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O Matutino de Maior Tiragem da
Capital, da República
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Itimatom" do Exército
®

português enviado a Salazar
Diz o correspondente de um jornal inglês em Lisboa

que o "premier" foi intimado a entregar o governo

Combates no norte do país - Hovecentas prisões - Cir-

culos oficiais, entretanto, revelam qne M cometa calnta

SERIA ADVERTÊNCIA D
&

OS ESTADOS RÚSSIA

LONDRES. 11 (U. P.) - O
correspondente do Jornal "News

ChionlCe", em Lisboa, Informa
que o exército português enviou
um "ulUmatum" no sr. Oliveira
Snlnzar, lntlmando-o a entregar o
governo.
So norte do país

LONDRES. 11 (U. P.1 — O oor-
respondèhte do "News Chronlole",
em Lisboa, Informa nue, secundo
noticias nfio confirmadas, hoje. fo-
ram travados combates entre tro-
pas o grupos políticos no norte de
Portugal. Acrescenta que os cir-
culos competentes negam as ver-
soes, segundo as quais os comu-
nistas estão Implicados no movi-
mento.
Novecentos prisões
MADR1D. 11 (A. P.) - Viajan-

tes chegados por via aérea, pro-
cerientes de Lisboa, dizem que fo-
ram feitas nll, ontem, cerca d«
novecentas prisões, em consequen-
cia da revolta fracassada contra o
governo. Os mesmos vla.lantes dl-
zem que Lisboa está em perfeita
calma.
Calma completa

LISBOA, 11 (De Luís Lupl, da
Associated Press) — Reina com-
pleta calma em Portugal e as
precauções militares tomada» on-
tem foram reduzidas ao mínimo
esta tarde.

Círculos nfto oficiais revelam que
n governo controla Inteiramente a
situação e que nao se esperam no-
vas perturbações da ordem, visto
que os poucos homens envolvidos
•,-ps acontecimentos JA est&o de-
tidos.

Entre os participantes do movi-
mento revolucionário, cita-se o
nome do tenente Quelroga Cha-
vc- cx-membro do movimento na-
clonul-suelallsta dos "camisas
azues",. organização de estilo-"na-
rlsta. lnlciadà"ántes dn guerra sob
a chefia de Rolão Preto, que teria
aderido ao movimento democrático
depois da vitoria aliada; de outros
Jovens oficlais-estudantes do Por-

to, Inclusive o tenente Varandas,
o Jovem alfeves Boavida « o ca-
dete Amorim, filho do prof. Pa-

Descreveu um triste qua-
dro da América do Sul

Mme. Conturier diz que
no Rio de Janeiro mor-
re uma pessoa tuber-
culosa em cada duas ho-
ras — No Brasil há 70
por cento de analfabe-

tos, declara

Sra.

checo de Amorim, da Universidade
de Coimbra, deputado A Assem-
bléia Nacional.
Sem fundamento

Fontes bem informadas? dizem
que nüo há ó menor fundamento
nos boatos de que a coluna re.vo-
lucionaria se dirigia para Santa
Comba Dfio, residência de Sala-
zar : "O que desejavam era. com
o seu gesto, levar outras t rapai
à rebelião. Talvez se tivessem ins-
pirado nos acontecimentos de 1917,
quando o capitão Teófilo Duarte,
com a queda do governo Sldonlo
Pais, chefiou um» coluna de cava-
larla, como um Cruzado, através
do pais, num esforço por salvar
o regime caldo". Entretanto, é ob-
vio que um grupo tfto pequeno de
rebeldes nfto poderia ter em men-
te a conquista rte Lisboa, que é
sem dúvida o baluarte do Exér-
cito, agora equipado com as mais
modernas armas aliadas.

Os fatos completos talvez srt se-
jam conhecidos quando os oficiais
e os demais envolvidos forem con-
duzldos à barra do tribunal. As
comunicações telefônicas com o
Porto foram restauradas esta ma-
nha, mas ainda est&o multo atra-
sadas.

VÃO REUNIR-SE OS CHAHCELERES
DOS QUATRO GRANDES

Empenhar-se-ão na resolução dos problemas it

ordem técnica relativos à elaboração final des
tratados de paz

Molotov partirá para Nova York no dia 1 6
mi.*_t .«- nnlnnelnC fin TR fl íl 1" OS 1

Csjnnakaiam a Moscou que deve abstei-se de intervir nos

Dardanelos e rciteiam profunda preocupação pela soite
daquele estreito

Totalmente solidários conTa atitude assumida pela Turquia
.... _,.¦ .. . f„t„ nni-lnnal sflo CQnSÍdEl'1

PARIS, 11. (Por Walther Thaier,
correspondente da "United Press")
— Círculos britânicos deram a
entender que 6 Conselho de Ml-
nlstros do Exterior talvez se reu ria
nos primeiros dins da próxima se-
mana. possivelmente scgunda-fcl-
ra. Será a Ultima sessão antes da
partida dos "Quatro Grandes" de
Paris, devendo cmpcnbar-se na
resolução rios problemas cie ordem
técnica relativos h elaboraç&o fi-
nal rios tratados rie paz.

Essa elaboração nfto será Inicia-
da em Paris, como foi planejado,
mas provavelmente em Nova York,
em princípios ou meados de no-
vembro, depois que os suplentes
apresentarem os seus relatórios.

Está sendo organizada uma co-
missfto especial de redaçSo, com-
posta de representantes das maio-

res potências, pnra dar os passo»
Iniciais no trabalho de por em
foi ma definitiva os tratados, de-
pois que o confe-encia concluir a
votaçflo sobre os cinco anle-pro.ie-
tos. Sam Reber. Lord lloori, A.
Gioss e V. N. Burdenevslty, res-
peçtlvamèriíe dos Estados Unidos,
Crft Bretanha, França e UnISo
Soviética cheflarflo a comissão.

Alnria nao foi determinada a
data para a reunião dos "Quatro

Grandes" em Nova York, piinci-
palmcnte em virtude da Incerteza
sobre a data rte chegada ali do
ministro do Exterior francês,
Georges Bldault. que nílo poderá
deixar Paris antes do dln 20 de
novembro, ou 

"talvez mais tarde.
Molotov deverá partir pelo "Queen

Ellzabeth" a 16 de outubro, para
Nova York.

WASHINGTON, 11 (De Jolu»
L. Steeie, correspondente d»
ü, P.) — Os Estados Unidos
comunicaram *• União Sovlcti-
ca, pela segunda vez, quo deve
abster-se de intervir nos Dar-
danelos, e preveniram que será
pedida a interferência do Con-
selho de Segurança da ONU *e
a Rússia atacar ou ameaçai' ata-
car cs.-e estreito. De forma cor-
tos, porem. lnequivòcámc,ute fir-
me, o Departamento cie Estada
repete, palavra por palavra, sua
nota do 19 de agosto último,
pela qual rejeitou o pedido so-
viétlco do participar com a»Tur-
qula do controle dos Dardano-
los, que une o mar Negro, do-
mlnacio pela Rússia, ao Medi.
terra nco.

Ao reiterar a profunda pico-
cupação do governo pela sorte
daquslè estreito, a nota norte-
americana apoia totalmente a
atitude assumida pela Turquia
contraria aos desejos de Mo&-
cou.

Pontes bem informadas disse-

ram que a última nota norte,
americana, entregue ao Mlnlft-
terlo cias Relações Exteriores
soviético, ontem, pelo embalxa-
dor dos Estados Unidos, geneial
W. Bedell Smlth. íol redigiria
depois que o Departamento de
Estado consultou os Departa-
-mentos cia Guerra e da Mari-
nha.

Náo fo revelou O papel exato
desempenhado nessa consulta
pelos representantes da Guerra
e da Marinha, porem, por tra.
dlção. ambos os ramos <3a de-

fesa nacional sfto considerem.*
corno armas da politica exterior; ,
norte-americana Ademais, a ¦
Armada está profundamente ln-
téressada em manter abei tos
os Dardanelos. Fontes do De-
partamento de Estado expres.
saram que qualquer ato da
Rússia contra os DarcUnelos,
geria considerado como violação
dn soberania turca e dos pnn-
clpios de n&ò-agressáo cias Na-
ções Unidas, que tornaria ne-
cessaria a intervenção da citada
or^anlzaçáo.

CONDÕiÃD^ÍêÃNÕSDEPRISÃO0i ARCEBISPO STEPINAC

Exznilso da Alemanha um
correspondente {rances

Ncticiou prematuramente a denegação do pedi-
do de clemência dos nazistas condenado»

levava uma barra
de ouro na ba-

gagem
LISBOA, íl <U. P.) — De bor-

do dum aparelho da KLM (Real
Sociedade Holandesa de Aviaç&o),
desembarcou no Aeroporto de Por-
tela. com sua esposa e um filho,
í português Abel Pires Correia,
nue partiu paia o Brasil há 35
Mios. Os empregados da Alfílnde-
un ao revistar-lhe a bagagem, en-
contra ram uma barra de ouro com
o peso de 20 quilos, no valor
aproximado de SOO contos, e que
«e encontra depositada, aguardan-
do resolução, no Banco de Por-
tu gal.
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MOSCOU, 11 (U. P.) — Mada-
nie "Claude" VSinãífít-CóUtüflèr;- se-
cretaria geral da Federação Demo-
oriUlca Internacional das Mulhe-
ves, apresentou um triste quadro
dn situação da saude popular na
Américo do Sul.

Falando na sess&o rie ho.le da-
qucle organismo, mariume Coutu-
rler declarou que visitou o Brasil,
a Argentina, o Uruguai e o Chile,
afirmando:

_ "O que mais chama n nlcn-
c&o do visitante nesses países é o
alto custo rie vida, a falta tle dl-
reilos dn mulher e o medo. Em
toria a parle nota-se que o povo
n5o tom alimentação suficiente.
Isso aplica-se. principalmente, ao
Chile e ao Brasil, onrte a tuber-
culose campeia entre as massas.
No Rio de Janeiro, por exemplo,
morre uma pessoa tuberculosa em
cada duas horas. Apenas dez por
cento da população tem uma quo-
ta normal de hemoglobina no san-
gue".

Frisou ainda a oradora quo no
Brasil os analfabetos são privados
dos direitos civis, sendo de notar
que 70 poe cento da população se
compõe de analfabetos.

ICENOIflÕ-SÈ EM ÁGUAS
DO ATLÂNTICO

Viajava o "Kristina

Thorden" de Gotem-
burgo para os Estados
.. .JLXnidos—•.

WASHINGTON, 11 (U. P.) —
As últimas horas de ho.le. o De-
parlamento de Estado gol Infor-
mado pelo cônsul geral norte-
americano em Gotemburgo. Suécia,
aue o vapor "Kristina Thorden",
da empresa Svvedlsh American
Une. Incendiou-se em águas do
Atlântico.

Esclareceu o Departamento de
Estado que recebera a Informaçfto
por via cabogrfiflca.

O "Kristina Thorden" partiu de
Gotemburgo a A de outubro cor-
rente,

A embaixada sueca declarou não
ter recebido noticias sobre o lncen-
dlo do "Kristina Thorden", porem
informou oue se trata de embar-
cação relativamente nova, de car-
ga e passageiros.

Por sua parte, o escritório da
empresa rie navegação em Nova
York informou que outro navio da
companhia, o "Udrteholm" foi em
auxilio do "Kristina Thorden , já
tendo, provavelmente, o abordado.

O "Kristina Thorden" tem a seu
bordo 12 passageiros e 30 tripu-
lantes.
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Terá, outrossim, os seus bens confis-
cados e a perda dos direitos civis por

cinco anos
Deis dos acusados serão executados —

Reage o Vaticano
(V) nioit-se, porem, extra-otlclalmente,

que a Santa Sé receava fosse o
prelado condenado à morte, pelas
provas acumuladas contra o mesmo
e que a Igreja se esforçou em
demonstrai' que eram falsas. A
única 

'Interpretação 
possível para

o caso, segundo o Vaticano, é que
Stepinac é inocente.

O Papa Pio XII desmentiu pes-
soalmente, certa vez, que a igreja
tivesse sancionado as "conversões
pela força" que é uma das acusa-
ções formuladas contra Stepinac no
processo rie Zagreb, o qual íol
qualificado de rldiculo.

Entrementes, o Jornal semi-ofl-
ciai "Osscrvatorc Romano" quallfi-
cou a condenação de Stepinac de
"Ignomlnlosa" e considerou o Jul-
gamento de Zagreb como "essenci-
almente político". ;®

RECEBERAM GRAUS
HONORÁRIOS

Saudados, em latim,
Eisenhower e Mont-
gomery na Universi-
dade de Cambridge

CAMBRIDCifí. 11 (tf. P.) — O
venerai Dwight Eisoiihówor e o

marechal rie campo Bei-hard
Mont. i)o in ei'li receberam, hoje,,
jioitn Iwnorariou de doutores cru
tei pela Universidade dn Cam-
bridfjc, O orador escolhido parn
a, recepção dou dois chefes mi li-
lares aliados falou cm latim, do-
giando Eisehhowei' como um nal-
rador da (Irã-fírclanha e dir.in-
rio cpin seria supérfluo "pnssar
"in revistei 0*1 realizações rf«
Monlfinmeru". filisenlioincr e
Montyoinory estavam uníformi-
cados e. receberem alegremonto
(i.i ovaçijcs rpie lhes foram illri-
(lidos pela multldüo. Os riruus
honorários foram conferidos pelo
conde lialdiinn. chanceler da
universidade.

BERLIM, 11 (Por Charles Ar-
not, correspondente da "United

Press',') — As autoridades ocupan-
tes francesas expulsaram da Ale-
manha, esta noite, o correspon-
dente rio "Agcnce France-1'ressc",
Jaçques Souveraln, por ter anun-
cindo prematuramente que Ucr-
mnnn Goerlng e vários outros na-
zlstas condenados cm Nurernberg
n&o haviam obtido clemência do
Conselho de Controle Aliado.

A ordem rte expulsão velo dlre-
lamente rio governador militar
francos, general Joseph Plerre
Koenig, quo serviu como presiden-

. te da sessão rio Conselho, ontem,
quando foram negados os pedido*
tle clemência aos sentenciados de
Nuremlicrg.

Soube-se que o despacho dlvul-
gado peln AFP causou "émliara-

ços" ao general Koénlg, que in-"sisl.lu 
no "mais rigoroso sigilo"

durante as deliberações do Cnn-
selho. A questão do despacho, ex-
pedlrio na noite rie ante-ontem,
foi discutida pelo Conselho de
Controle, ã noite passaria. .

Na tarde de hoje. a policia ml-
lltar francesa deu a Souveraln
uma hora c mela para arruinai' a»
malas e partir. Dentro desse pra-
•/.o, uma escolta acompanhou-o até
ã estação ferroviária, onde o cor-
t'espohden't'e tomou o trem pai"a
a capital do seu país.

iriformou-sô que Souveraln tele-
fonou para "fontes fidedignas 'ran-

resas". depois da sessão do Con-
selho, quarta-íel,a, e obteve a in-
formação que o levou a enviar o
despacho,

Tio está fervendo em

SURPRESA NA CONFERÊNCIA DA PAZ

Reieita a Comissão Política Búlgara a adoção de uma

emenda relativa a fronteiras

Assunto para ser resolvido pelos Quatro Grandes
_ ,. ... r,„, ,.„,„._ Ho nar. bülEaro. que neg;

PARIS, 11 (U. P.) — Surpre-
endendo a Comlssfto Política Búl-
gaia, na sua sessfto plenária desta

noite, a Conferência da Paz rojei-
tou a adoçfto do artigo relativo a
fronteira, constante do Tratado

Monumento a Roosevelt em Londres
Aprovada na Câmara dos Comuns a lei que au-
toriza a construção — Elogio feito por Churchill

U,N.,RES. .1 (A. P> - A I ^»^.^^,r^e±SCAmara do» Comuni teve hoje
iiiiiMlfto de munlfeMiir mm nd-
mlnivfto u Kiaiilillil D, Rooiie-
vMt, a quem Churchill rlmnlfl-
«•mi ii <• lm ii Ce Wtuhlnftnn • l-ln-
cnln, Sub a lldfrmie» de A UM

( liiirchlll, loiliii o* imrtidoH
linlillrii» u|iriiviiriiin a •«*>• «olire

loiihirucíM- de um mniiiimi-nlo
BO Itih-iirniliir il» puliliiH du
Ho» vi/lnlniiivi» em OroV.Afinnr
*i|iuii'f, nnde fii'n liM'i»ll/i*dn w
fiiiluilmidi» »meil»»iiil. AIIM

velt "comblnuvii hh i|Uiilldi»ilen
de um IdeallNti» destemido çom
m de uni liomeni pruileute e de
InrKi» vInHo".

Churchill climslficou Houn-vcit
flonío "« mnior defensor dn II-
llITlIltlle'' U II f Ir lllllll l|l"! o |;rnil-
ile prenhleiile "nAu miinciili' |ire-
viu it lilDlorlii, iiiii" Iiiiiii»''"' o
neu 1'iirNii « iilleruii-i» niiniii mu-
nelm que ülllvoil n llherdiidi* *
iíiiihkiiiii lln' a «riilidAu du* »>'
ruifti». fiiliini"", J
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milhão I
N« ESQUINA d» SORTt

de paz búlgaro, que negaria à Grft-
cia uma nova fronteira estraté-
glea.

A referiria comlssfto tinha reco-
mendado a adoçfto de um artigo
pelo qual era fixada a fronteira
da Bulgária como existia em 1941
concedendo à Bulgária a Drobudja
meridional e deixando sem altera-
çfto a fronteira greco-búlgara.

A votaçfto no plenário da Con-
ferencla foi de nove nações a fa-
vor do artigo tal como fora Inl-
cialmente aprovado pelos Quatro
Grandes e nenhum» contra, embo-
rn 12 se ahstlvessem de volnr. As-
sim, contadas ns ahstençíics. p m-
tigo nem mesmo obteve uniu maio-
rin simples.

O falo ciuisillulu a mnior sur-
proMii d» Conferência, poli a pi'P;
iiiln Grft-Bieliinhn, que foi acordo
emn os guiiliii Grandes na redii-
rflo d» if)('(inion(lii(,'6o Inlcliil, re*
iMisou-htí n volnr h fnvnr rta mus-
nm, VdHiiHin li favor dn Bprina-
cnn ns K.ilnilns üiililos, » Ulnl"*
flUMla, ii KiBiK.ii, li NniucKH, n
l'illnlll.1 II 'IVhPIlU.llIVIKIIlIll, »

Umiilnn, n ftuHlfl " » tãgn»)flVlfli
r llIuUlMUIim <¦» ''li Vllllll' B Ahs-

ihiiih, ii miiiiii. o e»n»rt*i »<*!)!•
nu. ii i-;ti*»i»ii*. ii 'iiA BlPlflDllSi I
IÍIHI'1», « lllrtlii II Nuui ¦'.lilmullii,

im piIhi úixoi »* " *rrl« »•<»

A Pill)ltmifipP\H -l»'-"3 CMWlWÍO
íi u l|7)lli|l)iíi»/l ilf> !l'Sll(Jfl SOI
»yi|i»llii lilrtl)'ll'H IM-IM HHtt\ii'iin n>-
i'iiniMliilíii;ll'i <( IMIifillíl 'In* Ifilfílm
in» iiiiijuni»» »¦! iwmn ivinim nim
H nimiilllii Hiil ll«»W)»H Pll) '"'»!
,i,i ,iliiliiii.l>ii iiii »i«A )jil'l.mllil
,.,,H. , )., njjllll lll ililiiM" Il'lllí

|:Mi- i,.,. ¦- .1. iH lij lllll UU
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STEPINAC

ZAGREB, 11 (A. P.) — Monso-
nhor .Stepinac arcebispo dc Za-
greb. foi considerado culpado de
todos os pontos da acusação pelo
Tribunal Popular da Croácia o
condenado a 16 nnos dc prisão com
trabalhos forçados, ao confisco de
todos os seus bens o A perda dos
direitos civis durante 5 anos.

O coronel dos usiachls Giyk I-.I-
snk fnl condenado à forca, no pps-
so que Pavel Gunlln. que foi cias-
slflcaclo pelo Tribunal como "ter-

rorlsta ustachl", será fuzilado.
Depois da leitura do sumario,

que se prolongou por mais de uma
hora, os assistentes, que permaiie-
ceiam de pé durante toda a ses-
s&o, aplaudiram calorosamente ao
ouvirem us sentenças contra o ar-
cebfspo e Lisalc. Stepinac. durante
toda a leitura do sumario, man-
teve uma atitude inexpressiva, nfio
demonstrando a menor emoção ao
ouvir a sua sentença.

Outros acusados
Três dos 1(5 acusados foram ab-

Rolvldos. ao passo que os demais
receberam penas de fi meses a 1C
anos de prisfto. O coronel Llsak,
no uuvh sua cqndenaqfto íi morte,
exclamou : "MoiTordl pela Croa-
cia ! Viva o listado Independente
dn Croucln I"

O presidente do Tribuna! 'eu
uma longo llsln ÜO ilocunicnlus do-
mnnstrnildo que Rleplnni' uatrocl-
mm h oigiini/.uçftii de unlduilcH ter-
rorlslas, npluudlu ns ustiiclns nu
InipVensa obÍóIIòb, em mirlnii pas-
lunils e om dlscuiiiis. lii3plnin(|o
ii uniH esperHHÇB de iiue l) muni
governo IlAo iluiiiilu mulln. Alcill
disso, foi vislo om públlcii mn
1'onipiinliln lll oficinis ulBinéiii i» ila-
lliiiiiis iluiunir a .ii'ii|iin.flii. tíie-
plum: fui linlllicill riillSliU'llKl(i 'Ul'
piiiiii dc iipiiivni' ii ciinvDiBftii for*
i.inlii ípi snivluií im iiiuMiisníii

Raaçãrt do Vaticano
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Forcas para a execução do dia 16
Representantes das quatro potências vão tomar
providencias a respeito da ereção dos patíbulos

NUREMBERG. 11 (U. P.) — i dizem que nfto lôni conhecimento
. _.. i_  ..-»„ ,l« niinloiiioi' ni-nntir.M t IvnS 11H1'H ílNn próximo sábado ou segunda

feira, representantes das quatro
potências deverfto se reunir cm
Nuremberg para dispor dos dela-
lhes relativos ft ereção dc forcas
e a seíeç&o de um carrasco, a fim
dc executai- os criminosos nazis-
Ias que foram condenados a r.^ '•
te. %

Nada por enquanto
NUREMBERG,

Os funcionários
11
da

(A. P.) —
prisfto local

dc quaisquer preparativos para a
exécúçSo dos onze condenados à
morte pelo Tribunal Internacional.

As Instruções baixadas pelo
Conselho Aliado de Controle, nn-
tes de pronunciado o rercdielum,
diziam que us execuções seriam
levadas a efeito no 15.' dia se-
guinte ao da leitura clns sentou-
ças pelo Tribunal, Essas senten-
ças foram pronunciadas rio cila 1.»
deste mós, dc modo que a data
das execuções recai cm lli do cor-
lente, quarta-feira próxima.

Reencetados o
vôos

LONDRES, 11 (U. T.1 — Os
vôos militares c civis sobre n
TchocOslovaqiila, Hungria o Ru-
munia éstuvam sendo rcencplnclos,
ho.le, em seguida fi suspensão da
ordem, proveniente dó Q. G, rus-
so em Praga. Dessa forma, a Pan
Aniericnn Alivvays Informou quo
realizíii-á um vòo, ámnnhft, dc No-
va York a Vlenn. ondo o seu aprt-
rolho deverá chegar lio domingo,
de acordo com os atuais planos.
Um porta-voz daquela companhia
acrescentou que outro aparelho cie-
vorla permanecer om Bruxelas, alô
que a situação se esclarecesse.

A propósito, um punclonarlo cia
embnlxuda norto-nmorlcann conflr-
mou que a misteriosa requisição
russa havia sido revogada, mas
"não era possível (Inr maiores ex-
pllcações."'. Do qualquer forma, o
comando do Transporte Aerco in-
formou lm.ie que "Iodas as reslrl-
ções foram levunlaclas c ali agora
nãn se registraram Incidentes".

Em Londres não sc dispunha dc
qunlquer Informação rclntivanicn-
te às especulações feitas em Wash-
Ington cie (pie os russos haviam
embargado aquelas viagens devido
fts manobras soviéticas.

NUBERGTAFT ATACA AS SENTENÇAS DE
Provoca indignação nos Estados Unidos o discurso que c

senador republicano pronunciou em Kenyon
-- »-. - l u.ini'/iv!i nn nnn ti i

Há ali ura poderoso^
movimento sub- ...:. -

terraneo
LONDRES, II IA. P}) — A
seriltova Leah Mãrining, mem-

bro dò Parlamento, disse, em
entrevista coletiva concedida a
imprensa; u*ie "tudo está. fer-
vendo cm Maclrid".

Rovciançio ns nbcíervações-
fr-Ilas em M.idrid duiantc sua
recente viagem, a senhora Man-
nini*; declarou que. há. um pode-
roso o ativo movimento sub-
terra nco na Espanha, movi«
monto qne está. cm contacto
com o governo espanhol exila-
cio.

A. senhora MannlnR * "m
rios três membros da. delegação
que foi ft Espanha entrevistar
três mulheres, que ¦•- segundo
éla, disse fornm presas pelo go-
verno de Franco, sob a rcusji-
çào cie auxiliar prisioneiros
aritlrfasclsttfa.

Não resiste a uma
análise

WKLI.KSLKY (Massachussetts)i
II (A. Vi) —¦ O sv. Adolf Berle
.Ir.. escmbnlMidor americano no
Brasil, declarou, ontem, n noite,
quo. "embora toda minha adml-
ração por Wallace. nfto posso dei-
xar de afirmar que sua política do
amizade com a Rússia nfto resist»
ã unia análise". Acrescentou Adolf
IJerle que "a política de esferai
de Iritlueiicla. baseadas cm forças
militares, sempre terminou em
guerra".

Falando na Fundação Mayllng
: Soong do Colégio YVcllesley, Berle
j decla tou que a política escolhida
j por Truman e Byrnes. em oposl-
j çfto ft de Wallace. era a mais

certa.
Afirmou ainda o antigo embal-

xador no Brasil que era chegado
o momento de uma clara defini-
çfto da política econômica amerl-
cana no campo Internacional.

if l|("li'l
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WASHINGTON, 11 (U. P.)
-• Provocou indignação nos

Estados Unidos o discurso que
o Bonndor Taft pronunciou nu
Colégio de Kenyon e no qual
atacou as sentenças de L'nrem-
borg. BOUH proprioH i uiiipaohi*;'-
ron du Partido Republicano
nprfH«iiiani-«e cm proclamar
quu nilo paiiilliavam rte "mi opl-
iitAn Diante i\\n»o, o senador
TAFT declarou (jus cttHva ux-
prc«siimin uni ponto ria Vlstft
leu, persoal, porem qiiu mau'1-
nha niim ponto '1b v|»ta (uii* n

Nova York
hievA íqMi h ,A' ''' A

jliillclil lllllll lllil l|"l- UIIW lliullll i.
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Julgamento de Nuremberg cons-
titula "um processo hipócrita
dos vencedores ao Julgarem os
vencidos pelo crlmo do terem
provocado a guerra".

Questão política
NOVA YORK, II lU, P) -

C.,,0 jiilg.iiiieiiliiii do .Nuieiuiit>ie
eslftu uriiiiniimln » fi'l';Ao de
uniu qtiefltfin pulltica, em ciiip
tiiiqufliiila dns i'1'illi.iin «!v|if|iili-
ilns prilo húiiiiiIui' HoliiMl A. Tiifl,
r|i) Ojlio, ii riilliluliilo inliillil''"'-
p,i fl p|irj|(|iil|('lll, >lll Imlio du*
winilti lun» riu Inhiiiiul n.illiur
HiiiüiiiHiiiiiiil. Nfto s" trill* rts
lllllll fllIfllUlll ftllllM 0* l'1'lli'li l'l'
IMI B II» |il|ll|lll|i''HI'l«. pOlD lll»
iiiimiiii, ()• ii^nniimiimi nípuiili*
, IHIIIH iiülAll HD |||i||ljll'MU||l|ll
Hi|irMi|ii"lii8 ruiiini ft niinm
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Pül ASSi»! ¦' M,!M •• v*ll"' ""
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||ii)|)lll|- f'MM l|r»U.J.|l|Mi|| il1" /')*
MfPaiur « im* miHimim» MíIMUI
d»#i"! li* ii''li'l••um»,i'ii* »' K'i» i'
umi.i 'ri"!')'»" i"'K *¦¦' i""
H |-f,||fl i, .. Ir||y!.ri|' f" »!i oií
i,|,ii ... i .• „(.. iw iíjif tín-r-rl

snprova os pontun de vista de
Taft, a c|im "oa vorecllcluns de
Nuremberg constituíam UIllÜ
notável contribuição no sentido
do evitar os futuro» atos d»
agrcsHfto''.

0 L il 0 S Dr. Gervaií
DOENÇAS BOPBBAÇOB8

Hun Oonçalve» Ola». SO-f.»
Ti>l«foii«: ll-liXit

BANCO MOSCaSOCÂSTRO S. A
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II! >l it.

<0

,W^

O OUPtQ INStTKlOA BEKQ
PPT '"i" '''¦¦|-i-'iiii:iiii' Rllt mulo
mi imui d rngnlim »*') nfniio
o 11 y o, ii h i o n i • oi e »*> i

IODAS A* VANIAttNf
HIIM 'O IIIMIIMIIA

' :ãfÊ.' *i'»>J"l.

y 'wirr/c/M

BCffO

jj^*

Ntli

41'ãii
¦

-..

ta*11

\



ri:

mv
íft; r,

M

¦¦íi
f

Primeira Secção — Segunda Página DMR1Q D£ ''AS Sábado, 12 de Outubro de IÔ45

Realizada em Santa Cruz uma demonstra-

ção de guerra aérea

Foram entregues os diplomas aos pilotos selecionados no E.
S p, c. — Inaugurado o Pavilhão "Tenente Lima Mendes"

VARIAS OCORRÊNCIAS . Desmedida ganância do proprietário de um edificio
Atropelamento - Acidentes - Assaltos - Luta Corporal - Tendo em 

^^^^^^.'T^"»
Tentativa, de suicídio - Desord em - Falecimentos - Auto; dar 

^^^^J^SÍL taXSi^
abandonado -Agressões - Furtos e rouboi>- Conto do vigário 

£ 
°f * 

cobrança8 por fora do aluguel e ou.— Prisões — Apresentação de criminoso — 3 mortos e 14 geridos reveiações dos inquilinos do número 14 <la
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#ISt ' ':;:TtíT'--yT '¦'*'¦-¦ ' ¦ '^:-Tt'-í- - ¦T\:-T.T;T:. '¦,,

í #i:*'.^vBí^-;*-»íJ': :-v:í#^----^>'-v>v-^I'^í:---: :o ,k:->. -;¦<-: y^T-C :- Ti-\-.. ¦'¦ ¦¦¦"¦ ''T'¦..';..':":\
Ki,T "; -

:íVi-i-:-':^W:.i."í:.'-::i:•#*f*'t>; :-:Í'.-.*fiSi'-:'>i?-wí

alto, o presidente da República, o ministro da Acro-
1 r.miArrla esouadiUias da FAB em evoluções. No

tdSStòSSs ao chegarem a Base Acrea de Santa Cruz; ao centro, o chefe do governo cnm.

__í—*„-rf/, „m tiilotns velo êxito das demonstra
primentondo os piloto» pelo êxito ções; e, em baixo, uma das esquadrilhas prontas para

Com « pr«*enç« do preaident» d»
Hsmlblic* • de outras altas patentes
5,P Aewniutic, Exército • Marinna.
r«ilUou-*e na manhi da ontem, na
Bis* dt SanU Crui, a inundada de-

SoMtraçIo de ex.rdcto» de guerra
Snt»T «rn a participação do. oficiais
ivladôrss do 1.» • 2° Re«im*nto. do
AvlacSo, !»t° *• d» vttoUm de "S",
O» bombardeiro, levei, muitos deles
wm um largo periodo de toeinamonto
ne. Estado» Unidos • na campanha da

"à^V» 
horas, reunlram-ae aí altas

autoridades, oficiais • comandado, no

Smim. para aasi.tirem a uma demons-
Sacío geral .obre o exerdcio a ter
realizado, tendo. «¦«£««£»; -J Í£
ronel aviador A. PerdigSo do l.o Be-

glmento d» AviaçSo, proferido um dis-

curso.
Em seguida, o maior aviador «em-

rlque do Amaral Pena, oficial de Ope-

„ções do l.b Regimento, lez. uma ex-

planação geral do ««^°- '?£.£:
cfndo que o mesmo tinha por finall-

* Dr. Pedro Magalhães
(da Beneí. Portuguesa)

Cirurgia — Urologia. Miguel
Couto. 5-3.°. As 16 hs. F. 22-1009.

dar inicio aos ex ercicios de guerra aérea
l.o G. B. L. atacou em bombardeio
rasante, com bombas de exercício de
100 libras, seguindo-se o aparecim°n-
to do 2." Grupo de Caça com uma

dade mostrar não só o grau de in3-
trução do pessoal como a utilização
que se faz do material confiado aos
dois regimentos de aviação, no desen-
volvimento do tema proposto, que con-
slstla em atacar uma base, a tiros de
metralhadora contra determinados al-
vos, com bombas reais do 500 quilos
e bombas incendiarias, cm vôos rasan-
tes e picados de lançamento, aUiiai,
de cortina de fumaça pnra proteção
de um imaginário desembarque de tro-
pas num trecho da foz do rio Guandu.

A GUERRA AÉREA

Terminada a explanação, dirigiram-
ee as autoridades para o local de ob-
servação. enquanto decolavam os aviões
para o inicio do exercido, que se de-
senrolou com pleno êxito e segundo
os planos pre-estabelecidos. Para a
demonstração, foi concebida uma base
acrea fictícia, que passou a ser ata-
cada — cm alvos escolhidos — pelo
l.o Grupo de Caça (l.o Regimento do
Aviação) com 10 aviões o pelo l.o
Grupo de Bombardeiros Leves (2.0
Regimento da Aviação com 11 aviões.
Nesse ataque, o l.o O. C. bombar-
doou em picado, com bombas reais de
demolição de 500 quilos, lançou fogue-
tes de I05mm. e fez um bombardeio
rasante com bombas Incendiarias da
300 libras a tiro real contra alvos
terrestres, com a metralhadoras cal.-
bre 50 cm cada avião. Por sua vez, o

AVISOS FÚNEBRES

DHELIO PAULO ALMEIDA DE OLIVEIRA
(DHELINHO)

Renato Carvalho de Oliveira, senhora e filhas

*, 
cumprem o doloroso dever de participar o faleci-

1 mento de seu filho DHELIO aos demais parentes,
' amigos e seus colegas, convidando-os para o seu

enterramento, a realizar-se no cemitério de São João
Batista, às 17 horas de hoje, saindo o féretro da Capela
da rua Real Grandeza.

Honorio José Rodripe
t(30.4 

DIA)
Sua familia, na impossibilidade de agradecer

pessoalmente a todos quantos a confortaram com
inequivoens provas de amizade pela perda de seu
querido chefe, vem, por este meio, externar seu

profundo reconhecimento e convidar para a missa de
30." dia que, por sua boníssima alma, manda celebrar às
11 horas de hoje, no altar-mor da Igreja da Candelária.

CÂNDIDA AUGUSTA SIMÕES FERREIRA

«• 

ANIVBnSARIO)
Augusto Simões Ferreira e família, Pedro Simões Fer-

relra e família; José Simões Ferreira e família; Augusto
Simões Ferreira Jr-, Moacyr Simões Ferreira e Maria José,
Manoel Augusto de Castro e senhora, Benedito Machado Fe-
drosa e senhora eonvldam seus parentes e amigos para assls-

tirem à mlssp de 1* aniversário do falecimento de sua Inesquecível
esposa, mfte, avA e sogra, que mandam rezar no altar-mor da Igreja
da Candelária, fts 10,30 horas de hoje, sábado, antecipando desde Jii
•en profundo agradecimento a todos que comparecerem a esse ato

ide fé erlstft.

esquadrilha que protegeu com uma
cortina de fumaça o desembarque d?
tropas (fictício» realizado na foz do
rio Guandu.

Todos os ataques foram levados a
efeito com intervalo de três minutos
entre esquadrilhas, o que facilitou a
observação de cada espécie de missão
Isoladamente. Antes do inicio do exer-
ciclo, foram distribuídos croquis das
provas às autoridades c demais psssoas
presentes, que puderam, assim, assis-
tidos por oficiais especialistas, acom-
panhar o desenvolvimento da demons-
tração.

Terminado o exercício, o l.o t
de Caça, uma esquadrilha do 2.o Cru-
po do Caça e o l.o Grupa de Bom-
boideiros Leves desfilaram, em t-a-
rada aérea sobre o aeródromo do Rc-
glmento de Aviação, aterrando em se-
guida.

ENTREGA DE DIPLOMAS

As 12.30 horas, foi servido chuiras-
co fts autoridades, oficiais e convida-
dos, seguirido-sc, í>s 14 horas, a -sole-
nidade de entrosa de diplomas aos no-
vos pilotos de caça selecionados no
E. S. P C. Nessa ocasião, voltou o
coronel aviador A. Perdigão a fazer
uso da palavra.

INAUGURAÇÃO DO "PAVILHÃO
TENENTE LIMA MENDES"

As 14,30 horas. dlrlElram-se as au-
toridades ao hanirar ria Linha rie Ma-
nutenção rios aviões do Regimento,
onde se procedeu ft Inauguração do
Pavilhão Tenente Lima Mendes, em
hrmenagem ft memória do bravo pi-
loto brasileiro que tanto se distinguiu
na guerra, executando inúmeras mis-
soes nos Aoenlnos e em outrar zr,-
nas da Itália.

Tambem nessa oportunidade falou o
coronel Perdigão.

VISITA AS INSTALAÇÕES DO
REGUNSENTO

As autoridades e convidados visita-
r?m, em seguida, as instalações do He-
giponto, sondo-lhes mostrados os
aviões dos l.o. 2.o e 4.0 Regimentos
de Aviação, regressando, após, ft cida-
de, em trem especial, que partiu da
base fts 16 h:u-as.

Registraram-se, ontem, nesta capi-
tal, entre outras, as seguintes ocor-
rencias:

Atropelamento
Na praça da Bandeira, em frente ao

SAPS, o sargento reformado José da
Silva Gomes Junlor, de !í8 anos, mo-
rador na rua de São Cristóvão. 256,
foi colhido pelo auto n. 85-97, sofrendo
fratura exposta da perna esquerda, ru-
tura da bexiga e escoriações generali-
zadas. Socorrido pela Assistência, foi
internado no Hospital de Pronto So-
corro.

Acidentes
Manuel Divino Porítíio, de 11 anos,

Interno do Asilo Artes o Ofícios, sito
na rua Lopes Quintas. 86, ao subir ao
telhado, a fim de apanhar uma bola.
caiu, sofrendo fratura da base do pra-
nio. Foi Internado no Hospital Miguel
Couto. * *

No predio em obras das proximidades
do ti. 180, da»rua Rainha Guilhermina,
uma taboa caiu sobre a cabeça do ope-
rario José Gonzaga, de 30 anos, solteiro,
morador na rua General Polidoro, 104,
que ali trabalhava, produzindo-lhe trau-
matismo craniano. Medicado no Ho3pi-
tal Miguel Couto, José foi internado no
Hospital Central de Acidentados.

Manuel Honorato Filho, de 23 anos,
operário, casado, morador na rua Emilio
Zaluar s'n, achava-se a construir um
muro na rua Cambarlü; 102, quando foi
colhido e Imprensado contra o muro re-
ferido pelo caminhío n. fi-75-63 que
[ora deixado numa ladeira ali existente,
pelo respectivo motorista, com os freios
frouxos e desgovernado, descera ladeira
abaixo. Foi socorrido peln Assistência e,
ao dar entrada no H. P. S„ faleceu,
sendo o corpo removido para o necro-
terio do Instituto Médico Legal.

?;¦*¦.?

Ester Ferreira, de 32 anos, casada,
moradora na rua Ipiranga, 96, casa 8,
foi vitima de um acidente, em sua re-
sldencla, sofrendo queimaduras genera-
lizadas do 2.» grau, produzidas por água
fervente. Socorrida pela Assistência, foi
Internada no Hospital de Pronto Socorro.

* ?

Anfoiiio Raposo, de 4.1 anos, comer-
ciario, espanhol, morador na travessa
do Mosqueira, 18, caiu de um bonde na
run do Riachuelo, sofrendo fratura ex-
posta da perna direita. Socorrido pela
Assistência, foi internado no Hospital de
Pronto Socorro. * *

No Hospital de -Pronto Socorro, foi
internado o menor Sebastião, de 4 anos,
íilho d? Antônio Amorim, morador nn
rua Perlante. 57, com queimaduras ge-
nernlizadas, o qual foi vítima do um
acidente em sua residência.* *

O oficial de vigilância de dia no
13.'' D. V. solicitou os socorros do Hos-
pitai Rocha Faria ,a fim de atender
Carmem Rodrigues, solteira, de 21 anos
de idade, operaria, residente na rua
Francisco Real, 16S7, cnsa 12, que so-

i freu queimaduras provenientes de uma
explosão de um fogareiro a álcool.

Assaltos
Alfredo José Felix, morador na rua

! Euclides da Rocha, 170, queixou-se a
1 I policia do 10.? distrito de que, na praça

Cristlano OUinl, próximo fr estação D.
Pedro II, de que fora assaltado por um
desconhecido que lhe roubou o chapéu,
em cuio forro guardara a quantia de
CrÇ 3.000,00.

empenhados cm luta corporal na rua t 8.» distrito de que fora vitima de um
Carolina Méier, os indivíduos Valdir Ra- conto do vigário passado por dois Indl-
mos, com 28 anos, residente na rua Dr. viduos que lhe roubaram a quantia de ;
Ferrari, 11, e, Manuel Augusto Guerra, I Cr,? 10.700,00.
com 31 anos, motorista, residente na D»!ínoo
rua Vitor Meireles, 216. ', *»'9ÜBS

O soldado n. 266, do 2." Batalhão da
Policia .Militar, prendeu na avenida Ce-

No Hospital Getulio Vargas, foi inter- | 
«™« d* í^.íln^^m PhJto'*!nado, em estado de "shock" o ferreiro | Rodla Farla- Qulrln° Ee.l?el.ra ¦.^'¦!\e

Euclides Piedade, rie 52 anos, casado,
morador na avenida Nilo Peçanha, 63,
lundos, em Duque de Caxias, o qual
tentam suici-.lar-se, em sua renidencla.

rua Aureliano Portugal

Tentativas de suicidio

ilíorin Josó dos llcís. moradora na rua
Barfio da Torre, 691, apartamento 203,
comunicou ãs autoridades do 7.' distrito
policial de que Lúcia Mendes da Silva,
e sua irmll Lourdes Mendes e Teresa
Carlos de Oliveira, moradoras na rua do
Lnvradio, 16, assaltaram-na, na rua da
Assembléia, procurando cortar, com uma
gilete, a alça da sua bolsa. As neusa-
(ias foram presas e autuadas na delega-
cia da rua do Carmo.

* ? *

A propõsiln de uma nota que publica-
mos em nossa ediclo do dia 8 do cor-
rente, na secção "Varias Ocorrências",
esteve em nossa redação o sr. Astro-
gildo Sales, que nos declarou não se tra-
tar de sua residência a dada pelo me-
nor preso. O sr. Astrogilclo Sales mora
realmente na rua Botücatú, 60, mas não
conhece Valter Silva Lobo, nem lem
com nlc relação de qualquer natureza;
Surpreendido peln nola, o sr.'"Àstroglldò
procurou as autoridades do distrito e li
lhe Informaram que a residência dada
pelo proso fora Rosário, 69 e não Botu-
catú, 63. Houve, portanto, um equivoco
que aqui rica esclarecido.

Luta corporal
O ufgi/nnfe ii. 1257, prendeu e condu-

zlu no 22.» distrito policial, por cstnrem

Campanha contra o cercado negro
Começará no dia 15 a Semana da Greve
Branca organizada pelos estudantes contra

a carestia e a exploração

Maria Castro de Oliveira, lavadeira, !
de 25 anos, moradora na rua Álvaro ;
Ramos, 5, tentou suicidar-se, em sua !
residência, sendo intornada no Hospital
Miguel Couto.

+ * *
O uiffiíaiiít! ii. 1033, solicitou os so-

corros da Assistência Municipal para Be-
nedita do Carmo Faria, casada, resl-
dente na avenida Atlântica, 790, aparta-
mento 15, que tentara o suicídio, Jo-
gando-se de um bonde da linha Ipane-
ma, em frenle à. rua Benjamim Cons-
tant. * * *

Iracema Lopes, üe 19 nnos, solteira,
moradora na rua Taipú, ,33, tentou sui-
cidar-se, em sua residência, sendo so-
corrida pola Assistência rio Míler e in-
ternada no Hospital Oi. Trcilo Socorro.

Desordem
Os vigilantes ns. SSã o 1094, prende-

ram e conduziram no 19.•> distrito poli-
dal o Indivíduo Afonso dos Santos, com
31 anos de Idade, operário, residente na
rua D. Francisca, 164, por estar, em
e3tado ile embriagues, promovendo de-
sordens nn làr.^ò rin Joçkc.v Cube.

Falecimentos
No Hospital de Pronto Socorro fale-

ceu a jovem Zuleica Zanute que, eon-
forme noticiamos; Icntnra suicidar-se,
na rua Barfio de Mesquita, O corpo foi
removido parn o necrotério do Instituto
Medico Lesai.

No Hospital Getulio Vargas, faleceu
o carvoelro Manuel Gomes, rie 4S anos,
solteiro, morador nn run Cnpitão Cruz,
que, conforme noticiamos, fora agredido
a faca, no dia 5 do corrente, nas pro-
ximidndes rie sua residência, por um
desconhecido^

O corpo foi removido pnrn o r^crote-
rio do Instituto Médico Legal.

Auto abandonado
O vigilante ". 610, comunicou ãs nu-

toridades do 2.v distrito policlnl que, na
rua Rodolfo Dantas, em fren'e no e'!l-
ficln Imbui, eslava abandonado um au-
tomovel ri" cor rnnrron; particular. c''i-
pn n. 10-41. rio Distrito Federal, com os
vidros das jr--'—i par'' 

'"-.

Agressões
No Hospital Getulio Vergas foram

madlcados os nncrnrios Roldão Marlelas, jcnsario, com 22 anos. morador na rua
R'n Apa, 53, apresentando ferimento nn
in"o esquerda, e Pedro Rrneslo, de 44
anos, casado, residente na rua Teixeira
do Cnstro. 531, com ferimento penelrnn-
te no tórax, do Indo esquerdo, os qunls
declararam que fnram agredidos a bala
na rua dns Mlsrfies, esquina de F,n£e-
nho ria P"rira, por um grunn rie ileso-
cupados. Os agressores evadlram-se.* *

O vigilante n. 415. prendeu em fia-
granto na porta rio "Restaurante Rex",
sito na praça Tiradentes. e conduziu
ao 10,? distrito noliclnl, Nelson Vllar,
residente nn rua Barata de Almeida s!n,
que agredira a socos, deixando desneor-
riarin o cnlxeiro daquele restaurante An-
tonio Cnnnssn Rodrigues, espanhol, sol-
teiro, de 32 nnos rie idnde. residente nn
travessa União, 79, em Nllerõi.* *

No Posto dr Assistência do Méler, fo!
medicada Nilsa rios Sanlns, rin 20 nnns
i\-i Idade, residente nn rua" .Tn.ãn Lnuret-
vo. 24, em Terra Nova, que apresentava
ferimento por faca no peito, do indo
esquerdo, a qual declarou que fora nr;re-
diria por seu cnmmnheiro, cujo nome
nSn quis declinar. Fn! Internaria, em es-
tadn grr>ve, no Hospital rie Pronto So-
corro.

Furtos e roubos
A policia registrou ns queixas de fur-

tt>5 e roubos apresentadas pelas seguintes
posso:"::

.1n"in Bntlstn Pereira, mnrnrior na
run Mariz e Bnrros. S57, relativa ft
qúantai de CrS 3.000.00. ,

Amnlin Pires, encnrrepnrin dn bnm-
ba de gasnílna da avenida Ataulfn rie
Paiva, 1.044, referente no automóvel
n. 1-19-06, que riesnpnVecern dali.

Nieolas' Glfoni, mnrarinr nn Inrielrn
do Senado. 12, referente ft quantia rie
CrS 5.000.00, acusando o seu amigo
Antônio Cnminnto, residente na rua Pre-
slricnte Barroso, em nO.rnero Ignorado.

Conto do vigário
Aníoiiio tios Santos, empregado na fã-

brica de tecidos de Bangú, morador na
ir.^-.na estaco. qii",--oi;--e ft ro"-'" rio

| 23 anos, solteiro, acusado de ter prati-
cado um furto na estrada do Monteiro.
Quirino foi autuado na delegacia do 2S.'
distrito policial.

Apresentação de
criminoso

Jacõ Fernandes Veloso, empregado na
rua Luiz de Camões, 110, morador na
rua do Livramento, 97, acompanhado
do seu advogado dr. Ricardo Machado,
apresentou-se íis autoridades rio ll.'-' dls-
trito, visto ter aido acusado de ter as-
«assinado, a punhal, no rila 5 do cor-
rente, na ladeira do Livramento, 56,
o marítimo Sizino Bispo dos Santos, fato
;.\ por nõs noticiário.

Em sua edição de 25 rie agosto u -

timo O DIÁRIO DE NOTICIAS publl-
cou uma reclamação feita pelos mo-

radores do edificio de dois pavimentos
sito ã rua Aureliano Portugal, n.» 14,

de propriedade de Joaquim Soares Pin-
to 

"português, 
domiciliado na travessa

Miranda, n." JU-A. em Copacabana, em

que pediam, por nosso intermédio, pro-

vldcneias da Prefeitura, no sentido rie

mandar sustar as obras que estavam
sendo al! atacadas para construção rio
terceiro pavimento, sem ter havido, en-
tretnnlo, qualquer uviso prévio aos in-

quiiinns. Acontece conforme a aludiria
reclamado nue o proprietário tendoria.
Ia vender o edifício por CrS 1.000.000.0(1
mas, rnmo o predio é rie apenas don

pavimento e a lei, em tais casos, nao

permite a venda em Incorporação, Joa-

qulm Somes Pinto resolveu construir
mais um andar composto rie dois apnr-
tn mentos.

Os inquilinos, prejudicados, reclama-

ram à Delegacia de Economia Popuu,
e enviaram um memorial ao prefeito
Nenhuma providencia, porem, foi t^mada.

AMEAÇA DESMORONAR-SE
Ontem, os moradores do aludido édl

flcio, alarmados com o que ;-e passava
prncurarnm-nos para reiterar as recla.
mações já feitas. Nossa reportagem es-
teve no local e verificou a procedeneii
do que nos foi relatado. O predio, cuja,
obras pnra construção do terceiro pa'.vimento jft íoram iniciadas, ameaça'j
vida de quantos nele mornm. Nesses
últimos dins de chuva, as águas enlra.
ram pelos buracos do teto Inundando
todos os apartamentos do segundo pa.
vimento: atravessou o assoalho Indo
molhar paredes e moveis do andar ter-
reo. Quase todos os apartamentos estão
com escoras no teto a fim rie evitar que
o m^srno .'¦-> desmorone. Olhnmlo-se do"hall", nota-se que n teto está arquea-
do ao pe:..) da construção. Os aparta-

(Conclue ca 4.' pájjlna)
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SEGUNDO MÊS DE CONSAGRAÇÃO!

MIM RAMOS RIBEIRO
(MISSA DE 3.° MÊS)

Dr. Heitor Marques Ribeiro
e teus filhos Tenente Homero
Ramos Ribeiro, doutorando Rô-

l

ll
. ¦ mulo Ramos Ribeiro e Hélio Ra

P mos Ribeiro (ausente), convi-
dam aos seus parentes e amigos para as-
•istirem à missa de 3 meses que farão
celebrar no dia 15, terça-feira, no altar-
mor dn igreja da CfinaelarÍA, às 10 ho-
r»i, em inlencfto da «Inm de min querida
• inesquecível espoiin e mfte (íUIQM/Ut
que, nesne dia, lambem complefnHft 25
anos de consórcio,

Anteciiwdftmenle euradecom « lo-
dos os qo» i!oni|i«r«c*r«*m » **»se Mo d»«
f« irU,íi,

A campanha estudantil contra os ex-
ploradores do povo, continua sem des-
falecimento, agindo os estudantes com
ordem e pacificamente no combate
sistemático aos comerciantes deshones-
tos. Já são oito "bancas de reclama-
ções" em pleno funcionamento, rece-
bendo centenas de queixas, cuja pro-
cedencia continua sob a rcsponsabllt-
dade da Comissão de Julgamento.

SEMANA DA GREVE BRANCA
Começará no dia 15 a semana da

Heicilia de Araújo
(7." DIA)

+ 

SebastlAo de Araújo, ae-
nhora, filhos, genro» o ne-
tos, viuva dr. Emilio de

Araújo filho», genros, noras e ne-
tos, agradecem as pessoas que
manifestaram o seu pesar por
ucasiAo do falecimento de sua

querida Irmft cunhiula e tia, HKIl-
CIMA DB ARAUJO, • as «onvl-
dam, bem como n seus amigos e

parentes, par» a missa que, em
Intençftn de sua alma, mandam
celebrar hoje, a* I0.S0 horas, no
itltur-mAr dn Igreja do Carmo. &i
rua 1.° de Marco,

Amélia Cândida de
Azevedo

(MIHHA MK »¦• DIA/
A. I'llhn«, nelo » «miro, |>rn.
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MATIN
apresentando Alvar en-
ga e Ranchinho - Trio
de Ouro - Juliana lana-
kieva - Wlaâimir Ir-
man - Wilson de An-
drade - Zé Fidelis -

\ Lourãifiha Bittencourt
- Vic e Joy - Sady Ca-

. bral - Marion - Almei-
| ãinha - Matilde Bro-

ders e as quarenta"Girls" da Urca.
,m, wna iTízvv.flrycggjJCTreir^ ¦¦-•f**BBszzr.-z*^ sssra

F VESPERAL
DOMINGO, VESPEKAL

AS 16 HO]
ÀS 15 HORAS

"greve branca". Durante este dias. o
povo deve comprar o estritamente ne-
cessado à sua subsistência. E' um mo-
vimento pacifico e uma demonstração
do unidade e organização. Serã uma
demonstração gr,ral de protesto do po-
vo centra os seus exploradores.

CONVOCADA A COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO POLÍTICA

Está sendo convocada para uma reu-
r:ão, na próxima segunda-feira, às
2t horas, na sede da UME, a Comi--
são de Educação Política, composta
do.i seguintes membros: Tomaz Mnqa-
lhíes, João Luiz Moura do Vale. Joliõ
Luiz Areias Neto, Roberto Toledo, Fre-
derico Mota, Roberto Lira e Getulio
Paim.

AÇÃO DOS "COMANDOS"

As atividades dos "comandos" da
UME continuam, sem interrupção. Nos
últimos dias, grande número de f,nr-
tidas foram renlizadas cm c?-ts comer-

ciais denunciadas, como: Mercadlnho
Botafogo, Bnr São Loureneu, Padaria
Gllccrlo Alvo», Açnugue Aurora, Açou-
gue Belém, Açougue Santa Helena, Pa-
daria Apoio, Pensão Nuna e Café Bcl.i
Vista.

Não se acha em Buenos
Aires a filha do pre-
sidente da República
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Din inundo de coisas
alucinantes num espe-
táculo que supera os

"shows" de Paris!
Com Walter D'Avila,

Pedro Dias e João
Fernandes

HOJE - ÀS 20 E
AS 22 HORAS
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Muito mais grave ío pe se supunha a epidemia de ti!o
Números impressionantes os f ornecid os ontem, na tribuna da Câmara, pelo
deputado Janduí Carneiro: 770 casos confirmados em 2 meses apenas, e já
81 nos primeiros 10 dias de outubro — Dúvidas levantadas sobre a nomea-

cão de interventores — Abala o plenário o caso do arcebispo-primaz da
Iugoslávia -- Aquisição de auto-motri zes para a Central do Brasil por preço
7 v-,,r<» superior ao normal — Cortes nas verbas dos palácios presidenciais

» ho,-» regimentàli o sr. Honorio
Monteiro declarou instalados os tra-
íglhos (In sessSo de ontem da CSma-

ra nos Reputados, com a presença dc

j.ri répresentanl-s;
VOLTA REDONDA

Depois de lida a ata, que foi reli-
ficada pelo sr. Altamirando Requi.-,
u-OU ria palavra o sr. José Armando
Afon-eca, que talou longamente sobre
« Usina de Volta Redonda a ser Inau-
mirada ho|e. Referiu-se k lmportan-

vinha sentiuiln ria realização, que
.-turlarla desde o governo do sr. Epi-
t«clo Pessoa, e focalizou o panorama
As siderurgia brasileira em __-!5, um
ti apresentava uma produção de 250
mil toneladas de forro gu_a, em 2».
altos-fornos, ainda de carvfio de ma-
dPlra, com uma capacidade tertrica de
900 toneladas em 24 horas, ou sejam
330 000 toneladas por ano, enquanto
a capacidade total de prorluç5o de la-
minados aproximava-se de 200 mil to-
nflartps.

Cila a seguir o problema do com-
bustlvol, com o aproveitamento pela
usina dn carvão mineral brasileiro,
nue de 370 mil toneladas cm bruto

•üg produzidas em 1930 jâ ascendia a dois
e-3 milhões em 1945.

Focaliza em prosseguimento a flgu-
r(i do coronel Edmundo de Macedo
Soares e Silva a quem chama de "um

legitimo Idealista condutor de ho-
mens", e que "lem a idéia fixa da
política metalúrgica".

Wi K finaliza dizendo dever o seu lou-
¦-__¦ VPr t*''1" aPcnas a0 cérebro que pre-

jldiu a construçfto da usina, mas
também aos colaboradores anônimos,
d^de o homem da rua, que comprou
ações, até ao operário que manejou
ferramentas.

A NOMEAÇÃO DE 1NTERVENTO-
RES E A NOVA CONSTITUIÇÃO
O orador seguinte, sr. Café Filho,

levanta uma questão de ordem e a
légulr apresenta o seguinte requeri-
mento sobre o mesmo assunto, isto 6,
• nomeação ile interventores em rela-
fün ,_ Carta Magna:

"Considerando que, em face ria vi-
(eneia da Constituição de 18 de se-
temnrn de 1916, o.s Estados-memliros
t* União readquiriram «ua autono-
mi» política e administrativa, ressal-
vado, em termos, o período têmpora-
fio a que se refere o artigo 32 rio
»lo constitucional promulgado conjun-
tamente com aquela Lei Máxima;

¦v »&. .ÇjL»*.
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Teme à noite, ao deitar, um chá
de canelo bem quente, eom I ou
2 comprimido»
de RHO0INE _._. 
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Considerando que, apesar disso, o
sr. presidente da República continua
a nomear Interventores para alguns
daqueles Estados, sem que se vcrifl-
quem quaisquer rias hipóteses prevls-
ias no artigo 7.' ria mencionada
Constituiçt.o;

Considerando que semelhante atltu-
de governamenl.il nfto se coaduna com
.i índole do regime e até com a letra
dos textos, nem r-om a retomada de
nossa liberdade política Indeclinável;

Considerando, rom efeito, que a
cláusula — "scr.-o administrados de••onformidade cnm n legislação vigon-
ie na data da promulgação deste ato",
Isto é. do ato acima citado (artigo 12)
não tem a inteligência pretendida
polo intervencionismo, assim portanton»_o se justificando aquela atitude,
Porque;

a) i. evidente que a cláusula
se dirige aos interventores paratraçar-lhes norma ou conduta ad-
minlstratlva nos Estados-membros
e não ao presidente da República
pnra nomear governantes: o po-der dc nomeação é político, ou de
soberania estatal, o não adminis-
tratlvo local dos Estados federa-
tlvos; ,

b) tanto assim c que oi pani-
graro único do artigo J2|cltádò
esclarece que o presidente exerce
apenas o poder de controle, como
instância alta, sobre os atos dos
Interventores, em espécie, quando
provocado pelo recurso apontado
no texto, Indo alem do que o con-
curso do artigo 5.? rins própriasDtsposiçftcs Transitórias desperta
para inteligência dos dispositivos
sob análise;

Considerando, por outro larlo. que
quaisquer riecretos-lels, porventura ln-
yocaveisi e que nnles autorizassem ao
presidente da República nomeação co-
mo a focalizada (v. g. o de n.» 1.202,
de 1939, artigo ...'-', e outros moriifl-
cadores) eslão revogados nn que coll-
direm com o Pacto Supremo. Assim
se compreende não sn cm presença do
poder da Constituição, opernnle acima
de outros, mas tnmbem índole do re-
glme comandante a autonomia poli-tica dos Estados federativos: não se
realizaria essa autonomia, aulo-e.ve-
culõrlá, se se confundisse o adminis-
Iratlvo geral com o político das no-
meacões em caso. Aliás, revogação
como aquelas são francamente com-
preensiveis, porque compulsórias;
exemplo, mesmo para atos de inter-
ventores: estes não poderiam emitir
d.erelos-l.is, não obstante o artigo fi."
rio decreto-lei citado, desde que elijs
excedessem ao mero poder rto adml-
nistrar;

Considerando que, para hipóteses rie
desvio da normalidade constitucional
derivado tle atos ou atuação de inter-
ventores, que não ficam Impunes, o
remédio é o da ressalva do artigo 7.»
citado, nns casos apropriados sob o
controle do Congresso Nacional. Af,
sim, Interfere o presidente regular-
menle, mesmo na fase atual de tran-
slção entre o passado, o presente e o
futuro próximo. Para casos assim,
dc intervenção regular, não se dis-
llngue cnlre hoje e amanhã: decreta-
se a intervenção federal, ao passo que
a rie agora já está decretada, pleno
júris por força das circunstancias re-
conhecidas pela Constituição; os In-
toryçnlores que se achavam nos Es-
tados cm 18 rie setembro de lf)4fi são
governantes equivalentes a governa-
tlores constititciójiíáis e não o mesmo
que os meros delegados de oulrora
como nltos funcionários federais de-
inisslvois nd niititm:

Considerando, finalmente, n que
mais sugere o delicado problema en-
vol ven te de serias responsabilidades
constitucional...

REQUEIRO que a Mesa da Cftinn-
ra solicile, rio Poder Executivo, in-
furmai.-fies rclallvns a nomeação dc
Interventores, feitas sem observância
dns preceitos constitucionais referen-
les à mn teria".

CONSTRUÇÃO DA TRANS-
BASIL.ÀNA

O si'. Galeno I .iranhos apresenta,
a seguir, o seguinte projeto ile lei:"O Congresso Nnclonal decreta:

Art. .1." — Pica o Poder Executivo
autorizado a abrir, ao Ministério rie
Viação e Obras Públicas, o crédito
especial de CrS 22.000.000,00 para
atender hs despesas, no e-xcrelcio rie
_!)46. com a continuação das obras
de construção da Estrada de Ferro
de Golaz. entro a estação de Leopoldo
ile Bulhões o Goiânia e da estrada
rnilnvlmia denominada "Transbasilia-
nn", no trecho compreendido entre ns
cidades ile Anápolis e ile Nlquelanrlia,
lio Eslado de Golaz, sendo dez ml-
Ihõ-s rlc Vrnzeiros destinados k prl-
meira, e doze milhões de cruzeiros,
destinados .. última.

