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ÁVERÀ' CRISAO
NO GABINETE CHILEN
E' o que declara o Presidente Gonzalez Videla — Peron dá o apoio
do povo argentino contra o comunismo (Teleg. na 4.a pág-)
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O Tempo — HOJE
Ameaçador com chuva».
Temperatura: Em declínio.
Ventos: Du quadraute Sül com
rajádaa frescas.
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"MINHA FILHINHA SERÁ A ALEGRIA DE
MEU LAR" — O SR. ESTEFÂMO BERNAR
DI, NEGOCIANTE EM FOZ DO IGUAÇU,
REGRESSOU DE URUCÂNIA — ZENI, SUA
FILHINHA, A CAMINHO DE PRONTO

RESTABELECIMENTO
Nfto são em pequeno nume-

ro us que, cheios cie lê, nau va-
caiam empreender ioi'ga.-5 n
acidentadas viagens, esperuh-
çosos de que o poder soorena-
tiual do Padre Antônio, era*CJrucâniai lhes proporcione a
cuia de enfermidades julgadas
eem solução pela ciência médl-
ca. Da Bahia, do Ceara, du Rio
Grande e dc outros Estados
mais distantes, formam-se ca-
ravanas de esperançados dc
melhores dias. surdos, mudos,
cegos, paralHicos, etc, utili-
zani-se de todos os meios de
transportes para obterem a
bênção do sacerdote que, em
nume de Nossa Senhora das
Graças, dá luz aos cegos, mo-
vimentos aos paralíticos, pala-
yra aos mudos e a faculdade
(auditiva aos surdos.

Dentro muitas pessoas pro-
tedenfés do interior do Brasil.

quo por aqui transitam com
destino ã cidade dos milagres-
tivemos conhecimento da pre-
sença do Sr. Estefanio Bornar-
di, pai de unia linda menina
— Zenj — num cios hotéis dos-
ta capital.

— Sigo, com minha filhinha,
amanhã, nara Urucânin _ dis-
se-nos o «Sr. Estefanio Bornar-
di, no "hall" do hotol em que
sc encontra h ispedndo.

Em seguida, com palavras
comovedoms, narrou-nos êle
sua desdita:

Resido, com minha família,
na Foz do Iguaçu. Minha filhi"
nha, aos quarenta dias de nas-
cida', sofreu rle ataques. Sobre-
volo- após. a paralisia infantil.
Atualmente, conta ola 10 nn"S
de idade. Pouco fala «• Pouco
ouve. E" uma menina diferen-
te de toda"* as meninas da sua

(Conclui nn pá?. 12)
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Sobre uma cadeira, ao lado de seu pai,
mais ser a m

de pessoas amigas e do n°SSO redator, Zcni demonstra r.ãif
enina de pernas trôpenas

PR0CLAMAÇÃ0
DA IN D E PENDÊN-
CIA DA PALESTINA

Governo sob a chefia do G'ão
Mufti. de Jerusalém — Sen1.

oposição da Inglaterra
BEIRUTE, 9 (Jean Duroc. Ar.

France Pressei — "A situado da
Palestina é de extrer.-.a gravidade"
_ declarou à France Press.-, -ir. au-
díía-la especial, o Grão Multl de
Jerusatero. E Husselní.

E acrrjscentou a<i Jornalista, o clxeíe
i rtlisioso «.- político arab«f: — "A
1 hora nio é reata de palavras. As cir-
j cuastíúictaí nSo permitem examinar-
I se a QUestio p«r ni«-io da impren-
| sc. *°y- por' meio d*-* dscStt.-rstc.jcs,, pois

o tnlmiEo <p-<le.-'... explorai cada
I palavra".

O Grio Muíu cohílrmou q.ue via-
1 jou do Cairo uo Li bino sem passa-
1 porte e dlss*- que desde sua çiie-
I gada i Ee-.rute entrara err. con-jacta
j eom o Sr. Rl&d Schl. Presidente
l do Conselho de Ministros.

Correm no» círculos da *i;i Ara-
be. que «U iminente a íorrriaçâu de
um "Governo Provisório Palestino"
sob a pre-sidfncia do Grau Muft! ei
Huss-ini, esperando*.? também i
cnaçÈo de um comando militar.

Esta tarde, devls haver umi reu
(Conclui na pá/? 12)

ANDE Sr t2s Jr€ -
ASIL

Jmensa consíernaçãs pzlc falccímcnfo da £xma. Sra. D. Carmela
fluíra, esposa dc Presidente da República - Excepcionais hemena-
yens à memória da primeira dama dc país - ?k cerimônia dc enter-

ramente - Hepercussãc nes Sstadcs e nc Sxiericr

A Erma. Sra. Carmela Dutra em recente fotografia

Cri LENCIAS DOS G-QVERN03 DIS PAÍSES
HMiGQS AO PRESiOENTE EUHICQ

Do Presidente 1 riiman
WASHINGTON, 0 (A. F. P.J

— - Contrariamente &s primeiras
InformaçOcs, a Casa Branca :>«-
l;llcou o texto da mensagem <le
condolências "Jo Presidente Iiu-
nau »o Presidente Eurico C,.\-.-
\.,v Dutra:

- "Mt-u d«?«>Jü <5 aue !cnli. í- j
jim?-,!-ve-e <ll'C pensu na vossa í«..-i- j
p.a. no momento em quc estais j
,,, ,--n'»-.-, ln ; .*« treva«»'it6i>l<> s?r»n j

•., ',-* . \ S; i T;-unui«-i .. n'.:„h.*'

e esposa:
íilha, i'i'iii c°!"o eu jvssoaiut.-n-
te. lembraremos s«*-mp>"0 a .it%«3*.i-
(.catla Dama cuja pc-ril» dcpi.<-
rai;, e que alnda no «Uttiw» mêa
foi nòiSa graciosa anfitriã, ao-
minando valentemente o s.i nii-
<*'i c^u,s«to jvla snud.? JtV sr-.n-
vviueat- abalada".

DO KKI JOItOE \1
LONOHKS, 0 (Urdt.d Prc^i*

O Uei JorKe VI enviou halo
(Conclui ua p.ír. 12)

Causou ao Brasil Inteiro uma
sincera c Profunda consternaçãc
a notícia do falecimento, na :na-
driigada de anteontem, «ia Exnia.
Sra. D. Carmela Leite Datra.
digna o virtuosíssima esposa do
General Enrico Gaspar Dutra.
Presidente da RepúWca. Toda
nossa população se interessou, v1-
vãmente. Pela estado de saúde da
primeira dama do pais, logo qw>
íi j submetida a uma delicada
Ci>cra«.;ão ciriâraii-a. Após sensi-
veis mcínoras, sobrevieram-lbc
outras afeçOes, qUe lhe agravaram
a enfermidade, aPes»r dos extre-
•m>, cuidados o cxlraorUinajrio-i
recursos da ciência médica, «
dos íntimos carinhos da «U-1-
tinta família. Durante esse con-

| t.-isiador per>odo, nu Hospital
Central da Aeronáutica, aflutram

' n.ultidões a essa Casa de SaüJ»;,
Irocurando interessar-se, viva-
mente, pelo rest»bele. imer.t-) <la
.lustre senliora, numa rara dc-
nionstração de afeto. aPrê^o e - -.i-
iarievlade em tão amargurada
tr..»àe. Extinguiu-se, |»oi"ém, a vi-

da de D. Carmela Dutra, sua e**i--
têneia luminosa, votaia, incessan-

e. a «ublimidadc da Kamtl a,
iigião, da Pátria, e a°s niais
sentimentos humanitários-
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«a siíuação
inanceira da Grã-BreíanhaAqrava-se

Expressivas homenagens do parlamento
_ memória da Sra. [IHHJ Dlldill

•?«

NO SENADO FEDERAL

-*~

brasileiro!
-+•*-

No Senado Federal, idUc1'1,
aprovada a Alft da _cs_>ão c_°
«Ha anterior e finda a leitura do
expediente, teve a palavra o
orador inscrito. Sr. Georgino
Avelino, q>-ic produziu como Vo-
ilor discurso em tomo da psrso-
nnlidade da Exma. Sra. D. C_r-
r-ela Dutra, discurso — res.al-
temos — despido de caráter Po-
Utico, e aitado P°r elevados ,».n
[inientos de amizade.

O PESAK DA UNIÃO DF.-
MOCKATICA NACION.V1.

O Senador Ferreira de Squ_:i,
i-m nome da UniSo Democrática
Nacional, pr°.iu?.iu o dlsc-ar-o
abaixo transcrito "¦

— "Sr. Presidente, a bancada
da União Democrática Nacional
compreende, sinceramente. o
Sentimento que a todos .nluta c
acompanlia, neste instante, o
coração do Presideto d£* Repu-
bii_a, na dôr que o lacera.

-Momentos como êste convitUu-i-
nos a profundei meditação e a
rfastar de nós mesmos, todas ns
cogitações referentes á própria (
atividade politica, quaisquer di- j
Vcrg-ncias _ue nos po_sam **c-

parar nesle ou naquele instante,
ujndo-nos, unanimemente, num

profundo sentimento de humU'_U
nade.

A União Democrática Nacional
tomo o Brasil inteiro, lamenta o
_-.coJ-t.c_m_.nto trágico da ma-
drugada dc hoje e lraz, também,
o lenitivo da sua solidariedade.
(Ip sua paiavra de fé, para a*--
rarar aquele que, perdendo a
'ompanheira magnífica de anos
e ano*, tem, sõbre o3 ombro?, a
XesponsabUWade da administra-
ção do p-i<?.

Aos homens de Governo _ nc-
cess__r.o a p-acidez, a segurança
da vida intima. O lar feliz, o
'ur perfeito, o lar dominado ic-
3°s princípios cristãos é condi-
Ção e!en_cn(ar pnra o bom tíe-
_,mpe.nho de toda e qualquer
função publica".

u Sr. GeneraJ Eurico GasP^r
í/JUa, a lut-m jamais neeamos,
ainda aceso de uma csmpaflba
politica, a_ iiuaüdades dc c.d__-
ciiLo equilibrado» homtm dc lio-i-
ra e brasileiro digno, coutava,
na sua companheira, com esse
elemento da Êxito para a sUa vi-
t'a pública. E sc eJa- aí*ora de.sa-
Parece. Wa se transformar, pe-
rante o juiz j_upre.-n_0, «m sua
própria advogada, precisa o Ue-
C.raJ l_ur_c0 DUtra# nê.te mun-
oo em que íica, do am>"ro ^a-
«iudes o.ue, como nós, partici-
um das responsabilidades oa
obra. _.ov_rna_nental.

Sobram-nos profundas razões
Pala a_iim £alar. Sr- Presidente-
Colocados cm posição adversa a
a. Kxa... não podemos deixar dc
proclamar sou a.PrU__0, sua om-
brjdade e, até sua concepção da
vjda nacional no Uat-o com o^
próprios adverBário».

Se e verdade que a cor.-.Pa-
i-hcira do homem exerce sõb«-o
éle tnflut-ncja profunda, e as
idí-ias do administrador so£rem
con-ta-ntemente o influxo da vi-
da dom.siica. através do conse-
lho, do exemplo, da palavra de
_,mor e solidariedade, a União
l.tn_oc---._jca Nacional julga ter
sido D. Carmela Dutra fator de
grande fel-Vo oa íorn_a«-0 do
ambiente cm que vivemos, pleno

üe confiança e no qUa) os bO-
"k-ns Procuram compreender-Se.

Não _e trata simplesmente da
espó.-a do Presidente da Kepü-
blica ilá. na inolvi_U_vel Pcrso-
Daíidade hoJe desaparecida, um
fci--al mais prolundo. Que a ..ga
intjn-amcnte ã vjda nacional-
I). Carmela Dutra, °a vida do-
«nc-stí-a. na saia existência de
mulher sem grandes rkiue~*_
nem ahas Preocupa.ô_B de bri-
lho social, íoi sobretudo, pro-_s-
*0rft* . r. _-

Wu-m faieceu l_oj». ST. X r_s_-
«•ente. não er_ somente a eepósa
«U> Presidente d_ j_pü-lic_; «ra
¦uma mulher ytie j-_Pr.miu a
marca de bu_. mentalidade- **-
paeidade * íé cristã, de seus pro-
fundos princípios dc moralidade
cüo só no,, filhos .ue o casaa-en-
to lhe de-, m_s tambím e_a íbi-
Jhare» de outros filhos. ««3 a
e_cola lhe proporcionou-

Uma bomcQ*Ecm a <_uen_ foi
orofe-aora- num paia em qu«
nunca ha*er£i professoras de
mai*; a <iu_n- uão íormou af»e-
tias oza iar, como companheira
do marido dedicado. e mlc e8**
tr«mosa de fjíhos <iUerido*>, ma_
vive^. tarr.W-m, para, ser mãe de
f.eraçí*';. ,. ger*_&e*. — "ma ho-
«neDagcm dessas 6 %cmose JUita.

Ut» a ra-áo. »r- Presidente.

Por aue d bancada dj União Dc-
mocrática -Nacional- aeon_,,-i-
i.hando a dôr d0 Pr, sidente da
República, associa sc. dc todo o
coração, íis m_uiifestaCoes do

Transferência de ouro ho valor de
trinta milhões de libras esterlinas

em favor dos Estados Unidos
LONDRES.. 9 (Dc Robert Bei

l.ui d.

nar tributados
Pe-|

lixa Pelo !
acontecimentd lutuoso de hoje'

PÊSAMES DO PARTIDO
TRABALHISTA BKAS1-

LEIRO
Usou na palavra. em nome do

Fartid0 Trabalhista Brasileiro, o
Sr. Salgado Filho. Vis-ve^em.
emocionado o representante ri" ,
Estado do Rio Grande cto Sul, homens „„,.„,,

.*_.' beira cio cumulo

ft atividade dos homcns publi-
oesr Por mais feliz que alguém
seja em sua carreira, ba-t.i sc.-
homem publico, eln nOsf:l terr3,
p--'a sofrei* íis injustiças da «'al-
dade humana, qu.- não lem ilmi-
iCs. E ossa Senhora, além de
esposa, foi a encoraja^ora do
General Eurico Gaspar Du'r.t.
;;(.iiela quc o fazia suportar, c,,m
animo as a^rerezag que religião,
por m;iior que seja o seu desen-
volvimeiito, ainda não pôde ex-
tirpar d0 espirito maligno "-'os

assim se expressou:
— "Sr. Presidente, venho, cm

nome dG Partido Trabalhisia
BrasUeiro, associar-me ãs ju.ias
liomen^gen.-. a serem prestadas ii
Sra- D. ' Carmela Dutr,_. qu..
_!.m de esposa ''edicad... aman-
llssima, do Sr. .Presidente cia
Republica, General Eurico Gas-
Var Dutra, era uma senhora que
bem representava ;l mulher bra-
sileira, como mãe e como esoôs_.

A manifestação de «osso pcs.ir
^.'ncero rcflete o pensamento de
brasileiros solidários eom o_
Presidente da Republica, ne-*--
momento Qolor°so, cm qua S.
Exa. vfi desaparecer a compa-
nhelra dedicada, esforçada e Ú'>S-
ra das homenagens que lhe serã3
prestadas-

Reverenciamos neste instante,
a memória de uma senhora b.-a-
sileira, cuja perda é sentida por
t-.-dos os patrícios, tais as vir-
tudos magnífica, de que deu
provas durante a existência, não
iò como esi>õsa e mãe. nias como
companheira amaBtisslma, . que
animava o esposo em todos os
atos °e ^ua vida, encorajando-o
a suportar os reveses pecullares

da Exa.
Sra. Cumla Dutia- o Parti'-^
Trabalhista * Brasileiro, de j°e-
li--oa. reverencia aespõsa digna c
r. mãe virtuosissima".

liOMEXAGKill DO 1'AKTIDO
Ki:i'l "l.K ANO

O Sr. Bernardes Filho, em nome
tio Partido Republicano, na .rit.unn
do Senado, proferiu as _._uir..
palavras: .-O íalecimcnlo da Penliora Eu-
rico Gaspar Dutra constitui, real-
menu, motivo dc prande pesar para
todos os brasileiros. Knluta nossos
c,..ae.õrs e priva a sociedade dc uma

Sr I 'as Hguras mais expressivas c re-
l> rescntatlvas das nobres- virtudes e
uue caracterizam a mulher brasl-
leira.

O Partido Republicano di sua so-
lldariedade a todas as homenagens

France Presse) — A*
gravasse a aituacão financeira
da Grã-Brctanha; P>'a manhã,
uma grave notída ocupou o pri
.;v'ir0 lugar «os jornais londri
n0_: a Grã-Bretanha efetuou
unia nova transferência dc orno,
no valor d0 trinta milhões dc li-
b-ns esterlinas, cm favor dos Ks-
lados Unidos, declara um telegra»
ma americano, esclarecendo «jue
-sse ouro foi transportado no
"Q*. cen Elizabeth" e no Queen
Mary".

Toda tra"s*'crenela de Ouro c
sinal de alarma, declarou o Mi-
nistio das Finanças, Hugh Dal
ton, guando, há três semanas
foi efetuada a primeira transíe-
rência, no valor de trinta nr"~
lhdes. Dai á conclupão dc que

cm inar.o próximo ã Grã-ltreta-
nha cagara Insolvavel hfk aPenas
um passo c os técnicos julgam
.•ue não há nesja previsão nada
dc inverosiinil.

Efetivamente, na ocasião .m
quc a Grã-lireUinha começou a
lançar mão dc suas reservas em
ouro, cm conseqüência do c5*0"
tamento de feus creditou cm aó-
lares, cs^as rcservas se elevavam
a Seis.-antos mfVhOcS dc libras
esterlinas. Ora, c^sa,, reservas
pertencem eni conjunto __ toda a
zona dc esterlinas. _>ja melhor
das hipóteses, a partc da Grã-
Bretanha poderá ser avaliada cm
dois tcr_os do total, Não ne deve
esquccer quc a Irlanda, os domí
ni.js da Índia Pakistan c
quase todos os outros domínios e
colOnlas não produtoras de es-

Ma Câmara Municipal
A sessão de oníem

O falecimento da Exma. Sra. Car- posa _ mão a Sra. Carmela Dutra

taniio, borracha, ouro c diamanj
tes — produtos comprados cm.
tninde quantidcde pelos Esta-.
doM Unidos — rciíl-tram deflcitsl
cm auas balanças com a Àni6ric,_
e que, na. falta dc crédito cm do-
lares, esses d-fcit» deverão rer
financiados Pcl°s rcscrvas cm
ouro.

Ko ritmo de cinqüenta mllh-CS»
em trC-s Semanas, a parte da Grã-
lhõcs — estará esgotada cui me-.
nos de um semestre. ICis porque
necessita do pa-o3eta.io auxilio pro-
vlsór|0 que os I-_stnjos Unido.-
pretendem prestar aos países da.'
Europa que não poderão esperai;
os tramites legais pelos quais de-
vcr.. pasmar o plano Marshall,.!
antes dc poder sCr s-plicado.

Segundo John Snk-er. teero-
tário do Tesouro americano, nc-
nlium pedido oficüd foi api'e*cn-
tado a respeito pela Grã-Bre-,
taiibn. mas n_v entrevista coleti..
va concedida ontem, sir KtaCford
Cripps deu a c"tend( r claramen- !
te que "se os dólares não foren. |
po.sto.s ,1 disposição da G:-ãBrc-:
tanha num futuro próximo, ag

I

que o Senado venho a prestar n aius ,
tre dama e declara acompanhar o
honrado Pr. Presidente da P.. públi
ca na prolunda dor, n.s.e momento
penoso dc sua vida intima.

Kca o crus tinha a dizrr".
UOMBKAGKNS !><> SENADO

FKDEUA1-
A requerimento do Sr. Georclno

Avelino, foi suspensa a sess&o do
Senado e nomeada uniu comissão in-
ngrada dos Srs. Ferreira (ie Sousa.
Ivo LTAqulno, Salgado Filho e Ber-
nardes Pilho para representarem a
C&_nara Alta nas (x.qni&s da Sra.
Carm. la tiutra.

iri.-la Uutra, virtuosa esposa do lou-
vado General Eurico Duna, digno
Presidente da Nação, causou k so-
cledade brasileiro, à mais piolunda
consternação. A alvistrc extinta, qiiL
era dotada d.s mais altos pr.dica-
dos, gozava por Isso mesmo, du posi-
i;ão de destaque no nosso melo -O-
ciai, onde todos tinham pdo seu
nome e pela .ua pessoa a maior admi-

I ração e respeito. Ontem, na Sc.s_io

NA CÂMARA DOS DEPUTADOS
A E.ssão diurna da Câmara dos

Deputados foi ontem inteiramente
consagrada à.s homenagens a Senho-
ra Carmela Dutra. Com (xcessao dos
comunistas, que, no entanto,
votaram pela suspensão dos traba-
lhos c a favor do voto dc pesar em
ata e da designação de uma comissSo
para representar a Câmara noj fu-
nerals, passaram pela tribuna repre-
sen tantes dc t-das as organizações
partidárias, que, . m rápidos necro-
lógios, exaltaram a personalidade da
prlm Ira dama do pais, como esposa,
como educadora, como protótipo de
mulher brasileira pelas fcuas exelsas
virtudes.

O primeiro orador. Senhor Ac'-rc!o
Torres, na qualidade dc '.lder da
maioria em exercício, apresentou
xeaucnmento no sentido d» que o
Câmara suspendes-, seus trabalhos
em elnal de profundo pesar po-
falecimento da Senhora Carmela Du
tra; que ésse s_ntlmento dos reprr-
sentantea do povo constasso em
ata dos trabalhos c que se dcSlgnass*
urna comissão para apresentar eon-
doléncias ao .Presidente da P.epú-
blica e repres-ntar a Câmara nos
funerais.

O orador, em sentidas palavras,
exaltou as qualidades da extinta,
companheira de todas as horas do
supremo magistrado do pais, possui-
dora dos ma.i altos predicados mo-
rais e de coração.

Km nome da U. D. N., discursou
o Senhor Prado Kelly, a_s<_ci__ido_e
ás homenagens e dizendo aue todo
o povo brasileiro compartilha da
dor profunda do General Dutra.

Falaram ainda os Senhores Aita-
mirando Pcquiâo, pelo PST; I'enl-
cio PontcneP, pelo PTB; I>ommt;os
Velasco, pelo PSB; Barreto Pinto,
em seu nom. pessoal; Guarael Sil-
veira, pelo Partido Republicano Dc-
mocrátlco; Padre Arruda Câmara.
pelo Partido Democrata Cristão; Go-
fredo da Sllva Telen, pelo PRP,

O Senhor Campos Vergai, fa-
iando em nonr.e do Partido Social
Progressista, e no do Governo da
São Paulo, disse do s»ntl_nento d»
dôr que atinge todo o pais, pelo
pa.sau-cnto da ilustre dama, "que
íoi uma cUs auxiliàres mais valoro-
sas da vida pública e privada do
C neral Eurico Gaspar Dut.'»'\

O Senhcr Artur Bernardes, V_4u-
2indo o pensamento do" seu parti-
do, disse que desejava associa, »e
lambem a lõdas as homenagens qu*
a Cirnam, interpretando os senti-
ment..s do povo brasileiro, e_iava
tributando a memória da Senhoia
Carmela Dutra. Sabe que o Geheral
í uui homem forte, mas nua. trarai*
cimo êste, nào há fortaleza que nâo
»e quebre. Todos Os brasileiro* dc-
vem, por Isso. levar a B. Exa., nes-
te dífiell momento, o conforto U*
.us solidariedade.

Posto a votos, por fim, o requert-
mento íoi aprovado por .n.-lai!-
dade.

Àníeí* ti*; eJ_-c<rríir a icüSO, o pre
_i_.-n!e Samuel Duarte designou •
seguinte com_ssf_o para Ze-pres. ntar
a Câmara nos tu.: te primeira
dama do paia -U/ _. senti-
incuto* du Casa av 1'rastdent- Du
ua: Aetlrclo Tõrre«, J^r.
Paulo Ka-uBde. Biss F_M

Sousa I_-ão, Adroaldo de Mesquita,
Graco Cardoso, JuracI Magalhães,
Rúi de Almeida, Guarael Nunes e
Alolsio Ferreira, e convocou para âs
UO horas a 15 minutos uma sessão
extraordinária, dedicada ã discussão
e votação da rnatírla constante da
Ordem do Dia, tendo preferência o
Orçamento Geral da República para
19.8.

O lid_r da maioria, Sr. Cirilo Jú-
ni<r, que se acha em São Paulo, não
podendo comparecer pi tsoalmcnte,
enviou telegrama no Deputado Acúr-
cio Torres, pedindo lhe quo o repre-
.--entasse cm todas os homenagens e
nos funerais da Sra. Carmela Dutra.

da Camara .io Distrito Federal, ío-
ram prestadas à memória da Senhora
Carmela Dutra, expressivas home-
nagens, tendo sido aprovado pelos
edis municipais, um voto de pe'_ar,
pulo desaparecimento de tão ílus-
tre dama, nomeação de uma comis-
pã^ ac vereadores, para representar
ú Câmara .Municipal, no oficio fú-
uebre, e suspensão da sessão do l-.fi-
glslaüvo Carioca. A seguir, na Í.H2-
gra, os discursos proferido., pelos
edis municipais .associando sc ãs
úlUmas homenagens sentimentais, á
Senhora do Presidente Eurico Dutra.

DO VEREADOR OSVALDO MOLRA
DRAS1L

A FESTA NACIONAL DA RE-
PUBLICA CHINESA

Comemora*sc, huje, com grandes íf«-
tcj'»s, a data nacional da China, por
fntre as mais vivas manifestações <!*
simpatia du mundo civtH-catíü c Ja
opinião democrática. E" unia eíemé-
ilde que tem excepcional sígn_fícaç_ko.
Em longus anos de luta contra a
agressão insólita do inimigo solerit,
para afinal lií>ertar-se do podrroso
Invasor, cm comunhão com as Ka-
çCcs Unidas, a giande Kcpuhlica üo
Extremo Oriente deu admiráveis pro-
vas da tua pujaiu.a e_,píiltual e mo»
ral. Povo com extraordinárias reset
vas de vitalidade e capacidade de
sacrifício, os chineses não se deixa-
ram dominar pelos conquistadores he
licosos e truculentos. Defenderam .;
própria soberants com drmons'.raí*.t s
impressionantes de vitalidade e pa-
triotismo, oferecendo á cultura uni-
versa! exempioi, exuberantes da sua
capacidade de lula e dc íacriiicin j-«
ra as conquista? da par e da llber-
dade. Repi-tra-se, pois, a data maior
da grande Nat-o multlmilenãtia dD
Kxtrrmo Oriente e GAZETA liti. AO-
TiriAS aproveita a oportnnldade p.i-
ra frlicltar muilo eiusivamente S. Era.
o Sr. Chens Tien Ku, Embaixador
Extraordinário e Plenlf-.tenciário '"i
Cliirra e l.em aí«im i lal.oriosa co-
lónla chinesa radicada no IJrasll.

OS COMUNISTAS PERDERAM
O Sr. Pedro Paulo Sampaio de la-

cerda, membro do Partido Comunista
r Prcíldrnte oa Seçio do Distrito
Federal da A_-o.iai.So dos Ex-Comba-
tentei, moveu um proccsK) de mju-
ria e calunia contra o Pftessor fe-
reira Lira por.|tie este, tomo Cbetc
d- Policia, Indeferira um re(.uerimen-
to do rjurlxoso iolicllancío a facal-
dade de organizar bandas pi-reato-
rk>_ e «oiicuaçõta pul.licas de di-
ribeiro em fa»or da A-»-.Uc_o~ O
detpacbo do antigo Chefe de p_Ji.;a,
«allentando embora a finalidade *im-
pitica com (jíie ie apresentara n ro«-
tttlaate, n£o podia ter deferl_._> p<-H
<j»e não era merecedor de cxnlbtnça
PM ser comuniata militante.

Considerando- »e iiiiuriado, o Sr.
Sur.palo de f-a«..;rda recorreu ao» t:
birnaia. tendo _:'lo ontem defini
mente t*i+itAÚ* e**a ^«el«a

— Sr. Presidente, tendo ocorrido
na madrugada de hoje, o lalecl-
mento dn Llxcelcntíssiuia Sra. 1>:
Carmela Leite Dutra, digníssima es-
posa do .Sr. Presidente Ua Repúbll-
oa. e dadas as cxcep.ioii_is ejuall-
dades do (spírito e coia-;üo da i>i_-
meira d.ima do país, quc cra queri-
da por todo o povo brasileiro, espe-
ciaJment. pelo do Distrito Federal,
onde nasceu, venlio propor qua, ou-
vid_ ti Ca.sa, Sc consigno um voto dc
prolundo o sincero pezar pelo seu
passamento c, ainda, que esta Cil-
mara associando-sa ao luto do Pri-
melro Magistrado da Nu^ão, designe
uma Comissão, composta do elemen-
los dc todos os Pai tidos, a llm do
representar-nos no enterrame-nto e
uíicios religiosos.

Proponho, outrossim, *-n*,n°4"^°
m.u Partido, que a P^*-"1'.^"'
•auós serem ouvidos os oradores que,
_ôbre c trtatt ^^2£$£ ^_.r.-m fa_er uso da palavra, sejn

SSS.a2 ás 15 horas, a l%**££
ilS 16 horas, poiisam-s comparecer
SS homenagens fúnebres ««•*£*>
prestadas a D. Carmela Leite Dutra.

DO <H JOLIO -ATALANO, "LI-

DKU" DO •'• s- *'•

- Sr. Presidente, a cidade recebeu"'.in 
profunda tristeza a no.

o falecimento da Kxck-nils-
Senhora D. Carmela Leite
esposa do honrado Sr. Pie-

sidente da República.
Opovo carioca teve oportunidad»

de conhecer dc perto as ex.l.as qua-
lidad.s da veneranda senhora, cujo,
atos em vida foram sempre Hei
exemplo dos nobres sentimentos d-
mulher brasileira, dedicada uus de
v-res do lar e Integrada nu quadro
das virtudes cristas. A Sra. Carmela
Dutra, emprestou sempre com dcüi-
ca<ão seu valioso apoio e patrocínio
% várias obras d. expressão social
e á numerosas campanhas humanlta-
rias, inclusive, a_qul, lia bem pouco,
asslr-liamos c dávamos o apoio dc-ta
Casa U obra dc assistência e prole-
.ão aos fllh.^ dos tubdculosos.

No txer.iclo do magistério — -"'
profe-sorn pública nesta capital, teu-
d-, dirigido, entre t.ulras, a Escola
l.-ioina da Fonseca, foi sempre a Htts
tre damB guia seguro e conselheira
bondosa dr tuas alunas, quo muito
a estimavam,

O povo desta cidade, asso.: ia-se de
CoracSo ao luto que cobre o lar
do primeiro magistrado d" pai».

Interpretando o pesar denta Ctisa,
solicito o imediato encerramento dos
notio trabalhos de hoje c a det-ig-
nacio òf unia Comissão que repre-
sentará esta Assembliia.no «ntírro
que s. realizará is 1C hoi as do hojp.

íol scmjiro uma d.s mais nobres e
destacados elementos da familia bra-
sileira, onde siinpre se Impôs pelos
seus doteg do cor;i(;ão e espirito,

A trajetória de su. exíst(ncia Ja-
mais ee- expressou através o brilho
d"s salões onde as írivohdadc_ mun-
danas formam o rcndühado incons-
ciente da sociedade. A Sra. Carmela
Dutra Viveu mais utllm.nte para o
mundo e paia a pátria, dando-lhes
filhos soldados e colaborando entu-
siàstlcamente com siu esPóso para
quo ele pudesse vi necr todos os obs-
táculos at. atingir as culmlnàncias
do cargo dc supremo magistrado da
Nacâo, Com slniplicidadi-, símpre
voltada para as obras de benemtrén-
cia, para os deveres de mãe extr.-
nit>sa e companheira dedicada, orgu-
lhosa de suas virtudes c- dc sua
crença Inabalável nos princípios da
Igreja de Cristo — quc foi o Se-u
guia, assim íoi a Sra. Carmela Liu-
tra a esposa e companheira do nio-
desto Tenente do Exército, como
também, a mesma esposa c compa-
nhelra do General Ministro da Guer-
ra e do Presidente da República,

Sua vida.decorreu sempre no mus-
mo ritmo de bondade, d..- despreen-
diminui, de lutas e esperanças. A
carreira de seu marido nunca lhe
íol Indiferente, porque sempre es
teve a seu lado ern tudos <* momen-
toa — dc tíõr c de festas, de má^ua
ou felicidade.

hoje,
lícia
s'.m;i
Dutra

Kelly. I por unanlr.ii.5-
Curico' bunal de At-la

VtitOÜ,

Iva-
'lu-

DO SH. I.EV1 NKVES. IM >OME
><i r. t. ii.

— A< lirt-te cuiut-da a sc.cU.dad
braallelra, tom o passamento da
Sra. Carmela DutiB, vlrtuoj-a e l:us
tra e-pÍJW d<i Exmo Er. (.«-n-r-l
Gaspar Dutra, Pfe.._d«.i>u Oa lí-
pública.

Dama _j" nobre, predlt-arlo», cnin
a aua vida lim iram»nte voltada
para o* tícveiea do lar — coiuu «a

Sera medir as dificuldades de sua
situae^ão dc matrona, mãe dc filhos
homens, o corpo cansado das tare-
ias duras ci_e a vida lhe Impôs,
alDda assim, revelou se a mulher
combatente, ejuando durante o piei
lo eleitoral para as eleições do Pre-
sidente da República, decidiu se a
lutar como cidadã e brasileira pela
vitória do candidato Eurico Gaspar
Dutra — candidato do seu coração
por multas e muitas razô.s, in-
clusive pela razão de ser o dono do
um caráler firme e sem mácula a
qual os próprios adversários r..n
dem homenagens.

Ex alçou sc, pois, a ilustre dama
ora desaparecida no conceito geral
do povo brasileiro que há dc- venerar
a sua memória, na certeza dr (jue o
laz a mulher de qualidades admi-
r&vels,

Com., representante do povo cario-
ca — povo bom e justo, povo since-
ro c reconhecido — e- em nome do
P. T. 12. venho associar-me às home-
nagena quc a Câmara do Distrito
Federal irá prestar pelo falecinicn-
to da Sra. Carmela Dutra, ilustre-
filha da cidade dc São Sebastião do
Itiu de Janeiro, educadora a quem
muito d-vein verdadeiros valores da
cultuia brasileira que, com ela, be-
bcrain sus ensinamentos, mãe c es-
posa na mais legitima expressão
brasileira.

DU Ml. (.AMA FILHO
— Sr. Prcsidcnt.-, Srs. Vereadores,

é sinceramente pesaroso quc, neste
momento, venho à tribuna desta Ca-
sa, para associar-me às homenagens
_ix.luiii.iis que Sora.. pr.itjlas ii
Exma. Sra. Carmela Dutra, digna c
virtuosa esposa do Sr. Presidente
da República,

Amigo que íul da digna senhora,
pude avaliar as grandiosas e raras
virtudes do seu coração, em div cr-
£as íactas d. sua proveitosa exis-
téncia.

D. Carmela Dutra era companhei-
ra dedicada do Sr. Presidente da
República; mas acima «liss... era a
esp.-fa e mSt afetuosa c colabofadora
eíecl.rite dc seu marido.

Não gabla guardar em s«u coração
ressentimentos c sua palavra era
sempre paro o perdão.

Arolgo que fui da pranteada ex-
tinta, quero dizer da minha saúda-
de, do m.'U scntlminto por tü.j do-
ire.*.» a. ont. cimento.

Apresento, •».._. ern m.n nome
l>c&t.o.ii ao Exsiio. Sr. Presidente da
República, i;er,ei»_i Eurico i__a*par
Du'ra, « r..* i-.us filhos, o» meu»
s:n. * ros tiít.rrifnto».

DO s|t, PAIS I.IMIC, EM mimi:
DA r. D. s.

iiii|ioi'Ui.:..e*3 deverão ser nova.
mente 'edu-idas c, ao este pro-.
ccs*<o continuar, tcr- como rcsul-,
tndo o estrangulanicnto gradual
da economia cu*-opé_a".

A Grn„Bretanlia t-^tor-n-Rc pa-
r,. a reconstruirão dc suap re-
servas eni ouro, c-tlmulando ">
produção e aumentando a^ com-
pras atirife'as nos paises rte s..u-
império. Mas esses cs-orços nãp
poderão trutiílc.-.r antes de al-i
gUm tempo. A forma cio auxilia
amc-rlefino provisório qtu- «naus
deseja a GrãiBretanha - o d_"_
congc-buiu-nto imediato do quo
rest.L ele seu empréstimo, quc £-
eleva ainda a cem milhOcs de!
C!_ierllnc.s (40o milhões dc dõla-
ri-S) nos quais a Grã. Bretanha.,
de comum, ac0rdo cm os Kstadoa
Unidos, se comProinete a nâo
mnis tocar assim que for deter**.
minada a suspensão da converti-
biliciade da libra em dó-larcs.

Prosseguem as discussOes a
respeito, c-ntre Londres e -\Va_-e

hington ininterruptamente. ^
questão apresenta. Um problema.
muito delicado para os dlrigentea
anicricanos, pois, se for d_scon-.,
gelada esta soma. incondicional*' •

nientc. Sena o me.mo quc reco*»
nhecer bem fundada a. politi''»
brltíinlca cm relação â. restrição
dis trocas comerciais entre os
dois rafes, com o risco dc atraiu
severas criticas poi pártc doa
menibros do Co«Krcssc.

Por outro lado, o eovOmo bri^
tftnico sc mostra pouco disposto
a fazer promessas acerca d.'*>
volta ao retrime da coi_vertÍb_U«i
dade.

ALTERADO 0 DECRETO 8.768
REGULA O INTERNAMENTO ha
MENORES UM AMBULATÓRIOS,

PUPILEIROS, ETC...

O Prefeito Mendes de Morai» assl.
nou, ontem, os decretou sunrlminda
o parágrafo único, do artigo l", ¦'--
Decreto S.76S. ele 28 de dcicmbro >'-
19-tó. passando a ter a seguinte re-
dação, o artigo 2." do referido Dc-
creto: — nenhum menor, comprerii"!
ilido entre 6 meses e S anos de ula*
de. poderá íer admitido cm anil.o _-
tórie.K. puplleiros ou cm .nials.juer i-u*
tros'estabelecimentos destinado scxclu-
sl vam ente á criança, «em aitbta'---! .Io
vacinação anti.lllttrlca. firmado ocia
autoridade sanitária, -nl.o em caso
de socorro ou tratamento urgentes
considerando nuclc.i industrial son.ii.-
te- para exploração dc pedreira, o
terreno situado á Kua Joi»re KiuUe,
177 em Vila Isabel: abrindo o cre-
dit.'. especial de Cr$ OUU.UUO.OJ. p_rai
atender a despeja decorrente da iei
gulamentação d- gratiiica..-.o adlcior.al
dos íiincloniil. - da Secreta.ia .*
(amara do Distrito Federal e o cre-
dito de Ci$ 264.650,00, para paira-
nic-nto de gratificações sos corpos r".
laveis do Teatio Municipal, por -er-
vlr.os extraordinários prestadoj du-
rante- os meses de novembro ' Je-
ieml.ro dc 1_>'.6.

- :-r. l'r- Bl<)
:: 3.i.»', Deinoer.»

p<*i.i prep , i ,
' l>„ pelo !al«

!<-a Na> io»»!, • - n
volo de- pt.-iun.lei

p Ij bancada d. 1*
lm.nto da í*ra. Ge-

neral Kurlco Gaspar líulia

Sistema de segurança marítima
IvONUitES - <I". N. S) - O

j_ovérno sueco acaba de encorn-n-
dar três tsu..;6. s r-- cptoL-n « trans-
mlsaoras da DKCCA XavipatinB
..i.iaiii--r, assim, uma ext-nsio r**al-
mrtite notávol.

O sistema de coimmtcacõ s e s~
Kiiranca da DBCCA Navigatini* cm-
nu;>* J4 funciona na Grá-Bretaiiha,
Dinamarca t ííoruina, permitindo
•iu.; tod.»s os navp.s dotados «Ie e
pori-rnto nece**sftrie> fl_t*-S'!
)..._i..ã» e-om a máxima p"'r
lfc«-be«__nrt instr !!.;->• ; í.õbr«.
(.;:...,ào <m ..ualou-r «'iciín,
«;IpfkI.nrr_to <|tiamlo ?¦¦ ituttkt
mau te-mp".

A Su -ia passará dacora tm
ir. a _« *aler UniAéni desa: ¦
te ». ivle.i de se (jurar..... <j
abrange n;inar do .'• rt>. i'.
Ilult c. e t-.díw as aü-ii • nn
ela* Ilbus llritknlcaj..

ns

ir.»

ia
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Ocupemos nosso m
•DARECE mesmo difícil ao Brasil encon-

trai fórmulas seguras para o estabele-
cimento de seu progresso econômico. Ató
agora, de plano em plano, de reforma em
reforma, temos conseguido muiio pouco, e
as iniciativas particulares continuam divor-
ciadas do Estado, que, se não pode subs-
tituí-las ou mesmo impor-lhes diretivas,
deve, entretanto, assisti-las tecnicamente e
ampará-las financeiramente.

Fatores múltiplos e poderosos, alguns
atinentes às condições de nossa formação
sócio-econômica à inadaptação do homem,
da terra e do clima aos requisitos atuais
da produção e do comércio, cada vez mais
complexos e mais condicionados ao rendi-
mento homem, têm entravado o desenvol-
vimento econômico do País, principalmen-
te pela ausência de uma sistemática poli-
tica e de uma racionalização técnico-co-
mercial de nossas atividades agrárias e in-
dustriais. Êsse ponto morto a que chegou
o Pais requer o impulso salvador, o movi-
mento construtivo que o levará a uma po-
sição condigna no campo das competições
que se agigantaram depois da guera.

E' tremenda a dificuldade para se che-
gar a um acordo no sentido da organização
econômica do País. Várias tentativas ma-
logradas e o caos dos planos em estudo
evidenciam de modo pleno a inviabilidade
de uma ação intensa — só possível e eficaz
quando o amadurecimento nacional nos der
eficiência técnica e argúcia comercial.
rAntes disso, qualquer planejamento defini-
tivo, de âmbito nacional, constituirá ine-
quívoca manifestação de improvisamento
político a serviço de doutrinas eventual-
mente valorizadas pelo apoio governa-
mental.

Há, entretanto, um caminho indireto
para se chegar à organização chi produção:
condicioná-la tecnicamente aos reclamos do
consumo externo. Se o Brasil agir com
acerto comercial — localizando bem os mer-
cados estrangeiros que pode suprir, elegen-
do um critério preferencial para determi-
nadas zonas consumidoras do mundo o sal-
vaouardando seus interesses com honestos
convênios comerciais — se o Brasil assim
proceder, a capacidade de exportação há de
gerar o aperfeiçoamento da produção, por-
que as inic***tivas particulares farão mila-
gres para "aviar" encomendas. . . Durante
a última guerra houve até excesso nesse
empenho de atender os pedidos externos,
pois sacrificamos a produção de gêneros ali-
mentidos para aumentar a de matérias-
primas, mais cobiçadas no estrangeiro.

A oportunidade é magnífica para se
avançar neste setor, pois a Organização
Mundial de Agricultura e Alimentação,
agora perfeitamente estabilizada, nos ofe-
rece excelente campo de ação. Através de
seus órgãos técnicos e informativos, o Bra-
sil — que acaba de ser eleito por três anos
— poderá se colocar em situação vantajosa
na fixação de quotas, aproveitando com in-
teligéncia as disponibilidades comerciais
e nossas possibilidades de produção»

Estabelecido um ritmo animador no
comércio externo, fixado um regime sólido
de procura de nossos produtos, será ime-
diato o reflexo em nossas atividades rurais
e industriais — e isso sem planos e sem
planejamentos porque cada qual tratará de
si, desde que convicto da colocação em
mercado. ..

Se é muito difícil organizar a economia
de dentro para fora. tentemos o inverso.

Tremenda falta de dó-
lares no Canadá

Cogita o Governo de reduzir as importações
norte-americanas

NO YORK. 9 (United Press) — O problema da escassez
dc dólares no exterior c suas conseqüências é excelentemente
ilustrado pela atual situaçã'» do Canadá, que exp'-; imt-nta uma
tremenda íalta de divisas norte-americanas, o que não pode
ser atribuído à deficiência da produção industrial poi-; suas
minas, elevadores dc cereais e fabricas estão mais ativas d->
qu.- nunca. Não obstante, o Governo de Ottawa está conside-
ran.lo a redução das importações norte amer.canas, em con
seqüência da escassez d>- dólares.

• Alguns clrcuíou ennad. •>.*>?•' Re
? NAVEGAÇÃO I -lu*-***"*- -*••- importação d,* itens

SOMOS 

o P.,i, das comU-
s5e3. Paru qualquer oro-
bli-ni.i, hom-iu-s,. uma co-

missão pura seu estudo1, ef , etc
I Apesar disso, .ie t..rmos a voltípia

riu '-'Omissão'" do dois, três, um .-
tro ou cinco membros, não temo*
espirito de equipo, isto é, não

Dia a*, dia...
FERNANDO SALES

2°s-
Ijrnos de trabalhar, e l>ontan**;*-
mente em assunto .lc- n.)sso *n-
terêsse, em equip.*, cm conjunto.
sela Por eeolsmo. vaidade. cStul-
tl.ee o'u medo. Nesse ponto í"-
.iio, um fracasso, sobretu.jo rio
terreno das manifestações 'nt.—
lcctiiais. Enquanto, nu Europa,
aparecem livr"-i. estudos cientüi-
sos r- outros trabalhos, c-abOradO;,
per equipes de intelectuais, r.ó.-
• qui temoi holr0r ao sistema e a'1
rrétodo, <• (alvez sela pjr «ro, :.
vaidade. Em compensarão, n.,
adn*.inistrac5o publica, o vc*""* ê
oui.ro, é <!;, com'.->são. mas sem
aquele espirito da equipe que í..-*
o r.dl.ipre du êxito permanente.
Dai as nossas comissOea traia-
lliarem ou morosamente, °u fa-
serem politica. E no «..-ral *m.-'<-,
conclusões passam. . . a novas co
n**ss6es

Foi designada uma comnssão pa-
ra estudar Os problemas do Lloyd
IJra-ilciro e da Companhia c°s-
tetra, a flm de soluciona-los. X.;-.-
te País não hâ quem não saii-a
(;i'ais oéÍ problemas cl.* um
('.i outra, c. das suai necessida-
des, especialmente do primeiro.
quu desde Os t*'mpo^ imemoriais
vem sendo vitimas de eomistoe-*
e lomissües. Entretanto, ma1'
uma [.ara dizer que o Lloyd
prtr.'sa disso e daquilo, a Cosl-;'r.-i
de outro tanto, c que para -m*
bo.- sc cntrOsarL*m é mister farc*."
isso c aquilo. Enquanto o tempo
corre, as i oi^a^ permanecem no
re!.-.túri°*i das ComisSõe*, sem es-
perant*a de salvação. Em todo o
caso, o Lloyd necessita de refor-
uai, dc recursos e _c ensejo para
se reaparclhar mais intensamente,
c c de se acreditar quc o estudo
df seus problemas com a Costeira

luso m"*« a verd;id
grande vulto d^s im;.orta<:*"»-»*
' anaden.j^5 *• de arti~OH eSsen.
clajfl t-5*-"1 como niáquín-t-***, carvü'>
petróleo, produtos <n ímlco**, aí
líodão. ferro, aço. automóvel», ca.
minbSes, locomotiva» e frutas
fresca*.

O Canadá. est.1 comprando
niaij desses artigo- d<, que ant;.
riornifnte em virtude da «rario •
expansão de seus resóeio-*, não
E.-,m.;nte no interior como tina
bôm n,, exteiior. A maior dJft-
ediuade entretanto es**â. em <iu*
o c. na clã não poderá vender
{•landes quantidade de mer<*ado-
rlaa aos i;.-:tados imidos, d,. .,;<*.-
do a aumentar a- suas re»«rva*
dc cliv Isa.-i norte-arivericana.". O
motivo desya fituai-ão dcvc«e ptn
p-vrte :n barreiras alfandegária;
ma., tobretudo ao fato de que <<
(VnadA eí*'-:'i. *'endend'| delibera-
clam-n.,.. mercadoi i.
taní.a e 1-U'opa, uuando podia
vrndê Ias a.* Estados UnWos
Pe'o que receberia apreciâ-vct*
quantidades de dólares. Tod:ivi3.
não li.'i qu.i neear ti'Je tais ven-
daa tazem par'<; do prof*rania dí
rtcu;>cracão eCOUOnrílca da Eu-
rot.a- I'Or '.'J-!'o lado, a leaia&d :
d , Canadá para eom a Grã-Bre-
tai-.ha parece não ter liinit*s,

I apesar da Inglaterra não poder
lhe f oi neeer mercadorias mar.-J-
faturadas oa matérlas primas.

Se tal situa<*ã.o s:- prolonga*^
por muit , t.-mi.o naturalmente
.lUe o C«.nadá iria. a iaiOa'-;a. ma-s
os camtlenses esperam que nit-
CiímU. o 1'lano Marshall o'- qual.
<iu(.r o'atro ajustamento, a Ora-
üretanha i-stará capacitada, den-
tro em breve, a desenvolver sua.-
atividades industriais, remetendo
para o Canadá icrandes quanta- ( ta
dades de produtos que modifica"
rão o at"al aspecto da balança
comercial entre »-) dois países
Antes dL<*so porém -l de "Sperar-
Sc ;i'.nda maiores redu':è^*s na^
ímportíu-Oes canadense" d.>s Es-
t;ujo'. Unido*.

REVIDES .. — Ontem, quando pasmava eu os olhos sobre
a Correspondência que me mandam aqui para a redação, d«-s-
cubro esta coisa original; um bilhete'. Nesse bilhete, um recado.
No recado, uma interrogação E na interrogação, um *«*víde. Em
sintese, diz assim o missivista ou o autuar do bilhete; «o senhor
só ataca a Rússia; só escreve contra o P, C. B.; só articula
combates ao comunismo. E como se não existisif o inti-gralis-
m.<, tão perigoso quanto aquele; tão absorvem»* quanto o to*
talitarismo Vermelho; tão desagregndor quanto o outro. 8ei ú
que o senho; tem simpatias p«las hostes d'-> Sc Plínio Salgado?
Pel - '"sigma '? P<*la '"direita?

Respondo, em pnm'-iro lugar, eu não tenho somente co-
m>*ntad" desíavoi av.-imentç as coisas relacionadas com o co

{ munismo, Porqu- v,u normal e efetivamente, contra as ex-
tr*-mas- Tanto a da "esquerda"^ 

quanto a da -direita . Uma
e outra m*- parec-m perigosas e n<*cívas ao Brasil. Ou a qual-
quer aglomerado humano Porque são intransigentes. Sao
agressivas. Sâo intolerante.* São únicas. Nâo querem qu-- nin-

gu-*m pense dif^rent- á- Ias. E quando encontram alguém que
ná" aceitt; as doutrinas que pregam e d-fendem fazem tudo

para anular o indifer"nte ou o adversário. Ou estão estes e
aquêk-s no seu bojo. ou não devem mais v;ve; E.s o mal dca
regimes totalitários. Dir-se-á que o integralismo não é totalitá»
:io E'. Não tenham a menor dúvida qu>; é. Todas as suas ca
racteristicas pessut-m tal Colorido. Porque o fascismo, em Ro-

i Orã-Bre-I ma. no t.-mpo de Mussohni, e o nazismo, em Berlim, na época

[ de Hitler, foram ;ls matrizes de onde saíram *^s exemplares,
cm cópias- Ass.m como de Moscou sai o resto, Variam apenas
os rótulos. No ftand -. na essência na base. a a-gamassy é
uma só.

