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Moedas eompra venda

Dolar cheque ...... 184,00 136.00

B>lar 
moeda  136,00 139,00

bra  375,00 386,00
Peso uriiRuaio 14,00 15,00
Peso argentlno ...... 2,00 2,20
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O TEMPO

P. Alegre: (da* 16 hn de terça V
21 hrn. de quarta): Tempo: Nublado.
Chuvas passageiras e trovoadaa. Tempe-
ratura: Estável à noite. Em ascensão
de dia. Vento»: Do quadrante leste. E8T.

DO R. O. S.: «até às 21 hn. de quarta):
Tempo: Nublado. Chuvas esparsaa «
trovoadas. Temperatura: Estável à nol-

te. Em ascensão d© dia. Ventos: Lesta

a norte.

Exemplar Cr$ 3,00
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CONFERENCIA DOS POVOS AFRICANOS 
|

AMERICANO
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ACCRA, I (AFP) — A II Seuio Plenária da Conte-

rência do» Povos Africanos, em Accra, foi inaugurada

esta manhi, com • primeiro discurso dos Chefes das

Dalegaçtes.
Foi pronunciado por Fuad Gallal, em nome da RAU,

que advertiu os africanos contra os avanços do imperia-

listno ocidental. Depois d* evocar longamente as dificul-

dades contra as quais esbarrou a RAU para salvaguardar

sua independlncia 
"faca aos Imperialistas anglo-francêies

a seu satélite Israel", • Delegado da RAU concluiu apa-

lando para a UNIDADE, a disciplina a • organizaçio dos

povos africanos para a liberação do Continente".

Um representante do Partido da Unilo Africana do

Senegal e um lider da Associação Etiope se sucederam,

logo apAs, na Tribuna.
Depois, concedeu-se a palavra ao Dr. Fanon, que. em

nome da Delegaç&o da Frente de Libertação Nacional da

Argélia lembrou que a Argélia está em guerra pela sua

independSncia e Insistiu sôbre o carater Internacional da

luta colonial O Delegado do FLN encareceu • necessida-

de de se constituir uma tranta comum africana: 
"Não é

preciso isolar o combate nacional do combate africano

Concluindo seu discurso Dr. Fanon declarou com f6r-

ça: Se a África acorda, sa ala grita, nt* fax Isso por

K~w SW. —ia——SS 
•»

poesia, mat para arrancar à ffirça aquilo que lhe acon-

teca, atualmente"

Nutridos aplausos saudaram o final do discurso do

Delegado do FLN. Tomm Boya interrompeu-os, como Pre-

sidente da Conferência, para dlier: 
"A 

questio argelina,

que suscita um dos mais dolorosos e importantes pro-

blemas africanos, será considerada por esta Conferência

com inferisse todo particular. A oprestio eiercida sdbre

diversos mllh&es da argelinos com a desculpa da defesa

de uma minoria européia e por medo do comunismo

concerne a t&da a África.

Delegado norte-americano diz o.ue seu pais e fa-

vorável ao mercado comum continental — As pro-

posições do delegado argentino na reunião do

comitê dos 21

WASHINOTON. I (AFP) — 0 Delegado dos Estados Uni-

dos fêi uso da palavra durante o debate geral consagrado, no

seio do Comitê dos 21, ao estudo dos problemas relativos aos

mercados reqionais .
"Os Estados Unidos apoiam a criaçío de um mercado re-

qional quer se componha das 21 nações latino-americanas ou

de du» conforme o ap#io concedido pelo Governo dos

Estados Unidos ao Mercado Comum Europeu, tal qual o criou

o Tratado de Roma", disse Mann.
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GENEBRA: RÍGIDO SISTEMA DE CONTROLE

DOS FOGUETES PROPÕEM OS OCIDENTAIS

A eleição de Betaneourt

na Imprensa colombiana

A vitória do candidato do partido de Ação Democrática é interpre-

tada. pelos jornais de diversas correntes de opinião, como sinal de

fortalecimento democrático

BOGOTÁ, » (AFP) — Da-
da como certa a vitória de R6-

mulo Betaneourt nas eleições

presidenciais. oa Jornaia co.

lomblanoa comeatam.ni, cada
um aegundo sua ideologia po_
lltica, admitindo todo* que o

«scrutlneo ilo domingo pnana_
do demonstrou que a Veneene.

la está pronta pura a vida. de.

mocrata. pura a liberdade.
EL. TIEMPO, Uberal, escre.

ve: •. Rômulo Betancourt, co.

rao teriam.no feito WoUgang

lArrazabal ou Rafael Caldera,

assume grave e solene compro

misso histórico — a oportuni-

dad. essencial de sim vida —

ao qual, seguramente, nfto ha-

vera de ser inferior, como nio

teriam sido aeus doia compa-

nheiroe de campanha ... As-

sim governará sem extremi»-

mo, sem sectarismos, coloca n-

do muito alto os Ideaia que ío-

ram a bandeira de **u movi.

mento e que constituem a ca.

aencia mesma da grande po_
lltica que triunfou com Betan.

coutr, Larrazabal « CaSdera,

porque os três simboluuun-na
f i«I mente.

Por sua ve* UL RSPUBLI-

CA, Conservador, observa qiia
IVtancourt foi um elemento

da extrema esquerda, porém,
é possível que os largos anos

de exílio . as copioaas expe-

riêncla8 de sua vida conduzam

no a f.ixer um governo mode.

rcdo e convincente como pro.
meteu. Assim, acrescenta. .
dica seu divórcio do Part è >>

Comunista, que sufragou Lar.

ra cabal.
Democracia é um artigo que

é necessário acreditar na Ve.

nexuela, demonstrando que
nAo é incompatível com a or-

d m • que pode reahaar obras

de progre-wo superiores A Dl-

taudura Nunca fomoa lndife-

rentes ao destino da nação,
irniú a nu, orgulhamos com

esl. vitorioso alvorecer da Re-

pública Livre.
Kl, XJSPKCTADOR, libeisl.

sob o titulo; UNIDOS NA DE.

MOCRACIA formula a se-

guinte oplntào sôbr. Batnn-
eourt: « C um grande estadi*.
ta e curtido lutador democnU

tico. Suas armas sempre foram
as idéias, a pena. o livro, po-
rém náo temeu aa outra® ar.

mas, qu« muitas vezes trata,

rum ile eliminá-lo flsicamen.

te ... A festa de domingo foi

uma festa da democracia una.
ricana, porém, talvea, a nin.

filiem mais no continente afs-
ta tanto como à Colombia, nós

Tua passamos pelas mesmas
dificuldades e superamos obs.

tAculos semelhantes».

( nia cerrada linha de observaçao serviria pa-

ra o controle dos 
"instrumentos de envio" de

bombas — Duas verdadeiras 
"cortinas de

ferro" separariam no futnro os mundos oci-

dental e oriental — Observação aérea e con-

trole terrestre — A impossibilidade do con-

trole de bombas A e H

GENEBRA, » <AFP) — "Centros de AvaliaçAo" unde tu

coordenarão todos os dados recebidos dos postos de rontrole

am terra seriam o elemento principal do sistema de observa

çáo e vigilância preconizado, est» manhã. pelo. Ocidentais, na

Conferência do. Ataques de Surpresa. A exposição extrema-

mente clara feita do plano ocidental por um do. conselheiros

científicos do Presidente Klsenhower, exposlçào que os sovlé-

ticoa estudaram atentamente esta tarde, destaca:
3 — O Controle deveria, pois.

1 — Que contràrlamvnte à

tese sustentada pelo. represea-
tantes da Uniào üoviética, a

aimples ciência do poderio ato*

mico' dos dois lados nào resul-
verá e problema dos ataque* de
surpresa. Com efeito» * impôs-

slvei avaliar exatamente o nú-

mero de bombas H e A que
ambos os lados poasuem. Se

algumas escapam ao controle,

e ataque de surpresa st> torna

uma possibilidade. Ademais,

mesmo com os instrumentos de
detecção mais perfeitos, as ve-

4*e, torna-se Impossível desço-
brir, à distância, qualquer pre-
sença de material fissil. Do
contrário, seria fácil a um paia
produtor detonar as quantida-
dee suficientes para a fabri-
caç&o de bombas.

VISITE A

* ssencialmente. aplicar-se aos
"instrumentos de envio" das

bombas, sem os quais estas náo

(>oderiam servir a um ataqu**

de surpresa, isto é. principal-
mente aos nisaeia.

Adquirido isto. o sistema de
controle proposto <táo global

quanto possa ser um controle,
*em englobar medidas inaplk-
caveis como as que concernem
à tôda a produção industrial

de um pais), seria constituída

de uma parte por unia rede
nacional de detecçáo Já esta-

belecida em cada pais (radar»,

etc.), reforçada por um slste-

ma coletivo de vlgilancla e de

alerta. Este compreenderia:

t — ObservaçAo Aerea <fo-

tos).
2 — Controladores de terra,

uns Imóveis, outros estabeleci-
dos em locais de certas armas

que devem ser vigiadas cons-
tantemente.

S — Meios de transporte pa-
ra estas observaço> « veículos,
aviões de >beervaçáo (voando
baixo e lentamente), hslicópte-
roe. radar* a curta distancia *
de longo alcance»

4 — Centros de avaliação
coordenando os dsdos recebidos
dos diferentes postos. Isto, a
fim ds evitar que uma obser-

vagão isolada, feita em um únl-

co ponto do território vigiado,

possa deflagar o alerta e o me-

canismo de revide em conse-

quencia. Somente através de

informações concordantes que
se daria o alerta.

5 — Uma rede de telecomu-

nicaçòes Indo do telescritor ao

radio de alta freqüência e mes-

mo à pro-difusáo quando se

tratar de uma arma cuja uti-

llxaç&o deixaria apenas alguna

minutos às forcas de revide

se porem em movimento.
A — O apoio logístico e admt-

nistrativo necessário ao fun-

clonamento destes postos írea-

bastecimento. acomodações,
etc).

Um tal sistema teria, segun-

do o. ocidental*, trés vanta-

gens Se nio se constatar ne-

nhuma preparação ao ataque, a

segurança se veria reforçada

de cada lado pela rede de for-

ro e a pa* estaria estabelecida

A possibilidade de um falso a

lerta estaria afastada. Por fim

ae os preparativos de ataques

m&o constatados, as forças de

repmallaa estariam prontas a

Intervir e isso mesmo deaenco-

rajurla um eventual agressor.

0 Delegado dos Estados Uni-

dos definiu, em setfuida, os

fins de um agrupamento co-

mercial regional, afirmando

que O principal era a eleva-

çfio do nivel de vida dos países

que o compftem.
Chamou igualmente a ateri-

çfio do auditório para a neces-

sidailf de afastar as restrições

comerciais nos próprios países,

a fim de abrir uma vasta zona

e competitiva, bem como a de

intensificar s« u comércio com

os outros países do mundo.
"O fim do Mercado Comum

ou regional deveria ser a pro-

dueto e melhor mercado de

maior volume e de maior vn-

rledade de produtos que nilo

permite uma concepçSo nacio-

nalista". acrescentou Mann
"liaremos todo o nosso apoio

material e moral a W» esfor-

ço para aumentar a produtivi

dade dos países latlno-amerl-

canos".
K atitude positiva do Hepre

*+cntante dos í.stados 1 nidos

con«tltuiu-se num dos elemen-

tos concretos no debate a res-

peito.

PENSAMENTO OA

ARGENTINA

WASHINOTON. » (AFP) -

No esquema do debate sftbre o

estabelecimento tios Mercados

Hegionals na América Latina,

que se verificou esta manhfl

no Comltl* do» 21 o Embatia-

dor da Argentina colocou a

questfio no contexto mais ge

rui das relações comerciais en

Ire as naçOea do hemisfério

Submeteu ao comitê as pr<

postas seguintes:
"Primeiro: Propomos que

nossa comissão sugira ao Con-

selho que peça ao CIES lni-

ciar imediatamente, utUixando

os serviços do Departamento

KconOmlco da Organizaçfio, rc-

forçando-os no necessário pa-
ra os trabalhos, e coir a co-

laboraç&o dos (invernos, dos

consultores o das empresas

privadas, um amplo programa
de açfto para contribuir para
a expansão do Comércio Inte-

raniericano. Esta açfto devo

somar-se aos esforços que Já

se e-.tdo realizando em relaçSo

ao estabelecimento de Merca-

lios Regionais e deveria ter um

carater eminentemente práti-
co. Dentro dêste mesmo pro-

grama, se deveriam incluir •

intensificação dos esforços ne-

c -iArlos para eipandir as cor-

rentes de turismo entre as

Américas e as facilidades de

deslocamento do cidadfio ame-

ricano, sem restrições nem rc-

servas de classe nlnuina".
"Segundo: solicitamos df>

Grupo de Trabalho que esta

comissão estabeleceu cjue exa-

mine as ba>-es para o desen-

volvlmento de uma açSo co-

ordenada no campo do comír-

cio, entre a CBA e a ComissfU>

BoonOmica para a América La-

tina.

O Delruado argentino pro.

pos ainda uma Conferfncla

para meados do próximo ano

s.lbre os temas acima.

Leia Hoje'

CHABAN-DELMAS

na Presidência da

Assembléia Trancesa

1 n m»'

?

1ml

PAIUS, 9 (Af P) — Jaoques

Chaban-l)«'lnins que acaba de

„.r eleito Presidente da As-

.cmhleia Nacional, conta (3 a-

nos de Idiule. Era candidato

do L'M( (1'nion poiir la Nou-

velle Republique). Partido que
alcançou nas recentes eleições

importante sucesso

Jacques Chaban-üelmss, que
M*rá assim, durante cinco a-

nof, o quarto ^>ersonagem do

regime, depois do Presidente

d« Hepdbh<-a. do Primeiro Ml-

iristro e do Presidente do Se-

nado, é prefeito da cidade de

llordeaui. grande porto A-

tl/lntico. Deputailo desde 1946,

Chaban-Delmas foi por dl ver-
-as vPxes Ministro, especial-

mente n«w Oabiaetea de Men-

des-France. Ouy Mullet e Fe-

llx (íaillard

PAItIS. » (AH'1 — O ei-Mi
¦listro da Defesa Nacional,
Jacques Chaban-Delmas, da U-

e resolva com rapidez e economia sua* cumpras para y IklAI AL.

GRANDES ATRAÇ ÕES:

(Itiman criifAn da industria:

Satélite artificial 
"Aanguard";

Presépio de Belém (com movimento);

Chafariz de Pepsi-Cola;

Cinema — Teatro — Bar-Res taaronte —

Churrascaria ao ar livre.

LOCAL: PAVTLHÀO DE EXPOSIÇÕES DA SECRETARIA DA AGRICT1 TTOA, INDÜS-

TRIA E COMERCIO — AV. GETt I IO VARGAS

DATA: INAUGl RAÇÃO DIA 15-12-58 AS 20 HORAS E ENCERRAMENTO A 10-11959

D
atrocinio do JORNAL DO DL

NORFOLK • «AFP'
Um bl-motor da mari

nha americana que se

preparava para aterrissar
na Base de Norfolk (Vir-

Kinla) ficou preao num
fio ds alta tensão caindo

postsriormsnts sóbre u
ma rua. Morreram o»

quatro homens da equi

pa*rn»
WASHINGTON, » <A

KP) — A Companhia
TchMoatovsca C 8.A. con
tiuziu o Governador do
^tado do Hio ds Janei-
ro. Roberto Silveira s o
i>eputado Lau Bocayu-
va. Diretor do Diário Ul*-
TtMA HORA. ao «ero-

porto ds Bourget-
LONI>RE8. » (ATPi
A VUlta do Chanceler

Adenauer a Lendr.<« pre-
vista para * próxima
eexta-feiia aâo a* reall-
tará devido ao Estado ds
ftaude do Chanceler, a-
nunetou o Foreiirn Of
ftee. Nio ee fixou n.
nhuma nova data

BONN » (A»T> —- O
Ministério Federal das

Relaçóee Exteriores con
firmou que a Conferen*
cia dos Ministros do Ex-
tertor Ocidentsl sobre a

questAo de Berlim se rea-
lixará domingo. 14 de
desembro. Participarão
da Conferencla os Kit»-
dos Unidos, a Grã Brets-
nha, a Franca s a Ale-
manha Ocidental

CAKACAS. ( (ArP> —

As vitrines de seis lojas
foram quebradas s d«e
truidas na noite de ontem

quando grupos de sim

patizantes do Almirante
! airraxa pai. Inconforma
doe com a derrota de eeu
candidato, pretenderam
provocar desordena no
centro da capital.

WAafUNOTON. » (A

FP) — O Porta-Voa do
Departamento ds Estado
reteltou como totalmente

deaUtuidaa de fundsawa-
to as Insinuações da Ra

dlo d* Cairo segundo as

quais os Estados Unidos
teriam inspirado o con.

p\6 recém descoberto ao
Iraque.

mio para a Nova República.

Itaulli-ta. Prefeito de Bordeaux

rol eleito por cinco anos Pre-
- iilentt da Assembléia Nacio-

uai da V Hepútilica. Jacques

( haban-Delmas triunfou sft-

bre os outro* candidatos no

segundo e-.cmtineo, por 135

votos contra 132 a Ma* l.a|eu-

ne <social!-ta) e li a Orenicr

(oomunlsta).

Os deputados, assim, desig-

liaram para presidir set. i tra-

balhos o candliln' do grup<i
mais importante que reúne

l>erl) de 2110 deputados, que se

comprometeram a "sustentar

a açio do General De Oaulie-.

A Assembléia que » reunia

pela primeira ve* depois de

uma intenrupcBo de seis me-

se», sem precedente nos anais

parlamentares, reencoutro»
sua anlmaçio e seu prttillco
tios grandes dias. A última

sCMlo foi a 2 de Junho dltl-

mo, quando se concederam pia
nos poderei ao General !>•

| Datille. devido aos acontecl-

mento* de Argel.

O Onerai De Onulle assis-
tiu h inausunclo da nova as-
•embl^ia. mas c*>ntrariàmente
ao que se esperava nflo pro-
nunciou nenhuma alocucfto.

Calorosamente aplaudido à
«ua cheaa«la. deliou o hemlci-

cto depois do discurso do de-
<«no ern idade, COlWfO Felli

Klrk. Os seis *ben|*mlns- da

\i-»^nhMla. entro os quais um

| Jovem mus^ulmano de 2? ant»s.
' assistiam so rnneuo Kir nesta

i sPhhIo inaugtiral.

0'iario |>ersonagem <to Esta-
do. nio mal* a *enunda, como
na outra constltuiclo. o l*re-
sidente da Assembléia dirige
o* debates e assegura a dis. l-

pllna da votaclo. t m doa mau
beloa Palácios particulares d*
Parts, vtilnho k Assembléia
Nacional, está k soa dtspoxi-

(to, bem como um pavtlhfo
no* arredores de Paris

flaston Monnerrille foi re-
eleito pela lia rei consecuti-
va Presidente do Senado, A
reunlto da t Amara Alta foi
. alma. sendo que a maioria de
seus membros deve ser reno-
vada daoul a quatro meses

D. JAIME VISI-

TA CAMARA E

SENADO

(Repercute sua denun-

cia — pq 12 )

JK DEMITIU

CORONÉIS DO

PETRÓLEO

(Noticia na úlUma pá-

qina )

INTEGRA DA

DENCNCIA DE

1). JAIME

(Na quarta página)

SERÃO APRE--

ENDIDOS CAR-

NE E LEITE

FÓRA DO RE-

FR1GERADOR

( Página 12 )

ENTRA EM VI-

CiOR A PORTA-

RIA C.L.D. I)A

COFAP

(Página n.' 12)

DELINEA-SE O

SECRETARIA-

DO IX) Ft TI -

RO «iOVERNO

(Pagina n.* 12) I

CRISE DA FAB:

SAEM HOJE

OS CLTIMOS

PRESOS

(Página 12)

TAXIMETROS

PARA CIDA-

DKS COM MAIS

Dl 300.000

PESSOAS

(Página 12) f _
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Moed as eompra venda

Dolar cheque 134,00 1M.00

B»lar 
moeda 136,00 139,00

bra 375,00 386,00
Peso uruguaio 14,00 15,00
Peso argentlno •••••• 2,00 2,20

*

O TEMPO

P. Alegre: (das 16 hre de ter<^ ftp
21 hrs. de quarta): Tempo: Nublado.
Chuvas passagelras a trovoadas. Tempe-
ratura: Eetavel a nolte. Km ascenaAo
de dia. Ventos: Do quadrante leste. EST.

DO R. O. S.: (ate k» 2t hrs. de quarta):
Tempo: Nublado. Chuvas esparsaa a
trovoadas. Temperature: Eatavel a nol-

ts. Em aacensao de dia. Ventos; Leata

H a narte.
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Durante a Hora do Expediente
da sessão de ontem, «ob a presvJcn-
tia do sr. Derly Chaves e Antonio

J. Achutti e que foi «ecretsriada

pelos srs. Dilvo Araújo c Pessoa
de Brum, falaram o» seguintes ora-

dores:
Ej^iraim Pinheiro Cabral — Sau-

dou o Sr. Derly Chave» por ter as-

sumido a presidência da Casa e o

Sr. Aldo Sirangtlo por ter assumi-

do a Prefeitura e manifestou-se con-

trário à disposição do Sr. Landell

de Moura de alterar para República

de Israel o trecho da Av. Protásio

Alves, desde a K Jtturo Bsicelos atí

a rua Amélia Teles.
— Octávio Germano — Lamen-

«ou ter voltado a se verificar defi

ciências e o ambiente de rivalidade

e quesilhas no Hospual Pronio So-

corro, o que é lamentável, soiicitan-

do providências urgentes de parle
daa autoridade» municipais respon-

káveis. Para tanto, focali/ou críti-

ca« que vêm surgindo contra o no-

gocômio municipal, especialmente

através a imprensa. A seguir reite-

rou pedido no sentido de que seja

resolvido o problema já crônico da

falta de água no bairro Teresópolis.

V malmente, solicitou medidas com

relação ao rompimento de cano de

esgôto na Avenida Osvaldo Aranha,

defronte ao prédio n.° 360.
— Alheio André — Voltou a se

ocupar de pedido de construção de

edifício na av. Prolixo Alves, es-

quina Cel. Lucas de Oliveira, de

forma irregular, fornecendo novos

esclarecimentos sòbre o caso, in-

elusive de procedimento pouco cor-

reto dos interessado» nessa cona-

truçâo e de manobra para builar

• Lei, através subterfúgio jurídico.

Encaminhou, finalmente, juntamente
com outro» vereudote». requenmen-

to para a realização de sessão **•

creta, na próxima sexta-feira, para
apreciação das contas do Executivo,

relativas ao período de 1951 » 1956.

EM COMUNICAÇAO FALARAM
OS VEREADORES

— Célio Marque» Fernande» —

Abordou as deficiências das 12
ruas do 4 ° distrito, que estão care-
cendo medidas dos órgãos da mum
cipalidade. como »ejam buraco» e

desníveis nas ruas Moura A*evedo.
Conselheiro Camargo, Polônia, «•

São Paulo, pavimentação e constru

ção de passeios na Av. Rio Grande,
limpeza de capim e detritos nas
ruas das Missões e Ernesto Fontou-
ra e fuga» d« água na rua Santos
Dumont.

— A dei Carvalho— Estranhou
não tenha, ainda, sido corrigida fu-

ga de água na rua Dr. Campos
Chartier, que está decompondo o

calçamento, ocupando-se da situa-

ção precária das finanças munic»*

pais, com vencimentos atrasado* dos

funcionários e com contas atrasadas
do» fornecedora.

MATERIAL ENCAMINHADO
À MESA

Pelo Sr. Marques Fernandes: In-

dicação para construção de passeio

público em trecho da av. Protásio

Alves, retirada de malocas na rua

São Manoel, csgòto pluvial para a

rua Sio Luiz; Pedido de Providên-
cias para limpeza em terreno baldio

na Av. Protásio Alves, limpeza gc-
ral da rua Portuguésa; e Requert-

mento dc pesar pelo falecimento

do Dr. Lourenço Valerio Centeno

e de congratulações pelo centenário

do município de Itaqui.

— Pelo Sr. Cario» Pessoa de

Brum- Pedido» de Providências p»-

ra desobstrução de cano de esgôto

na rua Martins de Lima. limpeza

nas sargetas das ruas Chile, Gon-

çalves Lêdo, Salvador França, Dr.

l.oasio. Guilherme Alves e Barão

do Amazonas, no Partenon coltKa-

ção de pena de água na rua Ed-

mundo Bastian; e
Pelo Sr. Roberto Landell de Mou-

ra: Indicaçio apelando ao Chefe

Me Polícia no arntido de que proí-
ba o banho no Rio Guaíba, na par-

le fronteira ao atêrro da Praia do

Belas.

Flagrante colhido no «omento e» que o Diretor-Pre»ldcnte d. Sulb,. S. A. e.Pre«v. • regolljo

do» componente» de sua oeflaniiação pelo lançamento no Rio Grande do Sul do primeiro ônibus

integral cooatruído em nouo pai», o fabulo»o Merced» Bem Dieael O-321-H

Aapesto parcial do coquetel realizado n« amplo» «Ifle. * "P^*" **. Sttlb" % K

quando do lançamento do primeiro ônibu» coMtruido no BraaiL

integral construído em nosso p«ia, o iwuiuw — — -----

SULBRA ENTREGA AO RIO GRANDE O MERCEDES-BENZ 
0-321-H,

O PRIMEIRO C JIBUS INTEGRA CONSTRUÍDO 
NO BRASIL

¦ fV r* -J. Jna nrlr^lUtM Aa SULBRA t (

Terça-feira última, dia 2 do

corrente, a SULBRA S. A. reu-

nlu em seus salões de exposição

à Av. Farrapos 3627, as mais le-

gitimas expressfles da» torça» vl-

vas da produção do nosso Es-

tado, representadas por diretores

de entidades comercial», indus-

triais, banqueiros e proprietários

de empresas de transporte cole-

tivo.

Antes de «ervldo o opulento

coquetel, que reuniu uma das

mais numerosas assistências |á re-

yistradas em festividades dessa

natureza e que se prolongou até

21.30 hora», os presente» exnml-

ciaram demoradamente o MER-

Convite

prefeituras

• entidade» abaixe relacionada». A direção do JOH-

NAL DO DIA Soe. Ltda.. convida a comparecerem

em no»so» escritório», a fim de tratarem de assunto

de interesses recíprocos :

Profelturs Municipal

Prefeitura Municipal

Frefeiturs Municipal

Prefeitura Municipal

Prefeitura Municipal

Prefeitura Municipal

Clmsra Municipal
Prefeitura Municipal

Prefeitura Municipal

de MONTENEORO
de ESTRELA
de SANTA MARIA

de CANELA
de RIO GRANDE
de SAO LEOPOLDO
de SAO LEOPOLDO

de OSÓRIO
de I1UI

Prefeitura Municipal de TOLEOO — Est Paraní

CSmara Municipal de TOLEDO — Et- "*r*ní

Prefeitura Municipal de NOVO HAMBURGO

Prefeitura Municipal de ENCANTADO

Industrial Colonliadora CONTINENTAf- rc

FederaçXo da» A»»oetaçòe» do» TRITICULTORES

R O S.
Prefeitura de OUAPORE'

Cia Brsdlelra de Con»truçòe* Ltda

Moinho SANTIAGUENSE S.A. Santiage - R O 5.

O Santo Padre João XXIII

ibençoa a 5.a Zona Aereá

O «r. A. M. Ferreira. In^tor retidente da Mercede» Benx

no Rio C.rande do Sul. prnnumia» e oração com que aque-

U poderoM indúatria ee congrihda coe» a Saibra 5. A. e

com a, forças da produçio do eo»«. K»udo pelo lança-

mento d.i primeiro òoibes inte«ral construído »o Brasil

CPDES BENZ O-321-K e prt
melro ônibus integral construído

no Brasil e cuia apresentação

constituía o objetivo do encontro

de t*o destacados lidere» da eco-

nomia gaúcha.
A entusiástica impressão em

todos causada pelo notável vei-

culo refletiu perfeitamente o alto

significado de um acontecimento

de tio histórica signlficaçgo para
a indústria pesada nacion.il. qual
seja a definitiva consolidação da

nossa capacidade técnica, capaz

de encaminhar o Paia no rumo

de sua libertação das Importa-

çôes de veiculoa automotores.

Verdadeiro orgulho da Indús-

tria nacional — o MERCEDES-

BENZ Diesel 0-321 H foi con-

cebido. detalhe por detalhe, para
as condições n.icionais de trans-

porte urbano e inter urbano de

passageiros, e rodará nas estra-

da» do Rio Grande, para a ale-

orla do» mllhare» de pessoas que
se servem de transporte» cole ti-

vos.

Fundada há quase trés lustro»,

em Santa Maria, a SULBRA vem

percorrendo seu caminho asceo-

cional graças ao fato de ter con-

centrado sua atividade principal
nos importantíssimos setores de

agricultura e transporte. Podia

ela. até bem pouco, orgulhar-»»

de sua magnífica contribuição ao

incremento de no»** produção,

proporcionando, como vêem, aos

nossos agricultores meios para a

mecanização de suas lavoura» e

transporte do fruto de sru tra-

balho. atividades essa» do mais

alto intetfsse para a vida do Rio

Grande do Sul.

Ho|e. a SUI.BRA pouul mais

um galardão de que «e orgulhar

a entrega ao Rio Grande do 1*

6nibu» integral cronstruído no

Brasil.
Motivo» de sobe Io. portanto,

tinha a direçio da SULBRA pa-

ra reunir em seus salões de ex-

poslçlo os lidere» das cla»»e» eco-

nâmkas gaúchas, eis que !e»te-

)ava. com inteira fuatiça, mais

essa tarefa de verdadeiro pionei-

ris mo em prol do progresao da

terra rto-grandense. Doravante.

SUI-BRA passará a colaborar, na

soluçSo de nosso» problema» de

transporte urbarto e inter-urbano.

Em nome da «Mercedez-Benz

do Brasil S. A.» falou o Sr. A.

M. Ferreira, inspetor residente no

Rio Grande do Sul. O orador

ressaltou a* características do 1'

ônibus integral construído no

Brasil, o significado deste a conte-

cimento para a vida da Industria

nacional e a colaboração estrei-

ta existente entre a sua organiza-

çAo e a SULBRA. graças a cuia

1-diliciente e dinâmica atividade

podia contribuir também para o

desenvolvimento do Rio Orande.

Ressaltou o representante da

Mercedez Benz o trabalho do

pioneiro de lua representante no

Estado e a visão e tino comer-

ciai de seus dirigentes. Por fim.

o Sr. Ferreira entregou à Sulbr*

a linha Mercede» Benz-ôoibus.

Agradecendo a saudação e ofe-

recendo o coquetel aos inúmeros

convidados, falou o Sr. Pacífico

de Assis Brrnl. Diretor-Presiden-

te da SULBRA S. A.. Inicial-

mente, discorreu sôbre a vida e

a atividade da firma era prol da

lavoura e dos transportes. Agra-

deceu. a seguir, a imprescindível

colaborarão que sempre ob ti vera

dos acionistas da SULBRA e do

verdadeiro trabalho d» equipe de

»eus auxiliares, graças ao» quais

pôde a organização lançar se em

busca de novos e grandes

horizontes que foram sendo

atingidos sucessivamente» tan-

to no mercado nacional co-

mo internacional. Agradeci-

mento igualmente efittlco pro-

feriu o orador aos e»tabelecimen-

toe de crédito rio-grandense». nos

quais encontrou sempre a SUL

BR A o necessário apôio às suas

iniciativas, nascidas tôdas, como

a presente, do objetivo de pro-

pulsionar o progresso do Rio

Grande e o bem estar social de

suas populações.

O perfil do Mercedes-Benz O-líl-H. o primeiro ônib« lateral cowíruido no Br«il.

uca as Unhas aerodinâmicas 4o veiculo, qoe bulbra 8. À. paaaa a distribuir ao Rio

Grande do Sul

VATICANO. (Especial) - A Secretaria de Estado de

Sua Santidade comuntea ao «ermo. Padre Emanuel Mon

tetro qu9 o Santo Padre recebeu com rleo interesse a» tu

Uai» saudaçôe» enviadas por ocaíido de 8"°^,'°<J^lâo

O Augu.to Pontífice pede também ao *er^ ClJJoM»

que seja intérnrtte de Seu leconhectmento aoe Qfletats B^

priores e a todo. o. militares. eooe*d.,atf<^,? !^^íà
da Matão Apostólica, com o penhor das eeleetos consola

çôes.
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ASSINATURAS E VEHOA AVULSA

Mais uma vei. câ e»umo» la-

xendo um apanhado do» prinet-

pau tato* da «emana que inicia-

moe à quatro de dezembro, do-

minada, pelas questões salariais a

de aumento de preços no plano
nacional e pela Operação Pana-

merteana « s tonferencia de Ge-

nrbra no âmbito internacional.

Realizando os nossos costumei-

roa destaqurs acentuamos noa

acontecimento, nesta semana na

CAPITA!.:

Dadas u última» dl*po»l(6e»

tomada» pela» autoridade» fede-

rais coer. relaçto ao comercio da

farinha de trigo. anunciava-»e ao»

«acrlficado» porto-alewren»»» que

iria fal^r farinha de trigo até o

Natal, ao metmo tempo que. por

compensa-lo era anunciado que

a produção de 11 do Estado» esta

aumentando em qualidade e quan
tidade. o que de certo modo cons

titue uma uua omuus pa»a ímwv#

nós.

En consequencia, porem, da

questão da farinha, o p*o nosso

que há poucos dias foi aumenta-

do. ameaçava com nova majora-

Çio o que leva a crer que estA

sendo levado muito a serio o pre-

ceito bibllco de gsnhar o dito.

com o suor do próprio rosto.

TRANSPORTES

Acompanhando a ooda. iam

bem os transportes vio subir de

preço, tanto os que operam nel

ta capital como os que faxern as

linha» Intermunidpai». de acôrdo

com a rnanlfestaçto doa propele-
tários. Alegando o aumento noa

preço* do» combustíveis « da» pe•

ça», a» empresa» dirigem o au-

mento para uma linha de mais

quarenta por cento, o que ter*

novos re(lesos sobre as dernai»

coisa*. P.ntretanto, o* bancérioi

do Rio Grande do Sul chegai»

ao termino de sua campanha sa

larial. recebendo ura aumento de

wlárto» na baae de 23 pe» cen-

to. e é anunciado que a Delega-

cia Regional do Trabalho, trrà

Hfetlar noe prôslmo» dias.

na mesma data em que a dele-

çacia regional do TAPB vem de

%tt ocupada por ura novo titular.

TABF.LAMFNTO DO AAROZ

. .O problema do preço para o

arroz continua a ser debatido, le-

X ando o IRGA A vária» negocia-

çôe» na i.ipital federal para obter

a reconsideração do ato federal

que tabelou aquele produto, em

bases ion»ider,.daa pre|udiciais a

lavoura orizuola.

Revela-se Igualmente, que des-

de H27. encontram-se sem m.KÍi-

ficaçAo Mtwlvti, os serviços de

ti-lec< imunicsçôee no estado do

Kio Grande d.» Sul. eendo feitas

|udicio»a» obíervaçôe» sobre a

matéria através de longo traba-

lho publicado p*lo ID no sâba-

do passado, oode eram feitas su-

gestões para uma poaaivel solu-

ç3k> do problema doa telefones do

Rio Grande do Sul

O aumento do» tasi» na capi-

tal t consumauw a ww »>.wwir -

mocrat» irtstâo desta capiul pro-

p/1, votação poe distrito par» as

prouma» eleiçôe» municipaU.

Na tegunda. celebra-»* a f»»t»

t Venda a*uu* »»«»mpiari
f Aastnatum ano 
( «Semestre • •?,eiCAPTTAL

Kmktnia I»e p~» o mterwe)

tNTERIOR - 
J 
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O 
"CODU.O CIVIL BRAHI-

IURO" príví em «eu »rt. lWi
— "Todo squele que poe nefli-

doeis, 'mperi.is, omUsio Ok»«io

nsr dano » ou irem (icart abn(*

do a tepsrer. ."

O» dsao» por rospxisabtlidsd»

civil «to Iinun e numeraau» dea-

Iro do trlatito de »ut.>mo»ti». «a-

minhAe» t ouuo» veiculo» » mo-

toe As conseqüências do* referi*

do» itsno» são qu»«e »empr» lm-

pre.1.1 > eu t dMS»tro»o» P« » quem
os sofrem?

Se V S to» proprietário de

quaisquer veículos auto-moiof —

seja wnsato a prevkkntaf Corrtn-

te hoíe mesmo com e "WOTETO

RA" - Ci» d» Separe» Oersi» e

Acideat» do Trsbslho — coei
Séde nesta cidade d* M»to Alefre

k Praça Ruv Bartiou. 57 Tdefow
M1.4A r «1 — um SFOt HO DE

KF\PONS\BILIDADF CIVIL
cortrs lerceircm, cujo custo sausl

nlo esceder» de ( I 2.<*' diirio»

poe sau israaiaa da Qt 500U0.00

Na »e*t» feira. »abe »e que a

crise na indústria moagetra t bai-

tante grave O que levará o Rio

Cirande do Sul a consumir o p*o

mata caro do Brasil enquanto o

caso da encampação doa servidos

da Companhia F.nergta Elétri.a

Riograndeoee continua «endo ob

trto de negociações, entre ».« au

toeidades Wgtslativss municipais

e a llnISo visando remover a»

dificuldade» anteposta» a e»t>

rraltsaçfto enwooada ao plano d.

KletrihcaçAo do Estado.

Na mesma dat» as classes con

sen. adoras da capital deridem dt-

rtgir-ae ao govfrno federal, atra-

véa de comtssêo especial a fim

de acentuar que o nosso Estado

vem «endo preludlcado por v*-

ria» medida» de caráter finantel-

ro «ornada» pelo governo federal

Anuncia se igualmente, que a r-ir

tir do di» 12 do corrente. »e vai

pagar mais caro ma ônibus in

termunuipals. ao mesmo tetrpo

qti# ae diz iminente a matoraçlo

do referido transporte nesta ca-

pitai

aparelhos

JANTA* . CHA • CATE

Nacionais o Estrangeiro*

de N. S. da Concetçlo, motivo

pelo qual o ]D alo circulou na

terça-feira, enquanto o domingo

foi um prolongamento da sema-

na. com a questão da organiza
• ção de uma efrente únicas das

classes produtoras para a defesa

da economia gaúcha, aumento

d.is tarifas de transporte e s

ameaça que pesa sobre a cultura

de arroí do Estado.

No noticiário NAOONAL.

destaca mo» que. Cario» Barbo»»

intensifica tua atividade emanei-

pacionuta. querendo ser munlci-

pio: o congelamento recém de-

cretado vai ser revisado parcial-
mente, ao que d«: os aeroviá-

rios de todo peis ameaçam com

greve; e. o govírno federal pro-

mete um abono provisório para

o funcionalismo civil a partir do

prôiloto dia primeiro de lanetro.

A questão da Petrobrás, pro-
¦I A«í». » r«w»ls«lft «4e M«

quinto, devido As «cussçôe» for-

mula das pelo coronel Alesinio

Bittencourt contra o coronel Js-

nary Nune» presidente daquele

organismo d» rxploreçto petroli
lera. ao me»mo tempo, que o Con

grruo continua discutindo o au-

mento para oe servidores lede-

rsls. laisndo se como de hAblto

que o mesmo será aprovado noa

próximos dias.

No sábado, a cidade fronte!-

riça de Itaqui celebrava o »eu

primeiro centenário de fundação

desmembrado que foi a.juele mu

nicípio. do ile S*o Bort*. atravts

de lei datada de 5 de derembro

de IS5S Grande» lestividad.-»

assinalaram a paaaageai daquela

trmtride na referida cidade.

PEITORAL de MEl.GUACO e AGRIÃO

CALMANTE OA TOSSE Á

Kluidifica o catarro.

'lcscopgeslioria as vias

respirá^orias e otereceig/

pronto Alivio as crian-lJC 7 
k

ças, moços e velhos! 
Sfr/áf" y

PURAMENTE VEGETAI V^.

IMPORTADOHA EABST
LTDA

WATftll

H % nl«is*rto« de rssrta.
«SI — f«»ae • 15 sa

riuii

• M. rmr. u» —
fM#

Ao lado dl»»o. alguns espíritos

retardada mente totalitário*, no

Am.conas e no Ceará, passsm a

prender e faier ameaça» á |or-

aalistas tenta mio pela intimida

rj|o redujir a liberdade de Ini

prensa, «tá ho|e. felU»»ente. ««n-

tida em noa»o pai», apesar das

ameaças e incompreenaôes. t-s-

quecem alqun». « quem !**!« "

atribuir boa intençAo. quando cri-

ticaoi certos de«manikia de alguna

homen» de (ornai, qu# apôa der-

ruharem uma daa liberdades, a de

eipreulo. oe tiranete» voltam-»*

contra as demais, nlo escapando

nam • Religiio de sua sanha.

RELAÇÕES COM A URSS

Dom Jaime d* Barroa Câmara,

cardeal-arcebiapo do Rio de Ja-
neira. em alocuçto radiofônica,
apô» profligar a corrupção e a

imoralidade reinante em certos

setores da administração pública,
manifests-se contra o restamento
<4 se »*UrSM l4í> Rmill

com s RAssia. pela porta que
abriria um tal intercâmbio, ao»

agente» comuniiias que virtsm «*-

mear a agitação e servir ao» In-

teresses estrangeiros em oosso

pais.
No domingo. a»alnala-»e o tr»n»

curso do centenário de outro

município gaúcho, que é Tape»,

criado a 16 de deiembro de 1954.

