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INSTALA-SE HOJE
0 CONGRESSO

, NACIONAL
Senado e Câmara em ses-

.$o conjunta no Palácio
\ Tirsdsn.es

InsUla-sc liojc o Congresso
Nacional, iniciando ft sua segun-
«la líessão loglslatlva. Etn sessão
i-.on.|unt.*i, Senado e i.àma.a rou-
uIu-Bc-áo As M horas no Palácio"Tirndcntes paro u solenidade
.inaugural, cm cumprimento do
idfcijtosltlvo da Constituição quc
fixa o período <!<• endii sessão lo-
_i_isl»tiVR ontre )."> ile março <• 15
t_if dezembro.

Esta reunião inaugural llmllnr-
Iss-A exclusivamente ao nio li-
Ènartialaçün. Sr. scgtindaríçirn será

(Conclui na 8,' página)
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«obras intensas de tropas norte-americanas
no centro do país - preparam-se "para qual-
quer caso de emergência" - os estados unidos

! continuarão controlando as bases das filipinas
TÓQUIO, 1. — (U. P /
A 16." IJivisâo dc ('.ovalada nor

tc-anirricaiia foi colocada cru cs-
tado dc alei'1.1 c começou a rea-

referida divisão declarou que * "¦
nalidade (lo calado <ie alerta, é
" preparo'- essas Iro pas para (.uai-
quer caso dc emergência ".

1

SERÍSSIMA, á situação de morinig A '
lzar manobras intensiviis em d./. I \V ASlIlNliTON. 11 ( A Kl») •-»-
íkldlics nn região ile llonstiii, no-Os Kstatlos 1'niiloj conservará.,
lapão Central, O comandante .ia! (Conclui rta 8* pág.)

Aderem aos rebeldes as forcas do Chaco •—- Consideradas como
luta —- Isni seu avanço sobre Assunção- as tropas revoltadas u.~

Informes da rádio de Coneepcion

a chave do desfechar
não encontram resistência

da

NA CONFERÊNCIA DE MOSCOU
,__(*.• POSADAS Arffnün*, 14 IU. P I ' tf viriru, afirma qtl_

Urgente — A nu nei..-sc que a j bcldos o.tão agora
guarnição do Chaco aderiu aos rc-l..0,000 soldados das

ALEMANHA FEDERADA E LIVRE
MARSHALL APRESENTA O PLANO DOS ESTADOS UNIDOS PARA ASSEGU-
RAR AO POVO ALEMÃO O DIREITO DE VIVER EM PAZ - A CHINA OPÕE-SE
!A DISCUSSÃO DE ASSUNTOS QUE LHE CONCERNEM - PROJETA-SE A CRI-

% rAÇÃO IMEDIATA DO "CORPO CONSULTIVO DAS PEQUENAS NAÇOES"
Os pontos de relevo

voltosns dc Coneepcion.
Noticias recebidas nesta cidade

ilircm (..io tropas paraguaias (!<•
Chaco chegaram a (.oti.cpcipn.
aderindo aos rebeldes, depois ri.
realizor unia longa marcha, proeedenie* do sul.

Trinta mil homens
BUENOS AIRKS. li (INS) - A

radio de Coneepcion que «í'lã em¦ poder dos rebelde» paraguaios, nn-
tua transmissão captada cm Mon-

as foiças tt-
ojiolddns por
f*unrnIções do

Chaco e quc já quase se termina-
ram os preparados parn uma
marcha JiAbrè Assim ção.

A rádio rebelde afirma alítil
disso que 03 revoliiiieionários nr»
relnlaram íls forcas do govôrno
a canhoneira "Cürtipayti".

Sem resistência
FORMOSA, II (-A. K. P.) —

A situação cm todo u lerril rto

(Conclui nn S • orlo • O auli.tr de Urros tliilát
I

tços,
falando a .

-. Hildtbrandc
MAS HA

¦'í«*.ÍÍS_.i

Unia,

' MtOSCOU, 14 (INS) — Foi lio-
.ie apresentado ao Conselho de
Ministros das Relações Exterio-
ics o plano norte-americano pa-
ra que ¦ Alemanha tome a íor-
ma de um Estado fodcrndo li-
vre do perigo da exploração po-
jitico por qualqüej! potência in-
<ciivldu.il.

No presente caso dos EE. UU..
o Secretario de Estado Marshall
determinou eliminar a Alemanha
coino um pelo no jogo de in-
fluências políticas c a rcstabele-
cer a sua economia em prol do
bem-estar do mundo.

Em seu pronunciamento, Mar- |¦ shall di.5se* i

"Para nós a sociedade nSo é
democrática se os homens que
respeitam os direitos humanos
n5o eslSo cm liberdade para cx-
primir as suas próprias crenças
e convicções, sem receio de se-
rem arrebatados do seio dos seus
lares e famílias," ¦

do plano Que acha Wtè m mpnfíssáb/

EM PERNAMBUCO

CABERÁ'AO SUPERIOR TRIBUNAL
ELEITORAL A DECISÃO DO PLEITO:

•O senador Novais Filho consid era certíssima a vitória da can-'didatura Neto Campeio ao governo de Pernambuco -- Dentro
de dez dias os recursos virão para o Rio

Dc regresso do Recite, r.tá no
Hio o senador Sovais Filho, des-.
laçado procer da coligação que |
levantou n candidatura <lo Sr |
Neio Campeio Júnior ao goVimo
ile Rertiambüco, V.m. face do grnii-j
(lc interesse quc vem tlcspertandp|
o desfecho dn apuração do plcüo
rlc 1!) ile Janeiro naquele Kslado. A
MANHA procurou ouvi-lo Disse-
oos, inicialmente, o senador No-
\ai.*. Pilho que "reina paz c tran-
quilidade em H.rnamhueo"',

(Cniielti.- ua 2. página)

MOSCOU, 14 (INS) - São os
seguintes os pontos dc relevo do
programa de Marshall para asse*
íurar ao povo alemüo o dhcilu
de viver em paz.

1.*) Garantia efetiva dos direi-
tos civis em todai as partes da
Alemanha.

2.*) Direito dos partidos poli*
licos livremente constituídos a
participar no sistema eleitoral
livre e competitivo em que cada
qual se concorde igualdade de
oportunidade para apresentar
pontos de vista para ganhar adp-
tos c cbter justa representação.

3.°) Dirento »de organizações
sindicais livres e autonomia a
desenvolver atividades sindicais
costumeiras, de acordo com os
desejos dos seus membros.

4.°) Liberdade de imprensa e
radio em todas ns partes da Ale-
manha, Inclusive o acesso irres-
trito a fentes de Informaçío tais

(Conclu. nB 2. página)

DE VENDEDOR DE RÁDIOS A GR
DE LIVROS PARA 0 CURSO P

DE AUTOR
RIO1

A OPINIÃO DO AUTOR HILDEBRANDO DE LIMA SÔBRE A SUA ATIVIDADE
t- DOIS MILHÕES DE LIVROS EM OITO ANOS ! - AS POLAINAS NORTISTAS
E AS AVENTURAS ESCRITAS POR JACK HALL - O GRANDE NÚMERO DE

EDIÇÕES COMPENSANDO OS MAGROS 5 % DO DIREITO AUTORAL -
r 0I

¦¦J_«-»-J^Í^5K': *^^Bf*>flH »¦*¦' £¦ I

-_-_----»'¦:' '-'¦'. jlJésSk mm&

Os expedicionários não
terão prioridade na com-
pra de caminhões.

(Solução da preten-
são dos combatentes, cm
Vida Militar).

OI hom ouvirmos o autor
Idcbrando dc Lima, Nio

so pela sucessão de faloi
í interessante, quc nos contou,
i lambem como compensação a
! mn encontro quc tivemos na cs-
i quina da rua do Ouvidor com

-¦venida. l'm conhecido dc cal-'¦ cada como perjtunlasscmos o
q ip eslava fazendo na vida, res-
pr.pdeu-m s qur por "enquanto

\ nada" listava esperando — dis-
sc nos ainda — encontrar uma

; profissão, de acordo com as suas
| 

"condições lompcramciilals".
i Quais seriam ebs. não di*M>.
| Uespedindo-sc, tomou a djreção
i riissc verdadeiro .vácuo que**<!.
! cl.ama Cinclandla, Estaheleccndn
I um «ramlc contraste com es>a
I snbvida, ouvimos o autor da sé-
1 rie de livros didáticos "Nosso

(Conclue na 8.. páitlna)

Instalou-se a Câmara do Distrito Federal
A sessão de ontem, no palácio do antigo Conselho Municipal
— Eleito presidente o sr. João Alberto — Os demais

ch Mesa — Compareceu o prefeito, lendo a sua
mensagem aos vereadores

TOMOU POSSE
O SR. ADEMAR DE BARROS

As solenidades na Assembléia de São Paulo e no Campos Eli-
seos — O novo governador exalta a atuação do presidente

Dutra e manifesta propósitos de colaboração

O senador Sovais Filha, quando falava a A MAXIIX

S. PAULO, M (A.N.) - Ilea-,
li/ou-se ho^r, às 14 horas, n io«-
talação da Assembléia legislati- |
va. Alem da presença do mun-j
do oficial, dc representantes con-!
sularcs c da muRistraturn, gran-j
de massa popular assistiu a ce- jrimonla, acompanhando todos os |
porincnorcs com vivo interesse. I
As imediações rio plique 1). I
1'cdro II, cm trente ao Palácio

das Industriai, onde está insta-.
lada n AssemMcia, ficaram Intel-
ramcnlc tomadas pelo povo, ape-
sar da chuva Iria c insistente]
que, dc*.dc ,i manhã dc hoje |
cul sobre a cidade. Cerca dc um;
quarto rir ho'a antes dn uher-
tura dos trabalhos, começaram
ns deputados a ocupnr os seus
lugares no .cinto. As bancadas
do P.C..II. e do P.T.H., quc cn-

AFIRMOU 0 CON
AIXAS DE TOUCINHO"
FERENTE DO ARMAZÉM DEZOITO

traram quase juntas, foram rc-
c.bidns com salvas de paimas das
f.alerlas. A bancada rio P. S. P-
ocupou as priioclraj filas ao la-
do direito, sci;uindu-se os depu-
tados comunistas e trabalhistas.

O PSP e os d< mais partidos co-
locaram-se na bancada da cs-
querda onde, na ultima fila,
lambem sc assentaram alguns

trabalhistas, As 14 horas os ml-
crofon.es In to» nos anunciaram

que o dcsenibavitador Mario GÜi*
mtiiàcs. presidente rio TI.I.. cs-
lava. sendo reri-Hdo ua portu de
entrada por uma comissão <J.»

depu lados coi!S,t'luld_ pel"* lide-
res dos diversos partidos, Al-
BUiis instante»* depois. (|it«nilo
se fnxia oit\ ir n hino nacional, o
(Icsenil.a.gario! Mário (luimarãcs
ocupou o lugar do presidente da

(Conclui ni 8." -lieinal

MAS O GERENTE DA "FRIGORÍFICOS NACIONAIS" SUSTENTOU QUE ERA
PEQUENA A QUANTIDADE DO PRODUTO - CARNE DE PORCO E DE ÇAR-

NEIRO NO "GOIÁSLOIDE" - NORMALIZADO O MERCADO DE BANHA
Foi uma coisa toda casual. O

repórter passava onlcm ctl, fren-
te oo armazém 1!) hu Cais rio Pur-
to, quando reparou num caiui-
nhâo encoslario à plataforma, nu-
merosns caixas com a marca»;"Frigoríficos Nacionais StiI Hio-
grandenses". JA la desviando o
olhar quaudo. pela fresta de um
rios caixotes, viu o que havia no
Int-ii.» do mesmo — toucinho!

Pasmem ns leitores jà dcsahi-
Ituados ao contacto com isso ali-
mento (juise quc inN*iramen'e

idesaparecido rio mercado carioca.
je agora vendido apenas cm ramn.
I nos açougiies, e por preços nllis-
] simos.

Então, estará saindo toncinlio
[salgado' daquele artnoxem? 1_
| tantos caixotes assim?
i Quc mistério era aquele? ScrA

que o produto ia scr destinado
inrsmo io consumo dos carioca»
ou seguiria para Niterói, num sal-
to heróico sôbre a (íuanahara,
paru scr vendido no "mercado
negro".

F.m o que restava apurar. En-
tramoi no «rmazem e vimos num
dos ângulos k esquerds dn primei-
ro portão, uma «UMIidade bem
razoável de calsolcs do produto.

Arriscamos uma pergunta ao con-
ferente da mercadoria, postado
junto nn portão."Quantas caixas vão sair?".

"Ao certo, nãn sei mas
calculo que são mais dc duas
mil...".

Mais tarde procuramos o gercn-
le da empresa "Frigoríficos Na*

'*•! 
(Conclui na 8* plg»)

Embaixadores soviéticos
a caminho ile Moscou

PARU, M íR 1
Alexander llngomolov e fieirgi

Zaruhln. embaixadores «ovicti.oj
i^pecltvamcnlf rm Paris e l.q i*
drcs, partiram hoje por via aírca
para Moscou.

Nikolal NoviVor, embaixndir
tusso nos Estados l.nidos, que
«ii:cni partiu de avlío de Nova
Vorls, com destino A União SoviS-
tica, feu hoje uma Inesperada es-
rala em Londres, ritomando en-
t-ctanto a viagem poucai - heras
dcpoL*.. ,.. -*-- — -^
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Dois flagranlrs da cetimonia de instalação da Cantara do Dlstr-llo Federal Aa alto, tis quatro represen-
tanies femininas eleitas numa pose especial para A MAMIÀ e cm baixo o sr. Hildebrando de Gota

quando pronunci.ma scu discurso

Realizou-se ontem, a sessão so-
Une de instalação da Câmara do
Distrito Federal. A cerimônia
teve lugar no palácio do antigo
Conselho 'Municipal, *s 15 horas,
sob * presldíncia do desembarga-
(Jór AÍranlo Coita, prasidenu do
.mti.m-Ztm.S-

Tribuna! Regional Eleitoral rio
Distrito Federal.

Muito grande foi o interesse
que despertou o acontecimento
traduzido pelo comparecimento
d» úma assist.nria considerável,
<U '.A.tm ¦. aaV-t__c&es partidárias,

que lotava completamente as duas
amplas galerias da sala de ses-
sões.

Iniciada a sessão \
A.K.5 ,i cb-m-iU Bo-pinal dog

y*-~t*m* (Conclut- m »' Maj f,



isswdWPiiBie , 
- 

,¦/¦.'.. -¦%.-. ¦CTgrWwHBaWBMWMWBI 'flWl.lWIWMlilWiillillllí1!' IMI II IWiMIM.MfflWHil i 'lil

A MANHA _ PAGINA 2-RIO DE JANEIRO — SÁBADO, 15 DE MARÇO DE 1047

Sr

m

I

m

«;.-

I

»'» »*«¦« .»..»..t ¦?.¦»¦* ¦ ¦«..+.¦?¦,«¦¦«¦,» U *».»*.»..»*.»^..>**»*»M—^-«

CURIOSIDADES

i-;;

Si

4:

m

Vli'/,

•

I / ,_ "^i #1 _•> ^^ ^^^ eMi /

W^fR DECRETO DE
HENRIQUE IT DA
INGLATSRRA,
CADA GANSO TINHA
QUE CONTRIBUIR^
COM SEIS RLUMAS

PARA OS

RBAtB ,
«APLA

Si
ATfZAVéS

OEUM
PEDAÇO
0E<S£LO
TALHADO

EM
PORMA

OBLBNTE
SE FAZ
PASSA/2

OS PAi/OS
POSOL-I

PODE-SE
ACENDER.

POSO/ TAL
COMO UM

l/ID&O DE AUMENTO,

MACONHA NO CRIME DA CINELANDIA
A ERVA MALDITA TERIA SID O O MÓVEL DO CRIME - UMA
DISPUTA TRÁGICA ENTRE VENDEDOR E VICIADO - OU-

TRA VERSÃO PARA O BÁRBARO SUICÍDIO
Apesar das confissões e da oé.

rie de providencias tomadas para
q esclarecimento completo do
crime dc (|ue foi vitima o indiln-
so bailarino Gus Hrovv, nada dc
positivo aindn existe com referiu-
cia no movei do crime, aindn em
mistério, pois que, na verdade,
somente aos leigos poderá con-
vencer .ler sido o roubo da escri-
tura da cosa, o motivo do trucida-
mciilü da vitima. Quc interesss
teria Itnill do Rosário roubar
um documento que não llu* Inte-
ressava, ou melhor, nada favoic-
cia a Wanda Brown, sua secreta
aiiuuiU? Poderio admitir-se, sim
a hipótese do latrocínio — o rou-
bo dc jóias ou dc dinheiro — que
talvez pensasse Raul existir nau
duas gavetas secretas da escriva-
ulhhfl dc Qui Brown; Um impre-
visto — a entrada do bailarino
no apartamento — teria sido cau-
sa de uma precipitação, n do «ts-
sassinato, pois temeroso de ser
morto, Raul matara, resguardai*-
do-se do ataque quc lhe fizera o
adversário, afinal abatido. Isso
tudo, entretanto, até agora não
convenceu, apesar da confissão,
do desmentido c du preliminar lo-
vnntnda pelo advogado Celso Nas-
cimento, para seu constituinte ou
seja, a de legtimn defesa, justifi-
cativa que certamente será apre-
sentada no Tribunal do Jãrl. Cho-

COMENTÁRIOS DO JORNAL OFICIAL COMU-
NISTA SOBRE 0 DISCURSO DE TRUMAN
Acusado o presidente dos Estados Unidos de usar o mesmo
método de Hitler — Fortes críticas também à Inglaterra —

Previsto o fracasso do plano norte-americano
em relação à Grécia e à Turquia

gani agora, entretanto, denuncias
a respeito do movei do bárbar.j
crime. Ous Drown teria, por mui-
to tempo, mantido relações, ou
quem sabe incsmo, ligações cstrei-
tas com uma quadrilha de contra-
lmndistas dc maconha. Dadas as
suns relações ua boemin, a sua
qualidade de "cabarctler" de uma
das casas -de diversões da Lapa,
mais facilidade obteria para a
distribuição da erva maldita entro
os viciados.

RAUL DO ROSÁRIO SERIA
VICIADO

UM

Moço ainda, mas viciado no uso
de entorpecentes, Raul teria pro-curado Gus cm seu apartamento,
no desespero natural dos tóxico-
manos, a procura da fumaça quclhe trouxesse sonhos encantadores
para espairecer as responsabillda-
des que a luta peln vida lhe tra-
zlam. Fora c altercara c acabara
matanho aquele quc fora seu in-

lermcdiário nu aquisição da cra
maldita. Pedira uma carteira on
uns cigarros e tlus lhe ncgurti, ou
porque não tivesse dinheiro oü
porque caisse no desagrado dq
bailarino. Uma disetisão sc lia-
vara, violenta e afinal, o termino
sangrento dc uma qucslão entre
um vendedor e um comprador ou
quem sabe, dois viciados da maço-
nha.

NOS CABARÉS DA LAPA
Segundo um nosso informante

anônimo, nos cabarés da I.apa n
venda de maconha era intensa,
existindo agentes disfnrsndos por
todos os cantos, cada qunl com
sua missão, a de incentivar *
distribuição do entorpecente vi-
sando conseguir lucros com pouco
risco, uma ver quc os viciados se
conheciam plenamente e ludibria-
vam a policia, vendendo cigarros
dc maconha a cinqüenta cruzeiros
coda um. Ligações estreitas cx's-
tiam e ainda existem nns casas dc
diversões que certamente iremos
localizar dentro em pouco

E os ladrões continuam..,
NOVOS FURTOS E ASSALTOS, ONTEM

OCORRIDOS

tWOSCqÚ", 14 (Por W»it»r Cronklte,
Correspondente a» U. ".,

Ao comentar com aerJmonin u
nota política exterior de Truman,

«¦* União Soviética compara „s Fis-
tidos Unidos á Alemanha hitlc-
ristá em tua época de expansão.
Tal declaração estn contida no
principal edilorial publicado pe-
li* órgão do governo, "Iívestla",
que acusa os Estados Unidos de
icntsirein subjugar a Grécia e. a
Turquia com scus planos dc ex-
pansão impcrialisln.

Trata-se da primeira reação do
gtivérno soviético ao discurso
pronunciado por Truman, há doi»
dia**. A agência noticiosa oficial.*"Tas.v", distribuiu comentários,
similares, O "Izvestia luz mofa]
do npílo de Truman para "sal.,
var" a Grcria c u Turquia do boi-

• chevklUO. dizendo que islo uão é
novo. "Hitler também fez refe-
rdnciu nos bolchevistas quando
queria preparar o terreno pura as
*nns conquistas".

Em seguida condena a poim-n
britânica na Grécia, desde u tim
i'a guerra, e qualifica us autori-
dades militares britânicas de"verdadeiros iiiiioa'* dos gregos. I
E acrescenta: "Pelo discurso dc jTruman pode-se compreender que
o.. F,slado*s Unidos uão se vio-
põem a modificar o curso da po-
lüira na Grécia. O governo nor-
Icamcricaiio não tem a intenção
dc, daqui por diante, agir na
questão grega da forma ouo se-
rm dc esperar dc um membro das
Nações Unidas, preocupado pela
Sorte dc ciutii* membro da ONU".

Diz que os Estados Unidos, cm-
Jioia reivindicando para si o pa-
pel principal na ONU, não hcsl-
laraiii em passar por cima da or-
ganizaçáo Internacional, o per-
líunta! "Que subsistirá da sobe-
1.-*nia da Grécia quando o pessoal
civil e militar norte-americano
segurar pelo pescoço os dirigentes
firegos?" Acrescenta o "Izvestia"
(|tie o povo grego "eslá ameaça-
do" dc assistir h substituição dos"amos ingleses pelos amos ame-

,1'Ícmio.s", quc pretextam defender
a liberdade e independência da
(iJrcia.

Mais adiante, declara quc os
argumentos americanos sòbre a
necessidade dc ajudar a Turquia
bfiiciam-se cm rumores dc amea-
<;a ii integridade do território
turco, embora não haja ameaças
a esse pais. *'A pjuda americana
ü Turquia visa claramente a sub-
.i ligação do país oo controle dos
Estados Unidos, depois do quc
sc'ii impossível falar de pálria e

dc política exterior independeu-
tes, desde'quc essa politica fica-
ri subjugada ao imperialismo
americano". O "Izvestia" se re-
feriu a Wallcr Lippmun, comen-
tnrisla internacional americano,
f quem atribuiu a declaração dt
que "a Turquia dará aos Kstadon
Unidos uma posiçáo estratégica
inL'oin/p*ravelmcnle mais vanta-
josa do que qualquer oulra para
assegurar o dominio no Oriente
Médio". "Não «ão novos os argu-
mentos de que os Estados Unidos
foram chamados a salvar a Gre-
cia e a Turquia da expansão dos
chamados países totalitários. Hi-
ticr também se valeu doa bolche-
vistas quando quis abrir caminho
para as suas conquistas, por meio
da agressão",

O "Izvestia" concluiu citando
declarações dc personalidades que
st-, manifestaram contrárias ao

plano de Truman, inclusive ofi sc-
nadores Taylor, Jomnson c Clau-
de P.-pprr ,n!em de Henry \\':\\-
lace o oulros cidadãos. "O» bo-
mens públicos americanos não le-
vam cm conta o fato do que os

velhos inélodo.s dos colonizadores
v politicos renitente*! já tiveram
sim úiiocn c. estáo hoje condena-
dos ao fracasso. Ai reside a maior
fraqueza do discurso do Tru-
man".

TUMULT0 NA PRAÇA MAUA
MAIS UM MARUJO ESTRANGEIRO AGRE-

DIDO — QUASE MORTO A FACA UM
EMBARCADICO INGLÊS

I) mar iu,, esfaqueado, quando era amparado por um colega, no
ocasião em que chegava a ambulância

A Praça Mauá, apesar de gran-
de logradouro público e da sério
de reportagens que tomos feito,
pouco policiamento tem. Há, na
verdade, patrulha» da Marinha,
do Exército c du Aeronáutica,
mas nenhuma delas procura in
tervir, quando alheios estão ele-
mentos de suas corporações. E'
claro quc dois guardas são insu-
ficientes para manter a ordem
e paru espalhar os maus ele-
mentos que ali perambulam,
quase sempre «comandos» da
turma do «trust» que ali reina,
dispostos a promover as desor-
dens e a distribuir «gaita» a
torto o a direito, para que os
casos nào se tornem públicos.
Viesse um dia o general Lima
Câmara à Praça Mauá, obscr-
varlavarla o perigo que ali exls-
te para aqueles que são morige-
varia o perigo que ali exis-
nns Imediações ou trabalhar nos
edifícios ali localizados,

O fato de ontem, um desses
dos muitos nll verificados, foi do3
mais deploráveis e que vem mais
uma vez atestar o descaso cm
que se encontra o velho logra-
douro, sem policiamento pura

DOLOROSO DESASTRE
EM MARECHAL HERMES
PERDEM A VIDA MARIDO E MULHER
Um desastre de consequèncins

funestos verificuu-se ontem, às
primeira» horas da noite, em Ma-
rechal Hermes.

Eram 18,10 precisamente, qu.in-
do um trem eltSllco especial, que
se dirigia para o Porque da Ae-

.ronúutica, vindo de Bento Ribei-
ro, colheu na paisagem de nivel,
existente na rua Xavier Curado,
um auto passeio de n. 4633.

Verificou-se imediatamente que
pela violência do choque e pelo
estado em que ficara o auto, te-
rem sofrido os viajantes do carro
sinistrado, ferimentos gravissi-
inos.

Solicitada a ambulância do
Hospital Carlos Chagas, nada mais
foi possível fazer, pois as vitimas
Já eram cadáveres.

O iKnisíárlo Djalma Braga es* frente do trem.

teve no local e identificou os via-
jantes do automóvel, que eram o
Sr. .lulio Simões Loureiro, bra-
sileiro, comerciante, de 30 anos
de idade, residente à rua Bernar-
do Vasconcelos 51 c quc diriiíia
o nuto. Eni sua companhia via-
java sua senhora.

Ambos tiveram morte instan-
tânea.

O condutor do trem era Manoel
Afonso de Andrade, brasileiro,
casado, de 50 unos e residente à
rua General Cláudio, 97. Prestou
depoimento sòbre a ocorrência o
soldado da aeronáutica de n, 819,
que faz sentlnela naquele locai
e que disse ter sido ocasionado o
doloroso desastre pela precipite»-
çâo do motorista do carro, que
imprudentemente tentou passar à

garantir os casos que ali ocor-
rem, nos quais por várias vezes
tem figurado embarcadlço» cs-
trnnuciros, estimulados pela be-
bida que nli c explorada farta-
mente.

Discussão e luta
Por várias vezes temos críti-

cado a inexistência de um polt-
elamento eficiente, para os ba*
res ali existentes, onde bebidas
proibidas sâo vendidas depois
das 19 horas. Um grupo dc ma-
rujos estrangeiros, dopois do
grandes llbações alcóolicas no
interior dc um «bar», agora
transformado em espelunca, dl-
rigiu-se para a casa fronteira, o
Bar do Jucá, localizado na rua
do Acre e continuou a «farra».
Um deles, o de nome Frederlck
Barnetson, de 27 anos, solteiro,
do nacionalidade Inglesa, marujo
do navio Inglês «Soes Gaspar»,
tevo um atrito com um mart-
nheiro nacional que ali se en*
contrava, abnncado numa das
mesas. Breve discussão verlíl-
cou-se,

Não chegou a fumar
o cigarro inteiro

Parecia tudo acabado e o ma-
rujo britânico acendia um cigar-
ro, quando foi inopinadamente
agredido a faca. Uni marujo de
identidade ignorada sacou da ar*
ma que trazia e rápido embebeu
a lâmina no hipocônürio esquer-
do do embarcadlço, íerlndo-o
gravemente. Mesmo sangrando,
já deitado, enquanto o agressor
fugia, tentou ainda a, vitima sor-
ver a fumaça do cigarro que
acendera. Desmaiou entretanto,
sendo colocndo na ambulância,
que célere levou-o pnra o Posto
Central de Assistência.

Foi êle medicado e a seguir
nternado em estado gravo no'Inspltal de Pronto Socorro.

Queixou-se ao comissário Vc-
rissimo do 4.° distrito, Yeda
Thlaboto, residente na rua Pai-
sandú n.° 215, que os larápios pe-netrando em sua casa, ^levaramum aparelho de radio no valor
de mil cruzeiros.

JÓIAS E ROUPAS
Hermínegildo Vinnt, rffidents

à Travessa Vieira Fazenda n.°
73 declarou ao comissário Pi-
nheiro, quc sua casa íoi assalta-
da levando os ladrões jolas c rou-
pas avaliadas em Cr$ 1.500,00.
ASSALTADO EM PLENA RUA

A maior audácia dos ladrões,
foi feita na manhft de ontem com
o comerciante Felipe Campos,
que se acha hospedado no Hotel
Paulista. E' ele residente na base
de Ladario cm Mato Grosso e es-
tava puieáhdò pela rua Bento
Ribeiro, quando lhe surgiu um
vendedor de bilhetes

Querendo comprar um "gas-
pnrino". puxou do bolso nada
menos dc 25 mil cruzeiros e no
momento cm que estava separan.
do o dinheiro, surgiu um indivi-
duo, que num gesto rápido,
nrrebatoii-lhe toda a quan-
tia saindo correndo, tal como o"vendedor" de bilhetes.

O fato foi levado ao conheci-
mento do 11.° distrito, que regis-
trou o íato.
"ESFAQUEADO 

PELOS LA-
DROES

Na madrugada de ontem, José
Maia, garçon, de 59 anos de ida-
de, residente na Avenida Subur-

.bana n.° 7.691, quando passava'pela rua Visconde de Inhaúma
esquina de Candelária, íol abor-
dado por dois indivíduos os quais
lhe exigiram dinheiro. Como o
garçon se recussasse foi esfa-
queado por um deles, recebendo
profundo ferimento no ventre.

O íato íoi comunicado ao co-
missârio Arnaldo Amado, do 7.°
distrito, que tomou as devidas
providencias, fazendo remover a
vitima para o H.P.S.
ROUBOU O DINHEIRO DOS

ACIONISTAS
Por seu representante, o Bnn-

,co Americano do Brasil S.A.,
apresentou queixa contra seu
corretor de nome Francisco Fn-

•ria da Silva, com escritório na
ÍAvenida Rio Branco n.° 277 10.°
jandar sala 1946, pois o mesmo
ficara dc mediante contrato assi-

Vítima da inépcia
da "curiosa"

Maria da Gloria Ferrcirs, mo-
radora na estrada Vicente de Car-
valho n. 292, fora ha dias sub-
metida a um tratamento nborti-
vo por uma "curiosa". Acontece
quc aquela senhora veio a falecer
cm conseqüência da intervenção,
isto no domingo passado.

O fato foi levado ao conheci-
mento do comissário Valdir do'li° distrito, quc mandou abrir o
necessário inquérito.

nado em Março ultimo, por subs-
criçfio publica, levantar o capital
de 10 milhões de cruzeiros, em
ações de mil cruzeiros cada uma,
Como os compradores pagassem
adiantadamente dez pot cento de
emolumentos e igual quantia co-
mo sinal, embolçou o «»h'dc nada
menos âe 700 mil cruzeiros.

Foi aberto o necessário inque-
rito.

FABRICOU A "MAQUINA INFERNAI"
Condenado, apenas, à seis meses — Suspensa a
aplicação da pena — A vtima foi um oficial do

Serviço Secreto dos EE. UU.
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Silvio de Rnrrot Vate.onceto»,
que queria fazer "voar" o ofl-

ciai do Serviço Secreto norte-
americano

Ontem, no Tribunal do Júri, foi
submetido a julgamento Silvio de
Barros Vasconcelos quc no dia 9
de fevereiro do ano passado en-
viou ao oficial do Serviço Secre-
to dos EE. UU.; potente "máqui-
na Infernal" quc eaplodladoi cau.
sou sírios ferimentos na vitima.
Durante os debates, o promotor
Cordeiro Guerra evidenciou a ina-

lerlulidade do crime, praticado fria
c calcula,lamente. A defesa, a car-
go do dr. Evnndro Lins c Silva,
depois de estudar a pcrsonalidn-
dc do riu disse quc o incsmo, um
passional, agira daquele modo por-
quc o oficial fora preferido por
Youd» Rozc, ex-namorada do
acusado...

Pólvora anti-tanque...
Outro detalhe do crime inédito.

entre nós, praticudo por Silvio de
Barros Vasconcelos: a bomba,
usada geralmente pelos anarquia
tas, foi pelo acusado fabricada
com pólvora antl-tanlt c anti-
aírea... para assustar o oficial
do Serviço Secreto norte-ameri-
cano que, nem no menos conhecia
o seu tremendo rival.

Seis meses apenas
Houve réplica o tréplica. A im-

pressão dominante entre aqueles
que nâo fossem amigos do acusa-
do (aliás, presentes em grande
número., —era a dc que, voltan-
do da sala secreta, a condenação
seria falta e severa. Mas, após
período longo de deliberação, o
Jurl condenou Silvio de Barros
Vasconcelos a 6 meses de prisão e
na sentença, a mesma foi suspen-
sa por quatro anos, comprometeu-
do-se o acus.do a observar restrl-
çóes em seu proceder durante os
quatro anos, sob pena dc cumprir
a pena atual e a decorrente da
futura ação que protlcasse.

Ei.ini nü»S hoíãs «lü tiüilc. O
resultado encheu de conlentamen-
to as pessoas que se aproximaram
do réu, jú em liberdade.

Revolução no Equador
DEVERIA IRROMPER NA MADRUGADA DE ONTEM —• FOI DESARTICULADA PELO GOVERNO
QL-rrc, ü ii*. im
Declarações oficiais. Informam

quc foi debelado um movimento
revolucionário que eslava seiuio
articulado para eclodir na cidade
dc Rio Bamba, A propósito, o
ministro do governo emitiu a sc-
guinte declaração:"Esta madrugada deveria *r-
romper um movimento subversivo
cm favor do general Alberto Enri-
quez. Estão comprometidos uo
golpe elementos liberai* e da
Guarda Civil. Forom presos o
chefe da Guardo Civil de Rio
llamba, major Jorge Ramos, so-
brinho do general Enriquer, e os
majores reformados Carlos Gar-
rllho e Gonzslo Yepez, slém dos
capitães Miguel Sotto c Serrano '.

O paradeiro do general Alberto'
Enriquei c ignorado.

Ansiedade em todo
o país

QflTO. 14 (AFP) —Arrebentou
no interior um movimento rev**-
tucionario, para a derrubada do
Govírno.

A policia procedeu a numerosas
prisões, noladamcnte de elemeu-
tos politlco*. O governo declara
se senhor da situação e a tranqut-
1'dade foi restabelecida rápida-
mente, mas dc certa maneira,
persiste agitação cm todo o pais.
quc espera com ansiedade o des-
envolvimento dos fatos e sôbrc-
tudo a atitude do Exército.

EM PERNAMBUCO
Caberá ao Superior Tribunal Elei-

toral a decisão do pleito
frisando(Conclusão da 1.' página)

E prosseguiu, respoudendo a uma
pergunta nossa:

Encaro o resultado das ciei-
ções como certíssima vitória do
Sr. Neto Campeio Junlor, a me-
nos quc o Tribunal Superior Liei-
lornl viesse confirmar decisões do
Tribunal Iteglonal que, a todos
nós, têm parecido Injuítas. Basta
acentuar quc ai decisões contra-
rias ao candidato dl coligação
sáo sempre tomadas pelo "voto

dc Minerva" do presidente do
Tribunal, e quc as urnas anula-
das até agora, em número de 11,
excetuando apenas duas, dariaiu
vitória b Neto Campeio".

Confiança no S. T. E.
Continua o nosso entrevistado:

Confiamos que o Superior
Tribunal Eleitoral corrigirá tô*
das essas falhas reconhecendo a
vitória que o eleitorado pernam-
bucano conferi» ao candidato das
(ôrças democráticas.

Prosseguindo, perguntamos ao
Sr. Novais Filho se já havia ter-
minado a apuração. Respondeu-

Ladrões em ação na
avenida Rio Branco

Armando Silva Pu»» estabeUcido o
avtnida Rio Branco n* 9y laia 260,
compareceu, ontem á poileU do 7."
distrito, queixando-se do qus tor*

íurtído do "hall'* d»qu«!e prídlo, vá-
rios fardo» de intertel» da 15. Avuliou
o lesado o teu pnjulsa em mais dt
C:S 25.000,00. A qusixa !*>! registrada,
estando a polida -,'..-.:..:» dili-
ger.cündo » i"sp*i!o,

.-mmr-mm*-t Mi •— <-$* •

VENDEU CARNE POR PREÇO
ACIMA DA TABELA

PRESO EM FLAQRANTE. REQUEREU,
AGORA, LEBERDADE PROVISÓRIA

Ha pouco, a Delegacia dc Eco-
nomia Popular comunciou ao
juiz da Declina Oitava Vara Cri-
minai que prendera em flagran-
te o comerciante José Motelho
Macedo e seu empregado Mel-
chiades Ribeiro da Silva, quando
os mesmos vendiam carne por
preço acima da tabela, aguar-
dando a autoridade o prazo le-
gal, afim de enviar o auto res-
pectivo c demais peças do pro-
cesso.
_0 advogado do comerciante,

tão logo a comunicação deu en-
trada no cartório, interessou, em
Juízo, com umn petição, alegan-
do que o reu é comerciante ha
vinte anos, sendo a primeira vez
quc se viu envolvido em proces-
so, e qac, no caso, niio sr acha-
va ele no estatbelcciinento, por
ocasião ila diligencia. A policia,
alegou ainda, entendeu qúc. ten-

do sido preso o empregado, ele,
como patrão, deveria entrar tam-
bem no processo.

Demonstrou ainda que o reu
era de idade avançada, pol» ai-
cauçara já os f>S anot e se acha-
va gravemente enfermo, pedin-
do, por isso, lhe fosse concedi-
da a liberdade provisória.

O Juiz, entretanto, indeferiu o
pedido, sob o fundamento de mie
a liberdade provisória tò cabia
nos casos do art. 310 do Códl-
go do Processo Penal, entenden-
do que a petição deveria ter si-
do encaminhada ao diretor do
Presidio, para quc este desse* ao
acusado a necessária assistência.

O advogado, nüo se confor-
mando, voltou ao Juiz com no-
va petição, mas o titular daque-
I.i Vnra, por despacho dc ontem,
Indeferiu novamente o pedido.

POR CAUSA DE UMA
ASA DE FRANGO

ESTALOU A GREVE NO HOTEL — O MO-
VIMENTO AMEAÇA ALASTRAR-SE —
PREOCUPADO O GOVERNO INGLÊS

LONDRES, 14 (A. T. P.l

Um gesto do ajudante de co-
linhq de quatorze anos, do ré-
lebre Hotel Sovou, surpreendido
quando tencionava comer uma
ata de frango, inquieta vivamen-
tt os meios governamenlait bri-
lanlcot.

O rôporiniio foi detptdido, mat
outro ajudante que proteitou, foi
por sua vez mandado embora.

Agora, todo o estabelecímenlu
está em greve. Acredita-se que.
ns grandes hotéis da capital in-
•.ilesa que pertencem á mesma

companhia do Savoy seguirão o
movimento.

O deputado Arthur Lewis. que
noube do cato, e Walerln- mem-
bro da União Sacional doa Tra-
iialhadtires Municipais, decidiram
aroiá-la, com a ajuda de oulros
sindicatos, como o dos transpor-
ladores de carne, que jâ apoia-
ram. em outubro ultimo, a ulti-
ma greve do pessoal do comer-
rio hoteleiro.

Os meios governamenlait as-
sistem com grande inquietação ò
greve que se alattra t para a
tl nal nem de longe te i'/síuni<*ru
toluçáo.

I

nos afirmativamente,
ainda:

Convém salientar que. den-
tre oa H urnas anuladas quatro ja
haviam sido contadas e, disse mo-
do, tinham sua votação conhecida,
a qual dava maioria de trezentos
votos a Noto Cqiapelo. Uma urna
do município de Argellm po'
exemplo, quc foi anulada pv
lo "Voto de Minerva", dava Jiqu*-
le candidato uma maioria de 97
votos. Mais duas urnas do meímo
município foram, igualmente, anu-
ladas, nas mesmas condições.

A opinião pública
Indagamos do Sr. Novais Filho

como a opinião pública de Per-
nambuco tem recebido os julga-
mentos dos recursos pelo Tribu-
nnl Regional. Respondeu-nos:

—¦ Com profunda indignação,
«endo ate necessário o reforçamen-
to da policia no recinto do Tribu-
nal, pura evitar quaisquer mani-
festações de desagravo.

Com referenda à noticia divul-
gada ontem, sóbre a possibilidade
de anulação das eleiçfles em Per-
nambuco. em virtude dc níío coin-
cidir o número de votantes com o
resultado geral do pleito, disse-
nos o senador Novais Filho:

Não estou ao par disse fato.
Se houver, realmente, qualquer ir-
regularidade, estou certo dc quc
terá levada em consideração, pois,
o presidente da Comissão Apura-
dor», o juiz Thomaz Wanderle.v, é
um dos maiores nomes do Tribu-
nal Regional Eleitoral, pela sua
cultura c pela sua integridade.

Vitória do sr. Neto
Campeio

Continuando, disse-nos o Sr.
Novais Filho:

Os recursos estão sendo pre-
parados e, dentro de dez dias, pos-
sivelmcnte, serão remetidos ao
Superior Tribunal Eleitoral. Se tó-
das as amas tlvcscem sido apu-
ra^aa, a vitória seria do Sr. Neto
Campeio, sem coisa que faça du-
vida. Ií se o seu triunfo não i
por margem muito grande, deve-
se à «impatla pessoal do candidato
Pclopidas Silveira, que obteve,
além dos votos partidários do co-
niunisino, mais 15.000 sufrágio*
que viriam, certamente para u Ne-
to Campeio

A ação do general Der-
meval Peixoto

Falando sôbrc a atuação do in-
terventor Dermeval Peixoto, assim
sc manifestou o «Sr. Novais Filho:

O general Dermeval Peixoto
teve, durante o tempo do seu gr.-
vírno, uma atuaçáo serena, reve-
lando noa seus it o.s o intuito de
criar um clim» propicio à livre ma-
nifestação das urnas. Posso afir-
mar qut a» eleições decorreram
sob as mais completas garantias
t todos exerceram livremente o
seu direito de veto.

E finalizando:
As opoíiiçõcs coligadas acata-

ram a deciaáo do Poder Juiciário,
qualquer que seja ela. Contamos
entretanto, que esla «cisão nos
será favorável porque nlo é pos-
slvel que o "Voto de Minerva" do
presidente do Tribunal Hcgional
Eleitoral venha alterar a expressa
vontade do eleitorado penainbu-

i can»

Na Conferência de Moscou
ALEMANHA FEDERADA E

LIVRE
(Conclusão da 1.' pácinn)

como imprensa, radio, livras, re-
vistas, teatros c musica?.

5.°) Liberdade dc movimento.*:
para ss pessoas e mercadorias
dentro de toda a Alemanha.
As fábricas de material

bélico
MOSCOU. 14 (INS) - 05 EE.

UU. disseram que 80 das 117 fa-
bricas de material de guerra ale-
m3s em zonas de ocupação que
figuravam na lista das que de-
viam ser liquidadas, foram total,
mente liquidadas; e que as res-
tentes o serSo logo.

Oposição da China
NANQUIM, 14 (U.P.) — Se-

gundo revela o Ministério do
Exterior a China comunicou aos
Trôs Grandes que opõe-se à
d,scussao dos assuntos chineses
em Moscou, mesmo que esta se
realize fora dos quadros dn Con-
perencia de ChanceltTcs. A Chi-
na nilo mandará qualquer dele-
gado a tais conversações.
Resolução dos adjuntos

MOSCOU. 14 (R.) — Os ad-
juntos dos Ministros do Exterior
para o tratado de paz com a Aus-
tria concordaram cm incluir
nove documento uma cláusula
segundo a qual a Áustria reco-
nhecerá a validade dos Acôrdoi
de Potsdam."Corpo Consultivo das

Pequenas Nações"
MOSCOU, 14 (A.P.) — O em-

balxador norteamericano Robert
Murphy disse perante os delega-
dos-suplentes dos Quatro Chan-
céleres que :u "pequenas nações"
que declararam guerra à Alema-
nha, tanto quanto aquelas que
lealmente lutaram contra o
Reich. devem ser ouvidas na ho-
ra de se discutir e de sc redigir
c Tratado de paz com aquele
país.

Os franceses também se ma-
nifestaram a favor da criação
imediata de um "Corpo Cônsul-
Uvo das Pequenas Nações."

Ao que se sabe, por essa fon-
te e por intermédio de outras, o
delegado soviético Visbinsky ma-
nilestou-se favorável a criaçõo
desse "Corpo Consultivo", pro-
pondo que do mesmo façam par-
te dezenove nações, incluindo-se
entre elas a Albânia.

Conflito na "gare"
D. Pedro II

"SOCORRO URGENTE" EM
AÇÃO PRESOS OS DESOR-

DEIROS
Ontem ás 21 horas mais ou

menos, na "gare" D. Pedro II,
num bar ali existente, de pro-
priedade de Benedito Garcia, ve-
rificou-se um desentendimento
entre fregueses, nascendo um
conflito de proporções

Quatro indivíduos, no balcão
bebiam "chops", comemorando
aniversário de um deles. Em da-
do momento, um copo íoi qua.
brado.

CR$ 5.00 POR UM COPO
Indenizaram no dono do bar. o
prejuízo parecendo que o íato

fyiSo constituiria razão paru no-
vo incidente. O preço do copo
foi cobrado pelo dono do bar:
CrS 5,00.

Sairam os fregueses e, no en-
tretanto, voltaram logo após exi-
gindo a devolução d.iqucla im.
portancia.

CONFLITO
O agente da EstaçSo, nesta ai-

tura teve sua atenção despertada
para fortíssima discussão que se
estabeleceu entre os quatro fre-
gueses e o proprietário do bar.
Momento depois, alguns guarda-
civi.«, do policiamento da Central
do Brasil, procuraram efetuar a
prisflo dos turbulentos. Houve
resistência e os policiais, s^ci-
taram reforço do "Socorro Ur-
gente."

A luta íoi violenta pois um
dos policiais do "Socorro Urgen-
te" teve um dos dedos da tnâo
direita fraturado mas, os indivi-
duos foram dominados.

NO 13." DISTRITO
Ao comissário Mauro Padilha.

de dia ao 13" distrito foram
apresentados os desordeiros.

0 tempo
O Serviço dc Meteorologia

prevê para hoje:
TEMPO — Ameaçador com

chuvas.
TEMPERATURA — Em

declínio.
VENTOS — Sul, frescos
Máxima: 23,4
Mínima: 21,1.

Pagamentos
Na pagadoria do Tesourt*

Nacional nerão pagas hoje as
seguintes folhas tabeladas no
16.* dia útil:

Montepio da Agricultura:
7.601 — AC: 7.602 — GM;
7.603 — MZ;

Montepio da Educação: .
7.701 — AH; 7.702 — BE;
7.703 — Eli 7.704 — IM;
7.705 — MO; 7.706 — OZ;
7.707 — AZ.

Montepio do Trabaüw: ..
7.S01 — AZ.

Feiras livres
Funcionarão hoje as se-

guintes feiras livres:
COPACABANA —Rua

Leopoldo Miguez; ARCOS —
Largo dos Pracinhas; LA-
RANJEIRAS — Rua das La •
ranjeiras; PRAÇA DA BAN-
DEIRA; ENGENHO VELHO
— Praça Niterói; 8. FRAN-
CISCO XAVIER — Rua Li-
cinio Cardoso; RAMOS —
Rua Pereira I.andmi; BRAZ
DE PINA — Avenida Ante-
nor Navarro; VIGÁRIO GE-
RAL — Rua Barbos» Lima.

D.A.S.P.
Não é remunerado o repou*
so dos diaristas da Unlio
OS SEKVIDORES DO GOVERNO

TÊM LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
A Secretario Geral do Ministí-

rio da Guerra encaminhou ao
DASP uma consulta formulada
pelo chefe dn Eslabelíciminio <** ¦
Fundos da Terceira Região Mili-
tar sòbrc sc o artiRo lõ7. alluea
vi ila Constituição Fedoral»
abrange os oxttmnumírários dU-
risl.is da l-niâo, quanto ao repoj-
so semanal e nos feriados civis o
roligiosos. Aquele órgão csclar.'-
cendo o assunto, explicou que i
dispositivo cm questão rcferê-M
aos trabalhadores (ie empresiu
privadas, não sc aplicando, poi»,
aos diaristas e tarefeiros do go-
w-rno, que sc regem por legisla-
ção própria.

EXTRANLMERAUIO PARA A
ABERTAS AS INSCRIÇÕES A

PROVA DE HABILITAÇÃO
Estão abertas crtre os du» Ji

dc corrente e 1 dt abril, próxim *
vindouro, as incrições para habi-
litação á prova do extranumetá-
rio-mensaü-itas das seguintes rr-
partições do Ministério da M.ir.-
nha: Arsenal dc Marinha do Hio
dc Janeiro. Diretoria de Comuni-
cações, Diretoria do PcsjosI Cvil
e Gabinete dc Identificação da Ar-
mada.

Us candiduln.» devem ser m.i«.i«
loiros natos ou iiiitur.i!i....di.-. . co* -
tur entre 18 c 38 ano», pertencer
ao sexo ma»cuüno c estar quit« ¦
com o Serviço Militar.
A DISPENSA DO EXTRANU115-

RARIO FALTOSO
SOMENTE APÓS O PROCESSO
ADMINISTRATIVO — UMA CON

SULTA AO D.ASJ».
A Diretoria Geral do Pessoal do

Ministério da Aeronáutica oon
sultou o DASP sòbre como se de-
vc processar a dispensa de extra-
numerário amparado pelo artigo
23 do Ato das Disposições Transi-
tória?, faltoso ao serviço," sert
causa justificada,, por mais d.*
trinta dias consecutivos.

Opina aquele órgão no sentido
de que, para salvaguardar o mt*-
teròssc da União, uma ver que
ainda não está regulamentado ..
referido artigo, convém a disp.-i,-
sa precedida dc processo adir.-
ulslrattvo, tal como sc tratasse d •
funcionário

sugestões
0s cachorros e o mau chei*
ro não deixam ninguém
dormir na Avenida Salvador

de Sá
Moradores da Av. Salvador do

Sá, vizinhança do n.° 220, Caf.;
Vila Real, vem por nosso inter-
moalo fazer uma reclamação cou-
tra o proprietário do aludido Ca-
fé. E' que esse cidadão abusa de
uma criajão de cachorros e gali-
nhas numa reduzida área da casa
quc tem nos fundos do seu bote-
quim. Os cachorro» nâo deixam
ninguém dormir. Latem c ganem
a noite toda c o cheiro Insuporta-
vel quc exala de sua criação'dc
galinhas provoca náuseas em tód.¦¦
a vizinhança. E não é só isso. O
aludido senhor, serve-se do seu
botequim como passagem para a
sua residência, nos fundos. A Pre-
feitura não permito semelhante
acesso e a Saude Publica não con-
sente que ninguém habite casa
nessas circunstancias. Vem pois
os moradores do aludido logra-
douro apelar para as autoridade»
do 14." distrito pór um cobro em
semelhante situação e também à
Prefeitura e Saude Pública, quan-
lo às Irregularidades da habita-
ção.

Matou-se com violento
tóxico

A viuva Conceição Ferreira Gil,
dc 40 anos. moradora na ilha do
Governador na rua 52, prédio 6S.0,
de cór branca, desgostosa da vi-
da, resolveu matar-«se, ingerindo
violento tóxico. Quando seua oa-
rentes descobriram o quc dc gra-
ve se passiva, já cia havia fale-
cido. O fato foi levado ao ronhe-
cimento do comissário F.derbal,
quc registrou o ocorrido.

Chegada de um jorna-
lista americano

Chegou, ontem, procedente d?
Porto Espanha, pelo "cllpper" da
Pan American World Airwgvs, ,,
jornalista Krnic Hill, especial is.'..
tm assuntos latino-americanos n.i
redação do "Miami Herald'»" «¦
correspondente do "Chicago Daily
News" .

,Á_
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Orquestra Sinfônica
Brasileira

Vossivelmen'e no dla 29 a O.
S.B. Inaugurará a sun têmpora-
da no Teatro Municipal, sob a
regência do lílHCStro, Olivicro du
Fitb.it is.

Arnaldo Estrela e
Mariurcia Iacovino

Amanhã* domingo, esses dois
consagrar*!!!! artistas rculiíani
uni cof.-erto do Sonatas para
jiiitno -e violino, na "Cultura Ar-
IKtlc/ " ile 1'ctrnpolis.

Tomás Terán e o
Quarteto Borgerth

p admirável «pri.juntú que tnn-
to sucesso alcançou na tcniptirn-
du dc lOIfi vai reiniciai- deiilrti
em lircve suas atividades, reali-
•/.ando uniu serie (lü concertos
<iue estão sehoo ahctosámcnto
esperados,

Serio apresentadas; entre ou-
Iras. o "Quinteto" cm fã menor
du Urahms, a Sonata tle Bra
lim> pnra piano c violoncelo, o
"Trin", ile RnVcl e » Sonata' dc
Silvio Na/uri, para pinno o vio-
lino.

Curso Infantil de Música
Nu intuito dç incentivai' ò cs-

ludo tia iiiusi.-. e lendo ent vis-
in 11 grande numero du crliinçu.s
talentosas que ficiuii privadas dc
mn ensino proveitoso, u Con-
servatório RraiUçiro dz Musica
roso.vr.i f*»nn*Intií»r ¦¦ tnisnleT o
Curso Infantii dc Iniciação Mu-
sicillj destinado a crianças du G
h IH anos d.: itl.iitc.

Aoti de/ nllii.tis que nn curso
tle admissão demonstraram nniis
aptidijes para n musica, o Con*
•servalorlo oferecerá 6 curso in-
Ireiwmente gr.iiis O rcíiilaincn-
tu «Jo concurso para i< admissão,
ó ti seguinte:

A Inscrição c facultada a qual
quer crlnnçn, ('<• ii a Kl anos de
idade, devendo ser feita pelo rui
«.iu llttnr, coin Irelararao do nn-
•me. Idade, c endereço do coli-
corrente.

Serão subnulidos us ro" ¦-<•
nentes a unia prova (Ir aptidão
musieal tjui pi' mil ira aelccíotiiir
•¦iilrif ílcs, os dez mais aptos com
«direito ao curso gratuito

Nenhum conhecimento do mu-
Men será necessário nos concor-
rentes, de modo nue o aluno não
Jieccssila prénárar*'sc parn o
concurso; qne visa unicamente
descobrir qualidades musicais

malas, como uni iiin. ritmo e•memória.
As Inscrições serão encerradas

yio dia 23 do corrente r a prova !
•le aptidão terá lugar na quin?
1st-íeira. dia 2", ás «J horas da 

'<
«Manhã,

Acham-se abertas ss Inscrições ;
Sia secretaria ilo Conservatório :
Brasileiro de "VIusii-ri, a Avenida j«Graça Aranha. !>7. 12." das '.) às;
11 horas e das 13 às KS lioras.'
diariamente, i

A taxa dc Inscrição é dc Cri!
LS-.od.

j Tardes musicai»
I Dando inicio às atividades ar-
lir-la» do corrente ano. o Instl-,
•"tuln lirasIl-Estitdos Unidos esta:
promovendo, eiti colaboração coin |
ft Instituto Nacional do Livro, e'» AssociaçSo dos Servidores CI- j
vis. uni progr.mia de audições dc j
jjiiialcas a inatuurar-se no dia 2ti]
(áo corrente, às 17.3M horas.
¦ Esto concerto, numa serie de!
.•«ito, a serem apresentados no'
(Salão da Biblioteca Demonstra- i
•Uva do Instituto Nacional do'I.i-1
yro tem eomo principal objeti-j
ve proporcionai ao publico bra- j
flileiro • ensejo de ouvir os dis

liert Schunianii e Dimltrl Shos-
takovitcii.
Concurso para a O. S. B.

listão abertas ali 31 do cor*
rente, na sede da Orquestra Sin*
fonien Brasileira, à Avenida liio
Hrnnco, 137. 7." ondas salas 719-

j 720 as inscrições para o concur-
¦j so dc seleção de solistas para os

; concertos d.l juventude j serie dc
I 1917. instituído por essa soclcda*
! dc (in colaboração com o Minis-

tério da Educação.
Nesse concivso deveria ser

j selecionados s-is pianistas, um
i violinista e um cantor. O limite' dc Idndc para insirlção cm qual-

j quer das categorias i dc 20 unos
I ate o dia do '•ncerraipenln das

inscrições devendo os cândida*
tos comprovar a sua idade com
certidão de nanrimento.

AS DUAS GRANDES GUERRAS
TERIAM SIDO EVITADAS
SE OS ESTADOS UNIDOS TIVESSEM DADO PASSOS COMO O QUE TRUMAN
ACABA DE DAR - OPINIÃO DE CHURCHILL SOBRE O DISCURSO DO PRE-

SIDENTE NORTE-AMERICANO
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ARQUIVADO 0 PROCfSSO DOS CON-
FfRCNlfS DO PORTO DE SANTOS

Não é da competência do Ministério do Traba-
lho a proposta solicitada — Outros atos do

titular da pasta

"J

LONDRES, U lU. P.) -- UR-
GENTE — O ex-primeiro minis-
tro Winston Churchill, «.«tual lí-
der da oposição, declarou (jue m>
os Estados Unidos tivessem dado
um passo, hà anos, semelhante ho
que propôs ante-ontem, o presl •
dente Truman ao Congresso Nor-
to-americiino, com respeito à Gré-
cia e à Turquia, a úllima guerra
teria sido eviti-da.