Estou a ver que ainda m-- amaldiçoarão os Uder^s e prega-
dores do integrali.smo po: eu falar do modo que aqu: falo.
Dirão, por exemplo, que eu sou comunista. Os comunistas, por
sua vez. Vendo-me atacar Stalin, dirão que sou fascista. E'
o jogo de empurra clássico. Um vive da desgraça do outro. Ou
do bafejo dos demai*. Vou explicar-me: houve um tempo, aqu:
no Brasil, lá por 1935. que a pregação Comunista se resumia
nisto: combatamos o fascismo! vamos repelir o poder barba-o
d«- Berlim! Insur]amo-nos contra essa gente'. Etc. etc. Já.
por sua v.*z. depois ds novembro do mesmo ano d*> 1935. nos
seus primórdios, e por aí além o pessoal do Sr. Plínio Salga i
exclamava; "quem não estive; conosco, está contra nós; qu. rc
não fôr da "direita'' é da "esquerda* ! quem não se filiai
ao "sigma", estará vivendo a vida clandestina dos comunas

E outros chavões conhecidos - desconhecido'

p0í;ibüü0 luQõea imediata

? PÃO MISTO

J

Km Ia< ^ da mistura ag -ra auto-
ri-*nda. faz se pr.-clsa maior a-;io
iLvá ..rsls i.Jblictís encarrcsraOda
cl*- cloi^ scíotcí? - a ílfcail2a*.;;"io das
pre;»3 e <3->s p<*se*s, bem como da
rtualidadt e da higiene dos produtjs
panificados. Farinha misturada rr-
. .aaia maior t.;vuk.i na eonlcc.-ào
-- c é preciso qvi • o povo t«?aha o
melhor pã<> quc *<; posta í^br. a."
cum a mistura,

f.bra caminhei para taova etapa tm
nossas HnKas dc navegacão.
Oxalá Cssa Comissão doslindc de
%¦•; as arOr-ta;.- e dificuldades '.ir.
Limo do magn«. problema.

? MUITO PIOR

COTEJAMOS 

várias deila-
ra':.V.- oficiais a respeito do
problema da cr:ic e ile seu

at>a.stfcinirnto a esta Capital, foi-
tas recentemente, com ou(r.j5 'ic
t»mpos <do.-i.

Dêssi; paralelo a impressão n:-
. Lida c perfeita qup st* tem ó de
i que. como ontem, lioJe os no-.-o^

técnicos e p.-eudo-técnic°s não
cnf.*ndem ou não querem enteiuhr
do assunto, a fim de não fc*ir in-
terêsses de poderosos e dc grandes

I empresas, quc alimentam uma po-
I deiosa e eficiente advocacia a'lmi-
nistrativa.

Não saimos da estaca rero. r>...
problema da cam.*, há vários anos.
-•Pesar dc certas declarações de

I que tudo vai às mil muraviUa^
Rondam no-- ., irre-,pon.--ibilidade e

¦ incompetência, o quP redunda
nessas erises permanentes 'inpoj--
'•as ao pOvo, vuSta e meia. listamos
«em carne,- a situação hoJe é pior.
multo pior que anteriormente, c
r.iio vemos Possibilidade dc me
lhorar com ns Soluçõe" que >i;
iem ' à outr.ince'' e de caráter pa-
Üat'vO. Que?tão complexa poi-.i-Je
,i*-sim ã lorllarcm, prfndc->c agora
a uma rede tal de interesses e
Problemas, que difKl!mcn;f Sc cOn-
aeKuirá isolá-la, para lhe dar *-e-
mídio definitivo cm favor do povo.

Não aaimOí do ati'leiro_ «, «m-
quanto is«o, agrava-se para o Ca-
:'• -,-,\ o problema da carne.
,*••••••••••••••••¦• ¦«••••••••••••••

de
me-

Oi a, minha gente, eu não pertenci, nunca, nem a-o :asc'--
rr.n nem ao comunismo. Is*o é certo. E incontestável Como
dois e dois são quatro. Co.sa matemática. Exata. Entenderam?

Além de tudo só se p--de-á dizer quc eu apenas procuro
ferir o comunismo quem só me lê quando firo assuntos ligados
á "esquerda". Pcrqu-*. v<.-rd'-deiramenfe. tenho dado as minhas
"ripadas" nesse pessoa! do Sr. CarLxs Prestes como já tr*nhn,
aliás, •¦ também, tirado as minhas "sobras ' em cima do Sr.
PLnia S^Igndo. Porque, falando bem. como diria o matuto-
Plinlo é igual a Prestes. Sem tirar nem pôr Apenas que um
usa camisa verde e o outro camisa vermelha. Questão só d. côr.
Só d*e estandarte. E de bandeiras. O '"sigma . na verdade, e
a foice e o martelo rias insígnias moscovita-.. O tambor da ga-
nrada. de outrora, lá pelas alturas de 37 e 38. no Brasil diri-

gida p.'lo pessoa] integralista, pouca d:fer.~nca faz dos esp1*-
táculos idênticos, antes da derrota do fascismo internacional

As tintas como se vê-

estãu aprovadas pela C.
P. as bastrs Par» a mistura

ú.i farinha d; trig, ram '*>
pr.ídut-s d. rívadoa da man-

iX.-a = do arroz.
Esta, P'>r constqucnclo o p-.ito aa

lnoníncia de mais "ma r-striçáo -
e es.ia em,um produ;o básico de sua
allmentacàa. '1'aal «""Ja o pâ*
consuma íor-ado P':ias .lasa.-s
n-.t atiastecldas, que "ã" roa-m
obviamente recorrer aoa «ucodAneo- e d"S desí:les d«i MOsCou, ainda agora
de luxo: 

'bolo-, 
biscoitoa ou mesmo sã0 fabricadas com cs mesmos ingredientes. Possuem

pão dictético que a cobiça do» p»-1 ch«iro de água raz e outros recursos técnicos... A diferençs
rtíir°indV|f-*rei?tTiarubra.?S 'z"s">c' 

pois sóm-nte está n-,s cores. Tudo isto eu sei- Sabe-o bem o m<7
' leitor. Sabe-o à farta <* resto dos homens que ainda não pen

derjim, com., cu. 'ciizmcnie. r."m para uma extrema nem oa
ra outra.

E ainda mais: t. i-irisníc queiram ou nao os masca*

As esp. rlenciag a:-.-:L r.
cam cas* pe-islmianit*, p^Xn
cas s- lembram air.da com
Kiira da péssima qualidade d
que lh* vendiam dviran
Inds-eut * o p.sados.
mesmo nâo-amaaaados
constituíam Terdadeire
t« e.kt."*mag -s. muitos
sucumtitam diante aaautlas b niba:

Pão de guerra n- pai — »U mais
uu-.a daa dtiictaa desta Cldid- Ma
iaviiho&a. E n<ixi a-í-íjtier pod* n .a
f.ní..rtar a esperança de *er tWn*-
ro c*»s «artílclo porqur nada per
mlt* um retorno t-rerr* ao p4o de
trlgc ..

nao e totalatartsi
acadí com uma

r inteiro, aquili

radorrs d- coisas e de idéias <• de ideologia; suspeitas ou nãc
suspeitas, é a ditadura, pura e sã. Diz o Integralismo que não è
totalitário. Aliás recentemente, num substancioso discurs*»
transcrito dos anais da Câmara Municipal e depois divulga

;-n-| fartamente cm opúsculo, o Vereador Jaime Fí*rrrsra tentou de-
''ai°-' nionstrar que integralismo
r.i,3| na demonstração Ãbãs tre

* a çuerr». j conhecití i •• qu<* cor.t;avia.
rases pães. Salgado, há tempos, houvera externado; de qucp'„te 

para m° n**",' "' poder.a • í-end. : quando o comparavam <
d..s quaisi trina esposada por Hitler. Ou coisa mais ou menos par

No fundo o que se pretendeu afirmar í¦•; L*to: qu'% n.iqtieu
éP-">ca quando o hitlr-nsmo estava no aug>". a comparará. . an
ir.vé.s do diminuir, elevava . Já ag-*ra, não s<* qu-r ma s
pensar em tal suposição E" natural. Nada de confusões Nadt
de Ci.nfiontos Mesmo porque Hitler morreu E n f.isci nu
também

E se ficou
irgumentaçâo ;A
qu; o S" r:¦:*--:

m:

i

Biduuli regressou
ii França

NOVA VOlíK, S A

) _ o Sr neorge-: Bid.^

ViS
o le.to" qu me escreve, dev.*

iis o comunismo por se; comu
ntegralismo pc-r ser integralismo. Uir. ¦ o
meu entendt r. São iguais no nascedou;

Mas para
acr scentar; n
n«"-m protejo o
completam, no
finalidades de qu-. sc revertem Nos métodos de ação c *••

que ostentam e utilizam Nos objetivos com que sonham

s,

re*t'.es**o"' *iOj<» x F*v»nça por \s<
.-.•'-r^a.

O >fln*.«»rft dr Ks-tranir.-.-.v-
irfiH.êj. via i c-1- ;o**a.p«.t*.h*a de
»ua esp^-a.

mmar os homens, os p<.>vos
perseguições às democracias
sirvam da Democracia pa-a .
tos ..

as idéias alhc.as Sâc- fon'
Embora está visto á- vê;

nganar a eni- •¦ conseguir

isto é, coloquemos a produção a serviço do
consumo, façamos dos mercados externos
a fôrça que impulsionará nossas ativida-
des. Não custa experimentar, porque a
oportunidade é excepcional e muitos bene-
ficios poderemos colher através da Organi-
zação Mundial de Agricultura e Alímen-
taça»*

Eu sei que o que acima ri-go e exp :,r nac agradará a
muita g nte. Talvez até pro^vejue uma pequena tempesiade.
Não importa. E pr<ciso afinal, termina com as duvidas qu*
possam surgir <* à vista do qu? tenh.-> dito e «sento aqui apa-
rentemente ma-*> Contra o conttmisnao d.- que propriamente,
contra o integralismo, Mai i precisa que :• esclar a m-U este
ponte- sou contra ambo?. Inteiramcntf Decididamente Ná •

por simples gosto de ataca
da democracia, veja eu tnd-
Apenas, e so. poi c.»nv«cç£o
perlênci» Que, para nós, d
d-- 1935 e de maio d.. 1938,

;^s n^m p •. pensar qu , poi ses
rós«o ".qui po: nossos domínio-

firme e pensada. Convicção p e*-c-
p> •¦ do qu: se v-a em n-Vemb: *
n,< essência e no fundo, qaelran.

,-u não «•$ qtr. pensam diferente de num. b* um» t-emelhan.
alnmante enir«* s d-»'* ci*»*-; s
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Solução para a crise
econômica
RAMADIER PASSA EM REVISTA
AS DIFICULDADES DO MOMENTO

PARIS. 9 (AFP) — Paul Ha-
n.adier, Presidente do Conselho,
fêz hoje um difjctwso pelo rádio,
passando em revista as âiflcul-
í-adoíi com que se tem havido a
França atualmente e propondo
soluções para remediar a. situa-
£ão-

Depois de tcr acentuado q"o a
FranÇa foi rica antes de 1914 e
mesmo no período compreendi*"»J
t-ntre as duas gucas, — é hoje
pobre, Ramadjer declarou; 'T«>-

n.üs a tendência para conduzir-
mio-nos como se huUveS^e eru
nosso pais rese"*vas desconheci-
<2as, que um passe de maciça,
da direita ou da esquerda, pode-
rà revelar repentinamente". O
Presidente declinou então a ra-
zão pe'a qual seu Governo "on-
t.uuava na senda da política do
dirigism°: "E" preciso lutar, «li.e-
se, «"ontra * desordem e «5 porisiO
que nos serv'**rk>s das armas do
d'rigismo. nào Por sistema, m.is

Não haverá crise no
Gabinete chileno

SANTIAGO, 9 — (A. F. P» )
— O Presidente da República.
Sr. Gonzalez Videla, declarou ã
jmprensa que "não haverá crise
no Gabinete. imediatamente, e
ciue Os Ministros radicais conti-
nuarâo na^ suas pastas"

A's 17.50. o ITesidente reas-
sumiu.
UM KNVIADO ESPECIAL DO

GENERAL PERO'*N
SANTIAGO 1X> CHILE. 3 —

( U. P. ) — O Secretário ge-
ral do governo, Sr. l>ardo Po-
blete» informou ao meio dia de
hoje que está sendo sendo esM-
rado a qu»!quer momento um
envaido especial do General Pe-
:ón, I'residente da ArEent;na. *
íjm dc estudar as ramjficaçSes
das atividade», diplomáticas iu-
coslavas t™ Santtagoi reveladas a
r.olte pa*>sada peio Presidente
Gonzalez Vjdela. e cuja Sede se-
ria na cjüade argentina de Ro-
Sario-

SABOTAGEM. INDUSTRIAL
CX3NTRA OS ESTADOS

UNIDOS
SANTIAGO IX) CHILE 3 —

'< United PresS ) — O eOVSmo
chileno anun.-io"J ter c*s:Pu-so os
dou representantes dlplorn.'itico3
iugoslaTos porque a missão dos
mesmos c-ra "intensificar a coor-
denaef.o" do plano Continental
de sabotagem industrjaJ contra os
Estados Unidos e a rutura dos
acordos de defesa do Hem;síírio.

O governo chileno disse ainda
que o plano de sabotagem pre-
via ereVes de retardamento » »u-
ta industria! envolvendo produ.
tores de matérias primas 0 íabr-;.
cantes, o que era levado a «teito
fl.-;mrnte pelo Partido Comunis-
ta chileno, bem como por todos
os outros partidos comunistas do
continente, o Oue representava
um verdad'-iro ataque contra a
poütica de defe**a dafi Amérir:,-»s.

De ac6rd0 com a^ autoridades
«hüenas o trabalho da Intern&cip.
nal Comun;»-ta nO Chile havia
tido consideravelmente intensi-
ficado pc»0 GenCal Ljubonjr Ile.
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Uue o Marechal T'to enviou
iQUt-le país no ano passado, eo-
mo seu representa "He pessoal r«a
jn^uguraçüo do governo do Sr-
Goni-iUe»'- Videla Qs iugoslavos
expulto^ sio Andréa (.*unJ». <n-
carretado de negócios, e Dali-
bor Jakaga, secretario da lc>;a-
cão iut;oslava cm üuLiios Aires.
Segundo újnda o L*Ovêrno chUe-
co. o Sr. JakuSa viera a .Sentia-
co há a!£uns Qiaé Passados com
lUàiruíòe-» Par* Cunja. Ambos
tiveram tua cxpUlsão ordcniida
i>a quartá-íeira pelo Presidente
Videla, que os fez escoltar jtC-
a fronteira argentina e em so-
Kuida telefonou ao General fe.
rón. e.\j>iic;indo-l!ie o que ocor_
rera- ,\ prooósito. íont«;fi bem
•informadas revelaram ijue i'e-
rón manifestara um "vivo inte-•rtsae em todo» os detalhes rio
coso", declarando qUe a ArBen-
tina adotaria tõélas as medidas
necessárias para a defesa dn iO-
berania d0 Chile-

A miestão assumiu asPecto
mais critico diante da treve do
cerca de v;nte mil mineiros do
carvão, na região meridional do
Chile. AsSjm t- que a indúitria
carbonifcra ficou paraU^ida q o
Eovêrno apenas com "itocRs'' Ku.
íjejente8 Para seis semanas, pelo
uue Wve da baixar rigorosa* ins-
trucOcs de racionamento.
O EMBAIXADOR DO BRASH.

EM JAJ.NUA CONFERÊNCIA
COM. O Cii.\N"CKLHR

CHILJi.NO
SANTIAGO. 0 — ( A F\ P. )— O Embaixador do Brasil Sr.

CarIox Celso de. Ouro Prc-to. es-
teve hoje em longa conferência
com o Miniitro das p.elutões
Exteriores, Para se inteirar dos
liltimos acontecimentoi ligados
cora as atividades com^nist^s no
Paí.« e Que ^c111 caráter intci-na-
Cional.

Não foi dada nenhuma noticia
ofiical a respeito des6a conferén.
cja..
TODAS AS GARANTIAa DE

SEC» URA NOA E APOIO PO
POVO ARGENTINO

BUENOS AIRES, D — ( A.
F. P» ) — A Fran'c Presi**. ob-
teve de uaij pessoa bem :'nfor-
mada. no Ministí-rio do Interior,
a seguinte informaç>ã.o:"O Presidente Perôn. ao 00-
munlcar-se lelefonicamcnte ontem
com 0 Presidente Gonzalez Vi-
dela. deu.ihe t«ldas as garantias
de segurança e aPOio do povo
arg-entino.

Afirmou o Presidente perón
que o Govtrno da Argent;na
mantcr.1 esteta *»*lgil»<ncia ern
torno dos cabecllhas principais
do Partido Coniunif-ta Argenti-
nc.

Essa. atitude do nosso Chefe
de Es(ado é lógica l>»:ve-.-e r*3-
cordar o discurso r»-»*ente <iuo
l-roferju combatendo o comunis-
no.

O Mjnlstério do InU-rjor. de
acfjrdo com informaç.oes da Polj-

por necessidade. E' na proporçã.l
das necc'sidades que reside o
mal, prosseguiu Paul Hamaciie»".
Caaa um se precvuj.a em Satis-
{azer integralmente s"as nece—•
si dades, ou pelo menog aquelas
necessidades que o Uso COn.«a>
gr0u. Como remediar esta situa-
çfto T pergunta então o Presi-
deMente d0 Conselho, reSpOndfn-
do cm seguida: "Tentando 

pro-
eeder a u,n reajustamonto, por
n.elo do racionamento e da laX**-.
ção. Mas o consumidor e o pro-
dutor reagem a isto Por uma ai-
ta de pregos o" do salfirio^. E'
preciso qu escapemos a esta ''-i''a
dtsmoralizante entre o raciona-
mcnto e o niercacío negro. E'
mister, antes de tudo, dl<=se R;--
madier, aumentar nossos re^ur-
fiOs".

O Presidente d0 Conselho de-
ciar0u qile a produção agrtdla
ítingira qu.isi o nível da (:ro-
ilução anterior á guerra, r-ão
fossem as dificuldades causadas
pelas intempéries, e já o teria-
tmos atingido, afirmo" Rama-
d!tr. Quanto ao oP^rário, qus
trabalhava 39 hor^s p°r SemaTii,
«m 1938, trabalha, em média,
45 hora.s, hoje- Devemos, porém,Ir mais longe ainda afirmou o
Presidente do C°nseího, lem-
brando, entretanto, quc ha ail i-
vidades em tocíos 0s domínios:

aparclhamento, fadiga. falta de
matérias-primas e mão de o^r*1.

Quatro milhões de toneladas
de carvão serão embarcadas

em outubro
WASHINGTON (USIS) —

O.s Estudos Unidos estabelece-
ram a quota de 4.050.000 to-
neladas brutas de carvão, pa-
ra exportação no mês de ou-
tubro próximo. Daquele total,
3.500.000 serão enviados para
a Europa.

Com a exportação prevista,
sei-ci mantida a proporção "re-
cord" nas remessas do precio-
so minério para o exterior.
Durante o mês de agosto findo,
as exportações de carvão atin-
giram um nível verdadeira-
mente recordista, com 5.000.000
de toneladas. A Comissão Exe-
cutiva do Carvão notificou
uma Comissão Européia que,
pf-lo menos, poderão ser espe-
radas, por mês, dos Estados
Unidos, cerca do õ.500.000 to-
neladas da produção de car-
vão durante os restantes meses
do ano.

As quotas de remessa para a
Europa são calculadas em cêr-
ca de sfto oitavos de toda a
exportação.

cia federal, dispõe de dadoj EO-brP iodos os ante^edf-ntes doParlldo Comunista na Argentina
c sôbre teus dirigentes".
CHECOU O EMISSA'RIO DE

PERO'M
SANTIACX3 DO CHILE, f« —

< A- E. p. ) — um emissáriodo Presidente Perón che>joU a.Santiago üs 19 horas de hoje
Trata-se do Capjtiío da Gunrdcdo Palácio Presidencial, quP re-
cUjjou fazer quabjuer declaração.
O Presidente Gonzalez Videla
recebeu o emissário imediata-mente.

da França
BANCO FINANCIAL DO BRASIL

íFUNDADO EM 5 DE JULHO DE 193H1
(Carta Patente 2.360)

Capital Realizado Or$ 5.000.000,00
Fundo de Reserva 600.000,00

DEPÓSITOS EM C/C
MOVIMENTO  5% a. a.
POPULAR  6% a. a.
RENDA MENSAL;  7% a. a.
PRAZO FIXO 6 MESES  *8*% a. a.
PRAZO FIXO 12 MESES  9% a. a.

RUA DO OUVIDOR, 69 ***** Telefone 23 - 0579
RIO DE JANEIRO

Expurgando a cidade
-— •?-» .

EM AÇÃO A DIVISÃO DE POLÍCIA POLÍTICA — DETIDOS
CERCA DE 220 INDIVÍDUOS JÃ FICHADOS PELA POLÍCIA

w$ã
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Vemos no cIMitl, um grupo de indivíduos reincidentes no crime, Ontem detidos pela policia
Por determinarão do General

Antônio Jos* de Lima Câmara,
cncfe do Departamento Federai
de Segurança Públi<ja, reabzo*J

ontCII1) a Divisão de Políeia Po.
lítica4 uma investida contra so»"-
te dc deriquC-ncia. resultando des.
sa "batida", a prieão de 220 ele

PRINCESA ELIZflBETH ESCO
LHEU D «MURCHA NUPCIAL»

¦¦>?»¦

Preferia a música de um compositor britânico
LONURBS, 9 (AFP) — A

pr'nceza Eliz*ibeth encolheu hoje
a Marcha Nupeiai qur. deseja ou-
vir no próximo dia 20 de nOvem-
bro§ por ocasião dc te.u casamen-
to com o Tenen*e Phillpp de
Mountbatten.

À mareiia tradi<-ir,al, extraida
do "DohL-nfirin" de Wagner, pre-
feriu a prtaceza a obra do eom-
positor britft.ni.co sir llubert par.
ry, composta entre 1S78 e 18S2(
extr;ijda da música escrita para"Os passaro-j'' dc Aristophanes,

O organista éer/i 0 Dr. Wil-
liam Ne'l Mackie, que toca .na
Abadia de Westminstcr desdc
1942.

Entre as Inúmeras oürftg apre-
sentadas a herdeira do trono pa-
ra sua eBcOllia, esta escolheu tam

Vai ser reiniciada a emigração portuguesa
¦ ... ¦ —i ¦¦—¦¦¦¦ m, i . ¦ _

Criada, em Porrugal, uma Junla que se encar-
regará da regulamentação do assunto

LISBOA, t (i: d m m a d Murco, tic
France Pre*íe) — Ainda -rjuç o D**
creto da pasta ao Xnterioç, quç aca-
h» dc »»-r publicado, nio forneça -jual-
quer ciclarecirotiHo sôbre a -data apro-
xi mad a do reinicio da emigração, too*
sidera-se estar dado o primeiro pak-
so para a regulamentação de tao im-
portas te assunto, com a criação da
Junta de Emigração.

Essa Junta comprctmí» lete rcyrt-
aentantes nos Ministérios e ser^içor
interutadoa, a aaber: Interior, k.*-
irangcíro», Coíómas. Kcononna, 1 na ti -
««.to de Trabalho, "E.T.V." c Holi-
v:3 Imernarlonal.

K* natural o interesse que a quês-
tão dctpcrts, tanto mlii i)uc muits
tinta I i nmmtm entre Portusrai e. lira
«il, principalmente, «]uar.do cata oi-
tinia nacio rrcebla habitualmente
grandei <»ntít.i»entea de imleiaule».
portugueses « o Governo português
«kcpiira | m de .- arç,». dette as*

suspender as autorúa^õrs para ot lia-
cionals deixarem o paia, por espa?tt
de tempo superior a W diaj, p"r w<*
ti vos outros quc náo os e'c turismo
comerciais ou de família.

Com essa medida, ut autoridades-
t'orIUi.'u£ia»i visaram resrrvar a ••
uma grande parte da mão de obrj
nacional, a ser empregada era traba-
lhos de interesse publico cot rente
enquanto eiahoraria r*o devido teinp-r*
a legislação nccesuária para aalra-
guardar os interesses essenciais On*
emigrantes, principalmente com rela-
çto ao seu modus-vivendl nos aal'.es
de destino,

O novo Decreto lem duplo ««tia
tJvo; 1.*» crtar ura 6raj,.Vi en*.arre-
gado de fixar as bases dessa mu'.'
laçlo emigratòria; 2.'. flasr ^»f"e
logo certos pont'»s <jue se ligam »
defesa do* intcrrssr» d'.s tmiitranl^s
antes de sua cli*g»da au pais cai-
desejam esta!»ele«,«r»«.

Cria, assim, as "Casas dos cuil-
granles" sediadas em LlsLua e uu
Porto, destinadas a ac .Ilier os cies-
mos, quando vindos da Província, cs
tabclccndo ainda condições pnra a li-
bertação dos pas&tiportes. assim cjrno
a proteção Indispensável que deverão
oe navios dispensar aos viajantes. O
fim principal dessas medidas é lm-
pedir futuras eicpi-iações de ir.teiii.e-
diários pouco escrupulosos sôí-rc a
pessoa doa emigrantes, como acn-
tfda antigamente.

Kntre os p»,nt(n tmportantissimcs
que faltam ser regu!amentad.,s ft-
Kutam principalmente as negocia*;5*c
a serem entaholsdai com os p«.«*
acolbedores, visando o est abei ecitncn-
to de urn modus-vlsendl nur g»rar.-«
arm emigrantes pottuguese» as neces
sarias condições de subsistência.

lxím "TtTPmPet Volunt^rj-", de.
«Tei*emlah ciarke fc "A*rs on
Trumiiet Tunea" de Purccll.
Além de3sa.s peças, M-rão tsxe-
utadoa ainda «o cft.samt-nto «la

pi*ince*»a diversos movimentos da"Watcr Music" dc Hendel c a
tradicional Marcha Nujx-ial dei
MendelBsohn que serfi. too.ida no
momento cm que os recem.ca.sa-
dos estiveram caindo da abadia.

Em seguida, vira o "Crow-n
Imperial'" do compositor Inglês;
William Walton,

O.s i 1 s da abadia de AV"c5t-
mlnster, compostog haWtualmon-
te de doze liomerig e vinte e dois

j rapazinhos^ Serão aumentados,
nc-ssa ocastüo, com inúmera3 vo-¦"¦cs de crianças.

O Kovérn,, francês ofert-c<l-á íl
Prinoeza Kllzahtth, i^>r ocasião
de Keu cawamt-nto, um serviço dc
mesa de porcelana de Sévres, em
quc cada Peca scríi marcada oom
uni "K". O Presidente da Repü-
blica Vlnoent Auriol, dari't alnda
um pre^ento pessoal também de
S6vres. con.s|stind(, uurna réplica
de um dos beloa vasos da coleção

Para a cerimônia d0 easttmen-
toi anunciou o Mini*-tro da Guer-
ra britânico, os oficiais e solda,
dos <iu<- particíparenv dos sequi-
tos c dos serviços de guarda,
usarão uniforme de campanha t-
levarão as fitas d<j .-ua^ cOn^co-
r.-iç*jCs.

OS t-studanU-Sj ln*iti"inicos tt-rão
feriado ncssc dia. r*>sa medida
foi tomada pelo Ministro da B-
diica».-ão a pedido d., prôprjo Hei,
quo solicitou feriado para todas
a.s escolas '»,, CJriUBrctaTtlia. En
trotanto, r>s adultos trabalharão
tido o d'.i.

Vem integrar uma delegação
de engenheiros do Chile

Cheiiuu, ontem, procedente da 11-
dade do Salvaditr. pelo avião da Imita
1 alaii4 -lu Panalr do Hra»ll. o Mr.
Altieito M. Va*fjuei, engenheira ^-j-
il.iauo « faocioraaiki do MlnistírKi oe

mentos fichados e 180 outros yot.,tadores de armas e, vadiagem.
Entre esses elementos e^con.

travam-se indivíduo^ rc-incident«í«j
na jirática do crime, como ««Iam:"Moleque Cieero", "Bola Sete",
conhecidos ladrões puniruist.-js',figurando alnda r»rjtre os detido»
.Jorge Lima doa Santos, vuk-o'Fala Mansinho", "Sebastião
Aveüno, vulgo "Pi arnnde",
Gonçalo Gonijalves, vul«o "Ku.t
bo", todos sem profissiio c resl-
d&ncia. Superlntcndou as Oill
KC-ncias o Inspetor CasUo.

0 CAPITAL ATIVO DOS
BANCOS AMERICANOS

'VAiJlii N G Ton CUsis) —
O i ipjtai ativo de 5.018 bancos
nacionais nos Estados Un»don a30 de junho dt. ]9.<7, e»evava-se
a mais «lo 83 bilhões dc dólares.
Es.se ativo tra 1 e meio ])"»»" cento
menos do que o anunciado por5.013 bancos, tt 31 d0 dezembro
de 1 "47 e S por cento a menos do
que o total revelado por 5.018
bancos a 2U dc junho do inciíriiij
ano.

os depósitos, a ÜO de junho d<
iu-17, elevavam-so -x mais de 77
milhões d0 dólares, o «(ue repre-
sentou um declínio do doi.s porcento, desde dezembro e quasj t
I)«jr cento, <Iesdt. junho de 194C.
Og cmpiéstiiiiiis e i3 retiradas .10
fim de junho de 1917 subiram -i
18.soo.000.000 d,, dólares repre^
Sentando um aumento de quas! $
pur ceI1toi desde dezembro de
l'JA7 e (|iiasi 30 por c«-ntn desde
.iuniio dc 1946. Os empréstimos
individuais, num total de mais
de 2.600.000.000 de dólares ou
sej:i, q.ia.sl ':.:, por rcrito a mais
do que n"s seis mc£c-s anteriores
e quasi SI por cer.to ;i maia do
que ha um ano atrus

*-* V *ê+ *. . J. .-. J*..".. -:-%'•<
Oltran Publicai do Cliiíe, o qual vem
intrfcrar urna delegação dc entrenheí-
ros recém-formados pela Escola l*a-
Htccníça «le Santiago, que se encon-
tra em visita a vários países «ui--
americanos. s«»1i a clielia do Dr. i»-rge
v 'ii Hcimrwíl/, pr..fc*.si>i de hidráu*
Uca sanitária e diretor da reírrlua
Faculdade. (í$ jovens engenheiro» chi-
tenos jÂ estiveram etu vnlta de cor-
te/ia ao I'rrsidente «la KepuWlca. no
Palicio «lo Catete e entre o progra
rua de .tua estada no I1i«*íI* s* **-»-
ctueni i.í-serva*;**'1 em V*'m.í Ketloti-
¦i... na 1'át.iK-a Na lonal de M«'«toic->
t. outro» grandes centros 111I11 miais
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CALENDÁRIO HISTÓRICO

Da capitulação ão
lane

Dilke Salgado

10
ae outubro áe 1711

Acabaram-se as dispo- fls eleições no Estado do Rio
nibilidades na Prefeitura

-?<»«-

A bem da integridade financeira do érario
municipal

Na verdade, Francisco de Cas-
tro Morais bem mereceu o des-
preso do Governo português c de
tôda a população brasileira «7iu/i-
te da atitude que tomou a 10 de
outubro tle 1711.

Guarda infiel, esse governador
io Rio de Janeiro, não pela im-
possibilidade de vitória mas pe-
Io temor, quc o assaltou, resol-
veu a capitulação da cidade que
lhe fora cOnJiada.

Renato Ditguaij-TrOuin, o pira'
ta francês, com alguns homens de
seus quatro mil aqui chegados,
impõe u derrota, que Castro Mo-
rais aceita eOv"rd emente.

< Fuílas, cOrrerias, atropelos in-
dicam o abismo em qUe vai cair
a cidade.

Em pouco, pelas ruas, pelas re-
sUlôncias um, mundêu dc Ocide se
desbarata a fugir da soldadcsca
desenfreada. |

O saque! Roubos, maldadcs, 
'

tudo sc efetuava naquele malõgtO
brasileiro.

A tudo vinha juntar-se a in-
corporação de quinhentos presos
franceses, retirados pelos invOso-
res das prisões do Rio.

Esses presos, porém, souberam
portar-se com galanteria ti sua
man. tra, isto é, poupavam as fa-
milias daqueles quc lhes tinham
valido nas horas do encarcera-
mento.

Duguay TrOuin provou também
t eterno cavOlhcrismo de França,
mandando pausar òs armas aqttê-
les qt'e mais se extremaram, vina
vez «/»«¦ ordenara a Ocupação da
eidade C mio o saepte.

Diiguag TrOuin Sc foi. Levava o
sorte o

terra,

Km ato a. ontem o Prefeito
Mendes do Mofai» res<jiveu nus-
pender a disponibilidade em >iw~
se eUconfuv.uii clc. c«>1''"'"li'Ja-
de com o artigo ü-l do Ato das
"Disposições ConsLitucionniK Traii
iitorias, os seguinte*» funciona
rios:

Kdei Barbosa dc oodoi —
Edgar Corte Kcal — Sérgio Co-
rnes — Lcdnidâ's ua_i i-;iino —
Fraueiüco JosC- Peixoto de P.e-
?cnde — Mario Pinheiro da SUva
Caldas — Cafit iumctol: u Cáf-
valho dc. Paiva —- Cyro dc Suu..
za .Ninais — Deoclcoío Dantas
tle Araújo — Adelino da .Silva
Pires — Uioiieuus Pereira da id.-
va — Alfedo da Silva Neves —
João i.uj/. Cuelzct - Claudii, de
Araújo cima — Osvaldo Cámar-
go Abjb — JJut'vlll Bandeira de
Suuzu. — João Alfredo J.oins
]«raga — Lnurindo da Si',va QUa.

i resina. — Edgar < .ulm^rãeS de
I Almeida. — Ari Cintra. Pcío de

Faria — Henrique Feio Galvúo
I — usvaldo Correia de Arau.io —

Carlos Matos Sampaio Correia —
Oscar Podrosò Teixeira da Silvo

j — AgriPino Etcr •— Abelardo
I Altiriniio de Albutluerquc Andra-

rsga >preço ao
castigou a caminho de sua
perdendo navios c soldados

Todavia, ainda a população bra-
fileira o louvou agradecida.

E' que nas horas de tormenta,
xnna atitude de afaçiO imprime
gratidão eterna.

F. Duguait Trouln defendo Os
•malfeitores tle seu bando, provou
que os franceses, mesmo o.< pira-
tas, têm hfinra e sabem prená-la
¦bem.

de — Neto11 de Alencar Neto —
Cswino .\lvares I*ena ~r ,Te<*1,a'-
do Alves Ferreira lte'ife —
Raymundo Barbosa de Carvalho
>,et0 — Uut"val Cama — Kdu.ir-
do dG \VíU<jii Morgado — ISd-
son Junqueira Passos — FcliPc
d0i« Santos Reis — Nelson ao-
meto — Joaquim Leitão de As-
Bui.-íio — Carlos Comes do Ea-
rja"* — Manoel Paulo Teles de
Matos Pilho — Kurialdo^ de
Aj-ruiar Romero — -If*s1'" Pa'*a-
nhos Fontenele — Maria J»s>-
p.atista Pereira Díniz — Mana

I JosC- Fernandes — Aidan0 d<--
I Almeida C«>rrei:l — Marja Gçor-

! Estabelecimentos bancários
j o Ministro da Fazenda comuni-
I cou b. Superintendência da Moeda

e do Crédito haver «leferlflo os pe-
dido.; dos «staboleeimentos banca-
rios em seguida mencionados:

n:.nco do Distrito Feltrai S. A.,
solicitando aprovação paia as refor-
mas proc3dldas em Beus estatutos,

Banco Agrícola Mercantil _ A.,
pedindo autorlzaçilo para:

a) — abrir uma afíéncln na cidade
de Rio Grande;

b) — elevar a categoria dc agen-
cias 03 esi-ritórios situadas em Can-
delárin, Ijegeado c Santa Rosa; c

c) — instalar escritórios em Cris-
siumal, Santo Cristo, Porto Lucena,
Cal, Bom Jesus <io Trlunlo, Tapera,
Iblruba e Sfio Jerónimo; bom Como
restltuiu, devidamente assinadas, as
cartas patentes 715 n ~21. destina-
das "1 instalarão dc agências do Ban-
eo Mercantil do São Paulo S. A. nas
cidades de Araras, Bernardlno dc
Campos, Chavantes, Itajubi, Itape-
tln!np;a, Novo Horizonte e Tatul,
no Estado de Sao Paulo.

_n,i Pai loto — .Silvio Braga e
(.'«j.sta — Maria da Conceição '-'a.-
b.-al Esteve3 — Thomaz Posaria
— EUclides Codo:r,.«l0 Mendes
Viana — Carmen d05 Santos Má.
chado — Carlos Ac'i°!i de üá —
i*aita Cintra Vidal -- Marcelo
Teixeira Prandõ-o — Fernando
Antônio Raja <ia'>aK'ia — VaUe*
Comes Cardim — Edgar sujas-
ekjnd do- Mendonça — Paulo dc
J.ira Tavare» — Antônio FlgUei-
ra dL- Alrnejda —" ijjalma Ha*,
selnvin — Armando de Campos —
Kuclidea d'e Mede-ro,. Cuim^rôeís
Roxo — Clovis dQ Rego Mon-
teíro — -Maria d:i Conceição Ca-
v'aicant* d.- Barros Barreto —
Cã'loa 1 >eli,'ado de Carvalho -f
Jurandir dos P-eis l'aes LrStaà —
Djalma Regk) Bittcncourt — J^r-
lio <.'esar do Melo e Souza -r-
GéC-rBe Suinmer — Miguel Cal-
nion Du Pin e Almeida — Ote.
;«, de Souza Reis — Cristino AU.
gusto Frankün — Penelon Bo-
milear da Cunha — Luiz. Xavie-
Pereira Cima — Tito Bezerra dc
.Mentes — João Batista úc Meio
<; HoU„a — Adalberto Menca*5-. de
Oíiveíra — jarbag Cavalcanti
Ai'Ugi.0 — ACilbenu Xav'ír —
Alberto de fcsi<iueira Lima Ri-'
beiro — Plínio OUnto — Ernesto
üe Paiva Marreca — Alfredo d-.
toUzii Reis Júnior — Adolto
Morales de Los 1 *i"s Júnior —
Álvaro José Rodrigues — Pedro
dc Couto — Saul de Gusmãe- —
Homero P'res — Silvio Américo
Santa Ro=a — Nair A"aiia SOa-
r«jS — João Angjoiie Costa —
João DomeqUe de üarros — Au-
ctusio Bracet — Armando i-"u-
jardo — Jorge Ribeiro Lei^inger

Otav;0 AU-Usto 1-iina Martuia
Thomaz Cavalcanti d._- Cus.

mão — Dcnjatnan Constant de
Magalhães Franklin — Honorjo
ue Souza Silvestre — Xideíonsc.

O Disrriro Federal ameaçado pelo «cinrurao de
aço» comuno-pessedisra — O quarrel-general
insrala-se no novo município de Meriti — Irre-
gularidades ali verificadas no pleito de 28 de
selembro — Palavras do Dr. Alberto Jeremias,

candidato ao cargo de Prefeito de Meriti
O novo Muii.cipio de Meriti.

rec-nteniente cnaao giaç^s aus
esforços c idcaiisino cloo ucí-ü-
nistás loca;^, viu 1 eai-üíu-em-st:
no dia 23 ciu rnes piüxano ítn-
Uu, as suai, piüll':.ias eiei';^»eS
muii.Cipc-:.-..

Paia o cargo de Prefeito
cuitco; reram çioia únicos can-
didatos: de um lado. José Ma-
nlxaes, da correntij c^muno-
I>sseaisia, íuiadu a convn-e
do Deputado federal pi-ssc-dis-
ta Getulio Moura, ora em fian-
ca hostilidade ao (joverno b,_-
deral e Estadual e. de ouu-o ia-
do- Alberto Jeremias, cândida-
t" da União Democrática Na-
cional, apoiado p--los sociais-
haballiistas, republicanos, d'--
mocratas-cnstãos e populistas.

E.-;te último candidato, jo-
vom causidice juiz substituto,
agricultor, representou assim-
no pleito referido, a política
de colab'.ração ao Governo Fe-
deral e Estadual, tendente à
integrarão e estruturação das

O pleito ali realizado, no dia
23 d<; setembro, teve a presi-
di-lo, por delegação do juiz
eleitoral respectivo, o ex-esen-
vão Pomp.-u Ekiares, amaralis-
ta confesso e impenitente e,
por conseguinte, também co-
muno-pessedista. Por d.-sídia.
n.gligénc.a -ou má fé. é^se ex-
escrivão usou e abusou das
credenciais que- recebeu, se-
gundo os informes que colhe-
mos em várias fontes locais.

mais de 2.000 eleitores comu-
matas transferidos do Distrito
Federal e que, em massa con-
duzidos em grandes cami-
nhõ-.-s, votaram livremente nas
senões mais distantes.

A cabala, nas filas formadas
por elomi-ntos eomuno-pesse-
dislas, foi a mais ciníca p d' s-
lavada. Dias ant«s d" pleito,
bandos armados correram c<-r-
tos recantos do Município coa-
gindo o eleitorado contrário â.

correntes políüco-partidárias çoes

A glória do imortal
criador de D. Quixote

A Associac-ão Brasileira de lm- A glória do imortal criador rio
prensa, participando das tiome-
nagens a Cervantes. dirigiu au
Embaixador d:i Espanha no Bra-
Sil, Conde Rojas v Moreno, a
seguinte mensagem: — "A Av
soniaçfio Brasileira de Impre.isfi,
por intemií-dio de V. Exa , So-
niior Embaixador, une-se á; ho-
ir.enage"'s que, tio mundo inteiro,
ião prestadas d memória de Cr.
vantes na oportunidade do quar.
to centenário de seu nascimento.

Suspensas a partir de 12 de
novembro a expedição de cer-
íidões para consignação em

folha
u Direlor da Despesa Pública co-

municou à Caixa Kconòmieü e ".o
Instituto de Previdência e Assistiu-
cia dos Servidores do Bstodo quc a
i.arUi d.- 12 cio novembro deste
ano at«*i 31 de Janeiro de 1948, não
expedirá certidão, nem processará
averbaçilo, «tn follia dc pagamento
dc contrato «I" empréstimo, ou hl-
poteca, cm rezão U«. encerramento
do exeroicio financeiro de HHT e
d..H trab.vhos do organizaçüo da»
novas folhas «ie pagamento para o
próximo ext-rcleio. Nessa confor-
ni idade. _ pedidos tio averbaçilo dc
contrato de emprístim i, ou dc bb
poteca, deverão dar entrada no S«.r-
viço do CoinunieaçOes do Ministério
da Fiizond i nté o dia 10 d.- nuvem-
bro vindouro, para ([Ue possam s>er
nt.-ndkl.is i>.r essn Diretoria.

Registros de diplomas de en-
sino superior

O diretor «lo Ensina Superior
icrizou o registro doa diplomas
Pptiintrs íntort 3-sadiTs:

Manuel Simões, Atena
los Santos, XUaon de
an.» n Itiboni. Ailolph ,
io. AntíHli.» J...uquiin ]

dos

•'.•i:.i/ <!• «'
1. M- t.ir.1, V.

i. il.-ndina
}':• a i.. o Au»

New;
U;

a o Pau
r M,

Borgej
a, Cae
_i Kl-

, Mari,.
1-.;.. ...

r ! llla

_ t;i
Alfrctii

!» . .

D Qui xoto não ó apenas "jpa..
i-hola, mas, sobretudo, univcu.il
tal o gênio desse in.signe esCrl.
tor cuja obrti ó hoje tão a'"'1!
Como o foi há mais d(! tri}s «
rreio séculos. N0 Brasil, igual-
niente» a projeção de CerVa-itei
é proporcional ã gr;iii'ieZa de su.i
obra. O Quixote é livro dc lçl
tura constante c a influência do
eeU conteúdo arti.stic0 e humano
6 permanente lia formação cul-
lural do País- Mais do quc a
expressão máxini;l de uma epo.
<~t, C«.rv,-.ii|es í a nianife.s'-ae"i:i
co gênio humano em sua p-r.
manente luta por formas í.un.
pro m;,is aperfeiçoadas de con-
vivio social. Nestu sentido 0 Qui-
xote é manifestação singular <i0
espirito da renascença para v-n-
cer as limitações da sociedadj
ae então c encaminhar o doscu-
volvim..n(o humano Por caminhe»
Sempre m. «i* nmplo.s e livr.-s.
Atencio.sa-s saudações. (as.) Her-
bert Moses, Presidente".

Ecos do Xli Congresso dó
União Postal Universal ue

Paris
O CORONI-I. Ií\t I. DE AIJILULUII
Ql E, UIKETOK UHRAL I>«) DlifAK-
i\mi:nio NACIONAL nu-, coti-
rcios i: rni.KORAi-ns í oi au>í\-
CIADO COM \ COMUNDA Oli CA-
VALIimilO l»V I.1HÍIÃO DL IIONKA

O \ FRANÇA
O t . i..ii.-l Haii. .le Albuquerque. Oi

letor-Ueral do Depat tamcnlo Niv.o
nal dos CWrrio* v TcléjpxaCos, acaba
üe receber homota coinumcuçJo úo
MlnUtru «Íoi Ccrrcio» e Í'el*sr»tOi
«la França, qnr o ürivcroa f:ai.«.câ «te-
libetará agraciá-lo cemi a Comenda «la
CavaUst: ito _.i Legião dc lienta.

Albano — João Carlos Backheu-
s«-r — Jo-é Uraz dos S:i"toS Cor
dilha — .Maria Lima Tortos —
Miguel J>a!tro Huntos — oiuvo
Dantas Itapieurtl — José Luiz
Guimarães Ferreira — Orlando
CaJazans — Álvaro Pereira da Sil,
va i-*il iio — A.:'rcüo lt-úmundo
Hoebard — J.jfé Marja de Melo
Camelo Branco — Marla J'.en...di_
ti Ferreira — liruno JLobo Pe-
reira — Kemando Mi'.auez —
Thomai; ,\U*rto Tcixcir,, COCllio
Pilho ¦— Dalva Vasconcelos da
Ci.nlia — Ai'istoteleS Poclit —
-MkHa FaTia Martins — Kdüar
Rilxi.s Camelro — Mimar IxiP.-s
da Cruz — Animal Tinto de
Souza — Antenor Otávio áe
Araújo Cesta — Antônio Bai;.;.
tr. do iienUonoa Filho — A'tur
Anib;ll do üj.gu Lins — B irl.ara
da COnCcioão — Candjdo Firtn,-
no de Melo Leitão ¦—¦ Climaco
Ancsio da Costa — Dio^o Lor-
kes Fortes — lAilce l*a>*t.ii Jor-
Sc — Dulc-inía Jardim da Fon-
seca — Edgar Roqueto Pinto —
Floriano Peixoto Bittencourt —
Frederico Carlos Eyer — Frede-
rieo .Tos.'- de Souza RanSc! —
Gualtczer Adolfo Lutz — Herml-
Ho Comes Ferreira — I!ilclc'>ran.
do Marcondes Portugal — Um-
berfo Clottizo — Joaquim BiUen-
court Fer«atldc- de Sá — João
ra"io de Melo Barreto Fi'.h«-> —
João Tavares d,- Me"o Cavalcanti
Filho — Joire Fiijueira Macha-
d„ — J«,rge Saldanha Bandeira
de Melo — Jo-.*- C.urrrel Dantas
— Júlio Saiichcz Peres — La-
fayette Rodrigues Pereira —
I^iuro do .\mar.-i' Portela
Luiz Nunes Bodrit;Ues — Mitine!
B-t-ton Lourenço Filho — Ma-
r'a Junqueira Schimidt — Mario
dos Passos Machado Monteiro —
Mario Paulo d0 Brito — Xejson
Spinola Teixeira — Paulo Ae-joli
ttc <sa — i^edro Auirusto Pitdo —
rulvm Carvalho Roauete -- Rui
d,, r-r«z Almeida — Tav-dan
F"eiirv d' Amorim — Vlrcilio
Alvos Bt=los o Sylvio Fr.Vs
\br,-n

locais, frente ao candidato Jo-
sé Manhães, que representava
a política <le N'.va Iguaçu, on-
de imperava o tinha os seus
domínios, até há bem pouco-
a política do Deputado Fede-
ral comuno-passedistista Ge-
túlio Moura.

A cidade do Ni..-iiti, tom uma
população proletária de cerca
de ãOOOO habitantes, a maior
parte dela trabalhando ern ofi-
cinas e fábricas do Distrito Fe-
deral. Por ali passam o.s canos
d" abastecim^n'.. dágua do
Ri., dc Janeiro, bam com.-, as
linhas de tran.-missão clétri-
ca da Light and Power, que
Servem à cidade maravilhosa.
Dai constituir o aludido Mu-
nicípio de Meriti, p^nto capital
na atividade comuno-pessedis-
ta.

prejudicando im^amente á*corraUe Alberto Jeremis
candidatura Alberto J.-remios. ;

Contrar.ando determinações j Ta's foram os informes ci-IUt-

por certo recebidas d.. Juiz 
* l["$ <m vários pontos do infeliz

Eleitoral, o ex-escrivão, â últi- ! Município sobre o qu<- se pas-
ma hora. alterou as listas do<- j 

sou nas eleições de 28 dc se-
eleitores mudando o local onde tembro!
os mesmos deveriam votar, j Entrevistado a respeito, o

S candidato Dr. Alberto Jere-
jrnias, disse:

— Estou decepcionado com.
a atitude do ex-<-scrivâo Pum-
peu Soares. Multa razão tinha
a União Democrática NaciomL

quando queria que as eleiç«5es
força-** co- '•no Município d«- Meriti fossem

1 realizadas após as eleíç<5es dei
Duque de Caxias Mais de
50rr dn eleitorado das corren-
tes políticas qu« me apoiavam
não conseguiu votar apesar <'ie
todos os esforços empregados

deixou de localizar inúmeras
secõ-s eleitorais omitindo o
nome das ruas e os números
«los prédios- respectivas, bem
como nomeou por seu livr<2 ar-
bitrio. ainda á última hora-
vários mesários 

"d-*- 
várias se-

O eleitorado das
ligadas, que apoiavam a can-
didatura Alberto Jeremias, en-
contrava-se assim, no dia do
pleito, disperso e desorienta-
do, ao passo qtre o eleitorado
comuno-pessedista. jd anterior-
mente preparado e avisado- en-
contrava facilmente a
onde tinha de votar.

A parcialidade do escrivão!
aludido chegou ao cúmulo de ]
entrogar ao candidato José
Manhães, quase todo o mat«-
rial necessário à votação em
separado. O mesmo candidato
foi quem entregou êss.- mate-
rial, pessoalmente, cm certas
e determinadas s.'<;ões eleito-
rais, aos presidentes das me-
sas receptoras, isto às últimas
horas da tarde, tendo, assim
ficado garantida a votação de

o que contrastou com a
secoes ; dade encntrada

idv
Lação em

pelo cie
rso. principalmente
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Embora não esteja c

; tinÇciaü GO i P.>u;iau. I i

pleito, protesto, desde •

das e contra também pelo
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O Rio vai aplaudir
»m pes... a voz dc Mulu
GatiCá! A "estrela" lo<-
ra do Chile tão conhe-
cida no mundo inteiro,
através das suas inter-
prètfições personalissi-
mas às melodias inter-
nacionais, rs s t r e i a r ã
hoje, sexta-feira, na
PRA-9, exatamente às
21 c 30, iniciando tuna
série de recitai- que sof
repetirão sempre ãs 4.as
c 6.ns-feiras. no mesmo
horário, através da on-
da da simpática Mav-
link Veiga.

