma das grandes piadas de Jaime Costa, foi feita à custa

da'Paulo de Magalhães. Logo que "o autor mais representado
no Brasil" partiu para a Europa, o Jaime pegando Monsieur
Potin pelo braço perguntou:

Você sabe por que o Paulo de Magalhães foi a Paris 7
Não.

 Tá ita cara. tle se. dizia n ™aior âo Brasil. Eoj para ft
França para ser o maior do mundo 1

V V •••
Carlos Machado sofreu violenta Intoxicação. Dizem os boa-

teiros que um dia antes fora cear em outra "boite".
i* *

Este ano as subvenções do Serviço Nacional ãe Teatro sai-
¦am cedo. Todos os empresários já as receberam, mas poucos
iquidarain suas dividas atrasadas. Entre estes está Graça Melo,
que já recebeu um telegrama do Rio, sobre o assunto.

* *
E por falar cm subvenção, o Miguel Khair jura que só não

recebeu a sua, porque o Francisco Moreno, presidente da Casa
dos Artistas, reteve, indevidamente, alguns documentos de que
êle, Khalr, precisava.

TEATROS E BOITES
CARLOS GOMES tel. 22.7^1

BIBIPOLTRONAS
— CRÇ 15,00 —

ÚLTIMOS DIAS DA TEMPORADA!"DIVÓRCIO"
de Clemence Dane — Trad. de Bibi

com DELORGES
De 3.a a 6.*, às 21 hs. — Sáb. e dom. às
20 e 22 hs. — Vesp. 5.as, sáb. e dom. às 16 hs.

SÓ ATÉ O DIA 28!

Copacabana Tel.: 27-0020
Ramal Teatro

AV. N. S. COPACABANA, 291

Os "Artistas Unidòs"APRESENTAM"A CEGONHA SE DIVERTE"
(L'orsque Venfant parati...)

O maior sucesso de Paris — Com MO-
RINEAU, JARDEL FILHO. FRANCISCO

DANTAS, LAURA SÜAREZ e lim
grande elenco

MODELOS LE BELSON MODAtS
As 21,30 horas

Quintas, sábados e domingos — Vesperais às 16 horas

MONTE CARL0
MINUTOS DE ESPETÁCULO!
LUXO! BOM GOSTO! BELEZA!

Alô, 47-0644! - Sim, MONTE CARLO,
boa noite!1i«

CASABLANCA
A ÚNICA
BOITE QUE
APRESENTA

SHOWS

1/2 noile: JACKSEARLE-
CARROL'5 BALLET

hora: "COISAS E GRA-
(AS DA BAHIA"

horas: ROBERTO IHGLEZ
RESERVAS: 26-1783 E 26-7437

Wmmpetáculos de Hoje* 75S^»ÍÍÍÍWW»^^W»^:*^^r05 «O""?'
TEATROS f

SERRADOR — "Chlqulnha fubá".
comódia de Torrado. — Elenco
de "Eva e seus artistas". —
às 20 o 22 horas.

JARDEL — "Vai levando", re-
vista com JSvllazio Marcai, Joa-
na d'Arc c outros. — às 20 e 22
linras.

REPUBLICA — "A verdade nua",
revista de Paulo Orlando e Mary
Daniel. Elenco: Luz dei Fue-
Ro, Waldo Ballet. Zelone a ou-
tros. — às 20 e 22 horas.

RIVAL — "Que mulher!", vaude-
ville, pelo elenco de Aimée. —
às 20 e 22 horas.

COPACABANA — "A cegonha sediverte", comedia de Houssln.
Elenco do "Os Artistas Unidos",
com Maclamo Morlncau, Jardel
Fllhn. Laura Suarcz, Maria Fer-nanda o outros. — às 21,30 ho-tis.

CARLOS GOMES — "Divórcio",
peça de Clemence Dane. Elenco
ria Companhia Bibi Ferreira. —
as 21 horas.

Circo GARCIA. — -Avenida Pre-sidente Vargas, junto à Central~ às 21 horas.
PAVILHÃO DO GELO — Na Pon-*a do Calabouço". — "Valsa doImperador", por um elenco eu-topeu de patlnaçaòi — às 21 ho-*as.
MADUREIRA — "Tudo é lucro".revista do Alfredo Bredas. Elen-c°: Zaqula Jorge, Ivone Nelson
RVPmS3' ~ As 21 horas-REGINA ~ "Paris de 1900", co-media musicada, Inspirada novaudeville de Feydean. Elenco dacompanhia Darcy Gonçalves. —

as 20 e 22 horas.

CINEMAS
Os Lançamento»

O VALE DA DECISÃO — "Tho
VJlcy of Dcclsion" — M. a. M.)Produçã,, americana. Dlre-tor: Tay Garnett. Historia ro-mnntica: »u'a mulher humildemie um homem rico faz sua espo-Ra contra a vontade de todos."

Elenco: Greer Garson, Gregory
Peck. Lionel Barrymore, Már-
sha Hunt,J3onald Crisp. Em exi-
bicão nos três CINES METRO.
Horário: 1 — 3,15 — 5,30 — 7,45
e 10 horas. — (No Metro Pas-
selo, a partir *as 11 horas).

TIRANQ — ("The Strange Door"
— Univ.*Int.) — Produção ame-
rlcana, Diretor: Joseph Pevney.
Melodrama, "o cérebro do sinis-
tro proprietário do castelo me-
dleval, só continha ódio e vingan-
ça contra o próprio irmão". Elen-
co: Charles Laughton, Borls Kar-
loff, Sally Forest. Nos cinemas S.
LUIZ, ÓDEON, RIAN, CARIO-
CA, IDEAL, BRAZ DE PINA,
IGUAÇU (Nova Iguaçu) e ODEON
(Niterói) Horário: 2 — 3,40 —
5,20 — 7 — 8,40 e 10,20 horas.
Impróprio até 14 anos.

"A SOMBRA DAS PALMEIRAS" —
("Down Amona the Shelterlno
Palms" — Fox) — Produção ame-
r)cana. Diretor: Edmund Goulo-
dlng. Em Tecnieolor. Musical:
"pracinhas" yankees às voltas
com garotas e nativas dos ma-
res do sul. Elenco; Wllliam Lun- I
dlng, Jane Greer, Mltzl Gaynor,
Davld Wayne, Gloria De Haven.
Em exibição no PALÁCIO, RO-
XY, AMERICA, BOTAFOGO.
Horário: 2 — « — 6 — 8el0
horas.

NUNCA TE AMEI — "Tht Bro-
nlng Version" — J. Arthur Rank)
— Produção inglesa. Diretor:
Anthony Asqulth. Melodrama: hls-
torla sobre o des,ajustamento emo-
tivo de um casal. Elenco: Ml-
chael Redgrave, Jean Kent,
Nifel Patrick. Nos cinemas VI-
TORIA, LEBLON, VAZ LOBO,
AVENIDA — e ICARAI (Nite-
ri) e PETROPOLIS — Horário:
2 — 4 — 6 — Be 10 horas.

O MARUJO FOI NA ONDA —
I 

"Sailor Beware" — Paramount) —
Produção americana. Diretor;

1 Hell Welker. Comédia de situa-
ções malucas com Dean Martin
e Jerr.v Lewis, a mais famosa
dupla ''e cômicos do cinema, no
momento. Aparecem mais Corlne

Calvet e Marlon Marshall. Nos
cinemas PLAZA, PARISIENSE,
ASTOftIA, OLINDA, RITZ, CO-
LONIAL, PRIMOR, HADDOCK-
LOEO e MASCOTE — Horário: 2

 4 — 6 — 8 e 10 horas.
MERCADO INFAME — "Lebbra
Bianca" — Art) — Produção ila-
liana. Diretor: Enzo Trapani. Me-
lodrama focalizando o tráfico c
o uso de narcóticos. Elenco; Ame-
deo Nazzari, Ermano Randi,
Lols Maxwell, Umberto Spadaro.
Nos cinemas PATHE', ART-PA-
LACIO, PRESIDENTE, PARA-
TODOS, MAUA., Horário: 2 —
3,40 — 5,20 — 7 — 8,40 e 10,20
horas. Impróprio até 18 anos.

QUATRO NUM JEEP — Produ-
ção-sueca. Diretor: Eeopold Lind-
berg. Drama: historia da perse-
gulção de uma espiã, uns ruas
de Viena, por quatro militares,
sendo um de cada 

' 
potência

ocupante. Com Vlveca Lindfors.
Nos cinemas S JOSÉ', RIVOLI.
Horário: 2 — 4 — 6 — 8el0 ho-
ras. Impróprio até 14 anos.

AO SOM DO MAMBO— (Pel-Mex)
 Produção mexicana. — Fil-

¦me dedicado ao novo ritmo
musical. Elenco: César Del Cam-
po, Esther Luquln, Amália Agut-
lar, Joan Page e aparecendo Pe-
rez Prado e sua orquestra. "Chu-
cho" Martlnez Gil, Dolly Sls-
ters. Nos cinemas AZTECA. 1PA-
NEMA, COLISEU e MEM DE
SA'. Horário: 2 — 4 — 6 — 8c
10 horas. Impróprio até 14 anos.

OUTROS PROGRAMAS

GUARANI — 32-5651 — "Brumas da
vida".

IDEAL — 42-1218 — "O Tirano".
IMPÉRIO — 22-9348 — "E o mun-

do se diverte','.
ÍRIS _ 42-0763 — "Loira de 18
quilates" o "Os falsos vigllan-
tes". i.

LAPA — 22-2543 — "Arrojado
embuste".

MARROCOS — 22-7979 — "Brasa
viva" e "O canto da saudade".

MEM DE SA' — 42-2232 — "Ao
som do mundo".

METRO PASSEIO — 22-6141 —
"O valo da decisão".

ODEON — 22-1508 — "O Tira-
no".

PALÁCIO — 22-0838 — "A som-
bra das palmeiras".

PARISIENSE — 22-0123 — "O ma-
riijq foi na onda",

PATHE' — 22-8795 — "Mercado
Infame",

PLAZA — 22-1097 — "O mavujo
foi na onda".

PRESIDENTE — 42-7128 — "Mcr-
cado infame".

PRIMO R— 43-6681 — "O marujo
foi na onda".

REX — 22-6327 — "Bomba e a
escrava" e "A beleza do dia-
bo".

RIO BRANCO — 43-1639 — ¦ "Tro-
vador Inolvidavcl" ,

RIVOLI -
num jecp

Centro
CAPITÓLIO — 22-6788 — "Sessões

passatempo."
CENTENÁRIO — 43-8543 — "Ape-

nas um delinqüente" e "Teste-
munha ''e vista".

CINEAC TRIANON — 42-6024 —
Sessões passatempo.

FLORIANO — 43-9074 — "Bomba
e a escrava".

COLONIAL — 42-8512 — "O maru-
| jo foi na onda".

42-0525 —

- 42-0592 -—

"Quatro

"Quatro

FLORESTA — 26-6257 — "Urft
beijo roubado" e "Segredo das
jóias".

GUANABARA — 26-9339 — "Sob
os céus* de Nevada" e "Medindo
forças".

IPANEMA — 47-3806 — "Ao som
^o mambo".

LEME — 37-6412.
LEBLON — 27-7805 — "Nunca te
amei",

METRO COPACABANA — 27-9797
— "O Vale da decisão".

MIRAMAR — "Telefonema fa-
tal". ¦

NACIONAL — 26-6072 — "Radio-
mania".

PIRAJA' — 47-2658 — "Profeta
das Favelas" e "A voz das pis-
tolas".

POLITEAMA — 25-1143 — "Anjo
caldo".

RIÁN — 47-1144 — "O Tirano".
RI7Z — 37-7224 — "O marujo foi

na onda".
ROXY — 27-8245 — "A sombra

das palmeiras".
ROIAL — Sessões passatempo. •;

S. LUIZ — 25-7679 — "O Tirano".

Zona Norto
AMERICA — 48-4519 — "A som-

bra das palmeiras".

S. JOSÉ'
num jeep"

VITORIA -
amei-''.

Zona Sul
ALVORADA — 27-2936.
ART-PALACiO

cado infame".
ASTORIA — 47-0466

jo foi na onda".
AZTfjCA — "Ao som do iriam-
-bo".
BOTAFOGO •— 26-2250 — "A som-

bra das palmeiras".

42-9020 — ''Nunca te

37-8443 — "Mer-

"O maru-

AVENIDA -
te amei".

BANDEIRA
nosa".

48-1667 — "Nunca

- 28-7575 — "Vene-

CARIOCA
no".

28-8175 — "O Tira-

ESTACIO DE SA' — 32-2923 —
"O crime do circo" e "Isca da
morte".

CATUMBI — 22-3681 — "O cor-
cunria da Notre Dame",

FLUMINENSE — 28-1404 — "Per-
''ida pela paixão" "Cazam o
cão lobo". j

\***-pj*..vnjmLvamMU**.'*Sim}W'<zi'rr*'-

GRAJAU' — 38-1311 — "Uma vi
da roubada".

HADDOC/C-LOBO — 48-9610 — "O
marujo foi na onda".

METRO T1JUCA — 48-9970 — "O
vale da decisão".

MARACANÃ — 48-1910 — "Bom-
ba e a escrava".

NATAL — 48-1480.
OLINDA — 48-1032 — "O maru-

jo foi na onda".
SANTA ALICE — 38-9993 — "Re-
beca".

S. CRISTÓVÃO — 28-4925 — "De-
voção".

TIJUCA — 48-4518 — "Bomba e a
escrava" e "Perfídia selvagem".

VELO — 48-1381 — "Dentro da
noite".

VILA ISABEL — 33-1310 — "Vin-

gança da floresta" e "A trilha do
tesouro".

Subúrbio;; da Central
ALFA — 29-8215 — "Loira de 18

quilates" e "Os falsos vigilan-
tes".

BANDEIRANTES — 29-3262 — "O
Tigre" e "Adeus, meu amor".

BARONESA — "A malvada".
BELMAR — 29-3752 — "Mulher

perversa". . ,
BORJA REIS — 29-4281 — "Ena-
morada",

COELHO NETO — "O traidor".
COLISEU — 29-8753 — "Ao som

do mambo".
EDISON — 29-4449 — "Não é
nada disso" e "Código tflxano",

IGUAÇU — "O Tirano".
IMPERIAL — "Cinco dedos" e
"Por uma mulher má".

IP.AJA' — "A marca do Zorro"
e "Dois fantasmas vivos".

JOViAL — 29-0652 — "E' proibi-
do amar",

MADUREIRA — 29-8733 — "Como-
ção na fronteira" c "A cobiça do
ouro".

MARABÁ' — 29-8038 — «A carne"
o "Deusa ajoelhada",

MASCOTE — 29-0411 — "O maru-
jo foi na onda".

MEIER — 29-1222 — "Um dia
com o diabo",

MODELO — 29-1578 — "As mu-
lheres sabem demais" e "A mar-
ca do Satanás".

MODERNO — BNG. 842 — "O ca-
çula do barulho".

MONTE CASTELO — 29-8250 —
"Bomba e a escrava" e "Perfídia
selvagem".

PALÁCIO VITORIA — 48-1971 —
"Aventureira" e "Qasal sinistro".

PARA-TODOeS — 29-5191 — "Mer-
cado infame".

PIEDADE — 29-8532 — "Terrível
suspeita",

QUINTINO — 29-8230 — "As mu-
lheres sabem demais" e "A mar-
cr. do satanás".

REALENGO — BNG 742 — "As-
sim são os fortes" e "Romance
de uma esposa".

RIDAN — 29-1633 — "Meus bra-
ços te esperam".

ROCHA MIRANDA — "Aventu-
ias do capitão Fablan",

ROULIEN — 49-5691.— "Zona

proibida" e "Armadilha d» m°r-
te".

PROGRESSO -f
TRINDADE — 49-3838.
VAZ-LOBO — 29-9198 — "Nunca

te amei".

Subúrbios da Leopoldina
BRAZ DE PINA — "O Tirano".
MAUA' — "Mercado infame".
ORIENTE — 30-1131 — "Missão

na Coréia" e "A cortesã".
PARAÍSO — 30-1060 — "Os gre-

pos eram assim" e "O dinamo
do Texas".

PENHA — 30-1121 — "Agonia de
uma vida "a "O canto da sau-
dade".

RAMOS — 30-1094 — "A senda eg-
cura" o "Destino às nuvens",

ROSÁRIO — 30-1889 — "A caml-
nho do pecado",

SANTA CECÍLIA — 30-1823 — "Se-

gredo de Estado" e "O valente
da montanha".

SANTA HELENA — 30-2866 — "O

bandido romântico".
S PEDRO — 30-5005 —' "Brumas

da vida".

Niterói
ÉDEN — "O pior dos pecados" e
"Avalanche".

ICARAI — "Nunca te amei".
IMPERIAL — "Luar do sertão te-

xano" e "Bandoleiros do Mlssou-
ri".

ODEON — "O tirano".
PALACE — "A venenosa".
PARAÍSO — "Caçula do barulho"

a "Real policia montada",
RIO BRANCO —

S. JOSÉ' — "Paladino dos Pam-
pas" e "O garoto da fortuna".

VITORIA — "Vagabunda".

Petropolis
CAPITÓLIO — "Bomba e a escra»
va".

D. PEDRO — "Luar do sertão te-
xano" e "Bandoleiros do Missou-
ri".

PETROPOLIS — "Nunca te amei".

Ilha do Governador
JARDIM — "Assim são o* íor-
tes".

Caxias
BRASIL — "Caminho da reden-

ção" e "Cascalho".

CAXIAS — "A ninfn nua" • "Ar

da pistola".

Vila Meriti
GLORIA — "Cuidaro com o amor"

e "Anjos disfarçados".
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does, têm sido divulgadas pela
Smprensa, venho antecipar es-
clarecimentos que deveriam ser
dados mais tarde, quando o
pleno conhecimento do do-
ciumento permitisse ampla elu-
cidação do assunto.

A respeito do inqviérito dcse-
java fazer algumas considera-
Coes de ordem geral que julgo
de interesse para a interpreta-
ção dos fatos, mas deixo-as pa-
ra depois, caso o tempo de que
disponho seia suficiente,

DONATIVOS
Uma das acusações feitas a

minha administração é a de ter
gasto no ano de 1950, quando
presidia o Banco, elevada quan-
tia a título de subvenções e au-
Kílios nas diversas entidades,
das quais 95% sediadas em Mi-
nas, minha "província eleito-
ral", insinuando-se ter havido
intuitos políticos nessas contri-
buições.

Com o fim de demonstrar
que houve aumento excessivo
dessas despesas, a Comissão de
Inquérito adotou o critério de
compará-las com- as realizadas
no ano de 1945.

O SR. ARMANDO FALCÃO
Já que V. Excia. se está re-

ferindo ao ano de 1945, pergun-
to, ex-Presidente quc foi do
Banco do Brasil: tem, ou não,
fundamento a noticia segundo
a qual, até 1945, os elementos
da guarda pessoal do Sr. Getu-
lio Vargas eram pagos pelos
cofres daquele estabelecimento
bancário?

O SR. OVIDIO DE ABREU
Não tenho conhecimento dês-

íe fato, mesmo porque jamais
desviei minha atenção da ad-
ministração do Banco do Bra-
Bil para examinar os atos do
governo passado.

O SR. ARMANDO FALCÃO
V. Excia. nunca teve co-

nhecimento dessa versão?
O SR. OVIDIO DE ABREU

.— Jamais tive conhecimento
dessa versão.

O SR. ARMANDO FALCÃO
•— Obrigado a V. Excia..

O SR. OVIDIO DE ABREU
Ora, essa época, já remota,

não me parece a mais indicada
para termo de comparação, pois,
de 1945 a 1950, as condições de
vida em nosso país sofreram
alterações profundas, como é
notório.

Mais razoável e lógico seria
confrontar os gastos de 1950
com os do exercicio vizinho,
vamos dizer, o ano seguinte, de
1951, no qual os níveis do custo
de vida foram mais ou menos
equivalentes.

Se adotarmos êsse critério,
que é o justo, ver-se-á quc,
em 1950, durante a minha pre-
sidência, o Banco do Brasil
concedeu donativos no montan-
te de CrS 12.900.000,00 (Relato-
j.'io pg. 62), ao passo que, em
1951; o meu ilustre sucessor, o
atual presidente do Banco do
Brasil, despendeu, para igual
fim. a quantia de CrS 
14.300.000,00 (Relatório desse
ano, pag. 152).

Este confronto evidencia que
a atual administração do Ban-
co do Brasil foi bem mais ge-
ncrosa do que a anterior, e,
por conseguinte, não houve de
minha parte o excesso de libe-
ralidade com que se procurou
impressionar a opinião pública.

Sr. presidente, posso afirmar
que. cm matéria do donativos,
segui a tradição encontrada no
Banco do Brasil, que é de gc-
nerosidade para com as socie-
dades de assistência social e
outras.

Não há um critério rígido na
sua distribuição, seja em rela-
ção às importâncias, seja quan-
to às zonas geográficas a se-
rem atendidas, ou a natureza
das instituições. O Banco aten-
de, de preferência, às institui-
ções de caridade, tendo em vis-
ta sempre a idoneidade dos so-
licitantes.

No começo de minha admi-
nistração quis eu reduzir os
valores dos auxílios, conforme
se verifica dos meus despachos
nos pedidos 

~ dos interessados.
Mas não foi possível, porque
logo começaram a surgir os
apelos das diversas entidades,
que já contavam como certa
com essa renda para custear as
ouas despesas.

Pode-se afirmar, srs. depu.
tados, que hoje já não é mais
lima faculdade do presidente
autorizar tais donativos; o que
era faculdade, transformou-se
em obrigação, eis que quase to-
dos têm caráter permanente,
eão anualmente renovados e os
seus valores crescem como os
preços de todas as utilidades
no Brasil.

Lamento, sr. presidente, que,
tendo presidido o Banco do
Brasil numa época tão tormen-
tosa e, nessa qualidade, interfe.
rido na solução de seus impor-
tantes negócios, que correspon-
dem aos grandes problemas de
nosso país, tenha de vir, agora,
tratar de assuntos secundários
tomo este de que me ocupo
neste momento.

Mas, continuemos, já que a
administração atual do Banco
do Brasil vê o argueiro nos
olhos alheios e não vê a tran-
ca nos seus.

MINAS ESQUECIDA
Contesto, formalmente, quetenha destinado 95% do total

dos donativos, no ano de 1950,
«o Estado de Minas Gerais.

O SR. OSVALDO ORICO —
Não admira, nobre deputado,
que, numa época de socializa-
çao da riqueza, incumba ao
Banco do Brasil, através de
suas administrações, encargos
que possam reverter em bene-
íicio da própria assistência so-
Ciai. Desejo assinalar à Cama-
ia a ao país que durante a ad-
ministração de v. excia. foram
concedidas à Campanha Nacio-
»al da Criança importâncias no
valor de quinhentos mil cruzei.
íos. E se v. excia. é responsa-
Vel por êsse desvio, eu dese-
Jaria estar no lugar de v. excia.,
Cara ser responsabilizado pe-

Srante 

a Nação pela grandeza
e tão relevante benefício.
Muito bem).

O SR. OVIDIO DE ABREU

r 
Muito agradeço o aparte de
6XCÍ3

O SR. TANCREDO NEVES
a,- A acusação feita a v. excia.,
Se que os donativos, durante a
Qua administração, a institui-
«ões de caridade visaram re-
Sorçar e- seu colégio' eleitoral,

Í5 

pode ter partido de quem
So conheça a estima de que
. excia. goza entre o povo mi-
eiro. mesmn óòràúct oinvic

de instituições de caridade, em
Minas, ninguém faz política,
pois — justiça se lhes renda —
estão absolutamente isentas de
qualquer espírito partidário.
Ademais, v. excia., para se ele-
ger em Minas, o fará cm qual-
quer oportunidade, cm qtiais-
quer circunstâncias, com o Ban.
co. do Brasil, sem o Banco do
Brasil e até contra o Banco do
Brasil.