Oportunamente serão dadas a j Amizade S__. CODCeSSâOconhecer aos candidatos as ba-
hem como a

local c datas
ses do eoneui.o,
banca julgado':*.,
d-s provas.

Nova sociedade ar tis-
tico-musical

Após três reuniões
sala
nli
hei

LONDRES, .14 (A. F, P.) - O
ex-primeiro ministro Winston
Churchill, palando esta manhã
perante o Comitê Central das As-
rfociaçóes Conservadores, referiu-
do-se ao discurso do Presidente
Truman, declarou: - "Nilo vi om

leilus eip(qualquer das medidas ultimanieu*

derie con*firmar laso sem acres-
centar que nossa política externa,
como a americana, tende para s
amizade com a Rússia, mos plns-
mada ns mesma força e nfio na
concessão ou fraqueza". *

Essas últimas considerações do
grande líder conservador foram
calorosamente aplaudidas pela
«rrande assistência, .
Palavras do sr. Oswaldo

Aranha
LAKE SUCCESS, 14 (A. P.)

declaram quo a política" dos Esto*
dos Unidos está apenas amplian-
do a separação entre o leste e o
oeste".

Um despacho do Moscou publi-
cado pelo "Daily Express" disso
que "as relações entre a Uniáo
Soviética c os Estados Unidos jr;-
ma. foram tâo sombrias como
hoje".

. Aplausos do ex-chaji-
celer mexicano

NOVA YOnK, 14 (U. P.)

man leu perante o Congresso nor-;
tt_rr.luiiCrr.IiUi em sessão eohjuilla, ; g- c"La Nación" dá o seguinte título j tos,
a um editorial: — "Jamais, em |
tempo de paz foi feito aviso mais -
grave".

Por outro lado, "La Prensa", a .
propósito, considera que o dis -,
curso de Truman 6 um desafio |
aos regimes totalitários; enquanto i
.1 imprensa que reflete o pensa-: legais, como a

sr. Morvuu Dlns de Figúèi- ,
redo,' ministro do Tiulialho, r.vi- i
rou us scüiiiiites despachos!

~ Mandando arquivar o
processo do Sindicato dos Confe. •
rentes c Cohscrtudnrcs du Cur*'

Dcsbtjrgd do Porto de San-1
pleiteando ri cxpediçilo dé

um decreto-lei trjiie regulamentei
i. exercício de profissão de coíí*.
ferente» dc carga u descarga mui
portos nncttiii.iis. l) rcferiiln ai-, I
quivanicnlo baseia-se nu falo il««|
(|ue, nío mais i da competência] rcvlfiiio -rJq processo cm que
(Io Minislòriü

mento governamental mostra-se, processo.

propor
de que

medidas,
traia o

i muito reservadí/. Indeferindo o pedido dói Piniu da Loja,

Instituto dt Aposentadoria »
Pensões dos Bancários, qlirt re-
correu da decisão do Kgrégio
C.oiiscIIki de Previdência Social,
que deu provimento ao recurso
Interposto pelo associado daque-
Ia InsÜutlçãO, Thpmuz Izalas da
Cosia.

.'! —'Deixando de tomar conhe-
cimento, por ter sido apresenta,
do lora do prazo legal, do rt*
curso da Caixa dc Aposentadoria
c Pensões tios Ferroviários da
Sfio 1'ati'o H.ihvny. solicitando

o
Conse lio Superior de Previdili-
cia Social deu provimento ao
recurso inlerporto por .oaquitu

ta do Congresso dos Estados Uni-
do«, solicitando » cotli-éssffo dr,

aia na Escola cedida pela se- ,'e tomada um só indício de ftSSSS_^Rffl
on, ..oaniua Sodré, ticou esta- lhorla para a mahütèriçab da paV ^Srouú_^ntà _s.nÍT»Iceida a fundação da Associa -1 e da liberdade do mundo". rln^^ffi^aárW
i de Artislris do Brasil, quel Acrescentou d Chefe dn oposi- I ,c;'s 

fxler,ias« d^arou O segum
i* 111 I i i-111. >i I i> i rin \nfitnflanii liri f ,»."",.. ,-,n f* . ,a .'-,,•,\ . , At*. -Cti **'. *\IÍm,A gyatài t. '¦*«

Opor
ráo ao Governo dc Sua Majcsta* , ,.Acreciit0 ,.„. çmdc: - Se tais medidas fossem I m..rcou Q prlmliko foúo de umn

discurse

,'is reuniões

por intermédio da Sociedade de
> Arte c Çúlturi do Hrasil, "Art

icnlf tornara nossIVel a reunião: tomadas «.«.itcs da última guerra i, ,,,„,„ mmi] 0P Es.
de nossos art^tas. \ pelos Estados Unidos, o conflito | ^ Unidos deveráo cnipreen ¦

Aos que puoerem comparecer ; teria s|do evitado 0 atnda sr lirm i . ,-. ., .„rPSCen.0U.
itiuua -berta a | yesse sido efetuada antes da gues j „Dc úiiúiàzipaiit, continuo per

. . iT» «a iu.-i-iC. a PB»,torra tcrr-bAns . u . MÍ!T,i.-t„ ,õbre o sn-
A sede para informação e ms-j dn preservada c, todos nos, fç* \ „«_ j. ONÜ A 

"
criçào de soci.i*. e de artistas # • tarii.'.iios vivendo num mundo i
na avenida Pr-sidente Antonio! bem melhor".
Carlos n."vSQl - sala Hill - 'au-, Churchill prosseguiu: — "Estou

absolutamente certo de que é nos* j
rn dever — e que Isso será par-1
tilhado pela maioria dos ingleses I

- aplaudir as decisões tomadas;
pela grande república do outro;

A cantora '-«ace Monte, que i lado do Atlântico, todavia nfio po-!
faleceu cm lamentável desastre | *
de avlàti quando em rxr-ur' ím
pcla Kuropa. J-' eslava contrata
tia pelo seu empresário .laelt

tlga Aparicln Borges)
mente d.is fl h*- lü.Hfl t
IV hora».

— dlnrla-l
das 14 ás'

Grace Moore
cantora '-«ace Moore.

Oi
— O Sr. Oswaldo Aranha, dele- I Sr. Ezequiel Padilla. ex-ministro |
gado do Brasil junto no Conselho [ das Relações Exteriores do Mevi- j
de Segurança, comentando as de-j co, aplaudiu o recente discurso j
clarações feitas pelo presidente i de Truman c disse que Iodos os
Truman perante a se.<sfio cmiiiiii- • povos latino-americanos interês-1

.sados na defesa dns liberdades o
reccebr.am com entusi^mu. Pa - j
dilia dècl-tõii:"Em toda o Amõricr' ' a'iiiB «•
povo interessado na defesa de
suas liberdades, ré.eb.ü, ccítn èu
tuslasmo a atitude resoluln do
presidente. Truman contra as
agressões totalitárias. Jíi era ho-
ra rie que seu pals setltlSSU seu
dever de deter o avanço alarmai!-
le das forças comunistas em líi*
dns ns partes do nuindu. As llbét*
dades democráticas hfceesjiutin «!t
clcfcia ante os sistemis totalÜA-
rios, especialmente o comunismo
Até agora aí democracia:) estive-
ram desorganizadas, disp«^i'sas e

. • -i inconsistente? pnra defender bs
Ansiedade na imprensa liberdades humanas,

Nfin 6 !,• força . do comunismo

VAI INICIAR

"De. minha p;
nossa organiza

çfio funciona para ¦ acomodar "i
várias e diversas opiniões c ati
tudes na causa comum para a pa*.
do mundo".

Entrevista coletiva
fase -— A inflação

vice-presidente <
especulação são

veis pelo aumento de preços

Ia C. G. P. — Outra
os fatores responsa-
A majoração

dos fretes — Providências

volln A \nierit'ii.
recitais ate .ia-

'.diüits pnr», d
continuar sen

; miro ll'« V.llrs
Charles Munch

Esso famoso regente, quo nos
visitou na tciiiiiorada tle 11)40,' i-ncoiiiia-s» atiialmciitc ém Qil*

! engo, preleiidendti seguir logo
j após para l.os Angeles e Mon-
i tieal.

A sério de concertos na Ame-
| rica do Norte fol iniciada eni 'J.'i

tle janeiro con. a Orquestra Sin-
lonica de' Noví> Yorli

Altéa Alimonda
A artista Al ti a Aliliionila foi

' condecorada com n "ICinhleina
i ilo Serviço ("ivii", por ter-se evi-
i tiido nos acampamentos iióíle*
: americanos ríuiahte a guerra.
; Altéa Alimonda é a primeira lira*
i sileira que possui lal condecora*
! Çüo.

Jennie Tourel
0 consagrado soprano Jcniilo

1 Tomai realizou em Nova York
| mais mn recltiil obtendo grande
! sucesso cantando clássicos, ro-

iiianllcos c moderno,
I O scu acomoanhador foi o ma-
i unifico pianista l-rich Itor Kahn,
j que. participou dos entusiásticos

aplausos, sendo obrigado a
uma dezena de extras.

ENSINO RELIGIOSO 0BRI-
GATÓRIO NA ARGENTINA
IHKXOS AlitES, li (Il.i

Após nm agitado debate, a CÒ,
mara argentina — por Sli eoloi
<•( nlra ll -- aprovou um pr.ojrlo
rie lei que iiiipl mia o ensino nli-
(jioso obrigatório eiii todas a-.
escolas e outros eslali.-leciinenlos
educacionais,

inglesa
LONDRES. 14 (U. P.l - Um

sentimento de ansiedade varre ti
ho.íe todos os setores da inipren-
sa'britânica, anto o efeito sobre a
Unlfiíi Soviética, da prppqstB de
Truman sóbre a ajuda à Gréfia c
à Turquia, depois t\ti nprovHç*5o
inicial ao apôlo dn prcsideule. O
"News Chronicle", (romentandn i«
discurso pronunciado perante tr
Congresso, declarou que com n*.
teus velados atacnies ao çoniliniB-
mo russo o presidente 

"ofereci'
uinn perfeita arma àqueles qlm

O coronel Mario Gomes da Sil- I s.hirios c o aumento de tarifas.,
' va, vice-presidente da Coniiss.10 j fventes e impostos nío sflo as!

Central dc Preços, recebeu on- causas principais dos vertiginosos |
[tem em seu gabinete os repre-! aumentos das utilidades c o cc-

-,y^ devemos ie«r"-- •*«•"- - •»
bllldade e a ineficiência das dc-
mocracias para ric.et ...... ,. ...
lados".

Padilla pretende residir alqims
meses om Nova Yuri-;, de onde fé
d.rir^iríi a várias cidade.* vizinhas
p.'.'ni proiiunoirar conforõnéins."em defesa dos postulados da de-
mocracin".

Xa Argentina
buenos Aires, i» (A, f. p •

- Coínentondo o discurso
mensagem que o Presidente Tru-

suntanles da imprensa tendo com
eles palestrado durante alguns
minutos a fim de expor as suas
atividades à frente daquele im-
portanto órgSo do Ministério do
Trabalho

Nova fase

ronel Mario Gomes da Silva, res-
ponde;—"A Comissão reconhece que
daquela data para cá, o próprio
Governo aumenta tarifas, fretes
c impostos e a Justiça do Traba-
lho concedeu iriaíoraçSo do sala-

cemendei ã Comissão Local que
lixesse novos tabelamentos. Já
pedi urgência ao Secretário da
agricultura da Municipalidade
para que tabele frutas, legumes,
áves; ovos, peixes, restaurantes
e hotéis, gêneros alimentícios
serão tabelados na fonte de pro-
çuçfio pela Comissão Central.
Todos os tabclnmshtoà deverão
cbedoccc (¦: erXt-ie dé r«ona rro.

O "SANTA BARBARA" TROUXE
48 MIL TONELADAS DE CARGAS

NOVOS CARREGAMENTOS DE BANHA

A POLICIA CHEGOU E
"ABAFOU" A BANCA
INÚMEROS CONTRAVENTORES PRESOS

A Jogatina csiava cir. plena íuu-1 ófiiü Moreira, morador na ru» Pa-
çSo num prédio que está sonüii ralba n. 7'.. Sabedor du ''Hiuvl-

reconstruído na rua Carolinn M.i- j mento" par» o local fol o comi*
. cliadò, entre, os ns. Vi c 78, nas

Jar prorslmidadcs do '-4* Ulstrltu l-V
licial, ijuc tem como vigia Üta-

--— . Pelo navio nacional "Sinta Uar-"liara", 
que tiou.te 48.00(1 toitela-

dns ile carga geral paia esta ca*
pittil velo ulll grande pnrT-IM:
mento de banha couslgpudo ãs
segui atos firnins:

lalioaila & Cia. — llll) caixas:
Cunho Lopes — l.liiu caixas;
Vasco Hnfflllii .r),'t(t; Gonçalves Ho-

- '.00i A-cVedo Pilho —
Unllhaz.-ir ¦- 143;

Alfredo (iomes — .'!0U; á ordem
ti.G48 caixas.

Depois de pedir a colaboração
dos jornais no «ontido de melhor

í cfchsofculr alcançar o objetivo de
: sua míssáo na C.C.P.. que c a
, cirr que n Comissão Central de
I de regularizar u slluaçáo do paí.s.* ('(.-clarou:"Esrípu firmemente cenvencido

ae que a Comisífio Central de.: tieços atingirá os objetivos que
lhe foram traçados pelo Sr. Pre-

: sidente da Republica, nesta nova
) fase de atividades.

Sem desprezar os postulados
; clássicos das leis econômicas que
j sfto imutáveis, procuraremos im-
j irimir às nossas tarefas um sen-
j tido prático e realista, visando
I rrholver rs casos dentro das con-.
i üngenefas atuais e á medida què' eles se forem apresentando."

O fator inflação o da C. C. P

| senta
• 177; Ribeiro

coronel Mario Comes da Silva, vice-presidente
quando falava á imprensa ¦

nulôr S^íf concorrer para o I rio» a trabalhadores da industria. econômica, a fim dceviur.co-
mtnlo do custo de vida c o en- C ào comercio. Mas essas majora- mo tem acontecido, que os pro-
revistado Ínfonmv ÇÔes muito longe estáo de justi-j dutor, fujam para os mercados
"Eu sei muito bem que í«.:or In- ! fleajf; o? vertiginosos aumentos das ¦ mal

VÁRIOS CHEFES FASCISTAS
NA AMERICA LATINA

cos do instituto Brasil-Estados j Luigi Federzoni, ex-presidente do benaclo italiano, aen\e t niil ,)m-,0 vicentc, \,m*.
Unidos. Possui esta instituição *" .»?,.;, mnM„Jn ,,„ ü;n n» lancirn í comerciàrio Cariai Supuglto. ie-inma coleção do mais de mii dis- estaria morando no Kio üe janeiro , ,i(irnte à ivi FranuIsj0í Mlir.ll(„.;

sano Waldir que «preendeu t'.c$ j
S..rJO,00, prendendo os seguintes >
contraventores;

Jorge dos Sintas, comerciárlo i
residente k ru» Visconde du Rio :
Branco, 7,'l; o comerciário Fer* I
pando I.eite, residente A tua |
Krajiclsco Muratorl, S7; Joáo Pc- I
dro dc Alcântara, motorista, resi- |
tlenle na praça da Bepiihllc.i, lü., j
(.-diirto 32j José de Carvalho Bar-
bosa. comerciante, residente nu
Ladeira da Freguesia, 42; Paulin i
de Ferreira Cos.a, médico, re»;

TRANSFERIDO PARA A PRE-
FEITURA 0 SERVIÇO DE
BONDES DE S. PAULO

S. PAULO. 14 (Asapress) -
Será assinado, hoje o contrate
et.tre a Lifiht e a Prefeitura para
transferencia, a esta ultima, dos
serviços de transportes coletivos.
No mesma ocasiíio, ficará cònsti-
ttiida a Companhia de Transpor-
tes Coletivos de São Paulo.

ros gravados pelas maiores or-
rpiestras'e solistas americanos. K'
unia coleção qne abrange todos
os lipos de musicas, desde a
musica dc dança americana ate"
n mais requintado "boogie-wo-
»>Rie", que alguns músicos apre-
viam, mas n grande publico níio
loinprcende. TI_ a musica dc sa*
.'hor popular de Stephcn Foster
iioe de táo popular jó tem um
i unho folclórico, e composições
ult.tiiieiitc intdectuaVizadas de
ülarris. A maior parte desses
«discos, porém, é dc musicas cias-
:*icas, que coníiitucm o elemen-
1o indispensável a todo bom con-
l*erto.

A titulo do divulgação serão
•«distribuídos ' aos interessados
nessa hora musical, comentários
isobre musica das grandes com-
•yositores. Esse» comentários es-
irão a cargo d«s alguns membros
«Ia Comissão dt Arte do Institu-
to Brasil-Estados Unidos.

Os programe» incluem musl-
ras clássicas, romântica e moder-
Ma. Para o eoacerto do dia 26¦foram escolhidas os composito•res Johann Sebastian Gach, Ro

F. P.i
sc

gi Fçdcrzoni, ex-presidente do Se-
liindo estaria morando no Itio de
I Janeiro, sendo hóspede dc Pruri-
íeeseo Malgeri, ex-direior de "II

lll.; Italiriuo Ma*ei. comoiolário,
iisiilenle ii rua M.irquís de Su-
pucai, ,10'.; i, tenedor tle cereais
Miguel 'I uniam, residente i ru.t

liai.

ROMA, 14 (A
"Vários clicfts fascistas

acham na America Latina'
escreve o jornal "l.a ' Re-publl-¦|5Sgag"™* com „ quil) pensa j lo Matoso,fundar um jornal Italiano. «—_______________

Acrescenl.i esac jornal que Lui- j Além desses, informa que tam- \
 bém se encontra no Rio o ex* 18180 _• i_C.Qnam.llt0

! sub-secretiirlo fascista das Comu- ;
nicações. Fcllppo 1'ennavaria. Acha-se extraviado o taláo dc

Por fim, declara que Piem Pa* i racionamento do sr. Jorge l.a-
rinl, o último prefeito fascista j cerda, residente à Rua Ministro
dc Milão, residi! atualmente cm , Viveiros de Castro, 119, ap.° 604.
Buenos Aires, onde instalou uma 
fábrica de pregos.

! CONVÊNIO ECONÔMICO EN-
TRE 0 CHILE E ARGENTINA

.) -

(Ul*

la,*t'its

flayfto concorre para o aumento
do custo da vlda mas ninguém
desconhece que 60% da elevação
dus preços se deve 6 «especulaçAo
que tem campeado à solta, so-
bretudo nes últimos meses, quan-
do se afrouxaram as medidas de
contenção, Dispenso-me de ali-
nhar cifras a respeito, mas a Co.
missSo possui elementos que jus-
titicam a ação enérgica que o
Governo vai desenvolver e para
a qual conta com o apoio da In-
dustria e do comercio legítimos,
já oue estes sáo es mais* desejo-
sos de que se ponha um paradeiro
nc atual estado de coisas.

Quero aproveitar esta oportu-
nidade que me oferece a impren-
sa carioca para esclarecer cs ob-
jetivos reais da resolução da Co-
missa;) Central de Preços, que
mr.ndou fixar os preços nos ni.
vi;s de l"t de Fevereiro de 1!M(V"

Examinará as recla-

Melhores diasutilidades essenciais í* vida da
população nos últimos tempos.
Ainda assim, estaremos sempre E„cerrand0 as sua5 declarações
prontos a examinar, com toda coronel M_r*.0 Gomes da Sil-
justiça, as reclamações que. Rssim __ eJ-pressou:
base daqueles aumentos, nos fo- .,.-'.._ t
rem trazidas por todos aqueles —"As medidas tomadas*^ pela

se julgaram prejudicados Comissüo Central de Preços

MAIS TRIGO
ARGENTINO

SANTIAGO, 1. (A.F.P
Depois do ter real:z"*'-j t* '
soes durante o dia di
Iem. a Comi-são do II
Exteriores da Câmara de Depu
tados, aprovou à meia-noite, por lir\(«Õl1«-loito votos eontra cinco, o* eon-j »*».»_yÇÇ
vênio da união alfandepária en- I O representante de um vespe

Itre o Chile e n Argentina, qUe tino perauula.se
! compreende também cooperação —,
econômica e financeira

que
com a nova orientaçáo dn poli-
tlca de-preços do Governo.

A nossa ação nada tem dc de-
magogica. Vamos, apenas, cum-
prir n lei, que não foi observada,
como devera, pelos que se estão
lucupletando à sombra de uma
complacência que náo se justi-
fica. porque fere profundamente
cs interesses do povo."

Ficarão de pé os au-
mentos de preços

a niiijoi açSo de

Devora aportar hoje a üuana-
bara o vapor argentino "NOR-
TE" procedente dc Rosário. O
referido vapor traí em seu bor-
trigo. Dessa quantidade, 
1.29P.810 quilogramas seráo en-
tregues an Moinho da Luz e o
restante ao Moinho Fluminense.
O "Norte" deverá atracar, incon-
tinentl, no patco 9/10, visto a
operação de descarga ser fetta
eom aparelhos especiais e con-
duzidos diretamente para os Moi-
nhos consignatárlos.

A "barata" foi de en-
contro à caminhonete

Supremo Tribunal Federal.1 «pie
o julgou «mu uma dai ultimas
sessões c que concluiu não tomar
conhecimento dele. unanimemen-
te. Foi relator do caso o minis-
tro Castro Nunes.

O COMERCIANTE Sl-
MULOU A HIPOTECA

O JUIZ, POR ISSO, DECRETOU A SUA
NULIDADE

Vau i de abril de 1930, Lisan-
¦üro Campus, comerciante, esta-
belecido nesta Capital contraiu
lun empréstimo de trezentos mil
wuzeíros com João de Paula, re-
pidente em Curvclo, lendo conta-
rio e achado certa a quantia, cm
«pivscnça do tabelião c testemu-
.tihas. Hàn garantia do pagamen
to da divida e juros estipulados
a nove por cento, o mutuário e
sua mulher deram em hipoteca
imõvei» situados em Belo Ilpri-••conte.

Decretada a falência do deve
dor hipotecário; foi eleito liqui
datário o Dr. Raul de Almeida,
com a recomendação de propor
a revocatóriu do ato, que cum-
priu, alegando que a operação
era uma simulação fraudulenta
e que o pretenso credor era, ao
mesmo tempo', avalista do fali-
do por grandes somas c, no mes-
mo iia da constitui«;áo da hipo-
teca, dera com Julio Franco o
seu aval Aquele cm garantia dc
lim titulo dc quatrocentos mil
cru/i ros e qur os bens nãd va-
]cm dun-nto-. mil ctvizeiros.

O juiz iukou procedente a
ação, d'*ci*tl.'iiir! t u nulldade, ns-
sim, ri i confissão de divida, sob

fiiiiri.iineiilo de que :: teste-
munha inslninicníiirii não prc-
seneiar:; a entrega (!•> dinheiro,
no cai-fiVrlOi e qu. a hi ma ção do
cdmerébnfé dciedòr era t-ntâo

usi niátci c que isso ntw era
Ignorado dn iircieitso credor,

llóuve íiprl.tç.X*), mus o Triliu
nal de Justiça i-.infiriiiin! a de-
cisão de prinieii.i Instância, Dal
vcctltto extraurdinário para o

dido por um» "ba:»la"* de cor veratlho I
qu» eai -jr»nít velosldto **<3T oll F_-
s»va. Em r-.isíc*uencio lairom* iari-
dc» o mo' *i fíllvio rlocha: Eiielid-»
M»:!:ns dó cim»r.'.o, d» 44 ono», d»
.•eaidsncia r ,.iorr_a: • Paulo Leal, á«
18 »no» mo.-ador na iu» Souz» Frarart
n." 30. A» vitima» !or«m conduzidas nu
»mb-.ilancia "ao Hospit»! do Pror.lo So.
coiro onde «pos medreadrj» r»tirar»m-
« para »8 suai rasidoncias. O comi*- [
»áno Hain»onp d» di» ao 17.• diitriic |
compareceu «o local, tom.-uidc a» ne-

I cessatias piovidencHt.

ATACADA A TIROS
A COMISSÃO DA O.N.U.

O ATAQUE DOS GUERRI-
EGOS — IMINENTE A

MINAÇÂO DA GUERRA CIVIL

as aumentos de preços já legal
: rr.ente autorizados, assim como
i esU"w de pé c nem poderia ser' 

de outra forma, porque não fu-
giremos nunca do cumprimento
3;, Lei _ os tabelamentos reali-

REPRESENTARÃO 0 BRASIL l^f^SiiSS^S
U CONFERÊNCIA INTERNA- j dnais e municipais. 

'

Xa c-sfera agro-pocuarla e no
•imbito do Distrito Federal, re-

consubstanciadas na indicaçfio a
que já me referi, atingem em
cheio, isto sim, os produtes de
procedência industrial, aobre os
quais nâo se exercera, desde a
data da promulgação do Dec.°lei
9.125 e até hoje, nenhuma fiscali-
zação real por parte das autori-
fiscalização por parte das autori-
dades incumbidas dn exeoução
do controle clc preços. A Comis-
sao Central de Preços e eu pes-
sòalmente estamos convencidos
do que será nesse setor que ire-

, mos alcançar uma baixa conside-
Quero esclarecer, de uma vez j •-.vel no custo da vidn. Estou me

;or todas, que prevalecem todos

CIONAL 00 TRIGO

aparelhando convenientemente
pára me lançar nessa batalha
com toda decisão e energia, atin-
gindo a quem atingir os seus efei-
los, sejam grandes ou pequenos
o.s que se tiverem colocado fora
da lei. Para tanto conto com O
apoio do comércio e da indus-
tria legítimos e do presidente da
Republica, mais do que todot=
empenhado em dar aos brasilei-
íos a certeza de melhores dias.'

A cimír.honeie 7-27-69, dirigido por
Silvio Roéh» d» 23 ano», loltelro, re*
eldente n& m» S»nta Clara n.« 2 -BC I
ns tarde d» ontem quando mle-javo j SEM ÊXITO

^;7iÃV:hS't"rTo|LHEIROS GREGOS - IMINENTE A TER-!;,„,,
numero 22S, lol violentamente coü- HíTM A r- X n Ti A r^TTr»*DT5 A m\7TT j des,

l gados, representarem o Hrasil ilu
exerceu considerável Influencia Conferência Internacional do ln

-hui política interna e externa da No, a realizar-se em Londres, em

(l presidente da República as*.
| sinou decretos, na pasta das Ilo- j

Inções l.xlerlures, designando o
í primeiro secretário Hugo li lü* j
! ililer de Oliicir.i Cutndim, o come- j

lliclrq comercial Krvdio da Càin.i- j' 
ra Stiuza e o agrônomo hiolosisui. (

N, Álvaro Barcelos Fagüu*,
parn, na qualidade dc dele- j

0 PAPA PIO XII FAZ UMA OFERTA A
CAPELA DO PALÁCIO GUANABARA

ATENAS. 14 (A, P.l
O Bui-e-.ni de Imprensa _nun

ciou que um grupo de pessoas |Grécia
da Comissão de Investigação dx
l.'N foi atacado a tiros, mas sem

I êxito, pelos guerrilheiros, ¦ quan-
do em raminho de Cast prla, na
Macedònia ocidental, em direção
à Albunia.

18 de março de .í> 17

Ficará na história
o discurso de Truman

0 SR. CLOVIS PESTANA NO
MINISTÉRIO DA VIAÇA0
Esteve ontem em conferência

com o Sr. .Morvnn r>in« di F\*
1 gueiredo, mlnUtn do Trabalho,
'o tiular da pasta da Viação.

OS VERMES
RESUMO DA PARTE JA' PUBLICADA

Ao aalr do ovo, bem no fundo da terra úmida, o verme
6, em miniatura, uma réplica perfeita de seus pai». Com
efeito, ao contrário do que aucede eom muitos outrot inl-
mais, o verme nlo pana por metamorfoiea. Grande deve
ssr, porém, a tua turpreta quando descobre que íeu pai e tua
•nâe «So uma 16 pessoa. Cada vorme adulto i, realmente, ao
«nesmo tempo macho e fêmea. Pepoia de 1 ou 2 anoa de vlda.
o verme começa a abrir aeu caminho «travei da terra. E o
'az de maneira multo curiosa: comendo a terra por uma ex •
tremldade do corpo e eliminando-a pela outra. Multo lhe vale
.nara Ino a extrema almpllcldad. da tua eilrutura externa.
Ha cabeça ha somente a boca: nem olhos, nem nar.».* nem
mandlbula», nem dentei que prejudiquem o avanço na terra
mole. Maa em todo o seu corpo se encontram irqloa tenso-
(ialt de ação multo rápida, que lhe permitem dlatlnguir lme-
dlatamrnte a lui e a eseuridlo. O verme respira por melo da
pele, «ente calor e frio, e percebe diretamente tudo quanto
nele ie encosta. 8eu aparelho dlge«tlvo é formado de gargan-
ta, moela e Intestino. Apetar des«a ettrutura Interna comple-
xa, o corpo do verme é dividido em cerca de 100 aegmentoi ou
anéis. Quando o corpo é cortado em dol», uma dat partet cret-
co novamente. O verme «ômente te move durante a noite,
quando as avet, teut Inimlgot mortalt, jâ te recolheram. Sua
bea fica entre melo metro e metro e melo de profundidade!.
Através dot tünelt abertot pelot vermet o ar e a água circulam
a uma profundidade maior do que poderia alcançar o arado.

CHANGAI,
lm porta-voü oficial greRn tie- J avião milila

elarou hoje pelo radio que as
.'orcas de guerrilheiros gregos no
norle da Grécia estavam entrari-
tio rapidamente em colapso e que
ora Iminente a terminação da
«fiierra civil'grega cm virtude rio
•ultimutuni do presidente Tr\i-
man, que foi considerado na Gre-
cia como '.'um oferecimento ge-
nernso".

Acrescentou que o discurso do
Truman ficara na historia e. que

0 AVIAO CHGCOU-SE CONTRA A CASA
Mortos os tripulantes e feridos dois habitantes

— O hidro-avião esfacelou-se no solo
4 dos4 (AFP) — Lm

chinês esmagpu-s'e
contra uma casa. na tarde dc lio-
je, num dos arrabaldes de f.lian-
gai. O piloto, nue se supõe ame-
ricano, e dois chineses que via*
.lavam no aparelho, foram mor-
los c ficaram feridos dois dos
habitantes da cnsa atingida.

HF.IKJAVIK, Islândia, 14 (A.
P.l — l"ni hidroplaiio se abateu
contra o solo, nas proximidades

de Hudarralur matand
seus S poupàlttts,
ÜBSÀVARECItíO O AVIAO DK

NK.I*. P.MtA PAUIS
PARIS; H (AVPí) -~ A agêpr

cia francesa d.: noticias anuncia
que um avião transportando '-õ Santo
passageiros, que serve de Nice| capela
paru Paris, estA desaparecido.

A ultima noticia do avião foi
recebida quando passava sobre
Montclimer, rlitrc Marselha e
I.von.

\ eximi. sra. Eurico Dutra rc- , ulm, lembrança. A
cebeu dc SS. o Papa Pio XII, va- ta qlK, fnz> acompanhada'¦¦ 
Hoso presente destinado à Capela

jdo Palácio Guanabara. Encaml-
I nhou essa oferta, unia carta de
'S. Eminência monscuhor Giòvan-
Ini llatiisnt Moutlni. substituto :te
| Secretário de Eslado de SS., nos
; seguintes termos
j — "Senhora: Foi para mim
'motivo de particular alegria, em
i setembro ultimo, ser intermedia-

rio da benção apostólica qne o
I Santo Padre dirigiu à s. excia..
• o sr. presidente tta Itepiililica. à

v. excia. c a Iodos que os cer-
cam, pela inauguração tia Capela
do PalAclo presidencial. Uiirmlo
S. Eminência, o cardeal iirccbls-
po tio Rio do Janeiro, envjou ao"adre, 

a chave da referida

humilde ofer-
dcj'..i

,.,..;,, v, ra toda a satisfação e
interesse do Santo Padre pelas
atividades piedosas As quais tle
sabe que v. e_ia. se dedica. Com
èsse brinde. Ele se sente feliz em
Hjiinlar Sua paternal benção
apostólica, cheia de graças que
envia de todo o coração, a v. cv
cia. c a todos os seus.

hc-tá-me pedir desculpas pcla
demora involuntária da remessa,
de que hoje me desempenho, de
acordo com « vontade do augqs-
to Pontífice. Hogo a v. excia.
aceitar as expressões muito res-
peilosas dos meus sentimentos
dedicados e bem religiosos. ía)
O. B, Montini, substituto da Se-
cretaria de Estado de SS. o Papa

xjrxS. S.. |iroliinri«iUii-iite ,.
einociitiiado pela ateiieno lilialj*
que ditou isso geslti. inciinibiii- i A lembrança em apreço, —• pa*
me de manifestar Scu desejo de I ramciitos para altar — vai ser
contribuir, por pouco que tosse, j colocada em exposição ao publica'
para sua ornamentação; enviandoInuma das vitrines desta capital.

APRENDA BRINCANDO
(CONTINUAÇÃO

13 — Im média, melo hectare de ter-
ia boa contém clrea de 80.000 verme»,
que num ano revolvem mait de 10 tone-
lada» de terra. Antet do homem aparecer,

a ttrra em iômento «rsd» peloi verme».

14 — O» vermet também realizam
outro valioío trabalho. Solapando a ter-
ra ao redor dos edifício» e dos objeto»
deixados no» campo», estes vâo pouco a
pouco mergulhando na terra, ficando as-
ílm preservados para a posteridade.

Exclusividode poro A MANHÃ — Publicação diária.

W^êSêÊêà Vr^^-^:--tm WÊ^kAis)
15 — Se o verme tivesse de escolhe;

o seu próprio epitiflo, não encontraria
melhor do que as palavras do famosa
naturalista Charles Darwln que, depois de
40 anos de estudo, declarou: "O verme é
o animal mala importante do mundo".
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SOME fSfX LANÇADA

O 

DISCURSO do -presidente Truman perante o Congrewo dofl

Estados Unidoi nâo iol uma ameaça nem_uma provoca-

ção, nom mora .explosão de um e.pínto •«-d-9n°d° *«

uma definição. E delirão, no momento presente, eqüivale ou

a pactuar com a escrav-ftão totalitária, ou a tomar pos.cac, co.»-"os* 
na vanguarda da luta pela liberdade . pela «SSg>

ME, c preciso acrescentar qu* loi ».t. último o compromisso
'anvtaiido 

pelo chele de Estado da mai. poderosa nação do todo
° 

ia" definição pr-oesupíe exame detido doa Jato., análise

obietiva ft meamo., ^«-íáo^^SS^^S.V'
atitude

0 ENSINO SECUNDÁRIO ANIE AS FACUIDADES DE
C

gativo» e itaalmente a opção decisiva Chegando a essa »ase

última, re.ta, por fim, a coragem moral de assumir a
L a» realidade, impõem, ainda que seja precisa «"•«««

tacompreens-b de alguns ou a hostilidade agrc*iiva de outros.

Foi num desnes momento» capitai- que César proieriu aquela

Iraso famosa*. "Álea jacta e.f. Tudo já estava pensado medido
o concluído Era vindo o momento supremo da execução

Al
A

i;a jactasorte poderia favorecê-lo. ou não Pouco importa
est Os dados esíão lançados. E César iniciou a marcha que
esmagaria .eus t*#nWeis adversários.

Truman «mcowirava-so evidentemente num desses instem
O muwdo acaba de sair de uma guerra «ude»»-

•um., a que o _i.riti.ou a voracidade imperiahsta de um dl-

tador megalomaniacr.. As liberdade, democrática» estiveram a

pique de esboroar-se, nâo iôra a inlervenção pronta e dosas*
iombrada da. duas grandes e autênticas democracia, ociden-

Torminacia finalmente, a luta, quo «e travou sob o signo

da liberdade, tivemos de contemplar, envergonhado., a repe-
lição da prática dos métodos hitloristas. exatamente por unm

das crande. potêtnciaB que ajudaram a vencer o ditador ger-
mftnico A covardia, o comodismo, a negligencia mandariam
calar: e assim muüa gente achava e acha. que so-deva pro- »
ceder Ma* aceitar o fato consumado seria perder eletivameute m

a gu*rra lão penosamente ganha nos campos de batalha. Me- »

lhor fora correr o tdsco d* novas ..tgrnsiioes: do quo perrmtit ¦>
dominar o mundo E

tes cruciai..

•fl
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ANJO de Ravensbruck virá
a ser agraciado após a de-
marche" ieita em aeu íavpr

Junto do governo inglôs pelo «o-
vêrno suiço? Porque essa algoi
de Ravensbruck, a despeito a°
sou nome eepanhol - chama-so
Carmem Mony - é suíça. Tem
35 anos. ma» apresenta o tosto
precocomonte lanado. Sua vida
lembra um romance de aventu-
ra* Fugida, do domicilio paterno
aos 18 anos, vivendo em diversas
capitais da Europa de vagos me-
ticrs". pequena espifi aprendi» ao
serviço do Reich em França, de
onde é chamada a Berlim por
motivo de certos insucesso», é em
1938, alguns meles antes de Mu-
nich, que se metamorfosela em
aventureira de grande classe «
surge pela segunda ve» em P-r
ris ao volante de uma soberba
"Mercedes". E' amiga do ban-
queiro Schwarts, homem de con-
.lança de Goering. lusllado em
França durante a guerra. Nessa
época exibe-se com o adido da
imprensa Abeis, iuturo embaixa-
dor em Paris, freqüenta o meio
dos correspondentes da imprensa
anglo-saxonia e Introdut-ie nos
salões, onde recruta futuro» co-
laboradores.

A segunda incursão a Paris
não acaba mellvor do que a pri-
meira. Presa por ocasião da de-
claração de guerra, não larda a
tornar-se agente dupla encarre-
gaãa aa tarefa de "espionar" os
seus co-detidos na famosa pri-
são parisiense de Cherche Midi.
Liberta à chegada doB alemãe»,
tornada depois suspeita a estos. *
enviada & Alemanha. Volta a iaxer
ainda uma aparição na cena po*
litica quando da conferência do
armistício de Wiesbadon, onde *
onedrregada d. recrutar ontre os
oliciais franceses possíveis 

"co-

laboradores". Por sua conta, pre-
fere príitieai 

"colaboração"' com
um olicial alemão E de lal lor-
ma que. esquecendo-se da sua
missão no armistício e do seu pa-
pel de grande aventureira falha-
da, muda-se »m simples "ména-

gere". Mas a morte do «eu ami*
que o fantasma de Hitler voltasse a aonunar o
essa exatamente a atitude clara e positiva de Truman. ne- m

im-.e a vários poiso, do munao w
vontaoV O governo dos Estados fi , go ua Írente russa volta a

-_,- „ ,-n- Y. I em circulação Dois ano»
Unidos formulou freqüente, protestos contra a coerçao e a in »-.¦ •» -c '

viciando o Acôrdo d.. Val.u. '»-™^^|f^0 
O lu,,., ...... u-up«du

icentemente. afirmou, rmpuseram-.e a -vario. Pb»o. °° .;;;£; K ¦ 
^'b<x lrontc ru,8a volta a pô-la

.regime, lotalitários contra .ua vontaAe _ O governo doa E.tad-s 
jg 

go 
^^^ Q(>._. ^ pagga.

seub amigos tinham-na os
timidação quo, violando o ftcorao de ' -»iu, íora- •-¦•¦•

prática na Polônia, na Rumania . na *»»|9*'i« -. - -'.. 
«;Contentou-., om aceitar o em

bém que em outro, países ocorreram falo. .emelhanles . ^ 
Raven(,bruçlt

Transcrevemos esla» palavra» do pre.idente norlo-amert- * (£. a[. que |(| opOJa a
cano porque ela. »ão a confirmação oficia^ de^ ^fc*,J^u°ç<*,° j{| | tranelormações: na aventureira m-

(«inacional, a poética amoro.a,
I! translorma-se em algox Ultrapao-

OM êsse título fixou o professor Haroldo
Lisboa dai Cunha as condições de re-
lação existentes entre o nosso ensino

secundário e a rnbsâo das faculdades de filo-

sofia, como tema da oraão de sapiência quo

pronunciou rn solene Instalão da Faculdade de

Filosofia do Inst. La-Fayctt*c para O presente
ano letivo. Poucos profs. e técnicos poderiam,
como o prof. Liáioa da Cunha, reunir maior

número de credenciais para abordar um tema

permanentemente colocado na pauta de quan-
tas sessfes e mesas redondas se realizem para

prescrever tratamento específico a estas ques-
toes de urgentie e gritante Interesse nacional.

A aula magna confiada ao jovem 
"magiiter

mjgiHrt" trazia o têlo tríplice de autoridade c

experiência que lhe confere o titulo de cate-

oVítico do Colégio Podro II, catedrítico de

análise matemática da mesma faculdade e di-

retor da Divisão do Ensino Secundário. A to-

dos esses tftulot poderia o orador acrescentar

os vários compêndios e monografias que tem

publicado sôbre sua especialidade e o trabalho

que realiza oomo um dos diretores do SENAC.

Não quis, no entanto, nesta oração de sa-

piàicia, conservar » tradição observada òe des-

cer síibrc o auditório com todo o peso de uma

peça maciça, robustamente erudita e altamen-

te especializada. Preferiu dar à sua oração um

conteúdo eminentemente humano, encaran-

do com objetividade problemas cruciais

de educação, ensino e cultura e, o que é real-

mente muito sério, declarando: urge demoera-

iJsaí è «iiwnS. LiO iígâifiíõ _Í_JS 3 Ó}'*Xr,r A»

Divisão do Ensino Secundário reconhece, de

público, que entre nós se vem processando uma

grande conspiração aristocratiiante em torno

do ensino. Assumiu, portanto, uma atitude de

compreensão e de luta diante dos óbices, das

omissões, das deformações realmente intendo-

nais que tanto contribuíram para fossilizar pr«-

¦ iiiiiiinimni

ARY DA MATTA

cocemente o estrutura do enílno secundário,

em nosso pais, transformando éCMIo que de-

veria ser uma jola e uma flor ds entusiasmo

construtor numa velh. e respeitsvel carcasss

obscleta. Mas é absolutamente indispensável

conhecer e limitar a verdadeir» extensão dé

sua frase, oportuna e penetrante. Processo

que reveste aspectos essenciais e que náo se

devem confundir, apenas, com as configurações

do rsgime democrático, o ensino, declara o

prof. Lisboa da Cunha, tlrá ser reformado no

seu conteúdo c não apenas no seu contingente.
Há de se estimular o desenvolvimento d* seu

teor democrático, coisa muito diferente de fa-

brlcar portarias minuciosas, t preciso respei-

tar peculiaridades regionais, formaçíes locais

que surgem espontaneamente e cuja pérson»-'
Udade a ninguém é dedo violentar. Parece-me

que êste pensamento está conMdo na mesma

oraçáo de sapiência quando declara:
"Teremos de optar por um currículo se-

cundário mais simples, que se possa adaptar

a cada grupo social do nosso vasto territóris

e que permita, como complemento, um con»

junto de disciplinas que integre o homem de

cada região, nas atividades produtivas que lhe

forem peculiares".

Assim, claramente, o novo dirator do Ensino

Secundário txpts as teses e conelusJes aprovs-

das peio eõRif-Sè úzt sé-xídores de Belo Ho-

rizonte. Nele implicitamente se coloca outra

tese que está a pedir urgência: a questão da

flexibilidade dps currículos. O precloslsmo de

especializações foi igualmente condenado;

"Simplifiquemos a formação pedagógica $•-

cundária dando-lhe sentimento democrático,

sem esquecer que Iht I rtte-Mtifto tinte huma-
nismo • mertts etpeeia1i»e$l» (« grifo é nos-
so). . .

Colocando-se no ângulo das relaçiej entre

as faculdades de filosofia e a ensino secunda»

rio,' er» natural, até nee*is-rflo, <}uí o prof.
Haroldo Lisboa da Cunha desse ênfase ««peclal

a uma das atribuições da mesma — a de pre-

parar professores pira tt «Mino secundário é

normal, como preceitos ,*• !ei _,¦_••* £ criou.

Pedimos venia pára diseordsr do orado,*

quando propõe reduzir outra* atividades — a

pesquisa dé ciência pura e a fOrmaçêo de téc-

nicos — em beneficio dos or?:s de didática

e pedlgogi». A faculdade possui três finali-

dades especificas: ptt-p*x.T ptélittòrét para o

ensino secundário « norma), desenvolver pés-

quisas de ciência pur» e preparar técnicos das

etpeciallzacflés que sejam objeto de seus cur»

sos. O qué urge feter é orler, P«r deídebra-

mento, um* Faculdade da Educação Com am-

A temperatura do sol

OS 
jornais têm publicado
notícias sôbre o.i prepa-
ratlvos para a próxim:;

partida de numerosos cientista*-
q*ue virão ao Brasil e aqui per-
manecerâo por certo tempo,
acampados em algumas rcgiõ-.s
em Minas Gerais, para a obser-
vnção do eclipse solar te tal em
maio vindouro. Desnecessário
sorá frisar o interesse de tais
observações: um eclipse total di
margem à verificação de nume-

pia aufônôrnla devidamente adaptado is pre- fosos pontes de importância, so
montes necessidades do ensino, mas sertt eér-

ceer ou hosti lixar o desenvolvimento d* pas-

quisa cienflfie» «fue o prâ-Srio oredbf i-eeímhe-

ce já ter dado bons frutos sõ declarar:
"Já se apontam, aqui e aeolá, fllolôgos lm-

ber-bes, jovens da pen**m#nto atléttoó e eu!-

tores moços da ciência pur*".

Queremos aqui, com os nossos aplausos,

sacar a descoberto sôbre o teor deste discurso.

Compreendemos, apieudfmos o esforço com

que o prof. Lisboa da Cunha inicia sua admi-

nistraçáo. Louvamos <om Ibekt M fórtee «*

denúncias por éle arrolada d. Mas gostaríamos

de perguntar, sem malícia, ante* com multa

amizade e multo respeito: Como v*i a portaria

67? É verdíde que os professores também se»

rão classificados por ordem de pose a altura

para efeito de registro definitivo?

desesperada efue nenhum espírito esclarecido doico.iI.ecia. A
ordad. _• que, com a derrota de Hiller, em certas parles Ia

Europa apenas se substituiu uma tirania por outra. Vale re w ! ga em 10ivagoria os seus cama
i simbólica substituiçôo de retratos do >*•«•"" •

Chancelor do Reich pelos do Irio Ditador das Estepes
Proclamar, entretanto, tais verdades, num momento em q

se procura tonaimente identificar justiça social cem imporia
lismo vermelho, é, sem dúvida, incorr»r na pecha do rcacio- j***.

radas alemães, homens o mulhe-
es. Mais de 80 testemunhas do

puseram contra ela. Matou trôs
mulheres a tiro de revolver por-
que não obedeceram suficiente-

vaie re vv !

CordaV aqui a simbólica substituiçôo de retratos do histérico 
| j"~* m

,,„„._. ............. }*¦-& q
nário fascista, caixeio da Wall-Street, agente do capital colo- A mente tápido as suas ordens
nizador e outroH lugares-comunn que a máquina de propagou* \ ; Durar.le o processo não perdeu
da do comunismo imprime nas monles pláslicau de seus incaa- ft; a sorenidade, estava certa de es-
tos adeptos. Evidentemente ninguém procurará negar a pi«- ffl j capar ao castigo em virtude de
eão que certas iôrças econômicas poderosa« exercom sôbre as * sua nacionalidade neutra. Em-
peusoas do Governo. E devemos mesmo coniesear quo, em cer |J, ; pregava os Intervalos da audiôn**

sdido diante dessas forças Num V j cja a oaciover muitas cartas a
0 \- I personalidades inglesas suas co-

OSWALDO ARANHA ENVIOU
0 -.tLATür-iu A ANDBE*

GROMYKO
LAKE SUCESS, M (A. F. P.)

O.wnlilo Ariutliii. delegado do
IJr-isil uo Conselho dc Noüiir-ni-
ça «• Presidente do Conselho du»
i-anle o "'és de Març.), traiisini-
liu ao Presidente dn Comissão de
lifnftrgitl Atcnuioa. nue ('• ilunitili'
este mês André Gròniykò, lepre-
sfiilanlt- rtlSSO, xi relatório que n
Comissão enviar* áo Conselho do
Segurança, e sobre o qual foi lm-

t,,,. iia1 possivel conseguir uni ncoi-do. _
Aninlia lembrou a resOhiçao

adotada i>_*lo ConsclJio de Segu-
rança em 10 do corrente, na qual
pede á Comissão do Energia -At6-
mica quo lho envie um segundo
relatório, antes ila próxima ses-
são dá Assi-inliléia (teral.

foto f!íi I!!í!25!:íí
u

tos casos, os Governos têm co
regime democrático, porém, há recursos contra a injustiça e .- « i persona
arbítrio Graças ao clima do liberdade que tal regime pro- »j nhecidas anles da guerra Mas
porciona é sempre possível apontar 6 execração pública a »10s homens políticos ingleses do-
figura da autoridade que traiu o sou mandato. O mesmo, po* ft I vem sofrer de amnésia, pois ela
rém, não se dá num regime totalitário, em que o Estado tudo A>, (oi condenada à morte pelo tn-
controla e absorve. Ai, sim. é que os crimes contra o bom do «, , bunal ingés. Depois dos juites,
povo são cuidadosamente ocultados e mortalmente punidos X tem a palavra os diplomatas.
os que ousam revelá-los. Não nos impressionemos, portanlo, 

** 
| (A F 1

com o« ataques de que Irá ser alvo, certamente, o presidente ffi j
Trumam Pelos mesmos transe» pa-isou o grande Roosevelt, mas W \
o 3ou indestrurlvel amor ás instituições livtes salvou o mundo í
das trevas nari-itas. Y, |

Outro ponlo que deve ser esclarecido é o referente á guor ft :
Os fascistas vermelhos irão lambem diier que Truman do- 

JSJ
ieja a guerra. A mesma acusação solre-am Churchill o Roosevelt ft;
da parte do Hitlor. Mas bem se vé que assim não 6. Supjnhamo, A ¦

que alguém pretonda, sem nossa liconça. colhor flores no jardim V ,
de nossa casa Por mal compreendido pacifismo devemos to- W i

¦ \n-.at essa ousadia ? Se procedemos dósse modo. o inlruso pas" \ •¦
sará do iardim à varanda, da varanda 6 sala de visitas é, 4 ]
codo ou tarde, nos expulêará de nosso próprio lar. Foi o qüe V
Hitler fei com a Áustria, com os Sudeton, com a Tchecoslová- (C |
quià, e pretendeu laíer com a Polônia Diante das hositaçoefl ». i

:aça da i"»- yO jNessa oca* Sj I

AS EXPLOSÕES MATARAM
DOZE PESSOAS

GftNÓVA. via Roma, 14 (U.P.)
--• Verificaram-se várias expio-
soes a bordo do navio norte-
americano "Edmund Kanning",

ii íneia-noiti* passada, morrendo
12 pessoas. Salie-se qne muitas
outras prssoas sofreram ferimen-
los em coasequêncla das expio-
soes. A policia investiga o aci-
dcnle a fim de verificar se o
mesmo foi «bra tle sabotndores.

j/ ,/;„ destes, certo honrado pai <•*• familia ut I
saindo muito aturefatlo de ¦'"« cata, em Sitr-
rói. quando a mulher se lembrou de fatér um \

pedido. "Queria dois metros desta fitinha..."
D mnriiiti colocou a amostra na carteira e saiu, I

c.híio tlc pressa. Devia passar mim Dttncó r dépoii- >
tar um dinhtiro do cunhado. Ma*.... desejo* *im ¦ I
p/es de. mulher — como *e tornam, át vetes, eom-
plicadttst 0 homem vai ao turco dn esqititin, tmi tf»*-
armarinho da Praça. Anda dum lado para oulro
procurando a fitinha. E de repente... um frio nu \
coração: "Que di o dinheiro do cunhadoV

Ontem, nesta Avenida Coitacabana, tu me Itm-
brei do mártir da fita, um tipo para a "ente pór tm
história. Andava — aírds dr rrfn pedaço de deter-
minada fazendinha,- anui coisa atda, que faltava.
Procurei muito, e não encontrei. Só, mait felit que
o desgraçado marido de Niterói, não perdi 6 dinhei-
ro de nenhum cunhado, \essas peregrinações nlrth
ila fazenda azul até aconteceu...

Hem, ooht, leitor, que anda mais a par dei mi-

nha vida, do que muito partntè de SS/> Ponto, ts-
ente aqui t qne t* flèo Hffflffdi

Lavo que cheguei jnhto àé baldo, üm moço
disse, sorridente:

¦— "Queria fater uma periunta. A itnHorH...^
i a escritora... eu conMei fogo /*er nm retraio.. ¦

O moço ri. ruas «l.d enltadn.
"Otiero itsber o retptttà ii »»¦ roman-

— "Bem. vá peri*nl-ni*. Sé éÚ fuiier
ajiidur..."

*;• mentira it*o que d-í»m tobrt * Suiana
Flug, nàa èf Ela nio i homem... nli« pide ser...
eu até já li a sua viaa...

0 companheiro ri, cóm fiôtt».
"S6 faltava a senhora parei vir etxnettictr

4sse homem! Imciging tjitt tle sonha cetm a Suzàh*
Flag... Estj louco por tiaI

Desanimo o apaixonado ièt "romantiila' ¦
Saio para a rua t, antet de. ttt&mtçér minha butea
medita dois minuto* tobrr a força ia fietâo. Co-
nhecern um apaixonado áe umh "estritorn" rn-
vtntada!

DINAH SILVEIRA DE QUEIROZ

Diante das hositaçoefl
do Chdmbôrlflin, Churchill, armado apenas da couraça do

f-tiça, embargou os passos dos gangsters nazistas
sião, aeoimaram-no de empreiteiro de guerras, agente impe-
ria.istd, etc. Embora muita gante se tivesse deixado seduzir
pela eloqüência incondiária do Fuehrer alomáo, a maior parle JK
do mundo colocou-se ao lado do direito e da democracia hf «j
agora, que vemos? A Polônia, a Rumania. a Bulgária e cutros »
paises ê»t5o sob o domínio estrangeiro, pioclamn Truman E •» W

; mesmo querem ftwer com a Gféciá e d Turquia. Será justo ^ j
e honroio que assistamos emudecidos e apáticos ao sacrifício
dessas o de outras nações ? Assim como Churchill deteve a
arançada dos soldados dè Hitler assim também Truman so
opôs decididamente ao avanço progressivo das sombras asii

; ticas. i *"Álea jacta est". A sorte eslá lançada Democratas e lo-
talitário3 mais uma ves se oncojntram face a face Todavia a
situação nfio é desesperadora O fracasso de Hitler deve servir
de advertência à ambição dos cheios políticos 

"doublés" de
"guiai geniais" Por isso confiamos sinceramente que os di-
riçjentes russos saberão encontrar o caminho digno <¦ sensato
da eêópèraçfio internacional. So eles ainda nâo se deixaram
iludir pélós seus próprios "slogans", a posição agora tomada

i pelos. Estados Unidos lhes valerá como o aviso insofismável
que lalfou a Hitler no momento em que reunia forças para a
empresa de agressão mundial.

lJe3__S_B83*->«íí-K_-»^^
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0 SOCORRO NORTE-AME-
RICANO A RUMANIA

JASSY, Humilda, 14 (Por .1.
A. Paukrr, corresnondcolé ila
United Press) -- vinte e cinco
dias dopoié que ò presidente |Tiiiiiinii pediu i Cruz Vermelha
Americana que financiasse o fis-
caliüassc a dlstribúiçío dc gf-
ncros alimentícios dc emcrgtn-
cia nas áre-is faniinlas do nor.
désie da Hutnlnlti, foi completa-
nn, hoje, a cliauiatlii "Operação
Moltlávia".

Não há ilúvíiltt que as condi»
ções estipuladas por Truman —
garantias contra a discriminação
por niólivos pnltitcpe, raciais,
religiosos e sociais — foram in-
leiramente cumpridas. Ao lodo,
a Crtií Vermelha distribuiu ...-l. r>00 toneladas méiríças de ni-
çáei e •-' fíflO toneladas de ervi.
lhas em lata.

O i-upitâo Eugene .Ivarpc, chefe
da seção naval dn Missão Nllli-
tar dos Estados Unidos, disse-
mr que a "Operação Moldávin"
foi realir.ada com unia lapide/,
dt* bater "record", lembrando
operações dc guerra".

CONSPIRAÇÃO NA HUNGRIA

BUDÀPÈST, 14 (Ü.P.. — A
policia política prendeu 10 altos
fiiiicionãririr. do governo liunga-
ro acusados dc participar numa
conspiração atili-Rovernamcntal.

Ao niesmo tempo, revelou-se
•*nc a conspiração estcndla-sc a
7 Ministérios.