DIO
_—M__¦!— ¦ __¦_—-¦ «-_______»TT

¦"-.a-aç^-*"-*-*--.-^^

Na Prefeitura
-??•-

Admissão ao curso ginasial —
Conversa política — Expediente

e Montepio

Os pian.st;'s polone-
ses Petersbursky e Ai*
íred Schultz realizarão

Mala

....... .... esta noite às 21 horas mais
audição íi dois pianos, p.lo microfone da Radio

Globo. A seguir. "Parque dc Diversões , programa es-
crito por Fernando Jacques.

«
Já estão abertas na bilheteria do teatro Carlos Go-

nus às inscrições paru o grande certame que Heber
c'.' Boscoli realizará lientro de breves dias nos espe-
láculos do "Trem da Alegria*, para a escolha «la Miss
Carioca, e. no qual. serão di»tiibuidos mais de duzen-
tos mircrúzfiros em prêmios.

Carlos Galhardo, depois de uma vitoriosa têmpora-
da em S. Paulo, reaparecerá na onda da Radio May-

Veiga, nojo, às 21 horas, num programa int.-ivs.san-
Ussimo, diTio da atenção d*"- todos os semil

ADMISSÃO AO CURSO
GINASIAL.

Para melhor orientar o» cSl.V
belecimentos de ensino c. os pro-
l-rios Inspetores em seu vcr'a-
dc"*o scnlido qu.mio ao exame
qc admissão ao curso ginásio^, a
{UireÇ&O *10 ensino Secundário,
'b«ixou instruções sôbre o ai-
sUnto. (.-.»cUirecendo vários as.i«:c-
tos, inclusive, o que detc-i-niln:i a
L-.&lizaS&O dos mencionados exa-
mes na 1* quinzçna de dezembro
«,u ,,a •_* quinzena dc fevereiro,
mediante requerimento dos ii-
teressados, provando ter o can-
djdato 11 anos completos ou pof
completar até 30 de junho ti3
ano letivo seguinte. Estabelece
jque aa proVas orais constarão
ae arguições sôbre ponto, sor-
teados dentre os 2o cm que se-
rio divididos os programas- A
ba»CU examinadora será Consti-
fuida por 3 professores, sendo
presidida pelo InsPct°r Federal
ae ensino. Findo os exames, se-
rio os c.iiididatos classificadas
r, gun''o os pontos obtidos, s<J -"

j efetuando a matricula •*••¦ 1" s--
I rie dentr0 do numero de vagas
| existentes c •*¦* acordo com a.

ordem de classificação. Deternil-
r.a ainda, a resolução, quc «-»
rxamoj dc admissão prestados cm
qualquer época só serão válido-
para efeito ''e matricula do can-
dldato "o próprjo ebtabel'"cinii'ii-
to. onde os tiver realizado, Ex-

Mullcr Co
l .viiria

-ra-ldo.
ve*-

com "

HO.in. ¦ \ .NVUI.HER
LK> ZEBEDEC"

A Empresa Giooixi-r Sarmento f.rie-
«. nia, hoje, no Glória o excelente, co-
ii-.lco Totó e sca Companhia. Sci.^ In-
terpreiacla a peça — A
Zebcileu, cm tri» ilos,
Leite. -o mcxmo «uíai c.
,1o Ehrio.

O espetáculo <• completo.
NOVA PEÇA

NO RIVAL,
liai primeira." rc.,rc*enlííõc's -C-

cada hi.ie, no Kiv-I, ás M e ii 3
horas, a coméúl- O yue iles quere-n".
MÍElii.1 de Antônio Guimarães. •« m
AMa i,..rrido n_ incrível "Dona for*
tiur.cula", que tem «luas fases :n-
Irressantlsslmar: — a primeira, «le
lizuiiez, ponderação e diícrcção; « »<-
BiiivU, de tramie mocididade, c-lndc
na íarra para conquistar
Amanha, será úãda a primeir*.
prral elegante, •*« 16 har*.*,
que cies queriin ".

EXPOSIÇÃO
CHIQUINHA
GONZAGA

Festejando s ps«iagcsn do pslaiclro
crnicuárío áa nascimento tia gíçit^mX
compositora carioca Chiqulnha <j» n-
saç*. a Soeitihde. Prasiiíiia de Auto-
irs Teatrais íari inaugurar no p;o-
-liroo dia 1". em sua sede, a Aveasoa
A!n-i.'*i>te Barroso n.« S7-3
:*rrr.s*an!c Exposiçio sobre
CoR/a*_ra, apreumíando curir;
«Us mais mtrreiíantes, alc.n das par-
tituras originais, exemplares rirl;;!-
•rins dc «musicas jiopularcs,, tetegra*
h_n da época c uma serie de enatra»
rari«3ade». No dia 1", data do n-is:!-
mento da grande rcaestrina, _ l-x-
poslcSo serí aberta cem uma ton-
feréncia do Sr. Geysa ll.^col,, il«-
•,2<!a com a apresentado das mais
eu-pisas peças daquela compc.Uora.
Nesic mesmo "ila, parentes
r admiradores «ia primeira
l.r_-.lleira. aderindo ao mo
Associação earirica se renr.
Iroras da manhã, no Passein PtiMifo
junto á hrrn-.a dc Chiquinha Goaza
ca

NO CAP-L0*3 COMES — Casta
Mixana, pela Companhia Brasileira.

NO JOÃO CAETANO — Voando
para «, Itio, pr'a Companhia Arfícn-
una dr Revistas, às .0 <; is 22 lioras.

NO REGINA — O Grande Alexnn-
dre. pela Companhia Déa Cazarrí, as
20 e às 22 horas.

AOS EMritESABI03
T.'da a eorresp^ndene^ dirigi-

da •*> '¦-cta seçüo deve gc-t entre^ut-,
de hoje em diante à Avenida
nio Branco. n° 1K1, 15" andar,
sala l.*j01 (Edifício Cineac).

ct-tuam medida acima, oj
examoa du admissão prestados
no Colégio Pedro H ou cm es-
tabeleeimentos mantidos pelo Ga-
vêrno dos Estados e do Dis.rüo
Federal, que são válidos para
matricula em qualquer ou'ro es-
t_bele' imento.

C"ON\'EHSA 1'OLITICA

Estive, ontem, na Prefeitura,
em longa e cordial palestra co*"
o Prefeito, o Dep*-"t«*-lo Jona-i
Correia- A0 salilr, passa"dü peta

fa; tornando séU"i efeito o alo
que aposentou o Fiscal, Joio
Robcrlo Vaiadarcs; tleclaran J,>
\m dl»ponit*ilÍdadc. Gaciema"Mont,'negro, no Cargo d,- Pro-
íessor de Curso Primário; M.,u.
ricio do Nascimento Silva, "o
c.rgo de Prático de Laboratô-
rio; aposentando os Professores
(do Curso Primário Edjth de
Araújo Cabrita — Mana Mn-
dalena Feijó Prado — Onclina
SaVedra de Melo Cerre — Ma-
tinida Muller de Campos — Ira-
coma da SUva L*al Alves — •
Célia da Silva Manins de Sá; o
Artífice, Francisco Pereira Ei-
mn; o Vigilante, Alfrcd0 Lim-i.
ro de Niemeyer; o Servente,
Antônio de Oliveira Macedo; o
Oficial Administrativo, Adalgi-
so Leonor Ribeiró Eessa; os Tra.
balliadores Antônio Febrónio <*,-.
Araújo Torres o Adelino SçareSi
«, Carrocei'0. Anlónio Gomes de
(Azevedo Filho; o Serviçal.
(Adriana Cu'.i dos Santos; "
(Diretor de Escola. Celina. >'j
Costa Eeiró; o Artífice, Joaquim
Alves Marinho; o Jardineirò, An-
tônio Gaspar; o.s Traba!hado**Cs
.H.sé Pedro Vilar — *I°^é Lopes
— Sebastião Augusto A.lVcs
Monteiro - - Thomé Oscar Cio-
j,-1PS — josé Maria — Manoel
Joaquim P_reira — Bento Oiu
jde Castro; dispensando, poj
abandono de função. GonCalvo
Bonfim Leitão c Francisco Gots
Pacheco Júnior; tra-nsferind3,
Gastão Miranda Vale para a Sc-
cretaria de Administração; For.
naiidu Moreira Pinto para a Sc.
cretaria Geral de Finanças; ad.
mitindo, Matioel Ferreira para
a fundão de Vigia; readmilindo
Joaquim Gonçalves na função da
Trabalhado"*-; nomeando, Yeth
dos Santos Silva para o *-*argu de
Preposto de Despachante; alt»*-
rando, para Professor (1c Curso
Primário, os cargoa d0 Amélia
Matos Pereira Guimarães e F.r-
melinda de Carvalho P»amos;
para Chefe dc Laboratório de

Banco da Prefeilura do I
Dislrilo Federal S. A.

KUA DA QUITANDA, 125»

Capital  Ct% 100 MO. W)«,W>

Recebe depósitos ã vista e a prazo

li i

CARTAZ DO DIA
' An.bit iosa".

OLINDA — STAR
PLAZA -
ASTORIA

" Ambiciosa".
CINEAC — Jornal» — Dsscnlio»

—- Comédia» — Variedade».
CAPITÓLIO — Novidade» — Joi»

n:«Is — Desenhos e Variedades,
IMPÉRIO — "Luz dos meus olhos"
METRO COPACABANA — "Eíirla

no céu".
METRO TIJUCA -- ••Fúria no

céu" — 12: 14; Ifi: 18 e ü<> horas.
METRO PASSEIO — "Fúria no

céu".
PATHE' —¦ "Paraiso de Sutan".
ODEON — " Cma mulher arnlal-

ciosa".
REX — "Lagos eternos".
S. LUIZ — "Cidade Sem ld".
VITORIA — "Cidade sem lei"
PALÁCIO — "A sent<-n«;a".
RIAN — "Cidade sem lei".
PARISIENSE — "Ambiciosa",
S. CARLOS — "CoraçAo do Oeste"

— Os milni-res do Padre Antônio.
KOS UAIRKOS

AI.FA _ "Chispa de togo".
AMÉRICA — "A sentença".
AMERICANO — "Imnn ila morte'

¦21 horas na vid."

BANDEIRA — "Mani.n LeBCftUt",
CENTENÁRIO — "O drstino bat.

;i poltn".
ELDORADO — "Cidade do pe
cado". y

EDISON — "Eu c o Sr. Sat-S",
APOLO — "Querida Suzann".
IDEAL — "Dominador» de ho-

mens".
ÍRIS — "Ao ruíar dos tamlx.ree".
MADUREIRA — "Ironia do de»-

tino".
MARACANÃ —

de uma mulher".
MEM DE RA" —r "Melodia fatal1'.
FLORIANO — "ironia d., destino"
METRÓPOLE -- •Desesprria".
MODELO — "Amor de er.cormri-

da".
PIEDADE — "A volta dc Frank

jantes".
POLITEAMA — "Piilxile dr OU-

tono".
QUINTINO — '.Melodia íatal**.
vaz LOBO — -E :.s muralhas

rtilrnm",
TIJUCA -. "Amor d; encomenda".

NITERÓI

ÉDEN — "Viagem sem esperança".
ICARA1 — "Kli.r do inal".
IMPERIAL — "Estriu.ho roman*

OUPÀS usadas
COMPRA-SE E VENDE-SE

DE H O M E N S E SENHORAS
Venda em seu domicílio chamando pelo.*.

telefones 22-4846 e 32-7862

AVENIDA MEM DE SÁ, 103-LOJA

Quatro orgsnizaç.es da ONU
recebem fundos da UNRfiA
WASHINGTON (USIS) —

A UNBRA acabn .le revelar a
distribuição "de fundos exce-
dentes a quatro organizações
das Nações Unidas, que estão
realizando atividades dc s*->Cor-
ro empreendidas pfla primeira,
antes de sua liquidação em
julho deste ano.

As organizações beneficia-
das pela transferência de fun-
dos. cm as respectivas impor-
táncias, são: Comissão Interi-

^hiFae* na da Organização Mundial de
Síiúdc, 1.500.000 dólares (à
prte a s^ma do 1.500.000 dóla-
rf-s fornecidos peln UNRRA
im janeiro último*); Fundo In-
íantil Iternacional d- Emer-
tíéncía. 5 milhões dc ilólares:
Comissão Preparatória da "Or-

ganização Internacional de Re-
fuRiadei*1. um milhão de dóla-
res. e Organizae-ão Aeiicla o
Alimentar. 500.000 dólares.

uma in-

Sala da Imprensa. com0 gera - ÍProdut0S Terapêuticos, padrão
M. Nlcanor. Botafogo Gonçalves;
para Suptrintcnd>'nle de Ensino,
padrão M. Laudim;_ Trota", pa-
ra Escrl.ur_.rio, classe G, Jere-
mias Ferre!ra. Asjlnon ainda.
Portaria, autorizando o Médico,

| Afonso Mouünho Ribeiro d~
Costa, a ausentar-se do Distrito
Fede1"»1, pelo Prazo de 6 meioi,
«em quai.squer ônus para a Prj-
feitura, a fim de se aperfeiçoar
nm Cirurgia, nos E. U. da Am<5-
rica do Norte, devendo, oportU-
ranienle, aPresentar é. Secre-a-
ria dc Saude, relatório dos es-
tudoá que realizar.

amiso»
aaestrlna

mctflo cia
Irío, <5 '¦

ede <ii
-., vWlta
"...a Chi-

drel i
»« empré*.
•manusCTit*''

ItKalizada em (rente
Automóvel Qiil*. pstllruia
a<) •nmtilc «la Eran.lc mar
¦iunha Goníaga.

A Sociedade r,ra\i'.tira àr Ai
Teairais, r.n Intuito tle melhor
lhantar a Exposição sitre Chi«i
Canaiaca, pede a t«ion on seus
ei-«io* e amigM da
pMÍt.,ra «iue ce-Sara
tjtialsqucr íoligiaflai
letr.''.rar.«;aç T*e »e lelarionrn,
CTn!<,iiinli» C< i • <»-¦

ESPETÁCULOS
NO GLORIA — A *^ulh*r aa tttoe'

deu. pela CcDir**"-'"» '•'- Tcító. l« -*''•¦¦"
horas.

NO RKCREIO - AU-Babl. pc'-»
Companhia Valtír Pln'o. is M. "M

• às -2 horas.
NO SERRADOR -- Sexto anda,,

prla Companhia Proc«5plo Ferrelr».
t£ 20 e às 22 horas
"NO 

GINÁSTICO — N»o soo «n ...

p*Ia Companhia d. "Os Com-dian-
%ps" ãs 20.30 horas. .

NO RIVAL — O qoe il*» .juei l.ttV
O

E -3».
Garrido, á« !W i elos

A maior manobra de tropas
aerotransportaíias

LONDRES — (B. N. S.) - A
Grã Brítanl.a foi ttatro dc sua maioi
manobra de: tropas aero-transporta-
das d-sde o início da B«eiTa. OsO
cliefes «le «atado maior d" Exíreltn
c da R. A. F., lord Montgomery e
Lord T« dder, resp«*ctlvamenu, de-
elarararn que 1.000 homena. eom
canhões, -je.-ps*' e outros equipa-
m'-n''.i, saltaram de paraquedas só-
hre uma planície de Salisbury. a
fim ,!«• consolidarem a captura-' d'-
um aeródromo.

Os primeiros 600 lnm< ns. com
um fciuipamento pesando trtiita 11-
l.ras «ada um. Mltaram d' 17 "Da^

kotas". Foram secundados por 10
•r:.n ;,..rte» 'Halifax". que lanfjaram
"Jeej •!."*. • anhóís e as respectivas
jíuami', "->'•£.

Depois houv a chegada por pa-
raqu< das. do equipamento para
c*)nslrii',,j «J» a« rúdromej. emprt-
gandas* tamblím planadores.

Entre tal r-arpa havia tratores,
desterradore*. '*bul!-do_ers" <* equl-
pani*:nt«, d^ ten»-planagem, uUliia

drnonstra«-G^s de prepara
uma área dc a.rAdromo.

irento faz, quando cm visita a'J
General Mendes de Morais, aque.
Id politico carioca teve ensejo (lo
paleslrar eom a reportagem- ln-
dagando i&bre um possível 1^3.
sentim<;nt0 quc teria ti("o. segun-
dD notioiniam alguns jornais,
í.prtssou-so o Deputado Jonas
Correia em esclarecer q«e semC-
lb-inte nota era destituída oe
todo fundamento. Jamais tivera
qualquer desinteligência com o
Prefeito, General Mendes de
íMo^nis. asstsntps politico», "d-
mtjiistrativos ou pessoais, conti-
r.uando como sempre a amiza.de
existen-e entre ambos. Disse, afi-
r.al, que a nota não passar-í ds
um beato, e a prova es'a.va em
que acabava de visitar o Prc-
feito, como de vez cm quanc'.0
o faz, tendo amb0s, até, não .a.
fcendo a q"c atribuir a invenelo-
uice, acliando graça, por não cor-
respondei' á verdade o fato no_ j
1-ciado.

ATOS DO PREFEITO

O Prefeito Mc-ndts de Mora'13
assinou, on'em, Os seguintes de-
crc'0,: nomeando, para os »*ar-
gos cm comissão, dc Chefe d,:
Distrito, do Departamento dt. Fis
C; iização, o Delegado Fiscal.
Osvaldo Luiz d.i Silva Pessaa;
de Diretor ae Estabelecimento,
Co Depunamento de Educação
primária, os Professores do Cur
SO Primário. Iracema Campos
— Auror» Amaral Seco — Ala-
lá Fontes Peixoto — Yeda Cinin-
hoto — Luiza Maria Gemma
Nesi Werneck — LeOljnda K'
beiro Nuno Pereira; Interina-
mente, p"i.i o cargo de Oficial
de Fiscalização, Lauro Barbada
Fontes o Leonardo Balifeta da
Fonst-ca; para 0 cargo de Dei-
<ista, 0»car Pciez Mor, ira: im-
r.-i o ';>rgo "e Datilografo, Mos-
ci: da Süva Frs-Ça e Eva Porte-
[Ia; por fansferfinCia. para o
Cargo de Arquit"lo, o Descnhiu-
ta Floriano Cordovii; por ^a-
vcitamtnto para 0 cargo dey'Ofi-
ciad Administrativo, João -'-.e.-;-,a
wSantos; exone>rando. a pedido,
do cargo em comissão, de Chefe
de Distrito de Arrecadarão, E-ni-
lio Gonçalves e <*o cargo dc Pro.
fessor de Curso Primário, P«c-
gina Célia Lolt Coutinho Du

SECRETARIA GERAL DE
DE ADa>UNlSTRAÇAO

Despachos d0 Prcfcito; Jo',é
1'. (la Silva Diversões — Aten-í do Agricultura; Florêntino Fer-

Nogueira da Silva — IndeTerl-
do; Elza Magiôli Ferreira Fon-
tes — Nada há qut» clcfcrlr; Au-
tônio Veiga — Náo pode -»0r
t-tendido; AiirCo Tavares da Sil-
va — Dirija-se á Camara Le-
gislailva; Ramllda Colares Quln.
lela de C°lares — Abono as fal-
tas; José da Costa Macedo —
Considerc--?e licenciaao.

SECRETAKIA GERAL I>E
AGRICULTURA )

Atos do SeCretãrlo-C-ral: Fo.
ram designados Franclsc0 An-
tônio Caiola e Marcos Aurélio
Murilo Reis. para o Serviço do
Administração; Mâr'o Cláudia
Falcão do Mendonça, GeraWino
dos Santos Para o Dt-part.ament-j

da-se; Vital Ramos dc Castro —
Concedo até 31 de dezembro;
Pedro de Freitas Muniz c 8c-
bastião José de Oliveira — Ad-
mi-a-se* Geraldo Car]os da Silva
— Indeferido; Maria da Con-
tfíção da Silva — Seja oportu-
namente aproveitada! Mário de
Castro Pin'o — Atenda-se: Al-
tr.miro Sá de Figueiredo —
Prossiga-s«-; Euclydes Francisco
Maia — Arquive-Se; Helen»
Bticno C0rrcia — Arquive-1-*-;;
As-,ociação de Educação Faml-
liar e Social — Conciedo CrS ...
lá.000^00; Sebastião Goulart
Ferreira — Sim; Vigário <">a
Paróquia do Alto 'la Boa Vista
— Conced0 0$ 10.000,00; Arls-
'ides I"iiiliei'"o Porto — S -Ja
declarado sem efeilo; Policlinic-*
de Copacabana —• Concedo Cr?
10.000,00.

Atos do Secretârio.Geral: Fo-
ram cleõignados Aramia Alves
do Sayão para a Secretari*1 Ge-
Vil do Interior e Segurança;
Slmão Luiz Tc-nn para a Secre-
t,-,ria Geral de FinanÇas.

Despachos: Orfanato ''a In.a-
Culada Oonceiçfio e Nadir Oe
Freitas Oliveira — Aguarde
oportunidade; Arnaldo Fe-rria-i-
d«s Guedes — Hélio Cairo de
Castro Faria — Mário Fernan .
des Guedes c Santiago Gue ia
-- Indeferido.

DEPARTAMENTO DO
PESSOAL

De-pachfw do Diretor: Fran-
dseo Vaz da Silva — Dco^-t*

reira da Rocha, para o Serviço
de Administração; Manoel Co-
leto Filho parn o Jardim Zd-
o)6glco. ,

SECRETARIA GECRAL DE
EDUCAÇÃO E CULTURA

Atos do Socretário-Geral: Fo]
designado Daydc Cardoso ao
Castro para o Departamento de
Educação Técnlco-Proflssionai.

DEI* ART A MENTO DE EDU-
CAÇÃO TÉCNICO.

PROFISSIONAL
Alos do Diretor! Foram de-

signadoS Manoel Fau.stino Vi"ira
Marinho e Otávio P»o(|rlgUes de
fBarrus para, sem prejuízo de
í-uas funções, completarem ho-
ras nas escolas João Alfredo e
Rivadávia Corroa*, Neuza Rai*
iiiundo da Silva para a cs,-'cl t
Taulo de Frontin.

DKPARTAMENTO DE
SAUDE ESCOLAR

A<os do Diretor; Foram d'":,;g-
nados David H. Marcoljno para
a escola T/ael Mcnde<; Tero't,z.,
Lim;i dc Oliveira para o Serviro
de Saude de Ginásio.s; Hugo C.
Júnior para a escola Panamá;
Mmia Amélla rj- Barr0s Leal pà-
ia o Se-rviço d0 Saude dc Giaá-
rios-

SFXRKr.VRIA GERAL DE
FINANÇAS

D-vtpachO. ào Seor/.tário.Ce-

:•<-:••:••:••:-•:•<••:••.•••:«:••:-:••:••:••:••:•*:•«:.•:•.:•.:-
ia-: José de Jesus Co*-Uo —.1
r.-ant'riho 0 despacho,

DEPARTAMENTO DO
TESOURO

DespacliOs d0 Diretor: — F.m-
Ipriâsa Carioca de Engenharia,
J. Miranda & Cia-, Cooperativa.
Centr:.l de Pi-odutos de Lcit. —.
Aceitem-se em termo..

SECRETARIA GERAL DE.
SAUDE E ASSISTÊNCIA

Atos do Sccretário-Geral: Fa-
ram designados: Guilherme Al-
íredo Pires para o Departamc.-i-
to do Higiene; João Batista
Martins par» o D. de A. Hoipl-
talar; EX-an-ko Salgado da Fon-
seca para o Departamento de A.
Hospitalar.

MONTEPIO DOS EMPRKGA.
DOS «MUNICIPAIS

Será feito hoje, dia 10. das
13,15 ás 17 horas, o pagamento
dBs seguintes propostas dt sm-
luâ-timn» na Importância total
de CrS 647.147,30.

MATRÍCULAS:
27.450 — ir,.706 — 15.530 -•-
2.689 — 27.215 — 15.114 —*
8.564 — 18.8-14 — 323 *--
G.101 — 21.672 — 31..*i2* —

12.811 __ 12.011 _ 21.559 —
30.050 — 24.693 — 2.027 —
12*941 — 45.153 — 10.070 —
•10.011 27.051 2.513 —
52.461 17.119 -- 17030 —
¦li' niG 7.738 10.070 —
:*0.S72 20.971 23071
6.353 26 020 17.982 —
6 763 599 12.890

10.233 9.790 31.525 —
30.268 2 833 13.673 —
22.27-1 5.197 22.033 —
21.556 3.221 27 077 —
12.361 25.235 -- 29.100 —•J!,308 15 300 — 3.530 —"786 27.276 8.825 —

0 663 3 908 3.042 —
32.690 14.644 19.687 —

9.977 —

E M R (í t: CIAS

MATRICULA 10 0S2 — Tm
tamento de sauclc.

O pagamento das proposta»; já
anunciadas e nfto recebida-, s*
?Ci'ã • fptu.idu a.s quinta? feirai.

ZyAv^m-AjM^m&Ê
DEZ E VINTE CRUZEIROS

O melhor plano de beneficência
• / 110 Braaü,7Í^-

Proteja o futuro da mia familia,
b o b s c re v e n d o títulos . de

"_',.;, GA.RA.NTE:
I Pecúlio por falecimento

rò contra acidente Pcsaoal . . ,_
-Jttoi no» prêmios conferidos pela Loteri*

"Ttderal nos bilheUs adquiridos por BRASn_?_R
AturtJio -o matrimônio i à MMI|¥^._>»fr^

' l-"¦¦ * " ,í5_5tiénc»a imobiliária :' W"*-*- _«f .~AAA 
am mm%M^^ÍP»W^^B^^ yA. % Mé*'
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J©^ "A BELEZA DO RIO DE JANEIRO constitue um cenário
ido qual Q povo do Brasil é mui justamente ©r<3Ulho£Q/#

(pqlarrêiá do Presidente Truman i

flVlestre João de Barro, fia lógica persuasiva da com-
paração, nos leva à Copacabana do tempo dos nossos
pais — um cenário quasi lúgubre. poucas casas entre
dunas de areia ou de mato rasteiro, onde à noite
ouvia-se o piar soturno das corujas e de dia os
_garotos procuravam colher pitangas ou descobrir ni-
nhos de passarinhos — vira-se a folha c/o Tempo —

¦e eis aos nossos olhos deslumbrados este conjunto

grandioso de arranha-céus que é o elegante e afts".
tocrático bairro de Copacabana — moderno, limpo.
arejado — onde a obra do homem veio harmoni-
zar-se com a grandeza da Natureza — a alvura e>
majestade dos edifícios em contraste coni o verde das
matas e o azul do oceano num horizonte sem fim...'
O Cimento "MAUÁ", pela excelência dc sua qualidade.
foi o fator preponderante desta rrçágica transformação.

COMPANHIA NACIONAL CIMENTO PORTLANO

****•**••••••••••••

Um escritório comercial para
os visitantes da Grã-Bretanha

LONDRES (B. N, S.',
— Acaba de ser inaugurada nes-
<i\ Capita!, uma nova organiza-
(ção qu0 fornecerá insta-açótí
un;, as no gêner0 e que se cons-
ntui d'-- rn» clube e de uni esc.fi-
torlo pai» homens <*e negócios
de alem.mar. Esm organizaÇ&o
conlieckla conio Serviço Interna-
cional de Negócios. c«,tá Bltuada
oo coração de West Knj, d«
LiOtidres. Seiij membro!* di»i>ora.j
de instalações confortáveis, co-
m« sala, d*.* ltiiuiu e par» es-
crcver, u»u burea-u Ue informa-
jçoca.umu biblioteca e»* v<Ui.i;
línguas, um corpo dc recepção e
Intérpretes  «sslm c^niu um ce-
Cer.-Co <•"» Londreí, t< Ufoiu*. i
um cninpir t., >{*ivti;.s de u<ty-\
r«Os ci" t*vJ»«_; i» pnguas.

O otiJeYvo dj SerViço Interna
cional d*i Negócios £ prover a
r^ciiiflndes du um escritório Jun-1
(amente com serviços de via-
gem, hotel, regislros de teatros
e ruius — na verdade, tòdai as
Informações profissionais o11 nl->
di quv o-- visitante., d** alem mar
1'oJeiiu !er necessidade. Para
adquirjr a qualidade de men>iu>
— que 6 restrita aos comercia**-
•"es estrangeiros — o cundiil.it"
<cTR qiif pngar 25 libras e»'cr-
Iina*> por ano. mas, cm alguns

<.üo já íoiüm recebidos. Um co-
incrciante norte-americano, r-1-
exemplo, «eiegrafo» P°r Mbj
avj5and.i que chegai ia dcntrj de
rcnij qUin/.ena e. ao mesmo •...•*"-
Po forneceu á organizaçAo os Jt-/"
-t.ilhc* de quatorze er.rrevi-.tas

dc^e seJam preparadaj p.-.-
;. dlc. A cnildado nâo atua c(imc.

| Ciffi agente c^V-r» ial — cois*
I frjue impressionou favorávelmen-
i lc «eu p!*it"ciro membro, um vi-

.itante uruguaio. *...«_. visitante prcssiTa!e'ogiuu a entidade c scu P0****11 f ras do plati-
relativas a *
duçào. ! -"¦¦
mas tambem
ferramentas

íl Franca e a Conferência ile Londres'
PAUIS (S F. I. .* — Para ; são da cscun preV»sta em Mos-

c Sr. Rogcr Massip, do "Fi-• cou. e aplicável as exportações
t,aro'. o> resultados da Confe-jdo carvão e do c* o do Ruhr.
rência do Londres sã*j desuni-' a fim de qu cs?a -caia seja
madores. O governo í rances ¦ prolongada além das cifras ]
Uve poi*. que aposentar suas atualmente previstas .
reservas: 1 Por seu turno, o Sr Jea*

"A Fiança U*v* que se incli- i Knecht. em LEPOQUE la-
inar. Mas elev<*u as mais cx-jmenta que a Franca i

Livraria Francisco t\\m
FUNDADA EM 1854

LIVREIROS E EDITORES

M-incipftlmente porque seu* (ii"r
fores tinham apenas "n^ objetivo
— prestar serviço cfWcnte
desinteressado -i scu» rsócjo». Um
outro sCl"V!Ço intereíSarnte for***-
cido Pe?a o»g»nUaçao é o de

i-vas sôbre as ci-jnha obtido „ carvã... ^licita
anglo-americano,}do". "Sf tivéssemos qutn trra.

aumento da pro- j alguma conclusão dessa Con-
,penas do aço. j ferência — acrescenta — po-

das máquinas, j d* r-*o > > d-r.ev qu'-. a despeito
v dos produtos das garantias dada- à França

químicos. Cham*
o?, st-ril l(oiSivcl a obtenção poder"dar 4 ^eUs f.liãdos lnfur- I; * d.»s i neles-. -

d. uma ta^a ile clrrco Hbrn» rnai.i i „ açócs mCjn*o qu.in,l0 V dic i
i.ma taríf.i e--iKfi.il. Embora só | ,r;lrtm cm g*us próprUjs paisí*.
agr-ra lenha titlo lugar a ir*»ugu. ' 

A 0rgtm;wM;_i,, - lntcrnaci.inal
tacâ» oficial de;)sa organiza;lo j Bu*ir.e« Servic#a — t.m *ede

; Ja "in.lo _1» i>o>»uir vlua-j de; u.i num«ro li dj A»lmg!on
reputação in;einacsoisa* ] St . P .-ea.iíVv S >n'h jdust'

1 Centenas d« rtid. - d • Informa

icanos pas a a necessidade dc
I um acòrd» concreto v»s*ndo
especialmente a dr<-trtbuiçã,> do
carvàí» r .io c.we do Ruhr.

j recursos essenciais para a in-
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tv. rcabdad**? i-* é. <*nquan-
i. não nos -e.arn prometidas
a: qi*antid;i''vs de carvão que
reclamamos E com eíeiiu.
sob essa condição qui a nossa
indústria side. ú-eica nã*"> p»>-
d. rá ficar em condições de »n-

* ií,«ri lad* ',''¦' txu ri da Aí**
manha

l>evemOs tí?conhece:. tu.*"-

t. • dií"u;lm<nt.* pod- dí*ixa
¦d. *-**! d*;í»*-nd»'.ia por um p-.*--'ve*.,. 

f ancé*- qualquer <júe
¦ .'•> >.* , Devemos S^ualwntc
: sup •; que a m ; is do* fran-

..ti ',.' scó* d. tem vy
¦iàeíZ' m
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DIPLOMÁTICAS

(.' Embaixador da China dará
recepção hoje. «*<*_ 18 d- 20 ho-
ras. à Rua São Clemente, S79,
p,.i- motivo da Festa Nacional dei
República da China.

ANIVERSÁRIOS
1-U.KM ANOS HOJE

SENHORAS: ,,
D Francollna Oliveira Santos Ma-

tos, isp.-sa do Coronel Dr. Frun
eisco Gomes de Mntos, da arma de
Engenharia. D B..s-rt<> Ac.vsia B.rto-zl. es-
p/.sa do Dr, João Alfredo B.rtozzí.
àa Cia Seguradora Brasileira,

 D. *L,outinha Jouvlm Pessoa dc
Quelro-, cspC-a d.r «x .deputado fe-
deral. Dr. -.""raric isco Pessoa d.- Qu.-«-
roz. diretor do "Jornal do Comír
cio-*, d», llrclfo.

_.*> Aluíra da Silva Pereira, es-
pô.-a d« Sr. Arm.ind». Pt-relra. nos-
bo confrade de Imprensa, secretario
do "Correio da Noite".

D. Castorina Dias. esp~»sn do
Sr. Otacilio Pias, do Hospital Ml-
.ue*. Couto.

Sra Ester Vogueira Carvalho.
Tiiiva d»> Sr. Antônio de Carvalho.

SENHORES:
Sr Carlos Corr. Ia, industrial ne*»

ta capital.
Diplomata Álvaro Ttl-.ira Spft-

rea.
 Sr. Osvaldo Alves de I* iruefc

indo, funcionário d- -fazenda.
 Dr. Ern-sto Chalreu Correia;

advogado.Diplomata Mozart (Antunes Ma-
riel.

Dr. Danlei da Fontoura, nosso
coiiírade.

Campo Granar. Antônio Martins <ia
Silva, Henrique Vasquea Júnior. Ka-
mel Vasaucs Salcman, Osvaldo Hon-
çalves Gomes, José Luiz Duart.- dc
Barros, José -lontoleoiio.

Para Florianópolis: Stella. Rudge
Moura, Carlos de Assunção Moura,
l.u, inda Gomes da Gosta. / atua
Bcrnadetc Garcia Costa, Nio Hiamos.
Hugo Pera Feliclo, Astério Dardcau
Vieira.

Para Porto Alígre: Wilson Sur-
gentelli. ZUah Sousa Lobo. BUsabeth
Sousa Lobo. Marion Birgitt Mond,
Antônio Perez Borbardes, Haroldo
Vllar de Carvalho. Ari Andrade Mar
tins, Irlneu Dtnarle Cauduro, Rosa
Cauduro, Ldúrdís Cauduro.

Para Maceió: Procopio Caldas Pi-
lho, Luiz Alves Montenegro, Anto
nio Goiiie3 de Karr«>_. José Vieira
Sobrinho, Paulo Cabral de Almeida,
Gilberto Lima Rocha, Hormesinda
Cuidas l_lma >».x*ha. J.xsé Ciisu.r
Marques.

CASAMENTOS
Srta. Jaciuellne Hlme-Sr. Iloherto

Prado l chóa — ReaUiu-.se amanhã,
às 16 lioras, na Igreja de N. S.^ de t
Copacabana, ii Praça S.-r_>-dello Cor- ¦
reia. o casamento da S.-nliorlnha
JacqucXlne Hlme, íllha do Sr. Nor-
man Prado Uchóa, filho do Sr. Flivlo
Prado Uchóa e de D. Yolanda Prado
rcre:ra Bueno.

No religioso serão padrinhos, por
parto da noiva, o Sr. Ed-win E. Hlnic
e senhora, e por parte do noivo, o
Dr. Alfredo Machado Guimarães e
nenhora. No clvi'. servirão como tes-
teniunhas da noiva, o Dr. Luiz Bloi-
chini e senhora, e por parte do noivo,
o Sr. Percio Pereira Bueno e se-
nhora.

Srta. lírcina dc Abreu Fialho-1
Tenente da Armada Luiz. Rol.icliei
ganchez — Realiza-se amanhã, o ca-
samento da Senhorinha Regina de
Abreu Fialho, filha do Dr. Osvaldo
de Abreu Fialho e de D. Maria Te-
resa Sanchèz de Abreu Fialho, com
o Sr. 1" Tenente da Armada Luiz
Roblchez Santhez, filho ds D. Luzia
Jeanne Marie Marques Lisboa Ro-
bichez.

Servirão d.j testemunhas no ato
civil, por parte da noiva, D. Marga-
rida Sanchez Machado e Sr. Dr. La-
íayette Silveira Martins Rodrlguts
Pereira, e por parte do noive, o
Senhor Alberto Barbosa de Maga-
lhã-s - senhora.

A cerimônia religiosa será celebra-
da, ãs 17 imras, n- Igreja da San-
tlssima Tnndad., ã Rua Senador
Vergueiro, sendo padrinhos, da noi-
va, o Sr. Desembargador Antônio
J.»sé de Sousa Gomes e senhora, «
cio noivo, sua mftc c s*;u avó £r.
Le_n Roblchez.

CONFERÊNCIAS
P. E. N. flnbe — O Centro Br-

nilfciro da Associação Mundial de
Escritores P. E. N. Clube realizará
«manhã, às 16.30 horas, uma sessão
pública, no auditório de sua sede
»r«'.pría, à Avenida Nilo Peçanha,

.-6. d<-dicadfi a obra de Erasmo, au-
tor de 'Elogio da Loucura dos Co-
loqüios" «-- de outras obras.

O Sr. Ministro Ivan Lins disser-
tara sóbre o ecoletlsmo de- Erasmo,
eót-re sua obra ecumênica e de brilho
invulgar, pelo q*uç lhe chamavam "o
doutor universal". Erasmo foi o
precursor da Liga das Nações e d.*j
P. E. N. Cubes, pregando a paz
pelo congraçamento das raças e '.eia
decisão arbitrai dos d^sentendlmcn-
tos internacionais.

Apôs a conferência, a Sra. I.ollta
Murilo Fontes e a Senhorinha Kllene,
Ersour'. Clntra interpretarão no pai-
co o Colorjulo de Erasmo: A mulher
qu»; se queixa do marido. A entrada
é franca.
FESTAS

Soe. Espanhola — Prorr.o*. Ido pela
Sociedade Espanhola de Beneíicên-
cia, reallza-se amanhã, sábado, às
21 horas, nos salões «io IIlghLife
Club-, um baile em beneficio da
construção do Sanatório para Tu
berculosos, no retiro em Jacarépa- t
guá. Essa festa, além das danc,as 1
haverá um "sh.nv" com a eoope-j
ração d».- artistas do Teatro e do |
Pádlo. I

Olímpico Clube — Abrem mais uma i
Vez, amanhã, das 18 às 20,30 horas, |
as p«.rías do Departamento Sócia: j«du Olímpico Clube para a realização

«le urn nevo sorvete-dançante dedi-
cado aos asso-lados e suas íarr.I-
lias. O ingreas. para essa foita,
«jue srrà, animada com o concurso
«tia «.rejuestra Rolian, sob a direta-
tle Nailor, será frito com a apresírn-
tação da carteira sc-ial e do recibo
«le quitação.

Sider Clube — Realiza-se ama-
nha. sábado, dia 11, n<-s salões
da Aa&oc lação Atlética Banco <3o
Biasíl. o baile comemorativo da fun- ;
tíBção do Sider Clube — A„_ocla_io j
doe Fun-lonárifíS da Companhia Si- I
d eni rgi. a Nacional.

Centro Mineiro — No próximo do- jmin***", o Centro Mineiro promove t
tirn passeio marítimo. * bordo do ]"M._-angUé*'. Iníormaet.eK ã Rua da I
Cark***, r,2. 1», t»J. 42-3415
VIAJANTES

P-jí^agciros imliarc&dos no Rio,
*m aviõ«n da Cruzeiro do Sul, paral

LIVROS NOVOS
«KSP1AKS E TBAIDOBBS
DA 11 GUEBBA" — »-1 "«1

S1NGKH — EDITORA II"»

Livro que desvenda figuras, acon-
tecimcntçs. métodos de traball... de
revolucionários, sabotadores eSp,6«s
de t.<los os serviços de espionagem
r contra espionagem. „limd,,,

f-Me trabalho d.- fama mundial,
escrito por Kurt Slneer, que P-rU-
clpou nos serviços dt» contra <sp«o-
nagem durante a guerra, é um ci-
cumento histórico q«e nenhum •>

mocrato eleve Ignorar, P»ra *"ber
eonio se lutou contra o nazismo, t
como se deve continuar !»<*»¦
Óuem é Berla '' quais •< s< us m<-
todos de trabalho? Quem é Jjnn
Valtin. autor do discutido livro DO
fundo da noite"? Quem é Woll-
w-b.r. chefe da sabotagem comunls-
ta na Alemanha e quais os seua me
todos parn escapar >. Gestapo? Quem
dirigiu i*s serviços de espionagem
da Gestapo no mundo c quais os seus
principais colaboradores? Como está
organizada a quinta coluna na Ame-
riea do Sul para a terceira KU-rra
mundial? Quais as Instruções se-cr.-
tas para a preparação do subterra-
neo nazi na Argentina e outros pai-
ses na América do Sul. com vista
à próxima guerra?

Eis alguns ca,pitul«>s palpitantes
escritos com seriedade e documen-
ia< ão. por Kurt Singer. Um livro que
deve s.r lido o cuidadosamente cs-
tudado e meditado.

"O PETRÓLEO BO BRA-
SU," — PELO GENEBAX!
HOITOR-«ABEZ TAVORA — li"*

Inaufrurando a Coleção "Cadernos
dí Atualidades" dirigida Por Carlos
Lacerca. coleção em que s<;ião d.-ba-
tidos, em pequenos volumes, temas
e problemas da vida brasPeira &
mundial — o IPÊ, Instituto I ro-
gr.s-o Editorial apresenta "O PE-
TROLEO DO BRASIL", do G-ntral
Juarez Tavora.

O nome do General .Tuarez Tavora
é sobejament; conhecido pelo públi-
co bra.-llelro através das conferên-
cias e das polemicas travadag com
Mont.-iro Lobato acerca dêsse Pr°-
h'ema palpitante da vida nacional.

Em "O PETRÓLEO DO BRASIL"
se relatam as lutas empreendidas
pelos pioneiros do petróleo no Pul6
mando poucos ainda acreditavam
ja c-isténeia d.e Jazidas em nossa

terra, o 'afã com que se lutou p^lo
ú.r.-ito de exp*orá-las, a tempera
dos que se obstinaram em aprovei-
tar o que Jaz lnaproveitado a fim
de incrementar a economia nacibnal
. preservar a Integridade brasileira.

Entre os serviços prestados p**-lo
General Juarez Tavora à Pátria, eS-
te, de explicar ã Nação, .m todos
* seus pormenores. as soluções possi
veis para que o Brasil tenha pe-
tróleo, figurará Indiscutivelmente
entre Os maiores por èle reallzad.s.

-COMO FOI PERDIDA A
PAZ" — CAIU.OS L.ACER-
I)A — IiOITOKA 1115

O jornalista Carlos I-acerda. a. om-
par.hou nossa delegação à Conferên-
cia da Paz c trouxe desta cxpcri.n-
cia um novo livro d.- compreensõei
dos aconteclmrnt.<-. internacionais.
Trata-se de -COMO FOI PERDIDA
A PAZ" apr«-sent>-«do p«-lo IPÊ.
Instituto Progr.-s-o í>litoria! cm sua
coeção "Meridiano"'.

Ne!.- são enfeixados todos ors s-us
ensaio*, europeus e dehat:dos todos
*« problemas ang_.stiar.tes resul-

tar.te-s de*** qu** souberam vence-r a
jç\.*crr_i n.as que acabnr&ra r»or perder

Ti^OtêjQ Seu ~nutM/UUHA4ttor'

ÓIEO CREOSOTO
Noc*4rn<a£

m iÉ
Paia conservação de construções de madeira de toda espécie como:

BARRACÕES, GRADES,
PONTES, DORMENTES,

POSTES

Penetra na madeira tor-

nando-a insensível à acção

dos bichos e da água. evi-

tando o seu aDodrecimento.

I
I pi íi I %
aWãÊtÊrtá

PAIA INFORMAÇÕES SOBRE VENDAS A GRANEL AV. ALMIRANTE BAHSOSO. 54*12*

Audiências do Ministro da
Educação

O Ministro Ciem. nu? Mariani re-
cebeu ontem, em audiência especial,
os Senador, s Matias Olímpio, RI-
beiro Gonçalves, os Srs. Professores
Sérvulo dc Lima. Carneiro I.eão, l_e-
líárlo de Andrade e o Sr. Kumn.

OP. ÍOSE' BE
Membro efetivo da Sociedade

de Sexologia de Paris
DOENÇAS SEXUAIS DO

DOMEM
R. do Romiio. 98-das 13 às IP

a paz. Delatando tais èrr..a. revelando
as perspectivas escusas do.** Interes-
ses «m cheque, consegue Carlos Ea-
e.rda descrever um autêntico drama
Ia hora pre-sente, incerta c cheia de
tr;«fíédli»-s.

A CIDADE
SE DI VERTEI

CORDÃO UA HOI.A PRETA

Realizar-se-á. no próximo domingo,
dia lil. mais um .jantar dançante nos
salões do Cordão da B-^la Preta,

Domingo passado, a animação foi
grande no "Palácio*' da Hua Bit-
tencourt tia Silva. 21 — 2° andar,
onde compareceu S. M. a Rainha
das Mulatas, que íoi homenageada
- rebeceu d.-licada lembrança do
Cordão.

Ao champanha, 'éz entrega *l"

mimo o cronista K. Nóa, quc enal-
teceu a pessoa an homenageada, ten-
do respondido cm magnífico impro-
viso. multo emocionada, a Srta. Ma-
ria Aparecida Marquis.

No Intervalo das danças fèz-se
ouvir ao plan«> o mestre consagra-
do Mário de Azevedo, que executou
lindos números de seu v.isto reper-

I tório.
As dan«;as estiveram anlmadlssl

mas, prolongando-Bc a'é ãs 23,3(J
horajs.

Tratará na Amazônia com os
produtores de juta

Seifulii, ontem, para Belém -f Ma*
naus, pelo avião tia linha paraense
da Panair :1o llr.-isil, o deputado ie-
ücral pejo Amazonas, Sr. Anlovila
Mourão Vieira, Incumbido pela Co-
missão Parlamentar do Plano dc Va-"-iriz.-ii.ao Econômica ila Aniaz<"ini.-i ile
tratar, "in .'oco", com oa t»ro<h*ta-
res. a questão surgida em relação -
juta amazônica. Os .círculos econõ-
micos da região mostram-se aprten-
iivos com as anunciadas negoclaç.e»
I-ara troca ele produtos brasileiros por
iuia indiana, considerando a opera-
cão desastrosa para o futuro da re-
feriila cultura cm nosso Pais. abas-
tecido, durante a guerra, por iioi «le
sararia oriundos do vale amazônico.

VAI AO NORTE 0 MINISTRO
DA GUERRA

Para o Korte do Paia viaja hoje,
por via it-rpii, cj Cie neral Canrobert
Pereira da Costa, Ministro da Guerra.

DESFALQUE NO TESOURO DO
MARANHÃO

HÀO 1.1'IZ, 9 — (AsaPress)
— Foi constatado una dcsfu]qUe
no Tes°uro do Kstado. n0 valor
dc 65.000 cruzeiros, sendo autor
do m<..smo o ajudante de tesou-
reiro. do Home Antônio Alvc3
Pereira. «iue fu^ju não tc-ndo
ainda sido encontrado.

1 Dr. Erandino Corrêa BLE-ORRAGU"
E COMPLICAÇÕES..

Ra» do Carmo. 49 - 1.*
D»8 14 às 18 hof*s

A
ccxoRioa.
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V-/^ \vi

• I
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'9 tamium
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^PAVOROSA— ' 
Vg^-PAVCKC5 A
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fflWtW*- ^-=^— ^r^iT^
WmRESSIJRCE!

X3*»«1AI.NAtS.

Cfijf'U*
f>EtO ¥Et.-»2-€C2-*l*

^OOMIMGOSOEÇ^WB,

\

CASA APIS
ex-SASA UR

/utic c-xageavaélc é roubo -* A única
que vende diretamente das fábricas aos consumi-
deres - VETAS, LENÇOS, GRAVATAS E CAMISAS

Rua da Alfândega, 212
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CRÔNICA DO DIA

Irreparável perda
- Consternação geral

Homenagem significativa

MERCADO DE CÂMBIOS
CLMSO DE CAMBIO APIXADO PELA BOLSA UC VALORES'O UIO UL JANEIRO

ENTRADAS E SAÍDAS DE NAViOS

f - r • c* o. nc -• Ent. *-*,.:».- Pritln-a leta.

1'HAÇAS

MEUCADOS

Olleial
Ir* Cri

Grande Dama, Dona C^mpla
í.titc Dutra* Alma grande, PÓr-
flue enérgica e bondosa a um s<*>
tempo. Enérgica, porque bondosa;
."bondosa, porque enérgica. A ener-
gia fula da bondade, como a bon-
tíade era nua maneira de ser enér-
giea.

i, O qúe todos °s corações bra-
' fàilcir»'s sentem nesta Perda 'to-
iS-arâ-vcl que enluta <> lar honrado' 

do 
"Chefe 

da Na';"», é* que. caun
um de nós, particularmente, como
unidade cívica*, Como c'dadão quc
.ama sua terra, se queda conster-
iimlo por liaver perdido, tambem.
o mimo tutelar <la sua familia, da

j família «le cada bom brasileiro, da
; grande familia do Brasü- A Grar:-

<t.. Dama velava por nós, Velava
pelíl Brasil, com uma disposição
de ânimo de tal modo firme, com
uma energia de tal modo incorra-

jiarável Que nada aqucbrantava
ou distr.-i-ia, que todos sem distin-
'.üo. pressentiam sua presença
impávida e destemerosa, cOnfian-
les nela os que colocam acima
i!e tudo o amor pc-la Pátria, e, r,-
<*.*ios".s c tementes, os que conspi-
r-irn contra o Brasil.

Grande Espirü.0 d0 Jusftja. a
Grande Dama Dona Carmela Lei-
to Dutra! Bôa. e Justa, Pois qu*- a
verdadeira bondade é aquela que
distribui Justie.a, ;¦. Esposa do Ge-
neral Eurico Gaspar Dutra pos-
Bula, em virtude de sdas excclsas
qualidades, de caráter e "e co-
ração o condão Je salvar o Brasil,
posto' que — quem o disse, lti
nada menos dc três século?,
foi o gênio profético do Padre An-
tonio Vk*lra — "A 0niermidade do
Brasil, senhor, é c0mo a do me-
nino Batista, — pecado original
S. Tomás e os teólogos def-nom
o pecado oriKÍnal Com aquclns
palavras tomadas dc Santo An-
gelmor 

"Kst privatio Ju.stitiae Dc-
tiitae: que o pecado original é uma
privação, uma falt"* da devida Jus-
tica. Bem sei de que Justiça falam
03 teóloKos, e o sent'do em que
< ntendem as palavras; mas a nós,
que só buscamos a semelhança,
«ervem-nos assina como soam. B',
pois, a doenCa do Brasil, — "Pri*

vatio Justiti.ae Debitae". — taU;i
da devida Justiça, assim d» Justiça
punitiva, que e»stt>-Ta mauSf com11
da Justiça distributiva, que premt.*

GIL AMÕRA
do homem, pois, intensificando
suas virtudes c°in um acréscimo
de energia, daí resullaríi uma mu-
llicr tão perfeita quanto nos é p'Js-
sivel imaginar".