No plano INTERNACIONAL

registrava-se no toldo desta noa-

aa «emana, a decretaçáo do e»-

tado de titio na Coloenbta. devi-

do a ameaça de um atentado con

tra as instituições democráticas

por parte dc elemento* . Segados

ao ei ditador Ro|as Plnitla. en-

quanto a conferência sobre o de-

sarmamento nuclear em Genebra,

acha te embaraçada com o arti-

go primeiro do futuro acòrd*> so-

br* snnaa atômicas. Ressalta »»
ali*» que e»ta conferência «rm
andado entre alto» e baixo», ora

havendo eeperança» de acôrdo.
ora à beira da i»»i»t»nci» total
de ua entendimento

destino da futura capital alem.1

Os Estados Unidos lanças no-

vo foguete com destino á Lua: t

Interpretado como derrota comu-

nista. o resultado das eleições

fr»nce»a»; «. saindo parcialmenu
do impasse, a confrrrocla de Ge-

nebra Inicia a redaçko de um

acordo sobre a Energia Atômica.

No dominga afirma-ee qu* o

BERLIM
No sábado ¦ crise dt Berlim,

encontra o «eu ponto máetmô.

quando num laner inesperado o»

comunistas pôrn os ocidentais
em seque na batalha diplocnáti
ca» que se trava, eas tort a do

més de )aneiro será definitivo ps
ra a chamada Operaçlo Pan

Americana. ea»inal»-»e »en»lvel

nmareaao na ronferenda de Ge-

aebra e o» técnico» continuam

pensando atingir a Loa. Com

Isto consideramos encerrada esta

ooua semsna. esperando apare-
cer na próxima quarta-feira* com

um novo balanço dos fatos acon

tecidos no* sete dias. do pais r

do mundo. FM-

EM PORTO ALEGRE

0 VENCEDOR DA

CONCORRÊNCIA

Qiegoa ¦ esta Capital o lavem
arquiteto Gregorto Zotko. de Sfto

Paulo, que foi o vencedor do con

curso de ante-projetoa para a

constntçfto do futuro Palácio Le-

glslattvo do Estado, tendo feito

tua •<> prêmio de 600 mil cruzei-
roa. Em companhia de aru cola
borador naquele trabalho, arqui-
teto Wolfganq Schoedon. o »o-

ttvel arquiteto paulista vtsitou a

A**emhléia. setido recebido pelos
Deputados Siegfried 

"ieuaer e

Raul Prreira. respectivamente
Presidente em eserclcio e lf Se

cretêno da Asaen»x>lewi.

CARIARA MUNICIPAL

Novas deficienciar

no Pronto Socorro
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA LANÇA CAMPANHA

FITOSANITARIA DO TRIGO NO RIO G. DO SUL

"DESENVOLVIMENTO 

DO BRASIL PELOS

BRASILEIROS", SLOGAN DO SR. STASSEN

Cumprindo determinações do
sr. Ministro da Agricultura,
encontra-ae em Pôrto Alegro,
o agrônomo Manoel Alves de
Oliveira, professor catedrático
da Escola de Agronomia Eli-
»eu Maciel • técntoo do Inatl-
tuto Agronômico do Sul, o

Deverá ser estendida aos três Estados sulinos — Divulgação

falada e escrita — Colaboram diversos órgãos e entidades —

Declarações do agrônomo Manoel Alves de Oliveira.

órgãos competentes. Tais pro-
vldènclaa — acrescentou —

são proveitosas e têm desejá-

vela e múltiplo» (In»».

Como deve o trltlcnltor
agir no sentido de destruir
ah restevas?

«A destruição <la« restevas é

Haroldo Stassen, Diretor dos Assuntos Exteriores e de As-

sistência Especial dos EE.UU. veio ao Brasil como Embai-

— i xador da paz. 

qual foi designado para efe- Iem 
repito ^ «emente a Doenças Inicialmente Inexpres- ses indicada», com a» semen- ,A destruição aaa reaieva. «s ....,. avRAltuar uma Campanha com via- de<tnití&0 

do pond,riVel lnó- sivas, como a aeptorloao e te», por melo de máquinas «¦»- QUtra medlda indispensável em RIO, 9 (TP) — Estou aqui par» maior disponibilidade d» merca- AS PRIMEIRAS tai-avium
a» à sanidade da» lavoura» de d 

doença» ora existente, «morte da esplca», podem vir pe lais ou de tambor giratório. d grande incidência de tratar de ajuda ao deKnvolvuneniü doa para o» países de «uperprodu- A» irimeiraa palavra! do Sr.
rio-o nn nrfttlmo uno ¦ .. .... . -- ~ \iinia«nrtn . , ** :i  k..<,ii.»na  Hi«w> càn"- *r> (U&rmharcar no Gale aotrigo no próximo ano. qUaia 

sejam: 1) a r.all/acilo a assumir gran.le Importância Encontrada o Ministério „,.ptoriOM 
, .morte da espiga., do Br.sU pelos brasileira* - disse fio Stassen ao jesembarcai; »o pakáo

Este Jornal ouviu 8. 8., que de u]na campanha fllosanltá- como aconteceu com e«ta». esclareceu — empenhado em romo „ presPnte, a qual deve e repeliu (frisando o compáemen- 4)— Nlo rto fáceis ss respo^ foram: - nri*em-me diier
a* faxla acompanhar do aeu rla 

qlle prop,ele cont, Alr- a» carváo voador nas variedades facilitar o fornecimento do ne- „or efetuada de acérdo com as to "pelos brasileiros' >• '?» para o problema da carência que tenho em retornar ão Rjo.

colaborador na Campanha, ar. doençM 
transmlaaivei» por ao- mal» suscetível», como Bagé. ceaaárlo equipamento a» to-

Everardo Portela Pinho, quan- financiamento à» tende a assumir importância operativa» triticolas, as quais
to ã atual situação criada pe-
la» moléstia» que grassaram

mente; 2)
cooperativas triticolas

nos trlgals, no corrente ano.
Inicialmente disse que a dea-

peito da séria situação em que
se encontra a triticultura, nào
há razões para qua se tome
como inviável
dificuldades presentes,
também ocorrem noa palsea
tirando» produtora» d* trigo . . ,
Por outro lado - acrescentou PUnUdorrt nfto co«P«»t»va-

«não se deve concluir que

para Que guarda certa proporciona- efetuarão o tratamento das

aquisição de «emente» destina- lidade com a ampliação dos próprias «emente» e do» as-u-  . ,
da» aoa associados, bem como cultivo». l»to porque aumenta ciados. Entretanto — ponderou ml,ftnte plantio em área no-

".!fhli,d 
Jesdo. tõ do Gsleío e na Ássocisçào Co- de capita* para o descn.olvun.nto Venho como amigo do Brasil, pro-

condiçoL* e posslDlliaaaes aos discursou, 
à tarde, das purtei de nossas economias on- fumiJm«nte tatertsssdo no dcsenvol-

trltlcultorc», mediante lavra 
^ ^ Jjsroid Stassen. Diretor dos de hí deficiènciaa e neceasidades vimento diste Pai», do meu • do

logo apó» à colheita, pastoreio Auun(0| puer,orts e d« Asistên- por satisfazer"; mundo Uvre em gerai,
seguido de «Iqu.lve e conco- 

^ Especial dos Estado* Unido». 5) — "Estou convencido de que o Sr. Stassen, conhecido como

limpe/a. classlflcacAo • trata- ao serem dlsaemlnadoa pelo çáo, desda que contem com

vento. Vertflca-ae também que claaslficador » um tambor gi-
como ratório par. lealnf estação.

ETA St, para similar aquisição «podridão da ralí», causada Há. no ti «lamento da se-

de sementes destinada» ao» por fungo do gênero ip> mentes - aduziu —

que ontem chegou »o Rio, 
"em via-

d» selo e negócio"
recebido no

para aquisição de máquinas * chance dos esporos atingi- — os próprios trltlcultores po- ^ ou por mediante ^ 8o e n<gócio".
implemento» necessário» rem planta» sadia» de trigo, derio levar a efeito a opera- ,,„P|ma. y Sr. Stassen foi r«
limpeza, classificação e trata- ao serem dissemina 

'

l"'"" mento químico daa «emente.; vento Verlfica-ae tai
a «uperaçáo da» 

# 3) ftnanr)lim(.nt<l a„ 1'rojeto doença» esporádica»
esentee, as qual* ETA «ímllar aqul.tção «podrid&o de ralí»,

o Brasil tem um grande futuro". o "Secretário da Paz", do Govêrao

Euenhower, deixará o Brasil se*ta*

O DISCURSO feira. Visitará, segundo está pro-

ir vidente mente a lavra aci- aeroporto pelo Ministro das Rela- gramado, * Fábrica Ford, n* Via

nr«.,ir S. o t.lan côe* Esteriores, Sr. Negrio de Li- Eis a minuta do diacurso do Sr. Anchieta, a Fábrica de Penic&ina
ma indicada preestip e o autoridades brasilei- Stassen distribuída aos repórteres Fontours Weith. a Refinaria de
tio de espécie prlmaveril, »en- _P£,™sr wüker. ds Embsixa- (o Sr. Stassen improvisou, em cer- Cubatlo e a Usina da Ught ao

dol» fa- d0 0 milho contra lndicad0 por _ -Venho como toa trechos, e alterou algumas es- ^n0 da Serra.

a lavoura de trigo seja empre-
endimento que mais riscos
corra do que auaa congêneres.
Para tanto basta lembrar a

dos».
Houve por bem — disse —

o Exmo. sr. Ministro da Agri-
cultura em lhe designar para
efetuar a primeira da» cita-

baixa produtividade do. vinhe-
dos franceses e argentinos nos
últimos anos, em face da inci-
dència de moléstisas propicia-
das, por seu turno, pelas con-
dições climáticas favoráveis, o

pa, tomando providências vá
rias em colaboração com todos
os órgãos afins com suas fun-

ções — públicos ou privados
— visando divulgar as medi-

que facilitou a exportação do 
d«,'"fcadas pela técnica, a.

nosso Vinho n.e. ÍIlu «J»*1* tcm fundamento cientinosso vinho para aquêles pai-
«es tradicionalmente vltivini-
cultores. Na própria lavoura
graúcha pode se apontar exem-
pios, como da lavoura de ar-
roí, cuja importância é de to-
dos conhecida, a qual tem to-
frldo, em algun* anoa, gravee
danos causados pela brusone».

Considerou ainda: «Não dei-
ia de constituir fato promia-
HOr o zêlo que o atual Min ia-
tro da Agricultura, dr. Mário
Meneghetti, vem dispensando
ao assunto, determinando pro- .... 4 a- .
vidência» que, por certo, .erfto 

""ça° d"i

collmada» com o êxito lneren- 
te* °'Iprl'\clp"" mel°" pr°-

ta a outroe cometimentoe d. ''aKa<;ao da" Jran^

fico e atendem a razões pra-
tlcaa.

Solicitado a Indicar as me-
dldas com que devem oh
trltlcultorc» tarer face ã
ftltuaç&o, quanto às futu-
ras lavoura-*, pronunciou-
-«e da forma abaixo.

«Duas são as providências
fundamentais a serem obser-
vadas, quais sejam o trata-
mento de sementes • a d***-

ser suscetível a tilhbrrella w- a. 
lm| _ di— — PTofun- prejsóes):

ae, que causa a «morte da e»- 
|||M^1(t jntertu,do no desenvolvi- — "Vivemos neste hemisfério.

plga», em trigo».

A C ampanha conta com o

apAlo ou colaboração de

outro» órgSn*?

INVESTIMENTOS

or.r^Na 
0««ucVo"'d. 

n»u"» frãse "esTcxi aqu, para tratar caus» problemas dificeu. Para que L[mHou^. , repetir: — Bstml
Oliveira^ «na exe uça ^ 

^ aQ ^..cnvolMinento do o« homens sejam livre* nss décadas m par, triur de I|ud« «o dt-

c3ô cóm~ vino« 
'col.bo- 

Br-il pelo. brttüetao." um novo futaaa. é uidispe»^ v» tot« 
Knvolvimento do Brs.U pelo. bra-

mento disse Psls. do meu * do um momento slgnificstivo da his- f

mundo livre em geral". tóna. Há aiualmente uma compe- No aeroporto . o Sr. Siaseen nlo
tiçio mundial de sistemas ecorô- respondeu diretamente à pergunta

LIVRE INICIATIVA micoa. Há constante de*envolvimen- «obre se estudaria a attuaçào doa
to no trabalho, comunicações, pro- inveatimentos norte-americanoa, ou

No seu diacurso na Associsçáo duçào . distribuição. E a rapidez , pos«ibilidade de novas inversões

Comercial, o Sr. St.ssen acresce»- densas mudanças, por ciai mesmas, espitsi privado.

™,.™ ™,,, complemento: "através da livre ia»- problemas seiam resolvidos. Nao 
llltirol Prcfiro deixar todos o. ou-

ração de diver.o» órgão, da cj4|iva„ «rá fácB, m«s scredito que poderá tro, ^mto. para mais tarde, quan
Administração Publica, ou Refcnu^e várias vêzea ao "mun- ser feito, porque o homem nasceu 

á<> pronunciarci nunhaa conferén-
esta vinculado», como a Secre- do 

^ embora n« minuta do para ser livre. ....
taria da Agricultura, o Servi- dÍK(in0 distribuída prtviamcnte aos
>,0 de Expansão do Trigo, repórietes, constasse a espressio 

"o

Fomento da Produção Vege- mimdo inteiro" cm lugar daquela,
tal, a Divisão de Defesa 9ani-
tárla Vegetal, a A8CAK e MERCADO PARA SUPER-

Centro Audiovisual da CNEH, PRODUÇÃO

contatos'' qu.ma 1 n<"a pretende- U 
— "A rapidez das mudanças Novos pssso» devem ser dado. por

mo« estabelecer. esperamos (no mundo moderno) «usa problc- lôdaa as ns«óes do mundo bvre.

contar com o concurso de ou-

i
"Um do» problemas que precisa

solução é a necessidade de maior
disponibilidade de mercados para
oa países de superprodução. Nos-
sos países passsm por situações ss-
mm. Novo» passos sào necessários.

S. Excia. missiveis por sementes e que
maiores danos causaram no

A foto fixo o mo minto qws o proftttor Man vl Alv •• é» Oliviro

ialovo à reportogssi.

mas difíceis e "t indispensável r.- — "Outto iir.nde problema t s
—™ - —7—. — -- 

.nlví.lt*' eitenss necessidade de cspitais para
tras entidades, Inclusive dos 

Jq homem nasceu psra ser o desenvolvimento nas partes de

yvre". no&sas economias onde há dcficiên-

)) 
 "Um do. problemas que cias e necessidades nào sstisfeitas.

enB-m solução á a necessidade de Aqui novamente as respostas nao
são fáceis, mas devemos procurar

Em qualquer

estação do ano

tome o »

(fOSfOMórg&oa da imprensa escrita e

falada, além do apAlo valio»o

de tôda a classe agronômica
noa tráa Estado» do Sul».

Qual a amplitude da atual

Campanha?

nistérlo
to mais justo — fundamentou
—- quanto há subsídios que
permitem estimar a reduç&o
da atual colheita neste Estado
em 50rp. Na maioria dos mu-
nicipios trlticultores a redu-

ção varia de 30 a 80%, exiitin-
do extromos de 20 a mais de
10%. Tal reduçáo foi cauaada,

Pronunciou si» nosso entre-
O interesse tomado pelo Ml- 

ano corr(,nte TaJ, <(o,,nç.lg Kkn thlum, tèm ocorrido com maior tore» Importante» a «ere
stério da Agricultura é tan- 

BePtoriose »» a «morte*da es- freqüência nos últimos anos e, considerados. Era primeiro 1

DlKa« ou «iriberela» ainda deve «er con.lderado Kar a» ciente, devem ciar vlstado: «Uma ve. Instalada a

Sem a observância destas aparecimento de nova» do.n bem sfras, Isto é. coni menos Campanha em Porto Alegre,

nrovídéncla« ^ue o Poder P^ <«, como o «eanio do pé,, dc 16-„ de umidade, o „ue pre- Flortanópolta e Curlt ba. peT-

causado por fungo do gênero vlne redução na gwtnlnaçào corremo» os municípios onde
. - . • a _ s  i n _ ImaI.IÁmsI. ,la«bllco indica — adiantou — mas

cuja execução cabe aos trltl-
cultores, a margem de segu-
rança da lavoura trlticola «e-
rá exigua e dependerá, princi-

no ano vigente».

na maioria da. vèze., por do^ P«'m«nte, da. ocorrência, cll-

ença. - ferrugen., .eptorloae 
ra4t":"' CU^ COn,rtU' '"Cap*

a «giberela». Em alguma re. 
»° »lc"c« humano.

Km que ron»l>»te o chama-

do tratamento de semen-

tea?

Reduzido o inoculo pelaa 
«O tratamento de .ementes.

.Á i.nsn •,ruli,'ügiõea fisiográflca. do Eatado 
„j"'U" 

",„d"T"COn1íd7 
adiantou — «e uma prática »or Oliveira que, .o- trlticul-

— Mlsaòes, Alto Uruguai. _ .Jocorr,.nclM ch.1iAii. Indispensável no cultivo do trl- torea devem dar preferência,
além de ser fàcllmenta como semente, aos gràoa com

um caminho no mundo livre.

COMO SIMPLES C1DADAO

—- "Espero aprender muitas coi-
sss sAbre o Brasil durante èsies
dias de minha visita. Nào é esta

a primeira vez que visito vusso

Pai», mas i a primeira vez que ve-

nho como simples cidadão, como
homem de negócios, e isto propor-
cions ums novs oportunidade para
examinar oa problemas em ba»e»
diferentes Aíndeço esta oportuni-

dade e dela me aproveitarei cottsci-
octiiiau vai 4uc moiwira —-— • ... p . j pnnv ente t comtruü*smenie. Estou toa-

recimentos uerão prestadoa aos vencido dc que o Br»sü tem um

Aconselha também o profe»- mesmos».

cíntractla" ambos eonst itado» divido à ação tusica dos fun- houve maior Incidência das

gicidas aôbre o germen. Em moléstias a os de maior im-

!*egrundo lufçar. a operação de- portància trlticola. entrando

ve ser feita em ambiente bem em contato direto com os tri-

ventilado, evitando-se lntoxl- tleultore* a lidere, da cia $

cação dos operadorea, fatais ocasião em que maiores escla

KURTZ S.A. - Admi-

nist ração de B<*ns

Convocação para

Assembléia

Ptir meio dèat<> »4o convl-

datlos os subscritores do ca.

pitai de KURTZ S.A. — Ad-

ministraç&o de Ben» — para

Campos de Cima da Serra •
Planalto Médio — os danoa
decorreram de geadas, qua
muita, vêzea, precederam áa
moléstia» e reduziram a tro

ca» deixará» da aer decisiva». *"• —  _..i.

Uev». eietuado. Compreenda a s.pa- pew e»peeíflco de ,n ou mais

-se considerar também - ob- ¦"**<> d<>» Krio* choeho" °.u

OlTBtlH MEIOtl UE
UIVlIXiACAO

como foram neata ano. jjsr—«i * rw» * ¦ ¦v *•- v
além de aaoMiitea a«Ifdoai» Concluindo as preaentes de- Capital.

tltuiç&o da bíxledade a sor grinjc futuro ® acredito que os
realizada no dia 19 do cor- probiema, »eTao superados, o pro-
rente mès, à. 9 horas, à rua gICWO ,cr, feito, . o bem-estar

dos Andradas, n.* 1155 — 3.* povo atendida

andar, conjunto 302, neata Estou 
pessoalmente convenci-

-se considerar lamoera oi>- orodutoa 
à base de das, provenientes de lavouras clarações, o professor Oliveira

. .U.- 
t4n,Porou — p°r r»zieí óbvlaa. 

mercürlo or„ânlco _ Bioaan isenta, ou com baixa incidén- disse: .A Campanha inittrulrá Pôrto Alegre, 10 de dejem-

portància ou a chance de ava- ® 
eM.ldera^ímentè o 8- Granosan S'v ou número 1. cia d. molé.tia», de variedade» o. triticultore. atravé. do clr- bro de 1968

liação da ocorrência destaa.
anterior . tenderá â crêacer Granou 2-* ou Ceresan, Ne- apropriu.la. a cada zona a ree- oularea. de folhetoa, de carta,
" 

futuro ea n&o « verifTca; «"tina a sêco « Serfolex pectiva época de pabitlo. d. <e«, pelo rádio, pelo. Jornal, e

QI E PHOVIDKNt IAS DE- „ intervenção da técnica, ae- 1"e aãu mUturado., na» do- acòrdo com a. tndlcaçoe» doa atravea du meeaa-redonda».

VEM SER TOMADAS,
ABOLIMOS

Marlno Fernandes Surti

Fundador

do de que. no decorrer dos anos.
o povo d# vosso Pais. de todos os

meios dc vids — trabalhadores c

homens de negócios, homens do

sgncultura e homens de comércio
— dirão que eu sou um amigo do

Brasil".

MALTEMA 

]
I - • moll perfelto M

I (imbinoti. d» pods- M

l rem tl.mtnt.s

ao seu

fornecedor

guindo as instruções que estão
sendo divulgadas pela Impren-
sa, pelo rãdio, por melo de clr^

Esclareceu noaso entrevista- culares, por cartaaea e por fo-
do que a atual administração lhetos».
do Ministério de Agricultura,

por alguns de seus órgãos —

Serviço de Expansáo do TriRO,
Divisão de Defesa Sanitária
Vegetal, Instituto Agronômico
do Sul e Comissão de Organi-
zação da Triticultura Nacional
(COTRIM) — equacionou a

Poderia V. 8. tecer a leu-
mau conulderaçrtes sóhre
st do« nças do trigo na
atualidade • que *ão oh»

jeto da Campanha?

Respondeu nosso entrevista-
solução do problema por eta- do que, «com a ampliação e a

pas que, efetuadas de forma intensificação dos cultivos, as
concatenada, estabelecerão ba- doenças creacerão de impor»

<'S seguras para a lavoura no tãncia, como é Intuitivo e es-

próximo ano. Tal. etapaa dl- tá comprovado pela prática.

QUADRO INSPIRADO

ata obra de Cervanftes

A Sociedade Espanhola de Aoeorro* Mútuos de P6rto Ale-

gre vai Inaugurar, hoje. em sua sede social, a tela a oleo de
&x2m., de autoria do pintor Mareei Herreroa. Inspirada na
obra Imortal Cervantes. "Dom 

Quijote de la Mancha".

O ato será promovido pelo Departamento Cultural da So-
cledade Espanhola, dentro do seguinte programa: As 20 ho-
ras - Inauguração do quadro, às 20,SO hora. — Espetáculo
artístico a cargo da Associação Lírica Porto Alegrense, aob

a direção do professor Frederico Oerling Jr., ãs 22 horas será

servido um coquetel oferacldo pela Sociedade ás sutorldad«*s,

personalidade* artísticas e repreaentantea da Imprensa de

capital

nrmnXeo rvTni Annilli nilC ni

nLumuLò tAinHunuiNMniMd UM

CAMARA PARA VOTAR 0 AUMENTO

RIO, » <TP> — O líder da Maioria. Deputado Armando

Falcão, esteve ontem com o Presidente da Câmara para
acertar medidaa que poaaibllitem a aprovação ,até o dia 18.

do projeto qua conceda o abono ao funclonallamo público.

O retardamento do Governo no envio da Menaagem vai

obrigar o Congreaeo a aprová-la sm cinco dlaa. O ar. Armando

Falcão pensa em convocar aessóes extraordinárias pela manhã

a ã noite, Inclusive sãbado a domingo.

O líder da Maioria pratende fazer o poeaivel para que náo

seja necessário convocar extraordlnãrlamente o Congresso

no período entra 17 e SI de dexembro. Esta aoluçáo Imp icaria

práticamsnte no cancelamento das fsrlas parlamentares, pois
o Congreaso Já está convocado, por Iniciativa dos Deputadoa.

para S de janeiro.

Como provldenclaa previstas pela Liderança da Maioria

Incluem-se a urgência e a reunião conjunta das Comissões da

Berrlço Público, Justiça a Finanças.

Todavia as previstas náo podem ser otimlataa. E* grande
a reação ao aumento naa bases propostas pelo Governo a com

a .Tclu.no do. serv dorea autarquleoa. Mesmo na banrada da

Maioria con«ldera-aa que o Governo attu oom leviandade ou

má fé. Impondo ao ron*raa«o o dilem* de aprovar um aurren

to em bases Inaceltavela, votando de qualquer maneira re*

tardar a sua concessão para o ano vindouro.

If imprevisível a reação do Congresso Dificilmente, en-

tretanto. «erá aeoth da a prnpo«*a do Oovaraa «em modifica-

rõ«a consideráveis a substanciais
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Sf. Alcidat Coelho Rotouro, PRESIDENTE da Auoeiatjôo Bro$iUira d« E«portador«»,

è a morcont* p«r*onolidod» do» hom#ni qua dlrigom o ««portoçâo bratiloira. Suo

ÚLTIMA PALAVRA é Itmpro oguordada com vivo InUréi»*.

PRESIDENTE

l,t» cigarro NOVO qu«

dottaca a tua porton-lida-

do • dá iompro a ULTIMA

PALAVRA om matéria do

cigarro d* claito.

msm
UM PRODUTO DA COMPANHIA DE CIGARROS SINIMBU

EN



JORNAL D O DIA
Quarta-feira, 10—12—1958

I* MA

ANO XII — P. Alegre, 10-12-1958 — N.o 3546

Reformas do ensino

Um dos terrenos que, segundo parece,^ mais têm

padecido com o nosso mau hábito de improvisações é o

do ensino. E isso porque este é um terreno em que a im-

provisação e as aventuras reformatórias se mostram

particularmente desastrosas.

Fala-se aflora em novas diretrieis para a educa-

çâo. corporificadas em projetos a que já se oferecem

vários substitutivos em exame na Comissão dc bduca-

çáo da Câmara Federal. O tema «educação» ocupa com

qrande freqüência os noticiários da imprensa, e a cada

passo para nos contar a história de novas modificações

e novas bases. Hoje é alguém que quer tirar o latim do

currículo qinasial, amanhã a idéia de diminuir o nume-

ro dc matérias do colégio, ou de suprimir nele o estudo

À 

AFIRMAÇÃO do titulo

nfto pode soar bem

aos nossos ouvidos,

acostumados aos ecos dos con-

selhos e imperativos cristãos,

que por vinte séculos vêm ele-

vando o mundo 0 triste é que
ainda hoje haja quem filosofe

Goz» enquanto 
vives

mente o bom-senso venceu e a

ciência arqueológica hoje se

orgulha do que pode apresen-

lar das cidades antigas do G61

A. G. GRINGS

e ruas costumam ser pichadas denou £

INFORMAÇÕES

BIBLIOGRÁFICAS

por tais princípios como o aci- f0 de Nápoles. Goethe resumiu

ma que apenas fica bem na assim a impressflo trazida da

cidade de Pompéia. v I s 11 u: 
"Produziram-se no

Se queremos apreciar e co- mundo numerosas catástrofes,

nhecer melhor o tesouro que „ms poucas que tenham causa-

possuímos nfio há como com- do tanta alegria às gerações

parar. Tempos atrás era difl-

cll dar uma olhadela ao passu-
do com tantos pormenores co-

mo agora. A arqueologia, auxi-

liada pela pá e picareta, nos

permite simplesmente ver e

surpreender a vida dos anti-

gos. Belo exemplo temos nas

cidades de Herculano e Pom-

péia. Num trabalhinho que

intitulei 
"Ontem como hoje"

experimentei contar sua vida

política, seguindo o livro de

figon C^sar Com te Corti: VIDA,

MORTE K RESSURREIÇÃO DE

HERCULANO E POMPÊ1A.

Olhemos hoje um pouco seus

princípios de vida. Tudo resu-

inido, poderia ser assim: 
**Go-

za enquanto vives"...

Arqueoldglcamente falando

podemos dizer que o Vesdvlo

de noite. Seria por Ber isso um

trabalho de ladrfio ?

Já uma vez no dia cinco de

fevereiro ao ano 63, ao meio-

dia, o Vestivio havia dado al-

guns sinais. Um tremor de ter-

ra havia abalado a regifto.

posteriores. NBo conheço nada Houve muitos estragos. Plfi-

mais digno de interPsse do que cilmente se encontraria uma

Pompéla". morada intata Só ein 79 o vul-

A lentidfto dos trabalhos era "luziu" sinistramente. A

o divertimento do público, que ralz Indo-européia de 
"luzir"

nfto avaliava as dificuldades parece estar escondida no eti-

encontradas. Em Napdles di mo do Vesdvlo. Seguidamente

tem êle fome dc vítimas. Em

circo". 
amargura! Só mesmo o cristia-

nismo poderia levedar e P1""1 Teatro
ficar tal massa, como tfto be- 

Rccomendáyel para espirito*
lamente demonstra o livro de

IGREJA DOS

zlam as más língua* que, se o

Yesdvio acordara depois de

1755. era para protestar contra

a letargia reinante. Nfto lhe ha

viam bastado dois dias para

apagar o que anos de traba

lho ainda nfto tinham podido

revelar ?
Nápoles quer dizer 

"cidade

nova" (nea: nova; pólls: clda-

de), embora pura nds seja

também bem velha. Por que o

nome de "Cidade Nova"? No
de Cristo,

da filosofia, c assim por diante na direção de mais am- 1109 ,)restou „m grande servi

I , » reformas narecem mais freqüentes ç0. Fazendo parar a vida de

pias mudanças. As reforaas parecem 
um mom.nto para outro em

que oportunas. Se muita; linhas ape Herculano 
e Pompéla permite-

nos parecem estar necessitando uma retirica^ nos 
ver como f.|es viviam. Fi-

é que as modificações que se vem introau- (.aram ai^uns surpreendidos

1787 )á havia acordado pela

vigéssima sétima vez depois

de Herculano e Pompéla. E, em

1 (131, as pedras eram duas vfl-

7,es maiores do que no ano 79.

Houve l.Uíin mortos, mais de

6.000 animais. Multas vézes a

populaçlo napolitana levou em

procissão, nas ruas da cidade,

o vaso que contam o sangue de

S. Januário, mártir torturado

sob Dlocleclano. Pena é que

nem sempre houve verdadeira

devoção em tal fato, o que po-
século oitavo antes

os ríxlios fundaram uma co!6-

ma a que chamaram Partem»- de ser mal interpretado e ser-

oe. ou seja, "rosto de virgem" \ir de escândalo Em 17KII o

virgem: ops: ros- advogado napolitano Masse-pe, ou seja,

(Partheno
to). No sétimo século, colonos

<le Cime se estabeleceram ko

lado. fundando a 
"nea 

pdlts"
80 

r,à„ rêm sido suficientemente apoiadas cm bases fnquanto estavam fc mesa: por (cidude nova) em oposição a
na° tem 

, „ 
' 

maneira sofreram de nosso isso há sinais de vinho nas ta- PartCnope No século quinto
convincentes e. de certa maneira, sorrera. ÇM 

0 ^ torrou nos fornos 

vèio improvisador. nutras singularidades. Mais

gente poderia ter fugido, se

Se reformas importantes devem ser feitas, que se „ao tivesse pensado na 
"mata

efetuem estudos acurados, realistas, fundados em dados lotagem" e na sacola de -

palpáveis e em raciocínios claros e irrefutáveis, e sôbre 
r„j(1„

dl-
No

tais alicerce* seguros cxecute-se uma ampla reforma,

apta por si mesma a resistir ainda por muito tempo aos

assaltos dos improvisadores e dos desautorizados no

assunto. Deve haver, alem disso, um meio de pôr a edu-

cação a salvo dos anseio* filoncistas tão enraizados ao

lado sombrio de nossa mentalidade moderna. Os exem-

pios da velha mas sempre nova Europa nos deviam

bastar, quando sc trata de pensar em mudanças subs-

tanclata na educação. A idéia de flexibilidade do ensino

não pode confundir-se com a de uma matéria plástica,

tempo perdido nesses cuidados,

perderam a vida. Calcula-se

por isso que umas duas mil

pessoas pereceram em Pom-

péia. sendo que em Herculano dlstinçllo das duas

quase todos conseguiram fu-

gir, quando nfto foram atingi*

dos pelos 
"lapilll*

O vinte e qnBtro de agOsto

do ano 7!) foi trágico. Para ni">s

também lembra éste dia um

acontecimento nacional suma-

mente lutuoao. Uue haveria

Psse dia? Naquele lon

antes da nossa era, nova onda

de imigrantes vindos da ilha

de F.obéia estenderam para o

norte e para o leste a Neiipolls

dos cimeus, a qual entfto se

tornou a Paldlpolis (cidade ve-

lha). No ano 326 a. C. n. com a

iluminação romana, sempre

conforme as Informações de

Antenor Nascentes, cessou a

aglomera-

çõea, prevalecendo a cidade

nova, ou seja "Nápoles

Assim sendo, também us

duas Cidades de Herculano e

Fompéia sfto novas agora pa-

ra nds. Suas inscrições prin-

clpalmente nos Interessam Por

sorte o Vesdvlo os surpreen-

deu antes que a turma dos

limpadores tivesse apagadoque dòcilmente se conforma com os caprichos de seus ^ 
^ w

manipuladores. Pensemos antes na flexibilidade de uma 
2< d(t „Kftst0i dursnte

,, - orando oroblema. tratemos metros cobriu tudo Herculano
Se a educação e nosso granae pr ic•. ftrou 

completamente terra-
com cuidado os problemas da cduÇ S ' do. 

enquanto que Pompéla teve

uando é o caso de mudanças radicais em sua ^trutu-

a. Seja o nosso quia especialmente o bom senso, antes

a mania das reformas ou das imitaçftes.

quando é o caso de mudanças radicais em sua estrutu

ra. Seis O Iitm.Tw mm.« •¦r •

que a mania das reformas ou das imitações. Sirva-nos

de indicação valiosa a experiência de povos antigo» e

de longo trato com tais problemas, 
mas sermos lAflteoa

e serenos. sopesando bem os valores que entram
am ti>rr

alguma coisa que scèfessala

ainda aos cinco metros de la-

va, permanecendo assim as

duas cidades dentro désse se-

pillero de lavas e cinzas du-

rante século» Praticamente

Uté ao século 18. O Interesse, a

iôoo oara uue não cometamos erros graves em terreno 
1))>míra a exploração. o roubo,

'«ão 
importante, e vendo sempre o que ma.s importa an- t„do contribuiu na «cavacto

i_ ...j» q fortalecimento moral e espiritua
tes de tudo, para

dt nosso povo.

Um caso presente e que bem ilustra o que até aqui

dissemos e esta tentativa que ora se esboça de eliminar

a filosofia como matéria do colégio. Não poderia haver

exemplo mais frisante do grau dc aberração a que pode

atingir a mania reformista ou uma certa e comum men-

tal.dade equivoca e irrealista, no grande campo edu-

cativo. Cercear deste modo o estudo da filosofia, den-

tro do currículo colegial, eqüivale a consagrar oficial-

mente a falta de idéias e as filosofias de saco de gatos

de gue a cada passo se gabam não raros políticos e edu-

cadores. Bom senso nunca fèi mal a ninguém, e diga

mos gue a sadia prática da Filosofia já seria ura bom

começo para os gue, por ignorância ou ma vontade,

se banham no perigoso lema «antes viver, depois filo-

sofar» também no campo educacional.

Estamos na época das reformas. Pois bem. Se e

preciso haver modificações de base na educação que

estas bases sejam, antes de tudo, bom senso e pruden-

cia. que continuam a valer ouro.

Embora algum tanto tardia-

COS
tinham muito trabalho e mui-

tos dos seus membros caiam

na mesma tentaç&o de imorta-

lizar o nome num monumento

ou edifício público, por exem-

pio esta insrriçly 
"Sóatu*

gravou sei* nome, mas fo Oné-

simo quem raspou a pedra" A

operação realiza* i sr em ge-

ra) ao luar ou à lux <le uma

lanterna e os 
"raspadore*"

usavam escadas... Tnia seme-

lhança há ainda a^iin com os

nossos tempos, pois as paredes

rante perdeu sua fazenda, cuja

construção lhe custara 20.000

ducados. Chegando a lava per»

to das construções e aconse-

lhado o advogado a transpor-

tar o mobiliário e o material

em carros, resi>ondeu éste

tranqüilamente. 
"A vila possui

uma capela dedicada a Sfto Ja-

Hilário' Pus minha ca.-a sob o

proteçfto de Sflo Januário, é

fie quem a protegerá"...

O autor diz simplesmente:
"Os 

prejuízos causados por es-

ta erupção teriam sido fàell-

mente evitados, se os habitan-

tes tivessem põsto os bens em

segurança, em lugar de entre-

gar ao réu e aos santos do pa-
raíso o cuidado de velar sôbre

fies"
Certamente, os napolitanos

nfto compreenderam o que se

chama proteçfto do céu, mas

também nfto sei se o autor do

livro sabe bem o que vem a

ser... A frase parece um tan-

to cétlca!

Podemos alegrar-nos com os

historiadores, porque em Her-

culano foram encontrados os

escritores de Horácio, Ovtdio,

l.lvlo e de Plínio, o Antigo, que
se julgavam desaparecidos.

Olhemos ainda um pouco pa-
ra as Inscrições em Pompéla.

Faz-nos refletir o pensamento
dum gladiador que assim e«-

rre\ ru na parede da sua ca-
serna "De todos os escritores

romanos, apenas Sêneca con-

Daniel Rops: 
"A

APOSTOLOS E DOS MARTI-

HES".
Nas paredes, tftdas as preo-

cupações e alegrias da vida CO-

tidiana estão representadas.

Certo homem se gatm de haver

ganho no )0go e acrescenta:
"honestamente" para dissipar

as dúvidas. E quanto à bebi-

da? Sirva isto de amostra:
"Suavis suspira pelos cflnta-

ros de vinho. Piedade! Se sou

bésseis que sPde é a sua! Ou-

tro, satisfeito, eiprime seu

contentamento: 
"Louvados se-

|am os deuses! Estamos reple

tos como odr«5s„'* Um tabernei

ro é assim amaldiçoado: 
"Pra-

za aos céus que pereças afo-

Kado em tua beberagem! Ven-

des água, mas o vinho puro és

tu que o bebes. 
" De todos os

temas, o amor é o mais fre-

quentemente tratado. Tudo gi-

ra em seu redor Nem sei se

hoje é diferente. Naquele tem-

po era assim: 
"Nada no mim-

do é melhor que o prazer"
"Tentar separar apaixonados

eqüivale a querer encerrar O

vento num odre ou impedir de

correr uma fonte de águas sus-

surrantes**... 
"Goxa enquanto

vives, o amanhft é Incerto de-

mais". 
"A vida é uma comédia,

o prazer o fim supremo, a vo-

lilpia o bem mais precioso"
Diante disso, temos nés que

aprender «Iguma coisa dél<?

Poderiam fies aprender de

mis? Felizmente possuímos
um Ideal diferente. Se quere-
mos, podemos ser melhores.

Mas. nem sempre na prática o

somos. De nós poderia valer

esta Inscrição, brotada do ge-

nial Leonel Franca: 
"Nos-a

rivilizaçSo que morreria do

que afirma, continua a viver

do que nega". Km todo o caso,

a eivillzaçfto dos antigos mor-

reu de todo.. •

cultos

CLAUDEL, Paul

0 anuncio feito à Maria

<L' annonce faite i Marie)
Rio, Agir, 11S4

A 23 de fevereiro de 1953 morria quase imprevistamente em

Paris. Paul Claudel, enquanto punha em cena pessoalmente
"L' annonce faite à Marie". que reaparecia naquele cenário de-

pois de <0 anos. _ , „
Desde sua conversfto ocorrida em 1886 Paul Claudel sentiu

a necessidade de exprimir o gozo de seu espirito pela ré alcan-

çada em poesias e obras teatrais: 
MLa ville", "l.a 

jeune filie

Violalne", 
"L' Echange", 

"Le répos du septième |our", 
"Partage

de midi", 
"L' Announce faite à Marte", 

"Le 
père humilié", 

"L«

sonlter de satin", 
"Le livre de Christophe Colornb", 

"Jeanne

D Arc au bucher" multo embora, escritor magnífico, se tivesse

dedicado com fixito & cartas, ensaios, exegese.
"O anuncio feito a Maria" foi escrita em 1892. ma*. n8o sa

tisfeito dedicou-se a aperfeiçoá-la dando-nos a versfto definiti-

va para a rena em 19ÍB. texto traduzido por D. Marcos Barbosa,

escritor e tradutor dignos um do outro.

Lidando com um tema espiritual Claudel nos explica que

pretende, com esta peça, ilustrar o dogma da comunhío dos

Santos e o fato de que a fé sózinha pode transportar monta-

nhas Sene-so de Mara, a "Amarga" e má e de Violaine a bõa,

cie Jsroues Aory noivo desta última, simples o reto e de Pedro

í raon, o leproso, homem de açáo. construtor de catedrais sus-

tentado por uma fé viva.

Em tõrno destes personagens, mais o velho pai que parte

para a Terra Santa, Claudel construiu seu drama e n8o fosse a

fõrça extraordinária de seu gfnio que corresponde a uma vn-

caçSo e a uina missão, teria derivado para o enrfdo banal da

novela comum. Forte reaçfto de espiritualismo contra o mate-

riali-mo do qual o autor se evadiu como de uma prisío.

WYA
Infantil
S a 7 anos

WY ATT, Jane
0 potrinho

S. Paulo, Melhoramentos, s. d.

Pango — herúi — dessa história — é um potrinho travesso

que ToU'' da favalariça. passa por várias dificuldades e no fira

<lo dia é encontrado pela m8e. Volta para casa satisfeito e con-

vencido de ipie mais vaie ser obediente e dócil.