O SR. OVIDIO DE ABREU
Muito agradecido pelos ge-

nerosos apartes.
O SR. CARLOS ROBERTO

Permita-me prestar um es-
clarecimento, porque encami-
nhei várias vezes ao Banco do
Brasil associações beneficentes
do meu Estado, onde v. excia,
não tinha qualquer interesse
eleitoral; e nenhuma delas, com
causa justificada, deixou de ser
atendida pela administração de
v, gxcíh

O SR.' OVIDIO DE ABREUGrato pelo aparte de v. exa..
esclarecedor da matéria de quevenho tratando.

O SR. BENEDITO MERGU-
LHÃO — A posição de V. Excia.
e muito simpática. Enquanto no
inquérito, altas personalidades
aparecem como se tendo lo-
cupletado com recurso do Ban-
co do Brasil, V. Excia. surge
respondendo, apenas, pelo pe-cado de haver feito bem a ins-
tituições pias deste país c, as-
sim mesmo, rigorosamente ads-
trito às normas ditadas peloBanco em relação a concessões
desse auxílios.

O SR. OVIDIO DE ABREUMuito grato.
Tenho aqui uma relação dos

donativos concedidos, extraída
de meu protocolo particular de
atos da Presidência, na qual se
patenteia que mais de mil ins-
tituições, em todo o País, se be-
neficiaram com os donativos.
Metade delas tem sede no Dis-
trito Federal: a outra metade,
nos demais Estados da Federa-
ção.

Quanto a Minas, teve cerca
de 20% do total, o que não é
de estranhar, pois convém re-
cordar que em Minas Gerais
está a 5.a parte da população
do país, com direito, em igual-
dade de condições, aos mesmos
benefícios concedidos aos de-
mais brasileiros.

O que fiz, foi antes, reparar
uma injustiça ao meu Estado.
Minas sempre esteve esquecida
dessas benemerências do Ban-
co do Brasil. Os meus coesta-
duanos são algo céticos, pouco
ou nunca pedem, como é fácil
de comprovar, mediante um le-
vantamento geral dos donativos
concedidos, em todos os tem-
pos, pelo Banco.

Por ser mineiro não podianegar às instituições do meu
Estado o que concedia às de
todo o País. E creid* não ser
de causar espécie essa minha
atitude, porquanto a mesma
ocorreu, no passado, a Presi-
dentes do Banco-, filhos de ou-
tros Estados, que a estes con-
temülaram mais largamente.

FINALIDADE ELEITORAL
Insinuou-se que esses donati-

vos tinham finalidade eleitoral.
A Comissão de Inquérito aco-
lheu, sem exame, informações
maliciosas que, alega, lhe fo-
ram levadas nesse sentido.

Numa relação de mais de mil
donativos para todo o País, no
ano de 1950, foram buscar só
os que se fizeram em Minas,
com o fito de me deixar mal, in-
criminando principalmente os
destinados ao esporte.

Tenho aqui um recorte da"Tribuna de Minas", de 7-8-52,
em que um político de partido
adverso, deputado à Assembléia
Legislativa Estadual, declaran-
do haver obtido essas informa-
ções nas cópias fotostáticas do
deputado meu prezado amigo
José Bonifácio; chega à malícia
de, entre sessenta donativos fei-
tos a instituições locais, divul-
gar alguns, omitindo outros.
Foi pena. pois enjre os por êle
não publicados, i»n deve exis-'
tir sem fim eleitoral, de CrS
50.000,00, a favor da Santa Ca-
sa de Misericórdia de Barbace-
na, concedido por solicitação de
uma personalidade altamente
idônea e de ligações políticas
estranhas ao PSD. Este caso
é um índice de que não. tive
preocupações de ordem parti-
daria na direção do Banco do
Brasil.

Pois bem, Sr. Presidente, os
donativos que foram objeto de
reparo naquela noticia da "Tri-
buna de Minas" distribuiram-se
apenas em 27 Municípios. Ora:
fui votado em 346 municípios
de Minas ou seja a quase to-
talidade das comunas mineiras.
Tive a honra, de certo imere-
cida, de receber a solidarieda-
de e o apoio de 43.115 coesta-
duanos, representados em igual
número de sufrágios, ou seja a
mais alta votação obtida em
meu Estado, seja em relação ao
PSD, seja em relação a outro
qualquer partido.

Creio não se possa concluir
que essa sólida votação e tão
esparsa, fosse alcançada por
meio de favores, benesses e mer-
cês. Que dizer os insinuadores
em relação aos 319 municípios
que, apesar de não receberem
donativos, me deram seus vo-
tos?

Alguns anos de ininterrupta
atividade na administração do
Estado, e outros de atividade
pública em postos de responsa-
bilidade na administração fe-
deral hão de explicar êsse fato
de ter podido um obscuro po-
litico de Minas ser assim dis-
tinguido com a confjança e o
apreço dos seus coestaduanos.

Ai dos que exercem cargos
de governo, Sr. Presidente, se
o povo permanecesse indiferen-
te aos seus esforços e ao seu
empenho de servir à coletivi-
dade. Aos detratores, àqueles
a quem a minha votação causa
incômodo, poder-se-ia recitar
uma paródia a Camões feita
por pena satírica:

O favor do povo não se ob-
tém na fantasia,

sonhando, intrigando ou
descurando,"senão vendo, tratando e
pelejando".

A EDUCAÇÃO FÍSICA EM MINAS
Posso afirmar, sr. presidente,

que esses auxílios tao decantados
pela Comissão de Inquérito, não
tiveram maior influência na edu-
cação física em minha terra.

Muito antes de ser eu presidente
do Banco do Brasil, já os minei-
ros haviam, com a prata da casa,
realizado grande obra nesse sen-
tido. Coube ao meu eminente co-
lega, deputado Benedito Valadares,
êsse meritório empreendimento,
quando governador do Estado. Seem alguma coisa contribui para'«Io. não. lei como pryicteijU do

Banco do Brasil, e sim. como mo-
desto auxiliar do Governo desse
ilustro homem publico, quando se
me ensejou oportunidade de pro-
curar recursos para desenvolvi-
mento cio seu vasto plano, na qua-
lidade de secretário das Finanças.
Então, sugeri que o Estado en-
campasse a "Loteria de Minas",
que passou a destinar a maior
parte de sua renda à educação
íisica.

Vem daí a construção das belas
piscinas, praças de esporte — te-
nis, futebol e tôdn a sorte de
esporte cm Inúmeras cidades do
interior do Estado, que tanto têm
contribuído para o aprimoramen-
to físico e moral da mocidade de
minha terra.

O SR. DIOCLECIO DUARTE —
E' pena que todos os homens pu-
blicos não sejam dotados do mes-
mo espírito de v. excia., pois, nês-
se caso, o Brasil estaria mais feliz
c sua juventude mais forte.

O SR. OVIDIO DE ABREU —
Muito obrigado. »

Os recursos dispendidos com êsse
plano de educação íisica, em anos
sucessivos, montam a milhões e
milhões de cruzeiros. O resultado
c que, apesar de viverem num Es-
tado mediterrâneo, os mineiros
passaram a conquistar vitórias nos
campeonatos de natação, até na
capitão da Republica.

Vê a Câmara quc não tem ra-
zSo a Comissão de Inquérito quan-
do supõe que eu teria me preva-
lecido afoitamente de uma situa-
ção de eventual poder, para dar
aquelas pequenas contribuições a
algumas entidades esportivas do
meu Estado, o que fiz também em
relação 'aos outros Estados da Fe-
deração. Não. Ao assumir a Pre-
sidência do Banco do Brasil, eu
já trazia de Minas Gerais uma con-
vicçâo entusiasta das vantagens do
esporte e da educação física, para
aprimoramento da raça.

A Comissão de Inquérito refe-
re-se aos clubes de futebol em
tom pejorativo, com certa ironia,
esquecendo-se de que se trata de
esporte quc exerce Influência de
variada ordem na vida da socie-
dade c do País, concorrendo mes-
mo para sua própria propaganda
na órbita internacional.

De sua importância teve idéia
precisa o grande prefeito do Dis-
trito Federal, general Ângelo Men-
des do Morais, construindo o mo-
numental Estádio Municipal, or-
gulho de sua administração, c a
Prefeitura de São Paulo, há mais
tempo, fazendo erigir o grandioso
Estádio do Pacaembu.

Em Lisboa, vê-se o belo e ma-
Jestoso Estádio Municipal, que é
um primor de arte c de técnica.

Em Roma, em toda parte, o
Poder Publico se esforça no mes-
mo sentido.

E' oportuno registrar também
que aqui, recentemente, a Câmara
do Distrito Federal votou um au-
ícilio de um milhão de cruzeiros
para a realização da Copa Rio
(profissionais).

O SR. BENEDITO MERGULHAO
Como se verifica, v. excia. não

tem por que se arrepender de
haver feito o bem. Aliás, o sr.
presidente da Republica, frequen-
temente, ensina que só a bondade
e o amor constróem neste mundo
paro a eternidade. A verdadeira
felicidade, portanto, consiste em
dar e v. excia.. que deu, pode
considerar-se feliz.

O SR. OVIDIO DE ABREU —
Partilho da teoria de v. excia.

Sr. presidente, pretendo falar no
pequeno expediente, às 17 horas,
quando terminarei minha cxposl-
ção. Se não o fizer hoje. solicito
a v. excia. mo considere Inscrito
para o grande expediente de ama-
nhS. (Muito bem: muito bem.
Palmas).

Ainda na mesma sessão, o sr.
Ovidio de Abreu voltou à tri-
buna para prosseguir em suas con-
siderações. Disse, então, o repre-
sentante mineiro:

O SR. OVIDIO DE ABREU —
Sr. Presidente. Srs. Deputados, vou
prosseguir nas considerações que
vinha fazendo a propósito da acusa-
ção quc me íoi feita de haver uti-
lir.ado donativos do Banco do Bra-
sil em finalidades eleitorais.

A União concede grandes auxi-
lios a entidades assistenciais e cul-
turais. As verbas propostas pelos
Deputados c Senadores e consigna-
das no orçamenta vigente são vul-
tosas, conforme se vê adiante:

Ministério da Educação, aux. e
sub. — 289 milhões; Ministério da
Agricultura, auxílios — 2 milhões;
Ministério da Justiça, auxílios —
47 milhões; Ministério da Viação,
auxílios — 2 milhões; Total — 340
milhões.

Nos estudos da elaboração orça-
montaria nunca, se viu levantar-se
suspeita de que tais auxílios tenham
finalidade eleitoral, eis que os par-
lamentares são animados, nas suas
propostas, dos mais humanitários
e patrióticos sentimentos.

Tenho cm mãos o folheto publl-
cado pela Comissão de Finanças
da Câmara contendo discriminada-
mente todos os auxílios pedidos pe-
los Srs. Deputados.

Para o exercício de 1953, a des-
pesa de auxílios da União será mui-
to maior — cerca de 500 milhões
de cruzeiros, conforme o Orçamen-
to cm elaboração.

DISTORÇÃO DA VERDADE
Sr. Presidente, houve, por ma-

lícia da Comissão de Inquérito, uma
distorção da verdade fazendo de-
rivar a curiosidade pública, para
os donativos concedidos a socie-
dades esportivas de meu Estado,
pois estas absorveram quantia mui-
to pequena em relação aos demais.

As contribuições que de longa da-
ta o Banco do Brasil vem conce-
dendo, se destinam a toda a sorte
de entidades, principalmente à de
assistência social, como Casas de
Caridade] Orfanatos, Conferências
de São Vicente e outras semelhan-
tes.

A relação que tenho em mãos e
os arquivos do Banco do Brasil
comprovam esla minha afirmativa.

Vejamos, por exemplo, alguns dos
donativos concedidos no Distrito Fe-
deral, onde se absorveu metade da
verba total, o quc é explicável por
ser aqui a Capital da República e
a sede tio Banco;

, Caixa de Assistência dos
Funcionários do Banco do Brasil

CrS 900.000,00.
Não se faz necessária qualquer

explicação, que está contida no pró-
prio título da sociedade.

 Associação Atlética Banco do
Brasil — CrS 500.000,00.

E' uma sociedade recreativa, es-
portiva e literária, situada ali na
Avenida Atlântica, no posto 6, no
edifício do antigo Casino Atlântico.
A Comissão de Inquérito, consti-
tuida de funcionários, ignora que o
Banco subvenciona em caráter per-
manente essa sociedade c me acusa
de ter dado minguados auxílios para
sociedades Idênticas cm Minas.

A Associação Atlética Banco do
Brasil merece todo apoio dâsse Ins-
tituto pelos reais serviços que lhe
presta como centro agre mia dor dos
funcionários, incentivador das rela-
ções sociais entre os mesmos, bem
como do espírito de camaradagem,

í tão necessário aos que trabalham*
 Satélite Spoite Clube — CrS

60,000.00.
Trata-se de um clube de futebol

subvencionado pelo Banco do Brasil,
para seus funcionários. A Comissão'
de Inquérito, composta de funcio-
nários, ignora isso?

 Fundação Getúlio Vargas —
Crj 600.000,00.

E' uma subvenção em caráter per-
manente concedida pela Diretoria
cio Banco a essa notável Institui-
ÇãO .

 Abrigo Cristo Redentor —
CiS 140.000.00.

Esta' Instituição tem recebido lar-
gos favores do Banco do Brasil, de
toda ordem, aliás, muito merecida-
mente .pois ninguém ignora o papel
que desempenha cm beneficio da-
sociedade.

 União Operária de Jesus —
CrS 50.000.00.

Todo o mundo conhece esta en-
iidade e o valor de sua obra no
Rio ric Janeiro.
.rr~!r. * í?JÍ a n li a Financeira piõ

Campanha Nacional d« Criança —
CrS 500.000,00.

E' um movimento do governo •
do povo em benefício da criança.
O Banco do Brasil sempre deu seu
apoio a essa campanha.

—— Hospital da Gamboa — CrS
80.000,00.

 Igreja Fundação' da Casa Po-
pular — CrS 100.000,00.

 Igreja Santa Margarida —
CrS 100.000.00.

Visitei esta igreja, a convite de
uma comissão de senhoras de nossa
sociedade, e lá encontrei um nota-
vel trabalho de assistência social,
com pequeno hospital, gabinete den-
tário, farmácia, sopa para os-pobros,
sob a direção infatigávcl do viga-
rio.

 Igreja N.S. de Guadalupe —
CrS 100.000,00.

 Associação Cristã de Moços
— CrS 500.000.00.

Este donativo foi anunciado pelo
Ministro da Educação em uma so-
lenidade presidida pelo Sr. Presi-
dente da República. Trata-se de
uma sociedade de recurso, mas que
devido aos assinalados serviços quo
presta A educação física c outros,
se tornou merecedora do apoio do
Governo.

Como se vê, apenas uma dúzia de
donativos concedidos no Distrito Fe-
deral absorveu a quantia de CrS
3.030.000,00.

Note-se que montam a mais de
1.000 os auxílios concedidos cm to-
do o Brasil.

A ORIENTAÇÃO ATUAL
Ainda agora segue o Banco a

mesma orientação favorável aos cs-
portes, e entidades outras, pois aue
a atual administração concedeu do-
nativos a clubes do Rio e dos Es-
tados, sendo notório aue. Somente
a um clube de futebol do Rio Gran-
de do Sul. destinou um donativo
de Cr$ 200.000.00 — apesar de não
haver nenhum indício de que o
atual Presidente do Banco do Bra-
sil pretende ser candidato a depu-
tado federal por aquele Estado.

Recentemente Dagou o Banco cêr-
ca de CrS 500.000.00 em moeda na-
cional, çpmo é do conhecimento
público, para uma barata de cor-
rida do Sr. Francisco Landi, aue
tanto tem brilhado nas competições
automobilísticas, elevando o nome
do Brasil no exterior.

Como prova de que o Presidente
do Banco do Brasil é levado a aten-
der a apelos da sua terra, posso
citar dois fatos do conhecimento pú-
blico:

O atual Presidente do Banco con-
cedeu, consoante anunciaram os pró*
prios beneficiários, um donativo do
CrS 300.000.00 para a Missão Ma-
ronita Libanesa.

Igualmente, concedeu a atual a'd-
ministração do Banco do Brasil um
donativo de Cr$ 500.000.00 para a
Maternidade de São Paulo. Nada
mais justo.

Esses são, entre outros fatos co-
nhecidos, testemunhos de que, no
passado, como no presente, em épo-
nas eleitorais ou nfio, tem o Banco
rtq Brasil dado ao esporte e a ou-
trás instituições o apoio que bem
merecem, secundando, aliás, a ação
do<; poderes públicos.

Não me arrependerei do que fiz,
que quase nada representou em be-
nefício. mas serviu para levar aos
mineiros a impressão de nue. pelo
menos durante o ano de 1950 houvo
um Presidente do Banco do Brasil
que procurou destinar n Minas Gc-
rais a parcela que realmente lhe
deveria caber, nos benefícios dessa
natureza.

A orientação adotada pelo Banco
do Brasil despendendo grandes so-
mas com donativos, resulta da pró-
prla importância do Estabelecimen-
to oficial de crédito c da sua po-
sição impar em face de todas as
classes sociais.

Tais Ânus estão de acordo com
as possibilidades do Instituto, cujas
reservas' o capital são superiores a
CrS 3.000.000.000.00.

Quem estudar atentamente o ba-
lanço do Banco do Brasil, ponde-
rando sobre seus depósitos e em-
préstimos, sobre as contas que re-
sultam de contratos com o Govér-
no Federal e bem evidenciam a
soma considerável de encargos, mas
também de privilégios que lhe são
outorgados — chegará a uma con-
clusâo deveras impressionante: tu-
do no Banco do Brasil é grandioso,
monos o seu capital, que já perdeu
a significação em face do movi-
mento geral de suas operações.

Quem administra o Banco do Bra-
sil adquire uma visão mais ampla
dos problemas e se habitua a ver
nele um indico das imensas pos-
slbilidadcs do Brasil.

Aliás, mesmo as empresas e ins-
tituições privadas já praticam elo-
giávels gestos do filantropia e so-
lidariedade, tão avançada está a
compreensão das questões sociais
em nossa época.

Em meu Estado, por exemplo, ti-
vemos um filântropo do quilate do
Ccl. Benjamin Guimarães, que em-
pregou extraordinários recursos par-
liculares em obras de assistência
social. E há outros muitos que se-
guem o mesmo caminho.

O próprio atual Presidente do
Banco do Brasil se incorpora ao
grupo daqueles homens de fortuna
sempre sensíveis aos apelos de sua
terra ou de outras coletividades.

Ainda agora, em minha recente
viagem ao Oriente Médio, estive no
Libano e tive conhecimento de um
gesto que muito o dignifica.

Estando cm Beirute, fui apresen-
lado a um seu emissário, oortador
de um belo donativo ã Universi-
dade do Libano. Se não me falha
a memória, êsse auxilio estaria na
casa dos dez milhões de cruzeiros,
moeda nacional.

Homem de tal visão, o atual Pre-
sidente do Banco do Brasil, co-
nhecedor dos negócios desse Ban-
co cm sua Intimidade, não poderia
encaminhar ao Presidente da Repú-
bllca aquele inquérito, sem antes
proceder a uma rigorosa critica das
acusações com que se procurou fe-
rir a reputação alheia.

DESPESAS DE PUBLICIDADE
Uma das acusações que se fêz k

minha administração, segundo foi
publicado, é de ter autorizado des-
pesa excessiva com publicidade, e
haver aproveitado essa publicidade
em meu benefício pessoal* e políti-
co.

Conforme se divulgou, consta do
Relatório da Comissão de Inquéri-
to que esta despesa, em 1950, pe-
ríodo de minha Presidência montou
a CrS 12.900.000.00.

Em relação à sua natureza, devo
afirmar que somente putorizei a
divulgação de assuntos de inlerês-
se do Banco do Brasil, como Re-
latório, balanços, balancetes e ma-
teria concernente às suas diversas
Carteiras.

Jamais autorizei publicidade flue
objetivasse interesse meu. peffoal
ou político, ou do partido a que
pertenço — P.S.D..

Invoco o testemunho da Imprensa,
que sabe serem verdadeiras as mi-
nhas afirmações.

De todas as despesas por mim au-
tomadas existem, nos arquivos do
Banco, recibos passados pelos jor-
nnis. de.vendo conter também a In-
dicação da natureza das publicações.

Com o intuito de rsesaltar excesso
desmesurado de gastos, á Comissão
tle Inquérito fêz a comparação des-
sãs despesas realizadas em minha
gestão, com as do ano de 1945.

Sc o critério escolhido foi o da
comparação, mais lícito seria que a
fizessem em relação ás despesas de
1951, época mais próxima do meu
período administrativo.

No ano de 1951, o meu ilustre su-
cessor deve ter despendido com pu-
blicidade cerca «ic CrS 10.000.000.0t>,
quase 4.000.000 mais do quc auto-
rizel em 1950.

E, no corrente ano de 1952, somen-
tc no primeiro semestre, de janeiro
a junho, tudo indica que tenha des-
pendido mais do que despendeu mU
nha Administraçi» durante todo o
ano de 1950.

E qual a natureza das publicações
que absorveram tão vultosas quan-
tias? Terão objetivado apenas os as-
suntos de interesse do Banco do
Brasil?

Sc a atual Administração do Ban-
co tem sido levada a agir desse modo,
como compreender-se a acusação do
Inquérito a atos da mesma uaturc.
z£ « praUcaçloi pçi.-< Diiecào passada?

E' que o Inquérito foi feito com
malícia. Isso ressalta aos olhos doa
observadores imparciais, como Mau-
ricio Joppert. Este ilustre colega,
em artigo publicado ho "Jornal do
Brasil", de 24 de agosto, diz: "O
Inquérito, sindicância, devassa ou
coisa a quc outro nome queiram dar,
realizado no Banco do Brasil, presta-
se admirávelmente a curiosidade da
malícia humana, porque foi prati-
cado com um requinte de maldade
que, tenho a certeza, não estava ho
intuito das autoridades que manda-
ram fazê-lo".

E mais adiante, acresenta: "Os sin-
dlcantes tinham recalques de fra-
cassos eleitorais, ou um tempera-
mento policial exagerado".

As despesas de publicidade do
Banco do Brasil ião onerosas, mas
decorrem de circunstâncias inelu.
táveis, que as legitimam.

Os esforços da imprensa • o» ser-
viços não remunerados que ela pres-
ta ao pafs, á administração pública
e á coletividade em geral, são
imensos.

Prova eloqüente disso * o afano-
so trabalho de que somos testemu-
nhas oculares,. da imprensa nesta
Casa, sem o qual perderia relevo o
esforço dos Deputados, a atividade da
Câmara não teria eco, a tribuna do
parlamento não encontraria «5507
nància na opinião pública,-tudo isso
sem a minima remuneração.

Não seria justo, portanto, que um
estabelecimento dt poderio do nosso
Banco oficial fizesse discriminação
ou tivesse preferência entre os jor-
nais na oportunidade de autorizar
a publicação de matéria concernante
aos seus negócios.

Por outro lado, o Banco do Brasil
é também uma empresa comercial,
quc necessita da propaganda como
instrumento divulgador das vantà-
gens que ofereee no campo banca-
rio, o quc, consequentemente, inte-
ressa também ao conhecimento do
todas as classes.

Em época remotas, fazia-se a pu-
blicação do Relatório, balanços e
contas apenas no "Diário Oficial" e
num órgão de grande clrculaçãOi
como prescreve a lei das sociedades
anônimas.

A dificuldade da escolha do órgão
de grande circulação quc devesse
merecer aquele privilégio foi deter-
minando a contessão, a outros pe-riódlcos, da publicidade daqueles do-
cumentos, e essa concessão acabou
por generalizar-se aos demais jor.nais. „

Com o tempo, estendeu-se a pu-blicação também aos jornais das Ca
citais dos Estados e, hoje, pode-sidizer que os grandes jornais dos cen-
tros importantes do pais já se habi-
tuaram a receber a autorização paraa publicidade aludida.