Uma urande c irreparável ,1c.--
¦Ja para u Brasil.

rk

x x x

'bons. Prêmio 0 castigo sao 0s
e.ois pólos em qUe se revolve c
sustenta a conservação de qual-
quer governo, (* porque ambos
C-stes faltaram sempre ao Brasil,
que isso se arruinou e caiu".

Grande e Incomparávcl caráter
o da Grande Duma, Dona Carmclí»
Leite Dutra!

A extraordinária usina de '"*¦•>-
mas fortes que é o Magistério ilo
Distrito Federal. — onde forjou
a tempera de a<;0 êsse grande
er.pirito que acaba de ser urreba-
tado pa'a u Eternidade, — pôde-
io ufanar do ter po.-suido em seu
eeio figura tão excepcional, edu-
cadora excelsa c invicta, cujo cl-
\ismo é uni exemplo C uma gló-
ria:
TerieUla a causa pública
em costumes depravados!
Selam tais vic'os tirados
do organismo social;
vigor simultâneo imprima-se
no coração, n-* caboCa,
ua escola nutra-so c cresça
f energia nacional*.

Grande o extraordinária Mes-
tra do energia patriótica 0 de f0
cr*r=tã a Grarule Dama, Dona Car-
niela*Lelte Dutra! Sua energia e
.sua bondade, sua inteligènlU c
eeu Incomparàvel amor ao Bnisil.
elevaram-na aquela Perfeição que
imortaliza »os cor»C*3es dos ho-
«r.ens bem formado.-;, lia*» palavras
Pt-mprc lembrada», posto qu pro-
fundas 0 verdndeiras de Goetlie:
"A mulher deve triunfar quando
tc aposso Je algunn dos atributos

As cl°sSes ativas do pais leste-
munhãram, dc modo eloqüente, o
Ecntimcnto de consternação que
?e lhes apossou, ao ter conheci-
r.-.ento da infausta noücj-i do fa-
lecimento da primeira Dama do
Brasü. A maneira espontânea com
que o comércio desta Capital,
at-udiu, Prontamente, ao apelo dc
si us órgãos de cia-, se, no sentido
de cerrar suas portas, deu bem a
medido do quanto os horru*ns quc
vivem de seu trabalho, presos por-
inteiro ás suas atividades aosor-
veales, ficaram abalados com o
passamento da iUistre Senhor •,
cuJas qualidades dc caráter e de
cora<;ão tinham conquistar^ nt -
pidamente, não só o respeito e a
consideração que lhe eram devidos,
como, principalmente, a os tini-j c
r> reconhecimento Será;.-,.

Nesta hora dc definições de ati-
tudes, quando os inimigos de nus-
sas tradições de familia *= di-
;*mor á Pátria ameaçam solapar'
nossas instituições, as manifesta-
çóch de pesar de todas as cama-
das da sociedade brasileira, vaiem
como ri.na afirmação de fé na. im-
pcrecibilida.de de nossa civilização
diante dos Perigos quc defronta,
sentimentos esses que tinham na
excelsa Dama rrm símbolo da bra-
vura o de firmeza da alma PrJ-
fundamente cristã, du Mulher
Brasileira.

Assoclando-se, a,sim, ao-* ser.-
timentos dc pesar d0 povo, solid.á-
rio com a dO'" inco-asolável de reu
Cnefe, O Sr. João Daudt de Oü-
veira, entrou em entendimento com
todos os diretores dü entidade?
classistas comerciais, articulando
o fechamento das casas come"-
ciais em sinal d0 luto pelo passa-
mento da Primeira Dama do Bra-
sil. Como resultado desses ente-n-
dimentos, foi redigido o seguinte
apelo, que é um documento bis-
tôrico, dignificanti e expressivo:"

"A Associação Comercial do
Rio da Janeiro e o Sindicato dos
Lojistas, interpretando os sen-
timentos cristãos da coletividade
mercantil e a admiração que to-
do o país Jristumcnt,, tributava
ás alt»s virtudes de espirito e
coração da senhora Carmela Du-
tra, esposa do Presidente da
República, falecida esta mad.u-
Rada, apc-las para o comércio
desta praÇa, no sentido de cerrar,
boJe à tarde suas portas em si-
nal de grande respeito 0 profun-
do pesar- — João Daut do Oü-
veira, Presidente da Associação
Comercial do Rio de Janeiro e
José da .S'lva Oliveira, presidente
•Jo Sindicato dos LoJlstas."

Londres
Portugal

Espanha
Suíça
Suécia
Nova Vo
Uruguai 
Argentina  -.
Canadá 
Chile 
Bélgica rKranct,)
Man, (Ileltra) ...
Tchcco- Eslovâfuna
Holanda 
ttália 
Alemanha 
Japão 
Méiico 
Dinamarca 

C';í»erturH
Bancos:

do Banco <io Iira*>il aoi

?'.J9,*W
0.75.W
0.15.7*4
1.71,-te
•a.37J8

IS 72
S 25.74
¦4.65.56

C.tfi.yi

0.iT,4*

3.90,08

I
High. Chichaio | B.
Farrapo
Analira Gilrri
C. B Ksprr-jrn | B.
V..A. Alves
C. J-í. Ksprrrsttia } B.
Jal«arão | N.

1
Aírn 10 I-oradrrj 2- Zltil

1 io V!,<:rfrio *^-3rsò
J0 a. Alrrj 42 V..4

Aires 10 IO Gínova ^3-lS32
50 B-rla-m 23-3756

At&t 10 JO Oêriovi 23 1Í32
Orlean*. J 11 * 23- J75*

Nova York 
França  
Bélgica (l-"r| Bri.)
Tchcco- Eslováquia

Idem aüo >*fa.t ° ..

EMBARGUES:

Eu, 7-iO 47 

Dtbdt- o l" do rricifl

Do 1" <la* Julho

KXI.STfcNCIA

Europa ,, .
Arn-rk-a do
C2l>*->ta«a-rn

orte

Total

MOEDAS
f onJ"-
[• rança
Nova V*

<;i» —

Ur* —
V_a* U

0 -
MERCADO

DE
ALGODÃO

t Pm houve

COTAO-8F.S l*(jri 10 QIII.03

Tipo 3 a 6  Cr$ Nominal
Tipo 7  Cr$ 39.20
Tip.i S  Cr$ 3S.70

O mercado c!t algodão Tn rarr.a
funcionou, onU-m, ern posição calma,
sem modificação nas cotações e aom
retrular movimento de enireeaa.

Fechou Inalterado.

MOVIMENTO ESTATÍSTICO

Entrudas
Saídas ..

Farúon
1.'J97

Estoque  18.615
Fibra lonKa:
Cotacílc» por 10 i|uilos:

Serldó (tii>o 3)  323,00 a 130,00
Serldó (tipo -1)

Fibra média:
SertOes rtp. 5) ,.
Sertões itp, íi) ...
Cenrifi (tíjjo 3) ...
Ceari (tipo 3) ..

Fibra curta:
Matas, tipo 3 e fi
Paulista (tipo 3)

120,00 a 12-1,00

116.00 a 117,00
104.00 a 106.00
Nominal
100,00 a 102,00

Nominal
Nominal

— 0

E. MINAS (C de
Cafís comuns 
Cút^s finos 

E. RIOr

Cafíí con,uns . ..

MERCADO

Me-M-j
Outubro 1*.. .
Novembro 
Dezembro ,
Janeiro 
Fevereiro 
Março ,
M errado . • 
Vr ruias 

Ti ra: du dia ...

MOVIMENTO
¦SNTRADAS:

PAETASl

rubroj

Caf*? despachaiio para *r/>.
bar-nua-s *rn 7 10-^7 

MBECADO UE SANTOS.
ENTRADAS 

tr< ide o 3" do mês
Do 1» de julho

EMBARQUES 
Desde o 1" do més 
Dn J« d- Julho 

EXISTI?.* .'CIA
Idrm ano pa_*> " 
Tipo 4 imolei 7 10 
Tipo 4 (duro) 7-10 

MERCADO DE VITORIA,
ENTRADA 

Desde o Ia do nria-s .......
Do 1" d.* julho 

EMBARQUES
Desdo o 3'- do mis 
Do 1" de julho

EXISTÊNCIA 
Tipo 7/8. Dra 7-10 

Mercado ESTÁVEL

. 71Í.-.31.

22 sas

75-S90

739 009

333 771

26 050
4.750
2 ofe

32 &'

Sacaut

<fi 2H !
rir. G-lO-47 I

30 DKi
128.5S2;

3 173 3C2 '
37.44Í- \

134.514
2 777.674
2 2'M 80*3
1 696 C67
Cri 92.60
Crj 88,50

em 4-10-17
1.659

17 530
330 706

TAXAS
DE

CAMBIO

«FIXADAS PEl.O BASCO

DO BKASIL

Fira tobrinçai ftDctd.,» eir, (reri1!,
para r;»mi 1 cota» autoniadis. c
Bar.co «lo Br-51!, declarou Tender a
iibra i Tlíta, para entrega pronta k
Cri 75 39.4Í e o doiar a Crt li.72.

O Banco 00 Braii! declarou comprar
a lãira * fista, a 74-02^5 a o dajUr
a Cri 11.X.

Taia-a airjta-i.n pelo Banco do Rra-
j ira cobrançaa

otas autorizadas*:

Londres .....
Berna 
Patls 
Bruji-r 'as ...
Estocolmo ..
I.ís.Voa .....
Nova York
Buenoi Airt
Mantc*ldé*o
Bolívia 
0'.l'.e 
Üir.a*mafca
Tcteco-Eslci

Tenciái-rs, jeinesü

Ci»
71 - M.*i
4.37JÍ
0.1S./4
U.Í2J1
S.21.U)
Ü.75,*"3

18.72
4.6:,96
S.9i.'4
0.**S*l.v7
o.tyj.J*
3.*».'a
0.J7.-M

310. 47;. 1
135.191

Cr*- 3-1.10

 I

Taxi!
i*. pa:;

ií;xac£5 pelo
cora pra de

Bar.co óo Bra
leiraa ò-e «x-

MERCADO
DE

CAFÉ

A TERMO

Compr
. ... 39.50

-40.10
40.30
-10.40
40.60
4O.S0

crj
4.00

Ven.
39.90'
40,40
40.50 I
40,70 j40.S0
41.W

Firme
3 500
S 500

ESTATÍSTICO

Sac.11
C Minas ... : 797

Leopoldina ( Rio  1.1G7
( E Santo. 1.333

larlrirr.a — Minas

Armai
Armnz.

Re*.-.
Rcg.

r:\im,: **Rto'
Esp. Santo .,

Rádios
e refriceradov-es dos melho-
res fabricantes râKtilas.
conserto», trocas. Preços ba-

ratís-simoa, lonço prazo.
Agência PBILIPS-

•PBIICO
¦J-8- Ru» 7 Setembro, 18 - *L«

TeL 43 - 4171
CASA BCJX LEAL

Estaria imprestável o aero-
porto de Val-de-Cans

BELÉM, 9 (Asaprcu) — A " Fo-
lha Vesi»ertina,w escreve <;je o *crc*
porto dc Val-de" GaraS e s tà aa mu*
nrncia dc nSaQ peder rr.a;» receber

Libra, i vista 
Libra, a estuo 
DaSlar, á vitta 
DaiUr, a cabo 
Franco, à vUi-k 
Franco *nlço *...•*».**-
Fa-ancc bclg^a
Coro» «urca ••-•
Dicarowca
Esc*j»Ío
Peso um-fuaio, a ríata
Peso a..-Er*c:ino, *& Tiaia
Peso cbileao *--
Bolívia
Corca, tcheca ........*»>

O Eincc 00 Braill
preço ra** * compra
oaro íinc ca Lase de
Cri 2C Si.76.

, 74.cs:,;5
, â*4.:z.*is
. us.»
. lb.ií
. 0.1S,**6
. *.£.»

,. B.41>3
5.11 ,í>2
3.ÜJ.J0
U '4.41

.. 9 13,7»
4.S4,H

 D- 39.-5
 0.4343
 0.JO,'6

ílxou ooicrn 0
do grame de
J.OOO/l-003 r.-u

O m.rcado de cftfa'* 7un rlonou on-
t.-rn. om condições firmes. O Centro
do Cn.fi'', afixou n.\ tábua, o preço
de Cr$ 39.^) por 10 cjull**s no dispo-

Total 
Idem ano !*as " . .
Desde o 1J do nu*
Do Io tK* jultro . .

viôes, J-or falta de .>eE*araDi;a das
1.30c| pUtaa. Acrescenta qut ersras lorarr j

conatruldai *»ot*re aterro*, níau-to-se
1 - —**31 cania>lis de pe^raj -evts-.i.las com as-;
2.15C' falt.x Agura as pista» estão perdenw '

Ia 

c.insislcrjcia, s<.:tir.*lo grandes pe I
daçus. I>ii <jt;e é necessário dinheitõi
para a conservação do aeroporto, ei
os recursos para Isso lorneclalos pelo |
Governo trarliciro sãe e»cas«os.

.ASA BANC4E1A
laBCBAI* :

nlz de Camões, Cf
f Prazo flx

lano
EPÔSITO!

TeL 43-1941

Comp. Nac. de Nav. Costeira
PATRIMÔNIO NACIONAL

AVENIDA RODRIGUES ALVES, Ns. 303 a 331 - INFÜRMAÇÔES DE VAPORES
TELS. 43-3424, 23-1900

PASSAGK1KOE

Itapé
r-ial Ua-mingo

14 horas, para:
SANTOS - KIO

PORTO

2 do corrente,

GRANDE -
Al.EGKE

MERCADO
DE

AÇÚCAR

o mercado dc açúcar regulou, on-
tem, sa-rr*. modificação uo.» preço».
em condt':*cs sustentadas . com en-
trcpus reçulares.

Fichou liiiilt*-iado.

MOVIMKNTO ESTATÍSTICO

Itaquicè

BAHIA - MACEIÓ' - «J";"-U **"¦
_ FORTALEZA — S. *-»-i ~

li El. EM

Aratimbó

Sa! .V-fe
"W heras, y

BAHIA - MACEIÓ' — RECITE

CABEDELO

Araranguá

i

KIO GRANDE T ALECTt

naquera
?a! I»-feira, H í

* hora., para:

Eli >r - t-f.í o

•POKII •

AVISO - A CôfflpanhU recet* carga., eocomenda. . bag.geo,
_ Valore, pelo E»c-ritA.io Ceatr.1 ati « bor». da -i

eamara» Mroriíic»»

dc porfco até a T*«r-era da «aida *
,*.--» ria anda ó* trm *raaçoete.

Mt» paasoete. até àt 16 horaa. pelo annaaeir U
— O. paquete» d* pa »a-»v*r «ro» d.'ar**'"»« •••

Knlnnliui
SnM.i- .

Eatoque ,
Colaçõra per "O HUlIo»!

Branco crlatal 
Crl.tat amarelo
Hascavlnho

Baeaa
1.833
3. f>7(>

69.1*7

161.00
152.M
111,00

D4-ÇQArPWQ» Avenida Rio Branco, 20 — Sobreloja
rA^A-ÜEJIO» Lo]a _ Teli. 23-3433 • Embarque de passageiros pelo Arra, 13 do Cais rio Porto

Para

Huraro  114,00

CAROA, IlíEIB
* SEOURO

com • Atente l- FIOLE1KEDO <KIO) *». A.
RUA VISCONDE DB INHAU-MA N. » - U« ANDAR
NITERall - R- Benlmnh) Con«t»t»« ».• UE Tel OW

TELEFONES I
u-i.-a> - zi-un

. zj-an:

ABM\7PM U DO CAIS DO POBTO. Teia. «-«71 -
aUM-a/ÍM l»-A. DO C-\IS DO PORTO Tai. U-I«M

< 
¦¦ - - .* >w
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Companhia de Seguros Marítimos
e Terrestres «lÉnizadora»

Ata da Assembléia Geral Extraordinária rea
lizada em 6 de outubro dc 1917

cada uma. — O artigo 9." ras-''.»
a ter a seguinte r^ànção: A a.l

. sede ca Compa- ministra-Ao U;i Sodcdad» será
nhia de Seguros MatítlmoS e Ter- exercida por mn» Diretoria com-

restres Indenizadora. h avenida posta Ae quatro Diretores, ele
Riu Branco n.° -í A. 6." andai- o ánualmè"»*-

Às tiuinzc liora.s d., dia seis de
nut 'fo "V mil novecentos e qua-
lVlltn c s

^. ~à

AZETA JURÍDICA
Tribunal de Contas

Senhor "uu»o Búrlantaqul d-»
Mi-i.i, Presidente da Sociedade
comunlea «pie, achando-*e prc-
Sentes acionistas representa^-dc-
91U ações, conforme consta: do
livro de presença, declara insta
]adu etn terceira convocação a
Assembléia, c, solicita da mesm»
a indicação de uni acionista quc
deva p.-cs'dlr seus trabalhos. —
Indicando o acionista Senhor Oa.
brícl d0s Santos Almeida, este
agradeceu sua iudica.;ão e convi-
dou para servirem d>- I>r'meiro e
segundo Secretários aos acionls-
tas senhores Ros*3"-" André J.a-
coste e Heronides dos Santos
Selva Filho, respectivamente. —
Instalada a tnesa, determinou o
Sonho!" presidente qne, Pek> Pr>-
meiro Secretario fossem lidos os
editais de primeira convocação
publicados . no Diário Oficial e
Jornal do Brasil nos dias -" c 29
de agosto e - dc aptcmV.ro dc
13'7. dü Se3U'»d,, convocação pu-
blicados no Diário Oficial no-s
djru 15, 17 e 18 d'' retcml.ro e nO
Jornal 

'do 
Bl-as''! nos dias IS, 1**

t Is do mesmo., mês, a primeira
convocada para'o dia 10 de sc-
tembro e a segunda para o dia
24 d,-, mesmo mes, ambas não rea-
lizadas por faliu d,, número le"
gat. e dc terceira convocação, pu-
blicados nos mesmos jornalg nos
dias :»>, 2 7 t, 3u de setembro úl-
tlmo, o que íoi feito- — Fjssan-
do >' ordem do dia, mandou 0
Senhor Presidente, que o Pri-
n»e!'o Secretário procedesse a lei-
tura da exposição de motivos da
Diretoria, do parecer d0 Conselho
Fiscal e das alteracOes a serem
introduzidas nos Estatutos, o que
rol íei^o, estando ->s mesmos as.
sim redifi-dos: limos. Srs. Acio-
njstas da Companhia de Seguro*-
Marítimos e IfetTestres Inden'.
zadora. — Nesta. Srs. Acionls-
t»s. Acompaa'.acla du necessário
parecer do Con^cl^o Fiscal, ¦*¦
mos o prazer de apresentar ao e*"-
tudu e de-libernçSo de W. SS.
um porjeto dc alteração dos es-
tatuto.- sociais, e elevação do Ca-
pitai de CrJ 3.500.000,00 para
Cr*~ 3.000.000.0o, mediante subs-
crlção particular, de contarmi-
dade com O art. n.» 710. do De
cretolei n-c 2.627 de 26-9-19M,
a fj,r. d^. ficarmos melhor apa.
relhados a acompanhar, com reais
proveitos, o progre^ío d2 ind^s-
trta do seguro no pais. — Dos
alterações introduzidas nos Es-
tatutos. a principal refere-se à
criação do cargo de Vice-Presi-
denu-. medida que reputamos n*>
cessaria e complementar a, eleva,
ção do Capital, para possibilitar
um in-iio"" rendimento, pessoal de
trabalho de cada um dos Direto-
i-s, em proveito da Sociedade. —
Na' parte refe-rente a distribuição
dos lucros, também introduzimos
Uma alteração na parte que se
reíc-c a participado dos Direto-
res visando sua diminuição e 11
teraçSes ou decorrem da. cliacão
gamos razoável- — As demais eX~
ctraçôes ou decorrcn da crlai,ão
do carBo de Vice-Pres>den*e, o1-»
t»*-m por objetivo, esclarecer rne-
Ih": as disposições estatutárias
6ra videntes. Saudações. P»io de
Janeiro, 10 de setembro de 1517.
Dr. Paulo Burlamaqui de Melo,
Presidente. Oscar V»-io».o da "Veí-

na. Diretor Gerente- Dr. João
Francisco Alves, Diretor Secretfi
r!o '•üiro?. Srs. Acionistas d»
Companhia de SeStiros Maritimoa
c Tei restres indenlzadora. >>'es-
ta. Parecer do Conselho Fiscal-
Srs. A/lonistas. Os abaixo assi-
nado* metntros do Conselho Fi?-
cal da Companhia de Se&urcs
Ma'ítimos e Terre3tres Indeniza-
do.-a. tendo examinado as altera-
Coes dos estatutos da Companhia
referentes ao aumento do capi-
tal de Cnf 1. SOO .000,00 para
Cr» 3.000.(MKi.CC. à criação do
cargo de Vlcc-PresWente c outra*
mod.rjiraçõcs estatutárias, somou
de Pare»?er «lue as mesmas al^-n

em assembléia geral
ordinária, e»tre acionistas brasi-
leiros c íesidentes no pai', sonda
Um Presidente. um Vice-PfeSi-
dente um Secret&rj0 .- um Ce-
rente.' O artiso 13-' Passa a t,'i
a seguinte redação: Nos Impedi
mentos atf trinta dias, o l^esl-
dente substituirá a-ialauer mem
bro da Diretoria, s.-nd,. por sua
vez s.ibstituido Pelo Vicè-Pre*'-
dente A letra c) ''o artiso 16."
passa a ter a scSW»nte rcd*ç4o"
Vender títulos e be1"» móveis e
Imóveis de ptopried-"-1 locle-da
dade. O parllgrafo único d0 ar-
tijjo lti-" passa a ter ,-» seguinte
redação: As deliberações da Di
retoria serão tomadas ixir maio-
ria d0 votos, cabendo ainda ao
presldente o voto de JiualidadL',
em caso de empate, e oa atos dc
sua atribuição serão praticados
pelo manos por dois Diretores.
ressalvad'. o disposto nos artigos
seguintes. O artiKo 17." p-^sa -i
ter a Seguinte redação: Sem P'e
juizo d0 deposto nos artigos 18,
2,1 e 2;. a representação at4va c
pa.vsiva, da Sociedade, cm Juizo e
fora d'~''-e, e em òcral nas suas
relações com terceiros e perante
os podcres públicos cabe ao Pre.
sident.-- c também „ dois outros
Diretores em conjunto. O artigo
1%." passa a tcr a sesuinte reda-
ção: Para endossos. aceites,
em;<»sãõ de not.-vs promissórias'
títulos, asslrui*.'-:ras dc- contratos
e documentos que importem cm
vcnda, penhor, fiança c aliena-
ção de bens, ê indispensável auo
Uma das ass;r.aturas seJa do Dl-
retor Presidente. O artigo 19."
passa a t°r a se.Tuintc redação:
Aos diretores Presidc*"»tc e Vice-
Presidente competem as substl-
tuições de acúrj.j com o artigo
13.-, e ainda ao primeiro, privatl-
vãmente, determinar c convocar
as reuniões da Diretoria. A lP.
tra d) do artigo 33-° pass" a ter
a seguin-c redação: o necessário
pa**a distribuirão de dividendos
aos acionistas, o qual não poderá.
exceder de 20% do capital rea-
llzado. A letra e) co arUuo 33."
passa a ter a seguinte redação:
O necessário para "er d's'.ribuido
como gratifiva-^ão aos funciona...
rlos da Sede da Sociedade, a cri-
térjo da Diretoria, observadas as
disposições lesais. A letra f) do
artigo 33." pas.sa a ter a seguinte
redação: Um terço do e"tc»"dcntj
para ser distribuído enlrc os Di-
retores a titulo dc s ratificação, a
<lua' entretanto, não poderá c"tcc-
der de Cr$ 180.000,00 para ca<*U
um, Observadas as restrições lc-
trais. A -e»ra e) d0 artigo 3S.*
passa a ter a sesuintc redação:
Do restante, uma parte seri le
vada ao Fundo d«i Bonificação
destinado à distribuição dc bonl-
íicações aos acionistas, c o saldo
à. Reserva Eventual destinada a
atender eventuais prejuízos nos
exercícios getíuint. s, tudo de
acordo com o que tor determina,
do pela assembléia seial dos ar-ío
nistas. Disposições rcrais c tran
sltõrias: Das disposições gerais e
transitórias suprima-te a palavra"transitórias", e per inteiro os
artigos 30 e 37. Itio dc Janeiro,
7 de agosto de 1S4;. Dr. Paulo
Burlamarjui de Melo. Presidente.
Oscar Veloso da Veiga Diretor
Gerente. Dr. João Fran'isco Al-
ves, Diretor Secretário*. A sc-
guir o Senhor Presidente deda-
rou os mesmos t-m d.scussão
Pedindo a palavra o acionista
He**onides dos Santos Selva Fi-
lho. foi pelo mc..rno proposto que
à Assemblt-ia: aj aprove as altu
rações dos Estatuto.-, dc acordo
com a proposta da Diretoria c
Parecer favorável d0 Conselho
Físcgi Com exceção d;i referente
ao artigo quinto, de vez que a
mesma só poderá ser efetuada
quand'» pela AJSPeniblíja C-ra!
for apreçado o aumento autor;-
zado; b) autorize a Diretoria a
promover iK,r sub.-crição parti-
cular o aumento do capital da

:. ooo. oo*). oo.
trinta dia;, a con.

açr.o no Diário Oíi-
ornai de grande rir-

riouna
APOSENTADORIA

o Tribunal ordenou o regis-
tro cias concessões dc aposen-
tadoria a Fiori Noid do Minis-
tério da Guerra; Francisco Ri-
beiro do Rosário, do Ministério
da Educação; Otelo Rosa, do
Ministério da Marinha; Antô-
nio Gervasio da Silva, do Mi-
nistéri" da Vi«ção; Amaro de
Araújo, do Ministério da Edu-
cação; Gregório Rosa, do Mi-
nistério da Guerra; Belmiro
de Menezes do Ministério da
Educação; Alberto Paz da Ro-
sa, d" Ministério da Guerra;
Péiicles Monteiro de Barros Li-
ma do Ministério das Relações
Exteriores; Francisco Gomes

•••••••••••••••••••••••

to aUtori/«-d0 de C'r» t. ãOO.00'1,00,
seja realizado em moeda correu-
te úJi Republica, sendo S«r'- r.o
ato d.i subscrição e os restantes
IO1:'-, dc uma sô vez, atg 60 dias
da data du Assembléia quo aPro-
var o aumento, mediante chama*
da da Diretoria; d) aprove a in-
clll.-ão nos Estatutos, no Capi-
tulo das Exposições Gerais c
Transitórias, que continuaria com
êsse titulo, o ecgulnte artigo, quei
tomaríi o número trinta c seis:
"O sul>scritor quc deixar de re-t-
lizal» lnte^ralnienle o aumento
subscrito ficara eon«.ijutid0 e™
mora sujeito ao pagamento dos
juros lesais c da multa dc 5%,
sem prejuízo do disposto no arti-
go 7<- da Lei do Sociedade Anõ-
nimas". Submetida a proposta il
discussão e, como ninguém quJ-
zesse fazer uso da palavra foi a
mesma encerrada, sendo a seguir
Posta cm votação, verifícando-s>
ter sido aprovada por maioria
absojuta de votos. A seguir, do-
terminou o Senhor Presidente
que. Pelo Primeiro Secretário,
fossem lidos os Estatutos, com
as alterações aprovadas já intro.
duzldas, o que f°i feito, sendo os
mesmos a seçul.- assinados por
todos os presentes. Estando ex-
gotada a ordem do dia, ofereceu
o Senhor Presidente a palavra a

da Costa, do Ministério da Ma-
nnha; Branca Alves dc Cas-
tro, do Ministério da Educa-
ção'; José Soares Ribeiro, do
Ministério da Guerra; Flãvio
di* Castro e Silva. Samuel José
Alexandre, J«'sé Andrade de
Araújo e Carlos dos Santos
Varei,, do Ministério da Via-
ção.

MONTEPIO MILITAR
O Tribunal ordenou o regis-

tio das concessões de monte-
pio militar a Maria Eglantina
Levei ila Silva, Raimunda Go-
rn-es do Nascimento, Arlinda
Rodrigues Mendes e outras-
Maria Coleta Alves de Araújo.
Lúcia Kuntz Parga Nina, Ma-
ria Alexandrina Alves Montei-
ro de Barros e outra, Maria Jo-
sé Pires das Chagas, Cândida
de Morais Carneiro e outra
(reversa"'. Maria Natalina de
Sousa, Clara Guimarães dc
Melo, Nelzina de Sousa Gil e
outra>, Nair Brandão, Francis-
ca Gonçalves Nunes- Zulmira
Maria do Carmo. Jurema RO"
drigues Áurea Teixeira, Hen-
rique Lima de Morais Couti-
nho, Dut-valina de Oliveira,
Giha da Rocha e outra- Judite
Calixto da Silva, Araci Rotl-
don Amarante. Idalina de
Araújo e Sousa, Amélia Galvão
de Paiva e Ida Rosa Ferreira.

REFORMA
O Tribunal ordenou o regis-

tro das concessões de reforma
a Jaime Dutra de Oliveira. Jo-
sino de Sousa Melo- Valter do
Rosário, João Rafael da Silva
Filho. José Laurindo Freire,
Herodoto Neves de Azevedo.
João Batista dos Santos, Agosti-
nho Gasanign, ]osé de Freitas
Júnior, Magno José de Olivei-
ra. José Hermógenes de An-
drade, João Mendonça. Joa-
quim Lemos Gonçalves. Alfeu
Moreira LOUSada, Gumercindo
Lacerda dos Santos, Hermes
Gomes Barreto- Joaquim Ro-
milho. Joaquim Alves Pereira,
Jaime Carneiro Rodrigues Jo-

Isias de Sousa Honrem. José
quem da mesma quizesse fazer . . _,
uso. Pedindo a palavra, o aeio- Manuel Camil... H-rmini.. B.\-

nista Senhor Manuel Gomes Mo-
reira propôs o r,-Buinte: l.°)

íiiando-s,.
tar da publii
tial c outro
culaeão do a»lSo dc

do necessárias, consultam os In- Sociedade para Cr$
teri*-.ss,'-. da Sociedade e conse.
quenlc'oente dos Srs. Acionistas
Rio dc Janeiro, 19 de agosto de
1947. Dr. Osvaldo Costa. Ro-'er
Andr-- l-ncosta. N'e'tor Ferrçír»»
Pinto". *-A)terac5e» dos Estatu.
tou. o arti*-;o ->"' passa a ter a
seguinte redação: O caPital da
Sociedade r. de Cr$ 3 000.000,00
divididos em IS.O00 ar;o>s nom!»
natlv-i^ do valor de Crf 200,0*>

•I se ac'ia
aberta ã su!»seri.,ão n,i sede da
Eoc'cdade o prazo par» r,* atuai.s
arionlstas c-Xet' erem o dire!to de
preferência. nl forma e*-tatuida
no artiso "-'. do Dccreto-leí nu.
mero 2.627 de '-'. d<- setembro dc
1»40; o determine que o aumeii.

Que sendo esta a primeira assem.
blé-la realizada apúj« a uiorte do
Senhor Comendador José Marti-
ncH, acionista d,-, Companhia,
propunha um voto de pesar pelo
seu falecimento: 2.") Que, achan,
do exíguos os honorários da Di-
rctorjji, fixados en-, Cr?
2.000,00 mensais, piopunha quc
o.s mesmos fossem (levados para
CrÇ 5.000,00; 3.") Que, os esta-
tutos fixassem q*Je a assembléia
E"cra*. ordinária se reunisse dentro
dos 3 primeiros meses de cada
ano: 4.") Que, sobre a criação do
carso de Vlcc-Pi'csider.tL, pro-
punha que o primeiro escolhido
fosse o Sr. M&rlo d'Almeida, quc
completaria o período com °5
atuais diretorcSi acentuando ain-
da que essa es-collia era fe;ta co.
mo reconhecimento ao grande in
t/-r."-sse que sempre tem demons
trado pelo maior desenvolvimen-
to da nossa Companhia, a qual,
pragas ao scú prestigio pessoal
,¦ financeiro «"'/a dc bom nome
no m'-lo dos segur:idor.-s e Sf-gu-
rados. Submetida a discussão
ninguém u«»ou*»»a palavra, c pos
ta em votação verificou-se a a-
provação por uniinimidndn da I
primeira c a rejeição por maioria ;
d,» votos da Segunda, da terceira
C da quarta, sendo quc esta »M
tlma por se tratar de matéria da
competência da Assembléia Geral
que for convocada para esse fim.
A •«•iruir como nlnnrn^m mais ;e
manifestasse, o Senhor presiden»
te suspendeu o-t trabalhos pelo
tempo necessário 1 lavratuia da

presente ata. que. cU, Roííer An-
dr.'- I^icost»», Servindo de Primei-
ro Secretfirlo fiz lavrar ;iOb meu
ditado. Reaberta a sessão, man-
dou o Senhor Pre»id»-nte quc a
mesma fosse lüa tn vez alta, o
que foi feito por jr.lm Primeiro
SccrctSrIo, sendo a seguir u"ã-
nímemente aprovada, pelo nue
vai a"slnada pela. Mf6a e todos os
acionistas presentes. — Rio de
Janeiro, 6 d-' outul-i -• dc 1;»I7. —
Gabriel do3 l:.antos Almeida. Pr-
«.ident.». — lloger An'Jré Lacoste,
1* Secreta rio. — Heronidt-s dos
Santon, Selva Filho 2.** Secreta-
'"iO)I'd.iilo Rurjamaqui de M*il". —

João Francisco AJve». — Manuel
Gomes Moreira. -- 0»>-ar Vello«o
da Velsra.

tista de França- Gaspar de.
Oliveira. José Dornele?. Gentil
Possas, loaquim dc Almeida
Costa, João Gonçalves ile So-
na. João Alves Cardoso. Josinn
Sousa Rodrigues, Francisco
Bcrnardino de Sousa. Samuel
Lourenço. Ivo M"nteiro o João
Correia Pereira.

MOKTBPIO CIVIL
O Tribunal ordenou o regis-

tro das concessões de montepio
Civil a Hersilia Freire Pereira
Pinto e outra, Angelzmda San-
tos Sátiro e outro, Maria J'-'se-
fina Cornado Veiga, Maria dc
Nazaré Hansolves (reversão),
Gcorgina de Macedo RebClo,
Ana Gouvêa Nabuco do Abreu-
Marfisa Ribeir" Miranda de
Carvalho e outros. Ana de Oli-
veira Santana. Vak-ntino de
Araújo Faler, Maria do 0'Car-
neiro de Carvalho, EcUia Alves
Pinto, Maria Acióli tios Santos
e judit" Vasconcelos d'< Car-
mo.

ADIANTAMENTO
O Tribunal ordenou o regis-

tro dos adiantamentos:
CrS 500.00000, Para paga-

mento d-' auxílio às colônias
tle pescadores;

CrS 51)0.000,00, paia despe-
sas de serviços informativos de
difusão cultural a cargo da
Agência Nacional.

DISTRIBUIÇÃO DE CRÉ-
DITO

O Tribunal ordenou o regis-
tro das distribuições do.s cré-
diti>s:

CrS 2.000.000.00, á Delega-
tia Fiscal em Mjnas G<rais. a
titulo d<- contribuição para
execução d-' obras na Santa
Cana fie Misericórdia df B>*1*~»

Horizonte;
CrS 55.00>..000 00. ao Tesou-

ro Nacional, para despesas com

ensino p' iinário e normal i u-

ral;
CrS 425.000.00. as Delegacias

Fiscais nos Estados, para des-

pesas de passagens;
CrS 40V000.OO á Delegacia

Fiscal no Pará. paia despesas
com acônlos;

Cr$ 20.000.00*i.OO ao lesou-

ro Nacional, para pagamento

de contribuição à Legião Bra-
sileira de Assistência.

CONTRATOS
O Tribunal ordenou o regis-

tro do.s contratos:
Entre a União c a Prefeitu-

ra do Distrito Federal' para
execução do serviço de rádio-
difusão pela Rádio Emissora
Roquete Pinto;

Entre a União e Ademar da
Cunha Fonseca, para o ilesem-
penho de função técnica;

Entre a União e a Rádio In-
dustrial de Juiz de Fora. para
estabelecimento de uma esla-
ção da rádio difusora na mes-
ma cidade.

CRÉDITOS
O Tribunal ordenou o regis-

tro do crédüo de:
Cr$ 400.000,00 aberto ao Mi-

riii-tério da Fazenda para reali-
zação do III Congresso Ameri-
cano e IV Brasileiro de Uro-
logia.

CONSULTAS
O Tribunal respondeu afir-

inativamente à consulta sôbre
a abertura do crédito suple-
mentar de Cr$ 400.000.00 pa-
ra desperas de substituições no
Ministério da Fazenda:

O Tribunal respondeu afir-
inativamente á consulta sôbre
a abertura do crédito suple-
montar de CrS 252.48000, ao
Ministério da Fazenda, à con-
ta da verba pessoal;

O Tribunal respondeu afir-
mat ivãmente à consulta sôbre
a abertura do crédito suple-
menlar dc Cr$ 136.700,10 ao
Ministério das Relações Exte-
riores, para pagamento do
pessoal adido e em dispollibili-
dade.

RECUSA
O Tribunal recusou registro

ao pagamento de Cr$ 500.000.00
para construção de uma escola
para menores, em São Luiz. Es-
tado do Maranhão, por falta
de íundamenio lcnral.

DILIGÊNCIA
O Tribunal converteu em di-

ligência os julgamentos:
Da concessão de reforma a

Érico Guilherme Hammars-
trom, para ser retificada na
certidão da provisão à data cm
que foi publicado o decreto da
roforma;

Da concessão de reforma a
Chcrublna de Carvalho o ou-
tra, para preenchimento de
formalidades:

Da concessão de montepio a
Maria José da Costa, n fim de
ser assinada a apostila;

Da concessão de aposentado-
ria a Lupercio Ferraz- do Mi-
nistério da Marinha, para ser
encaminhada o portaria, a au-
torização c indicação ã data
cla publicação daquela.

Da concessão de montepio a
Olga Nascentes Alves (revi-
são) para ser prestado csclare-
cimento sôbre a classificação
da despeza.

EDITAI?
JUÍZO 1>V. DIHKITO ».V DI-ClMiV

SEGUNDA VABA CIVKI.
CONCORDATA DK CLAUDBMIRO

V. DE MATOS k CIA.
AVISO AOS IJfTKRESSABOS

Comunico nue. no praio d^ cine»
dias, iKxlem »púr embargos á con-
cordata, porque o concordãtftrlo «po-
sentou a prov.i cl- p*•»:<"• ""*»¦ d"*»
Imposto*.

Um d.- Janrtro, 3 dr outubro d-»
j.917. — oarloa Frederico Juuvun.
Escrivão,

TRIBUNA!, DO JÚRI
Bev'e ser chamado n juliíanien-

lo. hoje. Pelu Tribunal do Jür;
o rí-u Augusto Tavares, qti^ no
dia 30 "Je oUtubr,, do ano Pa.s-
sado. aproximadamente As 13 ho-
ras e niel!i, em frente nn ba«*ra-
coo n° 2.-.L', situado na Avc'»;d.-i
Epitíicjo Pessoa, acredlu a. "jvt-
]l..i. Augusto Carneiro. produ-7.jndo n,, mesm,, feriiiic'ilo.s qu'*
lhe determinaram n. morte, con.
form0 positivou o auto examr,
cadavCrico procedido pela Peri-
cia m/5dlco-legal. A autoria da
infração está provida, e essa
prova defluí n:~io só da prova
testemunhai, conto também da
confjssSo do acusado, nue elesa
ter acjd0 n() exercício do diirito
dc defesa da vida.

O adviRaclo criiiii"i:il'.si.i I>r-
Jos.' Valadüo estai*á incumbido
d-, defesi do r**!! ¦

ASSEMBLÉIAS SINDICAIS
S I n d ientn ilu.; 1*1 nbnlliailorc; cai

Construção Civil c Sindicato dim l ro-
balhadores "n Comércio Arma/ciinJ-M
— Í.Í5CS sillilicBtOS CJtã.l illlcllilil-
rar.tk., cml i vez imi<, .,s lial.alln-
dores de suai classe», pois, pelai
ultimas reuniões realizadas bem se
po.le avaliar o empenho dc suas es-
fun; .vias dirc tortas quc
paia o ínelhorainenU

JUIZO IJK UIUKITO 1>.\ 1*BIMM.
KA VA 11A DJO KAMII-IA
Kditnl de cliaeio de Joseph

Alberl Mvssy, ausente eni lUR»r
incerlo t nio nabldo. l»clo pra/.o
de quurenta (IO) dias

O I>outor Josâ THiirtév Rlbelro.t
Juiz de Direito da Primeira Var*
de Familia, do DistriV> Federal —
Faço saber a todou quc êste virem
ou dele noticia tiverem qu?, por
parle dc Mnrla Amélia de Miittos
Messy, no. autos dc outorga judi»
ciai dc consentimento em que «
suplicante c suplicado Joseph Al-
bert Messy, foi-me apresentada a
petição do seguinte teor: — Pett-
çio de folhas dois: — Excclentlssl-
mo Senhor Doutor Juiz da Vara do
Familia. — Maria Amélia d.- Maltoa
Me.ssy, 

'brasileira, 
doméstica, casada

e residente & Rua Natalina número
cento e dezessete, nesta capital, vem
expor a Vossa Excelência e requerer:

 1,.  E* a suplicante casada com
Joseph Albcrt Messy, cidadão íran-
cèa, fotógrafo, cujo casamento lot
realizado nesta cidade no cartório
do Oficial do Registro Civil das
Pessoa» Naturais da Oitava Clrcuns-
crlçào, do Engenho Velho (certidão
Junto sob número um); 2") — acon-
tece que o marido da suplictmto,
cm março d.» mil novecentos e de-
zessete, tendo regressado da Fran-
ça. no vapor "I.igei", da Companhia
Chargeiira Reuniu, abandonou o lar
conjugai, ausentando se <• não mata
voltando ate esta data, encontrou-
dose ein lugar Incerto e não sabido;
3„) — Tem a suplicante necessidade
de vender, para prover à própria
subsistência, juntamente com oíi de-
mais condôminos, a sua pioptieda-
d», constante da sétima parte nn-'
casas números quatro, seis c oito o
dez, A Travessa Pepc, nesta capital,
que houve noe inventários des seu«
pais — Alberto Comes dc Matos c
Amélia Augusta Amorlm de Mato»,
Ja prometida a venda das outras
partos da aludida propriedade, con»
forme es promessas de venda ano
xas, como documentos números dois
e três:  4o) — Assim, a suplicante
requer a Vossa Excelência se digne
mandar expedir os necessé.rlos edi-
tais de citação ao suplicado, que
g- acha cm lugar incerto e n&o s«-
bldo, dando-lhe ciência du. menelo»
nada transação de venda a Crlstia-
no Rocha, oil pessoa pelo mesmo
indicada, brasileiro, casado, nego-
elante. residente a Rua da Passa-
gem, número cento e cinco (ar-
tlgos duzentod ç quarenta • cinco,
um e duzentos c quarenta e dois,
inciso terceiro, do Código Civil Bra»
slleiro), suprindo, dcpoÍ3 de obser-
vadas as exigências processuais. »
outorga de sou ref.rldo mundo, a
fim de poder a suplicante alienar
valldamcnta an suos citadw pro-
prtedades. — Nestes termos, prda
deferimento. — 'Rio de Janeiro, do-
ze de nsóst-i de mil novecentos •
Quarenta e íí te. — (assinado' C»r»

loa Waldemar do Figueiredo. —
Maria Amélia do Mattos Messy. —
CirtldSn de folha treze Verso: —¦
Certifico que, nesta data, n supli-
cante compareceu em cartório e as-
sinou a petição inicial. — Dou fé.

Em qulnze-olto-quarenta e sete.
O Escrivão, I.uiz Soares de Mou»

ra. — Despacho: — Frita a afirma-
ção de ausência, cite se com o prazo
de quarenta .lias. — RI". dez-nOVe»
Quarenta e sete — (assinado) Josâ
Murta Ribeir... — Deferida assim,
a petição, euptde-se o presente edi-
tal. com o prazo dc quarenta dias,
pelo qua! fica citado o suplicado
Joseph Albert Messy par.», no prazo
de trè,, dias, contados após a ter
mlnaçáo daquele prai-o (quarenta
dia.'.), responder nos termos da pre»
sente medida de que trata a petição
ao Inicio transcrita. — Fica eiento
o suplicado d. quu êsie Juizo fun-
clona nesta . idad . á Rua Dom 51a-
mie', numero vinte (• cin-r*". primei-
ro andai. (Edifício Pretórlo), — O
presente edital será publicado pela
imprensa e afixado no lugar ib. cos»
turno. — Rto de Janeiro, Capital
F. deral da República ü"n Estados
Unidos do Brasil, aos vinte e d.,l«
dias do m.fi rt*-- setembro do ano de
mil novecentos e quarenta c seto.

Ilu. I.uiz Soari-s de Moura, Es-
o.rlvfio, subscrevi. — (assinado) Josfl
Murta Ribeiro. — K-tá conforme,
•- EU, I.ui/ Soares rte Moura.

tudo envidam
daqueles órgã.

Linha aérea Amster-
dam-FrankfuH

A K I..M. acaba dc inanjuraJ i "»
nova linha aérea entre Ami tcrilaii.
r Frankfurt, na Alemanha.

A imrortaticla da nova llulia í
considerai,*!, sobieluilo ie IcviiniOi
nn ...'.. que tal serviço está em
conelão com a Unha aérea Amsterilain»
América do Sn!, o 'l~' pfuiiblíita

Ótica Moderna

ârtur Jaeinto hcur.gueu
Matrii: 7 DE SETEMBRO, «
Sucursal: U.VA MJÊXICO, 98-C

RIO DE JANT51KO

novas facilidades no rei.atnamtnto de
brasileiros c na obtenção de vttl*
para o« estrangeiros que po-juam t»-
rente» no llrasil e que d-sejem »«
valer «Ias "paisagens de chamads"
instituídas esi-eclalmcutc cela K.I..M-
paia tue fun.

está vendendo casemiras, tropical*
nacionais e estrangeiros,

»o^oc arii ^í,dos e garantiaos aas memores isurivn-s, por preços incríveis.

Corres de casemiras com 2.SO m!s. apenas por Cr$ 13Q.OO-RUA BUEKOS AIRES. !39
AUPRUSfll8 l** f^-STA» O Leão das Casemiras e imho°'

W Eâã&âfi&MSâ Sâ £lt9 Ba K&9 t0d06 carimbados e garantidos das melhores fábricas, po
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Às reuniões de amanhã e domingo, na Gávea
Programas - Cotações-Aorontos -Vencedores do "G. P. Derby Clube"

Ocorrências PoliciaisC» programas de amanha .- domln-

go, na í-.&vea. são os seguintes:

PHOGBAMA IIE AMANHA

_- A sie, f,are-o -
j1,10 hories

1—1 Vtneno

1 goo metro»
ci. ia.ooo,<x).

Ks. Ct.
i2 35

( 2 Simpático  &a 4Ü

El Bolero  6S *°3(
( 3

TTltubi  C8 30
»<

( B El Pey

( 6 Dianteira .
4(

( 7 Araiícnita

02 40

DU 50

DC CO

ritOGKAMA DE DOMINGO
1 — 1 Cr:i:a .

1° pftreo — Grunde Primio "Durby • —

Clube" _ 3.800 metros — A'a 13,25
hcrap _ cr. 150.000.00."cr Ks. ' 3 Ere-bu,

1 Hcllaco ,. ..  ••'
" llaleyon  "l

3« j.&reo — 1.400 metros — A'S
13,40 hora» - Cr» 30.000,00. ^

I—1 Hudson  t"r' 30

2-2 Irapurú 15

( 1 Ct-r&e -,-rc
3(

t 5 Mn-.n.l .

( G Eordi.nío  0
41

t 7 Duntc  ü

2* pAreo — 1.C00 metros — -&¦'-

14,40 hor« - Gr» 20.000.0C 
^ ^

3—3 Jubllosa  63 4°

( 1 Dim José ..
1(

t 2 niu- Rose

t 3 Maestro ..
;i

i 4 Estberitu ..

I t, Tariielié . .

t f, Bebuchltíi

( 7 Lydla
*{ " .^ueno Blnr.co

30

iC £0

67 -S

LI 30

£.7 -10

5ti 70

:ü 35

( 4 Ceirt.zft  " 60

t 5 ToKea  C3 70

3« pirro — 1200 metros — AE
14,10 Iioras - Crt 22.000.00. 

^ ^
( 1 Fine Cliampagne •• ••

1(
( 2 rlexa

"• 
ptreo — Prêmio Codrato dt VI-

lhena" — .9* prova especial de

éguas) — 1.400 iiirtroü — A'B 16,20

horas — Betting — CrJ 40.000,00.
Ks Cl.

, c.7 3:

"S %! APRONTOS NA GÁVEA
Os a[r'jr. .... dc ontem íur*if. j* »?- I'7 

40 jju.ntrs:
CIIAi .'MM, Mcwauita, KC metro

0 22 em i^"" ¦
MiüTtR X, S. P. Klbeiro. OW ¦"<-•

8 50 j troí rm *>".
JUSTO, Kuci;«!*s. (*fi metros, rm 3H**-

IIAI.INA, J'-rge, tJJ> icetio» em U",
.uave,

KATUJUUTA, Araújo, CC inetrvs em

GCIDO, Memuita, 633 metros eia
37".

F. WH.liKKC, R.gom, :«1 mt»-'
em 43".

I). PEDttO II. Kibai. 700 m-:tre,j
em 44".

MAV1LIS. lad. 7<X) metro» er.i -W .
CRUZADOR, Mes^iulia, UX lac.r^s

39". '«--.e

60 50

52 50

0

Delf-gado dc dia — Dr. Fr^acÍ!»co de Paula Pinto — Delegado

Especializado de Vigilância — T&lefone da Delegacia de Dia

 42-9CM — Socorro Irgente — Posto Central — 424042 —

Tijuca — 381(i20 — Penha — 30 1005 — Encantado — 49-4MÍ4
e B"tafogo — 26-8212

( 1 Sm&leji
43"

f 3 Pabul ..
2(

( ', Ti.ngo ..

i 5 Fuiaí-So ..
3(

I c G Três IVriUis

3" pí.r... - 1-500 metros
55,10 I • ras — Cr. 20.000,00.

< 1 Don Fernando
1<

( 2 P« frrto

Ks. Ct.

( 7 i:.-ir-,-,.i . .
¦;( S Old PluiU

( íi Sil-lpy ..

4" pílre-o
14,40 horas

62 30 1

50 27

62 40

DÜ «0

51 50

52 GO

50 50
51 GO

1(
(. Pink iiose

( 2 Carnavalesca
2(

t Pólvora

66 25

67 25

67 60

PDATEKO, Vlòal, 700 tnetre^s em •

B. ROSE, Salustiano, Jó" u:'-:oí em

UU metrotALFINETE, Valdemlr
em y." 4 5.

l.l)MI'Ml, \ Ida!. 3íC inett -i »m -I3,
luavf.

1 OfiO metros
Cr$ 30.000,00.

í :; Tc ephcntma
Zl

t A Mt-etlug .. . 5G

t 5 Ponteiro
3t U Maníul .

t 7 F.-lia ..

70

50

70

40
S0
70

1 Ir.ea

í 4 Cubnntta
31 5 Armada .

t G I-ula ¦ ¦

l 7 Hull-ra ¦
4' 8 Giria . .

t, " DlflH. ..

Coutinho, ~J> n-.e

u3 80

57 50
63 GO
52 80

8« páreo — 1-000 metros — a .

16 55 horas - Cr$ 22.000.00 -- Bet

ilí

Vargcm Alicie

( Brioso .. ..
j 2< Mayllng ..