Há uma raso da vida das crianças em que elas se interes-

sam muito por essas histórias que 
"humanizam* os bichinhos

tornando-os mais próximos a elas. O enrêdo do Potrinho é mui-

to singelo, tem um pouco de aventura e emociona levemente,

satisfará posslvetanente a crianças de S a 7 anos, no máximo.

A linguagem 6 correta e adequada. A apresentação material

bastante boa: Ilustrações bonitas, bem distribuídas, texto pe-

queno e tipo de letra grande. Livro bom para ser dado àa cri-

anças que isstto aprendendo a ler.

(gecorte estas fichas e ordene-as alfabéticamente.)

EM VEZ DA LUA:

\ CONQUISTA 
IM> MAR

A VOZ DO PASTOR

RELAÇÕES COM A ROSSIA 
-• 

CRISE DE HONESTIDADE
. . . .. ..É.uiiMa .i« sm. curruifi infrinfl de certos cru-

Palestra dc S. Km», o ( ar-

deal D. Jatme de Marro* tá ma-

ra. na Hrtdto Wra ( rux:

Prezado ouvinte da Rádio

Vera t ru*.

Na sexta-feira passada, nl

dios e lornais. comentando

minha visita no Catete, noticia-

ram a oposiçfto da Igreja Cat6*

llca ao reatamento de relações

comerciai* com n Hússia Co-

munlsta. Admira-me essa ad-

mirado da imprensa falada n

escrita, pois a inlm parece e*t-

dente — e decerto tamliém ao

caro ouvinte que devemos

mt lógicos e coerentes com

nossos princípios e atitudes

anteriores.

Aplaudimos discursos anti-

CONGRESSO EUCARISTÍCO DE FLORIANÓPOLIS

Fundação tio Bispado dc Florianópolis

A c iaçfc*) da Diocese de

Florianópolis era comunica-

da ao povo de Santa Catari-

na por D. João Braga, por

MandaiMüto de 1" d* Julho de

1908. no» «egulnt«s térmos:
-D Joào Braga, por mer.

cê de Deus e da Santa Se A-

pofltólica. Bispo de Curitiba

e Administrador Apostólico do

Bispado de Florianópolis, ao

R. vdo. Clero e aos Néi» da

Diocese de Florianópolis. »««-

daçíio. paz e bénçio em nosso

Se hor Jesus Cristo.

Anunciar vimos, amados

TrmAos » FUhoa grata das no.

va- liara v6« ® para noa - «

realiz.içào numoaa de voaao

altanient» nobre, perfeitamen-

t« Justo e supremamente di.

gn.ficador lileel — a crlacAo

da Diocese Flotianopolltana:

Sót no» congratulamos con-

vo«co e. aqui, vos queremos
traduzir e expressar todo» oa

nosaos parabéns.
Em vossa alegria, dileto» Ir.

máos e filhos, tomamoa nó»

também parte Nó* cll*e

meio sno há fimoi ter.lo a

ventura d» voa dirigir espiri.

tualmenta — e que a vós u-

nldos Mtamo, aampre. dia «

noite, pelo p<-:is;imento. pelo

coração, através d€ noaaaa vi-

gtltaa.
Nfco pode — * verdade! —

deixar de »er com pexar que,

dentro em breve, havemoa de

assistir a essa separsçáo Ja

p»l e Filhos multo amados a-

agora docemente unido»,

vivendo à sombra do mesmo

•olar .. Porque — notai. Ir-

ni&os e Filho»! — reportando-

noa estamos n«at« momanto,

ao berço da Diocese de Curi-

tiba. Junto ao qual mais *e »»-

treiteram os laço» das almaa

t d/^ roraçfte* do* dois Esta-

d«*. ao veremje guiado» P«r

im e o mesmo Pastor amado»

por uni e o mesmo Pai.

PE.
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EVALDO PAULl

Tudo i*ao, de que mai» nfco

«orno, «enfco uma testemunha

da última hora; mas que ven-

do e sentindo entsjnos, como

¦e. de»de o primeiro dt» o Bla.

po e Pai houvépamoe sido, —

tudo isso, em fsc» da aepara-

ç&o que iu^ar vai ter, dentro

em pouco é para n,,« motivo

<le p^sar que no» aegue, dór

que noa avnaaala.

M: *... • alegria dos FU

lhos. doçura suavidade e Ju-

bil» é para o coração o.» «

o. Foi «empre, e por tAda I»ar.

te. assim K' pretlao que o

,s<.ja também aqui!

E eis porque, amados Ir.

mãos e Filhos, à vossa ala-

grla unindo nos estamos, ao

vosso regoaijo associar Ji o#

queremoa. k voasa fellcliUde

rossa» bénçàos vimos traier.

Felicidade! sim, IrtlllM

Filho, — • delxaijio* que vo.

Io ducamoa: *ste sentimento

»erá, para quem vos falando

rstá, mimosa consolação, na

hora qu» vai aoar. na hora da

despedida E- que voa sabemos

feliae». tendo a habitar ein

plaga o belo Estado de Santm

Catarina, vosso Bispo, Pastor

e Pai. vendo-o residir em voa.

so meio — do, vossos sacer.

dotes mais aproximado êls.

q„, é O chefe. — de vossas fa-

mllias êle Conaelhetro a Aml-

go — da mo<ida<ie, o Guia

trem0*0, — da infância^ o

Anjo tutelar.
Habemoa tudo laao e noa

sentimos como vAa feliasa, «o

ouvtr o nosso coração que aa_

sim noa fala. noaai, alma que

MS quer. Irmãos f Filho», vos.

u. felicidade atnceramento

completa.

Entretanto. 11A0 s,, mente

para voa tradualr o que leva.

oios dito. Julgamo» dever voa

consagrar Sitai llnh**; mas

para voa tranamltlr. por ai.

nal, o Decr«to Incontroversa-

mente importante, baixado P®-

to Exmo. s Revmo. 8r. Dom

Alexandre Bavona, Arcebispo

df FarsAlla a multo digno

Núncio Apostólico no Hrasil,

r pelo qual houve o Santo

Padre Pio X por bem <•' iar es-
srs A v* Ar«t tl t«

Procederels vóa. «nado» Ir.

mAos â leitura déaaa Deere,

to, ou vi reis vòs, amados Fi-

lhoa, sua publicação naa Igre.

Jaa a capelas, com a atençfco

a que tfm direito tAo assina»

lado documento — a fim de

lhe prestardes o filial tribu.

to d» voesa obediência e, tra-

tluzido por atos. s homenagem

do vosso amor.

romunintas e patrióticos, de sa

dio nactonattaroo. como o do

Kimo. Sr. Brigadeiro Martinho

Cândido dos Santos, na m-biu-

na passada. Junto ao túmulo de

vitimas do comunismo, r, por

Incrível que pareça, admitir

posiçfies que possibilitem o

fortalecimento ÒÊsses mesmos

ulftotes da Pátria, seria inomi-

nAvel contradição, que absolu-

tamente nlo pode calier em

cérebro aliium, n menos que
sofra de dena ncla.

E nfto ae i!i«a que relaçóes

comerciais nfto acarretam os

inconveniente* de representa-

ç&o diplomática.
Tem sido provado ciaustiva-

mente, e o Govêrno e-^tá farto

de o saber — que tóda e qual-

quer lluaçfto oficial c«im os so-

viétlcos Importa ourou invaslto

de liatilllssimos e. por |s>o, pe-

rigoslsslmos propaKandistas do

comunlnino, isto é, de destrui-

dores da liberdade, doa direi-

tos da pessoa humana, da fa-

nillia. da relltflfto. da moral, de

tudo quanto entre nós consti-

tui os laço» de pai e harmonia.

De que tranqüilidade poderia
usufruir um lar, em que aos

fllhlnhoa, deformados pela es-

rola comunista, se Impusesse

ubrtgaç&o de delatar h pollci
as conversações domésticas, as

oplnlóes doa pais. dos vlsttan-

tes, doa parentes e de todos?

Nfto è Ingenuidade supor tal

hipótese, porque é assim que
se procede nos paises subfuga-

dos pelo comunismo. K quais
os pretextos que por ut se pro-

(miam como Justificativas do

reatamento de nrlaçóes co-

merciais com a K(l">in ?

Nfto é «enredo Abertamente

sfto os econômico», for Oeira»

dos bastidores: trabalho elan-

destino, disfarçado e hipócrita,

ma?» bem coordenado, de ele-

men tos infiltrados cm vário»

setores da vida pública.
Nfto é crivai que o» respon-

sáveis pela ordem e segurança

no Brasil i«nore a quais ao-

|am Asses traidores
Motivos ei-onómicos sfto os

aleuados para comerciar com

a Rússia, porque o Draafl fi|u-

ra entre os paises subdesenvol-

vidos. Veryonba, é de fato,

acharmo-nos no rt>l de nações

corrida infrene dc certos «ru-

pos (precisamente dos apoio-

gjstas das relações com a Hús-

sia) para a obtençflo de rique-

lus. calcando aos pés a Justiça
e a caridade, é que procede tfi-

da a desarticulaçto tinancelro-

econômica do Brasil. Trabaltie-

se mais e honestamente, acei-

te-se menor rendimento mone-

tirlo, porém seiiuro e Justo,

nfto se faça tanta esiieculaçfto

escabrosa, enfim, observem-se

os fundamento* da lei de Deus,

e veremos que êste nosso que-

rido Pais terá aat«C*o para
seus angustiante* problemas.
Dirá meu caro ouvinte que es-

tou pregando no deserto. E*

ia m |Kws|*el: porém cumpro

minha obrlgaçto de sacerdote

e de brasileiro.
Nfto estou apontando no vi-

dades. O pretado ouvinte »ab«

tfto bem como eu • todos os

nossos patrícios, que a crise 110

llrasil nfto « de bens materiais,

è de homens. E essa crise não

é de hoje. vera de longa data.

Se vivesse ne«ta época o famo-

so pregador Padre Antônio VI-

etra. aplicaria sua conjugai.*"

do vert« rsplo a nossa gera-

çfto atual. Esta * que a verda-

de, embora nfto se pos«a pro-

O mundo »atá faaeBdo mui-

to alarma no que dl* rasp-1-

to à conquista do espaço si-

deral. planejando mesmo via-

^ens a lua a, futuramente,

aos planetas, sem saber o que
se pode aproveitar de tudo is-

to.
Muito mala proveltoaas «*¦'

aa tentativa» que aa >

h«>diemsmente no mentido

conquistar o mar: Nfto somen-

te a superfície ou os poucos
trechos que ji dês«te d© mui-

to tempo se aproveitavam pa-

ra a jiesca. Teaouroa inesgo.

tAvaU descobriram-aa agora

no mar, tesouros de tôdas as

espécies 4o fftno animal e ve.

getal s mineral- A pesca pode

multiplicar a »ua produção de

vária» maneira», uma t a pea.

c« racional a cientlfu». an4-

ioga à modama agricultura

racionai* Índia.. China ®

naa llhaa Filipinas consegui.

run.M oa primeiros resulta-

dos com a crlaçfto de peixea o

outros animais marítimos. A-

reas costeiras »ào cercadaw o

artificialmente fertlllaada.s.

PE. GODOFREDO SCHMIEDER. S.J.

d,. o Dr. Francls

jos, ph Weiss declarou qua

um acre de mar produ» apro.

ximadsmente trAs v«>ze« ma-

ia plantas que um acre ter-

restrs. A pioduçiu» pode per

sunjentada ainda mais, pela

cultura racionai. Harolí Mil-

n« r. do Instituto Cimetrie.

c alcula qiMt pi. icrrios produzir
40 toneladas de algas !«>r a-

no em cada acre tratado com

equipagens para & cultura de

alga». Isto seria equivalente

a 20 toneladas de' proteínas
raras e nutritivas e tréa to.

neladaa de norduras. igual,

mente raras, por acre — quan-

tias astrônomicas em compa-

r içfto com a produção de um

ra de terra. Embot a nfto se

conheçam ainda métodos ade.

i|\iailos para tirar, das algas,

os valor, s nutritivos para o U-

so doa homen,, a animais do.

mésticoa, é convicção comum

dos cientista» uue w podem

encoiiCrar algas adapUvela

para oa mais variado» goatoa.
Calcula-se em milhares o mi.

mero daa eepdclte adaptáveis.

Desta forma, aómente naa al.

/aa encontrarJ*e-Ao foaie 1-

nesgotáveia para a alimenta-

çfto de futuras gera<;6es. sem

o minimo de perigo de uma

super.populaç&o da terra. P«-

lo contrário, a fome e aub-nu-

trlçào, que flagelava vastas

regiões da terra dêsde tempos

imemorávelli, poderfto ser ven.

ctdas por estas e outras ri.

queaas do mar.

O reino ar.imal e vegetal

doa marea aervlrA também pa-

ra fertlllaar as terras. De rei-

no mlnarsl explor am-se era

parte camadas de petróleo
Técnica, futuras possibilita-
rito a exploraçào d» numero,

•as matérias prttnaa. Conden.

¦ando. podemos dlaer que é m»-

ia proveitoso, para o homem ir

para as profundezas do mar

do que tentar a »ubida aoa e».

paço, interplanetárioa.

a var. visto que os métodos de a p,,ca de profundes» ainda

produzindo vinte véze.n mais ¦¦

^liTll CANTINHO DE NUTRIÇÃO - 4S

d« peixe por acre. Tal exten.

iváo d» criação d« peixes em

à^ua» marítima» e também

em lagoas é um do, melhor. »

melo» para remediar a defU

ciência de proteína na A sul

Outro melo para tocrtmeiL

tar a extraçfto de peixes ? a

jh-s»'» em maiorae profundé.

xas, onde se supõem quentida-
des multo maiores de peixea,

até a profunde» de cinco nnl

metro». Com aa equipagena e

Instrumentos dos nossos d La»,

Ncções de nutrição.

Conclusões

PE. JOÃO SEHNEM, S.J.

déncia no» prodlgaluou em ta-

manha eitensio territorial,

abundantíssima* riquezas

todoa os calibres

de

E' a recomendação que vos

fazemos, e o pedido, que vos

consagramos", amado* Irmãos

e Kilhoa, ao tranamltir.vos, . 

t<imbém aqui nossa bèm;bo pobren, quando a ina ITOVI

Pastoral:
Kt benedlctio D.i Omni.

potenUs, .Patrla ? et FUH t

et Hpiritua Sancti + deecen.

dat super vo, et maneat »«m-

per.
Daiio e passauio em noasa

Residência Eplacopal de Curi-

tiba, sob o noaao sinal • aêlo

de no»aaa Armaa. ao» !• de

Julho de MM E eu. Padre Dr.

Oereino de Oliveira, «ecretà.

rio do Blapado. o escrevi.

f JOÃO, BI»po de C\iritl-

ba a Adminlatrador ApostAli.

co de norlaaápolta.»

(Ce itiniiA'

Nfto basta cantá-los em pro-
sa e verso, como o t^m feito,

nossos poeta» • escritores K'

mister darmo-no» ao arit de »<

ezplorar e desenvolver Mas

isto importa em trabalho or

gantawdo a constante, r. quer

dedtcaçfto e estOrço. eilge sa-

crtflcioa iniciai» para depois

produzir lucros proporcionais
Ora, a imoderada sMe de íi

nho fícll • eiagerado impede

fsse processo normal e digno

de homens honrados. Dessa

burlar escritas e flscali/açfles
estfto por demais a|>erfclçoa-
dos. No fim só se descobrem

as fraudes dos pe<)uenos e fra-

cos, enquanto os grandes In-

quéritos de vultosos deafalquee

e desoladores ecftndalos terml

nam em arquivo* e no esque-

cimento do povo infelizmente

a Isso lá acostumado, e des.

crente da moralidade públi
ca.

Urm qutaora, uwu *»*

ter-locutor, ne>»ta ronfidencial

palestra, apresentar-lhe st»b

outro prisma éate assunto que
esooltu ho|e. ante a admiração

da Imprensa na semana passa-
da. Porém nfto me è licito al-

terar a verdade Míklico das al

mas, nfto devo disfarçar a gra-
vidade da moléstia O tumor

Infeccioso da Imoralidade que
vai atingindo cada vei mais

profunda e generalUadamenle
0 organismo nacional, apre-

senta sintomas alarmante-*

Precií»a *er lancetado Videant

cônsules! Kstarel engcrando''

Não me (ulgue antecipadsmen-

te. Kscute e depois opine co-

mo lhe aprouver Sei com cer-

teaa. porque o fui ouvido na

ocasifto. que uma companhia

suíça quis inverter mi Hrasll

grandes *omas para estabelecer

importante emprésa de nave-

gaçfto de cabotagem, tfto defl-

cirnte em nosso inwn-«o llto-

raL Ooroti o plano tão bem ar

quttrtndo Sabe por que? t rs

Indispensável a autortiaçío do

l.eglslstivo. onde ss exlgénciss

de aljm^m afugentaram os sul-

ços, eufa mentalidade honra-

<la nem chegou a e«>mpreen-

der a atitude do parlamentar
brasileiro.

nfto é possível ou. pelo menos,

não * posalvel d» maneira lu-

crativa. E' possível, no entan-

to, aperfeiçoar, nAsae sentido,

os métodos de peaca com ex-

perlénclaa e despesas muito

Inferiores às da conquista do

rKpaço estéril. Nào aumenta-

na somente a quantidade, ma*

Kobretudo a qualidade « va.

íledade em »»i>ecieg de peixe»
waboroaoa.

Ao lado do reino animal,

também o reino vegetal é mui.

to mala deaenvolvido noa ms-

r*s do que na terra. Aqui se

podem instalar somente plan-
taçfles «de um andar». As ral-

ie» estão na superflci» da ter.

ra. da qual «urgem aa plan.
Ias. Nfto há outraa plantaçfe-s
nem dentro da terra, nem a.

cima no ar.

Noa mares, pelo contrário,

o *0! penetra mota fundo. a.

tá 2<si metros em águas cia.

ras. Como resultado, o ocea-
no contem emormes quantida.
de, de pequenas plantas e a.
ntmais. muitas d« tamanho

mlcroecdpicoa Não podem na.
dar mo» flutuam oom as cor.

rentes. Chamam-a# «plankton^

a constituem o alimento prin-
ripai de várias aepáclee da

balélaa. Facilmente seriam s-

prove ktâveis também como a-

h men to para homena e ani.

mala terrestre» O valor nu.

tritivo do «plankton» ani

mal á Igual as melhore» c»r.

nea. constituindo principal-
mente de proteinae, enquanto

que o cplankton» vegetal é 1*

gual ar valor ao centélo.
Segundo .Th» Family Di-

geat», de Kuntlngton. de a_

1) Tóda família dever* ter

a sua horta e pomar bem cui-

dado» e aduba loa. Sfto ele» a

melhor farmácia. Seus produ-
toa não levam rótulo, ma» *Ao

girtuitldoa. orig1n.il», Uer.toe

de tõda » qualquer falsifica,

çfto.

2) Comer todos oa dtaa al-

guma fnita s verdura. As

crian«?as delas neceaeitam ai-

go mala do que os aduttoa.
Lembrem-se as mães de subs.

tltuir. por véae», a fatia de
* . .. - AM

dura.

3) Poupar no leite e no§ o-

vos é economia erre da, pois,
são dos melhores a doa mais

completos alimentos de qua
dispomos,

4) As comiikte farinácea» e

as verduraa devem ser bem

mastigadas. As primeiras pau
ra en»alivá-la* bem, porque
¦ua aasimilaçAo é assim maior

e m,us p.Tfeita. As segundas,

porque P«-la deeflbraçfto asse.

Kiira maior aproveitamento
,laa vitsminaa e dos sala.

5) Durante aa refeiçAes de.
vemos saber esquecer as preo-
cupaçW» e náo deixar que noa

Incomodem. Procurar comer
¦empre com calma e vacar,

porque assim ae evitam mui-
tisstmaa indisposiçftes e tnco.

modaçAea posteriores ..

6) Muito cuidado com aa

gorduraa a o sal. Estes dois «.

lementos arruinam muita
de. O «al aumenta multo a a.
eldea qua der-» eer eliminada

pelo rins. Abusando nesta par-
ticular. facilmente aa aofre

doe rins. anda-se cansado, rnm

perign de pegar reumatismo,

atritismo. etc. O» que comem

sal demais, além disso, têm u-

ma c-or quase transparente a

s carne entrumeclda.

7) Da noita, ae poaaivel. não

usar refeiçôes de comida re-

quentada. Esta J* perdeu al.

go de seu valor, é mais pesa-
da s Indigesta. Um café rs-

forçado, com bastante leits.

um ovo, ou um bife, ou peda.

ço de lingüiça, ou queijo etc.

é multo mais saudável To-

mando de noite uma manjau

mala leve e meno# abundante,

dorma^e a deacanaause me.

Ihor.

II Durante a refeição nfto

se recomenda muita bebida

porque esta dllutndo os sucoa

gástricos, exige daa glandu-
Ias maior aecreçfto e mais tra-

bulho Um copo de vinho mor.

mente no finai da refeição. Já

não fará mal.

») Os tais «perltlvns alco-

Olicoa, antes das refeições, »4o

tudo menos um aperltlvo. pois
diluem oe suco» gástrico» já
existente* e diminuem a ae-

creçáo »ub»equente...

10) Britar o mal» poaaivel
o fumar estando com o sa.

t Âmago vazio nu sm jejum
t*>serv"daa estaa normas, a

saúde d* multoe certamsnte

melhorará.

11) B" também impresrtndl-

vel o cuidado e a higiene d«is

denteal Bi possível escovar os

dentea ep^s cada rrreic;*n.

Procurar o dentista dnss ve.

ses por sno. Lsvar sa mãos

antes de ca<U refeição.

II
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ESPETACULAR SUCESSO DO PRESÉPIO VIVO DA IGREJA DE S. SEBASTIAO

 i_ r-^T.i,«a AihpHn turma muito cooperaram pa-

Desde cedo o Sal 8o Paro-

quial da Igreja de SRo Sebas-

tiào, em 1'etrópolla, foi Invadi-

do por uma multidão entu-

stasta, constituída de pessoas
de todas as idades, que n&o

tardou em superlotá-lo domin-

go passado, pela r.otte. O dos-

cerramento do pairo estava

marcado para as 20,30 horas.

Meia hora antes Já nfio havia

um poltrona vazla, em todo o

Sallo. e a multidtto passou a

•e acumular ao lado do palco

8 pe'09 corredores laterais. Tft-

da esta grande e agitada as-

sistPnria. onde se viam muitas

crianças. irroperrm em calo-

rosa salva de palmas, quando

penetrou no recinto, pasmando
a ocupar uma poltrona fron-

telra ao proscênio, D. F.dmun-

do Kunz, bi*po auxiliar de

TOrto Alegre.

Representação de comovente beleza assistida por mais de 3 mil pes-

 soas — Presença de D. Edmundo Kunz 

PRESETIO VIVO

Tratava-se da apresentação de

um presépio vivo, em molde»

ainda Inéditos em nossa cida-

dr. Personagens em carne e

osso desempenhariam o papel
daqueles que, há doi milanos,

numa noite tranqüila, haviam
vivido a mais bela das noites

que a história da humanidade

j:\ conheceu. A noite que ]á
nflo se apagará. A página dra-

mática e perene do santo Na-
1 '

ESPETÁCULO DE IMPRESSIO-
NANTE BELEZA

Quando o paleo se descerrou

apagadas as luies do salão,

começou a desenrolar-se ao#

olhos dos espectadores um es-

petácuk) cheio de beleza e

sentido. A um canto o palco,
ao lado de uma pequena mesa

finamente ornamentada com

motivos de Natal, um grande
rlrio aceso quebrava mfrgira-

mente a escuridfio. No outro

canto, via-se o vulto de uma

Arvore de Natal, cujas vellnhas

foram sendo acesas lentamen-

te por um dos interpretes, em

harmonia com as belas pala-
vras o narrador, difundidas

por um alto falante. Seu con-

teddo? O sentido eterno do

I 
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FRUNCES E BRftSllEIRO S. ft.
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santo Natal. Todo o espetáculo
n&o visava se n&o isso: prepa-
rar os presentes no espirito do

Natal. Era uma representação
de cunho sobretudo religioso.
Porque o significado desta

Noite que nos trouxe a Luz

do mundo é muitas vfixes des-

figurado ou simplesmente igno

rado pelos feste|os mundanos
de fim de ano. Aquela era

uma slmhollxaç8o artística do

que é a própria essPncia da

Rrande Festa do Nascimento de

Jesus. Nosso Deus i Salvador.
Acesas as velas do pinhal ri-

nho todo ornamentado, calou-
se o narradoi e se pa-wou a

ouvir suave pastoral, entoada
com admirável gOeto por um

cOro de frades capuchinhos

(cSrca de 45 comnonentes). A
seguir, uma gentil Interprete,

Junto & mesa derorads com
salmos alusivos h festivn data

e sflbre a qual se viam flores,
frutos, palmas e velas natali-
nas, passou a explicar o sen-
tido de cada (letal! e da dcco-
rar fio. sob os olhares de uma

muItidAo atenta e agitada.

...CO PRESEPIO SE
ILUMINOU

Este trecho da representa-

ç&o foi seguido por duas recl-

taçfies e grande encanto, a

primeira em forma de prece,

por uma Jovem que encarnava

a Mocidade de nosso? dias, e

a outra por uma menina que
declamou admlrtveimenie um

pequpeno poema de Natal. To-

das as partes do espetáculo tl-

nham como elo comum as pa-
lavras sugestivas e compassa-
das do narrador, que lhes en-

cadeava o significado.
Nlst momento o a atin-

gla seu clímax. Cessada a re-
citaç&o, ouviu-se um cOro

constituído de voxe femininas
enquanto as luxes que se a-

rendiam ao fundo do palco
desvendava aos olhos do povo
um lindo Presépio, inal en-

coberto por um véu qur lvn-

tamente se descerravs No Pre

sépio, o Menino, sObre a man-

Jedoura. Ao lado, em adoração,

Nossa Senhora. Junto dela. S.

José. Os intérpretes que en-

carnavam estes personaicns
havia!' sido esplendidamente

escolhidos, e o quadro que se

apresentava & vista da assis-

t/ncla era de uma magestlvi-

dad que arrancava dos pre-

sentes múrmurtos da admira-

ç&o.
Duas alas de anjoa, em pas-

sos lentos, surgiram de ambos

os lados do proscíncio, enca-

minhando-se para o Presépio,

onde adoraram o Menino. A

narraçlio, que servia de Mbaok

ground" dentro dos motivos

do espetáculo, nesta fase a-

tingiu grande Intens idade,

com a interpretação de mara-

vilhosos versi s de Natal. Após

retiraram-se de cena os pc-

que ios adoradores, passou-se
a representar a che«ada dos

lieis Magos & gruta de Uelém.

cena que a todos encantou por

seu cunho de suave expressivl-

dade. Os trts personagens re-

pre sentavam Igualmente com

invulgar acerto seus papeis.

Suas finas roupagens se desta-

cavam contra o fundo suave

do cenário. Traziam seus pre-

sentes, 
"ouro, Incenso e mir-

ra", que ofereceram ao Menl-

no. Tepols, passaram a adorá-

Io, no ato final e culminante

do espetáculo. O narrador, en-

cerrando suas palavras, convi-

dou os prese tes a, Juntamen-
te com o côro, entoarem a ln-

substituirei vox do ^at A

ilte Feltx. Foi um final co-

movente e Inesquecível para

um espetáculo que está dcstl-

nado a marcar época nas fea-

tas natalinas de nossa cidade.

Com o encerramento da re-

presentaçfto, a multidfto ainda

durante cerca de quarenta mi-

nutos desfilou diante do Pre-

sépio vivo. Calcula-se que nSo

menos de 3.000 pessoas super-

lotavam o amplo SalSo Paro-

quial da Igreja de S6o Sebas-

ti&o-

~H3= 
mmw ;i=SpE

artística, montagem e decora- nlo em espetáculos desta na- de S«o Sebastião.

L0I1S AMERICANOS 
S. B.

SEMPRE A SERVIÇO DO PÚBLICO

UM TRAUAI-HO DE E0UIPE

O êxito desta grnne festa da

reparação do Natal se deve,

sem dúvida, a um trabalho de

equipe de paroqulauos de SBo

Sebastifto e de colaboradores

diversos, cuja contribuiç&o foi

Prefos que são

verdadeiro*

PRESINTES DE

PAPAI NOEL

(O

1

Bonecos de tôdos os tipos 
^

Milhares de sugestões em brmquedoe.

Árvores, iâmpadai coloridas •

enfeitei para a ornamenlaç&o da»

órvores de Notai,

Cartões de Bôas Festas • pape*

para presentes.
Bomboniere, Bijouterias, Bibeiôs.

Artigos de adorno e muitas

outras sugestões.

COMPREM AGORA EVITANDO ATROPELOS DE ULTIMA HORA

O MELHOR PRESENTE PARA

uma viagem de avião

rofi.ll>. dl,.lo, do D.p.rf.m.Mo d. [tfrongmlrm/ Mrfce Ho pé »

HvHiw. OfKlo d. P. Alogn. do l.nt» F'or'*i • 1'oflol'o I. A.

atenção srs.

CONSTRUTORES!..

Um grande negócio !

CARRINHOS Ot MA0. OE

FERRO, por preços rsdu-

tldlsslmos...

Novo Hotel SIRI 
•• 

Tramandaí

Apartamentos para I. l.llul passBas. tedos cem tf

nhclro privativo, colchBes d« mala a banhe quente.

Reserva, com LUBIANCA & CIA. LTOA - Andradaa, 1M«

— Edifício Cruieiro do Sul — Ap. *1 — Tona 1*1111

leio Salvador * Cia Ltda

Rua Ramiro Barcelos. II

F.miDANTFS

MISSIONÁRIOS

INviita lyvttnn de Mli-

sSsi - CR» ll.t*
Soeretariade n da C

M E - C> Postal Itftl

Santo Amaro — %ko Paulo

DR. 10RGF FONSECA ELV

COM VIAOENS OE ESTUDOS AOS ESTADOS UNI00S

Cirurgia 
Plástica

QUEIMADURAS CICATRIZES CÂNCER OA

CIRUROIA DA MAO. Estética «• Vt 
mI

• palpcbras LÁBIO LEPORINO e FISSURA PALATINA

ie u >• «nrM •%»<•».

LUSTRES

Funcional e Cristal

ATACADO • VAREJO

Dr. Carlos João Becker

cmriuuAtHOEvnsTA

„ . /.rDAL KA1U» * eRftTERK — HO*
a- 

míí 
,5» 

"""O- "

ANDAR SALA 81".

P&lo —° 

°

CRUZEIRO mk 'wi 

''

 

IMPORTADORA KAHST
LTDA.

A* Pâtrle.
ai - *-*•' « li ti

r r*tn M
»*., Mlll

^%viso

ACRINCO DO BRASIL S/A. partlslpa a seus cHen-

. » Praça .m ,eral. qu. e
"Oalsrla Rosário-, site * Rua Vigário Joe4 l««eeie

„ MT - V andar - s 111-R. - onda eentlnuará •

atendi-los e a dlspsnsar.lhes sua malho* atan»»'

I>lrte Atafra. I da Ostambra da 1»!

Mhos torrfem • V. «tá orgulhosa

Sou presente será inesquecível. A olegrio

dèlet aumento à medido que o viagem se

desenrola^ um lanche gostoso, brinquedos

bonitos... Os filhos, para os pais, s«o

um presente do Felicidade e o melho»

presente dos pais é o felicidade dos filhos,

foro que 4ste tonho se tome realidade,

nós abrimos paro V. um crédito de omigo

cuja formo de pagamento 4 V. quem estipulo.

SERVIÇOS AEREOS

CRUZEIRO 
DO SUL

_ Sempre «mo boo viagem.

Ruo dos Andradas n.* 1401 - TeL 8134

Av. dos farrapos n.° 1659 • Tel.: 2-3055

I

ft) . m
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1 El
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MUNDO EC0N0MIC0

BOLSA DE MERCADORIAS

¦ Vlproraram ontem oa se^uln-
I tea preço* na Bolsa d** Mercar
I doriaa de Porto Alegre:

BOM RETIRO DO SUL E SUA HISTORIA

I PRODUTOS Preto
eona. local

Cevada enppelul . « .
Cevada comum . • •
Centeio, naco ...
Cera de Abelha, quilo

Farinha de mandioca

Alguns dos mais destacados filhos da terra — Sua fundação data de

1895 Cnica vila rio-grandense que desfruta invejável situação geo-

gráfica 
Fazendas — Sistema hidrográfico. ( Dados colhidos pelo

 Cônegro JOÃO ALBERTO H1CKMANN ) 

CAMPANHA PRO GINASIO EM ESTEIO

BriSo de políticos • itvolociooano# »
Boa Retiro Jo Sul. uma das localidade*
de nocao Estado qu« oferece por wu
p»»s»do o» mau rico# subsidio» ao »»-
ndo da história de nos» povo « de
no«M terra, l urtando-no* a maiore» co-
¦eut*rio«. pMtlao», de imediato, à oler-
ra «i)k prezado* laitorea de um*

página da HiMôria de B <m Retiro re-
iratand. embora em ràpidoji 

"fl»sb**

•l9uni do* «eua mau destacado# filho*

)OAO DA SILVA MACHADO - B.,
r-o d» Antoaioa. nascido em 17 de fu
nho de 17M. ara filho de Manoel bilva

planície » dotada A* «oío fírtil c mutío
prohiftdo.

Antigamente em tempo* talvei pi*-
-histórico». o Ri«> Taquati distribuía o*
farteis terrano® de aluviào de hoje. a#-
quéle tempo pantanoaoa, em ambas a»
•ua» margens. O seu leito passava pela
bodiema La«Aa do Crisptm que cornei .¦
ctrea de 500 metros dutante do rio
perto da «mbocadura do ArrAio Sampaio
e termiaa perto do Arrftio Ca»t*lh»no
toaservando sempre a largura do rw>
Por al^uauí cata«rofe o rio procurou
outro leito, em dii«çào a leste, tendo

direita do Arróio do mesmo nome apro
um..d«mrntr. I 500 matros «ciosa da eua
fluíncla dèstt com o Arróio da Cane» -
Prementemente ainda e*iste o attrro imen
so do açud». eufas água* moviam o en

genho da serra que íxmxadaa construiu
Esta Fazenda, como a da Pedreira * d
Corutrtçio. pastou depois é famiUa M-
raea. pois Lou radas n«o dei toa berdm
roa diretos.

SISTEMA HIDROGRÁFICO

O sistema hidrográfico da B»b Retiro
do Sul é excelente tendo o Distrito ha-

Vai ser fundada uma sociedade educacional — Novos elementos artis-

ticos da ARAVAEE — Festival em beneficio — Aniversários

I Alfafa prensada, quilo
I Alfafa solta, quilo •
I Alplste, saco ....
I Amendoim comum
1 Amendoim par., 25 k%n

I Arron beneficiado

flrUo» curto» *up., ac. Tabelado

| Gráos curto# extra. ac.
Graoa L. extra, ao. . "

.Gráoa longoa, esp., ae. "

Grãoa longoe, aup., ac. "

Gr&oa longo*, bom, nc. "

Gràoe longoa, reg. ac.
Orãoa médio» «xtr., ac.
r.rãoe médioe aup., ac.
Grfioa médioe, esp.. ac. 

"

i Orãoa médios bom, sc.

| Grãos médios reg., sc.
IGr&oo curtos eep , no.
Grãos curtos bom, sc.

[Grãos curtos reg„ sc.

5,20 Extra fina, asco .

200 Fina, aaoo . . . .
dSO.OO Groaaa, aaco . . .

210.00 „
290,00 Farinha d» milho

Extra, saco
Padaria, aaco . . • •

2*0.00
360,00
400.00
130,00

nn.no
110,00
295.00

520.00
510,00

Farinha de trigo — tabelada
Primeira qualidade s<í. Bo2 no

Segunda qualidade sc.

Feijão

642,00

— ,— ESTEIO 24 (J. D — do proíeaaor e Jornalista Jo&o
genho da serra que Ixuixadaa construii. ' « nH tfrain^r fei (liVCr.l&S VÍBfeIl£
Kta Fazenda, como a da Pedreira e da correspondenteI  * lados na P rain. r icí uivei»a« v.»*

t ia ou depoi» è famiiia n.,«nUnHa Vt^innol ri« Edu- & capital com o fim de^obt

Arroe com casca

i7«r««sr* M»«Is«v. MM. .. viS-Tti

correspondente i — r ww»  — v. 
,

Campanha Nacional fl« Kdu- à < apitai com o fira de.obtei

candários Gratuito», elemen. aenâo wluçào ao menos infor

toa de destaque le Enteio Un. m«, m«.s nfto foi t»;m «ucedi-

tarara, no ano findo, conseguir <i<> 
Ç°m 

í™ '

um desse, estabelecimento» de .•apant", JA pcioa ftai» defev«-

ensino. IMra tanto foram to- retro, tomou conhecimento de

lorg*. «.•»!*' »v»« *— »—ry—
Pasmai Silva Jorge • no Arrôio do

«ii» aomt. P«» >'« próprio «rtòno
'ornou-M Deputado do lmp*rio Falaceu
rm 1573.

FRANCISCO DE PAU!* F SILVA
— B«ráo de Ibicuhy. também nlho de

.SUw lorg». •» " 
J1' 

"""f,-*
|T% e faleceu em 10 de abril de 1879.
Na Ciuarra do Paraguai obteve a meda-
'iha da Passagem de Humaita. tra pai
j. Fimioo J» P.»:«-

ANTONIO CAETANO PEREIRA -

Klevado a Barào de lt>ir«pnitaa por U*-
¦ mo Jí ! «I« «bt'l d. I»r». MK««
r» imitia Geraldo, fronteira à localidade
de Pòrto- Manante. |«nio * ponta L)r

|oào Luderit:. Foi ajudante do (.enrral

Canabarro na Guerra doa Farrapo» • he

rol da Guerra do Paraguai. 1 oi caaado
...» Doa» EufrÃ.m d. Co.t» P«r.ir. .

deixou numerosa deKendeocia.

MARECHAt MARCIANO DB OU
Vt.IRA AVILA - N.to i- Un.m.
Cor mel Francisco Matias de Souza^ e
Ávila, o populaV 

~ Chie o Malias . fundii-
dor da Fazenda do Mundo Novo.

S*o. ainda Bom-Retirrnse». o» tr*s
Generais RODRIGO. AMARO r AM

BAL HB AZAMBUJA VILANOVA
hem como o General JOÃO RIBFIRO
, o Coron.l HANÍBAL GERALDO PI
REIRA loi 1« W»
PederalUtas na Revolu^èo de I89J-IW'>
r ^u€. qual Bavard. tornou -se pobfe
P.ra p.«u •» Wl—
•a durante a Revolução.

Vlo.ru , or,»l!v.» •
soe» Bom Retuvnses o í>r. Dr. Ot-IA
CIUO MORAES, f* Seceetâr.o do Inte-
nor « Justiça #o Govérno Valter Jobim
. .tu.ln.nl. M«l«n d" 

'1 I «
Contas do Ratado e o Coronel VUlf.
CARUJS DE MORAES »< »»'
oié-io. membro do Instituto Histórico *

G«o«t*tK. do Ri, Gr«nd« do Sul.

Outra «IW. llwM M SçaMBi,;
caudilho rev«>lu».loaèrio LEONF-U MARIA
DA ROCHA, nascido a 13 de ocn»b«
d* IS6Í ao Fsixinal Silvw l°f«V !
d. loio I.»í Man. . de Dou. Ct.dld.
da Silva Rocha. Filiado ao Partido Fe-

d. Sllvtif. M.rtiu.
d, d.rt. «J^- »• R««»

l«ç io de IS95-

V;,lu»br«»d« • ...grilu. prt.rsi.. d.
Boa Retiro do Sul ao malhar célere
Mkbee uma trilha de confiança nj devre
laçáo de sua completa autonomia a©
buscar, no prósimo dia V de novembro,

pelo voto popular, a manifestação de
«eus filho# em consulta plebiscítiria.
protestando pela sua colocação marcante
no consérto dos Municípios Rio-gran-
denses nos dispusemos a levar aU aeus
filhos alguns coisa de tua história, de
I«« passada. E. como repo*H6rto inesgo-
tavel de pesquisas e de estudos. íomos
buscar, na palavra de um e«-P*roco da-

quela terra uma fração de «eu» eooheti»
MM .«br. Bo« Rn"¦>. ¦
elas. wi«trafm>M à lóda sua população
•l io de pre*.»ono que urge seja c«-i.<ada
r> •• .«rl.ln .ncl». (o p. 

'o UM.
MtlNIOPIO HE m M KFtlRO 1")

SUL" para que a*le. a rada boea. te

,h.. « 11 lilh. .. «i» !*<¦•' *r •» P™
co do m passado para a Jfsn.a do pre-
vente. Buacaaaoa a palavra do CfeSSf°
Alberto ttktuaa • ••
e delicado cargo de Diretor BipMtual
do ^mmario Sagrado Civaçic de lesu
da ArrOio do Me.o Sua aquiearfa* «
toi imediau e sua contribuição aqui va».

«ma homenagem a um pasaado
«looo» ' u» toa-ti» a asa co.Ma.ta
preservação

FUNDARÃO

K... RatiK do Sal. » pnr4.. »
Am da terra Rio «raodanve em que co
«o estância querida e ninho rema»çn*°
coaso indica o *e» o «me. repousa e ge»»
da tradição qaOcha

Retiro, sendo assim, rechaasado
guida pelo Morro da Pedreira e, dessa
forma, obrigado a procurar o antigo lei*
to. formando em Angulo agudo at* en-
(iistrá-lo abai*o do hodierno Pôrto San-
tarem.