Proclamado do governo grego
AGRADECIMENTOS A TRUMAN

ENVERGONHOU A FRANÇA
Yi-fnsAi.iii.s. ii (U.P.) — A

Alta Corte dc Justiça condenou
o antigo comandante ila esqua-
dia francesa das intuas Ociden-
lais. almirante ücqrgés HoIh-iI*
dc TJ ano**, n der. anos de trnba-
lhos forçados iol) a acusação tlc
ter "trazido n-rfionha íi Frttíçá
pcirií suas est'litas lignjífles com
o gòVèriirt de Vichy". A senten-
çn só loi lida as 8..1ÍI limas dc
hoje. tlepois duma sessão que du-
rou n noile toda.

ATENAS, u tn.x
A proclaniaçã,) do governo gre-

go "por motivo da mensagem do
presidente Truman, a qual cons-
litui um grande acontecimento
pnr.i a Grécia c o inundo", decla-
ia: "A importante declaração do
presidente Truman justifica uos*
«a fé na democracia. A nação gra-
ga externa sun profunda gratidão
no general presidente por seu ape-
Io ao Congresso nortc-nniclicnno,
nn sentido de apoiar a Grécia cm
sr-is sofrimentos e gaiantldo-llie
instituições livres livres, «ua in»
dependência e integridade na-
cional. As esperanças que aliuicn-
lavamos nus sombrias horas' da
guerra começam n se cumprir.
Nossos sofrimentos nâo foram
vfios, nem durarão multo mais.
Estamos iiri fase finnl dc nos-ms
provações c podemos estar segu-
ros de que em breve entraremos

num período de reconstrução mo- assinado pelo líder comunista NI-
ral e econômica, que a nação gre- colas Zacarias, e divulgado pelo

bretudo para a fisica o a astro-
nomia. Assim, por exemplo, se-
gundo assinala "The New Yori.
Times", foí justamente num dos
últimos eclipses solares que o
dr. R. H. Dlcke, físico da Uni-
versidade de Princeton, teve oca-
íl§o de verificar, por intcrnic-
dio de um novo aparelho por
êle idealizado e construído, u
temperatura da superfície solar,
retificando a cifra que geral -
mente vinha sendo aceita, pois
chegou à conclusão dc que h
temperatura snlur i ds ápro__i-
ünàdamente 10.000 graus centi-
(trados o não G.000, como s~
considerava.

O aparelho construído pelo
dr. Dlcke, e que lho permitiu
observação de tão frrandf' im*-
por;tÃncia, foi um tipo especial
«íe radiômetro, o primeiro radio-
metro de tnieroondu.**, especial-
mente adaptado para medir a
absorção atmosférica t que sr,
teriormente, durante a guerra,
havia sido largamente utilizado
em conexão com o radar.

O valor de 6.000 graus centí-
grados estabnlcrldi. anterior-
mente para a temperatura áo
sol fftra obtido por intermédio
do nm bolômetro adaptado parn
avaliar a entrgia em cada pon-
to do espectro solar. 0 novo
valor obtido pólo dr. Dicke foi
comunicado à American Physi-
cal Society. O radiômetro, que
o dr. Dicke descreveu como sen-
do um aparelho receptor de rá-
dio muito especializado, mede o
calor em rádio-ondas, que, ém
última análise, podem ser con-
sideradas como ondas calorifi-
cas multo longas. Tão sensível
é entretanto o radiômetro, quo
por seu intermédio se pode per-
feitamente medir o calor desen-
volvido e irradiado por um ci-
garro acíso, isto porque um ci*
garro aceso, desenvolvendo ca-
lor. emite poi» sua vez rádio-
ondas.

Também com auxilio do ra-
diômetro foi possível a determi-
nação da temperatura da lú.i
quando o sol sôbre ela incide.
Aproximadamente é a mesnín
temperatura da água em ehuli-
çio.

ga promete realizar no espírito
da mensagem do presidente Tru-
man, tfio cnrateristlco do grande c
vslcnU* povo norle-americaiiü".

RBÜOZ.JO EM ATRNAS

ATENAS, 14 (II. P.) — As ca-
sas comerciais fecharam as por-
Iíi/í durante duas linrus em sinal
de regosijo pelo auxilio norte-ame-
ricano. Numerosos manifestantes
levaram coroas de flores a tum-
ba do soldado greco-norte-ame-
ricatio, próximo do Templo de Jo-
piler, no Olimpo, erigida em ho-
menagem ao soldados norte-ame-
rcanos que tombaram na lula pc-
Ia Independí-ncla gríc... liA 12G
nnos.

A reação comunista e.tpre*sou-
sc pela primeira vez num artigo

jornal -"RizospànUfl". dlíendo o
a atitude d-» Eitadot Unidot cons-
tltni a Intervenção do "dinâmico
tn-tp.rlallimo net.e-an_«-Hc*no"
noa assuntos lntertos a Grécia e
«cmícent.. que trame* es.i _«•
bolando ós trabalhos daj Nações
Unidas e qoe sitm InUrvénçIo não
»4 fracassar* mas ainda acarreta*
rá novos derramamentos de «an-
gne.
O QUE DIZ A IMPRENSA SEMI-

OFICIAL TURCA
ANCARA, 14 (U.P.) — O jornal

semi-oficial "Ulns" informa que
u propoíta do presidente Tniinaii
para qoe os Estados Unidos aju-
dem a Turquia 6 encarada aqui
como .ima advertência á União
Soviética em vista dat pretençôes
m.s.ie de apoderar-se rias baies
dos Dardanélos.

**. *%* *-**m**m***ma*t*****m.

DINAMITARAM 0 OLEODUTO
JEHUSALEM. I. (V. P)
Anunciou-se que os extremistas

da "Irgon Zvai Leumi" dinamita-
rem Ires grandos válvulas do
oleoduto de Haila, numa zona íor-
temente guarnecáda daquele por-
Xo, provocando incêndios que io-
ram extintos, mais tarde, nem cau-
sar vitimas.

UM ENSAIO DO FEUDALISMO NO BRASIL
ISMAELINO DE CASTRO **mmmmatax*a**im*-***m*m

A
O carvão

j MlLIlAIllv-i dr quedas (tíigni
que possuímos pot- todos
os recantos do pals seriam

suficientes, dado o seu potencial, j
para resolver muitos problemas jde nossa Industrialização. Por on-
tro Indo, a aplicava" da energia i
atõniir-.-i a fins industriais i- um \
assunto que se acha na ordem do

tuiçtt. a Ignorância c ô dcrrolismo
por ímiitos c muitos unos decre-
taram faltar ao nossovpals. (Juau-
do descobertas, logo aparecem os
que lhes descobrem má qualidade
r Inadaptação ãs exigências indus-
tríais.

P.sse renitente ne,galivisino e
Cultivado zelosamente, por conta
di- interesses mais ab menos só."-
diilos, mas deve encontrar uma

;-:>**-iiii i u um* av itvii.i na umu ui u\t \ . . t , ,
dia t. poderá Irn/cr modificações (il'dsv*' n'a<'':,(". ,la p:"'11e. l* í 

"5
consItieMKeJs- .... sistema _co- ^m'll's «l1"- ,l''" c,s «P* v:,1"*1-
nômico. ;- dos parn o progresso do Hr.isil.

Seja como fôr, porém, o falo 6 
—————^

que. o carvão foi, i ç-cnntinuai.*; Empresas de transporte
a ser, aproveitadas ou não <is uos- ¦
sas forças hidráulicas e a cher-ÍW pm eni revista concedida á Uni-
,-ilóniicii, um elemento de linehsó h" fd Press, o minisir') da Fazen-
valor para a nossa economia. ila, inquirido

Temos carvão, bem ó s.iIhiiio*-. ' lu.l
Mas cm quanlldndc pequena. IVK.
menos as mnis conhecidas íino

geni, os levou a grandes fracassos
r a crises tremendas, cujos efcl-
tos todos nindn sofremos.

O ministro da Fazenda, falando
cin nome do governo, mostrou qiic
este se dispõe a enfrentar os gran-
des problemas segundo critérios
que ultrapassem as raias dos inte-
resses dos grupos c se façam vn-
ler dc modo positivo para toda n
coletividade.

A situnçno dos transportes, no
Rrasil cm gorai è hç Hio em par-
lícular, í precária, e rnrjimcnte :
observa — diga-se a liem da vor- I
dade — espirito publico por parte I
tias empresas que exploram tais I ,
serviços, em geral preocupadas, I >*»;,,i'*';
iípciuis, com os seus lucros. Ora

tia, incjuinuu acerca da all--]oss< estado de coisas deve ser nm-
tio governo brasileiro em re-|dado, nem que paru tanto seja Ó

IlaÇãõ ás empresas ile transportes, igoverno obrigado a oficializar tais
[nssim se exprimiu: "O governo lempresas, mi, pclo menos, conlro-

tiastam ainda às nossas neccssidii-! Já adquiriu u S. Paulo llail.vay, e|lu-lasde Ini modo que ns obriguem
des Sins o lato è que, dada a ca- i nalítralniente letn interesse cin ja agir, sob todos os aspectos, em
racterislic-i -toblôglòa ile viriis r8- toruar ofi-.-lais pu séinl-oflòlaii i.s;sinlonin com ns necessidades dn
«íôcs, o cirvão deve ainda e..i-l,. I.^Prwáj dí tran-porto que servem | (.opulação
cm (jtitros pontos do pais alem .1.
fui.

PâlÍ"rl2«*; 
,,VVÍS.;|S,..>'.'.-V., 

^í"' í-"»'¦í'*•', *'Íi;oi;i^í^.'.- c;H.hccí.'i;;s". Ivernonáo vai nnrn a frente. Não,0 Hia tirando dd Sul o uu c. i , „., f;it(). n „.m,t.n,ln (,„s tovcr. 1)roce<1, a assertlva Diversos ins-irvpnlféro, longe de estai esgoia.i >. .^ sl,|M c^j?iJÍ)) uMv após-gucr-hitutos oftóláls tem fiincionnnien-
nlnda nos oferece gramles pps«- r-, sc ariif^ ,,„ sl,ntf(|,, ,|P eon-i Io exemplar. E. sc outras entidades
bilidades. l: a aecisao uo go.ei j,,.^.,. ,ls t-ni|»ri---;iN «ine exploram não correspondem á expectativa,
DÇ- local de imnulnr piHiceder_ "[-.eríHjo de interesse eíiletivo, se- [não sc ctllne por isso n sua condi-

ção de oficiais, mas a mn admi
distração,fnlha de correção fácil dc

jao publico, aciiinpnnliando, nssim, 1 Apregoam, os interessados e os
ia tendência geral dos governos ilejo ernos derrotistas, qur no Hlnsil
todas ás iinçôes por motivos já jtudo que é administrado pelo go-

inundar proceder
njjvas'- explorações, merece, ,.•- « qüf l .
isso, o- apliusos gerais, niaxioic jt,stA ,1K.sm„. „-,„ (l.a,.(, oarneteris-
agora; que t crise por q.ic passn
n indfisfria cnrlKimfera inglesa é

¦a* grevís q«e descontrolaram ,i
#prodn$So norte americana tlv?r.un

...reperéilssões profundas em todo
o mundo, no Brasil inclusive.

O carvfio é, como o petróleo,
um» élqaíl.is r'qiiczas que a pre-

fm

tico da democracia moderna.
Perdeu-se, deslarlc, «quele "me-

dodt. oiifrciitar a evolução so-
ciai, dc que uos fala Uasld, e que,
lendo levado os governos, apôs
a guerra de 14, a recuar ante im-
posições sociais que deveriam con-
siderar coriu inteligência c cora-

corrigir com h simples mudança
de chefes ou de sistemas.

Seja com for. as declarações do
sr. Corroa c Castro manifestam

Jum propósito sadio, que nno pode-
Imos deixar sem registro, t qüe

abre perspectivas -promissorns ao
I problema dos transportes.

APESAR 

dos inconvenien-
tes peculiares aos tipos
de agremiação social

peln conquista, o feudiiüsmo foi
um dos mais efieiunte.** recursos
políticos de quu lançou mão a
Coroa J-ortuguesa pnrn coloni-
zar o Brasil, dlvidindo-o em
capitanias hereditárias.

Nenhum outro episódio, talvez,
melhor objetive o admirável con-
ceito, oHposndo por Artur Or-
laudo, de quo u Geografia é
qunse sempre um traçado prévio
dâ história dos {/ovos.

Jtistifica-o Beviláqua — apre-
ciando a evolução do Direito
Brasileiro — com a resistência
oferecida por aquela primeira
divisão jurídico-polítlea h com-
pressão centralizadora, que so-
mente no século XVIII conse-
p-uiti impôr-se pelo estabeleci-
mento dos denominados "Rovur-
nos gerais";

Ainda nssim, porem, foram as
capitanias perfeito "esboço tia.*,

províncias e piep.irn-
iam a fedéraçlo dos E.itaAos

{ sob a República"
Parecia — salienta Vurnlvi-

i gen r— que Portugal re •"nhecm
a indcpemlênciti do Briv.tM, an-
tes mesmo de complcta--llu> a
eolonizaçilo,

E' óiteressante observar-se,
porém, como discrepam pubü-
ci-ttns e historiadores no reco-
nhecer nma aplicação do ais-
temn de "propriedade estipen-
diária" naquela divisão terri-
torlal. João Ribeiro, por exem-
pio, em|trestji-lhe certa anulo-
gin com i' adotada pelo» coloni-
«adores gjreco-fenícios, admitiu-*
do que, n-ulnienU*, o regime ca-
minliou tio "parlicular!fcmo feu-
dal parn o absnlutismo du Co-
roa". Entende Slmonset* (His-
torla Econômica do Brnsil) qu<-
lhe faltam aa caracteristlcns
orgânicas, que nfio as de hero*

ditáriednde das "donatárias" e
dos "termos". Hcrculano repele
categoricamente a idéia, aeen-
tuando que Portugal, que nfio eo-
nheceu o feudalismo na sua épo-
ca, "não iria reinventá-lo tar-
diamente".

Verdade é que nâo foi Portu-
gal o único ps!s a admitir o
processo. A Inglaleira o exe-
cutou em traços de maior nlti-
dez. Os povos tedos da Enro-
pa, aliás, exceto o romano —
que conquistou assimilando —
encontraram iio feurltüsmo o
método "natnral-espontAneo" da
sua expressSo coloni "-adora.

Regime meramente transito-
rio. contudo, nfto fixaria raizes
mais profundas em terras bra-
süeiras.

Sobreveio, como não poderia
deixar de acontecer, o inevitá-
vel fenômeno de absorção dos
conquistadores pelo? cm^uista-
dos.

Dom João III menos tra.ara
de resguardar a própria, qne
tio prestigiai* a autorklnde «los
donatários, ^nvestindo-os de rõ-'
deres capazes de estimular is

usurpações que um quase ab-
solütismo lhes propiciava.

Assim, se lhes competia a ma-
nutenção econômica e a defesa
dn capitania, ciam-lhes outor-
gados prerrogativas excepclo-
nais, de julgar, doar em sesfna-
rias e até escravizar ps ihdige-
nas; ao passo que não podiam
ser condenndos, suspensos, se-
nuer, senão pelo monarca em
pessoa.

Por outro lado, e em conse-
querida de naturais excessos,
surgira c crescera o sentimento

pc-tAs, os colonos foram oprimi-
dos o despojados c os índios sub-
metidíü a catl-?*lto e trafica-
dos para a Metrópole.

Não tardou, todavia, Dom
João a capacitar-se do inalo-
gro da polltlía em que téo eon-
fiadamente se empenhara.

A Impotência das capitania»
para enfrentar os flibusteiro* •
intrusoi; o esgotamento de re-
cursos dos donatários; a impra-
ticábüldade da imigração; ft
lut* cruenta e continua contra
os irentios — foram fatotes dé-
cisivos para a decepção do prin-
dp*.

Das dote, apenas duas capita-
nias haviam prosperado.

Conscientes de sua incapaci-
dade, foram os própr'i>s dona-
tários que apelaram para a Co-
roa."Venha Véesa Altosa em nos-
so auxilio — clamava Luiz de
Góis, de S. Vicente — qtty em
breve ííta terra se perderá; os
franceses que a tomarem, to*
maráo depois a África e irão
atacar à Xsíá Portuguesa; c se
êses prcsiiágios não movem Vos-
sa Àltcza, tenta Voist AlMsa
compaixão e piedade de tantas
•Imãs cristãs lançadas nesta ter-
ra'-'.

O Governo Geral foi o reme-
dio que se impôs. E a capita-
nia da Bahift de Todos os Ban-
tios — adquirida por qttatrocen-
tos mil reli. "de Juro e herda*
de" aok suceisores de seu Irtdl-
toso donatário — a lèdé qué
se lhe destinou.

Aô Inrís do qua se varifiea-
ra rto sistema feudal .«tinto, o

autonomista em antagonismo ao j dos gíréínàdores sè vià tolo-
da unidade política; e isto não cado Súb tão complexos i*t>g»-
obstante a brandura orginária mentoi qüe, no dizer ri* TorUi
do conquistador lusita io, com- Segiíro, a Colônia passar i A rr-
paratlvamento «o espanhol. | ganlzar-se mai» constltnconal

Os capitães fizeram-se dés-1 mente que o próprio Poruig«:.

O de 17 de dérenibre da 1548,
q^e regulava aa atividades de
Tome do Soura, objetivando à"união territorial o Jtttlídldó-
nal", eqüivalia por uma "ver-
dadetr* cftftt-ttatfftft èò Brasil
e sua primeira constituição":
aboüa à escra-Htie^lo dos Indi-
genai. regularizava àa distri-
buiçõra d» ttrfâ, «ejtabeleda
parcimônia, ettttúfa sôbre á la-
voura o à industria, è Impunha
providências d« def da militar.
O governador era assistido por
uma espécie de miníítírlo de
nomeação trienftl.

E não faltou um bispado à
futura primeira capital da Co-
lônla, tendo mq titular Dom Pe-
ro Fernandes Sardinha.

Estava definitivamento morto o
ensaio fou<.alista no Brasil, so-
bretudo polo desaparecimento da
escravidão lio autóctone- séti
traçé prádominante, « fiara A
qual a lei eominava ftt màU sé-
veras penalidades.

Passara o sistema sabre o
nosso colonianlsmo, sem crista-
Híàr, fè.ttthfifiU, os iénUmen-
tos aulcnomiatss que .Miginara,
é que mantiveram o dinamismo
dà nossa erolação políüct p;.ra
à dMcentràllíàçáo federativa,
à qual, N-Hft-oridà embora pelas
contingências dà ftüerfà contra
os Pnlacs fiàüto», ééderia dè
vez no século seguinte.

E as derradeiras capitanias
herídltárias, aquelas que, por
força dè vocação, Ühdà te en* •
contratam lheorporadiis po na»
tritriôrilo jpàrticalàr de herdei-
ros dot beneficiários primili•
voh, eohíiscoo-àSi oo, mediante
indenltftcSès, adquiriu-as o mtr»
quôk d* PèmBàl, prettàfido assi**
nalado e ínèiquèdvèl èètViçó ao
Bíasll, cujo alforria iidlltica fo!
alcançada,,enfim, tém os tre-
pecos que a antiga divisão fen-
dál séria capaz de autepor-lhe.

47 ALDEIAS INCENDIADAS
250 mortos o 800 eatas
destruídas — Consequin-
cias de um choquo entro

indús o muçulmanos
LONDRES. II (ti. P I
A EXGHAKCK TELEGRAPH

informou hoje. num tlc-pacho de
l.ahore, provlncln dé Punjnh, na
índia, que 2,10 peiíoai foram
mortas t* 800 casas for.im des-
iruidas cm contcquíncla de uni
choque em Mu lta n entre muçul-
manos c indús.

AcresceiHa o despacho que 47
aldeias na região dé Multan es»
tão urde mio.

INCURSÃO AÉREA A CAPI-
TAL DOS COMUNISTAS

CHINESES
SAN* FRANCISCO. U (A. ?.t,

— O rádio comunista da Chin».
ouvido em San Francisco pela
Associated Press, anunciou, bo-
jf, que 2õ aviões de bombardeio
do governo chinês, "de fabrica-
ção americana". incurslonaram
Sôbrc Ycnnan, capital da Chioa
criinunista, durante 8 horas, na
quinta-feira.

NOMEADO REPRESENTA..-
TE DO MINISTÉRIO DA
AGRIOULTURA NA CCP.
O Presldent» da Republica

assinou ddíreto, na pasta do Tra-
bslho, nomeando Rafael Xavier.
para membro da Comissão Cen-
tirai d* Preços, como represen-
tante do Ministério da Agricul-
tura.

FUNÇÃO TRANSFERIDA
O Presidente da Republica,

assinou decreto transferindoi da
Tabela Numérica Suplementar
dè Extranumerário-mcnsalista do
Ouarlel Oeneral da il.» R.M. pars
igual Tabela da Diretoria de
Sfiude do Exército, uma funçáo
de amüliar de escritório, refercn-
cia VIL „______l^_-

DECLARADA DE UTILIDADE
PÚBLICA E AUTORIZADA A

. DESAPROPRIAÇÃO
O Presidente da' Republica

ctMnou decreto declarando de.
utilidade publica e sutorizando a
desapropriação de diversas áreas
dè terras situadas no Município
dé Alegrete. R.G. do Sul. nè-
cessariâs a construçtlo de um
quartel para o' Exéreifo Nacio-
«íl. te' 

DESPACHOS, CONFEREN-
CIAS E AUDIÊNCIAS DO

CHEFE DA NAÇÃO
O Presidente da Republica re-

cebeu, ontem, no Palácio Hio
Negro, em Petrópolls, para des-
pacho, cs srs. Pedro Luiz Corria
e Castro, ministre da Fazenda e
brigadeiro Armando Tvompowski
minlslro da Aeronáutica; em
conferência o general Antonin
José de Lima Câmara, chefe de
Policia; e. em audiência, o sr
Francisco M. Glynn. presidenteda "City Improvcmenti.,*

j
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KM, E POR HOJE E' SO...

CLARO 

está que e'u não deuo tocar nem de leve em certos
t dc termi nados assuntos. Nem devo repetir cotia» já dl-
tas. A leitora (lourinha. morena on clara dc cabelos bem

castanhos) que eslá lendo estu minha crônica há de. achar qne.
eu nula tenho que ver com a situação atual dn Paraguai, nem
.'alar no despacho do diretor do Pessoal da Arruada, lio qual
concedeu licença ao oficial Manoel de Matos Sobrinho para usar
bigode. E isto, porque, esla é uma crônica especializada. Até,
aerio ponto, concordo, Farei força para escrever uma creittea
¦essencialmente social. Assim sendo, vou procurar saber o que
se está passando oom os "ases" do mundo "chie" e elegante
dessa cidade em çfue nasci...

Por onde andarão os meus ainlgosi senhora Álousio de
Salles (ainda cm Buenos-Aires?) Carlos Cruz Lima, srta. Ma-
rilú Montenegro, Déa Cardim, sr. e sra. Nelson Batista, sr.
Mario Reis, sr. e sra. Joaquim Guilherme da Silveira, Dom
¦João de Orleans e Bragança, sra. Horáclo de Carvalho, srta.
Léa Afonseca, Ligia e Lourdes Dentes Mattos, Baba Bocaiúva?
Onde estará essa gente? Petrópolis? Buenos Aires?' Ou enfur-
jxada em alguma fazenda?

Para ser preciso, nâo sei. S*s soubesse, talvez seria inferes-
janfe diier, mas, vamos adiante que preciso contar a voei, lei-
tora, (loura, morena, on clara de cabelos bem castanhos) certo
trecho de certa história que 11 onlem à noilinha. Esse sujeito
formidável que se chama Veneziani, escreveu um livro enpra-
¦çado c pitoresco. Falando em mulher gastadeira e mai ido en-
crencado com a dita cuja, êle là pelas tantas salta esta: "Um
marido qnc entra com a mulher em uma casa de modas c igual
•e contrário a um balde: igual porque entra rindo e sai chatan-
do; mas, contrario, porque o balde sai molhado r. o-maricfo sai
•enxuto". Dito isto (porque lem sua razão tle ser citado),, qturo
apenas falar nn prazer imenso que five ontem em estar com a
,amavel e simpática ffilsa Ditaria, Tivemos uma conoétsa dc...'iions amigos. Bem, c pur hoje, c só...

F. CAVALCANTI.

O GOVERNO DA CIDADE
Provimentos de professoras de curso primário ÍSSJ^I*tWtíÍ& }Sfe
Mais exftanumerários efetivados — Reabertura «¦¦ Maiia iida dos sam». junia

,, , _ •* n i ** Vlclrn, Laís Heckiher. Cldén Limadas aulas dos Cursos de Educação Supletiva Figueiredo. Emii.a Paes. ivete Mar.
Atos e despachos do Prefeito e dos Secretários «g SS^áSíígS ^

Gerais — Pagamento de Empréstimos de
Emergência

MENSAGEM DA ACADEMIA
CARIOCA A TERRA DE

CASTRO ALVES
/TT^1 - >*^~!il

¦ r tttea
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Aniversários Conferências

da

TAZEM ANOS HO.T:
Sasühsr;*;
Mercedes Sampaio Siqueira Dits.
3Mtan- Luiza Nogueira Fleluss.
XJigia Pimentel.
Ataria Pinheiro Guimarães Ro-

jttK-o.
.Rat*3 Macedo.
(iecillô Bracomet Lage.

ÍtnhOrUa»'agira Miranda Santos.

5larla 
Lulza Coata GuimarSe*.'aysl Rudge.

S'eles Parentes Rcclrigues.
Senhores
IVrn ndo do Melo Viana, vice-

Krflsidente do Senado.
Oscar Pereira Simon.

Íoroncl 
Cícero Costard.

ornalista Vicente Amorim.
Major-avlador Atila Gomes Rlbcl-

lia-
Carlos Ribas de Melo Leitão.
JUblno de Almeida Cardoso.

.Diplomata Hermes Rodrigues
íVmset.. Filho-

Eugênio Laton.
pajilo Germano Nogueira.

Jvens de Ai-au.lo. nosso confrade.
Cristóvão Freire, noaao confrade.
^_ raz anos hoje. a srta. Maria

3ç*lé de Moraes Guimarães, filha
rio ar. Alfredo Guimarães c da
fra. Irinéa de Moraes Guimarães.

LIOZ VALENTE DE ANDRADE
«*• Tr.anscorreu ontem o aniversário
(5o si'- Luis Valente dc Andrade.
ínitlgiji funcionário do Ministério do
Trabnlho, desempenhando atual-
Itimie o cargo de Oficial de Gabj-
lietç «do titular daquela pasta.

Poi-- motivo de teu nataliclo. o Sr.
JOuls Valente de Andrado foi gran-
riem«itc cumprimentado pelo lar-
(ço cficulo de amizades que po>a\iI.

Transcorre, hoje. o anívrríi-
Me ío sr. Rodolfo Batista Teles.
Sincitonário do Tiparlamento Fc-
deral de Segurança Publica. Em
¦<ua nosidência o aniversariante ofe-
fceceríá uma fcFia as pessoa» de
euaü relaçr-i d* amizade.

~- Transcorre hoje o anlverii*
-**a nataliclo du intcliKcnlc meni-
lio Beginaldo. filhinho do sr.
Ilosé Saad e dc sua esposa dona
Dulce Saad. Festejando a data os
liais do aniversariante oferecerão,
ás pessoal dc sua**; relações e aos
nmiiíulnhos de Rcginaldo uma mc*
na (Je doces.

Casamentos
«¦nu..

Realiza-se, hoje, o casamento
do Sr. ndeu Moreira da Silva,
tlesenhista-chefe do Departamen-
1o de Publicidade da Warner
Bros., com a Srta. Maria do Nas-
cimento.

O ato civil terá lugar às 9,30
da manha na 11.* Pretória Cível
e * cerimônia religiosa, às 18 ho-
rai, na igreja do Sagr«vdo CoraçSo
de Maria, no Méier.

Batisados
*****

No próximo domingo, 10, dta em
que completa doii anos de idade o
menino loia, será levada ã pta ba-
tí ai. na Capela S Tomás de
AqiJlno, em Jacaiépa-1"*!. aua ir-
mlzinha Angela Maria, filhos do
catai Thereza Granato Ribeira.-Jo.1o
dg Souza Ribeiro Filho. A cert-
mtoia seri celebrada àg IT horas,
sendo padrinhos o ar. rhristovam
Colombo de Souza llbeli e a srta.
Eleonora Granato. Após o ato ge-
rá festejado o acontecimento entre
parentes e amigos, na residência
do casal, à rua Barão 465. caia 20.

Bodas de prata
r***,<*••*min ia**a******a*********

CASAL RENATO MICITELINI —
Cojjiemoram hoje. o seu 25.° aniver-
sário d« casamento, o iri ".«nato
Michellnt « a sr». Maria da Pe-
nht Novelli Michellni. Os lllhoa do
casal farão celebrar, por êsse mo*
tivo. missa en« a****." de graças, às
11 horas, na Cacdeláiia.

Clubes e Festas
CENTRO MINEIRO A Direto-

ria comunica que fará realliar no
dia 16. domlngOi* uma reunião dan-
cante, a rua Álvaro Alvim, 27, com
inicio áa 19 horas.

— JULIO FRUGONI — Promovi-
da pelo 

*Departamento de Inter--
cãfiíüío üa t-ãsá do Estudante do
Brasil, rcallnar-se-á no próximo
dia 19. ás 17 horas, a esperada con-
ferê»tla do universitário argentino
•lulJo Frugonl. que veio ao Brasil-j, convite da C. E. B.. sobre "Al-
çuna «tpectos da cultura argenti-
na". Local: rua Canta Luzia, 305.
Entrada franca.

Viajantes
Passageiros embarcado» no Rto.

em aviõe* ri» "CRVZÉtao uu
SVL" vara S. 'PAULO: Joio de
Oliveira Santos — Joáo Carmeno
Boi-eUl _ Luiz Carloa Pr«tes -
Roberto Siigon _ Lino Coelho Bel-
v-j — Olavo Strauch — Colista Ba-
van — Bastou Charles Ilenit Ad.il-
phe dc Llser — "«ilvia Margarcth
Kaltenmarlc — Dagmar Lindau -•
Silvia Lindau _ Hermann Gold?-
chinddt — Hcrmlne Goldschímidt
— Carlos Baltazar da Silveira _
Almlrã Pcrlingeiro — Baltazar da
Silveira.

PARA PORTO ALEGRE: Walter
Joblm Siqueira — Ivan Seherer —
Dnnjcl do Rego  José Gil Fcnci-
ra  Erna Ferreira.

PAR*. SALVADOR: Arnaldo An-
ionlo 1'odrÍKiics — Américo de
Carvalho Lisboa — Klza Futuro —
Cândido Bragii — Hubcr*<j Uins
Dultra.

MAIS EXTRANUMERARIOS
EFETIVADOS

O Prefeito dando eumprdmcnto
ao que estabeleça 0 artigo 23 do
Ato das Dliposlçóe* Conatltuclo.
nal,. Traniltórlai, quc manda efetl-
var os serventuários «xtranumerâ-
rlcs qtie exerçam funçóea há mais
«iõ cinco anos em caráter perma-
nante ou em virtude dc prova de
habilitação, em ato de ontem, auto.
rlíou a efetivação de numerosos
funcionários nu seguintes carrel.
ras: ascensorista, coaturelro, cosi-
nheiro, servente, trabalhador, co-
rista, enfermeiro. Instrutor de dls-
clplina. professor de curso «upletl-
vo. professor de curso secundário,
escriturado, oficial administrativo,
Inspetor de alunos, prático de la.
boratórlo,* Instrumentistas, médico,
bombeiro hidráulico, «jnpalntclno.
compositor, eletricista, encaderna-
dor .impressor, lustrado--, marce-
nelro( mecânico, mestre de Obras,
gvdvelro. pintor, serralheiro, tor-
nejro. mecânico, mestre de Obra*-.
pcd.*iro. pintor, serralheiro, tor.
neiro mecânico, bailarino, enfie-
nheiro. vigilante-
PROVIMENTO DE PROFESSORAS

EXTRANUMERARIAS
Tet.do em vista a autorlsaçâo do

PrcfleUo exarada em processo, o
Secretário do Prefeito, om atog de
ontem, admitiu numerosas profes-
soras recentemente diplomadas,
pelo Instituto dc Educação, pnra as
íunçó*s de I-toléssor de Curso
Primário, referência 31. cm vagas
existentes na Tabela de Mensal'»*
ta» da Secretaria Geral de Educa-
ção e Cultura, aprovada pelo de-
creto 8.(147, de 20 do Setembro rie
1946. As profe.«soias beneficiadas,
•ão as ¦seguintes:

Elza Sarah de Castro Barbosa-
Leda Maria do Amaral Silva. Ruth
d0 Amaral Silva, Maria Colina da
Cojta Delró Vanda Papalco. Feia
Nyss, Eny Accloiv Cavalcanti dc
Aguiar Ophella Baes»o, Thereza
:.*eves da Fonseca. Lucy Vlctorino
de Mello, Norma Ribeiro do Valle-
Annlta Guerra Ramos, Neyia dc
Moraes «Martins, Zaly de Assis SU-
va. Astrogllda de Moraes Goulart.
Celly Gonçalves Leite, Vanda de
Bouta Monteiro, Dlnaise Vieira, Ja-
cy Nery, Iná de Trettas Paiva, Iiâ
Alpolm da Matta. Aydê de Souza
Mols, Maria Adel Ide do Amaral
Vasconcelos- L'a Mckler. Colina
Marguerite Godart, Ione Rodrigues*
Julla «Marques Lins. Leda L&pa
NoKUelrn. ourdes Camplsta Clare.
Stclla Nogueira df SA. Ely Percl-
ra Etlde, Altair Cintra Vidal, Neu-
sa Alve-i dc Lima. Aurora Domin-
gues «Monteiro. Elza üe Jesus Ta-
\ es. Maria Ivone Gomes Ribei-
1*0. L#a Ribeiro de Almeida, Alice
df Albuquerque e Castro, Maita
Isabel de Arruda Proença. Vem
Malagütti dp Soura- Neusa Nelly

Costa Campos, Neyde Campos Bur
lamaqul. Dyla Wlldhage- de Sou-
za, Leda Pereira de Morac*. sophia
Llnoíf. Cclltia Thcmê de Abrantes.
I'»rla Naii» Morelr» fionçalve».
Maria Lulza Otto da CcBta Cahêdo-
Ann» Pereira de -Gusmão, Suely
TornaiI, Marlg José Noguelr- Bt-
ges de Oliveira, A!da Horta PI.
mente] Pereira, Marly de Almeida
Rego. Marina Chativet. Pitanga.
Gilda. Figueiredo, Rey«a Capanema
Auler. Ellsahítli Guiina ~s Barbo-
sa. Lucla Gloria Esperança, Ca*
elida Ma.tins dos Santos. Maria
Aparecida Alves de Souza. Daysl
da Silveira. Elvira MalUeus Per««,
Gecrge Coutinho Mattos, J(X*epha
Marques de Carvalho. Leda Vianna
Fialho, Iara da SUva Tavares. Lúcia
Ferreira. Alia.-- Santos Repsold.
Vera SanfAna Boiftes. Neusa Alves
de Lima. Maria Isabel Otto da Cos-
ta Cabido., Wilma Straubel, Lydla
«Martins dos Santos- Vera Guims-
rães Barbosa. Faustlna Vasc°nccl-
Ios, Denlse Villa Fortes Rodrigues.
Ivanéa Paula. Lais Machado dc
Oliveira. Nelde Suarez dc Oliva,
Lia Barbosa da Silva. Yara Ouvi

Lemos, Bo. tlia «Mala Aguirre. Ma-
ria Penha Ortman '"oareg, Astrld
Queirós de Oliveira, Mr.rla Cocly

r Braga Pereira. Elza Lacourt Ro-
cha, Maria dc Souza Brandão, Iva
Cai reira de Oliveira. Euterpe Gon-
zalez GU Dlegucz, Maria Apareci-
da Marques. Onay Lucllla de Mello
Cefrii Mari» Apateclda Alvim de
Rezende. Maria Helena da Kocha.
Eliette Maria Gomej. Marlg Can.
dida d« Souza. ãoiang«j Rlbüro.
Alvarlni Pinho ds Silva, Nerymar
Nety de MMlo. Luis Luz Cavolcan-
ti, Giiela IJ:i*?>s, Leonldia Pinto
da Rocha. Laila Coetano Coelho t*e
Almeida, jogeéhlná Rolla Ribeiro.

| Dinah do Prado Mala, Anna dos
Santos, llka de Souza. Nahld Ro-
cha Pinto, Therezlnha Pereira da
SUv8. Crta Ulha; d« Oliveira
Therezlnha Fonseca Lima.

A propósito do transcurso do
centenário do nascimento de
Castro Alves, u Academia Cario-
c: de Letras vem de enviar à
Ii.-.hla u seguinte mensagem:

"A Academia Carioca de l,c-
iras resolve endereçai* à Bahia,
Urra por tantos títulos gloriosa,
rtas suas institlçúcs culturais, na
sua Imprensa e no seu povo, os
protestos dc sua solidariedade
mais completa cem as excepcio-
n.iis homenagens que está prós-
tnndò no incompjravcl poeta
/-nt.° do Cp.strõ Alves, dc cujo cs-
tro, ,-.rreb«-.tado c varunili sempre
a serviço da liberdade, dn huma-
nidade e da justiça social, tanto
SO uiunam -ò% letras do Brasil e
d:i América. Tambom nós parti-
ciparemos das comemorações do i
centenário do cantor dos escra-1
vof, pela palavra clc vários nca- \

I dèmiccs em sessões quo lho rc-
rüo exclusivamente consagradas, '
0 conferimos ao confrade lius- j

Maria1 lie. Cândido Jucá (filhoi, pode!
Dav-e i ros Para nns rapreséntár junto

Santos Barbosa. Lêa Borges
Souza. Thereza Maria Mctta
Abreu e Gloria da Costa"
REABERTURA DAS AULAS DOS

CURSOS DE EDUCAÇÃO
SUPLETIVA

Atendendo è f.u0«stno ap c?en-
tnda prlo Chefe do Serviço de Edu-
cação de Adultos, o Diretor dd
Departamrra'.. de Difusão Cultural
autorizou a reabertura das aula**

h<dc i as entidades baianas por ocnsiao
de í d:is festas com quo celebram a"data do nascimento desse que

hoje sç . prnclama o maior dns
poetas brasilchos — (aí Lemos
Brite. Presidente; J. Paulo dc
Medeiros. Vicc-prr**idciitc; Jae-
ques Raymundo, l.Ç secretario;
Henrique Orclulí, 2." secretário

un oarüUM», ¦»„«-.. '-'"",".: dos Curso, dc Educação Su-jlüfivanha Peie,, Lia Fatnplona P«nfcM nJ BegÜndr?.<elrá, 17 do
Jeiiny Cordeiro de Souza, f13-"1"* I conente.

PARA RECIFE: José Gurgel Bar- j 1IoPkr' Léa Davidov.cli. Mar!a Per-
' cllia Moutinho Ferreira. Maria An-

gélica Vieira de Arauio. Jane d'1boga — Alexandrino Dia.*- Pereira —
Maria do Lourdes Silva _ Clovls
de Barros Lima _ Francisco Ro-
drigues Maduro — - Lourival Gon-
veia de Melo — Hans Mulli —
Guilherme Alvares de Caivalho -
Apolinario Souza dos Ahjps — Eó-
gard .Pereira Bezcria.

% %iy

dc Pinho Bicudo. Marina C* Oll
vclra Quintanllhn, Walmcrlna, Al-
varenga dc Paula Cidade, Ccüa
Cordovil de «Macedo, F -ia Bran-
dflo, Sônia Maria da Silva Aaíarnl.
Stilamita SfhwíT.'! MflTfá -f'c í<!,,r-
des Carvalho Nunes Ferreira, Ma*
na Rita da Costa Soares, Marly
Guimarães Frócs, Edy Barreto Bor-
nes. Maria Theeza Cardoso, Sonla
Shambcrlaln Cáonçalves, Rachel
Burdmann. Edyr Bravo Sayáo, Ly-
gia Palm, Neusa Gonçalves Dama-
lio, Ruth Carollna Fellcla- Maria
de lourdes Va'er. Carlota Augusta
Duarte Leltr. Haydêe VUlalonga.
Mareollna d; «Medeiros Leal, Geor-
gítte da Fonseca Rollini, Maria
Ci,ioli«.a Alves Pereira. Alda de
Carvalho. Maria Gabrlclla de Hi«i-
vi, Helia Soares Fllgueiras, Cellna
Psssos, Telles, Yara Câmara Velloso
Nadir Silveira, Assumpção Gomes
Breltschaft, Sonla do Valle, Marysa
Lage Ferraz, Maria d* Gloria C4n-
tra Santoa, Marllla Mascarenhas
Coelho da Silva. Talltha Maria Ar-
lUüa Pcçanha, Djalma Rafael Mon-
teiro de Faria. Nllz. Schornbaum,
Léa dos Santos Maria Madalena
Lopes Respeita. Wanda Limeira
Vieira. Léa Teixeira Izzo. Elza La-
torre, Nice tle Lima e Sllya. Maria
Helena Gafturl de Amorim, Hei-
vette da Slh*a Santos. Any Bclla*
gambá. Maria Eunice Coutinho
Souto. Theitzlnha Lorena de Snnt'
Anna. Prlscilla Nelva de Lima.
Bellarmina Moreira Dinlz. Maryaa
Pint- Monteiro. Cyrema da Silva,
Prado. Dulce Ribeiro Lalim, Maria
Helena Beilande**. Pedrn5a, Iracc-
ma Barreiros Gome.-, Edily ti «Al-
varenga Mafra. Yolita Gendíroba,
Elmalwth Pacheco Americano. Nl-
ce Marins Rodrigues. Lúcia dc

u J. B. dc Melo o Souza.

******************************
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Falecimentos
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Faleceu, ontem, às 11 lora-'* o sr.
Osvaldo Teixeira. O extinto, que
era antigo escrevente d0 Juizo de
Menores, será sepultado hoje. às 16
horas. O enterro sairá da Capela
do Cemitério dc S. FránCliCo Na-
vier.

Deixa o gr. Osvaldo Teixeira-
viuva a sra. Gloria i'eixeira, íun-
cionária dos..Correios e Tclégra-
Í03-

'WmémWM
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Os leitores que desejarem Sabtt | dcal. As expressões encontndas
algo de si mesmos que os números | nu letras tio seu nom<. revelam
ocultam em sua significação gim-

Missas
SERÃO CELEBRADAS HOJE:

_ AMÉLIA DE ARAUJO MA*
RINHO. 7." dia, ás 10.30 horas, nu
igreja dc Nossa Senhor** do Cav-
mo.

— JOSE- DA SILV/ BREVES, l."
aniversário, às 9 horas, na igreja
de São Sebastião (Capuchinhos).
******************************

depurativo
Tônico •
do languo

*>**********»*****************•
SANA-TONICO

Horaenageas
— MINISTRO JOAO ALBERTO

— ts amigos e admiradores 3 mi-
nlstro João Alberto, reJubllidos
com r sua eleição * Vereatorla ea-
rlofea. váo homenageá-lo em data
«Jnda nâo fixada, ofereoendo.lha
um almoço de cordialidade. As tn-
íormaçóes sóbre «wga homenagem
podem se obtidas com o dr. New
ton Noronha. m^m^mmmmmmmmmmmmmm^m^mm*
1**4***t****************************************************t

PRATO DO DIA
Sopa de Milho Verde —

Prepara-se um caldo de
carne com pedaços de es-

pigas de milho verde.
Quando o milho estiver
cozido, passa-se o caldo
numa peneira, juntando-
se, após, o milho, debu-
lhado, isto é, os grãos
apenas. Leva-se nov-a-
mente ao fogo, engrossan-
do-se i caldo com farinha
de mandioca. Antes de
servir, polvilha-se com
queijo ralado. '

Conielho útil — Paro
ozinhar ovos é necesser

rio, antes de tudo, qúe à
água esteja fervendo. Cer
locam-se os ovos com cui-
dado para que nâo ve-
nham a rachar a casca.
Põe-se na água um pouco
de sal. Depois de cozidos,
retiram-se da água quen-
te e deixa-se que descan-
sem na água fria, por es-
paço de dez a quinze mi-
nutos. Após, descancanv
se facilmente.

bóllca. dever o preencher o cou-
pon abaixo, indicando sempre o
pjudônlmd para a resposta- E *
possível que o Prof. VedágrlBliíi
o.i esclareça sobre as coisa» quj de-
pende o êxito dc suas vidas.

N.o 2564 - DESILUDIDA - D.
Federal, As vibrações numéricas
contidas nas letras d0 seu nome
revelam uma natureza afotuo;a.
slr.cera, romântica- - laixonada
sentimental, ca. ichosa e emotl .
Ano importante no passado, 1946:
n futuro será 1951. Sua pedra
venturosa é ,i opala.

N.o 2665 - CAItLINDA - D.
Federal- As expressões nume ricas
encontradas nas letras do «eu no-
me Inílcam uma natureza al-gre.
Ir lieta e nervosa. Ano impoj-tan-
te passado. «P44; **o futuro se-
rá 1948. Sua pedra ditosa é o jas-
pe.

N.o 2368 - TUPINIQUIM - D.
Federal. A combinação numérica
dag letra» do s-- nome denota um»
natureza altiva, ambiciosa, corajo- J
ía. decidida, voluntariosa, prática
e engenhosa. Ano Importante no
paissdo- 1943; no futuro será 1949.
Sua pedra afortunada é a crigolita.

N.o 2567 _ BURNABE' - D. Fe-
deral. O conjunto numérico das
letras do seu nome exprime uma
natureza versátil, idealista, emoti-
va, generosa, calma, serena e ino-
fenslva. Ano importante no passa-
do. 1945; no futuro será 1948. Sua
pedra

N.o 2368 _ ELVIRA MS. - Nl-
teroi — Est. do Rio — A toma dos
valores numércos das letras ido seu
nome denota uma i atureza ilusó-
ria. inspirada, poética, visionária,
apreensiva e mística. Ano impor-
tante no pussado, 1943; no futuro
será 1947. Sua redra favorita é a
turmalma.

N.o 2569 - CLOTILDE _ Niterói
_ Est. do Rio- As vibraçôeg nu-
mérlcas contidas nas letras do seu
nome revelam umi natureza His«-re-
ta. reservada, apreensiva, contem-
platlva, meiga, delicada e lmprcs-
slonavel. Ano importante no pas-
sado, 1944; no futuro será 1948.
Sua pedra talismã é o omx.

N.o ^570 - SANTIAGO - D. Fe-
deral. A combinação numérica da»
letras do geu nome denota uma
natureza ambiciosa, ativa, enge-
nhosa. empreendedora, ousada, lm-
pulalva ; Independente. Ano Im-
portante no pagado. 1945; no fu-
turo ¦ 1B'°* Sua pedra venturo-
ga é a ametista.

N.o 2571 - PORTENHA - D. Fe-

MICHEL GEAMMAL

uma naturc/a idealista. Inconi-
tante. inquieta, neivoga. esplrituo-
sa e caprichosa. Ano importante no
passado. 1946: nu futvir será 1951.
Sua pedra feliz é a granada.

N.o 2372 - CILA - D. Federal.
-\Junt*" numérico *'as letras do

seu nome denota i ma natureza
afetuosa, romântica, soclavel, mel-
ga delicada, inteligente e senti-
mental. Ano importante no passa-
do. 1943; no fuUiro seiá 1948, Sua
pedra dhoia é a esmeralda.

N.o 2573 - CASSANDRA _ D.
Federal. A soma dog valores nu-
rr.érícos das letras do seu nome
exprime uma natureza altiva, vai*
dosa. orgulhosa. Impetuosa, emo-
tiva. teimosa e volui.tariosa. An
Importante no passado-" 1946: no fu-
turo se:á 1952. Sua pedra favorita
é o tjpásic.

N.o 2574 - SELVA _ Niterói -
Est. do Rio. A» vibrações n- nérl-
c»s contida.' na» letra» -Io »eu no-
me revelam uma natureza aletuo.
tt*. romântica, aentlnr Ml, gênero*
i», contemplativa e emotiva, Ano
Importrnte no passado, 1946; no
futuro ser* 949. Sua pedra ventu-
rosa é a esmeralda-

N.o 2575 - JAMIR _ D. Tede-
ral. As exprevõe» numéricas en-
contradas na» letras do seu r.'me
irtdlcam uma natureza ativa, em-
preendedora, cu**losa. impetuosa,
autoritária e Independente. Ano
importante no passado, 1945; no
futuro será 1948. Sua pedra ta-
llsm» é o topáslo,

N.o 2376 - CALMA Nll* *•!
- Est. do Rio. Acomblnação nu-
mérlcf das letras do seu nome ce
nota uma natu- -a Id 'Uta, Ins*
pirada ilusória, sentimental, poéti-
ca, timtda, apreensiva e contempla*
tiva. Ano (mportante no passado-
1944: *o futuro $crá 1949. Fila Pe-
dra afortunada é a granada.

N.o 2577 - COLOMBINA - D.
Federal- O cnojunto numérico das
letras do seu nome deno-a uma
natureza ambiciosa, -tiva. curiosa,
oiisada. vaidosa, orgulhosa, in-
quieta e voluntariosa- 'no Impor*
tai.te no passado, 1943: n0 futuro
-•erá 1948. Sua pedra taüsmâ é a
ametista.

i\.o 2578 - NAPOLITANA - D.
Federal. A soma do» valoreg nu-
mé-"o- da,, letra» d0 W nomt
exprime uma natureza impresslo-
navel, tl.nlca. trlstonha. retraída-
discreta, prudente, emotiva • mt»-
tlca. Ano importante no passado
1944: ,no futur* «erá 1949. Sua Pe*
dra venturosa t o on'x branco-

SECRETARIA DO PREFEITO
ATOS DO SECftETAUIO DO

PREFEITO:
Foi transferido Lais Catanhcda

Feio, para o núcleo 1.100.
dépà iu a *-,* f.i-í ro nc- rsssC' *! ¦
DESPACHOS DO DIRETOR:
Anionio Barbo*» c Lair Freire

de «Mattos — abonada" a» faltas:
Rubens dc Oliveira Costa, Ary Fer-
relra dos Santos, Jo.-é da Silva.
RodrlKo Leandro coelho, Américo
Rodrigues de Carvalho. Alfredo Ro-
meu, Argemlro de Morais, Silvio
Edmundo Elias, Álvaro Dias Bar.
reira, Darcy Goular'. de Oliveira j
Otavio Fe reira Gelanlo. Antônio
Nnrcizo, Nair Barata Soares. Hei-|
culano Alves Vital, José Cândido |
Amado, Itíé Leão Soare». Elizuc I
Peres Guerra. Antenof .Insé Ricar-1
do. José Sc are*, Claudionor SI!
va. Geialdo Teles da Cunha. Ante-
nor Ribeiro, Slmonlde.i Ferreira
Leal - concedido o salário de la.
mllta.

(SECRETARIA GERAL DE
AGRICULTURA

Deparlamenio do Ablttfclmanlo
ATOS DO DIRETOR:
Foram designados Heitor da Cs-

ta Filho, para o Setor dc Feiras
Llvreg e Conceição dos Sàntog Ita.
biiunga. para o Setor dc Carnes.
SECRETARIA GERAL DE EDU-

CAÇÃO E CULTURA
Departamento <*e Saúd* Eicolar

ATOS DO DIRETOR:
Foi Iransícrldo Gían: Marie ue

Toledo, para' a Eícola Anita Ga-
ribnldl.
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

PRIMARIA
ATOS DO DIRETOR:
Foàain designados l.gura Diniz.

para a Escola LuU Delfino. GUce-
ria D|as. para a Eíacola Deodoro;
Dclxlas da Forueca^ para a Escola
Machado de Aaslg: Luiza Ribeiro
para a Escola Heitor Lira. Rober-
tinha Llrr.a. para g Etcola Menezes
Vieira, Odlla Fipueredo, par» a
Escola Nilo Pecanha.

S:-CRCTARIA GERAL DE
FINANÇAS

ATOS DO SECRETARIO GERAL:
Foram designados Manoel Tuml*

nellh.para o Departamento ile Ren-
da Imobiliária e Consuelo Duarte,
para o Serviço de Expediente.

DESPACHOS:
Manoel Nunes ria Silva e Amln-,

ta Salgado - indeferido; Empresa
Pascoal Segreto. Alons0 Bispo. Ml-
guel Ferreira de Oliveira — res-
tlhia-'e.
SECRETARIA GERAI. DE SAÚDE

E ASSISTÊNCIA
SERVIÇO DE EXPEDIENTE:
Fo! desisnado para o Serviço de

¦LnfcfmaçJes Sanitária, Petronio
do Carmo.
MONTEPIO DOS EMPREGADOS

MUNICIPAIS
PAGAMENTOS nr EMPREST'MOS

Sei feito hoié' das 9 ás II ho-
ras- o pagamento das seguintes
propostas de emergência:

6488 - 460 — 950 — 5628 _ 9066
— 12073 - 18952 _ 20929 — 231B1
_ 39744 - 80090 _ 80254.

Serão pagas também a* p-opoit.is
J áanuncladas neste mês c nio re-
cebldas,

píEiáfCILA
41jLAi&Â^ OO
COM' FILA ÓU^Slfi* flVA
PREFIRAM ECILA
R. MIGUEL COUTO, 98

Telefone 43-0389 m
\ *****************************

REC 0 -.ÜECIMEUTC
SINDICAL

A$slnsd;s ís cartas
várias entidades

(.2

O Ministro do Trabalho assl- !
nou as cartas tle reconheciinento
dos seguinte» sindicatos: — dos
trnbatha'dòrcs tio Gotiiêrclo Ar<
tnazenudor, de Campina firande:
dos Estabelecimentos dc Ensino
Secundário c Primário, dò lista-
cl.ii di Bahia; dns Trnbalhadorei
na I ml ii st ria dc Artefatos de
r,..iir<i .Ictiuic: dns Químicos In-
duslrlnls dc Curitiba: <*<**• Ofi-
ciais Gráficos dc Niterói <¦ dó
Sindicato ilos Trhbálbadoros em
Aricfatos de Couros dc Ponta

(ilOSS.I .

*******************************

Dr. José dc Albuquerque
Membro efetivo da Sociedade

d» Sexnlonia de Paris
DOENÇAS SEXUAIS DO

HOMEM
Rua do Roíârio. 93 — de 13 ás

19 horas

COMEDIA BRASILEIRA

HA' 

MAIS de cem unos, desde 181.1, quando o Imperador
aprovou os êstalutoà de. um Conservatório Dramático,
lenta-sc na Brasil criar ti Comédia Brasileira, e várias

vezes ii governo brasileiro procurou lealizar o ueí.io sonho
tle fada a gente de. teatro que se preocupa honestamente com
a solidificação da. nosstl arte druhiálica. Dizemos o governo
Iorque, tle fato, sónicnle o governo poderá ampará-la, como
tem acontecido em todas us partes do inundo, O Eslado que
sustenta uma academia de pintura, tle arquitetura, dí esta-
titàiiu e de música, mio poderá dci.riir de criar uma academia
dramática eficiente tom,- tilda» us oulras. Temos em /un.
çâo uma ou duas esco'.as de teatro, mas, melhor seria te nâo
possuíssemos esses arremedos que .só Um dificultado a cria-
çáo definitiva de uma verdadeira escola dramática, entregue
t: ligllimas autoridadíi rió assunto, prestando serviços ao tta-
tm nacional. Em 1862, o conselheiro Souza Ramos, ministro
do Império, nomeou uma comissão composta de José. de Alen-
car, Macedo e Menezes e Souza, para propor medidas tenden-
tes rto melhoramento do teatro brasileiro. O parecer da co.
missão que recebeu, também, sugestões do sr. Porto Alegre,
concluiu pela necessidade urgente de se construir uni edifício
disitnido à cena dramática, um teatro que deveria ohtnar-
se Teatro da Comédia Brasi.eiru. «Vo sen t.dificio funcionaria
um conservatório dramático, r o teatro seria ocupado por uma
companhia n.Ytnial, Mas, ilido isso ficou no ramerrâo dos
projetos, das discussões e das rmendis. A Comédia Brasilei-
ra não foi criada em 13ii2, ncssrt naua tentativa, assim como
nftó o fora rm 1853, quando pela primeira vez, o sr. Porto
Alegre foi consultado para isso.