Art. 2,- — Revogam-se as dlsposl-
Cões em contrario".

O CASO DO ARCEBISPO PRIMAZ
DA IUGOSLÁVIA

Depois de levantar uma questão de
ordem, o sr. Paulo Sarazate apresen-
ta um projeto rie lei que cria o Horto
Florestal de Sobral, subordinado ao
Serviço Floreslal rio Ministério da
Agricultura.

Volta agorn a debate o caso dn
arcebispo primaz ria Iugoslávia, on-
lem condenado pelo tribunal rio pais
rio marechal Tito. Ler.do um peque-
nn discurso, monsenhor Valfredo Gur-
gel abalou o 'recinto — aliás parcial-
mente vazio — com uma tumultuosa
Iroca rie apartes ríspidos e lnslslen-
les entre os srs. Domingos Velasco,
Daniel Faracõ, padre Medeiros Neto
e outros de um Indo, e a bancada
comunista rio nutro.

O orador afirmou que a condena-
Cão do monsenhor Slepnac era um
Rlnal positivo dn tirania que reina nn
Iugoslnvla, enquanto o sr. Domingos
Velasco exclamava:

— "O arcebispo foi julgado e con-
denarin porque se opfts hs violências
rie Tito, o não porque fosse traidor,
Se tivesse apoiado aquele ditador, pro-
vavelmente seria um herói..."

O hijrulhn cresce, e o sr. Eurlco
«J. Sousa Leão, primeiro secretario, a
estn altura nn presidência dos traba-
lhos, faz soar insistentemente os tim-
panos, nlé que o representante posse-
dlstn potiguar riclxn a tribuna apó»
findar o seu discurso.

AINDA A EPIDEMIA DE TIFO

Voltou ontem A tribuna o sr. .lnn-
dul Carneiro, pnrn continuar o rinha-
te do rn«o do tifo, ainda como ro»-
pnslH ho discurso prumin-liiiln no din
anterior pelo .1. Hamilton Nogueira,
nn Senado. Inlclnlmenle __.1_.0-
ConoorÜR- •'«¦_. fl afirmai iva do snna»
dor rarlii-Bi de (jllfl 1)1 íf.tlVftiTl.n.fl
uma «|ild«ml» il» lifn nn _l(iB(l9i lon-
1I0, » .egul.' vario» gráflrn» qu. Inl
lonun ídiiibcIiIds puli. se.i-iH.lii ne
Hmiiiii a /U-latmirlii, Siiituniiii Minei
n11111l.11-, nn iii** du iigo-in foram IMI»
flpsilni RI.7 PfliOl 1 p0nfirmfli.n1 BflBl
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NOTICIAS POLÍTICAS

Ainda a política dos candidatos únicos e
certas conseqüências inesperadas

Coisas de Minas, de Pernambuco e de Alagoas —
Uma incrível indicação do P. S. D. no Estado do
filo — O Piauí contra as manobras domésticas

"A FRANCA É A PÁTRIA
DE, É UMA DEMOC

A _ P.-li-»

iACIA"
Dá sua primeira entrevista aos jornalistas brasileiros o sr. Hubert

Guerin, novo embaixador francês

no mes rie setembro, notificados 786" e
confirmnrios 512; neste mês de oulu-
bro até o dia 10, notificados 179 e
confirmados 81. em um lotai, pois.
rie 1.322 notificados e 851 conflr-
mados.

Apesar disso diz o orador que a
epidemia está em declínio e que a
responsável em grande parte pelos
casos ocorridos é a RepartlcSo rie
Águas e Esgotos. Mas o falo é que
pelos dados acima, ficou convencido
o plenário de que .. epidemia ê multo
mais seria rio que se supunha.

UM TELEGRAMA AO GENE-
RAL DUTRA

O sr. .Tose Cftnilicio Ferraz, repre-
aentante udenisla do Piauí, leu. a. se-
guir, o enérgico telegrama que o pre-
sldente do seu partido naquele Estado
dirigiu ao general Dutra, e que vai,
nn integra, em nossa serçêo política.

Em prosseguimento o sr. Benicio
Fontencle apresentou uni requerimen-
to para que a Mesa da C.marn oficie
urgentemente an prefeito do Distrito
Federal, no sentido de que este for-
neca sem demora as necessárias ln-
formacr.es sobre a real sltuacfio .iu-
rldlcn e de fato eni que se enrVnlram
os moradores do prédio da rua dos
Andradcs, n.' 84 (Edificio Ferreira
Neves), com 40 apartamentos e 50
quartos, abrigando aproximadamente
200 pessoas o que esla ameaçado de
demoli'.-Ho.

RACIONAMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA EM PETROPOLIS

A bancada comunista apresenta
dois requerimentos. No primeiro, per-
gunta ao Poder Executivo se tem cn-
nhecimento do racionamento da ener-
gln elet 'ca em Petrópolls, com a con-
sequente redução no horário de tra-
balho rias fabricas e quais as medi-
das que tomou para sanar a situa-
can.

Nn segundo, solicita ao Ministério
rio Trabalho que Informe quais as pro-
vldencla» tomadas para assegurar a
indenização dos trabalhadores das lt\-
bricas da mesma cidade, rie acordo
com a .lurisprudencia firmaria pela
Quinta .Tunln de Conciliação e .lulga-
mento rio Distrito Federal, em 5 rlc
abril de 1944, publicada no "Dlarlo
da .Tustiçn" rie 24 de agosln de 1944.

POLÍTICA FLUMINENSE
O orador seguinte é o sr. Paulo'

Fernandes, pessedlsln do Eslado do
Rio, que envia íi Mesa um requeri-
mento a fim de que o interventor flu-
mlnense Informe:

l.il — Se representa o seu pensa-
mento a entrevista publicada hâ dnis
rllas pelo vespertino "Diário da Noi-
te":

2.s) — Em caso afirmativo quais
as irregularidades apuradas em ai-
gumas prefeituras a que alude;

3.«) — Quais e quantos Inquéritos
foram abertos para apurar as respon-
sabilidades;

4.') — Se os inquéritos concluíram
conti'.. a honorabilldade dos prefeitos
dem 11 idos;

5.-) — Quais os reais motivos dn
demissão dos prefeitos de Vassouras,
de Teresópolis, de Saquarema e de
Paraíba do Sul.
AQUISIÇÃO DE AUTO-MOTRIZES

PELA E. F. C. B.

O último orndor do dia foi o sr.
Jurandir Pires Ferreira, que se ocupou
da aquisição de auto-motrizes para a
Estrada de Ferro Central do Brasil,
compradas hs Industrias Reunidas de
Ferro e Aço Ltda. (TRFA), pnr um
preço que qualificou de sele vezes su-
perior ao normal, eqüivalendo a Cr$
_.(i0(),00 por cavalo vapor.

Faz outras considerações a respeito
e afirma que, depois de eleito, o ge-
neral Eurico Dutra fizera uma visita
as inslalaçfícs daquela firma, que
vendera pnr preços verdadeiramente
lesivos maquinas facilmente adquiri-
veis em bases muitíssimo mais ra-
zoa veis.

PROBLEMA DE IMIGRAÇÃO
O sr. Horacio La fer apresentou o

seguinte requerimento:"Considerando que o Brasil neces-
slln de mão de obra abundante e
eflcienle; que a imigração, alem de
fator rie progresso, poderá minorar
as dificuldades atuais: que se faz
mister o reexame dn legislação .exis-
tente; que nenhuma das comissões
permanentes da câmara do.i Depu-
lados possue competência especifica
para estudar e opinar sobre 11 iml-
griu-fio: que o assunto pela sua lm-
portancla parn o pais justifica uma
comissão especial que, ouvindo quan-
do oportuno o Conselho Nacional de
Imigração; proceda aos estudos e apre-
sente ns sugèsfOes no sentido rie fn-
cllitar e favorecer o movimento Iml»
grãtórlo ulll para os interesses na-
cionais.

(Conclue nn 4." páglni.)

Jamais!
Afirmam og srs. Costa Faro
e Raul Ribeiro, que nunca

possuíram carteiras ria
Poliria

Recebemos a segulnto carta:
"Rio de .lanelro, 10 rie outubro rie

I94R — limo. sr. rerlnlor rin DIÁRIO
DE NOTICIAS. -- Saudhçfies.

Referiu este jornal, na sua edição de
í) do corrente, relatando a sessíio dn as.
sembléla geral extraordinária da Ordem
dns Advogados, realizada na véspera, o
seguinte: a) — que o dr. Haroldo Agul-
naga fez gravíssima acusação, qunl a
rlc membros do Conselho possuírem
carteiras policiais: bi — que vários pre-
senlos teriam. Inslnrio com o dr. Agui-
naga para que denunciasse, como pos-
Riildores das rlltas carteiras, os conse-
Ihelros Cosia Faro e Raul Ribeiro, que
há tempos as teriam exlbirio.

Restabelecendn a verdade, declaram
os signatários destn:

D — o dr. Haroldo Agulnaga, falnn-
do posteriormente na mesmn assembléia,
por duas vezes, declarou que nfto arll-
ciilavn ncusaçftn alguma, mas npena»
irnzin "um rumor" ao 'conhecimento dn
assembléia, não podendo precisar nnmes
de ncusarins nem do nrusnriores.

2) — Ninguém Inslmi com o nrnrinr
pnrn que (jeoln.AMI- ns nomes rio» ilg-
nnlfli-ln» como nos-ulrini-es dns referidas
rnrleiras e multo menos «firmou que Of
tivessem visln exibi-la». Desse fnln .
le»lcmiiiil)H, entre nutri)» advogado» que
se nrliavain próximo» an nwlnr, n dr.
Aurolln Sllvn

,1i -• Oi llgllfltft.ini ilesln n*n têm »
mine» tiveram 8k ruferlrlDi carlelra» pn-
IIcIhIi.

.'.sins ilin ni .m l.iit-i nnciiiii- e l«li-
ii.ii.óni, ilin* ta impónm, fuim» rom »
pón.líijn ni-.iN.r__ imi" niin loiTinr »
p.iii !i)iii»)i mu 1». dn ipiii d Hpupn Mirh
iiiiiH-iii' h»iIIm|.i-ii»,ii ri i|. vn nun p_
1I1.11 nulo » prunn.1» iiuiiHiMilii nn Inl.i
Ml >•

/\iniiiiiii.iii)i!nlii iiiii) Aiiitibln iln
('ll.lil fnfí) » H,iu| iln I .llll!« |ll||Hl|ll",

DH-I-TI'! I) .-fl l.lHA
I. n»ii 11 iDnii/Mifl nu |iio.ii))'i 11

gUltlll' Imi« * l.lllllilfi lll! niifi 11 ti I1.
i>'ii»i hn* iluv.ri* >ii|íi>iin_i 'i m* 'ir
flU») I'»1 M>#f> |) l)lHl|l '•» PWll.í tillilil'!
Hl )i)Mt|j»lli|l i)m I'íiii»-IIíii In-')' 'In tn
ili |ii ijili A.' »!»»..i.i- .ii-nfluiilu ii 1 ifijl

SOBRE 

"tertiits", em Minas, eis o
que há, segundo informações se-
guias por nrtj obtidas.

lli fato — é nina canfir.niaç&o
rfo que noticiamos ontem — o gr.
Valadares recebeu do general Dutrti
i/.m apelo parti que admitisse o
afastamento iln nr. Rias Fortes, em
beneficio tia chamada solução pací-
fica. 0 sr. Valadares concordou.
Disse-lhe mais o genernl Dutra, que
chnmnrin ao Rin o sr. Cnrlos Lm,
ti fim de coiiOeilçô-lò tia r/.si.s.eti-
cin. O sr. Cnrlos Lua. embarca,
domingo, vm Rclo Horizonte, e aqui
estará segunda-feira.

Dos deputados que seguem a r/i-
re Iria do sr. Valadares, podemos
apresentar, hoje. embora sem a di-
vulgnçffo dos respectivos nomes,
duas atitudes: à primeir. de con-
cordançia, a segunda ile i-_st.ieii-
rira. Eis o que nos disse o tia pri-
meira categoria:

-- A questão rio "lertius" está
assentrtrfrt em principio. Tudo vai
depender, agora, dn escolha do
nome.

E outro:
Continuo com o sr, Bins For-

tes, nn mesma disposição de _fl.il-
rito rin coyneço*

iE aludiu à posição ria maioria,
dos membro» ria Comissão Executi-
va quando, em certo momento, o
sr. Valadares concordara em apoiar
o sr. Cnrlos Lu:.. .).

Entretanto, o sr. Bias Fortes está
tle reyfosso e ontem expenrleu, r«.r
franqueia, seu ponto de vista, pe-
rante vários jornalistas, inclusive o
repórter desta secção:

Disposição paru a luta. Cer-
teta dá vitoria. Nenhuma vocação
pnrn ser dirigido pelos outros, mas
propósito veemente tle agir por si
próprio. Entrará nn campanha para
vencer. Sempre sofreu com o povo.
A democracia é feita de luta. Já
se foi o tempo cm que levava a
melhor quem estivesse com o poder.

(A esta hora. pausaram junto dele
os srs. Dioclesio Duarte e Brochado
da Rochn.

O norte-riegratidénse:
Olhe lá, Rias, não vá dizer

alguma inconveniência.
O gaúcho:
_— Já disse).
Assistiam à conversa os deputados

Vargas Neto e Lair Tostes (este
nilo defendeu o atual interventor tle
Minas, quando o sr. Bias Fortes
aludiu a violenriuR que se praticam
naquele Estado... tal como no
tempo do sr. João Berttlda.. .).

Prosseguiu o sr. Bias Fortes na
mesma linguagem rasgada, até que
um jornalista lhe recordou decla-
rar/ies suas feitas em Belo I-Iori-
sonte, isto é, que se o sr. Carlos
hun retirasse, sua candidatura tam-
bem ele se poria, fora dn pareô.

F.' verdade, disse o sr. Bias
Fortes, jâ em outro tom. Aliás, foi
sempre este o meu modo tle pen-
sar. Não vejo vantagem alguma em
nos desidir. ¦.

De outro lado: o sr. Melo Viana,
que também acaba de regressar de,
Minas, concedeu, a um vespertino
uma de suas explosivas entrevistas.
Nem quer ouvir falnr de "terlius".
Está. wain ijiio seguro da vitoria, tte
seu candidntn. Os "outros" _ 1711c
pensam em "tertius", como foram
os "outros" os responsáveis pela
cisão no P.S.D.... (Essas decla-
rações tio sr. Melo Viann fizeram-
¦nos lembrar de cnísns idênticas rfi-
tas pelo senadov mineiro, ao tempo
em que fazia supor que nào de-
sistíritt de sim entrílidaturn A vice-
presidência rin República). Pois a
historia do "lertius" se vni riesen-
volvendo. F, ontem havin quem des-
se como assentado o nome rio sr.
Gustavo Capanema, o famoso ex-
ministro tia Educação, no tempo da,
ditadura.. .

A preocupação "conllsinnlsla" lio
governo tom itm s-mrrios curln-
sos. Enquanto a recomposlçío ml-
nlslerlnl sr vai «dienito dn manei-
rn mnls cstrnnhave-l — por que
não foi nomeado, por «•xemplo,
nlé ho.le, o «r. Dnnl.l dt- Carvn-
lho? —. comeram n npareper con-
trndlcfte» e "conlrnrledndi* s" nos
Estudos. Ontrm, ouvimos uma no-
llcln .nf. rmliora colhida em fon-
li», geralmente hon, conllnun a ler
pern nós todos os cararterisllco»
ria Inv-i-õslmllhãnçá, Foi o caso que
o P.S.D. fluminense, secção ílo
partido o/irlnl já conhecida pelo
nome do "i-fivoradorn de rnndldn-
tos", tlulia ausentado o nome do
»r. SA Tlno.n para * lercoirn se-
nntorin... Mo» Isso era no tempo
do sr. »»)lfredo Neves ou do nr.
Pereira P'nlo 011 mesmo 110 do sr.
Acurcio Torres r«mo candidato...
tnilo mudou, desde que o general
Dutra descobriu, nos seus gunrrln-
dos. o candidato que, já dc mui-
to talvez, lhe havia ocorrido: o do
sr. Macedo Sonres n Silva. Om,
Mncedo Sonres há muitos e de vn-
rios gêneros. E eis n nollcln lua-
eredltnvol: o genro do ex-dltndor
teria sido chnmndo » pnlnclo e con-
vidnilo a apoiar o sr. .los* Eduardo
de Mncedo Soares — ninguém mnls,
pin vil em menn?; — com» o Indl-
cado (pnr nnem 011 por qne?l para
o lugar ante» rcicrvadn ao sr. SA
Tlr-nco... I. tremcndnmenle desa-
jeitnilns otie noi lemhrnmns dc que
o sr. J. E. de Macedo Soares è da
IMJ.N., P"rtenc»ndo mesmo A sn_
Comlsno Executiva nnclonal. Ma»,
ao mesmo tempo, vem-nos A me-
morla «ua lmpo«lçíio ao partido, em
»rl'r;o .cente e que se traduziria
pc'. frase: "Colalvirc logo!..."

S"'n como for. hoie. A« 11 hora*,
a ComlnsAo Executiva da secçSo
fluminense da U.D.N. «e reune nn
nede do partido nacional e vnl e%-
tildar os vario» ângulos da sltnn-
1.S0, talvè- mesmo o« Ângulos nlis-
ctiro»...

li 0

HA uma grande atividade nos
meios políticos pernambucanos. Co-
mo JA escrevemos aqui, n Fr. Aga-
menon Magalhfles estA disposto a
aceitar qualquer acordo. A pri-
meira augestAo dn general Dutra
imitou o gesto rio sr. Valadares
em relncAn an nr. Bias Tortci e do
ar. Amaral Peixoto em relncAn n ai
proorlo e ao* nenndnres Neves a
Pinto: rie»p._iu-se do sr. Barbmn
Llmn Sobrinho. E.tç, porem nfto
ficou na atitude rlemlisionnrln don
pupilos dn çnmsnden!" , nem ne
mn.trnu "nunsnrlo" como n rio ex-
pub-rtltndor mineiro. Resistiu. An-
te-nntem teve uma entrevista cnm
o »r, Nereu Tlsmo». Recebeu a pro.
pnsln rie evncuni' r> t»iT"no p»-n o
rsndldntn dn geiiei-al Dutra in'n-
rt» n/In 1» iih» quem *, mil fa»
l»-»e nn ar. N«ln C.mpeln. I Au-
(nr rt» um livro rnntrn n sr fie»
lulln Vni_t»-, n propóiiln rt» r»vn-
liu-An rte Dl), iii»». ¦' aegiiu i-nla-
Lm ruim ri» nnllllii» iiitiii-.cin-iiiiii»-!»
rin Rílarin flnvii, nqinn pr»»lrt»ni»
rin I A A .. . n *r. Hnilirin» l.un»
p»icn» >r i«r irmiuartn ri* mui pn-
ei".'i nii.nl.il"» mi "»lll»ri]i|l.in'l",
peln qu» ten» rnlriinnilqi

- H,n| l'.l|i|[il,||il i|» l||i l| pm II
dn NAn i.n-ii «oi iiii » ,,i. ii»»
r»lli»r ii.í' 41 lula O iniintii im»
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D. N. que residem lá e lá desem-
penbam suas iiinçü-.s políticas.

« +

Nnticiim de Mitcchi informam que
o /J. 8. D., presidido iwlo senador
/..11111 r tle Góis Monteiro, ut-.uim r/<
homologar a óáiididãtiiru do depu-
iatlt) Silvestre Perícias tln (írlis Mon-
teiro ao //oi.rnio do tSsUtdo, laiivà'
da pelo sr. nallmar de Mendonça.

O falo i profujidtimonlç entra-
nhO-Vcl, porque tipiitraria qualquer
tcntlcncin puni ti clíamiida politit-i
dé çpqllsiío. E lanio mais entranha-
vel quando se nube que o caililirlu-
to e o presidente riu Pi S. /'. n/c-
ammo sfto irmãos do aeneral í/óiv
Monteiro, que, por sinal, è suplen-
te do senndor Ismtir im Comissão
Executiva Central do Pnrtidti »Sn-
ciai Democrático.

Ora, o general Góis teve conhe-
cida parllcipaquo nos entcntlímcnlo.i
pacificadores, por considerar u con-
tisfio um imperativo patriótico e.m
face da atual situação do Brasil*
F. n-ni/ra ontem, mtiniféstnndorii)
contra os elementos péssedistas qui'
ii»"») n. adàlam nem a apoiam, de-
claroú a jornulíMas qun a não acei-
tnção rin política do cfiàlisãa rrn a
"revanche" dos qüerémistas contra
o I-D de outubro,

A decisão do P. 8. D. alagoano,
a'cm ile. contrariar tais irf.fns, vnf
tle encontro às disposições do presi-
dente rin República, empenhado ao
nue sr. i/tr- e.m que sejnm encontra-
dos "candidatos únicos" nos vários
Estados. ». *

O iren-rnl Oól*. all.-is. desceu,
ontem, de Pctrónolis. e. lalvaü.
hoje. re despedirá da nasta da
Guerra. * * *

T-lo.ie. sábado T_', íis IP horns. na
sede do diretório ne ,Tacarennguá,
da U. D X. do Dislrito federal,
seráo Instalados o ambulatório c a

(Conclue na 4." pagina)

Km sua residência. íi praia do Fia- (J)
niengii, o novo embaixador ,dn Frànçn
rio Brasil, sr. Hubert Guerin, rece-
beu, ontem, os representantes da lm-
prensa carioca, a fim do conceder-
lhes uma èn.révlstn coletiva.

Antes de Calar-lhes e de atender a
üuh.s perguntas, o diplnnuln francos
leu 11 seguinte declárnçâò oficial :

"Regozijo-me cm poder, loc.o após
ler Uim.-uio posse r!n posto que o go-
verr.o trances ir.c :'.z a honra de
confiar — entrar em contacto com os
1ltst.lr.-i1s i-epreséntant-cs da Imprensri
dn Rio de Janeiro, rn quiil nv.m pnls
cõnlo com tão num.rn.-.ns e fiéis aml-
go-i e espero mui vivamente que esne
primelrn ciiconlro sc;:a apenns ò pre-
Kidlo de muitos outros, sempre cpr-
rilals ii confiantes.

o nümorii de friíncesVs, que tim .011
tiveram d privilegio dc gozar a hos-
pltnlldttde do Brnsll nflo é talvez mui-
to clcvii'10. mas toriu.s os meus çoni-
pn trintas conhecem, por e.s-pcrliinçlu
que lhes é familiar, apesar d», dis-
Innçla nialei-lal i|uc nos sstiara. a rara
e profunda qualidade dos sentimentos
do amizade que animam 11 nação bru-
slleirn paru com a Ftnnç.-i- Desde sua
chegada, o representante ele meu pais
tem recebido, a cada momento, esse
testemunho e, quanto a mim, nunca
vos direi bnstíinte a Intensa emoção
u gratidão que Inl fato me desperta;

Esta amizade, por vossa parle, nun-
ca deixou de s? revelar fiel, viva e
iiluanlc, mesmo nas horas sombrias
que a Franca atravessou o durante
ns quais sofria por não poder fazer
chegar até aqui. mesmo Imperfeita-
mente, a sua voz e 11 expressão de
suns simpalias.

Evocando essa amizade, penso mui
especialmente nas atenções, sempre
Inspiradas em mais afetuosa compre-
ensão, com que 11 Imprensa brasileira
se tem Inclinado constantemente sobre
os problemas franceses.

Hoje. graças no esforço unânime de
seus filhos, mpu pnls iii. vai muito
avançado na viu de sua restauraçAO
p suas atividades iIp Ioda ordem es-
tfio em pleno impulso. Pnr nossa par-
to, admiramos lambem profunilamen-

U enibalxuàof Gáerín fttlaiulo nos jornalistas)

Protesto no Senado contra a conde-
nação do arcebispo Stepinac

"Em nome da conciencia católica brasileira e em
nome da liberdade" discursa o senador Hamilton
Nogueira, contra a "condenação iniqua" do chefe
da igreja croata — Segunda-feira, a discussão das

emendas ao projeto de regimento
An ll.-0 horas de ontem, o sr

Ni!»-i:u Rumos' abriu ft sessiio no Se-
na_o. lazendo procedr.r a leitura
dl ota. que loi .provada sem reli-
ílcaçâo. Durante o expediente, to-
mou a palavra o senador Hamilton
No_tueira. que lançou uni protesto
contra a condenação Imposta peio
governo iugoslavo do marechal Tito 110
arcebispo Stepinac. Disse o repre-
contanto udenlsta que dcvcrlnmos
iniciar esta nova fase da vida
democrática num ambiente de paz.
Ao contrario, o que vemos no mun-
do dc hoje c uma onda de s*.i-
guc, de otllo e. de vingança. Citou
então o senador Hamilton No-
guelra o itrande filósofo contempu-
ranço, Henrl Bergson: "o motor ria
democracia é o amor". "Fui sem-
pre antl-fiiscisla e nnti-totalllarlo,
seja qunl for a forma por que
se manifeste o estado tola Uta no"
— continuou o senador carlora.
"Varias vezes — prosseguiu — peui
em prnçn publica comutação da pe-
na de morta para comunistas".
Depois disso, declarou o sr. ílamll-
ton Nogueira que desejava lovan-
tar o seu protesto contra a conrte-
nação iníqua do cardeal Stepltnr,
-contra o qual nfto há nenhuma
acusaçAo seria". Acusam-no ape-
nas — disse — pelo "grande i-rune
dn nfto ter reconhecido o governo
rte Tito". Ainda mesmo que o rar-
rieal Stopinnc tivesse cometido o
crime de qnc o acusam seus arlver-
savior. continuou o orador, aluda as-
sim a pena que lhe foi imposta e <
dcgrndanle.¦•Não se trata de unia condenação
Individual" — disse mnls adianta 11
senador Hamilton Nogueira; "O qu.?
sn procura condenar é o chcle
do poder espiritual".

Depois disso, finalizou o senador
Hamilton Nogueira dlz-indo: "Em no-
ms da conciencia calóllra brasilel-
ra cm nome da liberdade, Innço
o meu protesto contra essa conde-
nação Iniqun".
segunda-feiha a discussão das

emenda:!
Passa-se 11 seguir, a ordem do

dia. Diz o sr. Nereu Ramos que o
parecer [Ih Comissfto sobre rs cmen-
das apresentadas ao projeto de. Be-
glmenlo nfto fora ainda publicado,
porque só naquele momento chega-
va à Mesa. O sr. Ferreira de Sou-
sn pretendeu que se discutissem lo-
go de uma vez as emendas que t.l-
vessem parecer favorável, com o que.
concordou o sr. Ivo de Aquino.
Diante porem, dc considerações no
senador Alfredo Neves, retirou a
sun eniendn.

COMUNICAÇÃO
O WR- TAMPOS MELLO comunica

nns seu» ellentei. r-ol-uns e amlEO» a

lrnn.lcrcml.-i dn, sua i-linlea de aoen-

çns ila Tele, sifilis e Radlnterapin r»»r»
a Rua Mé-lro. .11 - 3." andar. Edifício

tel. ----Ií"'-. -la-lnniente * ar

Dessa forma, publicado hoje o
parecer, segundá-felrn estarft o
mesmo na ordem do dia, para mie-
rilata discussão e votaçíio dns enun»
do_.

Nada mais havendo a tratar, o
sr. Nereu Ramos encerrou a ses-"
sãi.

Esteve no Catete a Mis»
são Comercial

Uruguaia
O presidente da Rcpiibllca recebeu,

ontem, no Palácio do Catete, em
audiência especial, a Missão Comer»
clnl Uruguaia que se encontra P»''-
sentemente nesta capital, a quul e.s»
tava acompanhada do nr. José Ko»
bcrl.o de. Macedo Soares, embaixador
do Brasil cm Montevldeo.

O chefe do governo mnnlcve longa
palestra com oi membros ria ComU-
sto.

Não sofreu avarias
o "Atlântico"

CIDADE DO CABO, II (U. P.)
— O vapor brasileiro "Atlflntlco"

deverá zarpar para o Rio dc »7n-
neiro, -nn domingo, após ter enca-
lhado, ontem, cm Tahlo Bay, cm
conseqüência do forte vento e rie
unia vigorosa corrente marítima.
O comandante José Silva de I.lma
declarou que a qulllin tnc.ira no
fundo arenoso, sobre o qual o nn-
vio ficou encalhado durante três
horns, alé que os rebocadores o
libertassem.

O "Atlântico" nflo foi danificado
e recebeu Imediatamente o ceitl-
ficado de nfto-avária.

te os múltiplos aspectos por quu vosso
genlo nacional se afirma dia ;i din o
cada vez mnis, tanto no domínio rio
espirito quanto 110 das realizações
materiais, Verificámos a comunhão de
lienUmcnlos e preocupações que nos
mimam nn busca dc soluções para os
problemas difíceis do após guerra no
mundo.

K pensamos que se conjugam as
condições mnls favoráveis para por-
mltir o estabelecimento entre ns dois
pulses ;in..f.<>-.. U-!.t,o ílo cor.'LM.tr.. ro
Çlprbeás cuia vez mais amplas, como
tnmbem rie cooperação allvn e eficaz
nn execução tlriK tarefus mundiais tle
paz.

U desenvolvimento desse In terçam»
bio g dessa copi-crarôò uÍTilgave] cor-
responde ao desejo sincero do gover-
no francês c o representante riu
França no Brasil está. por seu lado,
(lecit-í.lo a constigrar-se a essa tarefa
de todo o cornéão, Sei que posso i-un-
lar. para o òumprirhento dossa ob.*n,
eom a boa vontade e a colaboração
cordial dá Imprensa brasileira, á
qual hoje dirijo, por vosso Intermédio,
a expressão de minhas mais vivas
simpalins".

Após 11 leitura de sun iloi'l.-irn...o,
feila em francês, o sr. Guerin íoi
cumprimentado pelos jornalistas e ai-
tos funcionários çl.i embalxadh;

ICntào. rumo o embaixador se re-
ferisse no inlérênmbio comercial do
Brasil com a França, um dos jor-
nãlislas presentes podlu-lhu mnlurés
detalhes sobre a queslãp,— "A Franca, iniciou, estn passnn-
do por uma fase ile reestrutüráçüo
dó Iodas as suas industrias e produ-
çáo interna. Nessa fase de ccoriomln
do tipós-guerra, certamente, as nos-'
sas relações eom o Brasil tendem a

se estreitar o a assumir maiores pro-
porções sob o ponto de vista comei--
ciai. .lá existem grande., convênios q
acordos çomorelois entre 11 França e
o Brasil, através dos quais o meu
pais Importará desta grande nação
matérias primas de diversas espécies
e que sfio l.iiçns e peculiares ao solo
o nn stiti-sii.n brasileiro,

Compra remos, em grande quantida-
de, algodão, cale. fibras, couros c pe-
les, tabaco, produtos essenciais á
Indústria química o fn.maceutlt.ii
lung_tcii!o, óleos vegetais, cereais, se-
da e muitos outros.

Em troca, exportaremos pnrn o Bra-
Sil maquinarki pnra a industria te.-
lll, para engenho ile açucm. ferro fun-
dido. produtos rie cülik.rla e ir.dus-
t ria pesada. Pretendemos, também*,
desenvolver ao nuiximo, 11 nossa e\-
pprlnçõó de veiculas de transportes e
automóveis.

Certamente, como produtores de ár-
li;;os de lilí.o, não deixaremos em
segundo plano esse comercio, muito
embora, na fase de rçcstruluraçfio dns
povos, a Krani-a .e ilclié eaparituda
a forneeer m:í(|uinas e produtos mais
essenciais .\ oconomln niundial!'..

Consultado, a seguir, sobre as
suas inipres: fies com referencia fts
relações culturais entro o Brnsll e

a UcpC.bl.cfl. Frunèesai disse o sr.
Guerin :'-'Estou há poucos dias. neste belo
pais. declarou. Mas, através dos ton-
tliclos que já estnbcíécl enm o.s lio-
inens, pude sentir a influencia decl-
sAa ilu espirito trances na formação
di menliilldade brasllclrn, Acròdlib

I que essas afinidades culturais e nr-
1 listii-i.s tendem 11 se acentuar cada

vò-i mais, pois o espirito hum;inis-
(Concilie nu I.- página)

GETULIO OU PRESTES?
Partido Trabalhista ou Partido Comunista?

LEIA

JORNAL DE DEBATES
O mais variado e mais empolgante número
publicado até hoje. 24 palpitantes debates

CRüí; 1,00 EM TODAS AS BANCAS

l^\j^pES£NTA Vesperal i

Clvlttts,
4 « C. _

Associação dos Sub-
Oficiais da Armada
CONVOCAÇÃO l»A ASSEM-

Iii I. fil A GERAI»

Hn ordem <U. nr. 1'rcMilenle.

convido ns senhorc» aoitlps. em

pleno gozo de «eiiH dlrcltoa, pnrn

„ A_S-nililêli. ti-Tiil Kxlriuirrtlnn-
• Ia • ri.nlizi.r-8e nn s«>dp Mela!,

ilin 18 do
_ 17...»
convocn-

,\ ordem
do nréill-
ilcslin*!»*

K
L s__»+m*
M «-ia. REAL HOLANDESA DE AVIAÇÃO

ROYAL DUTCH AIRLINES

rnnliztir-ge nn _-dr w)Ç"»'•
nn nrõxlmn scxln-íclrn,
corrente, i,» 1«»3". -¦
lioni*. em '•"> *•** e 3'
cíie*, rp_|ii'ctivnnienle.
do dln derii: n) 1'eillilo
I» o.\lriiiinllniirlit" puni
,le repuriiH dn ni-ile; ll) Idem pnrn
nn.rwm.nln <-» .nnruln el-trlon,
nniiliUiMi .9 liinipiid»» • "»»Mj»l
d. Iiniiie/.u piuu " eillflil" AH-

tonio Tello»"; e) n»Hiintu_ genilH.

Kl,, .io .limou... H '!« niiHihrn
d.- 104(1,

1,11/. iiON/.A«iA HA RIM'*
i.i Suei. Iiirln.

ATENÇÃO

Anuncia 2 vôos especiais de Sâo Paulo e Rio cie Janeiro
para LISBOA e AMSTERDAM,

com ligações diretas para:
Paris - Londres - Oslo - Copenhague - Estocolmo - Praga

- Geneva - Madrid - Roma.
SAÍDAS DE SÃO PAULO

em 24 e 31 de Outubro às 9,20

SAÍDAS DO RIO DE JANEIRO
em 24 e 31 de Outubro às 12,00

COMPRO
1 IH/11W1
22 - <Mft «2

^^»»i B______í_i_____>*^^

Lr-*^ #_jJ(_Bp^^^^^'^^*'-,^^B-_-_BBHlPwiB*fc^^-__.
__^_5^^ _R_r-M--_------

^^^B 
G« _f_r >^y»PPÍ__t___|__B__r

^^^^1 
_-HTt-r_--l Br

w w - ¦- r^^*^^^*MW'^^^^m*a^^^^^lwWm*a^^^m*STT^^*»r "^'W**sV_-.H'_riM*V#s|IP-W-VVI VV»»Wf>-PI'^Hl-i HH-_|IIMBl?-NPW
^M«M^^d..M^ir^Ml_^^^^^^fc_ÉI--l"M __1'J JM l j ~*J i__MI____i___l j tu _ié—M. -

mi >• '*

I



Primeira Secção - Quarta Página
DIÁRIO DE NOTÍCIAS

Sábado, 12 de Outubro de 1946 I

• Al...
o a-.

flariolffjofai-»
ijineruR Dantasi O. R._

RÍ4

»s.fa

¦'j6.'.'í

ÉTICA E FINS DA UNIÃO

P.4JU
TODOS

— Cultivo de tullpa»

CULTIVO 
DE TULIPÂ8 — Du-

rante vinte anos o dr. W. E.
de Mol, horticultor holandês, in-
veitlgou a» possibilidade» de incen-
tlvar o desenvolvimento dartullpai.
Após Inúmeras experiências chegou
k conclusão de que oi Ralos Jw
ifto capazes de modificar a estru-
tura dos bulbos, produzindo o apa-
reclmento de novas variedades, me-
diante cruzamentos. Os bulbos se-
cos submetidos a aplicações de
Ralos X « plantados no outono de-
monstraram a principio uma espe-
cie «• intoxicação; pouco depois re-
sultavam no crescimento de tipos
de tullpas Inteiramente diversos dos
anteriores. Em maio do ano cor-
rente, o dr. Mol realizou uma expo-
slcâo, exibindo as variedades dessas
llllaceas obtidas por melo do si»-
tema que utiliza os Raios X.

U. D. N. do Distrito
Federal

POSSE DOS DIRETORES DISTRITAIS

Comunica o sr. «lais"» <•"»_*•»«•*
á» secretario do Conselho Diretor
ila' U D K.' do Distrito Federal, na
•ardem do presidente general «uel»»
«e Figueiredo, que a posse dos Direto»
rloa Distritais do partido se realiza-
ri na terça-feira, 15 do corrente mta,
às 21 horas, no salão de festa» do
Automóvel Clube, Y rua do Paaselo,
por deliberação do presidente aa Co-
missão Executiva, aenaoor Hamilton
^ParVesaa solenidade sto convocado»
todos os membros do Conselho Diretor,
«os Diretórios Paroquiais, das demais
«ntldade» filiadas à TT. D. N. do Dls-
trito Federal, bem assim de todos os
udenistas da ala feminina do parti-

À esta cerimonia que será presidi.
4a pelo general Euclides de Plguelrea»
«ompareeerâo, alem dos membros do
Diretório Central do partido, o dr.
Virgílio de Melo Franco, secretario ge»
ral e o deputado Otávio Mangabeira,
presidente da Uni&o DemocraLlca Na-

A reunlSo do Conselho Diretor sa»
ri realizada, em segunda convoca»
cio no dia 14 às 18 horas, pata
discussão do Regimento Interno.

Acha-se na secretaria da U. D. I».
to Distrito o Uvro de lnscrlçfto d»
candidatos ao Conselho MunlM»
pai.

Após" a elaboração da Carta
Magna, promulgada há menos
de um mês, o poder legislati-
vo entrou numa fase caracterís-
tica de adaptação à sua vida
específica e aos seus encargos
normais. Não haveria que es-
perar dos trabalhos das duas
casas do congresso, no momen-
to, maior intensidade e anima-
ção, posto que lhes faltam oa
respectivos regimentos e, além
disso, ao esforço do pei;íodo fi-
nal de aprovação da Constitui-
ção haveria de suceder uma fa-
se de certo descanso e de vol-
ta das atenções dos parlamen-
tares para as atividades pes-
soais ou de ordem política, nos
Estados.

Havia e há, porem, razoes
para que a Câmara e o Sena-
do se constituíssem centros de
maior atenção do interesse pu-
blico, dada a relevância do pro-
cesso que se convencionou cha-
mar de tentativa de coalisão e
que compreende, no plano na-
cional, a recomposição do minis»
terio.

Bem compreensível seria, poi
tudo isso, a importância de que
se revestiria o primeiro discur-
so, a respeito do assunto, pe-
rante a nova Câmara dos Depu-
tados, proferido pelo atual h-
der da maioria — representai}»
do o pensamento do partido si-
tuacionista e o do próprio che-
fe do Governo.

Não acreditando muito que
se concedesse tal importância à
sua fala, o próprio sr. Hora-
cio Lafer procurou chamar pa-
ra ela a atenção da imprensa.

Não conseguiu, porém, o li-
der causar maior emoção com
as suas palavras, as quais as
circunstancias deviam ter cer-
cado de especial significação.
Delas o que restou de mais ex-
pressivo foi a reafirmação dos
propósitos do presidente da Re-
pública. Mas os ouvintes do
orador não puderam dar às suas
declarações um valor ^ mais
enfático, visto como não têm si-
do discutidos mais aqueles pro-
pósitos, e, sim, a ausência de
firmeza com que eles se apre-
sentam, tanto que os próprios

A união deve ter objetivos
superiores, como um esforço co»
letivo para salvar o paiV Se-
ria uma espécie de mutirão de
todas as correntes políticas em-
penhadas na obra comum e nun-
ca um "modus-vivendi" de par-
tidos comodistas que passassem
a participar do poder através
de representantes tranqüilos —
eficazes ou não.

Deixa de ser lícito qualquer
movimento pacifista em cujos
fundamentos esteja a deoisten»
cia da denuncia das prevarica»
ções e dos atentados ao interes-
se público, nem se justifica umn
cooperação de correntes adver»
sas sem ter por finalidade a
concretização de um prugram<>
de governo em cujas linhas es-

amigos' mais chegados ao gene-i tejam previstas as soluções pa»
. "L . -  desfazê» ra os duros problemas que an-ral Dutra conseguem

los e afastá-los.
Disse o sr. Horacio Lafer:

"O sr. presidente da Repúbli-
ca deseja, acima de tudo, a pa-
cificação dos espíritos que, en-
quadrados em partidos confor-
me é normal nos regimes demo-
cráticos, devem sobretudo se
unir em torno do Brasil". Be-
Ias palavras, sem dúvida. Mas,

gustiam a vida do povo
Dadas a lentidão e a manei-

ra — cheia de imprevistos e
tortuosidades — como o gene»
ral Eurico Dutra se vem condu»
zindo no caminho da tão anun»
ciada pacificação política, é in»
dispensável que, como o está re»
clamando a U. D. N., sejam
os objetivos que realmente a

O Dia da América !
Comemorando a passagem, hoje, da

data que relembra o grande feito de
Colombo, a Sociedade Amigos da Amõ-
rica dirigiu uma proclamaçfio ao povo
brasileiro, concitando-o a perseverar na
obra de aproximação e de harmonia
continental e pondo em relevo, sobretu-
do a figura de Franklin Roosevelt,
"cujo idealismo deu novo conteúdo ao
panamerleanismo''.

"A Idéia panamericana — diz esse
documentos - mais que um compromis-
so político, é algo que faz parte da
conciencla popular, harmoniosamente
unida às nossas convicções naclonaiis-
tas e regionalistas, integrando o con-
junto, permitindo que se fale em Amé-
rica no singular, e fortalecendo assim
o nosso amor pela humanidade. Nao
foi em vao que chamaram a Roosevelt
de cidadão do mundo, nem foi por sim-
pies coincidência que era ele o lider
supremo dos povos do Novo Mundo; *
quu uma coisa completava a outra e por
isso tão perfeito se apresentou sempre,
en sua unidade, o pensamento de nos-
sos povos".

IGREJA POSITIVISTA DO
BRASIL

Realiza-se hoje, às 20 horas, na Igre-
ja Positivista do Brasil, à rua Benja-
mml Constant n.-> 74, Gloria, a come-
moraçüo da Descoberta da América e
Gloriflcac&o de Isabel de Castela e
Cristóvão Colombo.

Na mesma solenidade será recorda-
do o ato do lançamento da pedra fun-
damental da Igreja Positivista, a primei-
ra construida para o culto da Huma-
nidade.

Será orador o sr. Alfredo de Morais
Filho.

GOLPES DE VISTA

CONTROLE DA ENEHS» ATÔMICA

gunda discussão, o 
^ft^lS^SS^^é natural, esse projeto de lei n,fto *^™"pe'.,B° .„„ h ,Ua utilização,

e aplicações militares da energia atômica, mas apenas as
no campo Interno, para fins pacíficos. A «W»¦«*ner* 

govemo.
na Grã-Bretanha ficara sob a resp »"-«fji^,"," dever*
que. de acordo, aliás, com as linhas traídas no V^to^
tomar todas as iSg^^^gS^^ 

\nJlro. 
A

nenenco a v 
^ calamidade que

NA

admitindo que o presidente ago- ' 
animam desde logo definidos «

ra se ache um pouco mais _ li» | precisados, para reconquistar

r^ríaowXT^ss|i,,na autoridade -iá po,uidae
restaria, ainda, discutir-lhes o
sentido mais íntimo.

gasta aos olhos da op\niao pu»
blica.

OS GAFANHOTOS
A praga dos gafanhoto», que representa um

do» mal» temidos, senão o mal» temido dos males

Jue flagelam a lavoura, é, por »¦¦•»£»••¦¦;

Sunto familiar aos tícnlcos A irrupção •»¦»«««

devastadora pode surpreender, pelo seUJ»P«™«»

to, o» especialistas em agronomia; «"«.consta

tado o fato, o combate nào deve depender de es-

tudo» de emergência e, sim, da aplicado pura e

aimple» dos recursos Já convenientemente me.

todlzados.
Ob»erva-»e, entretanto, que o Ministério da

Desmedida ganância do...
(Conclusão da 2.» página

mento» acham-se em completa desor-
dem, ewn os moveis amontoados aos
cantos e seus moradores alarmados com

perigo de um desabamento.
Nossa reportagem visitou um por um

todos os apartamerttos e ouviu os seus
moradores. O do apartamento 4 con-
tou-noa a luta que, desde o inicio, tive;
ra com o proprietário._ "A pedido do sr. Joaquim Soares
Pinto, pagamos a importância de 
CrS S0,00, fora do recibo. Apesar de
aabermos que Isso é contra lei, aquies».
eemoa para não entrar em choque com

proprietário.
Mas, passado algum tempo, começa-

ram a aparecer estranhos fts nossas
portas dizendo que queriam ver os
apartamentos, pois estavam em nego-
eiaçOes e pretendiam compi'6-los.

Vendo que era inútil essa medida
para nos desalojar, o dono do prédio,
Industriado pelos corretores Alvlm e
Moreira, resolveu fazer a obra que deu
nesse desastre que o senhor esta ven-
do O prédio não podia auportar um
novo pavimento, pois, como se pode
ver, o engenheiro responsável pelas
obraB tentou construir uma lage de
piso sobre a láge do teto que nao ofe-
rece a resistência necessária".

AS CERTIDÕES DA PREFEITURA
Um outro Inquilino, melhor informa-

do, nos disse o seguinte :
 "Pela lcl em vigor, so há desmem-

bramento em edifícios de mais dt três
pavimentos. Portanto, esse edifício nao
podia ainda ser vendido. Mas o sr.
Joaquim Soares Pinto conseguiu, náo sei
«orno, certidões da Prefeitura que da-
»am como construído o terceiro pavi-
mento o que nfto é verdade. De posse
dessas certidões, ele pediu o desmem-
bramento dos apartamentos tendo lavra-
«do no cartório do tabelião Cavalcante,
escritura de promessa de compra o
venda. Essa Irregularidade que com-
promete os poderes públicos do Distrito
Federal deve interessar ao sr. pre-

;—' "A falta de consideração do pro-
•rietarlo para conosco é revoltante —
¦juntou outro Inquilino. Sem nos dar
a menor satisfação deixou que se cons-
truisse um tabique de madeira no
"hall" do primeiro andar para a «flor»
inida do vigia daa obras.

As paredes, da parte Interna do edi-
flclo apresentam, como o sr. pode ver,
fendas que anuncia mo perigo que nos
«Ameaça".

COM A ESPOSA DOENTE
O sr. Rudolf Shoanperl fez questão

de nos mostrar o estado lastimável em
quo se acha o apartamento no qual
reside. . ,_ Por infelicidade — declarou —
minha senhora está em adiantado esta-
do de gravidez e multo tem sofrido com
essa situação. Se tivéssemos para onde
ir nSo ficaríamos aqui nem mais um
minuto. A família do apartamento 5,
amedrontada foi, com dois filhos doen-
tas, para a casa de parentes deixando
mus moveis Inutilizados".

PERIGO
Informou ainda outro Inquilino:
— "Um engenheiro da Prefeitura es-

teve aqui e alarmou ainda mais as
nossas esposas. Disse que o perigo *
Iminente tendo aconselhável a mudança
Imediata. Com Isso pensam que nos Ire-
mns mudar. Mas para onde?

St o prefeito llvesae considerado a
Bossa primeira reclamaçáo, eatarlamos
livres desses aborrecimentos e da ganan-
ela desmedida de Joaquim Soarts Pinto .

O QUE SURPREENDE
 "O que nos surpreende — remata

«ma daa vltlmna — * que haja enge.
nhflroa qua tnmnm a si a responsablli»
dade de obras dessa tapecit".

Dt fato, nossa reportagem viu ¦ pia.
ca na poria do «dlflrlo, do engtnhtlro
Jnalhur Partira Pimenta Putno, rom
eicrllorio n» rua do Ouvidor, 189, 3.»
•nd»r.

No Palácio do CateU
O pr*»ld*nu rt» RfPÚBjltl rniMHi

•i.i*i» no P»l«f|» rto _r» _". JWI
•ia A»..«..a..M.*
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Agricultura pareceu nfto apenas surpreso ma»

também perplexo diante da «*,omldad« !>"• W*
la a» plantações de vasta nrea meridional do pais,
comol. a hipótese de «ma visita dos daninho»
acrldlos nunca lhe» tivesse ocorrido ou, melhor
ainda, se lhe afigurasse absolutamente Irreall/u.
vel Dal, o seu perfeito desaparelhamento para a
eventualidade e a contingência, em que se viu,
de mobilizar recurso» Improvisados, a comçar
pelo dinheiro. _

Existem no» orçamento» das Secrctaral» de Es-
tado verba» de sobra para compra de *»*<>™n'
vel», o custeio de comissOe» na América do .Nor-
te e outro» regabofe». Vara tanto dá-se um jeito
na» eonsignacOe» e rubrica». Quando, porem, es-
tala um caso como esse, do» gafanhoto», ai cn-
tfto surgem o» escrúpulos burocráticos: nada »e

poude fazer sem um longo processo preliminar
para abertura de um crédito arbitrado em um m -

Ihfto e oltocentos mil cruzeiro», como poderia, evi-
dentemente, ser fixado em mais ou em menos...
tfto precária» a» base» em que o cálculo assenta.

Enquanto Isso os inimigos devoram a produçfto
agrícola, assenlioreando-se do» campos e levando o
des&nlmo e o desespero à» populações rurais.

Anunciou-se que o ministro da Agricultura
Iria ao sul, a fim de observar "ln loco" os estrago»
da Invasão e habllltar-se a, de volta, combinar
com o presidente da República, as providencia»
reclamada» pela situação. Essa noticia, porem,
nfto se confirmou. E foi penaj porque com a co-
mltlvã ministerial seguiriam com certeza fotégra-
fo» oficial» que trariam flagrante» muito expres-
Blvo» daquela» paisagens devastadas.

O que se deve recelar é que o» gafanhotos, a
vista do tratamento que lhes está sendo dispen.
sado, resolvam nfto voar mnls, desistam de an-
dar de terra em terra, naturallzem-se brasllel-
ros...

GALERIA QUEREMISTA
Os regime» totalitários nfto dispensam simbo-

Io» O primeiro de todos, evidentemente, o sim-

bolo dos símbolos, a síntese de todos o» outro»,

ê o retrato do "chefe". O "chefe" e a ''Inspiração ,

o "guia", o que deve estar presente ao» olhos de

cada cidadão ou súdito, para que ninguém supo-

nha que possa existir "outro", para que se gra-
vem, no espirito e no coraçfto de todo» sua flslo-

nomin, «ua» palavras, seus gestos, sun» atitude».
"Ele" com uma legenda: "o gula da naclonallda-
de" "Ele" com uma frnse: "sé o amor constrói

para a eternidade". "Ele", de binóculo a espiar,

Um nenhuma an.ia, o futuro. «Ele" acariciando
ns criancinha». "Ele" fingindo servlr-se da comida
do» pobre», num restaurante aparentemente po-
pular "Eie" •— que também deve agradar ao»

grnn fino» - Jogando o elegante "golf". "Ele"

de frente, de perfil e até de costas. Para que.
Ora, para se manter nas posições de mundo, e,
depois, para ser o "querido". O "queremismo" é fe-
nòmeno fascista que sô nfto acontece nos luga-
re» em que o fascismo é realmente liquidado, in»
cluslve com o uso da forca.

O leitor já «nbe que estorno» folando do» re.
tratos do ditador Getullo. E, so voltamos ao tema,

por nós debatido, em tantas circunstancias, é me-
nos em virtude da recente portaria do secretario
da Educaçfto da Interventoria fluminense, »r.
José Inácio da Rocha Werneck, do que porque,
até hoje, a efígie do homem que oprimiu, e mal*

que Isso, que desmoralizou o Brasil, durante quin-
ze ano» de mau governo, alndo se acha suspensa
de multa parede oficial, por ai afora, e exatamen-
te naquelas repartições de contacto mais fre-

quente com o público, como a dos Correios e Te-
Iégrnfos e outrns. Já nos pareceu Incrível que o

próprio gabinete dò secretario da Educaçfto no
Estado do Rio ostentasse n omlnosa recordaçfto fo-
togrAflca do fascismo. Se a questfto era de fa-
mllla •— o Estado do Rio pertencia, até há pou-
co, ao genro do retratado e esse domínio feudal
ainda nfto sn libertou Inteiramente •— caberia *
sugestüo que nos ocorre fazer desta coluna: man-
dem-se ns efígie» do ditador Getulio aos mem-
bro» da vasta família do Estado Novo que proll-
feron e enriqueceu em oito anos de esbanjamento
do» dinheiro» públicos. Permlta-se ao» »rs. Vala-
dares, Agamenon, Sousa Costa e outro» que tal»,
ilustrem suas "galeria»" com o retrato de seu

patrfie • padrinho...

NA RADIO ROQUETE PINTO
A Radio Roquete Pinto vai comemo-

rar a data de hoje oferecendo aos seus
ouvintes um programa especial sobre a
descoberta da América. As 17.30 horas,
pelo microfone da emissora da Prefei-
tura, os embaixadores Arturo Despradel
e José Rojas Moreno faraó palestras do-
cumentais sobre o grande feito, seguin-
do-se irradlaçào de músicas hispano-
americanas.

Os diplomatas estudarão a façanha
de Colombo sob ângulos diferentes e as
músicas serào todas de compositores es-
panhúis e de paises latino-americanos.

NOTICIAS DA AERONÁUTICA

Futuro Centro Técnico de Aeronáutica
tcclpacfto de licenciamento, sob alega- , pode_^[ P"*™, T^êtariâ^o'
nVe Lrr,m"o KS Soste^res f^^f HlFo? *

da Aviação".
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A fim de Julgar os ante-projeto» do
futuro Centro Técnico de Aeronáutica,
a serem apresentados em concurso, o
ministro constituiu um Jurl composto
dn tenente-coronel aviador engenheiro
Benjamin Amarante e dos engenheiros
civis Alberto Flores, Hello de Oliveira
Gonçalves e Alcides da Rocha Miranda.
Foi, Igualmente, atribuída a essa co-
mlssío o julgamento do ante-projeto das
instalações do referido centro.

EXAME DE SOCIEDADE
O ministro designou o coronel av.

Henrique de Sousa Cunha, o tenente-
cc.ronel enganhelro Joelmir Campos de
Ararlpe Macedo e o tenente-coronel In-
tendente Artur Alvlm Cftmara para a
comissão especial que tem por fim es-
tudar e dar parecer sobre o que expõe
o diretor presidente de Construções Ae-
ronáutlcas S. A., em seu memorial di-
rifrfdo ao titular da pasta. Essa co-
missão está autorizada a entrar em en-
tendlmentos com aquela sociedade para
o exame dos livros e documentos neces-
sérios a bem cumprir sua missão.

CASOS DE ACIDENTES
Outra comissão especial foi também

constituída pelo ministro, com os no-
mes do tenente-coronel av. Salvador
Roses Lizarrnlde, do Eslado Maior, do
major av. Roberto de Faria Lima, da
Sub-DIretoria de Técnica Aeronáutica,
e do sr. Frederico Duarte de Oliveira,
ri* Diretoria de Aeronáutlcn Civil, in-
ci-mblda de completar trabalho ante-
rior e apresentar, por intermédio do
E. M., as normas de procedimentos a
seguir em casos dt acidentes de avia-
ção.

ELOGIADA A TRIPULAÇÃO DO
AVIÃO DA FAB

O ministro elogiou n trlpulaçío do
avião da FAB, que conduziu a embal-
xada especial do Brasil a posse do novo
pieildcnte da Colômbia, por ter "de-
stmpenhado com louvável eficiência a
missão qut lht foi atribuída". Era In-
tegrada a mesma pelos capltãet av.
Cario» Alberto Ferreira, comandante, •
Geialdo Menezes da Silva, co-plloto: os
j.í e 2.' sargento» Waner Slmm • wil-
son Machado, reapectlvamtnte, mecànl»
co e radlo-telegraflsta.

LICENCIADOS
Por portaria do titular da paal», fo»

um licenciado» do serviço ativo da
fAB, o» «tgundn» ttntnlt» aviador*» na
Htttrvt Joaquim dt Avlla, DtJObirtO
da Cotia Rio* t Ellat Antônio CaUrha
• n iiplrante nwAnlro dt r»dln, fim»
i.tm d» Btwrv», Wsthlnglon Mil» Jom
llalou, l«)«lo» rimv.K-Aiins *m HM9.

DESPACHO» RO MINISTRO
•Torum dHPMtUUlM P*lo mlnlili'" «>•
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com artigo 102 da L. S. M.
cnbo Oncslo Antônio de Aguiar, reser-
vista da FAB, pedindo relnclusão —
"Indeferido, de acordo com o parecer
da D. P.".

NO ITAMARATÍ A MISSÃO
INGLESA

O embaixador Samuel de Sousa Leão
Gracie, ministro interino das Relações
Exteriores, recebeu ontem, no Palácio
Itnmarati, a Missão Inglesa de Aero-
náutica.
t CONGRESSO REGIONAL DE AVIA-

CAO DE SAO PAULO
Deixará hoje o Rio a delegação do

Aero Clube do Brasil, que Irã a São
Paulo tomar parte no I Congresso Re-
gional de Acro Clubes de São Paulo,
último da serie de conclaves regionais
que precedem a realização do I Con-
gresso Nacional de Aero Clubes, o qual
será levado a efeito, este mês, de 19
a 27, durante as comemorações da Se-
rrann da Asa. A delegação está assim
constituída: sr. Camilo Nadei-, presl-
dente, e sra. Angela Nader. Camilo
Mader Filho, ,T. Castro Silva Alves,
1,'ndoro Machado Santana, Mader Gon-
çalves, Karan Pedro Karan e a avia-
dora civil Anesla Pinheiro Machado.

SEMANA DA ASA
Continuam os preparativos para a co-

memoração da Semana da Asa de 1946,
a realizar-se nesta capital entre os dias
19 e 27 do corrente. Dentre os feste-
»os constantes do respectivo programa,
há a destacar o jantar de confraterni»
zação dos aviadores, o qual será levado
a efeito no dia 23 (dia do aviador), ãs
21 horas, em Quitandinha. Para o a'o
foi organizado um serviço especial ile
tiunsporte, partindo os ônibus da praoa
Mauá, às 19 hora» de 23, devendo re-
giessar ãs 2 hora» dt 24.

Em virtude do grande Interesse qu*
st vem obaervando na reserva dc luga»
res, a comlsaão organizadora acnhii Je
comunlcar»»e que a llata de Inscrição ie
encontra a disposição dos Interessados
rh s-tde cio Aero Clube do Brasil, à
rua Álvaro Alvlm 31, 11.» nndar, e que
¦Miaiaquer Intormacôra anhre o assunto
poderão i»r obtida» pelo tel, 43>&313,

CONCURSO DK FRASES
Colaborando com a Aaro Club» do

Hirti.il nar» o maior brilho da ".Sema-
na da Am". 0 Touring Clube do lln»»
¦II, #ii»vl» d» iua ComUnÃo d» Turi»»
mo Auto, lançou, a»ia »no, o lia.ll»
rlunnl GonQUrM »* Kmw» »'ihra biimo»
Diminui, imí'» o niml luí le*», primlIM
m illnhuirm rt» ml, *«> * i» PrUMl"
ina, rHpwílViminlti QUIllJUW PIMIM

RiguUmento d» C«ixn
KíiMilni *rU d»

l,í«|HÍ»U«.nn»

No dia 21 do corrente, o Touring
Clube do Brasil oferecerá, om sua se-
de, à praça Mauá, uma recepção em
honra dos aviadores civis e milltaWs
presentes nesta capital. Altas nutorlda-
des, representantes da imprensa e do
Radio serão convidados para cisa festa
tradicional do Touring Clube eo Brasil.
em cuja sede nasceu, há 11 anos, a Se-
mana da Asa.
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Muito mais grave...
(Conclusão da 3." pAgtna)

R«squeIro a nomeação de uma Co-
missão Especial, composta de cinco
membros, que estude especlficadamen-
te os problemas relacionados com a
Imigração".

CORTES NAS VERBAS DA PRE-
SIDENCIA DA REPUBLICA

O sr. Barreto Pinto entregou a
Mesa emendas ao orçamento para
1947 fazendo grandes reduções. Nas
rubricas livros, moveis, artigos de ex-
pediente, despesas de pronto paga-
mento e diversas na Câmara, reduz
Cr«í 420.000,00. Reduz, ainda, CrS...
4(X).000,00 na verba de Combustíveis,
por onde são pagos os automóveis do
Senado e da Câmara. Pelas emendas
tais despesas ficaram reduzidas a Cr$

200.000,00. havendo, apenas, automo-
vels para os presidentes das Câmaras
Legislativas e primeiros secretários.
Reduz, também. CrS 550.000.00 na
verba de material do Senado.

Na presidência da República reduz
em CrS 200.000,00 a verba de gratl-
flcnções, mantendo a dotação de
1946. E, por fim, reduz de CrS
700.000,00 para CrS 300.000,00, a ver-
ba de despesas mludns c de pronlo
pagamento do Pnlaclo do Catete.

AUTORIZAÇÃO A BANCOS ES»
TRANGEtROS

O «r. Cafí Filho apresentou ontem
um Projeto rt» Lei, com cinco artigo»
t .Ini» parágrafo», regulando a autnrl-
zacão p»r» o funcionamento de b»n»
cn* estrangeiros nn Rraill, a qual tn
daveril »»r dada «e o capital mínimo
rttitlnartn lt mn» operacõ»» nn palt,
for o prevliln no iirilgo IM » MUI
imiilgrafn» rto rtairelo-lel n • rt 410,
d» 13 rt» nwlo rt» IM*, rt» «mrrto çomn are» rt«» IUBI owrmõiii o Projtto
i«<,i,ihiili!i'ii «Ind» niilr»» rillrlofill * W
i..ii.Mii.|mii.k » iiii» *»i»i» »uJ»lln n ll.
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mlca se taça em
-utilização da energia atômica para ....= ""•-"."."„ conseguirá atra-
deveria sei evitada, mas. evidentemente. ,?%»p.e"**fta^ * ciaro que
vé. de medidas de amplitude lnternac onai Por ffgjgg^í^i %.
o controle governamental sobre a• utUta*o da e rga a om

dustria ê indispensável, quando nada, pela impôs»"?"-"™ *• 
béUca8 dos

distinguir os estabelecimentos trabalhando para íinaiiaaaes oe

que trabalham para finalidades Çlv-SQ

O controle governamental da ^^^ggí^^S-
rio dos Abastecimentos, que. pelo: projeto dí^ lei ora^

vado, está investido de poderes para ProduzIr^ejie.gla^tOmlca ^
do Ministério d^^astec^en^s: qu^ .^,^^^^1^^
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Noticias políticas
(Conclusivo '-a 3.* página)

Escola Eduardo Gomes, em prosse-
gulmento ao plano de assistência que
vem sendo executado pelo Departa-
mento de Ação Social do partido.