Esta a situação que encontrei
quando assumi a Presidência do Ban.
co do Brasil.

Segui a tradição e autorizei as pu-blicações pela forma acima referida,
sem preferências de ordem políti-ca, atendendo por igual a todos os
jornais, fossem amigos ou adversa-
rios do governo, e de acôrrdo com
as tabelas da preços por eles adotadas.

Aqui tenho a lista dos que obtl.ver.-nn publicidade de minha Admi-nistração, em 1950.
Contém 187 jornais, de todo o Bra.sil, com os nomes, importâncias re-eçbldas, bem tomo a natureza da

publicidade.
Um ligeiro exame desta relaçãoevidencia quc:74ví se referem à impressão do Re-latorio, relativo ao exercicio de 1949,cm português e inglês, bem como àsua divulgação pela imprensa detodo o país.
12rr> à nuplitação de matéria de in-teresse das Carteiras no Rio de Ja-neiro, e;

~H',í à publicação paga pelas 230AEéncias, espalhadas em todo o ter-ntorio nacional, de matéria de in-terêsse das diversas Carteiras doBanco.
Estes dados podem não ser arit-méticamente perfeitos, mas dão umaidéia quanto possível aproximada darealidade.
Tendo dado a devida explicação

nos fatos, procurando esclarecertodos os seus nsoectos, penso ha.ver cumprido meu dever para comesla nobre Assembléia, que poderáformar o seu juizo a respeito dasacusações nue me foram feitas.O SR. PRESIDENTE — AtençãoLembro ao nob>-e orador quo estáfindo o tempo de que dispunha, nasessão de hoje.
O SR. OVIDIO DE ABREU — SrPresidente, peco a V. Excia. que meconserve inscrito para prosseguir na

próxima sessão. (Muito bem; mui-to bem).
Imoossibilitado de "concluir suaoração nn sessão anterior, o depu-tado Ovidio d- Abreu ocuoou no-vãmente a tribuna na sessão deontem.
Nesta oportunidade, declarou o ex-

presidente do Banco do Brasil-
O SR. OVIDIO DE ABREU —

Sr. presidente, srs. deputados,
prosseeuindo nas considerações quevinha fazendo sobre o inquérito doBanco dó Brasil, informo aCâmara que a Comissão de In
querilo procedeu a uma verdadcl-ra devassa nos negócios realiza-
dos pela Administração passada.Transcrevo, ''o jornal "O Dia",
de 3-8-52. as seguintes informa
ções do Relatório da Comissão-"EMPRÉSTIMOS DAS AGEN-
CIAS — Não foi possível i Comls-
são realizar, de modo direto, o
exame dos empréstimos e demais
operações das Agencias. Indireta
mente, porém, deu-se-lhe exe-
cução, por meio dos elementos
existentes na Direção Geral, onde
se registram todos os negócios das
Filiais. Logo de Inicio, a Co-
missão adotou medida que produziu excelente resultado, qual a
de expedir telegrama circular a
todas as Agencias, solicitando re-
messa urgente de relação dos seus
empréstimos, sob indicação es-
pecial dos porventura Irregulares
e dos concedidos por,ordem su-
perior, sem prévio estudo ou
em inobservancias às Instruções vi-
gentes.

Vieram as respostas, acompa
nhadas de copias dos boletins de
operações e vários informes, e do
estudo desses papeis se constatou
a inexistência ''e empréstimos ir-
regulares. Havia, apenas, os de
curso anormal, em varias Agen-
cias, isto é, os que, deferi-
dos de acordo com as normas re-

«ulamentares, sofreram altera-
ções não toleradas, antes ou depois
de vencidos. Entre eles se desta-
cam, volumosos, os realizados
com os pecuaristas, hoje subme-
tidos ao sistema legal de moraío-
ria e reajustamento (leis números
209. de 2-2-1948 e 1,002, de 24-
12-1949).

No Banco. operação de curso"anormal" não significa operação"irregular" e. assim, não houve
o oue apurar".

Vê-se, pelas palavras dos pro-
prios acusadores, que nada de
irregular foi encontrado em todas
as Agencias do Banco do Bra-
sil.

Em seguida a Comissão de
Inquérito passa a relatar o oue
encontrou nas Agencias de Teofilo
Otonl e Belo Horizonte.

São suas palavras:— "AGENCIA DE TEOFILO
OTONI — MINAS — Houve de-
nuncia de que nessa filial se efe-
tuara uma operação irregular,
autorizada pelo sr. Ovidio de
Abreu, em 14-9-1950. Trata-se do
desconto de um saque de CrS ..
500.noo.oo pelo Automóvel Clube
de Teofilo Otonl. Mas também
nesse caso não se pode Imputar A
Filial qualquer ÍRlta, pôls que
apenas executou a operação na
forma ordenada, por conta da
Agencia Central, em cuias ope-
rações está relacionada (Vi<*e n.
288 desne Relatoriol."

O numero 288 do Relatório diz o
seguinte:"288 — AUTOMÓVEL CLUBE
DE TEOFILO OTONI — Minas
— Em 11-10-1950. a Filial de Teo-
filo Otoni. Estado de Minas, des-
cnntou o SD N. 215 de CrS ..
ÕUO 000,00. cia entidade cm ept-
s(,aiç( tendo *.vaUsU?) AniuiiJ-j

Correia Marques, José Bernardo
de Almeida, Pedro Martins
Abrantes e Luiz de Almeida Cruz,
todos aem crerHto cadastral.

Essa operação foi autorizada,
pelo ex-presidente Ovidio de Abreu,
em despacho de 14-9-1950, nestes
termos: "Autorizar a Agencia de
Teofilo Otonl a fazer esta ope-
raç5o por comta da Agencia Cén-
trai. Avisa» por via aérea".

Vencido o titulo a 28-3-1951. não
foi pago. Dezesseis dias após, en-
tretanto, deu-se sua reforma, me-
diante uma amortização de Cr$
100.000,00, sob desconto de outro
SD., de n, 390, de Cri •
400.000,00, vencido a 30-7-19S1,
¦ também reformado pelo SO S43Í
ò> Cr$ 300.000,00, venci vel a ..
22-11-1951. Houve, assim, até o
presente, uma amortização de

•Cr? 200.000,00. A operação foi
deferida sem apoio nas normas
vigentes'. Está, porém, em marcha
de liquidação tolerável".

Srs. deputados, trata-se de uma
operação garantldisslma, apoiada
em firmas que podem responder
por multo mais do que essa quan-
tia. tant oassim, que já íoi liqul-
dada integralmente.

A operação era regular. Embora
fora da alçada do gerente da Agen-
cia de Teofilo Otonl. podia «er au-' torizada pelo presidente do Banco
por conta da Agencia Central do
Rio, a fim de hão sobrecarre-
gar o limite de operações da-
quela Agencia.

Vejamos, agora. srs. deputados,
o que diz' a Comissão de In-
querito sobre os negócios da Agen-
cia de Belo Horizonte:

Transcrevo suas palavras:"AGEKCIA DE BELO HORI-
ZONTE — Diante das noticias cor-
rentes de que na Filial em epi-
frafe teriam sido feitas operações
irregulares, por ordem do sr.
Ovidio <*e Abreu, deteve-se esta
Comissão no estudo de todos os
seus empréstimos.

.Aliás, amplas e devidamente
explicativas foram as relações
fornecidas pela Agencia, em face
das quais se verifica a improce-
dencia das citadas noticias. Ne-
nhuma só operação irregular foi
encontrada na Filial, se deferida
pelo seu Gerente ou pela Supe-
rior Administração do Banco,
Apenas se constatou a existência
do desconto de um titulo de CrS
500.000,00, fescrlto no n. 131 des-
te Relatório, concedido à Cons-
trutora Moreira NFena Ltda. O dl-
to desconto, porém não consti-
tul operação da Filial, que so-
mente o executou por conta da
Agencia Central, de acordo com
a'autorização do sr. Ovidio de
Abreu. Esta a razão por que
o referido desconto figura entre
as operações da Agencia Central,
estudadas nas folhas precedentes".

Nfio sei o aue diz o numero
131 do Relatório, qúe não vi pu-
blicano, pelo jornal citado, mas
posso informar, à Câmara aue es-
te empréstimo já foi liquidado. E
mais: que o negocio era garanti-
do por firmas idôneas e repre-
sentava transação bancaria co-
mum. .

Embora fora da alçada do ge-
rente da Agencia ds Belo Horl-
zonte. podia ser autorizado pelo
presidente do Banco por conta da
Agencia Central do Rio. a fim
de não pesar no limite disponível
para operações daauela Agencia.

Srs. deputados. Vejam como eu
fiz política na Administração do
Banco do Brasil. F.' a própria Co-
missão de Inquérito que. ape-
sar da sua inescondivel mi vonta-
de para com a direção passada,
confessa oue nenhuma operação
irregular foi encontrada na Agên-
cia de Belo Horizonte.

E considere-se, sr. presidente,
que essa Agencia fica na Capital
do meu Estado, no centro da
nosssa política mineira, onde eu,
prevalecendo-me do grande poder
nue detinha nas mãos de presi-
dente do Banco do Brasil, podia
tê-lo usado em meu beneficio, con-
cedendo llberalldades.

Entretanto, felizmente, nada
so encontrou de Irregular, não
interferi nos negócios da Agencia,
não usei o cargo em beneficio
meu, pessoal ou politico.

A Agencia de Belo Horizonte,
nor ser a da Capital de meu Es-
tado, foi devassada pela forma
como é descrita pela própria Co-
missão de inquérito.

Agora, pergunto, srs. ''epu-
tados, e se fosse inspecionada
a agencia de São Paulo, por es-
tar na Capital do Eítado em que
n atual presidente do Banco do
Brasil tem as suas industrias, seu
Banco e seus negócios? Qual
seria a atitude da próxima Assem-
bléia Geral Ordinária de acionls-
tas do Banco do Brasil em rela-
ção is contas do atual presidente?

CRÍDITOS EM LIQUIDAÇÃO
Sr. Presidente,
Outro ca;»»*ilo do Relatório da

Comissão de Inquérito que não po-
de ficar sem a devida retificação,
é o em que trata de uma conta
do Balanço chamada "Créditos em
Liquidação".

Com o intuito de demonstrar que
foram feitos em 1S49 e 1950, mui-
tos negócios mal amparados, a Co-
missão alinhou dados referentes is
transferências realizadas para a con-
ta de "Créditos em Liquidação".

Segundo os elementos fornecidos
aos jornais, as transferências obe-
deceram à seguinte progressão: Em
1948 Cr$ 11.000.000.00: em 1947, Cr$
47.000.000,00; em 1948, Cr*
82.000.000,00; em 1940. Cr*
109.000.000 00 e em 1950 Cr*
151.000.000.00.

Esta verba pertence ao grupo re-
presentativo do "Atiro a longo pra-
zo" e as transferências para ela
feitas correspondem, apenas, a sa-
neaniento das verbas do "Ativo rea-
lizável a curto prazo», expediente
Este que se realiza cm obediência
a lei nas sociedades anônimas.

Isso' quer dizer que tal verba re-
presenta dívidas que apenas não
foram pagas em seus vencimentos,
mas que posteriormente são total
ou parcialmente liquidadas, . (pro-
missórias vencidas, concordatas, con-
tratos da Carteira Agrícola), em
geral todos os créditos sujeitos à
cobrança judicial.

No meu período administrativo,
procurei incentivar essas transfe-
rências, com o intuito de expurgar
o ativo realizável a curto prazo.
Trata-se de um expediente de con-
tabilidade, que não demonstra pre-
juízos, pois, vencida uma dívida, o
Banco procura, por meios suasórios
obter a cobrança e. somente depois
que resultam Infrutíferas essas pro-'
vidênciss, ê que a Contabilidade
promove as transferências em quês-
tão.

COMPRA DE TERRENO
Sr». Deputados, tenho aqui rt-

corte de um jornal, em que fas
críticas sobre a compra feita pelo
Banco do Brasil, durante minha ad-
ministração. de um terreno para a
construção da sede do Banco.

Não sei se esta acusação consta
das cópias fotostáticas do Inquéri-
to, mas não tenho dúvida em an-
tecipar meus esclarecimentos.

Há muitos anos, foram iniciadas
negociações entre o Banco do Bra-
sil e a Mitra Arquiepiscopal, para
a compra do terreno correspondente
ao quarteirão compreendido entre as
ruas Sele de Setembro, Assembléia,
Praça 15 de Novembro e rua do
Carmo.

Como • prédio da Sede do Banco
nio mais comporta ou seus serviços,
tornando-se necessário o aluguel de
outros edifícios na cidade para fun-
cionamento de dependências do Ban-
co, com prejuízo de toda a ordem
para sua administração, resolvi, de
acordo com a Diretoria, reiniciar as
conversações, no sentido de ultimar
« compra do terreno e iniciar a
construção do prédio.

Os entendimentos foram feitos com
S. Eminência o Cardeal do Rio de
Janeiro e o Prefeito do Distrito
Federal, General Ângelo Mendes de
Morais, tendo a escritura respecti-

sMo psf-ada pcia importância
toUl dt CrS 72.ooü.q(jo,03. içada Cs*

50.000.000,00 a parte da Mitra Ar-
quiepiscopal e Cri 22.000.000.00 a
parte da Prefeitura do Distrito Fe-
deral.

Mandei promover um concurso en-
tre os arquitetos nacionais, tendo
sido selecionado, o projeto para a
monumental sede do Banco do Bra-
sil. Aqui está êle. • ; .

.Não sei se a atual administração
está interessada em resolver este
urgente problema, de dotar a sede
do Banco de um edifício que cor-
responda às suas sempre crescentes
necessidades.

Não se compreende que o Banco
do Brasil, possa financiar, direta
ou indiretamente, inúmeros edift-
cios na Capital do Paia e não se dis-
ponha a construir um para a sua
própria sede.

Se o Banco persistir em não re-
solver este problema e quiser des-
fazer-se do terreno adquirido, po-
dera vendê-lo com grande lucro,
pois segundo dizem os entendidos
estará valendo hoje cerca de Cr}
100.000.000,00.

O terreno * «ste que fica aqui
em frente à Câmara dos Deputados,
no quarteirão aludido.

Os títulos de propriedade foram
devidamente examinados pelos ad-
vogados do Banco do Brasil e con-
siderados- em perfeita ordem.
NOMEAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS

Srs. Deputados, um dos reparos
feitos á minha Administração se
relaciona com as nomeações de fun-
cionários, que julgam foram exces-'
sivas.

Devo esclarecer que fiz nomea-
ções, a titulo precário, de elemen-
tos que só se tornarão funcionários
depois que prestarem concurso das
matérias exigidas pelo Banco, ten-
do em vista instantes pedidos de
quase todas as Agências e parece-
res do Departamento técnico, cor-
roborando aquêle3 pedidos.

Os meus atos nesse sentido, vi-
saram a apenas preencher as vagas
existentes na época, como poderá
ser verificado nos arquivos do Ban-
co.

Que não houve excesso de no-
meações de minha parte, prova-o
o fato de ter o meu sucessor, o atual
Presidente do Banco do Brasil, no-
meado mais de 2.000 serventuários.
E' verdade que foram abertas ai-
gumas Agências, mas estas não ab-
sorveram nem x décima parte dos
funcionários nomeados (escritura-
rios, médicos, advogados, engenhei-
i-os, sonografistas, contínuos, ser-
ventes) tudo conforme consta da
Revista A.A.B.B., que publica,
mensalmente, todo o movimento do
Banco sobre seu funcionalismo.

PROMOÇÕES .
Sr. Presidente,
Um dos reparos que tem sido

feito à minha Administração diz
respeito às promoções por mim rea-
lizadas.

E' atribuição privativa do Pre-
sidente do Banco do Brasil fazer
as promoções dos funcionários.

Para aliviar essa tarefa, os Pre-
sldentes têm nomeado comissões de
funcionários, incumbidas de indi-
car os que merecem aquele prêmio,

Isso não quer dizer que o pre-
sidente abra mão de sua prerro-
gativa e aceite passivamente o ve-
redictum daquela Comissão, que
é sujeita às influências da poli-
tica interna da Casa e ao centi-
mentalismo e preferências muito
próprios do nosso íeitio.

Eu não interferi no julgamento
dos membros da Comissão, não
procurei agir com a mão do gato
fazendo insinuações a favor de
preferidos. Promovi todos os íun-
cionários indicados pela Comissáo
de Promoções c outros que, de
ciência própria, sabia merecedores
desse prêmio, ou porque vinham
sendo preteridos há longos anos,
ou, sendo novos, se haviam im-
posto por méritos invulgares.

Para isso, propus e foi apro-
vada pela Diretoria a ampliação
dos quadros. NSo feri. de forma
alguma, interesses ou direitos de
ninguém.

O SR. OSVALDO ORICO — Os
atos de v. excia., na direção do
Banco do Brasil, honram não só
os seus sentimentos do Justiça,
como também os seus sentimentos
de leal camaradagem que sempre
uniu v. excia. aos seus colegas
daquele estabelecimento de crédi-
to. V. excia. de» uma prova rara
de compreensão, fazendo com que
fossem desobstruídos os lugares de
acesso. Se o nobre deputado Fio-
res da Cunha estivesse presente,
haveria de me permitir um tro-
cadilho, dos chamados "baratos".

O SR. NESTOR DUARTE — Es-
tou aaui por êle. (Riso)

O SR. OSVALDO ORICO — V.
excia. o substi.tul muito bem e
vai examinar a natureza desse tro-
cadilho, que não é meu e faz
um tipo, alterando um pouco o
particípio passado do verbo. Com
a liberalidade do nobre orador,
os funcionários do Banco do Bra-
sil foram então "promovldlos".
(Riso)

O SR. OVIDIO DE ABREU —
A revista "O Cruzeiro" registrou
êsse neologismo, por ter eu, auando
presidente do Banco do Brasil,
promovido todos os funcionários
no mesmo dia.

O SR. NESTOR DUARTE — Es-
pero aue v. excia. não fique "o.o-
movidio" com o aparte do sr. Os-
valdo Orico. (Riso)

O SR. OVIDIO DE ABREU —
Carteira de Redescontos e Caixa
de Mobilização Bancária.

Sr. presidente, um dos assuntos
aue mais têm sido debatidos nesta
Câmara é o oue diz respeito às
operações da Carteira de Redes-
conto e da Caixa de Mobilização
Bancária, supondo os srs. depu-
tados que o Inquérito do Banco
do Brasil denuncie'tremendas ir-
regularidade» praticadas por aquê-
les dois órgãos.

Como não foram'trazidos casos
concretos, limitar-me-ei a fazer
comentários gerais em torno doassunto.

Srs. deputados, gostaria de poderdebater desta tribuna a situação
dos Bancos porque teria opor-
tunidade, cm primeiro lugar, de
demonstrar a resistência dos es-tabeleeimentos de crédito do País,
que têm suportado até às deso-
nentacões governamentais ern ma-teria de política financeira e, de-
pois, revelar também, modéstia à
parle, os serviços que prestei na-
quela fase deveras grave da vidabancária brasileira.

Falar, hoje, sobre as dificulda-
des daquela época, seria o mesmo
que pretender comover um audi-
tório com a descrição dos horro-
res de uma guerra antiga. O tem-
po, o espaço e a Indiferença pelascoisas que não nos interessam dl-retamente, amortecem a sensibili-
dade humana.

Quando, em outubro de 1948, as-
sumi a direção da Carteira de Re-
descontos havia uma grave crise
bancária em inicio na capital fe-
deral.

O sr. ministro Gastão Vidigal, Acuja memória rendo um preito desaudade e admiração pelas suas
invulgares qualidades de homem
publico e de amigo dedicado, aca-
bava de deixar o Ministério daFazenda, passando o cargo a um
substituto interino. O ministro re-
cém-nomeado. e ainda não em-
possado, sr. Corrêa e Castro, jus-tamente alarmado com a situação
me convocava no dia em que to-
mei posse, juntamente com o meuantecessor, o integro e prezadoamigo sr. José Vieira Machado,
para uma conferência ainda no LarBrasileiro, a fim de se concer-
tarem medidas tendentes a evitaro craque bancário.

No meio de nossa tradicional econservadora rede bancária, sur-
giram muitos bancos novos, qQeobtiveram cartas patentes duran-te a guerra, e iniciaram suas ope-rações sem o conhecimento téc-nico necessário e com recursos
proyindos principalmente dos- de-
positos feitos pelos Institutos dePrevidência, que, naquela época,dispunham de grandes reservas cmdinheiro.

Naquele ambiente de descon-fianças e incertezas, funcionários
bancários de ideologias extrernlí-tas, aumentavam o pânico, com te-i-í—„„„ anônimos a ttepQ5itju>

tes c informações alarmantes •*.
bre os riscos que, diziam, estavaScorrendo os depósitos. "

Nessa situação, vultosos sao».,sofriam, de surpresa, os Bane,,
pelos Institutos de Previdíncl.
também alarmados, seguidos ».]„depositantes particulares," vSSJ
alarmados ainda. "

Mas. os Bancos haviam imobilizado grande parte de seus deôisitos no financiamento de com'trução de prédios de apartam",'.
tos no Rio de Janeiro, segulmí!,
aliás, a política dos próprios w'
titutos naquele tempo.

Coagidos os Bancos por todos oilados, qual o caminho que podl-.rseguir ? Apelar para a Carteii-,
de Redescontos, e o Governo estáva no dever de ampará-los, pois \expedição de cartas patentes acaireta responsabilidade para o Estado que se torna, assim, ceu fl»;dor perante a confiança publicanão podendo deixar que a economia popular fique entregue isua sorto na hora das dificulda"
des.

A Carteira de Redescontos começou, nessa difiail emergência jresolver os casos que foram sm
gindo, dentro de um Hegulamenir
que estabelecia limites rígidos 

'
capital e reservas — para dentro
deles operar.

Cedo, verificou-se oue a Carteira
de Redescontos, fsolcídamente erimpotente para debelar a crise"
pois o prazo de suas operaçoei
não podia* ir além de 120 dias «os Bancos estavam com seus ve-cursos imobilizados a longo rn-a-zo.

Foi chamada, então, a colabo-
rar na restauração do crédito ban-
cario, a Caixa de Mobilização Ban-
caria. Esta nfio faz parte do Ban-
co do Brasil; é um órgão do Go-
vêrno Federal que tem aquclt
Banco como seu agente financeiro
e é, por lei, administrado peltdiretor da Carteira de Rcdesco».
tos.

A Caixa de Mobilização Banca-
ria foi criada em 1932, por de-
creto do Governo da Republica
com a finalidade de intervir nos
momentos de crise, a fim de so-
correr os Bancos ameaçados po,ocorrências várias, como retração
de negócios, imobilizações em cm-
préstimos a longo prazo, quedas de
depósitos, desconfianças gencrali-
zadas por questão de ordem psico.
lógica e outros motivos.

Visava o Governo, con, essa pio-vidência, evitar desastres como o
ocorrido com a falência do Banco
Pelotense, que tantos prejuízo;causou à economia do Rio Gran.
de do Sul e de outros Estados ds
Federação.

A Caixa de Mobilização Banca-
ria entrou, assim, a atuar dentro
de suas precipuas finalidades legai*
e agiu com a máxima cautela 1
segurança.

Puderam os depositantes em tt-
ral ver suas economia resguaj.
dadas e os próprios Institutos,
quo haviam feito vultosos depó-
sitos nos Bancos sem qualquer ja-
rantia, puderam sacá-los sen, pre-
juizo algum. Por que ? Porque i
Caixa de Mobilização Bancária sn-
correu os Bancos no momento
oportuno, recebendo deles todas a!
garantias possíveis, créditos a cur-
to e longo prazo, bem como avaii
de seus Diretores.