Quanto ao certo. «*o se «abe em que
época terá sido Bom Retiro conhecido
pelo homem civitiEado. B bem provável
que o primeiro civllliado que pisou M»ta
tena. tenha sido o Padre Cristóvão
Mendonia qu« vindo das reduçóes |e
>u. Maria . S»c I rl.lòvi, v.lr"
do Rio Pardinbo. fêr uma e*cur*io via
do a transpor o leito do Rio Taquuri
pelo ano de 163M.ÓJ4 entrando em cos-
tato com o* índios.

Ora * sabido que na bodierna Cidaüe
do Taquari. esistia assa pequena po-
voaçáo de índios Patos". Esta povoa-
çao fo4 abandonada eai JW5 (Vide
Cleméncio Barnasque. 

"to" Efemerides
KiourandcaM.I. Tud.. parec. mJi... .«r
na atual Vila de Bom Retiro « no
Morro da Pedreira tenha existido un-
reduto indigena. Cemiterioe indidena* »
¦mtros indicio# e ohtetoe en*:i»ntcados
fastificaa esta presunção.

Com a chegada da» 14 primeiras fa-
mllias açorianas cm Taquari. p<*r l7bt).
as terras foram posacadaa e divididas
nU, o. o.li mal, o. .« o
Arróio Capivara. Poateriormente. estaw
le, eram-se outros com a carta de tes-
maria ao bmgo das margens do Taquart
.Undo, Htla lalch» h F.:..d.. G«
r.iJO (.pilio Mig*l SíWa |o.g. Ir
dreira ou Loutada». doa Barro* ou «¦
beiro.

O Capitão-Engenheiro lo»e Montanha.
de>e ter esplorado o território boa-
retirense nas daas AltiÉMS dKadM do
kéi uio 1*. Fitara entio en<antado com
m abundância de pinhais eiistente* eiltt»
«nente no lugar ho|e conhecido poe Pi-
nhal. a arredores.

ft provável, porém, que Manoel da

Silva lurgr »* morasse aqui no inicio
da 17RV Sua casa simples se erguia è
margem esqi^rda do arróio que ibe lo-
¦nou o swvme. mais ou menos no kw *1
onde ae encontra boje a casa coawrciel
do Sr Paulo Kéhle».

FAZENDAS

David Canabarro em carta do ano de
IMV referia que as Fa:endas dos 1-tki
radas forneciam farinha para o E**rc*io
Farrapoa e que. em tódas as I aienda»
havia falta de braços porque tinham os
homens partido para a guerra. iodo
o território de B<» Retiro lalmente
era dividido em Faiendas. As peta »-

pais. conhecidas, sáo»

FAZENI A GERALDO proort,
dade de Geraldo Caetaao Pereira, de
fronte o Pôrto Mariante. na regl*o oade
•e encontra a Ponte Dr. Joóo Lfideri».

PAZEM0A CAPITAO MIGlU-1 P«'
tenceuta a Manoel Rodrigues Rnmos

FAZENDAS PEDREIRA. PINHA1 .

CONCEIÇÃO. Ilindada, por M».«l do
Reis D>uiadaa.

FAZENDO fX> SlI.VA |i R(.l I»'
datta poe Manoel d» Silva |o»u« p«
dos BarANas de Antonina e Ibtcuhv.

coa douro de sua produção e contando
ainda com Arróio» Capivara. Bom Reti
ro. Ribeiro do Tigre. Conceição. Gló-
na. Ouro Preto. Erva. Pa*. Velho. Ca-
neca. Silva lorge. Sanga Punda. etc.

O Distrito é percorrido por contra-
fortes da Serra Geral e conta os Mor-
ros Gomes Pedreirs Bom Retiro. Capi-
vara e Matutú. saado éste o mais ele-
vado ponto local. Conta, ainda, soas s
Cm ilha da Conceição.

ftsta s Bom-Retirense. em leves ira.

ços. a história da ' tua terra, cumpre a
ti agora. pfe«ervar-lhe as tradições. >a-
mais permitindo que seu pastado — d»
trabalho • de glótias. sela um dia mo-
difiçado por teu» atos no presente S#
sempre e cada vet mais. um desbra-
vador desta terra abrindo-lhes clareiras
no concêrto das Comunas Riograndensas

mmUn a» providfnclas «xi«i

rtaa pelo» e«tatutoB. Oa tio.

eumento», incliiaive do» «Io

corpo docente, foram em ami.

ahadoa aoa reapon.utveis [«'-
la organixaçfco dentro do pra.
to de lei. Infelizmente, aljju.

ma couaa anda «rrado n^saa

Campanha Nacional de Edu-

candárioa OratuiloSi Na ver.

dad», o tempo foi pu.ttvindo.
velo s época do inicio do ,iiw

letivo e o povo de Enteio fi-

cou .esperando a pri>meai*a for-

mal da criação ile um curso

técnico da comércio com fun-

çOe» de glniuilo (colégio Co.

mo nada vtaae a respeito, o

que o envelope contendo ov

documento* sobre o referidr

glnAsio, ainda nlo tinha sid»> n

berto pelo representante, en

Pôrto Alegre, do Departamen

to Nacional de Enaino Secun

ilArlo... Posteriormente, co.

mo a Diretoria de Esteio, re

ebesse comunicaçfto de que
tinha «ido designado Inipetot

federal para o futuro colé-

tfio, novas viagens foram rea.

lixadas, para, no fim de tudo

receber.se a Informação de

tue em 1958 ]á nfto era possl.
vel « funcionsuento do cur-

so...
A propósito foeém frisar

SAO FRANCISCO DE PAI LA :

Filial da Soe. Exportadora e Importadora de Frutas Itda

vr/ iuu). inireincntada,
interêac draptrtado.

S1MXNA Kl RALISTA

s 1RANC1SCO DF. PAULA, boraçiu au prtsíriiMi Mui»

II) Ifrlu Prof. fcivio' K. de cipio que a S E I K \. vriu Irji-

Limai - t:<)in a pretença do ta, fé» uw„d* ra,

Sr Prefeito •Municipal, Dr. An- municipal, Dr. Ângelo AiImt,.

jelo 
A.h.n»uo;d.K^«.da ^ DirCorU da Ru

clalyro A. da Silva; Gerente, de importaate para eita «erra .. mv . ,1 enttou D 
Benedito

r;
Tft do corrente, a inaugu^ãu «-jamo. para São 

_Frj«uco 
d. .nana «ra ntada_ pek.

—' ¦
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Preto comum, saco •
Branco, Rraudo, «aco
Branco miúdo, saco •
Enxofre, aaco . . . •
Cavalo claro, saco . •
Soja, saco .... a

Produtos divereoa

Flôr de piretro, quilo

Grios lonpros ext., cs. Nominal Fubá dp mandioca, sc.

Grãoa m^dloa extr., ac. Nominal Glrasenl semente, kK-

Gr&os curtos extr., sc. Nominal Gordura» bovinas, kg.
Lentilhas, saco. . . .

Arro* quebrado Llnhaça, 
semente, k*.

Mamona. aemente. kg

Canjlcâo extra, saco . Nominal Mel, quilo ...»

Canjica, aaco .... Nominal Milho Amarelo, saco .

Qulrera, aaco . . Nominal Milho branco, aaco .

Canlielio especial, saco Nominal Nozes, quilo
Palnço. quilo . . . .

540,00
600.00
400 00
500,00
9001*1
400.00

Produto' dlveraoa

\<rela preta, saco . .

I Aveia branca, saco .
' Banhs refinada, quilo
i Banha brota, quilo
(Batata branca saco*

í Batata roaa, saco .
¦Cébole nreat, quilo

880.00
270 00

4«.00
44 00

ÍS0-320.n0
400-4.^)00

40,00
270.00

700
26 00

Nominal
11 00
«,00

20.00
490,00
450 00
90,00
12.00
20 00

400 00
24 00

íio.oo

Ovos dúzia
Polvilho. saco ....
Sebo induatrial, quilo
Tremoço, saco . • .

Trigo em çr&oM — tabelado

So Interior
£-10,00 No pôrto de embarque

—xXx—

480.00
500 00

) CAMBIO DO DIA VAI PUBLICADO NA

PRIMEIRA PAGINA

Srtas. Gessy Sander e Laey
Wilbert. que acabam de in- j
grettar no elenco artística

> da ARAVArC, de E.telo

26 do corrente, a inauguração sejamos para São Francisco dr iruna ^ * 
qu* sâo tanta» as exijfencias

do l) pò»ito e EKrilério d» 8o- Paula, guando pote conur fc.poda »«». ^ 
Campanha Na,„m.l de K-

...I r..wtrtu/inrn « ImiKirta- rom teu apA»o, para a mrlhor ror.t ira 
A a.i. ^n.Win® nfir» <i« tal ordem

trus n^sr/t lot

I l< > ll<
, K-dade Exportadora « Imporu- com wu aprtio

dt>ra de Fruta, l.tda. udiada em realixaçio de tr

Pôrto Alegre, à Rua Uru#yai

Eapecialmente convidado* com-

pareceram it cerimftnia» de mau-

«uração. alto. fum imiário. do

Butico da Lavoura de Mina* Gr-

,.ii«: Srt. Dr. Joti- Junqueira
Monteiro de B «tiros, Itupt' tt>r

Chefe da lnt|> turis do Rio dr

Janeiro. l^r. f.tlio ds Silva Vei

bebi-

Usto

< «pt*
Ribeiro
D*

i (wodji^so <ic iM' • stiu cm
d* aarvO, |s<t Atui Pt»

ventis íütisuiuu é« A4r»l»w
prlmciu c<ili>iiis dc tcrtiss

mai- tsrtte Crittímc Fctt sd
antrm mcl« cotósi» Anlâtw ls*«*l R1
beiro. Il«n ri.jac Atnt |**A Arni • |or^»
Kttt. p*-ie*iormeiM«% »d4iilri»sm
daas colAala* d*» ter*»» ite i«d««c
eit A loUo Ribeiro «stas dividida»
rm terreno» e vhAca***. m*t «od«-s*
«kiM • fundai i*» 4® |»wrcmdo

Cuastitutodo o 2.» Distrito de
S m Retiro M criado t*>f »M» •• !'•
ae 5 de de*embM> »te l*t>'

Situada em frlUns » i«ttfri*aie . te
alçâo. Bom Retiro do &wi. lt*aMi o cru
tf geográfico do rkro Vale d« Ria ^T*

dade talinMa qwis fadar o sem fttMM
P«r« os larux de fl*eia e d* ptogtesao

Solo •bermM clima delktoec amear
a aaadèeel. Soa maio* eleva^ko # o M' i-
re Matatft jftmé» Wm ao ceateo do
Pmifil» e. a mie «H* saerem em »er
•entes bocbwlhaaies f*#af*w *«e •*» dtrl-
jem rara <|«âtio dilll»»*W direçêes e
l^mÉMasa. se sio a paraíso ama terra
de |**wmi*s*o" ncati ii> qoe realmeate
brilho* com muito Km»ro e eepteadn»
aas p*«taaa fk>»loaaa da aoaea hést*»ta

fja ama* Idtltt gaolagice*- ° tctteaa
de B«a Retiro do Sal * dr>» mar» cwio
ame. Sob ama base da graaito e teodr se
uma camada de afaotto do pertade trt*a>
•«co. Em ?**«» oostertec, taK*í em pe
, todo jaràssi o derramoa>se nma umm-
da de melaftro pot «ébre a areaito. Ae
fraca* caasadas da melâfiro desnooteram
q«« oe derrames lfne«s lotem de P*wa
•nata. akaavaado Nfc os mortos da *(la
e da Pedreira

Bom Retiro mar a a '«>»» de traaal-

^|a dos tampas IXespiarl) pata M aaes
*• !•••• W'" •• 

,
rartiaram peVs p4abats e ervate atí
• alma •• ~ 1"-
«boi e de Arrftte da Erra oa Herwl. a
.losmrirareai em» assertiva

Soae **ra<tet t »t»< <

m ia«mfaadlrel frm OalfW keahdwies
B • l«k* dia r»o-ptaade«se e«*#ide a

p» e ao tdp« dam taboWlie taf*oda d

M^fira. Na» mesas»s dessa »<l# oe te

teietm* trwam ao R»o Tss***!
4e> a sen cnmn com a fiapo f' '* *1

pftaeio Aires c &MM Cret do • Dt

In» t V.l. * S.— Se»" • I '*'* '

I geaade pUoicie d» Vmtef» Ai**
mm» gfcnafs ilaái prandr passe *

| atamdo oae # idwa de e«%»*a rooiaw
dsw tias T «m**i • Tmpsael-Mlim a*1

FAZENDA DOS BARROS landada

por Aatdato Urael Ribem> Poste»**
meate. (oram laadadas aatra* Fsiesds»
vttem Mt;

FAZENDA COMES «. M,.rro a.
(..mei ca|a casa, bo»e. asada, est»
«oito bem .«nser*ad» leado mdc «as-
traída por Meaoel BilleaiHirl oae rtr

p..is de termina* e»ta obra parttu pata
e Ciutrra do Paratftiai B bole .de p*o-
pnedade do S* |aa«a Gomes

FAZENDA AURORA sita * ssmprm
direita do Arrtw Capi* a

PAZENDA CHICO MATHlAs Ik»
dada pelo Teaente Ot<mei Freetiee»
M»tbiaa de Souia e Ávila, situada tem
b*m. * margr o direita do Capieata. ea
tre as psstndas Aurora, luliaas * d»
Piabal Cbico Matbias era bt»mem lias
«rada e po—ls aaia »¦< ciente tel
teca. e«se se (oaMltvia em sea main^
ea<aMo F-r» matlo peocarado p" te»
«ai da red>"<adeta com» .. mselbetea pa
t» oa mais variado» pn-bieasa». A»a e
traeoe. di»paa»a»a maíto b»na wsi® •"
mata protetor do *oe s»»be, Era a»r
i «teran do beioeo Marvcbal do ao»»'
f* serv ito Marciaao de Otí»»'ra Aeila

FAZENDA | lli. I AN A Coama .
rsta Fazenda toi fuadatia pt Aaioaio
Proba. • A«n«sto Rev Sabe * ao cet'
porta baeer ps rteacide a» St. Vale*iaao
riastisu> ae ^«^aa. **«»¦'" - •
fooaa aeaboea Dcma Isl^asa Mana «te
Meneses E«t» apO» » morte da marido
assumia a ditoçâa da Faxeada. ftcaado
<« mesota taabecida por «ea aomf

FA/rNt>A S*'"> I* 1SR
mada F»reada das Roaa». fn< fmidad»
por Trtstbo Gmet da Roa» O sota'
dasta F»tenda. ediftea*4o em WD- ? d*-
mui típico» e de arHwe tm«fa<l»
teado sido ef»ijido tom pedra» da arsr.o
aaU. k>a i.. •..!.• O S«. Ufcrk, Dv
drub estA ataalmcnie de po«»e da mr
, airrtsda «erraria aaasa. Fie» • me»
ma prós loa * Capela de Nossa Sembo
ra da Conreítla e perto da Itfteia da
liak. Cl.ru. A Uailla B ...
atada peta boadade de rar»\ ba tom 4a**
tratava os seas escravo» ao» aaa»s te
Qr<« i «Mtterfermente a Morro Matut" '
a a" ada foabacida aae Ooro Fseti-

Ao meio-dia foi tt*r\ido

lento churra»<o regado *

das.

COOPF-Rvriv A

\(iRO PF.Cl ÁRI \

Acha* etu (rança ati\ idade

iiirim »« v-v w » txwperativa w-irana no

^'"ianH t.íi «- ^'ón J.r.V.ado 'in da produ<> do leite ertamU

(Curitiba Gil do. Sank» Silv., ji íornecendo o prmiuto a„ 1 ..

Gerente da Aeín. ia B.njami., trepo*» do Leite, em Tsquwa

(Ite. dl. I a pilai do Para- d.. Dl.AU e que ... , dn

ná foio Macedo Dinit. (*a.nu- .olrtado enlre <« pr^lutor.. .

d«r da CaiI'ira de Clmbio; Mi- sswriadm da 
Çssprssnva, 

t..-

«uel Siha. Sub-Chefe da Csitei- radore. na K.trada do M.ui e da

r» de Câmbio; e Murilo de S.- Corta, pel... vencetore. 

queira. Contador da Aféncis de corrfnua pública, recentetnentr

Pfeto AHrr* realizada ne.u CWade pela r.

ferida entidade.
O vaálhame adquirido hà pow-

ro« diat. predtiwdo 
na Fibn« <

Ijirah.tr; de Minai Gerai"

sr. tmbwv » —- de atArdo t..m »• e*i*én, ,a. .1.

Diretor Geral do Departamento F.»tadual de San
" " *' * " de.

K toluçã" do problema
transporte do Intr e a WJtti»i^<

dot tarrot e venda* do pvodut*
• stá traaendo benffifo# r^nilt *

dot no wtur da produção iíi

leite que *rá naturalmente cad

tri niro. da Secretari» da Am

cultura r entidade, de claue. do

Município, rumo trjara a Atto-

liaçti Rural e a Cooperativa

Agro-Pecuária S Fra»cÍKo Ltda.

A data m»rá provàv rlinente em

meado* dc inarço do proximo
ano, deorndendo i»*i apena» da

.iprtiva^.io do Ministério da Agri-

 cultura. Oportunamente terão

te-tor publicado! o prtHtrama e at m-

pectiva* cotnittew*. Para a real»-

/.icào dA^vt rom lave o Mmutf-

rio* da Agricultura auxiliará cwn

uma v rrl». etjietial.

Sà*> dirwntf* da lefenda ÍU"

ma I» Sn. Laia Napolitano mi

dt* »«iu. lundadoii-t. sssidenti
rm Caxia*, o Sr. V alnmr C#ai

que Xivit.,
I.itado e o Sr íredi No\ak. O-

rente Oral oe*te E»tado.

APOSESTADCR1A
Por ato recente do (kn rmo do

E»tado, foram ..pcwentada», j>or
1.1.111 completado tempo de »er-

viCo as Proí' «*Ar .»* I^lia (<o*u

t rome*. Dlfetora da F.noia Nor-

iíional «Jo«- dt Alen. ar-

ia Bortfe* Lucena,
la meama e Celina 1a»p***

kdi que dr vmprnhar am

eÃcafto hà muito» an<»

netta Cidade •• fun<'V»

ao maauténo. At

mal R
líorBci
fonte
Raima
rom t
vnipr.
nherent

Dando ítiii io a «olruidad. »•

uiauKura^ào. o M l'rrí. iu» Mu-

tucipal desatou a fita *inib6li*

ra. na entrada do depr.*ito, trn-

do . • luír O Revdo. Viiririo Pe.

Hilirio Joel Piam procedido à

l>ên<;ão da* vária* dependência»

da Filial que «em capa. idade |>a-
ra estocai 1.500 metro* c6bieo*

de erva mate e po\»ue peneir. ¦*

máquina* apropriada* para pr»
neirar e «epaiar a madeira, dri»

sando a erva mate que é adqui-

rida raacbeada. «n roodicAe. dr

exportõÇ&o para outm* Kstatitm

r Kxtciltil

.lendo pedido do. colefa. e d,

Hupertntendfnt ta do F.ntino Nor-

mal irio ... dua. primeira» con-

tintiar etn exercício até o lina do

afM>.

Método psico-profilAtlco 
do

PARTO SEM DOR

|>R BRIO BRAZI1 PEIJLANDA

atNECOUOCIA - OBSTETRÍCIA CIBU*C.IA

CoskHcf ra-as am ia a FA7RN D »i

CARDOSO, fandada pelo Sr Cbadido
. .ti,*». PAZFNf A &AWTAW» mm-
ur eate * família Ataabsii FAZENUA
( AVTACAIO — VII ANOVA
tente * família Vllaa«»»a. FA2FNDA
llOS MARIAS xmM asara Le«mel R»
.Ha limítrofe e*- aa Serra» da M*S
l-.j. • 1 PA.' SOA r.ABIIA Cl.
•ede fif»v» aNo a ArrOte Fte^al e •
M *lL I .'KNDA [VI PINHA!
f ae ' •a alta :M eoftaa * marpem

Baeta MirlM Se « aravacri»

|y|' 5| — Feasqn^fitia IIW

p.e - Maalr FarreepUO. —

-aatiwrto N Srm. te Cara* as

(te Horarte: ToSo» e« dl»,

éu II a« 18 M o So. 1» So

ai a.

Fatta é a quarta liliai da ltr-

ma que po»ue ion*énerr« em

V rranòpolis. Nova Prata e Ca-

via* do *sul e s» dedica a im- K>

portarão >le (rutai p-'<;a. de au- f
• •>iA* *>• s o »-vrv>rt»ris> da» erva

e madrira

' 
Significativo ai >>nte. imeiilo pa-

ra Sio Fmncbco dr Paula, o da

inaugurarão rfrtuada. jm»ís cotu

Ha *f ri-inieia um* atividade, no

t .imfKi tia produção que tendo

lontiituido. n.. paMado, Mima

fonte de rrnda para a rorouna.

uri por certo t unliém atora

que nos as puMÍbild*dei sr ofr-

ihrm. na indústria rrvatnra do

Rio fèrandr do Sul *• d«» Brasil.

Meimilut rxtrlt ittc» «oino a

Holanda a Ai*ent.n« a 1'rail-

^a a lnelaterr. l ru*uai. Ktta

d.* 1'nidM e outro. iio. po> >i

«6. uma garantia de bons pret^m

para o produto que ar nao dri-

xar muita mara^ni de lucro para
o produtor, há de Krvif para

dar ocuparão a tanto, jornaki-
ro. e tiahalhadore. a e«|iera de

*rr\i^o mats ccwnprmador para
()iie [losum ter n>elbor padrão
de vida para suas família*.

Falando em noine do. pn.pti'
tino». II»¦" da palavra o Ceren-

t, lé»te )<Tnal para íaaer o aera-

«irciroento prla honrosa prepen
de tantoa convidado.

Consultório Aadtaat

Nevea 1SS (Ea ttopiiu)

G . K» IS horas

Re.tdCncia i Huo Gul

lhonne Alvo* IMJ Fo

oe ^-S3 íl • VIS-m

e» ac- ac -*c- «C- » «6 •* « » «

ducundariiM. sfto de tfl ordem

M d«spe»aM, qtie e»ma históru»

do <Kratuitid^d*> tem multo

de sonoridade para inglêH ver.

anlvo. naturalnienta, melhor

Juiíti ..

Diante diaao. oas intereaaa.

doa na Campanha do GinAaio

pro Eatelo, acharam de me-

lhor avtao deixar de lado u.

ma couen gratuita que h»i tâo

caro, e tratar da fundação de

uma aociednde educacional

destinada a conaeguir um co.

l^gto nos molde, oficiai*.

Aa demarche* vào indo com

multa animação, e tudo fax

crer que «aa* movimento, alm,

*er4 plenamente vllorioao. Re

a*alm for. em 1959 Eateio te.®

nt o wu colégio, pirn gáudio
de numaroMoa paia do família*

e numero bem elevado de alu-

noa de amboa oa aexoa.

Nt»\IW Ml Ml MO- SR.

TMTIIUS III AaAKAVí

ingreaaaram no alenco ar.

ttático do tíienuo Teatral da

AMHx'ia<;fto Recreativa Assis-

tcncial Vasco Keijó, d«sU Ci-

dada. a* nrtHH. Omsv 8«nd»r

. iMy Wilbert que farto nua

eat rea na comadla O HOMKM

IM)S VASOS DE MAN<5IRI.

CAO. a aer encenada breve,

mente.

I F.STIVAI. IM BI.XKFIOO

SSbado • Domingo, por mi-

Claliva do ar Osmar Fonaeia

do Jorn.i Iiata Joio Cralrer

aerS levado a efeito um feati-

vai artístico beneficio da

Capela SAo SebaatiAo, no baír.

ro do meamo nome

Secretaria da Agricultu-

ra Indústria e Comércio

DIRETORIA DA PRODUÇÃO ANIMAL

EDITAL

CLRSO PRÁTICO DE OVINOCULTl R A

Acha-se aberta até o dia 21 do corrente a Inscrição

t matricula no CURSO PRATICO DE OVINOCULJURA.

qu. funciona no PBsto Zootecnlco da Fronteira, em

Uruauaèana.
O* candidato* devario dirigir os teu* pedido* im

requerimento endereçado, ao Diretor da Diretoria da

ProduçSo Animal. Secretaria da Aflrlcultura. acompa-

nhado do* seguinte* documento*:

Cartidio de na*cimento que prove nâo ter me-

nos de II anos e nem mais de 31;

Atestado de saúde, fornecido pelo D E S

Atestado de vaeinaçio. fornecido pelo D E S

Atestado de boa conduta, firmado por duas tes-

temunhas IdSnea.. residentes na localidade de

residência do candidato

Independente do aviso todo. os candidato» que hou-

verem requerido »n*eriçio no Cur*o, deverão se apre-

.entar no PBsto Zootecnlco da Fronteira no dia 11 da

laneiro de HJÍ a fim de se submeterem à prova de ha-

bilitaçSo

parto Alegre. 1.* d. Oeiembro de 1ISI

DR. ERZELINO ARTECHC

Diretor da Diretoria da Produçio Animal

1»

»>
1)
«>

¦ 
Coiares (ia

Moda S aco

In ¦pretando a
rrrano, pa*l<

$

|

|

I

I

t

$

|

I

I

I

i

*

t

I

DE CRISTAl

de contas im ERSAS

DE PÉROLAS

CASA GASSEH

sempre a par da moda no qur se rrler»

a bijuleria»

C.randr r cariado sortinicnto

RI A SENHOB DOS PASSOS. 79

 VENDAS POR ATACADO 

*

I

*

*

%

%

«

*

$

t

*

$

«

I

t

*

O programa cmurtarA da re.

pi »'went.Hç&ü da comédia UM
e.e. n « n t TTtV>. ' ai

CiUurwU a •""*

cargo dt»a artlata# da Arafa.

ve. dirigida polo jatll.im.
JoAo I^rainer, o de uni ato de

variedade, com a participação
do valoroao. elementos do ra.

ilto da Capital

Reina grande intere

eaaa featival.

¦ para

\\1VCKHARA«>S

. Ma»

lha 12 do ni^a em curau. co.

memorou 76 «no* de vula. o

ar. Anaelmo Krarier, pai do
ar. Luís Àlt*cio Krainer, Pre-

feito Municipal de Bateio. O

anlver-*rlanie festejou eeu

na t aliei o na reaulencia do aeu

IrmAo. o Joroollata JoAo Frai-

r»r.n.rro Lt rz ai.k io

PftAlNr.R

Traaacorreu. a 21 do eor-

ente, o aniversário natallcio

10 ar. Luís Àlecio Frainer,

írefelto municipal, que, na o-

10rt unidade• recebeu o§ cum.

ientoa do fiinrlonallamo
._ ^roteawrado e doa pe*~>a.-
te maior d «ataque da todoa oa

i ircutoa jMicwne.

TRIBl NAI. DE JUSTIÇA IM) ESTADO

DO RIO GRANDE DO SUL

Edital N.ü 508-58

CONCURSO PARA O TROVIMEMO DE

CARGOS DE JUI/ DE DIRl ITO

FAÇO PÚBLICO, d. ordem superior e para conhe-

Cimento do» interessados, que se acha aberta, nesta

Secretaria, pelo praio de 3i (trinta) dia*, a partir do

dia 1 (cinco) do corrente mf*. a in*criçio na concurso

para o provimento de carqos de 11IIZ 0E DIREITO em

comarca. «a|as de primeira entrincla Tftda. a. espe-

cifícaçòes referentes ao concur.o evtio publicada, no

•ditai n. 3B7 St no Diário da lustiça (Diário Oficial)

ediçáo do dia 4 do mts fluente

Constam ainda, na referido edital o programa do

qual serio eitraída* at teae* dc DIREITO CIVIL. 01-

REITO PENAL. DIREITO COMERCIAL. DIREITO CONS-

TITUCIONAL, DIREITO ADMIMISTRATIVO^^DIREITO DO

TRABALHO. PHüttSMJ ci»ic ã êãOCLSSO TCNAL -Ü

br. que versarão as provas ascrita e oral

Quaisquer outro, esclarecimento» poderio «r ob-

tido* na Secretaria do Tribunal de lu*tiça. das 12.JÍ

á» ll.ia horas, de sequnda a «c.ta-felra e da. I á. 11.ia

horas ao. sábados, no t.* andar do Edifício Comenda-

dor Aievedo. á rua Uru«uai n.° 111

SECRETARIA 00 TRIBUNAL DE 1USTIÇA 00 ES-

TADO. e«n POrto Alefre. em I de deiembro de 1ISI

SYLVIO PALOMBINI

Secretário da Comissão E.aminadora

iTTT

pt

... O PARA LAM V A R IN A S

Em caixas com 2 latas a 18 kilos

HUGO PICORAL

 óleos VoRCtais 

Rua Laurtndo R.» I» -

Caixa Poetai R.« 1686 - Tolefooo 2_1S43

Enderèço Ttle^rtfice i LABOCl^

NB  Em saa eacomoado inlorme darameato i

município, aodo de embarque o banco de eua

localidade.

EH

N

i

Secretaria da A^ricultu-

ra I ml list ria e Comercio

D1RETORIA DA PRODUCAO ANIMAL

E D 1 T A L

CURSO PRATICO DE OVINOCULTl RA

Acha-se aberta att o dla 21 do correnle a Inscrlplo

a matricula no CURSO PRATICO DE OVINOCULJURA.

que funclona no PBsto Zootecnlco da Frontelra. em

Urugualana.
Os candidato* deverio diriqlr os *eu* pedido* ern

requerimento enderecado. ao Diretor da Diretoria da

ProducSo Animal. Secretaria da Ajrlcultura. acempa-

nhado dos sefluintes documentos:

1) Certldio de nascimento que prove nio ter mo-

nos de 11 anos e nem mais de 30;

I) Atestado de sailde. fornecido pelo D E *

1) Atestado de vacinapto. fornecido pelo D E 5

4) Atestado de boa conduta. firmado por duas tes-

temunhas IdSneas. residentes na localidade de

retidSncia do candidato.

Independente do aviso todo» os candidato. que hou-

verem requerido ln»crl^io no Curso, deverSo »e apre-

.entar no PS.to Zootecnlco da Fronteira no dia It de

laneiro de 11JI a fim de so submeterem t prova de ha-

tWISlll

Pflrto Alegre. 1.* d. Deiembro de llil

DR. ERZELINO ARTECHE

Oiretor da Diretoria da Produfto Animal



HOJE NO WATERLOO: RENNER X CRUZE"',O

COMO COMPLEMENTO DA DÉCIMA-TERCEIRA RODADA DO RETORNO, DEFRONTAR-SE-AO

ESTA NOITE, SOB A LUZ DOS REFLETORES DO ESTÁDIO TIRADENTES, AS REPRESENTA-

 ÇOES DE PROFISSIONAIS DO RENNER E DO CRUZEIRO. ESTE PRÊLIO PROMETE SE

'TRANSFORMAR 
NUM EXCELENTE ESPETÁCULO FUTEBOLÍSTICO, VISTO QUE AMBAS AS 
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PORFIA. fSTE JôtiO É, PRATICAMENTE DECISIVO PARA OS ESTRELADOS QUE AGORA ESTÃO NA QUINTA CLASSIFICAÇ-*0 E TUtHJFARA'O PARA !MA

TER ESSA COLOCAÇÃO QUE, CONSEQUENTEMENTE, LHES GARANTIRA O INGRESSO 
^ 

™RCE^ TURNO.

ATUARÃO ASSIM ORGANIZADAS: RENNER RAUL II; EDGAR E DILSON; ALDUINO, GAGO J 
S

ZEIRO — IRNO; NENO E NONÔ; CACIQUE, SALVADOR E GETtLIO; TESOURINHA II, MAURO, LUIZ ROBERTO, CHAGAS E TONIcO.
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PELOTAS: TRICAMPEAO 
-

Em jôgo realizado domin-

go último, na «Princesa do

Sul», o E. C. Pelotas, ao

empatar com o G. E. Brasil, em um tento, sagrou-se tricampeão da

cidade. O feito dos aureo-ceruleos pelotenses foi condignamente

comemorado pela sua imensa «torcida» pois o honroso título foi con-

quistado no ano em que comemora o cinqüentenário de fundação do

E. C. Pelotas.

i _
Oi slsncos do GrCmio agonistas da prlncipa' pele|a dt taide de domingo último • quo finalizou com a vitória do lldor, por cinco

- —— tento» contra dois.  —— _ — — — — — — ——

0 Grêmio

e acabou

vencia fácil, levou um

goleando 
o São José:

susto

5x2

Tricolores « zéquinlus, domin'

go último, no cttádio do Pa»&o

da Areia, protayonisaram uma

b*m movimentada tarde futebo-

listica que foi 
~as*i»tida 

por um

público do* mais numerem»». A

vitória tricolor, embora volta*-

sem a falhar alqum.is peças essen

ciais da máquina do Bstádio
Olímpico, foi cômoda e merecida,

bem ac refletindo isso através do

folgado piai arde de 5 x 2.

A ACADF.M1A DO PASSO

DA ARF.IA

OtAcilio do» Santos, o treina*

doe zéquinha, cm temporadas

passadas transiormou o S. José

numa autêntica academia de bom

futebol, que deitou cátedra, re»

velou valores e fez escola no fu-

tchol porto-alegrcnse. Aflora. no-

vãmente com o mesmo técnico

do passado, não estamos longe de

ver o 8. !<>W retomar o ~n lu

gar, isso porque o trabalho do

preparador técnico vai Mirtindo

teus eleito», lenta mas ««ura

mente. E' bem verdade que oa

tricolores venceram por 5 i 2,

mu tamhím e verdade que o»

téquinha» evidenciaram «rendas

progressos. Náo í uma equipe

que foqa com os líirandei» ape-

nas proturando fugir da goleada,
defendendo-se com unhas e den

io*. Pelo contrário — o S. Joaé

do último dominqo foi combati

vo, iamai. sr entreqou e o lute

boi que praticou em campo foi

até mesmo mais coordenado que

o do Grêmio. Perdeu, mas per-

deu lutando e praticando um fu-

tebol aceitável. Apenas náo teve

uaharito para deter a maior cia,

se individual tios craques tricolo-

re», que aliam ao valor técnico

uma fibra e unui r»\a que vem

«e tornando in.uperavel a» lotw

de três campeonatos.

Para os tricolores marcaram Vi, Klton, (íessi, Elton e Milton — Os

tentos zéquinhas foram conquistados por Pinto e I uta — Mário \ ec-

chio funcionou na arbitragem — Renda boa no Passo da Areia: ( r$

206.500,00 — Preliminar entre veteranos — Goleada dos juvenis

gremistas, no Olímpico: 6 x 0. (Texto: ÀDÂO CARRAZZONI

Fotos: MARIO DAL BOSCO 

DEFEITOS F VIRTUDES
1X1 (,Hl MIO

EQUIPES EM CAMPO

Ao S. José pertenceu o futebol

mais vistoso, mas. também, o

mais inoperante. Para o Grêmio,

portanto sobrou aquela fibra e

aquela garra tradicional que, alia

da ao jogo desconcertantemente

prático, simples e racional, vai

levando os tricolores no topo do

certame. Tudo, no Grêmio, está

e^quematizado para a vitória e

os deslocamento» (na segunda

fase) de Kudinur, Vi e luarei

ia vão »e tornando tradicionais,

como tradicional» »e váo tornan

do os resultado» positivos dessas

troca» de posições que dáo um

ritmo mais acejerado ao quinteto
avançado tricolor. O Grêmio

atuou, portanto, dentro de *ua*.

habituais carac teristicas, embora

muitas peças preciosas de seu

plantei nço rendessem todo o que

podem e sabem. As falhas de

Klton e Enio Rodrigues. bem co-

no a lata de entendimento en

ire Orlando e Aírton possibilita-
ram o mai«»r crescimento em cam-

po dos avantes zéquinhas. Bas

tou, entretanto que o S. José se

«proiimasse perigosamente r. •

inarrador, (TiI), para que Elton

fosse á frente e marcasse um

«goal» de raça e os demai» ele-

meatoa da defensiva w entrosas

sem perfeitamente, findando por
vencer de tjoleada: 5*2.

GRÊMIO — Germinaro: Orlan-

do, Airton e Mouráo: Elton e

F.nio Rodrigues; Vi (Rudimar),
Ge««i, Rudimar (fuarez). Mil

ton e luarez (VI).

S. jOhE' — Silveira; Maiu-ca.
Osmar e Antonio: I ouro e Ita

mar; Perereca, Tuta, Pinto,

|orge Faria e liooialei.

preparava para concluir, recebeu

autêntico «sandwich* de Maneca

e Osmar que vinham em seu en-

.alçoi pênalti. Klton i obrou o

tiro fatal com um chute forte e

rasteirai 2 1 0 para o t.réoMo.

IINAL. C.RFMK). * X SAO

lOSE", 2

TEMPO - GRÊMIO, 2 X
S. K>6E\ o

O escore foi aberto aos h nu

nutos, de maneira ate certo pon
to inesperada: VI .obrou um e»-

canteio com a habitual pericia e

«i bola viaiando a meia altura foi

ler àa mios de Silveira que. atra-

palhando-se com o couro, deixou

que éste fosse beijar o barbante

guando Geui ja ae preparava pa
ra intervir no lance.

Dai por diante oa zéquinhas

procuraram afanosamente o em-

pate. mas suas tramas, filigranas

e costuras perdiam'te pela falta

de periculosidade do» seus avan

tes. enquanto o Grêmio surgia Ir-

\ando o pânico ao reduto de Sil-

veira. tendo comei base o lança-

mento de bolas longas e o deslo-

camento 
'de 

seus avante* <«>'

reqava o 8. lovf, ao» 41.1 mi

nuto», quando Rudimar estendeu

a bola para o campo do S. José
— fuarez escapou e, quando se

ifitória insofismável 
do

Floriano sobre o Flamengo

CAXIAS DO SUL, 7 — Foi

daí mais e*^»eí»i: «j e ini-onf# -

fitei#, a litóna do hlonnno de

Soco Hamburgo sàbre o Hamtn-

go, d**ta Cidadã, no Estádio da

Haixada Rubra na tarde de ho-

ja, em jógo tãltdo pelo Campeo-

nato Metropolitano de Futebol,

Dirisâo de Honra.

O eitore (4*2 è um espelho

fiel do panorama da fàgo, pon
o Floriano merei ia t encer. 1*

que aprerentou um futebol matf

objetivo do que seu amtagonuta,

que, diga-se de pastagam, nunta

jogou tio mal como ne»ta tarde

Quando do término do ambate,

tuaci*doi « umpaliimniti do FU-

mengo comentavam pelas r*»í da

«Pérola dai CoMftia*» o remita-

do do têgo. # arreseentafam mau

que equalqutr equipe, por mmis

mediocre que fòite venceria o

Flamengo tarde hoje Ptt§

,omentàii>< se iuttifuam plena
mente, poii, •« »e»rf«W». •

tor caxitn-se. em momento alg

fm ad; enário para o €on&e*
»Cidade industrial*

Quatro a dois o justo marcador na 
"Baixada Rubra

— Cláudio. Joaozinho, Sapiruiiua e Jair marcaram

os tentos vitoriosos — Gilberto e Cangerè assinala-

 ram para o f lamengo —————

Na fase derradeira o Grêmio

ampliou sua vantagem ao» 4 mi-

autos, quando Geul concluiu ina-

pe lavei mente no fundo das redes,

d.-pois dr uma defesa parcial de

Silveirai Grêmio, I X S. José, 0.

O tempo foi se escoando e o» tri

colore» pareciam satisfeito» com

o escore construído, mas ao» 12

minuto» o S. Jo»é dava sinal de

vida, marcando seu primeiro ten

to, por intermédio de Pinto, após

a i obranya de um tiro llvre por
Itamar O Grímio mal teve t. m-

po de se recuperar cia surprésa

da conquista xéquinha e já o S.

|ose assinalava mais um «goal»

(aos *6 minutos), quando Tuta

venceu Airton e do centro da pe-

que na area fulminou Germinaro.

Os 1 x 0 da vitória parcial tricô-

loe transformavam »e, assim, de

uma hora para outra, em 1 i 2.

E qualquer descuido bem pode-
ria redundar em empate.

Foi ai que o Grêmio despertou

para tornar a lutar e se avantaiar

ainda mai* no marcador: ao» )7

minutos. Elton recebeu de Mou-

rio e Invadiu o campo lequinha

pelo centro, levando tría adver-

vários de roldão c fulminando

Silveira com um arrrtnet*o forte

e bem colocadcK Grénio, 4 * S.

|osé. 2. Náo mais facilitim o

(tremio. passando a peessionar
com insistência, enquanto o» lo-

cal, tudo faliam para bus. ar um

resultado mais condizente com

sua atuaçáo. Ao» 41 minuto» o

motnriinbo Milion. rntrando p.-
Ia ala esquerda, desferiu potente

petardo que Sflvelra. em vio, ten

tou interceptar; Grêmio, % % S.

loaf, 2. Estava urnsotídada.

assim, a merecida vitAeia do líder

do campeonato.