O Posto n.'' 8 que passará a ser-
vir á população pobre de Jacaré-
paguá, é mais uma grande iniciati-
va em favor do povo, destacando-se
dentre as multas que tem empreen-
dido o Departamento de AçSo So-
ciai da U. D. N., na benemérita
campanha que se traçou.

O Departamento Trabalhista
da União Democrática Nacional
continua arregimentando os traba-
lhadores para o seu selo.

Assim é que, dentro de breves
dias, será inaugurado mais um se-
tor protissional, o do» industriarios
que, certamente, virá fortalecer a
frente democrática trabalhista, den-
tro da U. D. N.

Na próxima terça-feira, dia 15,
às 21 horas, no salào de festas do
Automóvel Clube (rua do Passeio)
realizar-se-á a posse dos diretórios
distritais da U. D. N. (Secção do
Distrito Federal).

A solenidade estarão presentes as
principais figuras dà direção nacio-
nal do partido.

A Comissão Executiva da União
Democrática Nacional foi enviado
o seguinte texto de telegrama pas-
sado pelo sr. Euripedes Aguiar, pre-
sidente do Diretório Estadual do
Plaui, ao chefe do governo, sr. ge-
neral Dutra:

"Como presidente do diretório da
V. D. N. no Piauí, e convicto de
Interpretar os sentimentos da maio-
ria do povo desta terra, venho pro-
testar perante vossa excelência con-
tra a nomeação do farmacêutico
Teodoro Sobral para o cargo de ln-
terventor federal neste Estado. Essa
nomeação agravará seriamente os
principios democráticos que vossa
excelência se comprometeu praticar
e defender. O sr. Teodoro Sobral
é um simples agente politico dos
srs. Mauro Renault e Leônldas
Melo, sem requisitos para bem go-
vernar e muito menos para presi-
dir a eleições livres e honestas.
Ninguém Ignora o arranjo d» lide-
res pessedlstas que determinou a no-
meação do farmacêutico de Floria-
no. E' sabido que o sr. Teodoro
Sobral vem para o governo com o
compromisso de fazer a eleição do
sr. Mauro Renault para o Senado,
recebendo, em paga, como primeiro
suplente de deputado que é a vaga
deixada na Câmara pela transferen-
cia do sr. Renault para o Senado.
Ainda no Estado Novo, vossa exce-
lencia concorreu decisivamente para
manter a nefasta Interventoria do
sr. Leônldas Melo e, depois, nos
mandou o desnorteado sr. Vitorino
Correia. Seria conveniente vossa
excelência voltasse as vistas para
a triste situação a que esses dois
governantes reduziram a adminls-
tração piauiense. Não temos Justl-
ca nem policia, as finanças esta-
duals e municipais estão arrasadas,
todos os serviços públicos anarqul-
zados. O governo sô cogita de flr-
mar pela violência e pelo esbanja-
mento dos dinheiro» públicos, o pre-
domínio, no Estado, do deputado
Mauro Renault. Não exerço nem
sou candidato a qualquer cargo ele-
tivo ou de nomeação. Sou uma sim-
pies unidade do povo que se levan-
ta em defesa dos direitos espezi-
nhados do povo. O Piauí está acos-
tumado a sofrer e a lutar. Contl-
nuará sofrendo e lutundo até.-a: vi-
toria da verdadeira democracia .

Em conlinuacao d scri» <f« po»
leslra» «emanais que vem ProilVO-
vendo a "Bcstalencio Democrática
para teus atsociadoi falará, na prO-
xima quarta-feira, dia 16, a* 20 ao-
ras e 30 minuto», o jornalilta Ma-
rio Peirosa, tobr» o tema "PoHti-
ca interna brasileira". A reunião
terá lugar na sede da "Remtencia
Democrática". à rua Senador Dan-
ta», n.» 20, 15.' andar.

Rtcebemoe ío no»»e e»rr»»pon-
dente, na Bala: O.J»»"»««_?•'
tlclam htlt, a valia «•«¦»«»•••
roall.ln tome onlea mtdlda «apa*
de normallsar a »lt«af*B M»ta1.
financeira t palitlea da raia. »
noticia nrovoceu anlm»«»a na»
melo, leclal» • »oll»l«»» *••«* •¦'
pilai.

Por tutre 1*4». • ltrn»l loeal
"O lmp»rrl»l". «¦•»•'••••* ». **1
«.Ia «oa "DUrlt. AMocl.de»' . na
aillaolo 4a e»n*l«»lur» «t rtrt»
;,l liirarl M«s»lh»M. »» '»»»'»'
paalllt •• »•»••»• ** iSKLi!rlaaaaa 4» f»f • ¦»•»». «V,V»UI
raii.n». T»w i»r»f»#»«» iy* •"¦"•.!'
ala l l»m»nl»lla» <Mf»IIF»tlll
• «iimiI' a*w»i» riiIiii n*i. 9"*juri"». Viiü immi Mnm«Vnl* *» ms iiiiii iiii ¦"'"•
¦ I...lllll» ||4»I)|....U

» » I

0 » htm immi»»4í» r#fi»t»»M
o .«.i.i««i« ...,..»..«• il» 1'iirlil»»-

»"w, hfrjiwi» vHIs
(.«if rViffiiffi, iiimm ?•"'"'•?.i"iH,.i»iii" ImiI'11 i i'siivi»',i'i m'pi»iiV« i .im/wi".i« » tWIMj!

Uli 4|rtlli|li» W **>/'* jlJ?lfM'í fflHílllli-ÍHJill il »•»«•

i-, i«iif|.iH>i» w ÍJIinmi* Wl»1
»-»l "

nas universioaaes. vj i......»v.« >•«- _..... Aa ««oallzacão que, em
solicitar informações e determinar ^«^J1" 

QE- 'íacll

outros setores, poderiam parecer ™^»™n^*SSdt£i excepclo-
compreender a necessidade ^ 

serem conferi^dos es es po de

nais: o governo deve ter meios de conhecer ae P«« "* „evld0

dade não autorizada, não somente no Interne Wgj»
às necessidades que serfio impôs as pelo controte Inten^a™» °tar 

um
gia atômica, no qual a Grã-Bretanha «t^esnt'n3eiaegrenPue me foram
papel de grande importância. De «^^g^Comuns o mi-
inferidos pelo projeto de lei ^S^^^^XJ^^^^0nistro dos Abastecimentos poderá determinar 

^b a atômica e desa-
de matérias primas empregadas na produete de 

J"^^™ _e pr0.
proprlar todas as fontes de matérias primas e est^"menw? p

duçao que Julgar Indispensáveis para a .xecaç»o do 
^ 

»sd("varlM

trole. Sem dúvida, a execuç&o desse ProJ£"ma *. V„ao serem divul-
dificuldades, não sendo das W™m*&%&^:'&^ sem que. ao
gadas informações que possam afetar a *e6«tanca_ d° pa * *^Jes>' 

p0.
mesmo tempo, sejam prejudicadas as VW^-J*»» íifSô^dèrem, foram contornadas, da melhor maneira Possível, peio P-™^
lei que é particularmente minucioso na parte que trata da questão oa«

informações. t m #
Tomadas as orovldenclas para a utlllzaçfio pacifica da energia atô-

mlca Tm seu pais rPovo britânico apenas pode fazer votos parai que
Tm todo o muSdo apenas se utilize aquela formidável fonte de .nerga

em beneficio da humanidade. As contingências da 8ue"a,lm.p"seDra"
aos aliados a dolorosa necessidade de utilizar a energla «"mlca *ara
fins bélicos. Os horríveis resultados da nova arma ficaram bem claros

em Hlroshlma e em Nagasakl. E uma das maiores P™™W°« d«

estadistas de todas as Nações Unidas deve ser a de Impi^dlr que no
futuro, venham a ser empregados de novo métodos tao biutal» ae

extermínio.

PROSSEGUEM AS COMEMORAÇÕES DA' "SEMANA DA CRIANÇA"
Cerimonias que serào realizadas hoje e amanhã

Prosseguem as comemorações da
"Semana da Criança", qu» e'»ao ser.»
do levadas a efeito sou o tema A
criança, a» atividades agrícolas » a
alimentação". ,_ .__••

Ontem, alem da outras celebrações,
foi leallzadO, no edifício do Mm»-
t-rlo da Educação, ás 20,1* pelo Dt-
partamento Nacional da Criança um
"Symposlum" comemorativo, tena» ia
lado diversos oradores sobre assunto»
referentes ao problema da prot»*ao
à maternidade e à Infância

As 9 horas, no Posto de Pueneni-
tura do Encantado, reallzi.u-se o fcon-
curso de Saudè, sendo aistfibhid» et
seguintes prêmios: lactenles: 1. • -
Leni Oliveira, 2.0 SonJa d» Silva, ».«
Maria Helena Costa; pre-escolMe».
Pedro Toledo da Fontoura e de Mães.
Dagmar Ventura.

Os prêmios toram cíncedidos pel»
Departamento Nacional d» '-'rltnça,
ne1» Legião Brasileira de Asststene;»
a Departamento de Puericultura, cons-
tando de roupa» para os lactentes,
sendo que a do» pre-eseolare» e d»»
mães em dinheiro (300 cruzeiro»i P»-
ra a mãe que teve plena assiduidade
a amamentação, e 200 cruzeiros aa
pre-escolarl.

A Sociedade Portalozzl fez realizar,
na Escola Nacional de Física uma
exibição do seu Teatro de Bonecas, a
oual compareceram representações es-
colares de vários estabelecimentos da
ensino desta capital, que aplaudiram
os diversos atou, notadamente a peça
"No mundo das Vitaminas", de auto-
ria da professora Ana Robeau.

CERIMONIAS DE HOJE
Hoje. aer* obedecido o seguinte pro-

grama: lu horas: sessão especial do
Ateneu do Instituto Fernande» Figuel-
ra na qual falarão os dr». Leonel
Gonzaga, Álvaro Aguiar, João Tava-
res e Lulx Torres Jlarbosa- " ¦—""

da Educação, a cargo do dr. Durval
Viana, do Departamento de Puericul-
tura da Prefeitura; 1» hora»; espeta»
culo do teatro de bonecos e distribui-
ção de merendas na Sociedad* Pasta-
lozzi do Brasil; 17,10: palestra da Hn-
dlo Globo, a cargo do dr. Nllo Cajro
Freysleben, médico puerleultor da Dl-
visão de Cooperação Federal do De-
partamento Nacional da Criança.

APELO DA ASSOCIAÇÃO
COMERCIAI.

Recebemos:"A Associação Comercial do Rio «ae
Janeiro, no intuito de colaborar para
a maior amplitudt da "Semana da
Criança", faz um apelo aot seus as-
sociadoc e á classe em gerei, para que
durante a semana de 10 a 17 do eor»
rente, facilitem às famílias eom li-
lho* até 15 anos, mediante vantagens
e preços especiais, a aquisiçio dt cer-
tos artigos indispensáveis is crianças,

Este apelo é dirigido especialmente
aos comerciantes de roupa» feita», rou-
pas da cama, tecidos populares, uten-
slllos de uso pessoal, louças, produtos
farmacêuticos Infantis, produto» «11-
mentidos e artigos escolare*.

A Associação está certa de que mt-
roeerá o apoio e a solidariedade dos
seus eonsocios, para os quais será essa
mal* uma oportunidade de demonstra-
rem o seu propósito de bem servir à
população earloca.

JUSTIÇA MILITAR
O DESERTOR ATÉ HOJE NAO

FOI BENEFICIADO PELA
ANISTIA

Armando Lemes ou Armando Le-
mos da SUva acha-se considerado de-
sertor, segundo informou ao Superior
Tribunal Militar o próprio coman-
dante do Asilo de Inválidos da Pátria,
onde serve hi multo, sem, entretanto,
haver sido organizado o respectivo
processo. A recente anistia conferi-
da aos desertores e insubmissos pelo
artigo 28 das Disposições Transito-1 rias da Constituição dispensa, deste
modo, a feitura do processo, devendo,
no caso, ser apenas observadas at re-
centes InstruçCes baixadas pelo ml-
nistro da Guerra, reguladoras do as-
sunto. E como permanece sob ban-

Bidault pede a aprova-
ção da Carta Magna

da França
PARIS, 11 (A. P.) _ a,,,

pondendo às criticas feitas po»
De Gaulle à nova Constituição
Bidault, falando pelo radio, $»'.
diu à nação que aprove a no?»
Carta Magpia durante o referiu,
dum de domingo próximo.

"Da minha prisão na Alemi»
nha, em Junho de 1940 eu tatt.
bem dlsae "nâo" ]untamewt
com De Gaulle", quando <»
tratava de negar a derrota d4
França — explicou Bidault.

"Ma? hoje — acrescentou — com
a eoncloncia absolutamente trsn-
qulla e com a mesma re»luç4o
e confiança, nfo tenha dúvWaj
em dizer "sim" à noEsa novn
Conetltulçto I"

7 ~ "" "7ít
Empossados os novos
membros do Tribunal

Regional Eleitoral,
REELEITOS O PRESIDENTE E VICT. t
PKKSIDENTE OS DESEMDARG-.D-i.
RES AFRANIO COSTA E TOSCAXO

ESP1NOLA
Sob a presidência do desembargador

Afranio Antônio da Costa, reuniu-»,
ontem, a Tribunal Reulonal Eleitoral,
tendo tomado posse os dcsembarga«.o.
rea Sousa Santos e Jurista José Baslifc
da Gama. Após a posse, declarou o
presidente que, estando o Tribunal roj
a definitiva constituição, iria proceder
a eleição para presidente e vlce-presi.
dente.

O Juiz Cunha Vasconcelos Filho lt.
vantou a preliminar de que tt dlsnj.
tlsse o prazo dos respectivos mandatnj,
opinando o Juiz Smith de Uma que <i '
dtveria estabelecer o prazo de noj:«;
anos. O desembargador Toscano Es.
pinola propôs que o Tribunal reall». ;.
re, pura e simplesmente, a eleição, ry :]:
se cogitando do prazo dos mandato..

Posta em votação a preliminar, lol; '¦
vencedor o voto do desembargador Tos..;;
cano Esplnola, sendo procedida, entia, g
a eleição, qu» ofereceu 0 seguinte te. I
iultedo: Para presidente: dessmbarji. I
dor Afranio Costa - 8 votos; e desm.:«.
bargador Sousa Santos - 1 voto; pan;;
vice-presidente: desembargador Tosei. '
no Esplnola, 6 votos; e desembarjadoi ¦
Sousa Santos - 1 voto.

A «eguir, foram declarado» erapoi.
sado» os eleito», usando da palavra o -
juiz Cunha Vasconcelos Filho, congrul
tulando-se pela reeleição do desembar-j
gador Afranio Costa. Falaram, aJI.J
guir, o desembargador Toscano Etplno» ¦
la que saudou os juristas recem-nomei. I
dos e agradeceu a prova de confiança I
oue recebera dos colegas, e os deitni.1
bargadores Sousa Santos, Oliveira Cai. I
tro José Basillo da Gama e juiz SMIQI
dc Lima. Por último, o desembargailotl
Afranio Costa falou sobre a personall» I
dade de seus colegas e a missão qu I
cabe à Justiça Eleitoral. Antes de «ti
encerrada a sessão, foi aprovado, por I
proposta do Juiz Cunha Vasconcelos Fl,;
lho um voto de louvor a todos que Mia-1
boraram com 0 Tribunal.

ra. na qual falarão o» dr».
_-„». Aluarn ABUlar. Joa.

 IS horas
kú%^nõ"curãõftdt Orientação de Hor-
Us Domésticas, da Soci«idade Nacional
de Agricultura, seguindo-se uma pale»-
tra do dr. Menandro Tomai Whately,
médico puericultor da Divisão dt Pro»
teçâo Social da Infância; 17 horas: pa-
lastra na Radio Glooo, a cargo do dr.
Si Freire, engenheiro do Deparumen-
to Nacional da Criança; 18 horas: pa-
lestra na Radio Ministério da Educa-
ção, a cargo do dr. Osvaldo Boauen-
tura. do Departamento de Puericultu- --..w_. r  ,„„,_..,„ --- ----
ra da Prefeitura; 19,10: palestra na delra até a presente data inexplica«
Radio Tamoio, a cargo da dra. Nllde j velmente, Armando Lemes vai reque
Ribeiro, médico puericultor do D.N.C. .

Em colaboração com o Departamento
Nacional da Criança, o Instituto Psico- ,
Pedagógico realiza, ãs 18 horas,, em
sua sede, uma festa destinada aos
seus aluní», com distribuição de Hvro3
e sessão cinematográfica,

No Posto de Puericultura do Rl»<tfiue-
lo n» rua Vitor Meireles, terá lugar
um concurso de aaude, seguindo-se a
inauguração da Exposição de Puerl-
cultura do Departamento Nacional da
Criança • Departamento da Putncul-
tura

A França ca pátria da. j
(Conclusão d* 3.» p*|tna)

tico que orienta a cultura franco:!
é o mesmo que alicerça a cultura bra- ;
ailelra. Ademais, existem os traços
característicos da latinidade qué nos «
une dentro de uma atmosfera de .«•
sibllldade e vivo Idealismo pecullatü
aos povos latinos.

A fase de após-guerra na rranti
trará, certamente, novas contrlbuiçi»!
à cultura universal, pois a sUa »<•
pertencia foi profunda e, como mt».
pre, a França saberá aproveití-ia em
grandes formas de arte e dí «•
tura. O Brasil, ao meu ver, eon..-
nu»rá recebendo da Franca n« ««"
melhores contrlbulcóe» ao desenvolvi-
mento Intelectual". . .

Outra pergunta foi formulada IHI-
da, e esta relacionada com o deilno l
politico da Franca e suas tendências ¦
no continente europeu. f"

 «X França — respondeu M. G*1
rln — tem relaçóes tradicionais ra"
o leste e o oeste europeu. NosSOl
amigos estão na Asla e na Arnír»
O destino político rta Franca obede-

c«rá a suas tendências de ordem n-
terna, Mfrendô naturalmente a n-
fluencla dos fatores de ordem 8 »
que determinam a conduta poliu» ¦
dos povo*".

E concluiu m ¦ I
_ "A Franca é a pátria da uno

dade, é uma democracia".

No Instituto Profissional 15 de No-

rer nova medida aquela alta Corte,
a fim de que se cumpra o que a lei
the conferiu, exclulndo-o da» fileira».

SUSTENTAÇÃO DE EMBARGOS
DO CAPITÃO WIEDERSPAHM

O defensor do capitão Henrique Os-
car Wiedertpahn, condenado a qua-
tro anos de prisão, apresentou razSe»
de embargos procurando provar a ine-
cencia de teu constituinte pedindo, por
Isso, aua absolvição. Ot auto» toram
conclusos ao ministro Vaz dt Melo,
para efeito de julgamento pelo Su-

vembro? terá lugar, a» 18 horas, uma j perlor Tribunal Militar, dentro de
aesão solene, tendo orador o dr. Samp- ¦ -"--
ton Teles Pinto.
AS COMEMORAÇÕES DE AMANHA

Amanhã terão lugar a» seguinte» co-
momoraçõea: àa 8,30: lançamento da pe-
dra fundamental do parque infantil
do Fluminense F. C, aegulndo-»» um
espetáculo do teatro de fantoches d»
Sociedade Peataltzl do Brasil; 13 ho-
ras: palestra da Radio do Ministério

Composto o Tribunal
Eleitoral do Estado

do Rio
NA PBÓX1MA SEGUNDA-FEIRA SE»
BAO ELEITOS OS NOVOS PEEB1-

DENTE E VICE-PRESIDENTE
Tendo aldo nomeados pelo presi»

dente da Republica os dra. Severo
Bonfim e Rodolfo Ferntndet de Ma-
cedo, para o Tribunal Reglon»! Elei»
toral do Estado do Rio, en:ontra-&t
composto este alto órgão de Juitlça
Eleitoral. Del* faiem parte, como
mtmbro» tfetivo», os deaemb»i»ador»»
Alv«ro Ftrrelra da Silva Pinto, Julia»
Rangel d» Maçado Soar»» • rlavla
rról» da Cru», o» Julia» dt dl-.-elt;
Edutrde Oençalvtt d» Bllva • tivarurd
Barreto d» Andrade, • oa dr» Severo
Bonfim t Rodolfo Fern»ndt» di M.<<
cado. lão aubiittuto» do» membroí
«fttlva» o» dr». A«»nor Rtbtlo, oide»
m»r d» 8» P»oh»co • TobU» D»nt»l
c»v»lc»nt» • o» juilM 4* dlnlw^HOa
rtclo dt Otrvtllio Braga a Alfrtdo
cumplldo d» fltntan».^

O T, R M. penar* • funel«.n»r,
nom »U» nov» «nmpnilcáo, » ptrlli
d» r»iml»n <1* IlIUrlíMílIU WMIIMi
nutndo i!»v»rl» »»r »l»|t«» m iiovbi
pr«»i(Uiu» • vlif«pnnwiHii _

A pont do novo diretor
di A««n» U Nücionil
rinliin. •» Mlli llli BffSnJJ » »il'

.«!•'««• lli «JlMlK», II V|- V.l.lrn.i.
Ihhi/i '•""•" ""¦•• ''•' "•'¦" •¦•
•M,.i«. «tril rii •"«•• ¦» >¦»¦ ¦¦ •»'

0 ,.«i.i «... ii.....i.«. « ... .....
•|.ii!»i| o iimUi i«i|ifiüi»ii'« •«¦¦ Ml'

ttuuw m
ipi'nm mm] i» m ww'i«iafliiHifm ai n»i rn Wm>>n*»i »i mi mVmwH

li

poucos dias.
DESVIO DE BANHA, EM

DEODORO
Rigoroso Inquérito policial militar

foi aberto pelas autoridades compe-
tentes para acurar a responaablllda-
de do desvio de varias caixas de ba-
nha do armazém de «ubtlttencia de
Deodoro. Recebendo os autos do pre-
cesso, o promotor d» Terceira Audi-
torla Regional ofereceu denuncia con-
tra o segundo tenente Jaime de Almet-
da Navarro, sargento Montane Eme-
renclano Filho, funcionário Durval
Alvlm Porclúneula e civil Antônio
Teixeira «Gomes, por haver tido apu»
rada a responsabilidade dos mesmos
no fato delituoso em causa. Esta de-
nuncla foi recebida pelo auditor, qu»
mandou proceder ao» demais ato»
processuais.

ALTEROU A CADERNETA
MILITAR

Contra o «ub-tenente Valter Valter»
hurgo WIIHng, do Reglmtnto Sam»
paio, foi oferecida denuncia, per ha-
ver o mesmo Incidido na» ttncãei do»
artigo» 240 » SSS do Código Penal
Militar, primeiro, por hav»r »lt«r»do
tua rtderntta dt aaatnlamtntn» mlli»
tare», excluindo d» m»»m» um» puni»
cio, • «egundo, porque t»nt»ra »u»
hornar o sargento Antônio Pre»nc»,

3u* 
»» ntgou • t«l. Km» lUnunrl»

tvtrá aer rer#h!da p«ln «udltor 4»
«•gunda Audllnrl» flaglonal.

A P f. I. A ç * O
A Primeira Audiiori» d» Prim»lr»

pegiãn Mllltnr i»m»l»u »n Sup»rlnr
rillnintl Militar, tm RNIU (I* »P»I»-
cio 4» defe»», n pionMin A» M»rlo
ínin rto» S»nlo», fonrt»n»i)o »omo In»
.-iir».i nn «rllfo I8»« p»rlir«ln I-',
n» li, rtn r. PM

B o n a h b I n
üfgmtiln rt».'li||ii o itittmt Tiihil'

n«i fiuiui i,.« mi MMin ii («iiu-i.i
tll lfl' «lllllll ....«««.im lll |.l..'a»i-.-i* ii pi'8ii)i.'iiimii)in iti ««i.M v»fi
Ai i.fii... ..P Num piiiin rnm.i
•'¦•«. il .¦«.«.-¦•... . ... |l|à|i$))U| |)|«ln Vim i ilu »"¦« ........i. ijo --¦ i.
I MU il» HlMiMlHIll «i» ' .«'i.i.. 1*1"mi»* nil iiiflOnii»* M» Mu Vt>)nAi} m >]i»íiill An ilil iii fl im» 11
llll: m I """ lll UlU I •¦» l'»M

Terminaram as
conversações

NOVA DELHI, 11 (U. P.) ' .
Fracasíàram os esforços dest IM-
dos á levar a poderosa Liga M«-
çulmana a tomar parte nojgover-
no interino Indiano, segundo w
tes bem Informada*.

A» conversaçoe» entre o Partia»
do Congresso - *. organizaçãoi p •

litlca dominante no governo in •

rlno — e a Liga terminaram, p«-
ticamente. á

O líder Jlnnah recusou-se a d«*
a Liga desempenhe papel leow
dario, causando o fracasso dos «' ¦
forço» do Congresso.

Atos do presidente d» 
|

República
DECRETOS ASSINADOS NAS PAST*!;

DA JUSTIÇA. DA EDUCAÇÃO, ^:
AGRICULTURA E N°JNSTITbTO w.

SERVIÇOS SOCIAIS DO BRASIL

O presidente da República assinou«
seguinte» decretos:
Na patta ia Juitiça

Nomeando Humberto Tmltn»\»J* *
velra e Jacinto Botelho </« ^Ji/jiztt do Tribunal Regional Ele.Mg^
Estado do Ceará e Industrial sa
Peixoto, oficial de Diligencia, pad»0

No patta ia Biueaçáo
Tornando »em efeito o *"*%&

considerou promovido, por at "»u MW
Lincoln Lisboa Vl.lra da SUva, m«
psiquiatra, ciai.» H,- • o <>u!t,S
Mm «falte a promoefio, pw »m,ijití
d», d» Auwllno César Navarro, w ,
pilqulatra, el»»»e H.
Na fa»ta ia AgrieuUurtt L

Nom.»ndo Eug.nlo Aumito WW
Filho, a»»l»t»nt» d» ín»Tn«i/ffl.
XVII, d» Eicol» NUJpni WK
ri», lnt»rln»mtnte, MI1W Wbt"ld, Nll
f.M«r, c.ltdrlllro. pMrM' M, « |M,
rida Kicola, • N»u«» N»lo, W"
minu, t»»noloilil», •"J»'"':.., ciiH l

D.»l«n»nrto fil.vlo MmlOHMS»
ro p»r» r»pr»»»nl»r mi r»n»r'"Càtí>.
N.rlon»! rt» Prndii«»o *»MJffi5 & ;
lho rt» riin»llwfl»n rt« IMIN
milnu • n»nil/lr»» nn »'?,;M„,M|

forn»n«1n um utltfl n mJM; # i
rim rln, pUiw K, P» *'A , ,»i« "";
il* \mmiw A» ProíÍMio» tt Hfll"
ii.»l lílllfl In
HU iHIIlHllA Í«1 HlWiW •*"'

fJIU Un flcmil ( „
ii ,it iifiilili ii »l» rmw»» djti\
nin?» Ao kiwHi\l»AWw\An i..»ii 11 m»J!»ui.*U»it*\iirii«i "' «fflj

lllll.I) Hl '
•»» hmm lumiin
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Regressaram, pelo 
"Highland Monar-

ch", veteranos da R. A. F. e do Exér-
cito de Montgomery

Volta a _>*trià uma brasileira que sofreu
horrores nos campos 4e concentração ~ A
tragédia começou durante o bombardeio dè

¦- Goerlitz
«..«*** «olleltadt» vWta especial dás da Afrlea, Inclusive da de Kl Alaraeln,
.T^d^swtouZtsrt, m4.30 da , a lnemedlavel e £flnMva.derroto do

&tT»SSSU 6 tráruatlantjeo
SL Mala R««l !««¦•-« "HlgWand Mo-
Sarch", tras»ndo 94 pasa^elros para
U rio * 488 para MontevUso c Buenos
Aires alem da grande quantidade de
«r» geral* Pelo "Highland Monarcl."
laíresíaram diversos sulamericanos que
Voluntariamente participaram da guer-
M ao lado des ingleses e antro eles
ajiun* bra*llelros, como o sr. Brlan
Snaiey. natural de Pernambuco, o qual,
iim seu irmão Jlm, pertenceu ao eé*
libre 8.» Exército BrltKnlco, tendo am-
bot participado de todas as campanhas

Novos profissionais do
Direito

Pediram irwcrlcto no Quadro da Or-
dem dos Advogados es Kgutntes ba-
eharéi*: Henrique Duarte Lima, Aull-
elnlo de Oliveira Rocha. Clovis da
Cunha Lima. Jos* Caetano de Oliveira,
jBrdSe Eduardo de Oliveira Niutes.
Durval Vieira Calasan», Alolslo de
Carvalho Filho, Rui Aeioll Tenorfo,
Joaquim de Soutr* Neto, Ângelo D'Ale»-
,andro Max, Abel Alve» da Rocha, Na-
títel* Alve» Torre*, Roberto Barbosa
da Silva, Flllnto Muiler, Aventlno Mon-
t«iro Ouede*. Tullo da SUva Costa.
CrUto da Silva Costa, Isalld* Cordeiro
Hiidebrandt, Pedrilvlo F»anei»eo qul-
marãs» Ferreira, Emanuel Cresta de
MNoSQuadro de Sollcl .adores: Celio
Auguato Chaves Faria.

Exportação de charque
A fim da Carteira de Exportação e

importacio do Banco do Brasil pres*
tar Informacoe», transmitiu o ministro
da Fazenda o processo em que a Inter-
ventorla Federal no Rio Grande do Sul
pede Seja autorliada a exportacfio d*
10.000 tonelada* de charque.

"Afrlka Xorpa" do marechal mutlsta
Rommel, a "Raposa do Deserto". Jlm,
porem, recebeu graves ferimento» du-
rante a campanha a íaleceu no Egito.
Pelo mesmo navio voltaram também os
irmão* Monk, gêmeos a naturais dé Sao
Paulo, os qual*, como artilheiros de
um "Lancattor" da RAF, tomaram par-
to em centena* de incursos* sobre os
países da Europa ocupados pelos ale-
mies.

REPATRIADA UMA JOVEM
BRASILEIRA

Ursula Felicitar Scholi é uma Jovem
brasileira, de 19 ano», apenas, que so-
freu horrores durante a guerra, na
Europa. Filha de Cario* Seholz e Ema
Seholi, alemae*. realdentet em Jaragui,
Santa Catarina, em 1938, com elas
embarcara pelo "Bag«" para o Velho
Mund, lixando residência na cidade de
Goerllts. Com a guerra, a família foi
obrigada a trabalhar para uma fábrica
de material bélico dos nasista*, mu
em fevereiro dé 1945, quando o Exér-
cito Vermelho fez a *ua arrancada de-
finltiva, à cidade de Goerltts sofreu
tremendo bombardeio, morrendo sob as
ruínas da casa em que moravam ps
pais da jovem. Ursula foi feita então
prisioneira do* rutio*. sendo posta num
campo d* concentração onde, segundo
declarou, havia tombem outros brasl-
loiro*. Entretanto, aproveitando algu-
ma facilidade, veatlu-ie d* homem e
depois de errar pela Tchecoilovaquta
conseguiu chegar a Londres, para onde
foi a bordo de um avião norte-ameri.
cano. Ali, só depois de quest um ano,
tendo internada durante vario* me***
num eampo de repatriados, e -j-i« con-
«eguiu aviltar*** oom o cônsul do Bra-
«11, *r. Ildeíonw Falcão, qu» lhe for-
neeeu um pauapórto a, uma earta de
recomendação pára o Itamaratl, a fim
de que esse Ministério sé interessasse
pela jovem, eàsó ela não eneohtrasse
uma Irmã que rtiid* n**ta capital.

NOTICIAS PO EXÉRCITO
(Vide Boletim da Diretoria do Pessoal do Exército. * pág. 4 da 2.* secefio)

A esposa legitima da praça tem direito
a passagem fornecida pela Fazenda

Nacional
Atos do ministro — Apresentou-se o adido mili-
tar espanhol — Conferência no Clube Militar —
General Cristóvão Barcelos — Instruções para

matrícula na Escola Militar

0 MUSEU E SEUS
TESOUROS

No processo em que o chefe do Es-
tabel«clm»nto de Fundos da 3.» Re-
gião Militar solicita providencias para
que, pelo coronel Dilermando de A«-
slc, seja a Fasenda Nacional Indenizada
da Importância de Cr$ 165,10, corres-
pondente a passagens requisitadas, por
conta do Estado, para d. Laura Salão
Farias, esposa do cabo Benis Apolonio
de Faria*, transferido do 39. *> para o
18.* Batalhão de Caçadores, por contra-
riar o disposto no parágrafo 2.*> e letra*"a", "b" e "c" do artigo 231 do Código
de Venclmentos e Vantagens dos MUI-
tares do Exército, e não ter sido pos-
slvel efetuar a respectiva carga nos ven-
cimento* do aludido cabo, em virtude
de já ter tido baixado serviço, o mlnls-
tro da Guerra deu o seguinte despa-
cho : Aprovo o ato do comandante da
Guarnição do Rio Grande, mandando
conceder passagem k esposa legitima de
um cabo, baseado no parágrafo 7.» do
artigo 231 do Código tle Venclmentos e
Vantagens dos Militares do Exército.
Encaminhe-se este processo h Diretoria
do Pessoal, para conhecimento e, após,
a Comissão de Revisão do Código de
Vencimentos, para estudo".

ATOS DO MINISTRO

Foi declarado que é para a 8.* Da-
legada da 2.» Circunscrição de Recruta-
mento e não para a 2.» Delegacia da
referida repartição a nomeação do 2.«
tenente da Reserva José Alberto de Mo-
ral»; foi concedida prorrogação por vln-
to dia*, para entrega do Inquérito Po-
llclal Militar de que ** acha encarre-
gado o capitão Hélio Otávio Pinto
Guedes.

REQUERIMENTOS DESPACHADOS

Pelo ministro foram deferido* os re-
querlmentos de Alice Machado Moreira,
Anísio d* Sousa Veras, Jacinto Jorge
Freire, José Maria da Silva, Maria Ge-
noveva do* Santos, Pedro Augusto das
Neves; e indeferidos os de Zeferlno Ve-
nanclo, Tertuliano Henrique de Oliveira,

DR. ANTÔNIO MULHANTE
DOENÇAS DO COftAÇJ-0 - ELETROCAIUMOGRAF1A - Consultório *

Rua Manuel dt Carvalho. 1* • • - *•«¦*•¦ **<*** • r,4gtt

CHEFE DE PRODUÇÃO
Que seja conhecedor do ramo d<- sorteio, precisa-se, ofe-
r«e*se boa remuneração. Exigem-se credeneiais. Com o

sr. Rosendo, & riia Buenos Aires, 108-3.' and.
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DR. JOEL FQNTAO TEIXEIRA
CIRURGIA — jTBAVVBAS — TA»M«S

ir. One» AtMh». •»• • «•• •»*•* - J••'•"* "TL^JhUi***' ""
T.rca». quintas • sabes.., das ti *»s 1> fc»r»s.

DR. LUIZ SODRE
PROCTOLOG1STA

DisgnAstico e tratemento das eolites amebianat.

INEDITORIAJS

UM GRAVE ACONTECIMENTO
Encontramos hâ dia», na rua , MlnUtro «^VlasiO. -jMgg

Clápp, a um oficial administra*.- - ** ««*»-. »«•*••« **"»¦• no P«»»-

Preferencia para pro-
moção dos funcionários
que serviram na F.E.B.

Em rtsposta ao Aviso Circular do
ministro da Guerra qu* solicitou pa-
recer a respeito do projeto de decreto*
lei que estabelecerá preferencia, nos
casos de promoção e quando se acha*
rem na situação perfeitamente igual à
de outros concorrentes, para ot funcio*
nario» públicos civis da União, dos Es*
tados e dos Municípios e empregado*
d* entidade* autárquicas, portadores d*
diplomas de profissão liberal, que hou-
verem prestado relevantes serviço* co-
mo Integrantes da F.E.B., o ministro
da Fazenda, considerando que a medi*
da é de Inteira Justiça * constltue pe*
quena parte do resgate da divida de

Sretidão 
àqueles que combateram em

efesa dos superior** Ideal* da Huma-
nidade, manifestou-se plenamente de
acordo com a sua adoção, parecendo*
lhe oue a mesma poderia ser aplicada,
Indistintamente, a todo* o* funcionário*
qu» participaram das operacóes de
guerra, sem reitrlcBta, a exemplo do
crtttrlo mandado adotar na classifica-
cio de candidato» habilitado* em con-
curto ou prova* para Ingresso no ser-
viço público civil pelo decreto-lei 8.361,
de 13 d* dezembro d* 1945,

Raimundo Lopes Camargo, Pedro da
Cruz Coelho. Ornano Pinto Barbosa, Jo-
viano Alvarenga, José Bento Damião,
Analdino de Carvalho, Antônio Barbo-
sa, Antônio Espíndola Ferreira, Djalma
Pinto da Fonseca,.Hesipo da Silva Lou-
reiro Filho, Silvino da Silva Lemos, Jair
Arlota, Nivaldo dos Santos Barbosa,
Orestes Gomes Tusslnl, Dedio Serpa,
Naudlr Aquino de Azevedo, Herbert
Max Eckstein, Humberto de Sousa Ri-
beiro, Jandir Fernandes, JercI Kokot,
JoãJ Carneiro de Andrade e Jofio Dutra
de Oliveira.
CONFERÊNCIA NO CLUBE MILITAR

Realizou-se, ontem à tarde, no Clube
Militar, a conferência do general Jo*é
Scarcela Portela, a qual contou com
numerosa e seleta assistência. Essa pa-
lestra foi feita a convite do general de
Exército César Obino, presidente daquela
entidade de classe. O conferendsta foi
muito cumprimentado pelo seu trabalho.
A Diretoria de Intendencla fez-*e repre-
«entar pelos tenente-coronel Oton Cabral
da Silveira e 1.» tenente Mario Verguei-
ro Sllverlo.
APBESENTOU-SE O ADIDO MILITAR

DA ESPANHA
O ministro da Guerra, general Can-

robert Pereira da Costa,' recebeu, ontem,
à tarde, em leu gabinete de trabalho,
a visita do sr. José Rojas y Moreno,
embaixador da Espanha, que, depois de
breve palestra, apresentou o coronel Ale-
grla, novo adido militar daquela na-
Cão no Brasil. O diplomata espanhol
foi recebido com as honras protocolares.
VARIAS ALTERAÇÕES NA SAUDE
O 1.» tenente médico Orlando Duarte

Barbosa foi relncluldo no 1.» Batalhão
de Caçadores; foram concedidos 60 dias
de licença ao 1.** tenente dr. Eiio Réis
Leal; foi excluído do 7.« Regimento de
Infantaria com transferencia para o
Hospital Militar de Santa Maria o ca-
pltão dr. Salvador Marleta Junior; foi
excluído do 1.» Regimento de Cavala-
ria o 1.» tenente médico José Fran-
cisco da SUva; e tambme foi excluído
do 10.» Regimento de Artilharia Trans-
portado-75 o 1.*» tenente dr. Áureo Hora
Brito.

Um dos raros lugares da Alemã-
nha que a guerra poupou foi o Mu-
seu de Etnografla em Hamburgo,
cujo diretor, o professor Franz Ter-
mer, publicou com a ajuda de seus
assistentes uma importante obra em
dois volumes sobre a civilização dos
indígenas da Nova Guiné, ao passo
que mais dois volumes que saíram
durante a Conflagração tratavam
das remotas civilizações da América
Central, assunto especial dos estu-
dos de Termer.

Já no principio do conflito foram
as valiosas coleções do Museu pos-
tas a salvo de todos os bombardeios
aéreos nas montanhas de Harz. Foi
justamente este cuidado que causou
a sua destruic&o. O próprio museu
de Hamburgo ficou completamente
intacto, mas os seus tesouros que se
achavam bem protegidos nos escon-
derijos do Harz foram ali queima-
dos pelas tropas SS., que não que-
riam deixá-las cair nas mãos dos
aliados.

Não é essa estranha ocorrência
um «imbolo das dua* Alemanha»?
Uma que, até sob o estrondear das
bombas continua na construção de
obras de cultura, e a outra que
faz questfio de destruir qualquer si-
vilizaçfio, inclusive a do próprio
pai*. SPECTATOR

VIDA BANCARIA
Instituto dos Bancários

ANDAMENTO DE PROCESSOS
Processos despachados pelo présl-

dente:
BENEFICIO APOSENTADORIA —

Mantida: Amadeu Felizola Zucarino.
BENEFICIO ENFERMIDADE: Con-

cedidos: Manuel Gonçalves dos Reis —
Nilton Najar — Decio Lopes de Oliveira

Afonso Moreira da Silva — Hamilton
Lima de Meneses.

Indeferido: José Teixeira da Coita.
BENEFICIO MATERNIDADE — 1.»

parte-coneedidos: Abel Capela — Salva-
dor Lourenço dos Santos — Pedro Alve»
Costa — Luiz Matzenbaeher — Cario»
Gomes de As»tò.

l.o periodo-concedido» — Fernando
Olticlca da Rocha Lin» Filho — Ulls»e«
de Toledo Ramos.

2.» parte — concedidos: Jair Silveira
Argemlro Orlando Flsch Furtado —

Milton Mendonça — Dorallee Coelho Ca-
valcanti — Lllio Pereira da Silva —
Slla Galvfto da Silva — Raul Teixeira
do Rego Barros.

Total — concedidos: Daniel Peesoa
Amorim — Rodrigo P. Gome» — Nor-
bertino Azeredo Coutinho — Edison
Queiroz de Mendonça e Pedro Castro
Rocha.

BENEFICIO PENSÃO — Concedido»:
Olinda B. Lima Coelho, Maria Jaeira,

NOTICIAS DA MARINHA«*——— ———< ——.———— „

Nomeações e exonerações nos
altos postos da Armada

Oficial promovido — Reversão — Serviço de
Assistência Social — Outras notas

LOUVADO O TENENTE
JORGE

BRITO

Tribunal do Júri,
ABSOLVIDO O RtU JOÃO HONORIO

DE BARROS
O» jurado», na sessão de ontem, do

Tribunal do Jurl, absolveram o réu
João Honorlo de Barro», pela juitlfl-
cativa da legitima defesa. Segundo a
denuncia, no dia 12 de melo do ano
panado, ks 21 horas, no Morro Azul,
o acutado matou o desordeiro André
Santos, conhecido pelo vulgo de "Ne-
nem da Mangueira".

A acuiacao ettev* a cargo do pro-
motor Cordeiro Guerra e a defesa foi
feita pelo advogado Francisco Mateu»
Ferreira.

vo do DeparUme-nto doa Correios
• Telégrafos — multo agitado
Dl7.ia-*e vitima da uma paraégui-
afio, como auspelto d* noa havar
prestado lnfonr.ac6*.B a o b r a a
existência da um auposto parecer
favorável à noasa reversa/» ao
Serviço Público. Xaao paraeer, da
cujos fundamentos ara, o aeredl-
todo autor, toria •<-*o ocultado,
euprimldo, ou mandado arquivar
aa Diretoria doa Correio» • Ta-
légraío». A respeito da -wlsten-
ela ou nao exlatanoia do documan-
to jé. corra ou Já. correu prooas-
«o. O funcionário • perseguido d«-
veria aer ouvido, a requerimento,
no Ministério da Vi»cax> (Proe.
22672). interessados na persegui-
cão tentaram uma atamorlaação,
afirmando-lha qu» secreto íoto-
grafo batera uma ehapa compro-
metedora, rapr»»»ntando a viti-
me em têto-ft-têto eom o signa-
torio destas Unhas, num café da
Praça 15.

Ontem, segundo noticiaram os
Jornais, o oficial p»rs»guldo Un-
tou suleldar-s». Tombou »m •«•
todo gravíssimo na porta de»t»
Jornal, após confiar « cartas a
gsrencla — uma dirigida ao ait

da sangue foram feita», no Pran
to Socorro. EstA salvo. A ©auaa
do ato da desespero desse oficiai
— conhecido no Departamento
como pessoa da eacetont» cara-
ter — foi uma nova p»r«»gui-
çao, "por haver defendido, em
proceaso adminiatratlvo", a um
funcionário que se pretendia de-
mltlr injustamente.

Nesse grave acontecimento
adiara o governo matéria novi»
•obre a administração do ea-pre-
feito diretor dos Correios é Te-
légrafos —* que «e apresentou há,
dias como coronel (Julgàvamo-lo
tenente-coronel) numa represen-
taJtao ao ehefe do Ministério Pú-
blico, om conseqüência da qual
femes denunciados pelo nosso Ine-
dltorlal "Falsários Se Farde",
o governo poderia talves mandar
também examinar a nossa repre-
sentaçto n.» 18M. em que pedi-
mo» ao dr. Procurador Oer»l da
Justiça, a denuncia do coronel
Raul como f»l»ario, incurso no
art. 3M do Código Penal. (« o
major Faria La.no»? Continua
firme).

Rio — ll — 10 — •*• — MMB-
ROT OB IV1TUHT.

Concedida a extensão
de dissídio coletivo

aos doceiros
O Tribunal Regional do Trabalho de-

liberou, ém tewão de ontem, estender
a todos Ot trabalhador»» na» Industrias
d* acuear, doce» e confeitaria» do Rio
de janeiro, o aumento d* salário ant«t
concedido a «omente uma parte do» em-
pregado» da categoria. O parecer de
homologação, elaborado pelo Juiz Adillo
Tostei Malta a aprovada pela unanimi*
dade de voto» dos demais, preceltua
que o aumento, para o» trabalhador»»
até »ntão fora d»le, apena» vigorará
do dia 26 d* Junho para cá, data em
que fora impetrado o recurso do» r»-
clamantes.

OLYMPICO CLUB
REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
De ordsm do sr. Prssidsnts • ds seordo eom o

Item II do srtlgo 7S do sststuto om Tlfor, Oo[ ««nvo-
r»do. os sonhoret mombros do Consslho Dollborstlvo
psrs uma reunilo extraordinária, a roallMr.se no dia
18 do corrsnts, quarta-fslra, om prlmolra «««vocaçlo
*• 20 horas o om sofunda o última «onTOcá-jle às 21
horsn, «om qualquer número, para deliberarem isbro
* Mfulnte

ORDEM PO DIAi
*•») InsUli-ilo da novs m<I»i

»») homolnfftdlo ds es^lhs do W le»onr«froi
• i InteriMfeN i»rali.
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I,» n»ffristin
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A alegria de
viver

Viver n&o é tudo. Viver com
saude, alm. Consequentemente
pede-ae apresentar a alegria d»
viver como uma equação cuja
Incógnita 4 a preservação da
saude.

Vários processos têm sido in-
dlcadcs para se obter o equl-
llbrio orgânico. O menos lem-
brado, porem, de todos éiesfol
o que constitue o caminho dt-
reto para ê»se fim. Nfto po-
demos eaquecer que a vida 4
função do aparelho circulatório
aendo, pois, evidente que se
este aparelho nfto apresentar
condições de perfeito funciona-
mento a saude deorescerá na
-raaao direta dos distúrbios va-
rlf Içados.

Prevenir-se contra tala dl»-
turblos, ajudando o coração no
•eu trabalho vital de distri-
bulçãe do sangue, oferecendo-
lhe vela» e artérias desoba-

truld»» para uma perfeita cir-
eiileçao, 4 na opinião de «ue-
tr«» cientistas o caminho dl-
rela para o obtendo da ALU*
aiuA pjoivA SAim»,

(«OTAN DYNAMICAS 4 um
.»í»Ii.o pnr •K->tlén<>la para o
ilitama olroulaiorlo, ina pré»

rra*)l<* 
rlf-roiaménte dota-l»

ni»a garantia nn (raunienio
'I.i i»iili.sll*iii». • 4ll etleíl..»
.lai.iaa» •***) .<u*l.|'l»i .1»» «Mt»
lt»ta, r-JIIÜA »»0TAi DVNA.
Ml" >¦ ti ..• |»|* »».i..-». *¦.11. ......
.... .1!»l'|»inli1.-/i r....i BÁMBI»
nlm *)yJÉJjl mllHBMMRfl

• '«tini *)* MHi»i tí-li >l
mfwu üt* M * A

.1* IihiImi, Mfilll

O major Arnaldo Franca, chefe da
Secção de Serviço Cinematográfico, lou-
vou o I.i tenente João Brito Jorge
pela "cooperação inteligente com que
vem desempenhando as funcOes de ad*
Junto daquele Serviço e pelo interesse
sempre demonstrado na difusão no selo
da tropa do cinema educativo ml*
lltar".
CHEGOU O NOVO CHEFE DO ESTADO

MAIOR DO EXÉRCITO
O general Milton de Freitas Almeida

que chegou de São Paulo a fim de as*
sumir o seu novo posto de chtfe do
Ettado Maior do Exército, apresentou-se
ontem ao ministro. O dia de sua posse
ainda não foi marcado.

GENERAL CRISTÓVÃO BARCELOS
Por ato recente do prefeito Hllde-

brando da Góis, foi dado o nome de
general Cristóvão Barcelos à antiga rua
Arlpuá, nas Laranjeiras.

Associando*»» a essa homenagem do
governo da Municipalidade à figura da-
quele grande soldado e patriota, os
«eus amigos e camaradas de farde, num
sincero prelto dc saudade e reverencia
à memória do antigo chefe do Estado
Maior do Exército, farão colocar uma
placa de bronse com o nome do home*
nageado, na rua que ora tem o teu no*
me, na próxima segunda-feira, ks 9 ho*
ra» da manhã.

Não haverá convite» especiais, ficando
per etta forma avisados os amigos, co*
legai e admiradores do general Bar-
celos, que desejarem associar-se a essa
manifestação de estima e exaltação à
memória daquele digno cidadão.
INSTRUÇÕES PARA O CONCURSO E

MATRICULA NA ESCOLA
MILITAR

O "Diário Oliclal" d* 10 do corrente
publica, na Íntegra, as Instruções apro*
vada» pelo ministro da Guerra, para o
concurso de admissão ã Escola Militar,
no ano de 1947. Deixamos de publica*
la», por falta absoluta de espaço, pois
trata*»* de matéria multo longa.

CASA DO SAROENTO
Sob o» auspícios da Casa do Sar-

gento, r»all2»r-ae-á hoje sábado, dia
ia ét S3 horas, no» sais»» desta lns-
tttuicão de elaiit, um ato cívico co-
memoratlvo da descoberta da Amtrica.
A histérica éata será recoriada *
«nsltecida por vários oradores lns-
crltos, terminando com um grandioso
baile. Para «ita festividade est&o
convidados todos os associados e suas
família».

Vai a São Paulo o mi-
nistro da Fazenda

O ministro Osstáo Vldlgal setut ho-
Je no primeiro avião da T. A. 8. P.
para São Paul», devendo retornar no
próximo domingo.

Por decretos do sr. presidente da ,
República, foram exonerados: o con-
tra-almirante Raul de San-Tlago Dan-
tas, do cargo de comandante do 2.»
.Distrito Naval; contra-almlrante Raul
Lobato Al rea, do cargo de comandante
da Forca de Contra-Torpedelros, que
exerce interinamente; capitão de mar
e guerra Belisario de Moura, dos car-
gos de comandante da Flotilha de Mato
Grosso e de comandante do 6.» Distrito
Naval, que, interinamente, exerce, e
o capitão de mar e guerra F.dmundo
Jordão Amorindo Vale, do cargo de
comandante do encouraçado "Minas
Gerais". Por outros decretos, foram no-
meados: o contra-almlrante Raul de
San-Tlago Dantas, para exercer o car-
go de comandante da Forca de Contra-
Torpcdeiros; contra-almirante Armando
Berford Guimarães, para exercer o
cargo de comandante do 2.** Distrito
Naval; contra-almlrante Raul Lobato
Aires, para exercer o cargo de coman-
dante do 6.» Distrito Naval; capitão
de mar e guerra José Espíndola, para
exercer o cargo de comandante do en-
couraçado "Minas Gerais"; capitão de
mar e guera Gerson de Macedo Soares,
para exercer o cargo de comandante
do Centro de Instrução "Almirante
Wandenkolk" e o capitão de fragata
Antônio César de Andrade, para exer-
cer o cargo de comandante da Flotilha
de Mato Grosso.

PROMOÇÃO DE OFICIAL

Por decreto do presidente da Repú-
blica, foi promovido na Reserva Ativa
do Corpo de Fuzileiros Navais, ao pos-
to de capitão de corveta o capitão-
tenente Álvaro Augusto de Sousa.

REVERSÃO

O presidente da República assinou de*
creto mandando reverter ao serviço da
Armada o ex-1.*** tenente intendente
naval Amoldo Masselmann Fairbairn.

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL

O Serviço de Assistência Social, se-
gundo Informa a 6.» Divisão da Dire-
toria do Pessoal, atenderá, somente, às
pessoas da» famílias das praças e as-
semelhados, cujos nomes constem de
declaração de família, remetida a refe*
rida Diretoria e que tenham carteira
de identidade. Quando se tratar de
crianças, serão identificadas pela certi*
dão de idade. A citada Divisão provi-
deliciará a identificação das pessoas das
famílias dos interessados, sempre que
esta for solicitada pelo responsável.

NA AUDITORIA DA MARINHA

Foram sorteados juizes do Conselho
Permanente de Justiça Militar, para o
4.» trimestre do corrente ano, os ca*
pltão de corveta Davi Oliveira Coelho
de Sousa e capltães-tenentes José Gre-

gorio Pereira, Valmlr de Abreu La**
sance e José Pereira Duarte.

ENCARREGADO DA CANTINA DO
C. F. N.

Foi designado para exercer as fun-
coe» de encarregado da Cantina do
Corpo de Fuzileiros Naval», »em pre-
Juizo da sua atual, o capitão de cor-
veta Pedro Teixeira de Albuquerque.
Foi dispensado o oficial de igual paten-
te José Azeneu de Lacerda.

REMOÇÃO
Foi removido, a pedido, Maurilio An-

tonlo Ferreira, da Escola Almirante Ba-
tista das Neves para o Serviço de Do*
cumentação da Marinha.

TABELA DE PRATICAGEM
O ministro aprovou e mandou exe-

cutar a nova tabela de pratleagem
para as barras de Amarração, Caju,
aCnarlás e Tutóia, no delta do rio Par-
nalba, nos Estados de Plaui e Mara-
nhfio. Foi feita comunicação a reipeito
ao diretor da Marinha Mercante.

ASSISTÊNCIA MÊDICO-HOSPI-
TALAR

A Diretoria do Pessoal da Armada
solicita por nosso intermédio, aos ar*.
oficiais da ativa, da reserva ou refor*
mados, dos diversos Corpos e Quadros
da Armada, que ainda não tenham re*
cebido a Circular n. 64, de 25 de se-
tembro do corrente ano, sobre o as*
sunto da Assistência Médlco-Hospitalar
as suas famílias, que comuniquem é
D. P. 6 seu» nomes e endereços.

TABELA DE TAXAS DE PRA-
TICAGEM

O ministro aprovou e mandou executar
a nova tabela de taxas de pratleagem
das barras, canais e rio» do Estado d»
Sergipe, tendo feito a respectiva comu-
nicaçào ao diretor geral da Marinha
Mercante.

FERIAS DO PESSOAL CIVIL
Segundo as instruções baixadas pela

Diretoria do Pessoal, as ferias do pes-
soai civil serão reguladas pelo art. 149
e seguintes do decreto-lei 1.713, de 28
de outubro de 1939 * gozadas de acordo
com as escalas previamente organizadas
e publicadas em boletim deste Mlnls-
terio.

TRANSFERENCIA DE QUADROS
Foram transferidos do quadro de má*

quinas principais para o quadro de mo*
tores e máquinas especiais, na gradua-
ção de terceiros sargentos: Pedro Ro*
drigues Pereira e Raimundo Sodré Gal*
vfio; para o quadro de caldeiras e sua»
máquinas auxlliares: Jorge Felix Rodri.
gues, Sebastião Mendes JeferMn, Jonai
Alves, Ormindo T. Medlna e Barlolo.
meu Alexandre da Silva; e Manuel Fer*
nandes Trlnda, pnra o quadro de ferrei-
ro serralheiro.

Hilda, Eunice, Virlato e Iracema, be-
neflclarios de Roque Nunes. Coelho; Ida
Leonor Valentino Nehring e Doris, be*
neticiaria» de Haroldo da Silveira Neh-
ring.

RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES
INDEVIDAS — Deferido: Aurélio Gos-
üng de Lim».

ASSISTÊNCIA MÉDICA
Movimento do dia 9-10-946 — 34 pri-

melra» consulta»; 23 exame» de labo*
ratorio; 39 exame» de ralo X; 6 inter-
nações hopsUnlaret; 2 tratamentos et-
peclallzados; 2 Inspeções de saude.

AMBULATÓRIO
Puericultura — 8 consultas;
Urologia — 4 consulta»; 14 curativos;

1 endoscopla;
Cirurgia e Ortopedia — 4 consultas;

18 curativos; 3 intervenções cirúrgicas;
1 aparelho gessado;

Fisioterapia e injeções: 46 aplicaçóes.
VACINAÇÃO CONTRA O TIFO

A Delegacia do Instituto dos Banca-
rios, no Distrito Federal, avisa-aos as*
soclados que está aparelhada a vacinar
preventivamente os associados e benefi-
clarios que desejarem, o que terá feito
no Ambulatório, na praça 15 de Novem-
bro, 20 — 7.» andar, diariamente, dal
8,30 ks 17.30 horas, exceto aos sábados,
que terá no horário de 8.20 á» 12 horas.

Noticias Diversas
UM PfSOTESTO JUNTO AO MINISTRO

DO TRABALHO
Ao ministro do Trabalho foi enviado

o seguinte telegrama, sendo transmitida
copia do mesmo ao presidente da Repú-
blica, presidente do Senado, presidente
da Câmara dos Deputado», lideres dos
diversos partidos político», h Confede-
ração dos Trabalhadores do Brasil, k
União Sindical dos Trabalhadores do
Distrito Federal e a diversa» organiza.
Cfies profissional*:"Em nome do* cinqüenta e um «indl-
calizados, qu* requereram da Interven-
torta do Sindicato dos Bancários do Rio
de Janeiro a realização de uma assem-
bléla extraordinária a fim de tomar co*
nhecimento dos resultados da Comissão
Parltaria e do Congresso Sindical, em
nome ainda de milhares de bancários
que apoiaram a iniciativa daqueles as-
iodados, esgotado o prazo estatutário
previsto para esse. fim, o que corres-
ponde à recusa, sem satisfação do pe-
dldo legalmente feito, vimos lavrar o
nosso justo e enérgico protesto contra
essa violação dos direitos assegurados
pelo artigo 159 e outros da Constiutiçao
Federal. A classe bancaria, que ve os
seus direitos assim postergados, reforça
cada dia mai* a sua firme convicção
de que a Intervenção arbitraria e antl-
democrática teve a única finalidade de
impedi-la de lutar por aeu» direitos.
Menosprezada desta forma, impedida d*
debater os seus problema* e presencian-
do o abandono em que vlv« o aeu sin-
dicato, onde os interventores não apa-
recém, teme com Justa razão pela sorte
que lhe está reservada e pelo rico pe-
trlmonio acumulado a custa de contrl-
bulçoes sobre minguados salários que
vinha sendo honesta e criteriosamente
administrado pela diretoria depoita, e
agora mm controle em mãos de pes-
soas estranhas a. classe a que se ar*
rogam direitos de donos a senhores da
mesma. Outroulm responsabilizamos o
governo na pessoa de vossa excelência,
pelas t-onsequenclas sociais a política»
que possam advir eom o prolongamento
da arbitraria e lnconitltucienal inter-
venção em nosso sindicato. SaudaçOes.
(aa) — ilfarfo Afarefteeta., Portilho Ren-
t—, Renato Sousa, VlaiimW Nunm Oo».
ta. Dante Edmundo Monte» Junior, Car.
Io» Nobre Silva, Antônio Campos viein*,.
Armando Batto», Lincoln Gome* Pereira,
Sara Stael, Mario Brandão, Joté Af*m-
d»» Gavaltiro, Franeiteo Rangem ém Boa-
»a, Atfeu. Paixão, Amalia Moral», BZ-t-e-
de» Barata, Bpanina Americano, CtciHa
Nascimento, Herminio Ramo», ValAemor
Piedade Cardoto, Roberto Martin» ia
Silva, Darei Edmundo Monta» a Afauri-
cio Caldeira Brant",

Caixa Beneficente de
Cavalcanti

A Caixa acaba de instalar na sua
sede o serviço de ambulatório de emer-
gencia com enfermeira, sob a responsa-
bllldade do dr. Paullno Costa. Para o
terviço d* Injeções, o horário é das 15
kt 19 hora*, diariamente. O Serviço
de beneficência é ao» sábado», das 15
às 17 horat.

Carta-aberta j
aos hepiticos do Brasr|

De remédios para os males do
fígado hâ centenas, milhares; e
qual o doente que náo experimen-
tou muitos deles ora com maior,
ora cora menor resultado? Ago*
ra, porem, surge üma nova opor-
tunidade, multo promissora, para
os que padecem de deficiência
hepática: — O llvrinho de bolso,
da lavra do dr. E. Santos, de-
nominado "Cuida do teu fígado",
em que se ensina como protegei*
o importante orgáo, Indicando ao
mesmo tempo um tratamento sua-
ve e facll de aer praticado. Peça
nas livrarias, hoje mesmo, "Cuida
do teu fígado"; ou requisite-o à
Caixa Postal 3021, Rio, a te-lo-á
incontlnente pelo Reembolso. Seu
preço é quinze cruzeiros.

Com Signo, Planeta • Pedra
do seu mis de Nascimento.
Uma MARAVILHA do Beleza
• Arte. Um Presente INES-
QUECIVEL Procure conhe-
cel-a.

Oferta Especial.
Ds OURO Maciço 18. Kil.
Signo em PLATINA Com Pe
dra fina ou Brilhante desde
CrÇ 900,00.
Do Prata Pina com 0"uro 18,
Kil. • Pedra, Desde Cr$ 115,00

Marcas da Signos o Modelos
Garantidos por Lei. Peçam ca-
t&logos. Fábrica de Jóias
"AZTECA". Rua Regente Fel-
jd D.» 18. Tel. 22-8192.
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Fatura-Caia da Amis*-*

BANCO DO COMERCIO S. A.
MATRIZ E AGENCIAS — DISTRITO FEDERAI;
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BALANCETE EM 30 DE SETEMBRO DE 1946

A Aç&o Social da
U. D. N.

UMA ESCX5LA EM JACAREPAGUÁ"
E UM AMBULATÓRIO EM

TERESÓPOLIS
O Departamtnto da Ação social da

U.D.N. continua na tua tarefa de au-
xlllo aos neceuitado». Hoje, inaugu-
ram***. em Jacarepaguá, o Ambula-
torlo Eduardo Gome* e a Escola Eduar-
do Goma» n. 8, ambo» funcionando na
rua Cândido Benlclo, 3.480, e. n. 8.
Alem diito, haverá, em Jacarepaguá,
aervlco* médico* em quatro coniulto-
rto», articulado» com o Ambulatório.

Ao meimo tempo, começa o Depar-
tamento a Irradiar a lua acto, tran*-
pondo o* limite» do Distrito Federa).
Na próxima «emana, terá Inaugurado
um Ambulatório em Tereiópoll», para
onde jâ seguiu o lndüpensavel material
cirúrgico.