( -1 l^niiii .. ..

( D. scunllado
3C fi Che ne .. ..

t Anl.uma ..

t fe Don Pedro II
4( 9 Morena Clara

t " Cruzador .. ..

52 S0
Í.O 40

4" )ií.r?o —
1.-..46 l.i.ras —

t ! Indicado
l(

t " Ipapei ..

1.-I0<) metros — A':i
Ci. 30.0WJ.OO.

Ms Cl.

( 8 Luva
•!( 9 Gavial

t " Grisii

Ks. Ct.
55 25

53 25

55 50
53 00
52 70

55 5:i
53 S0
52 S0

53 50
55 40
55 40

( 1 HeracUs
lt 2 Katurrtu

1 z He'leon

LESTE, Mesquita, OV) ir.etrct, ern
35 38" 2|5.
50' II EA! LM. T

troí em 45*.
ESTHER1TA, J. Costa, £T0 meti-»

GRAN FLAUTA, Mula, 600 mcttM j

Cf) lüetr-.-s '-m TECK FEL.1PH'*

AGIíKUITO PELO DIRETOK
LjO banco

Ao comissário Veiga Cabral,

de servi';o Ontem, n«j 7" Dt»trito

Policial, .iu<.|-ixou,se I>ja>ma I>iaa

Hei*us. '..railieiro. br-jOito. l>aO-

cúrio. cuSidu. tom 45 anos de
idade, empregjdo cio I-ancjj lira-

ijlc-iro do (.'onfrciii, S;to :í rua

do Cjrmo. n'- 57 e rc-ideale â-

iwa Maeaihãeá Castro. n" iz-

casa 2. d5 <iue I0ro ««.'c^i^o fio
::iterie>r üo reeiritio e*li!^cici>-
inento bancário pelo diretos- A
utreixa íoi reEisliiò^.

em 37" 3
IM IEL

•i'A-

Mesiuíta,

5" pÃreo — 1.500 metroa — A"s
15.10 horas — Cr$ 2.r..0iKJ,..iO.

Ks Cl
1 -1 Encoraçcflo  ^ '¦'¦'

Carinho
2(

t 3 llninlct CO

30

( 4 Caorí ,. ..
3( 5 Lest.' .. ..

t 6 Alíinetc ..

( 7 Marmóreo
d S Tulão .. ..

í " Klug Cole

6" piri-o — 1.000 metros A'£
IG 20 horas — Pista dc grania —
Betting — Cr$ 20.000,00.

K* i.'t.
( 1 Resplendor  54 25

K '• Guaçatlnga  5-1 25
( 2 Garimpa  50 60

( 2 Galhardo
2(

( 3 C.ildo ..

Ipoteose¦;
3(

5 Guaxlinba

i. c I-,lotl .. .
¦".(

7 .•.cíirupe

5S 22

5G GO

52 10

50 60

51 50

( 3 Camaratuba
2( 4 Out-ono ..

t 5 Inllil .. ..
5G GO
52 50

( 6 Denblrt
M 7 Mister X

( 8'Lady ..

( !) Impérvlo ..
»(10 Acatado ..

I " It!o Negro

52 30
52 50
50 70

52 10
56 70
52 70

( 1 Chips ..
K

t 2 Chaclilm

G' i.íerco — 1.500 mctreis — As
1G.55 horas — Ct$ 15.000,00 — Bc-t
ling.

Ks. CT.
.. 53 -10

.. 62 S0

.. 60 35

.. 51 33

... CO 10

> 50 S0

G" pir.o — Prr-mio "Primeira J°r-
nada Brasileira tle Puericultura c Pe
diatri.V — 1.500 nu-troK — A's 15,43
liorai- — Handlcap — CrS 3u.0ou.i><!.

Vencedores
Prêmio «Oi

( •) Carnbucl .. ..
2i 5 Chalm .. • •

. G .liga

i 7 P.e-príüf .. . •
31 s MaracaVi .. . •

( ;. Paraliyba ..

110 Jaza
(11 Fluxo

il
.12 Tft'.'.ca .. ..
ii5 iiii.ius .. ..

9' pino — l-,;,i
17.30 horas — Cri
tlng.

í l F.r. bus
ti " Edmund .. ..

( 2 Alvinegro ..

i 3 Rumoroso ..
2( 4 Deflant .. ..

. 5 Mlralumo

( C El Don .. ..
31 7 H.en l'ai-'a . • •

( >< Ajo Mac':... ..

i 9 Nacarado .. ..
4(10 Mar Rcvuelto

( " Maio

56 40'.'. 
51 GO'.'• 

¦• -c T0

 5G -..
,. óti «j0

wfl *A*

. .. 54 40
.51 50' 

.'. .. «>

 51 CO 
5G GO

. . 54 S0'.'. 
.. 54 50

i metr. s A's
25.000,00 — I^1-1

BEBUCIHTA, P- Coelho, J60 metrci ; Silvl^ 1-uhov.', residcr-te na rUa
Antônio Vidra. n-> 5 aPartan^eoto

Tjeixou.se ao com:tiãr:o
err* 2i

CUK .00 m»-'roii 501.ERO, De-n.
err, C*. st:ave. ; «arCelOS tíe í-r'.'í<;0 ontem. KO

CARINHO, R.eonl, 600 metros *m 
^ ^,^0 p0licjal. de que no

:3C^ÍkE'. 
A. K.ha, e FOLIA, o ! ^ -' «o corrt-nt-, rjUandc Tja-

Reichel, '-1 metros em 21" 2.5. I java cm U» &n,bua Hnna -0, 
; ptrat;r.A a^a re ^áio de ouro n-.a--

ca "1'ateck PciPt'• s currvote

Ks Ci
60 3b I
54 35
50 S0

64 60
60 70
51 35

go 40
62 35
57 60

CO 60
, 59 35

50 35

Rádios — Ventiladores
Material elétrico em gerei
ARTIGOS PARA PRESENTES

Un Calma
Av. Marechal Floriano, 41

I prejuízo cm Crí J0.0fü,'iü- Fo
1 registraó^ a .;vit:ia.

ATROPELAI» PELO AVTO—
CAM1N1LVO

ATUO PELADA POR ACTO

O investigador tle &trvi-;o on-
tem, no Posto Central g* AAsi*-
lfrnc;a, comunicou ao crimissárit»
Njlo íiíLpoeo, üe serviço no 6"
Distrito Policiai, de «jUç íòr» alj,
«ocorrida. ítancy Ferreira üi ii*-
va. br^íiieira. parti», com 1*.
ano^ «le ida-de e residente r;a
fra.^a da- Bandeira, n« 281. epar.
lamento 3, qu, f6ra atrofela £>or
Um auto não idcntiOcado °a Ave.
nida «em de Sá. em irente a
De.e&ac1! de J3conejmia l-opali-'-

AUTUADOS POR LUTA
CORPORAI/

O soldado a* d» Policia Mi-

litar. aPrcsento" presos «Jn -l.t-

ETtnte ao coniissârfo Rü.u3 F"i-

ria, de dia ootem. co J 0" 1 it>-
trito Policial. Astocio José bar-

io, branco, solteiro, com

31 a-<'.i dc idade- co--r-.'-'rciu";í.u.
residente ^ rua áz Alíkndcsn,
w 2iiü — 2' acdar e Jcisi- dc &j',i.
ia Se1";-, brasileiro, br^oco, ca-

sado. '^orn 35 anos. dc icadc, co-
me rei .at* e residea^ nd :a.«
Secador Danta1- n" íl — a>u-'-

taniec.o 16. detidos quinado *c
eiicoiitra.vaai empenhados etc iu-
ta corporal na rua da Alí^ndc-sa,

íoram üU;Uj-.u,S

PELO

ra ex. luld-j custe páreo o ven

Orand
sitie»

O auto camlnhSo xi* C-í'<—S .
I a0 pa.-sar ontem, pela Avenida etn cartõrjo.
I Presidente Vargas esq-in-a da }' rua General Ca.)Q«'C|l ntropelou AGKKDID.

Nçlson Vaz. brasileiro. branco.
c0m 15 anos de !dad<-, Bo!teiro PTotedeatej fio ro»tu C :

 „_ i resid».nte tt. rua General Pedra, d« AsatstAncia. compare
- i n» 2 que =oíreu cm consc-qué-"- ttcomparüiados tí0 g-aarüu c

„.-.,, 
r ii t n ! ci& íerime-r.tos na PeHia esqJ=r- ^-. JIi-da Monteiro, brasileira

PAGAMENTO da. O m-,L^!$ia proCurar.do ia- í braaca. casada, com 30 unft, do

TESOU Ho NACIONAL. «ir i^priu grande «loeidad* aa 
\ %^J^a^ ^^'J^mÔvekmlo colüenao desse modo. \e 

va-ta^ t i..3u e .v.cd.a>
Na PaSadorla do Tesouro se- j .. ^^cv^do Mota. brasüciro. Monteiro, biaslleiro. branco.

rão pas.,, hoie. 10 do andant.,. bianco . .^n^cürio. com 15 anos !. *ado. co^rcüno e residente n -
oí tal.elidos au lb di;t Ú-...1. r«-idcnV na Avenida 1 mesmo local. &a presença du
saber: j f ^.joa. n« í .«3 e Mir-.o "íssáno Carlos brito de

MONTEPIO: 
t. ,h rjrreira braílíemi branco co- ".' l*ti*to Po.W- O ptaro,

AKRONAUTICA: — tolha _*-_ _V'_ • „. _„_ V,^ ;_-« ^„s vil amesentava í*riinení o corta--: t>AKRONAUTICA: —
— T-lOi — letras A a 2;

JUSTIÇA: — Folhas — !
a 7-JUS — I^-tr:.a — A a Z;

Ferreira., brasileiro. hrzr,rv. co-
merciarlo. "1 anos de idade sol-
tr-iro e rt-sjdent,;- r*a r'Ja Marques
de Sapucai. n" 33 — ca^a -¦ ten"

,,,_ .,- do ambos recebido escoriaçõesCORPO DE BOMBEIRO^ E, 
^n^ra.i2^aas Pl.!o corpo. O co-

POEICIA MttlTAK: ~/oIh^ 
^S^cÍlos Brito. de s,r>1--z> .12 a ,-514 - letras - A 

j 
« 

pQ 13„ ^^^ p<j.;cjal reg,^

PENSÕES ALIMENTÍCIAS: —
Folhas — 5.333 a 5.549 — X-o-
t:a< — A a Z.

trou o íato.

FURTARAM O S MOTORES

( 3 Muíicantc
l(

( 4 Maliamiul

( 6 Platíro
Si

( C Gr&nílauta .. .

( 7 Mapita .. ..
4< I- Pr".:-.'. Wilbcr.

i 'j Bt-aCEm .. ..
60 ti"
to on

.» parco
17,30 horas
llnt'.

( 1 Jbc-mi
lt •

( 2 Ju^to .

1.600 mrtros — A'-
Cr$ 25.000,00 — Bt-t-

Ks c

( 3 Arroz Deve
2(

( 4 Don K.iul

( r. p.liir. rftar
S( 6 Mnvllls ..

< 7 CuvnUur ,.

( S Cairo
4( » 11.-Ulna .. .

ití UO

56 i'".

.".6 -10
.'.6 50
56 35

56 35
.1 O)

i " lheta  5-1 WJ

O.s vencedores tia prova 
"Derby Clube a partir do

i.' 1932 foram os seguintes:
i;>;}2 __ UBKRADA, montada por J. Saltate. j.-uu

metros em (W. O.) ,,.„
1933 — .U.GARVE moníadn p.«r C, Fernandez, 3J00

metros em 205'- 1 5. 2." lugar- LÉPIDO e 3.° YOUNG.

1<;3.1 __ KOSMOS montado por A. Molina. 3.200 me-

tros em 208 ' 4 5. 2.' lugar ALGARVE r 3." LÉPIDO.

19.15 — MIDI montado por O. Ulloa. 3.200 motros

i m 204 
' 

3 5. 2." lugar ALGARVE e 3.° YEOMAK

l«)^fi  MOACYR montado por G. Costa, 3 200 me-

tros em 205 ' 1,5. 2.° lugar. LAFAEYTTE « 3 TOMATE.

1937 — BALTICA, montado P. Gresso, 3.200 metros

.ni 200- 1 5. 2." lugar, QUATI ¦ 3.° LAFAYET1E.
1038 — UBAIBAS. montado por Red. Fr. .tas, 3 _ou

m lios em 202'. 2.° lugar, BURU e 3- RELENG.-

1939 — QUATI. montado po A. Molinu. 3-2-m nv-

tros em 202'* 4 5. 2.° lugar. BARTHON e 3.° DOMINO-

lfllO — ALONE montado por I. Souza. 3.200 rm -tr

em 2CH" 1 5. 2o lugar- ADONIS e 3.'1 ALBATROZ.

1941 - SHEZ. montado por R'd Freit 3.200 me

tros em 207 
' 

3 5. 2-> lugar. ADONIS e 3" ZEPPELIN.

1942 — BAGUAL. montado p--v A. Alti-an, 3.200 me-

tros em 213". 2.° lugar, SPT1FIRE c 3.ú SUEZ.

1913 BATTON- montado por .T. Canalus. 3-00

tros «m 209' 2 5. 2° lugar. XINGU e SPITIFIRE (em-

patados). ,,..
1H.14 __ SALMON. montado por D- Ferrai a i - »'

metros em 204" 2 ã. 2." lupa-', ESTRONDO o 3 ° M1AML

1915 — ELDORADO, monta.lo por J. ^' sou.!i-' 
4^v

melr-s em 244" 4 5. 2." lugar, MIAMI e 3.° TYPHOON

1946 — EL MOROC<X5. montedo por F. InR< ye".

3 800 m« tros em 251" 4 5- 2° lugar, GOYO e

PHOON.

Aproveitamento dos ex-funcío-
nários do D. N. C.

Silvio LOpc». cslal:<!e<.i<io cos
oficina mc*finica á. Esr-.2.c!a de
Rraz de Pina, a° ^^u^:isoU-^e
ao comisí^erie. Antenor Frõre, |

Na içSsão noturna cio ontem, d.- serviço ontem, no 21» WMnto j
n:l Câmara tios Deputados. íoi j Policial, dc que o^ ladrões *»<*»• I

anrovado cm primeira discussão. ram em .^u r.,uit*-ecime-r.
.. pronto de lei n^e manda I me

IZ' Distrito Pilaria' O ,i.-„::
vil apresentava #erii°enío coi

no tra.nde peiU>ruJ e regiü-o ---
Comiría'. iiiJíli íratura tíe ..--"..
ruiício "enmt.-ntOí> oos dctlos e
íronUü O guarda e>,il e."c
.......ndo 1 fato declarou qyc .-.'•¦¦--
dendo a"s à.~'tos de socorro tíe
Urda verificou qne ArCa-.d. Qui

é irmão e H-i-da » espancava em-
punhsBdü uma íaca e ao pro-
<urar deter o aSr«ssor íúra ta111-
Itítrrs. ícrèdo Pcío mesmo c¦--.:• -

r.ou a. agrçs^ão au<-st«">Ci dc •&.

nsitta.
"rr.TAf.AM O KEl

PULSO
üiO I*

aproveitar o. funcionários
extinto DePartamento

do [ etétri o
j 3.0 ÍO-OO.

d...

¦m CrS
A nue;x :ei rcFiíFiííra

COM UM GRANDE PROGRAMA

 DE AUDITÓRIO. 0 

FÁDIO CLUB FLUMINENSE
Inaugurará brevemente o seu novo

íransmisNor dc ,5.0(M) watts na antena

RÁDIO CLUB FLUMINENSE
(PRD8)

1.030 QUELOCICLOS

Eli de A.£'ai;ida, rc^òentí n-v
I ;ua üarãu de i^") ^'-'•-¦ '
l Sobrado. QUeix_.ti-.ac ^u ;

j rio. Mano c,h,l;ai'K"-^, de 
r,s''. 

'/ 
.

I de Que COr.i fur-.ado em uc rc-
. lôgio dc Pu"»sèO, araljatio ern «u;.
; r.r.._r:t,>- erruzeiros- Declarou a
1 vitima suspeitaj1 ^o tndivtdu.»' 

Baleiro uai-rla. A ^.^'-.xa .v. "-

! ri<trada.

A BAILARINA FOI
AGKF.1 II \

Ao con;Ssxa.-:o A-tii1'^ J<-
j m;ri;o. de s<-rvt.-o r>:-t- "

J iM.strjto I .. ;cial. íiv.C'5. .-"-:-¦.,
! s-t Eusefaj» da Costa, -.¦¦ „-.

braaca. "arn 33 anos di 1 ¦¦
í baüarica e re*'dertli na rua

j sucesso n." 4S6, de -iac '¦'¦'«

d ida á pontaPr-" rx>r »t'J *m"
Augusto Morais- brasileiro •¦¦ rdo

I Síslí€*.rt>. cOtol -* ¦ &**<*¦< d- ¦í.!..',,/'

] sem profissão r com plg r." ¦t'"- ¦
I te A qtiHTO.T aPrest-"'." - -

mento» r^'!o <"orpo e rsc
j na» Perna*.

to-

r.Ol'BM;\M O CO.MAXPÍNT3

O n_»x&aad *.;•* te >-í... *. -*- •
r.s{dent« itó rua Si ¦.¦¦¦'
(jueim>«- - ¦ i •"'¦' ^ "-;r

•fi- , furt^dc na í0a cai ¦¦

dp «ete^eSito, --¦¦.rr¦-.(¦-- .

amanhã e Domingo Q

... 1 I BMBMH««n^——————————

randes Corridas noi



-12 — GAZETA 1>*J NUT1C1AS Sexta-feira, 10-10-1947

li GUDE PERDA PARA O BRASIL
(Conclusão da pág. 1)

«.rplonvjU em nossa Escola Nor-
ma', distlngulndo-Se etn todo o
_,~.irs°- Decttcou-se no ano de
1912, ao magistério, no Dls;ri-
to Federal, revelando fulgurante
tiptidão Pedagógica, e entrançado
amor â causa da educação e llo
ensino. Teve exercicio profL-uo em j
diversos educunclãrios. Por ato
de 29 de abril de 1916, foi no-
t"Lcada adjunta ik Instrução
Primária d0 Curso de Adapta-
.ção de Externato. Em 9 de
niarço dc 1920. foi designada pa-
ra substituir a Diretora D- Ajjjé-
lia da Silva Quintasi e ctesig-
liada, a 20 de marÇo do 1923, em
portaria do Diretot '1e Instrução
rara o cargo de Diretor» de
Escola, depois d0 largra espc-»a-
ÜzaçRo no Ensino Profissional e
Técnico. Sua eficiente aluaçãqi «e
f."z sentir, notadamonte, nas Es-
rolas "Ferreira Viana", "Páu'°
c'.e Frontin" e "Orsina da Fon-
seca", havendo dirigido es'1
cem elevada capacidade admi-
nrstrattv.a.

Aprimorou, d^sC modo, S<:~2-
t.ões e gerações» de alunos, q.ie
receberam 0 raro influxo daque-
ia esmeràaa e acolhedora mestra,
t.,.ml>ém foj-talecld.-r pclas virlU-
Oes CrUtàs.

De SeU primeiro matrimônio,
, 0m o Tenente Ulhoa Cintra, fa.
1?- ido. na Alemanba, em lmpor-
lantc. comissão oficiai, deixou os
Seguintes filhos: Coronel José
í'ihoa Cintra, casado com D. EU
vira Alcofor.ido Cintra, já fa-
Jeclda, pa's da Jovem LÊda, de
J7 an0s; Professora D. Carme-
lira UlhOa Cin^a NoVelli. casa-
ca com o Deputado Novelli Ju-
ii.cr, p"is da gentil Maria Vi-
ctr.tina, ^e 14 anos; e da sua
^eg-unda nupeias com ,-, pror.at0
Xieneral Eurico Gaspar Dutra,
deixou os filhos: D. EmiUa Du.
ira RenauU Leite, casada c0m
o Deputado Dr, Mauro Renault
Leite, pais do estudioso Luiz
Mauro, de 10 anos; e Capitão
Antônio João Dutra, casado com
D. Maria Luiza de Mato- Du-
tra.

Kumer°sax loram as obra^ de
relevância social que D. Ca-mc-
la Dutra empreendeu fe™ aosso
meio- c rom reíl^xos nos Lstu
dos. Sua ohra de beneficência se
o,;fl0hra através de inolvidávçis
campanhas humanitárias, â*
quais ofereceu a sua preciosa co.
laboraçâo, or- liderando-as, o1»
prestlglando-as. Durante o ul-
tim0 conflito mundial, quando o
atual Chefe do Governo se acha.
va na pasta da Guerré, a *«-

segunda nupeias com o preclar3
Carmela Dutra desenvolveu in-
cessante atividade. cooperação
mara o êxjto de tôdas as inicial*-
vas que viessem n asn«nda aos
expedicionários, não P^fr.cío
s^crificios no setwdo de <!ot-rr a
Legião Brasileira do Assistência
dos elementos necessários ao
cumprimento do.- seus objetivo,
Culminaram a essa época ns

campanhas dc amparo sodal i»
me se 0mpenhou. Campanha da
assltóôncla aos filho» dos ubf-
culosos. assistência ás pOpuUQÕcs

a aos fühosculosos. as
E<rtanej*s, asslstên
dos lázaros, amparo á InihW-
Côe de benemerC-r.cia e obra; ae

eartdade, amparo a inrtltujtfg
tíe ensino, ajuda a» populnçOoe
do3 subúrbios e dos m°rro? ao
Distrito Federal, a todos esses
movimentos de Otottopt» «J
Sra. Carmes Dutta ligou o „eu
lomp. credenciando-se, po* ls*°,
muito justamente, á estima da ce-
letivldade. Era da a principal
?nimadora da "Organização cl~s
Voluntárias", que, reunindo ":r

grupo de abnegada- senhoras a*
ÍOBsa soaiecíade, prestava w-
ratculáVef* l>eneíV~!&s &°= aa"
bítantes da3 favelas e aos poore3
do Rio de Janeiro, "Je v.sitava
arduamente.

Em reconhecimento paloe «ervlr,os,

d- va:or inestimável, que prestou
„o maslatério da Prefeitura íol dado

l-j nome à Escola Normal Carmela
Iíutra. criada na ndm|nlstra-;no do

pr *-;oravanU L>1 P1«0 quando
ícupava o cargo de Secretário Geral
d, BduottíSo e Cultura, cducand/i

rio aue pertuari, de certo, a mem
ria ria inesquecível educai
#llelra, tipo ideal d
jiatrlol». ,, .

Foi, ern suma. D. Carmela Dutra

quem mandou conítrurr a Capela de
8anta Teresinha, r.o Palácio Gus-
nabara, mal» uma eloqüente demons-
trarão de su» íé cristã, o ond?, por
«preBaüo de sua vontade, Xlcou ex
pe*t-> seu corpo ínanlmado até qut
u trasiadara mpar^ o C»;mltérío de
São Joio Batista, cm majestoso prí-s-
tito fúnebre. A» ruas próximas 'io
Campo Santo estavam repletas dr fa.
mili»*, de tôdas aa camadas sociais.
e no Ir.teríer do Cemitério, nio obs-
tant,- o dia chuvoso, aglomeraram-
»e homens, senhora» e crianças até
por cínia da* necrópoie» de mármore.
para assistirem, ctmtrlst.-jS, fcs cert-
môní*» do enterramento. Hio faltr,
ram, «equer. ns alunas da Kscola
.Norma! Carmela I»utra; r a OAZE
TA DE NOTICIAS tan,liKn. esteve
representada c-m 8<-u Diretor Dr-
P*luravanti Di Piero, e sou redator
Dt Astéría de Campos. Inúmera;
íor&as d« flores naturai*. com slS
nsr cativos aUerre*. foram, deposita
ias r.-t vitn-y.'- . d> D, Ca«!:'U' D-js\t»

ra bra-
es^sa. mie e

O povo bjns!U'iro prestou-lhe as
mais carinhosas homenagens de s.iu-
dade. As igualmente Na^ôi-s estran-
ttcrrris demonstraram s,-niirrreuti>s dc
pesar por essa irremediável ponta
uu: enlutou o coraçãn da Pátria.
NA CAPELA tfE SANTA TUKISI-
NHA DO PALÁCIO GUANAUAKA

Verificado o passamento Ua ^ra.
Carmela Dutra, no Hospital üa Acro-
náutica, foi o teu corpo trasladado,
inomeatoa depois», para a C«\j>eia üe
S.-.nta Teresinha tio Palácio tirrura-
bara, onde rlcir velado, até o raiir
do dia i>c1q seu esposo, seus íilhos c
gerrros, e outros merrrbros òa tantliia
ppr íiuirras ia alia adrainistraçSo que
assistiram os últimos momentos tí»
rlusrre dama e por pessoas das rc-
lacões da iamilla enlutada.

O povo não deixou dc associar-se
também ao pesar da família ptc&i*
dencíal, por Isso QUC, durante o cila
acorreu ao Palácio Guanabara, a Um
d« prestar a derradeira homenac-m
á virtuosa extinta. Cbndiscipulas e alu-
tN,s Ja falecida, pesarosas, rercara.-n
lhe o ataude, levesanda sc, no ia
teríor do pequena santuário, uue il-
car.i como lembrança de sua lide-
lldadc a reliRião tarólica, qne prote*-
sava com o 2cIo c cr ardor dos apus-
tolos, üc par com a ueração de
csrudarrtes (jue cia educou, tamoerir
as alunas das nossas escolas mun»-
cipais, principalmente do Instituto üe
Educação c- da Escola Amaro Lavai-
canti loram prtst^r a ultima home-
nagem á preceptora Que desaparece.

Hquve verdadeira iomaiia.de acure
humilde que se ria nos jardiii* vlo
Guanal>at.r. Eram liablrarrtcs itas ta-
velas e dos subutbios, com os quais
ela manteve contacto freqüente, yuan-
do na liderança das campanhas ae
as«is'.cricia social e.n aue sc empe-
ntiou.

,miss\ de corpo presente
A's 10 horas Ua manhã, foi ctíc-

brada missa dc corpo presente, oficia-
da pelo Cardeal D. Jaime de Uarro3
Câmara, acolitado p^r Monscnnor
Frauca e CÔncgo Tavares. O ato íoi
assistido por grande numero de pea-
soas, notando*se, além do mundo oit-
ciai. representações de alunas de es*
colas profissionais do Dlstrrto lea>--
rai, da Kscola Técnica de Asslstên-
cia Social, da Organização dc Voiun-
tárias e de drvertas lrmar^dadct :c-
Hglosas. Dentre as auturidatics, viam-
se c Vice-Presidcnte da RcpuaKca,
Sr. Nereu Ramos; o Prcoicicnrc d-j
Congresso Nacional, Sr, Melo \ la-
na; Presidente da Câmara djs Uepu-
tadoí. Sr. Samuel Duarte; o l'.-csl-
dente do Supremo Tribunal t'*ederal.
Ministro Josc Linhares; tooos cs rr.cr..-
bros dos Gabinetes Civil c Militar da
Presrdcncla, todos os Ministres Je
Estado, Corpo Diplomático, Ministros
do Supremo TrÜ.urskl Federal, Supre-
mo Tribunal "Militar, Tribuna. i'c*
deral de Kecurius, Ucsembargaüorca,
Governadores estaduais, sena tíore3,
deputados, vercauores c auto.-rJade.s
militares, acompanhados de suas rc»-
pectivas íamllias.

Terminada a missa, permaneceu c
corpo em velório, presentes o Uec«-
r»l Eurico Dutta e todos os mem-
bros da família. Até a hora da saraa
do féretro o Presidente c os parentes
receberam na Capela do Palácio tina-
nabara fi.s condolências dc todas as
pessoas que ali acorreram.

OS FUNERAIS
A'i 16 horas, foi o caixão mottuâ-

rio transportado j>ara o coche íune-
bre, organizando-£c o cortejo ciu dt-
manda do Ccmrtèrro de São João
Batista, precedido por batedores aa
Policia do Exército.

U General Dutra, acompanr.aJo de
seu filho, Capitão Jcão Dutra, seguiu
iogo atrás do carro fúnebre, lira ou-
tros automivers tornaram iu^ar os
demais membros da família, vindo Jo*
so atrás os carros conduzindo os
membros dos Gabinetes Clvii c Ají*
litar da -Presidiada, autoridades c
amigos da família enlutada.
O COMEKCiO CARIOCA CERROU

SUAS PORTAS
Ern sinal de pesar pelo ialccrmcct»

du Sra. Carmela Dutra, o comercio
carioca cerrou stias portas. Muitas
associações, bem como estabelecimen-
tos comerciais estraugerros, numa Im-
prc55ljr:aritc espontaneidade, hastea-
ram a bandeira brasileira em lune-
rai.
POSTO FACULTATIVO B OUTRAS

ÜE.MO.NSIRAvOCS UE. PESAR
Em sinal de pe»ar pelo (alecrmcato

da Sra. Carmela Djrra, as repartr-
ções publicas encerraram o seu ct-
pedicri-e, ontem, ás 14 horas.

Além dos Ministérios, o SENA',", c
SESC e *s Federações do Comercio
AtacidrsTa do Kio dc Janeiro e Ml-
uai Gerais.

O IAPC e tidas as demais amar
quras encerraram cs seus serviço j,
também â-qutla hora.

ü Instituto Rosário, estabelecrmen-
to dc ensino subordinado ao Mmu
tério da Justiça suspendeu an Mias
aulas. A Organização das Voit/ata-
rias, da qual D. Carmela Dutra era
Presidente de Ifonra, resolveu tomar
luto por oíto dias.

No Estado do ÍÍIo, o Govcrnj í-.r
E. Macedo Soares, autorizou o ta-
cerramento do expediente 6s H 1*. -
ras, nas repartições publicas.
COMUNICADO DA HMBA1XAIM DA

CHINA
Da Embaixada da China nesta Ca

pita! recebemos o seguinte corauai-
cado:"Km virtude d> falecimento da Esmi
Sra. D. Carmela Dutra, esposa dv
Sr. Presidente da Republica, o Sr.
Embaixador da Cblna cancelou a te-
cepção que daria na sede da Em-
baixada, boje, dia 1"', j^r motivo da
passagem úa festa nacional da^ueJe

Condolências dos...
(Conclusão da p&ê. 1)

ITINERÁRIO DO CORTEJO
1 LNLlSKIi

O cortejo turrei.rc teve o seguinte
itinerário; Ruas l*aissandu, 1'raia de
UotafofiOf Voluntários da Pátria c bão
João Batista, ü Sr. Edgard Estréia,
l>iretor do Serviço dc Transito, tomou
todas as providências para que 0
tráfego de qualquer veiculo íôsse
desviado para a Kua dai Laraneiras,
aiv começar pelo Largo rio Macha.ro.

O PESAR DO SINDICA IO DOS
L0JIS I AS

Tor motivo do falecimento da Exma
e«põsa do Sr. Presidente da Uepu-
blica, v Srmicato dos Lojistas tran-.-
mltrrr ao Chefe da Nação o M-s-urnit
telegi ama de condolências:"General Eurico Gaspar Dirtra, l'i^-
ntssimo Prcsldcute da Republica —
Rio — Associanilo-se justíssima »! ~
Vossa Excelência, Sindicato Lojistas
Comércio Rio de Janeiro lamerna pro
fundamente Infausto passamento Exrr.a
Sra, Carmela Dutra, lídimo ornamf.n-
to n.>i>sa sociedade c padrão virtudes
mulher brasileira, e apresenta a \ •
Excra. os seus mais sinceros pci-a-
mes. José da Silva Oliveira, 1'icsr-
dente".
HOMENAGENS UA PRIMEIRA REU"
MÃO BRASILEIRA DL ClliNCIA

DO SOLO
Antes do início dos trabalbos ^-

ontem, tiã Primeira Reunião lli.isi-
lerra de l lí-nciu rio Solo, foi propôs-
to, por Iniciativa do Dtn tor do Ins-
tituto dv Química Agrícola, tír, lay-
coara Amorim, um voto de pesar i>c,o
falecimento da S.a. Carmela Dutra,
esposa do Presidente da Republica.
tendo sido prestada stKnriic-itlva ho-
menagem por toda a assentbléla, que
ficou rle pé c cm silencio por ei-
paço de um minuto. A secuir, pe.»
assembléia, íol ilcsrtnada uma comi»-
tão incumbida dc comparecer a"S tu-
ncrars da ilustre dama, representan-
do. drssa forma, os concrcssislas na
Primeira Reunião Brasileira dc Cl-u-
cit de Solo.
O VOTO DE PESAR APROVADO

NO TRIBUNAL SUPERIOR
HLEITORAL

Ao «er iniciada a sessão de i>t>
tem, sob a presidência do Ministro
Laialete dc Andrada, no Trrbun.il Su-
perior Eleitoral, o Ministro Rocha La-
i;oa, propôs que fôsse cor.slcnido em
ata, um voto de pesar ao Presidente
Eurico Dutra, pelo falecimento uc
sua Exma.. esposa.

Eéz aquele matrstraJo algumas t/)n-
siderações a respeito c concluiu pc-
dindo a inserção ria ata da sua pri-
posta.

A seguir, us'.ii da palavra o Ml-
nistro Ribeiro da Costa robuslccendo
a proposta do voto dc pesar c cc-
clarandu-se solioàrio com as P3l«-
vras do Ministro Rocha Lasoa

Dcijois o Ministro Lafaicte de An-
drada declarou que serra lançauo tra
ata, o voto de pesar proposto pelo
Ministro Rocha Lagoa.
TRANSFERIDA A FESTA DO CO-

LEGIO BENNETT
Assoclar.do-sc os corpos docente e

discente do Colégio Bennett ao pesar
nacional pelo passamento da Sra. Car-
mela Dutra, a festa esportiva ciu.
deveria ter lugar hoje, scxta-lcrra, em
comemoração ao 27." anlvcrsãrto cie

uma mensageo? ao Presidente
Dutra. rt(. Brasil, [>v>r motivo 1°
íf.li" itiipnio d.i c-pó.-a Un Chofo
tlt> Govônio bmslleiro. A ticn.
sr.gcm elidia textualmcntt: ".Stii
Majestade a Rainha c e» soawe-
nio*. eom profundo pesar, a íris-
te perda ,s«'friJa por V. Vl\-\.
c.<m a i».irt,- tl.i Sra. r>ut"'.i e
"rscJ»mOs expressar-lhe. Sr. Pre-
sidente, nossas sinceras c0a(jo-
lCnclas, tanto a V. Ex.i. como ao
pcv0 brasileiro".

OO I*R1'.S11)ICNTK. DA REPU.
BI.HA FltANCESA

PARIS, !> (APP) — O Tr..
sidento da Republica Francesa,
Sr. Vincent Auriol, dirigiu, i>or
mo'ivo do falecimento d;i Senho-
ra OanAela Duti-a. o soguinte te-
1. grama ao Presidente da Repu-
thca Brasileira, Gemera1 Enrico
Gaspar Dutra;

"Doloro.s.iirtonti' eiUi>c!onaao
pela dôr c.ru'-l Que Hic fere, diri-
.Ir. a Vossa Excelência, em meu
nome e no do TuVo Fratice.i,
minhas condolências nsslm com')
a express&ci de metis aentiniijii.
tos de viva simpatia, (a.) Via-
ceitt Auriol".

«O PIIESIDKNTE 1'EBON B
ESPOSA

BUENOS AIRES, 9 (AFP) —
A noticia do falecimento aa t-j,
j>ôsa do Presidente do Brns'1
causou pesar n°s circulo^ oflclil.i
argentinos.

O Presidente Peron e stia e3-
pOsa, (. diversas outras autorida.
des enviaram mensagens de _on-
dolências ao Cliefe do Esta(j0
do pais vizinho- Também foram
passados váriog telegramas d»
instituições sociais, econômicas
p filantrópicas argentinas ao
Presidente Euijl-o Gaspar Du-
tra.

LOTERIA FEDERAL

B|M^M^^Bn—ii * JÃnÃNHF
Sensacional caso de...

fundaçSo daquele edueandarii,, _l^
trantitrida para f|uarta-feira, ás 15,*!
horas.

Repercussão nos Estados
MAkAMiAO

S. LUIZ, 9 (A. N.) — Kcpcrrutlo
ptofuridamcnto nesta Capital e em
todo o Estado, a noticia do ia:«ci-
mento da Sra. Carmela Dutra, cs-
posa do rrcsiiientc da Republica.
Manlfcsta-sc, cm tõ^las as cam idar
sociais, o Ecrrttmento do povo mara-
nhense pelo passamento lia ilustre ria-
ma, cujas acen.Iradas virtude» domes
tlcas são postas em foco pela lm-
prensa, i;uc se associa ao grande pe-
nar do Chefe da Naç5o e dc toda a
sociedade lirasiltira.

BAHIA
SALVADOR, 9 (A. N.) - For re-

cebida com grande pesar, atiur,_ a no-
tlcia do falecimento da esposa oo
Presidente da Kcpuiilrca. Logo Qire
tiveram ciência do infausto aconte-
cimento, o Governador interino, i>r.

Jaime Junqueira, e demais autorida-
des do Governo estadual enviaram te-
legramas de pesar ao IVcsrdetnc Ku-
rico Gaspar Dutra. O Governo da
Bahia far-se i representar nos lu-
ncrais,

EM MANALá
MANAUS, 9 (A. N.) — A ci-Lid»

recebeu com Rrar.dc consternação S
noticia divulgada ás primeiras h-iraa
dc hoje, sobre o falecimento da íva.
Carmela Dutra. Os estabelecimento?
Hc ensino suspenderam aa üiut« aulas.
HOMENAGENS l>A CONGREOAÇAU

ÜO COLEOIO PEDRO H
A Cciif;rcfcaçac do Colégio Pedro II.

«.rn sinal dc profundo pesar Iielo la-
lerlmento da Sr.r. Carmela Dutra,
c<ipúfca do Prcsidrutc <ia Kciuüitia,
General Kurlco ti. Dulr;.. resolveu
su«t,euder as aulas e os exames «la-
quele tducanfJârlo Ltrn como sc tez
represf ntar, i>or intermédio dc uma
comÍM-r.o de al'ttr.5, iif.s fmie

Proclamarão da Inde-
pendência da Palestina

(Conclusão da pág. i)
nião da Lifía, mus foi transferida
para amanha, porciuo os delegados
tinham que ir a Damasco, a capital
da Sirla, após a reunliío da "Kn-
bollas", 0 quc assistiu o Muftl Kl
Farwzi Kaoulcji, quc foi o cliofo da
revolta ürabe da Palestina em 1937
o 1938, assim como também o Grão
Muftl.

Aliás, as luforma^ões que chegam
do Damasco süo muito sírias.

Segundo essas Informações, as
principais deaieões tomadas julaLlfra Árabe, uiediante resolução de
seu Conselho ,büo as seguintes:

1) Proclamarão da Independência
da Palestina-

urn GvVrrno2) Constituição do
Provisório Palestino sob a prealdCncla do Grão Mufti El Huuseinl;

3) Abertura de agência para ais-
tamento de voluntários em todos
os paises Árabes c formação com
esses voluntários de tini Exército
Popular Árabe. sob as ordens tio Go-
vi-rno Provisório dn Palestina;

•1) Convocação dos exércitos reífu-
lares dos países Árabes para cola-
borarem com êsse Exército Popular.

Acrescenta se — aliás com tódn a
reserva — «ue o Exército Sírio
ocupará unia parte da Palestina, fl-
cand, encarregado da instalação do
Governo do Grão Muftl,

Sensacionalmente, uma Informação
de Damasco diz: "Os círculos bom
informados dainl aproximam essa
noticia da constituição do Governo
Palestino do Grã., Muíti As recentes
visitas do General Clayton a eertns
países irab.-.s c acrescentam que n
opeti "o não encontraria oposição
cle purt>- do Governo britânico".

(Continuação da pág. 1)
idade: indiferente aos brin-
quedos e a tudo o quc é próprio
da infância. Caminha tropega-
mente, c quando tenta correr,
sc embaraça nas próprias per-
nas e cai. I

Em vão, já recorri a muitos
médicos especialista.s, em S-
Paulo, no Rio, e na capital do
Paraná, sem que Zeni expfri-
menlassc qualquer melhora.

Ultimamente, na Foz do
Iguaçu, minha filhinha esteve
ao.s cuidai Ios dos médicos mili-
tares, respectivamente. Drs.
Altamlro Viana. Carlos Porei-
ra e Tófilo de Castro, os quais
embora dedicados, também
nada puderam fazer. Urucânla
.— concluiu o Sr. Bernnrdl —
é-a minha grande e última es-
perança.

Nesta altura da entrevista,
tivemos oportunidade do cn-
nhecer Zeni. Pobro menina!
De olhf>s inexpressivos, língua
pr*-sa e de passos tropegos.
Uma boneca dc louça, de mo-
vlmentos mecânicos...

E, o Sr. Estofa nio Bernardi
seguiu para Urucânia. cheio
de fé, nos prometendo nova en-
trevista ao regressar da cida-
de da esperança.

Ontem, finalmente, depois
de alguns dias dc- ausência, o
Sr. Bernardi o sua filhinha re-
(ornaram a esta capital.

Zeni é outra menina. Não
voltou completamente boa

mas fala e ouve melhor, não
sendo mais indiferente «o3
brinquedos e outras distrações.
Seus olhos castanhos escuros
estão mais brilhantes, c podo
correr sem o perigo de uma
queda.

Melhorou muito —< disse-
nos, alegremente, o Sr. Bernar-
di. E prossegue.

Mais alguns dias. E dc-
pois da novena e do uso da
água benta pelo Padre Antônio,
minha filhinha será a imen-
sa alegria do mou larl

As exportações de motores dt
avião britânicos

LONDRES (B. N. 8.)
Os aviões o motores de aviões
britânicos gozam de tamanha

popularidade em todo o mun-
do qtu- o valor total de sua
exportação, no presente ano,
é calculd em 20 milhões de li-
bras esterlinas, fram exporta-
dos pela Grã-Bretanha sómen-
te entrl janeiro c maio, inclu-
sive. Considera-se como um
êxito especial o fato de que 03
Estados Unidos, com sua pró-
pria e altamente desenvolvi-
cia indústria aeronáutica, te-
nha julgado desejável licença
para Usar os motores do pro-
pulsao a jato "Derwef e '-Ne-
ne" de Rolls Roycc.

Passagens para Urucânia
A Cia. Rodoviária Transbrasiliuna, com sede à Atft

Rio Branco, 277 - 16°, andar grupo cle salas n. 1607 —

Ed. São Borja, dispõe cle lugares vagos cm suas confor-

táveis "Caminhonetes ForcV — 194G — para 9 passagei*
ro.s- diariamente. Preços módicos. Os interessados poderão

dirigir-se ao endereço acima

HOMENAGENS DA AIH
As&'K:laç2o BrasÜeírp <Je Ixnpren
tli-vtt presente ás cerimônia» *u
s tia Sra, Carmela Dutra «*s
adQ-íe» dessa forma, ao lulu it*
rai¦¦''K.ufico Dutra. Aíém tío ciiGen

vio de uma griiialda,. contendo a &kt-
ra-ielra homenagem da ABI, o l*:e
*Went2 da Casa 4o Jornalista acoin-
panlou . < * atos de aepultajrnenio eni
repi esti.taçãíí dc* Quadro social*
NENHUMA ORNAMENTAÇÃO ES-

l*tCI KL. NA CAI'li LA
A Capela do. Guanabara onde *e'enevr,trava o corpo áa primeira, dama

ú<i l*a - > ti So . api esentava neahoma . «h«
r.»irí<:isa<;ã;i csj-.ecla.!. Kio lia»i» Itotei
k sitiS \xçrçpv$; ..Apenas ttft$-... aliarei

v büiMÍtnaa a Uw
i e » i«: fiar,!,.» Sé.....

VEIO ASSISTIR AOS FUNERAIS
OA SRA. CAH.VUil.A DUTRA

E.t. avião da V1AI1UAS chf.KOU. on-
tem. a estj Capital, acompanhado aí
Mia Exma. cspôia. o enuenhelro Ir-

"ròuimo Coimbra iiuciio, Goieiiia<i.,r
Uc G'.ia/, que vtio assistir au* lu-
üerais 'ia Sra. Carmela Uutra. '••.pó-
ta do General Eurico G. Dutra, i"ic-
tider.te Ha Hepublica. O Governador
de <> Azi fifisiMrar-sci a!í."..:is au»
i.cs-a Capitftl.

ORANDE CONSTERNAÇÃO UM
S. PAUI.O

S. PAUEO, 'J CAsaprcsii — O» %<-'¦•
nais i..atu!ir. ,s eatampain, cem ài.s\ i
:a%ue a noticia du faitcimmt" <ia ií- j
r*sa io Presidente da Republica, pu
bücacií» bijijiaíia •ínlética da '''su I
ire extinta. "» venperllnoj t-a/c>'
farto noticiário do Rio a respeito, fc" |

fato. !
DOLOROSA A NOTICIA IA.Mlll.Mi

E*l SALVADO»
SALVADOR. !> C\sií'iessJ - A «v.- |• titia do íalecuiitnto «Ja feia. (.ar". ¦*

, Dutra causou aqu o msnU j>rotunds
; ;. r, tanto i 1- ¦ !" li4 tempo t-t

j , -.. ¦ 
'.. 

.. ... Lapinha l.aviaro meiciíl
do . " - cn;-3ad'u Illantrõptcs,

MLTTO ESTIMADA EM l"J« IO
ALEORE

PORTO ALEGRE. S (AíipieaO -
1 A n<,«i(.ta do lal^clmemo da Sra. Lar
I mela liuua teve «ratvle tepr:

...
i

0 seu dinheiro, agora vale mais
JUROS BE 6 V2 °/o ao ai

EM CONTO CORRENTE LIMITAM

GANCO OLIVEIRA ROXÜ S. O. Miouel Couto. í
Fundada em 1913

lamenta

de«apatecintento. A Sra. Carmela Du
tra cwava de prestigio neste Estado
devido ia suas eampatiba* Uiaiitrúpi-
cas.

PESAR IM PERNAMBUCO
RECIFE, 9 (Asapresij — Lanou
rofunda cc*t.»lf rnação « U"»íJ •«* o-*

11 ííli*"iit-çotit iÍ4 ãra< '. *w---*.* Uai;*.

PESAR EM CLK1III1A

Cl IIIIIRA
a-jui pruluntlanif
u falecimento da
te da RepuUii
vinha acompa «íj

9 (Asaj ;• i
metitc r di ' ¦! ii* :'
da ispó»a do 1'ií

A p)'jpulacâ*j
r i •>¦<

í?CS'i

li.i.a < ann
imensa lt

altcimenl •-.
Ur. »«kuIu

¦ r M ¦ '
tU1! Clp*'*
ai-
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Leiloeiros do Distrito
Federal
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AFFONSO NUNES VELASQUES
— lluo Cliile, 29 — Telefone»'-
42-221'í • 22--1111.

AI1HNOR GUIMARÃES - Ru»

Teófilo Otonl. n« 113. 4- andar
511 lB tf.

Telefones: 23-45C3 e 43-7106
ALBERTO LUIZ DB CAÍ)'

Rua Júlla Uope* d*
do o* ». 2" andai, antlg
vcssa Oliveira. Tel. 28-61»?-

AQUINO (CARLOS DE AQUI
NO) - Rua 7 «Je Setemlirr
n" S4 2« andar, (ml» 28. Tm
lefono 42-34U5.

ARLINDO COSTA — Rua do

Carmo n- 43. Tel. «-«MOT
CAR NEIRO - KKANCISCX)

KEI'REIRA CARNEIRO r*l

LHO - S4o JtrnA. 85, sal» 
"»&.

Tel. 42-2H93. „.,.
EDMUNDO NOVAIS - Huu

Gonqalve» Ledo. 28. Telefone
43-6272. .,¦„,,

EURICO L1NCH DE ALBU

QtlERQUE MELO - Ru» 
Jf

niidoi Dantas. 77 Tel. 42-5W1.

EUCLYDES MARINHO DA SIL

VA — Kua da Quitanda, 19 —

1- andar - Sala 2. — Tel.

23*1409
FRANOISCO CHAVES SALGA.

DO — Hua Assembléia, 10

1- andar. Tel. «2-0277
HORACIO ERNANI DE MELLO

_ Ru» Sao Joaê. 29. Teieio

ne 2H-2628. __
JÚLIO MONTEIRO GOMES -

Av. Apurlclo Bor-sea. 207 V

andar. .Sala 703 Tel. 42-B930

e talho de venda» » Av-*t.
tica 138 - Tela. 47-1Ü26 •

47-0570. __ „.,
JAYME CÉSAR LEITE - b«*

Josfc, «.-3 - T«'*- 22 0041 •

MANOEL TIIEOPIULO MAR

CAL — Av Marecnal Flori»
u.. 115 — Tel. 43-'Jli*>i

NILO ESTEVES CARDOSO -

l'raçi» da República. 6 — r«

lefone 4^-001)6. ._„...
OCTAVIO J«JMES GIANNINI

- Rua Süo Jo-*. 30 - Teieio-
ne 22-7381.

üílAVlU UE SOUZA LEITE -

Hua MlBCrieórdla co 8. Tele

pAULA 
*t 

UFÒNSO I AN TüNIO

DE PAULA AKFONSO) -

Huu sao Jos« n« 7U - Tela

fonea ^-44111 e 2^-Uáia.
PALLADIO rUPINAMBA -

Huu da Qultuuilu, Ü7 - 4o an

da: - Sola 403 - Telefone

MJrKBÍ MEDICI CANDIOTA
_ Hua Sto João. 3«J - Ti-.e-

fone '''-'»«• -

LEILÃO JUDICIAL
JUÍZO DA 12.* VARA CÍVEL

LEILÃO I>E
- JIUN

£ Grande quantidade íi
tioos doces de Podo

F L A M E N G LEILÃO SRS. CAPITALISTAS

Espólio de NIOOLAS ELIAS KRAICHATY
E S P L k N DIDO E MAGNÍFICO

f ¦•

P
J latas oe

É Caldas
Prédio assobradado

RUA SÃO JOSÉ, 61
20 caixas com 2.000 latas dc doce de leite.

22 lata? de doce de leite, 50 caixas com 2.500
latas de doce de leite de 1 quilo, 80 caixas com
4.000 latas de goiabada cascão, 20 caixas com
1.000 latas de pêcegos em pedaços.

César
(JAYME CÉSAR LEITE)

Leilões
CIA 10 DE OUTUBRO

JUDIO - Autom.yvi.ls. A, 21 horas,

à Avenida Atlântica, 638.

ARLINDO - Edifício con 5 P*

i.untoB. com loja para negóclo,_fts

lü l.onis. à Rua do Rosário, i, c

77CÊSAR - Latos do Unos doces dc

roi;o5 cle Caldas, as 14 horas, à Rua

Rfto José, C3.^EURICO - Sólidos P^l°s.ccm*
ampla, lojas e sobrados, As 17 1 .ora .

à Hua 1'ar.lo dc Mesquita, 32J, 331,

b:'3, 311. 313 e 315-A.
AGENOR — Magnífico terreno, ...

17 horas, A nua Carneiro da Rochu

IJunto e depois do prédio n" •!.)¦

DIA 13 DE OUTUBRO

Rua São José, 83 — Tel. 22-0041

DEVIDAMENTE AUTORIZADO por alvará
do Juízo da 12." Vara Civel

VENDE EM LEILÃO, HOJE

SEXTA, FEIRA, 10 DE OUTUBRO DE 1917

Ãs 2 horas da tarde

EM SEU ARMAZÉM

 A 

RUA SÃO JOSÉ, 63
Sinal 20'« — Comissão 5rI — Taxa lrc —

Custas e diligência do Juízo 37o.