GOLEADA DO* fiJTW
1 RICOLORIS

Pelo certame da catcyo»». *

íuvenis, que é liderada pel«» Gr»

mio, triiulores e aki azui» prelia
ram pela manhá de domingo, ao

Fstádio Olímpico. A vitftria

sorriu para os qarotos treinado»

por Viana e Silva, pelo alio e»

core de * » 0. Na arbitraMem

funcionou o juiz Djalma Moura,

com um bom desempenho. O»

tentos do onze tricolor foram con

signado». três em cada tempo, na

sequinte ordem: Adroaldo, Piá-

vio, Sariba, Adroaldo, Sarib.» e

novamente Adroaldo. Assim

atuaram as duas equipes:

GRÊMIO — Antonio: loaozinho
e Evaldot Torres, Sérqio e Bi

ra{ l'oguinho Adroaldo, Sari-

ha. Gaique e Havio.
S. JOSÉ' — Manganelli; Joáo-
zinho e Evaldot I>ejalmo, lie-

lio e Pinheiro: l.uix Carlos, Re-
nato, Nilson, (laudiu e lort)*.
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I res tentos trict)It)res 
—

A obietíva de Mártn dal Bosco »panli.«

este, flagrantes de trís dos cinco tentos

ronquèstadoi pelo Grêmio, tôbrc o Sáo !'>*

aa tarde de domingo último.

NACIONAL FOI DERROTADO EM SAO LEOPOLDO: 4 x 1

muita perfeito, indo a pelota ga-
»kmr «j tidti i* "tela ma/iada

a Rubens; isto, depois de tòda

a defesa do tricolor caxiense ter

falhado no iame. rtumengo > .*

I Floriano.

Seta minutos mais tarde, ou

UÍ», aul tt dt tltpn '"tal, <

po comete falta em SlacaU, na

altura da grande érea do hlona

no e no setor direito do Flame*i

CO. Cobrou Gilbrrto. mnito btm.

liando oportunidad* a "•» com

nheiro Cangeri, de, num fmpe
dt rabna, mmrfm <¦ iíi um Irnl

para tuas cètes. Flamengo. 2

I Flcmano

-ia/ai Rubtms lort dt ligo
Floriano 3x2 Flamtngo.

.4o apagar dai luzes

t MKWtJ

em

ri i

A MARCHA DA (OSTAGFM

Ertm decorrido, 31 m mutoi

da primeira fase, quando invei

tiu o ataque do Flamengo n®

ultima reduto anilado, ftíis^o
na finai, a pelota com Ciibarto

que si livrou de éms adeatiàno*

e da pequena érea atirou forte,
batendo a cidadela gumrnecida
par Vaca Flamengo I m ô FIa

nana.
Ao* í? miiaíoí da fasa co***

ujemawtar, Cláudio, atoeante éo

Floru*». iH/indo i *rmrt*(io dl
... td r> *no ». «m r,mí'o

Quando fé decomam '

n*foi de afôet. # tenria o ^ío

meafo por dois tentos contra i"

o árbitro Miguel Cometada, are»

tadamente, atnnalou penalidade
máxima de Áureo tòbrt Cláudio

Joãotinho cobrou, indo a palota
bater em Rubens. Esta. no rebo•

f«, oferectw-se novamente para
foâorinho, que mandou-a em de
fmitiva át malhas flammgunta*
Flamengo 2 m 2 Fleriano.

No 29* mtnuto de luta, o Fio-
riana conquistou o seu 3 * lento.
Jetigualando, desta formo, o pia-
tarde Casquinha, de posse da
,n * 5» serviu seu compeuheir >

Sapèntnga ftste, num forte o*re
místo en der ef ou-o é meta d"
Flamengo, eneontrando o g*orda

de»to Cidade e Floriano de Sot a

Hamburgo, treinada pe
Io ex-etaque Zulfe marcou teu
lí/fíraio tentot Por intermédio de

lair, que abandonou suo érea e

tateilfu pelo setor direito até che

gar frente è frente com o guar
diio Rubem, fair, com «m po
tente petardo, obrigou o arqu*ir
a praticar uma intervenção par
cia!, mas fita foi infeliz, deixau-
do a *redondo» anínhar-ie *

fundo de tua* rides. Floriono 4

« 2 Flamengo

K.JI ires Dll .l ADI i V7 ts

FLORIANO V.
Nelson e Joio Cario
Crespo; Joãoztnho, ( lái
Rui e Casquinha.

i co; \u
r; Ica
idio, En

FI-CMENGO - R»b,*i A

zani. Américo § M"Uton; Sadi»

e Áurea; Didti. Gilberto, Moca

lè, Cangeré e Smnei.

ARUTRAC.PM E RENDA

Dirigi* o encontro o éhrbitra

Uiguel Cometaüa, com boa atuo

ção. iendo folies de hnha We«

quito e timo A rendo do rot*

te>, aproximo*-dos li mii eru-

teéeoê.

llll/. E HKNOA

Na arbitragem funcionou o fu«z

Mário Vecchio que. embor* con

fundindo se em algumas lobran

sa» ile «Iouím, esu*«

no» impedimento*, no que foi au

mliado com elkKndn por Cui

lherme Sroka e Allíedo Belo. O

«loul pênalti» em luarei foi co

brado com peecisáo e etistiu

realmente. |é que alem de Mane

ra e Osmar, também n goleiro
Silveira convergiu sòbre o «tank*

trkohir. foliando o num antén

tico ssandvric h»

I nibora • campeonato metro

politano »e enc«mtrr, ne»ta altu

ra, praticamente resolvido, o pu
blico presente ao ewtádio do Pas

so da \reta fo4 bastante numero

so, pr»»piciando uma arrecadação

de O» 20* WO OO

PBf-TIMIN CR ENTRE
VITF.RANOS

Do rateio preliminar pamctpa
ram duas equipes de veterano» —

a do Hio M e a do l lncofai

I utebol Clube. O togo desenro

Uni se em Ornara lenta (para

tanto < ontrlbuindp ¦ calor da

tarde e a veterania dos era

<|urt . ) findando a primeira ta-

w sem abertura de • ontagrm. Na

laae final oa «velMnkon» éo Iln

tols fizeram um lento e, com

ino. veacerna a contenda

Ante umn diminuta Mate-
tPnrla. que foi passar pelas bl-

Ihetprias do estádio do Aimo-
r<• a Importtncto diminuta de
9 mil cruzeiros, o Nacional

desta capital foi pre*a fácil

RUBROS EM AÇÃO

(K rr;iqii<c colorados Inicia-

ram. ont« in, s.-us pr. paratlx.s

psrs • j»|fl d»- domingo pró-
sinto, quando íoírratarào o

Floriano. nn Jogu sálldo pfla
d*H'iinis-qutnla rodada do ram-

p*M»uato. Amaiihà, quinta- frir»,

tiNtim o« jogador#** rubro* en-

taráo **m a<Ao, quando «*rá
r**nllrado o ensaio qu«* «mlrá

de «apronto» para a partida

qu«> «M*rn rfrtiu»da no Kwtãdio
Nanln Kosa. rm N. Ilamlnirio.

BANCO INDUSTRIAL

E COMERCIAL DO

SUL S.A.

SULBANCO

ASSCMBLCIA Cf R AL

CXTRAORDINARIA

3 
a 

convcx:açao

Fm nenhum momento o 
"Ferrinhn" foi adversário

para o* leopoldenses Mujica, Marino, Saul t Amaro

marcaram para o Aimoré enquanto I elmo descon-

tou para o National de pênalti 
— Aparicio \ iana

e Siha te\e bom desempenho na arbitragem —

Renda diminuta: pouco mais dv 9 mil cruzeiros

dos "índios" leopoldonses, ra-

Indo dermtadoa por I I 1.

CONTAGEM

Aos 5 minuto-' da fas<* tnl-

ciai o e»core )A era aberto por
intermédio de Mujica. Aos 15

minutoa Marino aumentou pn-
ra 2 a vantagem nôbre a e<jui-

pe vlaltanle. Mcon que perilu-
rou até o fim da primeira fa-

st». Pelo desenvolvimento das

avOex |* n»o restava <lrtvldn de

que o Aimoré venceria com fa*

. üi.tiMl. a menos que os nn-

rionaliatas mudaxsem lotai»

mente a »un mnnrira de (ogar.
O marrador foi movimenta*

do novamente Já aos 5 minu-

tos da etapa complementar.

Saul foi o autor <ln conquista,

ao emendar uma bola lançada

por Mu)lca <-m profundidade,
atingindo n traves^lo e depois

as malha» confiadas a Détlo

O* 
"índios'' encerraram a >4-

ile de lento* aa- <Z minutos,
com Amaro Invadindo a área
adversária e fulminando o ar-

co confiado ao arqueiro Déclo,

que nada pMe fazer.

O *f> rrinho" marcou seu ten-

to de honra aos 43 minutos,

quando Ro^a foi aterrado d«*n-

tro da Arra por Marinho e Tel-

mo. destacado para bater a pe-
nallilade máxima o fei com

prerislo. Encore final Almorá

( e Nacional 1.

EQUIPES C 1UIZ

O Aimoré alinhou á nepiln-

te equipe: Suli; Cido, Toruca

r Solido; Kim e Marinho; Saul,

Marino, Amaro, Mu (ica • Cil-

berto. 0 Nacional formou cora

Melo: Quito, Afonso • Car-

tos; (ialogo e Vilnel; Rosa, Ale

xandre, Sebinho, Teimo e Ser-

Rio. Aparirlo Viana e Silva dl-

rigiu o encontro com boa atua«
i.ün tendo nas laterais Oxlel de

Kreitas e Aristeu Santos.

TRICOLORES NA PRAIA

O» craquaa tricolor**, Md»»r«a absolutos da tabela da

classificado « pràticanientn virtual» trl-cnmpeõ'» da cidnda,

drmln sritunda-felra última Mt*o na aprazível Praia da Tra-

mandai, recuperando aa fArçaa par» Iniciar, domlnco próximo,

oa trrinamrntoa cora vtataa ao elàaaico CíRE-NAL, qu« será

travado no dia J1 do m*« rm curno. O treinador Oswaldo Bola

acompanhou wua pupilo# • os manterá em constantes trefr»

nameatoa Individuais até o aát>ailo próximo, quando ratorna-

iSo á nossa Capitai. O Inaldrr Milton deverá vir hoja à PArto

Alegre, a ftm de prestar exames na Faculdade de Odontologia,

maa retornará « xta-felra, pela manhá, à Praia da TramandaL

motonautica

GAÚCHOS OS VENCEDORES DAS

Náo se tendo reunido, em
NI (I w>n ^ A 11 A a I A

Ia de quorum, a Assembléia
(ieral fcitraordlnária. convo-
« ada para esta data, sio os

Acionistas do Banco con
vídados para no dia 12 de de

stnibro corrente, às 9,30 horas

na aede mm ial k rua Sete de
Setembro n' 1I2Í a reunirem-
He em Aaaembléif Geral Eitra
ordinária, a fln d« delibern
rem aObre proposta • eiposi
¦ao de MtlvM do Conselho <le

\dmini>traçâo V* apreciada*

j>elo Conselho Hscal do «n

i-iento do Cap tnl do Banco de

Tr» r.n onu 800.00 para Cr»
:t00 000 1)00 00 e alteraçáo de

dispoM,.,">»~ contidas nos capl

hilos II. m vn e VU1 dos es

tatutos vigentes

Tratando-se de 3* convoca-

cio a assembléia funcionará

com qualquer número da acto

nistas prt-entes

POrtn Alegre. 1 da deiembro
de m*

C. W Matts
Waldemar A Oablsn
Isáe Claudia Cbasaat
Iva Lati Lampart

Diretores

ir aAnTA ii rnnr»

iKtò hukaò ut rumu hlluivl

Concorrendo com cariocas, paulistas e uruguaios

os representantes do Rio tlrande do Sul, pilotando j» 33 - »

a lancha FU 40, equipada com um motor Mercury 
27 • _ 1 *

.«sr.mí MtucartOo IÂT A,

t-mrk, CH - motor BiHn-

10 i-oltaa — • k 11 «•

Clasas O.
4.0 — Fernando Lomko o

ganharam a pro>a realizando 23 voltas em 3 horas, j»,1Mio H»u»r, s-iva, ioac^«
^5 

minutos e 29 segundos — Classificação geral

CUxaxa C.
5 o — R»4I Kiel**b*rt — TA.

ff.tr A Qft, KAVA — 1» vottaa -

3 a Olaass C.
tio Snclo» Barreto s ITsiia

Melo. Janoadetroe — 19 wí'fti
— 4 a CUuuti C.

7 o - yaMsmar SftgHck a

Pedro Felkmann, Hmmaitâ 'to

tfdo Leopoldo «¦» 18 volfaa -

S.a Clattr O.
• o - Winnel Borf» S í •

boaNáe Ca* ,«at. Dtatrtfo
•si — S.a Clasas D — tT rolt.i».

•.o — Paulo s Carlos fatté-

mho ÊAVÂ - 1« volta» — *a

CUu— D,
10 o — Amamr Diflsi — J'**

md Gumn late Club» Ov •»

- 1S lolta» - ta Cias»» l!

11 .o — Carlos /. Bori* o

Ricardo Vayol, de Merr*t(- n,

Vru fuai -• 13 voltas — 2s
0.

A pomar da mtmkd éo *ol es-

(Hi4aiit0, O grande público oo-

tovo preumte no raia Maraho

Piao, noa Nmvapantoo a «mu

Ukas froatMraa lúra <u*iatir

a grande prtrwt de mato nau ti

ca. Oa gauchoa em disputa com

püotoo carioca* poaliata* a

ui-uffttaioa, conoeyuiram mma

ampla i-»tdr«a aa c ka tMda
¦ rrés Hora* da WriD Attfr*"

DIBPVTA MOVIMBSTADA
A dfputa foi iniciaslti Aa $

hora, I rida es roacoi mtrt

percorrid uma raia éo 9 qui
lomotroa aittsaéo em roéor éa

ilha éo Psi<4a. Durante 3 ho-

nsa, isf» *. att éa tl hora», t

•amolas e ÍM sefaados, o» lan

ehao monopolizaram a atençéo

de quanto» estiveram mpreeí

a»d<> a f oi* Jfs /«aal, mpiU

férioa comeorrentea terem a-
i.amdoaado a prova por de/et-
tos oa averíaa em euaa mdqai»

nas. aagearam-ae rencedsrrox oa

V'iuck'>. doAo Cario, laill»
e Rui Caldeira Baxttan.

CLASSIFICAÇÃO OKRAL
*' a MfMlaf* a closat/teaçdn

ejetra oficial doa 3 horaa de

Nrls Almfrtf dtapuM.Ia «sins

patrtu inada pela BAVA a lt

riftéa pela Frdtrraçto da Fels

e Ifotoi do RW Orand, do Sul

1.0 — Joáo Carlaa Baatian e

(«I Bastia a SAVA Inaráa f~C-

«0 asotor Mark «0 - S » 06 m
* s, Jt voltas — 1 a eia.se Wi
>e — BtpoHto Urna Barro

to r lurt Krf" SAVA DJ0.
soíor Mark 40 — 20 voltas —

3 h 10 .ri 21 S — l n ciasse n

So — Paulo Titã MoarareOe

21
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Iniciadas 
homenagens 

aos novos 
médicos

da Faculdade 
de Medicina 

de Pôrto 
Alegre

«AW alie lhor IntercAmblo entre os rea

Loteria do Estado

SAo os seguintes os prêmios
maiores da Loteria do Estado,
extração de ontem: 23.665 —

2 Milhões — Pôrto Alegre;
23.594 — 300 Mil — Santo
Cristo; 13.142 — 200 Mil —

Santa Maria; 2.941 — 100 Mil
Taquara; e 15.781 — 50 Mil
Canoas.

Natal da Santa Casa

Foram enviados íi família
Mario Totta, para o Natal dos
doentinhos lnternados na San.
ta Casa • no Hospital Santo
Antonio, mais os seguintes do.
nativos; Coronel Joào Leite,
Cr» 2.000,00; Sra. Adálla Lo-

pes Pedone, Cr| 100,00; Sra.
Magda Mesquita Pedone. ...
Crt 100,00; Caixa Eeonomlca
Federal do Rio Grande do Sul.
Cr$ 1.000,00; Banco Nacional

do Comercio S.A., Cr$ 1.000,00;
Banco do Rio Grande do Sul

B.A., Cr$ 1.000.00 e Sra. Ely

Jobim Lemos, Cr$ 100,00.

Leilão na Alfândega

A Alfândega de Pôrto Ale.

gre, está avisando que, dia 12
do mêg de deaembro corrente,

levará a lell&o. às 9 horas, 11.

vre de direitos diversos lotea
de «Rendas Francesas — Ra.

cinto»

ci-.is gaúchos, formados em

1948, e aos formandos de Ser.

viço Social de 1958, homena-

gem essa que terá lugar no

próximo dia 14 de dezembro,

í mingo. As 10 hs. será ceie.

brada missa na tntensâo des.

ses colegas na capela da PUC.

e ás 12 hs. terá lugar churras.

co de confraterniíaç&o, a rea.

lizar-se no Patronato Lima

Drumond. à Av. Teresópolis,

2.380. Os assistentes sociais e

acadêmicos de Serviço Social,

que nfto fazem parte das tur.

r.ias de 1948 e 1958 poderão
inscrever.se para o referido

churrasco com as chefias dos

diversos Serviços Sociais da

Capital.

Os doutorandos de 1958 da

Faculdade de Medicina de Pôr.

to Alegre, componente» da

55.a turma de médicos d.iquí-

te instituto da Universidade

Ao Rio Grande do Sul, foram

homenageados na data de on-

tem pelo Laboratório Farma.

cêutico Internacional, na sé-

de da sua filial desta cidade.

A solenidade estiveram pre.
mentes, além dos doutorandos,

professores » universitários

que também foram alvo de

homenagens por parte de re-

presentantes daquela indústria

farmacêutica.

Durante a recepção, o Sr.

Cid Rocha de Andrade, geren.
te da filial do LaXi nesta ci-

dade, leu uma mensagem da

diretoria do laboratório, «ia

qual, apó» cumprimentar a dl.

reçáó e oa profes-ôres da Fa.

culdade de Medicina, por mais

esta turma de médicos que
dentro de pouco estará a ser.

viço da saúde pública no Bra.

«D. e tecer elogiosas referên-

cias sôbre o valor e a Impor,

t Anciã do médico na socieda-

de, terminou por reiterar os

propósitos daquela organiza-

çào no sentido de estar sem.

pre a P«r das últimas conquis.

tas da Industria farmacéutl-

ca, a fim de possibilitar à

classe médica elementos mate-

riais que irào contribuir pa.

ra o cumprimeito da sua no-

bre e humanitária missào.

Em nome dos doutorandos

usou da palavra o acadêmico

Jacob Ângelo Manfro que, a-

pós enaltecer o profícuo tra.

balho da direçfto e dos profes.
: Ores da Faculdade de Medi-

cina, disse da satisfaçào sua

e de' seus colegas, por verem

seus ideais concretizados. Fi.

nalizando, o representante dos

doutorandos falou da impor-

tància das homenagens que

lhes eram prestadas, n&o só-

ment« pelo fato em si, mas

sim, também porque eram elas

o prenuncio de uma era de me-

lhor Intercâmbio entre os res.

ponsávela diretos pela manu-

tenq&o da saúde pública e a-

quêles que cuidam de lhe„ for.

necer os elementos materiais.

CURSO TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO: 
URGS

O difundido conceito de que,

para o exercício de qualquer
ocupação basta à. pessoa uma

G.B.O. do Exército

De conformidade com o ar.

tigo 19 do Estatuto, realizar.

ni»_á amanhã, 5a. feira, dia 11,

às 15 horas, na sala número

514 do Grêmio, uma sessfto or.

dinária do Conselho Delibera,

tlvo.

Defenda snas ECONOMIAS.••

E SUA SAÜDE

Adquirindo uma QUOTA DE PROPRIEDADE

No Condomínio

HOTEL TERMAS 
DE IRAt

Cada quota com parti-

cipação direta no condo*

mínio destru a dos se

guintes benefícios:

Filme Israelita

Hoje a noite o publico por.
ilegrense e a coletividade

Israelita local poderáo asisis-

tlr no Clne Baltimore a apre.

eent&çfco do filme israelita

< Der Dybuk» (O Possesso»

Amor Eterno a sensacional

película de enredo espirita de

extraordinário valor, oom os

principal» astros Israelitas,

2.000 personagens em cenas

cheias de mistérios, mais de

horas de projeção, o filme

que todos devem ver, o filme

que Inspirou o grande Tosca,

nini a realizar uma de suas

Operas. O amor alucinado de

um homem numa história ro.

i.iantica e poética. O filme fa-

I do e cantado er.. Idlsch com

Ictreiros em Português, dando

assim aos diálogos um cunho

extraordinário da autencidade

ao narrar os episódio» vlbran.

tes que sào vividos por artis-

tas. Os convites paia logo A

noite já estão a disposição dos

intessados na »ua Felipe Cs-

mar&o n* 5®® (Salfco Max) e

no Bar João a Avenida Osval.

do Aranha n' 1.00S, e a noite

no próprio Cine Baltimore.

Festas na ABAS

A Sessão do Rio Grande do

gul da Aasocirção Brasileira

de Assistentes Sociais (ABAS)

convida, por nosso Intermédio,

todo» os assistentes sociais e

os acadêmicos de Serviço So.

ciai a participarem da home.

nagem que promoverá a pri-

neira turma de assistentes so-

K - I TI1IZAÇAO pai «ra período
de dlu em cada ano, de um

do« confortável» apartamento#

«o hoteli

B - Caso nâo queira o quotista

utilizar-se da vantagem do

Item interior, poíer» suíori-

tu a ce«eâ© do teu direito, re-

rebento em dinheiro e falo»

atualizado da* * dULriaa:

C - Desconto de ll* no» preços
tabelados par» <>• terrlco. *'

café. almoço rhà » tentar:

D • participação proporcionai ao«

lucroe auferido* pelo arrenda»

menu do rostanranu, kar

boite. 'in^ma. lojas etc

¦ -O qootiita poder* teto, Um-

mente, a tereelro» a soa porto-
«o anual «o hospedaiemi

f - L't<Ui><lo doa «errHoo bslneà-

rtoo orcinimado» polo hotoi

> i

sólida cultura geral vai ceden.

do lugar á certeza de que,
em nossos dias, a formaç&o

Integrai é equilibrada sendo

composta das culturas

e técnica. A Escola Técnica de

Comércio, anexa á Faculda-

de de Ciência» Econômicas da

URGS, dotada de professôres
especializados e moderna a.

parelhagem, elementos bási-

cos de um ensino funcional de

pleno êxito, oferece aos inte.

ressados o Curso Técnico de

Administração, de dupla fina.

lldade: propicia o diploma de

Assistente de Administração,

cargo de relevância no esque-

ma organizacional, e o certl.

ficado de habilitação que, por

s.-r equivalente ao curso cien.

ttflco permite acesso ãs facuL

dailes. Maiore» informes na

Secretaria da ETC, Av. João

Pessoa, das 14 às lfi horas,

diáriamente. exceto aos sába-

doa.

SINDICATO DOS PROFES.

SíiRFS DO ENSINO sr.crN.

OAKIO DE M. GERAI»

Em recente pleito, o Sindi-

Cato do, Professôres do Ensl.

no Secundário de Minas Ge-

rals constituiu sua nova Dire-

torta que ficou assim forma-

da- Presidente — Levino Um.

bert (reeleito); Vlce.Presi-

ilente: Francisco de Paula

Machado (reeleito); l Secro.

tário: Gastão da Costa Plnhel.

ro; II Secretário: Onofre de

Freitas; I Tesoureiro: Dirceu

Prado Moreira; II Tesoureiro:

Francisco Alves Pereira.

REUNIÃO DE

BEC REACIONI8T AS

A dirigente da Colônia de

Férias do Grupo Escolar Se-

tembrina, em Vmmão, esta

convocando as recreacionistas

desta Colônia de Férias para

uma reuniào a ser realizada

no próximo dia 11, quinta-fei-

ra, às 10 horas, no G. E. IUle.

fonso Gomes, ã rua da Aze-

nha, 105.

EXPOSIÇÃO FEIRA DA

ESCOLA TÉCNICA

ERNESTO DORNELLES

d CflBEbOS BBflHCOS

aim-os, son rasa

Consulte-nos sem compromisso eome

adquirir uma OUOTA DE PROPRICDA-

DE no maior empreendimento Imobillá-

rio de Rio Orando de Sul

Nome:

Endereço: (•

(Ticiíiciet •#»•••••••••••••••

Enviar para a Avenida Borges de Ho-

delros n.® III — J." and een| 14-7$ —

POrto Alegre — Rio Orande do Sul

Construtores:

MELLO PEDREIRA

S. A.

Engenharia

e Construção

Arquitetos!

BERED & KRUCHIN

LTDA.

INF0RMAÇÕES E DETALHES;

CONSTRUTORA E INCOR-

PORADORA PIRAJA LTDA.

Avenida Borges de
1.* Andar —

Medeiros, III —

Con) 14-11

End Telagrállco: C I R A J A

PORTO ALEORE - Rio Orsnde de Sul

EDITAL DE LEILÃO

O doutor Charle» Kdgnr Twe-

edle. Juli de Iílr.lto Sub«tl-

tuto. em exercício d* Hei-

ta Var» Cível, do comarca

de 1'órto Alegra. « »p"ai do

F.tado do Klo Grande do

Hul, etc.

FAZ SABER, »os que o pre-

santo edital virem ou dèle ti-

verem conhecimento, que no

dia trinta (S0) do corrente —

dezembro, — A» des <10) ho-

rss, serão vendidos em leilão,

pelo Porteiro dos Auditórios,

no *• andar do Palácio Muni-

clpal, os bens abaixo descri-

tos, penhorado» de HUGO

B<"HERER e s/mulher, nos

autos da ação Executiva que

lhes move ORLANDO SAN-

TIAOO VINCIOUERRA

(transcrição n. W682. fia 1T9,

|,v SAZ. í* Zona Reg. Im6-

v»ris): .UM TKKRENO situa-

do a Àv. Nonoai. medindo

t2m.OO de frente à dita eveni-

da, por S9m,00 d« frente ao

fundo, onde enteeta cora lm6-

vol de Hugo Gustavo Scherer.

rom quem Umbém se divido

no lado par da referida aveni-

,i» e distanciado 483n\.00 da

esquina da av. Vicente Mon-

tiKia, lado par».
E, quem estiver Interessado,

compareça no local, dia e ho-

ra acima enunciados, a fim

de faxer «ua oferta. O preeen-

te edital será afixado no lu-

uar de coetume e publicado

pi la Imprensa. Dado e pasea-

do nesta cidade de PArlo Ale-

gre, aos cinco (5) dias do mês

de desembro de mil novecen-

to» e clncoenta e oito (1966).

Bu, (Al HUMBERTO B.

KERREIRA, Escrivão do Boa-

to Cartório do Cível e Comér-

cio. datilografei, subscrevo o

assino.

(A) CHARLES EDGAR

TWEEDIE — Juis de Diroito

Bubstltuto,

lnaugura.se qu inta -feira,

dia 11 do corronte, prolongan-
do-s« por dois dias. a Exposi-

<;Ao Feira da Escola Técnica

Ernesto Dornelles. sita A rua

Duque de Caxias, 3«5. Pode-

rfto ser apreciados os traba-

lho, feitos pelas alunas dês-

se tradicional estabelectmen-

to de ensino, nos dlvsrsos se.

to res técnicos dos cursos de:

Curso Industrial Básico.Cor.

te Costura, Confecção de

R&Upas Brancas. Rendas, B"r-

d.- dos Chapéus, Flftres e Or.

natos. Curso Técnico de Artes

Apllc;i(las-Metais, Encaderna,

çâo. Couros, Madeira e Cerà-

mica; Curso Técnico de De-

coraç&o ds Interiores, Traba-

lhos de Maquetes. de confec-

çAu de Bbajure, e painéis deco

rativos: A visitai;Ao pública

ser A no seguinte horário; dia

11 do corrente — das 1*

17 horas; dias 12 e 13 — das

8 às 11,30 e das 14 As 17 ho.

ras.

CURSO CLÁSSICO E CIEN.

TIF ICO EM l"M ANO

Pelos térmos do Decreto fe-

deral de número 43033, de fe-

vereiro do corrente ano, oa s_

lunos que concluíram o cur.

so Jflnasial, Artigo 91 e de-

mais curso., equivalentes po.
derAo, agora, continuar e con.

cluir seus estudos de sagun-

tio ciclo — Clássico e Clenti-

fico — em apenas um ano,

desde que satisfaçam certas

determinações indicadas pela

lei. Trata.se, como bem se

pode ver, de uma lei de ex-

ceçto, em contraposição ao re-

jjime regular de ensino, ofe.

recendo, entretanto, as mes_

mas vantagens asseguradas

aos candidatos que conclui-

rem seu curso pela forma regu

lar. O novo decreto nâo apo.

nas reduz o período escolar

para apenas um ano de estu.

dos, como reduz o número de

disciplinas do currículo para

oito, ficando quatro*dela« A li-

vre escolha do candidato, a

maior lnovaçáo observa.se no

Curso Clássico, que pode ser

feito com a dispensa da cadet-

i« de Matemática, Se assim

quiser o candidato.
Aos Interessados em eonhe.

oer maiores detalhes da refe.

rida lei, basta solicitar lnfor.

maçSes A secretaria do curso

Oosch. nesta capital, A rua dos

Andrad.s 1B45, qus Ibe, será

oferecido, gratuitamente um

prospecto contendo amplos in-

formes a respeito.

Or

VELAS DE CERA

K. H. GLIMM

ATENDE PEDIDOS DO INTERIOR

llmOteo, Í75 — Quase eaqnina CYtetovAo Colombo

rone A10-8» — POrto Alegra

EDITAL

OTERO PAIVA GUIMARÃES, Jflcial do Registro de Imó.

vela da Comarca de Gualba. Estado do Rio Grande do Sul.

INTIMA pelo presente e a requerimento da Emprésa San»-

Soucl, com sede na Vila Sarci-Soucl, neste dlstrltu, as pe».

soas 110 fim relacionada», a comparecerem neste Cartório,

dentro do pra/o de quarenta dias, a contar da primeira pu-

bllcaç&o dêste, a fim de efetuarem oa pagamentos das pres-

taçôes vencida», Juro» de mora e custas, referentes a con-

trato» de promessa de compra • venda, firmados com a re.

ferida Emprfsa Sans Soucl, sob pena de rescisão, de acôrdo

com o art. 14 do Decreto n.' 3079, de 15-9-1933, cuja» p«»-

soa» e respectivo» débito» nasso a numerar ;

Adio José Coutinho  16 6S6 00

Alexandre KopieJ  16-130.00

Cláudio Ruy Cunha Carneiro

Parjusz Zimny
Florindo S. Cardona 
Gilberto Pimentel Ferreira ..

Guaracy Canto 
Hugo Jofto Lamh

Ivam Silveira Terra 

José Bernardes 
Lauro Schneider ...........

IJno Vicente da Silveira ....

Martano S Andrade Pereira
Ney Martin» Legg 
Nikolaj L»>nskij 
Paulo R. Abreu doa Santoa ..
Paulo Oliveira Garrastazu ..

Slegfried Valker MQller ....
TerMS Õlldla t>iel 

ZUmar Costa Azevedo 

9.614.00
16.49900
16.161,00

8-131.00
12 063.00
12.063,00
11.112 00
17 00

BOJMU»
24.102.00
36 117.00
16 103.00
13 880.00

9 118.00
16.401 00
13 vir> oo
29 392 <Y>

17 9119.0»»

Gualba, treis (3) de D«*mbro de 19T°

O Oficial: Otelo P. Guimarães

Há sempre

alguém fumando

Continental<0>

• 

j 
^

rrlviW

BB

CootinentaJ # • cigarro qu,*

•hii m fume tm todo o pai*—

itm tato, mali de que tudo.

prova s nu fuaiidadt

Karwxi?£

CM^ssáM 4» CtparrM SOUZA CRU

II
E
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PREÇOS POPULARES NA ULTIMA SEMANA EM PORTO

ALEGRE DO MONUMENTAL CIRCO AGUIAS HUMANAS

Em sua última semana de

npresentaçOes em Pôrto Ale-

ie, o Monumental Circo A-

,uiaa Humanas estará propor-
tonando esta noite, As 20,48

hora», na praça Paratini, mais

um sensacional espetáculo re-

pleto de grandes • inéditas a-

trações, no maior, mais luxuo.

so e mais completo conjunto

circense em excursão pela A-

mérica do Sul. Para que tMa

a população da capital gaúcha
tenha oportunidade de ver e

aplaudir o» malores astros e

estrelas dos picadeiros lnter-

nova difusora

nacionais, o empresário Ivo

Janson em combinarão com

Los Décias e Miss Dolly. está

apresentando o maravilhoso
* show» do Monumental Circo

Águias Humana* aos preços
ultra.popularissímos de poU
trona. CrJ 40,00 e geral, ...

Cr» 20,00.

A noite de hoje, portanto, a

ntéia pôrto-alegresense terá

mais uma oportunidade de

passar momentos de alegria e

rnioçáo, aplaudindo as cente.

nas de atrações que se exibem

na Praça Piratinl, entre aa

q ais se destacam: os Vaga-

lumes Humanos (arrojo, bele-

za e emoçfto); Troupe Dar-

willg (arróbatas paradlstas);
Vicente Lopes (famoso aramls

ta brasileiro); Los Hermann

(excepcional quarteto de rolis-

Jornada 
Esportiva 

Gillette

hoje á noite na Nova Difusora

Programação 
de hoje

Transmissão do Jôgo entre Renner

 Cruzeiro - 

A no»» Difusora spreíenltrá. ho-

ji s noite, nisi» um» -ornaJ» Es-

p.'ruvrt Gillette com trsnsmiisáo

do sensacional encootro entre Ren-

ncr e Cruzeiro no estádio d* rua

Sertório, No sistema tríplice de nar-

r^ao, s equipe ds Nova Difusora,

em seu ÊttQ* de esportes, vem cot»-

quiittndo * sudiénci» toul em Pôr-

Io Alegre e em viria» cidsdes do

1 stjdo. Mesmo slím fronteirss do

Kio Grande do Sul. u trsnsmissôes

esportivas da Rádio Difusora tio

ouvidas e elogiada* através de nu-

morosa correspondência que chega

ate o quarto andar do Edifício Co-

n.cadsdor Azevedo, onde eatio lo-

ealizada» u moderna» dependência»

d» emiisôra. agora independente.

Com a direção de Leonel Silveira,

a equipe e»portiva da F-9 »e vem

destacando no cenário esportivo no-

grandense. Hoje com oa locutores

auxiliarei Jesus Affonso e Jairo

Christi, Leonel Silveira comandará

mais uma Jornada Esportiva Gillette,

num patrocínio exclusivo da» fs-

mota» lâmina» Gilltte.
Ouça, ho)e, portanto, a psrtir da»

11 horas mais esta JORNADA ES-

PORTIVA GILLETTE.
Almir Coata noa comentários s

como rádio-reporterea Mário Oli-

veira, Luii Jensen e Lauro Marti-

oez.

"OS 
CARRETEIROS"

em falando de discos

r O notável conjunto regionalista esteve

presente ao programa 
de Glenio Reis

«Falando de Discos» — Hoje novo su-

cesso da Rádio Difusora.

Alcançou sucesso invuljçar a

presença do conjunto reniona-

lista «Os Carreteiros. no pro-

grania de Glenio Rela «Falan-

do de Discos». Vários foram os

grandes nomes que figuraram

neste programa dos sucessos

do momento. Primeiramente,

o crande cantor brasileiro

Agostinho do» Santos, que

tornou pequena as modernas

instalações da Nova Difusora

para ronter o enorme público

que ali fôra para ouvir a voi

mágica de Agostinho dos San-

tos.
Depois deste grande êxito,

Fafá Iremos, com suaa eaecu-

çõea magistrais e sua eximia

habilidade violinistlca esteve

presente em «Falando da Dl»-

cos.. Mas, Glenio Heis vem

procurando brindar o público

ouvinte da Nova Difusora com

grandes lançamentos e com a

presença sempre de renomados

artistas de qualquer rlncáo

brasileiro. Assim, na última

apresentação de «Falando de

Discos» se apresentou o exre-

lento conjunto «Os Carretei-

ros», executando números seu»

e outras músicas regionalista»

Hoje. á» 10 hora» teremos no-

vi apresentaç&o de «Falando

de Discos -. programa que vem

conquistando o público ouvinte

gaúcho.

06,30 — DESPERTAR ALE-

ORE — Com a Banda da

Vila Rica
07,00 — MATUTINO DIFLf-

SORA
07,80 — COISAS DO BRASIL,

— Com a dupla Ouro e Pra-

ta
08.00 — FESTIVAL DE RIT-

MOS — Bola Sete e Brtti-

nho e «eu conj.

0900 — DIFUSORA INFOR-

MA
09,05 — FESTIVAL DE RIT-

MOS
09,80 - SUPLEMENTO CO-

PACABANA - Com a orq.

de Esteve Aliem

10.00 - FALANDO DE DIS-

COS — Programa de Glenio

Reis
10,80 - DIFUSORA INFOR

MA
10,88 — SUPLEMENTO RCA

VICTOK — Com Nora Ney

11,00 — FESTIVAL DE RIT-

MOS — Com Dlck Hyman e

Kay Ventura e sua orq

11.80 — DIFVSORA INFOR-

MA
11,33 — FESTIVAL DE RIT-

MOS
U.OO - RESENHA ESPOR-

TIVA GILLETTE

12.28 - CARA E COROA —

crônica de Josué Fávaro

12.30 -- WALGAZ EM LONO

PLAYINQ — Com a orq. de

Jo Mouti t

12 55 — REPOHTKR F »

18 00 — CORDAS DE PRATA
— Com Ray Martin e sua

orq.
18,80 - SUPLEMENTO 8IN-

TER — Com a cantora fran-

rêsa Genelvleve

1400 - ORQUESTRAS AME

RICANAS — Com Bllly

Vaughan e sua orq.

14.30 — DIFUSORA INFOR-

MA
14.85 — SUPLEMENTO ODE-

ON — Com a orq. de Oswal-

do Borba e o sexteto Rex

15.80 - DIFUSORA INFOR-

MA
15 85 — MOTIVOS MUSICAIS

BRASILEIROS — Com

Aracy de Almeida e Paulo

Marques

18,80 — DIFUSORA INFOR-

MA
16.86 — SUPLEMENTO CO-

LUMBIA — Com Julle Joy

17,00 _ SOLISTAS POPULA-

RES — Luiz Bonfa

17.80 — DIFUSORA INFOR-

MA
17.35 — SUPLEMENTO PO-

LYDOR — Com o Long

Playlng NA TERRA DA

CERVEJA
18,00 — SHERI.OCK 45 —

Programa de Glenio Reis

18,30 — SUPLEMENTO ROE
— Com Syles e neu conj.

18.58 — REPÓRTER F »

19,00 — CROWN NOS ES-

PORTES
19,20 — NO MUNDO DO TUR

KE
19 30 — A VOZ DO BRASIL

20,00 — MESTRES DA MÜ-

SICA ALEMÀ
21,00 — JORNADA ESPOR

TIVA GILLETE — Com a

transmissão do Jôgo REN-

NER X CRUZEIRO

23,00 — SINT. DA ROTATI-

VA F-9
23.15 — SERENATA PARQUE

ELÉTRICO — Com Mário

Martins
HH» — ALMIR RIBEIRO

CANTA PARA VOCB

14 no — VOC«. A NOITE E A

MCSICA
6030 — DIFUSORA INFOR

MA
00 Mi — VOCB A NOITE E A

MCSICA
•1.00 — ENCERRAMENTO

tas); Preacila a Anabela (o-

plaudidas aramistas argenti-

nas); Troupe Alies (sxcêntrl.
cos musicais com suas marim.
bas); «Rock-and-Roll» (<ipre.
sentado pelas belas bailarinas

di mais moderno ritmo norte
americano); Log Carlos (trou.

pe de malabarlstas); Batatl-
nha. Lingüiça e Puxajuxa

(impagáveis palhaços que tra-

zem o público em constante

hilariedade); Cuchurr* (o

maior cômico excêntrico do

México, apresentando suss ex.

travaganciaa musicais); Delf-

íug (apresentando suas belas

«Qllrs» «crobátlcas nas cordas

indianas); Los Décias e Miss

Doily — os Aguiu» Humanas

(notável conjunto de trapesis.

tas que trabalhou nos filmes

«A Filha do Comandante» e

O Maior Espetáculo da Ter.

re>, realizando o duplo salto

da morte completamente ás

cegas); Mr. Piper (aplaudido

maestro que conduz o Jazz

Moderno de 14 professores).

ira ma»-

publico, as bilheterias do Ctr-

co abrem.se, diariamente, a

partir das 10 horas da manhà.

N&o percam os espetáculos da

última «emana em Pôrto A-

legre do Monumental Circo A.

Kuias Humanas, agora em fim

de temporada com preços con-

vidativo. e popularisaimos.

¦lili:

WIGG S. A.i AGENTES DA LINHA

YUGOSLAVA 
DE NAVEGAÇAO

A companhia «JUGOBI-A-

VKNSKA LINIJSKA PLO-

VIDBA» - Linha Yutjoslava

de NavegaçAo, eatará repre-

sentada em noaso Estado, pe-

la tradicional • conceituada

firma WIGG S.A conforme kar Btr4o "l'n^" 
4"?!?°* 

°*

recente comunicarão porto, do Rio da Prata.