ATIVO

— DISPONÍVEL
CAIXA

Em moeda corrente ..
Em depósito no Banco do Brasil ....
Em depósito à ordem da Superlnten-

dencia da Moeda e do Crédito ...
Em outras espécies

26.396.359,20
46.141.221,4(1

8.843.270,70
81.380.7S4.S0

rfw

Pagamento» de impôs-
tos e taxas

O ir. Gattlo Vldlgal a*»lnou ont*m
a aegulnt* Circular n. (Ul:"ô mlnlttro d» Eitado do» N»toclo»
4» Fatenda, no intuito d» dirimir di).
vidas luicltad»» a r«»pelto da «Klflbl.
114*4» do p»g»m»nto 4» Impoilo», u-
x«» e *iu»i»-).*«r conirlbulcA»» (linsli,
au»n4o o» «lo» r»ip*ciivo« 4»i»rmln«m
0 Iniciei 4» vlg»ncl» n* d»ls »m qu»
lio pui.Hi*»4o» no "Dltrla 0(lcl»l", i«-
cAm*n4* «oi Mnhorti ••h»fM 4«» r»>
n»rllcA«» iiii-iQi-4lnf.fi»» <iu» nliMrvtm •
l««»m nnMrvtr *• |ir*».*n. «•• 4o dt»
t*f»io n. 90.904, 4» IS .1* Julho 4»
19-11, i|U», •»l«ll«lei*l|.1.i » imlill. a*,»»
•1.1 iii*i»*|.»ii*».|.i nr*».. » tai.la. .IIUI..H
4i 'um .ii» Mn» ni i.i-.*..*. ».iiin..i»
i.»ii*..« ...ie iltv»,i«m ....... l|« 'I-I-
.(• >"«.i*> PUBiIMÍs6t'i

TaIÀU -I" »*•>• ,.ílM.»N*-M.«.
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B — REALIZÁVEL.
Empréstimos em C/
Corrente»

Empréstimo» Hlpote-
carlos

Títulos Descontados .
Agencias no Pai» ..
Correipondentes no

Pais . 
Correspondentes no

Exterloi 
Capital a Realizar ..
Outros Vai. em Moe-

da Estrangeira ....
Outros Créditos 

Imóveis
Títulos e valores mo-

blllarlos:
Apólices • obriga-

çóe» Federal» ...
Apólice» Eitadual».
Apólice» Municipais
Acoe» a Debênturet

— IMOBILIZADO
Edifício» de uio do

Banco
Movei» e Utenilllo» ¦
Mster. d» «xpsdl»nte
IniUU(0»i

130.133.685,50

17.182.067,90
189.654.040,00
25.399.332,10

4.282.957,70

223.007.20
1.742.800,00

2.593,70
20.196.696,20

19.956.598.60
6.187.468,2*
1.704.783.10

348.012,50

PASSIVO

F — NAO EXIGIVEL ¦ ?,,,&$.¦ "¦•rrii.f

Capital ••• 50.000.000,00
Fundo de rejerva legal 2.804.587,90
Fundo de previsão 34.661.200,60
Outras reservas 764.165,00 88.329.953,50

389.417.180,30

4.479.215.90

G — EXIGIVEL
DEPÓSITOS

d viêta e a curto prato:
de Poderes Públicos. 5.593.927,50
de Autarquias 11.791.162,70
am C/C Sem Limite 163.634.308,70
em C/C Limitadas 33.454.626,90
em C/C Populares .„ 35.334.673,30
em C/C Sem Juros 11.196.073,50
em C/C de Aviso .... 42.528.633.70
Outros depósitos .... 17.756.557,80 321.289.964,10

38.197.763,40 443094.158,60

M.697.076,80
S 505.237,70

561.073,10
3 07.1 «2,W

RESULTADOS PKNDENTRS
«77 781 ,«0
107-(174,10
r|,iT..W«,6Q

I 111 WiM

JlllO» • 4*».:.illln» ...
lmpn»ioi , , .,....».
riM-)»»»» iü»r»ll mi
iinii»» i ..in... ,,,,,,

CONTAS l»t»; rOMI^iNSAVAO
V*lili'- •¦"• gdMIHI* iiiiiii
V#lni**. i»m .•.miiiill* *.iiiiiii
iiiiilm « i»i*ii*-i ri» e/AlIlM llmn
Dllll'*» ílinl»* ' Ml|r||..|l|||l|l.

S0.I39 010,10

I 104 iM.li.

a prazo:
de Poderes Públicos.
de Autarquias <
de diversos:

a prazo fixo .i
ds aviso prsvio ,**,*

Outra» Reiponsabllldsde»:
Agencias no Pais ...
Correspondente» no

Pais . ii
Dividendo» a pagar .

B. 150.000,00

74.401.479,70
518.715.30

34 984 948.00 (

43 939,10
•va. «3.1,00

80.070.195,00

401.360.159,10

944 <••" 44T M
m lll W«

m oí* *'»
hn) 01!) I»H Al» Hi M! «0

I M* -JüMI'!-*!

•¦¦*^-*!f •**;¦-*-*» ¦-• - '¦-¦'¦ '¦' -*-¦'¦

H ,-, RESULTADOS PENPINTES
i.híh» n* i«iiili»4o« -iiiiiiMitiiiii

? - CONTAI PJ? COM PENSA-;'AO
DipMitintN 4» -.I-..I «m nriRtlfc

Hft SUItêHl! um >•
BifiAiHinm ¦>» iíimIm »m 6»bFinii

4(1 hit nnn» ju iiiiiii um
0uU#» i.t)f\iH ii,mn,i$tn,ii,nm

35.3A7531.00 49« T47M0.Í0

19.0*0 .48,60
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PINTOS
- Sadios e Fortes

A PAHTIR DE

Cr$ 2,00
DAS BAÇAS:

leghorit Branca, Llght Suisex.
Bhodes IMand Bed Plymonth Ro-
«k Barrada, Olfant» Xegra de

Jeriey, Mlnorca, Bhodes Verme-
tha, Feruzinhòa ¦ Marrequinhoa.

PEDIDOS A

MARBAS Soe. Com.
Avícola Ltda.

(Avlcola Engenho Novo)

17, BARÃO BOM RETIRO, 17 —
TELEFONE: 29-4438

Entrega* rápidas — Aos domin-
gos e feriados aberto até àa 13

horas.

Avião para setecentos
passageiros

LONQ BEACH, Calliorma, 11 IXJ. P.)
— Um glRRiitesco avlâo, com capaci-
dade para 700 passageiros, esti sendo
construído nesta cidade. Trata-se úe
um btdro-plano, todo de madeira, com
uma envergadura de 105 metros e um
comprimento de 102 metros. Hoje, to.
ram colocados os 8 motores de 3.UUI)
cavalos cada um, esperando-se que,
dentro de 30 a 40 dias, o aparelho pos-
ta deixar as docas para experiência»
de navegaçío. O aparelho chama-í»
Ho-vard-Hughes e seu custo é de
20.000.000 de dólares o seu ar.abamen-
to demorará alguns meses ainda.

OI." aniversário da
Associação dos Ex-

Combatentes
A Associação doa Ex-Combatentes do

Brasil comemora hoje, fts 14 horas, a
ar. Augusto Severo n.° 4 ILDN), a
passagem do l.o aniversário de 311a
fundaçSo, oferecendo a seus associa,
dos uma festa na qual haverá, uma
mesa de doces, show, prêmios et,r, «i
um "coock-tail oferecido à imprenso
e íis autoridades presentes.

O escultor expedicionário Tran de
Alencar Sarmento fará, por essa oca-
s3iao, a entrega h Associação de um
busrn do mnr«chal Mascarenhas de Mo-
ral». por ele esculpido ap6s o termi.
no da guerra.

Para maior brilhantismo da efeme-
rlrie cios "pracinhas" a diretoria con-
rida tonos os ex-combatentes da TED,
FAB. Marinha de Guerra e Mercan-
te, ruas famílias e madrinhas.
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AUTO MERCANTIL, S. A.
Ata da assembléia geral extraordinária, reali-

zada no dia 30 de setembro de 1946
Aos trinta dias de setembro de mil novecentos e quarenta e seis, na

Md* da Sociedade à rua dos Inválidos número cento e vinte e trôs, às
Quinze horas, presentes srs. acionistas representando dez mil (10.000)
açftes, número total de ações, o sr. Attlla Castro, diretor gerente, dá
lnioio dos trabalhos pedindo verificação do livro de presença dos
aeionlstas, o qual acusa a presença- de todos os acionistas da
Sociedade. A seguir, o senhor Attlla Castro pede que seja
•leito • presidente desta assembléia, ao que o sr. dr. Gilberto Ferreira
Cardoso sugere o próprio sr. Attila Castro, o que é aceito por unanl-
mídade. Assumindo a presidência da assembléia, o sr. Attlla Castro con-
vida os.srs. dr. Gilberto Ferreira Cardoso e. Josino da. Silva Amaral
para secretários, ficando assim constituída a mesa. A seguir osr. pre-
sidente pede ao secretario sr. Josino da Sllva Amaral para ler os'avisos
de' convocação desta assembléia, ò que é feito nos seguintes termos •
"DIarlo Oficial" dos dias 16; 17 • 19 de setembro de 1946 e "Jornal do
Comercio" dos dias 15, 17 e 18 de setembro de 1946. — Auto Mercantil,
S. A. — Assembléia geral extraordinária — SSo convidados os srs.
acionistas desta Sociedade a comparecerem em nossa sede social no dia
30 de setembro de 1946, às 15 horas, na rua dos Inválidos n.» 123, a fim
de deliberarem sobre o aumento do capital social e conseqüente reforma
dos estatutos. — Rio de Janeiro, 14 de' setembro de 1946. — Attlla Cas-
tro, diretor gerente". — Dando prosseguimento aos fins desta assem-
bléia, o sr. presidente pede ao mesmo secretario para proceder a leitura
da exposição de motivos rta diretoria e parecer do conselho fiscal, que é
feito: "Auto Mercantil, S. A. — ExposiçSo de motivos que faz a dlre-
toria da "Auto Mercantil, S. A,", aos srs. acionistas, para aumento do
capital social — Senhores acionistas: — As constantes perturbações que
vem sentindo o comercio e a industria' em nosso pais, como aliás em
todo o mundo, obrigam-nos a cuidar com multa atenção de nossa vida
comercial e financeira. Os preços das mercadorias que somos obrigados
a importar ou a adquirir no mercado interno, periodicamente se tornam,
cada vez mais, de custos elevados, e isso numa escala desproporcional,
fazendo com que falhem todas as previsões dos diretores, devido aos fa-
tores ilógicos a que atualmente estfio submetidos. Nessas condições, im-
possível é para os administradores traçar as normas habituais de suas
transações, se para tal nSo estiverem soildamente amparados por uma lar-
ga disponibilidade financeira. E' do conhecimento'de vv. ss. que o nosso
capital, as reservas e todos os recursos de que nos' aproveitamos estfio
empregados em nossos negócios normais; para podermos fazer face a
essas alternativas de custo, salários, etc, só uma solução se nos apre-
senta: o aumento de nosso capital social, que propomos seja de 
Cr$ 3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros), perfazendo o total de 
Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros). Como o valor das ações
atuais seja de Cr? 200,00 cada uma, as da nova emissão convém ser tam-
bem de Idêntico valor. Esse aumento, ora proposto, acreditamos seja
apenas a primeira fase dos sucessivos que planejamos, e futuramente
voltaremos a consultá-los sobre essa finalidade, nas épocas oportunas.
Certos de que o valioso apoio de w. ss. nfio nos faltará, como tem
acontecido tantas vezes no passado, cretam-nos. mui atenciosamente.
Attila Castro - José Fellzola Zucarino. — Rio de Janeiro, 11 de setembro
de 1946". — "Parecer do Conselho Fiscal da "Auto Mercantil, S. A.",
¦obre uma proposta da Diretoria para aumento do seu capital — Os abai-
xo assinados, membros do Conselho-Fiscal da "Auto Mercantil, S, A.",
tendo presente uma exposição de motlVefe Tda Diretoria, para aumento do
capital .analisados cuidadosamente todos' argumentos apresentados, sfio
de parecer, « recomendam aos srs. acionistas, a aprovaç&o dessa propôs-
ta, vjsto consultar os interesses da Sociedade. Rio de Janeiro, 13 de
Setembro de 1946. Dr. Gilberto Ferreira Cardoso - Nelson Vilas Boas -
Dr. Romualdo Gama Filho". — Logo após a leitura desses monumentos.
« sr. presidante declara em dlscussfto a proposta para aumento do capital
da sociedade. O sr. dr. Gilberto Ferreira Cardoso pede a palavra, e em
breve exposição ressalta o Intuito da diretoria, pedindo aumento do ca-
pitai social, dizendo que era essa medida um imperativo das clrcuns-
tancias atuais, pois que leria um dos principais deveres dos diretores
prepararem a sociedade para arcar com encargos de majorações segui-
das, em todas as atividades de seu comercio. Dessa forma, pedia aos srs.
acionistas que aprovassem Imediatamente o que vinham de solicitar os
diretores. Posta em x-otação pelo sr. presidente a proposta do sr. dr.
Gilberto Ferreira Cardoso, é a mesma aprovada unanimemente. O sr.
Attila Nunes Castro Filho, pedindo a palavra, diz que desde que estfio
presentes os acionistas da sociedade, em sua totalidade, imediatamente
podia ser aberta a subscrição das novas ações, como tambem a imediata
lntegralizaçUo, Como todos aprovassem essa proposta, é aberta a lista
de aubscrltores de ações para aumento do capital, tendo os srs. acio-
nlstas subscrito o aumento proposto, guardadas as proporções das ações
que possuíam na data, ficando a lista assim constituída: "Lista de subs-
crlção do aumento de capital da "Auto Mercantil, S. A.", conforme re-
solução em assembléia geral extraordinária, realizada em 30 de setembro
de 1946. — Nome do acionista — Endereço — Nacionalidade — Estado
civil — Quantidade de ações — Importância — Attila Castro. Rio de Ja-
neiro. brasileiro, casado, 7.500 ações, Cr$ 1.500.000,00 — José Felizola
Zucarino, Rio de Janeiro, brasileiro, solteiro, 5.970 ações
CrS 1.194.000,00 — Angela Helena Castro, Rio de Janeiro, brasileira, ca-
¦ada, 1.350 ações, Cr5 270.000,00 — Josino da Silva Amaral. Rio de Ja-
neiro, brasileiro, casado, 75 ações. CrS 15.000.00 — Attila Nunes Castro
Filho, Rio de Janeiro, brasileiro, solteiro, 45 ações, CrS 9.000.00 — Dulce
Fellíoia, Rio de Janeiro, brasileira, solteira. 30 ações. CrS 6.000,00 —
Dr. Gilberto Ferreira Cardoso, Rio de Janeiro., brasileiro, viuvo. 30 ações,
CrS 6.000.00 — Total: 15.000 ações •— CrS 3.000.000.0Ó". — O sr. Josino
da Silva Amaral propõe que, em vista do aumento ter sido todo subscrl-
t» • integralizado, fique suspensa a sessfio por '20 minutos, para ser feito
o depósito de 10% do aumento do capital, em um Banco desta capital,
conforme preceltua a lei, e com o recibo de depósito continuaria a deli-
beração de assembléia. Posta em votação a proposta do sr. Josino da
Silva Amaral, é a mesma aprovada unanimemente, pelo' que o sr. pres!-
dente convida o próprio sr. Josino da Silva Amaral para se encarregar
do depósito de CrS 300.000,00 no Banco Autocastro S. a., ficando durante
esse tempo interrompidos os trabalhos. Precisamente fis quinze horas e
trinta • cinco minutos, o sr. presidente declara reiniciados os trabalhos,
por «star de volta o sr. Josino da Sllva Amaral com o recibo, rm duas
Tias, do depósito de Cr$ 300.000,00, equivalente a 10 % do aumento de
capital aprovado. O sr. presidente manda ler pelo secretario sr. dr.
Gilberto Ferreira Cardoso o recibo de depósito, o qual está assim re-
élgldo: "Banco Autocastro S. A. — CrS 300.000.00 — Recebemos da "Auto

Mercantil, S. A.", a lr.\portanc!a supra citada de TREZENTOS MIL
CRUZEIROS, valor que diz corresponder a 10 % (dez por cento) de três
milhões de cruzeiros (CrS 3.000.000,00), 

'relativo 
ao aumento do seu cn-

pitai social para cinco milhões de cruzeiros (CrS 5.000.000.00). A sou
pedido, firmamos o presente recibo em duas vlns de igual teor, devida-
mente seladas, cada uma com a- importância- de CrS 20.00 e taxa de
Educação e Saude. —• Rio de Janeiro, 30 de. sp|enjbJ'o do 194S, — fl)
Nair Calll. Nasser - Mafaldn Bi\ronc". Terminada a leitura desse do-,
cumento. o sr. Attlla Nunes Castro Filho diz que, rm virtude do aumento
de capital verificado, torna-se preciso modificar -os estatutos, na parle,
referente ao capital da Sociedade, razão por rnie. propõe que o artigo !í
passe a ler a seguinte redaçAn: "Ari. 5 — O capital social è de cinco
milhões de cruzeiros (Cr* 5.000.000,00). dividido em vinte « nlnco mil
(25,000) ações de duzentos cruzeiros <Cr$ 200,00) esda uma, Integrallza-
das • nominativas. No chso rte numenlo rte capital, os possuidores dt
ações, na opbsIUo, terão preferencia paiH-a subscrlçfio do aumento, na
m»smo proporção das nçõc» tfur possuírem". Posta cm votaçfio pelo sr,
presidente a prnpnila rto »r. Alllln Nunes Castro Filho, para reforma
Ao arl, 5 rtns estatutos, é a mesma apiovurta por unnoln>lrt,flrte, Fm se-
¦ulrt» a sra, rt, Angela Helena disiin disse que se inngiHiulava rom n»
lis, acionistas pelo mortn mm» resolveram 0 ailmenin rte capital rtn »0Pl»<
ilude, prlwlpalmenle rom a m**n que dirigiu ns iinbnlhní, pelo ponhíoN
menti) rtemoniliarto rta» real» MSMlídlldM no ninmenio influente, Tmml-
nadai ai palinia» rt» sr». d, Afinei» Melenu Caulii), i|ue foram mOVMM
pelns 111, »e|onl«i«i, n »i, piMJdPnlP rtwlaia «Hnuldos os fim rte»i« 11*
iriiHiirin » pnran ntniiiim nwli íIimJimi fiwr um d» pni»u» <\» noi
ci.nnitihi 1 >i-i'i pniiunio iin» ií miniinliini fluriníi liium iMnpn no
Wlnio, * fim ile nu* i«J« Imim!» * rfipMliVD m» * ÉUfllIlOirífUOII II
n.|.i..» Iiffilf riu» ilaieiH i»i Mllnifill jielfi» |ir»«»i»ii'i Um rt» Isimlm
*» rt» ».,.„..„.. il» l»Hrt *») AMD» («mm fllllw!» i-nimU» W>
«1-1 luiimi A* tJlhi Am»u\ Mil* Mlwnl» BUMlJNfl *«*#•• >•*
linn num ahiIi mim (/juro rlIJw nulM r»lli*!i"
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Com o Departamento de
Águas e Esgotos

22.711 CANO ARREBENTADO —
Escrevem-nns: "Nn travcsS3

Possoln, em frento ao n.o 34, era
Inhaúma, há. por. cerca de dois me-
ses, um cano arrebentado, que jorra
água noite e dia, enquanto o "pre-
cioso" liquido nSo aparece nas tor-
neiras dos moradores daquela trnvss-
sa. Em todo esse tempo, diversas re-
clamaçBes foram encaminhados ao pns-
to daquela zona do Departamento de
Águas, que, creusado ee torna di-
zé-ln, não tomou qualquer pròvidéh-
Cia". — 12-10-946.

Com o Ministério da
Aeronáutica

22.712 ^tJE SERA'? — Tnforma um
leitor residente nn rua Cir,-

elido Mendes que, todas as noites, pas-
ta por ali, fazendo grande ruído, o
caminhão 8-73-32. do Ministério da
Aeronáutica. Soube que o mesmo cos-
turna fazer uma espécie de ronda naj
casas suspeitas da travessa Cândido
Mendes (onde existe uma. no corne-
ço, que é conhecida por "paraiso doa
americanos"). A batida se realiza dia-
rlamente entro meia noite c uma hora,
mas ,pom tanto alarde que todos os
moradores daquela rua têm que lo-
mar conhecimento do fato, e, com Isso,
tém o sono interrompido. Pede-se uma
providencia à autoridade competente,

— 12-10-846.

Com a Delegacia de
Economia Popular

22.713 A GANÂNCIA NA ILHA DO
GOVERNADOR — Existe

um bar na praia Guanabara, no Ba-
nanai (ilha do Governador), cujo pro-
prietarlo, sr. JoSo Merz. de naciona-
lidade alemã, explora, h Krande, os
visitantes da ilha que, aos domingos e
feriados, a procuram em busca de di-
versões. Um bife com batatas frila»
custa Cr$ 25,00; um "prato feito" con-
tendo trôs batatas, umn asa n umn
coxa de galinha, com uns grãos de

Cumpra-se a lei
UM DECRETO QUE PRECISA VOLTAR

A TER VIGÊNCIA
Escrevem-nos :"Há dez anos o governo haixou o

decreto n.' 23.247 dispondo sobre a
construção, pelo Instituto dns Funcio-
narios Púhiieos da UniSo (atual IPASEi,
de casas para operários e empresados
sindicalizados nos terrenos situados em
Benfica (Silo Cristóvão), nesta capital.

Inicialmente, o decreto teve cumpri-
mento c algumas casas foram levanta-
das e entregues aqueles pnra as quaiseram destinadas. Passado algum tevn-
po porem, os operários deixaram de ser
atendidos. Em seu lugar, foram con-

templados funcionários públicos.
A lei de 1936, segundo nos informa-

ram, não foi revogada. Alem de lhe
estranharem o desvirtuamento, 03 ope-
rarios esperam que o governo ordene
providencias enérgicas e imediatas no
sentido de as casas serem construídas
para os empregados sindicalizados-,

A medida está a Impor-se, fronte, so-
bretudo, à dificuldade em que so debate

o povo para encontrar moradia iiarata".

GALERIA BERNAR.riEr.LI — Por-
manente. ¦— No Museu Nacionel de
Belas Artes. *

LÜCILIÒ DE ALBUQUERQUE. —
Permanente. -- Na rua Ribeiro de
Almeida, n." 2'J.

*
MUSEU ANTÔNIO PARREIRAS.

— Permanente. — Em Niterói, nn
rua'Tiradentes, n." 47. Aberta de
terca.-fcira a sábado, d". 32 fis 37
horns *?, nos domingos', dc 12 ds 17
fiorns, saiu n.° 1.033,

ALFREDO GALVÁO. — Pintura
no Museu »V. de Belas Artes.

PEDRO AXTOXIO. — Pintura
no Palace Hotel.

*
VIRGÍLIO TEKORIO FILHO. —

Pintura. — No Liceu de Artes e
Oficio*,

LUC1L1A FRAGA. ¦
nobre do Palace Hotel.

No salão

N. DE P1ERREF0RT. — .Vo Mu-
teu de Belas Artes, sob o patrocínio
da embaixada da Franca.

m

IBERS CAMARGO. — Pintura.
No Ministério da Educação.

At

PINTORA POLLY 
'MC-DONISLL'.

Ptitfiírn, «o Ministério da Edu-
cação. *

DI CAVALCANTI. — Nn proxi-
mo djn 1(5, nn A. B. I. (P.?. (lll-
dar), pintura e desenho.

ALUNOS DA E. N. B. A. —
Pintura, nn Escola Sncional dc Be-
Ins Artns.

BÍSÂbüRO NASAGAIVA rt CAR-
LOS BASTOS. -• Vo A.isoctdçílo
Broiiicir.i de Imprensa,

ANÍBAL MATOS. — Pintura, no
Palace Hotel.

NA 7.ARENO ALTA VILA. —
Ptitfiirn, nn Associàç/ío CrisM dr
Mocos n rua Araufo Porto Alegre,
a.' 3(5), sobre panorama mineiros.•

GVIRAND DE SCÊVOLA. —
Pinínrn, nn Galerin d'Ar(r Pastmtr,
an rwa do Onxidnr, ii.» S6.

JERÔNIMO JARDIM. — Piiiftiro.
— No Liceu de Artes e Ofícios.

ANTÔNIO MARQUES.. — Pi»'"-
ra. ~ ¦ .Vo Museu Nncinnnl de Be-
las Artes.

I •

ROMAN KRAMSTYK. — Drsr-
nhisla; n orppjtlcrto djauíitra-sa »io
dia in, (il 3R horns.

arroz. Crs 30,00", c por ai a fora.
— 12-10-940.

Com o Serviço do Trânsito
22 714 0S I'0STES DE SINALIZA-

cao oa av. pnEsrnENTr
VAOfíAS — O Serviço de Trânsito liSõ
pode deixar snm exame a situac3o dos
pnst?s de sinalização exir.tentes m
longo da av. Presidente Varpás, pnr-
Que. n cnntininrrm eom<» p?.í5o, prr-
.Indicam rnrrmrm^nie o serviço dp vel-
culosí Ô$ sfnríl.s da rui Uruçuaiána p
prinr-palmonte da oricn d^ RepObli*
Rjii db/rrmle rin nriifido da Estrada cH
Ferro. n3o demovam o fnrnpn sufirifn-
tn para dar pns^ágpm aos cairos õiis
ri-^opiyi a av. Presidente Vfirgas; d"-
nioranrio-pp multo mais rnm o Mrui]
fnchvrin, embora o movlmonto trai-!*-
vr-rral soja rviriéntemehte -menor. No
úliimo cruzamento dos nolma citados,
irm-se vl-to on carros lerem de parar
loeo depois d? o sinal ter sido aberto,
porque, devido an acúmulo do vel-
colos, ri5o hirt tempo parn a passá^ftm
normal do*; nno aguardavam a abeV-
tura dn sinal para atravessarem, Ou-
tro p^nfo oue ost^ reclamando a atou-
r^io rins responsável^ noln tr^feRò 6 o
que ri'x ro^pplto ft,s fiixas. Nas êsiijü)-
nas dn vavehld? Présldtna Vargas com
AvêiiJdfl Rio Branco, avenida HaKso?;
Praça da República (nos dois extrp-
mosl, as faixas deviam estar mais
afastadas e sr>r menos largas do ciut
rão. Alem ril^o. os transeuntes dev?-
nam ser comn-lldns a atrnvèssnr so-
mente pelas faixas, sob pena de pu-
nlçSoj pnfs .atualmente. atravossani
aquela via pública por todos os lados,
m^iios nelo oue lem a faixa... E !.-.<o
trar nílo peetuenos embaraços ao trV
fri?o. Outro porni^por: à rua Miguel de
Frias, bem próximo f. avenida Fran-
cisco Bicalho. V«n oficinas mecânicas,
c, embora o irAfogo por al! se.ia In-
tenso, em virtude das èí"?vnas obras
da chamada ponte dos Marinheiros;
atí bn,le as no^rn11: autoridades não *n-
marcm prpyldéncíp alguma p^n evitar
o estacionamento de carros em plena
rua, aguardando conserto eu sendo
consertados; O mesmo se verifica entiv
a rua Mlnuél de Frias o av. Paulo ri?
Frontln. na citada av. Francisco Bí-
calho. Hó ocasiões em <\vt aniinle tre-
cho fica completamente obstruído, sem
que haja um único guarda por - ali
que, pelo menos, possa contribuir para
aliviar o movimento de veículos. In-
felizmente; nem guarda nem sinal lu-
minoso na esquina da av, Pnulo de
Frontln com Francisco Biealho. —

12-10-04B.

Declina a epidemia ,
de tifo !

VISITOU O 11.0 DISTRITO EAfCITARlO
O MINISTRO DA - EDUCAÇÃO

Em companhin do sr. Roberto Cor-
d eivo ds Farias, direto geral do Depar-
tamento Nacional de Saude. o minls-
tvo tíe ErlurnçSo esteve, em visita no
lio Distrito Ramlfrlo da PrefpMura,
lócállsadq rm Pimo?. onde teve origem
o furto dc frbr^ tfíóldç.

O profê.vpi* Sousa Campos, que r.s-
tava tombrm nromopnbado do prnícs-

sor Snmitfi Llbirilõ. Ecc,tfítnr|o d° Sau- j
de e AcftèteiieiA da Pr?feUura; foi re-
r.ebído ppIo diretor d*> M;Tt"ne muVi'cí-
pai. tr. Co^te Real; é rrlc ir. Nns- •
rentes Crislho, ro? rv?^ fí^ou a^eta a
flivec'0 (Jos tvabnlho.-, de combate ft
Infecç&o,

Percorrendo aquela populosa réglSn
do Distrito Federai; o ministro e as d"-
tr.r.:.? autorídndts tiveram «nsojo dn

constatar nue a fp.Jt.a de esccolòs e ¦ ^
txir.tencln fe encniiamentós dai;im . dn

i?5 e mel." anoi, e portanto JA enférru-
Jadoa e em muitos pontos rompldci,
rrrmltlr.do a entrada rias Águos pohi'-
das das Itxs"-*, s5n ps de'.er"-!nr;i*e.-, do
irròmpihieiíto pcrlfldico d^ r-ife.i d?
febre t^fátde e rpin eomfhtc a wia mo-
djficãçlo poderii por tornio defihiflvd

fts Teferldns crlfes. Ao nue Inforninrein
o? Mcnlcos; olrm cie outras medidas em
cSmpinaçâo com o Mlnlit?rlo d» Ertuc?-
ç^.o. a Prefeitura tez n lUbVultiiçi n dos
velhos t-nranamento.'.. p'ir outros, novor,
r.urr.cntando a mxí dp cloraçio da
ngua, pronmmciando alndü .«phre a vacl- t
n^ção em larga escala. Pó na regifio *ío
Ramo', e suas nd;acenciar, mala do
50.000 pessoas tornm de-tde enCo vacl-
nníins.

Como resultante; )A so verificou neh-
slvel declínio dr.s casos de ncos do-
entes registrados o positiva-lo- rio Ho
Dl£trlto Sanii.arto. pois que. de 104 ra- j
so.-, em nitnsto, 217 em E^t.emhi-n, somen- ;
te ce rocistrou 31 no corrente mis.

Negado o aumento no j
preço do galo

A Comissfio de Preços do Distrito Fe- !
deral, na sessão de 12 de setembro pas-
sado, apreciando o pedido de aumento ¦
do preço de venda do ceio aos dislrl- ,
buidores, feito pela Superintendência :
das Empresas Incorporadas ao Patrimo-
nirj Nnclonal, resolveu recusar o au-
mento pleiteado, por falta rie tuhdámcn-
to. e recomendar que sc,i:i verificada,
pela Superintendência das Empresas In-
corporadas ao Patrimônio Nnclonal, a
possibilidade dc ser reduzido o preço de
venda de gelo, por parte dos fabrlcan-
tes, om face dos próprios elementos
qus instruíram o pedido de aumento.
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Seis horas seguidas desfilaram os gafanho-
tos sobre a cidade

Aterrorizada a população de Livramento - Novas invasões previs-
tas para janeiro e março — Retornam ao R. G. do Sul as nuveno
de acrideos — Devastada a lavoura do municipio de Duas Barras,
estando ameaçada a região de Prsso Fundo — Conseqüências da
demora na concessão do crédito especial - Suicídios de lavradores

A ComissSo de Combate ao Gafa-
nhoto está de posse de elementos que
a autorizam a prever novas Invasões
oaia o período de janeiro a março do
próximo ano. Na opinião dos técnicos,
se estamos, no momento, diante de ver-
dH-eira calamidade pública, pior situa-
rio teremos de enfrentar no futuro se
icora n5o nos aparelharmos para o
combate sem tréguas ao atual e maior
inimigo da lavoura.

NOVOS CRÉDITOS
A Divisão de Defesa Sanitária Ve-

-,;al jâ em principio de setembro,
Lmndo surgiram as primeiras noticias

a que grandes massas de gafanhotos
-antavam vío na Argentina em dire-

ni ao norte, a caminho do Brasil,
ortanto, solicitou de imediato e reves-

•'ido da máxima urgência um crédito
(imitado de Cr$ 1.800.000,00. Tal im-
nortariclá destinava-se à ação na even-
tualldade das nuvens invadirem o Rio
Grande e seria dispendlda .no combate
em terras gaúchas. Só agora o cré-
diio caminha para o desembaraço final,
a ilespolto de Intervenção dlarla da Co-
missão de Combate ao Gafanhoto, e,
em conseqüência, as nuvens nüo só In-
vadiram o Rio Grande do Sul, como
cruzaram e pousaram em Santa Ca-

No Abrigo Teresa
de Jesus

Amanhã a propósito do ingresso
de novas crianças desamparadas, no
.brigo Teresa de Jesíis, o capitão

Daniel Cristóvão fará uma conterei*.-
cia analisando a ,lamentavel situação,
nesta cidade, dos menores abandoi.a-
dos cujo número cresce rapidaminte.

-1 Terça-feira próxima no mesmo
Abrigo, na rua Ibituruna 53. será rra-
lliada uma sessão comemorativa «ft
Inauguração dessa casa de caridnue,
durante a qual será festejada Teresa

sobre sua personalidade falará, a»
JO 30 horas, o coronel Delfino Ferrei-
ra A seguir, hnverá uma parte mu-
«leal, a cargo do Orfcão do Abrigo

DORMITÓRIO LAQUÊ
(Fino gosto)

Na cor creme, com 9 peças, n_w.
cama», de loltelro, par» menino» de »

, n Min», armário, penteadeira, 'te
Ru.. Teodoro da Sllv» -..0, aparta-
mento 201. Graja-i, Cr$ 2.500,-».

tarina, encontrando-se atualmente no
Paraná.

O crédito de Cr$ 1.800.000,00 já está
totalmente aplicado, aliás de acordo
com a exposição de motivos do mlnls-
tro da Agricultura, que especificou,
quando pediu a verba ao presidente da
República, quais as despesas que se-
riam feitas.

Em face das nuvens colossais que se
abateram sobre o sul, as necessidades
de material cresceram, tambem, em
grande proporção, e, em face das trls-
tes previsOes da Comissão de Combate
ao Gafanhoto, novos créditos deverão
ser .pedidos, igualmente, em caráter de
urgência.

RETORNAM AS NUVENS
A comissão recebeu, entre numerosos

despachos que chegam a cada momen-
to, remetidos por lavradores, funelo-
narios do Ministério da Viação e de
todas as repartições dos Correios e Te-
légratos das zonas Infestadas, o se-
guinte telegrama de Passo Fundo ns-
slnado pelo agrônomo Vítor Walmann,
chefe da Secção de Produção do Ser-
viço de Expansão do Trigo:

"Atendendo ã vossa recomendação,
informo que os gafanhotos estão de-
vastando a lavoura do municiplo de
Duas Barras; desde ontem, dia 10,
grande nuvem assola a região de Enge-
nheiro Englert; as noticias que chegam
hoje a esta Secção adlar.iam que as
nuvens se encontram na zona da Co-
xilha, que dista apenas 25 quilômetros
de Passo Fundo. A impressão que se
tem é que a nuvem retorna ao sul,
ameaçando Invadir a região tritlcola
do Vale do Rio das Antas".

A Comissão de Combate ao Gafa-
nhoto, reunindo outras Informações e
estudando os levantamentos feitos em
mapas especiais, chegou k conclusão
de que realmente há retorno de nuvem
e não desvio.

SEIS HORAS CONSECUTIVAS SOBRE
A CIDADE

NOTICIAS DA PREFEITURA

Serão revistas quaisquer injustiças contra
o funcionalismo

Pagamento de empréstimo exterior — Atos e expediente das Secretarias:
do Prefeito, de Saude e Assistência e de Finanças

pagamento das seguintes propostas de

^#_SSUtS| I

I _____*^._H *=»CAtt--0 I
I mmT __. -_!-___ NOVAS. ¦
I *W* ¦ mmrm traunoo-as ¦
¦ WT IjH9«mWèUUO» ¦

g AVENIDA. 147 - «? Andar I
| * caMI&aS SOB MEDIDA *J

De um relatório dn chefe do. Posto
de Defesa Sanitária Vegetal de Livra-
mento, no Rio Grande do Sul, fitos-
sanltarisln Zoroastro Medeiros, destaca-
se o seguinte trecho, em que descreve
a passagem de uma nuvem de acridlos
sobre nquela cidade:

"Creio ser impossível avaliar o ta-
mnntio dns mangas, dns imensas e
nlroadoras nuvens Ue gafanhotos. Creio
tambem ser Impossível descrever a vo-
racida-lc com que njem ao pousar, de-
varando tudo cm vários lugares do mu-
nlclpio diante do desespero reprimido
dos lavradores. Foi coisa simplesmente
apavorante, Uma das mangas, roncando
ensurdCL-edornmente, começou a passar
liem por cima do Posto — loenllmdo
na praça central da cidade — precisa-

i melte AO MEIO-DIA. As SEIS HORAS
DA TARDE ainda se deslocava no alto
a nuvem interminável!... Mas isto, que
aterrorizou sem lançar pânico, pouco
è comparando com n herança que ficou.
.TA Iniciaram a postura em regiões que
tenho assinaladas para no momento
oportuno agir. Alguns lugares cm que
desovam os gafanhotos são afastai!!.-
slmns, não possibilitando acosso íi apa-
rolhagem necessária. Zonas hft cm que
não se encontra assinalada nem n dls-
tancia da ferrovia mais próxima. Falta

segundo divulga o Serviço de Informa
ção Agrícola, ã disposição dos repre-
sentantes dos jornais. Somem-se todas
as narrativas enviadas de todos os pon-
tos alcançados' pela calamidade — e
ainda a realidade é mais desoldora.

VAO ESPECIALIZAR-SE PILOTOS
BRASILEIROS

O combate está de tal forma orga-
nlzado, que pode servir de exemplo.
Há melo século que aquele pala se cn-
contra de prontidão contra o calami-
toso inimigo. A luta ofensiva é feita,
alem dos meios terrestres, por avióes.
Vinte e dois bi-motores, sem contar os
avióes de reconhecimento, estão perma-
nentemente de prontidão para o ataque
ãs nuvens em vôo. Há ali um verda-
deiro exército em guerra sem quartel
& praga.

O contru-almirante Gregorio Postulo,
que chefiou a delegação argentina no
Congresso Antl-Acridlo de Montevideo,
ofereceu ft. delegação brasileira os prés-
timos necessários a treinar equipe de
pilotos e técnicos no combate ãs nuvens
por avião. O almirante Postulo é a
maior autoridade da Argentina em ga-
fanhotos, tendo cursado universidades
nos Estados Unidos. Chefia o Estado
Maior da Aeronáutica do pais vizinho
o promoveu a criação no Ministério da
Agricultura de um Departamento de
Aeronáutica.

Revelou o almirante que na Argen-
tina, antes do uso de avióes, mata-
vam os técnicos 11 milhões de gufa-
nhotos, em media, por nuvem. Com a
aplicação de aviões c pilotos militares
especializados, a media subiu para 400
milhões!

TRÊS AVIÕES PARA TRANSPORTE
DE MATERIAL

Estiveram, ontem, no gabinete do
ministro da Agricultura os srs. Ed-
mundo Falcão da Silva, dlretor-gerente
da Aerovins Brasil, e Juliano Valde-
tero da Silva, representante dessa or-
ganlzação junto ao Ministério da Aero-
náutica, a fim de oferecer no titular
da pasta transporte dos Estados Uni-
dos nos aviões da empresa, dc qual-
quer material necessário ao combate ã
pragu de gafanhotos. O ministro Neto
Campeio Junior agradeceu, declurando
que não dispensava n oferecimento, que
aliás representa valiosa contribuição à
campanha do Ministério da Agrlcul-
tura;

Em palestra que teve com os jorna-
listas credenciados em seu gabinete, o
prefeito prometeu mandar reexaminar
a já famosa reestruturação dos quadros
do funcionalismo municipal, a fim de
que não fossem cometidas injustiças
contra servidores em massa. Diante
disso, é de se acreditar que o prefeito
mande rever o decreto-lei n. 9.909,
pedindo ao presidente da República a
sua revogação, Já que esse diploma
legal contem uma serie de Injustiças
contra os servidores da Prefeitura,
com a que se refere aos professores,
com direito ft. aposentadoria nos cargos
em que haviam sido efetivados mercê
do decreto 7.849, de agosto de 1945.
Hé, ainda, nesse decreto, uma injus-
tiça clamorosa contra os extranume-
rarios, cuja efetivação a própria Cons-
tltulção — a Lei das leis — havia aa-
segurado.

Não será difícil ao prefeito mandar
examinar melhor essa questão que a
sua boa fé acobertara.

PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO
EXTERIOR

A Secretaria Geral de Finanças, au-
torlzada pelo prefeito, efetuou, no Ban-
co do Brasil, o depósito equivalente em
cruzeiros, no cambio oficial, da impor-
tancia de £ 15.165 destinada ao paga-
mento, no 2." semestre deste nno, de
comissões e amortizações do empréstimo
de £ 2.500.000 — 1912 — 4,5% em
observância do disposto no decreto-lei
n. 6.019, de 23 de novembro de 1943.

Secretaria do Prefeito
SERVIÇO DE EXPEDIENTE

DESPACHOS DO SECRETARIO DO
Cinlra Braga — Pro-

conformidade com o pa-

UM CRUZEIRO, O LITRO DE OVOS
DE GAFANHOTOS

CURITIBA, 31 (Asapress) — As pre-
feituras dos municípios atingidos pelos
gafanhotos estão pagando um cruzeiro
pelo litro dé ovos de acridlos. Quase
toda a população está se dedicando a
essa tarefa. Essa e outras providen-
cias estão sendo tomadas para evitar
n desova dos gafanhotos, ò que redun-
daria em novas e vlrulentas nuvens
desses insetos. De cada depósito feito
pelas fêmeas, com o formato de um
minúsculo cacho de banana, saem den-
tro de 9(1 dins, cerca de 150 novos ga-
fanhotos, com um apetite voraz.

SUICIDAM-SE LAVRADORES

CURITIBA, 11 (Asnpress) — lnfor-
mam da zuna de Tiall, flagelada pelos
gafanhotos, que estão se verificando ali
casos de suicídio entre lavradores, de

PREFEITO:
ceda-se na
recer.

DEPARTAMENTO DO PESSOAL
DESPACHOS DO DIRETOR: — José

da Costa e Carlos Alberto Magno dn
Silva — Arqulve-se; Aníbal Augusto
de Lemos, Oscar Manuel Bessa e Jullo
Mnrlo Asp Junior -- Indeferido; João
Maxlmlnlnno, Arlindo Ambroslo, José
Soares Moreira, Juvenil Rodrigues da
Silva, Margarida Correia Gonçalves da
Cunha, Iná Chaves Lemos, Osvaldo
Manuel Moreno, Vital Macedo Azara,
Leonardo de Sousa Dias, Minotle Alves
da Silva, Mllltilo Francisco Perroicelli,
Eunupio Antunes Caldeira, Orlando Ro-
berto de Oliveira, José Pinlo Veloso,
Carlos dos Santos Moreira, Antônio
José de Albuquerque, Elei Nunes Ma-
druga; Oscar Santana do Amaral, Ma-
nuel José da Silva, VItorino Frnnclsco
José, Filomeno Plácido Fortunato, Oto
da Silva Couto, Antenor Juvencio, Vir-
ginla Lopes da C.tmara, Iolanda da
Sllvn de Deus, Maria Amélia da Costa
Ribeiro, Genesio Viana Sobrinho e Filo-
mena Gomes Teixeira ~ Concedido o
salário de família.

Secretaria Geral de Saúde
e Assistência

SERVIÇO DE EXPEDIENTE

ATOS DO SECRETARIO GERAL: —
Foram transferidos: José Borges Gur-

extraordinariamente o material '" 'Eis 
parte dé úm"dbs relatórios envia- sesperados com a devastação Ue suas

dos ft. comissão e que se encontram, culturas.
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AMPARO À FAMÍLIA
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E CIDADÃOS BRASILEIROS
INSCREVEI-VOS NO MONTEPIO GERAL DE ECONOMIA

DOS SERVIDORES DO ESTADO
No MONTEPIO GERAL DE ECONOMIA DOS SERVIDORES DO ES-

TADO fundado em janeiro de 1835, po deis? instituir uma pensão vitalícia para
vossa esposa, filhos ou entes que vos são caros, prolongando após vossa mor-
te a proteção que lhes deveis. ;_;£_. „e

As tabelas do MONTEPIO são módicas e atuarialmente calculadas; as

pensões podem variar entre Cr$ 100,00 a CrS 1.000,00 por mês.
P 

O seu ativo social é de C* 42.9 
^6.70As suas reservas técnicas sao de US ££.Mb.£Vb.M.

As pensões pagas em 1945 foram de Cr$ 1.032.8.-9,70.
As bonificações concedidas às pensionistas cm 1946 foram de 

CrS 269 825 00.
O MONTEPIO, com 111 anos An existência, está em dia com todos os

seus compromissos. m^ ...
Podem se inscrever como SÓCIOS do MONTEPIO: os funcionários pu-

Micos federais (civis ou militares) e os estaduais e municipais; os membros
dos Poderes Executivo e Legislativo durante o período dos seus mandatos,

quer federais, estaduais ou municipais: os administradores e empregados de
estabelecimentos que o Governo da União custeie ou subvencione; os men,-
bros de associações científicas e artísticas que recebam auxilio do Governo
e das quais este se sirva como instituições consult,v^.

Podem se inscrever como ASSOCIADOS do MONTEPIO, com todas as
regalias dos sócios, exceto a de intervir na administração, todos os cidadãos
Hrflsilèifos

A pensão nfio pode sofrer arresto nem penhora; E» VITALÍCIA e não
cessa o seu pagamento, mesmo ocorren do alteração na condição social da

pensionista. _'""'¦> _. -x »„ « a
A Diretoria do Montepio exerce as suas funções gratuitamente e e

eleita para um período de 3 anos. IUDI)[,VI
A PREVIDÊNCIA ADIADA E' MAIS CENSURÁVEL DO QUE A IMPREVI-

A Secretaria do MONTEPIO (travessa Belas Artes, 15) vos prestará to-
das as informações necessárias, por carta ou pelo telefone — 43 176..
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A FESTA DE AMANHA NO G. R.
PANSANTE DA 1'AVUNA

Será levada a eleito amanhã, nos sa-
lOes do clube acima, uniu larde-noite-
dárisàrite. cm .homenagem ao recreativis-
ta Valdemar,' esforçado elemento do cita-
do grêmio.

As dansas serõo Impulsionadas por
uma óllma orquestra, daB 14 às 23 ho-
ras;',

CENTRO CÍVICO _EOPO-iD-N_I.Bi.
Eíetuar-sc-á, hoje, non amplos sa-

lõcs da veterana agremiação üa Leo-
poldina. o baile d» coroaçao da ".'rm-

cesa Ceceleuso", srta. hiie. Monteiro
de Jesus vencedora do concurso ins-
tltuldo pela diretoria do Centro Leo-
poldlncnse para elelçfto da princesa ao
clubs,.

Primavera Ferroviária
de 1946

A exemplo dos anos anteriores, a
diretoria do Social Olímpico Perro-
viário íará realizar, noj^ a soiu-
nldade da coroaçfio da Rainha d»
Primavera Ferroviária dc 1840.

Coníormn foi divulgado o pleito
decorreu renhido e a vitoria foi al-
ciinçada pnla senhorita Sibéria Fllntz
Coelho, auxll.ar da administração do
edifício D. Pedro II. Essa festividade
tem merecido especial carinho dos dl-
rlgontcs do grêmio dos servidores da
Central do Brasil e que está fadadn
a excepcional brilhantismo.

Os amplos c confortável.*! salões, lo-
callziidos no 8<> andar da sede du
nossa principal ferrovia, toram pre-
parados especialmente para receberem
a seleta assistência que devera com-
parecer ft elegante reunião. Alem de
outras autoridades, estará presente
toda a alta administração da Eftraan,
tendo ft frente o dr. Renato de Aze-
vedo Feio, dirigente da Central.

Apôs ft cerimonia da coroaç&o, que
será fts 22 horas, segulr-se-á. o baile
de gala, abrilhantado por magniílcn
orquestra. _

A direçfto do Social Olímpico Ferro-
viário, k cuja frente se encontra o
dr. Cuido Marcos Bergaminl, vem
envidando esforços para que a tra-
dlclonal festa ferroviária atinja o ma-
ximo de brilhantismo e alegria.

júo, para o Departamento de Higiene; '
Shirley de Carvalho, pára o Serviço de
Administração; Alexandre Ferreira de
Moura, para o Departamento de As-
slstencla Hospitalar; Cláudio Hortala
Hasffner, para o Departamento de Pue-
rlcultura.
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA

HOSPITALAR
ATOS DO DIRETOR*. — Foi deslg-

nado Murla de Lourdes Vale, pnra res-
ponder pela freqüência dos funcionários
federais com exercido neste Departa-
mento; Elza Dias de Pinho, para o
II. G. Jesus.

Secretaria Geral de FU
nanças

SUPERINTENDÊNCIA DO FINANCIA-
MENTO URBANÍSTICO

PROCURADORIA DE DESAPRO-
PRIACOES

Despachos do Auditor: — Rua Cunha
Barbosa, n. 28 — Raimundo Cruz San-
tos — Compareça o proprietário muni-
do dos títulos de propriedade referen-
tes aos Imóveis da rua Cunha Barbo-
sa, 28, e rua do Livramento, n. 113.

Av. Visconde de Albuquerque •— Com-
pnnhla de Terrenos Lebron Ltd. —
Compareça o Interessado para esclare-
clmentos.
Montepio dos Empregados

Municipais
DESPACHOS DO DIRETOR

PROCESSOS: 19632I48 — Paulo da
Costa Pegado; 19651!46-— José Ramos
— Deferido; 16747146 — Elvlra Mnzzn
do Amaral — Deferido; 18675|46 —
Custodio Fernandes de Assunçiio — De-
ferido. Assinei a apostila na carta de
flãnçà; 18927146 — Iolanda Von Hoo-
nholtz — Deferido. Assinei a apostila.
19502|46 — Joilo Batista — Restitun-se
a quantia de Cr.*5 90,00 sobrada Indevl-
dnmente-, 18924146 — Geraldo Inácio
Mac Dowell dos Passos Miranda — De-
ferido; 19008146 — Antônio Rodrigues
de Almeida; 1902fi|46 — Maria Lulza
Mesquita Linhares — Deferido. Assinei
n apostila na carta de fiança; 18996|46
•- Carmelo Stànzióla; 18998140 — Sll-
vlo Capanéma de Sousn: 19000|46 —
José Faòur e outros; 19050|46 — Lelb
Reznik; 19056146 — Rita da Fonseca
Snntos; 19101 |4fi -- Irene Medeiros da
Cunha; 19115|46 — Rnul de Lima Tn-
vares dn Slva; 19291146 — Adelino Ro-
drlgues — Deferido. Assinei a apostlln
na enrta dc flnnçá; 18764J4G — José
C.aralorl; 18800|46 — Hildebrando Fer-
relra Braga; 18842|46 — José Besso de
Oliveira Filho; 18994|46 — Lnrn Patrício
do Almeida; 18999|46 — Calil Faour;
19061|46 — Manuel Dins de Sousa Bran-
düo; 19075|46 — Sehastiao da Costa Mo.
rais; 19101J46 — Antônio Neves Perel-
ra — Deferido. Assinei a apostila: ....
18478|46 — Santiago Manuel Riello —-
Queira comparecer n esto gabinete para
esclarecimentos; 18874|46 — Irncema
Teles Dantas: 189806|46 — Frida Relch
Nogueira; 18986|46 — Abel Henrique
D'Almeida: 19060|46 —• Snmi Hermes;
19076146 — Arlindo Alves de Morais;
19077146 — Elias Zanir; 19098|46 —
Leontina Figner — Deferido. Assinei a
aoostlla; 20.1381-16 — Serviços Hollerith
S". R. — Pngue-se; 20139|46 — Serviços
Hollerith S. A. •— Pngue-se; 20142146
— José Alves Farlns — Pngue-se; ....
19599146 — Raimundo Mariano Pequeno;
19846146 — Noemia da Silva Suzano;

-19868146 ~ Jenura1 de Farlns Costa —
Deferido; 18692146 — Clodoaldo Pereira
da Silva Morais; 19034|46 — Oldemar
Nóbrega Brasil da Silva: 19035|46 —
Cícero Lins de Macedo; 19051|46 — Ma-
nuel Marques — Deferido. Assinei a
apostila.

PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS
SerA fel tohoje, das 9 hs 11 horas, o

empréstimos:
Emergência:
Matricula 02538 — Natlvldade: ma-

tricula 14483 — Natlvldade; matricula
18367 — Natlvldade; matricula 25075 —
Natlvldade; matricula 25603 — Natlvi-
dnde.

Serão pagas tambem as propostas Já
anunciadas neste més e nào recebidas.

Exigências:
Matricula 14711, pedido 94025; matrl-

cuia 24911. pedido 94142 — Apresentar
contra-cheque de setembro.

Matricula 34131, pedido 94191 —
Apresentar titulo de efetivação e con-
tra-cheque de setembro.

Matricula 2460, pedido 94026 — Apre-
sentar contra-cheques de Julho a setem-
bro de 1946.

Matricula 7288, pedido 93822 — Apre-
sente contra-cheque de Julho e agosto
dc 1946.

Matricula 24719, pedido 93397; matrl-
cuia 2a.47, pdeido 93985 — Apresentar
contra-cheque de agosto de 1946.

Matricula 42492, pedido 94317 —
Apresentar contra-cheque de agosto e
setembro.

Matricula 01767, pedido 94284; ma-
tricula 17208, pedido 94276 — Apresente
contra-cheque de setembro de 1946;

Matricula 04231 —' Procurra sua car-
telra funcional.

Centro dos Pequenos Servi-
dores Municipais

Conforme foi publicado, realizou-se
ontem a assembléia geral para resolver
o caso da.reclasslflcaçíío dos antigos ser-
ventes de 2.» classe dn Secretaria Geral
de Educação e Cultura.

Foi discutido o decreto n. 8660, de 28
de setembro do corrente ano, que extin-
gue 887 enrgos Intermediários do Quadro
Suplementar da Prefeitura.

Ficando considerado que o referido de-
creto fere o direito de promoção e con-
trnria dispositivos lecais. foi deliberado
que a diretoria do CPSM, dirigisse um
telegrama ao prefeito, solicitando a re-
vogaç&o do referido decreto.

O presidente do CPSM dirigiu o se-
guinle telegrama ao prefeito:"O Centro dos Pequenos Servidores
Municipais, defesa Interesses seus assn-
clndos, solicita v. excla. revogaçfio do
decreto n. 8660, de 28-9-1946, tendo
em vlst. ao mesmo, alem de ferir di-
reltos piomoçfio centenas de funciona-
rios, contrariar o disposto no parágrn-
fo 3.v do artigo 2.*" e artigo 9.-1 do
décrcto-lcl n. 1944, de 30 dc dezembro
de 1939 e parágrafo •!.« do artigo 1.»
do decreto-lei n. 7849, de 9-8-1946.

O CPSM, que sempre encontrou em
v. excla. um amigo da classe, confia
espirito de Justiça que tem norteado os
atos de v. excla. seja revogado decreto
acima referido. Respeltosnmente — (a)
Manuel Castelo Branco Vilaça — pre-
sidente".

Cnsn do Enfermeiro
Municipal

Será realizada no dia 4 de novembro
unia festa artística em beneficio da
Casa do Enfermeiro Municipal, no Tea-
tro João Caetano, sendo a primeira ses-
são fts 20 e a segunda fts 22 horas.

Os Ingressos acham-se a venda com
os chefes de Serviço nos respectivos
postos.

MECÂNICOS
Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul Ltda. ne-

cessita de mecânicos em geral. — Procurar Eng.
Machado — Hangar da Aeronáutica Civil —

Aeroporto Santos Dumont.
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1. Base e parte posterior de cromo.
2. Sortimento de três cores,
3. Uma só chave dá corda i hora c ao desoertaJor.

4. Tem corda para 40 horas.

US
TIME

Fabricado por The United States Time Corp., E.U. A.

Distribuidor: Costa, Port.lt *\ Cil, Rio de Janeira.

PERDEU-SE
O talão de açúcar n.* 9267,
de Alfredo Bonifácio. Pede-
se entregar na rua Amélia
177, casa 4, Estrada do Mor-

ro Cavado 89, Guaratiba.

GompankiaT Ap-Pecuaria
e Industrial de Campinas
Sfto ruiivldndos cs senhores

nclonlstus r se reunirem em
AsHcmbléin Geral Kxt.nordlnarln.
na seOõ social, à rim Frei Cnne-
ca n." 35, loju, íi» .iilnze horas
do din 31 dc outubro de 11)10. afim
de deliberarem sobre: —

a) reforma dos estatutos;
b) elelçfto de cargos vagos na

diretoria;
c) Interesses sociais.
Klo de .luncir», 9 de outubro de

191.1.
CIA. ..GRO-PEC-TAI-IA E IN-

DUMTKIAI, DE CAMPINAS
(Ass.) AKTHUR HORTENCIO

BASTOS
Presidente.

Veja Hoje o Carro de Amanhã!
O novo Nash — o grande carro
que fax 40 a 48 quilômetros com
4 litros de gasolina... 800 a 950
quilômetros com o tanque cheio I

Chegou "o 
que se esperava" em

automóveis. Disso não há x dúvida
alguma, quando V. S. vir o que
ojerece ê te novo Nash!

TRABALHADORES
Precisamos à avenida Suburbana, 757 — Triagem.

COMPANHIA IMOBILIÁRIA KOSMOS
Resultado do 559.° sorteio, realizado em 5 de

outubro de 1946.

Número sorteado 386
no-

.9.10.
O próximo sorteio terá lugar no próximo dia 4 de
vembro de 1940, de acordo com o decreto-lei n." 7

de .') de setembro de 1945.
O Ki.vcal do (ioverno

DR. ABRI-ARDO DB FIGUEIREDO RAMOS
inni-Miirrrm iimsii  UMHUmS

Um carro tão grande e espaçoso
que o assento dianteiro lem o ta-
manho dè um diva e o de trás pode
ser transformado em macia cama
dupla à noite.

Um Nash com Sistema de Ar
C< adicionado que lhe permite rece-
ber ar fresco sem poeira e sem fazer

corrente, lendo aquecimento de con-
Irôle automático quando dele precisar.,

Um novo.carro macio como a seda,
de funcionamento silencioso... com
molejo espiral em cada uma de
Iodas as quatro rodas. V

E aqui temos, pela primeira vez,
um carro realmente livre do incoh-
venierite de peso morto inútil.
Fabricado de uma nova forma revo-
lucionária — o chassis e a carrosseria
constituem uma única peça de aço
soldada... silenciosa... e mais forte.

Veja estes belíssimos carros que
têm toda a resistência tradicional
de um Nash. Duas grandes séries:
Nash "600" e Nash Embaixador.
Em exposição agora.
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DISTRIBUIDORES,

Varam motores s/a
Matrizt Rua Barão de Itapetininga, 273 * 8.* andar * c3o Paula

filial: Praia do Fie mango, 244 * Rio do Janeiro VI.
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Primeira Secção — Oitava Pagine, DIÁRIO DE NOTICIAS
Sábado, 12 de Outubro de \m
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Em missão de intercam-
bio cultural

CHEGARA AO RIO, NA PRÓXIMA
SEMANA. O PROF. FREDERICO

P.. LACHMANN
Iniciando o Intercâmbio cultural en-

tre a Universidade Hebraica e os cen-
tros científicos a culturais ria América
Latina, chegará na próxima segunda-
ícira, a esta capital, o dr. Frederico
It. Luelimann, professor de Historia da
Civilização e Arqueologia Bíblica da
Universidade de Jerusalém.

O professor Frederico R. Lachmann,
como já fez em outros centros de es-
tuoos do nosso continente, realizará
uma serie de conferências públicas nes-
tu capital sobre assuntos de sua cs-
pecialidade, rêãílzánclo-se a primeira
conferência na quinta-feira, .17, às
lf.3U horas, no auditório da Faculdade
Nacional de Filosofia, com a presença
de altas autoridades civis e militares
e lio nuiiv.io oficial cientifico da capital
d-i República.

Ciertrudes dc Sousn Silva resi-
dento ft lt. Sfto Braz 43, q 1,
declara que perdeu o talftu
racionamento de açúcar n."
44(1.47 de sua propriedade.

dc

0 1.° aniversário da
UNIFORMA LTDA.

Será transformada em
Sociedade Anônima

Conforme noticiamos aiite-on-
tem, a Uniforma Ltda. (Droga-
ria. tias Farmácias) com sede na
Praça Tiradentes comemorou o
seu primeiro aniversário de fun-
dação. Em homenagem ao acon-
tecimento os 80ci'^JfcBiponentes
da firma fizeram ^a^S9r nn res-
tauranle Gruta dn Norte, um jan-
J|»r quo teve a. presença dos dl-
Sdlores, funcionários e numerosos
imlgos, falando vários oradores.
Em reunifio dos elitistas, ficou
também resolvida a transforma-
ção de Unlfarhia, qun passará de
sociedade pnr cotas para Unlfnr-
ma S. A. —a Drogaria das Par-
macias. * ? *

Novos mercados
regionais

A secretaria da Agricultura, Indus-
tria e Comercio da Prefeitura está
cmpçAihada em cooperar no abasteci-
menfo de gêneros de primeira neces-
sidade.

Os mercados regionais, também cha-
mados "'mercadlnhos". abastecidos ul-
retamente pelos lavradores e produ-
tores, não instrumentos eficazes para
a distribuição de gêneroí, a preços
módicos.

Na realização desse plano a Prefei-
tura está empenhada em criar um
"mercadinho" para cada grupo de
50 ml] habitantes da cidade. Os no-
vos mercados seráo construídos com
os melhoramentos aconselhados pela
experiência adquirida.

Dentro desse programa, a Prefeitura
vai remodelar os mercados de Ben-
fica e Camplnho. e Instalará' novas
feiras livres no largo do Pechincha,
em JaearépaguA; no largo do Bollca-
rio. em Águas Férreas; na rua Cia-
risse índio do Brasil, em Botafogo,
e em vários outros bairros.

LOCAÇÕES DOS MERCADOS RECUO-
NAIS

O pagamento das locações dos mer-
cados regionais será feito até o aé-
cimo dia utll de cada mes, como dos
mercados municipais, de conformidade
com o que determina o artigo 19° do
decreto n. 5.012. de 13--7—34.

O locatário que nfto cumprir tal
rietermtn»çío lej-al terá cancelada a
locaçiio e considerado vago. o lugar
que ocupava.

Associações cultu-
rais e científicas

Os membros da CENE
A POSSE SERA' NA PRÓXIMA
SEGUNDA-FEIRA, NO MINIS-

TERIO DA JUSTIÇA
O ministro da Justiça assinou porta-

rins, nomeando para compor a Comls-
sãc dc Estudos e Negócios Estaduais
o* srs.: Adroaldo Tourinho Junqueira
Aires, Francisco de Castro Ramos, Oto
Prazeres, .tose Leal Mascarenha», Ma-
nuel Paulo Teles de Matos Filho, An-
tonio Gonçalves de Oliveira. Carlos Me-
deiros Silva, < Raimundo Ferreira de
Macedo. Jaime Leonel, Allplo Machado.
Cnrlos da Costa I.iberaly e coronel
Bmlllo Rodrigues Ribas. Na próxima•egunda-feirn; 14, As 15 horas, será
realizada a solenidade ria posse, no ga-
binete rtò sr. Benedito Costa Neto.