EDIFICADO EM TERRENO DE 7m,20 x 47m,80

RÜA BUARQUE DE MACEDO N. 50
PiiEDiU assobradado em feitio de platibanda. edificado no alinhamento da

rua e de construção antiga, üe pedra, cal e tijolo, coberto tíe telhas e tendo na

frente 2 arejadores grarieados de ferro, I porta alta. em arco. precedida por
I portão gradeado de ferro, e 2 portas em arco. abrindo-se estas sóbre sacadas
de msssa com balaustres Ge massa.

São de cantaria os umbrais e as soleiras. seguindo-se passadiço. 4- quar-
tos. assoalhados e forrados, e cozinha e banheiro, ladrilhados e forrados. Ao
centro há um sofão com acesso por I escada de madeira. Divide-se o mesmo
em 3 quartos, assoalhados e forrados e I W. C. ladrilhado e forrado. No quinto!
há meia-água. pbrigando I banheiro de chuva e I tanque cimentados. Encontra-
se essa edificação em um terreno fechado por paredes e muros e medindo de
frente 7 metros e 20 centímetros por 47 metros e 80 cents.. por um lado e 5i me
tros e 30 cents.. peio outro lado e na linha dos fundos com 5 metros e 20 cents..
mais ou menos. Confronta esse imóvel, pelos lados, com os prédios de números
quarenta e oito e cinqüenta e dois da mesma rua; e. peios fundos, com quem
de direito.

NAN
(Jíi >?-«.rifi FR"> *."¦" PE MEI.Í.O* — f

AUTORIZADO POK DE5PA

ERNANI — 2 bons e sólidos pré-
dios tle morndla, K Estrada Nova de
Minns. &B 1C..1') horas, à Rua São
Jos*. 29.

AFFONSO NUNES — Prédio. Ls
lC.:in horas. i\ Hua Laurlndo Rj.1jo-
lo. 137.

dia n di: oirrimo
ARLINDO — Prídlo, fis 10 horas,

h Rua Caldas Burbusa, 31
JÚLIO — 2 prédios modernos, às

17 horas, h Rua Ur. Nunes, 49I e
•19S.

EDMUNDO — Direito e Aç5n sA-
lire 2 terrenos. As 1G.30 horas, A Rua
ííu hô-'s Marcial, s n.

ERNANI — Bom o sólido prédio,
às 1G.30 

"iorns, fi Rua Juqueri, 2112.

DIA 20 DE OUTUBRO

ARI INDO — Prédio. iVs 1G horas.

Rua Paul» Matos. 61. ARLINDO - Prédio, fts 16 horas

vniiiro — Lote de terreno, as à Rur Rruasal, -im*.

17 horas a Rua Rosa e SUva. ns-, ARLINDO - Prédio, às 1G.30 lio-
ras, 

à Rua General Carvalho. 713

DIAS 27. 28. 29 K 30 PO CORRENTE
AFFONSO NUNES — Coleção de

objetos de arte às 20 horas, à Ave-
nida Osvaldo Cruz. SG

DIA 28 DE OUTUBRO
ARLINtO — 3 apartamento, ta,

ie' hora-, à Rua Artur Brrnard.j.
43-15.

EDMUNDO — Magnífico terreno,
às lfi.30 horas. K Rua Llnn Fonsrrn.
ontre os nos. í«6 e 10 (Estr. Osvaldo
Cruz).

AFFONSO NUNES — Sitio, à-.
1.1.30 horas, á Entrada do Pau Fer-
ro. 417.

j. venda» i Rna Ç"o 7"**. ?? — Tel <£ -523
DR "17. n.\ I* VARA DE FAMILIA

VENDERÁ EM LEILÃO
QUARTA-FEIRA, 15 DE OUTUBRO DE 1947

Às 1G horas (4 hs. da tarde), em frente ao mesmo

RUA BMRQÜÊDEÜÃCEDO N. 50
NOTA- — O eompratlor «Ura otn ,'r.al de "XKe. £% de rotr.lít&o, niiui do auto da'. arrei«»»»vto

•a<a Ju'i<riárla ie 1% na carta da irreaiatação. O prédio ejri aiu^ade
ezembrn I' IW7.

tic pen coctraic íc: ttmar

Vantagens da propulsão a jato. li o J z

0 próximo 
"Salão do Automó

vei" em Paris
- o o..

oulna da Rua Caçapava.
AFFONSO NUNES — Lote de t<r-

r.no. às 1G.30 horas, à Rua Corna

gear», s-n. ..,.,,.,.„*>
DIA 14 DE OI TI KIIO

ARLINDO — Edificação e terre

aio, ius 17 horas, à Kua Capitão Ma-

,-liado. s-n. ...
acenou — Magnífico prédio no-

to às 17 horas, à Estrada Uraz de

Pina. «10.
j-OLIO — Bom prédio, às 1. "lc

ras à Hua Rocha Miranda, 107.

EURICO — Moderno edifício com

< apartamentos c grande terreno, às

17 lioras, à Una Vlolante, 7.">, e:riui-

na dc Rua Lima Barreto.
GIANNINI — Contrato de 5 anos

tw prédio cum loja e sobrado, às

14 horas, à Hua dos Andradas, H7.
CÉSAR — Bem montado Café e

Dar, às 1G horas, à Rua Ha.lilo. :<

Lobo. 13 c 13 A »¦ Sampaio Ferraz,
3-A.

AFFONSO NUNES — Prédio re-

iiidenclal. às 16 horas, à Rua Au
¦tréllca, 78.

AFFONSO NUNES — Prédio re
sidin.lal, às 17 horas, à Rua R.iinel
,o Macallifies, 839.

DIA 15 DE OUTUBRO

CÉSAR — Mobiliário, às 20 horas,

h Rua Afonso Pena, 49.
EURICO — 3 kitcs dc terreno, A

Rua Carvalho Alvim, junto do n- 3.
ás 17 liorns, no local.

AFFoNSO NUNES — Matéria ptl-
ma -- Ferramentas, fôrmas e drinais

lltcnslltos par,, falirlcaçSn d<> mane-
itilns, às 11 hor.—. à Rua Frei Ca

tirt-a, 263 — fund.£.
ERNANI — Prédio assobradado,

is 1G horas, à Rua Buarquo de Ma
cedo. DO.

AFFONSO Nt'NES — Prédio, às

17 horas, a Hua Carmo Neto. 22.
AFFONSO NUNES - Prtdi3. à«

IB.3Ú horas, à Rua Chile. 29.
DIA 16 DK OUTUB1U1

HM.Io Miitrn;Ii,-a vl*-eií*Sa, ««•

Hl hor.,;. .i Avenida Presidem* An-

ERNANI _ J.'óns, às 15 lioras, à
Ttua São Joíé, 29.

ERNANI — Móveis, objetos dt
arte, às 20 horas, à Ru» Marquês
cle Olinda, 38.

DIA 21 DE OI TI BRO

LONDRES — ik. N" S.) — En
tre os aviõ.-s exibidos na Exposição
Aeronáutica de Radiei se destacou
"Chost. Lancastrlan", que estA sen
do usndo pela companhia De Ha-
viUand para experiência de vòo e

experiência Kera! d.- S/--J motor a
«ato propulsão 

"Ghost" um dos mais

potentes do inundo.
Durante uma demonstração real.-

zada em Ratlí!e*.d, Mr. Üroase, que
está encarregado dc diru-lr todas as

pesquisas para o aperfeiçoamento
daquele poderoso motor, expücxit

nu«, com as experiências írüas com

o &\lão Ghost Lancastrian poderiam
ser obtido, valioso, dados acerca do

consumo de combustível, perf maii

ce, temperaturas
motor Clhost.

l'm dos mais nolav.is efrltos dn

aplicação dos motores a jato. além

O Salão 1 do aumento da velocidade, /• a eli-
nlnaçfio praticamente completa dv
uiclo.

GRANDE LEILÃO DE
HOJE

Auicmcveis
A O CORRER DO

Á —
MARTELO

PARIS «S. F. 1.
mito de Organização
do Automóvel acaba de anun-
ciar à imprensa, desta capital
oue. -'ste r.no, esta exposição
realizar-se-á no "Grand Pa-123 de outi..
lais', nos Campos Eliseo-, d«« bro

AV. ATLÂNTICA, 638, Copacabana, Posto 4
ÃS 21 HORAS

adaptabiiidade Magníficos automóveis de diverbas marcas e
tipos e modelos 1946 e 1947

i...;..;. .-.;..;..f.. ..«. ju 4. j. _v - '--;-++•: ULIO
«'«¦""TEitfO UOMH35)

Atlantic», US - Fones «T «TO 1? 1925

EDMUNDO — Esplêndida »rea
de t.mno. às 16.30 horas, à Rua 24
cie Maio. Junto c depois do n" 1.0S1.

AGENOR — 2 prédios. As 17 horas,
à Rua Presidente Barroso, 9S * lo*».

AFFONSO NUNES — 1 prédios,
> Mando 2 vazios, às ÍC horas, à Hua
Almlranto Calhelrns da Graça. 92.

9-1. !IC. 9M n 100.
SOUSA LEITE _ Bom pródlo. à-,

lfi horas, à, Rua Pereira da Silva,
201.

ARLINDO — Prédio, às 15 horas,
A Ladeira do Barroso. 129.

ARLINDO — Prédio, às 13 horas.)
A Ladrirn *lo Barr-oso. \2i.

DIA 22 UE OUTUURO .

ERNANI — Prédio e .uma dípen
d .'nela, às 18 horas, à Rua Afonsc
Albuquerque, 132.

AGENOR — Bom prédio, às lu
horas, à Hua Olazion. 17S.

AFFONSO NUNES — Prédio. A»
16.30 horas, à Rua Taperoa, S3.

AFFONSO NUNES _ Prédio, às
li").30 horas, fc R\la Taperoft, 83.

ARLINDO — I"r.'dio e 1 barracões,
às 13 horas, à Rua Jcâo Rodrlíruís.
30.

DIA 23 DE (HTIIIliO
ERNANI — Moveis, louças, etc,.

ãs 15 horas, & Rua Sào José. 29.
ARLINDO — Prédio, às 16.3'* h

ras. & Rua Condo de Axambuja,
1.030.

AFFONSO NUNES — Ar>-a d,
! rrmo, ás 16 horas, à Rua Rcuíbts
12 fantlco 361.

dia ii nr «>t ti nm*
ERNANI — Ofi-ina de prAtes,». às

¦ :> hora-, à Rua S. te d* 
"*,t«-ml-o.

H O I F.

HIGIENÔPOLIS

H O I E

LEILÃO

Magnífico Terreno
De 12,00 de frente por 30,00 ile extensão

RIJA CARNEIRO I>A ROCHA
JUNTO r DEPOIS 1"> PREUIO N.« «;

HOJE. SEXTA-FEIRA, 10 DE OUTUBRO OE 1947
\s 5 horas da tarde

E* ic lie tfr, ias i At.

Devidamente autorizado pela Organização de Carros Normanoo
VENDE EM LEILÃO. HOJE

SEXTA-FEIRA, 10 DE OUTUBRO DE JÍM7
As 9 horas da noite

i Em seu amplo salão de vendas a AV. ATLÂNTICA N,' 63fi

CATÁLOGO

Es|.', :,..'•¦.!¦' e mauniíícamente loea.u
. r W,i) de txicn»Jo «lf.iaiio »iiraa •*.?

;i.j, „, Mlerims [¦ n>uiiv'f•, em rua »-

on-ic» I inil us

altura,
a fa'*'

HAT ESrE(
IACKAIUi -
in li K - >,
•-ai DKBAKi
!'". :« K. — «<

HKYM EK

:al —

.is — íf*-.::-.

.j«n «— m

19*.-

Agenor
(\C EXOB l l :¦>'*¦ ',-- - I

.,.,,'.,.., ia. .iU t - Telt 4Í-ÍWÉ e O-«6»

1 -.NM.NI

4 Uu»
I*r,'di.. is 16 ia lio

tubis I.7X.
St>t*SA I.EITK

l i.s i:..s«
Pequ.no prídlo,

or.-is, * Ku» Ubatuba, 921.

Rua Teofil» <.>!• «*1. '¦''.*' **'» * ~ Xt

HENRIQUE \i\ SUVA TOJHIWO, i '-'V ¦

' IVK SKl.' 1 '•'• ' i *>J •' ' M"

M lUIMI' *•' WESMO
DEV1UAMEN1 F. AUTORIZAI

HO JE." SEXTA-FEIRA, 10 DE OUTUBRO GE 1947
Às 5 horas da tarde

RUA CARNEIRO DA ROCHA
Jl MO 1 Ul POIS IM) »"*"• l'l" N-' *>

J»m»i ó« tf% « 5** "ie ™i'«S*

i i.\-,*i',.: zê.v.u • n — »<¦..„.' -
( HI \ K> ..!;'. - c «ai - v. • -
K \!<f K - ,..¦:¦¦¦  •< ¦ ¦ '--

r.KKAU ¦ I ',' -'\i- ¦•• ; \- -
i d A/Kre — tç-iaa — i - d' *• -
•/! I Dl-liAívKl- — < ias — :-
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} 
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í \MlMIAO t <K 1« -.-
. ; , o o ¦ ; • \ .. r-,..., ¦¦.- 
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Leilões Públicos no Disíríí-õi Feaetãl
II O 3 E IIOJEI II O J E

PRAÇA SAENS PENA
LEILÃO DE

HOJE
TIJUCA

ESPÓLIO DE DONA ALICE MIRANDA RAMALHO ORTIGÃO - LEILÃO DE |

EdifíCiO COm 5 DavimentOSl Sólidos Prédios
¦-¦-M-am-a-wH-*» w w ¦ -- w p»«- w-- ww amplas lojas e sobrados

COM LOJA PARA NEGÓCIO

77 E 77-A - RUA DO ROSÁRIO - 77 E 77-A
Edifício com õ pavimentos, sito à Rua do

Rosário ns. 77 e 77-A. Tem na frente no pavi-
mento térreo duas portas, sendo uma larga que
iá acesso a loja e outra menor que dá para ?
hall de entrada; no 2.°, 3.°, 4." e 5.° pavimentos
respectivamente tem duas janelas cada um.
Construção de concreto armado, coberto de te-
lhas plana, revestida de mármore até o primei-
ro pavimento. Divide-se o 1.° pavimento em loja,
W. C. iavatório. quarto de depósito pequeno

girau e hall com cabine para elevador. O 2.* pa-
vimento divide-se em 5 salas, W. C. O terceiro
pavimento em 5 salas e W. C. O 4." pavimento
em 5 saias e W. C. e 5/ pavimento em 5 salas
e W. C, e um quarto para o zelador. Tem ele-
vador "OTIS". O prédio é edificado em toda a
área do terreno, o qual mede de largura na
frente 5,S5, igual largura na linha dos fundos
e de comprimento 16,75 de cada lado.

ARLINDO
lAlíl.INDO COSTA)

f*.»crliori& e .irn-.jiím á Rui do Carmo n." 4j — Telefone <.V0'õ*J
Preposto: HORACIO BAHIA

DEVIDAMENTE AÜTORIZAOO POR ALVARÁ DO MM. DK. JUIZ DE DIREITO DV
1/ VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES — 3/ OFICIO

FEIRA,
VENDE EM LEILÃO, HOJE

EM FRENTE AO MESMO

COM AMPLAS LOJAS E SOBRADOS

Rua Barão de Mesquita ns. 329, 331, 333, 341, 343 e 345 A
ESQUINA DA RUA GENERAL ROCA

SliKÃO VliNDIDOS JUN IOS OU SEPARADAMENTE
?ilido*: prc-tilos com amplas lojas e sobrados, ocupados per moradia e o»'«ijis cum ni-póclos, mudo 13 «lc ns. 345-A «lc esquina «lc General Km.i com

H.irão d- Mesquita. Só exiitc contratos oj sobrados e 'ojns iu. jí> e M5.
r ns d«:i-,ais NAO TEM CONTRATOS. Estão ci1ii1c.-nl.-is em área que im-ilo
aproxlivanamcnle «Si ms pcla Kua Barão de Mesquita por apreciável t**
tensão. Afais dt talhes no próxirco anuncio.

(L''.i'l(.'<j I.V.VCII DE .\I.B1"oi'KKQl;e E MELLU)
Kua Senador Dantas, 7; U-lefoue 42.5531

RBVIDaMENTE AUTORIZADO, VENDERA' EM LEILÃO, JUN IAS <!U
SEPARADOS, l-M DOIS BLOCOS, AS AMPLAS LOJAS R SOURADOS
SEXTA-FEIRA, 10 DE OUTUBRO DE 1947

AS 17 HORAS, NO LOCAL, A

Rua Barão de Mesquita ns. 329, 331, 333, 341, 343 e 345 *
ESQUINA DA RUA GENERAL ROCA - PRAÇA SAENS l'EH\

Sinal 20% — ConrssSo 5%.

Eurico

A

77 E 77-A - RUA DO ROSÁRIO - 77 E 77-A
Sinal de 20%' para garantia da arremata cão
Correndo por conta do comprador a comis são de 5%, taxa Judiciária 1%, transmissão de

propriedade, escritura e laudêmio caso seja foreiro
NOTA: — ACHA-SE ALUGADO SEM C ONTRATO,

il Conferência do Carvão em
Berlim e a opinião francesa

PARIS, 15 -- CS. f. r. ) —
Via a«'rea — A Conferência an_
£Í0-fran,o.ameriiana do carvão.
<iue a<-aba de te Abrir cm Bcr-
lim. é sc-tíuitia com niuita a ten-
Cão pela opinião frincésa «i"e
]i.e atribui grande injport&ncja.

o diário pari*lense da tarde'LE MONl>E" consag.a Un: de
6«us últimos editoriais a t-ssa
Conferência.

Recorda qeu a discussão sôhre.
a. Quc-tãu do cartão remonta á
Conf cr-; n'ia °^o Moscou on^n a
França ooteve uma promessj. de
entrey,i5 suylcnit-rnare£ tle <-ar.
vão. como compensação do le-
v»ntamento do njve] Industria', cia
Al<.-mani,a. K^^as enLrctía;í deviam
iet 1< ítas Proporcionalmente e
uc ma.nL-í.
'•.ut: aumt-uutsse a ProduçSo «-'o
líulir- A parte francesa devia ir
a*é t;5 por cento, quando a pro-
dui;:*lo diária aUnsís^e 370-OvO
toneladas.
"E' a rc-iisão da<i c.ír^s qUg de-
verá ser fe;(a e™ Berlioi- O (JO-
vérno francês queria quc. * pro_
porçüo do carvão exportado ío.,-
aC alicia i. ime^iadj, que íos^e
igualmente fixada para uma ex-
traído superior u 370.000 ton=-
J>"-das, que tcASf, modificado 0coJitlnt;--'3f-e do eoqu»^ particular-
m«nLc importante pa.-a j indús-
fia siderfirgjca.

i "O fim da Fran.;.-, pedindo a !
escala moW]<*. era, antes de tu- 

'

cl* to::e;adas é prevista Para
1951, invés da de 30,5 mjlhSes
cm ir«3*;— 163S. A esPortaiã', docofjue Seria de 5,8 milhões 

' 
e*n

1951; era de 6 mjlh5e.s c-m 1035—
l."3S, mas e'e\'ava-se'a lo mi-
]h<*.es cm 1029 |

IveSulta dt-ssas cifra, qu,, ,.jii
matéria de coque a Alemanha
tem capacidade «uperjores ás qne
o-- anglo-saxíe.- lhe atribuem sc
se rtKlu2 a prociurüo r sobretudo
a exportação, não sirã porque te
o.Uer manter a produ;*i0 alcmá
dc a';o a um rerto nível, e tam-
li'm resulamentai- o dos pnís«"\3
que conta111 com o tíOquc ale-
mão?

Será dificM A Fr,sn,-a dol.rat* o
1* m-d.dl i SeU acordo com o seu plano, Ee

ela nã" puder importar da Ale-
manha s<c-não utna «lUantidadc d«;
coquf, sensivelmente iS11-''! á á,-
1938, MiSe jilano só poderá ser
reaii^do mediante uma importa-
cão mujid míis considerável".

•LE MONDE" termina seu
c-rtiso n*im tom pe"*simjsta. acres.
Cent;lndn que não convém -ep«>-
sita1* esperanças excessivas E^
r«-iaí.'rén-;3 dc ervão de Be-r-
J-*m.

O problema alemão

Fundação social das escolas
LONDRES (B. N. S.) Km

Ido, assegura1* corta quantidade j uma circular dirigida pelo Minlsté-
de carvão e de coque, de '!ue eia
tanto necessita, e de que l>.-.e ea
rantiSi«-rn uma part„ no aum.nt,o
da produção alemã. Kra também
assegurar certa proporção e^tre
•na indústria e a da Alt-m,;:;ha-
lista. Proporção reíc-ri.-i-s«; antes
<<• tudo a produção do aco: «a-
lie-Se qup n Ingl»t«-r»*a e c E5-
t-jdoj Unjdos fixaram í0.7(*e.í)Wü
toneladas para a zo°a aopio-
eDierlean**; a Fra°ça queria ele-
Var a s^a para 3 2 miihiJeá de
ton**lKdjS tjn 1951".

1 *-J-K MO.VDE" frlía depoLs
«lu* essas cifras são alt-uas u?ô.
r;-*3s. B explica quc as previstes
fineririna sHo Ct< 121 000.000 de
X-,ri- 1 idaa para 1951 devido &
vontade americana dc íaz«r ura
ter.tndr. tS-'or**0 » favor d* produ_
Ção."'¦p,-,ã,--Ci oiserra- a<jUt — « tis
bra ponto que pode parec-sr in-
quieta^te — que, segundo e-^as
mc.fma": Prevís5es, * Produção r
exportação do toque seria retati-
vamento menos importante n^
a «3° carvão. Quantlo a cifra pre-
vieta jara este último atinç»
textesr. a dc ant*s da Brucrr.i, uma
B'c«i*ai,*À« ds eofjtte de -? ffil'jõis

ria da Educação da Grã. Bretanha
ás auioríd-idrs lo-aii-' «3e ensino foi
rfcomendado que as escolas s-«:un-la-
rias procuram d-sp<-:t.-jr cada vez
mais o interesse d- seus alunos pei''
mundo exterior. Para «"ssc fim. fo-
ram sugeridas duas? soluções. A
prlm-ira <* qu? se forneça lnstru-
r,6^s aos alunos S'jbre o funciona-
mento do governo nacional e mu-
nlclpal assim como sAhr- a orcar.S-
zaçfio d* (3omun'.dade Britânica de
NaçtSe? e «lc Impírio Colonial, as
Nartes Unidas e de certas orgal
nismo: cípctlaU, wno A UííESC"
por exemplo. O» ntudue Urão como
finalidades deottaratftt nos Jovens

o s«>ntl<l dc responsabilidade s«.cial.
Em s»gundo lutrar. áe.ie se pr'

'.«Mipar qu«- os problemas nacionais
«ii- maior importância Fe rtílltam
nC6 trabalho* «-solares A Impor-
tfincla para o bun-^star na' iOn»l d;i
agricultura, min-raçio dc carv-S'.,
<±neri[,la elí-trlca, conalruç&os, flar.s
portes e comercio de < xportàçio dr-
ve constituir um t»ma de t«tu«lo pa-
ra rjs alunos de maU ld.«d- O M!
nlstérlo rccofiicnila quc o« professo
rts obtenham lnformaç5ea sôbre «m
acsnt«-clmentos rtoentes para «ua»
experiências pedagógica* com o» »»-
tudantes.

PARIS — (S. F. I.) _
A qucstã0 aiemi Continua ilo.
minando 11 atualidade. A carta
do General Marshall ao Sr. Qe.
orgl;s Bidault está sondo lar-
gamento comentada na Im|irt.n.
íí de Paris. A comunicação doGoverno ameiicano, a:iuncjunrio
que nenhuma decisão será feita
sem ;i França dissipar todus os
cquiv0cn?.

No "Pari-ien Libere" o Sr
Louls Marti,, _ Chauffier --ons-
«•'ta quc, d0ravanto. sera majs'acil acliar uma s0lução.

Por scu turno.' 0 Sr. AJber:
Ollh-icr «jbserva etn "Ce Matín":"Não .ie trata dc ron.statni a
ncccsstd.nil^ qut a Eur0I,a tem a«
levantar a econ°mia alemã. Atic-
i.ik ''om uma diferença, t„no
aliás frisou o Sr. Ramadi':*:"pode se esperar qug ê.-sses le-
vantament,, não se faÇa em dc.
trirntnto do país que recebeu o
clique e pagou com seu sangue
e Com suas rui nas a vitória sô-
tre o hiüerismo. E em beneíicto
do pa!-; de Buch"nwal,] c ç;ii
privilégio d0s grupos banca.-ios
ir.ternaci0I1ais".

ftefe-rindo-r-e ainda flo mesmo
-¦isunto, escreve em "L,'Aube" o
Br, Maui-;ce Schumann: "Contra
t-m Reich unitário — dispondo

do arsenal do Ruhr _ todas a.s
garantias acabariam por frncn;j-
sr«r. Foi em 1936 quc Estrabur-
go ficou ao alcance d(J fogo dos
canhões de Hitlcr. E foi em 1941
que mil!iares e milhares de Jo.Vens americanos tiveram qucatravessar 0 Atlântico, porquc os
bot«ens de Estado desprezaram a
sentença que Rudyard Kipling
inscreveu nas pedras dos camj.
térios d(. S(,mrae c de Argo;i3C:"Devemos, 

evitar duma vez paracempre que os fii*ios morram,
porque SeUs pais lh«>s mentiram*'.

AS MARAVILHAS DA ESTREP-
TOMICINA

LONDRES 'B. N. S.) —
O Ministério de Saii-jii da Grã-
Bretanha acaba de anunciar
quo os resultados preliminaresdas experiências feitas com aestreptomicina pelo Conselhocie Investigação Médica forambastante alentadoras para jus-lificar o fuiuio tratamento dosenfermos dc monigite tuber-culosa.

O custo dn estreptomicina é,e-ntudo, muito elevado e. Porenquanto seu fornecimento se-rá feito jx-lo povêrno. gralui-tamente, paia as escolas domedicinas.

MUKDEN AMEAÇADA
PELOS COMUNISTAS
Chiane Kai Shek visitou a cidade sitiada durante

algumas horas
PEIPING, 9 (United Press.-

— A ci(1ad0 de Mukden, amea.
Cada pelos comunistas, fortal<--
teu suas defesas I>-Ia organ'z-1-
çâo do Unidades dc auxilio in-
tegrada por civjs. Nfto obctant..
o pafiico aiirnen'a com uma Cor-
r«da &* passagens de aviões por
pnrt«í da população que d«---ja
abandontV-la.

Aa defe.nas da cidade fora,n
;.in-ia inspecionadas pelo coman-
danf- da gu.irniÇão que deda-
r°u á Imprensa chinesa c»*ar
confiante em qup a c'd'«d«- «*»-
ílstirá n qu,,lqti»T n';,quí. eo«>ii-
«.is'a. A proi«í>3ito informa-se

Not icias m ilit ares

;.inda qu,- Chiaflg Kai Shck vi-
sil°u a <id,tdc sitladn dur inte
algumas horas d0 dia de *'oje.
«Seus m0vimfnto.s forarn cuida.
dosajnçnt,. mantidos em tegrô-
d», mas *abe-se que 0 chefe do
Governo chin*;. t.**'«"ve ausente
de Peiping durante vária bo-
r»s. te,,do certas f°nte-, indica-
do, que o Gcncraltsslmo fora vi-
íltar Mukden.

Outros despachos acrescentara
que a nmniKjj (Comunista ao *,)ftr.
U. áf. Yjngko*^ também a'>m«-n.
Ia. regisiranilo uma intpnMti-
racã«j d* lutj ii»qtiek «etor.

Exércilo
"PEIl*\nSSOES CONCEDlD.-iS

O Diretor do Pessoal Conceie*J
l ermissão p:i<a ir á ciiiado dc
Santo Ângelo, ao 1" Tone'* e
Glaycon Biáulto do.s Santos •: pa_
r.a pass,-ir parte '<o transito a
que tem dirett-u, ncsla Capital,
ao 2" Tenente Inf. — Amal-u
de Paula Castro,

DESIGNAÇÃO DE FUNÇÃO

Foi designado pelo Diretor do
Pessoal para exercer as fungues
de Adjundo da I — Gabinete
dc mesm0 órgão, o 2° Tenente d0
Q. A. O. da Arma de Art. —
Arthur Motais Coelho,

VEKMANÊNCI.V DE OFICIAL

O Ministro autorizou a perma-
r.ôncia por mais 15 dias, ne-.Vi
Capital, d0 Major de Inf. Cyro
Alfredo Coelho.

EXONEIVAÇAO

O Diretor do Pes-soal exoPerou
das funções que t-xerce na 13»
Circuníc,-ir;ão de Recrutamento,
o Capitão Maurilio Lemo» de
Avelar.

NOMEAÇÃO SE.M EFEITO

Ficaram sem efeito as nome'-
Ções dos 2os. Tens.drjQ. A. O.
Francisc0 <la Siva Marques o Vi.
tor Torquato de Sousa, por ja,
EC acharem classificados-

MOVIMENTAÇÃO DE
OFICIAIS DAS ARMAS

O Diretor d,i p(.^s0a| do E.cè.-.
cito fèz a seguinte movimenta-
Ção de oficiais das Armas: in..
fantarlu: transferiu — do -•* B,
C. C. L. para o 3" Batlh. dj
Ea.ude, cumo oficial de mot0res,

Io Ten. — Olmjro (ie Andra-
d-- P retificou a classificação a.,
2" Ten. d„ Q. A. O. — .TuM-.
Almeida c Silva, conto sendo
para a Cia. Escola de Manut-;,i-
t ão; Cavalaria: — classificou

as Unidades abaixo para pre.
enchimento de clros os CapltS.CS,
recentemente promovidos, no '.'.,-
R. C. Mec. — Dalm,, Ramos Kl-
beir0, no 3" B. C. C- — Irv:ii
Figueiredo Teixeira; no 3o R.
C. Mot. — Carlos Na.poleilo
Mazza Ferllch; „0 3'" R. C. Mec.

Carios Martins Seidl; no C*
R. C. — Reglnaldo Pomb0 D^--
neles; no 2'' B. C. — Anaclr
Marques Ferreira (le AbrL.u;
11c G" R. C. — Aécio Morot Co',
lho; n0 3" R. C. Mec. — João
Henrique Facó; n0 2" B. C. C.Durval Montagna Meireles e
no 3" R. c. Mee. — Jorge Ale
terto Poreuga] a\c Cnrv.ilho; R*n-
genharia: — transferiu do 2*
B. E. para 0 2" Batalhão do
Pont«inelr„5, 0 Cap. Carlos Her.,
Uque Rupp, do Q. S. P. (C. K.
R.-2) para o 2o B. E. o Cap F.uy
dc Andrade Costa s d0 Q. (j,
para o Q- S. P., 0 Cap. Joao de
HoUsa César, que Servirá no C.
P. O. R. d.-, 2* Região Militar.

Professores venezuelanos em
estudos pedagógicos no Brasil

Tendo chegado de Santiago,
prosseguiram, ontem. para Porto
EsPanha, pelo ''clt[)Per" da Pan
Amt-rjcan World Airways, 03
Professores Itenc- Dominguez,
Presidente da Federação Ven*-
z''ela"a dc Professores, «jue re"J-
ne nu;isc 10 00o associados c che.
fe da geção de cultura operária
do Ministério do Trabalho; Luís
Eduardo Kku1. chere d;l seção do
cinema 0 radio escolares do Mj-
i-'isiério ila Educação e membro
do Coiueiho i«ir,;toi- da referida
Federação: José Manuel si.so
Martinez. antigo diretor da c"l-
tur., do M'niS|,*riu da EduRação
e Secretâ-rlo do Estado de Hoii-

ENGENHARIA A' PROVA DE
TERREMOTOS

LONDRES (B, N. S. « —
Doz«. concçitun<lo^ ensenhc'ros
especializados em estrutura e si^
múlogos foram designado» por
organizaçOes científicas e dc en-
genharit) nofrto-amerjcanas para

tegrar um Conilti; Consultivo á:
Engenharia Sismolôgicaa, que cn.
vidaríl esforços para pret-ucher .*»
lacund existente entre „ setor de
engenharia e o <le sismologla. O
Serviço d(. Inspeção Costeira e
aeodiíslca do Departamento d->
Comí-rcio_^os EstadoH i;njdoa f'_
cara incumbido d_. fornecer in-
formações, em caráter regular
gãbre o cnmp"rt«ni.-ntri das eon-
vulsCes slsmoiófiic-is. No t-ntan-
to, ao que acentuou o diretor áo
n-feildo Serviço, tais informaC<V?i
são de difícil aplicação ri«« dCBO
nho «lc estrntu^ rjuc of(.rc«:am
resistência aos ahftloH. x>or outro
lado_ oi engenheiros especializa-
dos em estrutura íahem rMcular
n. tire««â„ d0 v,.iit,i , d., ,-,cOmu!-i
d«. nyve. Míi», não ni-ndi, s>lsn«A- I
'ocos. en-ontr^m dffi<nldadcti em

var. dc-putudo a Assembléia Na-cionai Constituinte e professordt. ci0neia3 sociais do cursoa s.-.cundarios; e Adolfo Fcrmin jíií..'radat, Professor de história 11J
Liceu LUls Razzctti d«? Cascas.
C>s três primeiros foram «.-unvj.
dados t>elo governo chileno paraobservar a ot'Ka"izacão educuci«».
nal (lo pais a"dino. onde se iii!>-
trui reguiarmente grande núnte-
ros de Jovens vene7.ueIanos. e c|
filt'u'0 foi designado pelo «e'i
governo para estudar o «Ustemi,
brasileir,, dü en8Jno tecUn«iArio c
a estrutura d olnstitu(o Nacional
de iCstudos Pcdagógjcos.

Com a n-^sm^ finalidade, en-
contratruae no noss«j país ort pra.fes.-orcs Eduardo Cutiéire'4 1'j-a-
do, diretor da ]-,co'a Normal de
San Cristobal, no Estado ^
Tathira, c .1. A. Escalona y E-**-
calona, lente de literatura, poe.-
t.i « ecrjtico. KCciVtátio de cul-
tura d,, Ministério da Educicão,"
designado para estudar Psicope-
dagogia o psicotécnica, no |n?ii-
tutu de .Seleijilo e Orientação
Profissional, e PsicoioKia aplica-
da e orientaçfio educacional, n»
I. N. F.. I'., assim como o Sr-
Hclnrmino Eárcz, professor dj
educação rural e assessor Peda-
i-Trtí.'i'*o da seeft«> de educarão iu.
ral do Ministério d,, Educação.
enviado para estudar a orií;'nl--/.a.,ão d/.sse (^;or esPcejalizado,
no Brasil- 1
i-+4-:":"i-+4.+*+++.> +4"*-+++*. :-j
c.-il«ii!i- ns forcas dinftmlcaa «J«.
vibração resultantes do.i abalos
"ismlcos e fazer arranjos adeiua-
dos para anular seus efeito'.

O comUé delinear.*! os niei"* eS'
Pecíflços «le c°operacão rntrt- o«
«lols serviços t^f-nico?, nnt|-v,;n„
do.se estudos lo^ai* <iue dnr*i-«
em resultado normas complel 1»
pnra o emprego «-ficar. das Infor»
ma);<V>« nismivl/iirii»- nos d^-s,-
nhos «ie ejtjrutur».

*4
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(Continuação d» pág. 1)
transportou í->.<:_. fistc °utro lado
üo oceano e aqui ilf.si.-nvoivi.-m, '-
f-roscem, Q sc multiplicam, dando-
i os a fortunn ,ja produção intensa
c oferecendo sangue ii°vO &;_ ViiiaS
da Na«;ão para. os grandes dia» d1-
futuro,

A muitus podctA parecer o "Su-

j.li-menio" um incentivo ao renas-
cimento de fatores negativos á
nuaplação «Ju homem á tcrr.-i «.' ao
j.-i.-io tiOe o retcnlia. Ou po.lerá,
também, ser um «"'lu a menos na
cadela que no«* prenderá, a tolsii*,
f. vida em comum e ao^ inlcrt-ssícs
correspondentes a nossas nccessl-
(iades mais prementes c aos nos-
cos anseios mais elevados.

Nada, porém, menos certo.
ÍNeni menos lógico. Nem monos
aceitável. O idioma, sela £lc «íu-i1
tor, «asce, vive e morre com o
homem, quando não ge perpetua
üa literatura, nas artes em üeral,
ras ciênc'as, na comunhão social
aos povos dentro do cenário que

de Informações Otcis, dc ligrcSo
u.al.s intima entre o.s que vivem
no Norle, o no Centro «' n,j Sul.

E há, ainda, uma OriBinalidaUe
nesse empreendimento: a sua dis-
fribulção aérea e de tal riv^io Q'tc,
«o mesmo dia, dcsde o Uiq Gra.»-
Ú-. do í-"ul a Belém do Parft. o 

"Su-
•..'emento" e.st< Ja sendo distri-
buldo e oferecido ao público, vivo,
Palpitante 0 moderno, c°nirj rcsni-
tado de um esfor.jo que valerü
no final, pela vitória feliz Uc uma
iniciativa jornalística destinada a
por em execução um piano irada
não tentado aqui entre n6s e .'a-
mais efetivado t-m qualquer m°-
mi-nio.

Inicialmente o "Suplemento"

*cra redigido cm alemão. l£.-*pc-
remos ainda iniciar out.ri>s em
idlOmfls qu,: atendam ás neftssida-
des ligadas áj diversas colônias
títrangcíias distribuídas t-m di-
versos pontos do pa'n.

O atual e que é hoJe divulgado

os congrega. O "Suplemento" due 
' J''n*° * *-di'-*"l° Comum de GAZH-
|TA DE NOTICIAS, deverá cO-

r.ieçar a circular, a partir do dia
nf_ora editamos, e que GAZETA
DE NOTICIAS com as ercdcnc'Ul.3
próprias qu0 Possui, divulga e
Prcstigia, tem o objetivo certo de
levar a uma por<;ão dc gente cíí-
palhada. Pcl«>s nossos recanto.s
mais lonr;inqu(,s um pouco de /a-
tos noyOs, de acontecimentos
•.iuais, dc curiosidades cientifica,,

Novas classificações na Força
Aérea dos Estados Unidos
AV A S II I X G T O X (L'sl«) —

O IX-partamento da J-'or.;a A «'ren
anunciou a reclasslficação de vã*
rias altas. patentcs da Força A,'--
ren dos Kstado.-* Unidos, em ->-ir_
tu tle dn reorganizarão i-:Cral por
"ue esta, passando aqu&lc novo
Órgão da Defesa Nacional.

O Tcnente C-encral lloty S.
Vandcnherg foi promovido a Ge-
neral c ne-ncado Sub-Chefe. de
Kstiid0 Ma.or. ESsa fo* apenas
unia das mudanças destinadas a
facilitar os trabalhos c reduzir as
sobrecargas adminístrativag no
Departamento de AeronãUtictt.
O G.enc«"al Vandcnbcrg visitou o
Brasil no ano passado, como
membro da comitiva do General
Dwight D. Einsenho*w*er.

A nova organização, conforme
«esclareceu o Secretario de Acro
náutica. Sr,. W. Stuart Sym«nií*
«on, exigiu a criação dos cargos
de Sub-Cllefe tic Estado Maior c
«ie Assistente do Chef«? de Estado
Maior, subordinados! a um CSlefe
ti. Estado Maior, que ¦*¦ o Gene-
frh.1 Car] SpaAtz. SubortlinadoSi
por sua vea. aqueles dois cargos,
oxjstlrão trC-s outros de gub-elie-
íia e, no mesmo nível que estcS
Vm quarto, de Controlador Geral
«le Acronftutica.

O General Vandenbei*K foi Clv
fe de Estado Maior da extinta
Força Aé-rca do Ex«^rc-it0 dos Es
tados unido-!.

26, diariamente.
Com o presente número apenus

ensaiamos o modo, 0 método c o
Pi*occ.s::o de tornar efetiva a sua
Irradiação c ''a «maneira mais am-
pia c mais completa pOssivel.

Esperamos «me o "Suplemento"

venna. E vença ovm élc um -Jos

Propósitos dignos dus melhores
aplausos. Por<iu(; cl.; visa sem
dúvida, como Ja, licou dito, apro-
ximar os homens c estreitar, cada
vez mais, os l.i«:os ilc afinidades
espirituais e cie amizade ent.-<:
quantos engrandecem o Brasil _
trabalham dia a d'a, pela sue
piogresso _ por sua prosperidade.

A Exposição Aeronáutica
LO N D R E S (B. N. S. ) —

A EKposiyão Aeronáutica apre-
sentada pela Sociedade dc c:ons-
trutores dc AviOes cia Cirã-Iircta
nha veio fornecer 81gumaa esta-
tfsticas notáveis.

Aquela grande e^Pfslyão rCpre-
senta seis rneses de intensiva' Jilflcaçâo e organização. Os
10.000 convidados que a visita-
ram durante seus quatro dias de
duração tiveram ocasião tic ver
uma "vitrine" 

no valor de 10 mi-
lhOos de dólares, onde Se acha-
vam expostos mais dc 70 avloc-s,
que poderiam formar uma linha
de Vis quartos d,, milha de ex_
tcnRão. Numa árta at. G3.000 pés
.lUtulrados, 1S7 fabricjintcs! cet-
puseram todos os e«luipamentos
nccessárlos p-u*a o avião c o ac
roporto moderno: motores, apa-
rclhamCntos de ridjo, modé|0s do
aviões, etc.

No primeiro e scKUrvlo dia tiA
exposição íoram realizadas exi-
»jl,;oeS n^-reas om quc tomaram
parte mais de -«JO aviões civis e
militares.

«1 lei e a ordem exigem par ve/es
a assistência da lôrca»

Pio XII fala na audiência aos membros da
comissão parlamentar nor^e-americana

CIDADE DO VATICANO. 9 —
( a. F. i'- ) — "A £°rsa de.v0
uer empregada tni defesa da lei

,«; d'« oid,.m" — declarou o Papa
J'io XII, recebendo em audlfin-
cia especial os membros "li co-
niivsão parlamentar norte ameri-
cana para assuntos milltare3 rt

que atualmente ía~.cm uma via-
Bem d.; estudos c oi,serva,.oc .,
Europa.

Após Sjli^nUr qu,. as iun.;õe3
exercidas pelos visitantes coísi;
tuÇiii "unia garantia da legaüda-
üe''. acrescentou 0 Sumo Pontl.
t"lce 'íue "a lei e a ordem ex

A temporada oficial britânica
de futebol

LONDRES — (B. N*. í*.> — O
Acontecimento desportivo «lu Cri-
Bretanha è a libertara da temporada
de futebol. Antes da secunda guer-
ra mundial t>s 4t Jokos com os quais
sr dava inicio a., campeonato da
Liga Inglesa, atraiam centenas de
milhares de CRpc.-indores, mas nunca
Br hn\ la cliCKn.lo ao U'ta'. de Miu.OijO.
Duranta os liosiUiüadcs. o es^ortr
paaou pnr uma > rlse motivada pela
mobilização dus jogadores pnra as
forças armadas. Mas, cjuan-tfo sc
reiniciaram as disputas, em 1946. o
total subiu a 944.000. Contudo, nfio
chegou d uni milhão.

A íituiil temporada i>orím. superou
éssj totali Nn primeiro dia do ano
rutcbollstica, apesar da grande ..nda
d" calor que Migeria \im banho de
mar eu um d.sconso a sombra <
não a aglomeração nos grandes is-
tii.li.í. se registrou um total de
1.350.000 espectadores nos jog«.s dc
limuguraçítu da temporada. l'm dos
espectadores estranhos íoi uma re-
portei- feminina de futebol. Cra.
HMva-i.. Auklen Dam o velo dc
AmL-terdain. Foi ela convida.Ia por
uni clubo .1.- LJvi-rpool para teu
Jogo Inaugural p.-r s.r a única mu-
lher «Io mundo que cter.v- comeu-
t.ul«>s dc futebol.

«nilro ,:,poit«j briláíiuo tuja tem-
1- rftda «-sta prestea a coiin-çar «'• o
Ih)X. Era .utul.,. ;,!., disputada

t m lx)ti(lr-H .. . .i;,.p. on.-ito niundUl
• nu. o boxeador Dudo Maruin r o
p.m bala irluudt.1 Itlnty Monapliam.
l-j l- último f c.int. r al.-ni de üo-ítd
tlti, t prvcede U* 1-j.liül.

usem
por rezes a assistência da íò*\.a.
porque sómcntc a torça t.ode
conter os jn'mlgos da justi«;a'.".Mas a fôrCa deve ser ti\_o\.
plínada p(.i,t lei e rela ordem cdcv,. .ser empresada om su4 de-
fe*ia, se algum homem não qui.
ser considerar que existe em si
n fonlc do dW-ejto. Se csSe Prin-
eipio fOr o m.ij3 amplamente
Possivcl admitido. a Segurauçn
dOH ikjvos Cstara aume«t.ida''

om o Palmeiras ou atlético
CHEGOU ONTEM, A RESPOSTA IH) CLUB E PAULISTA, ACEITANDO O AMISTOSO

O Fluminense, qug deveria n^»-

Campeou to Brasileiro k Box
Precária situação (ias representações — Um quarto com i4
pessoas — Primam os dirigentes pauiístas peia falta úí
.jigsnização — 0 Pacasrnbu transíormado em lorre tíe Babei

São i-Ai -\j ,_ g — (Uo ,-oc
Hsl'«,'"ienle de "«'azeta da .No-
tiejas") — Simplesmente lum-n,
tá, e' 6 «j vem ocorrendo
einbaixadorc^ do Pugliismo ea-
rio«*.i, gauebo. mineiro u parana
ense «me "ra **e encontram na
Capita' pauiista, a fim tíu ais,,u-
t.i.iia o i'aI"l'(-o".'to lvr.-.Sj,e'rO
tÍ(.' ]ÍUÀ .

I rimam ,.s dirigentes üa r*e-
deração i«auii-ta Pela fsJia u^
organisáição c hjgieng quc ü^\ian.

para i;nia boa recomenda.;So, egru
,, d. -ida anlecedC-ne-a. ^té OíQt,.
ujo «>s sanitari«>s e banheiros e>-

aOSptão sendo usados de t,v»d„ eo-
m.im „ ijuc chega aO absurdo -
da nossa embaixada teff «íue. P«- i
in madrugada ou outra qu;i qUer ]liora. de «.-e levantar, sujeitando-'-, a tCda espécie «V abu.os • ,.n. j
c.didos í'c!«jS rrientoros ba-dej-
ranles. Ademais, ainda exitt" no |
T ac-jcnibu. atuslmente. quart«"H

¦ I cedidos ebtiidSntes, '|i-« tjtan,
d'-.Pt"s,ar as diversas dej«ísracões ] a«, das f,,rr;is rx;la m:!dp.---ada.
«lue, com sacrificio. natural,nente. ; ;jcordam t.-d0 o mundo. .ti*i o
vieram ,.t_. çste listado eom o
jntuitn (!„ prestigiarem e*se , er-
larr.c ".T ional.

o UsLâaio de l^acaembu qUe
serve o.nio hospedaria, cSlã
asora transformado c-m un;i ver
cadeira üabilonia. poík. n;:„ há
.lugar certo para acomodações
do Pessoal qUe eoneorre ao Uain
Pconaio e »hj há 6 cio ytiío que
vamos relatar em sinte.se-

Primeiramente, desejavam os
dirigentes paulistas reunir duas
embaixada. num mesmo loca],
por sinal, a carioca c a gau.*ha.
Ponderado jielos dirigentes r''--
tropolitanps, íicou somente ,, de.
iegação do Distrito Federal em
um quarto onde estão colocadas
11 camas, ambiente onde falta, os
necessários requisito., de higiene.
C «n.arto que é- desprovido d»
ouiius utensifos como aejam
guarda-roupa, cadeii'as. cabidps.
obriga o pessoal da no.ssa rcp.-e
sentarão a guardarem suas indu-
rnentárjas em baixo ua própria
cama. i:' o ctimulo, pois tudo is-
to. deveria ser Providenciado.

próxima têrça-ÍVíra. á nojte,_ e"i
Bcl,j Horizonte, préliar Contra o
Atlético, está sgora, resolVe*3<l<*>
ronio de^i^irá o assunto. pojs, co.
mo é do conhecimento g,ra!,
t-imbím havia prometido Jogar
m. Sáo Paulo, contra o Palmei-
tas,. Entretanto, coaio de àüo
I'a"lo Vl-1o a ponder;i<.ão de q*Je
a dat*. não sTia co„veni «..or
cutr0 lado o Atlético aceiís.a tão
hogo a proposta do Fluminense

Cejmc í(. observa, 1^13:0 um
clube como 0utro de^ja» 3
amistoso . om 0 grí-mio ^as 1-"i-
rr- njeiraa e aüim sendo. ,-.s:t,a a
diretoria tiQ tricoi0r resolvendo o"sb,,cax,", oa rntlhor maac.—1
possível.

KM TORNO DO AMISTOSO
PALMEIRAS X H.I MINE.V.SE |

A sessão do Tribunal de Jus-
tiça, amanhã

SÍrj rfc juitiva di F.M.F. sji seguai-
tei, jogadote» p, ÃaivjtiiU.:

Sampaio, do \ a^co; Cl.sláo t- /«>¦
rlu<;, úo litiCisntCílt, c f.-!.„-.ü-L \.j

Cs uruguaios no Sui-Ameritenr
tie Guaiaquii

MO>'TEVII>ar, S rA, F, Pj -
A Aseociaçâ/j t-rugualana dp Fute-
b<i] fixou m data d- Ü6 úe iiu»embro
próximo para -i.partida. Ou represen-
taçáo urug-uaja qu- participará Co
pr„xl!t,o Camp'-.mato .Sui-Arr,ericar.&
de Fubsbul, f:ujo inicio «-ütá rrmrraCo
para o dl» 2 d* Orji..inbro pr^ürr.o.1 na c.d-iCr equatoriana d^ Que: a-

da Capital da Republ

i.u-n(i' re.peito, s-m a menor
consideração <>u decoro Assim,
está,, <H pugilistas e represen-
i..ntes da Federação Metropoli I
tena de PugíHsmo. concorrendo ;
:.<¦ Campeonato Brasileiro. de
maneira invulçar. l»to natural-
mente, d;ida a incompetência ti-,
quem não s.ò dirige ri i'edera..."io
I'aulis|a dc Pugilismo como tam-
1,,-m os diretores , rrEponsí.veis
pelo Estádio de Pacaernbu.

T)ian|2 des-scs fn«o? lame*iláv.;*is
VoporcionadrK pelos Paulista*' «5
ri, crer. que t.-do js.-o s:-.^ pro
posital, de vez qUf o repouso, a.
^i*-rici«e. dentro das r«ei-v;,s t*V-
iücn^. .-«"ío fatores PrePondcrar.t.-s
.', boa manutenção da rorrr.;) t{.
^;. a c moral do "boieu**".

Fa-^rr.03 agora :;nna ütreira
romparacSo: se Para a Peae*",i.
ção Mctropo!ir-'i"*a «-Ei<'< acinte-
ccndo tudo isto, faça o leito-.
Unia peuUena icl." i-, da situação
dos representantes do í-io Ç.r_.n-
tie do Sui. ilnns Ger.iis c Pa-
r,->r.A . .

S PAU1X». 9 (Asaprc«s) —
O Palmeiras env:0u ontem, um
oficio a. F. P. F, solicitando :«
d&ta de 1-í do corrente, t«-Jf<»*3-¦"eira, p-.ra realizar no E-jâdio
Municipal do 1'acaerr.bu, um prf- !