Em 1894, instigados par unia campinha fervorosa feita
pnr Artur Azevedo através dos jornais, para que sc criasse a
Comédia Brasileira, os intendentes municipais resolveram
consagrar a idéia da nosso popular comcdíôgràfo cm lei nin-
nicipal. 'Foi decretado um imposto sôbrc ns entradas de tea-
trq para, com êsse dinheiro. conslrUlr.se o I entro da Come-
dia Brasileira e v t.on.iervalóri,* Dramático, Msjí a única
parte dn lei que entrou cm execução foi a cobrança do novo
imposto. t> resto como aconteceu cm 181.1 e em 1802. ficou
no arquivo dos decrrlos sem execução, »

.¦tríiir Àzávedo, entretanto, não desistiu tlu sua cumpaiihtf
até que, cm 1003, o prefeito Frincisro Pereira Passos, ream-
detador da citlade, i/ue estava abrindo avenidas asfaltadas,
vastas praças c. executava reformas gig mlesens, resolveu
construir o lealro iOllhadn poç Artur Azevedo. Animado pejo
Uiteiident,: Ediiarib* Raboèlfa* o prefeito íniriou, imedir,lã-
mente, ns obras da conslrucão dò teatro num terrena situa-
do tntre n beco Manoel de Carvalho e a avenida Rio Branco.
Pereira Passos fui subsliluitlf) mi Prefeitura . por Francisco
Marcelijio de Souza Aguiar. Mas, as ohrn.i não sofreram tn-
Icrrnpção. Saiu Souza Aguiar da Prefeitura. Tomou conta
do govirno da cidade Inocência Serzedelo Correi. E foi du.
ranlc o seu mandato que se inaugurou o nosso Teatro Muni-
cipa', na noite de 11 dí julho de 11)09, depois dc seis-anos dc
nbràs, tornando realidade o ncllu* Sonho de Artur Azevedo.
\[tllli _ estranha ironia du sorte! -- o teatro tònhtido por Ar-
tur Azevedo, para ulojar nele a Comédia Brasileira, foi mau-
purado, rea.menlc, com umi peça brasileira, "A bonança'',
tle Coelho Selo, em <;uf .'»mf;rj.*í: parle vrtllttat brasileiros e
nacleinqiitadOi, entre eles: Lucilia Peres, Anlamo Ramos,
Catídldo Nazaré, Jnüo.de Deus, l.uiz de Oliveira, Gibrlelu
Montani, c, na segunda parte, cintando "Moènia « ópera em
nm ato tle Delgado dc Carvalho, mais: l.aura Malt*, America
Rodrigues, Arnaldo Braga e Mario Pinheiro. Mas, no dia se-
ntiintt, estreou na Teatro Municipal, no ambicionado tealro'(/un 

deveria ser ,i sede dn teatro brasileiro, uma companhia
estrangeira, com Re Jane à frente. E, com poucas, pouquiissi-
mas empunhias nacionais aluindo nele, o Tealro Municipal
vivei: 1'itlos rtles unos, desde a sua inauguração, aberto par*
centenas de companhias estrangeiras que. anualmente, ali rea-
lizttin temporadas oficiais custos s, embora nem sempre o
grande lealro carioca abrigue companhias de real mento.

Mais uma vez a Comédia Brasileira ficará np projeto.
Ass,iu chegamos «o ano de ÍDIIT. depof* de párias snbven-

çõe* concedidas a companhias teatrais particulares, cor*
propósito de incentivar a arte
dezembro, o presidente Gefiili*
ti icão dn ministro Gustavo l
criando o Serviço Nacional dr
aqueles i/tie viviam Sonliiilldn
Foi ela criada, finalmente'.' E'

W-

dramática nacional. A 'JI de
Vargas, atendendo a recomen-

Ipanema, tissinoti üm decreto
Tealro. Novas esperuifas para
com ii "Comédia Brasileira".
n que eslmhirémos amanhã.

1.117, ÍGLÉZIÀS

+*+.-************************ *

SEGUIU PARA S. PAULO 0
PRESIDENTE DA CONFE-
DERAÇÜO NACIONAL DA

INDÚSTRIA

Partiu, onteni, pnra São Paulo,1
pclo avlfiò da linha paulistana da :
Panair do Brasil- o sr. Eti.Valdò
I.mli, presidente da Confedçráçáo j
Nacional d.i Industria c membro;
dc diversos órgãos tic orientação j
econômica.

CARTAZ DO DIA

FÊN1X - Fechado.
ItECREIO -- Fechado;
UEG1.VA - ••Ma'!cmoÍM*Ile" (A

Governante,), còtuédia dc .lac-
«íue.-*, Duarle, pelo "Artislas L'ni-
il«-s", às '-'T huras.

C.WW.OS GOMES — Fechado
IUV.U. - - "Hòdrígues, o c\l;a-

numerário", dc Ivo Pelay, iradu-
ção tic Armando Lourada e Da-
líicl Hocha, coin Mésnuillniw e
seus ariislas, ás 20 c 22 horas.

»«f-f#«»*

GLÓRIA -- '-Pirata'-,'", de. «Jae-
(|i:t*s Deval, lr.idiii.iii dc Renato
Àlvinv, com Jaime Cosia e siu
C(Jin))ahhi.*i. ás 20 e 22 hora*--.

SKKIl.Uip!, — '-Mocinha", do
.li.mcy Ciniargn, «*ouí Eva e seus
artista*., ás 20. c 22 horas.

IIIÃO CAl-.TANU — Hoje e ama-
; n lni, únicos 'espetáculos dc "A

Hosil do Adi*;.", com Mário Atua-.
do, Alda Muri;*. c muitos outro*.?.

*****************************

*********************

ÚNICO NA EUROPA
PIANO PLFYEL, — -Á cau-

du e Rrande luxo, tendo per-
tencido a artista munàidmetV-
te conhecido. Estilo LUIZ XV
- ORNATO COMPLETO DE
OURO FINO. INSTRUMEN-
TO DE GRANDE VALOR
Fotos sur dem. EVEN, 42, Rue
Turbigo, PARIS.

OS ÍNDIOS GUAJAJARAS
NAO PRETENDEM ATACAR

S. LUIZ 11 i Asapress) — N->-
I tlciiis recebidas do alto Vaje do

Monrini adiantam que não lni
i qualquer anormalidade com os
: índios (iuajajaras, que continuam
trabalhando normalmente em suas

,roças.
i fisses iiifõrmea desmentem ns
humores divulgados por um jo**-

! nal desta capital, de que os refe-
ridos selvlcolas, por motivos dc

iterras- pretendiam atacar os cen-
tms agrícolas limítrofes do suas

'aldeias.

ai:*-***

t*99f«***********,*************

Livríiria Francisco
Alvei

Fundada em 1854
LIVREIROS I EDITORES

Rm» do Ouvidor, 16$ — RIO
******************************

f Raymonde Vevey Geammal, viuva-, Geor-
ges Alexis Geammal e Raymond Emile
Geammal, filhos, agradecem a todos os ami-
gos que compareceram à missa que manda-

ram rezar em sufrágio de seu pranteado MICHEL
GEAMMAL, bem como a todos que por quaisquer
meios, se solidarizaram com o profundo pesar.

Pseudônimo paro a resposta:

0 ENIGMA DOS NÚMEROS
**.\<tt. ...*

Nacionalidade: •
Dia: Mês: Ano de Nascimento:
Residência:
Resposto para:
Redoçío da A MANHÃ — Praça Mauá, 7 — 5.° andar

COUPON PARA CONSULTA
Nome por extenso:

PREJUDICADO 0 TRÁFEQO
FERROVIÁRIO

Em conseqüência dos aguncei-
ms caldos nostes dnis últimos
dias, o trafego ferroviário da
Central do Brasil vem sendo has-
tante prejudicado, não sò nesta
capital, como em diversas zonas
do interior. No ramal de Santa
Cruz, por exemplo, com a queda
de uma harreira entre as esta*
çes de Muriti e Ilicul, os trens
d-.* isa ram de trafegar, ficando in-
terrompido na primeira daque-
Ias estações, já retornando á
Mangaratiba, o 5-12 que dali par*
tira. Por sua vez <\ S-Il, que dei-
xou a gare de D. Pedro II is 7
horas, sò, poude chegar á Ita-
curussá, donde regressou, já que
se tornara impossível a baldea-

CONTINUAM SUBINDO AS
ÁGUAS DO PARAÍBA

O ramal de Sâo Paulo tem al*
do tambcVm bastante prejudica-
,do. No trecho Barra Mansa —
Volta Redonda, os trens estio
trafegando em marcha modera-
da, em conseqüência das agitas
do Paraíba terem subido assusta-
dorr mente.

RETIDOS EM DESENGANO
Os passageiros que daqui par-

tiram mino A Barão dc Vassou-
ras ficaram retidos em Desenga-
no, em virtude da queda du bar-
reira.

PERDEU-SE
Uma carteira porta-nolas con-

j tcido uma carteira de identida*
de fornecida pelo Instituto Kelix
Pacheco, um cartão» dc frequéu-
cia da Câmara dos Deputados du
ano de I94G e vários r*tratns"
ptrtcncen'es :. Alcides Miguel dc
Oliveira. Quem a mcuntrar, ò
favor entregar nas oficinas- rir
A MANHA, sita à Praça Mauá.
7 — 1.* nndar. pois são documeu-
tos dc interesse pessoal»

ÓSSEO-TÔNIGQ cai:'ri
OMOI. I iiii *
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CINELÃNDIA

¦'Um Ri

üWt'

'->¦'
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üSsí

CAPITÓLIO -- JI.ST83 - "Jornal»,

eunitdias. d>.*í:itios, fhortj, etc".
METRO-PASSEIO - il-flOO - "Al. e David".

«mias P»<n Dói*"- I PARISIEMSE -- M-ílH»

IMPÉRIO - :.'-Ji»9 - "Se Ku roí- | pai (lo Ouno Mundo."

,f Tt]]t'-. POPULAR - 4'-'-I8M - 'Tantai!»

ODEON - ü-1518 - "Sclm de K.v ¦ Movlona" e ""Asilo Sinistro'!

ço'^ J PRIMOR •• «.ijesi —

PALÁCIO - 2J-1JS0 - "Ana e 0: "Scu Vnlpo Pecado".

Rei do Sl»0', REPUBLICA - 52-0211

COLISEU - W-I1M - 'A Mire» do

Zorro".
IDISON - 22-4418 — "O Furacão Ne-

de Clun.v Brown". I sro".
METRÓPOLE - 2.VS3W - "Oliudll | ISTAC10 DE SA -- U-4711 - "Ul')'.«

Fan usina 
' * "Jjcar*. o Anaialno do

<\ni»zon_ia".
MEM UE SA -¦ «3-5332 - 'O Pecaii.' I

BALLET RUSSO NO CINEAC
O FAMOSO CORPO DE BALLET

DE MONTE CARLO COM
TAMARA TAUMANOVA

INTERPRETANDO
CAPRICHO ESPANHOL

DE RIMSKY KORSAKOW
RIO, 13 (CBD — Verdadeira multidão está desfilando pelo Chieac Trianon. ávida

de assistir ao maior espetáculo de ballet jamais íilmodo em tecnicolor. Capricno Eipa -
nhol de ftlmtky Korsakow, fantástica conjugação de corei, armonias e formai em que
surge a vigorosa evoeaçio da fascinante Espanha de belas mulherei e altivos varfiai.
como saidos de uma tsla ds Goya. Tudo ní3te primoroso filme da Warner é vigoroso; o
lom, as corei e o movimento realçadoi ainda mais pela fidelidade com que tio reprodu-
zidos pelos possantes aparelho» do Cineae Trianon detentor no Rio de Janeiro da pri-
meira instalação Western ds após ouerra!

"estila*" e *?
ter- o \l

mf^f ... tf .r *_P' ' * T^^^i

11RADIO-NOVELAS

A MÂLQUERESÇA que enf
A "bttetristar." votavam às rádio-iwvelas ¦- nunco

>i *m apoio tio* falo* r ttrgumentos convincentes.
A Se. u principio, eslruçiam a ira represada, alegando
|l torno

MAI.Q('ERF.\ÇA «ne enfaluado* sabtchôes,
"beUtristai." vol
apoio tio* fatos i

¦, u principio, e*l
. o/i tispec.ln folhetinesco dns novelas — deslembitiv [»¦
us*im como na literatura de Iodos us povos — •• rVhni

nha e havia de começar peta superfície, nu crplon-.çiit' (itJtç
terreno.

Assim (oi nu nossa literelua. Alé hoie, ainda sc d
se tl carta de Fero Vaz Caminha é on náo a nuss.i primeiro
lizitçâo literária. K, no entanto, que havia de bclo-arli.-tx

Ve
*q-
(_<!'

"¥"¦•
dou Mares" • "Aconltctd no Taxa»",

52.4350 - "Ana e

' Familia K\j-

"Um Rapai fl

s.

PATHK - 22-Í29Í
tira".

PLAZA - J2-1081
Outro Mundo"

ítEX — S2-b429 - "Meu Filho * M'.i
Rival" e "Hóspeda Mimciwío".

VITORIA - 45-502U - -nste Mundí
4 Uni Pandeiro".

S. CARLOS -• 42.J32S - 'A Boílj
Humana"..

ti * •

RIO BRANCO - 4:1-18.10 - "Nollo

Ntípclul" e "llli.i dos Sonhos".
S JOSt - 45-Sn92 - "A Mllltior o

a Mentira".

m * t
B A i K S ti i

29-a!i5 — "Sol; a Lui do

1'LORESTA - :0-0257 - "A Fòiç.i d,>

Coiavlo".
FLUMINENSE - M-UO» - "O r...

Ian(e Mi. Deeda" c "O Morto Seques.
DUlltlfCI ' • | tudo" • i

C/UANABARA - Í6-9S38 - "Joi* -to 
|

. "Caniòn . I Telhado".
GRAJAÚ - Jl-iJIi - "fi» Dlavo-

lo".
HADDOCK LOBO -- 45-S010 - Ca-

mftei".
INHAU5IA ~ «-2M0 - "A tit* Í*

Londrei" e "Tuolelo no De»er|o".
5BAÜ -. M.8J30 - "O Coração de

p i r í a • flSTORifl ounoR
PRRSSItnSE STRR

1 ¦ • as.:: _.,^. /

1 !
uma Cidade" • "Escravo» ae Hiiii

IPANEMA - 47-3MI - "A Mulher
e . Mentira".

JOVIAL — 29-3Í42 -- "Romance no

Blo".

1

CENTRO i

CINEAC TIUANOX -- Jornal», n>-

rumentArioí, Desenho», Short», Coiní-
tllaj. etc.

CENTENÁRIO «- 13-2243 - "Avsii-

tura".
COLONIAL -- 42-8312 - "Caniút-..

D. TKDRO - 42-0124 — "Stclla Dal-

1.1.1" e "Valoinmi-i AicRie",
ELDORADO ¦- 4:.-.ir: - -romos is

S.icri ficados".
FLORIANO — 43-PM4 - "A Iiresií-

(l\4j Salomé".
GUARANI -• J2-B43S — "A Fllfa '!'.

'I.nran" o "Vaqueiros nas Nuvens".
IDEAL - 42-1213 - •ncijoi Roulv.-

dos".
ÍRIS — 42-1215 - Tr» Diiivolo".

ALFA
M.-u Bairro".

AMERICA - 47-M01 - "Eíte Mun-

do * um Pandeiro". i mu •
AMERICANO — 47-H03 - ' «ue U- jf MADUREIRA - 26-1711 - •fat*

bc Voèí de Amoi?" o "A Volia de 1 Mundo i um Pandeiro". _
Duranso KldV. MARACANÃ - 43-1110 - "O VM-

APOLO - 42-4333 - "Os Tri» Oel , gador Invisível",

conhecidos". MASCOTE - M-Í441 - "Cimííi"r

ASTÓRIA - 47-JOM - "Um Rapí! MKTRO-COPACABANA - «7-20 -

do Outro Mundo." 1 •'Sen Francisco, a Cidade do Pe?v

AVENIDA — 43-1007 — "Saniue o \ do\
Atai»". METRO-TIJUCA 

- 4I-M40 - "San-

BANDEIRA -- 23-'iiU - -Claud:» 0 , Fiancl«io, a Cidade do Pecado".

aayjdM, MriEit - a-iMü - "° S!llsl <1í
BEIJA FLOR - 2«-íl74 - "O Fui')- i Cru?" e "Filhos de Brio".

cà0 Nigto". i MOBH1LQ - JfVitt» - -Srcuvo a-

! CARIOCA - M-ll'1 'Ana e o i Uma Paixlo".

Ke) do Si»o ".

CATUMBI - - 22-31121 - ' Quando »

Mulher «t Atreve" r "Sclva»ein de

Bornéo".
CAVALCANTI -- 2Í.S02J "l.t»'*il de

LAPA -- 22-3543 •- ' Regresso ('o H-frols" r 'Aquela Noiie'

CARTAZ EM REVISTA
*.* *., « ¦ « ¦ xf-m-*-*-.-.- *-«~*»*~«-4"«-

ytf:
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Cotações de A MANHA; De I a 5 pontos *

ALGEMAS PARA DOIS j
(Two Smart Poople, Metro, 1946) \-}x í

d

w¦?íi»Jm
i
i. •. ¦. • ititMiti t' -.a

Ressurge o velho caso dc pur de. trapacti-
ms tifet lem os dias contados, ti f:ui de pus.
.s.n- cinco anos em SinQ-Sing, i.iu, a principio,
quer apenas "naitii' Depois,.,, todos sabein,
ii melhor n-.ulcrial dxi história nào fui apro-
licitado, Ü detetive encaneaadxj da captura
(Lloyd yollan) concedo cinco xlias de "liceu- 4
ça", liara o larápio em questão (John Ho-¦¥

diack). LsU resolve realiza;- tremenda farra, mas ti ctjmiaraT
não mostra nada. Com exceção do desfeclio, com aquele car. +
nana/ bem movimentado, o mais è bem desinteressante. Atão *
Ilida, Muitos diálogos. Monotonia. Se náo fora o cpilog.0 não*
:-abtmos onde iria parar o celulóide. Jult* Dassm jximais rc- f
petiu a proeza daquele inesquecível "short": "A lenda df j,
coração". Será que foi éle. mesmo o orientador? Suas ihre.uts k
Um tido Uto fracas que torna possível u suposição de aquela f
obra primo em Blillialara linha sido conduzida pur oiitro.T
atrás dos bastidores, (jucin sabe, Sidntu Franklim. então dí- £
retor artística da Metro, evocando aquele seu romantismo de. £
tontos filmes memorável*... O falo ê que «fioni porln-se em*
nível láo sofrível, de lxl forma rotineiro... Depois do catna- tj
vai e daquela cena ninui dus rarlssimas qne podem ser cita. í
das), de Elislin Coòk mnrlo, ser confundido com folião, ain- *
dn s epode falar em l.ucille Hall, regular. Ate l.logd Sallan *
nr3.) consegue destacar-se.. John Hoducl;, ainda-tm degrau t
abaixo. Sem oportunidades: Hugo Hass, l.enore Vlrlch, llomi
C.orrignv, Vlndimir Sokoloff e outros. Conjunto sem creden- *
ciais, que possuiu servir dc indicação uos leitores. Dem sofrível. J

l.OSli-SHOT |
rtr+*-*rk****irk*-m.t?******#+***#**

MOnrRNO - 2Í-7971. - ¦ Aventura"
NATAL — 4Í-I4B0 -- "Finla Selvi-

Stm" e 'Idilio «»t Selva»".
OLINDA — iS-Wt - "UtO R*P" í *

Outio Mundo."

j ORIENTE - 30-1131 - "Odlo «.«

Mata".
PALÁCIO VITORIA - 43-1971 --

"Mulo do WblICO" c "Ü 'lisvi-«.»i:j

d» Moi te".
PARA TODOS - Í9-J191 - bV'v-1

l'«ia Cantar".
PENHA — 10-i:37 — "Eram Cln-o

1 IrniHoí".
PIEDADE - JH-Í63I - "O Viii|»ri'jr

! lnv.jivel".
P1RAJA -- 47-40JJ - "íamue «

i Arell".
POLITIAMA - «-11*3 - "A Irreais-

i tlvrl Salom»".
I OUINTINO -- *-«234 — 'Al»M»l-

I noi".
MAN - 47.1144 - "An» » o R«l rie

j SISo".
BIDAV — 4Í-IIS» — "Faval» dos

1 ".lem Amore»" • "itútiiio 4s 0;1en-

I ""•
RITZ — 47-lSM — "rtntuiii» tenio-

loto',' a "Terra Perdida".

j nÓEARIO - 3»-4:M — "VIVO Par»

I C»«;>i".
ROXI -- il-lUi - "E*t« Mujdo *

I cm Pandeiro".
S. LUIZ - »¦'«'» - "A'1* * • Rel

| Uo Silo".
SANTA kILBNA - M-W»3 - "O So-

!»r de Draionwvclc".
SANTA CECÍLIA - J0-»M - 'Ale-

tii», Rapar.*»!"
S. CRI3TOVAO - 28-MM - "Fan-

tssina de Amor".
STAB — Um Rapa» do Outro Muiv-

do."
TIJUCA - U-«H — "E«cr»vo a»

Um» Palxlo".
TODOS OS SANTOS - 44MOO -

"Cniifllto» D'Alma" e "Casa do Mc-

do".
TRINDADE - 40-233Í - "Farrapo

Humano" • "Dum Almaa ae Encon-

tram".
VAZ LOBO - 29-19M — "NinfU«m

Vive Sem Amor" e "Ninho da Serptn-

I UNnnpniDO 7

^;\ «WílNfiFti man- ll n J\

^\
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UM FILME DIFERENTE POR
EXCELÊNCIA: ~- "O E8PEC

TRO DA R08A"
Ben Heclit, o escritor e cenarif-

ta famoso, é amigo entusiasta dos
fórmulas diferentes. Todos os
seus enredos o composições dc ce-
náiios. guias para filmagens, fo-
gem oo comum, como i.mkí.i há
pouco vimos cm "Quando fala o
Coraçfio". e, por exemplo, "O
Morro dos Ventos Uivantes", cuia
adaptaçÃo, cenário, se deve a Ben
Hecht. Ora, escrevendo, dirigiu-
do e produzindo um filme, com
carta branca para fazer o quo bem
,.I.-J.... xp... tl»»ut n«« -.>4«,

rir/ produzir obra vulgar, comum,
, igual a muitas outras. Por Isso,
I 

"O Espectro da Rosa", enredo, di-
i rcção e produção de Ben Hecht,

c um filme diferente por excelón-
cia. Diferente, mas compreensl -

I vel - sem bizantinismo, complica-
çòes supérfluas. Inspirando-se no

I "ballet" tjne imortalizem NijiiwUy.
j e talvez em parte no próprio ites-
í tino d° gênio do bailado. Be.i

Hecht deu ao filme cliiriív bizar-
I ro. "exquisc". A fotografia de
! Lee Gaimef concorre muito para

êsse clima, mas é o estilo, a iule

anula curta, em compaiaçáo con as cirtas que *e escreveram
depoi*? {Para não confronta-la om o6rn» de gênero dilerevle).

F.ptstolus — como documünfoii literários -- lemos u\ de.
Machado d* Assir, Joaquim Sabvcn, Carlos de l.nct, Jo*,'- Vens-
s/mo, Rui Barbosa, Monteiro Lobato, Mario de Andrade e de
outros,

Mas, nem por isto, te deixa xle aquilatar do mxérito nú vv>
! ia curta do natto descobrimento.'A indo, porque era o começo. A primeira cantada da t-.'ra-

» tilicaçàa futura.
|| O mesmo vai acontecendo com a* rádii>-novelas.
íl A principio, aquele derram* amazônico de melodrama*.
K Grito*, amor** falhados, lutas d* capa e espida, Iraiçôt* mn-
" trimnnlait, fuga* avtnturttcas...

D* uns tempo* para cá, a rndiofonitaeào de obras Cns nos-
sos melhores romancista* e de estrangeiros lambem.

fi a evolução natural, apôs a evoluçãu dos mesmo* OUVÍIV
les das primeiras novtlas.

£, sem embargo da* cou'.xditas dos infejxsos á renllxlnde
dn cultura indigen:. a prova provada de que i preciso hr e xxii-
vir muito para se desejur e possuir melhor.

m .*.¦*. m. *.
.vi s \ •¦ ¦. ^ « \ « « %. \.

ALBERTO CURI
Allicrto Ciiri i:hiÉma-ic, em v«r-

d:.(ic, Adil) Joii Guri. Nasceu em
Ca.iumbú, tx 1(1 áe Outubru .ic

Aos l.'l anos. quando frcqucnU-
vi ns nulai «lu primeiro ano -_(_•

Gomír*

vn6iMiÁM«D-VEw-Eu£N ,; HèÍ&S'P£QueNA%!'1'
PONW.ÜWO0D5 •S.Z.SkMU %JmM 

*:? j^

(¦.ji»«'_ ími:!!'.'»! Ciotr.tii-i,./ \{f i'
;y ¦¦ 

y 
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GoLdwyn ü/rls

\T5k / tm êsse clima, mas é o estilo, a mie-
7Lm~l*if/*/9/0f • Hí*ü»cia 'i« Bcn lleclu f<ue ""Ula
TwWW' . ¦ L'm u,cl0íi os momentus ne "O Es-
fvv' , * j pectro dn Rosa", cuja interpieu-mt&SSLZim Çáo o escritor famoso entregou ai)

jtfjS-P-"' bailarino-h-lleta Ivan Kirov. es-
Qjp <) ! plendido na figura do André Sa-1 nino; Judilh Anderson. Michael

Chekhov, a bailarina Viola Esüen
c vários outros elementos ligado^
ao vasto mundo dn "ballet" ame-
ricano, A apresenlaçfio desse fil-
mc, que tem u selo d.i Republiç
FJicturcs. será feita quinta-feira
próxima nu Metro-Passeio.

i ,, CORt% I 4é Giji * \
;'¦' P/APASf '

i— jlkomfi. Cbr,/vA, Joocn-ail

tt**********************************************************

OS MELHORES ARTISTAS DE 1946
. FREDERICK MARCH E OLIVIA DE

HAVILLAND
HOLLYWOOD. 14 IV. V.)

A Academia de Arte Cir.err.aíc-
tf:á.'.ca anuncia a distribuição áo

t«

fi

" Rom»nt« noVÍLO - 3Í-1331
RIO".

VE.A ISABIL - 46-JÜtO - 'A In«.

slstlxfl Silomé".

^_ ••• *
D B N T O «HIIM

BENTO HIBE1HO - "Uftâo de Hí-

toi«".
CAXIAS - "A Mtrci do Zorro' •

?Honda dt P»voro»".
, • • • . ^--^,,-J

NIIOFOLH !

CORTES DE CAMARA

IM?XHIAb - 'Louci Inocíncl»- «
•Máícdt» Vtrdt".

NILOPOLIS - 'O «brio".

mm  •«• j
NOVA IQUAÇU

_ ¦ . 1

^^f(_B ____kí__ *^fli

ca 1948. Olivia àt
consiàetada a ct;;z
do ano, 'peia fcua

"To each hi» owh".

"A CIDADE DO PECADO" E
"ALGEMAS PARA DOI8"

Clark Gable, Jeanette Mac Do-
nald e Spencer Tracy, eatío nos
Metros Tijuca e Copacabana, em"A Cidade do Pecado" (San
Francisco), uma rc-apresentaçao
de succsío. Trata-se do lilme
mala famoso dirigido por w. S.
Van Dykc No Metrc-Passeio tc-
mos Lucllle Bali, John Hodial; e
Lloyd Nolan cm "Algemas para
Dois".
******************************

.l/6er/o Citrí

I

/'cr/ro Lima, primeiro presidente da ARCC, saudando o segundo,
sr. Luiz Alipio de Birros

í
P05.SE DA DIRETORIA DA A.B.C.C. — Em solenidade

J realizada na sede da Aitociaçâo Rratileirei de Imprensa, to*
mou poise a nova direloria da Aitociaçâo Braitlttra dt Crf.

1 ticos Cinematográficos, composta dos srs. Luiz Alivio dt Bar-
1 ros, presidente; Moniz Viana, vice-pre*idtnlt; "Jonald , lf
í secretário; Ilugo Barcelos, 2.' secretário; Josi Amaral, í.' te- *
5 sameiro; Carlos Fernandet, 2.* feiour«íro; Leon kliachar e Jn-*
1 lio Moreira, diretore* de publicidade e Sewton Ferreira Cauto e
i Clovis de Caitro, arquivitta*. Falou de inicio, o anlioo presl-
í dínfe, Pedro Lima, qne fez ligeiro hietárico da txitlincia da
í A.B.C.C. Em seguida, agradeceu Luiz Alipio, que aprettntou a
1 «na diretoria, vivamente aclamada pelos presentes. Termina,
i da a reunião, foi realizada umn exibição no auditório da Ca.

.ia dos Jornalistas.
Í FINAL DO TRABALHO: "A VANGUARDA DO CISFMA"

"E, na outra extremidade deita "Vanguarda" renasctnlt,'
I ei* celulóide eimericano, o "Cidadão Kant", d* Orson Wtll»s.

E»te filme já é velho. Tem alguns ano*, fiada mait signifi-
JT eaffno poi* ile nos prova que, detd* 1941, Ilollgwnod já *s~
J tava possuída deste, estado de espirito, condição indtspensá-

ptl para a existência e a atividade duma "Vanguarda}'.

Quais serão a* conseqüências dette renonnmtnio'.' Sim
dúvida, não convém ser exageradanunte otimista e etptrar

5 que a " Vanguarda 1947" tenho, para a evolução da arl* rú
nemaloqráfica, tanta influência quanto a "Vanguarda 1023".

Jt cue lão profundamente assinalou a produção universal ale o
3 nnsc/menfo dd cinema sonoro, pois ai condições materiais da
+ vida cinematográfica sâo ainda mais rigorosas hoje que então,
í Mas deve ser simpaiicamtnte recebido e atentamente assina.
J lado, o falo de se lerem produzido iniciativas tão inteligen
5 te* e audaciosas, vindo dc homens como Orson Welles na
í America, como Rune Undslrom •— um ;on«m — Vícfor Sjes-
} trom e Guslav Mnlander — dois veterano* nn Suécia, coma
J fíorí Droqer na Dinamarca, Rossclini na ttàlit e, Sobretudo.
5 nomo Jean Cncleau, Reni Clement. George* Ronqnier e Jean
I F.pslein — também veteranos — mn* sempre tâo pródigo* d*
J Itliiti* novns e jovens eximo na época em que éle* retwliieio-

nanam os hábitos da produção, di cr/fico * do público, tom
J fiilwes coma "Coeur Fidile", "VAffiehe", "La Glace à trni*
3 laces", "t.a Chute rie la Maison Usher". Esse* hamen* for.
j mam uma equipe, tal que a França já conquistou um lugar

importante nesta "Vanguarda" renaseente, cuja prã*xrin rt-
qlieia impede de discernir quais tua* tendência* definitiva*.
Mas que importa? a e**encial è que existe". (Do S, F. /.,

j especial para A MASflÁ).
_t»<_.*****rt»»»*^****»**<t**** **_U***»A*_U k*k*e*.

VERDE — "Cor«»« En»nwi»doi" •
l«m Amor".

NITIHOI

EDSN — "Prlnc«ii Boêmlt" e "Ji-

nlt tt Cut".
ICARAI — "Am • o Rtl do Silo-1,

IMPERIAL - "O Cor«c»o Nlo Tem

Prontolrt»". .
ODEON — "Dtini do Cnp» » 1«P»"

RIO BHAKCO - "Mídtmt Curte .
• * • 1

Oliviu de llavilland

prêmio 
"Osoar" 

para o ano pa3-
sado. Fredertík March íei csrc-
Ihido como principal ator co ano,
cn "Os melhores ano3 da vida"
("Bsst years oí our lives"), qua
íoi também classificado como o

melhor íilmo
Haviüar.d íoi
nime.-o um
atuação em

SACRIFÍCIO DE UMA VIDA"
De tuna lado, o amor e a pro-

! messa de um lar... mas i.\jueles
j bracinhoí erguidas imploravam

um nuxllio... e utendendo-os, ela
verificou que aquilo era a sua vl-
da... "Sacrifício de uma Vida" c
a história comovente de ums mu-
lher abnegada, que descobriu que
0 amor nfto era o que procurava;
ela tambem sonhava com tnn lar
feliz, mas aqueles pequeninos sé-
res precisavam de auxílio... E
ela estendeu os braços carinho-
sos, sabendo que poderia minorar
os sofrimentos de tantas crianças!
No papel de Klizabcth Kenny, te-
mos Rosalind Russell numa "per-
formance" que o público n&o os-
queceré! Rosalind está soberba
como a mulher que tinha unia ta-
rafa .vdmirável para realizar...
Alexander Knox. muito bem no
amigo de Elizabcth, e Dean Jag-
ger, como o homem que compre-
ende jamais poder ter a mulher
que ama esla excelente. Beulah
Bondi, Charles Dingla, Philip Me-
rivale, Fay Helm e muitos outros
completam « magnífico elenco di-
riKido pur um "mestre", Dtidley¦Nichola. "Sacrif.cio de uma Vi-

, da", é um belo filme, e, indiscuti-
| velmente. um trabalho que per-
, manecerã nos anais da cinemuto-
grafia!

1 I CABELOS BRANCOS

JUVENTUDE
M ALEXANDRE

EVffA-05,5EHTlN6IBl

ILHA D» aOVIRNAOOR

' 
ITAMAR - "Cnléllo do Bom Tom '

o -O Túmulo VmIo".
JARDIM — "C«i» d» Bonects" •

•ftrt Humin»".

 • * • —4
iiTitoroni

CAPITOUO - "An» • o IWi «10

D. PEDRO — Tomo» a» Stcrlüc*-

doi".
PUTROPOLIS - "TwMo tm St>«i"

dt"-
SANTA TWUMA - "A Prlnçt»* e o

Plr«»" • "Crlm* dm Bmmu".
 9 * f t* 1

V I t A M t R I T I

GI^lRIA - 'lonho de S»irtl»»" *
"Líi d» Sol»»"'.

«$0B O MANTO T8NIBROÍO"
"Sob o Manto T«n«broso';, em

nosso idioma, * a hUtórU mert*
vel e surpreendente dos homens
e mulherei que, srrUcando a vi-
da de minuto em minuto, traba-
lham continua e anonimamente
p?,ra levar a cajio arrlscadlwimas
tarefas.

conforme já íoi aim>wm«we
(.tiunciado. "Sob í> Manto T«n*-
broso" ser* apresentado ao nos-
go público quinta-feira próxima,
nos cinemas Plazn, Parislínse, As-
torta. Olinda e Star.
*****************************

Anularia» at
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"A BEIRA DO ABISMO"
Foi de fato, uma longa espera

para aqueles que desejavam ver
juntos outra vez, Humphrey Bo-
gart e Lauren Bacall, depois de
os haver admirado em "Uma
Aventura na Martinica". Agora,
porém, a Wfffner Bros,, apresen-
tn-os novamente ern "A Beira do
Abismo" iThe big slecp) quc se-
rn lançado segunda-feira, nos cl-
nemas Sfio Luiz, Rian, Vitória e
Carioca. Com o casal mais sen-
sacional do cinema aparecerá nes-
ta película, Martha Vickers (o
mais belo palmo de cara de Hol-
lywood), John Ridgely, Dorothy
ward Hawks é o produtor e dí-
retor de "A Beira do Abismo".

*****************************

ANÚNCIOS NA

Qgg aromaraplgl

P1XAÇA MAUA, 7
Telefone: 23-1910

Ramais: 38. 59 e 36
DE BALCÃO

De 9 U 17 horas, na caixa,
•agufto do Edifício

A CRtDITO
De 9 li 19 horaa. na aeçlo de
Publicidade. 4.» andar, exce-
to aoi libadoi, que é de 9 âi

16 horas.
AOS DOMINGOS

De 9 fts 16 horas, na portaria
do 3.* andar.

De 18 .it 23 horas, na porta-
ria du Edifício, andar térreo

POSTO NA '

AVENIDA
Na Livraria de A NOITE •!•
tuada 1 Avenida Ris Bran*
co, 120 — Galeria doa Em •
pregados no Comércio — le-
iai 18 o 20. funciona «ti Ai

9 horas, um póato para rece-
bar anúncios e correspon-
dtnela para A NOITE, A
MANHA e demais publica-
ç.fxetx da Emprêta A NOITE

-*-
Recebe, também, enoomejtdai

de cãplas fotostâtiea»

cundário, foi üabulhar na loja dc
sou pai. NSo supoisando, porem,

esforço, largou o? ««todos.
Quatro anos decorreram s<in

quc nenhum episódio uuvo se »i-
sinalasae cm sua pacata eximiu-
cia... ai o que o diretor artístico
da Rádio Cusambú, para sua es-
tupefação, o procurou, propondo-io quc s« üubmelcsse a i:;n"?.est", a fim de ver so podia ser
aproveitado como locuior da
emissora.

Alberto Curl, maravilhado, e
depois do consentimento de <ou
pai, atendeu «o convite, estraUn-
do na Z\X-'i a 18 de outubro tle
11)44.

lixultsndo — poi» que as suas
novas atividades lhe prodigaliza-vam encantes inéditos —. cotiU-
nnava sg "virando" no balcão da
loja.

Do manhã o i _»rdc, atuava ua
citação, durante duas horas. K
iovou a vida, assim, cerca dc Jci
moses, «tá se afastar dela.

Vindo no Rio, em visita a scu
!rmáo, Jorge Curi, este lhe conse-
Ruiu um "test" na Nacional, jui-
gado por Edmo do Vale.

Quatro dias empóe, soube do
resultado, pelo «ntào diretor-ar-
tlwico da E-8, Paulo Tapajós,
quc lh». disse;

Nâo precisamos, no momen-
to de "spcakers". No entanto,
sua voz nos agradou. Se voltar a
Caxambú, aguarde, o nosso cha-
mado, pois lhe esti reservado o
preenchimento da primeira vaga
que ocorrer.

Efetivamente, assim aconte-
ceu — dis Alberto Curi. Um mis
depois, recebo um telefonema,
para, tris dias. após, estreiar Uti
Nacional no programa "Amigos
do Ja«".

Interessante que se verificou a
russma coisa com o mano. Velo,
fts o "t««t", voltou e, como eo,
30 dias depois, c chamado.

Alberto Curi mede 1,84 ds al-
tura, pesa 93 quilos, tem cabelos
e olhos castauhos-claros c c bem
moreno.

Sua maior enwvão foi na tarde
dc aua estréia na Nacional. Scu
maior desejo é atuar nos grandes"broadravs", como "Um niil.ui:.
de melodias", "Rádio-almana-
que Kollnos" e "Nas asas de um
clipper".

Torcedor do Flamengo, Alberto,
se foaif ator de Hollywood, esco-
lheria Ingrid Bergman para bel-
jar em todos os filmes quo apa-
tecesse.

Miury.i.

Seu pai. José Caill Curl. teve **
v>posne. A> duas prlmolhis um-
iirarn dc parto. A tercei"'- quo
C sua querida mãi', e\'e 7 fillvi»,
inclusive êle. Sào cinco hn.ut_.yi

*. '1-^. -- l*
V 'i ¦« " ' iini""" •

A quarta, teve um homem t|u«
s* chama Roosevelt.

Sáo oito irmãos unidas qii«i ,
com exccçílò das manas, medem,
oc uma metro c oiten a par.) cima,

K.iinliia dt süjeitns pandetf,
são — sem trocadilho •-• "'grau-,
des sujeito»". Si

Alberto t:uri, hoje. ê um nomfl
pre/.i.lo pelos oiniiitcs. Vai loilijj
jc, o "iiieninào".

DOIS "ASTROS"

EM EXCURSÃO
ílob Nelson e l.uiz CüiiiMit,» fóMJ

1I..UI1 uma "dupla'' de valor, _ fl
Juntos ou cm separado, pa doía

"astros" da Nacional agradam «"06
ojviutos. Tém unu enorme te^
HÍào dc fans. {,

Rol) é o "covv-boy dn rá-.lÍo".i
Gon/.aga, é a sanfona du aceuloü
liielodloios, IfadUíliiil.i, x ui iuaa
notas o a través de s«;iij versos, n
pitoresco ou a trlstosá dos nor*
destinos. (t

Agora, caso olitcnliani. <i.i l'RE«*|
X. a licença solicitada, vão cinpre-»]
ender uma excursão á c.ipit.tl 4'
ao interior de São Paulo, Km f.fç
guida, dcinorar-sc-ão no.s cinctls

Boíi Selson Â

c teatros do Triângulo Mineiro.•
Durante dois meses. aHigréçerM

aot seus admiradores i'..i Pauli*-
cea e das Alterosas.

Rob, na semana errante, gra.
vari a valsa dc Nelson Tel ceira
Santos Rodrigues — "Caiiforuij.
em festa". Ü

Em "Caricaturas", programa d€
José Vasconcelos, transmitido, aa|
domingos As 18,3U — vem contau
do com a sua participaçâ(

Publicaremos, a panir
dc Abri!, a marcha dí> cjcoviS

HEBER OE BOSCOLI
\

\*****************************

EHOFLUIDINA rte

t*********»*******t*********************************+*****«

REPUILICR • RI
C ZFILMBS NMSÓPMMAMà

Frederick íforc/i

Em São Paulo o vice-

presidente da Warner
Seguiu, ontem, para SAo Paulo,

pelo av|íi da linha paulistana da
Panair do Brasil, o sr. M'o!fc Co-
hen. vicç-presidente da Warner
Rrothers, que se encontra em vl-
sita is filiais daquela produtora
cinematográfica norte-americana,
nesta parte do continente, tendo
chegado ao Rio hà «ma semana.

l_____B_^^_________. /SPSí. ___tH * 1 ***** * mar*
HLXl^^HBk r^fc)»l»p.- JB#J,.vi/»_i./i
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2*FEIRA no OlinDfi STflR PRimOR
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pif-paf - rom
BARALHOS, 139-303

VENOI-tR A RUA OO OUVI
DOR, M Fene O-UTI - Loja

DÚZIA **m 180,00

***************************** ft

E PAPANATA
Sabe-se que Heber de Boíío!|

voltou com disposição de itjtrodoa
rir tdgumas modificações 04"Trem da Alegria". dfNjriiity
pssim, de atender ás críticas quf
lh» tém formulado. j

Procurará nrejar e elevar o oi*
vel do scu programa, sem 'irt«i
lhe o feitio c sabor ciutnentwnen-4
lc populares. v

E' uma noticia auspiciosa 301
esti a provar a viabilidade da^'
sugestões que lhe ofereciam.

Adiantam, as informações qof
Hcber, imbuído dos melhores pro«
posit06, anseia por se reaprosi*
mar dac rônlca radiofõnic
a qual andava em
— oferecendo-lhe .
Teatro CarUxs domes.

Segunda-lcira. dar-se-á a, &U|
"rentrée".

Quanto a Papanata — AloyjM
Silva Araújo — éle csá ariuniaai
do a bagagem para lançar unj
programa novo — Cada macaca
«m seu galho", a ser irradiai^
depois das -10.00 horas pela May^
rink Veiga, » partir do dia 17.

r se reaproxi*
idiofõnic.i. cot*
1 sério» arruroj
uma festa, u{

AOS RADIO-FAHS
Responderemos, aqui, • todas m perguntas qne os leito-

rea e fans noi formularem. Toda a correspondência deve aer
enviada a MIQÜEt CURI. Rcdaçflo de «A MANHA». Praç»
Mauá, 7 — Io. andar —> Blo.

hMm_aa____aa«aaa«^M_Mi__^i
************************************************************ •

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE RADIO

ASSEMBLÉIA GERAL
1.» CONVOCAÇÃO

De acordo com o artigo 43, dos Estatutos, convoca
os senhores sócios do Associação Brasileira de Rádio, pa«
ra a Assembléia Geral a realizar-se no dia 24 do corrert-
te às 16 horas, no ouditório da Rádio Clube do Brasil à
Avenida Rio Branco 181, 3.° andar, a fim de deliberarem
sobre a realização de operações financeiras necessárias a
oquislÇfio do sede próprio de acordo com o parágrafo úni*
co do artigo 90 dos Estatutos.

Rio de Janeiro, 14 de março de 1947.

I _<ass.) — VICTOR COSTA — Prasident*.,

i»;
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A PRESIDÊNCIA DA CAMARA FEDERAL
NADA FICOU DECIDIDO NA REUNIÃO DE ONTEM DO P. S. D. - RECONDU-
ZIDPS OS LÍDERES NAS DUAS CASAS DO CONGRESSO - O SR. NEREU RA-

MOS PROSSEGUE NOS ENTENDIMENTOS
Realizou-se ontem, às 17 horas,

s anunciada reunião <io Conselho
Nacionjil do Partido Socifcü De-
mocritiico, com a presença cios II-
deres das bancadas estaduais, dos
Territórios e do Distrito Federal,
notando-se' entre os presentes os
Srs. amador Waldamar Pcdrosa,
do Anwzonas; senador Ooorglnu
Avelino, do Rio Grande do Nor-
te; senador Renato Pinto Aleixo,
cia Bahia; deputado Cirilo Junior,
dè SSo Paulo; deputado Ernani
do Amaral Peixoto, do Estado do
Hio; deputado Souza Costa do
Rio Grande do Sul; depu -
ludo Jofio Ponce de Arruda,
dc Mato Grosso; deputado
Renailt Leite, do Piauí; Rui Car-
neiro • deputado Samuel Duarte,
da ParaUba; Gilberto Marinho e
deputado Jonas Corrêa, do Dis-
trito federal; deputado Aluiuio
Ferreira, do Território do Guapo-
ré; deputado Coracy Nunes, do
Território do Amapá; senador
Dsrio Cardoso, de Goiaz; depu-
tado Leopoldo Peres, do Amazo-
nas; deputado Lauro Montenegro,
de Alagoas, deputado Benedito
Valadares, de Minas Gerais;
deputados Hugo Carneiro e Cas-
leio Branco, do Acre; deputado
l.auro Farani de Freitas, da
Bahia; deputado Açamcmnon Ma-
galhfies cie Pernambuco; deputado
Raul Barbosa, do Ceará; Depu -
lados Lameira Bittencourt c José
Ribas, do Pará; deputados Gr/le-
no Paranhos, de Goiaz, Batista
Luzardo, do Rio Grande do Sul;
Kurico Sales, do Espírito Santo, c
Altamlrando H«juiáu, u_i E-ahh,
senador Filinto Muller, de ftlalií
Grosso, e outros parlamentares.

Abrindo os trabalhos, o Sr. Ne-
ieu Ramos, presidente da Comis-
*So Diretora, explicou aos presen-
tes o motivo pelo qual havia con-
covado o Conselho,

O deputado Dioclecio Duarte,
com a palavra, solicitou que o
Conselho indicasse para o posto
de ;ider do Partido, na Câmara
redoral o deputado Cirilo Junior.

O senador Pir.to Áieiss, tti
idêntica solicitação, parn que fôs-
se o líder do Partido no Senado o
Sr. Ivo de Aquino, sendo ambas
as indicaçfies unanimemente apro-
vadas.

Novamente com a palavra, o
Sr. Nereu Ramos declarou que.
iria convocar nova reunifio do
Conselho Nacional para resolver
os demais casos politicos, uma vez
que ainda continuava nos seus
entendimentos com as demais
rorrentes partidárias, sobre a
constituição das Mesas das duna
Casas do Parlamento.

A reunião terminou às 18 lioras.

A solução dentro de 48
horas

Xe reunlio dc ontem da Co-
missáo Diretora do PSD, o «r.

Nereu Ramos fei
uma ampla ei-
posiçlo dos nn-
tendimentos que

.vem tendo com
a UDN, o PTB e

i> P.R. cm tornu,
du composição
da Mesa da Ca-
mara. D i a s e

mais, que espe-
rava padesse o
caso eitar re-
•olvido denijo
de 48 horas.

, Dai, a convocado do Conselho
Xacional do partido.

Nereu Ramos

Dificuldades ¦¦$

Círculos bem
seguram quc a

feíl
Souza Cosia

H. Monteiro

informados as-
UDN, embora
aceita ndo a
chapa única
para _ a com-
p o a Içfi o * da
mesa da CA.
mara, estaria
decidi da a
votar e m
ira n co no
preenchi,
nicnto da pre-
hidóncia, man-
tendo sua
oposição ao
iininc do sr.
Souza Costa.
Os lideres do

PSD estariam no entanto, empe-
nhâdos em demover disse pro.
pósito os udenistas, a fim de
quc a votação do sr. Sousa Cos-
ia 6cja mais expressiva. Como
quer que seja, os partidários da
i'ondidatura do sr. Souaa Costa
entendem quc aquela atitude da

UDN não im-
pediria a vi-

Íff 

^^k tória dêste
ySm\ ,l,tim0- Se.

!___- .efce JI gundo ainda
se afirma, o
sr. Walter
Jobim teria
fechado a
questão • m
torno do no-
me do sr.
Souza Costa:
sr a presi-
dAncia cabe
ao Rio Gran-

de do Sul — argumenta — o
Rio Grande tom o direito dc in.
dicar • candidato.

Desta forma, as probabilida
des do sr. Honorio Monteiro sc-
riam presentemente muito ne-
• rumas, embora oe seus partida,rios nlo percam a esperança de
«legê-lo. Por outro lado, não
falta quem acredite que a UDN
està cultivando a co-existéncla
das duas candidaturas dentro do
PSD, com a intenção de k últi-
ma hora aproveitar a divisão
de forças em favor de um can_
(iidato mais do seu agrado...

O tr. Adornar de Barrai
pelo sr. Honorio Monteiro

Ratamos seguramente informa-
dot dr que nm doa primelraii
stoe do er. Ademar de Barros.
«pó» assumir o cargo de Gover-
nador de São Paulo, foi telegra-
far pera ."imi_.ur, desta capital
manifestando o agrado com que
o Governo paulista receberia a
reeleição do ar. Honorio Montei-
ro para a prenldencla da Câmara
doa Deputados.

Srande interesse pela reu-
nião de ontem

A reunião ri-nlizada na tarde
ic ontem na wde do PSD, foi,
sem ncnliunla duvida. ;i quc pro-
roçou o muioi interesse entre ns
bancadas estndufllf do Parlldo,
ias duas Casa do Congresso.

Multo antes da hor.i marcada

dos trocaram impressões, notnn-
do-sc grande numero de minei-
ros, entro os quais notamos os
srs. liias Portes, José Maria Al-
kiniini c Duquu dc Mesquita, (sem
contar os srs. Benedito Vaiada-

res o Israel Pinheiro, quc parti-
clparam da reunião. Da bancada
gttueha, além do sr. Souza Cos-
la, que é n delegado da Comls-
são executiva do seu Estado, lá
estava, em grande atividade, o sr.
Batista I.uzaido. que . chegou
inctmo a tomai lugar ,i mesa dos
trabalhos. Dc São Pnulo, sonicn-
te o sr. Cirilo .lunlor. Dos Ksta-
dos do Norte, além de seus dc-

legados, compaicccrum numero-
sos deputados quu tomaram luga-
rcs especiais no salão dc reu-
niões do Concelho Nacional, nõo
participando 

'dt<t 
debates.

Oom o tr. Mangabeira
Xo desempenho da missão quc

lhe foi confiada pelo Conselho
Nacional do P S.D., o «r. Ne-
leu liamos esteve ontcin, pela

manhã, no Hotel Central, cm
conferência com o sr, Otávio
Mangabeira presidente da U.I).
N tratando do cnsn dn constitui-
ção da Mesa da Câmara.

No gabinete do sr. Honério
Monteiro

O sr. Honoiio Monteiro, pre-
sidente da Cumaru dos Deputa-
dos, recebeu niitcin tio seu gabl-
uete, h visita dos srs. Cirilo Ju-
nior, Benedito Valadares, Souza
Costa, Jusé Maria Alkimim, Lino
Machado, Jonnt« Correia, Jpsé Bo-
mero, Altamlrando Requiaú, Cre-
pory Frunco, Pedroso Junior, cn-
lim, lideres do bancadas eitadu-
ais das diferentes correntes par-
lidaria», além da bancada do Cca-
rá.

DIPLOMADOS OS ELEITOS EM MINAS
O SR. MILTON CAMPOa^EVE 448.073 VOTOS NUM TOTAL DE

836.280 —AMANHA, A INSTALAÇÃO DA ASSEMBLÉIA
0 Tribunal Regional Eleitoral i nista, u desembargador Aprígio I à bancadn pessedista a primei-de Minas Gcrnis diplomou, on- j Ribeiro dò Oliveira declarou quej ia vice-presidência da Cámava.tem os candidatos elürtos cm o critério dn distribuição das' u posto serA do deputado José10 de janeiro. Segun* o tex-; sobras era injusto, porém lepral,! Augusto Ferroira Filho, candi-to do diploma conferido au sr i pronunciando-se assim pelo in- j ,i«to muis votado en Mina* na?Milton Campos, ijitu foi eloito i deferimento da petição. A de- eleições dc 19 de |suein>.Kovírnador por 448,078 voto«, I t.süo denóffàtórlà nâo foi una- '¦no total de ,s:í-i,'„>so vetos vali- (ninie, tando votado pelo provi- Da Bahia

mento do recurso o juiz Anto
nic Lobo de Rezende Filho.

Conferenciou oom o Presl-
dente o sr. Mirlo Tavares

D sr. Mario Tavares, que foi o
candidato dd
1'nrtl.lt» Social
Democrático
ao cargo de
governador de
Sio Pinlo, fei
recebido on-
tem, ne Pala-
cio Rio Ne-
gro, em 1'rtró-
polis, peto pre.
sidente Eurl-
co Dntrn, eom
quem manteve
demorada pa-

lestra, O ar. Mario Tararei, re-
greasou ao Rio h tarde, eendo t|-
nltndo, no tlettl Fai. pelo sr. Ho-
nórlo Monteiro, presidente da Ca-
mara dei Deputados, • por nu-
merotos outro* politicos e anil-
gos.

Mario Tavares

0 novo deputado paulista
do P.S.D.

Eittve ontem ni Câmara, oa-
de foi tomar poise da cadeira pa-
fn a qual foi eleito pelo P.S.D.
dc Sio Paulo cm 19 do ja-
neiro ultimo, o sr. Plínio Cavai-
canti, o qual depois esteve «m
demorada conferência coin d if.
Honorio Monteiro.

A U. D. N. tem nova direção
A eleição d

da ÜDN maJÜ H«pffl.ent I Eleito o sr. José Américo por unanimidade
tr. Otávio Maiigalieiia d.t dire. () ay Pvílfln Kpllv G O lidei'-— ExplO(lÍU cL
çâo do partido Ü da» lide» pai.a-j V M. 1 1 ctUU IVtll^ C U UUCt ^*wu

crise da seção paulistamontares
A reunião do Diretório Nac n

•tal quc escolheu novos cbcá'8
roallíou-se na própria sala «Io li-
d :r mlnori ário. Cadeira? furam
dlhpoitu» em toda a sua eritjn-
tio, furinaudo um pequeno anfl-
tonlro, onde se assentaram ccica
dc 80 pessoas

reunião do Diretório Eata-
I e por votação nominal.

o Departamento Trabalhista do em
Partido, com âmbito nacional. A ilmi.
outra, pretede a orgiuil/uçáo t|«; Prestes a terminar, lembra a
uni Código dc litlca u do Itegl- frase dc José Bonifácio:
ineiitu Interno ,aléin dc outros) —A sa política c 
regulamentos,

O Sr. Mangabcira declara <iut
HOMENAGEM A GAST1U) Al.Vr.j í estA Uu Musa um recurso da ala

O sr. Otávio Mangabcira, da
presidência declarou a finalidade
da reunião. Seriam eleito», o Pr;,
bldentc o Secretário Geral o os
membros «la Comissão Kxecutlva.
A seguir, lembrou que na dal».
1'úila um século que, no recAnc*-
yo baiano nascera o poo.a Castro
Alves. E, como o seu partido se
consagrava A causa democrática,
nenhuma figura melhor para scr
evocada do quc a grande ¦.<;¦•
conterrâneo, a poeta da liberdade,
iMl' isto, propõe qllr cir scj.l > ni-
d_ido com umu salva de paiiius, o
que a pequena assembléia atende
cnm entusiasmo.

rcliovadoiii da t'. I). N. dc Sao
Puulo, compicciidendo duas pnr- |
tc», A primeira contra o decisão j
do Diretório paulista, deixando!
dc consultar, como lho fora soli- :
citado, e na falta dc diretórios I
iiiunicipuis eleitos, os cândida

ral c d-.t limão.
i'i conwjitn:

Nâo pod:mos colaborar coiü
um govôrno uousado dc desone'*-
titíadé como nirfes íicnlium outi»
o fóni.

li, para teiininae, uma fra^c de
lüijó:

Antes quebrar db que torcer*
OUTROS DISCURSOStus do partido, quc rtspoiid.-i i.im ; QSr, ltui>p Junior. de Santa Cu.

na proporcionalidade dos ' votos. jgrfaa. tez um discurso ínliama-
«|ue houvessem recebido uas ul- ,|0i C(mtra a político dü P. S D.
tímus eleições, sobro a i-t-ruia- | n„ iCU Èstodu .• apresentou mo-
iicncia du Cuinissáo Executiva pau- vâu ji, despedida ao Sr. Ptáuo
llstu. A üogunda, contra dttclnftc I Manfmbeiiti¦do mesmo urgüo, no sentido dc

dos apurndos.

Amanhã, a Instalação da
Assembléia

Quanto ao recurso do PSD,
\ solicitando n contagem dos vo-
I tos em branco, o juiz relator,

Sebastião dc Souza, em ióhgo
arrnzoado, sustenteu quc essa
rohtagçm, caso efetivada, nào
influiria no resultado parcial (j

I final das òleiçSes, motivo pelo
¦ ,.- , , ,, ouul foi unanimimeiite repn-luçao .solene dn Assembléia 11 •
Constituinte Mineira terá lugur' ' '
no doiiiiiiffo próximo, devendo ni Rosolveu «'"'1» o '¦"• R. W,
eJeição da tneíu rçttíjiftv-sc nu! |ib(: as p'1'1^1'1 «ttpmmentár?

BELO HORIZONTE, 14 (Asa-
press) — O «lesembnrifadoi' pre-sidente do Tribunal Regional
Eleitoral, falando hoje à im-
prensa, confirmou que a insta-

mesmo din.

Negado provimento a recur-
sos da U.D.N. e do P.S.D.

BELO HORIZONTE, 14 (Asa-
press) — O Tribunal Regional
Eleitoral negou provimento no
recurso interposto pela UDN
contra u adjudicação* das aqbraj
ao PSD sob a alegação do in-
constitucionalidnde do Artigo 48
da Lei Eleitoral; ao recurso do
PSD pedindo contagem dos Vo-
tes em branco e a outro recurso
contra a eleição do sr. Osçavò
Lobato para a Câmara Federal.