Companhia Fornecedora de Materiaes
Copia do Resumo do Balanço Geral procedido

em 29 de junho de 1946
ATIVO

IMOBILIZADO
Olaria de Sarapuliy Gil.081*1,D0
Pedreira de SanfAna 881.310,40
Propriedades 2:393.036,20
Terrenos c Ren reitorias ,.. 2,150,00
Areai de Mauá 485i243/76
Maqninisinos e Pertences 292.620,90
Material Rodanle 4Wi.trih.riO
Embarcações Mfi.'JT7,õO
Moveis e Utensílios 209.971).HO
Cerâmica Vista Alegre Ltda 250.(100,00
Pedreira rio Morro Cabeludo .1.200,00
Olaria rie Cordovil 9.190.00
Oficina de Segolro 18.995,00
Desvio rio Depósito da rua Pedro

Alves 6.945,00
Bens Semoventes l.OOO.no

DISPONÍVEL
Caixa í .200,00

Contas Correntes
Diversos Bancos 1.822.730,00

REALIZA VEL A CURTO PRAZO
Fazendas Gerais 4.50fi. 102,10
Apólices d» Divida Pública 7.404,50
Apólices Municipais 438.724.00
Obrigações dc Guerra 470.000,00
Ações da Cia. Siderúrgica do Rrasll l.OOO.no
Obrigações a Recolior 81.124,90

Contas Correntes
CcrAmica Vista Alegre Ltda. c/Sup. 1.125.698.81»
Devedores Diversos 7.570.2.18,30

KEALIZAVKL A LONGO PRAZO
Hipoteca da rua Pereira Landin ..

CONTAS DE REGULARIZAÇÃO
Depósito de Luz e Forca 857,00
Depósitos c Cauções 347.9-17,80
Contrato rie Arrendamento dn Pe-

rirelra rio Morro Cabeludo -
Sele Lagoas 21.000,00

Selos para Vendas e Consignações 18.698,80
Diversas Contas 33.977,90

«UNTAS DE COMPENSAÇÃO
Ações Çauclonadas 110.000,00

Cou (ns Correntes
Créditos Incertos 819.532,20

Obrigações de Guerra,
Créditos Incertos 793,50

5.525.488,40

1.823.930,00

14.200.272,60

25.100,00

402.481)50

960.325,70

22.937.598,20

PASSIVO

STANDARD PHONIC DRH.L
CLUB — Na reuniSo de hoje,
os componentes do "Power group"
representarão o sketch intitulado
"Matrimonial tragedles", de auto-
ria da sra. Maria G. Mandelert,
feito especialmente para as come-
moraçfies de aniversário desse clu-
be de conversaçüo em inglês. Re-
presentarfio essa peça teatral os
associados Raul e Ligla Klgar. Ma-
lude Machado, Arl de Almeida.
Pierre Mandelert, Marita Fonseca,
Lourdes Silva e Alfred H. Pai-
mer.

SOCIEDADE BRASILEIRA D E
GEOGRAFIA — A 10 do corrente
realizou-se na sede da Sociedade
Brasileira de Geografia a 2.a Con-
ferencla, intitularia "Outras con-
slderações sobre o problema lml-
gratorio do Brasil". Poi orador o
sorio Efetivo comandante Luiz Al-
ves de Oliveira 'Belo e n sess&o fnl
presidida pelo vlce-presi # n»e ai-
mirante Dodsworth Martins, com
a presf'/a do Almirante RtulTa-
vares, ex-rresidenle da Sociedade
e de Selecto auditório O orador
abordou o assunto com profunde-
za de conhecimentos, propriedade
de conceitos e variedade de argu-
mentos e Justificando, com razões
geográficas, econômicas e sociais a
sltuaçfio dos doze núcleos agrlco-
Ias que havia proposto na confe
rencla que realizará a lí do cor-
rente. Em seguida o almirante
Dodsworth Martins, cm rápidas ex-
pressões enalteceu o plano sugeri-
rio pelo comandante Oliveira Be-
lo e louvou o i«pu trabalho, que
mereceu francos aplausos de to-
dos os ouvintes.

SOCIEWADK BRASILEIRA DE
PEDIATRIA — Nn dia 14, ás 20,30
horas, terá lugar, no auditório do
Ministério da Ertucaçíio, a sessáo
especial comemorativo da Semana
da Criança .

INSTITUTO DE ESTUDOS TOR-
TUGIIESES — Na próxima segun-
ria-íclía o professor Jaques Ril-
mundo dará a terceira e ultima nu-
ia dn serie que vem ali etetuan-
rio sohre Machado de Assis. O le-
ma c o seguinte! "A métrica e a
poesia em Mnrhrrlo rie Assis".

P. E. N. CLUBE — O depu-
tario belga sr. Louis Plerard, pre-
sidente rio P. E. N. Clube de Bru-
xelas, que se acha na Argentina
em comissão de seu governo, no
regresso a seu pais passará alguns
dias nesta capital, fazendo no dia
23 do corrente uma conferência
literária no auditório da sede do
P. E. N. Clube do Brasil.

EDUCAÇÃO E CULTURA

MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO

ESCOLA NACIONAL DE ENGENHARIA
EXAMES

Matérias de Construção — Depois dc
amanha, às 14 horas, segunda chamada
para a primeira prova parcial para os
alunos que requereram.

Higiene — Exame oral no (lia 15. lis
14 horas, para os nlunos: Turma efetl-
va — Antero ri'A!melda Matos. Arnal-
do de Freitas Guimarães. César Marti-
nez Serrànoy Rülz, Enrico Levi, Erie
Sobral de Oliveira, Joaquim ri'Almeirin,.
Moisés Geiger, Marconi Nudelman, Nei

Faculdade de Ciências
Econômicas do Rio de

Janeiro

Bolsas de estudo na
Inglaterra

O Conselho BriUntco, conhecida lnsti-
tuiçfto destinada a estimular o Inler-
cambio cultural enlre a Gn\ Bretanha
e os outros países, oferecerá, pnra o
ano letivo a Iniciar-se em outubro de
1947 e terminar em julho de 1948, oito
bolsas de estudo u brasileiros que de-
sejem aperfeiçoar seus conhecimentos
em universidades nu em outras lnsti-
tuiçííes britânicas para cursos cspecla-
llzarios.

As bolsas de estudo estão abertas a
candidatos de ambos os sexos, de pre-
ferencla entre 25 e 32 anos de idade,
destinando-se sobretudo aos diplomados
em universidades e técnicos qualificados;

As Inscrlçóes sâo feitas na sede do
Conselho Brltftiilco, rua Pedro Lessa,
n 35, 6.v andar, caixa postal 2.237.

Comunicam-nos: '
"A ConsrcgüçSo » o Diretório Acade- ,

mico da Facujdade de Ciências Eco- ¦
nòinlcas do Rio de Janeiro fszem reali- j
sai', hojí. 13 de outubro, «.« solenidade^ '

da eomemoraçSo do 16,° aniversário da I
fundaçáo da Casa. as quais constam de: I

a) — Mlwa votlva, mandada rezar àl
10,30 hnras na igreja de 8fto José;

h) —Sessão folene, que terá Inicio
à« 18 horas, na sede da faculdade, a
ru» da Constituição, n.o 71, 2.» andar,

c) — Lunche.
Para tomar parte nessas solenidade."

foram convidados todos os D. A. dns
Escolns Superiores, com sede nesta ca-
pitai, o Sindicato dos Economistas do
Rio de Janeiro, o presidente da ünlõo
Metropolitana do* Estudantes, o orna"
lider deste Diretório - o DIÁRIO DE
NOTICIAS, ex-profcwores e ex-alunos
da Faculdade.

O programa da nessáo solene será o
«esinnte:

l.a parte: — Aheiitura da Sesslo, peln
prísltiente do D. A., acadêmico TallMO
Fascoli;

l.i parte: — Histórico du Píiciildad»
pelo professor dr. Umberto Montano,

3.a parte: — OraçSo pronunclad.»
pelo presidente da O. M. E., acadí-
mico Tlberio Nunes:

l.a parte: -- Palavra livre;
fi.a parte: -- Homenagem no douto:

Américo José Jamb?iro. diretor d» Fa-
cuidaria que aniversana. pelo 1° »*•

Peixoto de Oilveira, Osvaldo Ferreira
Marques. Turma suplementar — Paulo
da Costa, Samuel Schulz, Vitorio Glorglo
J. Capellaro, Arlindo Soriano P. Filho,
Amauri M. de Araujo, Álvaro de'Oil-
veira, Alberto Meireles de Siqueira'
Consianllno Lacerda. Francisco César L.
da Fonseca e Henrique Bráurjé Ribeiro.

Hidráulica — Dia 15, às 14 horas —
Exame oral para Edison Martins dc
Lara; oral rie vaso para Heitor Lisboa
rie A. Costa. Austririinio B. Araujo. Ce.
lio Pinto de Padua e segunda chamada
pura os que requereram legalmente.

Estabilidade -- Dia Ifi, às 14 horas,'.'.• chamada ria primeira prova parcial
para os alunos que requereram.

Querem receber a dife-
d

crelario do D. A., acadêmico Sebasti.To
Niger fie Paiva;

B.a oarte: — Encerramento da nssia
solene pelo dr. Américo José Jambeiro.
quando se tar* ouvir o Hino Nacional,
cantado.

A aassâo solene contar* com a pre-
sonça de uni conjunto de músicos eu-
cèriclônaia,

O presidente do D. A. coevosa todos
o» membro.» do Conselho Fiscal e d»
Diretoria para que estejam na sede da
Faculdade, às 13 horas em ponto, lm-
prcteilielmente, bem assim, convida to-

doa os alunos a comparecerem às so.
lealdade»" í

rença de vencimentos
AFEI.O DAS PROFESSORAS PRIMA

RIAS AO PREFEITO
"Pelo decieto-lel n.o 8.131, de 23 d»

outubro d» 1945, foi reajustado o ma-
gfxteno primário municipal. Por elei-

j to rio mesmo.', as prof as. Iniciariam «ua
I carreira percebendo o vencimento men-

sal de Cr» 1 300.00 e de 5 em ft anos,
fariam jus a um aumento de 2<)0 o so-
bre o vencimento inicial, o decreto d»-

1 veria entrar em vigor na data de sua
púlihcâçAp; Em 10 de Janeiro do anc
correnle o decreto-lei n." 8 «D conce-
iíeu um aumento nos servidores da Pre-
feitura estando nele Incluídas as pro-
fissuras primarias. Entretanto so em
abril elo corrente ano a Prefcilura pa-
gcu as professoras eeú novo vencimento
Incluindo no cheque a diferença eli
venuimentòs ue Janeiro a março.

A diferença de vencimentos de 33 de
outubro a :il de dezembro de 1045 a
Prefeitura nf>ó llie s pagou. Foi exigido
as professoras que requeressem a referida
diferença de vencimentos, o que Iodas
fizeram em impressos fornecidos pela
Prefeitura. Nunca e.i3es requerimentos
loinm daspatiiados e a Prelottüri' nio
p&ctou o que ficara devendo. A srereta-
ria de Administração informa que os
requerimentos íicaram "congelados".

As professoras, certas de que o pre-
feito _ ignora tal fato, pedem que lhes
seJH 'p,ige a diferença de vencimentos
a que tem direito e agradecem, de au-
temíio, as providencias que forem dadas
nesse sentido".

Oportunidade ds
moralizar

O Tesoura hão morreu, como si/Sj
peiín iiiii leitor que o declara ern
carta. Não morreu nem abandonou
os cantos de corredores dos i.uais
costuma espiar a vida rolando — a
vida dos outros. Ainda outro dia
contava ele, ao dr, Miguel Lína,
uma historia que a julgar pela cir-
cunspeccão do interlocutor, e. pela
fama do Tesoura, devia ser um
tange, triste. Duas liiiice.s palavras
que conseguimos perceber indica-
vam que se tratava das niilonãas
do finado Conselho Regional do
Trabalho, jà higienizqda cum us no-
nxeacües recenléinéntc feitas, l'n>-
melemos cantar esse fado pqrte.iha
ao pé dn ouvido do leitor, logo que
saibamos a letra.

Mas aprqvêitãríiàs o prefacio para
aludir às vagos que se abriram 'ms
Juntas, c-jwt ft noiheação de três de
seus presidentes pura o referido tri-
bunal. Deve o governo agora preen-
ohê-Uts; regularizando a nitiiaçào de
interinida.de em que as tleixou o
aproveitamento em instância supe-
nor d*is scux iitizes-presUlénles.

0 traio das questões Irabulinslas
pelo seu aspecto prático, exige sabi-
damente um aprendizado que sô se.
consegue nó próprio foro especial.
Muitos dos advogados que nele mi-
fitam estão cerlumenle em condiçilo
de desempenhar as luncões de pre-
sidente de Junta, ainda porque ai-
giths dentre eles não se ringem à
prtll.icn da profissão mas lambem
se entregam a estudos doutrinários
ás vezes de destacado merecimento.

Há, porem, os substitutos, já fa-'níiliàritttâoH nom a prática dopro-
cesso e a. distribuição da justiça.
Alguns deles, de.nlre os mais anti-
gos, conquistaram mesmo honroso
conceito pelas uno lida d es, nein sem-
pre correntes na antiyu JüfiÜÇd do
Trabalho, dc inteligência o caráter.
Esse o caso dos drs. Mario Ilelio
Caldas, Gernrdo Mugi.lla. Machado
e Rubens de Andrade Filho, cujos
nomes deveiii niitiiralinrnlr: ser co-
gitüdôs quando w cinda dp dar
provimento n vagas rm cargos »».i
quais jà foram suficientemente, pro-
Dados.

Desla nu de outra fornm, inle-
rettsa, fiue o governo aproveite òpaty
timidades como a aluai, que não se.
renovam eom freqüência, pam res-
tiluir á Juslirja parilitrig o índice
de moralidade rie que devia sempre
ter desfrutado.

SINIMBU'

Conferências
\QUES RAIMUNDO — No

<üa'l4.'i>.s IV horas, no Instituto, oe

Bsíüdos riortusueses, soore a nwtn-
ca e a poesia em Machado de As-
sii.

SR GEOXISIO CURVELO DE MfcN-
DONÇA - Amanhã, 

'ás 10 horas, no
Tcmòio da Humanidade irua Beuja-
min Constant. 74, Gloriai, sobre o re-

gima doméstica.

Faculdade Fluminense
d 2 Medicina

União Metropoii^
dos Estudantis

COMISSÃO DOS üoW
R?uno-se hoje, im 11 horas

suo Contra! dos SDÇJ. a tv

MES DT

Cl..

¦ ¦ni-.f.j, DO (JUIvSU
MEDICINA

Olíl-, il"U*ICA - Ul» 10 11S a ,,r'*
ra-. d.- niaiihâ; nu Maierrncían;. ne
irün Behjaiulm Constam., n.o Jou ••

Niterói -- ibondes ¦•• tvev.es - s-*°
Gorisaiò - Porto VolIio-SHp Oonçiloi

-. Siiâo chamados pari o exam»
Clinica 

'Obstítrica os valuiandos
Curso ds Medicina.

p-ÒKKÍCUVJrÜRA - Uia 14 Ü 9 ho-
ras ra me.nhft: na Faculdade I Ni-
teróij Serão chamados para o exa-
me dn Pueilcultura os
curso de medicina. ,

ASSISTÊNCIA UIÇÇNô.MICA
Sob a tiscaljzaçSp rio Serviw \,u

funciona o Dépürlnmonlo 1»A|iii
ç,*,o da UME. oue óstíl tornecõn^
modia, 1.6(10 refeiçfiès diárias ,„
de CrS 2.00, caria umn. ' l'

VACINA CONTRA O TlFfj
O Dcp:irlnniçn'o Mídlcn da V.\f

íi disposição rio privo, em «>|Vi .'
bs diáüi a partir d!-.», is f10r 

'

vacIneçEp ronlrn ú tiro,
iras,

rtr.
ar,

vallclanrlos do

Esportes estudantis
ESCOLA DE AGRICULTUKA X FA-

CULDADE DB DIREITO

Ri3alíza-se hoje, as 20 horas na qua-
dra do Clube de Regatas Icaral uma
recepção aos estudantes aa Escola &u-
perlor rie Agricultura de Lavras. Se-
gulr-se-á uma noitada desportiva
terestadiinl unlvjrsiiaria entre
pts da Escola o
reito rte Niterói
rã de Jogos de
tubo',.

Cursos Especializar]
RUSKI», IMIÍI.ftS. 1'RAMtS, '

orisin?!. nrnfes*prf!- ,rr(m. in
par* nn»n<. c »v<i« \hMk ,|iu,na(
turcas r TOR POSRRSI'(IMi|*.\(:|'
lefone 22-2M3. Av Chur, liii|, í('
- mia 1.1(14 . Esplnimib ,)„ r;ai|(i,
mos livros, revistas, jnrnalj

liRATIs',

*tm

Knvlamos ratilnt^ (li;.,

C"ÒS'.>'ERS AC/AO 1NC1I.ESA

WESTMINSTER
ENGLISH-COURSE

Av. Erasmo Braga ¦"?, 9,. an,,— Trof. Adler. "
Há alfciitmis vacas nlnda.
Intoruiiiçfies: Tel.: 2M3jj

in-
equl-

ria Faculdade cte Di-
O programa consta-

voleibol e basque-

ônibus para transporte
de professoras

O secretario gerai de Eiiuçàijfio obteve
do prefeito autoriznçSo para adquirir 10
caminhonetes ou Ônibus para o transpor-
te das professoras municipais que ser-
vem na zona rural.

Esses veículos virão resolver um dos
mais prementes problemas do ensino no
Distrito Federal, principalmente nn zona
rural, onde as nulas, muitas vezes, são
prejudicadas pela falta de transporte
para as professoras.

Escola Técnica de As*
sistencia Social "Cecy

Dodsworth"
INSCRIÇÕES ABERTAS PARA OS
CURSOS DE AS3ISTENCIA SOCIAL

Acham-se abertas, na Escola Técnica
de Assistência Social (Avenida Pre-
dente Roosevelt 1161 as inscrlçóes pa-
ra o próximo ano letivo.

A Escola Técnica de Assistência So-
ciai mantém cursos de assistentes so-
ciais, educadores familiares, visita-
duras sociais, puerlcultores e nutrici-
011 Istas 1.

Os candidatos a esses cursos devem
satisfazer as seguintes exlKcncias: Linil-
te Idade entre 18 a 35 anos. apresen-
tação de documento de nível secun-
darlo, Carteira de identidade.

Para o curso assistência sooial3
o doiumento de nivel secundário ê 1,
certificado do curso glnaslal ou cio
curso normal. 1

Informações mais detalhadas po-
derío ser obtidas, na sede da Escola,
diariamente, de 12 As 18 horas.

Convocação das profes-
soras primarias forma-

das de 1941 até 1946
A fim rin tratarem de seus Interesses

no qun diz respeito á conlagem rie
tempo de serviço cm zona rural para
efeito do quinqutnló, são convocada?
todas as professoras diplomadas de 13*6.
para se reunirem, ãs 15.30 horas do dia
17 do corrente, qulnti-felra, ã rua Vis-
conde de Inhaúma 113 — sobrado.

Serviço de Educação
Cívica

ê Programa de Educnçâo Cívica a ser
irradiado hoje ãs 10.45 e as 13 lioras,
por Intermédio da P. R. D.-5, Radio
Roquel» Pinto:

1 — A 12 rte outubro de 14D2, ern des-
coberta a América. If — "O heroísmo
da América", poesia de Murilo Arnujo.
III — O espirito de hospltnlidad» dos
novos da América.

Cientisla argentino de
passagem pelo Rio

Passará pelo Rio a bordo do "Cam-

P.iiui", qui- deve entrar em nosso porto
no dia 14. o professor Marciano R.
Cxstos, rntetlrático de Clínica Médica
ria Faculdade rie Medicina de Buenos
Aires, c diretor rto Instituto de Invés-
tíiaçôes Fi.sicns Aplicadas ã Patologia
Humana.

O prof. Oa:tex i membro da Acn-
rlomla Nacional rte Medicina do pais vi-
zinho e uma rias figuras mais eminen-
tes rio mundo cientifico siilnmorlcano.

Vai ele à Europa atendendo a convl-
los i'is Faculdades de Londres, Paris •
Basiléia.

Ero sua passagem pelo Rio, o profes-
sor Castcx rerá homenageado pelos seus
colegas e amigos brníiilelroa,

.'ADVOCACIA CRIMINAL

Dr Celso Nascimento
Av. Almirante Barroso 97 . »••

Gloria eterna a um
grande cientista

Em mm em França, nm ir».

im '

dc mestre Ha medicina 1»tt-inü
«eus estudes nar:> rtrsmhrlr ti,sal quimicn-farniacèiillcn. ipis p,.desce eliminar o sofrimento i, «I.
Ibõe» rie rrlalurns espalhadas ptitodo o mundo. Cem nnos mal» |lr.
dc, em I8IIS o l)R. MOBEV conrlul!
estas experiências em sen labnrala
rio. cansando grmulc contenta'
mentn no miimln mrdlrn
notável drsioherta. 0 novn ul i
nlia preencher uniu lacuna no In 1
tamento do apnrcllin gnstrn-intti
tinnl, cujos resultados obcirvadot !
foram os melhores possíveis, f
hoje, todos os que snfrem ilo ti í
tómaçn t Intestinos, a^railírfm i
este (rrnnrte mestre a mu mi|a;rn
sa descoberta, conhecida miiniiiii
mente como PArAlMA no IIR. Mu
BEY. indicaria min rrsiitlarins sm
preíindflnte* nns i-asos ite i'ispc-
slas, gastrites, illireslõra di:|(fi\.
tvrin. dores no nstoma^oi r.njíjo, tn
mitos, desaranjos Inleslliiais, m
fim em todos os males de eslnnn
eo e intestinos.

Atendemos pedidos pclá reembul
so. Caixa Tostai 130(1 - KM

M0DIR.NO' TRATAMINTO DA"
ASMA. ÜBONQUITl TOSSI I
caVarro: PILO PROClSSO MO
DIFICADOIí DO TIRRINO t IQUI-
LIBRANTt DO SISTEMA NIRVOSJ
VICITATIVO Ól| VACO-5IMPA-,

TICO. PÍLO . •

PROGRAMAS PARA HOJE:
TEATROS ble Lisboa".

-JOSO CAETANO - -13-R477. - PRIMOU - 43-6S81. "Sú Resta
"A Baronesa e o Capatur.", As I uma Lagrima".
16, 20 e 22 hnras. "Flor

NAO EXICUVEI,
Capital 
Kunilo d/l Reserva 
Fundo de Reserva Especial 
Fundo de Depreciação 

BXIGIVF.I, A CURTO PRAZO
Contas Correntes 
Contas a Pagar 
Dividendos;

Saldo de Sem. nnt. 7.f) 10,00
O .leste semestre . 2fH.0OO.00

Perrentafirns no Diretnr Presidente
Percentagens aos Diretores Secreta-

rin. Gerente e Comercial ....
Percentagens aos Sub-DIretorea ..

CONTAS DE REGULARIZAÇÃO
Gratificações '.ucrns nfio Distribuídos:

Saldo do Sem. Ant. 5.0ÍM.329.20
O deste semestre .. 902.273,50

S.100.000,00
2.0!Í1.(*4;M0
2,236;212,50
2.619.481,70 12,007i343,60

1.951.651,10
116.761,60

211.940,00

377.13F.SI

226.283,30
301.711,20

Diversas cnnlns 
ONTAS DE COMPENSAÇÃO

Cauc.no da Diretoria 
Créditos Incertos 

787.017.00

.1.996.603,00

820,10

110.000.00
850.325,70

Ô.195.4S3,E0

6.7S4.440.10

960.325,70

22.937.598,20

Copia da Demonstração da Conta de Lucros e
Perdas do mesmo período

DÉBITO
Fazendas Gerais 
Contas Correntes 
Retiradas p PercnntnRens ria Ce-

ratniea Vista Alegre Ltda. ...
Cerftmica Vista Alegre Ltda.

c/Lucros 
Aluguéis 
Prêmios e Descontos 
Créditos Incertos 
Materinl Rodante 
Contas CnrrenIPS 
Créditos Incertos 
Coiilraln ile Arrendamento da Pe.

rirelra rio Morro Cabeludo —
Sele I.ngnns 

Selns paia Vendas e Conulgnacles
l.eglftn Brasilelrii de As«l»tencla .
DespenHs Cernll 
i'usle|n de Aulnmovoli 
Intpohlnii ,,,,,
Esliimpllhiis . . ..,
ComlMiAi>K
aiiniiii provlwrio ..,,,
Pr»"i lilanriu Snclul 
.Siiliuina ,,,,,.,,,,,,..,.,,
fláglirM i . ,,,,,,,,, in nm
H«l'V|i:o Niiflonul ile A|ireiidi/iigein
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1^ 000,00
.67,348,50

230.104,60-

3.000.00
201.714.311

2,147,(1(1
423.065 20
508,079. |U
126,892,20

11.530.70
359.636.40
311.'JHII,UI1

55.886,30
IrtO.427,20
26.250,80

H,fl3li00
|Ofi,4.'ll,4U'^.II28,IH

¦ '.'wii-i

U77.i;i8.8u
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CRlíDITO
3.078.576,50
2.190.575,80

3.643,90

6.954.20
8.622,40

70.065,10
83.042,00
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RKCREIO - 22-81H4. "Nem te
Ligo", As 16, 20 e 22 horas.-SERRADOR - 43-6442. "Clu-
me", às 16, 20 e 22 horas.GLORIA - 22-9146. "Chang",
às 16, 20 c 22 horas.

GINÁSTICO - 42-4390. "Dese-
jo". As 16 e 20.45 horas.

CARLOS GOMES - 22-758.1."A Volta ao Munrio", às 16. 20
e 22 horas.

REPUBLICA - 22-0271, Cine-
ma e Variedades.

FENIX - 22-5403. "Luz rie
Gás", às 16 e 21 horas.
-RIVAL - 22-2721. "A Marml-
teira", às 16, 20 e 22 horas.REGINA - "22-6096. "Frenesi",
fts 16 e 21 horas.
-MUNICIPAL - 22-2885.
O. S. B., às 16 horas.

CINE M A SCAPITÓLIO - 22-6788. Sessões
Passatempos — Cruzeiro Ro-
mftntlco (Muaioali — Quandonào se Pode Dormir (Desenho)Cidade de Paradoxos (Via-
gem Coloridnl — Formigas e
Formigues (Desenho Colorido)Noticias Internacionais — A
partir rie 10 horas da manha.

METRO - 22-6490. 'Ouro no
Barro".
-ODEON - 22-1508. "Gilda".
¦IMPÉRIO - 22-9348. "O
Ebrlo".

PALÁCIO - 22-0638. "Um
Passeio ao Sol".

PATIIE' - 22-8795. "Maria
Marllne".

PLAZA - 22-1097. "Sô Resta
uma Lágrima".
-REX - 22-6327. "Dilllnger".

VITORIA - 42-9020. "Uma
Vida Roubaria".
-CINE S. CARLOS - 42-9525."Até que a Morte nos Separe".

CENTRO
CENTENÁRIO - 43-8543. "Ro-

seiral da Vldn".
CINEAC-TR1A.NON - 42-6024.

De Vigia, com Pluto e o Bul-
dog — O Grande Desastre de
Aviação em Terra Nova —
Mensageiros Alados — Aventu-
ra de El Brendcl — Nas Gar-
ras da Morte — As trmfts Dlo-
ne — Desenhos — Comédias e
Variedades.

COLONIAL - 42-8512. "Amar-
Sn Ironia" e "Luz que se Apa-
ga".
-D. PEDRO - 43-6131. "Romeu
e .lulletn" e "O Caso do Dia-
mante Azul".

ELDORADO - 43-3145. "Per-
fume do Oriente".
-FLORIANO - 43-9074. "Por
Causa DpIo".
-GUARANI - 22-9433. "Costa
do Castelo" e "Trfs t- De-
mais".

IDEAL - 42-1218. "Chiimnni a
Islo Amor" e "Mistério do Oil-
onle". o

IIIIK • 42-0768. "Caldo* do
Céu" e "Galo Chln*»".

LAPA - 22-2543. "A
Luz" • "Hall".

MKM DE SA' - 42-2232
Gigante",

MBTHrtPOI.K • 22-8280
linn, ltii|in/|ii",

I' A II I S I K N H R ¦ 22-lll'J.I.
' 

Aili.lii' l»KII I.lllllll"PIlPri.AII - 43'IHM "Quota
um* TrílOÍO" *> "Tmmuniu Sn

Avilto no* in,
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Aventuras de Chico Vir anuindo Por I.vmnn í oung

REPUBLICA - 22-0271
do Lodo".
-RIO BRANCO - 43-1639. 'Ser-
pente do Ódio" e "Dois Romeus
sem .Tullctn".

SAO JOSE' - 42-0592. "A
Valsa Nasceu em Viena".

BAIRROS
ALFA - 29-8215. "A Porta de

Ouro" e "Pecado Tropical".
AMERICA - 48-4518. "Gilda".
AMERICANO - 47-2803. "Con-

tra o Império do Crime".
A POLO - 48-4693. "Casa de

Boneca".
ASTOR1A - 47-0466. "Agarre

essa Loura''.
-AVENIDA - 48-1667. "Sua
Alleza e o Groom".

BANDEIRA - 28-7575. "Alma
em Suplício".

BEIJA-FLOR - 28-8174. "Co-
rações Enamorados".

CATUMBI - 22-3681. "Dois no
Céu" e "llalti".

CAVALCANTI - 29-8038. "Fl-
lhos do Deserto" e "Coração de
Pedra".

CARIOCA - 28-8178. "Uma
Vitlu Roubada".
-COLISEU - 29-8753. "Estirpe
do Dragão".

C R U 7. E 1 R O - 49-4651. "A
Grande Valsa".

EDISON - 29-1119.
Kna morados".

ESTACIO DE SA'"O Amor Voltou'' e
Luta".

FLORESTA - 26-6257. "Gal-
vota Negra".

FLUMINENSE - 28-1404. "Ca-
pilrio Blood" e "A Luva Per-
dtcla".

38-1311.

f AÇÃO
que procurávamos e o coronel Bitt ^> ••¦iiaiu ,ie grami* IjM BBPB3v^- é'" r

"Corações

- 42-08.17."A Cltima

"Tan-

26-9339. "Mi-

48-961U.
e "Como

Pequenas Trapeclia» ConjiiRai»

lil'
Faça do VIAJllO DM VOTWiAtl o i«u (ornai Por Jimmy Murphy
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ivniVouF" l,*M QUE ISSO LHE SIRVA DE LIÇÃO !

SF EM S'A ESSE ESTRANHO POÜER1Á SER
OE SOFRER ' UM LADRÃO QUE ESTIVESSE

ATAQl E DE CORAÇÃO F. AGO
RA ELE ESTA' WlíTA-

LADO AQUÍ 7

USANDO ISSO COMO EX-
PERIENCIA.

Bem. até logo. i ti lota. Espero que
o sujeito fique bastante tempo na
sua casn. EiKiuuiitv isso, ele estará

vivendo cpríforlavelmente
à sua custa...

Mela

Aiiíiii

"Ale-

I' i

GRAJAÚ
ger".GUANABARA
nha Reputação" i

HADDOCh LOBO"A Una dos Mortos'
Mentem os Homens".
-INHAÚMA - 48-3850.

IPANEMA - 47-3806. "Soh a
Luz do mou Bairro" e "A Volla
ile Cisco Kldd".

IRAJA' - 29-8330. "Alma
Russa" e "Heróica Mentira".

JOVIAL - 29-0652. "A Valsa
Nasceu em Viena".
-MADUREIRA - 29-8733.
"Anfio Gigante".

MARACANÃ - 48-1910. "Me-
lodlas em Desfile" c "Casa rios
lloirures".
-MASCOTE - 29-0411. "Sii

Resta uma Lágrima".
METRO - COPACABANA -

47-2720. "E o Marinheiro Ca-
sou".

METRO - TIJUCA - 48-8810.
"E o Marinheiro Casou".

MEIER - '.19-122'-'. "Águas Te-
nebrosns" e "L'm Lirío na
Cruz",

MODERNO • 22-7079, "Orgu-

ino".
MODELO - 211-1578. "Vizinha

do Lado".
. NATAL
Tn Ido" i-
rnb".
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Fui mesmo um
idiota! Mereço

apanhar por
¦slo tudo!

O Marinheiro Popeyr O DlKRiO DB NOTICIAS â um Jornal para aa elites da todas as clame» «ooini»
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18-II8U.'Canil novn
".Nunca e
em Apu-

48.1032. S0 Reula

Oh! Popeye, quanto romani
vou com você.

Adeus. Pimpao. 
~T7" 
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Um posto da CEL adicionava
água no leite

Quatrocentos litros do indispensável ali-
mento estava "batizado" — Carne, aves e
peixe deteriorados encontrados no bar"Albatroz", em Copacabana
Investigadores da Delegacia de

economia Popular procederam,
ntem, A rigorosa fiscalização nos
wtabeleclmentos comercial» de
Maria.

No p<-8to da Comissão Executiva
Io Leite, à rua Ura-*os 1.488 O, o»
.gentes policiais examinaram o
elte que ali estava sendo vendi-

a

Persiste a responsabili-
dade criminal do sr.
Francisco Matarazzo

Junior
IOLICITADA ABERTURA DE RIGO-
(OSO INQUÉRITO AO SECRETARIO
)A SEGURANÇA DE S. PAULO
•ARA A APURAÇÃO DAS RESFON.

SABILIDADES NAS AGRESSÕES /
CONTRA OS JORNALISTAS '

S. PAULO 11 (Asapress) — O «r.
•aulo Teixeira de Camargo, promoto»
úbllco da 3a Vara Criminal, em de-
laraçoes a um orgSo desta capital,
.llrmou que persiste a responBablli-
ade criminal do sr. Francisco Mata*
azzo Junior. O reíerldo promotoi
ambem verberou a vigência da poli.
la na agressão à imprensa.
•EDIDO RIGOROSO INQUÉRITO PELO

JUIZ DA 8» VARA CRIMINAL
8. PAULO, 11 (Asapress) — O ad*

ogado Murilo Antunes Alves, que sa
6s & disposição dos profissionais «3
nprensa agredidos no dia 9, no Pa.
ido da Justiça, impetrou petição aa
ilz de Direito da 3" Vara criminal,
jlicltando a apuração de responsa,
illdade criminal dos autores dos
tentados. O lul* daquela Vara, W.
aurlndo Minhoto, enviou a petlçft»

secretario da Segurança Pública,
incitando abertura Imediata do in*
uérlto.
O mesemo advogado requereu um»

Istorla nas máquinas avariadas dol
itôgrafos, pois tamnem vai ser mo-
Ida uma ação cível contra a Pazen*

do Estado.

"Denunciado porque
sonegou açúcar

*> promotor 3. A. Ribeiro Marlano,
, 8.» Vara Criminal, denunciou o
meieiante Antônio Andrade de Men-
•riça, preso em flagrante no dia IIJ
, mês passado, às 14 horas, em
v, armazém, à rua Nerval de Gou-
la n.» 77, sob a acusação de ha-
r sonegado açúcar.
D acusado está preso, internado no
esldlo do Distrito Federal, onde
uarda o seu julgamento.r¥g1^1
A rainha das águas

de colônia!

do e constataram a existência de
água em grandes proporções. Fo-
ram apreendidos cerca de quatro-
centos litros, "batizados", do ln-
dispensável alimento.

Interrogado, o gerente daquele
posto da C. E. L., Vitorino Lopes
Braga, brasileiro, morador ns ave-
nlda Suburbana 6.719, em Pila.
res, disse que nao íora ele o autor
do crime e que devia ter sido folto
no Entreposto Central.

Os investigadoras prenderam o
gerente e ob empregados Aldal
Almeida Pinheiro, Amando d»
Almeida Alves e Moacir de Sousa
Junior, os quais responderão a
processo permanecendo enquanto
Isso na Detenção, pois o crime é
inafiançável.

CARNE DETERIORADA
O detetive Gil, quando procedia

& fiscalização do Bar Albatroz,
sito à avenida Atlântica 546, de
propriedade de Arlcllos Marti.1
Lopes, morador a, rua AlmblrS Ca-
valcante 149, no Rio Comprido,
encontrou na geladeira c«rca dc
quatro quilos de aves abatidas,
quatro quilos 

'de carne e mil e
duzentas gramas de peixe deterlo»
rados.

Preso, o negociante foi condu-.
zldo a Delegacia Ue Economia Pa
pular, onde foi autuado pelo es-
crlvao Carlmo. Depois de prestar
fiança de Cr$ 3.000,00, o infrator
foi poeto em liberdade.

Para pagamento ao pes-
soai da Cantareira

O interventor no Estado do Rio, aa-
slnou decreto-lei abrindo um crédito tv*-
peclal de Cr» 700.000,00 para fazer faca
ao pagamento de pessoal e àa despesas
de caráter urgente, decorrentes da ex-
ploraçBo dos serviços de carrls d»

Companhia Cantareira e Vlaç&o Flu-
mlnense, ora sob admlnistraç/lo do «o-
verno estadual.
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Sábado, 18 de outubro de 1Mb

Trágico desastre com um avião americano
O aparelho bateu no cume de um morro, explodiu e incendiou-se -r? Morreram carboni-
zados todos os seus ocupantes, em número de cinco — Herói da guerra, o piloto — Um
comunicado da Embaixada Americana — Perto do Forte de Imbuí caiu, ontem, a noite,

uma unidade da Força Aérea Brasileira

E' VELHO O PROBLEMA,.
Já em 1919 uma nuvem de gafanhotos "vi-

sitou" o Rio, fazendo devastações na zoni
rural — Consultem os jornais da época, se»

nhores do Ministério da Agricultura
Reportagem de DANIEL CAETANO
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Dois aspectos fixados no local em que caiu o avião, vendo-se os bombeiros carregando os corpos em sacos

A cidade foi abalada, ontem, por dente, que ocorreu cerca das 9.30, guinte comunicado :
um acontecimento profundamente j horas, só foi terminado às primei- "Segundo Informações recebidas

A distribuição do açu-
car no Estado do Rio
O interventor federal no Estado do

Rio assinou um decreto-lei autorizando
a Secretaria de Agricultura, Industria e
Comercio, a, sem aumento de pespesa,
proceder à distribuição, dentro do Es-
tudo, da quota de açcar fixada pelo
Instituto do Açúcar e do Álcool.

Área de 120.000 m2
Tende-se em Olaria. Tratar
com Peixoto de Oliveira, na
rua Buenos Aires, 57, às se-
gundas, quartas e sextas,
das 15 horas em diante.

Agravou-se o estado
de saude de Stil
SAN FRANCISCO, 11 (A. P.)

— Anuncla.se que o gemera!
Stllwell, antigo comandante daa
forças americanas na China e
que se encontra enfermo hà
dias, nesta cidade, "está enfra-
queceindo gradatlvamente".

O boletim médico desta noite
acrescenta que "as condições
gerais do enfermo pioraram bas-
tante no decorrer das últimas
sela horas".
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— Noticiamos, ontem, a reunlfto da comissão de moradores do su.
iiurblo dn Leopoldina pnra organizar um amplo programa de co-
memoraçOes em rcgosljo pela duplicação das Unhas du Leopoldina
Halhviiy. A frente da grande comlssfto estilo os srs. prof. Oton
la Silva e Sousa, presidente; Domingos Vassalo Caruso, dr.
euclides Faria, dr. Osvaldo Cardoso e dr. Tiugo Alvos. Na gravura
damos dois aspectos da reunião de ante-ontem, estando marcada

outra para o próximo dia 16, às 20 horas, no Clne Rosário.

DR. ANTÔNIO SALGADO
Ex-interno dos Profs. Bensaude Carnol • Rathery, de Parla
HEMORROIDAS — Intestinos — Reto e Ânus

SEM OPERAÇÃO E SEM DOR
Rua do Ouvidor, 169 - lO.o (io As 12 —3 às 8 horas) Tel. 23-633B
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doloroso. Um avião bl-motor, de
grande porte, que sobrevoava as ma-
tas da TIJuca, em direção ao oeste,
chocara-se contra a "Pedra do Con-
de", enorme bloco de granlto situa-
do no cume do morro do Catrambl,
explodindo para, em seguida, pro-
jetar-se ao solo envolto em chamas.

As primeiras noticias sobre a Ia-
mentavel ocorrência eram as mais
desencontradas. Afirmavam algumas
testemunhas do acidente que se tra-
tava de um avião da' FAB, en—
quanto outros asseveravam pertencer
o aparelho & aviação comercial.

Estas Informações, vagas e lm-
precisas, prosseguiram até o regres-
so, da escalada que empreenderam
naquele morro, logo após o desas-
tre, dos moradores das adjacências,
que testemunharam o sinistro e de-
ram-se pressa em penetrar na jna-
taria, morro acima, na esperança de
prestar socorros aos ocupantes do
avlfto que porventura tivessem sobre-
vivido.

A esse tempo, a Policia, clentlfl-
cada do fato, comparecia ao local,
representada pelo comissário Flguel-
redo Rocha, do 17.» distrito policial,
o qual se fazia acompanhar de um"choque" do Socorro Urgente, um
socorro do Corpo de Bombeiros e
ambulâncias da Assistência Munlcl-
pai e do Ministério da Aeronáutica.

A ESCALADA DO MORRO
Enquanto os guardas do Socorro-"Urgente guarneciam os caminhos que

davam acesso ao morro, a fim de
èvltár que o ajuntamento de curlo-
sos dificultasse os trabalhos de re-
moção dos corpos, os bombeiros, mu-
nldos de cordas, sacos de lona e ma-
cas, Iniciaram a escalada para al-
cançar o ponto onde caíra o bl-
motor.

Os soldados do fogo tinham a cum-
prlr duas tarefas : Remover os cor-
pos e extinguir o Incêndio que se
propagara às matas e que estava la-
vrando intensamente em grande
área, em redor do local em que se
precipitara o aparelho.

CORPOS CARBONIZADOS
A medida que passavam as horas,

o repórter la anotando as lmpres-
soes das pessoas que se comprimiam
nos pontos de acesso ao morro do
Catrambl, as quais, alem de terem
testemunhado o trágico aconteclmen-
to, procuraram, ainda, num gesto
de humanidade, socorrer as vitimas
do sinistro, empreendendo a difícil
e arriscada subida daquela monta-
nha. Todos eram unânimes em afir-
mar que o aparelho, quando sobre-
voava o local, 'apresentava-se fun-
cionando irregularmente. Assevera-'.
vam que o avião, com seus motores I
falhando, íora de encontro à aludida
pedra, explodindo e Incendlando-se,
em seguida.

Ao falar no número de mortos,
entretanto, havia contradição. Al-
guns declaravam ter contado cinco
corpos. Outros afirmavam ser de
três o número de mortos, chegando
mesmo certo, cavalheiro a afiançar
que vira sete corpos. Todos, purem,
eram Igualmente unânimes quando
diziam sobre o estado dos corpos :
estavam carbonizados e irreconhe-
cíveis.

CINCO MORTOS
O trabalho de remoçfto dos cor-

pos, iniciado pouco depois do acl-

Ti BONÉ T E

Preço por preço é o
melhor!

FACA OA VIDA
MOTIVO DE ALEGRIA
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ras horas da tarde. Com grande dl- I
ílculdade, os cadáveres foram retira-
dos do grotfto onde se projetara o
avlfto e transportados em sacos para
as ambulâncias da Aeronáutica que
ali os aguardava,

Foram removidos cinco corpos, es-
tando todos carbonizados e lrreco-
nheclveis. j

COMUNICADO DA EMBAIXADA
AMERICANA

O adido militar da embaixada ame-
rlcana forneceu aos Jornais o se-

pelo escritório do adido militar da
embaixada americana, o avlfto mlll-
tar C-45F 44-8704 chocou-se hoje de
manhft contra o Alto da Boa Vista,
durante um vôo devidamente auto-
rlzado do Rio de Janeiro a Belo
Horizonte.

O avlfto era pilotado pelo capitfto
Warren E. Jenks, adido militar ad-
junto, e levava a bordo os seguintes
passageiros e membro da tripulaçfio:

Srta. Cornella Gall Kennedy, ame-
rlcana, funcionaria civil do Depar-
tamento da Guerra neste escritório,

Será inaugurada, hoje, a Usina Side-
rúrgica de Volta Redonda

Durante o ato, terá inicio a produção de tri-
lhos e perfilados — 600 toneladas diárias de

ferro gusa e 300 de aço
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Um detalhe da Usina de Volta Redonda, vendo-se o primeiro linaote
de aço produzido no Luminailor-De.ibustador. Esse trabalho teve inicio

na tarde de 22 de junho último
general Eurico Dutra, falaráCom a presença do presidente

da República, será., hoje, inaugu-
rada, a Usina Siderúrgica de Vol-
ta Redonda, inlciando-se a pro-
dução do laminador de trilhos e
perfilados.

E' esta a quarta grande socçflo
da Usina a entrar em funciona-
mento. A lamlnaçilo dos produtos
da empresa ainda deve receber \ toneladas 

"de

novos desenvolvimentos para a
fabricação de chapas grossas e
finas e de folhas de ímndres.
Mais tarde, o conjunto será acres-
cido de uma Secção dc Fundição
para a produção de eixos, rodas
<s vagõea.

A lamínação de trilhos e per-
filados que hoje se Inicia, com-
pleta o aparelhamento produtor
de Volta Redonda, que pode ser
considerado cm pleno funciona-
mento, apesar das novas soeçoes
que lho serão posteriormente
acrescidas e de alnila estar tra*
ba llm min cum rondlmento nquein
do sua capacldado integral, vis-
to como não foi atlngid.i a pro.
dução do oarvfto necessária.

ministro da Viação.

PRODUÇÃO ATUAL DA USINA

A Usina do Volta Redonda, com
as secções que já se achavam
em íuncionamcntn vem produzln-
do diariamente cerca de 600 to-
neladas de ferro gusa e de 300

aço, devendo
futuramente alcançar 1.000 to-
neladas diárias de cada um
destoa produtos. Vem também
produzindo e fornecendo ao *ner-
cado interno vários sub-produtos
oriundos das destilarias anexas
A Coqueria, como sejam o alça-
trão, o benzol, o xllol, a nafta
solvente e o sulfato de amonia,
todos de grande importância para
a economia do pais. Ainda agora
um destes ^sub-produtos, o ben-
zoi, associado ao cloro, vai Ber
utilizado como insotícida, no
combate aos gafanhotos, já tendo
o Ministério da Agricultura se
articulado para esHe fim com a
Cia, Siderúrgica Nacional.

INAUGURAÇÃO
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moradora à rua Duvlvler n.» 46;
Srta. Lucllle M. Connell, americana,
funcionaria civil do Departamento da
Guerra neste escritório, moradora na
mesma rua e número; Srta. Phyllls
Low, brasileira, funcionaria civil des-
te escritório, moradora na avenida
Atlântica n.» 762; e sargento técnico
Rlchard A. Myers, ASN 13000878,
chefe da tripulação, morador na rua
Pompeu Loureiro n.» 134.

As noticias recebidas declaram que
todos os passageiros, piloto e mem-
bro da tripulação morreram.

Foi aberta uma lnvestlgaçfio para
averiguar as causas do desastre".

QUEM ERA O CAPITÃO JENKB
O capitfto Warren E. Jenks, era

solteiro e residia na avenida Copa-
cabana n.» 252. Foi herói da guerra,
tendo servido na 8.» Força Aérea, na
Inglaterra, como piloto de avlfto de
bombardeio. Completou cinqüenta
missões, bombardeando Berlim e ou-
trás cidades. Ganhou a medalha do
Ar, com nove citações e também a
Cruz de Vóo. Possuía também a
Estrela de Batalha. Na sua volta da
Inglaterra para os Estados Unidos,
serviu como Instrutor dos pilotos
brasileiros, que ali faziam treino.

OS CORPOS SEGUIRÃO PARA OS
ESTADOS UNIDOS

Os despojos das vitimas do desas-
tre íoram removidos para o Hospital
da Aeronáutica, devendo seguir, ho-
Je, às 8.30 horas, para os Es-
tados Unidos, num avlfto da Força
Aérea Americana,-^

CAIU PERTO DO FORTE DB
IMBUI UM AVIÃO DA FAB
A policia do 2.•• Distrito de Ni-

terói recebeu comunicação, ontem,
a noite, de que paira um avifto
em local distante, para os lados
de Itaipú, enviando ao local a pe-
ricia e outros elementos.

O avifto, que pertence à. FAB,
caiu perto do forte de Imbui, ao
que se informa, por falta de com-
bustivel. O aparelho conduzia
apenas dois tripulantes, que na-
da sofreram, sendo atendidos na-
quela fortaleza.

O socorro policial de Niterói
regressou do meio do caminho por
ter sido Informado de que a Ae-
ronáutlca já estava atendendo o
caso.

Sal de casa, podia ser nove ho-
ras, e, com toda a chuva, de ma-
nhã, toquei pára Jacarepagud. Quelugar para ter coisa, esse tal de
Jacarepagud. Volta e meia estou
indo àquelas bandas. Tem hospital
de tuberculosos; tem colônia de ma-
lucos; tem colônia de leprosos; e,agora, gafanhotos também. Foram
eles que desta vez me chamaram.
Era uma coisa que eu não podia
perder. A primeira coisa que fiz,
quando peguei o trem, foi imagi-
nar o que chamam uma nuvem de
gafanhoto. Podia ser feita de mil.
Podia se constituir de um milhão,
ou de um bilião. Não; acho queé gafanhoto demais. E na falta deter em que pensar, jd que não se
fica sem fazer isso, embora às ve-zes se queira, pensei no filme riePaul Muni, «A Terra dos Deuses".
Nâo foi atoa que me lembrei dele.
Aquela gafanhotada me deu bruta
antipatia pelas baratas, bicho no-
jenío que flagela a nossa casa, ape-sar de todos os pós inventados.
Para ligar barata com gafanhoto,explico, pode parecer bobagem; é
que gafanhoto em nuvem aqui não
há — dizem. A ligação foi o nojo
quem fez. Coisa minha, isso. Ou-tro qualquer botava o tifo juntodeles, ligado pela calamidade. As-sociuções assim cada um faz como
quer. Podem achar as minha umatolice, se quiserem. E jd chegamos
a Cascadura. Corre, sim, o elétrica.
De modo que vou tomar o bondeo "Tanqiíe" me leva aonde qua-ro.
CONVERSANDO E' QUE A GEN-

TE SE ENTENDE
Na horta do "seu" Pais já deuquem me informa é uma senho-

ra. Jucareqaguã é cheio de horta.
Quem não conhece ainda este lu-
gar, trate disso. Casa, tem umaaqui, outra ali; terrenos grandes,tudo é plantado, laranjeiras sobem
e descem morro, uma beleza! Ma»
onde estão os gafanhotos/Lá para os lados dos Bandei-
rantes é que tem. ..

Dei de andar. Qualquer planta-Cão amassada, para mim, era. Es-
tou vendo um homem agáchddo lá
adiante. (.Aqui todo mundo é mo-
coi.

Eh, moço! Onde estão os ga-
fanhotosf

E o moço, um português iodo
molhado, coitado! Com um saco de
aningem na cabeça — o snco en-
charcado — ele me levou ao local.
Eu vi. Não sei como o Paul Muni
pode matar aqueles todo» do /il-me, só batendo com uma tábua —
»io cinema as coisa* são tão faceitlVi uma plantação inteirinha terra-
da. E aqueles insetos todos esma-
gados, queimados, vi cada um gran-
dei

—Mas como foi que isso deu
aquit

Ve.it de lá.
Lá è Sepetiba, nâo ét

E' isso, vèm do sul. Descem em
Jacarepaguá. Por quet Explicar
essas coisas, não sei. Imagino qu*
por causa das plantações. Couve,
alface, verdura de toda espécie tal-
vez atraia a nuvem. Me disseram
lá: Vêm como que dirigidos. Pare-
cem trazer uma orientação defini-
da. Desfilam em grossa» colunas,
num zunir incessante d» asas.
Acampam e levantam vóo regular-
mente. Por onde passam o estrago
que fazem é completo. Pior do qu»
outra calamidade da lavoura.

B pelo que noto, os meus infor-
mantes sabem tudo acerca de ga-
fanhotos. Temem-nos. Estão apa-
vorados com a idéia de ondat mai»
volumosas visitarem os seus roca-
do». E falam aqui e alt de uma
outra vez, porque da outra houv»
isso, houve aquilo. Ainda se lem-
bra de que eram tantos da outra
vez, atê na rua »e matava eles com
os pês.

Mas então «do ê a primeira ve»
que i*so acontecer O Brasil udo se
encontra diante de uma calamiria-
de nova, desconhecida t E me a/ir-
mam que não. Depois da outra
guerra, no tempo da "espanhola",
da febre amarela, já houve gafa-
nhotos aqui no Rio.

Que negocio é essef Então esses
ares .de surpresa, do Ministério da
Agricultura... Esperem aí.

INVESTIGANDO O ASSUNTO
E vim para a cidade. Nasci mui-

to depois da nutra guerra. Da"espanhola", só sei de ouvir falar;
da febre amarela, também. Mas
vou perguntar, vou saber se é ver-
dade o que dizem os roceiros.

Ao jirimoiro 01.11*70 oue *iei!7iniíei
tive uma quase certeza, nâo sabia
quando. O segundo, ligou, o fato à
chegada do presidente Epitado Pes-
*níi*# /)¦•>« '"síonart" *"" ''»«*. aue

tal coisa se deu em 1919, *fim&o.
Fui à Biblioteca Nacional. Jornais
du época. Virei folha velha, vi-
rei... Todos eles noticiauam o /a»
to: "Uma colossal nuvem de gafa-
nhotos bem próximo do Rio" —
um titulo. "Uma nuvem que o»
ares escurece" — outro. "Oi ga-
fanhotos invadem a cidade" — mui-
tos noticiam, dizendo que a calami-
dade apareceu no mesmo lugar em
que hoje aparece — zona de Sepe-
tiba, Mungaratiba, Sai, Muriqui,
Itácíirúsàá, Nova Iguaçu, Belém,
Paracambí, Guaratiba.

E' VELHO O PROBLEMA
Aí está. Problema velho, descui-

dado como tantos outros. Não nos
assustemos. Continuemos dizendo
que por este Brasil Deus andou,
tonto que não temos geada, ciclo-
ne, terremoto, vulcão, iiiuiidacilo,
nem uma dessas desgraças que as-
solam os outros povos. Isto aqui 4
um jiuiaiso, tudo esíií iiiuiío bem,
podemos dormir novamente sossega-
dos. Talvez com essa certeza de
que nào é a primeira vez, a mva-
sâo da gafanhotos passe a não pre-
ocupar tanto a nós todos. Sim.
Imaginem o Ministério da Agricul-
tura a braços com um problema
desses, uma calamidade nova, ten-
dc o j.nls iníei'|v ;>ei'«iiníandó:"iYiio se dá um jeuo nistof"

Viimos rezar.: "Doença veio, do-
ença vui. Eu te entrego ao Senhor
meu Pai". Só isto nos resta fazer.
Porque dar jeito, na certa, nâo da-
rão. E se os gafanhotos vão apa-
recer de yiicrra cm guerra, ua jjrd-
xima dirão quo é a primeira. Â
culpa cabe aos gafanhotos não te-
rem suas visitas notadas: entram
jieia cozinha. Por que não entram.
pela sala de visitas. Üssim peio»
roíncios Guanabara; do Catete, da
Fazenda...

Pilhados em flagrante
MAIS NEGOCIANTES AUTUADOS PB-

LOS FISCAIS DA PREFEITURA

Os ílscals da Departamento de
Abastecimento da Secretaria Geral ds
Agricultura, Industria e Comercio au-
tuaram ontem os seguintes estabeleci-
mentos: l'..r falta de tabela de preços— Vasconcelos & Santos, estabeleci-
dos à av. Suburbana, n.°6.9B0 com
padaria; A. Bouzan Pereira & Cia.,
tabelccldos com café e bar a rua Cos-
me Velho n.u 270; Mateus & Manuari-
no, cale e bar, estabelecido a rua Coi-
ina Velho, 250 Darwln Marlai.o,
estabelecido a rua Cosme Velho, 2014;
C. J. Felipe Sí Silva, estabelecidos
a rua Alice, 10 com caie e restau*
rante; Batista Coelho & Fagundes,
estabelecidos a rua Sebastião Lacer*
da, 5; Antônio Pereira estabelecido •
rua Sâo Clemente, n.o 174 com ca.
fé, bar e restaurante; Cassiano Car-
doso, estabelecido a rua S&o Clemen-
te, 188 com café, bar t botequim
Francisco Jorge & Irináo, estabelec:
dos à rua S&o Clement.e, 178-loja
com café e bnr; Ermano Batista Ve
ga, estabelecido à Estrada da Tagui
ra, n.° 379-A com açougue; Anton:
Pinto de Oliveira, estabelecido a ü,
trada da Taquara, 381, com comerei
de comestíveis; J. P. Branco estl
belecldo à Estrada de Guaratiba n
2-B com leiteria. Por desobedecerem
edital que proíbe seja. servida > íi
bovina nos dias em que nà» ha iiii
tribuição da carne: Francisco Parpe.u
estabelecido & Estrada Marechal Rar.
gel, 021, com comercio da tomestlveu
Alberto Rodrigues, estabelecido a Ei
trada Marechal Rangel, 256 com bl
tcqulm e restaurante; Valentlm d
Oliveira Pinto, estabelecido a Av. Su
burbnna, n.o 9.305-A; Ivanlo Alve
de Brito, estabelecido à Av. Suburba
na, 9.183 com botequim e restaurar
te; Elrcs, Santos Ltda. estabelecia
A Av. Suburbana, 7.381 com bote
quim e restaurante.

Foi multada ainda a firma Ablili
R. de Almeida & Irmflo por estar ven
dendo cebola nacional despencada, d.
2,a ao preço de CrS 3,20 quando 1
tabela estabelece o preço de Cr| 3,8.
para a cebola de tal qualidade, bsl.
ílr.-na estA. situada & Estrada Mar»
chal Rangel, n.-> 912.

QUEDA DOS CABELOS

IALEXANDRE
DR UIOR E VIGOR

®§miÊ0n H MIA

Instalação completa de grand...
«ruani/.a-.-õcs. Entrega imediata

Pcçu noBNo catálogo ilustrado.

MAGNÍFICO CONJUNTO
"BRASILEIRA"

PARA O SEU ESCRITÓRIO
8 belíssimas peças, em Imbuía, mo-
dernas c práticas, e de fino acaba-
mento. Padronizadas - Tipo DASI

Consulte-nos sem compromisso
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BRONQUEINA CRUZ
Indicada nau tome*, bronquite* e

resfriailos.

Dr. Fernando Linhares
ÔHVlDOi» - NARIZ R OARUANTA
B MeXICO. M - S.» • TKI.! 48-8514

PRATA ANTIGA
«•¦pria-» k*n4t]ai. «ittl«*li, —*•

TltM »•» thi • e»tt, p»llUlrei, M*

t»t • ksil». ••!>•• • ••trai ikJtM
dl priU »»tli» r»|»-M • falir M

aatlgaliatf*. Caia *¦»!• Aairliaaa.
Aatl(aMa4n Ltda Raa da AsimbM*
a • II - Tel i 3I-MS4.

PERDERAM-SE
Os talftes de racionamento em

nome de Jofto Delmar Leal, rua
Paraguai, 130, caia 10, Meier, e
Adella da Coita Leal, rua Joa-

quim f0y«T, 112, na mesma esta-
çfto. Favor entrega-loi nesses en-
dereços ou telefonar Ü9-6.M0 e
49-3951.

«-•>.*>?•?????????•

Impressões de quem
recobra a vista

Depois 0e 17 anos de cegueira
recobrou afinal a vista quando
foi transportada para seus olhos
a córnea de outro indivíduo.
Que sensações não teve ao ver
pela primeira vez sua noiva,
a fazenda onde trabalhava, as
árvores e o céu? Leia em Se-
leções para Outubro esta como-
vente descrição de um homem
que recupera a vista. Compre
Seleções hoje mesmo.

Também nesf» novo niJmtrot

EDUCADOR PRODIGIOSO. Todoi
le admiravam de eomo Cie con-
seguia milagre» com ieui alu-
nos. Leia este Interessante arti-
(o que nos conta a história de um
diretor de escola capaz de con-
quistar o respeito e a obedlên-
cia dos meninos mais obsUna-
dos.

.......... • »••••*•*

0 PROBLEMA DA UNlXO SOVIÍ-
TICA. Segundo o autor desta artl-

go a expansão do comunlsm»
e a destruição do capitalismo
ainda é o desejo do governo
soviético. Leia esta momentosa
condensação de um livro escrl-
to pòr um antigo membro do
•ervlço diplomático americano
•m Moscou.

OS SUPERSENTIDOS DOS ANIMAIS
Você" sábia qtie.os caracóis"vêem" eom o corpo inteiro?
Que ai abelhas e as formigas
tém um impressionante sentido
do tempo? Que aa traças do
sexo masculino são capazes de
sentir a 2 quilômetros o cheiro
da fêmea? Leia este curioso
artigo sobra os super-sentldos
de certos animais.

a » • ?«"??•?'?•?• ? ? * ? ? • •

MILAGRES DA AGRICULTURA.
Cebolas que n,lo provocam li-
grimas, vacas que produzem S
vezes mais lalte que as comuns,
galinhas que põem ovos do ta-
manho de uma tangerina I Leia
neste artigo esta e outras ma-
ravllhas realizadas graças à cl-
•nela, am auxilio da natureza.

São ao todo 24 artigos Interes-
•antes e estimulantes, mais a
condensação de um livro de
grande sucesso, neste novo
número de Seleções.

COMPRi

SELEÇÕES
DE OUTUBRO

A vendo agora I
A IIVIITA INTERNACIONAL
PUBLICADA IM NOVI IDIOMAS

tipriuntont» geral no Irailli
FERNANDO CHINAGLIA
toa do loiirlo, S5-A, 2* andar - II*
••••••••••••••••a
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TEMPORADA LÍRICA OFICIAL
"MARIA PETROWNA"

Nfto nos foi possível, infelizmente, assistir no espetáculo de
encerramento da lirlcn oficial, com a ópera "Maria Petrowna", do
compositor pútrido Jofto Oomes de ArauJo.

Tivemos de levar ao aeroporto uma cunhada ipie seguia para
os Estados Unidos, havendo atraso na partida que, de 21 horas, só
se verificou fts 23 horas.

Ainda assim, fomos até o Municipal, onde apenas apreciamos
o quarto e ultimo ato, colhendo, no entanto, agradável impressfto
do diminuto público que ali compareceu.

Pretendemos, assim, assistir ft vesperal de amanhft, quando
emitiremos a nossa opinlfto, pois nos merece todo interesse o es-
petftculo em apreço.