Hoje, pode-se considerar coiuo
lidada a situação bancária nn;'.o
nal.

Todas as operações por min
feitas como Diretor da Carteln
foram aprovadas, conforme o cm
so, pelo Presidente do Banco di
Brasil, pelo Ministro da Fazends
pelo Conselho da Suporintendêncii
da Moeda e do Crédito e peli
Sr. Presidente da República.

Durante minha gestão, tanto i
Caixa de Mobilização Bancari»
como a Carteira, de Redescontos
náo distribuíram lucros, que fica-
ram suspensos para ocorrer i
eventuais prejuízos. NSo tenhi
de memória os algarismos, ma
sei que montam n algumas cente
nas de milhões de cruzeiros.

Srs. Deputados, estas explleaçõe
são dadas em respeito a esta no-
Assembléia e como esclareclmen
to à opinião pública, pois. quani
to a mim, a defesa de meus ate
está feita pela própria Hquidaçài
normal dos negócios autorizados.

O prazo máximo para as ope-
rações da Carteira de Redescou-
tos é de 4 meses e eu deixe
o cargo de sew diretor em Julho di
1949, portanto hà mais de 3 anoK.
Os negócios por mim feitos, rept
to, foram todos liquidados.

Quanto aos da Caixa de Mobl-
Uzaç&o Bancária, que sáo de praz<
mais longo, Já devem estar en
sua maior parte taTflbém liquida-
dos, pois aquele lapso de tempi
decorrido é suficiente para isso.

Mas, Sr. Presidente e Srs. Depu-
tados, n&o quero terminar esta ml-
nha exposição sem declarar, sol«-
nemente, a esta Câmara, que n&<
haverá Banco algum por min
socorrido na política de restaura-
ção bancária adotada pelo govêr-
no passado, que náo tenha obtl-
do empréstimos, e grandes em-
préstimos, da atual administração
o que faço questão de proclamar, >
fim de dissipar a lmpresBío <U
que, no meu tempo, houve libers-
lidades Inconfessáveis, como se tf ro
procfcrndo fazer crer a opinião pú-
bllca, no Intuito maldoso do com
ela nos comprometer.
LUCROS DO BANCO DO BRASI&

Não é este o momento par»
mostrar os méritos de minha Ad-
mlnistraçlo, mesmo porque nio
sou eu a pessoa mais indlcadi
para isso.

Apenas quero ressaltar que foi
um dos períodos mais. profícuos s
progressistas da vida daquele Es-
tabeleclmento. Um dos meios
mais idôneos para isso comprovar
é o exame dos lucros obtidos du-
rante a minha Administração em
confronto com os da atual, todos
eles constantes de documentos
oficiais publicados.

Vejamos: os lucros apurados nos
3 semestres abrangidos pela mi-
nha gestáo, 2.» de 1949. l.° e i,°
de 1950, montam a 132 mllhõts
de cruzeiros, ao passo que os lu-
cros obtidos durante a Admlnlstr-i-
ção do meu sucessor, 1.° e 2.° se-
mestres de 1951 e 1." de 1952, so-
mim a quantia de 10S milhões ds
cruzeiros.

OS PECADOS DO INQUÉRITO
Dizem que o Inquérito se com*

põe de mais de 600 alentadas vW~
nas, recheadas das mais graves ir-
regularldades que se possam ln«*
glnar.

Srs. Deputados. Esse Tolumj
não deve atemorizar multo, po'*
uma acusação que precisa de 600
páginas, pode ser um artificio pa-
ra condenar.

O Inquérito tomou êsse "™uo
porque os funcionários do Banco
do Brasil, quo nele atuaram, pro-
cederam a uma verdadeira lnspe-
ção, semelhante às que os Inspe-
tores daquele Banco fazem n"
Agências, e que têm por fim prin-
clpalmente verificar se os neRócios
realizados pelos gerentes obedecem
às normas regulamentares.

A Diretoria faz o Regulamento
para os Gerentes, mas ê soberana
na realização dos negócios 0"^
Julga convenientes aos interesses
do Banco, dentro dos limites es-
tat.utárlos.

Eis um dos motivos por que o
Inquérito tomou êsse aspecto d"
coisa monumental, dando a W*
pressão, de que as pretensas Uf-
regularldades se medem pelo nu-
mero de suas páginas.

Também o célebre processo Drey-
fus foi assumir proporções glg»1'-"
tescas. Eram aTquivos cheios os
documentos, que serviram de base
para a condenação daquele oficial
francês.

Todos sabem que depois de anos
de prisão e sofrimento, se fêz a re-
visão do processo. E o que se ve-
rifleou? Que os chamados do*
evw^tos que enchiam arquivo.»,

ÍC°ne.!ií,i Çj ?/ B&V$-tí
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NENHUMA PISTA NO
LATROCÍNIO; "PINTA

RAVA" DESAPARECIDO
0 latrocínio da Gávea, conti-

nua ainda envolto em mistério.
k siC vem se desdobrando, en-
íi-etanto, «té agora, de real, o
Sue existe, é o Inexplicável de-
aparecimento do ex-empregado da
íltmà Nelson Pereira da Silva,
ínals conhecido pelo vulgo de "Pin-

i. Brava" e "Surucucu' .
PROCURADO POR TODA A

PARTE
Coincidindo perfeitamente o ti-

;„, com o descrito pelo pade -
° 

Daniel Martins e pelo barbei-
íi Mario do mulato que acom-
ninhava a vitima quando retornou
|o 

"estabelecimento" a ,?apti'_
A de Pinta Brava e considerada
&t importância vital.

Ao mesmo tempo, procuram oi

policiais descobrirem, também,
o paradeiro do ladrão arromba-
r*or conhecido pelo vulgo de "Tico",
e que morava com "Pinta Bra-
va", num barracão da Praia do
Pinto.

PÁRA COMPLICAR
Como »é nio bastasse o latro-

cinlo da Gávea, para exigir o
máximo dos Investigadores da SIL
na noite de anteontem, conforme
divulgamos, o cobrador da flr-
ma, Casa Oliveira, Ermentlnó Nu-
nes, quando íe encontrava no edl-
flclo da rua Carlos Gols, HS, pa-
ra fazer uma cobrança, foi assai-
tado entre os 2» e 3» andares, ten-
do lhe sido retirado, dá, pasta que
conduzia a Importância dé 2.500
cruzeiros.

PEQUENOS FATOS POLICIAIS!
Um Cavalo Branco Passeava na Glória \

Lá pelas quatro horas da
manhã, apareceu em pleno'
Jardim da Gloria um ca-1
valo branco que, tranqüila c
serenamente, começou a
pastar « grama fresca do
jardim. IAos primeiros transeuntes
què por ali passavam. cait-J
.tou surpresa, começando
juntar gente para ver o "ca-
valo branco", tste, porem,

i. . maintáio continuava matando a fome, escolhendo

fXiasrama'tais0'te^a" 
e indo dessendentar-se na. águas

"° Tiaíhez, indo continuasse assim, tão tran<tuilp,jeos fardi.' ¦«. nuniàivuis «áo tivessem chegado e nao tivessem tido o
ne,ros mU'liyp„l,„n7onando por momentos o ancinho e a foice,
*h\TSJmJmTeWprttâ Mas, como peão não se improvisa,

transformai em em _'f" .-n nur,lrmer cosa, apenas espan-
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BENS
COBUlTM

fL iL* ra L^ Li i $ NAO:

se
"! íardÓn%SS2o» ?Se, em.flralope /o«raso. abaTidoítot: o

tiiicio vara o Russel eIara m
jardim, pa

,.„ ,, ,¦„,,,, r de lá. vara o Flamengo, sem-
jardim, passamo mm°£™<"_\dge0^a'aPJescida dé alguns mo-

f^!rS^oí°-!^àz 
de compreender a satisfação de

animal solto. :„,.n,„ni,ipncia de uns e a maldade de outros,

Í£S^ãS^Ê9$ã: ™al° m&deslrutou vor
Si"à Ubcrdldcde pastar...

DEPÕE ELVY CANVNG1A
-AGENTE REMUNERADO

"O sr. Carlos Vilela, síndico da massa, falida do tenente Luiz

Felipe de Albuqucique Júnior, manifesta-se pessimista quanto
ao rateio que caberá aos credores. Seu pessimismo se funda-

, menta na circunstância tle que a arrecadação dos bens a c o

presente momento, está aquem d« 10% do valor do Tassivo -

disse-nos o sr. Martins de Andrade, o advogado auxiliar do sr.

Carlos Vilela.

INTERESSADO NA VALORIZAÇÃO DO ATIVO
Referindo-se à marcha d0 pro-

cesso de falência, o sr. Martins
i de Andrade teve oportunidade de
' declarar que o sindico continua no

trabalho de arrecadação dos bens,
interessado na valorização do
Ativo, a fim de que os credores
não sofram iirri prejuízo de conse-
quencias desastrosas.

Acentuou que existem inúmeros
credores que ainda não se habiu-
taram, e que, naturalmente, estão
âguarfáhdo Ds últimos dias. para
melhor observarem o andamento
do processo e a conveniência ou
não de se apresentarem.

108 PROMISSÓRIAS NAO
ASSINADAS

O advogado auxiliar do sindico,
• referiu-se a cento c oito promis-
I sorlsis arroladas no processo sem

a competente assinatura do eleve-
' dor. dizendo que esses documen-

tos não representavam nenhum va-
lor cambial.

Mencionou, também, o falo cie
existirem noventa e uma. promis-
soriks assinadas pelo tenente Fe-
lipe, porém, não seladas.

10% DO PASSIVO
CONTRA A CACHAÇA

de
da

O corpo do'eletricista Joaquim Junqueira, ainda no funda
do poc;o do elevador

BRINCADEIRA FATAL: 0 OPERÁRIO CAW
DO V ANDAR NO POÇO DO ELEVADOR

. a atingia o siiiirn nnmoanheii'o

OIuè »< N an hora.» de ontem,
Bnlbül, bondes, lotações, ""V1"»6?»'
Itens, automóveis, etc, fizeram as
KP<fiii'iUcl vítimas:"5o, 

uim Htjera Rocca (70 «nos,
nóanhol operário, rus Itaqueia,
M?f c Moiié? JoutéKáruoK (63 anos,
casado russo, operário, rua Ibiraci,
361 osíavam tomando um caíezinno.
no Bav São Sebastião, no caminho
ds Itaóca Ii32, quando o auto-lota-
% d* chapa n.o «-11-17 (Bonsu,
Jejio-M. Hermes), li.» de ordem b,

qfté transitava em gjan.de; f.<-}°£-
riíde perdeu a direção, indo tam-
h#m' "tomar um cafezinho, ma»
nSo gostando da companhia dos dois
eKeràrlos mandou-os para o H.G.v.,
rom contusões e escoriações ger
nrr.ilii-.ada', enquanto o motorista
íu.ia; Silènio Per.ira Velaico (14
iíios colegial, Av. Mcriti, 98-Aj
Joi atropelado »or um caminhão
ti», chapa ignorada, na rua Sao Pau-
Jo- esquina de Barão de Petropo-
lii íendo internado no H.G.v.,
tom ferimentos no globo OCUlar e«-
oucrdo contusões c escoriações, ten-
do o 

'motorista fugido; Paulo da
Silv» Periirj '27 anos. casado, cs-
Uada Rio-rctrópolis, s'm, (oi atro-
riMstto pela catnionsta de entrega
do SESI. de chapa n.° 60-01-14. di-
riüjd» pêlo motorista Pedro Garva-
lho. que perdeu a direção, apo.s ser
«b/;.'0ada pela camioneta do Servi-
vi, i!e Investigação da Central do
ftrafil, de clwpa n.o 3-13-65, que
f'm grande velocidade trafegava pe-
lã Av, Francisco Bicalho", Após a
rèlisJo. o mutorista da camioneta
d» Central, causador do desastre,
dni no pé', tendo a vitima tale-
fido momentos após dar entrada no

O PREFEITO "FILIPATO"
O prefeito de Calçara também I

íoi vitima das füipetas, relata a
tolha de "O Norte", em sua edi-
cio de ontem. ... ,"O prefeito, por intermédio <ie
um corretor carioca, procurou m-
teressar-se na compra <*?""!*
ambulância, com todos os peiten-
ces. para o Hospital de «eu mu-
nicípio. O intermediário, ligado
estreitamente . ao tenente Felipe,
sondou o negocio e solicitou, ime-
dtatamente, um sinal para que se
efetuasse a transapad, O prefeito,
por intermédio de um Banco,
mandou a importância exigida.
Dias após. quando o prefeito aiiir
da não, tinha recebido a ambu-
lancia, deu-se o fabuloso estouro
das Filipetns, que, também alin-
¦giu as minguadas finanças do mu-
nicipio Caiçara". ____

Caiu no poço dn elevador, qn-
tem, à lardc, tendo morte horrl-
vel, o eletricista Jonquim Jllil-
queira (brasileiro, branco, soltei-
ro, de 20 anos, residente à rua
Amélia, sem numero, cm • Mes-

AGREDIDA A FACA
Isaura Lourenço (32 anos, sol-

telra rua Liaba. sem numero
Engenho da Rainha), foi esta-
qticar'a por Pedro Martins (resl-
dencia ignorada), recebendo fè-
rlmentos na região escopular es-
querda.

A vitima íoi internada no H.
G. V., tendo o agessor fugido,
o 19" D P. registrou o fato.

,,. ., ,,,.,.. „.„ ¦ A vitima e outro companheiro
quita), quando ™bae^-^0 "^ 

j tl.abalhavarn no 7" andar. colo-
obras do. edifício numero iu, a i 

^ uns (ubos Em (lado mo.
rua do 

jvicxlco. ; |nc|ll0 0 operário, cujo nome
POR CAUSA DE UM ^^ u|)nsegumios ,lpu,.al., pediuoio/\nnu ¦«tá um cigarro a Joaquim Junqueira.

0j'edifício acima.-.cltado,^ esu «•« « 
de b,.lnc:;dcil-a, saiu pu-

sendo construído pela SlbAb, leii- i

H P.S.; Karl EdiB«r (57 «nos, ale-
mão, industrial. Praia de Botafogo,
12-lí dirigia seu «arro particular, cha-
pa n.° 2-67-15, pela rua Júlio do
Carmo quando' ao atravessar o cru
7.amcnio da rua Nérl. Pinheiro, foi
abalroado pelo Inibus de chapa n.o
8-17-64 dirigido por João Alves de
Araújo', que vinha em grande velo-
cidade jogando o aulo particular
a grande distância, lendo a vitima
sido internada no H.P.S.. com fra
fura de crânio, o motorista íoi prê-
so em flagrante e autuado no 13."
D.P..

Absolvido "Mexicano" e a
S.B.A.C.E.M Ficou Sem o

Dinheiro
"Mexicano", acusado de ter as- ',

saltado a sede da SBACEM e de
lá furtado a importância de , CrS
320.000,00, que se encontravam
no 

'momento 
sobre o balcão,

foi absolvido tendo o juiz que o
julgou, , aceitado a argumenta-
ção da defesa, que provou que
o lndlgltado assaltante era hemi-
plegico e que não poderia come-
ler o roubo e fugir em/ carreira
desabalada.

Como nossos leitores devem es-
tar lembrados. a SBCEM foi
assaltada, há uns seis meses, re-
caindo as acusações sobre "Mexi-
cano".

Foi divulgado naquela época,
que o sr. Francisco Correia da Sil-
va. gerente da sociedade emi
companhia de outro funcionário,
retirou do Banco Boa Vista a lm-
portanciade CrS 320.000,00 c se
dirigiram para a. sede da SBACEM,
A rua Buenps Aires. 58-A, 2o an-
dar, onde. . despreocupadamente,
deixaram o dinheiro sobre um
balcão. Na sala sd encontravam
outros CíÃiipositorcs que viram,
de repente, um lndivi''uo, mais
tarde identificado como sendo"Mexicano"', avançar 'sobre' d
dinheiro, descer as escadas cor-
rendo e fugir.

Na Justiça, anle o depoimento
cias testemunhas e a prova apte-
sentada pela defesa, foi Mcxlca-
no absolvido!

Acontece que dessa forma, ' a
SBACEM foi a unlca prejudicada:
quem ficou com o dinheiro?

do como engenheiro responsável,
í I.uis de Castro Martins.

Os serviços de bombeiros c re
! instalação elétrica estão a cargo

da firma CÒtrlC, com escritório
! à Avenida Churchill, 94, 8» andar.

lando para trás, indo projetar-se
no poço do elevador, tendo mor-
té instantânea.

ATITUDE SUSPEITA

Embriagou-se, Para Ter

Coragem de Suicidar-se
Antônio Guedes Pereira (50 anos

iardinciro. Praia do Pinto, 6i) nao
tendo coragem de suicidar-se em
seu estado normal, resolveu cm-
brianar-sc, primeiro, para depois
tomar um ácido corrosivo.

Conduzido para o Hospital Ml- ¦ -- :r:"Ã"ntandb ísüsnélla
guel Couto, após receber os pri- | ^5.i^?"TS; PAn¦¦"

Assumindo uma atitude suspeita,
lá se encontrava o comissário
Nogueira Guedes. do 5U ^isttl-
to pollJtal — o encarregado da .
obra, Evaristo, tentou por todos j
ns meios evitar a entrada da .
reportagem, chegando a amea-
ça-la com a Radio Patrulha.

Inexplicavelmente a atitude do
encarregado contou de pi>onto
com o beneplácito do guarda-
civil iv. 057.

A Intransigência de Evaristo, cs-
sobre

DUAS PERSONAGENS DO
SACOPA

O sr. Martins de Andrade nos
confirmou a noticia r*e um ves-
pertino de que o tenente Jack da
Silva Porto e Aluizlo Arsenio do
Lemos, este Irmão do bancário
Afíáriiò Arsenio de Lemos e aque-
le companheiro de farda e inimigo
do tenente Bandeira, são, real-
mente, "fellpatos".

O primeiro da Importância
CrS 30 840.00; c. o segundo
quantia de CrS 57.500,00.

DEVEM COMPARECER A'
DELEGACIA DE ECONOMIA

POPULAR
Encerrando sua palestra, o sr.

Martins de Andrade fez sentir a
necessidade r'os credores atende-
rem aos apelos do delegado Fer-
náyido Schwab; comparecendo a
Delegacia de Economia Popular, a
fim de prestarem esclarecimentos
no processo policial ali Instaurado
contra o tenente Felipe.

TAMBÉM E' "FELIPATO"
O advogado Celso do Nascinien-

to deu entrada, ontem, na 14"
Vara Civil, da petição do capita-
lista Gonçalo Cordeiro da Silva
Fontoura, alto funcionário do
ltamarti. credor de Luiz Felipe
cm um milhão e duzentos mil
cruzeiros.

AGENTE IMPORTANTE"Depôs, ontem, na 14a Vara Ci-
vel. um dos mais Importantes
auxiliares do tenente Felipeta:
Elvv Canungla. Como os de-
mais agentes de confiança do ne-
góclsta dos automóveis, Canun-
gia llmitoti-.;o a declarar que nuii-
ca pôde conhecer, profundamente,
a natureza do negócios das "fellpe-
tas" Disse que, realmente, tra-
bálhàva para Luiz Felipe na mes-
ma função do auxiliar Boisson.
mas sua tarefa era de simples
as-ente remunerado, das transa-
ções.

Já tivemos oportunidade de mostrar a importância que terá

para o combate ã criminalidade a resolução do Instituto do-
\lcool e Açúcar requisitando metade da produção de aguar-

dente paia' desidratá-la convertendo-a em álcool, anidro de

que tanto necessitamos para reduzir o ilispènilio comas nos-

sas divisas cm conseqüência da diminuição da gasolina im-

1U" 
Adquirindo aos produtores 90 milhões de litros de aguar-;'

dente dos 180 milhões que atualmente são fabricados pelos 16

mil produtores espalhados por todo o país, o I.A.A. esta pia-
ücantlo dois atos meritõiios que não podem passar sem um

comentário: fa/. a profilaxia social desde que concorre para. a.

diminuição de um veneno cujas conseqüências sao as mais la-

mentáveis não só para o indivíduo como para sua. desccnilcn-
cia c organiza, com bases sólidas, uma indústria como a do

álcool, anidro de grande relevância para os destinos do Brasil,

principalmente cm face dos progressos que veem sendo con-

seguidos na construção tle motores de explosão interna,-
Não só as alterações mecânicas que estão sendo mlrodu-

zidas nos motores de alta compressão, como a escassez de ga-
salina que dia a dia mais se acentua, ja levaram os especia-
listas a olhar o álcool oom maior interesse como o provável, o.

qtiese certo, sucedâneo daquele combustível liquido.
O fato do álcool injetado nas máquinas dos aviões de caça

aumentar a velocidade dos mesmos e nos automóveis, caminhões-
c tratores permitir partidas mais rápidas e subidas íngremes

com mais facilidade trouxe, para o velho càrburantc, maiores,

possibilidade não só no tempo de par,, como durante a guerra.-.
Assim, a decisão do Instituto do Álcool c Açúcar montando,

cin várias regiões do país, destilarias especiais que permitam
a desidratação da aguardente para sua conversão em álcool

anidro deve ser olhada com interesse fora do comum, princi-
palmeiite por aqueles que são responsáveis pela defesa nacional.

Reduzindo tr 90 milhões de litros á distribuição da aguar-
dente c cobrando dos outros 90 milhões liberados uma taxa

de dois cruzeiros, o I.A.A. está dando um golpe profundo, um,

golpe de morte, contra o lento'envenenamento do Brasil, cujas

classes interiores estão sendo destruídas aos poucos pela ca-

chaça que ultimamente adquiriu foros de nobreza, muito em-.,

hora os males que produz c os crimes que promove.
E' pena que o I.A.A. tenha decidido requisitar sao somente

50',- da produção de aguardente, deixando ainda em livre.oli-
culação uma quantidade bem regular do popular ' parati . hoje

tomado por moços e velhos, a todas as horas do dia c pelos
motivos os mais diversos. '¦

A eliminarão da cachaça c uma necessidade vital, bem

prejudicar o produtor que. continuará com sua industria ven-

dendo metade da mesma desde logo, o Instituto do Álcool e.

Açúcar encontrou um método inteligente para reduzir o eiwe-

nenamento do brasileiro.

Junbaiíba

móiròs socorros, ali ficou cm es-
tado de repouso. Horas depois
Antônio foi acometido de um co-
lapso vindo a falecer.

//"Princípio de Incêndio
na Fábrica Klabin

Uma explosão do gerador de
energia, atlnRindo a íagulha um
barril de óleo, quase provoca um
incêndio na Fábrica de Klabin <fc
Irmãos, na av. 20 de Outubro, 5.472,
de ladrllhos e azulejos. Não houve
o incêndio, mas o alarma provoca-
do e a repercussão, deram foros
de grande acidente, o que não
passou de um grande susto nos vi-
glas noturnos e encarregados de
serviço na fábrica.

Mas, como sempre acontece, liou-
ve uma vitima: o encarregado de
fornos contínuos. Valdcmar de
Lima (50 anos, rua Goiás, 131, 30-
brado) que sofreu contusões na
perna esquerda.

verdadeira causa do acl''ente.
quando chegou o engenheiro Lo-
pes, que. reprovando a atitude do
seu subordinado, o que se deve à
sua Ignorância, deu ampla ltbcr-
dade aos profissionais da lmpren-
sa.

Terminado o exame técnico fel-
to pelo perito Rubens de Reiende
foi o cadáver removido para ç
necrotério do.Instituto Mé''lco .Le-
pai.

GGrfHEN, Vcrmont. 23 HNS) —

Edvyárd D. Blackwell, homem que
lar 74 anos. foi rechaçado por uma

companhia de seguros de vida como

um "mau risco". Hoje, entretanto,

èle completa seus cem anos de vida,

demonstrando que a companhia que
o recusou, deu um máu golpe!