Nao tjuis orientar a seleçat
boliviana

BCEXOS A IKK.-, g (A F. P ) —
O técajco Hnrurlomni Ma.-lai. que

diriííe a equipe Cr,
«:cusou uii-a uferta Ca

FlumlorD. j F"e<1«íJ-a<"Ao Boliviana c__ KuU-w', r>a
cintar gtru seleciona dc

Arr.. ,-tcano.
pro-

^^^S^^f^^^!^^f^m^!m'^,'im,fmmm^^

sportes na Light
0 Sr. Ar.ovaldo M. Gaspar tomará posse amanhã, na presi-
dencia do Braz tie Pina Couniry Clube — Ouiros informes

IMA CORRIDA DE 58.500 METROS \V
PISTA DE S. JANUÁRIO

O mtiíor tíontecimento dj
c!i.-mo C'arío«*a nes'a temPor
ítrá a ccrrida noturna de sib^dc
na
A
Í.'l2er

aUà;rtijajaa

te er
pista fechada rje S. Januàrlo. | ciplo ar. fim

mplo d0 que é comum! Contando com a
nas Capitais e*iropé;as i um rsinlmo de 50amen«-^nas, Q V^p

p;í>La f«.-chada. ií^e^ei-
Seu desenrolar q0 prja.

íga-; .].-
->artame«ito, 

Federação orrraxLjzará *> série
tíe 10 corredores,
f-e em cr,da uma> três corred^re*
r«sra a série final. Na realidade
Veriffcam-se assim nada reca-j;
tks 6 c"--rida«, e como se íaZ a
eliminação do ultimo concorrente

O Sr. Arluvaldo M. Claspar, que
bem ha puuco tempo ocupava corn
eficiência a vice pit-sid. nela da As-
aociaçfio I>esportlva dos Emprega-
dos cia Cia. üc Carris, I_,uz e Fór.-a
do Rio d.- Janeiro Ltda. e Cias. A5
soclndas, f-->i eleito c tomara p..-ssc
amanha, da presidência do Braz.
de Pina Couniry Clube.

O 1o secretário, Sluesio PcrEa Coe-
lho e o 2'' secretário Noberto Vir-
nnndcs, tambérn sãu desp rtl«tas
llttlit- anos.

Cltimas icsolu.;õcs da C. Esportiva
de Futebol: Aprovou os Jogos do
T. Inltium e proclamou campeão e
vice camp-.-ão os clubes: Jardim Bo-
tAnieo A. C. e Força c Luz A. C„ e
delüxirsiU congratular se com os me--
mos P'-Ius títulos conquistados.

Inscreveu no quadro de Juizes c
auxiliares os Srs.: Itubcn de Aline:
da Hib^iro e Oto Fonseca Filho.

Aprovou oa jogos: Força t Lua

Nova versão de "Alice no Pais
das Maravilhas''

NOVA V/OUK (Usis) — Fo>
iniciado recentemente, nas ime
dlações de Parjs, um novo em-
preendimento no campo da pro-
du'.ão filmii-a internacional. Em

jl Trafego F. C. ue 3«j-'j '.T, marcar.-
uo - pontos ao Trafego, peia v;tor;a
tíe 3x0; TelefOnlca x Jaidun Bo'ã-
nico A. C. üc 2-1Q-4T, marcando 2
pxmtos a.. Jardim Botânico A. C.
p-la vitoria üe 10x3.

Em pros.-jrEUÍiiieiíto do Torneio de
Amaaores do ílivi, medirão lOn-aJ
arnariiià, à tarde, os Quadros: I-cdgri
x Telefônica, »m dü-iuia da última
rodada do Torneio Juvenil prelurâo
us equip.s caaiptão Preija.-a.;ão -t
Valim, que disputará o título ü« vice-
camp-âo do referido certame.

Realizar-se & amanhã, no »a:&o do
GlnAsio Independência, unia anima-
da reunião dançante.

Em retribuirão da visita do Tra-
íego V. C. á .Sbcws Duuiout, Es-
tado tje umas. o quadro Social Ullm-
pico Ferroviário, virá ao Blo, no
dia IS do corrente, a íim dc J-reiiar
com o grímio ligh*.cano, no dia 13,
no campo da Aücca.

Vein tendo aguardado com y-.vo
.ntuslasmo, a peleja do dia 1» üo
corrente, terça .'eira próxima, à mu
te, entre o Jarüirn Botânico A. C.
x Carris Trafego, em disputa üa
quinta rodada üo caaipeonstsj oft-c;al de futebol da Aüe-a

de Ciclismo do Vas..-0 da Gdm»
¦ tá disposto a o-ganizar no Es-

j tátílo competições veioCÍpcd'cai,
desenvolvendo um plano út
grande alcance quc, suprindo a
falta de um velóclromo, tem por

emoções ae um novo e^petacul-j rada dua. Vc!la 
fe

0*-sportivo.
A c0.-rida de sát-ado fa-: pune

âo calendário oficial ca FedeTi-
ç.ão iletropoiltarta de Cicliiaio.
ã quil o Vasco üa Gauna ç^è.
f.liado, e deia participarão o; Os alt.
cemais clubc. que mjlltam naqzi-. | formaráo
ia e-itidade. Será urr.a

cíi«s q:vencer a prova texá íeilo i~
voltas, ou Eiida m<-acs dc ."
çuiI0m.->iros e mejo, po;saeãf 450 metros na sua m-
circunferência.

alanfes interno.
ass'itêa:ia sób.-e

Dista

TIRO AO ALVO
Cfiesa, roje, a úelemw

íiiineira
dt'.e
Tiro

ciitayao carioca, r ià<*ã "¦Ci^nrnu ! n..trt r^r.^.3 , ,.„„,„«) . v
>crmeval Perxoto". cJja primei™ 

Pt^r\iü Ccntr»1 da ru- AÒÍ-->-
•-apa Ura. lu^ar no "stand- ia Vila r _** a scmar.3 o Depa.-ta-

cooperação com a união Gerai Canadenses na Uriivbrsídsde
Cinematográfica Francesa o pro. «uuuuüe Londresdutor norte-americano I.ou Bvi-
nin, c uma equipe de escritores,
artistas c técnicos norU—ameri-
cano8, oomeçarão a produzir o
filme colorido "Alicc no Pais das
Maravilhas", . ujog trabalhos se
prolonsar&o por um pcríodo dc
nove meses.

Nesta no\a versão cinemjt.-)
gráfica d14 famosa obra de Lewl»
Catrol aparecerá apenas urna
atii„ cm carne e osso. O* dem";.s
p«*rsonagcns«, .serão aprcSentado*«
plctorlalment-o pelos bonecos tri-
dimensionais de liunin, fielmeii-
te l*cl)ro<lu7.Ido'! dos fliii-nhOí ori-
çinais fcit°s i>ara a ímcrtal his-
téirla infantli pe|o lluí*tr.-dor bri
tánlco Sir John Tcimic*.

Chega hoje, p. ia manhl c
fiação tia Fed-raçao Mm,ira d
no Alvo, que disputará com a
sentação carioca, a taça ~C-z
Derm, "da 

Vil
Militar. A delegação visitante -rem
integrada pelo Cel. Egidio B^nicio
de Abreu, Major Osvaldo H.llodorc
Santos e Tenentes Jtsfrt Lclio, C*a
brlel .Santos. Júpiter Vieira e Aíen-
so Ssntesí, tívríso distiutidas duas
provas de fuzil á- guerra, nat Wr»
ps.s;çõ-a. A segunila parte &e.-a em
Belo Hortzoiitj, ia da-.i a •-- esco
Uiida proilmamente.

Festival esportivo do Cruzeirc
F, Giube, de Quintino

í>-*"':- dcsenr«3l*r da pr0va e classifica-
Ções dos corredores. A prova de-ve lni<*iar-se &s 20.45 <• a c-hamã.°a dos corTf-cíoreá far-se-á ás
20^0.

O estádio á franqueie-, ao •'*-
X[rtO, que terá Ir.gresSc- Peloj
portões da rua Bo- fim. a ,.-t-a_
ca dos assediados «i-- ciube «^rá

mento Técni-o do Vasco da C
ma pôs a pista do etáa-0 s_ di£.
porção dos demais c]"c'es, r.:atreinar, das 7 ás 9 horris òà !na
r.nã.

0 PROBLEMA DA LEPRA'-' ! N I"' RES I

Será leaiu
no campo do Al*ri-N.jrrt>.
tino. (-randiosu festiva:

próximo
em Quia
rsporttvo,

LONDRES «B. N S.J —
US Sete primeiros canadenses 1 orBanírado pt o o Cru-*elr0 F c
que conquistaram as bolsas de 

'
• ¦i-tudos oferecidas por Lord
Beaverbrook acabam de chegar
a Grã-Bretanta, onde iniciarão
seu curso gratuito comphnvn-
lar de doze meses, na Uni ver-
sidade de Londres. Figuram
entre eles estudantes, instru-
tores e graduados da Universi-

qual t-.,marãu paru na* provaios -. ..s-air-Uj. taras. :• prs-sa. Lt Sboras: Juvenil Mascctr x IVrnoc.-á
ticos: *;• 

prova, às S horas. Repti-
büca i Pedrtnha: 3* prova Isalln*x 2- Maaoote; <• prova, àt n ho.M:
Cruzeiro x > Ite reis; £-• prf,va. is12 hora»- Ad:m:r \ Aleeiia. 6« pro-va finai: 1» {.aro Mascote i 1* teaco
líepüKica.

re^cn^cn-iente. çm
exposição orsaftí-

<•?*•:•-:•» ,*- + .•.,..<.++ + *¦ -*-->-:•+,*..>.;.
da dc Now Brunswick de que I tica Carhsle Hanson disse, ao

. rimeiro ; cr.ognr, qu,- o mesmo vierareitor. Dois dos estudantes | estudar
Lord Beaverbrook é o p

e analisar a maneiraserviram com as forças cana- pela qual o povQ da Grã Bre-denses. na Grã-Bretanha, du- , tanha vivo e trabalha, para Ie*Pa^ 
J, Ç,er.I*'J var à* ToIla Ps quitados daO estudante d- ciência poli- I exprnénc-a adquirida.0 preparo da nossa máquina

eleitoral apreciado através i-Síao Concentrados
dos algarismos

O que gastaram os Tribunais em 1946 Quase!
29 milhões de cruzeiros despendidos—Aprovada

pelo I. S. E. a prestação de contas

os "bariris 99

E afirmam que Tini ausentou-se com o
conhecimento do Presidente do Olaria

N . S . ) _*? 
ex-vlce rei da lnüia, l^ird Wu--.•-li, tnaufruro,

Londrçs. uma
í^ada r..ia Aasociaç&o lroperUl¦s-.CJrro «os LepXo<jO£. Entre
as instalações íig-ur«vam fot -
jrrafütg de Upos coloniais terrjvei-
mente íVefoTmado* Pfiia fr.fprn.r.dade ,,o l.-id0 dc outras oridc se

volônia, modernas para ifc-
ProSi>= ¦¦ .-!-*sr-.i..dAs graças a a0-

ofi* tais (CC-C.00Q libra*
irtas i-on:*r-ííd*s pela Lei O*

¦ -•••p. .--.-.;... Colonial) e outros cc
nativog feito» IK,r panVulafK!, c0
Rr«fio L*nido.

O bacilo <l* lep"*a s.1 foi <1*gçO
l«*rto cm !J7i « fi,.u tratann-nro
tr*a«Ucitma! era o .-halmüírra e.'•]<•,> de hidnoca-rp. ambos des<í—
hertv.j, n., índia, ma» difíceis d-.-
ferem rn:r.;>,:r;,.ioí>, Uma vei o«e
os pa*"i<-nte» não podiin- toier*r'"m tratamcnUj prOfonpaslo. Sir
L«oaar<l Itohers mfAico assespe-r
tia Associação de So;-orre aot Le-
proso», descobr.,- u_n mítodo r*.
ra ministrar av.~s medicS-rncn-
tos por njfio tie injccOcs. Atua'.-
ometc, mais oc dua» teress P»í-
teg cl,:>«» ca*vt> de i*p*-a tujettos a
tratamento são curado», E>t*o
st-»1.!© empreeadoj eom e*--.tc prc_«•atos sulíurMos. cevo a r-t^.na. <"l}tt.sor:e e oatros .

Um importante trabalho Ue pres-tação d<- coiin.s f..| ..nt^in But.iiict»-
do a apreciação .!<> Tribunal Supe
nor Kleltor-,:, trabalho .ste elabo
railo -.elo consultor riscai, Sr. Ma.IniL-i, da Costa, e quo mereceu da
partir do Ministro Laliiytte Ue An
Orada <* in.->is frantoj louvores.

Nesse trabdlho lido pirante os maa-
ior<s do T. S. K. íoram poslo, e.-„
evldíneln todos 03 sastos ra.üiina,»a
pela Justiça Klcltoral, tw 1916, com.
pn-.iuicnila a aita eõrt# e i-, Tri-
buua!» it. «.1..U...S Eleltorala nos Ks-
tadu-s.

E" iutwi.*saüt r,»ai».ax u^, aa

d«'spc,.as com o* cttaslua tribuna.»
cm toslo pais. elevaram sc a &s»rna
dc Cr» SJi.aaí.OJ.*».», stndo de notar
uue ainila Se verificou um saldo a
favor .Ia Jus.tii.a EKítoral. cujo rteo-
lliirnsiilo ao T«í«-«iiro foi determinado
pe o Ministro l^sfayete dc Acdraia

fV-re íslilo lmiH>rt»v«a em Oi .-
1,39-1.136.40.

ünt-uanto outns» pulses do r-ucrlo
saüam as m.vla \u!t<«aj soma.-, de d!
nhrtro 110 preparo do «ua maquina
eleitoral, o Braetl ap<naa d*sp«nilf
tm um ano uma Vfiba que ar*n*i»
r«preaenta o i«rçs>mcttto de uma das
ujaUÁt ir^aiti^Cv* sit «rgurida ordttu.

l';.r* t*
clube ;eu
as provjc
»pr(.,c;-;_-

dúvldi ¦
do -m<*i.,
ac!i.,i-ii.i .
Sí* Hi,ií ta
cm "|An,
S\iiti ;-i. :*v
íoi aut«ii*Ti»'*sa "Ju:

Cli*

r«J|,rio -ira
r«*l>e;,V do

' Cristovào.
tecn-ca do

. endi

t-.-«*. doe
1 aiiíén-^i
*hivel qx
t-SBtíí-ÍS. «1« I

no s<

tração d.»
otsctlcccnd<
í,C*t-j üvj Uc

ío M.--«i;^
Mdo tetí
tio dc p.

o cV-e

a»»,*:
»i«o U^tv«taiH



Novo center-half para o América
Aguardado o player Palito, que procede do Norte do oaísDesde M multo tempo qu. a dire-, diretor*, do América, achar™ <U, ' 

V ' ^ ^ "" «JJ d I 5Desde bá multo tempo que a dire
ção técnica do América Vem lutan
do (rom a falta quase absoluta do
valores defensivos no seu conjunto
titular. Dela Turre, ao assumir o
comando d«. quadro de Campos Sales,
havia notado isso e notificou a Dl-
retoria do América êssr> fato cie
prande Importância para o êxito das
cores "rubra".

Como a linha o* halves não tem
ap res; mudo bom trabalho si tema-
ticamente e no Sul do pais não se
encontra um elemento a a tura, os

diretores do América, acharam d*
melhor alvitre Correr as vistas peloNorte do Brasil, e ao que parecedescobriram uma grande figura parao sou trio Intermediário. Trata se,
de Palito, um jogador da Paraíba
do Norte, bastante Jovem, de est-a
tura fora do comum e com desrm-
baraçada capacidade técnica. Palito,
o novo center-half de- Campos Sales
esta sendo a«ruardnilo por és-ses dias
e em Campos Sales Será submetido
o vários testes e caso venha a a.\'ra-
dar se rã contratado.

GAZETA DE NOTICIAS

LUIZINHO
0 ponteiro gaúcho entregue ao Departamento

Médico do Flamengo

Riu de Janeiro
10 de outubro de

Ano 72 — Número 23S
1947 — S e x t a - f e í r a

*NTo confronto qu(* ontem a ãl-e-
Çã0 técnica d0 Flamengo levou
a efVili*. entre os profissioQ"is
e suplentes na Gávea, Luiztnho
iôz su-, apresentação, tendo Jci-
¦"-.iCÍo 

B qiiantos foram assisti-lo. I
•Stima impressão. Nâo obstante
liav,-r Chegado Um lauto c0ntn;i.
dido, 0 ponteiro g*aucho pbr'*>u- '
se dc maneira admirável, tudo

fazendo crer quo sua espeta so
verifique „0 róximo sábado '*a'-*-
t'a o Bangu.

Favorita absolulo a equipe do Fluminens
Disputa-se domingo o Campeonat o Carioca Feminino de Atletismo ! Os teams do E. C. São Jorge

Os julgamentos de hoje, no
órgão de jusiiça da F. «M. F.

OS INDICIADOS: — NKK1NO —
l 11 VI.DO — SAMPAIO _ EMA-

MKI. E OUTROS
I.ogo a tarde, estará reunido o Or-

«ão de Justiça da F. M, F., para
Julgar os casos criados por diversos
jogadores.

OS QUE SEKAO JULGADOS
O auditor indiciou os seguintes

jogadores: Ubaldo o Ncrino. do Bon-
sucesso: Emanuel, do s Cristóvão.
e Sampaio, do Vasco. |

Maxwell na ponta direita
O treino tle ontem dos profissionais do América

no estádio do Vasco

O Campeonato Carioca Feminino
dr- Atletismo, será disputado domln
ro. no estádio do Fluminense, quan
do prosseguirão as provas dc dr-
oatlnn.

O Fluminense que í- o tetra cam-
peão da cidade se apresenta mais
uma vez. corno favorito, nesta tem-
porada. dado a homogênea equipe
nu-.- possui. Na Verdade o grêmio
das Laranjeiras possui um conjunto
dc estréias com uma técnica mais
apurada e se bem que o Botafofro
surja como um adversário temível,
dado ter reestruturado a sua seçío
recentemente, contando mesmo com
valores de promissoras capacidades
técnicas. O Vasco da Gama também
espera alcançar grandes êxitos nas
provas do certame e multo embora

não possa fazer frente ao trlco'ór,
tem melhorado muito ultimamente

e a sua equipe aumentou considera
Velmente nesst-s últimos meses.

Outro mudãfá de camisa de
alvi-negro para rubro-negro
P. ALEGRE. 9 (Asapress) — A:n

da há duas semanas ,o Grêmio Es
portlvo Força <» Luz teve o sr-u antigo
nome substituído para o de, G. E. co
rlntians Porto A>.-grense. E agora.
ao aue se anuncia nas rodas espor-
tlvas da cidade, é o Nacional A. C.
que mujará as cõre.s do seu pavl-
IhSo e consequentemente, da sua
camiseta, passando de alvl-n*gro para rubro-negro.

O Campeonato quc será disputado
Juntamente com o decatlon deve
agradar c como o segundo posto
dessa competição está entre o Bo-
t.-ifogo e o1. Fluminense prevê-se gran-
d-s duelos entre cs representantes
«iess. s dois categorizados clubes.

A «Masserati» de An-
tonio Fernandes

A Fábrica Masserati endereçou ao
popular volante Antônio Fernandes
«ia Sllva uma carta dando conta qu.-
no próximo més será embarcado n.i
Itália para o Brasil o possante car-
ro encomendado pelo volante por-tugurs: E* uma máquina de moderna
construção, com 6 cilindros. 16 vál-
vulaa e 2 compressores e íoi construi-
do para enfrentar cnm vantagem »s
pequenas ÍAlfas".

O p..pu'.ar volante, mostra-se ra-
diante com a neticia c não esconde
o seu reconhecimento aos membros
da colônia portuguesa de S. Paulo,
que cm boa hora cotizaram so parailic oferecer o belo carro de corridas.

Fernando da Silva já efetuou o
pagamento dn Cr$ 1W.000,00 a titulo'le sinal e os restantes Cr$ 1G0.000,00
estão sendo arrecadados entre os
portugueses dc S Paulo.

Braz de Pina Country Clube
INAI1GUBAÇUO IM. SEDE FKO-
PKIA — POSSE UA NOVA DIBE-

TOHIA E BAIXE
S«rá de grande festividade para

o bairro de Braz de Pina, a data
de 11 do corrente, sábado próximo,
com o atraente programa social «íue
promoverá o Braz de Pina Country
Clube, em regozijo a inauguração
da sedo própria, posso da nova dl-
retoria pata o período de 191S-1919.
seguida de uma reunião dançante

O programa que ve nisrndo aguar-'
dado com vivo entusiasmo pelos os
desportistas do Braz de Pina, terá
Início ns 22 hora?, ii Praça Anhangá,
112.

A nova diretoria do Braz de Pina
Country Clube, está assim consti-
tulda: Presidente, Arlovaldo M. C*as-
par; 1" vice-presidente, Ari Paléo;
2" vice, Miguel Roberto; 1» secre-
tário, Sinésio Persa Coelho; 2° se-
cretário, Noberto Fernandes; 1" te-
soureiro, Joaquim Pereira; 2» tesou-
reiro. César Muratorij diretor social,
Orlando Serpino; diretor cultural,
Di.vardo Sllvn e Sousa; diretor de
esportes, José Cardoso c procurador,
Cristóvão Oliveira.

Realiza se no próximo domingo,
no campo do Grotão F. c., um |ôg<>de fut-liol entre as equipes do E. O.
São oJrge e o Jurema F. O. Paraess.- jogo a direção do E. C. S. Jor-
ge. pede o comparecimento em sua
sede; social, as 11 horas, dos seguin-
t rs Jogadores: aspirantes: Gilberto
valter, L. lc-, Jorge, Batatais, Ni-iola. Jaime, Allton, Abilio, Abe'
Orlando, Nelson e Otávio; do pri'-meiro quadro: Belmlio, Pedro Pau-lo. Celmlnho, Móa, Ari, David,' Van-tuil. Durval, Elid, Jair e Acá«*io

NOVO PRESIDENTE PARA 0
CRUZEIRO

E. HORIZONTE, 9 (Asapress) --
Tor unanimidade, foi eleito ontem
o Sr. Cunha Lk>1io para a presidón-cia do Cruzeiro, em substituição aFernando Tamiati, que dcinítiu-sc
em caráter irrevogável.

0 Estudianfes de La Plata irá
á Espanha

BUENOS AIRES, S (A. F, P.) —
O Estudiantes de La Plata aceitou,
em principio, realizar uma «uccur-
são por diversos paises da Europa,
logo após o término do Campeonato
de Profissionais da Primeira Divi-
são.

Se fór concretizada essa viagem,
o quadro argentino deverá partir no
dia 2 de dezembro próximo ,comdestino à Espanha, onde enfrentará
vários clubes locais

Gastilo, Pinhegas, Helvio e Péde Valsa, os novos convocados
O COACH GENTIL CARDOSO LANÇARA AI AO DIS NOVOS ELEMENTOS PARA O TEAM
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Ped' Amorim, Ademir, Ttuhinho, Orlando c Rodrigues,

Eslá a direção técnica do Fluminense a »>raço$ com 0 -iéno
PfoWema **'e sua equipe de pro-"ipsir-rnais.

O coach Gentil Cardoso, q*.í'etu{in.«--trando t°d') o tn

que dfl> cm participar dn
São P aula

exibições do Fluminense * Hei o Horizonte

| vel pela atual situação do rfube
c?. tabela. Gua*tert não está -.ln-
d-* pifn.-jm*nte **>--'«t,-1bclccido. dal

ponda A aHura.

DEFESA K OFENSIVA
Hã por exemplo n;) ,jefesli•cresse e esforço no Sentido rte Comtra.7 di" ,t tir , ,^' se*«Vrar «!»«• " K'J,<*irO Cnsfilho

oue sofreu nad'3 m,^ node ft"' J, í' 
uit,£riam,nte na0 vto c?tft cVÍdencIado que sua turma

•íer. a „&o ,., tirar ,!!fl .,"m, r' l,rluT. 
""$?;.,Tral^^- tio Ro. *?tâ mais sAUda que a de f«o-

¦ - ¦ - ¦?—emoi dizer, r-íspo-.,*. A!in*>,.at1<:«r,!Mlí<,v-t-a'wr.

o resultado d,, gtia-5 cl«rflcjci«es
atuaç/Jes- PodenJo». desd«* í&. as

'Cjpor.deí.drj «ios aníuios do t'íc-
Cníca o do* aiSoclados Ap?n.-t3
dois c!enientojj aparecem, AC\. .
n-.'r e Orlando.

Ao que ConsLi. para o pr6:-:!-|->encontro do Fluminense, três
elementos serão lncluldoü, ou «;?.
jum Plnheg-aj, n» extrema or-
querda. Hélvlo, ccm0 zague'r.> ePá tífí Vai.a. no comando d«.«i'aíiuc

. ¦¦ 5' • ¦.¦;*.,, -y -;¦ 'vs-tf^r,•£&¦:*.%: {
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Lima, que treinou bem, assinalando um
Ullimou o Aiuí'rica seUj nr,..

pa**at'vos para 0 jogo dc domin-
go conf*» a cqi'ipe do Botafogo,
fazendo s(.u tr'ino d0 conjunto
onlc-m, polj manbã, no c-rtiíd:-.<
tír: Vasco,

ios gOals.
COMO FOIUVIARAAI OS

QUADROS

O cn-..u'o que detorreu ani.iu
ào, deixou confirmado q"e D0U'1'orre Para «5s»«> grand'- embatt-
notificará o quadro, princ!pal"-•ente a linha intt-rmedlárla. 

"
No final dos t-*-í**cÍcfos o o1 -«tarde abusava a cisilaC-m dt

.1 x 2.

l!''J.

para t
O- at

' ¦ n'-.-,.
e Lui

tendo
a j- i •! a - i

JITI I.AlíES:
0^„i — H-itibta (Arivaldo)

e Domicio — Oscar — Cas.
tanheira o Amaro — M.ix.
Wel] — Maneco — César¦— l*i"*a e Wllto"

SI IT.KNTES:
Vicente (Boris)  Iuni «Arjovaldo (Batista) 
Jvnn (HiUon) — G|!",ílu
(. Wal'i«r — Bcdnhn Art- Caniniios - M ,,
.iho a Ceei (J-jv

in'-qn-
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Sim &.hktcvehunjCf,
UAZETA Dfc NOTICIAS Sexta-feira, ltMO-líHX

/)< SUPLEMENTO" der '•GAZETA DE
TiCÍAS", teelches heute znin ersten Male in deutsclier

Spraehe erseheint, stellt eine Initiàtive dar, tiie tiefen j
Widerhall im Pressewcsen unseres Landes findem wird.
Den dieses 'SUPLEMENTO" erseheint nicht etwa,\
um irgendicelchen Mindcrheiten innerhalb unseres j
Landes tine Stuet.ze zu leihen, indessen wohl, um die
<*•</* nseitige. Annaeheruna und Verbindung derjenigen
zu foerdern, die dás Schieksal ueber den grossen Ocean
};tiuiirt\ - - die hier wachsen, sich entúnckeln mui ver-
mehren. Sir gcben»uns ihrer Hoende Arbcit und berei-
t-hern die Biutader der Nation mit neuem Stoff fuer die
yèo&sen Tage der Znhunft.

Viele koennten anlaesslich des Erseheine7is unseres
''SUPLEMENTO" oa em Wiederauflebev. derjenigen
negativen Kraefte denken. die eine Anpas&ung und das
Einleben der Neuankoemmlinge in unser Land und seine
Sitten erscíiwerten. Vielleicht koennten sie soaar sagen,
rine solche Publikation reisse eine Luecke in die Ce-
meinschaftlichkeit unseres Lebens und uoserer Interes-
sen im Zusammenhang mit unsercn akutesten Notwen-
digkeiten, unseren erhuberuiten Bestretruogen und Hoff-
nu ri gen.

Nichts waerc unrichtigei '. Und nichts tvaere toe-
niger logixcfi ! Jede Spraehe. gleich welehe, entsteht,
frht und stirbt im und mit dem Menschén, u-enn sie xieh
nicht in der Literatur, den allgemeinen Kliensten, der
Wissenschaft und im sozialen Zusammenlében der Voei-
Lee auf der sie verbindenden Bild-flaeche verewigte. Das
"SUPLEMENTO", das vir jetzl herausgeben und das
die "GAZETA DE NOTICIAS" mit der,, ihr eigenen
Ruf und Prestige aufnimmt und verteilt. beabsichtigt,
allen seinen Lesem bis in die cntferntesten Gegende.n.
unseres grossen í^andes Naehrichten zu vermitteln,
aktuélle und neue Ereignisse, milzuteilen. Beriehter-
slattung und Unterhaltung zu bieien.

Um diese Idee voll und ganz vencirklichen zu kocn-
nen, erfólgt die. Verteilung unseres Blattes ousschliess-
Keh dureh Luftpost. sodass das "SUPLEMENTO- der

GAZETA DE NOTÍCIAS" am selben Tage an allen
ítrossen Plaetzen des Landes erseheint und verteilt wird.
Es erfasst also g a az Brasilien, von Rio Grande do
Sul bis Belém do Paru, — ais ein lebendir/es und, mn-
dernes Blatt, welches diese journalistische Initiàtive
-.um ersten Male leagi und ausfiiehrt.

Zunaeehsí wird dos "SUPLEMENTO' in deutscher
Spraehe, erseheinen. Vielleieht ergibt sich Anregung.
Interesse und Notvrendigkeit zu Sparten in weiteren
Sprachen, — ziv ei feilos eine Frage des Widerhalls, den
•insere Initiàtive bei der Lesersehaft findei.

Das 'SUPLEMENTO" der ''GAZETA DE NOTt-
CIAS" wird ab 26. Oktober taeolieh erseheinen. Mit
der vorlieoenden Nummer studicren vnr Art, Methode
und Prozess seiner teeit-moeglichsten, vollstaendigsten
und. tief-gehenMen Verteilung und Aufnahnie.

Wir hoffen. dass unser er Idee und Initiàtive. Erjolg
heschieden sei. Unscre Zeitung tcill die Menschén pinan-
der naeher bringen, die Bnnde ihrer geistigen Gemein-
gchaftlichkeit ericeiiern, — sie wül die Freundschaft
derer pflegen und erhalten, die Brasilien lieben und Tag
vm Tag fuer seinen Fortschritt und seine Groesse ar-
beiten.

j ftastátácAjgHr'»le,zM»*

DtUTrSCHÍftnD.
KHRLlN — Ein.v.hliesslich ües

Momos Juli loistetç. die .imeri-
kanisclie Besatrvtnsiszon/ brshf-r
Reparationen im Wc-rte von 53
Mülionen Mark. Insses»mt
wurden 69.003 Tc>nr-,-r_ ja,i,1í..ieUe
Ausruestungsgígenst3ende -*>n H
.¦faUonen geJiefert.

EMDEN — Das JuMigste deut-
-•che Erdoelfeld Ad...rf, r.ordwest-
i,ch d»-r Stadl Linevo, hat Re-
f,Tv*n, <iie auf ucgcfiiehr* 950.GOO

ur..rt Maria Kop">enl'**>crfer na<".b
WuOrcbUr:*- vwpfllchtet.

DHESDEN — S c h r i ftsteller
Ludwig Renn hat einen Rui an
dre Technis*:he Itoehschuio in
Dresden crhalven, Um die Leitunrcr
des Wiederaufbaiieí; d«rselben zu
•.''-bernchmc-r: Rfrnn ist crst vor
kurzem aus der EmiÇration «j-
nvckgckehrt.•rV^•E^•*a^EN- Zum Abschhis^
d f: r K*jnsf.»oche:i Ueberrejchte

iiunnD
RIO DF JANEIRO
Ein schwerer Verlust fuer

Brasilien
Am D. innerstaR morgen, um

l Uhr 50. vei starb im Alter von
63 J;*hi*.>n die Gattin des Prae-
sidenten d^v Vereinigten Staa-
ten von Brasilien, Da. Carmc-
ln Leito Dutra, iincli knrwni
aber schworem Leideil.

Da. Carmela Leit.- Dutra \çs\x
in ihr>*r Jugend Pi'"fessorin.
war *-tots eine p.laeubi'„ro und
aktivc Katholikin, di.*. ais ihr
Oatte den hoeehsten Platz des
Stnates erreiclite, ihr^ Wohl- I
taetigkeitsaktivitaet stark er- j
tyeiti rtç,

Unser Praesidont und das
gruize l^anii erleidet mit dem
Hinsch*--id. n Ton Da. Carmela
Deite Dutra einon rrchweren
Verlust.

Die Polizei ini Kampf
gegen die /,"»/, noeli

l*ebrr persoenliche Wi-lsuiifí des
Pollzeiclieís von Rio be&ánn die
Delegacia de Ordem Política .• So-
eis.1 unter rEernanzieiiung vesen-
tücher Monnüchaftsveirstaerkungeix
elnen antscheidenden Kampf c-ten
die Unsieherheli. iu den Strassen d-a
naechtltchen Rio.

In den Nucliistundi-n von Jtitt*wi>cli
auf [Jorrinerstas wurde cine General-
Raziia fr'*fren Bettler und po*lzeiba-
kannte Unruhestifter veranstaltet
wobttaoO Verhaftungen vorgtnommen
wurd.-n. Es ist. zu hoffen, das** eine• nergischo f*'ortfu.-hruni,' d i .* e, ,• r
notwendlgün Akiion dazu beltragen*tt*i.-d. die oft beklagte TJnsIcherhoir
lm nnechUlchon Rio und die Ho-
l.i?*ai*íun£r frricdllchcr Paasanten su
verrlngern.
Neue Schulett

Der Dcputicrto Col. Jonas Cor-
rêa hat einen mit aHfiemL*inem
Ir-tcresse un,[ ^posser Symphatie
aufgcnommcnen Vorschlag in der
K-.-mmer unterbreitet, der auf die
Grui*ndun_. zWeier neufcr Norm.il-
sclmilen und e''nes Instiíutes fuer
Handolsuntcrrieru himielt.

SÃO P4UL0

oEsnuiiEicu
Die Alpcn leerden beque-

mer <jemaeht

Bundespraesldeni Dr. Rcnncr
hat in Obeitraun tlen ersten írípa_
tenstich zur Grundsteinlegurig
einer Drahtseilbahn auf den
Dachstein vollzogcn. Wenn diese
Bcrgbahn vollcndet scin vvird, ist
elnér der bcmehmten oesterrei-
chischen BcrSe mehr auoh íuer
Nichtalpinísten erst-hlofiscn..

Gleichzeitig Wurde in Radsfadt
ein BerK]ift eroc£fl)et, dureh den
ein *weitercr Schxitt zur Foerdc**
rutifí des Fremdeiiverkehrs im
Sulzburgcr Land getan ist,

Einfuhr bfasilianischen
Kaffees

Die ocstcrreiçhíschen Kaffee-In-
| porteure haben Vcrhandlungen

mir brasilianischen Firincn cin-
gelcitet uni 3000 Tonnen Hritsil
Knfiee einzufuehren. Vou brasi-
Hanischer Seite wurde den wíter-
reiehischen Firuien ein langfris**
tiger Kredit in Aussicht gcstdlt,<ier dureh Warenlieferungen ahge-
dcckt werden kaun, so da^s die
oesterreichischeii DeviscnvOrraete
nicht beanschprucht werden. Die
Bundesministc-rien fuer Volkser-
naehrung, fuer Handel und fuer
den Wicderaufbau unterstuetzeu
diese Beniuchuncren,

St t yr-Tralei ne kostei
28.000 Schilling

pie Sericnanfertigung «les Jieuen
Steyr-Traktors ist angelaufen,
mit deu ersten Licferungen ist'
iin Oktober dieses Jahres zu
rechnen. Die Produktíon wird
Anfnng i.aeclisteii Jahres etwa
300 Stuoek pro Monat hetragen.
Eine Erzcugung von monatlich
500 Stueck ist v-orgesehen. Der
Preis des Traktors ist in norma-
ler Ausfuehrung, ,-,hnc Sonde-
raus.stattuníí mit etvra 28.000
H<~)ii!linc; fesigesetzt.

n Hoho.1 fiKicKidrd. Wi-rden. | Oberbuerf?ermí-ister Dr, Schar-
v/òv»n 50.0°0 Tonnen l>ftr«is | r.igl d.*n Muslkpre's der Sta.jt
durert die erste
wit-~ffi wurden.
nut2>i"t- rrvr. W,.g. :i -Mat-.-ria.ni2

géis unterbroehen,
BERi-IN - Kund 3>) M^r

und B!tusrbeíí'*r siud í>eim W
ó»r;5UÍfc
\fu>è. iind ihrer loslitute ''.i''-
"ÁiV 

Ze:t súi-i ím í í.i - .'S- r j..*:
njr neur» lf- r- ,-- le <,:~--í ¦',--¦
\ ...i't ms-siimm' - l. e n u 1 :1

O?

B..hrung nachge- { Muenchc" fuer das Jahr 1947 an
DíC vceitere Aus- i Carl Orff. dcn rJteraturpreis an

' F. au Gertrud v.le Fort, den Preis
| fuer Màlerei an Maria" Ca.~par —
' r;]«er un,j d.:n Preb fu<*r Plastik
[an T.,nl Stadkr.

B-WRKUTH — Die Tradition
j f?.-.- Ke.it-pi» lstidt Baj'r«uth »o!í

i*n nac-hsten Jahr mit e'ncr
l Auffuehrunjr ron Wagners Par-

..;¦ al wi<-*ler aufgenwnraem wer-
erkfaert der Ob.-bt;. -;v-

Um die Praefektur
¦n São Paido

DW Aufiêlehten di^s liem PrestesMan-r auf einen Wahlsieij bet den
bev >rstehtrrndeu Wahlen íuer dlc
St.Ilung des Pratfekten von São
Paulo sind ausserordentlich gu«nstlg.Die Mehrzahl der Parteltn, dio in
SãT Paulo ueber starken Anhaag
verfueg-en, unierstutlzcn die Kau-
didatur Prestes Maler, dte zucrst
von der U.D.N. aufgcsteilt wurde

SANTA CATARINA
Naturalisiertc Brasilianer
koennen gcwae.hli werden

Das Wahltribunal hat aufAnfrage einer Behoerdc inSanta Catarina mitgeteilt. dassnaturalisierte Brasilianer <so-
fern sie den "titulo declarato-rio" vorweiscn koennen) inBrasilien gewaehlt werdenkoennen.

RIO GRANDE 1)11 SUL
St r asse n rei nig u ng

dureh Kinder
P. Alegre. Die ocrtliclie Prisse

k(Jmmentiert mit ^charfer Abl»b-
nung die Tatsachc, d-tss die Porto-
alçtrrcnsfr Praefektur — wvnna-

<lu'ch vorrueberg*-*hond — :ehnJa-
íhrige Jungen zur Re-jnigung und
Sacuberun™ von bestimmen Str.i-
SK( n der St-vit angesMIt hat. \r,\
NachmíttagsWatt "Tolha -(|a Tar-
de" bífris^t sicii der dekannts
rio*?randc-ser Publizist Nilo Riischrl
mit (ii'-er ;um Gr.sf'; im Wlder-
spruch <tc hi r_ len Tat^adi *.

2.000 Postfaeeher
in Porto

uroniGEn ftusfnnu
Um deu internationalen

Frieden. ..,
D;,K "Weisse llaus" in Was- '

hington teilte unter Bezugnahme
auf die zwischcn dem Praesidcn-
ten der Vcreinigtcn ytaatcn und
scinem Botschafter bchn Vati-
kan. Hcrrn Myron Taylor, statt-
gchabtc Unterrcdung mit, dass
dieser bcauftragt sei, wcitere Un-
terhandlungcn zur Erhaltung eines
daUerhaíten Friedtiis mit fueh-
rendet Peraoenlíçhkeiten der eu-
ropaeischen gcistlichcn und poli-
tise.hen Welt iu pflcRtn.

MyrOn Taylor wird sich hinncn
Kutrze mit dem Tabst*, dem be-
kannten Bischof von Cantcrbnry,
Hcrrn Dr. Otto Dibelius, dem
prOtestantischen Bischof von Ber-
Ilii, sòwie wciteren dfutschen
Bischoefcn unterlialten,

¦L.-i-

General Jany num Tode
verurteill

General Jany, der fruehere
Chef des 2, unp.-irisclieii líeercs-
Oerpcrs, der in Voroncj ini Jahrc
1942 an der Seite der dcutschen
Trnppcn kaempfte. wurde zum
Tcde dureh Erschicsscii verar-
teill.

Edilo. Mussolini wird
heiraten

Die Tagcszcitung "Republica"
berichtet, dass Edda Mussolini.
die Witwc Cianos. einen Uhren-
hacndler n u s Neapcl heiraten
Wird,

-i=
Polcn hat seii" F.'n<ie Ma! ueber

12 Millionen Eier narfi England
ereportiert.

Ocr Iiocliwtaerdigcn Oeisdinhkelt,
allen hcr:hwuerdlgen Orderisbrueilern
li. ehrwu<-rdÍRcii Schivcstern brinde,,
«ir mr geri. Kenntnls, dass unsere
nllfiaktlon bei Adressenangabc tines
J«i<;n hotnn. «-Inc takraertig« Un-terutaefznng fuer seine Enropaan-
cehoerigo dn.setr.en wird. Nnr fuer
Religiocse. «BBASII, CATOX.ICO'"— Krtpedltlon do« SUPLEMENTO,
Rio de .r.ineir.i — Avenida Rio Hr»n-
ro, *M7, sala 51..

.ltlü Pracsidciit Truniau und
Gemahlin Uebcrmittelten dem
Pracsidcnten Eurico Gaspar Du-
tra aus Ánlass des Ahleben.s dcl*
ersten Dame Brasiliens ein in
hcrzlichen Worten gehaltciK
BêileldsteJegranun. — Eiii wei-

| 
teres Tclegmnim licf vom Praesl-

jdenten der Franzocsischcn Repu*¦ 1'lik. Vinccnt Auriol, cin
.SANTIAGO — Der brasil,.,

nische Botsehaítei Carlos Celso
de Ouro Preto hattc mit dem
chilenischen Aussennainistcr ein.
lacngere Bcsprechung, um sicl,
ueber die letzt<m Ereignisse b<
zueglich der kommonistischi
Taeügkcit a*.u informieren: — Ein
Sondergesandter des argentiu'
schcn Praesidenten. d«S'Gcneralr
Peron, wird in Knerze in San'»;'-
go cintrefícn.

LONDON — Wie amtlich b
karint gegebcn wird hat Aubsc*!-
minister Bevin den italicni.seh< •
Aussenminister (irai .Sforza zu
einem Besuch Englands gcgeii
Ende den Monats cipgeladen.

BEÍRUT — Der Grossinufli
von Jerusalém erklaerte einem
Vcrtretcr der Francc-Presse, das-
die Lage Palacstinas acusser.vi
kritisch und die Stunde des Han
delns gekommcn sei — L,
Kreisen der Arabis<tien Liga ist
man der Ansicht, dass die Bildun*;
einer provisorischcn paelacst.-
ncnsischen Rcgicrung unter ,\{,.
Praesidentschaft des Grossnrafti
sowie die Scliaffung einés Müf-
taerkornmandoa bevorstehen.

MOSKAU — Die "Prawda"
erklaert in einem Artikel, da.ss
der Iran fleinc fcindselige Hai-
tung gegenueber der Sowjet-
union aufgeben mnesse wenn •
srinc wirtschaftliche und poliu',
che Uhabhaengigkeit walm-n
wolle.

LAKE STJCCESS — Auge
sichts der dureh das Vorgchcn
Russlands entstandenen Stim ¦
mung haben sich die Vcreinigtc/:
Staa ten einer United Press —
Meldung zufolge entschlosíren
<larauf zu bestehen, dass Jugo..
slawien, Albanien und Bulgarien
ais "des Anjíriffs Sschuldig" afr
gesehen werden, was die schacrfs-
tc uebcrhaupt moepliche Anklag-
gemaess der TJebercinkunft der
Vcreinten Nationen darstellt."OMOS" (Overseas Mail Order Service

RIO DE JANEIRO, AV. RIO BRANCO 257, 3. ANDAR, SAUA 304
EINE WA1IRE HILFE

> Au-- allen Brieien von Deutschland und Oes-
terreich hocren wir immer wieder dieselben Not
srhreie und Reklamationen:

"Eure scit Monatcn avisierten Pakcte sind im-
mer noch nicht angekommcn..."'Ihr vertroestet uns und wir bettcln auf Pa-
pierresten "m Hilfc..."

"Wir 
geben unsere letzteii Pfennige íuer Brief-

porto u. doch ist alies nutzlüs..."
"Eure Kleiderpakete kommen nach 8 Monatcn

Laufzeit statt im eisigen Winter ais Hilfc, im
hei-sest(n Sonuner an. Die Haelftc der Lebensmit-
tel war vermufft u. verdorben, Konserven waren
eingcdrueckt Kleider verschmutzt u. von Motten
zerfressen..."

"Ihr 
glaubt es kuum: die, vou Euch mit Liebc

gcpackten Pakcte sind aufgerissen u. bcstohlen
vrorden u. wir sehen sprachlos auf das ausgeraubtc
Paket..."

"Schade um die verlorene Zeit u, Unkostcn.
Gibt es denn nYht vvas anderes, wenlgcr zeitrau-
bend, weniger Umwege, weniger Reklamationen? —

"Seit einii;. n Wochcn stchen Menschenmengen
vor eiuigiii grossen Lagerliacusern u. koennen
auf Gutscheine, die sie aus Brasilien erhalten
haben, ihrc Waren ausr>u-*hen u. sidi nach Hausc
mitnehmen o<i. aucli grátis ins Haus bringen las-
sen. Ist daç auch in Rio u. den andercn vielci
grossen Statdten Brasiliens?"

' ^cüeieni 'OMOS'' — Gutscheine existierc".
sind alie Schwierigkeiten behoben"

aueli e.n paar "OMOS ' _ Guiscbeme *ucr Pre--kohlen. Ihr brauclir. Euch nodi nicht so sebraengsfgen weil die "OMOS" — (;utScheiue ja inwenigen Tagtn per Luftpost lueJi Deutschland
koimnen u. sofort uns putnktlich zugestcilt werdenWer einmal bercits „,it "OMOS" _ Gutscheine,',bebo„„en hat, der Wird es nic VergesSen u. Ihrvergesst n,cht: "Wer zuerst konmmt. niahlt 2uerst! '
Ls gehfc alies der iíeü.e nach (wie bei Eucii, man**gt: f.la), natuerlich der Stanmikund.- wird vor-Rezogcn. Bitte bkibt dalKii und sendet

"OMOS'
Gutscheine*

Aus Zuerich (SCHWEiZ) treffen inJaneiro seit dem 25. SetHembcr laufend
Lartas , resp. Tclegranune ein, wel
Aushacndigung der

Rio dc
"Radio

ilcht ueber die
in Brasilien aufgegebenen

n f ui T 
U?tschc'™ -m ihre Angchocriítr,, inDeutschland und Ocsterrcich iniormi.ren
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Mit den íertisgeparkten Paketcn gebl Ihr nurder lost zum Verteilen Arbeit; die "OMOS" —
Organisation gibt vielen Tuusendcn detitschcn u.oesterreichischen Angeslellleii neues Lebcn u. kur-
bclt die zerstoerte Wiríchaft wieder an. Thr h.lff.also dreifach: 1) Ihr aergert Euch nicht mit Lau-
fc-rcien ti. Reklamationen. 2) Uns ist schnclhtens
100% geholfen, und ,'l) Fmre fuer ung gespende-ten Betraege untersluefzcn glcichzcilig die hiesige
Wirtsehaft u. bringen TaUi.tndc wieder in Brot.

• ili nur auslaendisclie Firnieti tu stacrken. Mit,•OMOS"' — Gut.schcincn heifl Ihr mehr und der
ganzen IIeim.it. Mit die-er Ztrvcrsicht werden wir
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Der dritfe Weltkrieg
~=sw

— l

\*. i liKfi
(.. dríttcn WVissblitlen verausgabl, Ks

,» .-> iia'-aií um. Ks -ipui.l I bl"JUCht fi.ieli driti I iteil aller
den ..eitim^:--.paltfn, droht Krle H irlvliulla Sul)

aus «leu Reden der Politiker
iiikI wcnn Zwel ein Gespracch
ucber die Zukiinft fuehren,
guckt es ihucn uebei- d ic
Schulter. Ks cibt Aei/te, die
mcincn dass Personen, die be-

'snndei-r Ki-cIis-Aursí babe",
¦Irichi"a- voti der KvanWhcit be
ralirn werden wie Andere, Ob

'das slinunt. ufi.-s ieh nicht.
iííass nber Kricgsgerede deu
«iípr an/.ieht, ,vie der Blit/.ah-
leitee deu Mit/, — das Lst sí
cher-XJnd leichl seu verstehen.

HEin uiivnrbcreitctes Volk llrcsst
jsich in keinen Krieg fuehren.
f Erst muss die M enUliUc.t auf
j den unvermeidbareii Krieg ab-
! gt-stimmt .sein, muss die U»*-
[jbcrxeugüng vcrwiirzelt vvertlen.
[dass der Krieg fine Ntwen-
jdigA".clt i s t Verti.idigung untl
.Kollung, dann erst k :ennen
riiinim^nwerfer and Giftgase'«lie Leitartiltèl und Brandredcn
abloesen; die itnglueelclie.he
MensiM-.r t isl ao weit. Mit
ili-m <> i- r *¦ d e v •> Iti Kiieç'
taengls nn.

' Vim ist gegen-waertig abei-
' die Tatsaehe ije-arebcn. dass
Utcme einxigc der groir.cn nder
/laleineren íMaet-hío einen Krieg
I tvill oder braucht, dass kriner

rerstaeniligen — glelchgueltig
welchcr Vatlonalitaet sie sclen
10 — 20 F r i i- d e n.s.jahre uni
sto.lt anifeslrmirt i.u kcuchen,
nui- vvieder frei alnien zu kuon
nen. End welche Gcheimwaf
fi-n es bcsilzt, weiss man nicht
/'«•nn es hlulti iiiidin elisielili
•¦fer. Wuerdo rtussland 1'eule
in einen Krien verwickelt es
wuei-dc sieli vei-tridigen wie
ein rascn/ier Wolf. At,er Kv-
pansion.sliriej»". um Griechen-
lantl oder selbãt das so petro-
lcunrv»"ichtijre Pcrsien /.i; beset"
v.f.n ? Die rote ttlesenarmee
ist ein Auftruinpfen. mit tl'"m
man deu {«egner vlolleicht
vom Knrtrnti^i-b ahschrecfcen
tu laoeiiiicii meínt, Abei" « ii-k
11 c h e Exjpansionsabsichlen.
die einen Kri**ie k st» íl U-oe.nn-
?en ? Pokerbluff.

S«ill mon noch von anderen
I aendern sorechru ? Dem En."
gland, das ini sozialen Umbati
^teclcend, mit aller "Vfuehe —
und keinèswegs ungeftchickt,
wie der KaJI Indien hevvcisí-sf-m
Cmperinm vcrtiíidigt ? V •> n
I* rankreii-li, das um «e-ne Wie
deraiifrii-btiiliR kacmpil '? Viim
utlirieen Ktirooa. das Brot v ,n
Asien, das Fri«"den braucht '?

I'.'a gibi eine Reihe der l,r*.-
te» tintl eínsicljtiiysten K„ pfe,
— Osvaldo Ai-anini i-.t unter

Wallace

Dí»s Swplemento
in ganz

I5rasilicu:

fli'.-- /.-¦/ .nrfil 'liltr Cui \

Wun ch der St.:h ri/t l(. il untj,
sondem auch eine Fordc-
rniiij il f r f/ascfintan deul.
scken Lcserschnft Brasi-
Ui ns.