D'OR

Congresso de Autores e
Compositores

Transitou, ontem pelo Rio, a bordo
do "clipper" da Pan American World
Airways, procedente de Buenos, Alret,
com destino i. Nova York, um grupo
de representante» das entidades nn-
cionals argentinas designados para
Integrar a delegação do vizinho paia
ao Congresso Extraordinário da Con-
federação Internacional de Socleda-
des de Autores e Compositores, a rea-
lizar-se no Saldo da Biblioteca do
Congresso dos Estados Unidos, em Wa-
shlngton. Os representantes da Sadalo
(Sociedade Argentina de Autores e
Compositores de Música) que viajaram,
ontem. «So os srs. Francisco Juan
I.omuto, Francisco Canaro e Mario
Bonard, o último secretario do Con-
selho Panamericano da Assoclrç&o In-
temaclonal. A reunião n&o se realiza-
va desde o principio da guerra. En-
tre os pontos do temario preparado
pela delegação argentina Ilgura o
que recomenda a incorporação aos
tratados de paz uma cláusula pelo qual
se proteja os direitos dos autores,
nao se os considerando propriedade
inimiga.
sSnentesO mando que mande

Um regjmte uruguaio
para o Municipal

Chegou, ontem procedente de Mon-
tevldeu, pelo "clipper" da Pan Ameri-
can World Airways, o maestro Carlos
Estrada, conhecida Ilgura dos meios
musicais uruguaios, que vem dirigir
a orquestra do Teatro Municipal. No
aeroporto, estiveram presentes pessoas
dos círculos artísticos • o capltfto de
fragata Mario Colazzo Plttaluga, te-
cretarlo da Embaixada do Uruguai.

Temporada Lírica
Domingo haverá uma vesperal extra-

ordinária, oferecida aos assinantes das
vesperal», com a ópera "Maria Petrow-
nu", de JoSo Gomes de ArauJo, com os
mesmos artistas da extrria.* •

Quarta-feira, 16, subirá fc cena a
Apura "Travlala", na Interpretação de
Julieta Azevedo, Assiz Pacheco, Pnulo
Forli e outros.

OS PRÓXIMOS
CONCERTOS

OUTUBRO
Hoje — Pianista Silvia Fang.

Com. Bras. Milslca, às 18,30 'horas.
HoJ« — Cantará Ana Maria Fiúza."

E. N. dt Múclsa, às 31 hora*. '
HoJa — O. 8, B. Teatro Muni-

olpnl, ài 18 horas.
R«(und*.felra, 14 — A 8. B. Tea-

tro Municipal, às 21 hora*.
Terça-feira, 15 — Centro Roxy

King. E. N. de Música, fts 21
horas.

Quarta-feira, 16 — Orquestra
Afro-Brasllelra. ABI, às 21 horas.

Quinta-feira, 17 — Soe. Brasl-
leira Música de Cftmera. ABI, fts
21 horas.

8eila-fe<ra, 16 — Conoerto cul-
tural do Cons, Bras. dt Música.
Violinista Iolanda Peixoto, pianista
Leonor Macedo Co*tu. ABI, às 21
horas.

nemlma, »* — Audtçlo 0» alu-
nos da professora Zilah Moura Bri-
to. X. N. Música, às 18 hora*.

Terça-feira, tt — Centro Artüitl-*
co Nacional. Pianista Lais Vascon-
oelot. B. N. Milsloa, às 21 horaa.

Aldo Parisot
Embarcou para os Estados Unidos o

vloloncelistn Aldo Parisot, da Orques-
tra Sinfônica Brasileira, que ali foi dis-
frutar de umn holsa de estudos na Uni-
versidade de Yale.

0 DIarlo
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JÓIAS A CRÉDITO
Relógios modernos, pulseiras

anéis. Atende-se a domicilio.Cha.
mar Mozart — 43-9499.

Em Carta;

Orquestra Sinfônica
Brasileira

ESTA TARDE, CONCERTO NO
MUNICIPAL

A O. S. B. soh a direção de Eugen
Szenkar, dará mnls um concerto, fts 16
horas de hoje, no Municipal, para os
sócios das vesperals, repetlndo-o na se-
gundu-felra, & noite. .

EU o programa :
CÉSAR FRANCIC — Sinfonia;
BERLIOZ — Ouverture de Benevenuto

Celinl;
DEBUSSY — Lr mer;
PAUL DUKAS — Aprendiz de Felti-

celor.

Bailados espanhóis
A "Companhia de Bailados Espanhóis

Ana Maria, farft a sua estríia terça-
feira, 15, Iniciando uma serie de três
espetáculos.

Centro Roxy King
Para os sócios dn Centro Roxy Klnp,

far-se-A ouvir no dia 1!5, ha 21 horns,
na Escola N. dc Música, a cantora He-
Icna Alexandre Arkind, nesse pro-
grama :

PARTE
SCIIUBERT — (A Onipotência); So-

nho de primavera); "A Música).
BRAHMS — (Noite de Maio). (Can-

çSo da moça); (Saudades dn infância),
(A moça e a andorinha) e (Amor im-
paciente).

II PARTE

MOUSRORGSKY — (Onde eslfts eslre-
linha?);

KACHMAN1NOFF — (A Mulher do
soldado); (Os lllazes), (Chníariz).

VII.A LOBOS — Saudades da mi-
nha vida; Modinha.

C. CAMEHON WHITE — Sometl-
mes I feel llke a Mntherless Chile.

BURLEIGH — 1 stlod on the Rlbber
of Jerdon.

Ao plano : Werther Polltnno.

Ana Maria Fiúza
Será hoje, e nfto ontem, oomo foi

noticiado, por engano, o recital da can-
tora Ana Maria Fiúza, na serie "re-
citais de professores"? organizada pela

«Escola Nnclonal do. Música.
5 Repetimos o programa que é o se-
gulnle :

Whcre'er yon walk — George Handel.
Vergine, tutlo amor — Francesco Du-
rante. Du lilst wie elne Blume — e
Fruhllngsnacht — Robert Schumann.
Sereniide — Rlchard Strauss-. Poeme
d'un jour — Gnhrlel Fauré — a) Re-
ennlre; l>) Toujnurs; c) Adieu. Pour-
quoi ? — Plotr Tchnlcovsky.

— Dans 1fln''r>ays — Alexandre
Borndlne. PendSfit le bal —' Plotr Tcha-
Ikovsky. "Maler Dolorosa" — Alberto
Nepomuceno, Vida Formosa — Heitor
Vlla-Lobos.

— Summer time — George Gersh-
win De Cnmptòwn Raccs — Stephen
Foster.

0 FURTO
Tempo houve em que latirão era

tipo temido, medonho nu aparência
mus recatado na prática do crime.
Coisa ruru aparecer um larapio ele-
gante, mercador ou político. A pa-
lavra "ladrão" tinha sitjuificatlo pejo-
riilivo e metia medo a crianças e
adultos. Gente honesta não apertava
a dexlra de indivíduos sobre os quais
recaiu a simples suspeita de uma vaga
cleptomania. Não se admitia o roubo
sob nenhum aspecto. E os jornais da
época mencionavam com repulsa qual-
quer apropriação inriébilu de galinhas,
ocorrida nos quintais familiares dos
subúrbios longínquo*. Hoje em dia ho-
nestídatie 6 fenômeno, iliriu o conse-
Iheiro Acácia com certa razão. Rou-
bar é o verbo do momento. Tão ha-
bituatlos estamos no roubo que esque-
canos de gritar "pega ladrão !". Essa
forma de defesa perdeu o viço, ante
outra mais necessária: "Onde estão os
senhores gatunos C". Andámos hitmil-
des ulrãs deles, fazemos filu paru es-
pernr que nos cedam a preço de cam-
bio negro o açúcar, a carne, o leite,
a roupa, contrato tle apartamento; o
café e o fóósforo, quando náo somos
surpreendidos em contingências de
maior vültól Apesar tle o furto ser
Mo corrente, nílo podemos aceitar nem
espnnta e revolta o desaparecimento
do busto de Noel Rosa do seu, pedes-

tal em Vila Isabel. O larapio que fe*
isso deve ser um sádico, cioso de sur-
ripiar emoções ao invés de automo-
veis, jóias e o w.iasii rico dinheiro.
O bruto não prejudicou ao despre-
iicupailn dono de um objeto fácil de
substituir. Roubou algo qne não tem
preço: E sem vttlor para bandidos. O
busto de Noel Rosa, o sambista genial,
foi adquirido pelos seus admiradores
sinceros e desinteressados. Nenhuma
gratidão a esperar de herdeiros vai-
dosos — Noel era pobre. Homena-
gem pura de gente anônima pura um
músico que nno escreveu sinfonias.
São estas ns vitimas dn ladrão de
Vila Isabel. Sumos todos nós, brasi-
leitos, que embora absorvidos pelo pá-
nico da vida moderna, não recusa-
jnõs a admiração devida ao talentoso
compositor patrício que morreu tão
moco. Conseguiu o ladrão o seu in-
tento: A façanha consternou a todos
que souberam dela. Os jornais fala-
ram no estranho furto, o que. repre-
senta uma consagração para o nittor.
Depois de tudo isso, o senhor gatuno
podia devolver a presa. Sem compro-
misso,] largando o busto mimo estrifi-
da deserta. Qualquer transeunte reco-
nheceria o Noel. E o achado voltaria
para a Vila que, sem o busto, não se
acostuma... Que tal, senhor ladrão I

Mag.

O CONCERTO que a Orquestra Sin-
fônica, Brasileira realizará esta

tarde, no Teatro Municipal, a partir das
16 horas, será transmitido pela Radio
do Ministério da Educação, onda dos
801) quilociclos, prefixo PRA-2. —

Jlíai» «wa vez, hoje, a pianista Edite
Bulhões Marcial apresentar-se-á em um
recital, através da onda da Radio do
Ministério da Educação, ás 20.30 horas.

A P R, A - 2 vem oferecendo aos
seus slnlonlzadores totlos os sábado*, ás
21.30 horns, as audições do programa"Música Viua", dedicado à Música Mo-
dema. « * *
A 

EMBAIXADA DO CANADA' foi In-
formada de que o embaixador Jean

Désy, atualmente no Canadá, pronuncia-
rft uma mensagem no programa' da
Rndlfi Canadá de domingo próximo, 13
de outubro. O programa em questão

OS PROGRAMAS PARA HOJE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

(PRA-2)
12 horas — "O Dia de Hoje há mui-

tos nnos...". — Música ligeira. 12.30
"Londres Informa". 12,«15 — Intér-

pretes dos grandes compositores. 13 —
Coletânea musical. 17 — "O Dia de

Hoje híi muitos anos...". — Trans-
mlsRflo, diretamente do Teatro Munlci-
pai, da Orquestra Sinfônica
Reg.; E. Szenkar. IS — Palestra sobre
a "Semana da Criança. 18.10 — Música
de Cftmera. 1!) — "A Holanda em cln-
cn minutos". — Música variada. 20 —
Momento Cultural Britânico. 20.30 —
Recital do pianista Edite Bulhões Mnr-
clnl. 21 — "Londres Informa". 2.1.15

Interludlo. 21.30 — "Música Viva".
22 — Comentário cia Semana. 22.10 —
"Toda a Amórlca". 22.50 — "Aconteceu
hoje...". 2.1 — Eneerrumenlo.

será transmitido das 21.30 às 22 horas,
hora do Rio de Janeiro, pela estação
CKCS, onda de 15.32 megaclclos, 19.58
metros, , e pela estação CKRA, numa
onda rie 11.76 megaclclos, 25.51 me-
tros Esta irradiação será simultânea-
mente retransmitlda pela Radio Roque-
te Pinto.

FERNANDO 
BARRETO, Helenmha

Costa. * Quarteto de Bronze tAm
a **» eargo, hoje, na P R A • 9, com
inicio ás 21.30 horas, a apresentação
de "Ritmos do Brasil".

A 
RADIO GLOBO apresenta hoje, fts

20 horas, o programa "Artistas
Novos do Brasil", sob a direção da
professora Magdala da Gama Oliveira,
com a apresentação de novos cândida-
tos no Premio Vlla-Lobos.

RADIO TUPf
(PRG-3)

15 horns — Reportagem Esportiva
18.35 — Músicas variadas. 19 — Boa
noile pnra vorí. .. — Frangos e Bl-
clcletns. 20 — Luiz Alan. 20.30 — Da-
nublo Azul — Traller. 21 — Semana
em Revista. 21.30 — Radio Baile. 23

Brasileira, j — Diário Tupi. 23.30 — Radio Baile.
1 hora — Encerramento.

Aos senhores concertista* rogamos
sempre noa enviar o noticiário com
a data exata, em alisrUraoa, das
suas «presentaçfie*, a tlm de evitar
tonfiisfies.

ECZEMAS
Erltemas tmpetlgo (cocelrae) —

usa remédio eficaü:"PELARGOL"
Uso externe — Nilo é pomada •
nem gorduroso. Distribuidores :
Chermont Pinto & Cia., rua 1.»

de Março, 118 — 2.» andar.

INSCREVA SEU FILHO NA

Associação Musical Pró Juventude
UM CONCERTO POR MÊS. DE ABRIL A DEZEMBRO

Por ooniagradoi artistas, lendo doía peloa próprios sócios.
DISTRIBUIÇÃO DE TESTES E PRÊMIOS — MENSALIDADE:
Cr$ 10,00, DANDO DIREITO A TRÊS PESSOAS — INSCRIÇÕES
NA SEDK, PROV. AV. RIO BRANCO* 117, SALA 515. OU PELO

TELEFONE: 26-9867.

Silvia Fang
HOJE, O SEU RECITAL, NO CONSER-

VATORIO BRASILEIRO
Hoje, às 16.30 horns, no Conservnlo-

rio Brnsileiro de Música, reallzar-se-á
o recital de plano de Silvia Fang, do
curso da professora Helena de Macedo
Costa.

O programa é o seguinte :
PARTE

J. S. BACH — Prelúdio e Fuga, em
LA menor;

GLUCK-FR1EDMAN — Dansa das
sombras felizes;

BEETHOVEN — Rondrt, op. 51 n.» 2.
II PARTE

GRIEG — Sonata op. 7; Aliegro; Mo-
dcralo; Andante Molto; Alia Mlnuetlo
ma pouco plu lento; Flnale, Molto Al-
legro.

III PARTE

CHOPIN — Improviso op. 36; Valsa
op.. 18;

JACQUES IBERT — O Burrlnho
Branco;

L. FERNANDEK — Seresta;
LISZT — Rnpsodla n.» 11.

Associação Musical
Pró-Juventude

O programa de outubro da Prrt-Ju-
venlude serft desempenhado pela pianis-
ta Gloria Maria dn Fonseca Cosia, rea-
lizando-se o mesmo no último domlhgt^
do mis na A. B. I.

Centro Artístico
Musical

Essa associação apresentara din 22, a
jovem pianista Lais Prado Vasconcelos.

RADIO ROQUETE PINTO
(PRD-5)

; 8 horas — Jornal falado. 9 — Curso
de Inglês. 9.30 — Orquestras dos Es-
tados Unidos. 10.30 — Para um mundo
melhor. 10.<15 e 13 — Programa de
Educação • Cívica do D. E. C. 11 —
Hora do Lar. 17' — Orquestra Ju-
venll. 17.30 — Programa comemorativo
do 12 de outubro : — Música Instru-
mental espanhola, com os pianistas Gul-
lhermo Cases, Rubinstein e Eileen Joy-

RADIO NACIONAL
(PRE-8)

18 horas — Músicas variadas. 18.45
— Os Trovadores. 19 — A Voz da R.
C A. 19.15 — Trio de Ouro. 20 —
Audição. 20.30 — "Heroinas Anôni-
mas". 21 — Week-End. 21.30 — Apon-
te o Culpado. 22 — Música dansante.
23.30 — Radlo-Baile. 1 hora — En-
cerrumento.

"CIÚME"

Continua no Senador a apresentação
da obra-piima de Verneuil, "Clume",
Interpretaria por Procopio e Suzana
Negrl. Hoje e amanhã, "Clume" será
oferecida em vesperais, alem das ha-
bltuais sessOes ã noite.

'FRENESÍ"

Repete-se hoje, no Regina, às 16 ho-
ras, e à noile. em espetáculo completo,
às 21 horas, a peça "Frenesi", de Char-
les Peyrcl-Chappuls, em tradução de
Bricio de Abreu.

Henrlette Morlneau é a sua Intér-
prete e a seu lado está todo o elenco
d'"Os Artistas Unicio:": Álvaro Aguiar,
Cléia Suzana Dary Heis. Davld Fink.
Flora May, Luiza B. Leite e Maria
Luiza.

"LUZ DE GAS"
A estrela ontem, no Fenix, de "Luz

di Gás'', por Maria Sampaio, Rodolfo
Mayer. VVahita Brasil, Rodolfo Arena
e Reníe Bell, constituiu um êxito para
o conjunto artístico da Sociedade Ami-
go<- do Teatro. "Luz de Gás" volta
hoje a ser apresentada na casa de espe-
tárulos da Avenida Almirante Barroso,
em sua primeira vesperal, às 16 ho-
ras, e à noite, sessão única, às 21
horas.

"DESEJO"

Sábado e domingo próximos, em ves-
perals e espetáculos t.oturnos, realizar-

%se-ão as últimas representacSes de "De-
sejo", de 0'Neill, no Teatro Ginástico.
A seguir, "Os Comediantes" encena-
rão "A Rainha Morta", de Monterlant,
que acaba de obter êxito em Paris.

"A MARMITEIRA"
Mais uma vesperal será realizada

hoje, no Rival, com a comedia "A Mar-
miteira", original de Freire Junlor,
com Alda Garrido na protagonista, ao
lado de Augusto Anibal, Nena Napoli,
Isa Alzira e Benito Rodrigues, Belcy
Drumond, João Boavista e Lourdes Pi-
nheiro. Prosseguem no Rival os ensaios
di comedia "Cara Suja", original de
Alda Garrido e Marques Fernandes, que
subirá à cena brevemente.

"NEM TE LIGO"
Hoje haverá "matinée" fts 16 horas,

e sessfios às 20 e 22 horas, no Teatro
Recreio com a revista "Nem te ligo".

Noticias Diversas
"LOUCA PELA FARDA"

Valter Sequeira, ante» de iniciar o
seu "Teatro das segundas-feiras", rea-
lizará dia 17, quinta-feira próxima, um
novo espetáculo no Tijuca. com a re-
prlse de iüriá de suas comédias: "Louca

pela farda" ' onde estarão presentes
os seus principais artistas, como Lenita
Castro, Maria Magiar, Rosita Gay. Eda
Niemar. Cory Lemos e Sergio Maia,
citreando o galã cômico Nelio Berto.
O espetáculo será completo, às 21 horas.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDI-
NARIA. NA S.B.A.T.

Pedem-nos a oublicação do seguinte:
"A Sociedade Erasllelra de Autores

reatr.-!!. realizará no próximo dia 15,
terça-feira, ãs 20 horas, uma Assem-
hiéia Geral Extraordinária legalmente
cdnvnègde pelo seu presidente, na for-
mn do Estatuto.

Dantre os assuntos em pauta, encon-
tra-se o estudo sobre as novas tabelas
de direitos autorais, que modificará as
que estão em vigor, presentemente, no-
tadamente no que diz respeito às obras
teatrais e de concertos, representadas
ou executadas em teatro ou, ainda,
transmitidas pelo radio. Atê então o
assunto foi debatido entre os membros
do Conselho Deliberativo da S.B.A.T.;
agora, entretanto, o caso. que é da
maior Importância, será debatido na
Assembléia de terça-feira. Haverá, na-
turalmente, grande afluência de sócios,
por isso que a nova tabela estabelece
o critério da cobrança na base per-
centual, tal como é usado em todos
os paises estrangeiros, anulando assim
o critério de cobrança dos direitos au-
torais na base de tantas poltronas por
espetáculo".

Di. Mansui Tauliç
LIVRE DOCKNTE

r.MUIKGIA GERAL
Praça Florlano, «5-4.o anaaiFlorlano, ,13-4.°

Tel 22-S289

INVENTÁRIOS
Adianto dinheiro para as

despesas necessárias. Des.
pejos. Desquites. Cobran-
ças. Pensões alimentícias,
naturalizações, etc.
DR. FERREIRA - RUa d0
Rosário, 113-A - 5." and. Sala
503. Tel. 43-0628. Das 15 às

18 horas.

Dentaduras
Das mais aperfeiçoadas, com-
pletamente tixas, com uparen-
cia das naturais e an alcanrr
de t o d o s. Conserto rápido.
Diariamente exceto aos sába-
dos DB. FLAVIO C. ALBER-
NAZ Edificio Cnrioca, 2.» an-

dar. Sala 214 (Largo da
Carioca, S).

RADIO MAYRINK VEIGA
(PRA-9)," ' ...

13 horas — GravaçÓes! 17»— Es-
tudlo. — Desfile da,; Juventude. —
Folhinha do Dia. 18 — Patrício Tel-
xeira e Quart. de Bronze. 18.45 - Xorem
e D* Morals. — Chute Musical. 18.5S

Galho rie Urtiga. 19 — Esportes. 20
17.' capitulo de "Jamais te esque-

cerel", rie Otávio Vamoré. 20.45 —
Panorama Político. 20.45 —- Estúdio.

Carlos Roberto. 21.— Edgar Lnfnur-
cade. 21.30 — Hclenlnha Costa, Fer-

ce. Páginas da música sinfônica espa- ' nando Barreto e Quarteto de Bron-

CINE REX
ORQUESTRA SINFÔNICA

BRASILEIRA

Dominical - Festival Wagner
REGENTE:

SZENKAR
Pollrons (4 10,00 - Cnninrolfl Cri 70,00

HOJE "T?*

m___W\^ <^^i___»__í____\

Vesperal
às 4 hs.
Sessões
às 20 e

22 hs.
TEATRO

SERRADOR
K.MPKD/A MJIVS Kil.l.SIAS
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nhola : Trechos da Suite Ibéria, de Al-
benlz e do Chapéu de Trôs Bicos, de
De Falia. 18 — Programa da Semana
da Criança. 18.30 — Desfile de ceie-
brldades líricas. 19 — Programa rie
orquestra. — Noticiário da BBC. 19.30
— Noticiário radiofônico da Agencia
Naclonnl. 20 — Literatura francesa.
20.30 — Noticiário ria Radio Paris. —
Filatclia e Educação. 21 — O grande
concerto da semana, apresentando Bee-
thoven : Sonata Appassionata; Roman-
ce em sol para violino e orquestra e
Sinfonia n.o 3 "Heróica". 22.30 — Mela
hora com ballets de Leo Dellbes. 23 —
Grande Diário do Ar. 24 — Encerra.-
mento.

FARMÁCIAS DE
PLANTÃO

plantão, hoje, as seguintesEstfio de
farmácias:

L. da Carioca 10
L. da Carioca .12
V. Rio Branco 31

-S. José 112
Est. D. Pedro II
Livramento .100
Nab. Freitas 332
Riachuelo 205

-M. Sapucal 285
América 313

Av. Salv. Sá 77
Arist. Lobo 229
C. da Paz 206
Had. Lobo 350
Maloso 101

M. c Burros 455
P. Fiam. 118
Laranjeiras 458

Lapa 18
Lad. Senado 5

Catete 37
-A. Paiva .1.210

A. Paiva 282
G. Polldbro 15(i

-Ji Bolftnlco 588
P. Botafogo 490
Vol. Pntria 20

-A. Paiva 1.131-n
Vol. Pátria 451
Vise. O. Preto 81
S. .1. Balisln 13
S. Clemente
.1. Botânico
M. Cnrituarín
A. Quinlela
Av. Cop.
F. Mendes
Vise. Pirajíi
Vise. PlrnjA
S. Campos
B. Ribeiro
H. Ribeiro

ze. 22 — "Contos Imortais", —
de Jullo Alias. 23 — Panorama político
e O Mundo em sua Casa.•

RADIO CLUBE
(PRA-3)

15 horas — Transmissão do Jogo
Vasco x América — com Raul Longrns.
17.30 — Continuação do Programa
Cantos d'ltalla. 18 — Ave Maria. —
Chá Dansante ria Mocidadc. 20 — Can-
çfies Internacionais. 20.30 — Programa
variado. 21 — Resenha Esportiva. 21.30
— A Voz da Profecia. 22 — Hora de
Arte. 23 — Um tango dentro da noite.
23.30 — Final. *

RADIO MAUA'
(PRH-8)

18 horas — Ave Maria. — Melodias
d.-) Brasil. 18.30 — No mundo dos cs-
portes. 20 — Folhas Soltas. — Rio
Antigo. 20.30 — Jacrt e seu bandolim.
21 — Nosso fim rte semana. 21.30 —
Música selecionada. 22.30 — Radio-
Baile.

1SS
720
8-íl

¦10
55(i
45

538
(>'J3
83

21H
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. -, BR1TISH BROADCASTING
24 de Maio 6fa5 (bbc - Londres)
Fm? ne£rn%<«l 12'30 ~ Noticiário. 12.45 - Radio-
M FeVnandes 81 ' panorama ~ rePet|C5°' 19 ~ ^sumo

-C de Melo 402 dn ProSrama de hoje. - Prólogo musl-
t 

',„. 
\rV*„ iní cal em gravações. 19.15 — Noticiário.

Á." ci.h c-nnl19'30 — "A Mela Hora da Valsa". 20" 
a,.- c„k' S'i-n I — Duas Palestras : (1) "Livros e Auto-a\. nun. .i.sau res,, por JoaqU|m Ferreira, (2) "O Tea-
„ ' Sür ,, 7.407 | tro Inglês", por A. C. Callado. 20.15Vva. Cláudio 469 _ Rapsódias e Varinçóes — em grava--B. R. Retiro 38 ! c8es 20.30 - Dois comentários: (1)-Ce Sousa 175 | "Progressos da Televisão"; (2> "Comen-

tarlo Esportivo", por Daniel Perez Ar-
caraz. 20.45 — "A Arte do Canto" —
Rclnnlrin IInhn — cm gravações. 21 —
Noticiário. 21.15 — Rarilo-magazine.
21.30 — Recital de plano por Lance
Dossor. 22 — Itadlo-panornma. 22.15 —
Noticiário. 22.20 — Comentários da Im-
prensa Britânica. 22.20 — Resumo do
programa para amanhã. — Hino nacio-
nal britânico. 22.30 — Fim.

S, Crlst. .1.021
Mela 43

s. L. Gonzaga 38
Flg,,de Melo .135

Gen. Gurjftn 15-1
13. iHidro 21

Uruguai 317
C, Hunflm 710-11
Av. 38 Sei. I.lli

-T. dn Silvn 810
Vim-, Ali.lrlr 31
H, Mesquita 7MII
II. Mi'M|iin,i 8,18I'n .l.imi..i n> 1,1
Ami Nerl I .'IIH

Av. J. Ribeiro 5
Arlsl. Calre 302
Aut. Clube 2.884
M. Rangel 178
Av. Sub. 8.701
Av. Sul). 10.496
E. B. Vcrm. 524
C. C. Meneses 28
Aut. Clube 2.297
M. Rangel 918
K. Mi Felix 405
C, Galvão B45
.1. Vicente 1.121
1.'-' de Maio 17
F. Mnrinhn 13
P. dn Rocha 106
A. Rocha 418
L. Pavunn 45 !
Silva Vale 321! !
Pça. Quintino ll! '
Maria Freitas 21
C. Machado 1.480
Av. Democ. 81(i |C. dc Morals 14 I
4 ile Novembro 3 '
Eng. Pedra 582
S. A. Carlos 553
L. Rodrigues 10 ,
Montevideo 1.330 '
B. de Pina 750
II. de Pina 1.309 I

Pioi. Rego Lopes
K. 7 de Sftembru.
«a» I». »« !'•

Dlonisio
G. Dantas
MaranguA

,la pomaAv. C, Vasc.
Sta. Cruz
Kng, Novo
Ksl. Miinlulrii

- I
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Quem avisa amigo é
A economia é a hu*e da proa-

periilude. |!nnr de preferencia
ii cera lluyiil ou n cera K»iiie
rnlilii é aliar a satinfação à
economia. Km todoa o» arma-.
7.piih e loja» de ferragerm, em
lutiiH grnmlfH e pequenus, ern-
do i|iit> an Intui gramlra eijul-
valem a H X/i luta» pequena»,
o preço é mula reduzido.

Conserta RELÓGIO
II. 3 Maio

l'\ 1'liriliiso 27
l,0|IIIK Miilllil llll
1'iilillilipilA 1112
lioin JumlN 1'Jn

Nepomuceno & Cia, LM,
GUÁRDA.M0VEIS

n Pundidi im 10Ifl «
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> .11.11, io \
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"?1<- 'Ll I. I ...,(¦
• •«•i 14.1..,,io W-,1,1,

«l/A lUtNÜt AIMM, 1'4 i,"

ROUPAS USADAS
Compram-se a

mos u Justo
domicilio e paga-
valor. Telefone;
-680B

Dr. Jayme Villas-Bôas
Da Fundação Gaffree — Guinte

EwHalmcnlt PELE I. StFILIS
R Ourldor, 18» - 2.» andar. Sala

215 — 2.» 4,» e li.* daa I» àa 15 horas
TEL. 23-4900.

Dr. Murillo Belchior
Prática nm ICE 1*1! — Doen-

çns INTERNAS. CARDIOl.OlilA
— Trutemento rápido da Sifili»
(PENICILINA) — Ua* 10 àa 11
liorai — K Arnujo Corto ilegr*
7» ¦ Sala «01 Tel 22-9138.

DR. TELLES DE MENEZES
DOENÇAS DE SENHORAS

Rua Gonçalves Dias, 81, fi.", «a-
las 504-5, dns 15 As 18 horas.

Consultório, 23-8147 — Rea.
sldencla 42-1048

I.MPUKKZAS DO SANdUR

Elixir de Nogueira

Estados nervosos
lf[.|imfnl« Mfitlra '¦«•al - Manta» ,

Ancaatisi InvinUi Deprt««*a» I
DR. EDMUNDO HA4S
1 nr SETEMBRO. H4 l.«. 14 àl 1*1

Para Vereador
Dr. Cadmo de Moura

Brandão
Partido Republicano

FARMÁCIA ROSSINI
DROGAS EM

ARTIGOS PARA
GERAL
PRESENTES

Cntrega» ríiplilas a domicilio
Consultas médicas a qualquer
hora, em consultório separado

dn estabelecimento.
Rua Conde de Bonfim. 879

PKIMIMIS PELO TH, 3R-OI2S.

Mada de ilusões
Quer um assoalho com vida

e que dê realce aos seus mo-
veisT

Cnnnegue-o surpreendente-
mente, usando a cera Royal.

K' a melhor e a mais eco-
nômlca.

ELIXIR
VITA-SENIL
Tônico só parn homens

à bnse dc plunlii-.
Dcposiluriiis:

SORKX I.TDA.
i.t-í> ::(;.¦,

HOJE • 12 DE OUTU
Grande festa HISPANO-AMERICANA

HIGHLIFE CLUB
Orquestra típica de HEITOR DOS PRAZB-
RES — Jaz-band de JORGE BRASS — Gai

teiros e banda galega nos jardins.
Concurso de trajes regionais na Espanha e

dos paises americanos.
Entrada Cr$ 20,00 - Selo à parte.

Mesas com 5 lug. Cr$ 50,00.
Das 21 às 2 da madrugada - Traje passeio.

Festa promovida pela Associação Brasileira
de Amigos do Povo Espanhol sob o patroa-

nio da Colônia Espanhola.

mtt*>ww»l,j;.-:;.ví\ - .'."

TEATRO MUNICIP
TEMPORADA OFICIAL DA PREFEITURA DO D. f.

ORGANIZADA PELA SOCIEDADE ARTÍSTICA BRASILEIRA

AMANHA, Domingo, às 16 horas — AMANHA
VESPERAL EXTRAORDINÁRIA - ~

Oferecida aos Srs. Assinantes das Vesperals

MARIA PETROWNA
ópera em 4 atos de JOÃO GOMES DE ARAUJO

com Carla Caputi, Graziela Salerno, A»si» Pacheco, Paulo For-
te», Guilherme Damiano, Asdrubal Lima, Bruno Magnavita, An-
tonio Lembo e Stefano Poi. Regente: Edoardo Guarnieri. Re-
glsseur: German G. Torel. Maestro dos Coros: Santiarjo Guerra.

Bilhetes k venda — Frlzas e Camarotes: Cr$ 250.00; Poltronas:
Cr» 90,00; Balcões Nobres: Cr» 40,00; Bolcões: Cr$ 30,00: Oa-

lerias: Cr» 20,00  Selo h. parte.
DEP. DE DIFUSÃO CULTURAL DA PREFEITURA DO D. F.

|BPH«i*s^gmm^mm^gPBmBBMEBME3P?''',':'ilB
QUARTA-FEIRA, 16. às 21 horas — QUARTA-FEIRA

Recita Extraordinária a Preços Populares
ÚNICA REPRESENTAÇÃO DA

TRA VI AT A
ópera em 4 atos de VERDI

com Julieta de Azevedo, Assis Pacheco e Paulo Forte»
Regente: Edoardo Guarnieri.

Bilhetes à venda: Frlzas e Camarotes: Cr$ 200.00: Poltronas t
BalcOes Nobres: Cr$ 40,00; Balcões: Cr$ 30,00; Galerias:

Cr$ 20,00 — Selo à parte.

Brevemente
TEMPORADA NACIONAL DE

BAILADOS
Continua aberta a assinatura para 3 espetáculos.

TEATRO MUNICIPAL
TEMPORADA OFICIAL DA PREFEITURA DO D. F,

DEP. DE DIFUSÃO CULTURAL DA PREFEITURA DO D. F

COMPANHIA DO
HALLET ESPANHOL

ANA MARIA
A graça e o brilho da alma musical espanhola

:OM A ORQUESTRA DO TEATRO MUNICIPAI
ESTRÉIA — 3.»-FEIRA, 15, AS 21 HORAS

Encerra-se Hoje, às 17 horas
A ASSINATURA PARA

3 únicas lécitas noturnas 3
Preço total da assinatura: Frlzas e Camarotes: Cr$ 1.000.00:
Poltronas: Cr$ 180,00; Balcões Nobres; Cr* 150,00; BalrA«:

Cr» 120,00: Galerias: Cr$ 90,00 — (Selo à parte).AMANHA, DOMINGO, DAS 10 ÀS 17 HORAS, VENDA
AVULSA PARA O PRIMEIRO ESPETÁCULO.

|i,

ALDA GARRIDO
Ní\ líIV AI HOJE; Vesp. às 16 hornrnu MVt T ^^ Sessões fts 20 e 22 horas
ALDA, a ditadora dfl HUOGHdOS, apr^r.nln

a maior gargalhada do ano
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HERNANUEZ PEREZ
.«, 

8» saln 804 - Diariamente da» 18 ft* -0 ha. Tel. íl-4966.
priinrn» !-•' • °- 

À PRAÇA
. i.m B-orces, estabelecido na rua UruRualana. 316, loja • -••
A" 

„, comunica à praça e a .eu. amlKo_ e frefue.es em *e_al
8 

»n acaba «le receber diretamente da Inglaterra grande
11 partida do» afamado» ,

RÁDIOS 
"PYE" DE 5 E 6 VÁLVULAS

Cltlma palavra em radio» receptore» de onda»

curta» • longa», com faixa ampliada.

VENDAS POR ATACADO E A VAREJO
RUA URUGUAI AN A N.» -16, LG.IA E 2.» ANDAn

RIO.DE JANEIRO

NO LAR E NA SOCIEDADE
A Central vence a

Light •%

_._

Raios X - Radiogiafia - Radioscopia
. ..*¦*• /-i tarso da Carioca, U - l..* andai

Dr. AttlllO *w01lte _ Diarlir.m.n.* de í ft» 7 hora»

do H. P. Socorro e da 23.» Ent. Sta. Cana - Tel i'__-«0M.

¦Üe

<j___jvC' ^firôjt:'., ^

DIREÇÃO TÉCNICA DO

DR. VIVALDO LIMA FILHO
TRaUMATOLOGISTA K OR*l OPi-DIS _Á

Carrinhos e cadeiras com rodas pneumntlcas
para doentes — Exposição permanente

Pronta ent rega.

Cadeiras com rodas pneum.vlcas
para uso domiciliar (articuladas)

Cadel
paru
fixa).
dc qu
tálogi

18

rn-, r/rodus pneumiitlriii,
uso doifni'lllfir (posiçiio

Ae>"i mus encomendas
:ilc|iiei 'noileio pelo n/ca-
i ou apresenlado pelos
distintos clientes.

-.ni-inno com rodas pi.o.iinillci.-
para trânsito urbano

- RUA VISCONDE RIO BRANCO —
1_-_!!7U - RIO DE JANEIRO - BRASIL - TEL.: 42-

18
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CONTE

Tem a Light uma irmã gêmea que
a excede no desprezo pelo jniblico:
a Central do Brasil.

A tragédia dos transportes, nos
trem, é menos espetacular qnc a dos
bondes, porque estes expõem as suas
vitimas aos olhos de quem se en-
contre até mesmo no coração da ci-
dade, ao passo que aqueles partem
de um recinto fechado e correm em
leitos distantes, tanto quanto possi-
vel, das ruas edificadas; mas o regi-
me de vexames imposto aos passu-
geiros da Estrada é — e.mboiu pos-
nu parecer mentira — mais vergo-
nhoso ainda.

Parece que há, na administração
da E. F. C. B.» um quadro de
especialistas em medidas contra o
povo.

Veja-se este caso:
Antigamente, os trens da linha W

partiain da plataforma n." _ da
"gare" de Pedro II, enquanto os da
linha 12 safam da do n." 4.

Pois bem: há um ano, mais ou
menos, todo o movimenta das duas
linhas passou a ser feito nesta últi-
ma, ficando a primeira sem apro-i
veitamento, vazia, abandonada !

Por que t
Nâo se disse. A conseqüência, po-

rem, dessa insensatez ou dessa mal-
vadcz é a suplício daquela multidão,
obrigada, a comprimir-se, ii tarde,
cta nren de uma linicit plataforma,
quando poderia — e deveria — acti-
nuidar-se em duas:

Trata-se de uma providencia qite
só pode ser ditada poi quem tenha
interesse em subotur a Central, «(.'li-
laudo contra ela a indignação po-
pulai'.

Se se pode proporcionar ao povo
maiores comodidades ou, pelo me-
nos, atenuar nm pouco o horror e o
escândalo daqueles embarques entre
16 e 19 horas — na principal via
férrea do Brasil ! — por que dei-
xar de fazê-lo t !

Haverá algum prazer cm exaspe-
rar os moradores dos subúrbios t

E' a única 'ex-pücação aceitável
para o absurdo daquela, plataforma
deserta ao lado dn outro a reben-
tar tle gente.

Vamos, senhores da Central. A
democracia chegou. Hábitos novos,
portanto. Suprima-se o ridículo alto-
falante, remanescente da ditadura,
que, aos ouvidos da massa tão du-
ramente sacrificada, exalta, irônica-
mente, as excelências dos serviços
da Estrada; suprima-se aquela poli-
cia interna, que responde com "cas-

se-tête" às indagações sobre atrasos
dos trens. E se pense nó povo, que
é, afinal, o dono desta terra.

Ou os senhores acham que não é t
— L.

ta Terezlnha, na rua Marlz e Barros.
realizar-se-á o ato religioso, servln-
do de padrinhos, do noivo, os seu?
pais, e, da noiva, o sr. Jesus Mar-
Mm e senhora.

SRTA. ANA MARIA PEDRAL SAM-
PAIO — SR. JOSÉ LINS - O casa-
mento «a srta. Ana Maria Pedral
Sampaio. _Hha do casal Urbano Pe-
dral Sampaio, com o sr. José Lins,
filho do casal Alcides Lins que es-
tava mar- ado para o dia 15 do cor-
rente, foi transferido, por motivo do
moléstia do noivo, para o dia 9 de
novembro, às 17 horas, na igreja da
Candelária. )

>
SRTA. OH.ZA MARTINS FERREIRA |

— SR. ANTÔNIO FUtimODES COS- I
TA" — ReaUz»-se, hoje. o enlace ma- ,
trlmonial da srta. Dilza Martins Per- I
relra, filha do dr. Armando Martins
Ferreira e da sra. Arminda Bherlng
Martins Ferreira, com o sr. Antônio
Rodrigues Costa, filho do sr. Álvaro
CAndldo da Costa e da sra. Minervi- |
na Rodrigues Costa. O ato religioso
realizar-se-á. às 17 horas, na igreja ,
de Sfto Sebastião dos Missionários ,
Capuchinhos, na rua Haddock Lobo. |

SHTA. CAtlMEM* MONTEIRO RA-
MALHO — TTE. FERNANDO CAR-
Vi" "O CHAr,/\S — Ho.le, às 17.30
horas, na Igreja da SS. Trindade
será realizado o casamento da srta.
Carmem Monteiro Rama'ho, filha do
dr. Maximino Ferreira Ramalho e da
sra. Odete Monteiro .Ramalho. com
o tte. Fernando Carvalho Chagas, fl-
lho do sr. Raul da Silva Chagas e ,
da sra. Dorallce Carvalho Chagas. j

Serão padrinhos, do noivo, o tte. |
José Francisco Ce Albuquerque Lins e '

a sra. Ana Morais Carvalho e, da
noiva, o ir .lojé da Silva Chagas e
a sra. Odlla Monteiro Chagas.

SRTA. ÍTALA NASCIMENTO RE- ,
SENDE — SR. H-G'* MAOGF.SSI -»
R"a'lzc-se. hoje. o caramento da srta.
ítala Nascimento Resende, filha do
sr. João Soares Resende e da sra
Elma Nascimento Resende, com o sr.
Hugo Maggessl, filho do sr. Boaven-
tura Maggessl e da sra. Oabriela An-

.- drita Maggessl. A c.rimonia rellgio-
1 sa terá lugar, às 18 horas, na Igre-

Ja de»S. Sebastião e santa Cecília,
em Bangú.

às 21 horas, dedicando-a ao seu qua-
dro social e suas famílias. Traje com-
pleto.

TIJUCO TÊNIS CLUBE — O Tlju-
ca Tênis Clube realizará, hoje. uma
noite de arte. cm homenagem às Ami1-
ricas, que terá a presença do embal-
xador e embalxatrlz do Paraguai

— Nos salões do Automóvel Club»
do Brasil reaMaA-se, hoje, das 22 ks
3 horas da manhã, um baile promo.
vido nplos redatores da .Revista dn
Povo", f-stejando a nova fase dasua
publlíaçfto»

CINEMATOGRAFIA
"DILLINGER"

NASCIMENTOS

MODAS
Por Vera Winston
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ANGELA MARIA - Está aumenta-
do o lar do dr. João de Sousa Rlbei-
ro Filho e da sra. Tereza Granato
Ribeiro, com o nascimento da menl-
na Angela Maria.
AMVtltitiAIUUH

Fazem anos hoje:
Dr. Orlando Buicâo Viana.
—. Cel. Alonso de Oliveira.

 Engenheiro Felinto Epilaclo Mala.
íts. -Paúio" da .Costa Palmeira.
srt_."lv6h'. de Oliveira. '

 Dr. Américo Valerio.
Menina Laís Chapelin de Matos,

4Üfia do sr. Osvaldo Matos e da sra.
Oeralda Chapelin Matos.

NOIVADOS

Contrataram casamento a srta. Al-
da Benigna de Vasconcelos, filha do
sr. Francisco Batlsta de Vasconcelos
e da sra. Maria Benigna de Vascon-
celos, e o sr, Armando Derval dos
Reis Fonseca, filho do cel. Teófilo
Ribeiro Fonseca e da sra. Edite Mou-
slnho dos Reis Fonseca.
CASAMENTOS

SRTA. NILVA FKKITAS CARDOSO
SR. ORLANDO LEMOS — Reall-

za-se, hoje, o enlace matrimonial da
«rta. NllVa Freitas Cardoso, filha do
sr; Nilo Esteves Cardoso e da sra.
Albertlna - Freitas Cardoso com o sr.
Orlando Lemos, filho do sr. Pedro
Lemos Batista. Servirão de testemu-
nhas, no ato do civil, por parte dos
noivos, o sr. Henrique dos Santos e
a sra. Eugenia Cardoso dos Santos.
Na cerimonia religiosa, a realizar-se
na Matriz de 8ão Sebastião, na rua
HaddOck-Lobo, às 17.30 horas, servirão
de paraninfos, por parte dos noivos.
o dr. Pedro Lemos Batlsta e senho-

SRTA. ANITA CHIMENE DOS SAN-
TOS — SR. ANTÔNIO MIGUEL ORRO

 Terá lugar hoje, o enlace matri-
monlal da srta. Anita Chimene dos
Santos, filha do sr. Levlno dos San-
tos e da sra. Cecília Chimene dos
Santos, com o sr. Antônio Miguel
Orro. A cerimonia religiosa realizar-
se-á, às 16.30 horas na igreja de San-
to Antônio dos Pobres, servindo de
padrinhos, por parte da noiva, o ca-
sal Franclsco-Ollndlna Soroa e, por
parte do noivo, o sr. Elias Orro e
a srta. Santinha Orro.

*
SRTA. IRACEMA GIBERTONI —

SR. CARLOS GOMES DF. FARIA —
Efetua-se, hoje, o casamento do sr.
Carlos Gomes de Faria, funcionário
do Banco do Brasil, com a srta. Ira-
cema Gibertonl.

No ato civil serão testemunhas, do
noivo, o sr. Hélio Faria e sra., e da
noiva, os seus pais. Na Basílica San-

ENFfíR.M08

SRA. MAEGOT ALV..RE7, DE PUE-
RO — Comunl .a-"os a Fmba!::s-'B
Uruguaia: A sra. Margot Alvarez dc
Buero. esDosa do embily.ador do Uru-
Ktiai no Brasil, dr. Enrique E. Bue-
ro. lnte--~u-se em um' ra*a de San-
de, em "'ontevldeo, a fim dc ser sub-
metida a uma intervenção cirúrgica.
VIAJANTES

DRS. R. SAYERS E WILLIAM
WKATHER — Regressaram, ontem, de
Belo Horizonte, pelo avião da rede
mlnrira da Panair do Brasl). o dr.
R. Sayers, diretor de Minas do rie-
partamento do Interinr dos EE. UU.
e o geólogo Wllllam Wrather, inte-
grantes da d3'egacão norte-nmerica-
na ao II Congresso Panameri.ano de
Engenhe rta de Minas e Geologia, nes-
ta capital.

JORNALISTA /.»?í,INDO PASQUALI-
NI — Pr'o Bandeirante da linha eu-
ropiila da Penelr do Brasil, rpgressou.
ontem, de Paris, o jornalista Arlln-
do Pflsquailnl. que renresentou a "Fo-
lha dn Tarde" e o "Correio do Po-
vo". de Porto Alegre, como corres-
nondento. ,1up'o aos trabalhos da Con-
ferencla da Paz.

Slt. VICTOR ABENTE SAGUIER —
Pelo aviüo da linha paraguaia da
Panair rio Brasil, regressou, ontem,
à A«stincáo, o Jornalista Victor Aben-
te Sag"ier. redator de "El Pais" e
que velo ao Rio de Janeiro integran-
do uma mlssno do Centro de Impor-
tadores, daquela capital

SR.S. ADF.I.F. LYNCH E DORA
BAYMA DF. CARVALHO - Retorna-
ram. ontem, de Paris, pelo transa-
tlfint.ico da linha européia da Panair
do Brasil, as sras. Adele Lynch e Do-
ra Bayma de Carvalho, destacadas
figuras do movimento Juvenil feminl-
no das Bandeirantes.

DR. EPIIP..IM 
*RIZZO — Seguiu,

ontem, nara Caxambú, o dr. Ephralm
Rizzo, direlor-superintendente da "Co-
lonla de Ferias de Caxambú.

*
DR. JÚLIO AZAMBUJA — Embar-

cará. amanhã, rara Porto Alegre, a
bordo do "Itanagé", o dr. Jullo
Azambuja, em vlauem de convales-
cença.

•
— Passageiros embarcados no Rio

em aviões da "Cruzeiro do Sul" para
New York: Mario Calábria, Berenice
Bolllnger Goldtrap, Ona Payne Aid-
well Bessley, Grady Frcderlck Ma-
thews_, Sammle L y n c h e Mathews,
Arauld da Silva Bretas, Aldo Simões
Parisot, Saul Paulo Becher, Manuel
José Ferreira, Geral do Eulallo do
Nascimento e Silva, Maria Edith Vil-
lar Ribeiro Dantas; para Sáo Paulo:
Nadlr Castro Grijo, »Marco Grijó, Jor-
ge José Daraya, Maria de Lourdes
dos Santos, Correln de Sousa, Lu-.z
Brandão Silva, E..> de Krauss, Vai-
da Moreira Dclgaciu, José Carlos Re-
naux Bauer, Thales de Meneses, Lou-
rciro, Rui Almeida, Nlza Machado Al-
meida, Jacy Burlamaqul de Sousa,
João Scatamachla, João do Pistro, Cl-
priano de Sousa Mascarenhas, Ger-
trudes de Sousa Mascarenhas, Luiz
Blucher, Lauro Pessoa Martins; pa-
ra Porto Alegre: Mario Catambry,
Jacques Charpy, Alba Machado de Al-
meida, Addy Laerclo Fedrlzzl, Alber-
to dc Castro Meneses Filho, Armênio
Guedes, Rui Borges dos Santos, Luiz
Carlos Prestes, Manuel Messias de
Mendonça, Armando, Armando Serze-
dello Correia; para Salvador: José
Carreiro Cubinha, João Karr, Osval-
do Nunes Direito, Eduardo Pessoa
Guimarães, Frlcdrlch Kehlmann.
«IN MEMOMAM"

Esta película da Mnnogram Pie- |
tures segue o mesmo padrão das
demais do gênero — biografias de
"gangsters". Por outra parte, além
dessa desvantagem cronológica,
"Dllllnger" traz consigo uma to-
tal ausência de imaginação no que
tange ao Jogo das situações, che-
gando mesmo a parecer um alinha-
vado dc cenas de filmes anterlo-
rés. Parecer, apenas, porque na
parte referente ao desempenho dos
atores há muito de pessoal (alias
alguns deles Já ilzcrum pa,péls de
"gang3tcrs" varias vezes). La-
«rence Tlerney (John DIMInger) e
Edmund Love. cm primeiro plano,
compreenderam bem os persona-
gens que estavam vivendo, reali-
zando. dcss'arte, magníficas "per-
formances". Por seu turno, o rea-
llzador Max Nosseck, upesar da
mia ascendência técnira sobre o
simplista "scrcen-play" de PhH-
lip Yordan (Nosseck dirig» com
desenvoltura), não se sentiu es-
piritualmente capaz de tomá-lo co-
mo ponlo de partida para uma ou
outra criação pessoal. Numa pa-
lavra: a vida do famoso bandmo
americano dava margem para uma
soberba produçílo.

Nosseck incia a narrativa na-
quele velho ambiente policial, já
conhecido de todos, apresentando o
pai do inimigo público dos Esta-
dos Unidos que traça um leve e.
pouco sugestivo esboço pslcológl-

co do filho; a maneira por que o
principiante ladrão é surpreendido
no seu primeiro furto teria perl
dido todo o valor dramático nào
fora o excelente lance de cena do
ator; e é ainda Lawrence quem
logra aquele esplêndido ambiente
de "frlsson" quando oferece a cer-
veja ao "garçon" que anterior-
mente o humilhara, e quando con-
tcmpla o bandido rival que de-
pois de uma forte crise de nervos
(ótimo Jogo fisionômico de Ed-
mund Love), Invoca a sua velha e
sólida amizade; revelando uma for-
te personalidade Interprelatlva, La-
«rence, escudado numa bela eon-
repção técnica de câmera e foto-
grnfia, empolga a platéia quando
se apodera do machado para vln-
gar uma traição.

Conforme se observa do que ai
vai descrito, podemos inferir que
esla fita focaliza como as demais
as mesmas situações de traição
entre "gangsters", de vinganças
pessoais, etc. O que há de bom
é o trabalho equilibrado e suges-
tlvo dos atores: Lawrence Tlerney,
Edmund Love, Eduardo Clanelll,
F.Iisha Cook Jr., Anne Jeffreys,
etc. Boa técnica de direção quan-
to ao emprego de recursos de cft-
mera, e orientação dos atores; ra-
zoavel padrão fotográfico de Jack-
son Rose; sugestivo trabalho mu-
sical de Dlmltrl Tlomklm. Con-
junto fraco. "Dllllnger", produ-
ção da Monogram Plctures, em
cartaz no cinema Rex.

HUGO BARCELOS

"Aventura"

O "chintz" azul-marinhn e branco
foi o escolhido para esse lindo traje
de praia que será uma agradável
sugestão para esse uordo. Como so
pode verificar, é simples e fácil de
ser feito. Abotaado às costas, seus
ombros têm enchimento o que lhe dd
um ar moderno e sugestivo. Tam-
bem pode ser usado com uma saia,
numa combinarão de cores harmô-

nica e moderna.

HOMENAGENS

Ouvi»
•> MUSICA
•O MOMfNTfl-HUBA
Htt*9A»

SR. CALAZANS DE CAMPOS — No
próximo dia IS, às 12.30 horas, será
homenageado, com um almoço, na
churrascaria gaúcha, o sr. Calazans
de Campos.

COMEMORAÇÕES

INSTITUTO N. S. DE NAZARÉ —
Comemorando o 2.° aniversário de
fundação, serão realizadas, amanha,
das 8 às 17 horas na sede do Ins-
tltuto N. S. de Nazaré, na ma Olim-
pio de Melo n.° 604, varias solcni-
dades.
FESTA8

ORFEAO PORTUGAL — A direto-
ria do Orfeâo Portugal organizou pa-
ra, hoje, uma tarde-dansante das 17

IP
iflS £-.--_ I--E

.OMPRE UM BOM RADIO
,,'jVI i f. ivi i ¦» s is i» i riu/od i r k /\ /.«»

,.,||.I_,L, ,.!-.-- Mt.» ....|l|).- «>» «-.• '!»- ,"fl' l»'!»"-"--- <" ,,„|lM .

ti,%..',/*./».".'». mi„ .... n»s»ii*, ,»i< w'*
witi i) r-»*»»**,*»?

- ^^^M^H _____M_____

--«----V-S --------__-^-3--??»-1. ¦**_---_l--'__--3

rw -^EsBtr <-_-R^^3^^__-_^I^Í_Í-Í_Í_Í$-'»*»Í-' »_S_--Í

_-__l ^^__Ü^^I--_Í_^%^?S

SR. HONfKWIO JOSÉ RODRIGUES
— A Associação dos Empregados no
Comercio do Rio de Janeiro, prestan-
do uma homenagem ao seu diretor sr.
Honorio José Rodrigues, que faleceu
no dtscmpenho do cargo de diretor

' do Patrimônio, depois de ter ocupa-
do Inúmeros outros, no decurso de 19
anos, Inaugurará, hoje, às 10 horas,
uma placa com a denominação de
"Sala Honorio José Rodrigues" na sa-
Ia de sessões da diretoria.
MISSAS

Celebram-se, hoje, as seguintes:
José de Almeida Pires — 9 horas.

Candelária. '
Almirante Antônio Jullo de Olivel»

ra Sampaio — 9 horas. Igreja de S.
José.

Maria Espíndola de Freitas Rosa —»
9.30 horas. Igreja de S. Francisco ds
Paula.

Albertlna Fernandes Foralm — 11
horas. Igreja do SS. Sacramento.

Thomas Wlllmotl Sloper — 8.30 ho»
ras. Candelária.

Maria Isabel Machado Seara — 10
horas. Igreja N. S. da Concelçio s
Boa Morte.

Honorio José Rodrigues — 11 ho»
ras. Candelária.

Aurlr ManhAes de Andrade — 11.30
horns. Igreja de S. Francisco ds
Prula.

João Almeida Correia D'Avlla —
10.30 horas. Igreja N. 8. da Con»
ceição c Boa Morte.

Maria Fajardo Halller — 9 horas.
Igreja N. S. da Conceição e Boa
Morte.

Luiz Alves Coelho — 8.45 horas.
Convento de Sto. Antônio.

Cândida Augusta Simões Ferreira
— 10.30 horas. Candelária.

Francisco Romão Alves Junior —>
I 10.30 horns. Igreja de S. Francisco

de Paula. _ .
Mariiel Rodrigues Forte» — 9 ho»

ras. Igreja N. S. do Rosário (Le»

Adelaide Orge Lisboa — 9.30 ho-
ras. Igreja de Santo Cristo.

1 O QUE E' UMA ESPINHA

I A esplnhn, que os médicos tnmbem
| chnmam dc acne, é uma supuraçfio das
I glândulas sehnccas. Os micróbios en-
: li-nm dentro tios poros c nll encontrando

um nmblcntc fnvornvcl, se desenvolvem
produzindo um ponto Inflamado o, em
Í-Kiililn, puz. rv mullo p-rlfioso expre-
mor ns psplnlins. principalmente ns do
li.hios superior e iln nnrlz. Bvl._m.-N
ni esplnhn» manlondo oi i>»rns dn rosto
«rip.- bom ileso.si ruído»; para l»»p
imst» npllcnr llUW v. zes nnr ilin QlM*

dn Miiiiiiiiin. quo ó um líquido orlglnnl
, „ con.lnlenoln multo nnn « R»nolranto,
rtnlCO cii|)H/. iln In*, r R liinnllnii enlriii

I pm d«n ro iln» 1'nm» « '¦«" rrtlW I' ¦

l milor.

IEITE DE
LANOlIN/t

»)r Ftirnniiilo PlIlIlM

Grec! Garson
,i tem sido a lntér-
II prete de Intensa

vida interior, ape-
nas: exteriormente
é aquela fidalgula
trreprochave)
aquela calma total,
aquela sedutora »
envolvente água»
parada que se dl»
ria Incapaz de en-
crespar-se mesmo
sob a influencia do
mais serio venda-
vai... Walter Pia-
geon, Ronnld Col-
mnn, Gregory PecK
o outros, amando-a
nós filmes, não ai-

Greer Garson téraram o "eBti-

lo" Garson entretanto Greer lelxou dc
ser a deusa intangível que sempre dlstan.
te embora sempre apaixonante...
MM'chegou o dia de Clark Gablei ser
o amoroso de Greer Garson - » Gar-
son vlbroul Vejam em 'Aventura ,. o
filme que vem ai com Clark Gable d«
volta Gable impetuoso como sempre,
náo respeitando sequer o O/»??1"'.".0
da "estrela" mala fnmosa da Metro-
Goldwyn-Mayer... Anunctí."sJ;.,,,...7.
"Gable voltou... e Garson o conquis-
U em "Aventura" - a Isso aconteceu
para termos a prova de que nm ven-
davnl chamado Gable en.respou a ta-
mosa e adorada agua-parada que «
hoie um dos Ídolos de todo o mun-
So3. A apresentação de "Aventur»"

terá lugar quinta-feira próxima, 17,
no Metío-Passelo, obedecendo a este
horários: 1|2 dia - 2.30 - 5 - 7.30 e

10 horas.

Noticias de Hollywood
HOLLYWOOD, 11 (United Press, _

A Universal, adqlrlu os direitos de

filmagem do livro The Altermats de

Hàns Saber... A novela gira em torna
das relações entre homens norte-ame»
ílcanos . mulheres européias O livra
lá foi publicado nos EE. UU.» Ingta»
.rra França, Alemanha, Argantlnj.

Suíça e será a1nda,PubUrónfldr.,1Bna,
tratla, Brnsll, Succla e Portugal.

* « *
Fortunato Buonanova vendeu aeuí

d ràltos da novela Evclslng í„„_.'«.
xlcó, à Pan -American productlons or
México Cltj.

Tyrone Power e César
Romero na A. B. I*

Acompanhados dos srs. J. C. Bav.

vetta. Arthur de Castro. EddleCohen
e James Danton, da Fox Filme do

Brasil, estiveram ontem em vl»un a
A B I os conhecidos artistas da
tela Tvróne Power e César Romero,
atualm-nte em excursão pela América
Latina Foram percorridas as depen»
dencia- da Casa dos Jornalistas, tendo
_ 

"r. 
Herbert Moses tido oportunldart.

Se prestar aos visitantes Informa,

ções referentes f. construção e fun-
clonamento da mesma. Após <• visita,
foi Improvisada uma mesa de pa«
l«tra que deu origem a um almo»

çotrsemq-ormalldades ou discursos •

To qual estiveram P™»cnt" d,,v"s°!

jorn-llsta». Tanto Tyrone Power coma
César Romero manifestaram-se mult
bem Impressionados pelas linhas ar.

qultet-nlcas e pelas Instalações do ed..
flclo. que reputaram dos mais aoMlo.
• eiegantes em atta moderna por
•lea eonhaeldoi.

_T r-T LTÍ_7 dentistaDr. Dobbin « raios x
LUZIA. fl_», 8|«U- I

"A historia de Louis
Pastem"

Recordam-se da caracterização d«
Paul Muni na célebre biografia de
Louis Pasteur? Pois vão revê-la quan-
do a Warner Bros apresentara
na segunda-feira. 28, na tela do
Pathé o filme "A Historia de Louis
Pasteur". Trata-se de re-edlçáo ries-
sa famosa produção, em copia com-
pletaihente nov*."Amar foi minha ruina"

"Amar foi minha ruma ' nao
somente é uma historia moderna, co-
mo um profundo drama de amor do

'absorvente enredo psicológico. Com-
o sabem os milhões de leitores da no-
veia de Ben Ames Williams, e a
historia duma mulher que deseja ser
amada tão intensa e completamente
como ela própria ama, e que nem a
crime consegue afastá-la dc seu obje-
tivfc.

Entretanto, o teenleolor foi usaao
cm " Amar foi mlnhn ruina" nào
para glamurisar o lilme, porem paru
torná-lo mais realista. Como o Hl-
me se desenrola tanto em lindíssimos
exteriores como em riquíssimos lntcrlo-
res, íol facll a Leon Shamroy, Já. pre-
mlado por sua fotografia cm "Wilson",
conseguir os mais deslumbrantes elel-
tos, realçando todo o aspecto psiqui-
co do romance.

O íato de a Academia de Hollywood
ter premiado "Amar loi minha
ruina" como o mais belo tecnl.olor
do ano ê prova cabal de acerto de
Darryl Zanuck, envolvendo a tragédia
de Gene Tlerney, Cornei Wllde c
Jeanne Craln na magia fascinante das
corei».

Pleiteando aumento de
salários

ASSEMBLÉIA GERAL NO SINDICATO
DOS OPERADORES CINEMATO-

GRAFICOU
O Sindicato dos Operaaorcs Cinema-

tográflcos do Rio de Janeiro fará rea-
llzar uma assembléia geral, no dia 11
do corrente, ás 14 horas, para tratai
do aumento de salários que está piei-
tea ndo Junto à empresa emprega-
dorad;

"Devoção"
A "Warner Bros", lançará multo

breve o seu filme sobre a vida e os
amores das irmãs Bronte: "DEVO-

ção (Devollon) no desempenho
dessa película estão Ida Luplno, Pnul
Henreid, Olivla de Havllland, Nancy
Oolleman e Sydney Greenstrcet. Dire.
çãc de Curtis Bcrnhardt.

"Gilda" cortou os
cabelos

HOLLYWOOD, 11 (Por Bob Thomas,
da A. P.) — Rita Hayworth cortou
a longa e sensacional cabeleira de
"Gilda", para atender aos ditames da
moda. , ,

A operação «e revestiu da impor»
tancla merecida e Orson Wolles, ms-
rido da estrela, esteve presente, Jun»
tamente com diversos repórteres.