Comemorando o grande hcqnteci-
mento haverá uma grande festa em

suo povoação, onde p centenário re-

cebera 
"tòdns as "homenagens.

^íWíW^àm^^^^^

As Fagulhas da Locomoti-
ya Atearam o Grande

Incêndio
SAO PAULO, 23 (D.C.) — Vlo-

lento incêndio irrompeu, ontem, ás
15 horas, nas instalações da firma
Andei son' Clnyton, que está esta-
pelacida rin cidade de Olímpia. Os
prejuízos são estimados cm 5 mi-
lhões de cruzeiros, tendo sidn de-
yórádos pelas chamas 350 fardos de
algodão, várias toneladas de torta,
arando parto dn maquinaria da In-
dústria o três vagões de cargi da
Companhia Paulista de Estraoa de
Ferro.

Eni comunicado à Secretaria de
s, guràiiçà Pública, o delegado de
plimpla; sr. Alfredo Grelel. Infor-
inou que as primeiras investigações

¦revelaram que o incêndio foi- pro-

GRATIFICA-SE
A QUEM ACHOU A

PLACA n.° 10-79-74 — c!n
oamióhèté particular per-
tencente a .este jornal, per-
dida próximo dá barreira
da estrada Rio-São Paulo.

Entregar no DIAPJO
CARIOCA. Av. Rio Bran-
co, 25, sobre loja.

voendo por fagulhas de uma Tocn->,
motiva que, pouco antes; passara,
pelo local, caindo, desastradamente,,;
uma das 

'fagulhas', sobre os fardos
de algodão. -

por Wayne Boring p
rCLARK KBNT D£VB £»^
TAR OCUPAPOiA ESTAS
HORAZj PBMONSTRAN-

i DO SUA FORÇA HA
ACADEMIA DE OÊNCIAS
VCKê PEtiSAVA NC

SUPERMAN,
HEttlT HÂÜSE

PREOCUPE!

( CAVALHEIKOS)AõORA GUC FIZEMOS AS PROVA ^>
^ EM CLARK KENT, EM CSUEM UTILIZAREMOS

f A MAÍZLUNA ? MESMO ENTRE NâS POPE HAVER
Al&ÜÊM COM TENTAÇÃO PARA USAR MAL

CONTESTA OVÍDIO DE ABREU AS ALEIVOSIAS DO...
(Conclusão da 8.' página)

?ram constituídos de papéis sem
pudor Importância usados por má
fr, temor ou Intuitos políticos con-
tra Drcvfus.

O Inquérito do Banco do Brasil
•foi mandado abrir quase em cima
d* pólvora, pouco depois da apu-
i*çâo da eleição para Presidente
d» República. O crime era Re-
raelhante ao de Tevoluçao: quando
•sU i vencedora, faz heróis; quan-
cio perdf. determina íusllamen-
tos.

Acontece, ainda, qu« os prepos-
los do Governo atual estavam na-

«liiel» fase em que as administra-
efrss rccem-lnauguradas se julgam
nenhora» de todas as Tlrtudes. ne-
sondo as anteriores quaisquer atn-
butos de valor.

Se este Inquérito fosse aberto
«ora, outra seria a orientação a
jdotsr. porque os auxiliares cia
itóil administração já conhecem
;ila só os privilégios qu» decorram
do poder, mas ttmvbem as cüítcul- ,
díde» que dele emanam.

Sela como lôr, o Inquérito esU (
éoneluWo, cheio de vícios * 

pe- 
.

«•*dos, » cumpre ás pessoas atin- l
tidas prestar esclarecimentos » 

|
opmiio publica, ntríerés das nou .

olis dos jornais, porquanto nao se |
lera conhecimento oficial aas
acusações. ,, . , „,

N"lo 4 tarefi suava explicar, p»t -
o ;;raude público, negócios de um
'B.inc.o, multo menos de um B»n-
<:o oficial como o Banco do Br*-
«11.
..Desde D. .loio VI, que o fun-

dou, que o« GoíCmos do Pais oxer-
rf.m sobre o Banco do Brasil decl-
»lv» influência. E' naturol que
assim aconteça, »ols a Unlâo Fe-
deral « o seu miilor acionista e lhe
nomeia ou elege os diretores.

O Banco c.xarc» para o Governo
tarefas 35 mais variadas como con-
-uole do cambio, controle da expor-
lição e importado, Incumbindo-se
também a ele fazer experiências
onerosas em benefício do país, co-
¦no é o cs30 do crédito agrícola,
Sue lhe tem trazido pesadíssimos
V)U», « muitas autras atribuições,
somo * notório.

Tudo isso torna a administração
ío Banco do Brasil muito com-
»lex» e difícil, principalmente para
V seu presidente, que c o repre-
tenlante imediato do Governo e
* 'hefe supremo do Instituto.

Já disse um pensador que há
íoiiaç difíceis de explicar c fáceis
te compreender. Fáceis, quando'ao se tenham mistificado os fatos
>. envolvido em nuvens de mis-
¦crio coisas normais.

:s« o desconto de uma promis;"* m aesconio ae uma piomis-!»n« num banco particular muitaslezet tem explicação que só o
Jlretoi pode dar, pois não cons-•> aos documentos nem da escrita,lua ditemos dos negócios do Ban-W ao Brasil, que c o Banco da
/ri t'"c Pfrtlolpa estreitamen-de sua vida nacional e intíciot-'

de Vi
aciona], recebendo as influências

-nada ordem, influências do
joverno, polilicas. sociais, enfim°e tudo aquilo que constitui as*?icas ciue atuam na vida de umac>fçftn ?

«em todos os negócios que essehanco realiza, lhe interessam do
ponto de vista bancário. Um exem-Pio. çrdie muitos: Há anos fêz o«anco vultoso empréstimo, cercaV 100.000 mil contos, a uma Na-
ti «trangelra. Refiro-me a este»«, porque nSo • mais segredo,

já tendo sido divulgado pela im-
prensa. Esta operação, do ponto
de vista estritamente bancário, não
interessava ao Banco e, aparente-
mente, nem mesmo ao nosso pais.

Se tivesse sido concedida pela
administração anterior c fosse exa-
minada por esta Comissão de In-
quérito, com o critério que ado-
lou, seria certamente considera-
da um crime dé lesa-pátria, juizo
esse precipitado, porque em ia-
vor dessa operação militaram pro-
pósitos de puro patriotismo e da
mais nobre inspiração de solida-
riedade continental.

Também os empréstimos aos Es-
tados da Federação não intères-
sam ao Banco do Brasil, pelas
taxas módicas, prazos longos e
oulro» motivos. Mas, o. íòrtaie-
cimento econômico é financeiro
dos Estados, sem o qu»l não hs-
verá boa* finanças nacionais, in-
teressa ao progresso dó pais t sem-
pre aconselhou os aludidos em-
préstimo*.

Seria fastidioso. enumerar casos
erri que o Éanco do Brasil é chá-
mado a colaborar, muitas vezes
prejudicando interesses seus em
benefício do país.

Fazer examinar atos «te dueto-
res que tivaram dé decidir «obre
assunto» táo complexos, e que
acabavam «le deixar os - carljos.
por uma comissão de Jfunoiunáríos,
nao foi meio mais acertado ,de
apurar a verdade em toda a sua
extensão, sabido qtle do presidente
dependem as nomeações elogios,
censuras, comissionlimentn» e, so-
bretudo. as promoçõps dos fun-
cionàrios. Depois que se íormóU
a sua consciência cívica e d* amor
à Instituição através de mais de
um século de aprimoramento, os
funcionários do Banco do Brasil
se erigiram eni seus legítimos de-
íensores. A sua função assente-
lha-se a um sistema de amorte-
cedores que ampara a Instituição
contra as investidas externas. Sem-
pre que esse sistema deixa de
funcionar, por qualquer motivo, o
Banco recebe impactos e é íerido
em seu patrimônio, que se refaz
pelo trabalho pertináz de seus
servidores. ,

Eu tenho consciência de ter sido
um presidente que soube compre-
ender as necessidades do íunclo-
nalismó do Banco; tive espirito
e o coração permeáveis às suas
justas aspiraçôás, e soube reco-
nhecer altas virtudes intelectuais,
morais c técnicas dessa coletivlcla-
de de brasileiros dignos e pátrio-
tas, que são os verdadeiros íato-
res do progresso do Banco do
Brasil.

Minha administração proporcio-
nou-llies sensíveis'melhorias cm
diversos sentidos, sendo de notar
o descongestionamento dos qua-
d ros que sufocavam suas legi-
Umas esperanças, as promoções
gerais realizadas * o reajusta-
mento de vencimentos.

Nada mais difícil do que fazer
justiça quando estão em jogo mé-
ritos e interesses pessoais.

Se se contenta a uns, desgosta-
se a maioria.

De forma que. embora lenha eu
primado pelo desejo de. ser justo,
generoso e equaniine, não será de
estranhar que alguns se julguem
prejudicados em seus interesses,
durante a minha administração.

Nesta lista mesmo, de funcio-
nários que compõem a Comissão
de Inquérito, vejo alguns dos mais
graduados, que podem ler quais-
quer laivos de ressentimento, por
lhes 1er contrariado pretensões,
nio por arfcíuio, mas porqua san-

cionei pareceres dos departamentos
técnicos ou da Diretoria.

E' urna dolorosa coincidência
essa. pois os negócios feitos pela
Diretoria não se explicam apenas
pelo seu registro frio na conta-
bilidade. mas também pelas cir-
cunstancias que llics deram mo-
tivo, circunstancias essas muitas
vezes, de. relevante importância e
o seii bom entendimento requer
isenção de animo de quem as
analisa.

Ve.io também que 3 membros
dessa Comissão, que tiveram do-
cisiva influência na orientação de
seus trabalhos, podem ser çorisi-
derádos polilicos, eis que concor-
reram às eleições de .1 de outubro
de 1950 como candidatos a depu-
tado federal, não conseguindo ser
eleitos: um pelo PTB do Rio
Grande do Sul.- que c o presi-
dente da Comissão: outro, pelo
PTB de-Minas Gerais, que foi uma
espécie de relator do Inquérito <;
é advogado da Carteira Agrícola
e. Industrial dn Banco, c,. final-
mente, o terceiro, pelo PTB de
São Paulo, que foi parle nos epi-
sódios da entrega de lirn oxem-
plar do Inquérito a membros da
UDN. e era advogado da Agência
de São Paulo.

. Tudo--lsso. srs. deputados, pode
ser mera coincidência, mas o íato
é que o Inquérito foi feito sob
as inspirações de elementos der-
rolados d'c> PTB e de funciona-
rios ressentidos, visa comprometei-
a membros do PSD e foi parar
clandestinamente: nas mãos cja U. I
D. N.. antes que os acusados de |
irregularidades tivessem tido eu- |
nüecimento das acusações.

. Essas circunstancias explicam
j também certa tendência do Inqué- :
' rito de pintar com cores carre- j

gadas fatos normais pela sua na-
tureza, bem como a facilidade j
de acolher denuncias de elemen- i
tos com recalques eleitorais, vendo jem muitos ' atos de rotina ban- ;
caria intuitos políticos. Gato ruivo i
do que usa. cuida... .

Fui presidente do Banco do Bra- I
sil durante apenas 1 ano e 4
meses, no período compreendido
'entre julho de 1949 e dezembro
de 1950,

Lapso de tempo muito curto,
mas de tremendas respònsábili-
dades, pois correspondeu precisa-
mente A fase da campanha pela
sucessão presidencial da Kepu-
blica.

Não vamos negar que a política
tenha influência em todos os tem-
pos no Banco oficial. Tendo por
função ordenar a vida politico-ad-
ministrativa do país, ó compre-
ensivel quo a politica pleiteie do
Banco o que julga de seu direito.
Compete a quem está na sua di-
reção, conceder o que não colida
com os interesses do Banco.

Nesse curto e agitado período,
tive de contrariar pretensões de
três situações políticas diferentes,
cada qual mais credenciada para
merecer o seu apreço: da,situa-
çSo política do Governo a que eu
pertencia e que estava a findar,
nela incluídos os partidos da co-
ligação; da que apoiava o nosso
candidato, á presidência e, final-
mente. da. situação politica - do
candidato vencedor após a sua di-
plomação.

Procurei examinar consciente-
mente todos os variados interesses
em jogo, resguardando os do Ban-
co do Brasil com serena cneçgia,
bravura sem ostentação, e tal pa-
ciência que só um homem des-
liluido de vaidade e imbuid" de

í altos propósitos, uodla ter.

• Esta conduta não impediu que
contra mim.até se fizessem com-
plots, para me afastar da pre-
siclência do Banco do Brasil, como
éslc cue foi denunciado pelo "Cor-
reto cía Manhã", de IR de agoslo de
1950. na primeira página. Nessa

I ocasião pedi dispensa do cargo,
I tendo o presidente Eurico Dutra
i respondido: "Não fale cm demis-

são. Continue resistindo".
Esse, o ambiente em que tive a

I honra de aluar na esfera da alta
! administração federal como presi-
- dente 'do maior Instituto de cré-
i dito do pais.

O inquérito do Banco do Bra-
sil, por certo, ignora tudo isso.

Que os funcionários incumbidos
i das pesouisas não tenham se inte-

• ressado pelas razões e circunstan-
cias que justificam os fatos cri-

| ticados, compreende-se, até porque
sua função ern limitada ao exa-
me frio dos '• 

papeis encontrados;
. que os membros-politicos da Co-

i missão dessem a esse. trabalho ura
ten-.pcro amargo, como o da der-

| rota eleitoral por eles sofrida na
.1 eleição'para deputados, é da ma-

i lícia humana.
Mas, que o presidente do Banco

1 dó Brasil, que é banqueiro, ho-

| mera de negócios e político, que é
I conhecedor dos negócios do Banco

!-do Brasil em'sua intimidade, en-
caminhe ao sr. Presidente úh

] Republica esse Inquérito. sem
I qualquer restrição às acusações
í improcedentes, não se comprecn-

ide.
E não se compreende, srs. depu-

tados. principalmente porque o
I atual presidente do Banco do Bra-
I sil, no exercício de suas -funções,
1 vem praticando. em escala am-
| pliada. os mesmos atos incrimina-

dos pela Comissão de Inquérito.
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CONCLUSÃO

Tenho consciência de que meus
atos se legitimam por si próprios,
não precisando ser confrontados
para esse fim com os de outra
administração.

Se, durante a ausência do po-
der, do atual sr. presidente da
Republica, sempre respeitei o seu
nome c jamais critiquei sua ad-
minislração, penso que, agora,
como representante do povo e na
defesa de meu nome. me ó li-
cito lazer criticas leais à atua-
ção de seus auxiliares e pre-
postos.

Se o faço, c a contragosto, for-
çado pela Comissão de Inquérito,
que para acusar, adotou o cri-
tério da comparação. E ainda: por-
que sendo o atual presidente do
Banco do Brasil a autoridade mais
indicada para policiar este Inqué-
rito, preferiu fazer como Pilatos,
encaminhando ao sr. presidente
da Republica o documento, tal
como lhe foi apresentado.

Vou terminar, agradecendo a v.
1 excia., sr. presidente, c a esla
I nobre Assembléia a benevolência
1 com que ouviram a defesa que

¦ acabo de fazer, defesa que. se
: para mim é fundamental, não será

alheia a Iodos quantos tomam
parte na vida publica dn Pais.

E' o que tinha a dizer. (Muito
bem: muito bem. Palmas. O ora-

J dor é cumprimentado).
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ís Divisões — Artilheiros —I
- Rendas — Juizes — Penal-J

Colocações Nas Três
Goleiros Vazados
tiés Perdidos e Aproveitados — Outras Notas

De JOSÍ1 MARTINS RIBEIRO
PROBLEMAS

COLOCAÇÃO
A colocação dos clubes, após a

fi;l rociada, nas três divisões, ex-
coto o Canto do Hio, que n&o
disputa o certame de Juvenis,
;i .seguinte: ,

JUVENIS
pts.

Bangu e America
Flamengo 
Madureira, Vasco

nenso 
Botafogo 
Bonsucesso 
São Cristóvão ...
Olaria

Iniciados, Ontem, os Preparativos èm São
Januário — Individual na Gávea — Hoje

Treino de Conjunto

Não dci\a de constituir um fenômeno curioso, o fato ,dos
dois responsáveis pelo "clássico" da próxima rodada nao apre-
sentarem qualquer problema, seja de ordem física ou técnica.
Isto porque já se tornou uma predestinação, surgir a cada sçrna-
na uma série de imprevistos e ameaças, no que concerne a Inte-
eridade física, entre os principais elementos dos clubes cariocas.HOSPITAL

Ainda na semana que ante- i solteiros. Os casados recolher-

FLUMINENSE (14) — Orlando
7 — Marinho -V — Quincas 2 — ^

BOTAFOGO (12) — Bragulnlia 7 t? 7 I N H O3 — Dino 3'— Vinicius 3 — Pa- L I. ÍJ 1 " »- v
ragualo 2 e Zézlriho. ____^_______^_______ I

FLAMENGO (14) — Adãosinhn |B|| i||iM||il»ril1n^MrflMlaTMWIIIIa^^ PM '
5 — Benltez 3 — Esquerdinha iSgg BBJhH

U ! — Rubens 2 — e .Toei 2. IHBBflIlKm \
 3 BONSUCESSO (12) — Gringo |lifl^|í|£fc:;y$£^

e Flumi- 14 — Wassil 2 — Malinhn 2 — Sa- KgnjSt ,i2LJáíjl Jw»^#íilt- V** 3H 14 laduro 2 — Hélio e Noninho. V^fí^^^P^SISf^^S^^^^^^^^^^^^^^KmSV^K^^^^ ¦'',  
« OLARIA (12) — Cidinlio 5 BMlBjlolHinM

 7 Lima -l - Washington e Maxwell IfflflBPgPPfgljBBfM
g IP»>^ 

11 CANTO DO RK) (5) — Edir Wmi?WW$mMfflSMãòtm^
2 — Raimundo, Eclésio e Miltinho. MlllllllfflMBMlIlillMBglIlm

¦m»m&y%MfflsmW%i&$$Miii$M$á madureira i~i — Pedro Ba- HSffl8Efflc™?fT!?^^¦f&^^^^^S^^SB^Êm^^^^Ê U -I F.varisto 2 — c Bctmho. H§£m£ SíMllM líl
MfMP^Ssf^mf^s^m mm&si&. s. cristovão tni — caiixto ^^m?^m^^^^^^mm^SlmWW0W^^í^^Ê^^I^^^^Ã'¦'m^MmmmtàWÊm 

wfflmM - — cariim-ios 2 <• Pauio césar mt^^mlK^M^^m^^M^^^umW»W$M$ím&mMs2%t88&m I

/í- *í*?.-": í*SÍP**,-íi!í~»Wim$&: Menezes, com os 3 tentos assi- KjH|iWipBM (M&Sm:íiMM^®&í£SBmmÊW
^^^^^^^^^^^^m^^^m nalados contra o Botafogo, passou lM»llBlft^^ I
WÊÊmmt! ?**«8lÍI i Hdcr dos artilheiros, con, 11 MM|BmKM|yjSljg^WÊÈk- V Boa!s' |a| ^^^^^M: lp' RENDAS POR CLUBES ^N^^^^^S^^^eíl»J«âÍ9^I^B^S^^^^-3^^™jÊf' 

â^^^^&k *&tÈ$$- ClS rí (--12.866.10, ;i renda brut i \\' .¦i^^^^^^m^^^Ê^ÍÉSam WSBÊÊ^^^^^m^j-aiipr<ypl8
¦* V 'MWá^^^^^&^WiP,^^^^*^ -niciMilad.i n;i.-i fi rodadas. Oo clu- W^^^^^^^KMBmWrf. :^&: 7 «ffiPsill^llIlPil^ffi :^9g^^^^B>9

W" f ^™^ ^f&$PP hcs. nas (< primeiras posições, por K!^^^^^^iii^Kp:í7::í:ffiíí«SB ^i'#'ilÍi&í*Íí^^ '¦ <ígW^S:.Í^i^¦v^ÍIIÍÍPIIIIÍ renda bruta, têm as seguintes par-j K&U Bgjlllf ffl JmM tMÊÊÊÊÊmÊÊ$Ê»: 
'¦¦¦JIÉlplÍllSSÍ

i '' celas: J Hn HÜhR Si W1™ 11
e^v ^t%"'« í* %-&JP 1-° Fluminense  2 (,:ul17"':'°i L^JJ^Wô**^^ wW 1111 ^^^^^FÊmW^ÊÊ^^X^ Tanto Flamengo como c Vas- ]
ÍÊÈ^W1*^ f ? *i^ ME® -" y,l3C0  irmai-inl ¥W%^Ê&$Ê^mF Jüp ^P£.#r J& W mÊ -Wm co reiniciaram na manhã de on-
Mm í. jg&sm .1." Flamengo  ' •'12».H2.;,llia ^fflKaS^^^^i^^tÈSKií-AâssMfíí: ::::^nraRF:::^B%::.^:::::::^^:::Íàffi3a
Ü% m$11§I -i." Bangu  i.<)2r».3u,io8 WÊBÊ WmmmÊM WMjT Mm í MMffil mmHlO, % ?' " &§lilf H» America  fl-in.8fil.U0 WSi^^m^^^^m^^UUm^^^àuW K^vxM v* £®miM M
m?$: w. i,- n.,1.; .:¦  min.ad,,io p«g}:--.&&:\^^^^^^^:Wmwi^mm^^^^i^^mm f%Iili; JU,ZES: , I illlff Ü*W^ 1^^í'^«^*^^^ °5 í'n'bil")S que mais atuaram, K^^^l^^^^^MIS^^M^^^ímiWlí^^^^f^^^kWiA^^SBm^^^
v»:-:;:::::v:;::::.:-:ívx:-:-:-x«-..^^^ ; ||)ln|1! os seguintes: ^^^^^^^^^^^^^ÉJS^^g^^^^iii^^^^^^^^^^BsnBHW

l \<l'll lll )¦ Vulor ilin Mario Viana — 7 vezes; ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^SSSSSSS^^^^-Si^^^B^HH
I..1ÒI 1LI1U. lutei (tos | Sldney Jones e Tud0l. Thomaz ^^^^^^^^^^^|£^^P^fc|Í^^^^^^^W1K|

goleiros i — o vezes: mW||1M
George Dcackms e Goma Mal- jffig3j8Sj]jgM

Acom atmtf^ I cher — 5 vezes: S^aM» ^^^^^^W ^^g^P^^SASPIRANlh.b | Carlos d(, oliveira Monteiro — W^^^^fej^^^g^^|H|^^^^jBfi *&> é&Ê

 ...... 8 8Bp^^j^syi^^^^^wpp^p^!Eai^^^^^y^S^^gi^y ^*?l£y3
Bangu e, ( j^^^^^^^^^^^Et!^, jg*" "J^e^*^^*^^?»^^? 3 .' '  " 

VASADOS ^IIIIIÍÍíBKSÍ íBÊF \ B AA B jBt T •i ^^^S^-i?y cív. PAZ:

! Mi VIASA: aluou 7 yezea | j* Ja I _ _ „ -^ ^ov ai mi ^«^

Os jogadores expulsos, com _ojj 1 | B J i^^ | ^^f ^| \JI § \ | - W ti 1 fl >"*' ^^| 
¦ ^^

Fluminense
Vasco, Botafogo,
Flamengo
São Cristóvão  4
Améric
Olaria ••
Bonsucesso e C. do Rio
Madureira 

Fluminense •
Vasco, Bangu.
América 
Botafogo TV...
Olaria 
Bonsucesso ...
Madureira ...
Canto do Rio
São Cristóvão

i cedeu ao choque com o Vasco,
os tricolores transformaram Al-
varo Chaves em hospital, íeliz.
mente porém, graças ao traba-
lho incançavel do dr. Paes Bar-
reto. tudo íoi normalizado. e ;C
Fluminense teve oportmiidauí
de aparecer completo e alcan-
car retumbante sucesso.' 