Votando sóbre o recurso udo-

sejam realizada! nns tecç&oa .m
i.iòieadas o onl1 não houve vo-
ic-^âo por mcti'''i ds f^rça maior.

t3oubap\ob que ttt advugailas da
UDN e do PSD intup .tüo ic-
curso para o T. S. E. contra
as decisões denegatórias.

0 presidente da Assembléia
será o sr. Pedro Aleixo

(1 sr. Nereu Ramos recebeu ds
Salvador, o seguinte telegrama!"lioiigratulando-iios eom a ln\ie-
tkiura do eminente amigo no p.e-
siJiMiela ,do ncisjo pujalile parti-
!í"j iíli^í?£ í;i'ii:ir-í.i pi Siri úc i-Õ
iininicar ipie scsiiiu hoje paru
js.>b capital o nosuo lider, l.unr:
dc Frei as, quc refletira nosso
oiiisaiuonto. tu.) — Luir Bando
-- 1'ro'pJ du Mot.i — Negrelros

1 ulcno < Pereira Moacyr''.

A caravana do sr. Cate
Fio

Antc-oiitcill, S tsrdf. no Píli-
cio Tlr.idciites, o deputado du P.
S. 1). «io Hio tirando do Sorte,
sr. Café Killvi, iiiunia clcmentis
liara a "caravana" que organi».-i-
ia a fim dr assistir às soienld
d("> dn posse dü sr. Ademar de
Barros. Dirlglndo-se a uni d<pu-
lado do Ceará, quc rstava Inde
ciso, «i sr. Café Filho insistiu

Está enfermo o governador
eleito do Maranhão

i S. LUIZ, 14 (Asaprcssl -
; Encontra-fe doente e acamadi. o
I coronel Archer S'lva. frovernudoi
eleito a 19 de janeiro. Para vi*
sitá-lo, chegou da Bania u seu'

I filho, engenheiro Remy Arcner-

Quai d iepijíiã üu ser.nGr
! Carlos Luz

leanifio rcaliiíada onlem, i
llcputad.is,

A ELKIÇÁO
Dir o presidente resignatitio

que sempre foi coitume denlio du i
IH)N, at<ndcr-te • stigcs 0e_> (pie I
liMim aois interesses do partido í
(Vi isio, a Comissão Kxeeuu n j nue daria parecer,apríeciilava aquela cliap.i ,|ut | riur julgamento;"representava um cnteilditlieiu

proibir quc «|uuli|iier de seus num
iiros colaborasse com o Governo
Adeiiinr dc Danos, contrariando ,:
cliainado "esquema Mangabeira"
feito pnra o âmbito nacional c quc
consisto em dar liberdade indiii
dii.il para o caso,

0 presidente decidiu enlre.
gar u recurso a uma Coillisjfiu

(tara poste-

lei

Nii
(arde, na Çair.arji d•¦

\scJ

um
rompido, iiiiígml, absoluto, oii-
Ire os elemen os da 1'DN".

beiitia se felll — coiilinua o ir
Mangabeira — uaquel» oitim»
ves eín que presidia u uma rix-
'íniiio do seu partido cm ofercur
unia iórniuln assim. A fôrç» nn
L D.V — acentuou — vinlia de sup
Cvésãu, mais enobrecedora, ainOa
porque sc baseava na cordiallda
>1< geral,

Heiiiemora n vJáâ dõ põrtido
que, din, let, a campanha de do-
inoiiçáo da ditadura no parlanioiüo. cooperou nu leitura da
Louütilulçlo Influiu, ainda, para. criação da um ciiina dc cei-

Cario» I.uí

BELO HORIZONTE, 14 (Asn-I nlll„;l M)!l,Ci-|0 inH;|iiitd, pnra
press) — Em todos os círculqH jc.QinpbsiçSo do càffo especial
po lí ticos locais tem-se cot Central do Urasil, havendo
mo certa ii eleição do sr. Pedro deputado respondido:
Alcixo parft a presidência da
Assembléia.

Uma fonte bem inforoiada de-
clarou-nos hoje quc, su couber

(ra coniriilada | *¦"<"
:« sttuqçâo em
quc ficará o
»r, I arlos l.uz.
eleito prla le.
Kfnda ds CJoll-
gacào Mineira
Acabam uns
que o ilustre
deputado das
Allerojas op-
tara pela lc-
genda de uin
dos partidos

flíu só irei se vòcj me
rnutir

jj I que participaram du Coligação: on
l!\
il I mas oulros acreditam uue o sr. i

 fi-
Si'

livres e sniu da lula pres i-
iiu.io. 1'reiendc ._> üradoV-prcsi-
.lente «|tie o partido .nja uni Uli-
t.iiifiiío dc rcivlndicav.io dciiiu-
cpiiica. Agbra, poi cm, (em ainda
nm i.inIu programa tt cumprii e
ci niiiiiiarâ r.ua niaiciia. no rumo
dessas rriviiiilícaçõc.s.

Içrniiiiando suas palavras deuinicio ao escrutínio que foi se-
creio, pelols menos formalmente
Votaram quarenta c cinco repre-
sentantes c o resultado foi d sc-
guinle: Para Presidente, Josi
Américo de Almeida, eleito peiaunanimidade dos quarenta e ciu-
co votos; Para Secretário Oeral
Aliiminr Halclri

FRENTE ANTI-COMUNISTA
NA ASSEMBLÉIA DE S.PAULO
POR MEIO DE ALIANÇA COM 0 P. t. B., 0 P. D. C. E 0 P. R. P., 0' P. S. D.
TERIA FORMADO UMA BANCADA DE 44 REPRESENTANTES — O PRESI-
DENTE E O LIDER - RETIRADO 0 RECURSO CONTRA OS DEPUTADOS ES-

TADUAIS DO P. S. P. - OUTRAS NOTAS DA POLÍTICA PAULISTA

a.ira n inicio di isãn
binelcs
numttusos

A politica paulista passará a
concentrar-se de hoje em diante
no Palácio das Indústria, no Par-
que do Carmo, onde ontem se in.s-
talou solenemente a Assembléia
Legislativa do Estado. Assim,
dentro de mais algumas horas, da
maneira por que se colocaram,
em face dos múltiplos problemas,
ns diversas bancadas do legisla-
tivo paulista, teremos a marcha
da vida pública orientada num
ou noutro sentido. Os acordos do
partidos, assim como as suas di-
vergèncias mais consideráveis, te-
ráo ali o seu palco natural. E a
rigor, apesar de contar com a re-
presentaçào numérica mais pode-
rasu, o.'... se pode afirmar que o
Partido Social Democrático pos-
sa impor a sua vontade, sem en-
tendimenlos ou concessões. Bas-
ta que se atente no quadro das
forças ali representadas, para
compreender que, com os seus 26
deputados, o P. S. D. seria der-
ratado por uma coligaçflo em que
entrassem o P. T. B., o P. S.
P., oP.C, eiU, D. N.. que
somam 43 representantes.

Por isso mesmo, conforme notl-
cias recebidas da Capital paulis-
ta, os próceres do P. S. D. jà te-
riam organizado umsr aliança an-
ti-comuniBta incluindo o P. T. P.
e, também, os três deputados do
Partido Democrata Cristfto e um
do Partido de Representação Po-
pular, formando assim, uma ban-
cada de^ 44 representantes. Isto
significa a maioria da Asesm-
bléia, a qual, como sc sabe, é for-
mada por 75 deputados.

Hoje teremos a eleição da Mesa
da Assembléia, c om seguida o
inicio dos trabalhos constituintes.
0 presidenta da Assembléia

Há mais de uma semana, noti-
ciando com exclusividade a vin -
da do Sr. Valentim Gentil ao Rio,
e a sua longa entrevista com o
Sr. Costa Neto, titular da pasta
da Justiça, A MANHA adiantava
que aquele deputado estadual
paulista, se não fosse o escolhido
para ocupar a Secretaria da
Àgricutura, cargo que já exerceu
durante a interventoria do Sr.
Cardoso de Melo Neto, serifi o
presidente da Assembléia Lcgis-
lativa.

Ontem, a relação de nomes su-
geridos pelo P. S. D, para a pre-
sidência da Câmara foi apresen -
tada A consideração dos demais
partidos, sendo então indicado o
nome do Sr. Valentim Gentil.

A liderança do P.S.D.
Os vinte e seis deputados esla-

duais eleitos pelo P. S. D. esti-
veram novamente reunidos em
São Paulo para tratar da lideran-
ça da bancada na Assembléia.

Submetido o problema i_ vola-
ção dos deputados presentes, foi
eleito por onze votos, pars lider,
o padre Jo&o Batista de Carvalho,
jornalista militante, redator do"A Gazeta". O deputado Dioge-
nes Ribeiro de Lima obteve 9 vo-
tos.

Após a reunião, foi dada à im-
prensa uma nots comunicando s
escolha do lider e nianifcslaii"
do a satisfação dos deputados pe-
la atitude da Comissão Executiva
do P. S. D. retirando o recurao
que havia interposto perante a
Justiça Eleitor.-] contra a banca

renúncia de presidente da Comls-1 "armistício", 
graças exclusiva-

são Executiva, o apreço da btii-1 inent6 a ação mediadora do sr.
cada. e solicltando-lhe reconside-jOtávio Mangabeira. .Mas será porração daquele ato. pouco tempo. Os udenistas pm-

Manobra de flailCO Justas estão divididos, cada grupo

nelos ga- da estadual do Partido Sociale ror-edoics «Io P.S.11. Progressista, manifestando ao Sr.us scniidoien c deputa-1 Mano Tavares, por nwiiVQ de suu

Nos círculos pessedistas era;
muito comentado, ontem o fato
do sr. llrnsil io Machado Neto, .
deputado estadual, haver, duran'-
tc toda a noite anterior, reunido |
cerca dc. dez assinaturas dc seus '

pares da bancada do 1'. S. 1). i
com a indicação de seu nome para ;
a presidência da Assembléia Le-1
gislativa, contrariando, assim, o I
que fora deliberado pela bancada I
na reunião realiiada á larde.

Retirado um recurso do
P.S.D. contra o P.S.P.

Conforme noticiámos, o V. S. |
D. dera entrada, lio Tribunal Rc-!
gional Eleitoral de São 1'anlo, a |
quatro recursos contra a diplo-
mação do senador dos deputados
federais c dos deputados esti-
duais eleitos pela legenda do P.
S. D.--P. C. li. Essa posição no l\
S. D. deu origem ao começo de
grave crise politica, estando para
ficar sem efeito n convite do sr.
Ademar para o Parlido colaborar
no seu governo. Diante disso, o
P. S. D. resolveu considerar no-
vãmente a situação, c dos enten-
dimentos efetuados ficçu resolvi-
do retirar-se o recurso «presen-
tado ao Tribunal Regional Eleito-
ral contra a diplomação dns depu-
tados estaduais eleitos pela le-
genda do P. S. D., permancecn-
do, entretanto, os restantes.

0 Departamento das
Municipalidades

O sr. Ademar dc Barros esco-
Ihcu nara dirigir o Departamento
das Municipalidades o sr. Haronc
Mercadante, secretário geral lio
Partido Social Progressista. Esto
Departamento, dc grande influem
cia nas municipalidades, cessará
•ua atuação por ocasião das pro-
sinius eleições municipais.

Contra oi diplomas dos
deputados borghistas

Apresentado pelo sr. Lincoln
Garrido, da ala do P. T. B. con-
traria ao sr. Hugo Borghi. deu
entrada no Tribunal Hcgioii.il
Eleitoral um rrcurso do Direto-
lio fiel à orientação do Diretório
Nacional do Partido. 0 objetivo
disse recurso t Impiijjiinr a di-
plantação dos deputados petehis-
ias eleitos a 19 de janeiro ultimo.
Visa, assim. 6 grupo anti-!...!-',
ghista impedir a pos*e dos dcpu- !
tados eleitos pelo legenda e quo
em sua maioria seguem a orien-
tação do sr. Borghi.

A oriso na U.D.N.
O deputado Paulo Nogueira I-i-

lho, que continua liderando o
movimento renovador da U. D.
N. paulista, encontra-se cm São
Paulo eni entendimentos com os
seus amigos no sentido de um"armistício" com a nia chefia-j.i
pelo sr. Waldemar Ferreira, queoermaiu • nesta capital procuran-
do reforçar o sèti prestigio seria-
mente abalado dcpoii da desas-
trosa visita dos vereadores ude"
nistas cariocas a São Paulo e
pilncipalincnte. da atitude qué¦t"iimlu ntnc.iiidn penalmente o
sr. Paulo Nogueir» Pilho e seus
correligionários.

li possivel quc tcdiamos Oi

,i, uniu „.. _j„ nn «.. a. div ' ••¦""•"" '"" com quarenta cda UDN, mi dn PR, ou do Pl\: trés „,,„,-. jjwnbroa ,j nCo. :
mas oulros «creditam que o Br. 1-mlnaüo Rxecuíiva Prado licllv r'
tiarlos I,ur, para sua Inscrição, fi-1 Matias Olímpio, ainbus coin qua-

. , . , cará com a legenda pela qual foi; re,,,a '' quatro votos, sendo ain
sus Nl^SüSK"«ÜV«liftV--rfe,'° iMo é ''« (-.oliUm Minei- <'* ™ta1dt»'>mJ <!,li' sufr1«"°«' «I
S'lic£ W wff^eSSUpiS2tU. Nesse caso. seri. o nnlco ! }#»» K&(VQl0S 

*" M'\
*"*•""¦  Klepnladj ds mn» bancada. ESCOLHIDO U I.IDHI1

0 Sr. Mangabelra congratula ie
pelo resultado da clriçâo r deslg-
na os Srs, Odilon llrage, .Juraci
Magalhães e João Carlos Machado i
pa.ru cientlfcarem o Sr. .Josi jAmérico de tua eleição para o
po«to lupramo do partido,

Etn seguida, o governador bula-
no lembrando quc, alem da dl-
rcçio do parlido, deitará tam-
bem a função de lider, julga-se
hnbllltado, pelas consultas quefez e pela unanimidade que ou-
viu, a solicitar aot presentes que
por aclamação, escolham o Sr
Prado Kelly para lider,

A aclamação é demorada e o
novo líder toma a palavra para
agradecer a escolha de seu nome
passando a faicr elogio do seu
antecessor.

propostas é RECunsqs
Dnes propoilas, ambas aprova;

das* são trazidas á consideração
do Diretório Nacional, tnia criacom seu plano paru arrasamemo

do adversário na ocasião opor
tuna

I •* "*** *i

n.

O senador tto-
berlo Simonsen
que súmeule ou-
lem recebeu o

os\-±i seu diploma no'>~>f T. R. B.j vii*
ao Rir.i, na pr«i-

.xiiiia segunda-
feira, quando lo-

m.ira posto «,'<•
sua cadeira no
Senado.Simonsen

0 recurso do P.C.B.
S. PAri.O, 14 (Asapress) ~-

ronforme informamos em seu
davido tempo, d Partido Coinu-
liisla Interpôs recurso Junto so
T. R. E. contra a diplomação do
.-ciifldoi ITolierto Simoneen, aie-
gando que houve erros na cont i-
i^in d« votos. Alegava o recor-
rt^nte que, principalmente nai
apurações da comarca de Mofii
das Cruzes, havia erros nos vo\o<
conferidos aos senadores.

Ouvido pela Imprensa local, n
sr. Manuel Vieira Na:o, Juiz dr
direito que presidiu e apurou o
pleito na referia comarca, decla-
rou quc, em face de uma deter-
minação du preildente o T. R, K.
sc está procedendo a uma verifi-
cação completa, tendo sido Ji c m |feridos os resultados dc varias!
comarcas, como Mogi das Grudes
(.'apivari e Campinas. Acresceu-
tuu quc espera quc èsac trabaiho I
exeja terminado a^manhá.

Simples ensaio do sen-
sacionilismo

S, PAULO 14 (Asapress) -
Amdindo ao recurso do PCB con

tia sua diplomação, o sr. Rober-
to Simonten declarou:"O recurso contra minha elei-
çáo não passa dc um ensaio ili*•.•ii<aciiin.i!iamo, ptra cujo realce
uão poupou o PCB, siquer, o nos-
so egrégio Tribunal Eleitoral,
Uni dos seus principais dirigente],
ainda há pouco, falando em praça
pública, procurou lançar duvidas
sobre a honombllidade intaiiiíhv!
do Tribunal Regional Elcltoinl
de São Paulo. As injtituiçfccs do-
ínncralicas eó são considerada»
boas por eles quando delas pv
dem auferir multados favora-
veis".

Quanto ai noticiai dt quc sua
cielção taris sido surpresa Hi
para i!« mesmo, o sr. Simonsen
(itclarou: "Não è verdade. NSo
foi surpresa para mim a vioitt
que alcancei graças ao valio.o
apoio quo recebi Ac todas as cia.*
svs, inclusive dos trabalhadoras
esclarecidos c da elite cultural",

.0 processo contra o sr
Ademar de Barros

EM XBQUE A COESÃO
Inesperadamente, pede a pala-

vra o «r, Castilho Cabral para
debater a crise da UDN pau-
lista.

• A família udenista de São
Paulo, começa, está cm crise.

Conta, depois, como n Comis.
são Executiva de São Paulo dei-
sou de atender á sugestão de
consulta aos candidatos, súbrr
a permanência da mesma
direção d* :.rç.ic paulista. Ao
invés disso, preferiu o órgão di-
rlgentc fazer concentrações re-
glonaisj tendo havido completa
desorganização dos diretórios
municipais, redundando na di-
miniiiçao dr votos do partido,
de 187.000, na primeira eleição,
para §3.000, "a segunda.

Depois de sustentai1 a neces»
í-idade de reiiiotlclaçâo dos ór
gãos diretores do Estado, culpa
a Impopularidade da direção
paulista pela desorganização par-
lidaria, |-'az depois nina decla-
ração grave. Cinqüenta por cen-
lo dos nntigQfi diretórios perten.
cem hoje ao PSP!

Comenta, ainda, a decisão dc
proibir qno membros da UDN
cooperassem com o governo
tdpinor dr Danos, em face dr

coin ile quc íslc mandara ao
partido por intermédio do gc-
neral Euclides dc Figueiredo.
Seu pensamento seria o de npli-
cir se tio ciso, o "esquema Man-
gabolra",

RESPONDE O CHEFE
PAULISTA

O sr. Waldemar Ferreira, pre.
sidente da Comissão Executiva
de São Paulo, foi forçado a res-
ponder. As acusações vlnlinm
sem articulações concretas. Não
i verdade que a UDN p.iullst3
esteja desorganizada. Quis cir-
ger o» diretórios municipais, nm
encontrou rnlravrj de toda »
sorte. Ademais — continua —
nenhum Ettado tem ps Direto-
rios devidamente eleitos. Ai :tpa-
rece um aparte do sr, Dolor dc
Andnde:

— Peço permissão ptr» dizer
que em Mato Grosso todos fo-
ram eleitos.

O nrador cumprimenta o apar-
tcante e prossegue. Quanto ao
piano dc consulta aos cândida-
tos, não o levou em considera-
ção porque o achou anli-estatu.
(ário. l.i um manifesto da Co-
missão Executiva, sobre o as-
sunto. a fim de mostrar por que
não qui* cooperar com o govír_
no paulista, o que foi decidido

Eni nome d-i diretório ds I O»
>.' , falou o Iw. João Cario', Ma-
chado, exaltando a atuação i'.o Sr.
Mangabcira á frente du partido
respuiideliuo, como filial da rei-
nião, o govcrnâUor baiano.

Disoe o Sr, Maagacira qua náo
só a ile cabem os ajogioí. mas 4
todos os companheiros dc lisút,
com quem distribui os aplausos.
Entre Iodos, se lhe fosse íleil" dis»
lin^uir, lembraria y nome do Sr.
Virgílio de Melo Kraiit", ü '|iicttl
faz raAgados elogios

Terminando, diz que, n.-t |lahi.«,
seri guarda da ciumi dwiiociállca,
du qual o Estado, sob <en tiavèr;
uo. seni um baluarte. E avícmaUt

— Onde eu estiver, estará a noj»
>a UiU.X.
FALÊNCIA E CONCORDATA M

SECÇÃO PAULISTA
0 resto passou-se na .sala «ta

iialcafé que se esla transformando cm
correio e tclígrc.fo. 0 Sr. (iasiüiiõ
Cabral conversava com jornalistas:—• A Comissão Executiva da V.
D. N. paulista já faliu duas v*<
zcs. Em Dezembro de lõ e cm d a-
neiro de lii Agora, quer alml.i
concordain Maa não .'• possível.-\ própria hi não permite.

Hoje, a diplomação cm ,
Mato Grosso *"

CUIABÁ', 14 .Ajaprpfai — OT. R. E. entregará, amanha, dl-
plomas ao governador Arnaldo
Estevão de Figueiredo e nos dc-
mais candidatos eleitos em 19 ds
janeiro.

Segundo informações que co-
lhemos cm boa fonte, o seu üe..
cretariado ficuria assim constituí-
do: — Interior e Justiça, WladU-
lau Garcia; Agricultura. Arlindo
Jorge; Educaçáo, Wilson Dias dç
Pinho, que está cotado lambem
pari Secretário do governo. Para
a chefia de policio, o nome maiai indicado ó o du Sr. Joáo Telex,
do P. T, B.

j Os novos deputados federaie
jsão os Srs. Leonidas Pereira Meu-I des e Carlos Vandoní de Barros,
que têm como suplentes, respec-
tlvamente, os Srs. Wilson Dias de
Pinho e Altair A. Brandão >

A CAMARA TEVE UMA SESSÃO EXTRA
TOMARAM POSSE VÁRIOS DEPUTADOS

MAS NADA SE RESOLVEU
Realizou-se ontem nma sessão

prévia na Câmara dos Deputados
0 nonvr da sessão não chego i a
ser determinado. Nem ca nrdi-
nárla, nem extraordinária, nem
preparatória tm.i cessão e.vira,
pleiteada por tini grup i dr dcpii-
tadas. M.i>i a sjssáo. cuias mi-
rrs estão na "reunião dos rctxit-
des". foi lesada a efeito, afinal

Mas alguém lembra que o orador
do momento é... Carneiro... Hi
apartes cruzados e o orador suv-
Irnl.i seu ponto de vista contra-
rin á posse naquela reunião ^ein
especificação,

O assunto sugere ao Sr. Flores
da Cunho uma "blague". F.ra
um.i frase sem nexo <iue ceito ci'
dada

S. PAULO, 14 (Asapreos) — O
procetoo em que é interessado o
ar. Ademar de Barros será cn:a-
minhado pelo interventor federal,
ainda' hoje, «o Tribunal de Con-
tas, de acôrdo com a legislação em
vigor.

em hora dc aperto, e.ipri
O plenário es.á em conserto *jnilrn, ii falta dc coisa mais poa sessão foi re.ilbada nn sala') sltiva. Conclui, porém, joe opi

nobre, onde se colocaram cadei-lnpr a favor da posse naqüéli
ras. improvisando-se o ambiente.' j .noir.ento,
A Mua foi coinposia pelo Sr.
Honorio Monteiro. Presidenle. •:
Srs. Sr;iiM Leão. Itui de Aluir

Vem ao Rio o sr. Macedo
Soares

Ter~,-.'s4<» « mm mfaao twtt
S. Paulo, onde
exerceu n In-
trrventorin Fo-
deral, presidiu-
áo aoi dois'«¦andes pleitos
de 1055 e de 10
a_. I.JJ.UQ jt!U-
mo, o Sr Josó
Cario» de Mace-
do Soares virá

bou.es ao Rio no dia
81 do corrertte,

aqui devendo permanecer bas-
tanto tempo.

Jx

Noticias do P.S.D.
Recebidos ptlo ir. Ninu

Ramos
O sr. Nereu Itamos, president»

Ia Comiesio Diretora do P- S. I).
utebeu ontem, pela manbl, na
«.'de daquele partido os srs. Ci
riio Junior, lider da maioria,
'cputados Bap ista Luzardo, da
b."nrada gaúcha, e Bias Forter e
WellInKton Brandão, da bancada
mineira, coin os quais inant«vt!

A dlssenoio no P.T.B,
C o n f o rme

nossos comen-
tarios anterio-
res, os res'.il-
tados da ulti-

ma Convenção
Nacional do P.
T. B. náo
agradaram a

numerosos pró-
ceres traba-

lhistas desta
capital c dos
Estados O »r.

Berto Conde, por exemple, já se
manifestou favorável ao sr. Hugo
Borghi e contrário á direção
atual.

ip
Berto tlui.ité.

Ou Profilto. ou Vigário
JOAO PESSOA, 14 (Asapreai)— A Cúria Metropolitana deu um

prazo de 30 dias ao ednego JoSo
José Costa, vigário de Maguari,
nomeado prefeito daquela cidade,
para optar por uma ou outra (un-
ç3o. Considera a Curltr. incomp.i-

0 P.S.D. carioca desinta-
ressou-se da eleição para

a Mesa da Cimara
Municipal

Ontem, as H horas reuniu-se a
1 Comissio Executiva do PSD cs-

linc.i. sob a presidência do sr.
Gilberto Marinho, que deu conta
dos ènendimontos realizados com
os demais partidos para a compo-
e-içüo da Mesa na Câmara Munici-
pai. Diante da exposição, ficou
decidido dar por (indos tais en-
tendimentos e que o PSD sc dt-
smteressarla de qualqqer .'¦>•!:.

da, Lauro
Godói.

Montenegro e Caiadq

Torminada?
A sessão teria sido ctirla >e não

houvesse degenerado num bisan-
tinismo inútil. O Presidente
anunciou quc a sessão sc dcsttov
ria ou nSo ser dada naquele mo-
mento. Posto o caso cm votai
çâo, a Casa respondeu slmboll-
camente, que não. E tudo estaria
terminado.

Continua a
Mas aconteceu

Machado apelou nara
argumentando que

discussão —
que o Sr. Lino

nova vo.,1-
ção, argumentando que a Casa
nio estava esclarecida. Nesta
oportunidade, defendeu seti pon-
to de vista de que « posse dese-
ria ser imediatamente deferida
aos deputados recém-clcilos quc
estivessem presentes c apelou pa-ra a desigualdade que se estabu-
teceria no dia da instalação,
quando só compareceriam os an-
tlgos deputados, caso a medida
fosse negada.

O Sr. Honorio Monteiro não
tem dúvidas em repetir a votação.
Começa, porém, por mostrar que
a reunião è anti-regimental e que

A coisa complica-se
O Presidente, serenados os âni-

mos, começa a encaminhar a \o-
:-!<çâo. Formula a pergunta: —

Pode nu não pode? — A coisa
{vai scr decidida. Mas unia cala-
mldade acontece. Chega, meio
molhado pela chuva, o sr. Barreto

! Pinlo. F. vai logo pedindo a pata-
vra, sem perceber que está inter-
rompendo o Presidente, o quo i
jiroibido pelo Hegiincnto. Joco-
*amentc, lamenta haver chegado
tarde, atrasado peia chuva, c
pergunta no mesmo tom:

— Mc diga, Sr. Presidenle, no
quc è que cn vou contar?

Explicações. Agradecimentos
do retardatário. K, u scftiir, mais
uma pedra no sapato. Não liá
número, alvltra o recém-chegado,
não há número paia votação. !'
Presidente, risonlio, moslra 'Wo
não é o caso de número elevado
Bastaria um décimo e Èsie nnne-
ro é visível no salão nobre.

meira.sessio, depois de instalada
a nova sessão legislativa.

Uvantt-se e Sr. Prado Kelly c
pergunta se lua novos deputados
presentes, informado de que há
dois ou trás, conclui que. um que
fosse, deveria tomar posse ime-
dia tamente.

O Sr. Crepory Franco, numa
diisetlaçio mai* longa do qne
seria de desej»r-se, recorda o ea-
to inteira e acaba descobrindo
que a sessio é preparatória, de-
pois de descobrir que agora é quo
começa a primeira legislatura. O
nrinuiro período da Câmara Iora
uma prortogaçâo dos trabalhos
tonitituintes. Fira com o vnio
«Io Sr. Kelly, ma* o Sr. 0»car
Carneiro, que se reunira «os pri-
meiro» "rebeldes", sustenta, a_M-
ra, que naquela sessão, a posse
não c possivel.

Duai "blafuoa"
Generaliza-se a discussão e tu-

multna-íe a singular assembléia.
Um deputado chama á disenssãp

iOM* £9BÍtté8ti«., Cfi*. - -«ojr ' 8» Mw* 4° ^í*^1** J**1* ~ Jí S0***» 9ám **** STtrfri.i"

A diplomação em Goiaz
CiOIAívIA, 14 (Asapress) -^

No próximo sábado, eerAo diplo*
mado* o governador Coimbra,
Bueno e demais candidatos eleW
tos a 10 de janeiro. Em scguld»
serã instalada a Assembléia
Constituinte, assim formada?
P.S.D., 16; U.D.Ni, 10; E.D.,
4; P.C.B., 2. O Partido Rcpiw
blieano, devido a 60 voto?, r.âd
conseguiu fazer um deputado.

Sahr-se que scráo realizadas
eleições suplementares, para .,
1.266 votos. Deverão ter luga$
no dia seis de abril próximo.

As derrotas do P.S.D, \
Dns derrotas sofridas pelo P4.

S. D. até hoje. c curioso assU
odiar que foram quase todas em
virtude dc alianças ou coligações,
partidárias. F.m São Paulo, o sr„
Ademar de Barros saiu vitorioso
por ter sido votado pelos comu»
nistas, O sr. Borghi. è verdade*
teve mais alguns votos do quc t»
sr. Mario Tavares, mas, pelo»
resultados finais das votações cm
legendas, facilmente se verificai
qoe o P.S.D. poderia eleger i»
governador, não fossem a indis-
oipliiia de abíiins dissidentes e ac
indiferença de outros. Füm Mi-,
nas Gerais, foi a coligação dtt
republicanos, udenistas e dissta
(ientes do P.S.D. que deu a vi-
lória ao sr. Milton Campos. Se
a U.D.N. permanecesse só. uo
pleito, teria um resultado iden-
tico ao de seus correligionários
dc São Paulo. Nos Estados do
Norle. foi ainda ;, coligação dei
partidos contra o P.S.D. qua
deslocou o partido majoritário..

Afinal...
Vamos votar? pensam Iodos

Ainda uão. O Sr, l.ino Machado
ainda vni falar. Também o Sr.
Crepory Franco. Agora, sim. ')
Presidente põe a matéria em .o-
tacão. F. a Casa responde que

a posse deveria ser dada na pri- sim. isto é, os deputados que es-" ' ' tiverem presentes poderão fumar
posse.

Imediatamente, tomam nisse
ns seguintes neófitos: Antônio
Augusto Martins, do Terrüõrfn
ri Hio Branco: Plinio Cavalcanti
de Albuquerque, do PSD le >ào
Paulo e Afonso Arinos de Me o
Franco, substituto do Sr. Milton
Campos, eleito Governador de
Minas Gerais.

O Presidente anuncia que hoje
se realizará a instalação da st-
gunria sessão legislativa c que
segunda-feira a Câmara retoiui-
ri seu ritmo parlamentar.

Estava terminada a sessão "sui-
generls" que pós em reboliço a
pacates do salão nobre rio Pali-
cio Tiradentes.

Sessão conjunta, hoje —
Hoje, is quatorze horas, inau-

curando a segunda sessão lefis-
lativa, Senado e Câmara farão
sessão conjunta. Para isto, estão
sendo ultimadas as obras cnie,
durante o inleeracno, *• r.-alim-
ram iw» «setatn.

Do vencido, ao vencedor J
O sr. Bias Fortes, que foi oi

candidato do P.S.D. ao gover-
uo de Minas Gerais, enviou ao
sr, Milton Campos o seguinte te-
lcgrama:"Dr. Milton Campos — Dcloi
Horizonte — Candidato do Par«
tido Social Democrático ao go»
vrrno de Minas Gerais no pleito
de 19 de janeiro, e mantendo in-
tegral solidariedade com os meus
correligionários, folgo em apre-
sentar ao meu prezado amigo as
minhas sinceras felicitações pela
sua diplomação pelo Tribunal
Itegional Eleitoral para aquele
alto cargo, formulando os mais
i.rdentcs votos a Deus, parn quo
p seu governo faça a felicidado
do povo mineiro e a grandeza
do Estado. Abraços".

Prossegue a "batalha ju-
dlclárla" em Natal <j

NATAL, 14 (Difusora^. A
maioria do Tribunal Regionsl
Eleitoral continua anulando ur-
nus favoráveis ao P. S. D.

Ainda agora ocorreu um episó-'
dio curioso.

O Tribunal mandou apurar uma
urna de Mussaró favorável à Co-
ligaçflo, e que fora encerrada a
votação às 15,30, tendo porém, os
tuesários ressalvado em folha se-
parada o engano quanto à hora
do encerramento. Na sessão se-
guinte íoi julgado o caso de
uma urna de Nova Cruz, impug-
nada por motivo idêntico, e que
era favorável ao P. S. D.

A urna foi anulada, ocorrendo
um incidente entre os juizes Lins
Bahia e o seu colega João Maria,
quando êste, visivelmente cxal-
tado, justificava » anulação ds
urna. Esta foi invalidade por três
votos contra dois, tendo o Tribu-
nal modificado completamente
sua jurisprudência da véspera.

Os dados oficiais
NATAL, 14 (Asapress) — Sl-

tuação dos candidatoa de mordo
com os dados oficiais: — Floria-
no Cavalcanti. 53.174: Joeé Varc<i
4a. 60.887- 3
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Qfieaáa voeêda saaprofissão?
DE VENDEDOR DE RÁDIOS A GRANDE AUTOR

DE LIVROS PARA O CURSO PRIMÁRIO
íti-asil", que veio do norle para
.1 Rio. vendeu lerrenos, rádios,
eiadelras, flrmando-sc final-

iiirtil» conto grande diriaia."Cresce, meu filho !"
Nasceu em Alagoas, o sr. Mil-

ikbrando de í.imn. Sun ambição
pedia mais i|itc a província. E \ C
seguiu sua ambição vindo nara I a
ii Rio. fl*«toi larwni, nltn. fnrle,
ini- cnm ciarem sôbrc a sun vi-
Ha qi'e tem coloridos de aven-
(ura rio principio e n sj<h'r nmn
tllfeçín mnls firme e raclncl***)-
fia. Ele mesmo nos conta o Ini-
rio:

A* literatura & uni mnl em
nf*i!iii família. Jorge ''•' l.imn
com poemas .o teses. Edmundo
l.luiá na llieraiurn lécn.lra, Luiz
ri" Limai Arar! c en. He todos
tvís. CÍncn que somos rie quinze
h-úí9os, so Araci livrou-se do
inal.

Depois fala.-nos rie suas rroor-
ilições r rsprrniK-ns rmo alimen-
tnvn vtnilo pnra o nin.

Vinha tlisho" l-i n fri/rr m'-
nha vidn *-» Cnnft.il. Como Indo
il "fílljí-r-., chftlB." '•'"' so"i'»ilo
si> diz, fr." com o cfrçhrh riefor-
llififlo pf.lps 1 n 'Vn S ri o.s r"'» "*-
giifçfn da idvcrlencia "i*'-esrc
muu filho", vtnhi illsposlo a
tra.ImP-ir f'« verdade,

Primeiras nrofissõês
Não fol logo i^e inioi-, nue se

firmou o sr. Hllçlohrondn de Lí*
ma, Cimo »nlor- rie l-vros pnrn

«w- dir-:
.,.- Chegam*.* ha lio. só pio r"l

<*.iia ile cego. Tudo n mais fiz,
».->ra o meu 5Íi*fenlo, VenHI ler-
•'.•nos nnrn ns f*iii'nle, gel-ideirns
na O-r-nl Flect-ir- e instnlr-1
i"na .-*'''(*ii'« ri" rádio. '"•heBii"!
da norte - Irezii nm l'«*ro ile
«••nlos "Marés ile Airmr" '¦"-
preseiilnn'-' Icíitimo da velha
gérae-l-o. V»io a dobrir''- rie lio.
Ivr.trf-i então ror**-n vndfdor rln
'•Livraria filvlllfe/yi Rmsllel.
ra" nn ipmiio de GehOln Gosta.
Vinha .-liiirla «ím algumas lln-
soes e não disnensava um exce-
jr-nti* nar de polainas,fíNão me mando vende-!

— Seguem os
gens num treiti,
cl? da criança se
mo anda o trem?

meus persona-
E a curinslri.i-
manifesta, Co-
Pelo vapor da-

gua, explica o professor nos me-
ninos. A mcsilin força quc se
nota numa chaleira dc ngun fer-
vendo, Iri-antando Fl tampa. Vem
a descrição do limite enlre Rio
t San Pctuloi O quc é limite? Iv

noção dc limite lliliTrsInihiiil
lc apresentada. Por quo são
I •*fluminenses" o* que nascem
hin listado rio Hio. 15 " profes-
j sor esclarece que vem de "flu-
! mon", rio etc... E nesse enca-

denmeiitp, procurei dar no'pro*
| fessor. possibilidades para cxpll-

cai- os mnis diversos assuntos
| históricos r geográficos, dentro
' dc assuntos bem brasileiros.
I Novas séries de livros

A primeira snln em 1M9- A
venda fol desusaria, para todos
os pontos do território nacional.

I \tendcndo a pedidos dc alguns
: professores, prossegue onulor I -ílcs. Most
; na sua interessante colcíno dl- ]tlir,' 

dntien, seguindo sempre a orien* |;)|
| lação de inicio, segundo nos diz

— Tive sempre " desejo de ter
I minar com o "ufanismo". Pro- |ire

ciirnvi, escrever sobre assuntos jm
nacionais como o chlmnrrfio ò
café, o cacau, dando nn cnlanlo,
a noção exala a respeito do qne
vira em minhas vlagctis. coiii
absoluta realidade. Procurei
ainda, dar " significado exato de
palavras usadas com ill versas
acepções no llrasil. O "ônibus"

dü filo -íwe tm §•¦*- PaütO b ip-
¦•una chama-se "jardlncira , nn
Bahia c Sergipe "ínnrliicle' e
em Alagoas e Pernnmbu
ps"

venda Por menores riuc clns :c*
.iam não Sc poderá deixar dc re-
conhecei' a cxtínôdinária aceita-
ção [íor parte rie colégios e proles-
sores dos livros do Sur. Hildo-
brundi) Lima. Assim, iniciando hã

• oito anos ii sua coleção, alingò
ího.k o tolul de exemplares ven-
l riidos n 2 milhões,

Esse é o argumenta mnls decl-
sivo dc sun ninnelrn de ensinar às
gerações, Idealizada com cuidado
c rcallziidíi com Inteligência e
tfto bem compreendida pelos nos*

!:,os educadores."Nosso Mundo"
Será o. novo livro do vitorioso

liillor, t a história rio progresso
! humano, riesde a formação rio
mundo até nossos dias. Diz-nos
a respeito;

— Como o filho em gestação é
o mnis querido lenho umn grande

; preferencia por esse meu novo li-'vro. 
Parlo dns primeiras desço-

licrlns do Homem acompanhando
progresso, cm descrições sim-

r|ue alem dc progre*
o home in terii uni dever dl-
de si: unia política dc uni

lide mundial, Não unicamente
umn política ri aproximação en-

naizes vizinhos; mas sim.

so-

Sucesso extraordinário
As edições doi livros do Sr.

Hildebrando dc Lima têm cmise-
guido um numero extraordinArlp
<lo exemplares. O "Nosso llrasil ,
1" grau, esta na 77'. edição; o do

Sfft Sl^teii^^lçõiru lí-vaícm de" darmos oportunld

cn-
iieilllsférioj. K nns ilu si rações

I magníficas tjue nconifianhain ò
tcxttii inostrn-.se graficamente a
evolução e a* barreiras jã anuir,-'rias no inundo c as que se tem
d- anular. Primeiro, n época eni

Ique o inundo era imenso c Fer*
nãu dc Magalhães leva cin sua1> viajem, mil dias; çlepoie " via-

jjíiu iiiüiiiiiai PcaHzada em 1930
jpnr um bombardeiro americano,
icin trinta dias, chegando hoje n
;scr anunciadas, próximas viagens
turísticas em torno do mundo e,m
seia dias apenas, por companhias
americanas rie aviação Assim,

Iconi o aumento da velocidade, o
Imundo vai ficando menor.

7Que tal a profissão
I Quando entrevistamos um repre-
sentante de uma proflsSo qual*

de para uma síntese biográfica rio
entrevistado, proporcionamos mi-
limos ili recordações dc instante,
rie dificuldades mie, quando nos-
so escolhido é. inteligente -- o
que qunsc sempre acontece — sú
poderá dar prazer a ele c nos-
SÒS leitores, pclo pitoresco que
iodos temos em nossas vidns.
Alc-m desse objetivo, como já dc-
ciáramos, unia vc?, descjahtoü
lambem saber se esta ou aquela
profissão compeilsa, aob todos os
aspectos, quando se chega ao
Um c sc conseguiu vencer.

O aulor dc livros didáticos com
quem conversamos, compreendeu
bem o que pretendíamos e qimn-
rio fizemos a pengunta dc maior
interesse, respondeu-nos:

— Como autor, sem rim iria cs-
lou satisfeito e nem poderia scr
outra minha atitude, daria a acel-
lação que meus livros Vêm tendo,
apezur dos 5% destinados ao au*
tor pelos editores, o qne sem du-
vida é pouco.

O sr. Hildebrando rie Lima pn-
dia r queria dizer mais a

Com a Inspetoria do
Trânsito

Moradores de Catumbl, ontem
à noite, trouxeram ao nosso co-
nheclmento graves lrrcpnlnridn-
des quo vêm ocorrendo na-
quele bairro.

Inicialmente, esclareceram os
queixosos que a barata n. 2-16-96.
tipo «coupev, dirigida por um

| Indivíduo que fc diz .mecânico >,
residente na rua Padre Meguc-
lino n. 111, diariamente vem
percorrendo as ruas dnli, cm ex-
ccsíiva velocidade, pondo em
constante perigo as vidas dos
moradores locais.

Prosseguindo, afirmaram ain-
da que, o veiculo em apreço hà
dias colidiu contra a pnrcdn de
um prédio dR rua Padre Me.gue-
Uno tendo nessa ocnsifio quase
morto uma menor. Ainda on*
tem, pela manhft, o mesmo auto-
móvel chocou-se contra a parto
trazeira tie um ônibus na Ave-

TOMOU POSSE O SR. ADEMAR DE BARROS
(foncluaào dt I.* pig.)

Mesa, sendo recebido dc pé por
toda n asslsícncln, enquanto sc
fazia ouvir uma prolongada sal-
vu rie palma-..
Iniciam-se os trabalhos

Feito silêncio, b dcseinbarga-
dor Mário (iuiinarãcs fez soar os
llnipanos, dando início nos tra-
balhos, Cohvifiou, pnra servir dc
secretários ate a eleição da Mc-
sa, os deputados l.lncoln Crlslia-
no da Silva e Arnaldo Itoquc.
Com n palavra a seguir, o pre-
sidente do T.Il.E. leu seu dis-
curso congra*ulnndo-so cora o
povo inglês c rom o Brasil p-í-
la rcdímocratlriição do País na
nova fase histórica que aquela
cerimônia mar »\», Terminada a
oração do desembargador Mario

nldn Presidente Vargas, resul- j Guimarães., peillu h palavra u de
tmido «ofrer sérias avarias no , putadn Alfredo Karnh, do PDC;
radlador. que dirigiu uma saudação á Ju

Os moradores de Catunibi, por
nosso Intermédio solicitam umi
providência das autoridades do
Trânsito, a fim de por termo ao
«mecânicos da barata 2-16-06.

tiça Eleitoral, na pessoa do Pre-
sldenfe do T.H K., louvando sua
Inparcialidade *. seu critério de
ação no memorável pleito de I!)

Ide Janeiro. A seguir o sr Saio-

seríssima, a situação de korinigo
(Conclusão da 1." pág )

queria rjucr mais a respel* i 
gllnio tornOH.se confusa nes

tn, nao fosse a entraria -- coni-!' '
ctriencla terrível! — do seu erli-
tor nn exato instante da rrspns.
ta. Alem rio tnaK sua satisfaça*!'¦ 

grande, pelo numero <|e v.ohi-
mes vcndloõs, oonstltulndo utn
caso enccpcionnl. Mas cprivenha-
mos mie nem todos podem .h-rli-
car-sc apaixonadamente no diria-
tlstno, desprezando os proventos
materiais quc dele deveriam ser
destinados ao autor, cm maiores
proporçScs.

f)s y.o dados ar autor rio livro
didático primário, calculam-se so-
bre o preço d-; capa, Isto é, um
volume vendido i 9 cruzeiros, rin-
rá 145 centavos n quem es-
creven, No livro para o curso se*
cundárlo c demais assuntos, o
editor paga 10%.

Vale a pena ser autor nessas
condições? Não, em absoluto. O
melhor ainda é ser editor Assim
mesmo náo é lá essas coisas.

Veremos isso, quando conver-
jarmos com um deles.

a massa trabalhadora; sendo ge
ral a desaprovação sos atos pro- jticados pelas "horda» terroris-
ta.s".

Finalmente, a Rádiò-Naclomil
ressoJta que a unira finalidade I

tas ultimas horas.
Enquanto o governo rie Assun-

ção. por intermédio ria Ráilio Na-
cional, íaz apelos parn que a po*
pulaçâo st- mantenha calma e <k'-
clara que está senhor da situa-
çáo, os dirigentes do partido Co-
lorario exortam os jovens a se
apresentarem urgentemente pafa]
fazer frente à illaeela «hie sol MONTEVIDÉU, 14 (A.P.i -

' ,•-'•¦' v" "'•"•• '•lí'-"";"'M- |o senador p:dunrdo Rodriguez
Larrota sugeriu uma açáo con-
junta da América, a fim de quc

dos jnsurrclos era "allrar lama
c sangue" á Nação.

Proposta do ex-chan-
cslér uruguaio

mão Jorge, du .P.S P., pronun-
ciou um Improviso no qual pro-
tava homenagem, tambem, à Jus-
tiça Eleitoral; falou cm nomi; do
Governo eleito, pelo seu partido
c pela bancai-..!, manifestando a
honra quc Unha em saudar o T.
U.K. na pessoa do seu Integro
Presidente, prla maneira admi-
ravel pela quai sc deslncumbiru
dc sua dificílima missão. Caiu-
rosa salva de r"'nias recebeu as
ultimas palavras do orador- Du-
clarando então o sr Mario Gul-
marâes que iria dar Inicio à elei-

j çâo da Mesa, procedeudo-se a
1 distribuição de cédulas c cnvelo-
I pes aos Dí-priados. ' Explicou
I ainda a alteraçlío havida, dizcii-

do quc, embo a o envelope de-
clarasso '•para presidente", va*
lerla para a chapa toda quc forn
escolhida. A chapa escolhida,
na qual se achavam representa- jI dos todos os partidos, foi a se- I
guinte: Presidente, Valentim
Gentil, do PSD; i> Vlce-presl-
dente, Nelson Fernandes, do P.
T.B.; 'i.° Vice Presidente, Ru-
bens do Amaral dn U.D.N.; 1."
Secretario, Mario Flcnl, do P.S.
P.; 2." Sccrrfa.-lo, Catulo Branco.
do l'(,.U.; ;i,* .Secretario, Joáo
Bravo Caldeira, rio P.R.; e 4."
Secretario, Alfiedo IFaradi. do
P. D. C,
A posse do governador

.\i 18 horas verificou-se a en-
traria rio m-, Ademar de Barros
na sala rir sessões ria Assembléia

| Constituinte, pouco antes sole-
nemente Instalada.. Acom pnn ha-

i vam o governador o^ deputados
Mario Beni, Prado Junior, Cri-

j 
-so Kernandcs e Salvador Toledo
Artiíhas, designados peio piisi-; (lente ria Assembléia, sr. Vak-n-
tini Gentil. Aos instantes dc si-

I lêncip c profunda expectativa,
! quc precederam a entraria do sr.

Ademar rie Barros no recinto, se-
I guirarh-se aclamações, assim que
I-ile-apareceu. Ao serenarem os
] aplausos, o sr. Ademar dc Bar-
I rr/5, com voz pausada, leu o com-

promlsso rie posse, proferindo as i

apuração. Em 1 de dezembro vi-
mos constituídos os poderes Kxe-
cutlvos e Legislativo ria União.
Assistimos hoje & instalação dus
mesmos poderes."Sursun Corda I'1 Entramos,
afinal, no Império da lei. Dlplo-
mado pela Justiça EU-iloral, em-
possado pela Assembléia Consti-
lulnte. tenho a honra, sr. Ade-
mar dc Barrus, rie passar a V.
Kxcia., o exercício do governo do.
Estariu de São Paulo." «

INSTALOU-SE A CAMARA DO DISTRITO FEDERAL
dor com polainas ! »•>

Nossa conversa se alonea . Tíe-
rnrdar coisas eníraçari.-is mie
hconlecernm conoseo nn missário.
quando se tem um presente se-
íiurn é Interessante, Era n mio
estava .•ir-onlrccnrin cnm o si',
lliltlebrandn rie Lima, qm- ouvi-
nmos -nm prazer:

-.- Messn época, ccrla lai-ric,,
fui vender uns livros ao Br-ffn-
lli, nnligo sócio do Sória n-. "I.i-
\ f,ria Odcon". V. as nolainas
ii.v acomnnnhavnm. Conversei
eom o possivel comprador alíiim
tempo c volle] mira a lola,
Quando cheguei c falei ao flclu-
Jio Cnsta. ele me conloii n que
sc. passara: o Boffoni telefonara
iivrtado para a editora e, •nervo-
savncnte, recomendou paia rmc
não fossem mals *. ender livros,
homens com polainas, rio manei-
ra alguma!

K riepois rie uma rosIos.i gar-
jíalbadn. prosseíiie:

—- O Getulio Costa, muito ner-
voso queria quc eu tomasse sa-
!i*facões ao livreiro. Fiz vor cjnc
nSo valia a pena.

Não nos disse, mas (enios a
i iiprcssíln que detinis desse riia,
as polainas desapareceram. Pc-
I,. menos, não ns vimos...
Os insulto;-; do compra-

dor è o resultado
r.imhrin o sr. Hildebrando rie

f.ima, vendeu lerrenos nara a
"Cia. rif Expansão Territorial",
localizados na harra dn Tijuca.
1-des rie II) ¦*< RO, eram vendidos
rie 1.0(111 a .'1.1100 cruzeiros. E os
aniuicins nos jornais, diziam ser
k-rrtnns "loco ilepois do I.ehloii"
Itivcursn publicitário que não In-
i-ia A verdade, não agradando
no entanto a um cavalheiro nue,
entrando nelo escritório rie ven-
rias, fr>i dizendo:

Os senhores são uns la-
drões! Anunciam umn coisa e
ela é outra! "Logo depois rio
l.cblon" e os terrenos ficam a 10
r-llili-impiros!

E os insultos continuaram. O
1-usuH.ado fol a expulsão rln ca-
vnleiro, apesar rias repetições da
frase:

Sabe com quem está falan-
do?

O ;r. Hildebrando até Imic ií*
ncr». Anesnr ria pose unia im-
r.rcssinnnnlc bengala c um nar
dc óculos dc lirtaruca, que lhe
ficaram na relina nara sempre.
Jack Hall, um pseudo-

nimo e uma nova
direção na vida

A época era pronlcla n l;'ern-
!ura policial, O.s livros rie Erienr
Wallace r outros autores, devo-
rarios pelos leitores. " sr. Ilil-
(Iebrnnrin rie Cima. linha idéias
e sabia cxccuta-lns sempre com
sucesso. Nessa ocasião, resolve
escreycr romances policiais, as-
s-,narins com um nome Illglcs.
A« descrições vivas que fazia ria
luta cnnlra o crime e o esclare-
cimento rie mistérios, pediam
nm outro nome para sngcstlonir
melhor. E apareceu Jack Hall,
assinando (rés novelas policiais
qiie foram esgotadas em pouco
lempn, depois de publicadas cm
jornais.

Viajem pelo Brasil
A serviço da "Eriltora Nacio-

na!", o autor rie hoie e vende-
rior de então, realiza umn via-
ren) por todos os Eslarins do
Brasll. E prossegue, dizendo:

De volta de uma dessas via-
gens. Monteiro l.nbnln me surte-
re a descrição do quc eu tinha
visto no Brasil, nnrn o inicio da
série de livros didáticos rio cur-
so primário. Criei enlão. três
personneens: 1 professor, levan-
do em férias um menino e i>"'a
menina - todns os Estados'. Em
contato com os professores, co-
nhecla o problema educacional
brasileiro. Dnl o processo oue
procurei adotar, prnrur.inrlo riar
a explicação á curiosidade In-
fantil, á medida quc sc desen-
ro'i a via cem.

Muito interessante e proveito-
i* a iniciativa, l.rnrln-so os livros
ila série "Nosso Brasil", náo so
é de notar s satisfação proporei-
«nada á curiosidade das crian-
ças.- como «inda observa-se a ex-
citação provocaria pela descrição
dos fatos, num cncadearnenlo
perfeito que serve, magistral-
mente á mnrierna pedagogia.

O sr, Hildebrando dc Lima
pi-ot-Mguc;

0 desembargador Afrani
ln anuncia a presença na Casa
Mo m\ Hildebrando dc Coes pre-

(Conclusão da 1.* pájclna'
I representantes eleitos pelo povo
carioca, o desembargador Afranio
Costa deu por empossados os ve-
readores, presentes em sua tola-
lidade, quo iam sendo chninarios
de acordo com a votação obtida conduzi-lo *< Mis.t

pela legenda dos partidos c. don- tala O (leSCmbargadOl
tre destes por ordem alfabética. AtV-iniii Pnc-hi

Em .seguiria, submetida á apro- AlIdIUU 
*s-UM<l

viição do plenário, foi considera-1 O presidente d-, 'I

feito do Distrito Federal, nonu-an
rio unia comissão paro receber oj
chefe do Executivo Municipal c|

Cos- montanha, não havia em quc a
preocupação não fosse a esco.ha
dos candidatos a Presidência d.i
República e ao Parlamento Ka*
dona'

ItüEÇãõ <juc sc
mais dramática.

Confirmando esses fatos, a
"Voz da Vitória", emissora con-
troladn pelos rebeldes, responde. M t.hancelai.ÍBg entrem em con.
que o major Aguirre anunciou na ( Ucto para estudar ,„, a aUlu.
manhã rlc hoje. quc as tropas es-|d(, dpvc gc{. assumidri em
tão, empenhadas em derro sr as faoe dn íilunça0 criada no Pa.
atuais autoridades constituída» e , raf?ual,
quc avançam em direção dn ca- q ex-chanceler uruguaio pro-
pilai paraguaia sem enconur Ã> cfl3a iniclaliva no dccorri!r
maior resistência. jd veemente discurso que pro-' P" av^" t!:- ru<ll-n0 «nitlludo-

Acrescentou ambem que «-Inundou no Senado a no qual V;'*. j Pr<'me'0 a,.,"Pnr a Cot1'-
chefes c os oficiais do gm-érno. acerbaments a ditadu-!«""'¦'<-' d». Republica c a que
estáo aderindo hs forças revolu-'
cionárlas, c que os aviadores se
negam a levantar vôo para ata-
car a praça dc Concepclon,

Nus ultimas horas da manhã
de hoje foi anunciado que forças,
sob o comando rio coronel Anto*
nio Orligoza, estão impossibilita-
rias de avançar em direção a Con-
copclon, devido as tropas insur-
tetas terem estabelecido algumas

Minhas dc defesa especialmente na
i margm do rio Yparic, rie onde

, ,,.; , ,, ,. . ,i ...i.iiniciaram contra-ataques rio qunl
riST^cfio^c^oíoí ••.««. ?« «•«. «*? •»:
to culminante da transformaçio. -"""*•<;• ... -
primou.o profundo respeito pelas Dramática & situação

plniõcs concorrcntcfi. , em Assunção
Na capital a situação tornn-se

v, ['.dramática, conforme as declara-

>. *.. 11.' u. •' ¦• < ill ' I l,il 1 1 i* . I i ' .1, ' ¦ i . -i>- >. **.<

ra quc há dez anoa impera no <:r n-onn.lgnda pnra o Estado

o eloqueiro espetáculo,

cin Camata do /'. Federal quando colocava a seu voto na úrtia

), 

dramática, coniorme as ueciar.i-
Içõcs de pessoas que U estão aban
[tlonando em direção rin fronteira.
iO governo realiza os bltlllios es-

.hihi Alberto, eleito presidcntt

do cm vigor, ate quc a
borc seu novo Estatuto, o ttcgl-
meáTo Interno do antigo Conse-
Ihn Municipal, passando « Mesa a
ler a seguinte constituição: Pre-,
sidente l.o c 2.« vicc-prcsidentcs,
I.*i 2.»'c 3.o secretários c 1.° c
'I.i' suplentes rie secretário.

A eleição da Mesa
0 desembargador Afranio Cos-

ta, depois de quinze minutos rie
interrupção dos trabalhos, dá ini-
cin h eleição para a Mesa. convl-
dando para escrutlnnriores os vc-
readores Catalano, Sagramor c
Leite de Castro.

Feita a chamada, foi o vereador
Pedro dc Carvalho Braga o pri-
melro a volnr c o ultimo, Osório
Borba. Todos os vereadores eram
acompanhados de salva rie pai-
mns qunnrio sc rlirigiam pnra a
cablnéi com exceção de alguns,
como os srs. Carlos de Lacerda e
Jayme Ferreira ria Silva, quc pro-
vocavam manifestações rie simpo-
tias C desagrado, simultânea-
mente.