Estado do Rio Grande do Sul

PODER JUDICIÁRIO

Comarca de Pôrto Alegre —»

JUIZADO DK DIREITO DA

1 a VARA DE FAMÍLIAJE

SUCESSÕES — L' CARTO-

RIO

U cscrivfto : —* Laoodto

Plerlnl

Pelo 1.* Cartório e Juízo da

1 a Vara de Família e Suces-

sôea, tramita o» termo» de

uma ação ordinária de des-

uutt«* proposta P«>r Dna. MA-

R1ELZA NUNBDI OLIVEI-

RA. brasileira, casada, do-
i i4nn»A rn.

tntal. contra ANTOMO CAR-

LOS NUNES DE OLIVEIRA,

com fundamento no artigo

317, Inciso III <lo Código U-

vil E como conste dos au-

to» que o dito réu ANTONIO

CARLOS NUNES 1)E OLIVEI-

RA. s« i-ncontra. atualmente

em lugar Incerto e n*o sabl

d» foi publi' .<do no Dlán.

d.i Justiça, edição de seis (6)

do ntfs passado o respecttvo

edttal para • notiflcaçRo d<'

mesmo afim d# que rompa

r.va ÍI sala daa audiência'-

d<> Juizo da 1 • Vara de Fa

milla e SuceasAes n»' dia

QUINZE il5. de DEZEMBRO

VINDOURO, às DEZ (10) HO

RAS tara i audltnrla de

ooncillac&o <iue tr»ta »

Lei n* ÍI68 d« 10 de detém-

hro de 1MB. ficando ele de»

de 1*. devidamente citado

para contestar a açío pro-

posta, cato n&o compareça
ou comparecendo fruate *

conciliação.

1* firtírlo de Família e

SuceeaAes. em Mrto Alegre

demito < 18) de novembm de

mil novecentoe e clncoenta e

oito (19581

Bel LEANDRO PTIR1NI -

Kscrlvlo (ín 1* Cartório de

Essa importante companhia

YuKOslava de naveitaçAo, pon

nutra em tráfego em suas va

rias linhas, atí o fim do ano,

nada menos que 3i navios, do»

quais a sua maioria novos e

equipados com todos ou requi-

sitos da moderna técnica na-

vai. para a segurança das enr

gss e o confôrto de seus paa-

sageiros.

ft verdadeiramente auspício-

•a a noticia, pois o desenvolvi-

mento de nosso comércio com

a Yunoslavta a outras paises
da rota servida pelos navios

que a WIOG 8A, representa,

vem possibilitar com ss »»scs-

Ias em portos do Rio Grande

do Sul, o transporta de nos-

nas mercadorias para o es-

tracifeiro.

Iniciando seus servidos com o

moderno canruelro «DKVAR»,

que tocou nos portos do Rio

de Janeiro a Santos, em No

vemhro último e neste més

com novaa escalas está sendo

sKuardada a chegada do «VO-

JVOnlNA».

Partido dos portos do Adria-

tico, os navios da Companhia

YuitosUva, est alarão ainda nos

portos da Itália. Espanha, Da-

Kara ouvu uma ooa musica ou

uni ótimo programa ouça a

itáJiu Sulina ZY V 80 da

SlIlB#

Kxtralo d»* Edital

de Praça

edital de praça

O Exmo. Sr. Dr. ALCEU DA

SILVA. Juiz de Direito

Substituto, em exercício na

3 a Vara Cível da comarca

de Pôrto Alegre.

FAZ SABER que dctlgnou

o dia trinta <30i do corrente,

iis quatorze (14) horas, na

sala daa audíSiclaa, no olta-

vi) andar do edifício da Pre-

feitura Municipal, para a

venda em hasta pública, com

a base de duzentos e trinta

mil cruzeiros C'r$ 230.000,00>
— preço da avallaç.lo — do

seEiii"1'1 Imóvel penhorado a

Joio Alves Job, na a<.-.'to exc-

culiva que lhe move Auto

JoAo Muratore e Olinda Mu-

IMÓVEL

üm prédio de madeira, tipo

bungalow, construído f«'>ra do

alinhamento da rua ITofes-

»or Freitas Cabral, onde tem

o número duzentos e cln-

quenta e sete <257*. com

suai- dependência», benfelto-

rias e rrspcctlvi terreno wm

14,30 mtx. de frente, p«r 44.00

mts. de fundos, a entestar

eom propriedade de herdei-

ros do dr. Martin» França. II-

inlt.uido st» por um lado com

propriedade de Olegario Oli-

veira e Saturnina Kaiscr e

pelo outro, cofti dita que é

ou foi de herdeiro» de Eduar

.1<> Waechter. — registrada

no Cartório da 2.a Zons, «ob

n.« 10.4RI.

CONVENÇÕES

— Pira todas sem objeção.
— Adolescentes — com obje-

çào à crianças — ou tem incoo-
vtnientes à pemoas sdvenidst s

sdolescente*
IA — Adulto» — tom restnçlo

a menores. Filme sem inconveaicn-
tes para adokacentet devidamente
advertidos ou adultos

— Adultos — com reservas
ou para adultos com restrição. Fil-

me que embora não seja formal-
mente de*actm*elhado, desuna
à público adulto e bem formado.

JC —• Prejudicial — ou desacon-

Klhado. Filme que it.ir prtiuizo
para a maioria ao público mesmo
adulto.

4 — Condenável — Filme que
nuo deve ser visto por ninguém.

CENTRO

CACIQUE — 2. 4. 4. » • 10 ho»a»
"Minh» soan * da puUcis" com
Violeis Heriu —

OPERA — 2. 4, fc, I e 10 hotu
"O 

|ulgamenio do capitão Drey-
fun" com Viveen Lmdforda—3A

í ONTINI NTF. - 2, «. á. » • 10
horas "O anjo branco" com Ivone

Sanson 3A

REX — 2, 4. 7.J0 e 9.10 horsi
"Gloria feita de sangue" com
K.trk Douglio — 3A

VII ORIA - 2, 4, ft, » c 10 hot»í
"O homem doa olh<* frio»" cora

Htary Fonda —¦ 2

IMPERIAI. — A purtir da» ÍJ.30
horss 

"(>» 
amantes dc Majcrluit

com Rodolph Prack —

CENTRAI. - 2, 4, 7,10 t »,)0 h.
"As*a*iíinalo em Monimartre'*
ci*n Milhei Avclair — 3B

GUARANI — 2, 4. 7,J0 e ».)0 lis.
"Mulher de negro" — JA

C arlos gomes — 2.50. t.m <
9,50 horas "Fcravo do amor das

amiíuna» 
' 

om Doa Tsylor— JC

PALERMO - Em \.^pcr»i • 1

noite 
**Pfau de sangue" coro Ter-

ry Moore —

Wk 

1 
^ 

J

Ws 

! ¦ 
. 

j'jjs

wtr-.

IBI i: / J

Agradeço ao «mito Podre Ho

XII por uma graça alcanço-

da

MARIA ROTTOU »*»-
YADOR1

O t. vim». Sr. I)r. Btinorliio
lluttrlli, Juli de Direito
ila Cwuria de ( üràtinho,
Klo (iraüde <k» sul.

Pelo presente siiital fax S,,_

bar a quem rntet. »».u possa
i|UV, MM 44**..* «éV uvéiv»»*.
bro proximo vindouro aa 14

horas, será levado a «rienui-
t.o,to IM ENGENHO UK

MADEIRA com mnquinària e

aeiaoentos 16001 1'inheiros.
iu.il ou manos situados no lu.

:ar denominado Hfto Pedro, tt"

listnto do municipto de Va-

.11 ia. Dito imóvel perteiuente
•o «xpóUo de Da HEHONDL
.A VARGAS MATIOTTI tol

, vaüada por Crf 510.000,00

qulnhantoa • daa mil eruiaL

ot) quarn qulaer faaer aeu

anço aelma do préço da ava-

ai.4o compareça .lia. m4s e

mra acima mencionados, no

fórum da CartUtinho. E, par**

que chefrue an eonhaclmento

doa 
'otareaaâdoa, mandou o

MM. Juiz paessr o presente
extrato que será publii-ado
„m« (1) vês nO Diário Ofleial

e tr< (3) veses no Jornal do

Dia, da Capital, sendo que a

última puhlicaçio naquele Jor.

nal ser* feita rio dia da Venda

Pado e pasesdo Besta cidade

de Carásinho, aoe vinte e sete

dlaa do méa de novembro de

mil novecentos • clnquetiU e

oito. EU Perflck» Padrussl Es

rn.vlo q ie o subecrevt.

E quem sôbre o JWÇO da a

\ allsçto qui/er fawr aeu lan-

ço, compareça no local, dia

e hora detílgnados. Cidade

de Pòrto Alcifre, aos dol» de

dezembro de mil novecentos

i» cinqüenta • oito. Eu, João

\etto. sludante suhs-

tituto do escrivão do 3* Car-

tòrlo do Cível, subscrevo.

Pftrto Alegre, 3 de dc/em

bro de 1988.

ia) AU'EU DA SILVA -

Juiz de Direito

CINEMATOGRÁFICA

mem fíC Ul JMBEKTQ OIDQNtll

Ficha filmográhca de O TETO

o filme. ProduçAo ltalla-

na de 19«B. (IL. TETTO).

Roteiro de Cesare Zavattl-

nl, Operador-chefe: Cario

Mouorl. Música da Alessan-

dro Clcognlni. Decors de

Ilastone Medln. Direção de

Vittorio de Bica. Elenco:

(labrlella Pallotta (Lulia),

tilorglo UetOSSl (Natal),

ilastone Renzelli (César).

Este filme obteve o Oran-

de Prêmio do OCIC no Kes-

tival de Cannes de 1ÍM.

Argumento'. Drama de do-

ls Jovens esposos que, para
ronaegulr onde morar, «e

valem do artificio Juridlco.

que coneiate em conitruir e

cobrir a casa, numa só nol-

te, para que tenham direito

de permanecer em certos ter-

renos baidtoe doe subúrbios

de Roma.

NOTAS E OPINIÕES

«. O filme, apesar de neo-

realista, com elenco não

proflaaional, com cenários

simples, custou multo caro:

180 milhões de libras. Só a

procura dos atores, com via-

gens inflndas pelas cidade-

zlnhaa do Norte da ltalla,

cuatou 10 mllhôee de Uraa,

e três meses de viagens.

Foram rodadoe 70.000 me-

troa de película, para apro-

veitar 2.000. Mais 50 000 me-

tros de película para o

som... Psra mim este fil-

me nâo eetá abaixo de LA-

DROES DE BICICLETAS...

Na época em que rodei a

película, só num bairro de

Roma, havia 7.000 barracas

Ilegalmente conetrulda» ..

(Vittorio de Sica, em entre-

vista a Alberto Lattanzi,

critico Uruguaio).
T Há uma certa dlvergi n-

cia entre o rotelrlsta Za-

vattlnl e De Bica Dtretorf

enquanto é claro o intereaee

de De Bica na historia de

amor, noa seus aepectoa hu^

manos, o de Zavattini eitA

largamente penetrado por

preocupaçõee «ociaia • poli-

ticas. Dada esta estrutura

narrativa Incoerente, o ftt-

me italiano eôbre a família.

Intendida como uma comu-

nidade finamente espiritual,

está ainda por ser fsltA

(Blanco e Nero, 19M —

n.o 10).
8. O que decepciona nesta

filme t a falta de senslblll-

dade para progredir. De 81^

ra e Zavattini sáo prlslo*
neiros de um gênero. O fil-

me aparece mera demons-

traçSo em favor de suas

teorias. Isto explica o ca-

rater laborioso da obra, •

sua ausência de calor. (Télé-

Clné — Paris).

i'onf<n,'

JOAO VIEIRA NETTO

Ajte. Subst. do escrivão

CIDADE BAIXA

AVENIDA — 2. 4. 7.3(1 e 9,U) a»
"O 

julgamento do vapü&o Drey*

fus" com Viveen Lindforda — JA

MARABA — 5. 7,30 e #.30 »u*si
"O teto com üíorgio Làiuiã—2

CAPriOllO 3 1.W r ».34»
"Arenas sangrentas com MàcM

Rsy -

(,AKIBM Dl Aa 20 hois> 
"Co-

roa dc íerro" com Masimo O»

rotu — e "Os amantes de Mayer-

ling" — JA

BOM FIM

MONACO — 7.30 s 4.J" hoes»
"O anjo branco" com Amadco

Na/zart — 3A

BALTIMORE — 7.J0 r «.W h.ifas
"O leio com GüWgio Lvtuui—2

AZENHA

CASTELO — ti voiwi.l < è noiu
"Fscravoa do amor daa a maio-

nal" cot l»n Tsylo» — K

1. Felizmente. Vittorio de

Slca. tào complacente ou

displicente quando Interpre-

ta, dá sempre provas de ri-

gor e audacla quando reaol-

va dirigir um filme. Como

as precedentes, O TETO

conatitue uma obra rica o

profunda. Desenvolvendo u-

ma ve* mais o tema da fra-

gllldade dos pobre», eaco-

lheu um tema atual, quaae
universal: a cris« da mora-

dia. Saudamoe com alegria o

encontro de seu imenso ta-

lento e esta Justa causa.

(M. Huret — Paris).
2. A eltgante e sóbria dl-

reção de De Slca. mais que
a uma narrativa linear, as-

semelha-se a uma sucesaio

de isomistM, sempre emo-

clonantes, pitorescos ou slg-

nlftcativos. A realUaçáo,

com alternância bem doaa-

da, o tráfico quotidiano de

uma situação humana e o

•temo bom humor latino,

que nunca toma as colsaa

completamente de maneira

trágica. <Idem>.
S. Para Zavattini, o clne-

ma é o amor doa outros, a

consciência do próximo, a

realidade da miséria, o sen-

tido da solidariedade. E De

8lca esposou com entusias-

mo a tese de seu Inspira-

dor. (Idem).
4 Trata-se de um realls-

mo moderno, mas sem adul-

teraçAo, com uma história

qu« tem a sinceridade e a

singeleza das melhores hln-

torlaa do genero, a muitas

das quais supera pela plntu-
ra limpa e luminosa a pelo
otimismo que caraeterlsou as

melhores amostras do neo-

realismo italiano , s A rea-

-llxaqAo da sensação de ma

turidade e equilíbrio, só en-

contrávels em obras perfei-
ias. <Kev. Int. de! Clne -«¦

n.o 34i.

5. O últlroo filma de De

Sica corresponde a uma

certa orlentaçAo do rlnenm

que ,'U chamaria de obl/irtin

em oposição á orientaçao

captnttvn, baaeada na rató

rica agressiva da montagem

como por ex. O SELVA

(iEM, ou. por que náo dlser

ENCOURAÇADO TOTEM

KIN... A ternura que llu

mina interiormente a cena

da construç&o noturna é a

mesma que admiramos» em

Grifflth ou Borzage... F

verdade que a ternura cor

seguida pelo tato e pelo pu
itor. i hoje pouca aprecia.'

pelos especialistas da erltl

C* O TETO n&o t »m

espetáculo embrlagante: é

nlmples como o rosto da u

ma crian<^L, eomo u'a ma

nhâ de sol. como a água e

como o vento. (Henri Agel,

Paris).

-xXs-

Cinema, intenção do

Apostolaclo cia Oração

E' com pr.iitr que registra-

m,w o fato de a primeira In-

tenção mundial do apostola-

do da OraçSo para o mil de

dezembro corrente, ser o d-

nem.!, ou seja. usando o tento

oficial». «Para que se|am de-

vida mente ajudados os Insti-

tutoi Catôlitos de espetáculos

cinematográficos». — E pa-

tente s todos o influxo for-

midável que o Cinema exer-

ce sôbre milhões de especta-

dores. As condições próprias
d. stes espetáculos, o atrativo

das im,>iens luminosas em

movimento, a escuridão das

salas, a vlbraçlo uníssona das

grandes massas, a emoção

cansada pelos argumentos herr

elaborados. Vi o fatores que
tornam o Onema o verdadei-

ro ídolo do homem moderno

Infelizmente, esta fôrça prodi

glosa tem sido usada em gran

de escala para ftns desones-

toa, e*altando-»e o amor li

cre, o divórcio, os adultíric»

a violência, o materiaiismo

|* h tem trabalhado e com

resultado na Igreja Católica

pelo bom cinema. Várias na-

çôes possuem atualmente wn

serviço organizado para a «o-

taçflo moral dos filmes, adver-

tlndo oa católicos sôbre o»

que sSo perigosos ou clara-

mente condenáveis, ou sôbre

os que encerram valores es-

pi rituais positivos. No Bra-

sil. o Centro Nacional de

Orientação Cinematográfica,

do Rio de Janeiro, publica pe-

riôdicamente um boletim com

a cotaçAo moral dos filmes

que entram no pais. E de

muito maior importância o es-

forço positivo para a realiza-

çáo e apreciação doa bons fil-

mes. Faz-se mister uma for-

maçAo dos espectadores catô-

IIcos no que se refere ao gôs-
to artístico e aos sólidos cri-

térios morais. Segundo ss pa-
lavras do Sumo Pontífice» o

filme ideal deve respeitar a

pessoa humana e as suas exi-

gíncias deve procurar o que
é verdadeiro, bom e belo,

mostrar a f.imilta de scôrdo

com a vontade de Deus t tra-

tar a Iqreja e a Religião cora

a referência que lhe t devida.

Que todos os católicos enten-

dam a obriqaçáo que lhes

cabe de auxiliar o bom cine-

ma.

¦ MB

V jjpBi 

^

o /mCSMfNIO OO CAHllO DSf^Ui - II «<«]; wr. <<•

D„ 1. l-é  C- '»* ""«¦ °

lihmt, «o/...do «.,<• "-dodo, .P-."«e s_' l' *>

p,oc.u. . ,ult.m-te d. u- ofK.ol

J. tre.fao (H«< I90«J. Ne »o».. l.o C... . Vmcs

|| Paris). ¦" 11 ¦ — — "— —

1'REMDFNTT! — 7.50 e 9J0 fcorts
"O snio brinco com Amadco

Nszzsrt —3A

CAMINHO DO ME1U

RIO BRVNCO — : M. ,
hon, 

"O homem dos olhos frios"

com Hcnry Fonds — 2

PETROPOLIS

i»rT*ni»ni ?f t ia # o tn
"O snio brsnco" cotn Amadeu
Nsfzarí — 3A

KIIZ — 7.V) • Í.J0 horas 
"Oi

smaniss de Msrsilins" — JA

Colomeftin'

Booortas Buttelll

Direito.

Juis i»

feaquUaa rrsllisds» P*1' ^

,,< <>• ajnertrano* d' r»tn á n»e

tu tna o» smlno ârtdos de »m

pio u»u Kntr» ele» destaca-»,

i mettoDlna ot»)s principal
runç&o * eilminai se gordura,
ao fígado N'l«> »e«do elabora

ta em bimmm irganlame a me

Itontas deve m» entrego. • We

p«»r Intermédia ie preparavôee
larmacêuticaa U COUISUC

TIN a tMsr 4* ««ettonina - ?

um produto 
"to 1-afcoeatArU»

saatfer tda «ndtesdo em to

taua as doMOU do llgaCo O

CX»U)»1»:TIN egtiisrlra »•

funções, ntestinals wM» «¦

laxante «¦••» » eflrea

FLORESTA

IPIRANGA — 7.10 • I.M kWS
"O homem do» olhos Inos com

IKnry Fonda — 2

l O LOMBO — 7.J0 r «.» h,wss
"U H»lg»m^n!o do cspHAo Dre^

fus com Viveen Lmdlor<to — ^A

-Ri Eli - 7.30 e V.M H.«« -

•A mis de nunhs espôM t ds

pol,.,," cos» Violeis Fsrrs» -

AMFR1CA - 1 » » horu 
*lscr.>o

do smor d ¦« smssoos» cosi 'o""

A»sr — JC e -pr«'onnr» do

Kiemita" co»» Le* Bsrka —

ROSAIUO - In *
•O» smsnte. d» Msverimi com

Rudolph Pttck ¦" ^ ^

E1DOHSDO 
- • ,.,0.h!2í

¦ Ko desper sr da p«a»o cooi

O lesa f 'd —

PARIENON

BRASIl. — 7.10 » ».10 horss "O

snio brsnco" com Amsdeo Na*-
uri — JA

PIRAJA — 7.J0 s 9.10 horss
"Minh» so«rs 4 d» policia" com
Violeis Perras —

IN DL Pt NDSNC1A

RIVAL — 7,10 » S.10 hors» "Os

imsntcs ds Msyerlini" — JA

MENINO DfcUI

M AKROCOS — 7.JO e ?.» hoi».
*0 anjo brsnco' com Amadeo
Nauari — 3A

SAO JOAO

TAUA — Em esperai s à «ons
"C sminhns ispsros" com Rsn

drtphh Scott — 1 s 
"Sissí" —1

OLOR1A

GLOR1S — As 10 hoiss "Aluem ,-

do pels vingança" com Georfe

Nsder — 3A

TERESO POLIS

TFRKSOPOLIS — As 20 ho ».
"A 

faneU indiscreta" com Isme*

Si.srt — JA e "O homem >1.»

«>lhi» frios" com llenry Foods—2

PASSO DA AREIA

REY — 7.10 e «10 hohras 
"O

homem dos olho» frios" com Hea-

ry Fonds — 2

PASSO DA AVALHADA

TAMOIO — Nio en»iUM pro»rs
nsfio.

q k — Fm vespera! "O homem

ftsnetário" 
— : («erisdo complr-

I„I A noite "Noue de supeist"
. JC c C ,*n s mio as msssa 

'

CANOAS

Kf x — At 20 horas 
MA vinte t

três passos da ros Parker" —

VILA RIO BRANCO

RIO BRANCO — A. 10 hora*
"MultKres desespersds»" — JA

NITERÓI

SAO Li 17 - As 20 horas "M

lher de csbaiet" — J>

NAVEOANTVS

NAVEOANTES — A BOtr "Mmh.

, *t» é ds policw" con Visésts

Ferrss —•

RecetM«n« s seguinte carta i

pôrto Alegre, lt do agôato de 1B47-

Umaa »rv do I.ABOKAIXJKIU MA.MKtK i.TD V

p. com imro.il praae* que lhe . omiuiK-o a aotavel curm qos

obtive com iwoilcMU preparado ELLV1R BI-IODADÜ VE-

(.ETAU ÜKmkutaveia foram *m b<n, fi,tos que o prepar»do OS

•eu Laboratório «ue proporciooou Sofria tetrivlm— te «

continua dor de cabeça hS .ári.H, aooa r.s«ve «. trata^-

durante longo tempo baveado «ido b»aP|talluuta e Mh «as

de vàrioa preparados qur me raro re< eitadoe ma, twao ao»

»*o Vendo-me. por aasim dfctei incurSve, mtr -guri o»eo cm

Ss roáos de Providencia c. Oli Milagre; ante meo» olho» rs-

cebl a visita do Aanartu laaciano Vo folh«a »e depares eom

n EL1XIK tll-IODAIH) VEtiETAL Tomei to» .Idros tendo

loeo notado oa melhor,» efeitos proporelooado» poi "Ste s»a-

ravtlltosu ELIMK Bl-IOUADO »El.ET AL *pda |e« tosaado

na dois vMrs» adquiri outro» dow que servtr»m psra coaopie

tar a eura Hoje. gra<«a a Deus eatoo cotupfc taMSSle curada

daquela dor de rabeca que taato me ,tsn»e»ts»i

t omo mr «tato bem agora  
OU» KRlMii.» KALBEB

Reumattamo arteeto-e^cleroar d ore» de *ah«çs tontoraa,

UMltspoaioôea e Impureaaa do sangue deasparecem cem • sao oo

M.IMK BI-IODADO VEGETAI. que é reeeitadi para tôdas

aa Idadea. Naa criança# ••*« reaultado ê admirável t af™*

^^aainr ¦ I KflB B flip
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^Bento" 
em tempo recorde

, i m ¦ tgtmim*""¦* •" ¦•* »' mm* y * •" *• ¦#***' MM 
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O GRANDE ESTENSORO

Impressionante e espetacular a vitória do 
"rei 

da 
que fol 0 ÚUlmo classificado.'

raia", ao assinalar 108" 1/5 para os 3.200 metros

clássicos — DARK SAUCE, também em atuação

magistral, formou a dobradinha vitoriosa do 
"Stud

do Arado" — OURODUPLO e ALNO completa-

ram o marcador remunerado — Recorde de apostas

favorito manteve um alto ni-

vel esportivo e técnico atra-

v#s de uma disputa inemorá-
vel e que culminou com um

triunfo consagrador do potro

mento na vida aa emane, ae ESTENSORO, o 
"rei da rala" ^ 

pm g^ndo lugar,
repercussão nacional. Ao ve- 

[^^nTnte ^%ue f%™n em virtude de uma largada

O Grande Prêmio 
"Bento

Gonçalves", disputado domin-

Ko último pela 50.a vei conse-

cutiva, sob todos os aspectos,

transformou-se num aconteci-

mento na vida da cidade, de

O laureado 110 50 o Grande

PrPmio 
"Bento Gonçalves",

ESTENSORO. « o maior craque

que |á pisou a raia dos Moi-

nhos de Vento, em qualquer
('pora de sua exlstPnsla. E a

campanha dPsse notável filho

de Estoc e Perfídia é deveras

impressionante, senfto ve)a-

mos: estreou no dia 13 de a-

bril do ano em curso, classlfl-

quistada com incrível faclllda-
de e em tempo recorde. No

clássico, temos a lamentar, a

falta de sorte de CORDIAL

que, ao "vamos", se alcançou

e, descontado, ficou prática-
mente fAra de corrida, apenas
completando o percurso, em-

hora mesmo assim, chegando

lho campo de rorridas dos

Moinhos de Vento aniu uma

multidão, talvez, a maior de

quantas Cie abrigou até o mo-

mento. TOdas as dependências
do nosso hipódromo que está

com seus dias contados, visto

que muito em breve o HIpA-

Moinhos de Vento aflulu uma

gloriosa realidade, foram lite-

ralmente lotadas e um nume-

roso público. Inclusive gentis
senhoritas da nossa sociedade,

ostentando coloridas 
"toilet- 1 RXiniPtTO para

tes** deram um colorido todo

especial. Nfto surpreendeu as-

sim que o movimento de apos-

tas superasse os dos anos an-

teriores. assinalando um novo

«O término do "Bento", o público invadiu • pl.ta para tost.Jar o brilhante falto d. eSTENSO- recorde no turfe gaúcho A

RO e seu companheiro de número e de této. OA RK SAUCE quo. n. «ravura, «mo. .e«uro. polo competlcSo. por suai ve* en

__ jovem "turfman" Francisco Calda». quo pese a vitória do franco

<0tf -m- *•

(Continuação da página 12)

REVISÃO DO ATUAL

RESENHA TÉCNICA DA REUNIÃO DE DOMINGO

1.® PÁREO F.M 1.600 METROS

MISTER BRUXO, (7) — macho, alaifto, 4 a (Ourohruio e

Mosela) do H. G. do Sul. E. Oriente, tmt Oswaldo Maria

Gomes, prop. Cláudio Bopp, criador. Otávio

Bopp, loquei, Tarrilio Vieira, 51 quilos 
El Amanecer, O. Cardoso, 51 quilos
Usto, A. Reyna, 51 quilos 
Bellntor, A. Hirardo, r.« quilos 
Charqueador, C. Cardoso, 54-54 quilos ....

Sincam. A. Fra., 54-54 quilos 

Que Sincero, F. Xavier, 54 quilos 

12 Well Good, P. Silva, 51-51 quilos

5 292
1.5(2
7.662
6.113

2.i «n

Ml
3 2HII
3 217

Tempo: 105"
26,011. placés

"O objetivo maior, visado pe-
lo Congresso, foi a revIsAo do

atual Código de Transito, o

qual nào mais satisfaz por se

constituírem obsoletos muitos
de aeus dispositivos. Haja visto

dentre outros, o caso das mui-
tas nele cominadas. que em fa-

oe da deavaloriaação da moeda,

an tornaram até meamo Irtaò-
rias para determinadas infla-

ções".
E prossegue S. 8 ":
"Pode-ae dlxer que aa flnall-

2 5. — Ganho por 1 corpo e 1 corpo Div em 
dad,.„ v|aadit» pelo referido Con

(1) t5.no, (7) 27,00. (3) 50,00; Dupla n 13, 
gresso foram plenamente atin-

Ktdan, t.ndo sido elaborado um
ante-projeto de lei. cuja reda-

<26 208

55.2(2 25.18*

25,00. Movimento do páreo: Cr$ 1.242.900,00,

7.® PÁREO EM 3.200 METROS

em
desfavorável. Depois dessa es-

tréla, mais sete vPzes desceu

a raia e em tftdas elas foi vi-

torloao, Igualando o recorde

dos 2.200 metros no dia 28 de

setembro para, um mPs apAs.

ao abordar novamente essa

rii.stftncia, tornar-se recordista

absoluto, baluando dois quin-
tos de segundo a antiga mar-

ca. E, agora, ao vencer o
"Bento" no tempo recorde de

208" 1/5 que serviu paru a

consagração definitiva desse

notrtvel neto de Jock.
ESTENSORO é de crlacfio e

propriedade do festejado 
"turf

man" dr. Breno Caldas e foi

apresentado em excelente es-

lado do "entreinement" 
pelo

correto e dedicado composí-

tor Ervandll Lopes. O líder
AntOnio Ricardo dirigiu, com

sua habitual perícia, o laurea-
do que nfto srt assinalou nova

marca para os 3.200 metros
clássicos como, também, de-
monstrou que está em condi-

çtVs de brilhar intensamente
no "Derby Sulamericano" que
será disputado em Cidade
Jardim em meados do pr'itl-
mo ano e cuia inscriçflo foi
ontem solicitado, telegràflca-
mente.

C/Mister Bnue
368 17»

2.557 829

30.870 13.923

Tempo 105" <5 — Ganho por 4 corpos e 1 2 pescoço. —

Div. em 1.', <<,00. placés: (7). 21.00; (6). 63,00; Dupla n" 3<

84,00. Movimento do páreo: Cr$ 613,110.00.

2.® PÁREO FM 1.600 METROS

ESTRONCIO, (2) — macho, cast. 3 a, (Entoe e Comparsa)

do Ri Gi do Sul. E Erado. trat Evandil Lopes, prop e cria-

dar, Dr. Breno Caldas, Jóquei, Antftnlo Ri

cardo. 54 quilos 
l.ord Chnnel. K. llotha, 02 õ< quilos 

;i Craniere. W. Rodrigues, r.J-53 quilos 
< De Fato, A l-emes, 52 quilo--
5 Trator. A. Fraga, 52-50 quilos 
s Barbaroja, 1' Silva, 52-50 quilos 
7 llirulilo. O. Cardoso, 52 quilo- 

ESTENSORO (1) — macho, alaxko, 3 a , (Estoe e Perfídia)

do Hio Grande do Sul. E. Arudo. tratador. Ervandil Lopes,

proprietário e criador, Dr Breno Caldas, Jo-

quei, AntOnio Ricardo, 17-19 quilos  57 501 II 1.3

Dark Sauce. M. Hossai»o. 50 quilos  C£*ita»o*»

Ouroduplo. O. Cardoso. 50-51 quilos  27 330 6.731

Alno, A. Pires, 50 quilos  1»'* 
1 '

Arbusto, S. Ferreira. 51 quilos C/ Don EuBÍnlo

Alarma. A Reyna, 50-52 quilos c/ A,n0

Don Eugênio, N. Severlno, 50 quilos  *• «tw

Cordial. E Hocha. 51-53 quilos  »¦««

Green Devll, W. Rodrigues, 55 quilos  * ,>l14

çAo final ftcou a carjro de uma
Comissão, que encaminhará
após o seu trabalho à consi-

deração das autoridades com-

petentes".

MODIFICAÇÕES EXAMINA-
DAS

"Um fato que é do Intertsae

para Minas Gerais, foi a apro-

OS TEMPOS PARCIAIS

Foram registradas as seguin-
tes marcas durante o rte«do-
bramento do "Grande PrPmio
Bento Gonçalves":

Primeiros 1 000 metros (Gre
en Devile e Dark Sauce) —

«lsl/5;
Primeiros 1 600 mts Dark*

667
277
<98

vaçáo que concede habllit.çáo Sauce e Green Devll) — 103.

101.570 26.099

15.8<0
7.627

973

11.1 <7

5 <01
1,621

994
3.770

Cl De Fato
519 IV.

1.276 H58

27.312 1< 1179

Ganho por 3

(2), 14.00 <<>.
t'r$ 7AÍ.MO.OO

Não correu. Ourobelo. Tempo: 102 J! •»-

Corpos e h corpos. Div. em I o, ltt.OO; placés:

17,00; Dupla 11 2i, 33,00. Movimento do páreo

3." PÁREO EM 1.600 METROS

P \RK ANGEL. (3) — femea, cast , 3 a (Dark Warrlor e Al

Uina) do R d. do Sul, E. dr Arado, trHl EnaadU Lopes,

prop. e criador, Dr. Hreno Caldas, Jóquei,

AntOnio Ricardo. 5< quilos
Honda Musical, O. Cardoso, 54 quilos

Ladainha. M Rossano. 52-4» quilos 

Casarina. C. Cardoso, 52-50 quilos 

Suralinda, J. Ricardo. 
"'2 

quilos 
Ledoca. D. Severtoo. 52 quilo-

Trotaca, D. Ruas. 52 quilo-
R Vrgentária. W Rodrigues. 52 >3 quilo- ...

9 \uroblsca, S Ferreira, 51 quilo- 

li Jazz lllue, A. Heyn», 52-51 quilo- 

II IMn Kid, J Freitas, 52-<9 quilos 

10.225 8 01B

12.184 R6<6
<5:17 3098

128 235
7 933 <8116
885 698
176 aril
455 6111

1.035 130
886 1.088
C/l.adainha

Nfto correram: Fraunefort e Peri-copio Temyo: 208" 1!5

— Ganho íxir 6 corpos e 4 corpos Dl»v e.n I.'. 13.0U plac^. < j)

15.00. Dupla n" 11, 37,00. Movimento do páreo. ( r$ 1 847.550,00.

8." PÁREO EM 1.700 METROS

( H1CO NETUNO. (5) — macho, cast ,4a. (Orey Hound e

Nrmobia) do R. O. do Sul, E. Jaguarense, trat. \ irgtllo Sou-

zu. prop Lauro B. Llno, criador Doff*

da Costa Llno. )c«| Clovis Dutra, 52 quilos 1 090 IA

i arpetero. A. Ricardo, 54 quilos 

Alterna, E. Carvalho. 52-4# quilos 

Ourotlco. O. Cardoso, 54 quilos 

Bosque Negro, M. Hossano, 52 quilos 

Juvrntina. D. Machado. 50-52 quilos

Beara. J. Ricardo, 50 quilos 

Marufo. Ai Revoa. 54 quilos 

Irem. F. Rocha. 51 quilos

10 Milhafre. W. Rodrigues. 53 quilos 

11 Don Antônio. N. Sevortno. 5< quilos

12 Arbollto, S. Ferelra, 52 quilos

aos motoristas a partir dos lê

anos. Entretanto, foi apresen-
tada uma emenda, que ao in-

véa d» aceitar essa augMtáo.
se dirigisse às autoridaties
competentes para que estudas-

se rm passar a prsponsabílld»-
de penal a partir dos 16 anos,

e náo dos lí .

(Dark

Fazendo uma
explica-nos:

pausa. S

17.(14
2 582
5.075
2 578
1.657

<53
1 <63

447
671

11.831
1.211

10.127
617
648

2.838
709

1.180
709
375
•17

5220
611

70.02» 29 580

Nfto correram. Greiuna. Los Curros. Ourollnda •

Tempo 10'»" I 5 — Ganho por 3 corpos e 1 corpo D v. em

pia,,'- (5)  (4) 14.00 <12» :r,.no_ PTI.. n

Aveli.

<u: Remate-

33.
Cr»

47.434 25.888

Tempo- 104". — Ganho por 1 2 corpo e 1 1 «JJ». DW. rm

l- 18^0; Placas: (3) 11.90. (1) 11.00 (9) 14.0». Dupla n. 12.

11,00. Movimento do páreo: Cr$ 1.II1H <40.110

4." PÁREO EM 1.600 METROS

1 rf 11.175 .140,00.

m «c «• «• *• «• m ¦* *• *¦ '* * 3

I). JAIME: DEPUTADO COBRIPTO...

<Contlnua(,-áo da página 12)

¦mil. T.i

Outra modifuaçao «provada

em substituirão ao texto do

ante-projeto submetido a es-

tudo pelo plenário, e qur foi d«

autoria de delegados do Rio

Grande «Policia • I)AKR>, foi

a concernente à conce.nsáo de

explorHi;ào do transporto colo-

tivo d» passageiros D. a< 6r-

do com a referida proposta,

passará s rompei*acls da

1'niáo. o licenciamento psra o

transporte rodoviário de p««»«-

geiro. entre oa Estado*, sejam

quais forem as rodovias t*>r

onde se verifique o seu Itlne-

rário, cabendo ao Estado dar

na concessô»-* para oa wrvtços

inter-munlclpais muni-

1-ipiOS H« Unhas dentro de seus

territórios".

O USO DO TAXIMETRO

f! continua:
*'Kol, ainda, deliberado o uso

obriliatorlo do taximstro em

l/S:
Primeiros 2.000 mts

Sauce) — mts 2/5;
Primeiros 2 600 metros (Es-

tensoro) 170s;

Ultimo# 1.000 metros (F,s-

tenvtro e Dark Sauce) — 60*;

Reta final <Estensoro) —

lis 3/5.
Total (oficial) — 2d8s 1 '5,

recorde absoluto, (a marca

anterior — 210a — pertencia
Best)

ifftlW I* ^ 
' 
rrt i

Mi

jit 
*

Orlando Mosca focalizou as quatro paisagens pelo» dis-

co de sentença: 288 metro». GREEN DEVIL na lideran-

ça 1.118 metro», ainda o IrancSs comandando o lote.

2 288 metro». OARK SAUCE é o novo líder e 1.211 ma-

tros. com o fenomenal ESTENSORO. colhendo e princl-

pai leito de »ua manjnHlca campanha a a»»inalando

 noto recorde.

Monftigo venceu o 

"Handicap"

Completo o .kerb. que assinalou a reli-

sacâo do 4 Bento». realUou-se na tarde d«

.. Kunda feira um featival turfUtlco «'raor-

dinário. cuja competirão principal, o .Uandl-

np. especial, foi vencido pelo potro MONTI-

OO que aaalnalou o óttmo t.mpo de ltf'4 S

para oe 2.100 metros, ficando apenas a <!<,!<

qumtoa da segundo do recorde em poder de

•:«c- -5* ®

ESTENSORO. Oa vencedores da reunião fo-

ran, oa ..-ttulnte*: 1* Z

THIANA — V Páreo. TOROTA e BAitLAY

— 3- Páreo. PERANRS e CISNERA — *'

Páreo, ESTEN81I.A a 81N TENOR — V

Páreo CORENTOSA . OUNO-HÔ —

reo KAIOLUX e f lRAf - 7* Pareô, MON-

TUIO e LAGARTO e. finalmenU, 8* Páreo,

ABAD1NHA a TEIN1AGUA.

* •» *

J.K. DEMITIU ...

(Contlnuaçto da página 12)

Comlaaáo üopecial qu, tnve.-

tlgou o **caso" Coronel Jana^

ri Nunea-Coronel Ale*inio Bit-

tencourt: 4
-O exame desU parecer for-

talece em nosso espirito a con-

* *t- *• 
¦* » ¦*"

NOS ANAIS DA ASSEMBLÉIA...

(Continuação da página 12)

TBE» COBOAB
(aia dioruiin l«8gSB»«*»te •

dUlrlt» d.- T**» («w». dr Tm-

dr um »«•»» M ualrlpi" <» P^.)»
rwiUcio de rneidâ, »oll*i»d«, »»•¦»««.

Plss»nd<» à «rd«*m do dl*.
Io u«r buumIi reallsa*
<ni»r.». p»r» lie* é* e»»«*yfaltas
to sào (oi *ol»do. dr*ldo à »pre

.. em*»' d. de >a.«|«£ lf.  . c...
A"- STiUeíoSeí --

(•«ogrsfleo e *e«drr i«o»el qee

lódas aa cldadae. cuja popula- vlcçáo de que o monopólio do

«;Ao fosse Ifual ou superior à Kstado è a solução mais td

b*\

TKIUNFAIM1B. («) - «wcho, alartoí 3 a (Bucalbrt e Água .« ....

O dn Sul E SAo Frau, isco. iralailor João San
 "—*— criador,Mansa) do It. — — „ . „ .

llno Varga^. proprietário, Aclllo S. ,lo~ Santo»,

nirifi Marcslai toquei, aprendi* Ângelo Poti-

•lO M

melo Marcsla). loquei, aprendiz

smmal, 05-53 quilos  

Dark Day, A. Ricardo. 51 quilos

Hirsuto, J Ricardo. 54 nuilos

Ilotfio, A. Hevna. 51 quilos 

ApachltO, S Severino, 51 quilos ...

Nattve Dancer, K Rocha, 54 quilos

Lord lloublgant. A. Pires, quilo>

Gambetero. D Ruas. 54 quilos 

(iroton. W Rodrigues. 51 quilos ...

10 Rio Azulado. K Xavier. 51 quilos ...

11 Maragalo, 1 Nobreg*. 51 quilos 

12 275
12 123

H 110
0.64*»
1.876

III 928
1 020

721

vu

I 128
•.201

!inn
1.871
I 8".l

'188
r.nr.
<30

0/ Apachito
111 251

Ml 3(1

K.935 28 810

Tempo 105" - Oanho por 1 corpo» e 3 corpos Div era 1"

13.no TC^s: («) 18.110. <71 18.,m. ,<> .8,0.1. Dupla n. 11.

45.1 ii Movimento do páreo Cr* I 2UH 110.00.