REINICIADOS OS PRE-
PARATIVOS

Tanto Flamengo como o Vas-
co reiniciaram na manhã de on-
tem os preparativos para o sen-
sacional encontro programado
para domingo, no Maracanã.
Ambos exercitaram-se indi-
dualmc-TMe em seus respectivos
campos. Antes da prática, F'lá-
vio na Gávea, e Gentil, em São
Januário, fizeram preleçoes aos
jogadores, conclamando à vi-

NO VASCO
A exemplo da semana passa-

da íoi iniciada, ontem, a con-
contração para os jogadores

SERÁ' SABAD OO JOGO
FLUMINENSE X C. DO RIO
— Informou o Fluminense, a
FMF, que o seu prélio con-
tra o Canto do Rio, será an-
lecipado para a tarde de sa-
bado, com o respectivo cc«-
sentimento dos clubes Ame-
rica é Bangu, o clássico des-
se dia no Maracanã. Tricô-
Lotes e riiteroienses jogarão
nas Laranjeiras.

se-ão ao Hotel Bananal, na Ilha
do Governador, a partir de
quinta-feira, quando será rea.
lizado o treino coletivo.

CONJUNTO NA GÁVEA
A direção técnica rubro-ne-

gra programou para a tarde de
hoje, o primeiro ensaio de con-
junto da semana, já que aten-
dendo ao estabelecido, o apron.
to será efetuado na tarde dé
sexta-feira. A concentração do
Flamengo será iniciada na
quinta-feira vindoura.
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PAI E
O veterano e

FILHO
capitão" do quadro

GOLEIROS MAIS

Sao os seguintes, os goleiros mais
asados, após a ti." rodada:
Irczô (Madureira) — 13 vezes:
Mariano (Sao Cristovão), Os-

vhldò (Botafogo). Celso (Olaria) e
Paulista (Bonsucesso) — 11 vezes;

Marujo (Canto do Rio) e Luiz
Borracha (São Cristóvão) — 10
vezes:

Ari (Bonsucesso! — 8 vezes:
Gavillan (America) — 7 vezes;
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o artilheiro

(C.
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MENEZES;
HoracioOsvaldo (Bangu)

do Rio) — a vezes;
Pcdrtnho (Madureira) e Garcia

(Flamengo) — 5 vezes;
Barbosa (Vasco), Arizona (Ban-

gu) — 4 vezes;
Castilho (Fluminense) —3 vezes;
Herrera (Vasco 1. Ernahi (Vas-

co) e Osni (America) — 2 vezes.
Castilho, o goleiro do Fluminen-

60, é o menos vasndo, pois atuan-
do nas G partidas, somente íoi va-
tiado 3 vezes.

ARTILHEIROS

Foram consignados, uns 6 ro-
dadas já disputadas, 137 goals, as-
sim distribuídos pelos artilhei-
ros:
CLUBES:

BANGU (23) — Menezes 8 —
Zizinho 7 — Nivio 3 — Verme-
lho 3 e Reis 2.

VASCO (18) — Ademir 6 — Ma-
lieca ã — Edmür 3 — Ipojucan
3 é Friaca 1.

AMERICA (14) — Leonidas 5 —
Maneco 2 — Ranulfo ? — Ivan,
jorginho. Guilherme, Rubens e
Vandir (contra).

VÔLEI

IRE
ESTRELAS CARIOCAS

NO GINÁSIO DO TIJUCA
Preparando-se para disputar

o Campeonato Brasileiro Femi-
pino de Volibol e realizar-se em
Porto Alegre, treinará hoje às;
20 horas no ginásio do Tijuca
T. C. a representação do Dis
trito Federal.

' Sob a orientação técnica de
Wilson Barroso ensaiarão as se-
guintes "estréias" cariocas:

Do Flamengo: Cãrmèri Perei-
ra. Garmeri Castelo Branco, Pe-
uuenina, Marlene Schenkel, Ro-
si nha e Leila.

Do Fluminense — Helena Va-
lente, Hilda Lassen e Isauro
Gama.

Tijuca —«jCelma Freire,
cela

Os jogadores expulsos, com oj|
complemento do 6." rodada •

i os seguintes: „
I 3.a Rodada — Nanati (America
1 x Canto do Rio) — Mario Viana;

Rociada —- Olavo (Flamen-
go x Olaria) — Gama Malchcr:

.'!." Rodada — Mundicà (Bangu
x Madureira) — Sldney Jones;

I 5.=» Rodada — Araty (Botafogo
x Flamengo 1 — Gama Malchér;

, (i.:i Rodada — Edesio (Flamengo
] x Canto do Rio) — Gama Mal-
i chèr,

ARTILHEIROS NEGATIVOS

j Até a S.a- -rodada, o único arti-
1 ihelro negativo, ó o zagueiro con-
' trai rubro-ànlli Valdir, tento êsse

assinalado na peleja com o Ame-
rica. em Campos Sales.

" PENALTIES

12 periaitiès já foram marcados,
sendo que 7 aproveitados, e, con-
sequentemente, 5 perdidos. A re-
lnç&o é a seguinte:

APROVEITADOS

3." Rodada — Ivan (America X
Canto do Rio) — Mario Viana;

3." Rodada — Rubens (Flamengo
x Olaria) — Maícher;

3.a Rodada —-.Cidinlio (Flamen-
go x Olaria) — Mak-her;

3.a Rodada — Reis (Bangu x
Madureira) — S. Jones:

í>.;v Rodada — Cidinlio (Olaria!
x Madureira 1 — T. Thomaz; B

 1|

Dino no Quadro Reserva —.Solidariedade Dos
Jogadores ao Técnico Pirilo — Nada de Ondas

Sem ondas ou ressentimentos os alvinegros treinaram, ontem j
fle manhã, em General Severiano. Apenas uma alt:>.-:iç:to .111

procedida
do ataque,
extremas, Bragulnlia e Paraguaio.

APONTANDO OS ERROS
Num novo encontro com os , m0, prova de que nada ha

IVAN

Gentil foi consolado peio garoto: 
"O Flamengo vem aí, papaii

para a reabilitação".

iiiliiiiiiiiililllllilllllllllllllllllllllllllllip

Preparçm-se América |
e Bangu Para Sábado |

nròceãidà lio time: a de Zéziniio no lugar de Dino. no centro
o ataoiie. Nas meias foram mantidos Geninho e Otávio e nas

seus comandados. Silvio Pirilo
íéz considerações de ordem tec-
nica sobre o time, apontando os
erros táticos que determinaram
o revés do sábado passado, con-
tra o Bangu.

Na oportunidade e na palavra
de Geninho, os jogadores ma-
nifestaram sua solidariedade ao
técnico, ressaltando o gesto co-

fraSlsiP^''- Wm
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IE AS

VALDIR: artilheiro-negativo

ã.a Rodada — Zizinho (Bangu
x S. Cristóvão) — S. Jones:

6.» Rodada — Paulo César (Ma-
dureira x S. Cristovão) — T. Tho-
maz.

PERDIDOS

2.» Rodada — Friaça (Vnsuo x
Cnnto do Rio) — T. Thomaz;

2.a Rodada — Ivan (America X
São Cristóvão) — Maria Viana;

2.a Rodada — Braguinha (Bota-
logo x Olaria) — Mario Viana;

O.-i Rodada — Zé de Souza (Fia-
mengó x Canto do Rio) — Mal-
cher.

Do
Eni Coelho e TeSlà Peçanha

Do Botafogo — Ivone Santos
e Ivone Gomes.

Itãgoré quer
seu prêmio

O goleiro Ilagoré. do Olaria,
solicitou na tarde de ontem, o
Prêmio "Belfort Duarte" e o pe-
dido íoi encaminhado à C.B.D.

0 "DIÁRIO CARIOCA"
EM MIGUEL PEREIRA

Dando prosseguimento ao seu
calendário esportivo do corren-
te mês. o quadro representativo
deste jornal enfrentará no pró-
ximo domingo em Miguel Pe-
reira, no Estado do Rio, o ca-
tegorizado esquadrão do Estrê-
la^Futebol Clube, vice-campeão
local.

Para esta peleja que se apre-
senta fcgmo das mais difíceis, o
quadro do D. C. formará com
sua fôrçá máxima, esperando
assim conquistar uma bela vi-
tória para as suas cores.

Na peleja preliminar estarão
em ação os quadros de amado-
res dos mesmos grêmios.

Os integrantes do D. C. F. C.
seguirão para o local no pró-
prio dia da luta em ônibus es-

) pecial, saindo da Praça Mauá¦ às 7,30 horas da manhã,

uete
em Ritimo
Acelerado

Conforme tivemos o ensejo de
noticiar, a Federação Mctropoli-
tana de Basquete de acordo con,
os seus dirigentes e técnicos e
mentores dos clubes filiados, toma-
ran, medidas drásticas para a con-
clusão da Temporada Oficial de
1952.

Assim é que, para o encerra-
mente do Campeonato cie Aspiran-
tes e juvenis ficou resolvido a rea
lização intensiva dos jogos réstan-

ficanCo estabelecido que no
decorrer da semana efetuar-se-âo à
noite, joCos em recintos fechados
ide acordo com a determinação da
Comissão de Racionamento de Ele-
tiicitrade), e nos sábados e do-
mingos iealiznr-se-ão jogos sob a
luz solar.

Com esta deliberação, fez-se ne-
cessaria a confecção de nova
t.ibcla para aqueles certames, int-
ciàrido-se hoje a referida modifica-
ção com a programação de en-
contros nos ginásios do Fluminense
(Fluminense x Sampaio) — Ca-
rloca S. C. — (Sino x Aliados) e
Tijucii (Tijuca x Carioca).

A 30 O INICIO DA DIVISÃO
DE ACESSO

Ficou também estabelecido que
o Campeonato da Divisão de Aces-
so será Iniciado no próximo dia
30 do corrente, com encerramen-
to previsto para fins de outu-
bro.

Este certame, que reúne os
clubes que não lograram elassifi-
cação na 1a Divisão tem a sua
Importância, considerando que o
seu campeão e vice-campeão se-
rão classificados paia disputar o
Campeonato Carioca de 1952.

NOVA FORMULA PARA O
CAMPEONATO

Dada a premenciá de tempo não
permitir maiores delongas, a F.
M. B. vem adotar nova formu-
Ia para a disputa do seu prin-
cipal campeonato.

Ficou deliberado que os c*oze
participantes (dez da Ia Divisão e
mais os dois vencedores du Divi-
são de Acesso), disputarão o Cam-
peonato Carioca num só turno em
ginásios neutros.

Com isto, o certame máximo
! da F. M. B. não avançará por

demais na temporada de 1933. acre-
ditando-se que o seu tempo de du-
ração não durará mais de dois
meses.

Podemos informar que o Cam-
peonato Carioca da ln. Divisão se-
vá Iniciado logo concluído o Cam-

j peonato da Divisão cie Acesso.
I o useja, em principio de no-
' vembro.

quc
justifique os comentários a res-
peito de incompatibilidade en-
tre os profissionais e o técnico
alvinegro.

ZÉZINHO NO CENTRO
O treino mostrou que o quadro

para o jogo de domingo, contra
o Madureira, em General Seve-
riano. será o mesmo que jogou
sábado passado assinalando-se
uma alteração que é a saida de
Din0 em cujo posto entrará Zé-
zinho.

SEM CHUIEIRASrNÃÔ!
A Comissão de Arbitragem,

da Flfa, apreciando um oíicio
da Federação Indiana de Fute-
boi, resolveu não permitir quo
sejam disputados jogos oficiais
com jogadores descalços.

Quanto ao caso das traves
redondas, obrigatórias, o as-
sunto foi adiado para maiores
estudos. Voltará ao quadro

¦\pesar de continuar ameaçado de não contar com Rafanch
nua o prélio de sábado contra o América, o técnico banguenss,
b'ndino Viera, já não se considera com problemas, isto porque,
Zé Carlos se adaptou perfeitamente no time. Quanto ao medio
Lito a direção médica do grêmio de Moça Bonita informou a
nossa reportagem que o jogador vem reagindo bem ao tratamento,
razão porque já não constitui problema.irtíau 1 EM CAMr0S SALES

O técnico Jucá submeterá o apresenta como única novidade
plantei rubro na manhã de hoje
ao costumeiro treino coletivo.
Com o retardamento da chega-
da dos jogadores argentinos, e
que só estarão nesta Capital na
próxima sérriaia, " a--—o ' America

o retorno de Ivan ao time titu-
lar.

EXTRAS
O árbitro Carlos Monteiro,

que esteve suspenso pela.F.M.F.
durante 30 dias. terminando on-
tem a punlfío, reaparecerá nes-
ta rodada, entrando em sorteio,
quinta-feira.

Estão sendo esperados nestas
próximas 24 horas, os atacantes
Peres e -Sanches, do Estüdiantes
de La Plata, recentemente con-
tratados pelo América.

*V *' -*

Em virtude da fraca atuação
da equipe do S. Cristóvão neste
campeonato, originando por isso
uma séria crise interna, o tée-
nico Palestine, pôs o seu cargo
à disposição da diretoria.

? * f

O Torino, da Itália, telegrafou
no Vasco pedindo que reabra as
negociações com o atacante Fló-
rio, mostrando-se dispostos, in-
clusive, a interceder junto ao
jogador no sentido de reduzir
suas pretensões. Em face disso
os dirigentes cruzmaltinos já se
comunicaram com a capital por-
tenha e estão aguardando uma
resposta de Flório.

¥ ¥ *

Desmentiu o »r Carlos Nas-
cimento as noticias veiculadas
de que teria sido procurado por
um emissário argentino, para
negociar o pass* do extrema di-
reita Mário Boye. titular do se-
lecionado argentino e tri-cam-
peão pelo Racing, de Buenos
Aires.

? « *

Reüriír-se-á, amanhã, o Con-
selho Técnico de Futebol da C.
B. D., que entre vários assun-
tos a serem ventilados, resolve-
rá a possibilidade de que o tor*
ncio "COPA RIO", quc devera
ser realizado cm 1953, seja
transferido para o ano de 1957.

Não Chegaram
Os dirigentes do America le-

varam um "bolo", ontem à tar-
de: foram ao Galeão receber os
argentinos Pcpe e Sanchez, re-
cem-contratados e eles não che-
garam, embora estivesse previs-
to quc viriam no Panair das
16.10.

Os "cartolas" no aeroporto,
ficaram cncabulados , quando
saltou o último passageiro e en-
tre todos náo viram Pcpe nem
Sanchez.

Agora, vão os rubros aguar-
dar notícias mais seguras para
náo terem que ficar de molho
lá no Galeão à espera de quem
ficou de vir e não veio..,

Atingido o Cume
do eDedo de Deus9

\ Façanha de ura Grupo do C.E.B. —- Quando Fica

j Provado Que o Sucesso Depende de Prudência
 e Conhecimento 
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Hoje

O Atacante de Sete Lagoas Resolverá, em
Definitivo, a Sua Situação Com o Madureira
— Ainda Deverá Treinar Hoje Mesmo

Genuíno está sendo esperado na manhã de hoje, para sohi-
cionar definitivamente sua situação no Madureira, foi o que nos
afirmou ontem, o sr. Antoninho Moscoso. O atacante que há tan-
to tempo vem ameaçando de reverter ao amadorismo por não
aceitar as condições exigidas pelo grêmio suburbano, desta vez
resolveu concordar, (anto assim que até às 10 horas de hoje,
tudo deverá ficar assentado para a sua permanência.

CONTRA O BOTAFOGO
A família do tricolor sübur-0

bano recebeu a boa nova com
grande satisfação, pois ihclüsi-
ve considera fenômeno psico-
lógico o lançamento de Genui-

| no contra o Botafogo, porque
1 deve estar bem vivo na lem-
| branca de todos, os aconteci-
i mentos que ligaram o atacan- jte de Sete Lagoas e o grêmio 

'

j alvi-negro.*
TREINARÁ' HOJE

Tão logo assine o novo con-
I trato, Genuíno entrará imedia-
I tamento em ação,' isto c,- par-
! ticipará cio exercício coletivo' 

que está fixado para a tarde
I de hoje em Conselheiro Galvão-

a
omingo

JOGARÁ 0 OLARIA
NO ESPÍRITO SANTO

Pediu licença o Olaria para
jogar nos próximos dias 28 e 29
no Estado do Espírito Santo. O
primeiro jogo será em Guaçui
e o segundo em Alegre, ambos
contra as seleções locais.

Olavo, que está suspenso por
quatro partidas oficiais, poderá
atuar nesses jogos.

Adelino Ribeiro de Jesus íoi
requisitado para juiz desses jo-
gos.

}Grupo de escaladores do C. E. ao "Dedo áe Deus

A escalada ao Dedo de Deus constitui sempre um motivo de
atração c um acontecimento de projeção no setor excursionista, por
se tratar tle uma das montanhas de acessos mais difíceis no Brasil.
Situada na Serra dos Órgãos, medindo 1.620 metros de altitude,
esta montanha ficou conhecida como a Montanha Símbolo dos
Excursionistas, não -só pelas belas fases de sua escalada, como
também pelas dificuldades qiie se tornam necessárias contorna-
ias para o êxito total de sua excursão.

ATINGIDO O CUME DO DEDO DE DEUS
Os excursionistas como os

aviadores ampliam as suas fa-
çanhas quando acontece um in-
sucesso ou acidente.

Assim é que, uma turma de
abnegados c decididos monta-
nhistas logrou atingir o pico
do "Dedo de Deus", quando
ainda a imprensa carioca tecia
comentários em torno da ma-
lograda excursão ao Pão de

BRAVO CHEGA AMANHÃ
O cehtro-àvánté do Racing, Rubcn Bravo que

c, também, titular da seleção argentina, chegará,
amanhã, para o Botafogo,»;já devidamente contra-
tado. Bravo, segundo nos informaram no clube
alvinegro, treinará no fim desta semana e, possi-
velmente, estreará, no outro sábado, contra e
América, pois informa-se está em plena forma
física.

Açúcar que resultou em grava
acidente para dois jovens es-
caladores. Ficou assim prova-
do que, quando bem feita e
melhor orientada, qualquer ex-
cursão, mesmo a de difícil
acesso como é a do Dedo_ de
Deus, poderá obter pleno exi-
to. Naturalmente faz-sç neces-
sária a máxima prudência e
melhores conhecimentos dos
montanhistas. Toda e qualquer,
escalada requer, sem dúvida,
aqueles dois motivos para que
a empreitada atinja o seu com-
plcto sucesso.

CURIOSIDADES DA
EXCURSÃO

Participaram desta excursão
cinco representantes do belo
sexo, o que constitui um ver-
dadeiro recorde nesta escalada.
Outro aspecto interessante da
excursão foi o de, pela primei-
ia vez, três membros de unia
só família atingirem juntos o
"Dedo de Deus". Ainda nesta
excursão íoi executado um me-
lhoramento na montonha, çinl

(Conclui na 11.» páfllfl»)



diário carioca: Rio de Janeiro, Quarta-feira, 24 de Setembro de 1952

obertinho Está na 
"Marca do

O garoto Roberiinho MARTINS foi mais uma vez suspen.o na reunião de anteontem da Comissão de Corridas. Pelo que se observa, o "Pingo" está mesmo na

uS»Kti é su.psn.0 <.m muito rigor . uma da, punições mal. ben.vol.ni.. qu. r.=.b.u dey.-s. .0 fato d., naquele...man., h.v.r p,.-
marca ao penany aa u. o. «uiuau»iu« o cabeça e isso devia constituir uma atenuante para seus deslizes —, toda ve»

«Bdo à caieaoria de ióauei. O "Mosquito"/ apesar dos pesares, e um piloto que corre pra caDeça e isso aev» consiwuir um« * «. u *
sado a categoria ae jóquei, u Mosquiio, raa^ltado 

de um páreo. O cavalo ISLETE, por exemplo, só saiu da linha, atirando-se para dentro, de-

forte, uma vez que a égua Sidon Já estava completamente batida, pelo centro da cancha. O rigor aessas penauaaaes para no

o menino, constituem um estímulo ao "tribòfe" -, o que poderá levar o correto profissional a procurar o máu caminho. ¦ ¦ Robertinho

Recordar e Viver...

Torpedo, o Novo EnsuenoL.
O Filho de British Empire, Banhado em Suor, ao Som de Cometas

e Gritos em Inglês, "Fechou a Raia" — O Filho de Sargento é um

Crack" na Areia, Mas Não Pode Ser Exposto a um Fiasco, Como
Representante da Criação Nacional

Todos ainda se lembram da aventura de En-
sueno cm pista» americanas. A titulo de propa-
«anda de coudelaria brasileira, o filho de British
Empire saiu daqui um belo d'»;-c0^rpll°iesvJ»3Ê<;
o atual segundo gerente do Stud Vice-Key e o
veterinário José Mora, atualmente prestando sua
colaboração ao Stud Vice-Rey.

Fotografias de vários ângulos, ora montado

por "cow-bors" cinematográficos, ora carregan-

do belas aero-moças e tudo o mais que servisse
para estimular os carreiristas brasileiros c ar-
gentinos e despertar a curiosidade do público
norte-americano. Como reforço, para provocai'
também uma pontinha de interesse dos chilenos,
lá se foi o Irigoyen para exibir sua arte na ter-
ra do Tio Sam, Enfim, uma "troupe" escolhida
a- dedo, com todos os requintes da propaganda
bem planejada — assim como aconteceu, reccn-
temente, com « YaUsto.

"' ' ¦ '

(SafetoefoÁ

O GR AM AS
JOCKEY CLUB DE PETRÓPOLIS . »omii*go

MONTARIAS E COTAÇÕES
PARA A5 CARREIRAS DE
AMANHA NO HIPODRO-

MO DE CORRE AS
I* PAREÔ -- 1.500 metros —

CrS 12,000,00 — às 13,25 horas;
Ks. Cs.

1-1 .1. Assn', B. Cruz .... 56 22
Waxy, XX '.... 5(i 00

2—3 Marnu, M. Vieira .... 50 40
4 Ala Sola, L. Leite .. -1B 50

3—S R. So Sul, M. Tavares 50 22
6 Tempo Feio, C. Callerl 56 35

J—7 D. índalccla, E. Silva 56 40" Abunan L. Lins  48 40
Nagl, Li Domingues . 50 35

2' PÁREO — 1.200 metros —
Cr? 12.000,00 — às 14,00 horas;

Ks. Cs.
1-1 Fiel, E. Silva ....  58 25

2 Ahitlruc, C. Calleri .. 56 35
2—3 Irak, M. Tavares .. 52 50

P. Savoyard, J. Marins 53 50
3—5 Delicada, J. -portllho 56 35

6 Coletiva, I. Antunes .. 56 60
4—7 Cliapadão W. Meireles 56 40

R Crisu', Al Hosa  5B 25
5" PÁREO — 1 500 metros —

Cr? 12.000,00 — às 14,35 horas:
Ks. Cs.

1—1 Othelo, S. Barbosa . 50 40
2 Paris, P. Tavares .. 50 35

2—3 Statano, A. Dorneles . 50 40
4 Brunlto, ,7. Tlnoco .. 93 25

3—5 Chumbo, Red. F ilho .. 56 25
fi Muchacho, E. Silva .. 53 35

4—7 Ojerlza J. Marins .. 56 40
8 Karbolíio, L. Lins .. 56 30

4' PÁREO — 1 500 metros —
Cr? 12.000,00 — às 15,15 horas:

Ks. Cs.
1—1 Caromy, L. Domingues 59 22

2 Velentina, B. Alves., 54 50

2-3 Eledól, XX  60 22
4 Andiroba, A. Rosa .. 57 3»

3—5 Nagola, B. Cruz .... 57 33
6 Ardena, ,T. Costa .... 54 40

4—7 Basula P. Tavares.... 51 40
" Chaco,'  53 40

5» PÁREO — 1.200 metro» —
CrS 12,000,00 — às 15,55 horas:

Ks. Cs.
1—1 Hcllo, M .Chirlno .. 60 30

2 Brown Boy, XX 52 50
2—3 Fundamento, V. Meir. 5G 30

4 Popullno, A. Dorneles Vi 40
3—5 Obélla, P. Tavares .. 58 35

6 Pollvlta F. Baluln, .. 58 40
4—7 Tio Wlllie, L. Leite .. 48 35

Araruama, S. Mazala 58 50
6» PÁREO — 1.500 metros —

CrS 12.000,00 — às 16,40 horas:
Ks. Cs.