Feita a contagem rie votos,
npresenta-se o seguinte resulta*
rio: Presidente — João Alberto,
IS votos; Adauto Luclo Cardoso,

11 votos; e Jorge rie Lima, 1 voto;
l.o vice—presidente — Moura Ura-
sil. 20 votos; Campos dn Paz,
19 votos: Jorge rie Lima. fi votos;
c Joâo Machado. '-' votos: 2,o vice-
presidente, — Moura Brasil. 10
votos; Campos da Paz, !> votos;
Osório Borba. 8 votos; Gama Fi-
lho, 1 volo; l,o secretário. Amaii-
íio Vasconcelos, 35 votos; Murilo
Lavrador, 7 votos: 2.o secretário
Álvaro Dias. 32 votos c Benedito
Mcrgulhão, 17 votos; .'!." secreta-
rio — Francisco Caldeira de Al-
vareuga, 10 votos e 1 etn branco
(unanimidade, portanto); l.o su-
pleiilc — Leite rie Castro, 44 vo-
tos; 2.o suplente, Sagramor rio
Seu vero, 38 votos c 11 votos cm
branco.

Dado o que prescreve o flcgi-
mento Interno adotado, o mem-
bro da mesa sò poderá ser elei-
to, com mais ria metade dos ve-
readores presentes. Sendo assim,
o desembargador Afranio Costa
determina segundo escrutínio,
pnra a eieiçáo do l.o e 2." vice*
presidentes, pois nenhum rios ciei-
tos atingira 26 votos.

Realizada nova votação, apre-
sentou o seguinte resultado: l.o
vice-presidente, Campos ria País,
com 21 votos e Moura Brasil, com
10: 2.» vice-presidente. Munia
Brasil. 20 votos c Campos du Paz.
7 votos.
A constituição da Mesa

Ficou portanto, assim constitui*
ria a mesa do Legislativo da Cida-
de: Presidente — João Alberto
(PTB); 1." vire — Manoel Cam-
pos ria Par (PCB); 2,o vice — O

Casa cia-1 trito Federal pronunciou, cm sc-
guida, o seguinte riiscursi

"Há quasi dez anos cerram-se
as portas desta Casa aos represou-
tantos dn Rio dc Janeiro.

A hipertrofia das paixões c doa
inlercs.ses pessoais sóbre os dn
coletividade já dc há muito vi-
nham enfraquecendo o presMoio
da Câmara na opinião pública.

O desinteresse se foi acentuan-
do com o rccrudeclmento das
vontades singulares.

A incapacidade dc reagir contra
a onda avassaladora, mesmo por
parte rie alguns eminentes cida-
dãos que tenazmente a ela tenta-
vam opor-se, agravaram a indi-
fi'1-cnça.

Desta sorte não fol possível ao
povo apreender cm toda a sua ex-
tensão a rudeza c o alcance do
golpe desfechado contra a liber-
datic e as instituições.

Alguns anos mais e a Metrópn-
le, despertando dò longo letargn
quc sc impuscra. penitenciando-
,.e da inércia em tão grave passo,
esboçava desassombradamonte a
magnífica reação para o movi-
mento político que derramado c
rapidamente espalhou-se por tudo
o território nacional.

Aquele povo quo a tantos paio-
«ra apático, Indiferente, "d-? re-?
pnys rie lá lias" como era irreve-
rentemente tratado no çstrangci-
ro, mostrou repentinamente ò
i-rio lamentável dos ihsorvariorcs
apressados.

o súdito rejuvenescimento d
t a»Ater do brasileiro, a capacida-
òo para rapidamente retemperar-
se. Impressionaram a toda a gente
dentro e tora das fronteiras.

Embora salleado com a imen-
sa força que possuia, fácil lhe íol
reintegrar-se decisiva e firmo-
nienc dentro das normas tra-li-
cionais delineadas pelos elevados
copirltos que construíram o Ini-
pi rio e a Hepúbíica.

Sob condutores hábeis arregi-
incnlou-se em partidos, ondo va-
lores novos e inteligências vi*
brnntes 6e ofereceram logo á nd-
itiiração c escolha do eleitorado

Novos rumos descortinaram
inclliores tempos. Palavras do fé
c de confiança BgltBVâni as cons-
ciências, animando os cidadãos a
uma cooperação mais viva p*;lo
bem estar comum.

O ambiente escarnecia rio.s vc-
lhos c desprezíveis niú.odos elei-
torais.

Nõo foi então difícil a esses su-
perlorcs dirigentes partidários
mostrá'r c convencer dc quc a
grando responsabilidade pclo doa-
caso da Causa Pública cabia,
principalmente, aos próprios cl-
tlndãos que dela sc desinterasse-
i a m. ,

Então, conformo os nossos hi-
!•]tos. a reação, tal como o alude,

fòrços para tentar conter o avan-
ço dos rebeldes.

Acrescentam os informantes
que tropas desfilam continua-
mente pelns ruas d« cidade em
direção ao foco da rebelião e quc
todos os edifícios se encontram
sob custódia das tropas.

O problema dc alimentação veiq
unir-se à tragédia que vive o
povo da Assunção, pois está se

u fazendo sentir a falta rie alimen-
o o de artigos dc primeira necos-
idade.

Segundo notícias não confirma-
das chegadas oo melo dla dc hoje,
os chefes das giiarniçõcs da fron-
teiro rio Chaco teriam aderido ao
movimento revolucionário c já es-
lariam combatendo no seu luriJ
contra as forças leais.

Consta assim mesmo- que se
tem registrado nlguns choques rio
patrulhas « menos de duzentos
quilômetro» dn capital c que há

, baixas a lastimar dc ambas as
compreensão do verdadeiro, senti- j partes.
rio da democracia pelas massas i Acrcsccnta-se, ainda, quc os in-
populares. surrelOS tentaram novamente apo*

As eleições que se processaram (jorar-se do porto de Plnasco
nn Distrito Federal em 2 dc dc I jgn0rando-se sc conseguiram al-
zembro de 1913 c 19 dc janeiro de 1 cançar seus objetivos' pois as In-
'.047, honrariam as tradições rie formações, ate «gora recebidas.

Câmara do D. Federal quando colocava o seu voto nu uni

waldo Mouro Brasil (ATD); l.oTruldu rápida .vertiginosa c ine
secretário — Amnrllio Vàsconce-
Ios (PCB); '.'.o secretário — Alva-
ro Dias (PB); ,'!." secretário —
Francisco Caldeira de Alvarenga'ATD); l.o suplente — Leite dc
Cuslro (PTN) c 2.o suplente —
Safiramor de Scuvcro (PR),

sisiivol
ijuom pode esquecer isso trè-

mito de ell usiasmo que doiüllllitl
d cidade inteira nos memora*.cis
meses que precederam as eleiçjoy
ce 2 dc dezembro dc lOlõ'.'

Qulii lar capto dc rua, praia ou ra carioca.

cullura e educação civica dc qual-
quer povo civilizado.

Operara-se o milagre surpreen-
ilcnte: a massa rios cóticos, tan?i-
da para os últimos redutos, a,-i*
Uria pelos patriotas, agigamarase
sobre si mesma, e como nnio
ANTEÜ, firmada no «ólo da t'i-
"ia. buscara na coragem e vlgot
dc sua progénie, energias novas
para retemperar-sc.

Os proventos desse esforço, os
resultados dessa imensa obra de
revlgoração estão entregues aos
voss ,s cuidados.

Os que entusiasticamente acurii-
ram no chamado dns urnas aguar-
dam insofridamento pclo cxl.o
dos programas plancados.

Senhores Vereadores! Meditai
hem quc fio seguimento da colhei-
ti não dependem apenas o bem
estar e a tranqüilidade do vosso
pevo, mas a confiança que ile dc-
positou uo êxito do novo proc.-i-
so político quo empreendeu.'lenho por certo que não havris
llc desiludi-lo: uma alegria festi-
vi vos cerca, nunca esta sala pc-•
fumou-se òe tan.as esperanças,
dhal para os semblantes quc sc
fixam í.òhre vós e neles vercls »
lc nos vossos sucessos.

E' sob táo o tantos cspeclàvcis
desejos quc se vos reabrem as
portas desta Casa, senhores V>
readores".

A palavra do prefeito
O sr. Hildebrando dc Ooes, la-

lando em seguida, augura os
maiores votos rie trabalho produ-
tlvo para os representantes do
povo carioca, ao mesmo tempo
quc Uj. longa c minuciosa descri-
ção das atividade» da Prefeitura,
ein 6Ua gestão.

Encerrada a sessão
Depois do primeiro requeri-

mento enviado à mesa pelo veres-
dor Jayme Fcrrciiu Ja Silva, pro»
pondo um voto de solidariedade
às comemorações pelo Centenário
de nascimento de Castro Alvos,
aprovado pnr unanimidario. o pre*
sidente Joâo Alberto encerra a
sessão, marcando outra pára hoje
ás 11 horas.

Fala a A MANHÃ o
presidente do Tribunal

Eleitoral
Procurado pela nossa reporta-

gem, dlssc-nos o desembargador
Afranio Costa, logo após dar pos-
sc ros reprcscnlaiites do povo ca-
rioca:

— Como presidente do Tribunal
Eleitoral, felicito-mc por me ter
sido reservada a honra dc rcstnu-
rar a Democracia na heróica ter-

sobre os acontecimentos ali
-.enrolados, sâo muito confusas.

Estaria iminente
a queda de Morinigo

BUENOS A1BES, 14 (R.) - O
rádio de Concepcion anunciou
oue o regimento de infantaria es-
-Racionado no "Km. 180" no Cha-
co aderiu à revolução, e citou os
nomes dos oficiais quc fazem
parte do mesmo.

\crcscentou a emissora qnt ss
forças revolucionárias «tão, pro-
senteraente, comandadas pelo co-
rond Alfredo Galeano, tendo
como chefe do Estado Maior o
major Oscar Aguirre. que coman-
dava as forças no inicio.

Círculos bem Informados ne
Buenos Aires opinam quc, se a '2.'

Divisão, estacionada no ChaM,
aderiu realmente à revolução,
u quedo do govírn dc Moringo
está iminente.

Contados os dias
BUENOS AIRES, 14 (U. P.).-

Informações de fontes revolucio-
nárias paraguaias, a serem exa-
tas, indicam que estão contados os
dias do governo Morinigo, pois di-
zem quc a situação tomou repen-
tinomente, um rumo muito fa-
vorávol aos rebeldes.

Segundo um despacho do cor-
respondente da United Press eni
Posadas, informações de Conccp-
cion, centro revolucionário, dizem
que h guarnição do Chaco, consi-
derada a chave da situação, pas-
sou-se para os rebeldes.

Acrescentam quo chegaram a
Concepcion tropas do Chaco, de-
pois de uma rápida marcha para
o sul c quc o tenente-coronel
Alfrcáo Galesno foi designado
chefe supremo do movimento rc-
voiucionario.

Libertados
POSADAS, Argentina, 14 (ü.

p.) — Numerosos aviadores que
haviam sido exilados pelo presi-
dente Morinigo, na ilha de Fi-.m
Hcrmosa, teriam sido libertados
pelos rebeldes, segundo revelam
despachos recebidos aqui. fisses
despachos destacam que os rcbol-
dos tim 30.U00 homens em armas
c estão prontos para realizar opu-
rações em grande escala contro
as forças do geueral Morinigo.

Apelo da rádio de
Morinigo

MONTEVIDÉU 14 (A. F. P.)
— A Búdlo-Nacional paraguaia
lançou às 13 horas, um «pelo i
população exortando-a a ter cal-
ma o confiança nas forças gover-
namentais, salientando: — "0
movimento subversivo de Con
cepelon não põe 0m perigo esta-
bilidade do govirno Morifiigo".

A emissora especificou quc nn
vasta zona controlada, mantém-
so calmas ai forcas du governo c

Paraguai
A reunião do Senado tratou

da situação dominante no Pa-
raguaPe votou uma moção no
sentido dc scr transmitido tolo-
grania ao governo paraguaio so-
licltando-Ihe que não ponha em
execução as medidas de força
adotadas.

O senador Larreta manifestou
que. embora apoiasse a trana-
missão da mensagem, salientava'não scr isso o suficiente. Acres*
centou que a América c o pan-
amerlcanlsmo .não podem e nem
devem assistir de braços cruza-
dos à grande tragédia quo estft-
mos presenciando, porque há vá-
rios perigos nesta situação do
deixar que os países resolvam
por .-.i mesmos os problemas».
Citou como exemplo o caso da
Espanha, dizendo que a náo in-
tervenção favoreceu a interven-
ções isoladas e unilaterais do
tipo clandestino.

O Br, Larreta terminou o seu
discurso dizendo que ?assim co-
mo estamos cm fuce desse caso
estamos cm face do caso de não
incorrer na insensibilidade cri-
minai perante uma tragédia o
faier tudo o que for necessário
para quc reine no Paraguai a
paz, maB também para que rei-
ne a democracia e 0 povo para-
puaio ae liberte dc uma prolon-
gada opressão*.

"Duas mil caiaxs
de toucinho"

(Conclusão da l." nil '
cionais Sul Hiogranriciises'", cuja
filial fica na rua Acre. 29.

Atendidos pelo sr. Ary Martins
perguntamos-lhe qual ern o mito
do carregamento de toucinho chi-
gado. E èlc respondeu que era
pequena quantidade c quc a etn-
presa fizera apenas recolher a
aludida mercadoria quc se achava
à disposição.

Tratava-se de toucinho c min*
dezas. como orelha, pis de porco,
etc. Entretanto, o funcionário
portuário falara cm 2.000 cai-
xas...

Grande carregamento
no "Goiásloide"

Adiantou ainda o nosso infor-
mante que' pclo 

"Goiaz Loide" a
empresa espora receber uma par-
tida de vários produto» congela-
dos, Inclusive carne de porco c
carneiro.

Abordamos a situação dos sal-
gados era gcrol ora ausentes do
mercado, em face do desequlli-
brio existente entre os preços na
fonte produtora e os da tabela
oficial c o sr. Ary Martins decla-
rou que o sr. Walter Jobim, go*
vernador eleito dc Porto Alegre,
estava tratando do assunto com
as nossas autoridades c tudo in-
dicava que viria uma solução sa-
tisfatória para o caso. Acresceu-
tou qiic o custo atual do porco
vivo é de sete cruzeiros o quilo «
que assim, os produtos dele do-
Ovados, teriam que encarecer.
Normalizado o abaste-

cimento da banha
Hm seguido o nosso informante

declarou que o mercado de banha
está normalizado c quc os produ-
tores jà fizeram entrega de todas
as quotas do compromisso assu-
mido com o governo.

Terminando, o sr. Ary Martins
revelou ao repórter a sua espe-
rança de que a Comissão Central
dc Preços estude e solucione a
questão do abastecimento de gê-
hcros alimentícios. E acentuou:

—- "fi preciso que haja tole-
ranci.i paro que tudo possa ser
resolvido satisfatoriamente. Quan*
to aos produtores interessa-lhos
abastecer u mercado. Temos pro-
curado sempre colaborar com o
govirno e tudo faremos paru quc
as medidas pelo .mesmo tomadas,
resultem benéficas, em proveito
da coletividade".

Instala-se hoje o
Congresso Na-

cional
(Conclusão da 1,' pagina)

iniciada a eleição dos membros
da Mesa, qtie sc prolongará pe-
Ias sessões seguintes, por força
dc dispositivo regimental.

Segundo declaração do atual
Presidente, Sr. Honorio Montei-
ro, durante a instalação nãu será
conferida nenhuma posse, o que
será foilo na primeira sessáo or-
dinária, terça-feira próxima, t
provável, porém, que a Cisa rc-
solva om conirárlo, a fim de per-
mitir aos novos representantes a
imediata incorporação ás respes-
Uvas bancadas.

do São Putilo; observar aç leis e
tif-sempenhar um mandato no In-
teresse rio bem coletivo". Se-
gtiiu-sc a execiição rio Hino Na*
cional, ouvido, de pi, pelos pre-
sentes. O sr. Valentim Gentil
anunciou cm seguiria a realiza-
ç,1o dn primeira sessão ordinária
da Assembléia, para segnnria-fci-
ra, dia 17. cnm inicio ns 14 ho-
ras. Encerrada a solenidade, re-
tirou-se o sr. Ademar de Barros,
entre novos aplausos, dirigindo-
St ao Palácio dos Campos F.lí-
seus onde iria receber, rias mãos
rio Interventor Macedo Soares, o
Governo rin Estado. Uma comls*
sio dc deputados acompanhou o
governador até o portão de cn-
traria ria Assembléia. AH sc Ini-
ciou, então, a anunciada "Marche
anx FUmbesux". Ini granrie
cortejo foi formado icompanhan»
do o automóvel do Governador
qua se dirigiu pela rua ria í-'i-
guelra, Avenida Rangel Pestana,
Itua Raul Bittencourt Praça ria
Sè. Palio do Colégio; Viaduto Boa
Vista, Largo dc 5ão Bento, Una
Libero Bariaró, Avenida Sào ,Ioãi>.
Praça Julm Mesquita, Alameda
n jrãn rie Limeira, flua Duque rie
Caxias e Alameda Barão rio Blo |
Branco, rietrmio-sc nas imerlia-
çítes do Palácio dos Campos Eli-
spos onde nova massa popular
deteve a marcha rio automóvel.
A custo conseguiu o automóvel
transpor ns portões rio Palácio.
Orando o sr. Ademar rie Barros
entrou nos jardins rios Campos
Eliseos 

' 
os manifestantes o

acompanharam até as escada-
rias. acabando por lotar por com-
pl-.-tn Iftdas as dependências cx-
tornas do Palácio.
A transmissão do cargo

Precisamente às 1Ü.20 horas
deu entraria nn salão nobre rio
Pálido O sr. Ademar rie Barros,
que era aguardado pelo sr. Ma-
,-erio Soares. O Interventor Fe-
tlcra!, transmitindo o cargo, pro-
r,','nciou o seuuinle discurso! —
'! Nomeado interventor Federal
do Estado de Sá-< Paulo pelo
eninente presidente .losé Linha-
K*s. para realizar simples c hn-
nestas as eleições rie 2 rie derem-
h-o de 1Í4Õ, mantido no Govér»
no pelo honrado presidente Eu-
tim Gaspar Dutra, para presidir
rr m os mesmos nropósitos as de
10 de janeiro ultimo, estou 'atis-
feito por ter cumprido riíorosa-
monte os dois mandatos. Em nc
nhum caso houve aplicação rie
dínhetroí nubllcns ou coação ãs
liberdades'dos eíelt-rcs. Lihérri-
mu foi a propaganda dos candi-
datos. A maíisti-atiira eleitoral,
presidida pelo Integro desembar-
gador Mario Guimarães, esteve
digna do renome daqueles qiie
assumiram a responsabilidade da
organização do pleito e sua fiel

0 discurso do sr. Ade-
mar de Barros

SAO PAULO, 11 fA. NO —
Ao entrar no exercício do go,
vérno, o sr. Ademar de Barros
proferiu a seguinte oração:

"Salmos da Assembléia Cons-
tilulntc, onde sc reúnem todas
as forças vivas do São Paulo
empenhadas cm assegurar á nos*
sa terr» o período de legalidade
e dc paz. O poder de qje nesse
momento nos revestimos lem a
mesma fonte legitimadora, quc é
a vontade popular, em virtude
da qual devemos pautar todos
os nnseos atos. Tendo já usu-
íruldo dc poderes excepcionais
no governo do Estado dc Sào
Paulo, sentimo-nos mals orgu.
Ihosos agora, »u reassumir o an -
ligo posio, garantido e dlgnifi-
cado pelos limites imperativos
da ordem jurídica. Ontem re-
cebíamos r> mandato de um só
homem, hoje o recebemos do po.
vo da nosr>a terra após um pré-
lio cmihentéme.htq democrático
no qual ío foz ouvir a vontade
soberana rias urnas livres. Dele-
gados do povo, sentimos todo 0
peso de unia responsabilidade
quo iião nos abati néiii nos per-
turba porquanto nosso propósi-
to é governar cm contacto por-
mnnente com as massas popula*
vos, mobilizando tórias as ener-
cias de quc dispomos para uni-
Ias às rie lorios os homens roa-
llzadorcs, sinceramente empo.
lihados na efetivação do proble-
ma administrativo, quc espera-
mos possam ser assinalados por
um alio cunho dc compreensão
humana e rie justiça social. Che-
gam dc todos os quadrantes do
pals on reclamos dc unia pollti.
ca de 5o!idaricdarie nacional, que
náo exclui certamente as diver.
gèncías partidárias, quaqdo dc-
seiivolvldas no plano das idéias
c ditadas pela preocupação do
bem comum. Cabe a São Paulo
dar o exemplo dessa politica do
coordenação dc esforços, acima

! rie ressentimentos possuais e dt:
i exclusivlsmos partidários. Ç
j desde quo nossa finalidade k

snlvajrutfrdf.r i-s din-Uus do po-
vo, rie cuja confiança somos
mandatários, temos envidado <>
melhor de nossos esforços no
sentir!,' rio congregar todos >•*

¦ elementos ria opinião, a fim dc
] facilitai- a missão .rio governo.
I que' somente visa, como tantas
I vezes tomos procla ma rio, admi-
! nistrnr, isto r, realizar um govi*"--
j no do povo para o povo, segundo
| lema ria ."Socialização do pro-
j gresso*'. Conforta saber qilu

i quase Iodos os partidos poluí,
j cos rio São Patiio. compreendeu-
j do a gravidade ria hora que pas •

ra, c compenetrados rie que de-
veru colocar acima das rivaüda-
des pessoais os superiores iu.
terSsscs da Nação, estão pátrio-
ticamente colaborando com o
govôrno parti quc ésse sc exer-
ça no seu mais puro senlido óe
servir estritamente à causa pú-
bllca. lá podemos nos orgulhai-
das bases da nossa Fcderaçáí;
com a supremacia eonstituclo-
nal, a distribuição equitativa dos
poderes e a força insuperável
ria justiça na interpretação das.
leis, Gomo brasileiro c paulista.

j não posso deixar de evocar no
1 dia dc hoje os nossos heróis ilu
j 9 rie julho do 19112 e os de Mon.
! te Casto],,; brasileiros que de-
I ram o sangue o a vida para quo' oti homens, saindo rias trovai

cin que jaziam, pudessem respi-
rar a plenos pulmões os ares
retemperados c dlgnlficndorcs da
justiça e da lei. Estivemos tam-
bém nas trincheiras rio 0 rie lu-
lho cm que a nossa querida ter.
ra se santificou pela fé, pel.i
bravura, pclo heroísmo e orlo
martírio. Se houver algum ep'.-
sódio rie nossa vida do qual pos-
samos nos orgulhar, temos a cer-
teza rie que será o da nossa hu.
milde contribuição na campa-
nha cónstilucionalista. Somo*-
gratos a todos os que coopera-
iam conosco, máximo os humil-
ries que tudo nos deram sem na-
da pedir. E' a eles que se vol.
vem os nossos olhos nesse mo-
mento, rogando a Deus que o
faça digno dc tida a confiança.
Devemos ;!nda externar a nos-
sa admiração ao ir. Presidente
ria Ropriblica, general Eurico
Gaspar Dutra, presidente de to-
rios os brasileiros, pelo modo
altamente patriótico com que
vem se conduzindo no supremo
posto da Naçáo, permitindo a
reconstitueimializaçao das uni-
(hdes federadas com absoluto
respeito à autonomia dos Estu.
rins. Pode haver oposição de par-
tidos ao governo da União, mas
não sc compreende nom se jus-
tifiea oposição dc governos us-
tariuais à obra administrativa
comum. Ao povo rie nossa terra,
a ésse povo que ocupa 0 nulo;-
lugar cm nosso coração, i-ovo
rie trabalhadores, lutadores, so-
freriores, e homens de bom, po.
vo que sempre confiou em nót.
mesmo nas horas mais difíceis,
o nosso compromisso solene de
que, haja o quo houver, sempre
estaremos a sru lado. e que nao
o abandonaremos nunca e np Go-
vêrno tudo faremos para que ile
tenha o quc mereço, um.i viria
melhor, mais di.ena. mais justa.
compatível com os benefícios da
civilização e os imperativos dc
nossa '-adiçá-t cristã".

O secretariado
S. PAULO. 14 (Asapressl —

Segundo as ultimas Informações,
o secretariado do sr. Ademar dc
Barros ficará assim constituído:
Justiça, Miguel Rcale: Educação-
Noveli Junior; Agricultura. AI-
kindar Junqueira; Fazenda, Oscar
Reinaldo Mueller Caravelas; te-
cretário do govirno — Gonesio
Almeida Moura; Viação. Caio
Dias Batista; Prefeitura Cristia-
no Stockler das Neves*. D. E. 1..
Garlos Bizzini; Departamento das
Municipalidades; José Mercadon-
te; chefe ria Casa Militar, major
Odilon Aquino rie Oliveira. Há
apenas riuviria quanto à pasta do
Trabalho.

A colaboração da
indústria

S. PAULO 14 (Asapressl — O
governador Ademar de Barros ro*
cebeu cm sua residência uma eo-
missão dc membros da federação
das Industrias, sondo na ocasião
examinados os problemas rolaíi-
vos às atividadoi. produtoras dc
S. Paulo. Os representamos da
industria paulista, externaram o
desejo de colaborar no desenvol-

Alerta no Japão!
(Conclusão da 1.* pág.)

suas bases militares, aéreas c na-
vais uas Filipinas, segundo os ter-
mos <|o acordo assinado om Ma-
nilha. entre os Estados Unidos c
rs Filipinas — anuncia oficial-
mento o Departamento de Estado.

Instrução militar
obrigatória

WASHINGTON. 14 (U. PO -
O Comitê das Forças Armadas do
Senado, decidiu manter nos cen-
tros de recrutamento locais, to-
dos os registros dc conscrlçâo alo
o dia 30 de junho, sc a situação
mundial se tornar critica.

Sabe-se que o Congresso dos
Estados Unidos poderá votar a
instrução militar obrigatória a
qualquer momento, se as circuns-
lancias a exigirem.

Tentou contra a vida,
vindo a falecer no

hospital
NENHUMA DECLARAÇÃO DEI-

XOU A VITIMA
No dla 13 rio corrente, més. no

Interior de sui residência, sita
à rua Machado ie Assis, 45. apt.
104, o comerciário de uacionali-
dade alomã. Guilherme Blumen-
fcld. com ad anos, casado, por
motivos ignorados tentou contra
a existência. "Vpois dc ingerir
corta quantidade de violento to-
xteo, procurou enforcar-se. Pos-
soas da família impediram-no dc
consumar o gesto desesperado.

A vitima foi cm seguida trans-
portada para o Posio do AssiMou-
cla e "dai. drn.is rie medicaria,
recolhida uo Hospital dc Pronto
Soeorro.

Ontem o conerciário não resis
tlndo às constquencías do vene-
in. que tomara veio a falecer na-
qtiele Hospital.

ü seu corpo foi recolhido ao! vimento da economia fabril, sc»
Iu&litutv Anatômico. *£uudo as necessidade* do poro.

MP^' -' ¦¦ij«M
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LEMBRANÇAS HISTÓRICAS

DA SEMANA
Estamos em 11 de março de 1808. Nessa data o Príncipe Re-

senta D. Joáo acabado de chegar ao Rio de Janeiro, organiza o
primeiro Ministério que houve no Brasil. O Ministro dos Estran»
geiros e Guerra é D. Rodrigo de Souza Coutinho, depois Conde de
Linhares.

1631, dia 13 de março. Entra na Baia de Todos os Santos a ei-
quadra de Martin-, Afonso de Souza. O "Diário da Navegação", cs-
crito por Pero Lopcs.de Souza, assim descreve o porto:"Domingo 13 dias do mez de Março pela manha éramos de
terra quatro léguas: e como nos nchcgamos mais a cila reconhece-
mos ser n Bahia de Todo los Santos; o ao melo dia entramos nella.Faz a entrada norte-sul; tem tre» ilhas: húa ao sudoeste, e outra ao
norte, e outra ao noroeste; do vento sudoeste he desabrigada. Na
entrada tem «etc, oito braças de fundo dentro da bahla, onde as
neos íorgem. Em terra, na ponta do padram, tomei o sol em treze
grãos e hum quarto. Ao mar da ponta do padram se faz hüa ret-tlnga d'a rea, e a lugares pedra: entre ell-, e a ponta podem entrar
nãos; no mais baxo da dita restinga ha braça e men."

Nâo se pode deixar de louvar a riqueza e a precisão dessa des-
criçâo geográfica. Eram seguros e o objetivo» aquele» velhos por-tuguêses!

UMBERTO PEREGRINO.

MINISTÉRIO DA GUERRA
.Vai ser reorganizada a Liga de Esportes dp Exér-
,cito — Autorizado o preenchimento de claros de
cabos — Reclamaram o resultado dos exames de
admissão à F-scol.. ?.Iilitar — Os expedicionários
terão prioridade para compra de caminhões -—

Boletim da Diretoria do Pessoal
For vkUrminoçâo da generol Can-

«fubct! pereira da Costa, rn-.nistro da
G-iorra^ r.linlu-sò ontem, no Palácio
a* Praya cia Republicai, a Comissão
Encarreyaào de Reorganizar a Liga do
__.-,RO."t-j do L..6rcito, que lão bens ser-
V:;0_ prestou ao tetr.pii ao_ meio:; de*-
«.-ortivo» de nossas íciças do torra. Pre-
sidiu-Ú o qenornl Edçtnr Amaral, So-
çletário Geral da Guerra, com a pro-
Pi_._-.cft dos seguintes mçrabrog;

i-.orontis Anionio Sastoü lair Dantas
J.!bei;o, lènèhtM-corohei» Orlando Sil-
fia, Inácio do Freitas rioiim Pedro Ge-
Solda 4» Altr.ridn. Heitor Caminha.
FJorier.o Machado o Sanln Roso.
ALTERAR UM ATriGO DO REGULA-
MENTÓ DA ESCOLA MILITAR DE
PEZENDE:

O P:acidente dn Republica >s..in°u
oecrelo dando a seguinte redação a_
ttrlígo n do Regulamento par* ** E«u
t".a Militar de Renondo:

— "Art. 13 — A A«..ir.tencin do !.n-
fcir.o é dirigida pslo Assistente de En-
liii.o, Major combment,; da ativa c-m
a, eatt. de Estado Malot .
VAI PROCEDER A UMA
SINDICÂNCIA:

í*oi designado o C*pi!ão Olavio Al-
y.s Meira, para «proceder a uma sindi-
«anciã com relação ao assunto cen-
iijlclo r.a parle do 'l.° tener.lo re,'or.T,a-
do Genibaldo do Miranda.
¦jNSPECIOMOU A DIVISÃO DE
fcVÁNTAMENTO:

Regressou do Ríc Grande do Su! onde
Inspecionou n 1." Divii-âo de Lavai».
.«•ne-iLo do Serviço Geográfico do
_l.í:.:cí!o o general Po!-- Coelho, Chefe
do re:er;do órgão. Ontem o • çensra!
J-c!;. Coalho ípresíhioa-à. ao minis-
_TO r!« -Cue.-ra.

PHEENCHIMENTOS DE CLAROS DE
Í...BCS:

Il O minlulro ua Gue.-.-a general C«r.-
Scbert Pereira da Costa autorizou cos
iÇ!c.T,ar.dar»te- de Regiões Militares a
tfO__tplotar*»ni os claros do cabos existen-

Í-- 
nos eletivos dr. contingentes cr-m

oldatir.s conscritos,
HOMENAGEM;
¦¦ Por motivo do transcurso àe __*j
i^i.,vers»r:a naiaiicio ioi «Ivo ontem
_-b expressiva homenagem, o tenente-
(fcrcnei Coata Leitei adjunto do g»bl-«_,_.« do Ministro da Guerra.
ÇOl.FEREÜCIOU O ADIDO
flMERICAMO:

O generti Nugent, adido mllili. nor-
(^-aunericano esteve ontem, no Minis-
i^ria da Guerra, tendo conlerenclado
çom o miniriro Canrobert .'.'ereiia de"Cosia

VAI ASSUMIR O COMANDO:
f Paru Juli de Fora embarcará nc
•próximo dia 22. o -itnfral dê aiv-sao
liBftden d» Morai», cpie irá assumir o
.Comando da 4.* Região Militar ali se-
Ifate

|CT:EM!!!ARAM AS RECLAMAÇÕES:
I 5ob:e *¦ revisão de provas vesiibti-
tint !'•¦«: a * Escola Militar de Re.
tende, as Escolas Preparatórias " o
Colégio Militar no corrente ano lo-
*i\'0, a Diretoria de Enrir.o do Exerci-
RB recebeu e processou as leclamn-
feões apreirr.ladaí, qui: pelos Inte-
_er___j_os_ quer por 3eus procuradores
|;ee.."i-:ado>. algum», já esclarecida.

m

, e outras ainda em estudo, Em vista d<
já so u_har em curso o ano letivo d»
1947, Iniciado s 3 do corrente nos L'3-
icbel-cinientos n.ncionadcs, ct»a Re.
partição da por encurtado o prai-o pa-
ra recurso» d-j natureza administrativa
no to.ante á meteria em causa.
INICIO DP. AULAS:

Terão inicio na próxima seçiiinda-ie;.
ra^ dia 17, ás 8,30 liorís, as aulas:
rios diversos cui*c._ d.i E.-cola d*i Ar-
tilharia de Cost». Ao alo comparece,
vão o gonerol Borges ["cries dltclc:
do nti-t.no do Exérc:.») * auicri-inHfr
da Artilhari-.i de Cesta e d» 1.* Região
Militar.
HORÁRIO PARA SERVIR AOS
OFICIAIS;

O Chel* do Katsbelocim ento Comer-
ciai de Material de lnlendencia, situei—
do á piai» do São' Cristóvão 9S, avir»
cos cliciaiK e funcionários civis do Mi-
n.st_!Ío da Gurrra, qi,r se.-ão atendi-
dos diariamente, das 8 as 10 hora.»
t- 30 minutos e das 1. us IB hora»,
COm tXcessSo das quitita*-'ci.-as e _a-
bados, cujo hordfl» leiú d*-. 8 jj
i2 hons.
PRIORIDADE PARA OS
COMBATENTES:

O Gabinr-te do Ministro da Guerra
infoima q'ue vaiios e..-combatentes tia
F, E. B. lem solicitado sua in',»ríe:er,-
cia r.o sentido de obterem prioridade
por» a aquisição ri» caminhões rie»-
t;n*aos ao ftxércítdò aç su** pre!:.»-
sãos, Nesse sentido o Ministro Carne-
be.-t Perei.-a d» Coita dirigiu ao Presi*
denie dn Republica uniu _j-.pOai.ao a*
motivos sobre o assunto que foi enca-
mínhado «o M.nUietio an Ea.euda,
para opinar, A solu.ao apresentada
p»tu conhecimento dos interessados é
ubaíxo trunscrila: "No 

que concerne o
iiboraçào dos pedido» recebidos no pe-
riodo qu» recentemente te.-minou, está
a Carteira, firmemente decidida a usai
de critério prcierencial em proveito d»
Iodos os q-_,e, além de satiiia-etem ás
eslipulações da precitada Poi taria 577t
tar.ibom comprovem a sua qusiidado
de expedicionários. Quer parecer-nos,
contudo, a ptoposito q-.ie apenas e*r.<
derradeito requisito r,õo deve impii-
car » postergação d»s lentanles etc!-
gencias, pois nunca «era demais aten-
larmos sobr» ponto que o de impo:-
isncla capital — o lata sobre o qual
. aconselhável quo nuo peirem duvi-

da» de que por muito substanciais que
.ennam ser as remesEas de cam.nhcei
do exterior não bastarão para cobru
cr carência de veicules, geral em todo
o pais, «lotando setore:; de atividade
cuja preservação é essencialissima ó
éubslstiincia d»s popularóes nicióhól*.
laia como: transporle de aumentos
coniunicações entre cidades e lugares
sete outros meios de contatos, lorviçoi
públicos urbanos o tantos outio» ti-
Irellamente ligado» ã r.ojs» economia
o ao nosso progresso Ir-rilé a talo
imperaiivo», iulgamos quo u qualidade
d» ftí-integ,*ante da FEB "nove cone-
liluir so.-npre ração a mais" pari» c
deferimento das respectivas pretensões
quando^ postas cm confronto cem «j do
outros, revelaram grau tíe merecimento
idêntico, som rep:eaen!a-( enfre.*r_!o
motivo exclusivo de decisão !*..c:'vt!
o primacial".

Boletim da Dfretona áo Pessoal
? «'MtMSTÍ-HtO DA C.UERHA — DE-"j-ATlTAMENTO 

GERAL DE At.t___t.tS-
TOACAO - DIRETORIA DO PESSOAL
¦— GABINETE — _}. G. do Exrtcilo,
Capital Ferierul. I. de Mniço dc 1947 -
SJnlctim Interno n.o 6! — Publico, dc
urdem do Genernl do Exercito Chclc
tío D, G. A. para a devida txccuçflü
0 f.ep___n.e:
iíVPRESENTAÇAO DE OFICIAIS :

Aprcscntí>ian--S4P, ontem, a est» Dl-
jretona, pelos mn tlvos abaixo, o.s s*.
huinttí oficiais;
_VRMA DE AIITIL11AR1A :

T-tncnie coronel Len Henrique Ci-
Valc-iiiU de Alliuqucrque, Q. T. A.,
At F. C , por ter sido nomeado dire-
l.or da T. C. e entrado em transito n
13 eom destino a Curitiba:
-v-Sjoi Hctlo Correia Rodrigues, rin l-_.<*
H. O.-IOS, por seguir destino a I». ví.
terrestre;

Capllfio Cnlbeit Gouveia Esptndo'.»,
rto 5.0 tx. A. M . por ter sido matri-
eulado no curso tático . t E. M, M ,

l°s. tenentes Ad.llbcrto Alves F-r.
teirn, Cn 3.a B. A. C„ pnr ter pai-
l>ado pata o Q. S. G , mntiiculado na
E. A. C e np res tntar-se o roíentií-
Kscoln: Ileicuiano Auijurio Virmunrt.
.ta Bla.-. i (,. A C, pair ter siri*-
matrlriiladn nn Escola do Ar|. de Cn*
:a c aprc:*ntai-se ilqtiila Escola; A'ie-
lardo de Alvírònga Mnfrn, tli^ Q t
C, por t«"T «ido tran^fíTltlo pfirí. u tj
s, G ; A-nlriirti- a Oficial Hcyveca
Gilson, flo ?.'i n A M. por cohclilr
i-ao d» transito r «j;uLird_r cmbLi-n:.-
n 1LI-3-47

ARMA DF. CAVALARIA ' -
Coronel Alevanfire Maj;no tíe Mor_i.j>

do Q. G -Z M S.il. Poi ter vinil*
' assumli a ctKda du E. M <lo C_. fl •

Z. M. do Sul:
Mnj.ir N*i!ton Macl .1 do» H .ntç«. dn

Q. S. C*. . p»jr fr- «do iinn-ftíridrt n*
E A O para r, Q S G. ltl:. C
H.). desllaadft d» Esiulu t- ènnailo -m
transito a lii do rorreme, devendo s.i-
BUin na primeira onuriuni-ladc:

20». tfivnlff Ortíh-ln di- Paiva Al
meida, «Io i" n. C c,.* , mn (ermi
Tlò do *!iin.itO -• rpriiflU-r-Jü» fl iu^
unldaíc- Nolimi da? '."iii'n CM* Cox.
da X.l Tia, M, Mn . -..-; ji- »ldr, dec-
llSado > entrníln rm l/iíi«iíi»r'

ASpli'1-.tf « n*'.-i_l **llti« Va/- de Al-
meida, *!*> 'n R. C nn» ifrniini, lt-
troii?!'*"* e i.(njprr!t<r fmhníuif.

ARMA nt RWT-NIlArtt*. - -
M_J-.i .ln';n rv.tf-rrlro B"lo. rto C

E, M, nm l»« ,-p'>ri «a'to rie B-Irai-
aonde fnio ím i-oj-p rte lerlna. |rn<l->
lá á_s__np.'nh_du us funcócj de pie

fci(o. rom autftrl7n;?lo tio Mmlittp s1a
Guerra:

Capltf.es Hélio Ibt.ipina Uma, do 7 ¦'
D. E., por tcniiliii. de Iràtislts c
atuardar condu.ío para «i-iuir dea-
Uno: Josi Maria tle Pàlvl Ronco, do
A. G. C. C . por t<»:m!iiu de tranüfi

sctmli il-silno; José Aufusto Joa.ifm
Moreira, do A. G. O. C, por (cimln-i
de iran.-ito e seuuir destino:

l"... tenentes Pertro Alex-indre Hnr»
pia. do í.o 1). E., por ler vindo a estn
-'Apitei "in nino dc dois periodo» •'.«
ferias iniciados a 10 do .(mente; An-
tonio Anton.i.cl, da 6.a cin Trn» . nor
ter fido tr»n-..rrldo dn 13." para ¦ i *
Cio. Trn*..: OcorR* Cnnde, do S.**» r
-nc , por trr obtido mal» ol|o din5
cie dispensa do «trrvif.o pira de-flcanto
«ia.* fartai a que tlvor illrellu;

S.o tenente Fernando SCbitlli,.
(iiaéml, do C E II. 4. cor se-j-ilr
para Curitibi«. onde (-a! no.or prr^
de âuáa rcH-iS,

AIIMA DK INFANTARIA ! -
Coronel Ecatintdo de Va*conctlo», ria

_5.ã C ft , pm cnmIuíBi. dn tr»n»l-
tu a is dn ri!iTentl« e Seguir destinai

Tenente coronel -.-ingleiiertn Plnhei
ro Sbsrrs. d- 4 0 R. 1 , por ttr ftJM..-
«,idi> ir Ouro Preto, aonde foi com
peimlsíib; .

C»T,íitfli*fi .Moacir Ninie-; de Amumcü»
dai t M. M'., por .crsldri IransfhPla.
da E, S. A p_ra a E. M _,!, e no
rMí.kôü íéfrftnlin rlésin: Mlltmi Cru^
dn _o H I , pr-r |»r rtSrctsado d-»
Sâo Pauto, aiinili» fot» cm íoío fle fo-
rlcs: Arl Mpurl, da .1.» D I:, por tu
.-Sie*s<ido de «. Lomen.o ft lermi.io
t)t ferlns; Prtrnnlo ílfllhnii|_ de .i
t.umítfailt: dò Q. h c . poi Ur pas
rido nara o Ct S O em vrlude ne
tm-e» sido nõnientla. aju-lente de nr
átn* do «eneral Milton Cavãlcnait-;
tlt-rimino Povoa ,1p Matltèi do R. ts

, poi ttr nldn retificada fl jus eln*-
tiflc-i.SI, p«ra o R Fre 1 e rernili»-
s« àtttu nnl.ade: .ledo Bnilsla Sin
i.f.vii Wágnrr, rln t. ,*\ M , ónr i*»t
rr-ressnrla. de Porto Alepie. ond» *r
n-hiva em iio^o rir feria*' Jos* Epi'
iift de.M-!n, dn t (. M . noi t«"
renessarin de Prrtn AteKre. onde 'or»
cm .oro de feria» escolares. .

los. tenenipí Murilo doa S-nlv
Paran.e, da E S A , por dcjutir in
Iransllp r rrcnllier-se I aua unlrtadv:
Alvnincv Varlra Vilhena. dn C. P. O
H.. por cohrlir.an d» um período .?
ferias rt-l-tlva» a«- a*i-i de'1911! p £..

j sidn rl-t-íflcido na í»,»Il.*.« *h 1 (Tu-
} i.ani rmilru-indo adido ao C. P D

H. ati o dia IS' dd corrente; AIg-.dy

Ubliacv de Eouin, da 2.a Cln. de Gds.
por ter sido transferido paia a s.a cia
de Gds. o sciulr destino; Havareno
Fortes de Hrlto, do 5." R. I., por ter
roRiesaado üa Europa, onde (otOU doli
períodos dc ferias; Wnnkes de Aragíio
Araujo, do 4.° B. C., por ter que »«•
gulr destino a 14 a fim do recolher-se
h suu unidade;

2,o H-ncntcs Geraldo Perdia dos
Santos, do 6° B. C, por ter de»l«.-
tido de parle do transito e seguir des-
tíno a 15 do ci.rvcr.tc. Manuel de Cnr*
Vfillio Lopes, do ]»¦..'¦ B, C.( por dr-
«Istlr d* parte Ão Iraiiíllo e seguir
destino a 19 do corrente!

Aspirantes a oficial Florentlno Te-
norlo de Cerqueira, do H.o B. C, por
termino de transito e aguardar ordem
de embarque; Arlindo l.eSo dr Jesus,
do 1II-7.0 R. 1.. par termino de tran»
sito e Wítiir destino; Raul da SÍ_\*J
Moreira, rio 20.0 U. C, por seguir des-
lino.

PERMISSÃO - O Ministro permitiu
que o tenente coionel Oton Dutr*»
Fragoio, nomca<!o Cl* efe do Gabinete
da Pretória tte Trflrtímlsià.t, por do»
creio de SU de Janeiro a* IU17, publl
cado no Dlarlo Oficial de a rie fty.»
feiro findo, nevmntiecn ém serviço nu
Prrfcltairn Militar, por msn 15 dia».
1,'ém doi .IO nu- lhe foram rnncedidos.

PFtiMANExrtA nr. oficial nfsta
ÇÃPIÍA-i - Autrrlw ae l.a l-nent»
da erm.i rie Encenharls Genrse Cnn*1»
do Í.O _J. £ , a i-r-m.ir.TPr nesta ca-
pl(aí lielf*. rxrnfn ti** o '¦*""* **-- í*.*.*44*''*'
ilrver"o ser Hesrcnimios Ai* feria* i
q-a. m-.-r ('Irelt».

rFCI.A*.ACAO SOP.RF. OFICIAI. -
l.e"lrir..-íe. p-ro ns devido» fins. que .,
c.ipitAo ,'n Arma rie Artllh»rt», ,fn*í
Mnrco*- ?>- 7"*rrj( CJi.valcíintl; do Q
P.. rntrr-u em Ireni-ajo a pirtla- -la-
din f» do ro^a-^ni t mO*. rontinu-n4* ¦*
adido a e ta ni-ctorfa. para efeito dr
a-u-t» d-* eontr».

S1TOACAO PS OFICIAI. .S',:r'F"10 '
- Deve tlei-nlãliecer nrlci pre7o d» ,10

dias, antes il. Iniciar o Irnn- ti", -u
Comrr'*n 1. O. Arquivo dn t *¦ ll. '
E. e i° B"acal..o tia XT.n o m»|or ,lf
.nini ria-- ArlllKirl», Arl.-lde-. E'nr!r!i
Umplenv, uni" ti . c.v 75. e aUv
!» eençdixl. n t*ri\i,t* p e * * i 0a* r. nrt».

TnA^:f*FFt^F.^•t'lA cr quauro -
NOMEAÇÃO ' -

Tranf.li.>, por iui.f_rídii»ti- Uo «U'l,
co:

• Da. O O a-0 j* c C I, 1 ol>l
o Q. R. í; _• nomeio comi-Mdnnte --'i.
Cnntinitrnte dn C P O 11 rin Rio
de Janeiro, o l.o tenen le do O ».
O, dn arm» de Inf-:ntaria , Alejinnt
Melo.

Dr, Quuriio Orilinnrln ata Comu.-.
nliin Mcd.n d«* M.inviirncí-fj. pnra i
Quadrti Suplejnenlar Geral e nnináln
nara servir no Deposito Central ite Ma»
lèfil de Motonier.ini7j.ci.rt, o :• o tenen-
ie do Quadro Auxiliar de Oficiais, ri»
«rm.i de Cavala-la. Nelson de Arnuii
Gol« Cox.

ATOS DO PODER EXECUTIVO :
O Presidente da Republica resolve

nomear:
Pira servir na Serrei ária Gerei rir

Guerra o major Lulr. Maxlmn Pereira
rie Araujo Junior, ria arma de Inf.in-
taria. Retificada, assl-i, a piiblIeicS"
coilílunle do üiarli, nnclal de 10 de
corrente.

PORTARIAS : —
O Ministro de Estado da Gucna *•«

solve:
-• em vista da grande afluência do

convofadoi,4-. paia ii.cn!*pora<;J_o na 3.*
Zon.i dc Recrutamento e ria deflclen-
.'ia de .Imuas: de Inipeçio ae Saúde
pnrf. atrtidé*toj-f

ai — Prorrogar, nessa tr.on», o pra-
ro d« In-ípeçflo de (-.alide, complemei-
lar a que se referem as Portaria! Re.
atrrvadaít niin.rro.t RÍ.-Í-9. rie 17 de de-
zrmbru ultimo, e n.o !».J, de 28 de
janeiro findo, parn o di» .0 dn «iiV-
eni curso;

1») —* Protrcsnr, *inn.ljeni ern cc?-!**»^-
nviencin. o pr.iro de ineorpí.rnçao, pan
_í5 do corrente,

r> — Serem eonf-lric rado*-. Insubmvv
sos os córivocadns ria S.» 7,on.i rie Re-
OMiamentc. que nfio se apre«einàram
•té JU deste mes iPortaria n.o 591;

-Destinar o majo-- Aírton Sal.u.l
rn di- Freitas, do Estado Maior o,
Fxeicito. e Os primeiros tenentes Jair
Lonlra Sampaio, do 2,0 bfdjjti der Ar
tílhinia de Cotta, o An-nirio Ce-.."!4-
Machado, dn nnialliSn de Otiãrdas, pa
ra, sem prejulro úr* funrfl?*-; que rxrr-
cen., Intcítrnrep'* ti Cr.n!**-fto enrir-ie.
Kiidn de ornani-?! o III Penlallo MII»
tar Sul Americhno.

hÉQUKBtMi-ííTÓ*? ¦ —
Alberto Col.in.-s M..itlns, .0 tenente

R.t; ds aima de Infantaria — Inaicfo-
rido. O requerente n'io sr.t-sfr-r. -t
condições exigida» p.lo .'iril-so 32 do
dcrryp-tel n.o C.7.0 de 2l-l-<6:

¦ - Alvrrn Muraro. 3" íirgén|o ri» J ¦'
Bafalhío de Saúde — Indeferido em
íace daí infonníiçôffh.

v- Carlos de Alnieiri.i P.ai.inlios - ln
dt ferido; *.

—Eduardo Moiitblro, cah» do IJ.a 11
C. - An|nri?o:

Y Horaeto Bo»on. cubo du n.o R. r
— Autoilro;

Lui* Moreira da Cost« — Arqiu-
vc-.-ti íi vista da informoçfio do Cm*
ria 4i. R. M.

REQUERIMENTO DESPACHADO Pf
U) MINISTRO DA GUERRA : -

Clovis NtLVa da Coita, capitlo da ii-
mu dc infantaria, solicitando tfunsfe-
reneta rté motricilla do I» ttimo di>
eorreníe anu da E. A. O , para o an:-
ria. ifufl - Autorl70 a transferencio d.»
n*n.,ic.dn ,aólicltí.Ht_ seirt prcjUUo &.
dlrporto no artigo 10 d* Lei de Pr.v
morfteit.

FERIAS A OFICIAL - O cnrcnel.
Secretario da Com!a«.1n de Promoco-s
do Exerclt» pirtlclpmi, ao E. M. E
haver eoiicedldn 110 dia JO de fever-ai
10 ultimo, as fctlas 1 e-ulamentares re-
tatlva. ao* a-íioi de io»4 e 1945. ao tn**
Jor de A"tl!i»ari» Morta P-telra -lts
Santo*, rm serviço naquela Crmii_w6o,

FERI.»» A OFICIAL - Pelo taner.-I
Chefe do F*.t-do M?!<ir dn ExercUo,
f.uam c-nc-dlata» as frrlas leguteimi'-
lares ¦ rflaivis, sn nm de 13-15. ei)
ri-lor ite Iif.-ntai-la Jnr* Gim-i ''.«.
Aiina-ííii, cu scivi_o n_t.iii-.-Ie E«i,.il»
M*: 'or,

Tlr.vriTMENXlA DE OFICIAL PE-
IO I-. ?t E, - P.-ta c.-tilnll ClK-fa.dn
r-vaüta Mn'-;r dó • rx.-e.','.'. tol trnns.t ¦
ride. por -ncr.:..*»*!!!* fio, «--viro, ib
E. M '"o 5 1 !?', M. twi.-n >¦ F. F. il
eomr. Iis|ru(íár. u ma,liu d- Enuciiliaiia
Antiv.'f> He *"f,''::rie Ã"1UÍh.

AUTO"*!?. ^**II_) - Aivn-bao ú le__> ..
eld.lft de Tu*": Córa-ôcs, Erladb de
Mini" G-rsIs, de u-na rscolia do I.i*
R. C Gri , isídoiLifi.. rins cabo Kl-
eldin rJornele? o HnlaáatJo* A'.iellno Al
Vis Mirhado. JnSo F Rodrtqiies. An
lonln .loaqiliin. Jo». rtathtí r Miitüi 1
Lulx Ser-lfnn, a fim dé enn-liiíli 3111 !',
tivaln» Iransferírios do lito R. C. Oara
aouplí. "niricrip.

REOUrniMENTOS nF.SÍACHADOS •
Feia Srcrelaiia CMal. (Io Mlnlsiítl»

d.i Guerra:
Luir Cario» AlUcrio Muller, advne».

r'o, pedindo ror certW... o que eon<
lar dO' assenicmentos do msjnr Gas
t-n Ananlas da S:1v« Filho, nara fín
de dessuiie — Cer|lfi.|Ue-»e o que
constar na .nrm-i (ia lcl;

Geraldo ,I->r.»» Ferreira ria Silva, J.n
lenenie R-S. redlndo Medalha de Gu...
m — A**ouiv(.«_ic:

SeharliSe fJiliuto. ?» satgrnlo. pe
dlndo Medalha de Guerra — Arqui
v.-se.

Peto E«t*do Mnior do Exercito :
o !C_'-'.'lin.'iuo cm que o leuicnit co

tonei de Engenharia Fiederico Oear
Carneiro Monteiro, ped» recon»lder«çâo
do um Julgamenm do Diretor d. iv.-
sino da C. E. M., deu àquela Chefia
o Bogulnte teapaeho -* Indeferido eni
face rias informações.

H Por esta Diretoria:
Francisco Qoncalvrs de Mtiand», 3.''

sarnento do 18.» B. C . pedindo trar.s»
feicncla para um dos corpo» ria II.*
R. M. — Deferido. Seja transferido
para o ..o 11. Frnl. (Caccr.t>, por In»
teio-je do aervl.o;

Jaime da Silva Pinheiro, sub-lenen-
te do t.o Q, A. C. M„ pedindo trana-
ferência para um rios Corpoí Oi Aff.i-
lhaila da 7 a „.., .1.» n. M., rie acordo
com a letra B do ortiito 4Í.0 da L. M.
Q. — Indeferido. Aguarde melhor opor»
tunldade;

Joaquim Neves, 1° sargent» muíl.o
do 2,0 11. rrni . adido ao lí,í R. ti,
pedindo iranaíerenela ira o l.o R. ti
ou Escol.- Militar de Retendi, a Um
de completar teu tratamento d» Mil-
rie - Deferido. Seja (rans.erido do 2."
Í3. Fmt. para o 8.0 R. I., como eu-
ceBcnfe c por IntcrcjkSG próprio;

Teetdn? e Confeec8e.« Sul Ltda.. fr-
ma comercial, pedindo providenciai m
¦ontldo de ser tndenlrnda pelo í.o sa.'-
eento Orl.inck. Sen.itore," do Co:it«. Cv.

tlvu ao ino dê 1f)i*. a contar it I do
con*tnt« m#«, ao twant» coronel d.
Infantaria fr»d*»ico Crisiliro Bujf, 60
2..0 B. C. qua te encontra adido a tt-
Xt Dtr-torlt.

TRANfFt«Kl.CIA DB OFICIAL TOR-
NADA SEM tjnciTO »- Torno ««m
afeito, vt naewsldad* do a_.r«/t.o, a
t»«n#/er»mali do t.o Unam» UyeUa
Jacque» da Morsl» PgtUíia, do Q. S
P. (I. ít. R.I par» o Q. 8. G., «m
virtude de «ar dulstldo da matrlc-ls
na E. M. M.

DESLIOAJnÇNTO DB OTtCIAIS DO
C. O. H :

Conforma oomu»t_»i)âi- do comandan-
te do C. P. O, *. - Rio, foi daall»
tttn do C. O. ~ . anato Iquata Can-
tre. a pedido, o t.o tenenta R*2, cen-
vocario, Aloisio Viana Paes da Barros.

Conforme eomunlea.Io dè dmt. do
C .T. O. n. — Rio, foi deeJigad» do
C. O. R.. anaxo àquala Centro, a pa-
dlda, e t.« tanarit» R-S. «invocado
Olavo Abreu Talxalr».

..tATRtCÜt-A Dt PRAÇAS ^A El-
COLA DB T«Af.S«ri9S0E!( - Da
eonformldada oat-» a aoluiltaçio de C.
A. E. R., noa termaa do artigo 21 dia
ii-1-ncilej Oerala para matricula na
Bsccal» ri» Tran_mli-6ea, publicada» no
D. O. da 13 d» fevlrelro ullimo, oi-, E. A. I'., ds iinpnitincln rto Cri 525 uo ,

! d« comp,,, . mercadoria» na referida | *m" lM(,' " ,''" '', • «.' "••'••• Mi

FINANÇA!-. UO DIA
CAMBIO

O mercado manetírlo iniciou, ontem, Dólar  I8,3i
o» aeiií trabalVios com o nunco do
Brasil taxando a libra á vista a Ci%
1S,U 16, o dólar a CrS 18,72 e o p*«o
argentino a Cri 4.42 07. para uquas.