— Cuidado, "lt is hayworth", rt-
comendou.

(O incorrigivel trocadllhlsta se apro»
veitava da formação do sobrenome ar-
tistlco da esposa, de quem, apesar
doa iwatos, não se divorciou: "hny

significa trigo, e "worth" valor).
Orson Welles, que está dirigindo

"Lady fron ShanRal". assumirá a so.
guir a direção de um filme em Lon»
dres, "Salomé", no qual elo próprio
fará Herodea.

"Despertar revelador"

*^-- ¦WÊÈ,,é^'i&BSJKy «KÍÍí^H __________

!_____ «e!V ________ Mm 1
?>_-_-_-_---?? ^___________H. ¦'' '' UM
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L'^_---L^I---------krt?i.-H _____L <^-..nH^^^¦^^H^fl ^L ^ ^M----í .fl

WÊfeH--L^l _Sr ___ ______-*»í >_.__________^__
i s* í?____^___r A\ SW *< '^U __r^

vÊBL s-___^9 m ^----1 _---F4í---f%_---l -H
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LlH-lL ..:__--r'Ê%. _*____E__S __S____i
O.oria Jean e Keefe Brasselle, em
"Despertar revelador", filme da
Universal, que estará em cartax
lio Cinema Odeon na próxima
segunda-feira', juntamente com
"Vingança felina", qur, apresenta

Lois Collinr, Noah Beery Jr.,
Fred Brady e outros

"Janie se casa"
Todo o casamento tem os seus mo-

mentos de alegria, de contrarlcdades e
mesmo de tristeza. E' Justamente a
que acontece com Joan Leslle e bo»
bert Hutlon, aquele casalzlnho amo-
roso de "Juventude Tempestuosa
em "Janie se casa" (Jnnle gets mar-
riccl) uma gostosa seqüência tle JA-
nlo tem dois namorados (Ja
nlc) uma produção da Warner Bros

quo o Pathé apresentará Já na pro-
xlma segunda-feira. 21.

Residência em NITERÓI
VEN1.E-S1. uma linda ca»a no

saudável bairro do Cubango, aer»

vlila do bondo à porta, em centro

do terreno em acllve com 88x460
metros, com 5 qiinrtos, duns aa-

Ins, copn, cozinha, Instalações sa-

nltarlus quarto do criada com ba-

nheiro, etc.
JCxísten. no terreno 7 casinha»

rendendo Cr$ 500,00 monsala e

uma nascente de njjua potável
com ln_tnlm.0'es moderna» pnra
sua captação.

In formações no Tllo pelo tele-
foiie: 23-0024 eom I.omelino, e em
Jíltoriíl no próprio locnl, rua De-
zembiirgador i.lma Castro n." 340,
telefono 0112. Preço Cr? 200.000,00.

GILDA ABREU-VICENTE CELESTINO

Teatro João Caetano
HOJE, 1." VESPERAL, ÀS 16 HORAS E

SESSÕES ÀS 20 E ÀS 22 HORAS

3 VEZES! — À TARDE E A NOITE

A BARONEZA E 0 CAPATAZ
Opereta de R. MAGALHÃES JUNIOR — Música do

maestro ERCOLE VARETTO

Sucesso de DURVALINA DUARTE e OTÁVIO
FRANÇA nos principais papéis cômicos!

Amanhã: 1.. Domingo! Vesperal às 15 horas e sessões
às 20 e às 22 horas!
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Secunda Secção - Quarta Página
DIÁRIO DE NOTICIAS Sábado, 12 de Outubro de

BOLETIM DÀ DIRETORIA DO PESSOAL DO EXÉRCITO (COMERCIO,
Apreciação de oficiai» - Elogio ¦ Requerimento, despachado.

QUARTEL GENERAL DO EXÉRCITO,
CAPITAL FEDERAL, 11 DE OUTU-

BROTDE 1946.

BOLETIM INTERNO N.o 98

Publico, de ordem do . excelentíssimo
ttnhor ministro, para a devida exe-
cucâo, o seguinte :

APRESENTAÇÃO DE OFICIAIS : —
Apresentaram-se, oitem, a esta Direto-
ria, pelos motivos abaixo, os seguintes
oficiais':

ARMA DE ARTILHARIA :
TENENTE-CORONEL.: — R|2 : —

Júlio .Tose Pereira de Morais, do Co-
missão Mista Militar Brasil-Estados Uni-
dos, por ter sírio licenciado do serviço
ativo do Exército.

MAJORES : — Benedito Siqueira, des-
ta Diretoria, por ter que seguir para
Minas Gerais em gozo rie dois períodos
de ferias. Carlos Lassince Cunha, da
Escola rie Instruclio Especializada, por
ter sido promovido a este posto.

ARMA DE CAVALARIA : ¦
TENENTE-CORONEL : - Carlos Me-

na Barreto, do Quadro Suplementar Prl-
vativo, por. ter que seguir para o Rio
Grande do Sul, a serviço da Diretoria
de R->monta e Veterinária, com permis-
¦So do excelentíssimo senhor ministro.

CAPITÃO : — Torquato Ramos Caia-
do de Castro, rio 1.» Regimento rte Ca-
vaiaria Motorizado, por conclusão de

transito e seguir destino.
PRIMEIRO TENENTE S - R\2 ! -

Samuel das Chagas e Silva, do 8.° Re-

glmento de Cavalaria, por ter de seguir
"SEGUNDOS 

TENENTES : — Orlando
d. Paiva Almeida, do 3.** Regimento de
Cavalaria, por conclusão de dispensa e
ti*v* nue recol.her-se.

r|2 • — Paulo Demrtstenes da Fon-
seca. do 5.** Regimento de Cavalaria,
pnr ter sido licenciado do serviço ativo
do Evírcltó.
— A"MA n/. ENGENHARIA :

CAPITAIS : — Alvihnr Rodrigues da
Silva, da Escola de Instru. *o Especla-
lizaria. pnr ter sMn desiunario para es-
tacrinr no Exército a serviço da Ceará
Light.

PRIMEIRO TENENTE : — Edgar
Barreto Bernardes. do 2.-* BatalhSo Fer-
rnviario. por ter sido designado nara
estafl-r no Exército dns Estados Unidos.
_ 

'/*'».../. 
DE INFANTARIA :

CORONftTP : — Álvaro de Sousa Be-
zerra. do Ouartro Sunlementar Geral,
pnr ter terminado o TnnuérUo Policial
Militar mandado prosseguir pelo excelen-
ttsMmn ponho** general comandante da
1.» Re<:lfio Militar e cessado o motivo
rie ter passado a disnoilçao danuele Co-
mond-i rwmlro PeMra de Andrude, do
7.i Regimento de Inílntflrta. pnr ter
n--.urni*,n o -ub-oimindo ria 1.» DivIsSo
de Infantaria. Heitor Antônio de Men-

PRODUÇÃO E FINANÇAS

WDHniSMO E TRÁFEGO
União Beneficente dos Ctiauffeurs do Rio de Janeiro

Reconhecida de Utilidade Pi.bllci» por dec. n." 5 13», de 2B-9-IH84.
Kdlflrln próprio: rua Rvarlsto da V.iffn, n.' 130. «obrado. Telefone*:
(2-4595 e 42-4793. Expediente todos o» dia» iitel», rin» 8 à» 22 horaa,

exceto noa súliado**, das 8 às 18 hora».
Sh-

Sábado, 12 tle Outubro
ADVOGADO DE DIA — Dr. Edmundo

de Almeida Refro Filho.
PROCURADOR — Jnsé Marinho de

Almeida, na rua do Bispo, ISO, fundos.
Telefone 28-fi.7fi.

DEPARTAMENTO JURÍDICO - Ho-
rario: das 11 fis 12 horas, todos os dias
úteis.

DEPARTAMENTO Mftl-ICO - Ho-
rario- dr. Brajjn Noto. rias -1(1 fts 11 ho
ras. fts segundas, quartas . sexlas-fei
ras: rir. Jor". rie I.ima. das 12 fts 13 6S11
horas: dr. Domineos Sérvülb, dns 15 8616
às 16 horas: dr. Ahias Vieira, rias 19 9063

da Luz de Azevedo, Darci Blaglonl Fur-
quim. Sarwat Hachich, Joaquim Abran-
tes Massano e Concesso Vieira de Aguiar.

Prova prática — Otávio Benevenuto
da Silva e Paulo de Barros.

INFRAÇÕES REGISTRADAS
Excesso de velocidade: P. 2505 —

8458 — 20539 — ônibus 80578 — 80811;
Estacionar em local nâo permitido: P.
16 — 130 — 150 — 241 — 540 - 700
920 — 1412 — 1537 — 1584 - 1585
3,367 — 18S1 — 2109 — 2844 - 3711
,-•084 — 4045 — 4229 — 4341 — 4508
4615 _ 4928 — 5498 — 5566 - 6028

7642 — 8290 — 8378 - 8446
8763 — 8846 — 8942 - 8955
9403 — 9165 — 9775 — 9877

às 20 horas, exceto fts sextas-feirns,
que é das 20 fts 21 horas: dr. Silvio
Rancei, médico analista, dns 14 30 fts
15.30 horns. Os drs. Ablas Vieira. Dn-
tninf-os SérvulÒ e Braga Nelo nao dão
consultas aos s..hnrtos.

DEPARTAMENTO DENTÁRIO - Ho-
rario: das 12 fts 15 hnras. toclns os
dias úteis, exceto nos sábados, que ê
das 9 às 11 horas.

AMBULATÓRIO — Enfermeiro Sebas-
HSo Freitas da Silva. Horário: rins 9 fts
12 horas e das 15 fts 20 horas.

CANDIDATOS A SÓCIOS — A fim
de legalizarem suas propostas, devem
comparecer nesta Secretaria, os s-guin-
tes candidatos a sócios: Abel Fortuna-
to Otoni, Acir Fagundes Krempser, Al-
varo Pereira Amorlm, Antônio de Almcl-
da Soares, Antônio Alves Pereira, Anln-
nto Ferreira, Antônio Luiz Siqueira, An-
tonloJMachado Motrnu; Antônio Manrl-
qü_''FeFriah(Te's""tÍõrdilho, Amírico RI-
beiro de Sá, Armando rte Josús, Augus-
to Ivo Correia, Augusto Ribeiro, Carlos I sinal: P. 132
Soares da Rocha. Ciro Godinho Amaral, 2064 — 2116
Declo da Costn Teles, Ernani de Morais,
Edgar de Sousn Ribeiro, Gumerclndo
Lima, Hiimlld Rangel riu Silva, Inácio
Mulnto dos Snnlos, Joüo Antunes Soa-
res, João Maurício Marlins, João Olim-
pio Cflndlilo, José Miranda, João rtn Sll-
va * Esperança;* João Xnvlep-- Ferreira,
Joaquim Antônio Ferreira i Fllhn, Jorge

10034 - .10093 — 10104 — 10110 —
10174 — 10191 — 10521 — 10673

12166 — 12282 _- 12433 — 12595 —
12692 - 12771 — 12919 — 13012

13178 - 13276 — 13296 —13346 —
13512 — 13546 — 13571 — 13591 —

13624. - 13655 — 14007 - 14689
14835 — 15006 — 15106 — 15225 —
15278 — 15475 — 15510 — 15546 —
16112 — 16362 — 16629 — 16671 —

16772 — 16819 — 16946 — 17089
17146 — 17438 — 17572 — 18190 —

18268 — 18285 — 18536 - 18705
1905S — 19141 — 19445 — 19637 —

19662 — 20005 — 20249 — 20345
20419 — 20507 — 20792 — 20839 —

20949 — 21197 — 21395 — 40847
41265 — 41719 — 42105 — 42603 —

43287 — 43380 — 44018 — 46148
46454 — Carga 62457 — 64183 — 65145
66787 — 67251 — 69482 — 69533 —

70B72 — 70927— S. P. 23518 — R.
.1. 3321 — R. J. 6841 — R. .1. 28609
M. G. 3825 — M. G. 52796 — P. R.
2875 — P. E. 1600: Desobediência ao

211 — 1153 — 1183
2321 — 2366 — 2608

5163 — 6257 — 6401 — 6557 — 7126
7279 —.7316 — 7392 — 7443 — 7978
7996 — 8272 — 8466 — 8955 — 9197
9215 — 9255 — 9530 — 9566 — 9658
9669 — 9779 — 9928 — 10203 — 10293
12276 — 12300 — 12829 — 12931 —
]314R _ 13651 — 13733 — 13795 —

14231 — 1426S — 14538 — 15037
Castnno dn Silva, Jorge .Toflp, José j 1G936
Emanuel dos Santos. -Tosí Ferreira rta
Mola, Lucas Jnsé Máximo, Manuel Ivón,
Mario Augusto Serra, Mnrio Ribeiro,
Moacir rio Aqulno Correia, Nelson rte
Oliveira Neto, Osiris Lavatorlj Paulo
Vergente Monteagurto, Poria Bnrchllon
do Nascimento, Porcclino Pereira rte
Araujo, Reginaldo Duncan, Rnlrtão do
Siqueira, Rubens Sarmento, Tomaz Ale-
xandrlno dos Sanlos, Valilomlro Ferraz
• Valter Ramos.

Conselho Deliberativo — Reunir.-se-á
em sessão ordinária, no próximo dln 14
do corrente, segunda-feira, hs 20 hn-
ras, nesta sede social, o Conselho Deli-
beratlvo da União Beneficente dos
Chauffeurs rio Rio de Janeiro. Ordem
do dia: pnrágrafo 1.**, do artigo 39 dos
Estatutos da União em vigor. Presença:

. Bl conselheiros.
POSTA RESTANTE — HA cartns

ara os senhores: Antônio Lima, Clrllo

17-170 17868 18375

Sai_ e Matos Dias, Domingos da Silva Al-
?arenga, José Dias da Costa e Ricardo
Alonso Martlnez.

Serviço do Trânsito
EXAME DE MOTORISTAS

Chamada para o dia 14 do corrente,
às 7 horas — Arlindo Costa Leal de
Moura, Otaclllo dos Santos, Arllllo rte
Oliveira, Jnqucs Vlnevski, Emile Ray-
mond Koechlln, José de Oliveira Gnn-
çalves, Jaime da Silva, José Pastorlno
de Resende, Jacl Duboc, José Innclo Pc-
relra do Lago Neto, Gumerclndo Domln-
gues, Valter Alves Antunes, Dotlvo Rita,
Floriano Pinto rie Lemos, Renato de
Sousa Machado, José Guartclo de Sousn,
Francisco da Rochn Mnurflo, Jnsé Luiz
Fernandes, José Frnnklln. Arlstldes Ta-
vares do Nascimento, F.tevnldo Milagres,
Hello de Beredo, Sehnstlão Luclo de
Brito, Rubem Tavares de Lima, Mario
Blghi, Dercllio Moura Vergctte, Alme-
rindo de Alvarenga, João de Deus Mou-
ra, Fernando dn Fnnsecn, Zenohlo Co-
mes da Silva, Otnvio Sonres rie Araujo
• Napoleão Maurício de Medeiros.

Prova regulamentar — Ernani Ma-
Chado Carrnn o Manuel de Oliveira.

Prova prátlra — Candlrtn rte Silva,
"Llborelro e Arlovnlrto Alves.

Chamada para o dia 14 do corrente,
às 8.45 horns — Gemido Cosia, Edson
Machado de Oliveira, Antero Melo, José
Sellsarlo, Onero Henrique Renovato,
Primo Jesulno Franco, Roberto dc Al-
melda, Geraldo Rocha Viana, Manuel"Laurindo de Oliveira, José Alves Sal-
guelro Filho, Valdemar Brito, Asrtru-
bal Pereira da Costa, Neson Bittencourt,
Vicente Ivo de Paiva, Luiz Leonnrrio ria
Silva, Hermlnlo dn Espirito Snnto. Se-
raflm Jorge, Antônio Siqueira rte Sousa,
Llndomar Alcino Costn, Manuel Jnsé

Dr. Octavio Babo Filho
ADVOGADO — 1.» d» março •
Tal. 4!»-fl25« (Ml.l-ln do Pbco»"mTtIgüidades-

Comprim-i- pr-il-il»-, p»r_»l»n»s,
•H-t-ii. plnliiriu, JnlM, nurflra. M*
*• p»r# jmp-l- • mnvtl* «* llM-»»'
dá i-iii.» «• n v»|„r d» iDtllUlMRI
Ct*t An.lo Am.rli-itii» «iitlliilnM.»
Man Rh» Atu.mhl-I» ¦»,• 1» — T»
|»r»n»i --mihí

19142 — 19297 — 19381 — 19706
20118 — 20213 — 20411 — 20560 —
-- 21440 — 21567 — 21658 — 21691
21705 — 21893 — 21995 — 21996 —

40029 — 40087 — 40493 — 40615
41143 — 41242 — 41019 — 41672 —

41893 — 41927 — 42304 — 42400
42434 — 42465 — 42718 — 42799 —
43075 _ 43280 — 43291 — 43294 —

43499 — 43915 — 43988 — 44052
44530 — 44590 — 46617 — 46695 —
_ 4491(8 _ 44963 — 45200 — 45236
45640 — 45800 — 45850 — 45907 —
-— 46099 — 46208 — 46380 — 46438
4fi440 — 46590 — 85934 — 87208 —
Carga 62184 __- 64224 — 70147 — 72114
72114 — C. D. 70 — C. D. 97 —
C. D. 240 — ônibus 80551 — 80652
80705 — 80792 — 80909 — 80911 —

80913 — S. P. 17278 — R. J. 3332
R. .1. 5183 — M. G. 67136 — M. G.
67136; Interromper o trânsito: P. 3795
5199 -7- 5863 — 6015 — 6078 — 9498
10040 — 12830 — 15761 — 19120 —
21484 — 40341. — 41206 — 41946 —

42031 — 42220 — 42988 — 43650
43698 — 44270 — 45129 rr- 45292 —

45326 — 46064 — 46264 — Carga
63503 — 63935 — 64183 — 64790 —

66712 — 67962 — 68207 — 69243
69270 — 71232 — Nova Igucú 995; Meto
fio c bonrie: P. 42754 — Carga 69867;
Contra mão: P. 2627 — 14185 — 16293
17925 — 20292 — 42571 — 43630 —

43725 — 43759 — Carga 61229 —
65363 — 67257; Contra mão de direcSo:
P. 246 — 1258 — 2276 — 2664 — 4045
5852 — 8450 — 8721 — 15623 — 18054
18533 — 18860 — 20117 — 20519 —

21023 — 41039 — 85723 — 87440
Carga 625353 — 62429 — 64431 — R.
J. 16927 — P. R. 2930; Abandonado:
P. 613 — 44153: Excesso de fumaça:
oníbus 80015 — 80039 — 80700 — 80772
80796; Flln dupla: P. 1712 — 6330
6740 — 7133 — 7263 — 14465 — 15976
17531 — 41040 — 41663 — 42402 —
42616 — 43024 — 46675 — Carga
60570 — 61647 — 61758 — 63230; Uso
excessivo da buzina: P. 13708 — 15069
40967 — 45059 — 46606; Diversas Infra-
enes: p.. 1193 — 1431 — 1904 — 2321
3228 — 3281 — 3450 — 3585 — 3931
5415 — 5544 — 5613 — 6457 — 6752
7132 — 7494 — 7558 — 7613 — 8320
H403 — 8509 — 8647 — 8862 — 9063
9720 — 9949 — 10493 — 12099 —

donca, do 10.» Regimento de Infanta-
ria, por ter que recolher-se.

TENENTE-CORONEL : — Alceblades
Garcia Rosa, da 14.» Clrcunscricão de
Recrutamento, por ter que recolher-se
a 11 do corrente. .

MAJOR : — Mozart Dorneles, do
12.« Regimento de Infantaria, por ter
xido classificado nessa Unidade e entrado
em trânsito.

CAPITÃES : — Antonjo Ferreira
Marques, da Diretoria de Ensino, por
ter sido transferido para essa Diretoria
e recolher-se. Otávio Rocha de Flguel-
redo Lima, do 1.. Batalhão de Carros
de Combate Leves, nor ter vindo a
esta capital em gozo de dois períodos de
feries. i

RI2 : — Alexandre Manes Filho, adi-
d-> a esta Diretoria, por ter optado pela
Reserva do Exército, ficando adido a
psta Diretoria do Pessoal e entrado em
feria».

SEGUNDOS TENENTES : — Nilson
Pragana, rio 20.-* R-sglmento de Infanta-
ria. por estar em 15 dias de dispensa do
serviço pnra descontos em ferias, a fim
ri a rnntralr matrimônio, com n*.rmissfto
Eduardo de Sousa Géis, do 18.-* Bata-
lhSo de Caçadores, por ter vindo a esta
canitai #m gozo rie ferias.

CAPELíO MTLITAR : — Silvio de
Azevedo Marinho, do ..« Regimento de
Tn.ant-rtn. por ter sido classificado nes-
sa "r-ldode.

FERIAS A OFICIAL : — Concedo a»
feri*»» regulamentarei, vinte dias, rte
1-.45 e S0 dias. de 144G, ao capitSo R|2,
A!»v_n(..e M»nes Filho.

AIVCÍO DE OFTCIAL A ESTA DT-
RETORIA : — Fica adido a esta Di-
retoria, o capitão RIS. Alexandre Ma-
nes Filho, por haver sido dl«nen«»rio das
fun.flet oue exercia no Ministério da

EXCLUSÃO DE OFICIAL DESTA
DIRETORIA : — Em conseqüência rio
item XI do Boletim Interno n.» 97, de
ontem, é excluído dn estado efetivo des-
ta' Diretoria o 1.» tenente de Engenha-
ria Sérçlp At"**usto Ribeiro Freire, que
fica adido pelos motivos abaixo : — a)

para passas-em de encargos até se-•mnda-felra nroxlma. 14 rio corrente:
h> — conedo, a partir rte 15 do cor-
rente. 15 dins r»stant»s rte suas 'erlas
de 1945. devendo entrar em trânsito
a 31.V-194R.

REQUERIMENTOS DESPACHADOS :POR ESTA DIRETORIA :
João Aires dos. Santos, 2.' sargento.

pedindo transferencia do 20.» Regimento
de Cavalaria para o 1.» Regimento de
Cavalaria Mecanizado, eem nous paraá Fazenda Nacional, por ser excedente
naquela Unldde : — "Deferido. Seja
transferido do 20.' Regimento de Ca-
valeria nara o !:• Regimento de Cava-
larla Mecanizado, sem ônus para a Fa-
zenda Nacional".

Salvador Ferreira de Sousa, sol-
dado do 2 ** BatalhSo de Infantaria BHn-
dado. nedlndo transferencia para o 15.«
Batalhão de Caçadores, correndo as des-
pesar, nor conta pronrla, visto residirem
no citado Estado seus genitores jâ ve-
lhos » em dificuldades financeiras : —"Deferido. Sela transferido rio 2.-> Ba-
talhflo de Infantaria BUnrtario para o
Contingente ria 15.» Clrcunscricão de
Recrutamento (Curitiba), sem ônus paraa Fazenda Nacional".

Antônio Pereira Filho. 1." sargento
milslco, da banda de música da Escola
MiMtar de Resende, pedindo transferen-
cia para o IO.» Regimento de nlfanta-
ria : — "Indeferido, por falta de vaga".Álvaro Rodrigues Sanches, subte-
nente do lll.» Regimento de Artilharia
Anti-Aerea, pedindo seja considerado
como ferias o período em que esteve
baixado ao hospital : — "Deferido.
Concerto 16 dias como ferias".Denev Vieira Sanches, 3.» sargento
do t|3.«- Regimento de Obuses-105, pe-dlndo para ser considerado como ferias
o período em que esteve baixado ao hos-
pitai : — "Deferido. Concedo 20 dias
como ferias".

José Arnaud de Melo, 2.» sargento
da 1.< Bateria de Obuses de Costa e
Forte Barão rio Rio Branco, solicitando
seja considerado como ferias o períodoem que esteve baixado ao hosnltal : —"Deferido. Concedo 40 dias como fe-
rias". ".~fc:S ?•!-.• '?'-¦!;".! .Ií '-

MOVIMENTAÇÃO DE OFICIAIS :ARHA DU! INFANTARIA :
CLASSTFtCO, por necessidade rio ser-viço, no 18.» Batalhão de Caçadores, o

l." tenente R|2, Geraldo Antônio Mar-
Uns, em virtude de ter sido desligado
do Curso de Oficiais da Reserva.

ATNDA REQUERIMENTOS DESPA-
CHADOS POR ESTA DIRETORIA :

Artur do Vale Freitas, 2.» tenente
do Centro de Instrução de Defesa Anti-
Aérea, nedlndo nermlssão para contrair
matrimônio com a senhortta Maria Ma-
dalena Cumula, filha de Carlos Pe-
relni Carauta e D. Madalena Carauta,
residente a, avenlria Sete rie Setembro
n.1 38. Marechal Hermes, Rio. — "De-
ferido".

—Ismael da Rocha Teixeira, 1.» te-
nenle do Batalhão de Guardas, pedindo
permissão para contrair matrimônio coma senhorita Moema Bomllcar da Cunha,
filha do dr. Álvaro Bomllcar da Cunha
e Maria Lulza de Castro Bomllcar, re-
sidente à rua do Bispo n.» 336, nesta
capital : — "Deferido".

PERMISSÕES :
Concedidas por esta Diretoria :
Conne-ío. a» seguintes permissõe» !OFICIAIS •
PARA PASSAREM OS PERÍODOSDE FERIAS QUE LHES FOREM CON-

CEDIDOS :
No Estado da Bala, ao coronel Au-rello Alves de Sousa Ferreira, do 6.»

Regimento rie Infantaria;em Caxambú, ao major Franclsco
de Ararlpe Macedo Filho, do Parque
Central de Moto-Moeanlzaç8o;nesla capital, ao major Rafael
Tobias Magalhães, ao capitão Hermes
Vieira Chaves, aos l-.g tenentes Leo-
poldn Freire dos Santos e Valdir daCruz Soares e 2.» tenente Edgar Alvesde Carvalho Branco, todos do 6.» Re-
glmento de Infantaria, ao 1.» tenente
José Tomaz, do 5.» Regimento de In-fantarla;

nesta capital e em Resende, aocapitão Paulo Correia Ltma, do 6.» Re-
glmento de Infantaria;em Barbacena, e Aracaju, aos_..*¦- tenentes Sérgio Schmidt Neves eLuiz Almeida Barreto, respectivamente,
ambos do BatalhSo Escola de Enge-
nharla;

em SSo Paulo, ao capitão Erivaldo
de Oliveira Santos, do Grupo de Reco-nhecimentn Mecanizado;

em Curitiba e Niterói, ao capitão

MERCADO CAMBIAL
Abriu ontem o mercado cambial en; poslelo

estável e sem alteração digna de registro na» «•-
xas O Banco do Brasil sacava a Cr$ 75 441»
sobre Londre» e a cr» '8 12 sobre Nova Tori
t comprava a Cr» 74 5550 e •» Cr» 18 60. re»-
pectivamente

Assim fechou Inalterado. .____..
O Banco do Brasil afixou as «eguliue» »,»_•».

par» vend» de. cambiai» ;
Libra, à vtst» 
Dólar
Escudo -
Franco »ulço -
Pranco
Franco belga 
Peso uruguaio 
Peso argentino .....
Peso chileno. 
Peso boliviano 
Coroa sueca 
Coro» dlnamarqu**:»

Aquele bunco compravi

 75 4418
 18 72

0 7610
 4 3138

0 151*
0 4271

10 «062
4.6365
0 603»
0 4451
5 2108

. ... - 9008
à» seguintes '»•«••

ur*-

Ahert KMli
4.035/16 4035/18

95.81 95.81
0.84 25 0 .4 21
9 20 9 20

24.80 24.90
2.28.25 2.28.31

23 38 23 38

74 5550
18 50

P.224
0 1556
0 4220
0 1520
4.5482

10 2118
0 5968
0 4361

1496
3 8550

Libra 
Dólar 
Franco »ulço
Franco
Franco belg» 
Escudo• Peso argentino 
Peso uruguaio  
Peso chileno 
Peso boliviano 
Coroa sueca 
Coroa din»marqueza .. •_•„.„

MFIHAS OE CAMBIO
Em 10 dé outubro foram registradas na

C: .ira àlndn »l as seguinte» cambiais:
MBBCAOOS

Londro* 
Portugal ;....
Nova York 
Suiç»
França •_»*•>•
Bélgica (trancos belgas) ..
Uruguai 
Chile 
Suécia .,
Argentina 
Canadá 

OtBO FINO
O Banco do Brasil comprou, Hoje. a gr»ni»

de ouro fino. n» b»se de 1 000 por i 000 *<*
oarr» ou amoedado. ao prece, ae cr» ._.7ü •
.rendeu ao de Cr» 16,25

56 50
24.66
21.84
5.46

f.rh
16 31
16 35

401 25
406.75

fech
me.
uie
I.7M M
178 00

15.4401
0.7730

18.73
4.383b
0.1579
0.4282

10.6996
0.6039
5.2108
4.6426

18.14

EM NOVA YORK
NOVA YORK, 11.

\

CAFÉ
Esse mercado funcionou, on-

tem, em posição calma e
acusou baixa nas cotaçúts.
Com efeito o tipo 1 baixou 20
centavos e passou & vigorar,
n» pedra, ao preço de CrS
56,00 pôr 10 quilos e foram
vendidas 1.883 sacas.

Fechou calma e inalterado.
t.. .-,

Tipo  Cr$ Nomin.
Tipo  CrS Nomin.
Tipo  CrS Nomm.
Tipo  CrS Nomin.
Tipo  CrS 56,00
Tipo  Cr$ 55,60
-¦<_._..) uiei-.ai - ui .-,).;

oa. c*.lé Tino. <.:r$ 4.1-, cair
.-.i-ir* cr» 2.80

Pauta semanal — Esl. do
Rio : café comum, Cr$ 3.00

MOVIMENTO ESTATÍSTICO
_.*¦¦*•*>

Central 1-500
Leopoldina-' 1.62 *
Reg. Flum. Rio.. .. 3.963
Reg. Esp. Santo ..
Armazém "DNC" ..
Cabotagem

Total
Desde 1° do mts
Media
De 1" de Julho ..
Media

Embareues :
Estados Unidos ..
Af rica
Eurnp»
América do Sul ..
Cabotagem .. ..

6.987
61.206

6.720
748.188

1.413

32

Total
Desde 1° do mês
Do 1° de Julho ..
Existência .. ..

EM SANTOS
SANTOS 11. *
Hoje, estável; anterior, esta-

vel; ano passado, calmo.
Hoje. 85.50; anterior. 85 20;

ano passado, 87.50.
N. 4 (mole) — 87.50; ante-

rior, 87.20; ano passado, «0.50
Embarques — Hoje, 43.333

sacas; anterior. 16.348; ano
pa-.sado. 26.932 ditas.

Entradas - Hoje. 45.410 sa-
cas; anterior. 12.156; «no pa'-
sado, 43.995 ditas.

Existência - Hoje. 1-870 720
sacas; anterior. 1.805.616; ano
passado. 2.790.423 ditas.

Saidas :
Estados Unidos .. .. *¦*—
Europa  *—"
Buenos Aires  

B/Londres, tel. p/£ » . .
S/Montreal, tel p/». . .
B/Paris, tel. p/F. C. .
8'Madrld. tel. p/P. C. .
S/Berna, tel. p/P C. .
S/Bélgica, tel. p/F. C. .
B/B-rna iC I tel por F C.
8/Montevtdeo. tel. p/P. . 56 50
S/B. Aires. tel. por F. C. -4.68
8/Estocolmo, tel. por K C. 27.85
B/Rlo de Janetro Cr» 5 45

AVISO — Feriado no dia 12.

Em Buenos Aires
BUENOS AIRES. 11.

Abert
S/Londre», £ t/vend» . . 16.31 P.
S/I.ondrès. £ t/comp. 18.35 P.
S/N. York, 100» t/venda 401.25 P.
8/N. York, 100» t/comp. 406.15 P.

AVISO — Feriado no dia 12.
Em Montevidéu

MONTEVIDEO, 11.
A vi-t» Abert

S/Londres, l t/vend» W»
S-Londres I t/comp nio
8/N Yorx. 100* t.v.nd» 118 50 P
8/N v-o-x 100* t-comp I1B 00 f

AVISO — Feriado no dia 12.
EM LONDRES

LONDRES, 11.
» ,,,U! Abert -ee»

a/N To», p.l» ,.oa._o 4.03.W -iia.--«.U3.i*
8/Berni. p/í " J4"'7 J» ^ 1( " 1
8/Li.ho». p'í * «• 80/too ao »- -o/iou »
s/Oslo p/t -r ... 19 88/au ua i. .»/_- ui
_/Copenn_gue. p/l kr l» 32/19 3. 19 3*./.* g8/Madrtd p/t p ** uo 44 *
8/Bruxelas. p/t P b. ne.íO/ll- 1b;llu.W/.ll».'<
8/Amste.d»m p/t " MJ-.iuioio _-.«¦_•

l'%XM* FP/I -' «• ™« » 7l9 .»,::
Canadá P/£ ». . 402.00/404.00 402.00/404 00

9,h -o-olroo: p/»B . 14 41/14 50 -4 4I..4:»
-*-r-a(-» o-» k am uo/air. it» /"i .in •• '•

S/Rio 
'janeiro, 

p/l. Cr» . . 75 4416 15 441.

BOLSA DE VALORES
Regulou a Bolsa de Valores, ontem, em

condições pouco ativas e nào acusou negócios
de importância. Contudo, os títulos em ew-
dencla regularam em condições acessíveis, em
conseqüência de terem sido pouco pro curad---
Ficaram as apólices da Unlâo acessíveis e as
municipais inalteradas, bem como as estaauai-, i

AVISO — Feriado no dia 12.

AÇÚCAR
O mercado deste produto

funcionou ontem, sustentado,
com preços desconhecidos e
entreeas regulares.

Fechou inalterado. _.-_,,MOVIMENTO ESTAT1STKO
Estoque em 29516

Entradas.
De Campos.. .. 333
De M. Gerais.. -'-0 ow

de sorteio. Regularam « ações de bwco» e

companhias sem alteração. e ei"•*"•£* .
o mais regulou como se vê em eeguiaa

VKNUA8 IIEA-.II-AI.A- «>»»«„„„
Vi-nd Comv

895,00 890,00

898,00 895,00

Apólice» «eral» i
9 Unif
2 O. do Porto .

D. Emis. Nom.
11 Idem port. . .

121 Idem ....
199 Reajust. . . .

53 Idem . . • •
26 Idem Cr» 500,

Ubrixs.'.
15 Tes. 1921 . .
10 Tes. 1932 . .
50 Tes. 1939 . .

4 Guer., Cr» 100,
18 Idem . . . •

105 idem ....
16B Idem CrS 200,

45 Idem Cr» 500,
262 Idem Cr» 1000,
180 Idem . . . •
99 Idem Cr» 5000,
45 Idem . . ¦ •

Debêntures:
55 Min. 5%, nom.

31Ô Min. 1Ç5. port.,
Caut4 decreto
n; 1.111 • • •

303 Minas Ia serie
10 Idem 2a serie

2310 Idem 3a serie
10 Pernambuco. .
11 Idem ....
10 Rod. E. Rio •
48 S&o Paulo . .

Municipais
D Federal :

100 Emp. 1931 . .
Açôe»

Banco» :
500 Hip. L. Bras.,

CrS 200, C/to-
dos os direitos
ComoanhU» •

10 C. Brahma —
Pref. Cr» 800,

1650 F. e L. Minas
Gerais, pt., de
CrS 200, . . -

100 Idem . . . . , .
200 Vid. do Brasil,

CrS 1000, —
(Covlbra) . . .
Debêntures :

50 Cia. Docas de
Santos, de CrS

nr»
895,00
110,00
895.U0
183,00
185,00
840,00
839,00
410,00

990,00
1.015,00
1.015,00

80,00
19,00
19,1,0

159,00
400,00
806,00
800,00

4.040,00
4.035,00

130,00

910,00
196,00
186,50
119,00
64.50
04,tO

604,00
216,00

1B5.00
840,00

180,00
630,1)0

1.000.0Ü
1.015,00 1.0.0,-0

1.015,00

19,00

158,00
39-,OU

80,00

161,00

200. — 1%. • ¦ 202,00 203,00
200 Cia. F. e L.

Nord. do Brasil
CrS 1000, 7% 810,00

STOCfy EXCHANGE DÊ
Londres

LONDRES, 11.

Plan» -B'* "*
Bole

'im

807,00 803,00

4.040,00 4.030,00

910,00
196,00
181,00
119,50

65,00

605.00
216,00

900,00
190.0U
186,00
118,30
64,50

602,00
215,0.0

113,00 112,50 "2,00

77. 0. 0
59.10. 0
35.15. 0
36. 0. 0

59. 0. 0

44. 0. 0
32 10. 0
32. 0. 0

Antena
17. fl. |
59. 0. |35.IS, o
35.10.0

59. 0. |

44. 0. |
32.10. d
32. 0. (

800,00

1.000,00

-125,'DO
230,00

800,00

1.000,00

230,00 225,00

FEDERAIS *.
Funding, 57o.. ....
Novo Funding 1914..
Conversão. 1910, 8%..
Emp. 1913, 5%.. ••
Funding de 1931 t%

"B", 40 anos .
ESTADUAIS :

Distrito Federal. 5%
(nacionalizado)..

r Janeiro 1937, 7%
Bala. 1928, 57o .- ••
Pará. -5% *.'•'.

Observações — As cotações dos tituioa ia,
«a sâo na base de seus valores reauíiuoi i
aào na dos seus valores originais, 6eneo (ti
os Fundlngs de 1898. 1914 e 1931 e os nmu.
Hinos de 1021 e São Paulo de 1931). -ati eüúgg,
na base de 80% e os demais na Date at w%

m Divüi-soa •
ülty of B&o Paulo Ira-

nrnvementa and Pree-
hold ..«¦• 0* 0

BanH of London & B.
América Ltda. ....

Sào Paulo Gás Ltda.
Pref ¦¦'• ¦ •

Brazilian VVarr. Agen-
cy & Flnance C°. Lt.

Cables &, Wlreless. Lt.
ordinárias 109. 0. 0

Ocean Coal & Wilsons.
Industries

Imoertal Chemical In-
dustries Ltda

Leo-olriina Railway C.
V/2%, 1936 ;

Llovd's Bank Ltd.. "A".

Shares  ••
Rio de Janeiro City

Imp. C°. Ltda. ..
Rio Flour Mils ís Ora-

CO. Ltda 100. 0. 0
Sao Paulo Rallways.

CO. Ltda  1*U. 3
TtTULOS ESTRANGEIROS

Confeols. 3'_%.. -• .• 97. 5. 0 97. 2.1
Emn de Guerra Brlt-

tânica, Vh%, 1921-41101.12. 6 107.11.1

8.13. 9

9.17. 6

0.18. 0

0. 4. 0

2. 1. 9

84. 0. 0

3. 5. 7

1. 4. 6

99. 0. t

8.1S, |

9.17,1

0.11. |

108.IS. |

0. 4.1

2. 1.1

84. 0.1

3. S. 1

1. 4.1

96.10..

1.11.1

32
40.733

688 588
513.731

Total.
EM VITORIA

VITORIA, 11.
Funcionou estável, cotanao-

se o tipo 7/8 ao preço d.
50,00 por 10 quilos.

Entrada, nada. Saidas, na-
da. Existência, 265.637 sacas

EM NOVA TOEI-
NOVA, YORK, 11.
Café disponível

Total 30.091
Saidas .-.  j*;8^-
Estoque em 10  24-516

EM SAO PAULO
S. PAULO, 1.1- , .
Preço do disponível no «••

eh-iri-nfii do mercado :
Cotações Hoje .*»*•_

Filtrado Ido Est.l 140.60 140.60
Idem (do Nortel 156,00 156,00
Branco cristal —

(do Estado! . 128.00 128.00
Idem (do Nortel . 139.00 139.00
Somenos I (Nortel 135,00 135.nn
Demerara (idem) 132,00 132.C0
Mascavo (idem) . 126,00 126.00

PERNAMBUCO

Entradas. .
De Io set..
Existência .
Export. . .
Cons. local.

Hoje
20.564

362.426
165.858
16.400

1.000

Ant
23.914

J41.8S2
162 694
13.500
1.000

ALGODÃO
O mercado de algod&o regu-

lou. ontem, calmo, com as co-
tações inalteradas e entregas
regulares. Fechou inalterado.
MOVIMENTO ESTAT-STUyO

Fardo»
21.491

157

Estoque em
Entradas :

De Santos .

Total  21648
Saldas 475

Rio (tipo 41.-. .
Rio (tipo 71.
Santos (tipo 21
Santos (tipo 4).

Hoje Ant
18.23 
14.00 14 0.
23.12 21 OU

EM
PERNAMBUCO,

Cotações t
Usinas de 
Usinas de ' 2.» .
Cristais 
Demerara 
3» sorte
Mnscavos 

11.
HOJE

Cr»
. 170,00

nic.
. 147.0H
. 135,00

. 110 00
. 32 50

130.00 132.110
126.00 128.00

123.00 124.00
112.00 114.00
Nominal
108.00 110.OO

Estoque em 10.. .. .. 21.1.3
Cotações por 10 quilos *. .
Fibra longa ;

Seridó (tipo 3) .
Serldó (tipo 4) .

Fi'-ra media :
Sertões (tipo 3)
Sertões (tipo 5)
Ceara, tipo 3.
Ceará, tipo 5 ..

Flbrs curti :
Matas, tipos 3 e 5 Nomin»l
Paulista, tipo 3 . Nomin»!
"aullsta, tipo 5 . 122.00 124.Of

EM SAO PAULO
S. PAULO, 11.

COMPRADO*E8
(BASE - TIPO 1)

Contrato "A"
Outubro'" 125.00 n!c
Dezembro  n|c.
Janeiro  n|c.

Março 1937 .. .. "-• "°
Maio 1941 .. -. nc. n.c
Julho  «le- "1"
Vendas  —Ti.
Mercaao • K5Í*

Contrato "B"
(Base — Tipo 8)

Outubro 188.50
Dezembro.
Janeiro 1947
Mamo 1941
Maio 1947
Julho.. ..
Vendas .. .
Mercado

DISPONÍVEL
Tino  Cr$ 103,00
T?o 5 .. -• CrS 170,00
?.po 6. CrS 142,50

EM PERNAMBUCO
PERNAMBUCO, H- „.,

MOVIMENTO DE ONTEM
Mercado — Firme.
Preço nor 15 quilos

Esi

n|c
174.00 173 90
115.20 113 00
116.80 116.20
116.10 115.20
114.90 114.30

 175.000
Est. Est

Hole Ant.
130.00 130.00
13800 138.00
2.100 

10.100 8.700

22-.000 19.900
100 101

Comprador
Matas (base 5)
Sertões (base 5)
Entradas . . .
Existência . .
Export. . . .
De 1° set. . .
C°n8- 

EMflNOVA VOR-.
NOVA YORK. ll.bert FM,

«.merlcan "Futures"
Em outubro.. .. 38.60 38.80
Em dezembro .. 38.50 38.4»
Em março 1941.. 37.98 38.03
Em maio 1841.. 31.55 31.62
Em julho 1941.. 38.62 36.70nc. i sm .uino **•*¦'•• --•¦*•* r, áa . pPn«0nc ! Em outubro 1941 33.14 33.89 Feijão.... ..

nic I Am. Mid. Uplands  39.43 I Eacalhau ¦¦

Na abertura — Estável, tos
baixa de 4 a 18 pontos.

No fechamento — Estivi.
com alta de 2 e baixa de ti
a 41 pontos.

AVISO — Feriado ne:t« om-
ça no dia 12.

TRIGO
CHICAGO. 11.

Preço por bushel
p/ entrega em :

Hole Anli
Janeiro  203.50 2.IJ
Março  202.50 a03.ll

BUENOS AIRES. 11.
O preço atual para eq_

tacSo. em geral, de Cr» JU
por 100 quilos. Ex-Kag.n Btl
nos Aires.

AVISO — Feriado nests pil-
ça no dia 12.

MERCADO DE
GÊNEROS

O meroado de genert» I
consumo funcionou, ontem, «I
n seguinte movimento:

Ent Silli
Arroz  2.045 1.111
Açúcar  1-083
Banha  —:
Azeite  -—
Farinha  
Mant. nacional 26.483
Milho  1.™
Batata  2.833
Xarque  960
Azeitona .. •• —
Ceb0la  3?^

250

MOVIMENTO DO PORTO

lo

— 12487 — 12495 — 12733 — 12802 j Rosauro do» Santos Lourival, do 38.»
12830 — 13197 — 13396 — 13456 — | Batalhão de Caçadores:

em Vitoria, Espirito Santo, ao ca— 13789 — 13824 — 14077 — 14084
15669 — 15679 — 16801 — 17005 —
—. 17723 — 18304 — 18863 — 19503
19813 20190 20418 20829 —

20868 — 21041 — 21770 — 21996
40002 20014 20189 40227 —
40233 — 40275 — 40461 — 40610

40862 40961 41052 41118 —
41206 — 41240 -- 41298 — 41466

41731 — 42000 — 42049 — 42129 —
421M — 42549 — 42561 — 42573

42662 — 42714 — 42990 - 43319 —
43332 — 444B3 — 44599 — 44657

44B71 — 44678 — 44708 — 45169 —
45321 — 45272 — 45486 — 45590

4B!)38 — 45999 — 46014 — 46038 —
46059 — 46063 — 46461 — 46523

466R7 — 46699 — 46709 — 85179 -
HfiO.18 -- Carga 62147 •- 63201 —

fl.)o*)4 _ f(n588 — 65840 — 70855 —
67755 -- 69392 — 711S.1 — 71773

71816 nnlbil» 80006 - 80046 __, 80050
«11)5 ,- 80181 - 80315 - 80.118 -

«(1460 - 80595 - «0705 - 80811 -
80791 - 80705 _» 80066 R. J, 11776
h. ,i. i-w - n. B. woo - B m,

União Beneficente dos Chatilleurs do Rio de Janeiro
I Mlll» l.i

. I Ml-tf-
m, .-'..IM «nt -éliift/n., __•íríirtí rui mnm vi i*m >¦ •• "?• ,",lí?'1? ymvmi i\*m,
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hi hir

pltSo Josí Parente. Frota, c ao l.o te-nente Pedro de Sousa, ambos do 6.*>Regimento de Infantaria:na rldade de Lavras, ao canltAoJoio Manuel de Faria, do 20.» Regi-
mento d« Infantaria;

em IfruRualana, ao capltio Hello
Coutinho da Costa, da Secçlo Especial
da Artilharia de Costa da 1.» Reglfio
Militar:

em Juiz de Fora, ao capltio Ene
Rareei! do» Reli, chefe da Secçlo Mo-blll-adora 30;

em Araeatuha, Estado de Slo Pau.
In, in 2." tenenle RU, Seneslo Rafael
de Araujo, do «,« Reglmenlo de In*
fantarla.

DENTRO DA DISPENSA QUT. LHEror» cnNri.-r.rDA ; _. para vir AESTA CAPITAI, l
An capllln Arllir Olevlo Reis, Ultl»

msmente transferido dn 4° B«lnlhln
d* Ca.ndnrei p»r» • a,H«.» Regimento
de Infanlarla

EI/WO DE OFrciAI, i -_ Pnr ler
tuin Imnt.erl-ln dee!* Hlrelorli, « fim
f..i lllllfAMr uni dl-rtnilll-n i-gul-inen
m, I mi. rn mu. * a» |niii_« *|ngl«i n
|.» l-nenl, ile E0H*nhll'll, S»f|ln Ali*
gutln Hlli.lri. t'1-n- i'H-1 |iiiniii,iii'i.ni-« Forwln rom 'iu« rf»»_mp»i.hou » »mfunrtn jvir mil il* !l ffl*M» líiirtn
I «.Illlll), |.>l».-Hll ..|,|r. I.i-rl _K|)-ll lllDllf
-ii trilniiii.1 i"-"» ii-ioiM-ii»- .min.»----.
I r»i.i»i...i_ _¦-»¦». ,..*>.

mm») ii* i'-'/¦•¦¦ uium i-iii""
IMM) 4H VtIMl

Movimento Aéreo
CHEGADAS B PARTIDAS

DE AVIÕES. HOJE
VASP - Partida para Suo Pau-

1.» As 6.55 horas; chegada
às 6.40 horas: 2.» partida, às 9.30
horas; chegada às 11.15 horas; 3.»
partida às 12 30 horas; chegada às
14 15 horas; 4.» partida às 15 ho-
ras; chegada às 16.45 horas.

PANAIR — Partida às 9 horas
para Recife, Dakar, Lisboa, Pa-
ris e Londres; Partida às 6.55 horas
Belo Horizonte, Poços de Caldas e
S5o Paulo; chegada às 16.30 ho-
ras; partida às 8.11 horas para Belo
Horizonte'; chegada às 11.35 horas;
partida às 11 horas para São Paulo,
Curitiba, Florianópolis e Porto Ale-
gre; às 13.30 horas para Sào Pau-
lo; chegada às 16.50 horas de São
Paulo; chegada às 16.45 horas de
S5o Paulo, Uberaba.Belo Horizonte,
Montes Claros e Belo Horizonte,
às 15 horas de Recife, Maceió,
Aracaju, Salvador e Caravelas;
às 11.30 horas de Porto Alegre e
Sào Paulo; às 15 horas de As-
sunção, Foz do Iguaçu, Curitiba e
S. Paulo; às 17.30 horas de Cuiabá,
Corumbá, Campo Grande, Bauru e
S. Paulo.

PAN AMERICAN AIRWAYS —
Partida às 6.30 horas para Salva-
dor, Maceió, Recife, Natal, Fortale.
za, Sào Luiz, Belém. Port of Spaln,
San Juan e Miaml; chegada às 12.45
horas; chegada às 7.30 horas de
Buenos Aires e Montevldeo; partida
às 14.30 horas; partida às 8 horas
para Sào Paulo, Porto Alegre, Mon-.
tevideo e Buenos Aires; chegada às
16.45 horas; partida hi 8.45 horas
para Belém, Porto of Spaln, San
Juan e Nova York; chegada às 13.30
horas.

NAB — Partida às 6 horas para
Lapa, Teresina e Belém: às 6.25 ho-
ras para Belo Horizonte, Lapa, Pe-
trolina, Teresina e Fortaleza.

CRUZEIRO DO SUL - Pertida
Partida às 6 horas para Sào Paulo;
chegada às 16.35 horas; partida às
7 horas para Curitiba; chegada àe
16 horas; partida às 7 horas, para
Recife; às 6.30 horas para Cuiabá;
partida às 12.15 horas para SSo
Paulo; chegada às 15.25 horas; che-
gada às 11.50 horas de Salvador; às
13.45 horas de Belém.

VARIG - Chegada às 16.15 ho-
ras de Montevldeo. Pelotas. Porto
Alejzre e S. Paulo.

LAB — Partida ¦ 9 e às 13.30
horas .para Sào Paulo; chegada ài
12.20 e às 16.50 horas; chegada àa
15.05 horas de Natal, Recife, Ma-
celó e Salvador.

AEROVIAS BRASIL - Partida
ài 9, às 13 e às 16 horas para Sào
Paulo; chegada às 5.30 horas: par-
tida às 5.30 horas para Belo Horl-
zonte; chegada s 8.45 horas: parti-
da às 6.45 horas para Porto Alegre;
rhegade às 3.30 horas; partida às
9 a às 13 horas para Curitiba; che-
gada às 5.30 e às 7 horas; partida
s 5.30 hora», para Poço» de Caldas

Uhereh»; chegada às 13 40 hora»
de Poros de Caldas.

REAL - P»rlld» às 8,30, hi 10
»- 14.45 hnres pera SI" P*"loi

chegad» às 9 30, às 14.16 » Ifi 15
hm*»i.

T»i«fon». per» In/nrmifíM -
VASP; 43*16071 PANAIR, .3*7770;
nau 43-ai.ii Qwmwi i"1 s,,i
43-MOflOi PAN AMERICAN AIR-
WAYRi W-7771*; I.AB- MijkWHreai,. AmHí akrovias ura
«IÍ,; M<éWl VAPMi: W»WW,

Nuuií-s

Àrarangüú
Sweepstakes
Fort Panmure
Farrapo
Urú
Cearaloldt
ltaciuatiá
¦Itanagé
Atalaia
Midosl
Farrapo
Aylesbury
Alte. Jaceg;
Gnmpanã
Norlh Klng
Westland
Del Santos
Pará
T. Victory
AmaragI
O. Pinho
Vésper
Chalbury
Tambaú
Siderúrgica (5)
Itaipava
Itapura
Itatlnga
Santarém
Aragano
Jangadeiro
C. B. Esperanza
D. Pedro I

Proccdeuoia

Montreal
Montreal

MUldlcsbrongh
Gênova
B. Aires

Lisboa
Amsterdam
B. Aires

N. Orleans

Londres

Lelxóes

B. Aires

Ent. I Soirtii»

12
12 -
12 12

12
12
13
13
13.
13

14 14
14
14

-
14 14

-
15 15
15 1 15

15
15 15

15
15
15

14 14
I 16

16
| IS

| 17
| 18
| 18

18 | -
18 | 18

| 19 I

Destino | Tel».:

P. Aleg. | 43-3424
I 43-0910

B. Aires | 23-5820
P. Aleg. | 23-3756
P. Aleg. | 23-3756
N. Orlea. | 23-3756
Vitoria | 43-3424
P. Aleg. | 43-3424
P. Aleg. | 23-3756
N. York | 23-3756

DR. M0IS£S FISCH
sisiíffii-- -ass» -JB-rg»» -•'««?«..

11 à* II hora» — Tel __-law
7.o andar Diariamente das

P. Aleg.

Marselha

B. Aires
N. Orlea.
Belém
B. Aires
P. Aleg.
Florian.
Anionlna
R. Gran.
P. Aleg.
Imblt.
Imbit.
P. Aleg,
Recife

Recite
P. Aleg.
Gênova
Recife

23-3756
42-1156
23-3756
23-2030
23-1701
43-29Í7

| 23-413-1
| 23-3756
| ..3.4134
| 43-2708

| 43-4748
43-4748
23-2161
43-2708
23-6071
43-3424
43-3424
43-3424
23-3756
43-3424
23-3756
23-1532
23-3756

DR. SOSÊ GODOY FERRAZ
CIRURGIÃO DENTISTA

Ralo X - Tratamento especializado da plorréla e outras aíecçto

da bocai - EdincTo úáeol; Sala 1007 (10* andar) - Marcar «i

pelo telefone 22-3928.
¦__ ¦'- ::r—___________________-___.________________^________________«m**********-s-*i^»»«*»^^

IP1*""»""-""^"^m

Sanatório Santa Theresa
Clima de montanha — 450 metros de al-

titude — Clínica e cirurgia da tuberculose —

Higiene e conforto — Direção dos Drs. Cor-

deiro Junior, Francisco Benedetti e Marques

Lisboa.
Informações pelo telefone: 25-7557

CANETAS TINTEIRO
Bijoutérias, Jóias, Colares, Óculos e Novidades

SEVERMO RAMOS & CIA.
Importadores Atacadistas

Senhores comerciantes do Interior, visitem o noj
Escritório de vendas à rua Uruguaiana, 118, saia

—Rio de Janeiro, Caixa Postal 4040.

-•? MMMMM-MWi 'r

i iiiiiíii
Uimi iniui" uu»,.*md Sn mími

DR. ÜPINOM ROTHIRR
.liirlliii» M4ll.ll» * IHlIlUlIVI I"

i.-.ii.-i, i- IIHMDOi PAN
TA». .»« ¦ fH,t IVrHlf-
tíi l il f USIUi

JACAREPAGUÁ - "Freguezia"

LOTES E PRÉDIOS NA AV. GEREMARIO DANTAS
l

«I bairro realdenclal por exealmcla mnl. tranqullo e wleto. «n-

tro •• rua» Comi-ndador Siqueira. Coronal Tecllm, Ana Silva

Mon-.-ii.hor MnrquM «¦ • malhnr av-Wlfla, .nm «0 mntrna ri»

largura, tnrta calcaria a hatumaria, Atlma lliimlnaçftn, qui» # n

«nramarln Dantas., — Ofarara Inrioa na rarurana a vant»fan»i

água annanaria, Mm, Inlnfnn., hnnda * poria ria li am ft mlnutit»,

n-rnla piílillra, «Inaalna, nllm» aulnharrlmo, « O malhor la-

laamanto rio halrro ri» rrafiianla, afanrianrto * «ua riHn.it Mi
oalliMVftn. anlra n M-rfn rin Tnniiua a a (mrla aliu rin u.anlila

Haramiiflu Dinllli *» Título* rt» pf»|»rl»rt»rta firma» a v»llf»
»»• * iii*|ii»»ii;ftn rio» l»iara«»»<l»»i piniiiu» a rim» ra.imliai'1'

Am - _|innii.ii.»í «» larrano» n.o *»n Intuir»»,

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA OARIOOA LTDA,
H.'A HiBVthBOVJOi Hli »>' 4WUAH ¦ íMMnHn II4MI
4V, «f« fif-.i-.fin» lH>t*U*i IHfflIii ii" MMmruiM

APARTAMENTOS - COPACABANA
Vendem-se ótimos apartamentos, exclusivamenU

de frente, no melhor ponto de Copacabana, a rua i?
neleros, esquina de Oto Simon, local muito sossega»
em final de construção, çom hall de entrada, 2 sai»
e grande varanda, 4 bons quartos, 2 banheiros, \oW
inglesa Standard, copa, cozinha, quartos e depena»
cias de empregadas. Garage, 3 elevadores Schindier.
Foro remido. Imobiliária Delamare S. A. Av. w •
Maio, 41. No local aos domingos, das 8 às 15 horas, com
o sr. Amaury, que dará todas as informações

VIRGENS HE REDS

RIÔ-VITORIA
Em confortáveis aviões "DOUGLAS

Ai quartas feira* • «abado*
PASSAGENS COM DESCONTOS ESPECIAIS
CR$ 400,00

Msiiii #-iqi.ro • f|i*o»fi if pmvirfíneto _

UNHAS AÍRIAS BRASIIEIRAS V A
MIO M li R BANIR i D /1 n. j U 6 lü''

II rUIU lt» I..... -In I -11111..».I. I
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lrinia — Concurso — Piazote
Mohican ¦— HU the Deck — Encarnada
Qin __ Ofigia — Canadá II
Garbo — Cordon Rouge — Hypnos
Good Boy — Enéias — Boasinha
Expoente — Cotiara — Três Pontas

Que Lindo! Gualanete — Emissária
Egípcio — Glacial — Escorpion

II

MOVIMENTO TURFISTA

A reunião de hoje no Hipódromo Brasileiro
Programa de oito carreiras — Nossas informações — As montarias e cotações para

as duas reuniões — Os aorontos e "performances"

0 programa, montarias prováveis
e cotações para amanhã

0 programa, montarias ofi-
ciais e cotações para hoje

P«W---S14-6ro'.G'.re..,u: 56 4o
_ 1 600 METROS - 18.000 CRU-
ZEIROS.

i _t Concurso, JoSo Sanios .
Bomheiro, E.« Silva . .

o_3 Irinia, C. Pereira . .
4 Piazote, M. Carvalho .

t, -5 Glruá, J. Graça ...' 
6 Sis, O. Coutlnho . . .
7 Vitacln, R. de Freitas

4 _g informada, L. Coelho .
9 El Rcy, O. Fernandes .

10 J'Attendral, X. X. .

Ks. Cts.
56 30
56 70
54 25
56 40
56 35
54 80
56 80
56 80
52 80
54 50

aPGUNDÀ CARREIRA — AS QUA-'TORZE 
HORAS E DEZ MINUTOS

L 1 600 METROS - 18.000 CRU-
ZEIROS.

Chachim, D. Ferreira . 56 40

' 
TERCEIRA CARREIRA — AS QUA-

TORZE HORAS E QUARENTA
MINUTOS — 1.800 METROS —
25.000 CRUZEIROS.•

I" Ks. Ctt.
1—1 Alameda, nao correrá . 54 —
2—2 Ofigia, D. Ferreira ... 54 30

| 3—3 Gin, O. Ulloa 56 22
| 4—4 Canadá II, J. Mesquita . 56 40

5 Árabe, E. Silva .... 56 50

QUARTA CARREIRA — AS QUINZE
HORAS E QUINZE MINUTOS -
1.500 METROS — 25.000 CRU-
ZEIROS. .

Mais uma reunião hípica teremos hoje
no Hipódromo da Gávea. O programa
é composto de oito carreiras que po-
derào apresentar boas disputas princi-
palmente nos pareôs do "betting" onde
o prognóstico náo é tarefa íacll para
os "cátedraticos".

Abaixo os leitores encontrarão as
nossas costumeiras lnformacCes e as
últimas "performances' 'dos parelheiros
alistados no

PROGRAMA EM
REVISTA

PRIMEIRA CARREIRA — AS TREZE
HORAS E QUARENTA MINUTOS

1.600 METROS — 18.000 CRU-
ZEIROS.

PESOS DA TABELA.

Ks. Ots.
56 35
50 25
50 60
54 22
56 50

i_l Mohican, li de Sousa ...
o_2 HU the Deck, O. Ulloa

3 Moscacliola, J. Araujo .
3 -4 Encarnada, E. Castillo .

5 BeafEm, S. Batista . .

O» aprontos de ontem
Na manhã de ontem foram estes ns

aprontos anotados na pista de nrela do
HIpAdromo: _,.,,.
FDITOR (Araujo) 800 metros em 50 ,
CASABLANCA (J. Maia) 600 metros

CARIOCA'(Castillo) 700 metros em 43";

HOCKMOJÍ (Mesquita) 600 metros em
38'''

MAPITA (Ribas) 600 metros em 37 ;
MABEL (lad) 600 metros cm 37";
HAVANO (Domingos) 3G0 metros em

PORUNGÒ (.1. Santos) 700 metros

ALDEÃO 
'(Ulloa) 

600 metros cm 37"

MACHÃO (Neri) 600 metros em 40";

ESQUADRA (Câmara) 600 metros em"3766 
215',

GUII.I.A (Ulloa) 600 metros cm .« ,

ARAPONGA II (Rigoni) 600 metros em
38" suave;

HÍPNOS (Greme) 600 metros em 37

(Ulloa) 800 metros em

não correrá . .
G. Greme Ju-

1—1 Cometa
2 Hlpnos,

nlor 
2—3 Cordon Rouge, E. Cas«

tillo 
4 Pirajá, A. Barbosa . .

3—5 Garbo II, A. Rosa . .
6 Bourgo, V. Lima . .

4—7 Hnnlbnl, nSo correrá .
• 8 Boricano, N. Linhares

9 Jornal, não correrá .

Ks. Ctt.
55 —

55 . 35

53 30
55 60
55 25
55 60
55 —
55 60
55 —

QUINTA CARREIRA - AR QUINZE
HORAS E QUARENTA K CINCO
MINUTOS - 1.400 METROS -
25.000 CRUZEIROS.