1—1 Flezelá, C. Calleri .. 53 27
2 Upá, XX  53 50

2—3 Jambl, L. Domingues . 55 35
4 El Zorro, J. Araújo . f/ã 40

3—5 Lightnlng A. G. Silva 55 50
6 Balsámo," A. Rosa .. 55 40

4—7 Buty B. Cruz  53 27'8 Igarássu', P. Tavares 55 40" Amancal  53 40
7» PÁREO — 1.500 metros —

CrS 12.000,00 — às 17,20 horas;
Ks. Cs.

1—1 Clarinha, J. Marins . 52 40
Oxford, B. Cruz  58 30

2—3 Four Traut, B. Urblna 38 40
4 Pracinha A. Nahld 35 50

3—5 El Slrlccõ, P. Tavares 60 30
6 Crnvador, L. Lins .. 50 60

4—7 Maravedl, J..Tlnoco . 50 60
Kanthaca. XX 56 40
Letrado, Wi Meireles 56 35

1" PÁREO — às 13.40 hora» — i
1 600 metros — Cr$ 55.000,00: '

Cs. Ks.!

1—1 Jluxloy 30 55!
2-^-2 Old Pall 25 55;
3—3 Quasi 25 o"3 -

" Hopc 25 55
4—4 Embr-lo 50 55

5 Qual! 35 53" Qulcá 35 56
2o PÁREO — às 14,05 horas —

2.000 metros — Cr* 48,000,00:

Muito cedo. começaram a
chegar as notícias a respeito de
passeios de Bnsüeno na raia, de
galopes de saúde, de "aprontos

e "trabalhos". E os boatos
adiantavam, também, que o ca-
valo não havia estranhado na-
da. Parecia que estava no Ha-
ras onde nasceu na Argentina,
a desfilar garboso pelos 

"po-

treros", sob os olhares vaidosos
de British Empire, o pai da ma-

HP ravilha portenha.
ÍH Mas a verdade é que o En-

sueno sentia-se mais nervoso do

Seita uma boa oportunidade para os americanos conhecerem um campeão na areia. Mas que nunca. NSo queria comer.

Ensueno lambem era super-crack e "fechou a raia" nos Estados Unidos, como verdadeiro ^%«on8|g^reXÔ8dteío! erã
'• bacamarte"... A história se repete... a queda brusca de peso, com o

^^^^^ cavalo "afinando" diariamente
—>..„,,.*,,, ..+^*^**+r+***++*++++++++^^^+**+**++*+r+*^*++**"+*++ r+++*++++++++++m**f e a ficar t§0 #n0 como, qualquer

íEledol...
? O emagrecimento repentino
X do "crack", nSo foi motivo pa-
£ ra sua retirada da competição.
!> Banhado em suor, ao som de

cometas e gritos em inglês, En-
sueno era uma "pilha de ner-
vos", no "starting-gate" elétrico,
E, como tal, esteve na ponta
um pouquinho, revelando a
grande velocidade que o tornou
famoso e acabou "fechando a
raia", como o pior "bacamarte"
importado para a "Gold Cup".

Esse o resultado de uma aven-
tura arriscada e cujo desfecho
era íacil prever. Ensueno, que
não se encontrava bem no Bra-
sil, piorou sensivelmente nos

. Estados Unidos e passou tre-
t mendo vexame. Fez o- papel

Cs. Ks.;, de "punga", quando, na verda-
1—1 Labano  35 56'! de, era um ídolo para os ar-
2—2 Grey Gin  60 50]; gentinos, de tanta populanda-
3—3 Falr Prinee  25 36;, de, quanto O Yatasto. E nao

4 Pan  so go(; foi atôa „ue chegou ao Brasil
4-5 Sun Valley  18 55;; t{tulo de supel-"crack"" Flamboyant  18 36,; - —.—.^.^

3» PÁREO — às 14.30 horas —!|
1 500 metros — CrÇ 50,000,00; <>

Cs. Ks!;
1—1 CJulron 
2—2 Ipojucan 
3—'i Onlx 

Fluor 
4—5 Sepoy  ¦¦" -' % ,,

6 Jonsion  30 33i Solar Glene Nuporanga," criado
4' PÁREO — às 14,55 horas — ]; ?0 naras Patente e propriedade

1.300 metros — CrS 35.000,00: ,, do sr. Miguel Gil. Treinador: Mi
• Cs- Ks-!; guel Gll.

1—1 Luclíer  40 30 í CRIOULA — feminino, alazão
2 Balancln  35

2—3 Intrépido  40 52];
4 Rio Verde  50 38o3~l^r. ::::•::•::::: 11 Sf d a. saudade

4—7 Arari  50 56» Venceu o quadro dos Vetera-
Cumberiand  22 53]; nos do São Cristóvão ao do

Estalo  50 54;| América mais uma vez pela
$o páreo — às 15,20 horas — ]! contagem apertada, no certame

1.600 metros — CrS 40.000,00: ,| da Saudade. 4x3. íoi o escore
Cs. Ks.'; | desse clássico que contou com

l—l Do Well  30 54;> os seguintes jogadores: S. Crls.
2 Tributária  40 52,; toVao — Cid; Vavá e Osvaldo;

2—3 Desierto  30 34|; zica. Aloisio e Barros; Luiz
, 2 £.ar,U8  52 Si! (Alfredo), índio, Baleiro, Ban-
3 

6 Cvmo\ 
 

li\' deira e Mingóte. America -
4-7 Atbarãh'."!.'!!'.'.'..'.'.'.'.. 40 54;! Bispo; Vital e Aralton, Mos-

8 Batallleur  50 54,! quera (Ludovico) e Canhoto;
b. pareô - às 15,50 hora, -!; Jucá, Carola, Gerson, Tião e

1 ooo metros — Cr» 40.000,00: J Orlandinho. O JUIZ íoi o sr.
Cs. Ks.'! João Travassos Arruda, da

1-1 Devasso  27 56 j! Bom público compareceu às
2 Pandeiro  40 561; sociais do estádio de Campos

2—3 Seu Acacio '.'•.. 35 56', Sales, vibrando com as alter.
4-Egil  40 58 J nativas da peleja. Na prelimi-

3—5 Rumena  50 54» nar 0 quadro Iníanto Juvenil
6 Naughty Boy  50 56,,^ América venceu ao Ameri-

4—7 Faur a  ¦'' o* „ .
'• Predica  27 54 ca Jr. por 4X1.rreaiCft ' 

Colocação d»s Concurrente»
7o PÁREO — "M Congreaioi, ' , nerdidos 1 ° Vas.

Americano de Medicina do Traba^ \Ç^%'-^3^5^L^ri £££
lho" — às 16,20 horas — 1.500 me-,! co e Sao Cnstovaci com u pon-
tros — CrS 50.000,00 — (Bettino):» to; 2.° America Madureua e

Cs. Ks..! Manufatura com 4; 3.° Portu-
25 55!; guêsa e Anchieta com 5 pontos
25 35!; perdidos.
20 55s próxima rodada — Outro
33 55l! clássico será disputado domin

O NOTICIÁRIO
do apaixonado carreirista Victor
Guilhem de mandar o seu TOR-
PEDO aos Estados Unidos para
tentar a aventura de Ensueno.

As condições para a viagem,
não resta duvida são tentadoras,
— passagem de ida e volta e
estada gratuitas, etc, O exem-
pio de Torpedo, contudo, faz
desanimar. Torpedo é um
"crack" na areia, evidentemen-
te, mas não pede ser exposto a
um fiasco, como representante
da criação nacional.

Não custa, pois, advertir os
responsáveis pelo filho de Sar-
gento sobre o perigo que cons-
titui uma aventura dessa natu-
reza. Ensueno acabou até mor-
rendo nos Estados Unidos... E
Torpedo tem, em 1853, boas
perspectivas, com a realização
de clássicos e Grandes Prêmios
na pista de areia, desde que a
grama não se apresente em boas

condições. E.-;-.. mais vale um
pássaro na mão do que dois
"voando"!...

^MfatcL.

\
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Luiz Rigoni

Notícias do Turf
FOI A EUROPA

O PERIGO
Agora, sabe-se da intenção

Pelo "Conitala-tton" «mbarcou,
na madrugada <*e ontem, com dea-
tino à Europa o dr. Francisco
Eduardo d* Paula Machado, 1» vi-
ce-presldente do Jockey Cl«ab Bra-
slleíro.

O ilustre turiiata vai a, negócios
particula-fs e deverá estar de re-
gresso no mêi de novembro pro-
xlmo.

AVISO DA SECRETARIA
Na lota D das reioluções >la

ComlssSo de Corridas, ontem pu-
bllcadas, por omissão, deixou dn
figurar a punlçSo de 1 (uma) cor-
riía Imposta ao jóquei Luiz RI-
gonl, montando o animal Sola-
no na! corrida do dia 31.

Os pedidos de chamada, para e

33 'Jò
22 55
35 55 ,
40 55!;

ESTREANTES DA SEMANA
FLUOR — masculino, castanho,

São Paulo, Harpalo ou

Á SABATINA NA GÁVEA
1S PÁREO — às 13,40 horas —

1.530 metros — CrS 40.000,00;
Cs. K.s

1—1 Basula  25 56
2—2 Gildinha  35 56
3—3 Uar-á .'. 40 56
4—ã New Star  25 55

4 Vendelta  40 50
6 Arígatuba '.'... EU 56

2° PÁREO — às 14,05 horas —
1.600 metros — Cr 530.000,00:

Cs. Ks.
1—1 Letrado  27 54

2 Jazz  60 50
2—3 Home Flctt  8ií 54

4 Dinamarquez  50 54

1.400 metros
(Betting):

CrS 40.000,00

3—5 Goocl Frlend
fi Xirka ...

1—7 Thcophilo" Turbante
3» PÁREO -

1.630 metros

 6U 50
 27 54
 35 56
 35 50

às 14,30 horas —
CrS oO.OJJ.UU;

Cs. Ks.
1-1 Oscar 23 58

2 ilamelttco 40 542-3 Dalmon 50 54
4 Melodia Porte.ia 35 523—5 Revelo 40 54
6 liappy Eoy 35 584—7 Ui estes  ;... 25 58
8 Thcophilo 40 52i) Xirka 60 48

Cs. Ks.

1—1 El Gin 35 56•2 Francisqulnho 60 56
Manicoré 35 56
Eskle 50 5*6

2—5 Herval 40 56
Evoé 50 56
Miss Judy 30 54
Espinhelro 50 52

3—9 Usastro 40 56
10 Himeto 35 56
11 Ianti 50 56
12 Ciranda 60 54

4-13 New York 40 35
14 Nocaute 50 56
15 Sarilho 40 50" Açude 40 56

CAMPEONATO

8 anos, Paraná Roque Qulroga
e Prata Nova, 

"criação do sr.
Paulo Dllsh • propriedade do ha-
ras A. S. A. Treinador; Heduzino
de Freitas. 1

HONNEY MON — feminino,
castanho, 3 anos, São Paulo,
Gulf Stream e Honra, criação do
Haras Guanabara • propriedade de
stud Seabra. Treinador: Juan Zu
nií;a.

TURBANTE — masculino, casta-
nho, 3 ano» Rio Grande do
Sul, Zafirol 

"c Triunfal, criação
,do sr. Arlstldes Fons e propneda-

cie do sr. Nllton Neto dos Rai».
Treinador: Atallba Moreira.

MAMELUCO — masculino, cas-
tanho, 5 anos, Rio Grand» do
Sul, Deiforme • Firmeza, cria-
ção do sr. Duarte Silveira Martins
e propriedade do sr. Hoadto Fio
etes. Treinador: Osmar F. Reli.

RUY — masculino, alazão, 8
anos, Rio Grande do Sul, Canelo-
nelto e Oprenilce, criação do ar,
José Dlfinl e propriedado d* ar.
João de Caatro Godoy. Treina-
dor: Guilherme W. Santana.

ATBARAH — masculino, casta-
nho, 4 anos, Argentina, Bah-
vara e Tetra Nell, importação do
dr. Roberto Seabra e propriedade
do stud Seabra. Treinado: Juan
Zuniga.

"Hátldicàpi Especial", destinado a
oguas de qualquer país, de 3
anos « mais Idade, que não te-
nham ganho mais de CrS 
300.000,00, em prêmios de Io lu-
gar', este' ano, 110 pais, na dis-
tancla de 1.400 metros (Pista
de Areia) e ¦•'otação de CrÇ ....
60 000,00, a realizar-se no dia
4 de outubro, scrSo recebidos na
Secretaria da Comissão de Corri-
das até As 12 horas, de quinta-
feira, dia 25 de setembro.

A REFORMA DO CÓDIGO
DE CORRIDAS

Extingue-se a 30 do corrente.
o prazo dado pela Comissão do
Corridas para que 05 interessados
apresentem tugestões, por escri-
to, para a retoma do Código de
Coridas, cm estudos.

O Covicurse de Cartazes para a
Exposição Leilão de Potros, nos
dias 26 e 31 de outubro a Io de
novembro, a Comissão do Cor-
ridas, reunida. aprovou o tra-
balho apresentado pelo desenhls-
ia Rodolfo

De OSCAR PEREIRA i
Há muito não assistíamos a Comissão do Corridas cxè-

cular façanha tão violenta como a da última reunião, rcali-
zada sogunda-feira.

Nada menos de ineia dúzia de jóqueis a C, O, mandou pa-
ra * "cerca" e com um número de corridaR bastante elevado,
pois variou de cinco, a duas, cabendo ao Roberto Martins *
maior quantia, seguida de perto pelos glnetcs José Fortilho e
Osvaldo Ulloa. ¦

Já que falamos no popular "Munheca Filetrica', convém
acrescentar que o bridão chileno há muito não sentia o pe3i>
do "pilão", funcionando sòbrc a sua cnbeça. Desta vez, porem,
vai mesmo descansar obrigatoriamente durante três reuniões
o jóquei titular do Stud Linco de Paula Machado.

Mas voltando às realizações da Comissão de Corridas, se-
runda-feira última, notamos que 110 setor, de multas, muitas
[oram também as contribuições dos profissionais para a "Cam-

nha", salientando-se o Cândido, Moreno, que, perdendo o bo-
né três vêzcs, teve que desembolsar a importância de CrÇ ...
1.200,00 e mais CrS 200,00 por não ter comparecido no horário
ao exame médico. R. Martins, que já encabeçara a lista dos jo-
queis suspensos, ainda nas multas teve papel saliente, uma ve*
que por desvio de linha, pilotando o cavalo Descamisado, deixou
para a "caixinha" uma cédula cor de abóbora; tendo também
perdido o boné, o "Mosquito" teve que despender mais CrS ...

'Mas 
seria por demais extenso analisarmos todos os itens

das resoluções tomadas pelos senhores comissários de corrida»,
pois nosso intuito M tfio somente fixar os pontos mais pai-
-pitantes.

OMISSÃO
Luiz Rigoni que, por omissão

da letra D das resoluções da
Comissão de Corridas na reu-
nião de segunda-feira última,
havia deixado de ser punido,
deverá também ficar na "cer-
ca" por uma corrida, quando
pilotou o tordilho Solano. O
freio paranaense, talvez h&ò
contasse com esta.

"FUNDISTÂ""
Há dias Osvaldo Feijó, sa re-

ferindo ao cavalo Lord Antibes
afirmou que, u francês no re-
gime de freio seria outra coi.
sa. — O filho de Vatellor não
gosta de bridão, pois fica
afrontado, mas no freio corro
a vontade » é outro animal.
Lord Antibes, não desmentiu ao
Feijó e fêz um bonito na mão
do freio de Dário Moreira, que
diga-se de passagem foi um
verdadeiro "mestre" na condu-
ção do "fundista" Lord Anti-
bes.

PO' DE MICO.
— Osvaldo' Ullóa não ficou

muito satisfeito com a suspen-
são que o C. C. lhe impôs. Es-
lava bastante contrariado na

matinal de ontem o bridão chi"
leno...

— Bem fraco o movimento
na manhã de ontem no hipó-
dromo da Gávea, muito embo*
ra o tempo estivesse bom. Dei-
xar as cobertas nestas madru-
gadas "geladas" não é para
quem quer, é para qv.cm pre»
cisa...

~^W> RS
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Dario Moreira

Atewgão, SOBREIRO;

DaSmon Está Inscrito, Outra Vez
Uma Corrida Suspeita e Uma Vitória ou
Colocação Que Podem Deixar o Jóquei em

Maus Lençóis...
Oucni foi a Campinas e viu o Dalmon correr na tarde do

Grande Prêmio vencido pelo cavalo Ferino, certamente estranhou
a atuação do parelheiro gaúcho na carreira levantada pelo ura-
ei em tempo de punga de charrete. O descendente 

^e 
Dogari,

que se mostrara ligeiro e duro e vencera em excelente> "«roajP"»
a milha, não saía do lugar, trazido pelo FIdelis SOBREIRO co-
mo se levasse um boneco de chumbo no lombo.

MUITO FALADO
rias pessoas com as quais tem

8o PAREÔ

1.300 metros

(Betting) 1

àa 16,50 horas —

Cr? 30,000,00 —

Cs. Ks.

1' PÁREO — às 14.05 horas
1..SQ0 metros — CrS 30.000,00: I 3—4 Crioula' 

Cs. Ks.l-i Panqueca  22 üi" tglno 22 58inrimboiro c.\-Pais... 4U j3
3 Vltorianita 50 523—4 II uy 40 50J Lampo 35 5(14—6 Monetário 40 54
' Lingote ".".'. 50 54

m 
" Nacclle .'.'. 50 48

5" PÁREO — às 15,20 horas —
1-500 metros — CrÇ 40.000,00:

Cs. Ks.
J-l Acropole  21 542-2 Flor do Sol  40 533—3 Nix  22 604 liidalga .'.!..  5U 18'—5 Espaf*ana  40 50

6 Changa  50 50
6' PÁREO — às 15,50 horas —

i.5"0 metros — CrS 30.000,00:
. , Cs. Ks.1~ 1 Olselle  22 56" Gold Dream  22 55—2 Pigalle  22 563 Savantnha '.'.  

50 VI3-4 Oístrla '.".,. 35 56
. 5 Kastrl  ^o 52í—6 Dança  50 527 Hlleia  50 48

' Páreo — às 16,20.horas —

1—1 Lovelace 22 5fiCabo Frio 22 54
2—2 Ituano  35 58

Jangadeiro 50 50
 30 58

0 Crato  60 54
6 Altamisa  40 56

1—7 El Toro  80 50
8 Scarface  35 50" Tapaju'  35 50

9» PÁREO — Prêmio "Conde de

Parapebus" — (Handicap Espe-

ciai) — às 17.20 horas — 1.800 me-

tros — CrS 60,000,00 — (Betting):
Cs. Ks.

1—1 El Grcco  25 55

1—1 Chaklta . ..." Honeymoon
2—2 Quetua ..,..

3 Hilanllza ...
3—4 Al Oina ....

fl Xapuri ...,
4—6 Orlssa

50 55
50 55

7 Frisa  40 55

ÍX m!' go, no estádio de SSo Januário,
!: após a ueleja de juvenis. Vas-
:l co x São Cristóvão, lideres 111
!| victos, lutarão pela ponta da

tabela. Ns estádio do Olaria
iogarão Portuguesa x Manufa-- - " Anchieta,

COLETIVO

Martlnl
New Comer

Rio
2—4 Nailer 

3 Coraje 
6 Four Hllls .-" Anubis ....

3—7 Toribio ...." Retang 
8 Pardaillan ." Shahpur ..

4—9 Best ......Ombu' ....
10 Gatillo Tlrolés ....

25 60
35 52
60 48
40 53
50 51
40 56
40 50
35 53
35 60
50 53
50 51
40 50
40 50
50 52
50 19

8 Emoaze  60 55
8o PÁREO — Grande Prêmio

"Diana" — às 16.50 horas — 2.400J jusciiau "'™6'i--

metros — (Betting) — CrS i tura e no do £,. <-

300.000,00: 2 Anchieta x America
Cs. Ks

1—1 Duty  25 37
2 Eudora  50 58

nBk^=%UEM ÁLVARO
6 Santa Bela  50 53,; 

^-,jj É\f T?O
4-7 Lyonora  5" sa LtlAV LiJ

'• Impreslva"!!" 
*'.'.'.'.'.'. '¦ 

\ 30 tá Dando inicio ao seu progra-impresiva ,........ ' 
ma de treinamento, o Fluminen-

, %rm"^Z.%l7fo.^ 
-\ 

^realizou, 
ontem, no gramado

(Betting):

1—1 Frontal 
Espadarte ....

D. Negro 
2—4 Calmete 

,r> Come On! ,
6 Foliador 

3—7 Waldorí 
Contrabanda ..
Incêndio .....

4-10 Grão Vizlr 
11 Hunter Prinee
12 Pilantra 

I; das Laranjeiras, um rigorosc
Cs. ks;!' individual, no qual tomaram

« «'! parte todos os titulares, exce-' 
50 52!; tuando-se o zagueiro Pinheiro,

. 50 52]' que estava ainda, com o pe en-
.n e'a<: gessado, devido a uma contusão.' 
50 Mi Deve ser destacado, n0 entanto,'. 
40 50J que Pinheiro não é problema,

pois seu estado não c de caráter60 50
35 56
SJ 541
40 581 Hoje, haverá o primeiro en-
35 56 X saio coletivo desta semana, cs-

grave.
HOJE O COLETIVO

Prepara-se Lima Para
o Sul-Americano
de Futebol

LIMA, 23 (U. P.) — Alíonso
Capurro, presidente da Liga
Paraguaia de Futebol, que che-
gou aqui domingo para ultimar
os detalhes referentes à organi-
zação e realização do próximo
Campeonato Sul-Americano de
Futebol, que será disputado
nesta capital eni fevereiro de
1953, disse estar confiante em
que o torneio terá completo
êxito. ,.-:,. . ,

O Campeonato será disputado
no novo e monumental Estádio
Nacional, de conformidade com
o pacto assinado entre a Fe-
deração Peruana de Futebol e
a Liga Paraguaia, segundo o
qual o magno certame será rea-
lizado em Lima em lugar de
na capital paraguaia. Entre os
diversos pontos que Capurro
tratará com os dirigentes pe-
ruanos figuram alguns de ca-
rater econômico um tanto di-
íiceis. .

Depois de sua visita a Lima,
Alfonso Capurro, acompanhado
de delegados peruanos, visitará
o Rio de Janeiro, Buenos Ai-
res, Montevidéu e Santiago do
Chilp. a fim de grantir a parti-
cipação dos selecionados dos
países respectivos no campéo-
nato. Capurro dise: "Meu pais
conta com um bom ambiente
para este Campeonato e espera
que o mesmo venha a ser um
dos mais brilhantes dos orga-

IJÊi >;:-. áiajSjP1^^* - aW^^^Ê

Dalmon era o segundo favori-
to. Muito falado. E ninguém
desconfiava que seu piloto nao
quisesse o páreo. O Rubens
Soares, em conversa com va-

Rubens Soares, treinador de

DALMON, não gostou da cor-

rida do cavalo c o inscreveu
novamente...

que as representações do Ceara, | Fai.encja as modificações lntro-
Minas Gerais. Pernambuco. Ala- I duziclas nos estatutos sociais do

SEIS ESTADOS
INSCRITOS

A C.B.D., que patrocinará o
Campeonato Brasileiro de Voli-
boi, a ser disputado em Porto
Alegre no próximo mês de ou-
tubro, 

'já 
recebeu seis pedido-

de inscrição, esperando-se mais
cinco.