Para compra*, aquet» banco cotava a
moada Ianque a Cr*} lt.3. e a poricnha
a Cr. _,<_ 02.

*»>*.». condições ficou o m.icado no
primeiro fcdiamtnto

Reabriu e fechou sem al.era.lo.

A VISTA CR| MOVIMENTO ESTAUSTICU

P»sb uruguaio  ,,... ltl.21 D
Peso chileno ., o.S'11»
Pfoo argentino -4.4. u.
Coro» tchecoslová»» o,.»a ir
Escudo '.. 0.74 «1
branco francis 0.1» «11
Peanco aulco 4 211 t*

O Banco do 8râ<ll af.xou 41 aeguin
tes i.i.vi-, para iique:
A VISTA
Libra 
DoUr 
Piso boliviano 
Patso uruguaio 
Mio chileno 
Peto argentino 
Tranco aul.o 
rranco b»lga  *.-»'-• ti
rranco francis  0,1.7»
Bicudo  0,7a ia
Coroa tctiicodoveca  0,37 «'*
Coroa auera  I.tl M
Coroa dinamarquesa  J.tO o»

CM
73.4.1.

11.73
0,44 V)

1-7,00 f
0.60 U
4 VI 07
4,_1 3.

Para compua ragularam aa «agulntea
faxaa:

CAM AFA SINDICAI. CanoHgan,,
Estado dn Rio 

MÍDIAS BE CAMBIO K,_p|rUr, Sent0
Estado de Minas ...,..,

Im 13 rie Marca d» 1817. Armaien, Rt._i|-l.r»..rUitmfncn4*^ (Rio. .. . 
Lo"""*»  IM!4" Eaplrito Sinto 
Nova Iorque  i.,73
França  0.1* .: 

' '|0(>| ,,,,
Portugal  0,70 »l
Siíiv* »..*., *M -»j Mrm. «no oüv*»i(lo ,,.,„.»..
Suícla ,,, 5..I 2' Deide 1 o (jo mís , 
Ortlglíi)  10.7P.I Do l.o de Junn-i 
Argentina  *.U) iV q» i e d» lunho go «nn o.s-
Bélgica (Praticoi bctgeai  0,47 il SJ00

Leonolaina: Saco
Estado de Mina» 3 ''•>
Eiptrito Santo t.T.a*
Estado do Rio ,,,....,.. --- —

Mflritim»:
j Estado de Mina» J.O.M
| «ístndii d,- Pilo Pauln  —--

Ea.ndc do Rtn   ¦*¦»-

a «-ii

B.M.i

18 ».

2li -f

Hfl 1.,-.
1287 im

1.--..7. 1

O U R O t I N O

O Banco do Diaslt comprou, ontem
a grama de ouro fino at baie de l.cou
por 1.000 am barra ou amoedado, a.
preço da Crt 20,81.71.

BOLSA DE VALORES
Ontem, a Bolça de Valorei regulou bastante «tiva e com ne»livir,» Áv„„i„» .» »„, 1. ,»v _.j» I mares indinuem. eom a poMivm ura».

, .iei,'n t «1 riS t"- rearectivamanta, »s. u a ll ».-..« 1 oôclei dewnvolvldoa noa tiUiloi em «vldênela.
AtfiftA KWrst**itIcvo ht ori i«- »fi.ftcim «« eondiçí.a do ar.-- Eitlvoram >• Apôlleea d« Unlâo e E.UduaI» de Rendai em Mt I

riu »»^ ,, í? a «n •' das lefarlda» lau.r.ieA.* » . ÜJ ! r*««.!.«0, SSffl aí tfistíúait _f_ ôeF.riõ o FW-i.ii_.j;_.._ be» S-_!OÍ?_Í3. ;
r're.o,'n Z ,*A w,' *.X'ã£*mv I ¦* wm «ubm.iid.1 » exama ri. ,.i* j Ai Obrlgaçflei de Guerra funcionaram melhorada, e «tiáveli
mir * d^s ii? 1 «io ,.««' *"" mteieetuai, par» ma.ri.uia cou. t oi demal. valorei em atividade com tendência, a melhorar, tudo

. como ie pode ver em aeguida:18 dn arnn de Artilharia, Levi Demo' ro, riem Diretoria.
TUANíLt-ERENCIA PE OFICIAIS -

1 Trrw.f ro, nor necesfldnde Uo èèhflca!
Pa. t» PntolhfSn ale Infantaria líllti

, dado in-rr» M-an.«al fi*it n .* o R.ji
: níentn -le Irifáülái.» fSflo Ooncal'»'. <; L.o tenente Rol-icrval Mendonça Cn¦ Hcn

FERIAS A OFICIAI. SUPERIOR -

pulsorla na referida Escola.
— A» unidade» qu» (orem de»!grtl« 1

das, deveria, indicar o» sau» elemento» [
vi» rirtio, urgente., rilratamenle I Es j
cola de Tr»nsmiiíO»f, »t4 SJ do ea-.a, '
¦ ri--- mia. i

ra. CENERAL PE BRlfiADA BRA- !
51L1AN0 AMFRICAN'0 FREUIE, tllra j
tor do Pessoal: « '

Confere: AMÉRICO CRAO .. Coronel.!

NEGÓCIOS REALIZADOS E ÚLTIMAS OFERTAS
-Kf<.«!
(tfuant* T

TfTinXJS
Ult* CMartM

Tand" Co-np.'

Cencído as fcrlàj rrgiilOMcniares rela- í Chefe do Oaliinete' ;

MIHíSTEI-10 DA AERONÁUTICA
Oficiais dispensados de suas funções p fim de
cursarem a Escola Técnica do Exército — Ator,

e despachos do titular da pasta
P;r t»rem s;_!o «provados no _..,- primeiro te,».er.:« aviador

curto d» admissão o Es.-sla Técnica j i*mtlri<i .!• Cs, jalhe ao
da K-éicito, c ministre A:;.iando Irem- I de 5on!» Cri»;

Baio
Cor»-
Á_i»c I

1 piiwct;, p.r ato» de onlam, dispon.
i eou das iunçõèí quo íxíiicem r._s Ur.i-
| dadnt otiaíxo» oa jagulnltt dica.»:

cap.tão aviador Luiz Cario» da
j Sanios Vieira do 2." Ri>jimento ae
1 Av:_çao;

caFltão aví»dor Walter dc Seuia
j TAle.l do .." Gmpo de Doabardeio
j Medio;

capiião avisdor Aroldo Coimbra Ve.
. leso ,do I.» Grupo do Tranifiorteí:

c-_pilôo aviador M.rio Duque ___-»
; !:ad«i primeiros !en*nt.s aviadores Au-

çjusto Co:»r Veiaa Filho — Aroide
I larcir.ir Wiitir, — Luií Paulo Cutveio
i Vallim — Mlgue! Çunl-.a Lana — Clau-
-dio t.íry Corrêa ds^ Silva e segundo
j tenent» mecânico de »vl5o Kraydiú ,'0-', M Poroíra da Eocol» de Aeronáutica.-

capitão avladcr Alberio Lopfs Pe-
tti íegunaoi tín-ünt».-) tnecanlcoi d»

| avião Nelson Antuntc Cordeiro, iosé
I Bastos Nune ce segundo tenente aviado:
j HC Jade.* Podtlguei Cosia, do Pa-que
j de ..eion-hitica dos Aiontos,

p.-írreiros tener,!«» mecânicos de sviao
Urbano Ernesto Ktumpr, Jacques Mo»-
ten Monteiro • Oliverio Vermimo ria
Fonseca da Escola d. r.specialistas do
Giileão.-

primeiro tenente aviador Leon Hon-
solieres Lara de Araujo do 1.» Hegií-
men:o de Aviajóo;

pnne-.ro tenonie rne.«:::co da aviáo
iayrae Flore» Pereira, do l.* Grupo
dc C'va:

prliS-lto linante neoani.o à» aviát -
GerSldd D*!"-/'-" Mof d» üu* A4;ea i
do Foit-iliira: e

segundo t--.r»n!a t-ocani-o àl «vise :
Oscar SchrcLdt, _» Base A.rea ü-. |
Bolem
ÒflGlAi Kxo*:i:aADô.

Por nejarld.-de do larviçó Io, eno- |
n»!-ico d»^ lunçôas q-.;» ésere.» n» :

j E».-ola de Aercnáuücd, o capitôo av.«-
dor VA-üace S;o|t Murray,

blVlDAtj RrCOÜHECIDAS:
O m!h!»t.o recotihecsu »i s*3.;ir.;<s I

di.idas, :u)o pa.tnr.enta per exerci-,
cio» lindos lh» fei sailc.ado;

G Gutmâo ? Cia, -. Papelaria Aa»-- |
janire Htfceiro — P.-ado Kec«!s -•
papeíar.» Heitor Ríbiiro • Cia. — Sam- ¦
paic Vieira — Sobrai » Sou.a — Cia
E!elro:.u — Artifje* d» Lsvfortn» ÍX*u;
Ca.-opo» — !>i. Menaera! — A',v»s *
Vioira (.laiiiaJa -» Albarto d'Aim».ria ^
« Cia. — Dias Amcrim a Trapres» ;
Frodutora ãe V*ndòi,

I
CHAMADOS A ÜSCOI-A' T3S
ESPECIALISTA..:

Devem compa*ece: »*0m a màxim» '
urgencíi á Eicola 3é Espacial!»!»» dc .
Gaieão, para. tratar. d» Iht.iÜM p:6- |
ptio os c_mdida;oi 00 contrurso da j
»dini»3âo ó mentia atcolo^ Hinder.buraó '

Ccval-ant» lücodenroí — Itcy Hdy \
Haythurfdb » lorja. das Ch»5a» Ar» j
ticjai

&)
130
r.l..
Ili
55
«a
i'ò

65
B

ili
88
23

300
100

11
15

500
50

iò
M

10

13

Ministério da Marinha
Zarparam o "Fresno", o "Gearing", o "Gyatt" c
"Engene A. Greene" — Esperado, no dia 20, o

|ciu-.adüf "Scliffilld" — Transcrições de condeco*
i rações — Designações — Desembarques — Li-

cenciados do serviço militar da Armada
! ,-Ai.PABAM O "FRESNO" O 'OEA-

m!.'G», O "GYATT'' l O "EUGENE

I A. GREEi-E-:
Deixarem a Guansb-rró na manhã

crurador "FidStio'! •, ofj cio ontem
i r:onLrn!orpedr'ros Gearing", "Gyatt''

: t> 'Tugme. A, Green»' na esquadr»
! -íortc-amcrtc-nn do A'|Lrit:ee_ e que
1 -.--.«.-an ern visita cr Brasil.
: ESPERADO O CRU2AD0R.
; 

"SCHEFiEÜv •
Devera ehogqr * Giit-r.árLàra, ne

! prá..ted dia 20. o ctusader "Ch-híià",

j da Maiir.ha Inglesa
S TRANSCRIÇÃO DE CONDECORAÇÕES

! ESTRANGÈIRASi
O Ministro d» Marinha d»:*:!- " i*;

I que.-itr.er.to do nontr-i-aimir-ihie lemni-
i no Frnncisco Gançt;i-.»« solicitando
í ir.andar transcr-*.-.*! nos se is ossen-
í tamente-a a trad--:;ão do* dijolaoc!» dai
| L-omen-iaü dn ordem "El So! do Penl'4
i e "Ordem Müllar d* Aracucho" • da

rnod»!h* "Cru: da Guens com Pa!»'",
I com o'.:e (-ri aaracudo.
¦ DESIOMACOES:

O Diie.o» co Pessoa! aa Arcad» as

I sinou as seguinte» designa.ões:
•-trgenica |ore Mnriano da Silva,

| pa*o o Quartel da M4rlnh«iro»i
E:tevam' Alves D.«.m»3íeno, p«ra o

Fsc.la de Aprendi:»» l/.irinhe.ro» dc
Ceará;

!o.* Hclanda Campeie, na-a a Es-

j quadra:"Vicente Vtl«n'.:m dos Santo», para
o \.* Distrito í'aval;

>ie!«o.-, Xavier do3 Síritcs, p»:» a
! Ert-oüa iNavali

R-irurido tlçno") Bs.erra, parg a Es-

LICENCIADOS DO SLRVICO MILITAP ,
DA ARMADA:

O titular da past» di Armada aar.-
dou Ilcericlar cio -íerviço militar ds
Arm»d3.

Vecio Morais d.» Santo», — Robetto i
Go.i.slvcs — Nascimento Pinira da
8o».. — Mano Gome-i a» SoU-»_ — I
íc»6* Tirraira L.moj -- C!»'-3smi:o 

'¦

Ren-.ó da Silvt ~ pluio 0<fiiç*lv*i-i '.

B«tqu»irâ — Dl!e:x.endo Motai» Tra- (
.«st., aa Ron — Angela Martin» - -
Arnciá. V.ejas - Àüreio Je»*. M»l.
— Silvestre Vieira Z:..o_*iar de Scu- j
ca Àltre» __» Mámi«l Alves Figueliedo i

«051

.¦..8P5
28.651
5.871
0.853
2.874
4.527
a. 290
5. noi
3.184

395

DIVIT>^ PÚBLICA!
UNIÃO

Apls.
D. Emit.0 Noi...'*
lílr-in [Ev-travladü})
I). Emis." port
(jurgs*'
v_*í.° 1030
Qucru CrS 1.OOO.OO
Idem
Irlc-ii Cr. .Tvjn.oo
Idçiii
Idem
ESTADUAIS:
Apis:*E. Sanlo pon.
Minas ü-rnis 7f. —
port. Dec. 1177
Minns l.° Série
Iderm 2.u Sério
Idem 3.° Série C J.°
Idem
Rod.0 E. Rio
S,'io Pi.*.ilo
DIVIDA
PARTiCULAr,;
AÇOLS
BANCOS'
Braíil Cr. 200.00
Mercantil do Rio dc
Janeiro d»- Ci$
200,0'»

COMPANHlAãi
Flaçfio dc Algodão
CrS 200.00
S. Jerônimo, Ord;0
CrS 100,00
Butiu CrS 100,00
C. BriiiiniH - Preí.0
Cr$ 200,01)
Idem Ord,
Docas de Sanloí —
port. — Cr? 200,00
B. Mineira — port.— CrS 200,00
LETRAS
HIPOTECÁRIAS:
Banco do Brnsil de
CrS 1.000.00
Idem CrS 5.000.00
VENDAS POR
ALVARÁS:
D. Pública:
Aplí. D. BtXXXm.0
Nom.0 (Extra-
visdas)
Apli. D. Emis."
Nori.° (Extra -
viada.)
D. Partieiil».:
Tllúló dí Sócio du
C. R F-irmengn
VENDAS EM
LEILÃO: -
Ações cln Cia. Ci-
mento Poríinnd Pi-
raiso S etUrtíias re-
altzadtis
Idèm Cl a tO'"!.
Idem C 12 a 20*:.
Idem C-22 a 30r.
Idem C/Sj a S0'r-
Idem C'44 a ãO1"-.
Idem C 51 a 60"^
Idem C 62 a 70^
Idem C'7l a 80r-'
Idem G/82 a 90"»
Idem C 91 a 9P*~,

Crf

835,00 '
720,00 j
708,00 I

•SS5.Ó01
727,b_> |
728,00 >

,'1.040,00
H.fl.35,00
3 650,00 I

Cr» | Cr»

840,00

708,00

730,00

035.00

706.00

065,00

728,00

3 uâü.UU

I
495,00 497.00 I 495,00

350,00 855,00 , H5t._00
188.00 

189.00 187,0>,'

181,00 182.00 | 181.00
18030 I
181,00 181,00 180,50
585,00 590,00 ! 585,00
220,00 220.00 218,00

450.00

830,00

130,00

130,00
130.00

080,00
680,00

220,00

410,00

880.00
4.500,00

,¦20,00

120,00

4.600.00

0,01
0.01
0.01
o.oi
0 01
o.oi
0,01
0.01
0.01
0.01
0.01

D.!BAn<-UE8

Am-rica do Sul ,,, ——-
Arrértc» do Norte 6 WM
An» —- -
Euvopi _..,;'_ i»«**-i -6 '"í*
Ca.)flta_|em , ».... ¦*¦*¦-¦— •

Total IM • •.¦ '

Di-j-te 1 o dn ir.ís tr-«11
Deiile 1.0 dc 1'irthn . !..«>•. j-'
Exl*t*nct» Mn..'u
C»t*.de*p.chado B»r». emliar-

(JuTfc .. ,., Ííi6 r'*l"

A ç u c A r»

Com np(íüCiDi rt tular-M, eiu condlçi*.-.-.
vUitentadu * aeri »!te.-»Ç-o nui coli-
,:6«» funcionou, onten.. o mercado _n
nrucar

r.chou aem «Item.lo.

MOVir.ItTLTO ESTATÍSTICO l

Entraram 4..J.J «acos «er.do -O 000 *l<-
Pern»mbu-o, 30 0»') de Maceió, 7.SOO _i-

j Jnflo Pc-uos e 92S de Minai. Sali-çur.
t 10 825 r tlcir*m cm depósito ito.IJT &,*
! tos.

COTAt-óES POU »a QUILOS
I
1 Brinco crista! 1.1 Ul
: Cristal amarelo ,.. I52CO
I Maacaviiiho tM.on

Msírn.-o ,.-,:., U4,-_

ALGODÃO

Funcionou, ontem, o anercido de al-
r-o<_-0 mi potlcio firme e com a tabei»
de preços inalferad».

O» ne..ocío« rea!t__»da« foram mod«ra-
don e o mercado feuhou «em :•;'*:¦¦¦
çio

MOVIMENTO ESTATÍSTICO !

Entraram 1 25-1 faidco de 'Joio Pe*-
soa. Saíram 310 e ficaram em dept-jiio
35 MÍ ditou.

460,UO

V

135,00
132,00

700,00

220,00

42(1.00

900,00

430,00

800.00

¦¦¦*»

132,00

\

218,00

400,00

N

COTACÔEJ POR II QUILO» -,

***{'

Tlbr» lo»»» l
aerltit)
Tipo S 
Tipo * 
ri bra .S-Mii '.
Sertões
T^po ¦» •••••«•
Tipo 

CEAHA'
T.Sa J 
Tipo n 

ntir» curt»:
Wfita»
T-PO 
Tipo 5 ..........~_.

Pa ultet»:
>_j';-'j* 9 *,,t***t*+*+t'má
Ttr»o 

113,00 a U-W
ia »i ue,v)

ix,» a w ¦¦•
ÍJ-.M * lltf».

*»•»»»*•»*»•'»
•'•«.•«•»

jUiw•rT&ll ¦ ' i
.__-*•_,«"" KtaatMil »

,i7i Nso-tal

ía.tn * ::¦_".

OtNEPfOS ALIMENTÍCIO» , /

O mortoiento *Tri*.cido oaten», iel *
Itguinte:

Cntradi» *»',,»_.«

Feijio (saco.) ....
Farinha (.-wcos) ..
Arro- (ancoji ....
Milho (sucos) ....
Açúcar («cos) ...
Binha (caixas) ..
Mantei|t (.uilo»)
Batatas (.'«cos» ..

l.t.»

400

1.0.0

í 30J
i

.«1
J.tM•*._-•>
1.ÍB.I

•MO

:*.4

MERCADO DE CAFÍ

SANTOS, 14 (Asapr-**) — O niercaLt-.
do disponível n_o apr_«ntou entín*,
.ílteracaJes diaaias de registro. íuncic-
nou calmo c os exportadores nlo d,»-
moaitraram lri'.erc-*«e em classificar.

MERCADO DE ALGODÃO

s. paulo. '* (Aitpre_uf) - O m*.-»-»-
do tie algodio funcionou calmo « o*-
tavel. No dí.-.poii!vel »em negocio» te-
listrados. No contrato A nâo houve.
Xo contrato B: nbcrtur» 16.000 «rio-
ba», fechamento, 4.500 ariobaa.

EM TOCO O CASO DO RAVON
-- A'.be:'o !.'o'.ai» — Jí»4 A-gu-to
tiri» — Cr»a<> Cír.alho d* Almeld» ,
— Wiiòn M»It» fuinho — Cario» M»n- !
riu d» Souro, — Sorgto Pccopalbo —
tui 0?__e» Mèüfi - P*d.*ó lo;a*C-!in d* jSuiit»iio — Ail»!ld-« Majalhã»» —
Edrfltr Giord-mO d. Arauio — Jorj» I
l.ptt - Atjtnír d_ Scu.» — VlTaldo j1,'ánuel do 3acr»m.»n!o * lovenii Men- i
dti.

c a r «

Tiro - CRí »T,S0

los e dyranie o» trabalho» nlo houve
rteitoctos.

O mercado fechou aem alteraÃo.

.«. PAULO, 14

Eni pojitlo calma t fem alteração h.»
CotacAes funcionou, on;em. o merci Ia
íe café

O» corr»tnies deram uo t-po I o o-e»
ço inteiíor de L'r| 47,50, por de.* qui-

_M_.RItl.LTt_ 11 A

COTAÇÕES FOH 10 QUILOS
ripa-, _ e  Nomlnâu

Tipo 7  Cri 4..,»
Tipo  Cr| 4

PAUTA
Estado de Mtnaa íCaf* comum)
Idem, fmo
Estado do flín iCnf* comumi . .

i» !,'aval de Metal, e
i tudide; Cu*dc»o da Costa p*:*- o
| !.* D!-trib V.*-:r',.
\ OrsW.iBAHQirrG;

" O Ütuletr d* casta da Amada as-
| Einou c» de»embar .uo»

c-iruír.lap Mlscrlo iá Silvo, Frincis.o
j !o-4 ds l-as-ritnento • Francisco Ari-»-
! tiáes Guirrarãe» do encourlçado "Ml*

| há» Gcr-ns";
Fduírdo BMtf* da Silva, ia

Í.&|(if**.(Se!_n "ífabitongai".-

DóiãlSfj-k. c!b Almeiria e Carlos
nuel r'-- 6__ll(.'!«, do encouricaàdo

j ?mi!ó"; e.
Ptdro Joré Bai'•*«*» de Mdçolli-ies, ào

I c*;*-_'__itabrino .'Gurupi",

cen-

Mó-"São

: Dois feridos num desas-!
tre de caminhão

ü cimír.hfio n.° C08-31. Uâ firrr.n.
!J. M-iia t'a*s*tva pela fitruda Rio

; P_l;ó|)clis. Em dtler;iiin*do trc;''C
| tío qtill6nictro*30. tol o veiculo de
; e-icontro u carro 6.44.. 1T39 d.rlgi-|
j d_ pvl0 moto. inta Gugtnvo Gnnta-1
t rim brasileiro, dc 13 anos d. ida-
! tlc, qua tinha emo aiüdtntt b
j meolnlco Osvaldo Mn.rt.u__ Me*»
I quita- ce 2B nos. morador no balr*
J ro do Briiz. e*n S. Paulo.
| Em consequíicja ambos er'"ani
j t.rldos. sendo que 0 r.lireit'0 <o-
j f._,i fratura das clavicul»» t c Si-
! gundo contus* •« no frontal. Em
j cjtad grave «s vlti*"** foraíi» in-
í ternadns no Hospital Rocha faria

1 O iriütcn-ta do caiiüiilião íuglu.

_Vchaiárse ab.«rtas. no SirWçú
Escolar dá Unlvífiíjtíâde Hural,
dn Mluistiria da .-...rlcultura. as
iii.Ti.õfs para o Curso Avulso
tlc Natnr«lÍ5'a, visando ü prepa*
ro dc InlcrcsSados ,o cmicursn
paru prccit.hlmeilto dc 13 vogflb
existentes no Jardim UotAnlco.
a scr rcalwatlo no segundo s-c-
incslrc desto uno.

Será levado a efeito, breve,
inento, no recinto da Divisilo dc
r.açi e Pesca do MlnUtcrio da
Agricultura, uni concurso, iMiru
valioso, prêmios aos que apre-
jcnlnrem a melhor coleção de
P-l-tc*. ornamenl«Í4, nacionais
ou exóticos e i» mais perfeita
coleção de alevinos dí espícies
oviparas c vivlparas.

Koran» veiididi.il, ontem, no
Entreposto Federal dc Vele*.
5*_i.4«ü quilos de pt-lnc fresco, n»
valor M Cr» 1_.7.9_.4,(K1.

• - Cuiif_r.ntinrânt otttctn. tí
ministro Daniel de Ctcrvalliu c »»
governador eleito dc Oola», cs»
inda ml o o estabtltcliBcnto de
uin acordo único entre ísSc Es-
Udo c o (iovirnti d« Unlào, pa-
rt» o .ottirnto e defesa ntulUrlt
da prodtiçiu Vcgèlal e snlmai
foians. .

A fim de representar ü
Ilrasil na (.nnfcríncl* Interna,
cional do Trigo, acftte boje f»a*
ri l-nndres o agrônomo Álvaro
Barceléi Fagundes, diretor dn
Serviço Nacional de Písqulsas
Agronômicas, dn Ministério Üã
.\,;ii,'iiltur:t.

—- Duranle a conferência que
teve com o ministro da Fazenda.
o tliular da Agricultura tratou
dn questão da aqulslçio de ar«-
me farpado, na Inglaterra e Es-
tados Ünldoi, para revendi aos
fazendeiros, pelo preço de cuMo.

A Cooperativa Central dos
L..iuani.ul__.._j de Santos vea*

(teu, tios meses de janeiro e fc. jVCrello déste .inu. para 0 iitin-\
eiimo do Eslado de São Paulo,
431.1.3ÜÕ cacho», de bananas _¦'
Cxporlou, paru a Argciilinu, ...
270.sim cn.iKiê.

— Com o intuito de colaborai ;
im cam pan lia dc proteção h in j
talícla. a Divisão dn Pessoal do a
Ministério da Agricultura reall- i
zaril, u partir da segunda quiii J
»cna dístu mís, um Curso dti
Puericultura, destinado as servi,
doras desse Ministério, em exer-;
clein nesta capital.

Asaptesil — Confer-
j me informamos, fora enviado ao ...V

nistro do Trabalho um parecer em que
scu autor, o sr, Welson De Vicen,-.
aconselhou varias providência» r_.e.
icntes à situatío do "rayen". Agora,
para examinar a» recomendações ofere-

«) i eidas _o titular do Tubatho, o Slnd;-
j cato da IiitliutrU dc Tiaçâo e Tecei*-
i ac.li deliberou convocar uma wunüo

4.4° | dos industriais do referido «tor texti'.
Ü.15 j par» na proxim» segunda-felr», quar-
4.00 J do outros assuntos d» economia tC-V-l

¦ paulistn seríu examinados.

VIDA PORTUÁRIA
MO VI MINTO Ot ATRACAÇÃO NO POPTO Oo

EM !J Dt MARÇO DE 1547

RIO Oa JANItftO

O (aU do rõrto. ate aa M hçr__» éa
MfuinW movimento dt alracaçie :

tmítm. apraaMiava •

Surrupiaram-lhe a má-
quina fotográfica

Alberto dispor de Carvalho, mt-ratí.!
no Hotel Monle Caiteto rltu«do na raa
Cândido M»nde_ n.» S7_ quaitb S_
corapSi-ceu, ontem, 6 peücla do 6.*
distrito dccloratiáo qua ítirlatom do
Itiierior dè su» leuldencía no di» 3.
do corrente, uma maquina fotogr»!íca
rtd v«lor de CrJ 2.800,00. O isto loi
rejistrodo, estendo a policia espe:,»-
iirqda £Íillgenct»r,do a tespailo.

Tentou matar-se
Não t_..dò tonttnte <>0" a vl*

da- Guiotnar da Cogta Pereira» de
29 anos d. idade, casada c separa,
da do mando, residente na tua
Anibal Benevolo n° 310. ingeriu
um léxico, sendo porém, socorri-
da a tempo « 'evada para o Ho$-
pitai Miguel Couto, onde ficou in-
ternada.

A '.«íloucàda quando levou a
«feito aquele desesperado cesto,
(«ítavn ns ícald.r.cla do sr, Car»
los -.cdrigue»'. situado na Avenida
Delfir* Moreira. n.° Í42, aparta-
mento 1.

Oulonia- ** Krtcontr» nat-auíli-,
bem.

Vapor | Nacionalidade Armarem procedei.cn ! Ops-a-.-l-

 I

| 
i

S. Gaspar i Inglesa P Maui | .Vorte Deícarga
t. Randal j Americana j Aim. j Santos - Embarque
Cap. Laiml)* | Belga j Ann j l!.S.A_. j uracarga
rind-n j Uirleí-1 \n* f Filadélfia Oeecorga
B Vieloty | American» Aim Hnlllax ] De«c»tga
tlortas ! No.uegueM . Aim. .. Antuvrpla | neararga
Policrown '- Norueguês ; Am- : Valparaiso ' Cmbarqkt
S»ntarem ', fl-asiiea.» J Ann . Antuérpia j Descarga
S. J. Colerna.i Americana Aim fi flaltimorc | Descarga
teSo | Bi-aSiie"» P<ltio f *> Cabo Frio I Descárg*
E. AnnapolU j Americana i Pitlo » ia . Caraplto j Dtscarg»
C. Poltmls i Belga j P»tlo P lo ', Gotemburgo I Datgcarg»
Ciilifnm!» ' I Dinamarquesa ¦' Arm lo Albergue ] Uesctrg*
Vitórialoide ' H'n»llclra Arm. li I Nova totqu» j Descarja
D. Pedro I Brasileira Atm.. 12 ! Reclít 1 Dese. Emb.
Campelro Brasileira Arm. 13 ! Recife i Oeacarga
Arttlmbó Brasileira Arm. t* j Cabedelo j Desçais»
Cahy Brasileira Arm. IS '. Fortaler» ; f-scérga
rambíú Bi»all-_r» Arm. 15 j P. Ateert < Descarga
A. Cartoa BraaUeira Arm. 16 ¦ Paranaguá ! Descarga
St». Barbara Bruuetra i Arm. ÍT j P Alegra ; DasCaiga
Sto. Antoni. Biullelra Arm. 17 ' Laguna i De.carga »'
Mírllla Br_»|lelta Arm. Iü j Paranaguá | r>e**aig»
Atlântico Braallelra Arm. IB , P Alegra ; Descarga
C. Hoepccke Braallelra Arm. 11» Florianópolis | 0»«carga
Veaper BrasUílra Ariin. 18 j Antonlna j Deacsrg»
Tlmbira Brasileira Moinho da tu. Vitoria I Deacarga
Dlit Braailtlra Moinho da Dl_| V.toria [ Deacarfa
Rttrumj Letonlana Arm. SO | P. Alegie Descarga
Camsmd Brasileira Arm. 1S , Relem ' Deu-atga
Siderúrgica ilt Brasilelta - Piolongmto. Imbituba j Du-irg»
F. Spencer ¦ Americana I l>roli)ntmtn í Mova Iorque i Oeeetrg»

^
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MANUFATURA X COCOTA' - VALIM X
CENTRAL - VASCO X BELFORD ¦ ROXO

Três grandes pelejas estão reservadas amanha, aos aucptos dos clubes arnadoristas e, pôr coinci-
dência, envolvendo campeões, de 46. Assim é que, o Manufatura, lider da 2." categoria, èxcurfio-
nará à Ilha do Governador, onde se defrontará com o Cocotá; o Valim, campeão da 3." categoria,
vai à Iguapemirim para se bater com o campeão local, o E. C. Central e, finalmente, o Belfort-
Roxo, herói do certame Iguaçuano, receberá a visita dos aspirantes do Vasco da Gí-ma. com o

qual preliará. São pelejas importantíssimas, que vêm empolgando os adeptos dos quadros li-
tigantes.

EM DISPUTA A "TAÇA ESPORTE
Hoje, finalmente, o escrutínio para apontar o vencedor do troféu -
Os cSubes avulsos deverão remeter os votos em envelope fechado -
Qual será a penúltima lider? — Mais prêmios para os vencedores -

Compareçam os interessados - Convite a um patusco

*

í •- \ y» H A^^ i I H . i I I ^k

" DE "A MAIA
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a'reto no concurso e que em nossii [no Concurso que este Jornal pio-
'' redaçfto têm comparecido todos moveu, paia a elelçfto dn Madri-''" ' Renovamos, poi.». o | nha e do .'Fan- N.' 1. do Bíportoos sábados

convite.
HAVERÁ' PKNULTIMA

MOER'.'
Ai está uma pergunta que sa

oc «fnn?. podem respondei. Sim;
isto porque, a candidata que su
colocar na ponta do certame, no

; escrutínio dc hoje, será. indis-
I cutivelmente, a penúltima lidèr;
j muito embora venha a laureai-
I so «Madrinha do Esporte Ama-

dor», na última apuração,
MAIS SURPRESAS QUANTO

AOS PRÊMIOS
Inúmeros sfio os prêmios já

oferecidos, os quais jà liemos pu-
hlicidade; entretanto, reserva-
mns pnrn amanhã um acréscimo
valiosissimo, o que constitui ver-
dadeirna surpresas. Leiam a
nossa edição de amanha, e cien-
tlflquem-sc dos últimos prêmios
que nos foram oferecidos.
COMPAREÇA ADEMAR, OU

ADEMIR, AS 17 HORAS
Recebeu a reportagem espor-

tiva de A MANHA, lacônico bi-
lhete assinado «desinteressada-
mente» por alguém Interessada

Amador
Ademir ou Ademar Gonçalves

— é o seu nome -- curiosa pro-
posta tèz à nossa redação, Di-
rljir o concurso, a tiõoo dc chi-
co cruzeiros por apuração, pois
na verdade confessa, que, anal-
fnheto e buccfalo. nada pode es-
crever de aproveitável pnrn quo
nossos prezados leitores leiam e
compreendem. Perseverante c
disposto, jin-totun ¦ a cumprir
todo o seu programa — o de.
colaborai' no progresso do espor-
te amadorista, prestigiando
aqueles que nele milltnm — está
riofsa redação disposta a aten-
der o -iían- que nos escreveu o
lacftnlco bilhete, convidando-'!
para comparecer hojo à nossa
redação, a fim de participar dn.
penúltima apuraç&o quc terá inl-
cio às 17 horas.

E' claro que não Iremos pagar. I
> tão pouco ao Ademir ou Ademar |
; quo be mostra táo interessndo e
1 resoluto a «ensinar ao padre à I
¦ dizer missa*.. .

ANO VI RIO DE JANEIRO, Sábado, 15 de Merco de 1947 NÚMERO 1.717

QUARENTA ANOS DE LUTA
PELA SUA SOBREVIVÊNCIA
0 CARIOCA ESPORTE CLUBE CONSTITUÍ UMA DAS TRADIÇÕES DO AMA-
DORISMO METROPOLITANO - LUTA TITÂNICA CONTRA OS MAUS ESPOR-

TISTAS - UM POUCO DA HISTÓRIA DO QUERIDO GRÊMIO DA GÁVEA

O desperto criíoc» c em ím- | fv_nd«d» em 18 d« Mirço dc lüül.

RESULTADO DA DÉCIMA

ta com a passagem do 40.» an|-
versado de fundação do Carioca
Espor'* Clube. * sI"1P*t'ca e vc'e-
fina aEremlavSo du, Gávea que-

rlti.-Deyst
C.Slã, fUllf

Pereira, graciosa randitlatii da São Urn
.mlii uprcciis.ties às demais concorrentes,

seu rclruimcnlii
diunte

i/lll!

du

Finalmente hoje. ãs 15 horas, j 1'ROMEfK IMA CONCOR-
por ocasião da penúltima apu- ; Kf.NtlA FORMIDAA KL
ração do concurso para eleger a Não polo valor intrinslço da
-•Madrinha do Esporte Amador . ; taça que oferece remos, mas, pe;
será conhecido o clube detentor • lo desejo dc colaborar oom as
«tn -Teça Secção dr Esporte candidatas, bem como apoiar a
Amador ile A MANHA.*. Nessa nossa iniciativa, é de se esperar
ocasfáo, a agremiação sinadoris-; que guinde quantidade dc votos
ta quc mais votos descarregar sejam enviados n nossa redação.
cm favor'dc qualquer das ca:i-1 o que pedimos sejam feitos em
«iidntss Inscritas, ficará com di- i envelope fechado e diretamente
ícit.0 ao troféu instituído pelos
redatores Otacilio Rezende, Ma-
Ruel Matoso e lienio Delgado.
com o intuito d« premiar aque-
les que, pur qualquer motivo
não concorreram no Interessante
plebiscito. E mais ainda, o dc-
tentor do prêmio, estará aulo-
mattcaniente convidado para a
anlenidade ;la ontrega dos brln-
dos aos vencedores, quando re

sendo de bom alvitre, não colo-
caiem na urna, a fim dc ;er fa-
ulitad.i a contagem.

CONVITE EXTENSIVO
Como sempre acontece, solici-

tamo» a prosença de todos os
interessados, não «5 pelo prazer
Uo convívio amigo que nos pro-
porciona, mas, e multo especial-
mente, para quc nüò haja a mo-
nor sombra .de dúvida sobre a

Após :> décima quinta apuração realizada sábado,
eórreiilc! fitaram nas- m. guinle^ posições;

LLT. Al
I." —

*• • .<-.
'í • ...
(.• —

!),
10.
II."
12."
l.V
II."
15.
Hl.
17.

Jopcrl
C. ..

i'. c.

cêberá também o seu. E' mala honestidade da apuraçio que,
um motivo parn uma salutar i por sinal até aqui tem recebido
aproximação entre os clubes inúmeras provas de confiança
íínadoristas daqueles que tem interesse di-

ESTADO DO RIO ESPORTIVO
CLUBE ESPORTIVO MAUA' X TAN-

GUA" F. C.
Será realizadu iia tarde 'le liojci scrã o n.« 2, pois no primeiro, ve-|

'-, encontro amistoso enlre as gistrou-sc um empate dc doi.

equipes do Clube Esportivo Mauá lentos.
d Sâo CohcHlo (.íuíchi*) e o 1/ C. B. MAIÁ s POLICIA ESPL-

qmidro ilq.Tansua I- t.. do Mu- CIAL DE NITBROl
uk-ipio de fanguâ. E»l« encontro O primeiro quadro do clube rim-

___í gido por Egerlo Silva fari frente
' uinanhã 

ao forte esquadrão dn
Ei C. Comércio Policia Especial de Niterói. E>te

] encontro será realizado no gra-
mado do Mauá á rua leopoldina.
DIUCBÜ EM SITIAÇÃO DIFÍCIL

O centro avante que no ano pav
nado disputou o campeonato pelo
rlub da "estrela" acha-se cm si-
tuação um tanto melindrosa, pois
iá havia assinado contrato com o
Stpeliba V, C, e na quinta-feira
27 de Fevereiro último compare-
ecu a sede rio Mauá onde tanituim
firmou contrato por um ano.

M ADIVINHAS
- CÉNIRA RODRIGCES, I' C, v"n

—.Marlene Allierli, Ou/c Terríveis A.
Florlpcs Monção, E. (T. Joflo Ribeiro
Deyse Pereira, São Rraz F. C)

-- Ivone lioliodii, Moura F. (-
Dlpn Rosn, liar das Pombas !•'. C.

- Maria Aiitítista, Ií. '•• Vallm
Esmeralda P. á«s Santos, (iimrnny

Murin lilonc Cord, Astro !•". C. ¦
Vair A. de Lima, C. A. Mauá 

•— (llória UodriKUcs'Nunes, AdOlia 1-. C .. .
I)il/a dc Almeida, Florestal I\ C, .. . ..
Iiítiira Alvim Flores, Miiri.i ii.i Unifj I. C,
Hilda Pereira I.eiiius, Adélia F. ••

--- Anlonlfta dos Santos Silva, l'-',. I. C. ..
-- Oinar Hi tn, E. C. Portuário 

Lourdes de Lima, E. C. Califórnia 
IS." --- Maria ila Conceição Soares. S. C. Padilha
Iii." — Helena Rodrigues de Araujo, Rlver !¦'. ('¦
20.'— Odeio Lima, Turunas Tiolc F. C. CS. Paulo!
21.' -- Maria dc Lourdcj Leitão. Padilha F. C, .. ••
22,° — Lillan Lacerda Menexes, Confiança A. li.
:';í.° — Ortcncla Pereira Leite, Dcinocrncia F C. ..
24.* — Aretbusa Messias, Aslro K, 
25,'— Marguiida Chav,'f, Confiança A. 
l.UGAR "KA.V
1." - MANOEL FARIA, E. Ç. Vll8 Jopçri
_.'." -- I.uií Gama Filho Onze Terríveis A. C.
o." — (iilberto Fonseca. E. C. -loão Ribeiro• ¦> — Joaquim' da Cosiat São Bvai F. C .. 
5.' — Armando Rocha, Rar das Pombas F. C. ...
li." — Iv.in Moura, Mourn F. 
7.' — (iilberto Camava, B. C, \'alim 
8.*— Carmem l''orreir i, 11 Termais A. '•'¦* — Carlos Sérgio dos Sanlos, Guarany F. ('..

10.» — Osvaldo A. Silva, C. !•'. Mauá .. 
'.

E oulros com menos volos,
LUGAR CLUBE

Com sede ix rua rio Senado 1!?7.
e-iii.. querendo organizar seu
calendário, comunica aos *-cuí
ro irmão* que aceita jogos, fcs.
livais, excursões c noturnos pa-
ra as calcgdrlas: juvenil, aspi-
rante e tnmbüm aceitam josos
de voleibol c basquetebol para
o próximo mis.

Qualquer comitnlcaçfin, com o
\r. Bráulio Rodrigues, à rua do
Senado n.° 187. sob., — fone
32-5568,

1.

Á.- -

Ci." ¦

t ,° -

X." -
II." -

10.- -

-- E. C. VILA JOPERT iBunsucesso)
Oti/.c. Terríveis A, C. (Piedade) .,
E. C. João llüieiro (Pilares) .. ,
São llraz F. Ç, (Engenho dc Dtnlii
Moura F. C. (\'*z I.oboi ,
Rar da« Pombíis F. C. (Tijucas) .

K C. Valim (Meyer)
Guarany F. C. (Aldeia Campista) ,

~ Astro V C. (Ranz Pena)
C. E. Mauá (Niterói)

E outros menos votados.

voto:;
13.321
11 .mu
11,1)5 /". . IIHli
:i. -i f.'j
'J. HUlI
2.1181

I 2'JII
«:i i
iísi'

.na

.'.!'_:
2S'J
2,i;
.o?
11V
136
12,1
11.1
IHS
lu

¦1

l
]

VUIUS
13.183
U.554
S.KDJ
7.U81Í
2.8:in
1.8(12
2.081
1.521
l.H'..i

Oil

VOln.s
13,824
il.ílti
(t.057
7. use,
3.4152
2. 8DU
2. W l
1.22li

8111
«SI

SOCIAIS
ESPORTIVAS

IAN.\" - PranseoiTcu ontem
ó natalicio do jovem Darc.y lin-
Uncoiirl, ou melhor, o "Jan;;' ,
tio Onze Terríveis A. C. Por c. <•
iiictivo, ii Diiivcrsnrlanlc que c

do

¦:¦:¦:¦¦ :;¦:¦:•;.:¦ k*'A---'¦!¦-¦¦ -"
W^Mm-X-K?:?::*i_Sk ¦¦• ¦-• •
i — o jovem "pluiier'

ürize Terríveis .1, C,

i <-«'.imadiíslmo, foi muilo felicita-
j do pelos seus amigos rie clube, aoj
| quais ofereceu um "cock-tail",

¦— O nosso confrade hauc Cher-
mnn, figura muito ea ti lll aí a nas
liustes do ltangii Ai C, hoje co-
mentora o transcurso dc mais um
aniversário nataliclo, Aproycltjii-
do o acontecimento, pedirá em ci-

com a denominação de Vitcrioso F.
C. ir.alj tarde sc transformou em
Carioca F. C. e boje, em face d«
íiisâo com o Civea s. c. adota o
nome dc Cgrtoca g. C. O «'ippa*!-
cr, giSm.j l«in uma folha d« rc-
iévántês serviços prestados aos d»s-
portos- além de. preparar a Juven-
tude dc um bairro operário. A

! folha de serviços do Carioca é dig-

I na da -sua justificável tradição
' (lei'.tr0 dos desportos da cidade.' 

pois conseguiu vários títulos de
campeãs r.a 3.* divisio du-- extintas
Liga Metropolitana e A.-òneiaCào
Metropolitana Ue Kspoites Atlétb
cos. Dc suas fileiras saiiatn vá-
tios valores para o futebol metro.
polilano. tendo f.n Irf32 contribui-
do cem o valor técnico de Jarbas.
boje nas hostes do C. R. Flamen-

; ro !»»•' d belo* feitos em Montcvl-
I deu. con'.ra os irl-campeôcs do

mondo. Dos seiü- antigos compa-
nhelros dc lulas pelo chamado es-
porte menor, que íoram o vi'a
Izabel, Palmeiras, Mangueira, Hele-
nlco. CftKt*. Americano, Rio d«
Janeiro p muitos outros, o Cario-
ca à o ilnlco que vem resistindo
a tôdaj dificuldades, «raça* gos
esforços dos seus associados e **l-
rlgentes. Dljautou por longos anos
Cá certames oficiais da cida-e ao
lRd0 dos seus gloriosos cci-irmfios
BotafOCO Fluminense. América.
Vasco. í!»ii»:ngo, t&o Crlatovlo
etc.

C: .JPF.AO DO LNICIO DE 1910
Na 1.» divisão >o 'ado dos cha-

mados g-andes clubes, cohaaiulu o

boi t praticado apenas em caráter-do 40° anl'.»rs4rio do Carioca S.
interno estando o sen gramado aiC. n&o c demais que se faça a"
rua Pacheco L«&o. com ótimas uco- prefeito HUdçb-ahto de Cõtij. e «
modaçòes. Quanto Ros grtmios des- igreja Câmara Legislativa da clda-
portivoj era permitido a prática do! de .ontem Instalada veementes

.. l"ar: a Carioca ia cona-
truir us "stand" íará seu-* asso*
ciados, permitindo ainda, que ou-
tios Tiros dc Guerra i il fiíessem
os seus treinamentos.

LUTA TITÂNICA CONTRA OS
MAUS ESPORTISTAS

Presentemente, o simpático piê-
mio vem lutando contra a ganán-
cia de maii_; desportistas, quu es-
peram fazer sentir a picareta em
uma praça de desportos, corr. 4

apoio; eni favor Uu prestigioso g'*-
mio, cuja folha de serviços aos
desportos, bem merece amparo ln-
¦ícgrni üos ,poder*i oübltcu». A
resta-.iraçáo da desapropriação a*
arca onde s« eheontia o Carioca
S. Ci será spm dúvida o melhor
F malí iusto pròmio oue «• poderá
dar ao veterano e simpático grê-
mio.

Al o apílo da Imprensa desporti-
| va da cidade, Justamente ao : f-

tea do tenis. campo de bola aoi (tlstro de dois autênticos acontect-
cesto, ring de box. sem falar na mentos: a liutalaçSo da Câmara
sede. a fim de a" lo'-'ar a efeito Legislativa {. o transcurso de 40

um grande loteamento. Muito 
'lem 

j anos dc serviços-.cm prol do5 des-
lutado seus dirigentes, no iropóni- portos nacionais 0»e o Carioca co-
to de salvaguardai' aquele pairimô-1 memora.
nio desportivo ria cjdedc. Da fato
v.w grêmio com -tO anos de cxisliin-
cia. em favor do preparo físico, e
moral de unia juventude- bem
merece o a:lH,aro das nossas au-
toridF.dc... nnladamente. sc levar-
mos em conta a existência de um
Conselho Nacional d,; Desportos,
criado, exclusivamente Para auxl-
Hur os desportos. N'a data de
hoje, ao registrarmos o transcurso

Novamente derrotado o
E. C. Olímpico

muito orgulho.
OS FESTEJOS

Pira comemorar o faustoso ac('"-
teclmento. a diretoria ri0 Carioca.
que conta presentemente com ação
dlnf dea do "Grupo dos Dra-
gôes" ao seu lado, organigou uma
série de festas, com Início na no'-
te da hoje sábado, com uma as-
ienidade c para domingo, uma mas-
iiiflca feijoada, que será oferecida,

, à crônica desportiva autoridades.
í CONVIDADA A CRÔNICA BAN-

DEIRANT" .
A diretoria do Carioca aUavós

! de ofícios já s« dlrlgm a°s cronia-
i tas d» cidade, convidando-os pa^

e agape de domingo no entant
i enseje de te encontrar r.o Rio

No príllo disputado domingo
uHimo, entre o Senhor ih>s Pas-
ios F. C. e S. C. Olímpico saiu

, Carioca*obWr"oVtítiüó de Campeão; vencedor o primeiro, por \ x 
cronlstas bandeirante», iol

io Inicio de 1919. após UemendaLendo que no primeiro tempo a i

luta ixX to Fluminense pela Vitória ji lhe 
yclencia, 

poi
o,tagem de 3 tento, a I. Hoj. tt ü. Um do, go.hi Io S. C. Olim

„ box e outros desportos. O tute-Um empata dc 0 x U

ao
va-

nesso ensejo dc se encontrar no
ni0 vários cronistas bandeirantes,
loi o nosso confrade Lourival Pe-
rcíra- incumbido de convidi-loa
também, para festa ^e domiiv
go, que registra um autêntico açor.-
teclmento desportivo.

UNIDOSDOGlORINHAr.C. X CONDOR f.C
Scr.i vealiiado amanha o es- Hubem e Valmlr: Lola — Pirl-

;c — Ary — Hcrcihlo c Ando-

EM BUSCA DA RFABILIÍAÇÃO
LUTARÃO O S. C. OLÍMPICO E O TECE-

LAGEM RIO DE JANEIRO F. C.
O R.C. Olímpico receberá

nmanhn, a visita do esquadrão
do Tecelagem Rio dc Janeiro
F.C, partida que naturalmente
irá despertar irrnnde interesse,
nma voz que ambos os quadros
estão precisando de reabilitação.

Xessa peleja, o S.C. Olímpico
espera fnr.er umn grnnde exi-
bicão para o que. vem de con-
BOgnlr a inclusão de Osélas, ex-
banguense, em sua equipe.
COMO ATI ARA1 O OMMP1CO

Snlvo modifienções de última
hora, o S.C. Olimnico deverá
atuar nssim cohstluldo:

1.» Quadro — Bentevl; Oséias
e Albino ou Chicâe: Joaquim

Isack c Albino; Mnnite, Cruz,
Moaeir, Mauro e Relbe. Ficarão
na reserva: Borges — Barbeiro
e Dlõi,

2.» Quadro — Buch; Saguinho
e Nivaldo; Wilson, Otávio e Se-
nite; Snrapico, Zérinho, Maricn,
Pretinho e Gustavo.

perado encontro entre os fortes
osqtiatlrõei do Unidos da Glori-
nlia F, C. c do Condor F. C,
:Ie Honorio Gurgel. Os "fani,"
dos dois queridos clubes estão
esperando, com o maior interes-
se, o desenrolar da pugna, pois
irata-so de dois quadros de no-
meada nos gramados suburba-
nos. Para este compromisso a dl-
rrtoria do clube da Estação de
Colégio pede o comparecimento
de todos os seus associados a fim
dc incentivar os jogadores em
luta.

O técnico Milton Silva esca-
lou os seguintes quadros: Djal-
ma; Valter e Arlindo; Tião —

rlnha.
2.° Quadro: — Armando; Ro-

meu e Jorge; Nllton I ¦*- üui-
lherme c Filoco; Paulo — Nii-
ton II — Ary — Leandro c Djaír.

** i
.Ytiídit Citrimbaum

EM DEFESA DA INVENCIBILIDADE
Lutará o E. C. Floresta contra o E. C. João Ribeiro

Quer Jogar o Brasll-Rlo F.C,
Querendo completar o seu ca-

leudario para os meses de mar-
ço e abril, o Brasil—Rio F. C.
avisa aos seus có-lrmãos, quc
aceita jogos amistosos, ou festi-
vais.

Correspondência para a rua D.
Manoel, 54 — 1.* andar, para o
sr. Albinr Martins.

Sem corcpronisso o Aimoré
O clube oue desejar enfrentar

0 Aimoré, amanhã, onde tc'"fn
nar parn o sr. Avelino ou fie
nato, pelo telefone 20.3111.

E. C. Suburbano x Inhaúma
Junior

A fim de enfrentar, amanhã
no campo do Manufatura, o for-
te conjunto du Inliiiiinia .lunior
mi prova das 13 horas a direção
espnrtiwi do Suburbano, por
nosso Inlermeilio convoca os se-

ulntcs orado" s.
Itnlnialca — Gordlnho e .lina

- Mnehndo — Nelson — Ivo —
Vnltlir _ Cictu 'o — F.lireu —
Hileco — Coca Reserva — Vai-
mir.

0 INTERESTADUAL DE AMA-
NHÂ EM CAMPO GRANDE

sameuto a srta. Lola Citrimbaum,
füha do sr. Na nn Citrimbaum.

O noivo é filho da viuva Rosa
Cbcrman c oferecera uma re-
cepção aos seus amigos e colegas
iii rna Teodoro da Silva n. 34,
casa VIII.

— Anivcrsariou quarta-feira
vitima o presidente do Corintians
V. C sr. Franklin Batista. Os
associados do Corintians, em ge-
ral, prestaram-lhe sinceras lio-
mcnageiis.

Num o^fftrço supremo para-«Rol
interromper a brilhante trajció-
ti i que vem mantendo no cor-1
rente «no, o E. C. Floresta de-
frontar-se-á amanhã; com o >¦¦
G. João Ribeiro, na praça dc cs-

portes do Elite F. C.
O prélio deveri agradar inlei-

| tamente, desde quc ambos ns
eontendoreí está'1 otimamente
preparados, devendo proporcionar
h enorme torcido que por certo
estará presente, uma grande exi-
bicão.

O E. C. Floresta está confiante
nos seus atletas, esperando levar
a melhor nessa promissora peleja.

Qual a madrinha do ESPORTE AMADOR?
A

Csrdiâata

' sn ?}," 1...

Clube

O Campo Grande A. C. recebe-^'
rá amanhã, a visita do E. C. | __, <9»
Central, de Barra do Pira1, oom
o qual fará umo peleja que e.li
sendo aguardada com vivo inte-
resse, pois será a primeira exibi-
ção do clube dc Mário Rangel,
este ano.

A PRELIMINAR
Estaráo em confronto na prcl!-

minar os quadros do Monlesc A.
C. x Combinado Campo Grande.

O diretor de esportes do Mm-
tese A. C. convoca ns seguintes
amadores, is II horas, no c.unpo
do Campo Grande:

Transferido o jogo Con*
fiança x Dei Castillo

Em virtude de enfermidade
na pessoa do presidente do Con-
fiança A. C foi transferido"sine-dle" o prélio amistoso que
seria realizado na rua Silva Te-
les, entre o clube local c o Del
Castillo F. C.

Jorge, Araqucm, Soca, Jagua-
vôo, Luqulnhas, Tatal. Tuta, Gil-
ber o Dininho, Teixeira, Bangu,
\iy Vnnol, Pachola c Raymundo

e Arnaldo.

SÃO BRAZ FUTEBOL CLUBE
x E. CLUBE ENGENHO NOVO

- Nilson e Quincas; Carlos — | combate ao campeão local, que t
rlindo — Valter — Zeca — Al- io S. C. Engenho Sovo. Ksia

li - A..*.»:.* «.i»tUa Jl.fi.fA ..fnrnKni. ..--.*. leanc.

Pelo monos toi o que nos afir-
mou o técnico l-1';1^;^

Por Intermídlo dc A MAMIÍ o
I" C. Floresta com oca os :i*-t
tas abaixo discriminados para
atestarem as 18 horos,..na sede:

Walter — Doca — Waldir —

Russo — Nininho — Soeíro —

Osvaldo — Rubens — Antônio --

Lcopnldino — Wnlmir — Hotun-
dá — Tarzan — Benili — Matos
_ Leléco — Tiago — Uigua --
Itaelio -- Cláudio - Jccp — Or-
|an,l0 _ Wilson I •— Wilson 11
— Altivo e Moisís.

A PRELIMINAR •'
Disputando a preliminar, às '*

horas, estarão em confronto uma
equipe do Floresto c do Coly-
Hras Atlético.

UMA DATA DE GALA PARA
0 ESPORTE AMADOR

ANIVERSARIA HOJE O DELANO
Dentre o» clubes de futebol

amador Independente o Delano
F.C. de»taca-»e pelo» altos pro-
pósitos <io sua Direção de faier
o esporte pelo esporte e estahe-
lecer o congraçamento entre
seus oo-lrm&os.

Fundado em 15 de março de
1MU, em um ano apenas, conse
gulu o Delano eonqulstar, nfto
só uma bagapem de vitórias das
mal» expressivas, como tambom
a simpatia e amitade daqueles
com os quais manteve relação.

ror ísso motivo a data de hoje
é de gala para o esporte ama-
dor e será comemorada com
grande alegria pelos sócios e
adeptos delano mus.

— Nilson
À,..
urdo e Antônio.

2.» "team", is 12 horas: —
Olímpio — Iilnieii -— Jorge II —
Purrilha — Antônio — Marigny

Vadinho — Ogcmir — Celso
-• A.vr — Moreira — Amaury —
Giiio c Ivan.