5." PÁREO EM ».«»»" METROS

. DM i> \iiim i (It — macho ca-t 3 a. (Oaleon e ijuiquiriqut)
1 

r<íl H;.(iúl. E SOo Judas 
'1 

hadeu. Ira, Ottfo —

prop Joio H Pinto, criador, Paulo Martins

da Silva, loquei. Direi u Rua». 5< quilos .

I>e Drlo. MV Boàrlgw'. 
~<l 

quilo»

Savarln, O. Card"^o. M quilo» 

11,.-mundo A Lemes, 51 quilos . - 

Itoynl Urtam. J Freitas, 54-51 quilob ....

i alafale D M-vertno 51 quilos 

Tanianaco T. Vieira. 51 quil"- 

Memorial. S Ferreira. 11 «iiiilos 

Tf1j>é, N. Ses/rino. 54 quilos 

5.011 1 808

8 7HT, 3 871

20.081 10 672

in:nto 3 r.in

1.119 1237

CI Roemudo
S7:!« Hi*

I. 262 1 2!l»

C/ Tamanaco

...... « .
iÍ<«iai'S bcf^jio
j., pm a»,. i'"«

,„«i« Mltm . " L»,
té p""iu« r"U U«t»lo<ào em *»«« •

™ ¦*•¦»»*« r*'. t*~J.
<i» HllMlUllH fSIMfilW »•«* l6<]*

,.O i .kf «».<«,< 
SllMtX r.mtom o hJ.1 -I.

n.  o -« *"
MM ***** ° /*"
v.l. . r w d.- <«w»
E»•«*»*• ¦* «SS
16
i, «... H
kUilllll d. mtw » Cs*» 

J"
K.ll.r «-» •

Mrtinvtf * •««•' Wy»»Ui«»»s o
.«•» p°* «w
Adiaatm «tud*. o t»rd«oi. fM »••*»

J..,. dl:rt »• «"*
«d.r.,..l. • eãmmm tu ^
v,..a r»t« Comi «.•»

D. 1AIM». N^O REVFLARIA O
nome

8IO f (IT, - Inlorws. »

CMtÁ*s\ Do«¦ IsiSM Câ»«*«. W**

. <«., „.M. d. t.:.l.«.

111II. ifUnm. flSM
S». »¦"

to. S*Ke Cfc«MW«
#s>licSo»*. olWtb**. s«*«

o uf«t« tm — • -
•CModo. do
ar«v« comiUto WlM • • E#**oo.

INQÜRRITO
|a Aj.III.O (UDH-*"•!*>•>.

tiar »» • t*íd»»I

r™
J,.„ Ruiin aUlll» •.»
ItalM-M d« d«p«««d*> M *tt»»l »!»«•*
luta o p*tImwiiai •»*o!*ido m
d« «S *r8M**»«» J*
( «iradiMi Buttllf-M •«' Br**t| A? f-

pm a i^tfd**! qic »<ko • •**"
M do (MiUanui ecesede. Uf* #*•
• *«id« do o dipf *• rw*«
Au».« • «"tas., *olfH —d« M

pWaário » coMS*Mkio
tk<> ér hi^o*TiM» • li»
nsnria IwgwW* p*
l^rrj ¦ CMAIK* A Cli
(«tambor* »«MI
U><«1 volt» »tf«

MS—WS*

d« apuiir * <i«*
t Fttatvlpt Am

_ _jttm W«il *•"
irt« *« cofdtol «nhc<-

doclcéo d«
 . MM 4s P«t'

UortitM <U l«9i#l*e-'« P#»*JI4M
nratoo »t*bot*«

D. EDMI NDO : DE

(Continuacáo da página 12)

manto. todo. a fim de olt*rt-\om
a CrUto pelo bem ds humsni-
dsOe Por Umt ê que pedlrs
re-sMir: 'Pvnitenrls 1
penlt*n«*ia?"

Por Imm) S que revelar*
nsdette. 

"N4o te prorueu»
rldsde rièiiie mundo 

'

Bliiranaa<js .-.ts,, >- q',. **o .
I onrde* «m«ilr1to do turUma
l>«r* vüiitar s ridsíls do muagre

SOO 000 habitantes FU-ando

critério das autoridade, rcirn-

petentes locais, ouvido o Con-

ft.-llio de Transito. estal>e'e.-r

a exigência dessa neceasidade

Mil localidades de população
Inferior àquela.

Finalizando eaclareo.:
"Aproveitando minha s*ts«l*

no Hio. fiz colheta de dados

a proposlto do aerviço da taxis,

devendo com eate elemento,

promover uma regulamenta-

çáo deste aervi^o",

FATO SE PODE ...

Penitência'

Ber
fett-

O

D 
*

81 351 30281 .

in3" 15 — Oe-

NIMl
u rotU d« «• ko»«B8

m*M* re<woo**bll*doiie eo F«U. «***
, d.».f du Ce.»r.»

... £ã«n ¦- Pf<"«i"-» •••*"

• <OMHWl\»o d* •••
t»i*riío i». •MMrntar por*
rstÃo é* d» deMSB.ia.

CASSAI, VO tKl
o lf. AlioMtof

po. ... >. *** 
??

certo é9 «M o cardeal D. l*l«« C*
«M niinlMkx OKtnl 9 felty *®

•lioKa cio Ni • la»b#«

 cidodftn p»««<sa. aèo •* ae#ara
lm. r. f"'

n«|tt«tdi do l»io
j« qo» o r««eoa»é»el •••"
doto «««todo pot doi» *****

¦i««èo d
C»M tl«

MASlATO
«UDN

di iam»!

lt«

Nto correu Má«..-o « 
»• - -- ^

nho txir 1 corno e "iv ,,|n '¦ • *'• . 
d.». . > «mii.k»® l«

(7) i.. ,11, Dupla ., 23 «<,011 Movimento do páreo: < * .... ;;•-

ft.HLtlB.liQ u». > , »• s« • l

6." PAREÔ EM 1.600 METROS

Ml<.<>1 I 111 - macho, cast ,1a. (l.evera Moon e Manscala)

do R U dó Sul, K Merlot, trai Mario Olivetra, prv»p Mario

oliveira, criador, Francisco M rrovemano

Nritii jóquei, Kl<iy Rocha, M >|uilo*

< hir.i \guiar, C l>utr«, 5< quilos

Kscamilo T vieira. 51 quilo. 

rireqoe, M Ro-.nano, 51 tiuiloa 

Mlrajò, <> Cardo*). 51 quilo» 
Galhardete. D Rua-, 51 quilos 

Iiunca W H(«lrtgucs. lí quilos 

Tavlis\inl I Ricardo 5< qull',« 

11,1-a l*etala V Reytui, 11 quilos 

18 lunrk, J Freita- 51-51 qidloa 

11 K'.er F. Xavier. 11 quilos 

18 01)3
< 281
2 877

11188
2 <78
S9AI

7.110
2177
1 1155
8 231
1 28<
1 891

C/ Clraque
2 

',56 1871

( 2tw 2 7(11

C/ C.alha rdete

Itoaa 1'etala

do* M»* coapfftr __ --
CONSTITilU \ ÇOM1&AO 

DB IN-
QUOtTO NO SENADO

Rio « < TV I - N. d. tu-.,

de &««odo Kl de«4#B»>U MM
d. Tu... . d...«» 1~-

«o-jUd* pek» «ordeol Doe
|«ki Ctsiw O •?••dor Vitorio»
Fm>. d. PSIi d» HtlM.
do ê tr*M8 dteioroe *.»tio m-
dk«i. Hd« d. m ClM-
ra pmim todavia dl ter «H o depetodo
«Ao ptfiMct * boaceda do MiimUb,
(«ao ctmttktu» «Ao ar vitoria a lac»»-
UM. r-».* d, .... »™.i
O rt^fearotaatc aM*raaW»»«# tm*mm •

.«d..l D |.,«M • ».dk.t o

mm do ralpado è CssdMde Fa»la*
rarttiar d# In a.#';»¦>

caidíai no senado
RIO t íT*> — ApA« a lo-

aade- do R»fta^it<a e rardaol D lolwe
d* Boerua Câmara êtrifkPSS • Ciain

Para èotea ralem sa palseraa de
FHMK-al "N4<> aervem i»arm coneer-
Usr, mao i«ars e<tndensr"

Zdka ooaUnuou Ímpio, spvear de
narrar em aeu romanr# «Abre lx>-
uMe. dou i,k. prodUMa. Vir.
nAo apenas curar-ae maa tornar-
me farm*Mia. «ma mulher devorada
l*elo lupua, cujo rosto deformado
romperava a um íoctnho de ani*
mal Vira outra mulher, *fslcs, te-
cobrar s «ande 8eu oormçào no
entanto continuou empedemldi». a
ponto de afirmar que a mulher
tuberruloaa adoecera novamente
na via«em de retrreaao tnrançAo
inaldooa e calunio** «iue a mira-
cuiada rebateu com veomSncla nu-
ma carta de proteoto. afirmando
K\ta t ura dannltlva

t O GKtVO IH>H MVOTOR

Abu>docwmos deprr^j, . turtl.
d'» . virt,»<» e pr,« . mui-
tidào doe deeotoa Rn tram em Io-
urdes como ae entrasasm na ride-
de canta na cidade de Deu», na
Catedral do mundo Catedral, aim.
onde a humanldadt armou o sr*i

«oun«KWto |»ra re»f . o«ld.
Deu. aisaxi O -eu treoo
siiencoar e perdoar

Qua roaArlo de preces ae dea
fiam etn "I»dl»ncto ao i»e4iili) da
Màe Imaculada' Noa trens, aos
Outbua. nos a*lftas. nsa caminha-
... de ida e d. roita. •» l«hi. -

nâi> deacanmm tm wa oraçlo eoo
tlaua s impreaslonante 1 em
Lourdeaf Q " dl»., do. » ooo i*-
ratrioo. diartos «ue re»m » «ue
rantam «eio- r»M»r a» i^s d. tTU-
ta. nas 3 i«re,.« ao«w»postaa d»
•rand. BasOtea aa mom> da Via-
fterra naa proclaafleo noturnaa na
trfnçào dos dosou. I. a terra^ w
encontra com o SM O úmeo W*

ikj orb. em «u« «mas a hu-

manktad. unida p.1. I» e pelo
•mor. representada noa romelrt»
de todas as naçíWa

A oraçào mal* valiosa todavia ê
a oravâo dos enfermos dia por
dia o trem branco, o trem dos
duentoa rom dea|>sjar «m Ixntrdes
o sofrimento dos homens W O
nfertdrlo das dorea da humanidade.
. miA* paepStua <i. «|,i.^».>
mana. <»ue as mAus ilibadas de
Marta Bantíselma colorem aôbre o
altar o unam ao sacrifício do n*
lho de Detis pela remissão ao» po~
rodos

¦ . or».-*o d.» |»reurla.* . a
ImotaçAo a.« doente armam, .m
Idourde». o trono da misericórdia

qua da para o proM^ma do pe

troleo em nosso Pais.

U. exilo, da Petrobras qu.

eapero continuem a >u|»riir

as prevlaóea mala otimlatas,

ronütituem motivo de Justo or

gulho para a Nação a paj-a o

nosso Governo.
Jul«o aatlafatorto o 

da Conilssío. constituída 4a ho-

mens Ilustre», capazes a laen-

toa, que conatderou improce-

dente a repreaentaçâo na qual

o Presidente do Conselho Na-

clonal do Petroleo «urere pro-
vitlencias que. a «eu ver, aper-

feiçonrtam oa métodos e a açio

da empresa estatal. Publique-se

Ass. Ja-sceMao K*bit*cht k de

OMuHni".
KAI.A ÍARDKMBEIW1

RIO, • iTP» — Conforme >á

A do conhecimento público, o

presidente exonerou o cel. Ja-

narl Nunes ,1o r.r«o de pr.»i-
dente da Petrobras e o cel

Alexlnlo Blttennmrt d» preal-
<\ ate do Conselho Nacional d*

Petroleo, nomeando para oe

referidos cargos o cel. Idalio

Sardemberr e o brigadeiro

Henrique Fleua. Falando à tm-

t,f r..ir
roeataa

apronta sinda um frs)e»a,

,, wde.l.t. .«r i re.,.le.U. l,«~8- •
,l„,i.,.. !'"'*• s «•»";« ,|..U.Í>. 

r.trr....o, drl.n *' "J"
dr.ua. p«t,làr.i. rm a' 

dl.rr.r.rl»« ..taWI.",l>< ' a.t»-

:,..VT,trfC.l!."re.VÚ.-
d. a., a .trl" sisl« pr.raa4..

Ilnaliaaedo. diaae:  4 v,»ntad<'. M>n dea*l«s do

*""" * 
^". «llIr.Ur M.i. "f Mf"1par» m» ^ 

formillol pen**»»i-
reaideaeia.

amrate praaoal. acima
iraliva a am em!
roavaleee de fra-

a Por
ntr-tt u tirai

afeta .rm froaleira».
.1. pesatas ¦'***'. 

|!; Ur!ü* ria*'...

.h.:zrvZiZ'rZ'"~
«eate rlojraad «eaea m- lr*aat««a. taa

tioen.a. e raja *oa toaias i-dirat «w-s do His t.raoo*- "

U. a. d.t... d.. .,.,. d. fsaSa. a "-S
sal, d..t. at. t.raa*s Vr..«. ""«• • 'stor.~, r«t«>

ZjZrZ.ZX T+rn ;lue m. s~.-e. .. . -a. de...

divina Aa onMna. de r..n(e«u- - - - -
nariox eopalhsdos v»ela bastllc* es- prensa, a proposlto de

cretém o maior poema de perdAo novas funçóes. o presidente da
<1. que ht m.mdri. .ntre o. bo- ivirobra. Cl Idallo (tardem-

' Qpermm o müyn m*, 
^ declarou que a Petrobras

prodiirittoo da fraca- a converaAo » ^

das almas Impreooiona sobretudo estará sempre de portas aoer-
mivtr doa lAblos <*•* enfermos, cujo As criticas sem paix&o A*
t-oraçAo a dor marcou com a dea-
crença e com a revolta, a prece
mais beta que pode batbuctar o
homem "Seja fetts a vontade da
Deus" A tempestade maO vlolen-
ta ae transforma em aurpreenden-
te bonança

I! para confirmar almas heattan-
tas s duvldtMMMi nAo A raro eura-
r«m-ae o» doentes do corpo a "mm-

to prtivaveimeote oa Itrros do eéo
acusarAo mala curas que o reais*
irn d,« (í.mn.te. de rompeura-
cAas" Ds fato sa p<ide dia»r que
em Lourdes por reses se curam
os corpos, as almas aemprs

0*

1. rowrt-fstc»
tu a verdadeira mensagem de

tourae. It oOe f»«,» no «-
cerranenlo do Ano Marlano d fato
. piit.ntn, «ia. »i«rKAe« d. Lour-
dss. rimos a e»ta gruta colhA-la
do eoncAo de Msrt. para l»r*-ta
mnoKO «Ida <itarla Men-

d. prre. e Ar penlUneta.
fa«a

i «wn
de deèoUMk qua v4o s Lourdes tan

(Mca pela f. » t»*0 amor . a
Virgem Imac\ilada nos acdhsrA
rarinhoaamente. eom as mesmas
«estes brancas e com e mesmo ter-

ço* para transmitir a tinira asen-
tagetn que nos pode mlvar s toe-
nar feltaos OraçAo. penitencia,
.xnlt.nrla. peetMed.1"

ftrmsndo aue neu programa se-

rá o de trabalho, a fim de con-

tinuar ampliando as metaa do

petroleo. fixadas por Jus^ellno.

DK<'t.ARACAO DE Fl^t fS
RIO. 9 <TP) - Ao tomar

poase no cargo ds presidente do
C.NP„ o brigadeiro Henrique
Kle u as declarou: "Recebi a

aceitei honrado o convite a mim
feito, na madrugada de hoje,

pelo Preeidente da República,

para ocuper a presidenc ia do
Conselho Nacional de Petroleo.
Acho cedo para fazer declara-
çòea aôbre minhas atrlbuiçóea,
apenas podendo adiantar que
farei cumprir a lei. fkmpre
encarei oe cargos públicos, ob-
servou em seguida — no aeu

eventual: serv
Adamente, na medida em

que noesa aer âtil ao pala
V tendo ótimas relações

com o cel. Rardemherg, novo

presidente da Petrobras e tu-

do faremoa pelo engrandeci-

mento doa orgào. pelrollfaro.".

LIBERAÇAO DA ..

(Continua na página I®)

v.„i«uc-í fato que entretanto

nto posltlvou-se para deeagra-

do da população
Conforme no-.a reportaartn

antecipou há dlaa, a rebaUa

ao consumidor náo seria poa-

•l.el e^tamlo em vlaor o ta-

Momento da l«Af. que, p...

ser dctermlnaçio <le lei deve

aer mantido »t<! ulterlor deu-

beraçio
A propósito das informações

de que a < <IAF liberaria a

rame. nossa reportagem ouviu

onlem a oplnilo do Cel. Jtlllo

{lartn presidente 
do oriiR.i

,jue a respeita <k> n,,s

disse o seguinte 
-Realmente,

clarins otiM-nrando a taaçlo
•enoo

biltdadc de aumentarem os

pr is do produto, porque se-

rm enllo um contra>cnso. A

lilM-racío, como |á disse, rtaa

normal liar o comércio dcanle

da ertexa da quéda dos pre-

çoe Mas. se esta metida nlo

prodoslr oa resultados deseja-

ilo». então »erá o caso <le e^-

tat*clcccr-se novo tabflamftilo
A»* KaoM tSS" CM

clulndo suas dedaraçí^es- dis-

se s. s 
"Mo temos praao pa-

ra r concretltaçfto «Ia libera-

(,-»o da cmrtie, estamos almla

observando o mercado, e. no

tempo oportuno, posso afir-

tnrr que será uma realkladiv"

DELINEA-8E o...

(Continuação da páflna 1Z)

dtdss sos Podere* Públicos, psrsda carne no merca«lo

ronstatado que realmente b,.u probiemu d. morna Ofb««

ve quetla nos pr*H;ot pedida

pelas marchanterlas O fenA-

meno. i.ltA- era esperado, pola

nesta ápoca 'Io ano começa o

gado a aumentar de peso ante

a fartura na* forraaens

Quanto 1 liberação, disse-

nu. « s e uma  t„.

I.'.i!ica das coodlcf^s dn mer- Jom > maions da» laOcaçea» w*

e«,l ¦ 1'oanlo a sei!uran,.« no tu r* l'> I" A - m. o riu Má

abaste, i me nlo pela abuo.isn

rta, determina a qu^dn nos

pr 
'os. se fai desnecessário o

tabelamento. pois para o con-

sumo ê mais vanta|oaa a con-

roncnrrencih que certamente

se estabelece".
SAbis a possibilldada de fal-

ta de rea< »•> do vare|o no raso

da liberação dla«e o cel Ita-

rio- 
"F* evidente que a Hbe-

raçfto nAo quer dtaer que ea»

trjam oa varejistas fítn poasi-

IIL MAIS CAJtOOS
Fmbcn » «t Ixooel de M«sir»

Bruol» vrnha dKl»'.i»l». "'«ar»-

d.mmir. que o «vrrUn.Jo »ò te-

11a escpOtdn em aneiro, poden—
.firmar, grata» » iafoeeaçfleao bo
.ia. funto ¦ foaus mtracedofas dt

1 rédito, que aqutle •« tw.'«ti»
conseqüência prAtKsmraií continunlo coolirmait-

* • *•— * ¦»

Mae.111 ocupar* • Secretaria

Obtj.» l'uh ...» o u TeobaMo Nru-

m..na p.11 • «ecrturia de Sr»uran

Ç». o « M«r,.»o Beck t*vs a V-

cretana de Iductclo. o. »m Milioo

I>uira e um pedeer do r a r

(I.ui» r«mparnon, eu AihefO " <"

man) dispuism a Secretaria da Agrt-

cultura, o tf Ajadil Lemos é apoo-

lado P»ra • chefia da casa ci»il
atual Secrrtarisque cornsipfs

do Gtwêrno.
ro pata a

eng Daniel Ribe*
Karia do Transpor

K
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asglstencU k5 atividades agro

Extraordinária - Rea

lizada em 20-11-58.

Aos vinte dias do mCs de

novembro de mU novecontOB e 
o „, Companhia as opc

cinqüenta e oito, em terceira ' 
g de nnancjament0 e crt

convocação, a Assembléia Ge- »•-

ral Extraordinária da Compa

pecuárias, Industriais e mer

cantis, em qualquer parte do

território nacional, de confor-

midade com os parágrafos se

gnintes: § 1.* — Constituem

nhla Hiograndense de Eipan-
-&o EconOmica se reuniu ne

sede social. Edifício do Palá-

cio do Comércio, conjunto 51) 1

As dez horas, o Presidente da

dito e Investimentos, nos têr-

nios dos dispositivos legais e

regulamentares, auto riiadas

pela Superintendência da Mo#

da e do Crédito, notadamen

te; a — as operaçOes de cré-

inclusive o financiamen

radamente, tím a plenitude da tou. ent&o, o sr. Presidente ao

administração da Companhia, plenário sObre se as demni-

inclusive os poderes que, nos proposições, bem como as di

tormos do art 119, do Decreto se alterarem os artigos 1 .• 2_

Lei n' 2.827, de 26 de setem 3.*, <°, 5.*, 12, 13, 14, ü. 11

bro de 1940, dependem da au 22 e 26 dos Estatutos deveriam

lorizaç&o dos Estatutos. Só se ser votadas uma a uma. Pro-

exigirão as assinaturas de nunclou-se o acionista Dr. Fa

(dois) Diretores, em transações blo Araújo Santos, no sentido

de valor Igual ou superior de que a votaçBo deveria ser

10 DE DEZEMBRO

Cr$ 2.000.(100,00 (dois mlihfies

de cruzeiros). B 1* — Os Dl-

retores distribuirão, entre si.

as funções relativas à adminls-

tração da Companhia. § 2* —

Os Diretores se reunirão sem-

global, dando-se porém, ao SÃO SILVESTRE GOZOLINI

art. 22 e seu § 1.* a seguinte

redaçBo: 
"Levantado o Balan- s5o 

silvestre nasceu em Osimo, onde mais tarde ilevia ser

«o. feitas as depreciações Estudou 
Teologia e direito em Bolonha o em Padua.

previsões lesais, da seguinte ^ 
de colocado na conezia de Osimo, entregou-se de alma

maneira se distribuirão os lu # 
conçto ao árduo e apostólico munas de pregador e a sua pa-

dito inclusive o rinanciamen us uirciuics e coraçao ao aruuo c upuaium^ mu.iu - - h »

Companhia, Dr. José Loureiro 
^ produção, da importação pre que entenderem necessá- cros líquidos, independente |avr& 

candante escalpelisando as podridftes e vícios da

da Silva, solicitou que os acio- 
,In0rtaclo de artigos e pro rio e as suas resoluções cons- qualquer deliberação da As corrompida, 

assumia por vezes acentos proféticos que ca-

nistas escolhessem dentre sl 0 » " - - -- *'— ¦*— ren - •*-»— ' «...i.twv»e esportaçfto — —
dutos do comércio e quaisquer tar&o do livro de Atas das

quem assumisse a presidência mercacjor|a8; b — Investimen- ReuniOes da Diretoria. 
"Art. 

J3
e a secretaria da Assembléia. 

lQg pQr COIlta própria ou de — Na hipótese de licença ou

terceiros, Inclusive os que dls- impedimento, temporário ou

serem respeito a serviços pú- ocasional, de qualquer Diretor,

bllcos, atividades comerciais, suas atribuições cutxrRo ao Df- rt 
Btá vintf, cou a ibi pomo  

• iw. 
na(,a

industriais e agro-pecuárias; retor indicado pela Diretoria rtlvl,I""J° a""%\ 
^"'eo ca- «r todo o convívio humano e internou-se 

. 
" »,vas-

*• mip 
na de vasa poderá esco- porcento (zn%) soore o cu porém 

o seu «e«to, pois veio a ser descoberto, e eniao to
que, "" _ „|,„I realizado, "oro rata tem vanu i*m.ni « » u k • ,,,-onero 

de oessoas. uns

Por indicação do diretor Sr.

Isaac Cruz, por unanimidade,

se elegeu Presidente o acionis-

ta Dr. Aluislo C. Ribeiro e

Secretário a mim, PetrOnio Vil-

leroy Parahyba. Assim constl-

tutda a Mesa, o sr. Presidente

solicitou-me a leitura, que fix.

dos seguintes documentos; 1."

Edital de convocaçdo, publica-
do no Diário Oficial do Esta-

do e no Jornal do Dia, l a

convocação em 18, 29 e 21 de

outubro e 17, 18 e 19 de outu-

bro, respectivamente. 2.a con-

vocação, em 30, 31-10 e 3-11

e 30, 31-10 e 1-11, respectiva-

sembléla: a — cinco por cen

to (5%) para o Fundo de Re

serva Legal, até se atingir a

vinte por cento (20%) do ca-

pitai social; b — a quantia ne-

cessária & distribuição de um

lavam profundamente no animo dos ouvintes mas

os viclos chamou sobre sl o ódio dos viciosos. Lm dia descreveu

com tfio vivos cõres o corpo deformado de um rico que se revo-

luteiara 110 lodo de todas as «evassldões e orgias, que oi povo

Ticou passado de terror, mas ao mesmo tempo também el«. fi

tal ponto compenetrado do tiiie dissera, que resolveu

c — o financiamento de servi-

ços de utilidade pública e <ie n,er substituto, até se reunir

empresas e sociedades de qual-

quer espécie; d — a» opera-

çóes em títulos ou valores de

qualquer espécie, por conta

própria ou de terceiros, de

acOrdo com as disposições le-

gals em vigor, expressamente prevista neste Estatuto. Na

ezcluldas as vendas e prazo fH|ta do pronunciamento da

ile títulos da divida pública; Assembléia, permanecerão os

empréstimos contra a garantia ordenndos mensais anteriores,

de títulos; e lançamento no «Art. 15 — A Diretoria se reu-

a Assembléia Gerai, que pro-
verá definitivamente o cargo.
"Art. 1< — A cada diretor ca-

berá a remuneração mensal fl-

xa estabelecida pela Assem-

bléla Geral, e a variável, anual,

pitai realizado, 
"pro rata

poris", pagável mesmo em par

celas semestrais, a critério da

Diretoria; c — cinco por rento

(5%) a cada Diretor, observa

do o disposto no art. 131 do

Decreto-Let n." 1621, de 26 de

setembro de 1940, e d até

vinte por cento (20%) para o

Fundo de Reserva Especial 8

1» — o Saldo remanescente se-

rA transferido para o ezercl-

cio ou semestre seguinte, ou.
mente, 3 a convocação, 10, U 

mprcado garantindo ou nüo a n|r4 rxtraordtnárlamente sem- cio «W seroes re segun ¦ 
^

•»!*!:" subscrlçSof de ações e títulos pre n,,e convoca,.apelo Conse- » <££*& 
K OrttaSE

meçou a aflulr àqu. le refugio grande número de pessoas, uns

por curiosidade e outros para receber co"sffUl""

Virtudes e perfeição Aconselhou-se com Deus «

pirado a lançar os alicerces de um convento, trabalhando * ™

Sen,Io trabalhar os que a ele a, u,liam. Dentro de pouco estava

pronto o vastíssimo edifício com muitas «to. S*D Silvestre

perfilhou a regra de Sfto Bento com poucas 
jariantese 

teve^a

dita de ver a sua ordem aprovada pelo lapa Inocínclo I • '

morrer o Santo Fundador, os Sdvestrinos, remiram 8^"^nte

na Itália vinte e cinco casas São Silvestre era de uma austerl

,lade sem par passa%a as Quaresmas no mais rijOTOfO |éP^_*

dando-se íis mais asperas penitencias, e apesar disso ch*8ou

aos noventa anos. AcarinhadO pelos seus, passou docemente ao

ra se reunirem, em assembléia

extraordinária, em nossa sede

social sita no Palácio do Co-

PEDRO AUGUSTO BRINCKMANN — Nu próximo dia 11.

ne Ginásio das Dores, conclui o primeiro oielo do curso

secundário o jovem Pedro Augusto Brinckmann. Joveir.

ainda, o formando em todo o teu currlculum estudantil

se caraterliou por «eus dotes de inteligência e contra-
 çio aos estudos. Na foto. • |ovem formando —

ANIVERSÁRIOS

Parem Anos Hoje:

SENHORAS — Adelalr Vis-

tlolliia. esposa do Sr. Elpidio

Mastlollna; Kullna Taborda,

esposa do Sr Carloa Tabor-

da; Olinda Magalhães Pinto,

eapftsa do Major Tácito M

Pinto; Alice Bombarda, es-

pôea do comerciante Lyclo

Bombarda; Acelina Marques. Em Guaiba:
viuva do Sr. Luiz S. Mar-

quos. Naida Bertolo. espAsa

do 8r. Belmlro Bertolo; An-

gela Ponari, eapòsa do 8r.

Augrusto Donari.

Era Canoas;

Ce*ar, filho do Sr. Hélio Fat-

turi e Sra- Geci Carneiro Fat-

turL

Em Pelotas:

MeUUnle, filha do Sr Pedro

Aramls Pereira e Sra. Edlnéa

Terezinha O. Pereira. ,

Jo*é AntOnio, filho do Sr. To-

sé Ignaclo Miguel Filho e Sra.

Diva Rosa Miguel

respectivamente, nos seguintes 
rt^aoriedadè" a^compra. ven- »lo FiscaT"-Art. 17"- As reu- ^plicaçfto

termos; Convocação Assem- 
p subscr|çao ,le tltuloe ou nifics do conselho Consultivo pera deckUr sfthre a^ai «

t.lé.a Estraordinárla. Convoca- 
q(lot(|, rte sociedades merran- M-,mrnte poderio ser Instaladas <>Cle Pfe8idfnW

mos os senhores acionistas pa- (is c|vlj e ,)artjrulares, como ,.om „ presença mínima de S essa sugestSo, o s . ..

sócia ou acionista nessas so- (C|nroi membros, cabendo ao

ciedades, observadas as restrl- presld"nte da Companhia o vo-

ç6es legais; e— a atuação co- t0 de qualidade 
"Art. 22 —

mércio, 5." andar, con). 501, dia mo representante, mandatária, i.evantmlc. o Balanço, feitas as

20 do corrente, às 10 horas. B))ent<i administradora ou pro- depreciações e provisOes le-

para deliberarem sObre a se- curadora de pessoas físicas Ra|,i ,ta seguinte maneira se

guinte ordem do dia: a) au- 
|uri<lica». civis e comerciais, distribuirão os lucros líquidos,

mento do capital social; b) nBcionais e estrangeiras; f independente de qualquer de-

distribulçSo de um bfinus es- 0 funclonamento, perante ter- nberaçlo da Assembléia: a —

pecia) e e) alteraçfto dos arts. estros, como fiduciária de va- cinco por cento (5%) para o

1». 2.°, 3 °. < *. 5.*, 12 13, 14, lore„ representados por títulos Fundo de Reserva Legal, até

15. 17, 22 e 2fi ,1o Estatuto So- ou 0„tras espécies e a admi- 9e atingir a vinte por cento

ciai. POrto Alegre, 7 de no- ni,straçio de bens de terceiros; <20%) do capital social; b —

vembro de 1958 — José Lou- 
g — » assistência técnica, |u- a quantia necessária a distrl-

rldica ou contábil, e a pres- buiv^o de um dividendo anual

taçfto de serviços sObre quais- ,je atí vinte por cento (20%)

quer atividades qu" se pren snhr(. 0 capital reallxado" pro

dam aos seu» ob|etlvoa; g — a

feitura dos estudos, pesquiias

reiro da Silva — Presidente.

Sylvio C. Torres, Isaac Crui,

Justino Vasconcelos — Direto-

ros" 2.° Exposição da Direto-

ria — "Senhores Acionistas.

Desde a fundação, a Compa- 0 levantamento de estatísticas

nhia vem únicamente estrutu-

rondo emprPsas e lhes promo-

1 vendo o aumento de capital.

('analisou, assim, em trfs anos,

mais de <00 milhfies de cruzei-

ros, Inclusive do Amatonas,

sfibre assuntos comerciais e in

duslrlals; l — quaisquer ali

vldades conexas, acessórias ou

necessárias pora a consecução

doe fins sociais. 8 — Ex-

cluem-se de obleto da Compa

•ENHOR1TA8 — Carmen To-

llstlne. filha do Sr. Benlto

Tolestlne: Hilda Bastos, filha

do Sr. Pedro Bastos; Maria

da Graça Vargas, filha do

Sr. Getúllo Pereira Varga»;

Ondlna, filha do Sr Bráullo

Magalhães; Lucy Vieira, fi-

lha da viuva Albertlna Viei-

ra; Ions Matoa, filha do Sr.

Carlos de Matos; Ondina Ho-

drigues, filha do Major Eu-

rico Rodrigues; Maria d*

Graça Gonçalves, filha do Br.

Heitor M Gonçalvaa.

SENHORES — Alberteo Mo-

tais, Carlos Ribeiro Per.lra,

Lola Afonso Medeiros, Afon-

so castro, Ovidlo Pereira de

Abreu, MaJ. Carlos Andino

Matralhies. Augusto Rodrl-

gues de Almeida, Antônio Au-

gusto Barcelos, Waltar Bello,

Dante Baronl, Júlio de Sl-

queira Pereira, ,'srlos Alber

to Francellno. Henrlqus C.

Netto.

JOVEM
FT.ORENTINO D. NETTO

Festejou sábado último mais

um aniversário, o Jovem Fio-

rentlno Dutra Netto. funcloná-

Em Vacaria:

Glbal Maria, filha do Dr.

OJawa F. da Fontoura Rocha
e Sra. Aracy 8. Rocha.

Pará. Maranhão, Pernambuco nh|„ operações imobllliirlss,

e Bahia, sem falar nos Estados (1, rsmblo, crédito real e ven-

do Sul. para organlraçOes gad- dB a prestaçto. de títulos da

chas. das mais sólidas e tradl- ,uv|da pública e, bem assim.

rata temporls" pagável mesmo

em parcelas semestrais, a cri-

térlo da Diretoria, e c — até

vinte por cento (20%) para o

Fundo de Heserva Especial 8

1.» — O saldo remanescente se-

rá transferido pora o exerci-

cio ou semestre seguinte § 2.°

— Sempre que a Reserva Es-

pecial atingir a dois terços

(2/3) do capital social, a As-

sembléia. mediante proposta
,1a Diretoria e parecer do Con-

declarou em votação Rlobal tf>-

dn« as demais propostas da

Diretoria dando-se porém, ao

art. 22 o seu 8 1" a redação

apresentada pelo Dr Ftbio

Arart|o Santos; foram as alu-

dida> propostas aprovadas por

unflnimidade. abstendo-se os

diretores de volar sObre a le-

tra e Introduzida no art 22

Tendo o sr. Presidente Infor-

mado que a Assembléia deve-

ria estabelecer prazo para o

exercício, pelos atuais acionis-

tas, do direito de preferencia,

pediu a palavra o acionista

Walter Werner Hack c propds

que se fixasse em trinta (30)

dias o referido praxo, dispen-

amplexo de Jesus em 1267.

mel, Arno Lemos Pereira. Bo-

livar Frazão, Prot dr. Bruno

Marsia), prof. <ir. Di^i io Mar-

tins Costa, Emílio Tosl, F.rnes-

to lloerbe Francisco Sancho-

tene, Frederico ThOBiaxoni. Is-

ard Gigante, João Abujamra,

dr JoSo Nunes de Campos,

lofto Souto Duarte, José Abu-

jamra. José Carrion Mogliu. Jo-

sé liriimond, Kanitar Cambolm

Martins, Lauro Silva. Mansue-

to Bernardl, Miguel Sehbe,

Murilo Hueno. Ney de IX-us

Var da Silva. Olímpio Tabalii-

ra Roberto Cardotie salim

Abujamra Tltn Mvio Faf, Ve-

nrtnrto Conte. Walaee O. Kru-

se. Waldir Fel)ó de Oliveira e

Prof dr Wilson Tuplnambá

PP
PP
PP
PP
PP

Em Cachoeira do Sul:

Marta Celln», filha do Sr

Wllly Sintonia • Sra. Martha

Celina W. Simonls.

ctomils No extrrlclo dessa „ recebimento de depósitos do (iIho lsral deliberará sObre
atividade, a Companhia con- ptjbUoo. "Art. 2" - A Socle (j 

MU destlno. § 3 — Pode-

qulstou a confiança dos meioa dade durará praxo Indeternn rSo no decurso do eiercMo.

financeiros de todo o País nado, tem sede • foro na ci }eVantar-se tantos balanços

se impru. ela mesma, como um dade e comarca de POrto Ale- (1,lanll), a Diretoria entender

bom negócio, tendo auferido gre, poderá abrir escritórios, COBVenientes; » dintrlbulçto

lucro médio anusl de 78% «O- agencias ou filiais nomear d()S lu(.ros porém, só poder*

bre o capitai realixado, o que auentes, correspondentes 
^ 
ou srme*tral ou anual-

elevação, para cem mtlhtVes de

-II

NOIVADOS

Contrataram Casamento:

Srta. Zllda Vieira, com o Sr.

Wilson Silva (Osório); Srta-

Marixa Alfajna, com o Sr.

Francisco Carlos G. Roverbel
i Pòrto Alegrei; Srta. Maria

Luiza Hocha, com o 8r. Edvi-

no Matrello 'Pôrto Aleure);

Srta Maria Lahorgue. com o

Sr Kolf Rotermund (São Lao-

poldo).

lhi permitiu o"pagamento'da representantes, onde lhe con- Propomos a exclusáo da <..'"'síhJa^que""

um dividendo médio anual de vier, e, préviamente, lhe fOr do 
Br, 28 paNS,nd0 o 17 a nu- José loureiro la S ... 

"

26 66%. E' chegado, agora, o permitido pela Superintendia mpr„r-se 26. A alteração do

momento de a Companhia es cia da Moéda e do Crédito #ft 
j . 4 rIaro que ncará pen-

tender o seu campo de ação "Art. 4.* - Integrallxar-sa-á dente 
rta homologação do au-

para. nos termos da licença re- capital, a critério da Direto- numto d0 capital, que sugeri-

cebids do Govfrno Federal, pa- ria. era chamadas entra as mog 
M ,u,orjZe se|a feito até

ralelumente e em complemen- quais mediará o praxo mínimo ( 
rJ M 00H. 000.00 (cinqüenta --- 

^ 
. 

M
to ks atividades do Banco Rio- de 30 (trinta) dias. 

"Art 5* mmu>, de ,-ruielros) Na açóaa na maior parte do. M.
~ — Nas reuniões de Assemhléia K,r,UIlUiade da elevaçfto do nlclplo» riograndansc». P<>"

Geral, cada aç-fto dará direito rap|taj social, entendemos con- fOram inteiramente absorvida®

a 1 (um) voto. até o limite v(,Illpntc distribuir, aos atuais nos primeiros em que sa abriu

máximo, porém, de quinhentos al.|r)I1|,(a«l pequena parte das o lançamento. A seguir, disse

sando-se os atuais acionistas ^ pos)(( pinalixou o <lr. José

dos Emolumentos de ftlscrtçSo j^urriro da Silva diiendo que

de 10%, dentro do menciona- mpr,.ria relevo todo particular
do praxo e pela subscrição de rtoerrandense. no-

até quatro vêies o mlmero das 
tn^amente o "Correio do Po-

uçOes que atualmente possui vn» pelo ,lr llreno

Cuidas, o "Otário de NotI' i:is"

e Hots". rtlriirtd^s neto sr

Nelson Dlmus. o 
"Jornal do

Dia" dirigido pelo dr Tini Kr>-

drlgo Axambtiia 11 "'ornai d .

1-omérelo". dirloúlo oeln sr

Jennr C. Jnmw. 
" \ Fmntelea"

dl- riíln nelo «r Nel TH- Wle.
"A Platéia", dlruódo nelo sr

Sei Trindade M Platéia*, dl-

rl «Ido nelo sr M Tosca no B ir-

hosa. "A «Mio", dirigida P»lo
«»r Roblnson Florem "A Vot da

Serra" dirigido pelo sr Kste-

vam Carraro, o Tonrelo do

inl" dlriíldo pelo sr Paulo

cruielros, do capital do Banco Tt,on,nV)n piores o 
"Correio

niogrnndense 1e Fxpanstlo Kco dfr^cido pelo

rem, podendo cobrar-se, pelo

excesso, os Emolumentos de

Inscrição de 5% até Cr$

SOO 000 (IO. aproveitável, sem

pre. para o pagamento inicial,

o dividendo do último exarei-

cio e a bonificaçio ora vota-

,1a. autorixando-^' a Diretoria

a estatuir condições para o

lançamento. I! n & n i m emente

aprovada essa proposta, o cr

Presidente da Assembléia con-

cedeu a palavra ao Presidente

nftmtca S A . estava prática

mente subscrito, sem que tt

vesse lido possível oferecer as

grandense de FxpansUo F.confl

mica, por ela fundado, dedi

car-se a operação de FINAN-

C1AMENTO E CREDITO, inclu

slve k Importaglo e * expor

taçlo. atividades essas a que

se dedicam os grandes Bancos

(500) votos por acionUta S

1» — Aos acionistas fica as-

segurada a preferencia para

chamados 
"Bancos adquirir aquelas ações que se

BODAS DE PRATA

O Coronel Dr. Antsnor O.
reniinu i/utim su«v.»«-
rio da Secçáo de Contabilidade d.Air.U. .««m. espõ»

do Banco do Brasil S A. e

aluno da Faculdade de Bcono-

mia e Flnançaa. O Sr. Floren-

europeus,
de Negócios" ou 

"Bancos Fi

nanceiros" os Bancos norte-

americanos" de lnversões"|

Sugerimos, para Isso, a modl

flcacío do i ststuto Social, nos
• sejíiiintes termos: 

"Art 1 *

Sob a denominação de "COM

PANTIIA RlOOIt ANDENSR DE

EXPANSÃO ECONOMICA -

FINANC EIRA E CREDITO", que

mais comumente se podará de

slgnar por 
"EXPANSÃO S. A 

"

esta sociedade anOnlma tem

tino Dutra, qua raalde à Vila

Bancária, nesta Capital, rscep-

cionou os saus aml*oi • cole-

gas, decorrendo a festa com

grande animação

DANTE BARONC

N. dia de ho|e. completa

mais um aniversário natallclo

o sr. Dante Barone que liá II

anos vem exercendo a funç&o

de Administrador do Teatro

São Pedro, no desempenho da

qual gr*n|eou a amixade e a

simpatia dos meios artísticos

do Estado. Por isse motivo, o

conhecido homem de teatro

receberá, na data de ho| . Ind-

meras demonstrações de anre-

ço de parte dos seus amigos *

admiradores.