As entidades inscritas sao;
Rio Grande do Sul. S. Paulo,
Santa Catarina, Paraná, Distri-
to Federal e Bahia.

Apurou a nossa reportagem

AUTORIZAÇÕES
BANCARIAS

O ministro da Fazenda, Interino
aprovou os seguintes atos coneer-
nentes à Casa Bancaria Planalto
de São Paulo S. A.; -,/'-_

a) — aumento de capltslt de 5
par 20 milhões de cruzeiros^

b) — transformação em Banco,
sob a denominação de Banco
do Planalto de São Paulo S. A.,
e O _ reforma dos artigos Io, 2»,
4», 6 o, 24° e 25° dos seus esta-
tutos. ... , Aprovou o mesmo titular os
seguintes atos relativos à Casa
Bancaria Capitólio S|A: a) au-
monto do capital social de 500
mil cruzeiros para 20 milhões; b)
alteração de sua categoria para
anco, sobB a denominação de
aBneo Metropolitano de São Pau-
Io SIA; e) — mudança rte eede
social para a capital paulista: e
d) — ampla reforma estatutária.

Ainda o ministro da Fazen-
da a z routoiuof .( a,(,(
da autorizou o funcionamento da
matriz da Companhia Sul Ameri-
cana de Investimentos.

O mesmo titular autrolzou a
instalação de agencias do Banco
Nacional Paulista S]A, nas ce-
guintes localidades: Itnpul — Mi-
neiros do Tietê — Torrinha — Ave-
alva — Balbinos — Dourdao —
Pacaembu' — Osvaldo Cruz — lli-
rapina — Cordeiropolis — Bauru'

São Paulo — Bocaina — Uois
Córregos — Brolss — Avanhandava

Urupè — Barirl — Jau' —
| Rio Claro — Dracena — Londii-
i na e Maringá.

Aprovou o titular da pasta <*ii

amizade, adiantou que o Dal-
mon era um sério competidor.

DALMON VOLTA!
Agora, aparece outra vez ins-

crito o Dalmon. O treinador,
como se vê, não gostou da atua-
ção do cavalo e disso fez cien-
cia, é claro, à Comissão de Cor-
ridas. Aquela história do So-
breiro perder o chicote e pro-
curar sempre a grade de fora
para correr sem levar lama na
cara tem qualquer coisa de es-
quisito... ,. _.. .

Atenção, pois, Fidelis Sobrei»
ro! Trate de torcer contra o
Dalmon. A turma é outra, mas
o cavalo ganhando ou chegan-.
do colocado o deixará em maus
lençóis. Sim, da forma que o
Dalmon terminou sábado, naí
poderia ter ganho siquer de
Stamina e Foliador!...

o Cume...
(Conclusão da 10.« página)

seja o da instalação de uma
urna para abrigar o livro de
assinaturas daqueles que s«
aventurem alcançar aquele di«
fícil local. _„„

OS PARTICIPANTES
A referida excursão dura errj

média de 7 a 8 horas, do acam«
pamento dos Garrafas ao cume.
Foi patrocinada pelo Centra
dos Excursionistas e dela par-
ticiparam os seguintes despor-
tistas: ,.

Hamilcar Ncigas e Toseli
(guias). Hilma, Helena e Fer-
nando Machado Quilula, Bea-
triz Osório, Neith Martins, Zp-
nith Fleischaker a Reinaldo
Gonçalves Silveira-



R CUSTO D
PEDRO VARGAS NO RIO

'Ampla Reforma
Econômico-Social

Completando'seus trabalhos, o I Congresso Nacional dos Ser-
vidores Públicos aprovou, em sua última reunião plenária, a re-
dação final das suas decisões e recomendações sobre a criação
do seu órgão nacional de defesa c sobre as medidas que podeo governo adotar para sofréar a alta do custo de vida. Damos,
abaixo, a íntegra dessas conclusões.

UNIÃO NACIONAL
Quanto À criação do órgão da

classe, para defesa de suas rei-
vindicações, decidiram os ser-
vidores:

Aspecto do desembarque do ator mexicano Pedro Vargas, quan-
âo desembarcava de um presidente da "Pan American World
Airways", sendo recebido pelo seu empresário Wilson Viana,
tendo 

'à 
direita o pianista Alvarito Ruiz, que viajou em sua

companhia e quc o acompanhará durante as suas audições
nesta capital e em São Paulo.

— Fundar a' União Nacio-
nal dos Servidores Civis do
Brasil, entidade de âmbito na-
cional, que congregará os ser-
vidores públicos federais, au-
tárquicos e pessoal de obras,
bem como servidores estaduais
e municipais, para que cuide,
de maneira vigilante, da cam-
banha para a conquista do au-
mento dos vencimentos e sala-
rios na base do substitutivo
Lycio Hauer. A entidade indi-
cada será dirigida por um Con-
selho Deliberativo constituído
de cinco membros do Distrito
Federal, e três de cada Esta-
do e uma Diretoria Executiva,
composta de um presidente, vin-
te viec-presidentes, um Secre-
tário Geral, três Secretários, um
Tesoureiro Geral e um Tesou-
reiro Auxiliar. Os Vice-Presi-
dentes das Comissões Estaduais
do MPASPAPO.

— Eleger uma comissão pa-ra elaborar o anteprojeto dos
Estatutos da entidade no prazode 30 dias, remetendo-o às Co-
missões Estaduais a fim de que
estas apresentem sugestões em
prazo idêntico.

— As Comissões Estaduais

ficarão subordinadas à UNSCB.
4 — A íim de, que não haja

solução de continuidade na cam-
patina pró-aumento de venci-
mentos, a Comissão Central do
MPASPAPO conservará a sua
ação coordenadora na intensi-
ficação da luta pela conquista
do aumento.

CONTRA A CARESTIA
São as seguintes as recomen-

dações para o combate à alta
do custo da vida:

— Realização de uma re-
forma agrária, com retalhamen-
to das grandes propriedadesinexploradas;

— organização cooperalivis-
ta dos produtores.

— mecanização da lavoura
e assistência técnica e social ao
pequeno proprietário rural;

— reaparelhamento da rede
ferroviária, ampliação e me-
lhores condições de tráfego das
rodovias;

— reequipamento da Mari-
nha Mercante e melhoria das
instalações portuárias;

— conquista de novos mer-
cados que permitam melhor co-
locação de nossos produtos ex-
portáveis, bem como importa-
ção de equipamentos agrícolas
e industriais;

(Conclui na 2.» página)

Rio de Janeiro, Quai la-Feira, 24 de Setembro de 1952

Diari
Cari
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Entregue um Memorial
da Classe, Sobre o Au-
mento — "Nada Mais de
25%", Diz o Presidente
do Sindicato Dos Bancos

Representando os bancários
cariocas a diretoria do sindi-
cato da classe compareceu on-,
tem,às 18 horas ao gabinete do
sr. Roque Vicente Ferrer, dire-
tor do Departamento Nacional
do Trabalho, a quem foi entre-
(rue na ocasião pelo sr. Anto-
nio Blanchar, presidente do
Sindicato dos Bancários do Rio
de Janeiro, o memorial conlcn-
do as últimas deliberações da
classe, inclusive o pedido de re-
ílização de uma mesa redonda
nacional para debater o assun-
to referente ao aumento de sa-
lários pleiteado pela classe.

O diretor do D.N.T. prome-
leu fazer tudo o que estivesse
jio seu alcance para quc o im-
liasse seja solucionado no mais
breve espaço do tempo.

O ponto de vista dos banca-
1'los (40% de aumento) não so-
íreu qualquer modificação no
que so relaciona com as reivin-
líicaçõcs pleiteadas pela classe.
Continuam insistindo na obten-
ção cios adicionais por- quin-
quênio de trabalho, abono cie
família, aumento mínimo de 600
cruzeiros e pelo salário mínimo
na base de CrS 1.800,00. Argu-
rnentam que os banqueiros es-
tão perfeitamente em condi-
ções de lhes conceder os bene-
íícios solicitados, acentuando
que do ano passado em diante
os lucros dos negócios subiram
a milhões de cruzeiros, sem que
houvesse qualquer alteração nas
despesas com o pessoal.

O presidente rio Sindicato dos
Bancos tem declarado que a
pretensão dos bancários é ab-
surda e não será objeto de con-
slderação por parte dos seus
companheiros. Acentua que os
empregados estão empenhados
numa cruzada c sem apoio na
realidade dos fatos, por quere-
rém os mesmos resolver uma
questão de âmbito nacional,
contrariamente ao que está re-
culado cm lei.

edem Mesa
m Banqueiros

c O MÁXIMO Pâ JORNAL NO MÍNIMO Oi ESflOÇO

AJUSTE DE CONTAS

___

Carne
a Dez

• Representantes dos bancários aceitam com os banqueiros a
realização de uma mesa-redonda decisiva para o aumento

Novos Substitutivos
ao Projeto 1.000

A Comissão Federal tíc Abas-
teci mento c Preços inaugurou,
ontem, vm posto de vendei de
carne na praça Saenz Pena, no
bairro da Tijuca, o qual servi-
rá também aos bairros de An-
darai, Vila Isabel e imediações,
No primeiro dia de funciona-
mento o referido posto vendeu
2.500 quilos de carne.

Câmara

CONGRESS

n. 2

O projeto 1.000 continua polarizando as
atenções dos vereadores, enquanto sua discus-
são prossegue no plenário da Câmara Municipal.
Já existem vários substitutivos a respeito c o
próprio sr. José Junqueira,. autor do projeto e
autor de um substitutivo, ontem, apresentou o

que cm resumo é o seguinte:
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Criação do adicional de 2% sobre todas as operações cm queincida o imposto de vendas e consignações; isenção do adicional
para os gêneros alimentícios de primeira necessidade até 150.cru-
zeiros; adicional de 5% sobre fumos e bebidas e de 10% sobre
jóias, peles, e artigos elétricos e de luxo, "consumações" cm "boi-
tes", "dancings" e "cabarets". Quanto aos 150 empregos, o subs-
titutivo n. 2 os mantém, incluindo-os, porém, no Quadro Per-
manente.

CONTRA O PROJETO
Os comunistas, que estão com-

batendo o projeto, também apre-
sentaram substitutivo, autorb-
zando o prefeito a contrair com
o Banco do Brasil um empres-
timo de cinco bilhões de do-
lares, para financiamento do
Plano Vital, a ser pago em
trinta anos.

Apesar da discussão em tor-
no da matéria, de anteontem
para cá, ter se tornado calma,
ontem quase que ocorreu inci-
dente que poderia ter graves
conseqüências, entre o comunis-
ta Aristides Saldanha e o pete-bista João Machado.

Em seu discurso, o sr. Aris-
tides Saldanha disse que o "sr.
Getúlio Vargas era um lacaio
de Truman". Imediatamente
o sr. João Machado perguntou
se ele, Aristides Saldanha, não
era, também, "lacaio de Sta-
lin". O sr. . Aristides Salda-
nha disse, então, que aquela

i pergunta "só poderia ser res-
pondída com uma bofetada, o
que não ia acontecer porque o
sr. João Machado era de idade
mais avançada".

No final da sessão, entretan-
to, cm prorrogação especial, o
sr. João Machado desfez o in-
cidente, em virtude de satisfa-
ções recebidas do sr. Aristides
Saldanha e este, por sua vez,
também declarou que nunca
teve intenção de ofender aocolega.

Ambos consideraram o as-
. i , .; , i ¦ ,- sunto morto.Js drs. Adalberto de Lira Cavalcanti {do Brasil}. Abel Mcjia Há poucos dias foi projetado '
Uesus Serem (da Venezuela) conversam num intervalo do ZSSSS^&SSm^ ci-U Congresso Americano de Mediana ,l0 Trabalho que.se dade. Ontem, o sr. AdollvLtes,

realiza nesta capital ' ,dD .PT,B'. apresontou um proje-'- to de lei, abrindo o crédito de

210 mil cruzeiros para aquisição
da película.

Na Ordem do Dia, foi apro-
vado o projeto que permite arealização de formaturas no
Teatro Municipal.

Candidata
Diz-se
Perseguida

Esteve em nossa redação asita. Jurema Gomes, candidata
do Conjunto Residencial de Del
Castillo, ao título de "Rainha
da Primavera". Veio protes-tar contra a campanha quc!Uc estaria sendo movida pormoradores daquele conjunto,
por ela ser uma candidata de
còr.

— "E1 um absurdo, declara
Jurema quc queiram impedir
a minha eleição para "Rainha
da Primavera". Minha candi-
datura foi lançada pelo sr. Ede-
resio Moura, com o apoio de
numerosos moradores locais. A
Diretoria da Associação 30 de
Outubro do Conjunto' do IAPC
cm Del Castillo me apoiou tam-
bém.

O grupo teatral do ator Ab-
dias do Nascimento, na próximasexta-feira, apresentará a peça"Rapsódia Negra", no teatro
João Caetano, às .'20 horas, re-vertendo a renda cm beneficio
da candidatura de Jurema.

Vital dá I
Secretário

O Prefeito João Carlos Vital
concedeu a demissão do Secre-
tário de Finanças, sr, Annan-
do Vidal Leite Ribeiro, escre-
vendo-lhe uma carta em que,
a par de uma exposição isen-
(ando-se de responsabilidade na
iniciativa do projeto que cria
encargos para custeio de obras
públicas (o famigerado projeto
1.000), recusa admitir quc os
Secretários do scú governo in-
terfiram nas decisões de com-
petência exclusiva do Chefe do
Executivo Municipal.

A EXPLICAÇÃO
No trecho em que se refere

ao motivo exposto pelo sr. Leite
Ribeiro para justificar a rc-
riúncia; declara o prefeito:"A Mensagem 74, a que alu-
de aquele documento (carta do
demissionário) resultou da fir-
me intenção manifestada pela
maioria da Câmara rio Distri-
to Federal de aprovar o proje-
to de empréstimo compulsório
destinado ao financiamento das
grandes obras municipais, e ao
Executivo não cabe impor indis-
criminadamente orientação ao
Legislativo, mas, com éle cola-
borár na condução ria coisa pú-
blica, inclusive auxiliando-o cm
suas iniciativas e designios, que
devem corresponder aos justos
anseios do povo que representa.
Como sabe V. Excia., não é o
aludido projeto de autoria deste
Executivo, e sim rias "Comis-
soes Reunidas" da Câmara dos
Vereadores. Esposado desde
logo pela maioria dos membros
dessa casa legislativa, apoiou-o
o Prefeito, que ainda não havia
deliberado sobre o definitivo cs-
quema de financiamento a ado-
tar para a execução-do -progra-
ma de obras exigidas pela ci-
dade. Por outro lado, a neces-
sidade e oportunidade da exe-
cução desse programa, que se
originou de cuidadosos e demo-
rados estudos rios órgãos com-
petentes da Prefeitura, revistos.
pela atual administração muni-*
cipnl, não podem deixar de ser
reconhecidos. Tais obras, de
caráter eminentemente repro-
dutivo, não agravarão a nossa
conjuntura eçonômlcò-firiáhcéi-
ra: constituir-se-ão, sem riúvi-
da, no mais importante fator
do seu fortalecimento".

E' o seguinte o trecho cm que
o prefeito defende a sua auto-
ridade. recusando dividi-la com
o Secretariado:"Concordo em quc os Secre-
tários Gerais ria Prefeitura cie-
vem ter a maior autoridade e
responsabilidade no exercício
de suas funções, mas. nunca cm
detrimento c com sacrifício da
ação rio prefeito, a quem, sem
limitações, como é forçoso reco-
nhecer, cabe a direção supe-
rior dos negócios do Distrito
Federal".
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Antônio de Amorim Dtniz, o "Duque", ó um otimista:'"Obtive tudo o que pedi". Completou 40 anos de vida
artística »

Duque, o Artista Que
Lançou o Maxixe na Europa
—- Autor do Primeiro Samba Sobre a Bahia

"Quando eu'morrer não chores minha morte, porque ninguémviveu como eu vivi; é a Deus agradeço a minha sorte, pois obti-vn tudo o que pedi". Nessa estrofe, do um poema de sua autoria,Antônio de Amorim Dinis, o popular "Duque", resume para orepórter as suas impressões sõbrc os seus quarenta anos de tea-tro, ha pouco completados. O artista, qtiR foi um dos maioresdançarmos do mundo, relembrou com lágrimas nos olhos o sU.cesso que alcançou em grandes teatros do mundo.
. O N T EM E HOJE

Imprudência de Estudante
SANTA FE', Novo México, 23 (INS)

— Os caciques das tríbus indígenas
Hopi o Pueblo, dos Estados Novo
México c Arizona; consideram nojo ,
uma proclamação prcvihirido ao3 í"rostos pálidos" contra toda inge- |rèncla nos rituais thpigcnas; William jFiel estudante da universidade de -
Harvard, de 19 anos de idade, im.
prudentemente suscitou a indignação
cios Índios ao se apresentar om um
festim indígena recente, vestido com
um hábito autentico de Kacrina,
uma vestimenta da tribu

Dezenove chefes da tribu Pucblo,
seus assessores o vários caciques
Hopij, se dispuzeram em uma reu.nião, para considerar o que elesconsideram um insulta insuportável
a sua pátria e religião.

"Jamais me esquecerei da ml-
nha noite de estréia quando,mima fria noite de setembro,
àpresentei-me, juntamente com
minha . companheira Gaby, no
famoso Cnfc rio Paris, A casa
estava repleta de uni públicoseleto c exigente. Terminado o
espetáculo os espectadores man-
tiveram-se de pé cerca de '10
minutos coroando o espetáculo
com estrondosa salva de. pai-mas. Era a consagração. Era o
começo da gió-ria" _ acresceu-
tou o renomado artista, com
indisfarçavel acento de orgulho
na voz.

"Pouco depois, . já bastante
conhecido — prosseguiu — re-
solvi apresentar ao público pa-risiense alguma coisa que lem-
brasse ¦ os costumes de minha

"COLORED"

da Planavam

terra natal. Foi assim pensandoque resolvi lançar por volta de1910, uma nova dança, a quechamei cie "tango brasileiro", e
que o povo batizou de "maxixe"
Nessa dança — acrescentou —
reuni alguns motivos mais pi-torescos rio Brasil e que erampela ordem: o movimento dobalão quc cái; as trepadeiras
quc sobem pela parede contor-ruindo a janela; os namoros degargarejo (o namorado, da rua,corteja a amada no balcão); omovimento dos sinos nas torresrias igrejas; á maneira do nossoscresteiro empunhar o violão-e finalmente a íaceirice dábaiana.

LOUVOR A BAHIA . .'Duque" foi ainda o criadorentre ' nos ' do famoso teatroCasa cie Caboclo que funciona-va no antigo Teatro São José eque era tido como ó menor tea-tro do' Rio de Janeiro. Forampadrinhos dessa sua criação ciAmeba Carneiro de Mendonçae Olegario Mariano Foi êleainda o autor do.primeiro sam-Da quc se escreveu sobre a Ba-hia (sua terra natal) que se in-titulava "Cristo nasceu na Ba-'
Outra parte importante desua viria foi quando no ápiceria fama disputou e ganhoutrêscampeonatos mundiais de dan-ça (o de Paris, o de Berlim e ode Londres i. Como jornalistalundou o "Jornal das Senho-ras , no Rio de Janeiro e o"Brazil", editado em Paris eescrito em francos.

Não Querem
o Pescado
do General

Reclamando contra u esta br-
lecimento de horários diversos
para a venda do peixe no reein-
to do Entreposto de Pesca, o
presidente do Sindicato dos Ar-
madores enviou o seguinte (ele
grama ao sr. Benjamin Cabcl-
Io, presidente da COFAP:"Tendo o Sindicato dos Ar.
madores de Pesca do Rio de
Janeiro tomado conhecimento
das providências a serem lo-
madas pelo general Braga illurl
concernente horários diversos
para a venda do pescado im rc-
cinto do Entreposto da Pesca
que em hipótese alguma aten-
de às necessidades de produto,res e varejistas e quc irá, porcerto, dificultar c retardar a
distribuição do pescado aos
consumidores, apressa-se esle
sindicato cm solicitar de Vos.
svincia providencias pura qucsejam sustadas tais medidas, alé
que se possa debater importai),
te assunto, inclusive entre os
interessados. Acredite Vossên.
cia que o presente apelo visa
principalmente o interesse pú-blico, evitando quc a própriaorganização a que Vossenci»
empresta reconhecidos esforçoi
e toda dedicação possa ser atin-
gida pelos reflexos de tão ódio-
so e extemporâneo programa
para a indústria da pesca. Ncs-
sa certeza reafirmamos nosso
intuito de colaboração perma-nente aos sadios o patrióticos
propósitos de Vossência como
dos mais importantes e presti-
giosos auxiliares do Governo do
eminente Presidente Vargas. —
Cordiais saudações — José Pr-
rcira do Nascimento, presidente.

Murais de
Portinari
na ONU

Cândido Portinari paralizmios seus demais trabalhos e estáagora xmpenhado em preparardois projetos de murais paradecorar a entrada do novo sa-
lão da Assembléia Geral da
ONU em Nova Iorque. Cad;i
mural medirá 14 metros de ai-
tura e 10 de largura, ocupando
o conjunto uma área de 210 me-
tros quadrados.

MUITAS IDÉIAS
O artista nacional declara qucainda não escolheu um tema de-

finitivo para os seus projetosem realização."Tenho várias idéias em men-
te. Idéias universais, como nfio
poderia deixar de ser, tratán-do-se de um.trabalho para uma
assembléia universal. Todavia,só com" o decorrer rio atual tra-
balho de composição das linhas
é que' tomarei caminho certo.Revelou' que talvez o seu tra-balho não esteja concluído a
tempo de ser apresentado na
abertura da Assembléia Geral
da Organização das Nações Uni-das, no dia 14 de outubro pró-ximo.

O pintor espera quc até o fi-
nal^ dos trabalhos da Assem-bléia, que se prolongarão ale
janeiro, os seus murais estejamconcluídos. Entretanto, acen-tuou que aguardará o "veie-
dictum" da Comissão de Arte
da OrJU'sobre cs seus proje-tos, pois. , somente na hipótese
de serem ,os mesmos aceitos é
que o nosso governo fará a cn-
comenda definitiva dos mu-
rais, por intermédio do Itama-
rati. :'•"..'•"

6rancfe Quantidade
rroz Para o

o ab^SlnlÍd1^|^^u^ dc ÍW.* arroz para
mento do nrnri.ifn £ ° Paulo> e nao cogitamos do au-
pa"amente'S t^V* $& Waldlr Bor«es' diretor <*° Dc"
csImmzmSL,0-1^**0 Ki0^ndense de Arroz, fiste
Se aue nüoTni? « 25 *" ,mediatai«onte entregue à COFAP,uLsue que nao haja prejuízo para o Instituto

o s, v*,?1*?*™ 
À EXPLORAÇÃOO si. Valdir Borges declara ' ™™ *.:..??-:,---:

que os entendimentos de Cabel

Jurema, a candidata de còr a Rainha

Io com os produtores gaúchos¦ oicrcccrao maiores vantagens
| para os consumidores cariocase paulistas, possibilitando a mo-dalidade de transferência doproduto a Comissão Federal deAbastecimento e Preços¦ Ressaltou que náo há interês-se cm aumentar os lucros e simcontinuada cooperação

com o governo, visando oomba-ter a ganância.
Finalizando, disse quc os In-termediários são responsáveis

pelas majorações veiiflcadaíitendo como exemplo citado o
seguinte caso: o saco de» arroíe vendido a 35,00 e, depois cie
passar pelas mãos de vários in-
termediários, tem sido ofere-ciclo ao varejista «or Dreco su-
"Brinr a 400.00