O São Braz F.C. irá amanhã,
i "Cidad Olímpica", para dar

partida ihverá uferecer um trans-
curso interessante, pois ambos os
"leams" estão preparados para
brindar is duas torcidas com um
(-.ipetAculo de gala. (.) São Hiaz,
por intermédio de A MANHÃ.
convoca s seguintes amadores,
na sede, is horas regulamenta-
ren 1." "team", ás 11 lioras —
Orlando; Aynies c Oscar; Zinho

Corintians F. C. (Ipanema)
x Tupi

Preltario no campo do Estré-
la-Nnva F. C. as equipes do Co-
rintians e do Tupy.

Salvo modificações de ultima
hora o quadro eorlntiano será o
seguinte:

Gonçaio -- Dante e Santoro —
Caboclo — Paulo e ,Ioel — Levy
— .Insí Maria — Zéca — Vahran
e Padeiro.

Ao prestigioso clube da rua
dos Inválidos, as felicitações do
A MANHA.

0 Montése A. C. ao E. C.
Engenhoca

O Montcse A. C, de Campo
Grande, avisa ao E. C. Enge.
nhoca, da Ilha do Governador,
que recebendo seu oficio, para
um jtSgo ain.inhã, não poderá
atendé-lo, pois já havia assu-
do quc já foi enviada a respos-
ta pelo correio, neste sentido.

Aimoré .
Liberdade

2
0

No campo do Lavanderia, no
Sampaio, realizou-se o prélio en-
tre os infantis dos clubes acima,
saindo vencedor o Aymoré, por
2x0, goals de Luiz Carlos é Cid.

0 quadro vencedor eslava as
sim constituído'; Mário; Antônio
c Hugo; Hchcr, Crurcha e Syhcs-
tre; Luiz Carlos, Rubens, (Pali-
tol, Lauro, Orestes (Fernando) «•
Fernando (Cid).

Movimento esportivo da
"Adeca"

; Realiza-se hoje n<> salão do
Ginásio Independência, inais uma

I animadíssima reunião daosanto
Ida diretoria do Trafego F-Ç..

dedicada aos seus associados c
cNinas. famílias. 0 diretor so-'
ciai vem tomando as providen-
cias para o éT.'to da mesma, u
fim dc proporcionar uma alegro
noite ilansanK'

' >-t

Acham-se abertas as inscrições
dos Torneios internos dc Baskei-
bali c Fool-bnll da temporada
du corrente ano, do Força o Lu/:
A. Clube. 0 desportista Manoel
Fonseca, diretor geral dc espor-
les do Flac, sem elaborando n
programa dos jogos dos referi-
dos torneios, contando desde ,!.'i
diversos quadros inscritos

O Telefônica A C. reiniciando
a sua atividade footbolistlca quo
ficou paraliz.t la durante 1 ano,
vem dc marcar um prélio amls-
toso pnra o dia 22 do corrente,
com os seus Ci 'legas da "Estatis-

tica".
" * *

Ò encontro será realizado no
campo da A dera

A diretoria dc Jardim Botanl-
co A. C. vem <lo fixar n data do
5 de abril privimo, sábado dn
Aleluia, a fim dc realizar o seu
"Haile da Vitoria" em regozijo
aos titulos de rainpeôes-invlclos
c da Disciplina do certame ofi-
ciai da Adeca. dc 1946.' ' #

Durante a animada reunião
dansante, o desportista Luiz Tei-
.veira Rebelo, diretor gi-ral dc cs-
portes do Jardim Botânico A.
C. será nhn de significativa lio-
inenagem. pelos seus crclevantes
serviços prestados ao rlube c pc-
Ia passagem do seu aniversário
nataliclo, no 'La 5 de abril.

Veteranos em ação no
campo éo Farames

(m 
'combinado' 

de nssochdosi Amadeu Catalif: Valfredo -

dos Veteranos Cariocas irá, hoje, Nestor>p Rlve.a - Nilo - t,r-
a-, campo do Paraincs., à rua dr. ro - Ma/n» f»k-ifs - Jimifidlp -•

Bernardino, riu Jiicurcpaguà às 1 Luler • ¦ MoSptera — Oito —

¦ I 'M hoh.s a fini dc disputar uni.j-Moreno — Mirado - Soutu —•

Hinlstòso cóm os cruel.» do pas-' Messias j* i.ml.^ico o oulros
sado rio giemtn local. Gradim - | que participar.* do ultimo tor-

[Chagas - Jagturé - Paullno - ncio interno c.-.ao convocados.

0 E. C. Ori-nlo enfrentará
o Vssconceünhss

O E. C. Oriente, dc Bangiü irá
am.iiihâ o Esiaçâó de Augusto
Vasconcelos, onde enfrentará o
Vásçoncelinlios A. C. Para esle
çómprònilsso o (CC Oriente es-'
cuhn» <* seguiiil* quadro! Otí-
Veira, Aruir. c Joaquim; .("eli-sic,
I^iziith.i e ü.i.Iii, Almir. _ Moaeir,
Jfpelnlio. (\ro!(l,i c Jcraniino, He
senas: Aroldo II, Armando, João

Tricolor X Esmeralda (S. ioão de Meriti)
Realiza-se atnanhS, no campo

do Esmeralda F. C, de São
'oão do Meriti; 0 sensacional en-
eontro entre ."¦ equipes do Tri-
color de Ca % ias e a do clube lo-
cal

P.ira esles encontros o diretor
de Espoile d> Tricolor convoca
Iodos ns joga.!' res dos I." e '1."

quadros:
l." — Vadinho - João - Dur-

vai — G, Nero — Marinho —

Nelson I — NciMin II — Zezlnho
— Mangueira " Casaca.

2." — Caristia - Caca - Rami-
ro — Dclclo Mancco — liar-
rlga — Nino Osório — II ia —
Uiigdá c Floriano-

Os caminhõf- estarão cm Iren-
te à sede às In horas

Jogará o Tricolor com o mes-
mo team «|uo venceu o
Suburbano.

• *
Fomos cientes que Adecn,

aproveitando o programa festivo
ilo Jardim Bo>anlco A. C, en-
tregarã as medalhas aos cam-
peões dc 1916. • *

Acha-se cm go/o dc férias rc-
gulnmentnres b Or. Mario de
Carvalho e Souza gerente dos
Edifícios c presidente do Força

e Luz. A. Clube.

A direção dn "Teatrinho Mel-
"liiailcs de Araujo Santos", rio
Trafego F. C . reiniciará dentro
de brc\c< dia- as atividades do
teatrinho * Moysi'$ Alves de Frei-
Ias vçm toma-do as providen-
.•ias a fim d • convocar as estre-
l.nlins pnrn os provimos ensaios

Vasco, du revista infantil "Apuna(;i<i de
[ Estrelas".

*f
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ESPORTES
INGRESSO
NO CAMPO DO VASCO

INSTRUÇÕES ÀS AUTORIDADES E
SÓCIOS

"PROVA DE RESISTÊNCIA UNIÃO
BRASILEIRA DE EXCURSIONISMO"

Muita animação entre os clubes — Cerca de
quarenta concorrentes

HA grande animação nos meios
excursionistas com a aproxima-
t;5o da tradicional "Prova dc \\c-
sislíncia União Brasileira de Ex-
cursionismo" çuc se realizará es-
te ano, nos dias 29 c 30 do cor-
rente. Diversos clubes já se cn-
contram selecionando ns scus
concorrente* e, consoante tudo in-
dica, nada menos do que quarcn-
ta andarilhos palmilharão 48 qui-
lometros da nossa encantadora
Ilio-Petrôpolis, em disputa da ar-
tisticâ "Copa Clube Kxcursionls-
ta de Kamos".

EM GRANDE ATIVIDADE A DI-
RETORIA DA U. B. E.

A diretoria da U. B. E-. sob a
presidíncia do dr. Raul Wellisch,
um dos baluartes do excursionis-
mu nacional, encontra-se cm
grande atividade, uma vez seja
seu intuito promover uma com-
petição à altura do nobre c dis-
tinto esporte. Segundo declara-
í;õcs do sr. Oscar A-tambuja, se-
cretário da U; B. E., deverão con-
correr nesaa convpetlçãn, nada
menos do que siyl* ejllhlsdõãj s
.-«ber: Clube íixeursionista de
Ramos, Circulo dc Mariimhinis-
tas de Curitiba. Clube Kxcursio-
oista Rio de Jsmciro, Centro Ex-
«-urslonista Santo Afonso, Centro
Excursionista Mnraaris e Clube
Excursionista Itatiaia. Outro pon-
to que o secretário da U. B. E. pro-
ourou esclarecer foi eni relaçfto à
organização da prova, pois, se-
jfundo o mesmo, os concorrentes
riste ino serão tratados com mais
Liarinho do que no* anos interio-
res, de vez que ficou roaolvide,
cm 'troa ò-Vs últimas sessões dc
diretoria que, alem rio almoço
<jue será oferecido aos concorreu-
tes depois do término da prova,
nerão distribuído; maçãs r cho-
eolalw durante 0 percurso, n (im
do concorrente não ficar na obri-
.Sação de levar merenda ou dispu-
far a prova com o estômago va-
ttío.

flEfrULAMENTAÇÃO ÜA PROVA

1) — A inscrição *serii foila por
intermédio do clube » que perten-
wr o concorrente; 2) — O con-
corrente que houver participado
nessa prova pov determinado clu-
bí, mesmo pertencente a mais de
nma entidade congênere, ficará
impedido de disputá-la por outro
nò certame seguinte; 8) — Os
olubes deverão enviar juntamen-
te com a inscrição o atestado mé-
ftico de que o concorrente sc en-
.;ontra em condlçôea fisleas para
a prova; *) — Todo concorrente
õ. obrigado a encontrar-ae no Io-
cal da partida meia hora antes
>ln saida, a fim de receber a bra-
cadeira numerada; 5) — Nfio se-
rão permitidas, de acordo com a
clica excursionista, conversações
.-obro politica, religião ou quais-
nuer assuntos que provoquem de-
sirmunia entre oa participantes;
tij — Todo concorrente terá que.
manter a braçadeira alé o fim da
mova; 7) r- Seri desclassificado
i. concorrente, que não acatar a

iricntaçfio do guia ou ordens da
.omissão; 8) — De acordo com
o espirito desportivo do excursio-
aiista, c expressamente proibido o
uso de bebida*; alcoólicas; 9) —
¦Durante o percurso, o candidato
mão poderá tomar viatura dc es-
piccic alguma, sob pena dc ser
desclassificado: 10) — Até o qui-
.lomctro cinqüenta (fim da últi-
:iii,_ etapa), nenhum concorrente,
ti'ib pena de ser eliminado, pode-
Sá pausar a frente do guia; 11)

- Depois do quilômetro cinquen-
U os concorrente* completarão o
restante do trajeto sein a orien-
tação do guia, isto é, o concor-
jente poderá apressar o passo,
i-endo, entretanto, desclassificado
hc correr; 12) — A fim dc salva-
guardar o elevado moral do ex-
riirsionista, o candidato não po-
rterá apresentar-se de calção, po-
riendo, no entanto, usar SHORT
ou calça curta, desde que não ul-
lrapasse a 8 centímetros acima
rio joelho. Quanto à camisa fica-
rá a critério de cada uni. prefu-
rindo-se, todavia, blusão ou cami-
sa 'esporte.

PERCURSO

A saida da prova será dada em
frente a Sucursal do Banco lta-
iub.i, em Caxias, sendo a chega-

via na Cremerie. A prova será fei-
I.i dda ela a pé e o percurso é dc
quarenta e oito quilômetros, ha-
vendo quatro paradas obrigatô-
rias e as restantes a critério do
i_;uia.

A primeira parada far-se-á jun-
fo à Igreja do Pilar, depois de
haverem os concorrentes palmi-
Ihndo treze mil e quinhentos
(13.300) metros; o segundo pou-

to a scr atingido será a bifurca-
ção da Estrada Velha da Raiz da
Serra com a Estrada Rlo-Petró-
polis, a sete mil c setceentos
(7.700) metros distantes da pri-
meira parada; a terceira etapa a
ser completada será o inicio da
subida da Serra, distante da nc-
gunda parada cinco mil metros
(5.000) e a \Utima no quilômetro
cinqüenta (50), onde será dada a
i.rrancada final.

Do inicio da subida da Serra
ati o quilômetro cinqüenta (5.0)
O percurso t de doze quilômetros
(12), ficando a critério tio guia,
<jne notará a disposição fisica dos
concorrentes, o número de pnra-
das necessárias a serem dadas.

Tendo sido posto k disposição
da CB.D. o estádio do Vasco da
Gama para a decisão do Campeo-
nato Brasileiro dc Futobo^ nesta
capital, em obediência k solicita-
çáo da mesma entidade, a dc acér-
do com os entendimentos havido»
entre a presidência do Clube e a
Confederação, a diretoria do gre-
mio da cruz dc multa, informou
uos scus associados que:

a) ficam ü disposição da CB.
D., para verda publica, o lance da
frente, lado direito das cadeiras

DOMINGOS MELHOROU
11 £ÍS S wrtía

O quadro paulista esteve amea-
çado de nfio contar com o concur-
so da Poiy.iTifiro" Achava ;c c
famoso zagueiro contundido. A | nilu<a ô um àos expoentes do
sua contusão melhorou muito, ei . , T, . . n.„na,
Joreca conta como certa a sua I fllu,llro da F*derBç6o Paulista
inclusão na equipe quo prepa-1 do Futebol.

da parte social c mais todas as
cadeiras colocadas na pista, sem
distinção de lado;

b) terão entrada pessoal, gra-
tuita, os sócios do Vasco da Gama,
devendo aqueles que se fizerem
acompanhar de pessoas de suas
familias (máximo duas), na for-
ma estabelecida pelo Estatuto do
clube, adquirirem o ingresso cor-
respondciilc á arquibancada, ao
preço dc Cr? 10,00 (dez cruzeiros)
por pessoa.

INGRESSO NO ES.»ADIO
i Enlre li diretoria do clube e as
autoridades da delegacia de Cos-
lumes c Diversões, ficaram assen-
tadas as seguintes medidas, qur
serão rigorosamente observadas,
por ocasião da decisão do Campeo-
nato Brasileiro de. Futebol, para
ingresso no Ksladio Vasco da Oa-
ma:

SABATINA DESTA TARDE NO
HIPÔDROMO DA GÁVEA

PROGRAMA E M0NTA3IAS OFICI AIS - INDICAÇÕES - OS "APRON

g TOS" DE (BTEM - PEQUENAS NOTAS

PROGRAMA E MONTARIAS PROVÁVEIS
PARA A TARDE DE AMANHA

1.» páreo —
noras —13,50

1.200 meiros, is
Cr» 22.000,00.

tis.
1—1 Outono, J. Portilho . . hd
2—2 Folgarão, A. Ribas ... 56

3 Itamar, R. Freitas Filho ó4

4 Garimpa, J. Araujo . .

õ Infiel, D. Ferreira . .

(i Phocnlx \V. Andrade

lou. A noticia, sem dúvida, agra
dará bastante aos "fa.is" 

pau
"clho Da Guia I Portão n." I — (sob fiscalização

pnlicint i — ÀiiiM..ii.ivUc ;._ii!"v!
ros c transportes dc contingentes
militares, sendo vedada a entrada

2.° páreo — 1.500 met
14,20 horas — Cr| 22.000

metros,
U0.

ONZE NOVOS "RECORDS'
NA NATAÇÃO PAULISTA

S. PAI Í.O, 14 (Asapress) —
Coroaram-se de êxitos as tenta-
tivas realizadas por vários na-
dadores do Ticté para o estabe.
lecimento de novos recordes.
Das dezenove tentativas realiza-
das, oii/e alcançaram seu obje-
tivo, o que demonsti i a ótima
forma dos representantes "ver-
melhinhov'.

São as seguintes as novas
marcas estabelecidas: 50 metro1-
nado dc peito — juvenis.juniors— Ângelo Stoco Nelo. cam 42''
3/10; 200 metros nado de cos-
tas — novíssimos — moças —
Maria Adelaide Boarim, com

seuiors — Ângelo Sloco. com
42" 8/10; 3x200 metros tri» rs-
tilos juniors - • I.lneti B.ir
bosa, Silvio Alves dc Alnielda c
•Iob Ferreira Milas, com 8*31"
8,10; 400 meiros nado de peito
—- honiens-novos ¦- Petisdit Fa
ria Goulart, com 6*41"; 300 mr-
tros nado dc üOitàí ¦¦ novos
juniors.seuiors - Silvio Alves
de Almeida com 4'35" 2/10.

0 Anita na enseada do
Abraão

O cuter catarinense

dc qualquer outro veiculo, oficial
I ou tião.
i Portão ii.* 2 — Entrada para as

cadeiras da parlo social e plsla;
) entrada da delegação rie S. Paulo

Portão n.* 8 — ísob fiscaliza-
! cão policial) — Altas autoridades,
¦ convidados, portadores de permu-
l nentes, '.iScios bonomírltos, pro-
! prielnrios. remidos c campeóc •;
1 entrada ile jornalistas, locutores r
! fotógrafos do Rio e dc S. Paulo:
! juizes e ausiliares
! de serviço.

Portão Central ~- Entrada dc si).
; cios gerais o aspirantes.

Portão dn rua BunfllYl •• Hntui
ida dc autoridades policiais fora
ide serviço, a critério da fiscalize-

ção oficial.

I—1 Seaflre, I,
!í—2 Destemor,

i Mangll, S.
3I

I Arranchador, D. Ferreira 06

Souxa . . .
F. Irigoyen.
Portilho . .

ot

58

is

tí>.
Jl
5«
ót

4.
íáõi, Vv. Ândrsàs
Suray K. Silva .

íl." páreo — 800 metros,
14,óU horas — Cr$ 30.000,00.

1-1 Hellen, L. Rlgonl . .
2 Dynamo, E. Castilho

J
f .'i Lenha, A

| 4 Gavial, X
3'

{ i Saiu

f 6 Libio, I

Alcixo .

Linhares

Sòaeij A, Ribas

as

Ks.
,Y.'
04

Educada, S. Câmara . .
Cajubi, G. Greme Jr. .
Rocanora, R. Freitas Vf

10 Farra, G.

11 Cambuci,
.12 Pirajá ..

Greme Jr. .

VV. Andrade

17.40 horas — Crf 24.000,00.
V Betting".

10 Esquadra, D.
11 Maryland I." Telephonema,

Ferreira ,
Souza . .
,1. Santos

7." páreo —
17,05 horas —
Bctting.

— 1.800
Cr? 2

metros,
..000,00

56
00

5>J
54 r
06
hs

13 Farçolã
14 Vampira 
15 Haridan, S. Batista
ÍU Emirana, não corre" Huri, S. Câmara . ,

-1 Maio I". Irigoyen . . .
-2 Crédulo, G. lirem* Jr. .

3 fiordonco, \V. Andrade

[ 4 Heleno, A. Ribas

( 5 Frilz Wilbcrg, L.
4{

Rigoni

8.o páreo — 2.000 metros, às I I " Lotus, G, Costa

50
fü
;o

50

o»

| 1 Arroz Doce, I. Souza . .
| 11 lheta, R. Freitas Filho .

M
| 8 Montese, A. Alcixo . . .
i 4 TaiSca A. Ribas . . . .

| 5 Mavilis F. Irigoyen . .
I 6 Hylas, A. Rosa . . . .

í
; 7 GilÜãj L. Hift\'»i • . ¦ •
[ 8 Momentânea, D, ferreira

f 0 Xavante, J. Santos . . .

Ks.

55
53|

INDICAÇÕES

.i.i

53

Para a tarde de hoje, no Hipôdromo da
Gávea, fornecemos as seguintes indicações:

Naipe — Energeina — Ermitão
Dolorosa — Cômica — Otequi
Yemanjá — Araçagy — Ganges
Fandango — Admitido — Diamant
Natália — Topetudo — Granflauta
Porungo — íhelina — Alameda
Moema — Escudo — Três Pontas

PROGRAMA E MONTARIAS OFICIAIS
PARA A CORRIDA DE HOJE

policiamento, |i •• \,íiltYi s.
I " Luva. R

I."
15,20 ÍÍreo

ras

Lelghton .
Martins . . .

FrcPas F." . .

- 1.600 metro»,
• CrJ 25.000,00.

51
34

—1 Cordou Rouge, E. Casl.
—2 Cxxambú. D. Ferreira ..
I ô Garbolito, nio torre . .

at

Ks.
55

5.1

Anita'
3'50" 3/10; 50 metros nado du - 

5õb";õ comando d« Mario No-
pe.to - juven.s-seniors - Enos ^ue.. ^llorela, com 38"; 200 metros
nado de costas — aspirantes —
Nelson Rossi, com 2'57" 8/10;
50 metros nado de costas — ju-
venis.jcnior — Eno Mareia, eom
4'02 6/10; 3x50 metroa Middley
— juvenis-seniors — Hélio Ro-
cha GalvSo, com 2*18"; 50 me-
tros nado dc costas — juvenis.

Vela c Motor do Santa Catarina
está viajando para Florianópolis
arribou ante-ontem. cm conse-
rjuencia do maa tempo, h ensea-
da do Abraão, na Ilha Grande.
O "Anita" continuará a viafiem
logo que melhorem as condi-
ções mcleoroloyicaa.

As autoridades da peleja I J_*IUnoM' nio c,,rrc •
Foram escaladas as autorida- t 3 Chipada, R. Freitis F.* 53

drs da peleiii final do Campeo-NJ
nato Brasileiro de Futebol. Os] | g \it\0, r. Freitas .... 55
designados pe'.i CBD após ouvir j ;,• pjrcn ... Primio Clãs-
a Federaçáo Metropolitana de Fu-1 ,jco pâU| Maug* — 1.000 metros,
tcbol foram os sr:> João Etzel,, y., 15^5 horas.
Bruno Nina e f.alil. Todos trési

ANIM A I. MONTARIA
JL

proprietário; tratadoè

„.„_-.„ oínFO .„ 14ao  1 600 matroa - Primioi: CrS IB.000.00; CrJ 5.400.0Ü • CrS 2700.00
PRIMEIRO PMg m. A. H.M Xanog n.o 

(enham ganho maij d> Cfj 30,000,00 d , .

m«íqu.n2n.»h"» ganho mai. de OS M.000,00 em prêmio, d. !•• lugar no pai. - F...:

1—
52 quilo.

1 Energeina

cavalo. . *9«a 50 com «obr.carga

IIS'2'I S. B.tltta

li j,J8H G. Costa
I

árbitros da F-rleraçio Paulista
de Futebol, qut aqui chegarão
ho ie, por via ziu.,.

Ktzei será o juiz e os outros
dois bundciruhas

mmmm^^.tttmtt********»*************»*****************************'**

RECREATIVISMO
FESTA A» VITORIA

GRANDEMENTE COMEMORADA A FESTA DA VITÓRIA. DA ES-
COLA DE SAMBA "APRENDIZES DE LUCAS"

expressão, sabe proporcio-

Insiste o Santos pela con-
qulsta de Osni

Santos, 14 (Asapress) — Desde

qu. regressou de sua vitoriosa ex-
cursão eo norts do país que o
Santos vem realizando eafprços
no sentido ce conseguir do Amé-
risa a cessão definitiva dc^ gua.-
riião Osni, que já havia sido oe-
dido, por empréstimo, para o
loumí.,

A principio, a pi.t.nção _ do
clube scmtista íoi, a principio,
afastada peio litígio estabeleci-
do entre o clube carioca e o seu
Tierràlòo titular. Vicente. Receo;
so de perde; Vicente, o América
nâo queria abrir mão de Osni-
Jma vez porém que tudo !oi
satisíatorienonto resolvido e sa-

Num ambiente dc intensa con-
fraternizaçáo. realizou-se 110 d<i-
mingo p. passado, na Estação de
Lucas, a festa da vitória dos
"Aprendizes de Lucas". Presen-
tes estiveram numerosas comiti-
vas co-irmãs além de vários pró:
ceies políticos locais, que ali
compareceram no afã de demons-
trar a. sua admiração pelo bri-
lhante feito da Escola dc Samba
que tem por presidente a fifura
impar de Claudionor Saldanha.

A PALAVRA DE ORTIVO
GCEDES

Em nome da Federação Brasi-
leiru das Escolas de Samba, fa-
lou o seu presidente cm ctercielo,
sr. Ortlvo Guedes, que entre pa-
lavras repassada» dc admiração e
respeito, estimulou a sua nova fi-
liada a prosseguir na vitoriosa
campanha cm prol do samba.
Guedes, ainda teve a oportuniiiti-
de de dissernir sAbrc a impressão
que «ra está tendo o samba no
seio da sociediidc, que antes o
julgava um meio pelo qual. os
malandros dc morro c maus ele-
mentos das favelas, se prevale-
ciam para fins Inconfessáveis.
Ortivo Guedes foi bastante feliz
na alocução feita à prestigiosa

PRESENTES PRÓCERES LOCAIS
Entre os presentes, encontra-

mos figuras conhecidas nos set'.)-
res suburbanos, como sejam: Al-

fredo Murani, que ali eslava
acompanhado dc sua esposa e seu
irmão Fami Murani. representa»,
do o S. C. Ideal. Dr. José Pôixo-
to Filho. (. Casimirn Ribeiro Al-
ves. O primeiro, presidente tio
futuroso Centro Beneficente e Re-
rreativn de Lucas e o segundo, vi-
c-presiiirnle, sendo este também
o presidente de honra da famosa
Escola que festejava ruidojanKii-
te as vitórias conquistadas no ul-
limo carnaval.

A ENTREGA DOS TROFÉUS
A Comissão Organizadora do

Carnaval na Circular da Panha,
que aü comparecera a fim de la-
zer a entrega dos prêmios k E:,-
cuia dc Samba "Aprendizes rie
Lucas", eslava integrada dos se-
guintes srs.: Carlos Felipe Fio-
ret, Mario Floret, Alcides Silvn.
José Pinlo de Mesquitn, José Fcv-
nandes c Levy de Almeida, ca-
bondo a este ultimo em oportuno
Improviso, enaltecer o brilhante
feito da homenageada.
DISTIKQUIDO NOSSO MATUTINO

Na entrada da sede bem como
no interior da mesma, vlam-se
numerosos cartazes alusivos ao
nosso matutino, numa deferéncla
tAria especial à nossa campanha
em torno do samba. Nosso com-
panheiro que ali esteve presente.
foi cercado de atenções e gentile-
za_> que só o samba na sua verda-

1—1 Sátiro. E. Castilho . . .
2—2 Solivelgh, R. Freitas F."

[ 3 Ícaro, L. àeyghton . .
s

{" nilada, O. Ullôa ....

[ 4 Halesla, L. Rigoni . . .

1" Hamdam, ü. Costa . . .
6.» páreo — 1,400 metros,

16.S0 horas — Cr» 2Ú.000.OU
Betting.

[ 1 Huasca, W. Lima ....
l| 2 Gualanete, J. Portilh.., .

{ 3 ímpio, não corre . . .

Ki,
54
52
51

-1
Naipe ....

\ j n. A 156" W Matai.

4 Tribunal . . 56

Vitícin

El Rey

Ermitão

Não corri .

50 I" Irigojeii

561 P. Coelho
P II
iã2 A Nery

Celestino Goiara

Paulo Laport Machado

Virgilino da S Paiva

Júlio Carone

Ariel Romariz Rei»

F. A. Ramos

(l

Silvlno Netto

proprietáric

Adolpho Cardoso

Moysé. de Aranjo

Alv.ro Roía

Joaé do Nasfinif-ttf

W.ldemsr Coita

Cyrillo rte Soai.

SEGUNDO PAREO - A. M,50 - 1.400 m.lro. - Prêmios: CrM8.00000, CrS 5.400.00 . Crf "OOM

e.lrangeiro, .cm mai» de uma vitória, noo clássica no pai. e no ext.nor —

égua 54
— Animai»
Peto: 56 quile» cavalo

Ki.
30
oü
ó6

Fantasia, A
Rellncho G
Stefann, J.

Ribas
. Costa
Araujo

50
94
50

t+*A

deira

ADÃO SILVA FALOU!..
Representando a Escola dí

Samba "Acadêmicos da Gávea".
esteve lòtla a diretoria da queii-
du agremiação sambista da Zona
Sul c em seu nome. falou Adão
Silva, revelando scu discurso, o
verdadeiro significado do estrei-
Ininento de amizade entre os
sambistas a metrópole. Adãu SiU I
va quebrou assim o uiutismo que
o cercava a vários meses, dizendo
sempre, não ser dado n palestras
ante o'publico. Entretanto Adão
Silva falou pela primeira vez e
falou bem, para começar...

XAMBU
lt HUM

• •«oi tM eiitvm
CONTI* â ÇMM

Íuliiosnifoos

"Azul e Branco" de Nova
. Iguaçu

A querida Escola de Samba dé
Estado do Rio, vem se prepsran-
do com entusiasmo para o sensj-
cional desfile de sábado de alo-
luia. promovido pcla A MANHA.
O "Faz Tudo" da simpática agre-
miaçáo do samba, segundo decla-
rou à nossa reportagem, espera
fazer um grande sucesso com 0
sugestivo enredo que sua Escola
vai apresentar, "Produção da
Laranja" será sem duvida algu-
ma, a grande atração do dia 5
de abril na Praça Mauá.

****************************t

Início da reunião de hojo
A reunião dc hoje no Klpodro<

mo da Gávea será iniciada ás li
hora? e 20 minutos, com a reali-
zaçio do primeiro páreo.

1_

l " Te

t Cômica . .

: Oteiiui . .

3 Bebucliiti .
" Marlmant»

Dolorosa

il Araujo

50 O Macedo

D. Ferreira

R. Freitas Filh»

J. Portilho

A. Ribai

54

• 54

14

52

com descarga

Stud Zella

A. J. Pelsoto de Caitro

Theo Pires Ferreira

J. Almeida & Cia. Ltda. I
I

Antônio II. de A. Cartler

Jorge P. F. M. MagalhSe.

Euclyilei F. Silva

Oivaldo Feíjó

Br.alio Cruz Jr

Idem

O. M«rie \

Idem

TERCEIRO PAREO - A. 1520 - 1800 metros - Premi,.: CriI 25.000,00, Cr$ 7.MM0 . «»¦'»¦*
— Animai» nacional» do 4 ano», aem mau do duaa vitória» no país — Peão» da tab.Ia.

1 Cange*  -6;
ii_ t

C. Creme Júnior

2 Yemanjá

.1 \raçagy .

4 diria . .

34' N. Linhares

Sfi I. Mezaro.

íl \\ I.i 111 s
4-

[ 5 I.nneo llatisla

Edgard Fraga Cruz

Nelson Mauro

Stud Sio Lourenço

Jorge Jabour

,\. J. Peixoto de Caatro

Mariano Salles

Mário de Almeida

Miguel Gil

Waldemar Costa

Osvaldo Feijó

QUARTO PAREO — As 15.35 — 600 metros — Prêmio»: CrS 25.000,00; CrS 7 500,00 • CrS 3 750.00
-'Animai, nacionais de 5 ano», que não tenham ganho mai» de CrS 150.000,00, edil*

mai». qu. não tenham ganho mai» de CrS 200 000,00 em promio» 4* ».* lugar n. paia me>

Peso: 52 quilos cavalo e égua 50 com sobrecarga.

Nâo correrão hoje
Até fo ultimas horas de onttni

deram entrada na Secretaria da
Comissáo áe Corridas, os seguin-
ies "forfaits": — TRIBUNAL í
FLEXA.

IPí®É^isSí4^ c.yyy-iyyC':. .¦¦%¦;:¦: Ç :-c.m::

UM QUADRO DE AUTÊNTICOS "CIIACKS" DE. -. "POU DE MEIA" Vi Eis relembrando uma "gran-
dc" peleja dr futrbol, o quadro representativo da Assoriarão dr. Cronistas Carnavalescos. .Vesse dia.
ot cracks dtt pena, enfrentaram num "i>arco" dum a equipe dot "velhos-cantadot'' do Ctubr. de São
Cristóvão. Dc tão disputada que estava srndo a peleja que o juiz houve por bem dar a mesma por

òedor di-to. a Santos insistira; terminada, apás lances de "sensação" ,- grande movimentação de... "assistência", tendo o morcuífor
unto ao América pela cessão íe, prt fjnal da mais "sensacional" refrega futebolislira dot ultimot dez anos, acutaio o escore át quatro
Osni, em quem reconheci ura des' tentos para cada bando. Com este resultado a cobiçada "taça" ainda nâo foi mudada de dono e

arreditamot que tão cedo não o seja, apesar ao quadro de cronistas eontir com nada menos de. quatro
elementos de "A MASH.V' como titularet, como sejam, Siqueira Dias, lourival, Valadán e Irênio e
como reserva, o nosso fotografo Zezé... {Fato de Ari, gentilmente cedida ao nosso ma'utino)

ntores preron^orantes da inven-
ribilidade que manteve r.o longa
emporaaa aos Estados do norte.

Os "«prontos" de ontem
no Hipôdromo di Givoa

F^ntre o* animais que compare-
erram, ontem, ao hipôdromo t
procederam aos seus "aprontos ',

conseguimos anoljr os seguintes:
PMOENIX — Waldcmlro — 360

e.n T-l 'l/h.
GARBOLITO — 'Wuldemiro —

"00 em 44.
CABIMI — Greme — 00Ü cm

41. Muito suave.
DÁDIVA — Neves — 1.200 em

"'ARROZ 
DOCE - Ignacio — 380

eni 28,
MAVILIS - Irigoyen — 7fi)

em 44 t/ô.
MOMENTÂNEA - Domingos -

70O em 46.
STEFANA — J, Araujo — 6ÍiU

em 37.
MONTESE - Alei.to - OCO om

37 2/5.
SUNRAV — Euclydes — 6IUI

em 38 2/5.
ROCANORA — R. Filho - 000

em 38 2/5,
OUTONO — Portilho — 360 eni

3.t S/5.
SEAFIRE — Ignacio — 600 em

30.
HALO -- Portilho e HELENO

A. Ribas
tos.

HAMDAM
em 21.

HUASCA -
'J.1.

CRÉDULO
SOO em 51.
¦GARBOLITO — A. Araujo e F.

WILBERG — Rigoni — 700 em
44. Venceu F. Wilberg.

GARAMAN — H. Alves — e
DYNAMO mm uiléa — 600 em Sti
4/fi. Venceu Dynamo.

HALESIA — Rigoni e HELEN
A. Araujo — 360 cm 21 U/o.

Chegaram juntas.
CAXAMBÚ" — Domingos - SOO

viu 51 2/5.

Diamant .

Admittido

.1 H} perbolí

Fandango

I Itigoni

V Linhares

5S F

5S O

Castilho

Ullôa

S.r.h de M. Bocttcher

Stud Irapurú

Eipóllo F. J. Lundgren

Stud L. de P. M.ch.do

Manoel de Sou*

Mário de Almeida

Eulogio Morgado

Ernani Freitai

(Betting) QUINTO PAREO - A. 16,30 - 1 W0
2.250, — Animai» .ilrangeiroí — Pe»o»

m.tro» — Prômio»: CrS 15 000.00, Cr$ 4 500,00 « Ori
e»peeiai».

2J

3-;

Blue Ro»e

t< rani lauta

Ynguaraín

Natalia . .
"1 Lydia . .

r,o

60

IS P

50 I.

A \lci\o

D Ferrcir.i

A Ilesa

Coelho

Iliunni

( 6 Marancho .

{ 7 Topetudo .
(ex-Juniit)

t, (ireme Júnior

55 P Cosia

F, Paula Pinto

Stud Niterói

D. T. Mciieze»

Stud Irapurú v..

José Buarque de Macedo

i F. Pereira Schneiiler

! Renato Meira Lima

Alberto Cortine

Mariano Salte.

Armando Hoi.

Mário de Aimeid»

Celeítino Gomei

O proprietárie

Pedro Cutta »

(Betting) SEXTO PAREO - As 17 05 - 1 100 metro»
3.750,00 — Animais nacionais dc 4 anos

600 em 38. Juu-

tieraldo — 06J

Waldjr — 360 em

J. Coiv.ioho —

[ 5 Po
3—] 6 Gl

l 7 Iz>

Alameda .

Milagrosa

Thelina .

Isloti . . .

51 F.

54 D.

54 L.

Irigoyen

Ferreira

Rigoni

Premiou: Cr$ 25 000.00; CrS 7.500,00 • Oti
tem mai» de três vitória» no pai» — Peão» da taW*

II G. Feljó

54 J. Martin.
I! I!

Porungo . ,
ronda . .

zarari . .
(ex Iraty II)

<-!
I

S Lui. . ,
9 M.nduba'* Chilito .

r54!
56

J4
54
56

3,
G.
R.

Fantoi
Greme Júnior
Frolta»

Silvf.
Castilho
Câmara

Nelson Seabra

A. I'. C. dc Menete»

í Nelson Mauro

1 Stud São Lourenço

] Fernando Flore»
; Stud São Paulo

A. J Pci:.otu de Caitro

llka 0. narbos»
Kspulio F. J. Lundgren
Stud Sãu Luiz

Manoel d. Soua

Mário de Almeida

Miguel Gil

Henrique d. Soa».
Nelson Pirta
Osvaldo Feljó

Blernazcky
Eulõclõ Morgado
Idem

(Betting) SÉTIMO PAREO - A» 17.40 - 1.500 motroj - Prêmios: CrS 22000,00; CrS 6.600,00 • CrS
3 300,00 — Animai» nacionai» de 5 ano», qUe não tenham ganho mai» de Ci$ 100.000,00, •

d. 6 e mai». que não tenham ganho mai» di» 1S0 GOÜ.C0 rm prêmios d» 1.* lugar no p«Sa —
P.»o: 52 qniia» cavalo e ógua 50 com «obrecarga

ngo .... 56 J Portilh» ; U»>ald« Azeved;

rena Clara{ Z Mo

13 

Moema . . , .

1 vwufiil . . . .

í .-> Ti
3—1 fi Al

\ " Fl

I

Trê» Pontas
Ivinopotit .

Flexa . . .

Aqallon .
8 E.cndo .

Dlciinh.

50

54
,!!

ÍKil

|S4|
52

150
II II

54
|54!
1521

ti
L.

Aleis o

Rigoni

Arauio

Ferreira
Lelghton

Não corre

A Baptista Pereira

M Campos e S Hime

Joàii Duininuues \ az

Edgard Fraga Cru/
Jorge Jabour
Idem

X.
E.
R.

Linharea
Castilho
Freilas Filho

Joié Pire» Velhotc
Pancha Reli Gil
Stud Fortaleza

Cláudio Roía

N. Figueiredn

Bertucio P. Carvalho

Moyiè» de Araajo )

Mariano Salte*
Valdemar Coita
ldcm

Mário d? Almeida ,
Migoel Gll
Idem

HORÁRIOS — Peaag.m 13,20 — 1." Páreo 142U Enc.rramentoa do» concuusa com aa «peita, «o
I.* Páreo • do» Betting» com a» apostas do QUARTO PAREO — Todas a» sexta» ieira» calarão sbtv
tea no Hipôdromo a partir da» 19 hora», os guichets para Acumulada» « Concursos.
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AFie Kflll /-nilfriDAC OCI A 1/ITADIA A FEDERAÇAO METROPOLITANA DE FUTEBOL
SEIS MIL CRUZEIROS PELA VITORIA "GRATIFICARA'CADA JOGADOR de sua sele
ÇÃO, EM CASO DE VITÓRIA, COM SEIS MIL CRUZEIROS. 3.000 PELO TRIUNFO E 3.000 PELA CONQUISTA DO 7__i-CAMPEONAfO

OS CAMPEÕES
ECEREMOS

A. "finalíssima" 
promete empolgar - Equilíbrio,

será a característica do jogo - Quadros prováveis
_^_^_^_, ._ .._.. — — MaMaMS |^n
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paulistas e c-rio ais, vendo-se Oberdiin em ação, assediado por Ademir

HOJE
DO BRASIL
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0 AMERICA SEGUE HOIE PARA PORTO ALEGRE
EM AVIÃO ESPECIAL, A VIAGEM DOS RUBROS - MANECO, O "PLAYER"

OMilOCA QUE MAIS SE DESTACOU NO PRÉLIO CONTRA OS PAULISTAS.
SEGUIRA' QUARTA-FEIRA

O ..ni_ru"ji i um dos clubes
.nriocus que eslá sempre se
preocupando com n renovação «le
valores. .IA para n próxima lem-
parada; segundo dizem, coutará
emo vários elementos dísconhe-
ci.tós do "assòciatlòn" metriipo-
itano, K ses novos americanos

vim tomando -onhcclmcnlo dns
treinos, e muitos dus quais con-
seguiram aprovar.
A EXÇünSAO AO SUL 1)0 PAIS

Agora, o América, com o scu
quadro mais uu menus ajustado;

resolveu escursíonór', Oi rubros
reatarão em Portu Alegre, uma
temporada con*.lnntc de bis jo-
gos. O Crfr.iro, o Grêmio c o
Internacional, verão os adversa-
rtos do ''Campeio do Centena-
lio".

A fim dc que pudesse ser Ic-
. \ui!:i a i-frilo essa visita ao sul

i|c pais, o América acaba dc pe-
dir a necessária licença à enti-
.lide metropolitana.

HOJE. 0 EMÍ.ARQÜE PAIU
PORTO ALEGRE

O cmliarquc da delegação ru-
lira, que será «ssiis numerosa,
scrà boje, no Aeroporto Santos
Dumont. A viagem pnra PortS
Alegre será feita cm avião espe-
ciai.

MANECO SEGUIRA NA QUARTA'
ii: iua

Maneco, o grande atacante ru-
Ino. or;l Integrando o seleciona-
do carioca, que se aelia cm luta
contra a representação paulista
para decidir o certame máximo
do futebol nacional, seguirá na
q-aarta-fc-ira pam -i capital gau-
ina, a fim de formar uo seu qu»-
dro,' nns prelios dos dias 19 c 23,

Uma fase do último prélio enlre

lv 'A "finalissima" do Cam- , solvcu acabai
'tpeonato Brasileiro dc Fute-
boi do corrente ano prome-
te desenrolar dos mais cm-
ípolgni-tcs. Os dois quadros
«iue vão disputa-la possuem
.forças bastante equilibra-
tias, não se podendo afir-

.iniar desse modo qual será
<_ vitorioso. Todavia, dada
*a vantagem que leva de jo-'gar no próprio terreno e
ainda contar com estimulo
tia torcida, nos leva apontar
Vis nossos como mais cre-
ídenciados. Entretanto, não
tios surpreenderemos com
__im sucesso dos visitantes,
iue demonstraram qualida-

e para isto,
UM QUADRO SAIRÁ'

E CAMPO CAMPEÃO
Um detalhe importante

•* :

com a serie
intermináveis dc jogos co-
mo nos anos anteriores, daí
O artigo quo estabelece a
melhor dc quatro pontos em
três jogos.

MUITO EQUILÍBRIO
Tal como na peleja ante-

rior a da noite dc hoje, dc-
verá caracterizar-se pelo
equilíbrio. Não acredita-
mos em predomínio absolu-
to dc üm rival sóbre o ou-
tro.

Vários motivos existem
para assim pensarmos, sen-
do que o entusiasmo dos jo-
gadores dos dois quadros é
o mais convincente.

OS QUADROS
Os dois quadros quc vão

se defrontar já estão esca-

Cariocas: Borracha, Au-
gusto e Haroldo; Danilo,
Eli c Jorge; Amorim, M.i-
hccòj Heleno, Ademir c
Chico.

Paulistas: Oberdan, Cai-
cira e Domingos; Og- Ruy
e Noronha; Cláudio, Lima,
Leônidas, - Remo c Tcixci-
rinha. .

_li:h-l;:i_;,^.iM:M

Ha peleja é que um quadro I lados. Poderão sofrer mo-
icrá que sair de campo vi-1 dificação. A verdade, cn-
itorioso. Isto quer dizer
ique o prélio, se terminar
jempatado, terá que ser de-

idido com prorrogação.

Vamos conhecer, hojo, os campeões do Brasil. Não so

podo aiitmar com antecedência qual dos rivais levará a "*""

lhor. Quer paulistas, quor cariocas, nos prólios i<_ roaliiado»

demonstraram quo* estão ò altura de ostentar o titulo. Isto 6

falando sem paixão Entictanto. so dopondeaso de mim P"0'
foria ver os cariocas campeões. E para ser mais sincero, estou

torcendo para quo esta noilo 61ea saiam do campo tri-cam-

peões Levam a vantagem de jogar em casa o bem ostimula*
do3 poderão superar mais uma voz os sous tradicionais rivais.

Apesar desta "torcida", quo considero natural e humana,
não licarei tristo so os bandoirantos levarem a melhor, pois
também são braciloiros e estão participando com brilho deste
certame do confraternizações entro irmãos.

A minha maior "torcida" entretanto. 6 para quo tudo corra

normal como nos dois piólios já disputados. "A SOGRA

A PALAVRA DE FLAVIO
Flávlo Costa aguarda com

confiança o desfecho da pe-
leja de hoje. Todavia, não
demonstra um otimismo exa-
fierado. Reconhece o valor
do rival. Entretanto, acha que
so tudo correr como espera
a Federação Metropolitana
ren. niain uma vez trl-cam-
peã nacional.

Eis as suas palavras:
— Confio em meus pupilo1'.

Estão com a moral elevada e
dispostos a vencer. Dlanto
disto, eu, que us conheço bem
di; perto, n&o posso deixar de
esperar a vitória, que contu-
do, terá que ser conquistada
com multa luta, dado o valor
do adversário.

DURVAL E MOACIR VOLTARAM AO BANGU
OS "GOLPES" DO MADUREIRA PARA A CONQUISTA

DESSES JOGADORESO atacante Durval, que no* úl- i
tlmos anos vinha jogando no

na turma dei no Madureira, pois quando o ou-
Embora dc|bc tricolor pretendia entrar com! Madureira, surgiu'infantis do Rangi..

! pequena estatura. conseguiu Oj
[cndlabrado 

"garoto" sc impor
dc tal fôrma, que logo conquis-
tou efetivação na equipe dc ju-

Jvenls. Sempre jogando bem, foi
çublçfldo pelo Madureira. K nã'|
resistindo aos tenores. Üurval fol
levado ao gr.niin da rua Conse-
Iheiro Galvão e firmou vim com-
promissb. Mas o contrato não

I foi recebido ha entidade, porque
O Hangii cobriu a oferta. Mal

IInspirados, resolveram os diri-
.gentes do Madureira de então
fazer chicana, ou seja, guardar
o cotilrálo "nn gaveta", aò mes-

: mo tempo que aconselhavam o
jogador a solicitar a transferen*

leia como amador. Nessa quall-
Idade Durval jogou vários anos

contrato, o Bangú manifestava
o interesse para, nas mesmas
condições, contar com o scu con-
curso.

Knvcrgonhado com a situação,
resolveu Durval voltar agora ao
liangú. como o "bom filho" de
Icndr...

MOACin O IMITOU

E Moacir o imitou, retornando
ao grêmio da rua Ferrer. O cor-
reto plaier cra reservo no Vasco
da Gama quando Jucá foi pela
primeira vez parn si I.angú. E
logo l<*mbrou-se de aproveitá-lo.
Mas o Vasco o cedeu por em-
pres!imo. Quando sc esgòtoil n
prazo, agndo com correção, o
ahi-rubiM colocou o jogador á

disposição do seu clube, lator-
mando que estai a interessadls-
simo no aproveitamento defini-
tivo. E novamente surgiu o Ma-
durcira com uma "baianada'

A FESTA DA CRÔNICA DESPORTIVA
MUITO CONCORRIDA A SOLENIDADE COMEMORATIVA

DO ANIVERSÁRIO DA A. C. D.

Q novo regulamento rc-

tratanto, e quc, se não liou-
ver novidade, pisarão os
dois conjuntos cm campo
com as seguintes constitui-
cões:

0 "SOL DE AMERICA" EMPA
TOU EM NOVO HAMBURGO

A Assoc
portlvos come

I o transcurso do seu 30,° aniversá.
rio natalielo. A sua sede, na rua

! Chile, compareceram altas autori-
I dades desportivas, federais e mu-

nlcipnis, entre cias o sr. 1'izarro
Filho, da C.B.D., capitão Alberto

i Tavares, representante do general
Zenóbiq Costa, comandante da 1."

i Rcgipo) Militar c da Zona de l.c*^
j te; .losé I_a.tos Padllha, pelo Jo-

ckey Clube Brasileiro; vereadores
í .João Machado e Ligla Maria l.cssa

ú PiM.ni iniisirU U.JIEUIBI!P_

i
e

IA "FINALÍSSIMA" SERÁ' TRANSFE-
RIDA PARA AMANHÃ

\ $f~:-'-m£.¦->¦ yvy -. l'!l|-_ 
; 

".'.*t' 
.' ,.'... •.

A "iinalissiiiv.i" sc perdu-
r-.tr o tempo chuvoso até às
15 horas de hoje, não será
realizada esta noite. Esta
foi a resolução tomada pe-
los Srs. Pedrosa, Vargas
Neto e Castelo Branco na
reunião reatí-jada- ontem, na
sede da Confederação Bra-
sileira de Desportos.

Neste caso b choque deci-
sivo entre paulístis e cario-
cas s?rá dis;uitr.do amanha
á tarde, com qualquer tem-
po.

r. au-XiIí.:. -t (A.) -
umn grande assistência,
se o n te ni á noite, em N
burgo, a despedida do vlcc-cam-
peão Paraguai,, do futebol, o S.il
de America do nosso pais. eitiíren-
tando o i-oujun.o local do Kbri.i-
no.

(I prélio foi bastante equilibro-
du. lendo terminado com um etii-
pate de '2x'J. Os locais ConsÍ0'lul-
iam ainda um '.'," 

goal que seria n
ila vilória, mas (pie foi anulado
pelo Arbitro. K assim, o cl ti bc
guarani i|iie não conseguiu im-
pressionar em S. Paulo, levou
il .qui um saldo lípreclAvei, com _
vitórias, - empates o soiiicnlc I
derrota,

A delegação paraguaia regressou'
ontem mesmo em avião espoliai,
com destino a Assunção.

saudou as autoridades presentes e
I passou a direção dos trabalhos ao

ia.ão dos Cronistas De".- presidente da Confederação Brasi- 
j confradc Munhalne Filho, que

comemorou solenemente [leira do Pugilismo; Roberto He- Lp^s congrntular-sc com a A.Ç.D.
drosa, presidente da FedcíaçãoIpCja passagem da sua data tnáxi-
1'aulista de Futebol; Pascoal .lu-j mil| empossou solenemente os dl-
liani. da referida Federação l'au- j rc(nrt.5 eleitos para o biênio 1917-
lista; Rodolfo Magioli, presiden-', jois.
le do S. Cristóvão V. 11. Xoeli Mt- !
lo presidente da Federação Metro-! A seguir foram entregues OS

politana dc Volcihol; Carlos Cam- prêmios aos vencedores dos con-

pós do Clube dc Natação e Roga- cursos promovidos pela veterana

tas-' Silvestre Leite, da Federação: entidade. Uma banda de música

Mct-OpoUt-ina do Pugilismo; Jài-Koeòu durante a testa, que terrot-

me itibeiro presidente do Uarino-! nou com um lunch.

nii F Ç c vário» cronistas rios, A solenidade foi filmada pelos

Bastos d.. Câmara Municipal: Joa-1 ,u,r tivos paulistas, entre êle. Ml.- consagrado» 
^"^"'^'fj™'

Filho (Bllíl), do "Diário do "Imagens do Brasil'' e Geral-

üiii.as Bolim, diretor! do. da "Botelho Filme".
. Cronistas Des-' Durante a reunião foram lid.isi
aulo o Américo i numerosas mensagens do ct-rigro-

Aiioli,, Mendes, da "Folha da Noite". j lulaçòcs. entre elas a da A.B.I., do '¦

dc ; nliaiuc
¦ !'er.-in!e
reali.oa- | quim Teiscira. da I*cdcraçao

vo Han-.-í Natação; Oscar Ramos; presidente Populiu*";'do 
Carioca 

"*iat.lt Club; Alcides da Associação
Correia, presidente do Clube Mu-J porílvos dc S
nicipal; Antides Mendes

.1/oiiri'r, ijiie reaparecerá onuinJiií
na intermediária bangueiise

F.nlrou "por fora" e comprou a
passe do Moacir.

Mas o plaier não se sentiu bem
entre os tricolores e resolveu
aceitar o convite de Jucá p.iT.t(
voltar im Bangú. \

Moacir retornará á linha, mi-1
dia. o seu reaparecimento esti J
marcado paia amanhã, cm Iti-
juba.

pelo Fluminense; il Scgfeto

FLU_1.;.Í-.JSE X SSO PAULO
A 6 DE ABRIL

S. FAULO, 14 i Asapress) — E'
-,-ibido qu'.-, logo a.o-.s a derreta

/•: KEEFElt PELOS Vl.il-.H I Wi.S I oxpeiunrntcrlo.S-oiCa copital, crr
pri-sciiçtt nesta cupitul dos çhrfes.he o Sta Payl., o: FF.nninense

_'ti delegi-.eão paúlltlt quc está dispnlhntlo ii Ccimpíúniiln '-'iisi- pmp:*ri*ou-íc rt~ ron"cçuir
/e/ro a diretoria dns Veteranos ('.urinais ir.-slou exprcsèiiui home- L.ar-inef.o pat.Viatíj 

'Úio, conso-iosi"-•

iHÜMENACEAVOS PEDIIOXA
CARIOCAS — Aproveititnilii

nagem cms esportistas Hi.berto Pedroza, presidente da /-'. /'. F
r Josi Ferreiui Kcçfcr, diretor dn depnrlunii-nii d:- luteliol pró,
iissinnil du entidade blindei:atile. liem tios liothçnaneadus que
receberam diplomas de sacies honorários dn grêmio dos tf.es dó
passado, coiiiparei-ennti tt sede do edifício Rex, o deputada Vlligàí
Tieto, presidente tiu /•'. .4/, I' , o locutor Rebelo Júnior, presidente
da A.C.E.S.P. acompanhado tle numerosos cronistas desti inti
ârrde de classe, além de diretores, conselheiros e associados (/os
Veteranos. Falarem-, em nome do presidente Nelson Tinoco, '•
nosso confrade 1'ci.rula dn Vtilc. sevrefárla geral c, paru agrade-
eer aquela distinção honorífica o veterano Roberto Pedroza que
criiltoti a obra màghlfioi de aproximação esportiva Rio-Sãa Vau.
Io, sempre animada pelos veteranos do futebol das duas maiores

capitais dn Itrtisi',

.revanche. proi.-*nçiocjuo. to: prsn-
l_tmm!-*f|en'*.icii. 'Ficou c-pencu,
de licor resolvido a questão, da
data.

Agora, ao <tie soubemos, o
tricolor carioca procurou c téc-
rico Joreca pc*/-* propor a reali-
-cção do encontro oo próximo dia
6 de abril, O lòcnioo sampaulino
lemondeu q':c não lhe cabia dç-
cldir, mas _L*rt os dirigentes ao
"ão Paulo.

GOMO FALOU JORECA
Também Joreca está con-

ftanta. Sabe que leva n des-
vantagem do campo. Entre-
tanto, recorda que aqui no
Rio os paulistas Jn venceram
sete certames nacionais, sen-
do que dets em São Januário:
os de 41 e -12.

A sua turma está também
preparada e disposta a levar
para a Pàulicéia o título quc
os cariocas reconquistaram
em 42.

I!onic.m simples e cuidado;
so. pareca-nos quc ín.dui ns
suas palavras. Ki-las;

-- Os meus rivais levam a
vantagem do campo. Isto é
Importante, porém, nno dc-
cisivo. Confio em meus ra-
pazes, que, posso nfirmar, es-
ião também em condiqõC3 de
vencer.
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O presidente Antenor Masalhães i almirante Alberto Lemos Bastos
- ! Veteranos rio Bangii e dc numero-

sas entidades c. clubes desportivos.

Adiada a regata das moças
Fico" delib-i-ad., na ultima:

reunião que, para atender ás vc-,
leiras cujos colégios tuncionam
aos sábados, u regata marcada;
para hoje fosse adiada para do-'
miugo S0 de março- ,

t4+*M**+*+************************»********+*++++**+******'ouçnttojE
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I REVELAÇÃO DO CAMPKOXÂTQ BRASILEIRO ÜE tUlhBOL -

1 grande revelação do Campeonato Brasileiro de l-'itlebul, Maneco.
O di-nteiro rubro que deveria ler sido lançado em São Paulo, sú

participou do segundo choque. Seste foi a grande figura de cnm-
todos os olhares.

Aseim, romente após o regresso
áa delegação paulista é que o
cssunlo será resolvido

no concentrando sóbre a sua ftgu,ra esqusita .
Um "demoônio autêntico". Todas as vezes que intervmha em um
lance fazia "miséria", òs paulistis já o cosnominnram de o ho-

atômico". Sa gravura, vemos a revelação dos cariocas re.
instruções do técnico Flavio Costa antes de um tremo.mem

rebendo

^D P/* ^f"0^*» é-\. ^__r'*:> 'JÍflP^___r^í^A:'^|^

OSTAMBORINS NOVA-
MENTE EM AÇÃO

Promete invulgar sucesso o desfile das Escolas de Samba no Sábado de Aleluia, na Praça Maua,.
fobTpairocMo de A MANHA. O carioca t.rá assim, -ns. o de assistir novamente as sensa-

clonaUe contagiosas evoluções dos nossos sam b stas, e °*i*£^£^*2i£%
cadência alegre da mais popular das melodias nacionais. A PARADArins, na

\ME i com i com a adesão de numerosas Escolas, além daquelas que não puderam desfilar
domtgo goSem face da chuva que desabou sobre a cidade naquela noite de Carnaval.no

. J-Bdt-5 i lá nJ-Ti X» in I .«i I---I» « ¦! A*i .