Sra. Oenecy Borrás d» Abreu,

comemoraram, ante-ontem, ai

¦uaa Bodas de Prata. Às § ho-

ra». foi eslebrada. na Matrls por finalidade promover O de

da Sagrada Família, uma mia-

sa em açáo d» graças, sendo

celebrante o Revdo. P«. Seve-

rlno Brum, Vigário da Paró-

qula que proferiu eloqüente

alocuçâo enaltecendo os senti-

mentos religiosos do Ilustra ca-

sal, que, acompanhado das

¦uaa fllhaa, Brtas. Maria Jo-

ti • Maria Amélia, e Jovens

Afonso s Antônio, assistiram o

ato rrllgloao. O Coronel Dr.

Granja d» Abrsu e família rs-

eeberam OS cumprimentos ds

'númeras famílias » amigos,

rumando sm seguida para o

Interior, onda foram passar o

dia.

pretendam, acaso, alienar S

2.° — O acionista que dese)«r

por qualquer forma, transfe-

rir suas ações, deverá dar avi-

so escrito à Diretoria, com trln-

ta (30) dias de antecedência

Indicando as condições de

transferência. Permanentemen

te I disposição dos acionistas

na sede social, haverá livro

próprio em que se regislrarlo

os avisos mencionados neste

parágrafo 
"Art. 12 — Os Dl

retores, em conjunto ou sepa-

reservas, ou se|a, uma bonlfl-

raçRo de 15% pro rata tem-

paris, creditável. assim como o

dlvidsndo, também de 20%, vo-

tado na última AisembMIa <¦«-

ral Ordinária k conta capl

tal dos acionistas, e aprovei-

tavel, Igualmente, como entra-

da paru novas subscrições. F.s-

tamoa certos de que a anuên-

sr Oaudênclo Verone*. o
"Correin Sorrnnn** lirif*idr> ne

In sr 'Irlrh T OW. o "DM'lo

Popular" dirigido n<-lo sr Vir-

torino Patxer, a "Oaxetn <lo

Sul" dirtuldo pelos srs Wllly

r Froehllrh e Frnnclsro Vran-

 tt o "Jornal do Povo" dlrlal-

o Dr loséi loureiro da Silva do pelo sr. Paulo Saltano \ 1-

que registrava, com especial ,-tra da Ctmha. o "Noti^oso".

satlofaçáo. o valloslsaimo spõlo dlricldo pelo sr I.evtno Jun-

dado k Iniciativa. p«'lo Oover s "O Nacional", dirigido pe-

nador, Eng. lido Meneghettl. |o deputado Mdrlo de ( astro.

pelo i^csldente da Assemblél»

Legislativa. Dr. Adaliuiro Mou

ra. pelo então Secretário ,1«

Fazenda. Dr l-eovegildo Paiva

pelos deputados. Drs Tarso

rironosta" vlrá"dãri à' Coinpa- iú"tro. pelo Diretor da Junta gadcha. e lhe deram todo re-
j. i /•. i..l .i/s L'»! a Art np Mnr alrn T rt/log ítll^trCS PU

da Assembléia, em noasa Dutra, Daniel Dlpp e Mú< Io de

•O Pioneiro", dirlgtdn pelo sr.

Amilcsr Rosai. 
"O Rio Oran-

úew. dirigido pelo sr. Cfilberto

ardoso. os quais compre-

enderam desde logo o alcance

,1a iniciativa p.,rn a economia

João Gonzattt — Ema Gonzattl

e

José C. Fritzen — Lucila Fritzen

participam • contrata da casamento da saus lllhoa

GERALDO e MARIA MARTHA

CONFIRMAM

TRIUNFO t/ll/M

Comer lil do F.stado Dr Mar alee Todo» r-ses ilustre* pa

eus Solbelmann Meiler [>elo tricios rujos nomes fliera

Prefeito de Pelotas, Sr. Adol que^tAo de citar, tornaram

fo Fetter, pelo Presidente da credores do roto de agradeci-

Federaçáõ das Indústrias ,1o mento que a rada um deles

Rio líránde do Sul, Kng. Dle- ,-m partleuliir. bem romo íw

go lllanro polo Presidente do Assrvrlaçfles Comerrials da Ca-

Centro Cívico a Social da Pro- choelra do Sul. l.a|eado K«trf-

Ilanoer. pelo la a Vacaria, e às prestigio

RECEPÇÃO

Sevsrlno Brum, Pároco da Ma- verlno a Frei Osvaldo a Br.

trls da Sagrada Família; Frei Saibro «naltacendo a psrsona-

Osvaldo do Psaso Fundo. Vlgá- lldads do aniversariante. O Dr.

rio Cooperador; Construtor Oscar Hamos fès uma hora de

JSeiaon aivm

NASCIMENTOS

Nesta Capital:

F.ltorr, filho do Sr Vmc.nto
Basila s Bra. Maria de Lourdt-a
R Basüe. Luclano, filho do Sr

Ignaclo Darci Klõcknor a Bra
Núria 8. Klockner Ro«ane, fl-
lha do Sr. Adall Panato e Bra.

Teresa F Panato. I.ui* lienri-

que. filho do Sr. I-Uls Fernnn-
do Keaaler e Sra. Maria Julia
A. Kaaaler. Cristina, (Ilha do
Sr. Fernando M. R Abbott e

Bra. Maria Dolores M. Abhott

cimento a gaaso. foi multo eum

prlmentado. A sua residência,

compareceram o Revdo. Pe

reeldo lauta
doces, regados
ram da palavra oa Revdoa. Ba-

nhla, base mais sõllda. perml

lindo-lha manter o pagamen
to, aos adonl-taa. de vantagens

equivalentes às pagm pelos
llsncos. F-nos grato aimln.

neste en*êJo, comunicar, aos

senhores acionistas, que a

Companhia e o Banco Rio-

^TeAdee.^'p^v~ndo 
Presidente do Centro das In

a construção da sua sede pró- dústrlas de < atlas ,1o Sul, Dr

prla o Kdlflcio Expansto, à Jorge Sclilw. pelo Presidente

rua Uruguai, número 2(13 e 3110. da A»M>ciaç«0 Comercial de

no centro bancário di POrto l asso Fundo. Sr Conrado A

Alegra, li de outubro da lasg Heissel. paio Presidenta da As

José loureiro da Silva Pra- sociaçto Comerciai de Cacho

sldente. Sylvio C. Torres, Isaac eira <io Sul. Sr. Álvaro vargat»

Crut. justino Vasconceloa — Telieira. i>elo Presidente da As-

Diretores." 3.® Parecer do Con- sociaç&o Comercial de Pelotas

elho Klsral 
"Aos Srs. Aclo- Sr. Man,wl C>oroes da Sllra, e

^"rayarc sa

orandense de Kxpansao Econo-
' 

• nr.
ouvidos pela Imprensa, maril

testaram sua confiança e en-

tusiasmo pelo Banco. Colabo

rmfio das mais preciosas pres
t»»rum-nos ainda o Presidente

da Federação das Associações

Comerciais do Brasil e da As

Theodoro Mullsr

José Comes de Sousa

Fuad Abdalla Nadar

Armlndo Birck

Reinhard Arno Munds-

tock

pp Joio Cario» Brsnnar

pp. Manoel D. Maxxa

pp. Joio Inácio Lscuona

pp. Vlriato Pereira Dutra

pp. Mlauel Russowskl

pp. Pedro Secarello Ferreira

pp. Leo Wolf

pp. Albano Wollmar

pp. Archlmlno Magnus da

Souis

pp loío Oalant Junler

p Franklin Dlnli Moreira

p J. C. Jarros A Cia.

pp Carlos Tsnhauser

pp Pompllio Cylon Fernan-

des Rosa

pp Csrlos Dreher Neta

pp. Alberto Marques Msrtlns

pp Metalúrgica Abramo C-

berle S. A.

pp Caieno Vslllnho Laosrda

pp José Miguel Conceição

pp. Ricardo Abdon Santinl

pp Curt BercM

pp, Edgar Hubo Bercht

pp. Rodolfo Edmundo Sehae

fer

pp losá Cuervo

pp. ravorino de Freitas Mér-

cio

pp. Henrique Rodolfo Orass-

ler

pp. Arno Olitx

pp. Alfredo Krampe

pp loio Aleiandre Noal

pp. Ignácio Chlstlano Flangf

pp. Lourenço da Silva Filhe

Ângelo A. Alquel

Fab i Araújo Santos

Walter W. Haak

Luís Lima Lüngaro

Edgar Lulsl Schnelder

declaração

Na qualidade de Presidente

e Secretário da Assembléia

t><*ral Extraordinária, declara-

mos que a presente Ata t có-

pia Hei do original lavrado no
"Livro de Atas dos Assem-

MClas Gerais" ,1a COMPANHIA

llinc.r WDENSE DE KXTAN-
^\Í. K ONOM1CA - INVMTI-

MKNTOS, cuias assinaturas re-

conhecemos como autênticas.

Dr. Aluislo C. Ribeiro —

Presidente
Pctròniu Vllleroy Parahyba

Secretário

mlca — Investlmentoa. a opl

nar sflbre a sua proposta de

alteração da estatutos com au-

mento de capital da n/bem

Idealisada e bem administra
<4# a num M mi

ihôes de cnixeiroa. na qual»«la-
de de membros do Conselho

nUnn ron»

Por motivo ds seu aniveraa-

»r R*nrBr^o"tty'^l: a. e. apds o «CiaçâO Com, rclal do Klo dr

d„comfáb^d.|.rt.,.o.ud -r^U^da^e ^JTZatp^ri'

que o Dr. Reni e sua ums

família lhes dispensaram.

empresas gadehas, 11 Theo

Moller Importadora S. A Ir-

mRí»s lochpe S A — Indústria

Fiporiaello Metalúrgica \bra-

mo Bterie S A . Miguel Russo-
wskl 8 A . Tecidos Tanfik

Abu|amra S A., propunha se

consignasse em ata, pelo ex-

cvpcional anfllo pri-stadn ao

Ranço e à Comnentila em nl-

tida compreensio doa seus e-

levados obletlvos de refflrço k

orsru.  
«"""mia rlograndcnse Aprti

Altamtr Cerattl. Álvaro I.e«ls vada. por longa salva de pai

César Tetamanri. que mas essa proposta, oir.lrs-

sldente ofereceu a palavra a

quem a dela qulresso fater u-

so Como ninguém a pedisse
auradeceu a presença dos a-

clonlsta e suspendeu os tra-

Dtillin pviu Ituipu ..• -u» .1.

a lavratura da pri-s^nte sta. a

qual spds ter sido lida. foi •-

lirovada pelos presentes

íenuo cm ¦ H,uBKv,» •>»•»>, 

tuaçào da Companhia, temoa ,1o Brasil. Drs CUon Hosa e

grato praier de recomendar Francisco Vieira de Alencar, o
m n i i. ^ a fanteA I .AIIlIlO

POrto Alegre, M de novem-

bro de l .WS.

POLICIA E CULTURA

Está em clrrulaçáo,
 ..m número de POLICIA E

Ma risa. filha do Br l.eão BlKal CULTUEA, orgft» que se e,li

Sra. Eva E. Sigal. Rowmsri.
filha do Sr. Guilherme Hoff e

Sra. Wnlmv Hoff Maria B<a-

tria. filha do Sr Dsnlel Cha

ia* d# Camargo * ®r<l-
Bva Perla de Camargo Mag-
da. filha do Rng l^uia Adams
e Sra KaHn H. Adams

Em Gener.<! CAmara:
Maria laah*-l. filha do

inclo ® franco e Ura.

pldia Am Silva Franro

Em Sananduva
Maria < ristina.

Adão Rodrlc •

n» Po«-,s RodriKU

Sr
El

filha do S
Sra Ptdri

ta em Sfto Paulo, especiali

/ado em tô nica de Policia,

wb a direção do Jornalista
Alfeu da Silveira • Silva.

Em seu número 7. a revls

ta POl.ICIA E CULTVRA
contém uma homenagem a

s ecria. dr Benedito Carva

lho Veras s, ereiàrlo de Se

üiirança Pública do ratado

de Sáo Paulo, e oa seguintes
irtigos: Delega-la de Roub»^
-etor de Pur, de AutomA
veta. Delegaria de Costumes

Delegacia de Contrs\ençfie-

Penais Problema daa Porta»

Fei ha,Ias e Abertaa, lmpren-
sa e Policia. SA O Crime Ea-

tava na Biblioteca. FBI.,

Area da Polida Metropollta-

na de Londres, O Furto de

Automóvel Visto pela II Con-

ftrtndt Nacional de Policia,

e ainda uma Máxima de con

selhoe e sugestões ,. Tratan-

dose de uma revltta espeela-

ll/ada e Já tendo vencido o

primeiro ano de vida. pode
mos assegurar que vai em

erande pnigraaao, iu« pagi
nsçSo * ótima, bem Imprensa

e ainda utlllssima em aaaun
•os técnicos de polida Aos
nossos confrades, o» maiores

voti* de proaperldade • mui-

tos aiv s de vida.

NFXROLOGIA

Nesta Capital:

Cel. Homero Pereira da Ho-

m. saindo o 1*r*tro da Cáma-

ra Mortuárla da B«»neflcència

Portu|uésa, Menina Lia Oll-

vslra. filha do casal Dr.

mando R. Oliveira

Ar-

-tt

MISSAS FÚNEBRES

Hoje;

As IJO horas, aa Capela «o

Colégio Sevluná. T dU do f»

ieebnento de Maria Ignes Bor

ha. As T80 horas na Iareja de

Nossa Benhora da Concelçáo

I.* ano do falecimento de Ber

nardlno Marquss Osdri*.

Assembléia a sua aprovação

Pflrto Alegre. 1» de outubro

de 195g. — Carloa de Moraes

VellinlM. Prof. Dr Renato Cos

ta e Ernani Kramer** Lidos to

dos êsses documentos, o Sr

Presidente abriu a dlscussáo

sObre a ordem do dia e, co

mo ninguém desejasse msnl

festar-se, consultou sflbre se s

Assembléia concordava em vo

tar primeiro a letra b, e de

pois, as letras a e e. Obtida s

concordância unânime, pôs em

votação a letra a. no sentido

da conceder-se uma bonlfl ca

ráo de qulme po* cenl». 
"pro

rsta temporls". «os atuais aclo

nistas. nos térmos da aludida

proposição Aprovsds por uni

nlmldsde essa proposta, o se

nhor IVesIdente sutimeteu s

votos a so sentido de autorl

sar-sa o aumento do rspltal ds

Companhis para at^ Cr# .

50 NO 000.00, tendo «ido unâ

rime mente aprovada. Pergun

Presidente do Centro iiadcho

,le Curitiba, Sr Clovis Macha

do, o ei-PresIdente do Centro

tiaúcho de Curitiba, Eng Hugo

Tolgo. o Prefeito de Vacaria

Dr Hlcanor da Lua, o Prefeito

de Montenegro Sr. lléllo Alves

de Oliveira, o Prefeito de San

to Antflnlo. Sr losé de Almeida

Carvalho, o Prefeito de Cama-

quS. Cal. Sylvio l.ult da Silva

o deputado Dr. Joio Batista

Marclese. os vereadores Carlos

O. «ca Crtstovfto Canellas e

l*rof. Armando Wurt. o 1'resi

dente da Associação Comer-

dal da Vacaria. Sr Francell-

no Bortolon. o Presidente da

Associação Comercial de Ra-

qui, Sr. Astroglldo Mal ias. o

Presidente da Assoelaçáo Co-

merclal de Nova Prata. sr.

Ocllherme Nedeff. o Presiden

te da Associaçáo Comercial

dos Varellstas de Pflrto Ale-

gre, sr Dassi Giulian, e oa se-

nbores Ângelo LeAo. Arno Er-

Dr. Aluiaio C

Presidente
PMrOnlo Vlllsroy

Secretário

Ribeiro

Parshyt»a

Lulx Arthur M. Oiscobbo

iotá ds Abrsu Fraga

luitlna Vasconcelos
Sylvio C. Torres

C Tsrraa S. A. — imp «
-,p _ Sylvio C. Torres

Diretor
Angalito A. Alquel

Isaac Crus
lesá Loureiro da Sil<s

Nelson Psschosl Blnotto

pp Oscar Daudt Filho

pp Tarso Dutra

pp. Olmira Palmeira de A-

tevedo

pp. Alberto Berthier de Al-

me Ida
op Arthur Rech A Cia

pp. lorije da Cunha Amaral

pp Alberto F Cln

pp Sady Nejar

F. D l T A L

O mo. Sr Dr. Oswaldo OpitS

luii de Direito da Quarta
Vara Cível, ne esoroicio do

da segunda, desta cidade de

Pftrti Alegrs, Capital do Es-

tado do Hio Orando do Sul:

l v/ ^ A li Kit aoa que o pre-
sente edital, com praxo de

trli ta diu (M) virtut. quv por

parte üe duna PONATA MAK*

nlb, lhe (oi requerida a ci-

UçAo ãua herdeiro» da Li)U-

AitiHi WALl iliEit. em uuma

de ,|uein está o imóvel u^uia-

piemio transcrito oo Registro

de Uuóm is, para adquirir o

domínio tio mesmo, cu|as di-

menaOea, confrontações e ca-

ncterlal.cos abaixo sa deacro-
vem.

"l m terreno situado á Ave-

iiid.i 1'rofessor Oacar Pereira,

antiga Cascata, que mede dei

metros e cuuoenta centune-
¦ »« *n "-s « A - ^?é»

tiU* \AW,UW «w a*"."»**-,
trinta a dois metros a oitenta

(J2.H0) de frenta a fundo, on-

de ente-t» com terreno per-
lei, ente a Ana Dtles Viena

Hiete, dlvi,llndo-ae de um lado

com terreno da própria re-

querente e de outro com de

Cltinmundo Porto. Dito torre-

no dista quinve metros (15.00)
da rai Saudável e dei metroa

e ciraoonta cenlimetros
10,S0) Avenida Cuiabá, fl-

cando situado ao lado do cha-

lé n.o 1287 la d!' Avenida
Oscar Pereira."

Por éste edital que será afl-
«a,lo no lugar de costume •

publicado p«la Imprensa, fl-

cam ditos herdeiros de Kduaf-
do WAKCHTKR, citados para
contentarem a ação de Usuca-

pilo morida pela requerente,
no prato da lei, quer»»nd<a
l*ôrto Alegre, quatone de a-

gftsto d mil novccentos r ciúr

roenta r oito Eu. Sindonia

Heberle, ajudante de escrivlo

do Sí»c»»ndo Cartório Cível •
Comércio, subscrevo».

(assinado)
r walde OpIts, Juls de direi-

lo da quarta vara, no exerci-
cio da segunda.



Serão apreendidas carne e leite fóra d» refrigerador

DIMINUIU A TENSÃO

). IIM: MPOTM tlllVIl IM E BESTt IftSUM

O cardeal-arcebispo estêve no Palácio Tirudentes e na C&ma-

ra Alta. — Unânimes as manifestações de a|>oio ao pronun-

ciamentu do Arcebispo do Rio de Janeiro — Preconizada Co-

missão Parlamentar de Inquérito para apurar o nome do de-

 putado corrupto. 

CRISE DA FAB: OLTIMOS PRESOS SAEM HOJE

RIO, I (TF) — Oe hoje atí

depois d* aminhi eitario sol-

Io* o* últimos oficiais da Ae-
ronáutlca que assinaram a

carta-manifetto aos
roa.

Brigadei-

A maior parte dos 42 oficial*

mtttnttmms xxtmmtmiuxiiiixtixtttxmi

preços ficou em liberdade en-

tre sexta-feira e sábado da úl-
>ima semana. Entro os primei-

ros oficiais soltos estavam os

Coroneis-Aviadores Artur Car-
los Peralta, Francisco Chaves

Lameirio e Paulo Moreira Bur
nier A Comissio encarregada
do inquérito policial-militar
deverá entregar seu relatório
ao Ministro Correia de Melo a-
té a dia 11.

RIO * (MD> — Oommoa ao*
btifcoa da Càaiara. na *««sâo de boic.
a caao «ia denuntiu dc Caraeal D.
U-ma de Barre* CiMra de que um
ir>r»a«tMV ««atia envolvido em ue-
lociix tütu-tt ii»wUçlo no Bla
•il. da ladattna aaval p«r* op«ra< <>°
ò cabota ™ L 09© m- inicie d»

Murnili «iew {.oabacimcnt» a Cai»
do rtsultad> ú» reunião tia Mim d.i
Otaisra. realizada pela manhã * no»»
1M« p*r MaiitM» » » »*guiB # Con
.^ada aoi* Pe'1

Fic»id«nte cia Ornara « frooun
i iatra(t> de Sua Etiiu^tcli o *ardeal"
•mb(*po 4o Ria -• lanawe Dow |-<

m* te Barro» Ca» *'» «a par
Uiamtac e»ta m*o'hI4c »• d» cor

f" • óecAro d®
fiar lay»*'•«<-» «kliUaaaa adotar im»
a-i«m»ui» •• «tguiofa» twtcHd*»

. _ »n 'a'*» smi»»'1» *»'"

Presidente ê Sua E«»n*acia Cardeal
Câmara reconhecendo alta compreen»ào.
propósito* construtivo* de Sua Kniinéa
cia ao alertar o* poderee público* e a
na\ào 9óbre oa «to» de corrttpváo a»en
iionados nc programa 

"A Voj do Pa*
tor dia 5 do corrente e obiato de
«mpla divulga», áo pela imprensa. Em
<tnscqu*ncia. iolidt« de Sua Eminén

na que se digne colaborar com r«td
("aia do Congre*ao Nacirmal teveUiwk)
e nome do parlamentar envolvido rn>

denúncia, bem astifli como trans-
mitir tafonaaçOes de que disponha re
Uma* ao assunto. de modo a habilitai
a Hiena da Câmara doa Deputado» para

o exercício de «ua* atribuições regi-
mentais, b — designar o primeiro ac-
11etário da meia da CAmara Deputado
).»** Bonifácio para tomar providêa-
cia» no sentido de levar ao conheci-
manto de bua Eminência a delibera-
tão da mesa. r' — dar conhecimento ao
planArio da Câmara e à imprensa as
medidas adotadas na reunião da mesa

Ahiixio Alves congratulou-se com •
dccisAo da m««a advertindo que a Cã-
«uara não tu de permitir que em seu
meio possa alguém deaviando-ae de seu»
d* verta, desmoraliíar • representação

(Continua nu piiulna 10>

TAXIMETROS PARA CIDADES COM

MAIS DE 300.000 HABITANTES

Declarações do sub-chefe de polícia que

pnrticiiMHi do Congresso Nacional do

 Trânsito 

BANHA GAÜCHA PARA O BRASIL

1.792 TONELADAS EMBARCADAS

NA 2.a QUINZENA DE NOVEMBRO

Continuam os embarques de banha para fora do Ksta-

Uo em ritmo acentuado, demonstrando ter sido efetivamen-

te forte a ultima sAfra A exportação do produtr; para os

centros consumidores do país autorizada pela COAP, está

garantindo o suprimento dos mercado# nacionais, afastando

o perido da falta do produto, e consequentemente da im

portado da banha estrangeira, medida várias vezes preço,

nlzada p<'la COFAP para enfrentar crises de abastecimen

to de gordura animal.

Na última quinzena de novembro passado, a COAP au

tori/ou embarques dp banha num montante do 1.<92.270

quilos de banha. 568 170 quilos foram embarcados vta ma-

ritlma. e 1.223.800 quilos por rodoviária. Estes embarques

totalizam aproximadamente 10 mil toneladas exportadas
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Em virtude das con*

tantos reclamações que
vem recebendo a Dire-

toria dos Serviços de

Hlgilne da Alimenta- 
J

ção. com reterência a

leite ácido e carne do-

teriorada. ossa direto,

ria resolveu comunicar

aos comerciantes que a

partir de hoie, apreen-

derá todo o leite que
não ior mantido no re-

irigerador. bem como a

carne, quê após o ex.

pediente normal dos a-

çougues, não for reco-

lhida a câmara fria. £ „
uma medida louvável,

esperamos que s e ) a 
jj

cumprida a risca, em

beneficio da saúde da |
população.

NOS ANAIS DA ASSEMBLE1A, AS

DENUNCIAS DO CARDEAL D. JAIME

NAO HA MAIS

RACIONAMENTO

Conforme nota distribuída

pela AüHOclaçáu Brnxilrtra doe

Distribuidoren de Qál Uque-

feito de Petróleo, deade a datm

de ontem ficaram «uapensas

tòdas as restrições concernen-

Assinalado, em discurso do Sr. Theo-

baldo Neumann, o centenário de Tapes

— Levantamento dos estoques do vinho

produzido no Estado — Adiada a dis-

cussão do projeto sobre plebiscito em

Três Coroas — Flores da Cunha

dolÊstadò pára os centros ronsumldores, no segundo semes- t«a ao racionamento de *á»

tre do corrente ano.

¦m- >3K< -7K- jK-at' «MM

O. Ivms ow torro* Comoro

< onforme foi noticiado, rea-

lizou-s* em Quitandinha. entre

os dias 2 e 7 do corrente mus

o s«'jfundo Congresso Nacional

,1» Transito. Foi ele promovido

l»elf. Conselho Nacional dti

Transito e entlveram pri-»Hntes
autoridades de todo o pais, in-

cluslve representantes de Em

presas Transportadoras e Mo-

toristas, através de seus or-

nãos de classe.
O dr. Nelson Martin», «ub-

rhefe de Policia, que participou
do Congresso, abordado pela re-

portarem do J. D., prestou as

segutatai declarações-

(Continua na página 10)
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engarrafado.
Com a suspensão do raciona-

mento ficaram interiamente li-

brradas au firmas exploradoras

para a imitalaçào de novos

conjuntM com o conseqüente

fornecimento de gás. Com o

completo restabelecimento da»

Instalações da refinaria, há dias

incendiada, em 8Ao Paulo, ne-

nhutn perigo mais oferece o

fornecimento de combustível

PH.INBA.8B O SECRETARIADO

IR demitiu os coronéis do governo do sr. brizola

do Janary e Alexínio

4C- «Kwwna» *• -3K

UDERACAO DA CARNE:

COAP OBSERVA 0 MERCADO

Despaoho presi-

dencial encerran-

do a questão

Segundo colheu ontem a iu«m rc

portagem, o Sr. Adsimiro vlou j

atual presidente da Assembléis te

iiftlstivt. e deputado rseleito para
• próxima legislatura, vem dc »e»

convidado »>elo Sr. Lsoad Bróu

la part otupa* a Secretaria de Eto

inmii». um» d»« iiovm pj»u» cn..
dat pelo Governador eleito, e

deverá ver instalada a 31 de iam
ra vindouro

4iii *s«iitn. alravè* do atual Cbe-

fe do Poder legislativo incluído no

futuro Govèrao do fcsmdo um oíwii*

•Io Paitido Sotisl Pros'»«ns.

Quanto S paMa escolhida, deve-se

laio de qut o Sr. Adslimru M«it

ra já há ano* *e vem preocupando
om o» problema* econõmicoa do

f stado. dentro da sita eifera dc

tVáo. lendo me*mo conseguido, na

duma reforma do Regimento 4*

Vvwnihlru rin I95é, criar » Co-

maaio de Desenvolvimento Econò-

mico. que esteve wib a sua preai-
déncis duranu- o sno de fi'. «

onde aquíle parlamentar dc-^nvol-
veu vigoroao trabalho de levanta-

mento e sondagem das neceawndades
.comunicas do talado, bem como
iMKdenou • sugeriu djveraaa me-

^Continua na página 10)

Hr. Komen Hcheihe, do foi o primeiro orador da wítio
de «atem da A*wmbieia, lendo condenado *eem^ntemente o ron««
lameat». prla I nià<>. da serha de Irê* milhòrs de rrotelMi para o
póslo de nainornltura flliteatr em Ibtrnba O orador ••nnsldemu
o f»t>» *rave atentado à economia do F.»tado, praticado jn»tameat«
•inando »e precima mais do qie nunra incentivar a produens*.

t.KKO ui: OatAFlA

omenton, deptiíi, o ir. Lima Beck, do Pt, a difienldade nn»
eiinte atualmente para a importação d«« •fiwntf*. e*clnsivam»-aio
devido a om erro de grafia na lei cambiai. F.n<|Santo isso acont*-
c*. acremeenton o orador, a I mão deu lleenca para a importação dei
:iis mil dólareu de fumo capeiro para eKaroto*

O VINHO
t) depalado integralista, Hr. Amo Arnt. sugeriu apoa. a». Her

viço do Ninho, o levantamento completo doa e«to«|ae« de vinho do
l.«tado, para evitar • provãvel aviltamento do preço da nva. na
«afra qne «r aproxima, aob • pret^ato do qne eaiate «aperprodo
tão de vinko

DEM 
NCIAN DC D J AIME

O Sr. Cândido Narberto, Uder aoeiallata, referin-ae depois. k«
momento«a« denúncia* feitav p«»r I». Jaime de Harro* (amara. Car
dr>l An-»hl»pe do Km Sr Jaaelre. Ubr» • r..rrnpr*o Ul.lratr n..
Pala, pedindo a tran-orição da« mr,ma« noa Anal» da %«»wmbteta.
Huierin. depoia, qne Sua Kminéneln volta»se a tratar do as-anto.
denunciando clarameate e aomiaalmente o» negociata* qne conhece.

TAPI.H
O Hr. Theo baldo Neumann. da PT K, ^roaaneloa. em seguida, dia-

ara* alusivo ã passagem do primeiro t/ntenario do Município de

I ape* prestaado homenagem ã* autoridades c ao po»a daqnela tra

Slcieaai usisas. » H»«l «««»'«» «ada ?«» Mia».

*• 4* *¦ «•
¦3K. 3K- ¦» * *• *¦ *¦
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A queda nos preços na presente 
época

do ano era esperada, devendo a libera-

ção dos preços regularizar o mercado.

Conforme noticiamos, a en-

traila d« estação quente pro-

plciou o engorde no gado, de-

laminando a rebaixa conse-

quente no pPso do boi ri*o.

que velo refletir-se i»o custo

da carne vendida pelos mar-

chanti aos varejistas. A notl-

da da queda nos preços da

carne surgiu precisamente no

instante em que era posta em

vigor • última Portarta da

COAP que congelou os praço-
ao conMimlilor Como era na

tural, desde logo espalhou--*-

a bfla nova de qne o preço da

i ame seria rebaliado nos a

(Continua na página 10)

RIO, I <TP> Nota oficial

da Presidencia da República,

distribuída a I hora de hoje

comunica que o Coronel Jana

ri Nunes drmitiu-ae do cargo d'

Pre«ldcnte da Petrohraa. A d--

mlsKHO foi aceita a. para sen

lugar, foi nomeado o Corone'

IMrlo gardenbsrg. Também c

Coronel Alexlnlo Bittencourt

demitiu-se do eargo de Presi

dente do Conselho Nacional de

Petrol«*o. Em seu lu>rar .foi

nomeado o Brigadeiro Henri-

que Fleiuss
A nota foi distribuída apóa

i reunião, e ao mesmo tempo,

divulgado o seguinte de»pac»io

prUlIlSnisl aAbre o parecer da

(Continua na página 10)

. EDMUNDO: DE FATO SE PODE IIZER DDE EM 100RDES

OR VEZES SE CURAM OS CORPOS, AS ALMAS SEMPRE

a em vigor hoje a

Portaria CLD da C«FAP

Km toao o r.siaoo devera vigorar a iormuia adotada pelo 
^t»r-

tão federal, que terá sua aplic ação fiscalizada pela COAF —

Entende o comércio que a COFAP Inverteu a formula tingi-

nal que é CDL e não CLD.

KucerranUo nuu aisnaiu>.
mitigo p paaaaík», 8 **cl»
IteMtma D Etimundo Kuns pro
nucatou s «niiin, o«k»o

•Uiurdna m tornou, tleado II o*
(FVMTiro d« i!».vt • 1-aplt»! inuu
diai 4*« pelWlnacÔM H.Jtnrtu Or
raças, llnguaa • contumea «w mala
dlvaraoa ftí-eram dela a cidade naí>
ta. a Jeruaaiem eeleats. o luaai
<fc> oneontio. msreatio com l>eti
i»or Intermédio de Maria Oitroa
os eunonoa. rspòrteroa, clenUata-
a oa famintos da novidade a d
extraordinário fiseram dela s et -

nada do mila*rre, daa cura* retuo»
tmntsa

Otmtemplemoa eataa ousa elaaa*
d* ponauaa a veja»i>* auira qu»>
«tela* nua queffemua coliwar ae ai.
tra o fnipo <W» eurtoaoa movido
i <eia novidade doa milsgra- ae en
tre a multidão <lm dev«.u« n»
tl*» i>ela ewuvlcção da fe e poi»»
eaiwrauça da aant idade

I A TI KHA IK)« I I RIOaOt

São multoa ua <4Ue vio ate
gruta aiiimiMioa «iauoeia
i-iirtoatdade d» Herude* que d«
srjava encontrar a Jeeua v»ara prr
-euclar um doa aeua aatraordln»
rios prodigina Queriam tor o pra
*T de ouvir doa labUia da um da

qxielaa miihnrea da nníerm»*, qm

Discurso proferido |M»r S. Excia. Itevdma. D. Edmundo^ Kun/.,

encerrando o Ano Mariano do «>entenãrlo das aparições de

Nossa Senhora em Lourdea

«operam i»ela pa***e « m do Filho dr
Uatrl. na —oMiiaunlaJ benção dos
•v^mas. o grito eiuüawfte > nv.-
ri*a«) Maum eurado

Na«Wt parece mala albsto ã men
«e de Oeua e ã oiüiuagrm de Lour-
ílea Aa spariç^Wa tem um vinculo
ndaatrutlvvl «>j« a realidade d«»

¦ "rtatlanUmo. que trás ao mundo
t evanselbo da «alvação Crtatla-

.iBffld e a Redenção do h-»mem pa-
nadar, racnvo do demônio s ti
lho da ira de Daus Nèle etnra

M|a a travedia da hunuuiidade e
todo o am»»r da Drua Primor-
>Uainvetite «nado num aaUMSo d#
iis*lca e da felicidade o homem

emueu contra o Heuhor a per-
yn ft. tttuloa de dlynldada

e de trrandeaa. loeandt pnra lon^e
direiut de aer feita

Peita deitaria o homem perdido
d engraçado para sempre?
Não Mo muterlo iiuM>iidavel do

ru am««r não at*andonar\a o b«»-

tnam è aua truta aorte Redimiu*
o Ke»timiu-lh« » fida prnaiti-
va Kievou-o s <U(toldada da anta-

aaalm «fiou uns ordemnho. i
¦>uva. ta KadeaçAo.

gou dm preço alto da vetara ta o
«angua da *eu proprlo FUho. que
tm fss noaao umão. fome» remi-

ias. raagstadoa, aão *p«r «tiro •
•,>rata. <nsa paio *aogue lo FUH

ummtamtttnn uxnims

yni#eia.to %*a ueu»
Dende agora a dor • o

jo aaautoem um papel «mpirtan*..
'»a niatdrla da faumanldad"» redi-
jjem. aaiviun. elevam a toruam fe-
llzes oa Uotnena A autaaaMAoe
não ae teria aalvado aam a paiae^
a a morte de Cristo

E aliuta boi* oa n >u*ar< -
uu»tti a «alvar-ae pela» «a»s a>
frldaa. aa iãgítmaa t h >rscaa. as
vontade* abnr^atlaa a aa pai»6**a
ven«.'ldaa N<«*aa Senhora drwfu
ao meto doa h<«metia, em primeiro
lugar, para rr^olper eaU*a aofrl-

(Coiiüoua na pAgtna 1*)

Kntrs em fifor boje rio Ke

tado a Portaria da COFAP que
adota a formula 01*0. (custo,

lucro e desp«*ea> para todos

os produtos que se encontram

fora do conuelamento de pre
cos. A Portaria Clã eoaforine

esclarecemoa há diaa, viaa ea

lab^lecer preços mai» ou nic

nos fixos, tanto no atacado

como no »are)o para produtos
,-omsstiveis aâo conmdirado*
de primeira necessidade O*

preços sâo obtidos apó« a to-

tnarta do eiuui uo piuouio «ai

rulado o lucro acrear Ido das

despesas. O* lucros previstos
variam de 15 tanto no

varejo como no atncndo

O control# ooa lu«*ioa pai
miasivela conformt' fomos in

ormados na COAP que *srá o

urf&o flscahstador aeré feito

através das notas d« fstura. d»'
venda etc., sendo que a Porta
ria preve a aplicação de penali

í ides para os que burlarem a*

determlaaçA** ds COFAP

^ reação contrs a Pwtarla da

COFAP por part. do MaMIcio
tem fundamento fiara oa mt«-

re «nados na questão da formu

la adotada. pol« >|«» alcitam '• >

o org^o controlador doa preç«**
Invertido a formula usual que
- rui. e nio CLD Afirmam
• orne rolantes em geral que o

calculo dos lucroa nào pode »ei

feito antea de serem computs

dita as d»*at»enri« poie nfco pod<
rta sar feito um apanhado eor

reto daa transaçôea. Afirmani

,iu« * curial a feitura do cale»
• , . * . »a«wm cMn »t%

'tiadaa as Incidência» do cust»

despena para entáo aer en

tiibrlecldo o Iiercentual qu» s»

rú o lucro fl* InversAo

De conformidade com a Por

.ria d» cor AP ent*o reinei.,

rsdo. principalmente os pn>
dutos pertencentes soa <*K:.

madoa arflfros de Natal Atei!

na, arei'e frutas aeess enl»

tadon peecados secos etc . »

tmtottisw em primeiro plano n

Portaria que hoje e adotada ori

lalmants em todo o Kstado

AUMENTO DOS TRANSPORTES: SO

DEPOIS DO NOVO SALÁRIO MÍNIMO

Avistaram-se com o prefeito os proprietários 
tlr

— particulares 

empresas

gegunda-fslrs última, oon.

(orme noticiamos, oa propne.
t ar loa da empres-*® de tinibus

nossa capital entlrarani
etmtdo» Junto com o enge-

•iheiro Ueonel BrUi.la a fim «I»

acaberam a reapoata da Md.

mcipalKiatle aòbre a reivindi-

st;fto em torno de um aumen.

to de quarenta por cento' noe

atuais preços das paaaaganx.

Segundo apurou noasa f*-

(H>rta|(vm, o ptefeito, que ha-

via enviado a solicitação ao

l>! Francisco Caatro. pai

jn»sterior a*dDt«. declarou »>

jiroprtetarioa que aòmcnte de

jvois da dacrttaçâ" do aalÉru >

nlnimo serào maj.-iailMs ai-

irtfas doe ônibus Noe-» tr.

imrtsKem lnformuu.se, ainda

que a Municipal idade aó n-

adera licença p«ra o preteft-

ii.lo alimento eiu !>«<•< 1»

marenta p<»r cento às Imhan

le longo percurso, ficando ae

1 entala .om porrentaRcns in-

riore» Aquela cifra

l>eate modo se <»s niveu» de

làrio nnntmo forem dectcta.

loa ainda este m^s também

erá o povo da capital faUchi
de pagsr mai« caro oe trans.

portea.

íSTINSOãC O CAMtjÂO DC êtNTO ' — l«a»W nlwatoo de« mmonft do •tpoif doa r^ómat tomou

é*. Me.nSoi d. Vee»e, epo. e -.mere.el de ÍSflNSOSO . e. e^erto<<o,M

m role eei k.«e do. de 
' $»ed de Armé* , « e»e» »er»e»ee. e -dek,edi»Se eeje" ee

p,o.„ mo.,-o d je.tfco No 9ree,ro ,.»o. o |o«e. Weiee' ffo»...<o CmUm r.,.»d.,."W.

(StfMSOtO ..queede • t'e.»eSo< (raaedil lepe. i.«cobe.fo pele rok«o de leereede> "(«-e Dilf

»,e4, roJ«.do, d. ..'o>no ,, >.ddert O hltm do IHa. de cM«té. . p.=p'..ded, d.

dr ireoa Cotthm. oow»«oíoo aeve rocorda po»a a» 3 ?00 mot,oa tOr* 15. O

i
I
I
I
I
I
I
I
4
I
l
I •

SAUCC.
Utffodo 'htrémmm"

ratorda «nfaria# aitoeo aa» seda» dm mrvgvmrm êt$T da IIP" «íevodea.
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NAO DEIXE DE COMPARECER 
A INAUGURAÇAO DA

exposição 
promocional 

de vendas

DIA 1S DO CORRENTE, 
AS 20 HORAS

LOCAL: Pavilhão de Exposições do Menino Deus
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