/•'/ruiti, cjtfi /* Pê-monen,
die yirli, ftu-r tli-n i'/ ri fieb
unseres Bhü-bés in den ver-
schiedenen Landesteilen in-
teressiere-n und an dem .«-/*-
cheren Gesthnafl, dás dlc
tiinfiichri/;ir/ eine} guten
dei/.tsçhsprttehirjcn T " >j es-
zeitung bed.eu.tttt, tetlhaben
ivoüen, >•¦ r , d r n yébçlen,
unter genauer A.ngahe deu
jair Sie ii'. Betracht feom-
ynenden Gebietes tvn die
Vcrwaltunf) des Svplemen-
lu ii., D.Y/.F.T 1 1>I< NOTÍ-
('l.-Sy. /.'<*'< ''- Janeiro, Are-
nid.a Kio íi "n'0 Lio i, -).".
.•?'(/•! ."i 1 • I. z " s e-h re ihen .

Padre Antonio-Padre PioBuntes flllerfei
Eine interessante Gegenue- berstelluna

dei- verantwortlichen staats-
msieniier ihn herbcizufuehrcn

Uvueiischt. dass die Kriejjsdro-
* hung vielmehi1 etwas vt>ni
'Charakter rfes Pokerblaíís suu- ""ien, Easenhower
íenomme» hat. Jeder laesst j 

"»d voe wenigen Tag-en uie-
ilem lindem gegenueber durch- derhoKe d a s Maeiifesl d e v

Iblicken, <ta*ss cr víelleicht íranzoeslschen soziíildcmolwa
'die stacikei'e Kartc i" líaondeii lischen Pai'tel deren Worte
lhabe und nioechte den Partifr die imincr wieder erklacren,

im Spiel da/.u he.wegen. die | es komnit kein Krícij nur mit
.Karteii «. g/.uv/et-fi-ii und auf der vcrgiftendeii ,Stimmung"s-

mache und der Panikstimmung
inueçe man auflioeren. Alier
der tiefe, die Welt • Thaltetiile
Sina ihiei- Worte hat búshír
leider noch itichl den notwen

IS0HÍEI...

drii 1'ot ru verzichten, Aliei
^(¦neçwwTllig urid bcfnehiçt ist
iheut*' keinc Machi des Erd-

ll Die Gegner Amerikac — and
íeinige M-iner nicht seht- Mugen
•Frcnnde und Parteigiienger —

!;vrrbi"eiten die ATeiiiur.g, Ame-
. rika s lie und whe lieber
licute «ie naorgen einen Ab-

.ivvehrkrieg gegen ;ie Weltero-
f-l', rungstendânzen des Komu-
Inismus' 1'uehren. ehe auch
liltusslaiid die Atombombe ha-
•be. Nun, die Atombombe ist —
ahgescheu von ihrcr v<'i'hee-
i-endcn Wirkung" — im heuti- j
gen politischen Kampi und ais |
Mittel, einen Krieg zu gewin-
nen, ein Kartenbluff. Ame-
riHni sche Militaers:»chver-
>.-t:i*endige habo-n festgestclt.
das die Armee von ihren heu-
«gen Stuetzpunkten !3<us, ganz
+'urop,i bis an den atlantischen
Orean ín 48 Stunden «/-berren-
nen koennte

digen N*achhall gefundeu.
>ran mlicssie .n die Gehirne

baeinnxern: Kriegsgefahr wird
pruvoziert. H>mi einer aat-
tt-iimpft und der .\nd--ie ;hn
zu , uebertrumpfcn trachtet,
wenn inimei* festei- aaf den
Tisch gehaut wird, bis es Fun-
ken gibt, ir n d FmUen ent-
zuenden bekanntlieh d;t« Pnl-
verfass.
Saebelrnsseln ist eíne schlech

te. P«>liti/i . Verstaendigung.
VVei-sheit, Mensehlichkeifc und
guter Wille, den freilich alie
Beteiligten aufbringen nutes-
sen, das sind die Ingredienzcn
der guten 1'olitik

IJnd tver da meínt, da=>s aer
siehere Glautx au den neuen
Ki-ieg, der m,irgen komnit odec

Wuer-den die *merika"i.nhen I ucbermopgen. j:i nur der Br
«oníber nun Paris und Brues- Hc,í4 realen Denkens sei und
sei. Rom, r.Indrid, Anvstci-fram, I das Rédea voni unvrmeidli-
Stòc/.holni, Oslo, Athen und I chen Krieg ja nichts 1'ebles,
¦Knn.stantiniipel und ein paar der denke an die Icluge alie
-hundert andero europaeisehe Gcschichte vom "Tod mui der
.Slaeilte in Schuit legen und die | Pest iu .Mekka .
Bevoelkeruilg der westeuro- ! Kiu ,,,,,. Tll(| ,.„„„,, eiiends
pa-eischen Laendfir ausrotten nach Mekka. Unterwcgs ueber-

j/wollen ? Abcr nehmen w ir i holt ee c-ine «varawane un •' de-
an, dass die ameril.ransche ,.en p,,ej,rer ,1(.,. j!lln /Uruft
Krieçsfuebiung und die Men-, «Wohin --u eilends?" kannerím

Vorbeijagen n u r hinwer-
fen "Nach Meka, cinc Pest-
loslassen, ieh muss mir 500
Leben h»Ien" — und ist schon
vorbei Na<*h ein paar Mona-
ten triffi tlcrselbe Karawanen
fuehrer den T il «rieder auf
seiner St asse und stellt ihn zur

. Rede; " Du li.ist mich aber
scltoen belogen, das tetztemal!
Sagst, Du holst Dir 300 Lcben
in .Meki-a untl cinstwcilen .--intl

I 50.000 .ui der PCst sestorben*'
; IVnrauf sicli der Tod vertei
Idigt: "Mein Ehrenwort, nicht
einen mehr »ie 500 hat die

| Pest liinwcggerafft. Die >n-
andern 45.000 starben an Vn-

! gsi vor der Pest"
Die Geschich..: lacsst sicii

! aiu-ii auf den Krie^ abwan
;deln: Wenn die Krifgsangst

iiiiii il i s Krigsgerede d i e
: Menscbheit zu star/,- hat, d.-tnn

P ikt sie der KrK*j» ;
Man mu-., nicht .111 ib-ii ewi

gen lii, den glauber. Aber
noch iveniger .,.:i den unvef-
meidlíchen naheu Kriee Itc

i wailiron «ir uns noch ein we
nig Gbmben an ein Weltge

. xvisset».

talitaei* d e s ameri/cani.schen
[(Volkes sie'» ueber diese Be-
den/.en hinwegse.tzen wuerde.
Das iiicilcrgebomhttí G<sbiet
muss vnin Fcind gesanebert, be-
setz.t u n d der (iegner ver-
folgt werden uni! was nur der
halbe Weg von Berlin bis Sta-
lingradden vopdringenden An-
greifer kostet. hat der vrlaeti-
f i g letzto Welü.rieg gezeigt.
Und: Japan war wehrlos ge-
gen dit; neuc Waffe, wie Eng-
bnul 1914 gegen das L" B..ot.
Aliei- jedes neue Angriffsiu-
sieuiiient ruft binnen kurzem
die richtige Abwehr auf den
Plan und auch gegen dio
Atombombe wird ím naechsten
Welt/.rig riu reiativer Schutz
da sein .

Amerik.i eine Naiiun írt-ier
und donkender "Vtenschen wird
nictit um des Statuts der Frei-
stadt Triest und nicht aus poli
t is c li e nr antikomunistischen
(•rticndcn in den blutigsteu
aller Kriege cintreten \toni
bonihe ? Po/a-erblníf

l'ml Kus.-ah.itd hat sieli im
Kcieg, dessen Wunden in ^ej
nem Reich. an seiner Bevoel-
korting noch nicht cínmal zu
vei-nnibeii begantten bis
kn.tpp * in.* Minuta vor dem

METRO U ND
STADION

Vie.> i.-ui.--.- hi*9M "i. "i"' ^-.->»o.ii re

geob)!JÍ.-:eiic 
•,{(¦ ..•'-ialf-*niicit. von P.ia

insutí ílcn Bau <ur.-r l"m,*.^ru.itlinal>r.
nicht .ia. Kin-mehr aw:h a*á u!e
WoJ»t-nkratrzer d-r Stadt-aut Sano
íí^ta.\at- Bchauptaintr. dl,*- nun p •¦*''--
Ucli; v«m W'mde rt-rw-lit -u í
aehfcint. Di..- Pr...f* fcair *-/.ieht mr.-u I
Plati ni Brtraeht". ia (i,r Câmara
Municipal wird deijatilert, kurz cs
sicit so au-, ais ob der Plan tit-r
Erbaittmfr * im:' T.Tntcr-gniudbalin in
Rio Ins Btuüiuni des Vorsiadtiims
d-r li. iraclitmiaC der Er-ava^ssuna: tre-
t-e. wuerde,

DU .Metr.i á v K(-f..rderià'.d no.
Cu« Rio. Ei f'irda:riita N«. 237 Ist
,.iu íaire-.ss;". modt.-iv.-s FuSáballsta-
dion mit rl.iu.irf -.atreloíten Za —

Kbss* r. und Eai^a-titíaors-n, danut tb«i
ütl i.d.-r 60 Taua acl, dis sieli die
gnnze Woche. í.\it das áTrosso Spiel,
frtuten, lliriai dajniUagsvergnutrKca
mit (-.'any.-.-n K! Uit-rn üntkotnmea
koenncn. Die r-,i5Sl>aU-\Vel"air..l£-
tersehaít. rlie 19-19 In Kio vor sieh
«rhcn wird, lst eúi lnt<-mationales
^5port^-rell;nis -rsta-u R".er.íí'-,3 und
durch ein paar W.a.-hen word.-u -
zur Za-it ihrcr .Yhfaluuii; — aaemtli-
che Zfituaiíeu üt-r Weu sdíenlainga
Berichti; au« Vão brtageu. Es ist
fine Bachliche und pra-atig&raa^aílire
Niitiava-ncii-íküit, dass dus Lokal, In
a -m dln Spiele vor sich gehtn, dfr
ü.jdernen 

"Wültstadt Ru truerdig
set und ,i u c li j» jcdci". der
selb..t ram Ftissaballsport nleht Ints-
ressi<-rr, ifiC muss den Plan zur
Erríchtüiiíí :íitiü ^ros3tü*<Íí i-ch^ti
Stadíons in Rin b>-srutsseti.

íletro und Stadl-,-^, dar, ist ('wj
so, wie wenr. einer durehloaehanrta
SchtihõoliU-n hat.. tti<! driajíend dtr
Roparatur b*-.!ii'-rf.-n und fich ai.5i.r-
drm ein.- neuá- Krawate ltauten
ir.iaeclite , Zweí Dias», da- nl'"!its
tniteinandi-r ."-u ttm isab<-n; f'i--t
belde ab:r U-ian man Vcrsta.-ndnta
aufl..r'.n.çcn,

ltn .S»acitpari.aii.. -u: Rioa .aüt-r
>;ibt T, ein-.- uppositi..:'. i.'«.;<»n d«*n
Stadionpliui, die nilt d-.ni V.r^a-
;yh*-.i n-ic' üser-r Aiií;.k*i3 arKU-
mentbrt, ein Scandpuukt, árt zu
verstt-beu wm-i.-, wtmí die Mittel.
di.; fu-r d-ti Stadlonliau , ríordr.-ilrh
lalnd, d-r M-.tr . ent^otten w«rden
mtiecsu-n. D.iii i.-.t. aber nicht s<>

Dl.. indecUiinsí ,-U-r Herstellungs-
kostt-ii abrr lst -x-cdct rtie-r das Sta-
díon noi.li áuer di-: Metro ein l'-^-
hU-ui, Den Xuiftro-ntKiti fitsUea
na-li ueai PUa d.: Proefa-k* ur — j
rtl¦: Sportfreunde »--lbKt iiaar.sierea
und es ist uU-ht lUnn zu nvelfcin, '
dass d is \ .-r.'.ti3<-hla>ttefi  I
r>.n<Ai i«>i,iii.hi,<>j c-uz»*:ros plans--
niac-s: dadtirch ..herettic"tl)"acht wer- I
.Vn k ':<.:-.*!!, dass 30.01» Spirten-
lliu.-1 ..a--.-*:i sií-h ihra-ti .>::ahiy*:*!.:,¦./. I
durch ali- au.th m R,»t.-n •¦*¦*•> ilchv
V.-r.su?:'.al'!u.™sr v.ia t» 5 •»*i C.-J :

liit wundersamen Heiiun-
gen, die der Segen Patcr Ajv
como Puno in Üa-ucania iiach
der rjeberzèugxuig vielerGlaeu-
bigen bewirtct, baben die
Oeffriitlichkcit jn deu tetzten
Woehen jn ixamei- steig-ude-
rem Maasse brschaefiigi. Das
Kirchlein von Drucania, Nossa
áv-nhora da Gru*> g'jW'-iht,
ist das Zíel einet» stacndig
wachsa.nden Waílfahi m- - Stro-
ines, sodass die Centxal do
Brasil sich. befeíts entschl<jssen
h ii t, eiçícXic Sotider - Zueg-
ruich d<-m íd^ínen Flecken in
Minas Gerais zu fuoiiren.

Di" M»-ínung(?n der Bc-Voel-
k--rtin^, der Ch?ísüichkeit und
-ler Arivt.schaft Khvn bezue
glich des Wunderpaters natur-
g«inaess wejt auseinander, docb
vc-rmag der Gi.-itib- Berg« zu
rersetzen und die Wissensr.haft
Kibt zu, da.s .*stJg<.-stii)ni5í>rfolt,'f.-
durchatu moeglich und er-
klai.Tlich .^ind - Urucània ist
nur auf s-hr schhchten
.Str;i.ss*-n zu er.eichen und die
CJnterbringung ücr Glaoubigen
ist úixlv-r irn G.-te Ucberhaupt
nicht moeglich, sodass Hunder-
te von Mansclt-n unt-sr fretem
Himmel Jcampiereit

Ks scheint nun nicht ttnin-
ten?ssant darauf hiiu:uw—;s*n.
dar, sich gegemvaertig in
Apulien in It.-ali.-n aehnhche
Vork-.nimnisse abspielen w;.- in
Urucània, nur <Í8S.<i di;* n-Iigioe
sc «S<thwaa?nnere:, di. sicii um
den Kapuzinerniajench Padre
Pio in Sí-in^m Kloster bei di-m
apulisciun Kc-sí S. Giovanhi

, lich groessere Ausmaaase an
I genommen hat ais der Wun-
derglaube um Pater- Antônio.

Di-.- Glai.ubigen sehen an
idc-n Haendcn Padre Pioa —
Í wi-nn er die Mes.s« liest — die
I Stigmata und and ausserdem
'da von ueberza-ugt dtiüs der
Pritstar auch die Wundergabe

|der Ubiquita^t habe, aL?o an-
Idírn vrschiedtnsten Orten
jgleíchzeitÍK auftauch.n k<M;n-
\ne. Padre pio kann den Glaeu

bigítn, obne sie ;u ken nen,
v.ja ihrer eíg*-nen Vírgangen-

! h,»it erzaeiücn und gibt vv<-len
í -,'utcn Rat ftãcr die Znkunít. Ks
(gibt in Suedtalien Geschaefts-

leuu;% di*1 jeden Monat zu dem
[kieinèn Kloster pilgorn, um
sich von dem Kapuziner bera
t-*n zu Ia .-.sen. ünte," den
Ratsuchend-n sah man auch

Idie eh"mabge italienisch-.- Koe-
Inigin Maríe José und andere
Mitgliedf.-r des Hausés Savoyen.

P.-a.ir*- Pio seibst verha-elt
fiich in s^inen Aossagen ueber
die Wtmderheihmgen, die ihm

jzugwschriebefD werden atv-
fsert íurueckh;iit.rnd, zumal
jder Heilígc Stunl .schon -inmal

•¦•in2fgriff--n und dem Kaou-
zinermoench eiu o-"íf'-nt!iche,s
Auftretr-n verbote-n hat.

B-mr-rkenJW-rt. ist, dass der
, G-moindet-at von S. Giovanni
j Rotondo ^ine b.mmunistísche
Mehrheit hat die dem Kloster
trotzdem den Baugrnnd fuer
ein St^tal srthenkte. das zur
Aufnahm.* d r zãiüreichen
br-.sthaften Piieer beStimmt
ist. di* s:ch das Wur.d^r •¦ín--T
Heiiune; von Padre i'i.« erhof-

ÍJic Zcicheníigur "Popeye", de*
Manes, deis irnmer Spinat i
uriíi dabei so slirk wurde, hat in
dem Staedtchen Cristal City (Tc
xas) eín Monumerit btkommer!
da «ieh dort die groessk n 5-'prnat-
bcete bèfníden. — f*Dei Film'"Wien).

Der madltaniiche B.-i tíerv*
bxnd hat irn Veríaaf cúirr \'t-r
Saniralun;? einst-immiK <£* Eni-
sehJi-..-ssuni£ gutg>dtieis8en. tu Z;-,
fcuuft kr-ixi<í Alxn.jsen niáiz untn
zcjtl» Centavos CQtgegenzuRrh
men. Er "Warwt in diesein Zasan -
menhang aaf die sch"Wtnden.i.
Eaafkratt des Gelder. and éU
steigmáira l-cbesukostea hiJi.
("El Cnfrírsal Grific*", Mwci<*.
Qty).

Daj; Ko-chleíji von Santa Mií
ria. in Neapet wsr kaerzlich. d^y
ScLaBplao. eaiw- nctti£Q Utdber-
ras^nrifi;, ais der "26 jaehrige M-"
ri*> Licita aiif <jie f rage, *.b r
Maria Cioífi iur Fran Beiunet"
W"!ie, prompt "NcÍb"' atir-"Wa*J"te*.,
umri atn" und davoo srm«i'. Zw*
Caral.ainJeri retteten den "Br.-lf-u
tigün" vor rin-n Angriffea d-
B^v* ^fkeruiijr, die ofíeruãchf.i'-
wenig Vex^a«sdimis dit se .Sinnei
aendcrunfr in i-zzie-r S-ku-u- -.¦-,•
b ra e b t e — fll Xc&ia-n:.
R.*rn 1.

Die jcat 21jaeiar»ii* Ema,
Mae Tuck iiiir von ibreai \S>. L-
beasjahre ab bis ji-tzi sechsm
geheiratct, ofine auch nar eiuni

NEUES VOM FILM
DEH ERSÍE DEUTSCHE

NACHKRIEGSFILM
"In 

jenen Tasren"-r.

i-.*icn«eden worden aai s«n.. C»iíi ;-i<:hr<?r Claude Po-rtatT verartcBi
! sie fuer faeuí Faelie von Biarr
j mie Zti jr zwd lahren Gtía» ;.>; -
j aiü, verfua»irt-e zin-r, dass die>

aStraien alie atr gieichen Zest ai-«ebuesst werdeii fcotiinen. D'
fnenf Hetraten kainen aas Liei."
ií» ^-ch die Eltern des seehst*'ii

I Garten. «ne~ 17jachrí8">n Mar-- ri. an dú Behoerdeo rr;t d»i
j B;tt* wandtcB. Emmas Vur:.y

ftaehOTpraeien. — *< "Staats»
: tnnc ', V.-txt York).

eríauá.ii
lit th

Betra;

ztim líauptíiarsr-cn-ír
maciit bat, mich, rin

Sp-erlAtííarcsfirrie '••;' r

der Aut.ii -ir,.! f.-i.
deutschr:) .Va. hk-.:-.-I--.

eílpn. çitl a\atai, :'.t.: i:-: 5
*ii;s dí'üisr};c:*i V"'.ÍJ.:*c3, am
ISXS auj Jcr Fitrils -tyiV
Hacnde seiner ersteo Be.-» _
tind io Frachling !'H5 y; i
Truenimeríaaaf. rs i..v.;~,:ic--, ~vn
oriif^íiícm rvdt ',.*

Ia etner Eüi;íiiíf.h_s^uní vou

NEUES VOM MLM

:!-,;; I
r*'.rx !>»icu

Ai

TÜECHTIGE KRAR

KxjàedUimi .hat: aaá n-r-c.-• y ±. -
4tT í.affr. m. dst:. Ex;.-' :y;-j-: ,.-|i..--
^-.^rriárg m ísrçaal»tcren.'..': ttttán

f
¦t!i j-.im ]f r .-.-r.l

ten Bllalcm —

Í>i»;-..-"i'.a:- !-;"
'li.- Zr-f :--:ir:
schen. ¦:¦-.-• \i:"a^r /', ¦•¦¦ Zci

hat naj ÁJzta!

Eru:h «a .-;
in y* MatiArud

.M*t-r

und St**IJ«
i ¦¦ n M- z»

Lhi,

Stuclio ia

¦>. aa-.i .a-ki, urn ao
•í-aiís fuer «r.iayn
and M--6TO-; ru

Míjssavrt Filie mit

Alfred Poigar

Perspekliveii...
Fll;

^ i.i iv-*cuí.rx"rr

ri:* •ií cr
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A administração do Suplemento da GAZETA DE NOTICIAS
\vimi>\ mo rsahi), .*.<

*W:.> schert d et Tod dt-
,I'1^f-toSt|^tlB?:'' ,aete der ri .apt-

, . ,. i s ma«n, tvcnn nar die "Tropp-

and í d<,r Kahn<^ Ehrr marht !""
"?£\ "Was li«-gt mn Schicksal

j.'" jeiaes RcçimentN. wenn nur di*
[•>.._ i Stadt çenomrnen und d6t

y b-j <l- F,"ind verjaçt wird". sasti- dei
;-.¦/•• t"»-.¦! General,

'.'..'.,.'.;._, 
;.'".-•' - .-..-'¦'.' !>*«¦ P-trL< -oc-ie: ' l i«l Má-

..a .¦.'.;y rzx :a-sea. r. wir alie bis auf den Ictzte':
Mann sterben mue^en wcnn
es nur drm Va:eiia.nrt íugut»

j '."«mnit
D « r utuutic .'tiat- Kumi

! historiker bticte u.jt uricí
|saçte: 

"S-flbst »*i*nn c-.n paarStanteu ruffrundrçín-st-n srn
wueren nicht vemrehiich n«
çrunde itrif-.irnr<-n Euro p .t
wuetdc jtieh auí sich sell?-S
betiiixnen und au*. deni Biotba«f

j gereini-fft, nearcborrn empo;
vteig-en ".

Bcr VVcisc ,trich mit I. uebl' -
Finrcrn ,ien tangen Ba ri"Nehmen wir an. dus alte Eu
ropa rerfieie d«*nt Ch"..- w t.
WOhl t.»ete d;»-*; ín ucil ¦ Eo!-
£i' der Welt ! Ilcr l'nt<
trang lur.ap.-»^ — iedem de;
ticf«?rc Zasantmtib^oriíc .*hi\t
wird »las - i.-t.- ^-in - hraci hi
onjáerern Planeti n i pícfi íct
Segen tía \i-s- y, *, .l;-i (y.tl
Afi.M* d- V| yarY. :ü -.,.,-

pfcrí '- »-!: tleíl ¦ -:¦ •/ 1. í - yi:,-
diesem \ctei *it unccibni

S % I > | J| U j ( J1M I4a"i

bwch |«;
rnx X.XV1I
(Hera r, wird! cJrt-

Vervt'.h«índen de* Planetír
Erdf* ci5*en s"ros%cii V>*ru si hi

i deoffi ¦ Vieít^ícht ¦'¦sftigat*: «fisi*,,f-<
e» gut weirti i,.-^ ^ie z :ta?-
Sinnensvstcm^ruppe ípi Irt,
i tise hiieherer ,\%n::-ih,-
/« eckm.-ie <sicl.eit

^t.a.1 ,i,H*a. h.n werd' t. ..-,,».
nur meni Bub mit çerade»«.liei.ern nach Hau^e «.mmt!
saeif Kr»n Mueller «nd leet*
die /rnunj mit i)tn "Mrte*

, n-u hcichten angetesen uebe»
die unç^trunten. Tmst^t K -'

j fer Er«.dtt
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.uístoeknng der
Viehbestaen

ii\ OesíerreícliL
Eine Grundírage der Ernaehrungswir.sc.iaft

Veruessefung der Futtermitteliage

Eur opaposí
Um unstmi U .. ii ¦•- uiid

i gen.-iue Mittctfuns-'*» uebcr d--"
¦Mosyíivhl-eitvn des l',-'-. i rk.-lns

! ii.o !>' >ri nu ei be;i :-:u ko rmen, h;u

S t :i eclí t
Bine 8>o>'c?:c

.'.iu Atisj

»d

¦o -- --.*•&

Ose Wicdertiufsl0i*kuii^ tle*' «. j - p ¦•> ii.ia.* "•.•'

Rie:i*èieliiscen VielibeStucude ---*! tv-t0r e' -li«- cita
vou gani bosonderer \Vicbti.'Sv-"*t | We*
í ser die VolUswii't*'-''ha.it ilíeSe?
I.aixles. Dureh eine \\o .neíirunrr
l."so«ílers vón Uindern waefe e?
moes"l*ch, in t'er Mikli --- "i>d
Kçttwirtsoivaift wettsehe-1*- **>m
Atislaud un;i>iinen*I*i ;,a werdcTi.

Xatiierlleh sebt rti'" AnfstoU-"ktins 
tiicíit von heu'e an; morsc"»

vo".' Sjch, ^ondetn beatiMi)i'tr*,-!ií ' 
u. , e^al»,* <¦!

,'alire, obwolil dless Frist j .v ncae jyc
aur.-o die kuenstllc*ie Bc*.an»UnS . un.i dj... \V;,
die von eiiijin mit aii-e^ltaiti Ji.hiet.ni
riiÜc -" ^'c*s (Oberoesiercletí * t*M,
«c-i-ücii-leíen Instituí t-U*VhS"e |
fueliTi wi*xl- veri'inr*ei't w-.uíJe,
\V'.*.**!:r-*:].-i frueber Síí bis :i*rt RUi
ilc-r voa c.nem V.«.tcrs*-.er befrue.i j
r«. v.>urdcn, entfallen bci der | j-j,, síi,,_ .-.wlere-
luí?nstlicben Besanuitig £0u0 bss 

J .3,.-, tvo
"-. o. Itirider auf tvjt' cíiien b'o<*:-. ) c ri

«t*."i;, •iV-W-*í*..*

t die cl<.;it's<.*lip
r,ei't'v" bi".

uai! i;i K.iti::m-,
—.t uic-nler.n.in--

i-

11 a

duri
;v;s<", <>
ov.iu.iu::

/'.-•¦.•¦¦ : .Nu li ueni netiOs-
tsi! Runilsclireiben der l\>stclirck-
t;.,r. ' .in.,1 Scliifí-iiiosl — tiiiil —

l.iiftpOíUtmhvniien bis xi«ni Cie-

; Itedakl ¦¦ Cli?í< j \vi lit v. 11 500 Rranitu ueslatlet,
do Tr:ifeBw (le (».•[>,.rianieuio il°> |Waclirend bislter nur 20(1 grainm
Orrviits '• Tt'K*ítraío-s. Herili Can- Restaltei waren. Wciterhiii situl
tidi.uso Trind;i'íf, Uueck-praclu >*"*àikiU'teií. Iinicks.-u-lien niclit-
{jenoniiiHii, der uns i-i auísin liOp.nnerzi. i.-n <'b:u-.ict.-i mui

ilíntHv'!i zuYiii'k..imiienilii" j smi^tÍRe Hv;. i"-..1i;.I'i.h fuer die

ii;i* Kolffcnik* uiitttihe I engli-eli.' mui die ainerilcfliiiscUe
lier Fhii:j-i>.<it->'i' fir..- alie | /oue [leuiscíiland- ;ui.sfel.i<*cii.

eurP"**»é.i*.chen I/IvikUt \vimi<- be- ,
tlt-au-ud ennaes-ijri Hi-slu*r lt"- | O.s".-' I-' fuei ieRljche

wUirend" I.tlft- I ICoilv-pomlr li*, trell •vlmiilí' .
nueli Iv.i -'!<:• Cr. Sé.40, i

(íktober iii.--.'- i s-'>>
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.!-• nur itler •seWoetii

[lofrl i-c,,y.¦i:..-sen

SGhweinezuchl bííi Problew

i
i ctark b.ejrviejisttfiJ

S,h;ij*f<v><bei
; 20 Ri.iumi na.
I C;. ."> I -il i"

1'nfiarn: Ks tvird atigeiililielc-':eh 
keillí- ivt n f^otaU-nv natll

l.-.-tri '... «u { Uli«ai'ü :tiij;cliòliill*ei: (..í.,-: lie.foci
a a /. Kurirtiíi i dert. ilodi v.vrtlcn in tí:i¦¦*.1-

W,*: te reli 20 v-ti ¦ W. i-siiMtv: prW;*i*(ei .

i vi-t d!..

_.\\ 1938 ilaenoio fallenâe
Zahlen

*:ii'-"nd;..< - Ai*»-i«5;

\',..\y |!l!.*. i-ilJ'.,;'.Sr
t;.o : .-1. .1 *• IT .::;.'¦".7-5.

?,:•,!' i>t .,".-t im A:
-l*',-l.-. e..,- iwein-

W
,lt. c,

liCsolK
tl;.S

di KOU!,

Fllter--

nt

r.tf
I bens r.i.!

i- n
Ki

MVÜl

Mea* bi-n is». j
¦ ei:; í>rjtt>* j

. umi ! ieiseh- j
tia e*1 ••'.wc' |
iii.., o,*-» £..* j"f.L*i*f !!.*' [

d.K-rren
cl.-ti A*<

íiOtwenai,' .
der i;:ndei'i

s'.*'*'. ei'~bs lst, bewei
ü-.ii £allenden Halileu vori i;¦:;*> L.i*.
j..-ir. i?ss wurden .C-7S.S0! u;u
''.•r Se*..ie!Vit i*j4i ;,53G.32T 1? lt
'-.i'07.002 \\nd bci der lefiteli Jíacli ]
lune am 13- Mm 1517 2.171.0;!
D?r ^taeitd-.Re EueckganK a
QuauUtaPt -nh Qualitact bal «.}•""'
*,-r=.;b;edeniteii nrsachen

l\ii. I*'leiscl!S<*"Vii*:.t fine. lli"-'
des i*»* lie.tite n'ir 1 ió*atie**i'" 150
ki. U«e Crs.acben sinc :ha-upt--*acti
1l:!i d... Kattcr-Mis«.?rnten .voa
l:i*.-„!7_ d.-.,, l'"ehlen d>r Fatter-
mciH-kiníoItren vai d.*"* tteien,
Vetkehr-, 7.wUc!i,-n .Mpen - und . I';e-

nac"»!ant-. I ,:inf:i;

d,ni j Hrfols i.»iem
I ehes dei- ctacniseben Erníc

dtUteiors Bolttor H'.rtd..tde*, d

Gezieiie Ànzeigén

1- ... ..¦•a, d.i.--a S;re'!-Aes -.^'-'*>

Ali.: e.':'. Illit lü';.' »"e li
" 

\','7- die bsi-üurh K,* I.' -
¦¦:.,-, j . r.iii/. iras.iieii er-

r-U-l i' v.'i:i. tu-, re.* Ini ".Su-

plfn:cii*o dH CAX.KTa 1>K NO*
TiClAS. Vrrlangea Sie ••il tf
uusercn AnseiBcntaril o.ter deu
nesueh unt-""-v.i Vertr-t-is. I \n-
í.-.-,2í-ii crbutea n" di-' i-rwid*
•unr. de; "SuplPuiCütó da OA.
KETA DK NUTIClMí Av. '-'¦ o
Bisin-o -''7, .T s ai 11.

d,

r :.::;¦-tr \v.irdtii die
.\:niea vor^efactíerten Tlcre ins
i "i-i^ltl;,nd ^yerchlclit iand do-t mi
deu Abtacllèn der Industrie, der
k u clterrucbenverarbeitendc*- Fa
í.rlJwin, der Bretinereieri us***" se-
niaestet. I>ies faellt n'Jn weS. <5.-,
KUm Bctsiiie! die P.i>rinereiea
tiiebt mH Ge'-reide und Mais bí
licfert werden. sondem nur mlt

ca .-a- Kotu-iri-íei
í.jimiíCii vve'íi..:i

sebar.dlial.t d.i ci:-- ahjí-
|anj-*, ii. il.Vi- c'r- **» ''-'•' i:
nifbt -.ra tio- b r,n •¦',!'"' H;

de~ im WcH-l
d.,*..:, :¦ .

n. r J ~
"r - j Dactilóíçrafn

II Ca::!..! alia Triiicladc is1
lier Ansielil, (ia-, norli \<"r Wci.li-
iiael.ten vivilere KrleielHerunScn
fucr die !';iii'Oii,i]'..e-i-e*;.on(l(-.'i' iu
T'i-,(,'.*i- konimeli. Ks i-1 eepianl,

[ Kilo-lViícl-fiien fuc-r die iioüei-
I líeüileu l-aen-ler zíl {*t'neliniiíre»l'

*.'/<.bei allertüiiji - freliatle f •'C
.-1 ii-,ii*.iio'.t.'n lie'.tieic'ie!i lnliall ii.i'

| TatxiM-lien zu erwanen siitd,

I' i e nrieí'ios.teJi(3uiiSeii iiach

j Ueutscliliinri koeiinrn ii:e-hl e.n-

R'CS<"hr'eben gesancil Wertien, docb
rlehl iiielit.^ im Weffe, tlass vou
Tiranilifii nus Zisai-ellcu. Sclioko-
'ao-, Zwirai o<ler andere wenig
vvie.eende (íefien.staende in (rnler

1 Ve 7: "!¦•*-:::¦• lielnelest Weldcil.
i VVir Werden nnsen 1-e-ser lati-
I felhl tteliel" iVitií-rllliireti ini Post-

Frinieua (>.i;..,ina
Outras páginas
Farina inteira .
I 2 página ...

.1 ¦! pítgina ...

A, [iiif.iliütiçuc^ divulgcidít
(in - foniia de notícia, terão

. pobre " preço da labeln .

Cr? ÍIO.OO
C'1? 30,00
Cr? E>.000,00
(,(<-. R.000.00
OS ! .000,00

..mo :..j'e|-,a i»i>ta,
a."ré-. !|ii» de C0%'

D£SC'ONTOS IVaKA CONTKATOS
DK I»1TBIiTCH)AT)K, VOtX 3 ..IKSKS :

'.e- por -.ni.ii.  ._ ,

A págiiui tem C coliiim-..
Ail ui'a de coluna : A \ >.\ m>.
I.arg"Ur*a das colunas; \ í. ctiiig.
Tola] de ct-paço, poi págiita: 26*1 dins
Um ceiitimelro eOriv '..edi ;. \ unho-, em

ANÚNCIOS CLASSIFICADOS

1 %'
«%
8 %•12'%'

*0'i>*.> 1,

C'i'4* t...iMi ;,., 20 palavras o» fração, i„,r ve/.
Cr$ 18,00 por 20 palavras <u früi-ão |ior vez-

< i : í11j 1 -1 do anuncio •'• doslni;'io .
.,.--.nn.

t -* m •
Vtrgti

marlcs tC
durcb í:w,
vesetarisc-b
koantiii a1'et
und lJ.-H-re-.pii

t;*r,n <ur s-cbvve.ne'
ven* ioderte. Paenc-

iciir**«-- wurde d,
¦a Oe: Hfluptiache
die Kitlor-citweftc

Ualtcn v.-erd.;.-.¦y. t.,i,ti J!«n-

tuer den mensebUchen Genuia (
untucauctbarcn li a t t gr crroreaeu 
Kartofteln. Dnrch d;iE bereUs cr |
vvaebnte Fehlen der Futtcrmittel- ,'"~~
einíub.* mansrcU e-> an Kraftíul |
(->r v/ie oelkuclicn. Durcli d.-.a j
Anleseta von Duengestaetten und '

Guelteu mui?i clnc Verbesserun*:
dee Frtittermittelprocluktion und

il.e belaehi«t is', cleut.schcs
Diktal in die Mnchine attfzit- \
nchmen und dcutsch-s Ortlio-j
üi-aphii beherri-chí, yesucln. 

'

ZuHchriftf-n mil Ángab der ;
bisl"H-:-ifícn Tac.tigi--.eit und der 1
Gehíilisanspruechc uníe '"Rc 

j
dai*tion an die Exp. d«*s Su-
plemr-mo da GAZETA DK NO-
TiCIAS. Av. R>o Branct. 257
5" li Tffl Um

Fünke Mochinenschreiberin
•'SBF

AUXILIO PARA EUROPA
(Autorizado pala Cruz Vermelha Brasileira)

COMITh DF SOCORRO Á EUROPA FAMINTA
KIO DE JANEIRO — BRASITJ

Av. IVanklin Koosevelfc, I L5-V1 <u\ú. Tel. 3/í-(»*ÍHt
I

der Weklcwirtscb-u •t!

Wie síeht as mil den Pferden?
Bei ót*ü Pfífden i«; dc'' AusíaU

niobt ste.htbar, wenit aueh úk
Qj:<li-.ac*t di*r.'5i tlie Btaxícc Bean*

*ttill.. Alav Biíriíheini
Advokat

und veieid. U bers-t/.ei

rLee-a] sacai.' de perm-i
néncia >

Rua Alcindo GuanaDara
17 21. sala 811

pr<*i 09 5723

T '¦!.<_r \V fílwaviil-strí.iiSp-Jí L Viliã -mt
"-¦ M.\/,0.\".\S" ain IÍ.I0. Kio <:¦_ ja.*
t:cà*j verlassc» tt. voinussiclitllch lu
àcr 1 .No vcm1ícrw*oe.lt c Gocíelmig an-
JúujVjj, itni sr*3Íc.íc.l*i nacli I.ucIjccIí
v. eiicriftrfrariiK". i-tt werden. Drr Icatii.
t"inil.'is-Vc:I.:in.; J:n Vcrein i«lt tíctil
Ev.Itilfswctl: ivivü liaítirr, eirjcn, -lr;"s

linscrc filtra il. Ri.t:ttle:i uocli mclit-
;'t'li'; dc ii Wtlluiaclilstlscli ilcclita
ti.'irti Chnjíltaturi Eclunticcíctii.

J ucr deu Xt'*. t :,.'i. ;*í( nii:-jii-,r; iiciur.-^íi
lhond. moechtc maneeis audf* I '--'' «tiiciiaufeiKi i.;, zum 5.11.4-.
rei-M-eglichkeilcn durcliBrief- ^2^2-^2222-2^ m-SZT''"'
wcchcl gebildctcn synipati

Períet.l poriugiesiseh und
deulseh BcStielit. Auslnclirli-
che Zuschriílcn untei R W".
an die Exp. d - Suplenicntó.

*M jaehr. Deutsclic
blond, naeli dem Ui i. - - í 1 dei
Anderen niciil schlechi atisse-

licvoistclicinle Wl
ltun£cria>lc I'" .tropa vlcllelchí 1.
ütrcugfstc tt. hacrti*:*.c isein w:;"ti.
lJenken Sic scliou jelzl an Jluc i'..
Vcrwaiulteii, Freuiitlu u. ntchl :"•'•
Ictzl aticli .*tii »iic armen isTotlctüen-
deu, die niomandtn im Aitâlatiií haUín,
dei* il.iKii lielítn l:ot*nnle. 1'tinc liun-
frcrn.lo •.;. frlcrínde Mtitlcr nus Franlc.
furt sclirellit: "Bis V)\3 babm «ii
híçi* gcnaelit, y- LtícUt* t;clíackcl

chen Deutschbrasilianej'' 7.ur
! Eheanbahnunc Ueminn lernen.

Lebeu.5
lécl.c 1*1 íider

j l.i das Danki.iiikcil ode: jjJI cl
Stta/e frin: — lo, wlr lictltln: tfclíl
uns Hleidiinj*, iletin wlr filercn; fjdif
uns .-.11 ?sse ., •>;•. haucn llimccr,
neiit iiit-, nur von tiurein UchcrílaíS
von .lem, \va- l!ir cntbclirin kccnnt.
Danken Jvociltleii wir vlcllelcbt nur
Im II-.; .--n, r.jffrn ilier; ti'"t-. ver.

Die "H.l i tu:o;i* Fyi-
icslrlckt fii'.: tlie Frlc'*udcn «11 icr- »'-**l**) 1>íttít um S-penden uuti i.tr

ncu O-:™ is. h.-.tioi itera nocli da; ucsgaticii jeglicliei Art f«-i •im «o-
v o 11 unsersMi /.ebeiisnútlcltatioiicn ^c»*íl»ri tianapoi!.
;c"'l>.r'--rt, uai wli eben cniLcbrca Aiwiuliniesiclk': Aiuiíli-j iiii.i Hkitofi»;
1 (ir.iilcr.. J)a hal*en v,:r «clcrnl, ilasa Av. Franklin Koosrvelt 115, VI. M9-
i.r fplKnds TeJI dotíi der Glttcckii- tri.: lloni Jeaua, 1'ílri,!.! Ur3t Oa
ilic c ist*'. — Und lieutt btttilt! wir I '!'.'.i.< IR!, r-nlm.

3 b

10

Neue Postleitzahlen
Berliii mit Aussenstadt ... -
Branrtenburg, ohne die oestl. d*?r Oder und Nriss

gelegeiien Gebietc 
Mec"tlenl>ui*g und Vorpommern 
D--S fi-ueherc Mecklenburg (ausset die KreU.e N»*ú-

brandenburg und Strclilz.» m-.t Schw.-na.
Rostocií, Wismar. GusUow, Waren, Par-
chim  • • • 3 a

We5tpommcrn westl. der Od. r di- K'--e > Orle
Neubrandenburg, Neustrrlitz mil Gi-eifs-
v.aki. Stralsund, Pasewaik, Demmin. Ru -

*ren un.i Usedom íaussei Swineuiucndet'.
Sa.cbs-,n, 00U Teü u. von NiedeiscrilesU-n da- wes

dar LaitsitZ'-?' Ncísse gel; gene G-':)•¦' 'Re.
B- 7. Bautz. a und .Dre.-.don • .

Si*<-hsen westl. 7>il fReg. Be;-. Lei!)''*!! Chir.il/.
Z.'.'ic*-:ati . . . .

*Ht»rdbayern Ceinschl Obt-rpfalz u. n.*e:dl
bayern)

Suedbayem ohne K-*. Lindati (Bodense
NOT-d-Wuerttembeis (amertfc. Zone*'
Surti WiierUcmberg. Hoiienz li-tn ti. V(,;i B'*v

Krs, Lindati ffianz. ZoneJ
ThueunRen 
Mordwest-Thueiíngen tnit Erfurt, Wcima* Gotha

Apolda, No. dhausen. Muehlhauseji Eisen-
•ah 

«u-d»st-Tiiu-iTngen mil Gera. J. na. Altenburg, Ru-
dolfstadt, Gtfiz u. Saalfeld 

Heuí-en
Nf.rd Baden (am Zonei
Soed-Badea fíratiz. Zone ¦ 
RPI* fReichspostdireii.ionFbczirk" Sacrgebict, "rie".

Sathsen Sued' fReg. Bez. M-rs'butg, Ha!!'-.
>aclisen Nurd 'R-g. B : M if-debu: s. D :<u K'

Biankenburg n/H.)  -
Be/;: der RPD Hannovei
3ez tie. RPD Bra-inschweii»
fj - * «e RPD Afner*s|f| (R >¦ B-/ Mik-ü-í' Mi)'

B :' der RPD Dorttniinil ¦ R-'-
A '"í - ;;¦¦

Kí-ít der RPD Diiet-seldorí
RTT» K.h-»if!f>fai7 j Rlteinhe-ssen

..«k --. RPD K*fli. -ií". Bv A.
-..*.,-•. «rciB-n. íHdt-nlnu* We-.lliamin.trei')

'.;-¦- t* »PIi Hj^tlburq
iw .1^ HR- K*<-l aí..** Be/

ii»Kirin.

Bildzuschiften unl<
ernst gemelr.1" an iii.

I Suplemento.

'Nur |
ExP. de.-j

Uebersetzungsarbeiten
I aus dem Dc-ut.sehen (oder
(Franzoesische» j ins Portugíe-
i stschi- werden voo g.-wissen-
jhaíter sprnchlífh p rfe'"'•''¦'
Do-uKche . sf-íl 2" .Libre in
Br.ií ! en. parli»-tular U.be: nom-
men. G. ri Zu-chriítcn "rbe

Si •nlc.

N. I". I >.. Cr$ I5...U.J
Piun.l JUiiòiuisrli

Ss*iv;f|nc«c"híiial/.
Kafícc l.i.

*' Ziiíi.c
ia..-.-, j:-. .-;..;-,.¦ -.-
:.*:jiv 3t'jtiat'U

. St«» ¦' Sri;c
iV." \s. 111 Ci> i."i..i>i

1 T'nn.i Katíc 1...
•' Kal.a-
" Zsci.*i

Mil.-i.i-..'
1 K-iri-i, Ilail.-:..

; l'uil.i•'...; .r

.S.» S\. ir, Ci». "S.i/W

2 " Bolincii" uclr. Ktl-atll

" r<-tii poi»
1 " líaícrílccVrii

bit. ..* IV.st S-.li.ion" Ocl-nid-i" ;...-:. TI-.
t li.. 1, .„• ." Cacic.

j-k •.. Ku*ic! ¦ LS|»;*e
I " T. illclrnsci»

.. " Uastiitctii-
, "' l-uddtiigptil,-,-.

Dojii-ii Milcli

N'.- ' II Ci S lis "'I
cr. Kr.(i,-.; i...

Bin no.-l-i in BKRIAN

! K-minic tibci in ca. SM-inab n
3 r.a RIO. W.-is J:;»nn ieli

Deutschliind fur;' Sie nm *>
13 

^ ZiL-chiifíen iu.!-; G B an
13 ° I ti e Exp riii se- BIj".-'
14 a;

4 b Deutsdilcltrer (in )

15 a

15 b
16
17 a
17 b
18
10 ;,

g.-.suchl. de; 1 inei Kliüiieren
Gruppc von funcionários pú-
blicos d. utich bafbi lngen kíinn.
CAnfangsgruende' Zuschtit-
ten m i t Honov-.iforderung
ur." A, B 7 an d' Exo die-
ses Blefes

lie

¦\[i:iV.ii".-t--

(:r*i ]•'. ¦•,,:,;.
.>•¦.-: (i*Ka-..l::. .1
J':!r,:t!i cdti
A:>¦'": •:.'¦:..;(:!•¦

N.- I.. (. Crt 2-iS j«
.1 l!-.i:tr:

Sciuveiii *; • ;i »•*' t
Kibúiteüaii
r.ci.ci •'.'•.1-'.;
H-.:l,:
Kut-,-
Kaíí- Ií.
prepa:i-Ltc; K ikai
mí: ;.f..i;.-?-
j*ci-
Zai ;.¦.
H.-liv. ..¦. •

l'.i iu.:. *.:•".. , l*ui.. fluir.
Z!:, :..-, , 1'.. iíu-ifbílíl.r,
('•:¦. :..:.„i,J. :. RuISco Girn

1

/.in
Mc-1
llu:

U I NbKItSt IIOKN •
Tri!.-.:). Ri-i-Pelrópoli *
quin . ztim G ii'iv nhi íl

SCI 000 -.Enmí.l
?0 b I "'¦''v '2 w s "'; Abr' ''

i'.i u

F r,;

B
l>i IViiUer Biiôhlei

¦22 «¦¦ 
'''** ch' 

' "

22 C j 
' '«I ¦:'•< 'i i' .« • Pi'.

23 r';m . 56 6,'-' and
¦A '< 

T-l. ?> 4^«:i
•»., j.  1 ¦ 1 ' —— ¦•

r''íel.'-:. • / ,' .-. •¦ .- .. -.*,. y
:>, 310

n.,...,.. í I' l". ::..-•.¦ '.-. I.Í'-
j l.-r/c I i.u, nu, t [. W.ich.ii natli jite.i

',r /..iien Driilsilllnnil-,
y.w ,,, 11-11 111 u w i;m\ teu isc \ki: 11>

'-. I . H. (..$ JW.C1
JI M>».

Kie • •

I".

"' Boulmils" Ka!.

I.cblctíchct*
1'iíuia 1'JtUCKTKi'CÍIK'í 1

r*.í r.t.w.
I.KHKüCnj:!* 1 .. da» l-W. z« t-if

25,00 l.e-iH-n i'j den Palccien bfl-
|.t:pa't; v-c*»;*:..

¦i'»i /;-•..rrtini  Cr| 1K.W
N." 6i>. Cl* 3«5....

í J\';iud I.u-.-.is-lVallnc*)
i ])osc ti/4 Tt.) i\'u(:rn!i<::E.l.cl.ku<ii:i*
í l'fund fi:in*:tc Kruclitbonboní* Slanncn Manddtr.sr-ripan
4 Kfau|'.n Manlpan. Kílu*- K:di.{tr

Itum,
C .S.-.tccl: !!...-;« f.eckt::!:
6 Tafcln .*-::br.'ií>!nd-;: MHrli - Moí-s

lllilr
! r*:"an.J {¦•<">•> F*-i«e«

l'acc".(.licn (í 5; 1'í.i l< — ..-ii
1 Pfmiil 1'iV':'' •¦ •'-

:. i*fi!iid '/>-..:..-
1 11 .*" Ili!i.'.('f-..i:
i I) • (lrant(<*ns;.it l..:i -1 !.-a>
I V. ¦ í .-. ..:«:.-:<-,:. aili T.ciMcUt

n.« ti. ci$ na.ou
í |.>'i i"-ri**.' V.MIi:-:

,.;!.r il.::' alillblU!
¦yy-. 11*.:-:.* .;¦ ......

II 1 1
I)

I I *

N. H. Cl» IS5,4«
l'úl Uul.lsch

:'l';tí |.U'.v*. Mi!:;.
!, nnic J.ebsrw.usi
1 l"fd 1: roa;'.. K.iíi^c"
j 1'1U1!.| f".llC'Kt'
„ frtfc.:i Scluikulàde

v Viã l*"ruc!itbüJibo:ij
.-" Sm**.¦"' »c!i •:¦ l.-.i...*;li

1 Wc-íUnacIiísmUiin nus I-ClifttKÍi-eM
N.« b.l. Ci$ i<7.3,«n

¦ l" ." í Jlu' .du. • Siollrii (•¦; M.111 iii,
li.-iltioij

.' I'illll.1 Hoili-;i.Ut!lCTll»I ;.t
r-íitml l-i,'iHc:....],.-,(ik
1-íuml Zimr.ilMüi.i!..- ,
1'íuiid Atilsi-lacl: •'..*•..
Tíaml Sliriiim .li

¦> •¦(* (: 1 l'ii .\.=.*:.ii. r-V<n. I..-.1
I-iui-d r-tirlicil-i Ka--.
l.l : ir.i.lt.".,,-:,!...,,,

-• 1-ímid y.-i- \y 1
! \Vpi;itlarll|5CI3im ail, 1 .r.li..luli-„

N.» Ul. Ci* 405.M
FKSTI-..SSEN NEpjAítR

l-i-l feinstrr .Schínl-tii
l:'l'ii *!cschti!itcii=r So- V
I Ví.l. Molkfrcibuttcr
3 Yiúi 'rroc-WenmiMi
1 1'iii. r.cbenvuisi

3 Pafertc Scboko!, PuJJlü<
T' I'íd. Krdbemnarmelad'
1,'* i'id. fcii.al- Praltnfn ';•-.ch -mtfi»

ckuoj;
I PM. I:I tI*JfÍHs-»;joiís

l'M. BorLtertK Nnesse
J Píd. ficroest. üuateaiala KtUte

Síhiirí.-! Mandclmarzlpan
Wílhoachiemanti í.iis I.-lilt.i-.i.*™

N.' ii. Cl*. I75.-M "

f'Í<i. xci\>*rrt. Kaffc* '
! Pfd Sclimriiirschtnab- 1

Píd. SafiRrr, l.cslc* UeU ,t li.-..-* VVi»iicr Wtiet-Meliea
55 Pí.l Oiang-- l*c!:c. Tis
!' Píd. >'ii!-: itar-,-
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