Kt. Cti.
52 25
56 25
52 50
52 60
50 35

52 60

1—1 Enélas, A. Rosa ....
2—2 Gonri Boy, O. Ulloa . . .
3—3 Felizardo, V. de Andrade

4 Gacilr, A. Araujo . . .
4-5 Bònzlrihà, L. Leiton . .

6 Rnyal Klss, N. Linha-
res . . 

8Ü0 metros cm

SEXTA CARREIRA - AS DEZESSEIS
HORAS E VINTE MINUVOS -

1,400 METROS - 20.000 CRU-
ZEIROS.

TVPMOON
|-i" 2'5;

[VA (Snlíil 600 metros cm 3R' ;
TAQUEMAO (Geraldo)

43" .'115;
OOIO IR. Freitas) 1.000 metros em

65"', suave;
ELDORADO (Mesquita) 1.000 metros

om 65", suave;
C.iRIA < Vnlrtlr) 600 melros. em .18 ,
GOLDEN BOY (lad) 600 metros cm

OAiVrIDa' (Geraldo) 700 melros em

GUIDO (Ullon) 600 metros cm .17 ,
NORMA (J. Araujo) 600 metros cm

GUINKO (Rigoni) 360 melros em 22":
SARDOAL (Maia) 600 melros em 40 ;
ELDCaA (J. Araujo) 600 metros pm

Freitas) 800 melros em

B E T T I N O

1—1 Expoente. L. Rlnonl . .
" Dahul, E. Caslllln .. . .

2—2 Trôs Pontas, D. Ferrei-
ra, 

3 Fil d'Or, O. Fernandes .
\\—.\ Dltlnhn, O. Ullon . . .

5 Cotiara, V. de Andrade..
4—0 Hertz, Josí Cosln . . .

Heslone, não correrá . .
Editor, J. Araujo . . .

Ks Ct»,
56 25
56 25

50 .'IO
56 35
54 40
54 40
52 60
50 60
52 70

5I5TTMA CARREIRA - AS DEZES-
REIS HORAS E CINQÜENTA E
CINCO MINUTOS - 1.200 ME-
TROS — 18.000 CRUZEIROS —

(PISTA DE GRAMA).

HALO (lt.
II" 3|5;

DONDESTA (Relchel)
36" 2|5.

B E T T I N O

1-

600 metros- cm

Imprensa turfista
Recebemos e agradecemos ni! r'r.'.

ros .ie hoje de "Vida Turflstu . ¦¦"

key Clube Ilustrado", ''Onlondjir.» >«

tlsta" e "Suplemento de nircli..:«- >

informa&Oes paru as duas rer «

Ks. Cts.
56 35
56 35
54 40
50 RO
52 25
5R 80
50 —
52 70

-i Oue T.lnclol, Ti. Rigoni .
" Drlnn, E. Castillo . .
•>. Gualanete, ,T. Mesquita
3 Esquadra, S'. Cftmara .

.2-4 Emissária, O. Ulloa .
5 Peão, R. de Freitas .
P. Tona, não correrá . . .
7 Duelo, A. Barbosa . .

•V-R Presumido, não correrá . .V2 —
í) Grnn Duque, N. Linhares 52 35

10 Negramlna, J. Araujo . 57 35
" Tnrohá, V. de Andrade.

1-11 Gania, O. Fernandes .
12 Alherdl, não correrá .
13 Encontrada, O. Macedo

" Rcllncho, não correrá .

54 3!<
57 60
59 —
50 80
56 —

CONCURSO, 56 quilos. — Sábado úl-
timo, na areia leve, em 1.400 metros,
sob a direção de João Santos, com 50
quilos, derrotou Penedo, Irinia, Bom-
beiro, J'Attendrai, El Rey, Dianteira,
Vitacln e Sis, em bom estilo. Conti-
nua no mesmo estado e na mesma tur-
ma. Poderá ganhar novamente.

. BOMBEIRO, 56 quilos. — Sábado úl-
timo, na areia leve, em. 1.400 metros,
sob a direção de Domingos Ferreira,
com 56 quilos, loi quarto para Con-
curso, Penedo e Irinia, derrotando J'Al-
tendrai, El Rey, Dianteira,! Vitacln e
Sis. Vem de atuações regulares, mas
tem preferencia pela pista de grama.
Na areia, somente para o "placé".

IRINIA. 54 quilos. — Sábado último,
na areia leve, em 1.400 melros, sob a
direção dc Adão Ribas, com 53 quilos,
foi terceiro para Concurso e Penedo,
derrotando Bombeiro, J'Attcndrai, EI
Rey, Dianteira, Vitacln e Sis, não cor-
respondendo ao que esperavam seus res-
ponsaveis. Anda muito bem e, nova-
mente, volta a ser apresentada com
possibilidades ;Ie exilo. Vale-insistir.

PIAZOTE, 56 quilos. — No dia 31
de agosto, na grama leve, em 1.000
metros, sob a direção de M. Carvalho,
com 53 quilos, foi quinto para Hereja,
Hungria, Guerrilheiro e Vatutln, der-
rotando Sis, Vitacln, El Goya, Aruba,
Galante e Picardia. Se apanhar uma
pista pesada sua "chance" aumenta.
Vem acusando melhoras em seu es-
tado. ,, ¦„':..

GIRUA, 56 quilos. — No dia 28 de
setembro, nn areia leve, cm 1.500 me-
tros, sob a direção de J. Gruça, com
47 quilos, foi sexto para Morena Clara,
Três Pontas, Tuln, Dom Pedro II e
Trinta e Três, derrotando Ina. Conti-
nua no mesmo estado. Como azar não
ó dos piores.

SIS, 54 quilos. — Sábado último, na
areia leve, cm 1.400 metros, sob a di-
recuo de Osmani Coulinho, com 54 qul-
los, foi último para Concurso, ¦ Penedo,
Irinia, Bomhaeiro, J'Attendrai, El Rcy,
Dianteira e Vltacirí, sem figurar. Nada
tem feito ultimamente. Somente como
grande surpresa;

VITACIN, 56 quilos. — Sábado úl-
timo, na areia leve, em 1.400 metros,
sob a direção dc Inácio de Sousa, com
56 quilos, foi oitavo para Concurso,
Penedo, Irinia, Bombeiro, .PAttendral,
El Rcy e Dianteira, derrotando Sis.
Mantém o estado. Pelo que temos vis-
to, somente como grande surpresa.

INFORMADA, 56 quilos. — No dia
22 dc setembro, na grama leve, em
1.400 motins, sob n direção de Luiz
Coelho, com 48 quilos, rol sexto para
Folia, Very Good, Tuln, Ina e Três
Pontas, derrotando Berlinda, Trinta e
Ttís, Manful e. Urucungo. Está bem
preparada. Na areia poderá melhorar.'
Bom azar.

EL REY, 51 quilos. — Sábado últl-
mo, na areia leve, em 1.400 metros,
sob a direção de Luiz Rigoni, com 52
quilos, foi sexto para Concurso, Penedo,
Irinia, Bombeiro e J'Attcndrai, derro-
tando Dianteira, Vitacln e Sis. Está rc-
gularmentc. trelriüíld'.' Possível como
azar para o "placé".

.TATTENDRAI, 54 quilos, — Sábado
último, na areia leve, em l.«400 me-
Iros, soh a direção de José Mnrtins,
edm 54 quilos, foi quinto para «mour-
so, Penedo, Irinia e Bombeiro, derro-
tando El Rey, Dianteira, Vitacln e Sis4
Seu estado é o mesmo. Na areia, nada
deverá pretender.

com 56 quilos, derrotou Rolante, Ta-
mandaré, Igara II, Golesca, Girla e
Guaiassú. E" o favorito da prova, vol-
tando a ser apresentado bem traba-
lhado na pista onde vai atuar.

CANADA II, 56 quilos — Sábado
último, na areia leve, em 1.400 me-
tros, «sob a direção de Domingos Fer-
reira, com 56 quilos, derrotou Igara II,
Guatapará. Segredo, Guinéo * Guaias-
sú, em bom estilo. Atravessa boa fase.
Adversário temível.

ÁRABE, 56 quilos. — Domingo últl-
mo. na grama leve, em 1.300 metros,
sob a direção de José Martins, com 56
quilos, foi último para Grisete, Gigo,
Orelfo e Mangerona. Nada tem feito
intimamente. Somente como grande
surpresa.

QUARTA CARREIRA - AS QUINZE
HORAS E QUINZE MINUTOS -
1.500 METROS - 25.000 CRU-
ZEIROS.
— PESOS DA TABELA.

mo na grama leve, em 1.000 metros, I com 48 quilos, foi quarto para Bom-

sob a direção de João Araujo. rom 51 bardelo, Alvlnópolls e SOlq. derrotando
oullos, foi sexto para Frenético. Cotlá- Pongal, Riolil. Mlckey. Paraquedista,
ra, Heslone, Fragata e FU d'Or, derro.
tando Ina e Manful. Mantém o estado.
Pelo que vimos,, achamos difícil obter
boa colocação.

SÉTIMA CARREIRA - ÀS DEZES-
SEIS HORAS E CINQÜENTA • E
CINCO MINUTOS - 1.200 ME-
TROS - 18.000 CRUZEIROS —
(PISTA DE GRAMA).
— PESOS DA TABELA.

B E T T I N O

Ferrabraz, Minuano, Itamàracá e lona.
Outra que na pista pesada poderá fl-
gurar.

RELINCHO,
rerá.

86 quilos. — NSo cor-

COMETA, 55 quilos. — Não cor-
rerá.

HIPNOS, 55 quilos. — Estreante. —
Seus trabalhos não têm sido. fortes.
Não é impossível figurar nesta turma.

CORDON ROUGE. 55 quilos. — Do-
mlngo último, na grama leve, em 1.600
metros, sob a direção de Justlnlano
Mesquita, com 55 quilos, foi segundo
para Jaguar, derrotando Farçola, Chain,
Betar e Pirajá. Continua em ótimas
condições de "entrainement". E' o fa-
vorlto da carreira,".¦¦•'¦'

PIRAJÁ, 56 quilos. — Domingo últl-
mo, na grama leve, em 1.600 metros,
sob a direção de Adão Ribas, com «54
quilos, foi último para Jaguar, Cordon
Rouge, Farçola. Chain e Betar, sem
impressionar. Mnntem o estado. Somen-
te como surpresa.

GARBO II, 55 quilos. — No dia 15
de setembro, na grama leve, em 1.200
metros, sob a direção de Reduzlno de
Freitas Filho, com 53 quilos, foi ter-
ceiro para Gualba e Justo, derrotando
Urciio, Hcremon, Jaguar, Jingo, Del Rio,
Ben Hur e Arumani, em boa atuação.
Outro que anda bem. Candidato à du-

BOURGO, 55 quilos. - No dia 28 de
setembro, na areia leve, em 1.400 me-
tros, sob a direção de Valdir Lima,
com 55 quilos, foi quarto para ,Arroz
Doce, Hunter e Cometa, derrotando Ca-
vlar, Pedro «Monte, Del Rio c Escudei-
ro. Melhorou, mas não acreditamos
ainda.

TIANIBAL, 55 quilos. — Não cor-
rerA.

BORICANO, 55 quilos. — No dia 21 |
de setembro, na grama leve, cm 1.000
metros, sob a direção de Adão Ribas,
com 54 quilos, foi quarto pnra Jacut,
Jaguar e Caviar, derrotando Judas, Be-
lar, Jingo, Escudeiro e IlnjíSsê, bem
amparado nas apostas. Tinha, então,
um bom privado na areia.

JORNAL, 55 quilos. — Não cor-
rerá.

QUINTA CARREIRA — AS QUINZE
HORAS E QUARENTA E CINCO
MINUTOS — 1.400 METRQS —
25.000 CRUZEIROS.
— PESOS DA TABELA COM DES-
CARGA.

•9

ENlíIAS, 52 quilos. — Sábado últl-
mo, na areln leve, em 1.600 melros,
sob a direção de Armando Rosa, com
52 quilos, foi segundo para Golden Boy,
derrotando Galhardia, 

'Gadlr e Royal
Kiss, em boa atuação. Seu estado é dc
grande npurn. Forma com o Good Boy
o "duo" dn carreira.

GOOD BOY, 56 quilos. — No dia 11
de agosto, na grama pesada, em 1.600
metroR, soh a direção de Osvaldo Ulloa,
com 56 quilos, derrotou Orelfo, Aca-
rape, Estrllo, Gndir é Elegante, em
bom« estilo. Ao nosso ver ganhará do
Enélas. .. -..

FELIZARDO,/ 52 quilos. — No dia
22 de setembro, na grama leve, em
1.800 metros, sob a direção de Salus

CURSO DE ELETRICIDADE
PRÁTICA .

POR CORRESPONDÊNCIA
ELETRICIDADE E SUAS
APLICAÇÕES - LIÇÕES
CLARAS « PROVEITOSAS

raram
ç\

PR0SPET0S GRÁTIS:
J.TEIXEIRA BORGES
RUA FLORIANO PE1-

Í.0T0, 40 - 99 ANDAR
3ALA 93 - -SÃO PAULO

OITAVA CARREIRA — AS DEZESSE-
TE HORAS E TRINTA MINUTOS
•_ Í.600 METROS — 18.000 CRU-
ZEIROS.

B B T T I N O

1—1 Egípcio, M. Carvalho .
2 Sagres, O. Relchel . .

'•. -3 Glacial, O. Ulloa . .
; 4 Buridan, R. de Freitas

3—5 Escorpion, L. Rigoni ;
Aimoré, N. Linhares .
Bélico, L. Mezaros . .

1—8 Exigente, J. Mesquita .
9 Caxton, L, Coelho . .

10 Old Plald, V. Lima . .

K». Cts.
59 27
58 50
58 30
59 60
58 35
52 60
56 50
52 40
52 80
52 80

QUE LINDO!, 56 quilos. — No dia
7 de setembro, na areia pesada, em
1 200 metros, sob a direção de Redu-
zlno de Freitas Filho, com 48 quilos,
derrotou Emissária, Duelo, Negramlna,
bombardeio, Alvlnópolls, Presumido.
Mlss Royal, Caudilho e Itamàracá, em
bom estilo. Seu estado é cie apuro. E'
o provável ganhador da carreira nos
1.200 melros.

DRINA, 56 quilos. — No dia 7 de
julho, na úreia pesada, em 1.400 me-
tros, soh a direção de Lagos Mezaros.
com.56 quilos, foi oitavo para Meetlng,
Damborá, Peão, Negramlna, Crlqui, Al-
vinópolis e Ancito, derrotando Relinrho,
e As de Espadas. Está bem treinado.
Bom reforço para o Que Lindo!, po-
dendo, também, colouar-se.

GUALANETE, 54 quilos. — Estrean-
te, ¦— Traz boa campanha do sul e
possue velocidade. Não deve ser des-
prezada nas apostas. ,,-:„„

ESQUADRA, 50 quilos. — No dia 20
de julho, na grama leve, em 1.000
metros, sob a direção de Reduzlno de
Freitas Filho, com 46 quilos, loi sexto
para Evasiva, Alberdi, Alvlnópolls, Ar-
chote e Bombardeio, derrotando Bránu-
bio, Reilrichò, Ancito, Emissária, Duelo,
Peão, Criqui, Glauco e Cairú. Seu es-
tado é de apuro. Na pista pesada de-
verá correr melhor. Bom azar.

EMISSÁRIA, 52 quilos. — No dia 14
de setembro, na areia leve, em 1.50U
metros, sob a dlreçfio de Estelio Rosa,
com 47 quilos, lol nono para Solo, Al-
vinópolis, Negi-umina, Encontrada, Rio-
lll, Ferrabraz, Escudo e Minuano, derro-
tando Paraquedista e Chinfrãu, sem
nada fazer. Seu estado e üe apuro e
melhoi piiotaua vai figurar com êxito
em qualquer pinta.

PErtO, a» qunoa. — Sâbauo ull.nnu,
na ure.a leve, em 1.Ü0U metros, soo a
u.reçaü ue jteuuzinu ue D renas, cum
58 quiloa, loi kc-umo pura Exigente;
Lomuarueio, feiáuifiu, l.leecing, Pongai u
Vegii, uerrbtttiiüú uarun, UuKiir, i'ura-
queüistu, Mlcá-y e MuseUTuüii. lUeinor
preparauu e na aielu e um nos meino-
ros azares do pruy.ain.i. Eslá niuilu
lniaclo nu Guveu.

ÍOWA, üü quiios. —'Nao correrá.
DuaUJ, -J- qu.ios. - Wo «ua .' de

seiemuiu, nu u««.-.a pesada, em l.'M
menus, mio a luieçau ue Alicio jaur-
bosa, com dj quuus, íoi terceiro paru
ijue Liiuio e Emissária, derrptáiiuo Ne-
«ri.umiuu, Úombàruuiü, Aivinopolis, 1-re-
•aumwo, .Mias itúyul, Cuuiliino e itarha-
nica, em liou atuação. iouu bale.utlo.
Huuu sentindo, poueru figurar deviuo a
uislimeiu. Serve como uzur.

PUESUiMiDO, 52 quilos. — Nuo cor-
rcru.

GRAN DUQUE, 52 quilos. — No dia
8 dc setembro, na areia pesada, em
1.50U metros, sob a direção de Nestor
Linhares, com 57 quilos, derrotou Dio-
go, Vega, Pongui, Arugonitu, Emburi,
•Diplomam e «Manimbu, em bom estilo.
Anda bem. Deverá figurar entre bs
prlmeirus.

NEGRAMINA, 57 quilos. — No dia
14 de setembro, nu areia leve, em l.bOO
melros, soli a direção de Reduzlno de
Freitas Filho, com 54 quilo», foi ter-
ceiro para Solo e Alvlnópolls, derrotan-
do Encontrada, Riolil, Ferrabraz, Es-
cudo, Minuano, Emissária, Paraqueflls-
ta e Chlnfrão. Vai multo pesada. Dl-
ficil. i

TAROBA, 57 quilos. — No dia 23 de
março, na areia leve, em 1.800 metros.

OITAVA CARREIRA - AS DEZESSE-
TF. HORAS E TRINTA MINUTOS

1.600 METROS - 18.000 CRU-
ZEIROS.

PESOS DA TABELA COM DES-
CARGA.

B' E T T I N O

PRIMEIRA CA.rtn.j-ii.rtA — Ab TKriüto
HUKAS ¦£ Oní. MlNUTUo — i
PtX£.lvilO "CAiNLUUU UA COSTA
bí,iNA" — IxtiiüUrtVAíjA .K<vCJ-,U-
VaiviiüNTíI f AitA AÍ-«ÜiiNi>i/ii.S
Ua rivu.iElKA, UE ac^uiiUAt.
utu iíu(.cciU\a CAi'tA<u.uiAa' —
l.uüü iviiiittUa — la.uuo CRU-
z,r.ixtUi-.. , •*

Kt. Ctt.
oo M
04 t>0
ao oo

ao 4i>

ai fxJ
OÀ b0
oò oJ
oi cO

SEXTA CARREIRA — AS QUlN.ct.
HORAS E QUARENTA E CiN«_u
MINUTOS — GRANDE FKíiMtU"DíiKblt CLUBE" — 3.SUO Miv
TROa — 120.DOU CRUZEIROS.

EGÍPCIO, 59 quilos. - No dia 17 de
agosto, na areia leve, em 1.400 metros,
sob a direção de A. Cataldi, com 50
quilos, foi segundo para Casablanca,
derrotando Carioca. Tupan. Toulon, Us-
trio e Spltfire. Seu estado ê de gran-
de apuro. E' um dos favoritos da car-
reira.

SAGRES, 58 quilos. - No dia 14 de
setembro, na areia leve, em 1.500 me-
tros, sob a direção du Domingos Fer-
reira com 58 quilos, fò isexto para
Glacial. Escorpion. Boavlsta. Tentugal e
Cacique, derrotando Garua. Mantém
bom estado. Deverá melhorar desta
vez.

GLACIAL, 58 quilos. - No dia 28
de setemhro, na areia leve, em 1.400
metros, sob a direção de Osvaldo Ulloa,
com 54 quilos, derrotou Tentugal, Cax-
ton, Tango e Escorpion, com facilidade.
Continua em excelentes condições. Po-
derá ganhar novamente apesar de a
turma ser algo mais forte.

BÜRIDAN, 59 quilos. - No dia 21
de setembro, . na areia leve, em 1.500
metros, sob a direção de Adão Ribas,
co mol quilos, foi último para Carioca,
Casablanca, Maconslto e .Toulon, sem
nad afazer. Mantém o estado. Somen-
le como grande surpresa.

ESCORPION, 58 quilos. — No dia 28
de setembro, .ia areia leve, em 1.4UU
metros, sob a direião de Claudemiro
Pereira, com 58 quilos, foi último para
Glacial, Tentugal, Caxton e Tango, não
agradando a direção dispensada, num
"paren muito mexido". Cuidado com ele
desta vez.

AIMORÉ, 52 quilos. — No dia 7 de
setembro, na ateia pesada ,em 1.4U0 .
metros, sob a direção de Francisco trl-
goyen, com 50 quilos, foi quarto para
lioavista, Dóórlca e Tango, derrotando
Gaiua, Ciachá e Cades. Vem de atua-
ções regulares. Possível como azar.

BÉLICO, 56 quilos. - No dia 21 de
setembro, na areia leve, em 1.800 me-
tros, sob a direção de Lagos Mezaros,
com 56 quilos, íol quinto para Escor-
plon, Espeto, Caxlun e Conselho, derro-
tando Tango. A turma é forte. Acha-
mos um tanto difícil.

EXIGENTE, 52 quilos. — Sábado Úl- I

1—1 Dique, M. Carvalho . .
'i Aiu*uint.ii, oodu isantos

2—o uiu.o, is. tiUinaies . .
4 ci uo.eio, a. iXioat .

a—o ii.uoia, o. Aiauju . .
O riald. Lt. Cueuiu . . .
V ti. A. &., tu. ivOSd . .

4-t-o ciiuüa, e. reiiimiues .
a uuuii, £.- cuuuuiiu .
" ouiiuu, a. ruruuiu . ,

SEÜuiiDA CAKRÍ.1KA - AS TREZE
tlUllAO u WUAimiliA MU1UIUU
— 1-4^,1.110 xiUti. ICÍ^-flü UOK-
ZAua uct cAuruo" — l.OvXt mi.-
mOo — «d.UAI CMbiólIilXl.VJu.

1—1 Goyo, R. de Freitas . .
2—2 Typhoon, O. Ulloa . . .
3—3 El Morocco, F. irlgoyen.
4—4 Eldorado, J. Mesquita .

5 Fumo, L. Rlgonl . . .

Ks. Cts.
oi ta
5õ 2o
5ò iU
&ó 40
bõ oj

1—1 Cangica, E. Castillo .
'i i UÍtioS, A. üll.«W«««l •
O—d liaiiuall, O. COUiliIUO

4 INUiuld, J. AldUjO .
«4—o í iiii, v . uma . . .

O UOÍliidüU, <J. 1-clLllBl

Ks. Cts.
oo 20
uii UJ

yil UÜ
uO OÓ

1-ERCEiRA CARREIRA — AS QUA-
'lOitin, IiUWao tu DEZ iVu^lhia,

 1-iíí.HUO 
"CttAltliHO ¦ tUitUt-r

RICa tlArtlH" — i.tXflJ MJÜlrtUJ
— «j.UA» CRÜZEIRUS.

Ki. ctt:
1—1 Iva, E. SUva ..... 54 S0
3—2 uuineo, L. rtlgoni-, . .

3 sassiaao, G. ureme Ju-
mor

3—4 üina, V. Lima
5 lsiuu, O. rteicnel . . .

4—b uuaiupará, L. Lelton ..
" GUldo, U. Ulloa . . . .

BB &0

56 35
54 SO
54 bU
56 18
56 18

QUARTA CARREIRA — AS QUATOR»
ZE HORAS E QUARENTA E CIN»
CU MlNUlOS — PREMIU "EUSE-

BIO DE OLIVEIRA" — 1.4U0 ME-
TKUo — ^J.OUU CRUZEIROS.

¦

Ks. Cts.
1—1 Coquetel, J. Mesquita . 56 «50

" üarnüái G. cosm ... 54 50
2 Munüeu, V. ue Andrade. 56 «50

2—o Pidteauo, E. Silva ... 56 25
4 Seatire, D. Ferreira . 54 4U
b lua, O. Greme júnior . 54 bO

3—ú Grania. V. Lima .... 54 50
V Aiueaü, O. Ulioa .... 56 30

Coiuniuiiiu, X. 54, «SU
Cilcnu, Joáo Sanios . 54 SO

4-10 Porungo, L. Rigoni ... 56 60
11 liai, U. Couüinio . . . 54 8U
12 Neda, X.  54 6U

" Ganges, D. Ferreira . .56 BU

QUINTA CARREIRA - AS QUINZE
HOUAS E QUINZE MlNUlOS —
PRÊMIO "ORV1LLE A. DERBY"
- 1.Ü0U METROS - 20.000 CRU-
ZEIROS.

SSlTIMA CARREIRA — AS DEZES-
SEIS HUKAS E VINTE MlíVü iOo .

PREMIU "ALFREDO NUVic
(SEGUNDA PRUVA ESPEC1A-.

DE PKUDUTOS F1NANCIADUS) -
1.4UU METROS — 40.000 CRb-
ZE1RUS. ,

B B T T l N O
Kt.Cts

1—1 Junco II, O. Ulloa ... 37 Su
2 Hesperla, J. Mesquita . . S3 «o

2—3 Halo, R. de Freitas ... 53 BU
Cavador, X.  55 bj
Mmmlteira, E. Silva . . 53 tsü

3—tí Daphne, V. Lima .... 55 35
Malmlquer, E. Castillo . 55 IJ
Gualba, A. Barbosa . . 55 7u

4—9 Havano, D. Ferreira . . 57 20
" Araponga II, L. Rigoni. 55 '-J
" Riachào, S. Barbosa . . 57 U

OITAVA CARREIRA — AS DEZES»
SEIS HORAS E CINQÜENTA -i
CINCO MINUTOS - PRE{v.->
-MIGUEL ARROJADO LISBO-r-. '
- 1.400 METROS — âO.OOO CRU-
ZEIROS.

B B T T l N O
Kl. Cts.

1—1 Marrocos, D. Ferreira .. 58 35
" Latente, S.-Batista ... 54 35

Slmpona. A. Nerl .... 50 60
Moícorra, J. R. Santo» Vi 60

3—4 Mulula, L. Rigoni ...
" Hechlzo, V. Cunha . . .
S Carne. X. 
" Tupi, N. Linhares . . .

3—6 Yaguarazzo, J. Araujo .
7 Lobuna, I. de Sousa . .
"Sardoal, A. Barbosa . . .
" Retumbante, J. Maia ..

4—8 Maplta, A. Ribas . . .
9 Fritz Wllberg, O. Mace-
do•• Grllla, O. Ulloa ....

" Rockmoy, J. Mesquita .

NONA CARREIRA""- AS DEZESSE»
TE HORAS E. TRINTA MINUTOS
— PRÊMIO "SEGUNDO CONGRES-
SO PANAMERICANO DE ENGE-
NHARIA DE MINAS E GEOLO»
GIA" - 2.000 METROS — 30.009
CRUZEIROS.

58 60
52 60
5i 40
60 40
54 40
57 20
35 20
35 20
52 ÇO

50 40
60 40
36 40

timo, na areia leve, em l.«3()U metros,
sob a direção de Francisco' lrigoycn,
com 5'J quilos, derrotou Bombardeio, | 1—1 Casablanca, J. Mala.

N. da R. — Carreli-ns (fo *beífltis"!
- ueito — fléfima — Oitauo.
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SEGUNDA CARREIRA — AS QUA-
TORZE HORAS E DEZ MINUTOS
_ l.fiOO METROS - 18.000 CRU-
ZEIROS '
-^ PESOS DA TABELA COM DES-
CARGA.

9

MOHICAN, 56 quilos. — No dia 22
de setembro, na grama leve, em 1.600
metros, sob a direção de Guilherme Gre-
me Junlor, com 56 quilos, foi terceiro
para Nero e Fábula, derrotando Encnr-
nada, Locuclo e Esquivado. Volta a ser
apresentado multo trabalhado. Ha fé cm
seu triunfo, tendo sido apostado nos
"clandestinos".

HIT THE DECK, 50! quilos. — Es-
trennte. — Deixou boa impressão seu
apronto de ante-ontem. Está bem tra-
balhado.

MOSCACHOLA, 50 quilos. — Sábado
último, na areia leve, em 1.500 me-
tros, sob a direção de João Araujo, com
53 quilos, fnl sexto para Chachim, Royal
Statute, Shanghai Kid, Bebuchlta e
Crédulo, derrotando Fábula e Juancho,
sem figurar. Mantém a forma ante-
rior. Peln que vimos, somente se sur-
preender. j .

ENCARNADA, 54 quilos. — Sábado
último, nn areia leve, em 1.400 me-
tros, sob a direção de Justlnlano Mes-
quita, com 53 quilos, fnl segundo para
Mio, derrotando EsMleto, Granflnutn,
Plnelro, Slngil, Parlout, Charo, Soucy
e Lldla, bem amparada nas apostas.
Só melhoras acusou em seu estado. E'
uma dns prováveis.

BEAT'EM. 56 quilos. — No dia 31
de agosto, na areia leve, cm 1.500 me-
tros, sob n direção de Salustlano Ba-
tlstn. com 58 quilos, foi terceiro para
Longchamp c Bordeluise, derrotando Lo-
cuelo, Chachim e Mohican. Seu estado
é de apuro. Deverá figurar entre os
primeiros na flnnl.

LOCUELO, 56 quilos. — No dia 22
de setembro, na grama leve, cm 1.600
metros, sob a dlreçfio de Edio Couti-
nho, com §5 quilos, fo) quinto pnra
Ncro, Fáhula, Mohlcnn e Encarnada,
derrotando Esquivado, sem nada fazer.
Conserva a forma. Reforça o número do
Chachim. „,, , .,

CHACHIM, 56 quilos — Sábado úl-
timo, na areln leve, em 1.500 melros,
sob a dlreçfio de Domingos Ferreira,
rnm 56 quilos, rierrolou floyal Sstalute,
Shanghai Kid. Bebuchlta, Crédulo, Mos-
rarlmla, Fábula e Juancho em bom fl-
nal. Continua bem. Poderá ganhar ou-
tra.

TEHCKIIM CAIIRKIIIA - AR QUA»
TOIWI IIOIIAS K QIIARRNTA
MINUTOS m 1,800 METROS —
25,(100 CRIIZKIHOR.
— PUROS li A T Afim, A,

¦
AT.AMUIM, 51 quilo». — Nfto •'<>r-

rerá.
u»''|(|IA, M (iiillim, - riu illii 36 d»

Jiilliu, nu ur»mu mmlii, <-m I.whi mo»
Uni., ««nli » .lu•¦«¦nn «i" linmliiiiu» r«'i-
uni.. Mim bl «iiiiiii-. rnl M'|.iiii«i.i iiiiiii
fliivnl KIm. (IpitdIimiiI" MiiiiHci.m» «
jniif II, i'm "n-i.'iii.ii" iiiuiiiíiii. Ami»
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tiano Batista, com 56 quilos, foijiexto j sob a úirei:íí0 (|e. Luiz Rigoni, com 54
(1ullos, foi sexlo pnra Exigente, Cacl-
que, Je Revlens, Golias e Old Plald,
derrotando Glnuco. Reaparece em tur-
ma convinhavel. Vale arriscar. .

GARUA, 57 quilos. — Sábado últl-
mo, na areia leve, em 1.600 metros,
sob a direção de Domingos Ferreira,
com 57 quilos, íoi oitavo para Exlgon-
te, Bombardeio, Espeto, Meetlng, Pon-
gal, Vega e Peão, derrotando Datar,
Paraquedista, Mlckey e Mascarado. E'
multo veloz e nos 1.200 melros não
deverá ser esquecida Cuidado

para Granrtguinol, Enélas, Itamnnle,
Irnti 11 e. Mangerona, derrotando Urel-
fo, sem nnda demonstrar. Seu eslado
é o mesmo. Bem corrido poderá ter-
minar em terceiro. (Salvo melhor jui-

GADIR, 52 quilOR. — Sábado último,
na areia leve, em 1.500 metros, sob a
direção de Domingos Ferreira, com 52
quilos, foi quarto para Golden Boy,
Enéias e Galhardia, derrotando Royal
Klss, figurando regularmente no flnnl.
EstA bom treinado masv não ganha do
Good Boy.

Espeto, «Meetlng, Pongal, Vega, Peão,
Garua, Dakar, Paraquedista, Mlckey e
Mascarado. Anda bem, mas a turma
de agora é algo forte. Somente eomo
uzar.

CAXTON, 52 quilos. — No dia 28 de
setembro, na areia leve, em 1.400 me-
tros, sob a direção de Luiz Coelho, com
4!) quilos, íol terceiro para Glacial e
Tentugal, derrotando Tango e Escor-
plon. Possível como azar desta vez.

OLD PLAID, 52 quilos. — No dia 28.
ile julho, na grama leve, em 1.500 me-'
tros, sob a direção de Olavo Rosa, com
50 quilos, foi sexto para Sagres, Sirlgl,
Caxton, Arntnnha e Balclrlc, derrotando
Cacique, Boavlsta e Conselho. Somente
como surpresa.

0 início da reunião
de hoje

A reunião de hoje tem
o seu inicio marcado para
às 13 horas e 40 minu-
tos.

2—2 Carioca, E. Castillo
3—3 Grilho, O. Ulloa . . .

4 Mabel, N. Linhares . .
4—5 Tupan, A. Araujo . .

6 Chantel, V. de Andrade

K». Ct».
5b 30
58 40
52 30
57 50
52 35
56 35

BÕAZÍNIIA, 50 quilos. - No dia 24 | ALBERDI, 59 quilos. - Não cor-

tt™rresob' aad^nãolCdl' jTstinia™ /^ENCONTRADA. 50 quilos. - No dia
Mesquita-cnm 54 quilos, derrotou Lula, 21 de setembro, na areia leve, em l.bOO

Igara II, Tauá e Gadlr. Tem um bom I metros, sob a direção de Ollvlo Macedo,

floreio para este compromisso.
ROYAL KISS, 52 quilos. — Sábado

último, na areia leve, cm 1.500 me-
tros, sob a direção de Luiz Rigoni, com
52 quilos, foi último para Golden Boy,
Enéias, Galhardia e Gadlr. Na areia
não acreditamos cm seu sucesso.

Modificação de distais-
cia no 7." pareô

O 7.° i reo será dispu-
tado na pista de areia, em
1.200 metros, e não como
estava anunciado.

Os "forfaits" 
paia

hoje
Até às 18 horas de on-

tem, haviam sido entre-
gues os seguintes "for-
faits" para a reunião de
hoje:

' 1 —- Alameda
— Hanibal
— Jornal
— Cometa
— Relincho
— Hesione
— Presumido
— Alberdi
— lona

B E T T I N O

1—1 Golden Boy, O. Ulloa .
2—2 Sobeo, L. Rlgonl . , -

3 Grey Lady, J. Mesquita.
3—4 Salmon, I. de Sousa .

5 Francesca, X. X. . .
4—6 Taquemao, G. Costa .

" Heleno, S. Batista . .

lt«. Ct».
55 18
56 50
52 50
«30 30
54 35
58 40
51 40

N. da R. — Carreira» do "betting":
— Sétima — Oitava — Nona.

PAR T O S~
DR. ÁUREO LINS

Diretor da Maternidade Sfto Luli
Doenças de senhoras - OperaçòM
Cons: rua Iblturuna 113 - 28-1031

inTri
CEUS músculoa

doem ? Pegou
um golpe de ar ?
Fes eafârço dema-
tiado ? Friccione
Pronto Alívio
Radway e terá a-
livio imediato.

Pronto Alivio

RADWAY
LINIMENTO SEDATIVO

CIRURGIA - TRAUMATOLOGIADi. Walter Baibosa
l!x-l.« Aaalatent» e Cheia de Clinica do Hoapltal de Aeldenledtti.

AV. RIO BRANCO, Í71 - Apt. 705 - ED. 8. BORJA

FONESi 4t-«170 e 48-281»
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SEXTA CARREIRA — AS DEZESSEIS
HORAS E VINTE MINUTOS
1.400 METROS - 20.000 CRU-
ZEIROS.
— PESOS DA TABELA.

BETTING*
EXPOENTE, 56 quilos. — No dia 8

de setembro, na areia pesada, em 1.200
metros, sob a direção de Jos* Portllho,
com 5'2 quilos, foi quarto para Infante,
Foguete e Fincnpc, derrotando Trenol,
Dom Fernando e Ficxa. Está muito
preparado para esle compromisso. Há
esperanças no seu triunfo.

DABUL, 56 quilos. — No dia Ul de
julho, na areia pesada, em 1.500 me-
tros sob n direvüo de Justlnlano Mes-
quita, com 52 quilos, foi sexto para
Oi-rfio, MUlalo, Fincapí, Aquilon e San-
Buenolth. derrotando Neblina. Está re-
gularmcnte treinado. Deverá figurar
com êxito.

FIL D'OR, 56 quilos. — DomlnRO úl-
timo, na-grama leve, em 1.000 metros,
sob a dlreçfio de A. Neri, com 56
quilos, foi quinto para FrenOtlco, Co-
tlara, Heslone e Fragata, derrotando
Editor, Ina e Manful, nfto correspon-
dendo ao esperado. Seu tratador, aliás,
declarou que havia "trabalhado" cm
41" e com 61 quilos lll Vejamos hoje 1

DIT1NHA, 54 quilos. - No dia 21 de
'setembro, na areia leve, em 1.600 me-
I tros, sob n dlreçfio de Severino CAmara,

com 48 quilos, foi quBrlo para Dia»
mnnte, Admitido e Furaçfto, derrotando
lllndú, sem figurar. Km* regularmen-
t« treinada, mns a turma t algo forte.
Nfin ROstnmoH. ¦ , ..

COTIARA, 54 quilos. - Domingo Ul-
Umn. n» grama luve, em 1.000 me»
tios, sol» n dln.'..'fti> de Valdamlro d*
Andrade, ron, 5-1 quilo», foi segundo
pnrn FioiuHlc", ilormlailllo Heslone,
Fnignlii, Fil li'0r. Brtllor. In» • Man-
fui, em hum flnnl, Conlfnun bem. B'
I) rilll.ll.llllll do rnlriw|iBciii,

IIIWIV., Ba quilo». Nn dl» l-l (Jl
iniPiiiDin, mi gnitiin l«v», em 1.000 m«-
im», «nll n iflwAíi dw Cirnldo «Sofln.
rum 5-1 millo». lol «Ollmo pin Pingai»,
vm flfliWi íiwlmiíi rmirn») Informa*
ii» » iiwibj», úirrnlumn iípIvi», M»n»
fui n .-ii.'i,ii,.. N»kin iiicmn, »iíimiihw
iiiiiiii.
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O "INTER-TALKIE" é o mais econômico

e eficiente sistema de inter-comunica-

ção para escritórios comerciais, labora-

tórios, fazendas ou para o próprio lar,

permitindo a v. s. transmitir suas or-

dens de serviço sem levantar-se do seu

bureau ou sair da sala. PEÇA-NOS,

SEM COMPROMISSO, UMA DEMONS-

TRAÇÃO. ENVIAMOS CATÁLOGOS
PARA O INTERIOR.

IMPORTADORA t EXPORTADORA GREMOR LIDA.
Av. Rio Branco, 66/74-2.* and. - Toltfont 23-1701 rido • Rlè dt Jantlra
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PARTIDA PERIGOSISSIMA PARA 0 FLU MINENSE
Planeja o São Cristóvão snr-
preender os tricolores, como

•n fizeram ao Flamengo
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PELADO » MUNDINHO, valorosos sancristovenses, em ação
Reveste-se de grande impor-

tancia o jogo desta tarde, entre
O São Cristóvão e o Fluminense,
no campinho da rua Figueira de
Melo, onde o Flamengo conhe-
ceu, este ano, sua primeira der-
rota.

Dada a situação dos tricolores
no campeonato, ocupando a vi-
ce-llderança juntamente com- o
Flamengo e o Botafogo, pode-se
avaliar quanto de interesse des-
perta essa partida. E' enorme o
risco do Fluminense, esta tarde.
Nâo têm tido os tricolores uma
"performance" regular e sendo a
partida de hoje do muita respon-
aabllidade, 

' estando Interessados
•m seu resultado, não apenas ru-
bro-negros e botafoguenses, mas
tambem americanos, o campinho
deverá receber uma grande as-
slstencla.

E' para se desejar que o jogo
transcorra sem perturbações e
¦em violência. A vitorie nào de-
verá exigir tão alto preço dos
competidores. Caberá ao juia
proceder com firmeza e energia
para evitar que o jogo se trans-
forme num espetáculo desprlmo-
reso.

QUADROS PROVÁVEIS

FLUMINENSE — Alfredo;
Gualter e Haroldo; Pascoal, Te-
lesca e Bigode; Amorim, Ademir,
Simões, Orlando o Rodrigues.

S. CRISTÓVÃO — Louro; In-
dio e Mundinho; Pelado, Sousa

e Emanuel; Osvaldlnho, Neca,
Jorge, Nestor e Magalhães.

HORÁRIO
Aspirantes — 13,15 horas.
Principal — 15,15 horas.

KH^KiiD

Rio de Janeiro, Sábado, 12 de Outubro de 1946

JACK BAGLEY CONTRA
O HOMEM MONTANHA

HOJE, O INICIO DO TORNEIO INTER-
. . NACIONAL DE LUTA LIVRE

INICIADO FINALMENTE 0 CAMPEONATO ABERTO DE TÊNIS
NOVA RODADA MA (CADA PARA HOJE

Iniciando o Campeonato Aber-
to de Tênis da Cidade a Federa-
ção Metropolitana, conseguiu
realizar sete jogos dos doze mar-
senhoras e quatro de simples de
senhoras e quatro de simples do
cavalheiros da 1.* classe.

Os restantes Jogos serão reali-
zados amanhã, a exceção daque-
le que reunirá Else Rossi e Naly
Grousset, que será hoje.

Os resultados de ante-ontem
foram os seguintes: Eduardo
Melo venceu Darlo Cortes por
6 a 2 e 6 a 4; Ademar de Faria,
venceu Paulo Ferraz, por 6 a 8,
6 a 1 e 6 a 3; Tácito Silveira,
venceu Manuel Guimarães por
6 a 4 e 6 a 4; Hello Rocha, ven-
ceu Bernardo Dantas por 6 a 2
e 6 a 2; leda Carvalho, venceu
Andrés Cahen por 4 a 6, 6 a 1 e
6 a 2; Laura Fonseca, venceu
Cecília Stramandinoli, por 6 a 2
e 6 a 3 e Míriam Murgel, venceu
Clelia de Castro por 6 a 8, 6 a 0
• 6 a 0.

Os jogos marcados para hoje
são os seguintes:

Juiz carioca para os jogos
capixabas x fluminenses

Não apresentados, ainda, os juizes da FMF
— Seguiu para Recife o árbitro João Etzel

Boletim do Flu-
minense

Recebemos o número 77 do Bo-
letim de Informações do Fluml-
nense F. C, correspondente a
outubro corrente, que traz, como
¦empre, farto noticiário relativo
às atividades esportivas, artlstl-
cas e sociais do clube tricolor,
alem de abundante serviço foto-
grágico. A "Festa da Primavera"
foi pormenorizadamente focada
nesse número, que traz, do mes- j
mo modo, interessantes notas so- ;
bre a benemerêncla concedida a :
Gaspar Labarthe da Sllva e Jor> |
ge Lopes, dois tricolores com |
grande soma de serviços ao clu-
be, assim como um necrológio
do esportista Henrique Carneiro
de Mendonça, Irmão de Marcos
d* Mendonça, o qual, foi igual-
mente, um trabalhador incansa-
vol pelo progresso dos tricolores.

Companhia Fornece-
dora de Materiais

DIVIDENDO
N» escritório desta Companhia,

à rua Frei Caneca nos, 85|H9, lo-
Ja, pagar-se-A, a partir do dia 11
do corrente, das 14 fts 16 horas.
• 61.* dividendo, correspondente
ao 1.* semestre de 1946.

Rio de Janeiro, 11 de outubro
de 1946.

CIA. FORNECEDORA DE
MATERIAIS

(MS.) ARTHUR HORTENCIO
BASTOS

Presidente

A Federação Espiritossantense
solicitou à C. B. D. a designa-
ção de Arbitro carioca para a di-
reção dos seus jogos com os ilu-
mlnenses. Mas a eintidade metro-
polltana não apresentou ainda a
relação dos tros árbitros que de.
verão funcionar no campeonato
brasileiro, razão por que não foi
tomada, pela C. B. D. nenhuma
providencia sobre o pedido da
entidade capixaba. Os nomes co-
gitados inicialmente são Alzilar
Costa e Necir de Sousa.

ÁRBITROS PARA A RODADA
O árbitro paulista João Etzel

partiu, ontem, para Recife, onde
atuará, amanhã, o primeiro dos
dois Jogos Pernambuco x Baia.

PROGRAMA DA
SEMANA

HOJE

FUTEBOL
Campeonato de Profissionais

S. Cristóvão x Fluminense
Em Flüuelra de Melo
LU T A - Ll V R E

Competição Internacional
No São Cristóvão, à noite.

CAMPEONATO CLASSISTA
Moinho Fluminense x ,laner

Sul Amérirn x Scott Eno
Equltatlva Terrestres x Clube GE.

Leandro Martins x Panalr
Esso x C. V. B.

Brahma x Standard Electric.
PUOILIRMO

CAMPEONATO CARIOCA (finais)
No Ginásio do Flamengo.

AMANHA

APÓLICES
Ceapra —- Venda — Caugà*
Banco Oliveira Roxo, S|A

Es. Cia. Áurea
Rua Miguel Couto, 7.

FUTEBOL
CAMPEONATO DB

PROF18SIONA1B
BANGU" X BOTAFOGO

C. DO RIO X FLAMENGO
BONSUCESSO X MADUREIRA

VASCO X AMERICA.
CAMPEONATO JUVENIL

FLUMINENSE X S. CRISTÓVÃO
BOTAFOGO X BANGU'

MADUREIRA X BONSUCESSO
AMÉRICA X VASCO.

2.» Categoria
ZONA SUL

N. América x Confiança
Mavllis x Ideal

Andaral x Rui Barbosa.
ZONA NORTE

Manufatura x C.TJtande
Anchleta x Oposição
Naclonnl x Distinta.

3.» Categoria
ZONA SUL

rortURUesa x Sampaio
Astoria x Valim.
ZONA NORTE

Cosmos x Realengo
Guanabara x Transporte.

Cl I O Ll SM O
"ll Circuito Clnlttlico do Orajaú"

— O C. T. de Futebol da C.
B. D. designou o árbitro gaúcho
Osvaldo Rola para dirigir os Jogos
Santa Catarina x Paraná. O re-
ferido apitador deverá chegar à
Florianópolis domingo pela ma-
nhá.

O TRIBUNAL CAPIXABA
O Tribunal de Justiça que fun-

clonará em Vitoria é Integrado
dos srs. Erildo Martins, Alberto
Sarlo e capltfto Nicanor Paiva,
conforme comunicação da F. D.
E. ft C. B. D.
AMADORES NO QUADRO MI-

NEIRO
A C. B. D. concedeu a Jieces-

sarla permlssfto à Federação Ml-
nelra do Futebol para incluir, em
seu selecionado, no Jogo contra
Mato Grosso', marcado para ama-
nhá, domingo, os amadores Ar-
mando Giornl, Clementlno Vieira
e Francisco Samtana.

No Fluminense, às, 15 horas:
Elza Borgeth Teixeira e Laura
Fonseca e Minie Montedth — Ml-
riam Murgel.

No Fluminense, fts 16 horas:

Nelson Moreira x Lincoln Wer-
ner e leda Carvalho x Iná Bus-
tamante.

No Country, às 16 horas: Elza
Rossi x Naly Grousset.

Os brasileiros derrotaram
os argentinos

S. PAULO, 11 (Asapress) — O gl-nnslo do Pacaembú foi teatro, ante.
ontem, de mal» uma dessas sensn-
cionals noitadas, por ocasião da es-
tréia dos seis pugilistas argentinos,
vencedores do Campeonato de Novis-
simos, realizado em Buenos Aires.

E do confronto saíram vitorioso»
os nossos pugilistas, embora tivessem
iniciado o espetáculo, pressurosos com
a propalada superioridade dos porto-nhos.

E' verdade que das quatro lutai,
vencidas pelos brasileiros uma foi
produto ds Injustiça de dois jurados,
dos quais, Imediatamente, a Federa-
ção fez cassar as licenças. Foi a
terceira luta, entre os melo médios.
Romeu Barbosa (brasileiro) e Manuel
Martinez (argentino), que dominou
nitidamente em todos os cinco rounds.
sendo, entretanto, Romeu proclamado
vencedor.' Em compensação, na penúltima luta
(médios), deram a vitoria ao argen»
tino Revlculo, sobre Jorge Matuck.
quando na realidade este íoi sempra
superior.

Pelo exposto, conclue-se não tet
havido praticamente prejuízo para
qualqer das partes, em vista destas
compensações o que, entretanto, nin

A Light nos esportes
Realiza-se hoje, ft tarde, no gra-

mado da rua José do Patrocínio, a
última rodada do torneio de futebol"José Avlia", do Força e Luz A.
Clube. Medlrfio forças as equipes"Pintura" e "Contabilidade",

A Diretoria do Força e Luz A.
Clube, realizará hoje, no ginásio In-
dependência, elegante reunlfio dan-
sante, durante a qual a dlreçfio ge-
ral de esportes do clube fará a en-
trega das medalhas aos jogadores
campeões, e vlce-campeões do torneio
de basquetebol do corrente ano,

A. *

O campeonato oficial de futebol
da ADECA terá inicio no dia 15
do corrente, terça-feira próxima, ft
noite, com o jogo Jardim Botânico
x Carrls Tráfego. A 2.* rodada,
quinta-feira, jogarão Tráfego F. C.
x Força e Luz.

* *
Foi nomeado secretario da Co-

missfio de Futebol da ADECA o sr.
i Osvaldo Costa.

Três profissionais suspensos
Penalidades aplicadas pelo Tribunal de Justiça

O Tribunal de Justiça da F.
M. F., em sua reunião de ontem,

I resolveu os casos verificados na
I ultima rodada, aplicando três sus-

pensões.
I As resoluções do orgfio dlsci.
I pllnar da ef.tldade oficial foram

as seguintes :
j — Suspender Pascoal, do Canto
! do Rio, por ofensas ao Juiz Alzl
| lar Costa, que dirgliu o Jogo an-
I tre o clube nlterolense e o Bo-
j tafogo.
! — Suspender Mario Brandfto,

do Madureira, por ter agredido o

profissional Rodrigues, do Flumi-
nense. Este Jogador ficará inativo
durante uma partida do seu
clube.

Suspender Robertlnho, do
Bangú, por uma partida, em vir-
tude de ter agredido um adver.
sarlo.

Isentar de culpa os seguintes
Jogadores : Careca, do Flumlnen-
se, e Durvai, do Madureira.

— Advertir os
Valsechi e Demóstenes por teiem
assinado seus nomes de modo
diverso.

agradou o público. Nas demais lutas
os resultados foram os seguintes :

Na primeira, (pesos-pena), embora
o argmtiiio Osvaldo Burgos demons.
trasse técnica muito superior, foi
vencido pela agressividade de Dori-
vai dos Santos, por pontos.2» luta (leves t — Nesta luta, con-
tra a impetuosldade de Rodolfo di
Castro, triunfou a técnica de Rlcardi
CarIJó • largentino) por. boa margem
de pontos.Na quarta luta, Nelson Mengeralll
venceu o argentino José Cabrera sol
pontos, n&o o fazendo por nocaute,
por pouco.

Na luta final, embora o melo-pesads
argentino Honorio Abrcgo tivesse lm.
pressionado bem pelo Jogo de pernase corpo, foi vencido por Vicente do»
Santos, que lhe Impôs serio castigo,
numa luta sangrenta.

A renda foi de CrS 15.960,00.

Manhã esportiva mo-
vimentada no Tijuca

O Tijuca Tenls Clube realizará,
hoje, um torneio interno de voleibol
feminino, que se iniciará às .10 ho-
¦ras. Serfto inaugurados, tambem, os
Departamentos de Escotlsmo e de
Bandeirantes.

O grêmio cajuti viverá, portanto,
uma manhã de grande festividade
esportiva. O Departamento de Es-
portes, após os jogos, oferecerá aos
concorrentes uma suculenta feijoada.
Aos 1.» e 2,i colocados no certame
serfto conferidas medalhas de prata
e bronze, respectivamente.

Terminará a festa com uma tarde-
dansante, das 17 fts 21 horas.

«
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ROBERTO CALADO, que lutará contra Faré

Serft iniciada, hoje, flnalmen- o público poderá apreciar me-
te, a temporada internacional de lhor a agilidade e técnica dos
luta-livre, com a' participação de lutadores em ação. Não haverá
diversos profisríonais do violen-
to e empolgante "catch-as-catch-
can".

A denominação de luta livre
foi preferida pela empresa em
virtude dos espetáculos que rea-
lizará. serem controlodos pela Fe-
deração Metropolitana de Pugi-
lismo. Em' emotividade, as lutas
nfto deverão perder o seu sabor e

Surgirão, hoje», os campeões
Na Gávea as finais do certame da F. M. P.

Terminará, hoje, no ginásio do
campo do Flamengo, na Gávea, o
Campeonato* Cnrioca de Pugilismo
organizado pela entidade oficial.

Os vencedores, isto é, os boxea.
dores campeões, serfio os adver-
earios dos argentinos no próximo
espetáculo.

O PROGRAMA
Matches Extra-Campeonato :

Gaios — ítalo Sousa x Danilo
Coelho.

Medlo — Wilson dos Anjos x
Valter Corral Guimar&es.

Meio médio — Jorge Llzaldo x
Juventlno Moreira.
Matches do Campeonato :

Gaios — Campefto : Ademar Cor-
rela — C R. do Flamengo.

Penas — Declsáo.
Carlos Jesus, 56.70 — Flamon-

go x Joe Amancio, 67-50 — Vasco.
Leves — Decisão.
José Sllva, 60.80 — Flamengo

X Abelardo Santos, 59.70 — Vnsco
Médios — Devisfto.
Aurélio Rodrigues, '0.50 — Fia.

mengo x Santos Ferreira, 70.70 —
Flamengo.

Pesados: Campeão — Irineu
Nascimento, 82.10 — C. R. Vasco
da Gama.

Teffé esperado hoje
à tarde

O Icaraí Praia Clube
recepcionará a crô=

nica esportiva
O Icarai Praia Clube, agremlaçfio

nlterolense, recepcionará domingo a
crônica esportiva daquela e desta ca-
pitai. Aos profissionais especializa-
dos do Jornal e do radio o Icarai
F. C. dedicará a festa a ser efetua-
da amanhã, em sua sede, às 20 ho-

Procedente da Bolívia, chegará
hoje ft tarde ao Rio, o consngrado

profissionais | volante patrício Manuel de Tefé. Vo-
lnntes e adeptos do automobilismo , ras.
preparam para Tefé entusiástica re- | Recebemos, a respeito, atencioso
cepçfto. | telegrama-convlte. Gratos."Nada mais fiz que cumprir o meu dever"

A expressiva declaração de Mario Mareio que chegou ontem inesperadamente

A classe médica
Novamente à Venda
RADIOSTOLEUM,

Insulina AB Protitmlniria.
MERSALYL

EPHEOfflNA TAB, B.D.H.
RADIOMULSIN
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cenas anti-esportivas dentro do
ringue, promete-nos a empresa.
Os combates transcorrerão den-
tro das regras oficialmente ado-
tadas pela F. M. P.

A temporada promete corres-
ponder ao interesse público.

HORÁRIO
A reunião de hoje terá comn

local o campo do S. Cristovfto
F. R., à rua Figueira de Melo,
estando a primeira preliminar
para fts 20,30 horas.

AS LUTAS PRINCIPAIS
1.» Final — (Profissionais) —

6 "rounds" de 5 minutos por 2 de
descanso, Roberto Collado, com
120 quilos — (O Gigante Espa-
nhol com 2 metros e 4 de altura!
contra Hector Faré, o "Tarzan
Argentino", com 119 quilos.

O espanhol possue inúmeras
vitorias e o argentino, um au-
têntlco "Tarzan" foi considerado,
como a revelnçÃo do ultimo cer-
tame efetuado em Buenos Aires.
A luta deverá ser violenta e
equilibrada.

A segunda luta será mais lm-
portante:

2.» Final — Profissionais — 6"rounds" de 5 minutos por 2 de
descanso — Homem Montanha —
russo, com 138 quilos, contra
Jack Bagley, americano, com 118
quilos.

O possante lutador russo en-
contrará no norte-americano
Bagley um adversário perigoso.A forca do Homem Montanha
entrará em choque com a radidez
do lutador dos Estados Unidos.

Esto combate promete sensa-
cionalizar

AS PRELIMINARES
Jiu-Jitsu - 4 "round3" de 5

minutos por 1 de descanso. —
Florlano Codesso x Antônio
Afonso.

Luta livre — 4 "dounds" de 5
minutos por 1 de descanso — Ca-semiro Trancoso de 70 quilos x
Moacir Betini — 67 quilos.Luta livre — 4 "rounds" de fiminutos por 1 de descanso —
Armando Camargo de 93 quilos xAntônio Morais, o popular Cam-
pefto gaúcho "Moraizinho", com93 quilos.
AUTORIDADES DESIGNADAS

A Federação Metropolitana, e»-calou as autoridades abaixo
cujo comparecimento no localsolicita para as 20 horas: Dire-tor geral - Alberto Latorre deFaria; Diretor Assistente: — Ro-bertto Ortegal Barbt-sa — Médl-co — dr. Viterbo Storr»y — Cro-nometrlsta — miz Braga —
Anunclador — Jaime Ferreira —
pÍÍI'". ~ ^gen°r SamPal°. AlexPinheiro, Ângelo Ledotix, Ber-nardo Frota, Paulo Azevedo eSebastião Cruz.
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MANI^HTAVAO THICOIiOR

Incerta a vinda de
„£arango e Lauro
BELO HORIZONTE, 10 (P

rínl - ° Cnizciro alnüa nfto per^rteu as esperanças de consegui»o concurso de Lauro e Carango,«o que, segundo s0 aoube g*ièestava dlspcto a gasta* 
h°nfc

•ando 75 para „ B derúrglm e aopnra cria um dos JnUdore,
W o ds Louro a Oftranm Inrnm
o»r«n Bolo Horliph é, »"m„„i
SüLSül • 9'welro inti? "a,
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Vamo» ter no Brasil, em 1949
o Campeonato- Mundial d» Fule-
boi. Ninguém deve ignorar o <j„s
porá o nosso país esse cerlanie
representará, nilo só como «ie.
mento de atração para o lurisrno,
mas tambem como excelente meio
de propaganda. E'. preciso, po-
rem, que, desde agora, o soretiio
estabeleça um plano de nçno q«s
euitB venhamos a sofrer vextimen
diante do entrangeiro nue mjui
aportar. Falta-nos tudo: casas
hotéis, transporte fácil, água, *tc',
Nem temos a veleidade de preíen.
der, em tão poucas linhas, citar
tudo quanto nos falta... Regro IB
geral, o estrangeiro srt se rejert
ao Brasil de maneira desprimi).
rosa. Assim, devemos íomar ío.
das as providencias para que ,
Campeonato Mundial tle Futebol
em vez de se constituir motim
de aborrecimentos para o nostt,
sentimento nacionalista, possi I'.'
propiciar ensejo para qne demons. 

"
tremos serem injustos certos cai B
ceitos dos alienígenas. A urgente^'
construção de hotéis contartm-eis '
de casas com boas instalações eo melhoramento da pai'imeni.nriin
de ruas, bem como — al é r/uè o
carro pega — maior fornecimento
de... de... de água, tnnia-ir
imprecindivel, a par dp íiierfirim
coerrufivas (jue impeçam o reeni-
desclmcnto dos exploradores dr,
bolso e da bolsa alheios, coisi:
muito comum por ocasião rle lns-
tas como a do certame munilial
Os olhos de todas as nações es-
tardo voltados para n Brnsil 1
todos estfio convencidos rle qw
saberemos acolher r abrigar rir
Poríanio, íitrfo quanto se tem 1
fazer deverá cmeçar srm ;)rrrf'i th
tempo, para que nâo suceda r
que se viu em 1922, quando o tjo
verno, para )i<7o ficar cm si/u,,.
C«o muito embaraçosa, teve qui
recorrer a um clube — nesse rasa
foi o Fluminense — jiniyi ikIo /i.
car o bo;:i nome dn pais compra
metido diante das tlrletitirfirs n
trangeiros. E por bem laser, to
dos sabemos quanto n Flumintm
se lutou, para vrr alguns dc seus
legitimo» direitos reconhecidos...* • *

Chegou ontem a esta capitai;
um dia antes da data prevlamen
te marcada, o grande atleta pn
trlclo Mario Mareio Cunha, glo- jHa rio esporte nacional e sulan» :
ricano, herói braslleirn da I] i
Grande Guerra, que simboliza, jpela sua bravura, peln que sofreu 1
em defesa da Pátria, o sacrifício Je a valentia de todos os outros ||bravos que, nos campos da Itália.
flèrra,mar'am generosamente o sou
sangue. Mario Mareio Cunha, re
petlmos. è um símbolo, Repre
senta o valor de nossa juventude.
da mocldádc que sabe amar 1.
Brasil e sabe lutar peln felicidade
de seu povo!

Josí BRiGIDÕ

Concurso de palpites
do D. I. E.

ANTÔNIO SÁ'NTASUSAGNA : - :
Fluminense, 3-1 — Vasco, 2-1 -:
Botafogo, 5-1 — Flamengo, 3-1 -'.
Madureira, 2-1,

ISAAC COOK : - S. Crlsluvio, Vi \— Vasco, 3-2 — Bota fogo. 8-1 -
Flamengo, 3-1 — Madureira, 3-1.
' 
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Oficiais dos exércitos I
dos EE. UU. e Brasil
numa peleja de bas-

quetebol
Na próxima terça-feira, seri

realizada uma peleja entre eq#
pes de oficiais do nosso Exércii»
e do Exército Americano, qu
servem presentemente na Misílt
Militar.

O embate será levado a efeitt
no ginásio da Escola tle Kilueaçàn
Fisica do Exército. Amanha to
remos maiores detalhes subi» 1
encontro.

rado 1L-aercio será opere
O zagueiro Laercio, cln Bnnsuces-

so, será submetido, na semana vin-
doura, a uma Intervenção para ex-
tração do menisco. Nem esse joga-
dor nem o centro-medio Adolfo Ro-
dtiguez, que se encontra contundi'
do, poder&o atuar amanhft, contra o
Madureira.

Bio-Juiz de Fora
EXPRESSO HIO.M

Partidas do Rio iis 8 r à» 1*3*
Pnnsneeiis 11,1

Agencia São Jorgo
PRAÇA MAII4, 6t

Or. JOSÉ DE ALBUQUERQUE
MEMBRO UA SOCIEDADE »l

8EXOLOGIA OE PARIS

Doenças sexuais do
BUA DO HORÁRIO. »« _- DK I »« l

Dr. Duarte Nunes
Vln» urinnrini e sun* rnmplicí'

^fle». HomnrrAldns e diicnçai snu-

íretBls. Om 8 h» 18 hnrn». **v*
SGNAUOIt DANTAS, 8J - »»»'"

it». Tel.i 2a-fi8M.
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