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Mostra a gravura acima, expressivos flagrantes da visita do presidente Harry Truman ao presidente Eurico D«trc,,:no Palácio do Catete, vendose os dois chefes de governo quando trocavam um cordial aperto de mão; a se
nhora Carmela Dutra quando cumprimentava cordialmente a esposa do Presidente dos Estado* Unidos, e um oiifro aspecto colhido quando os presidente* americano e brasileiro palestravam em companhia do embaixador

dos Estados Unidos, Sr. Williom Pawley.

HOSPEDE DE HONRA DO BRASIL
0 PRESIDENTE HARRY S. TRUMAN
VERDADEIRA APOTEOSE POPULAR POR OCASIÃO DA CHEGADA DO ILUSTRE VISITANTE - 0 DESEMBARQUE
NO GALEÃO E A PASSAGEM PELA AVENI

LÁCIO DO CATETE - 4C0
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"ESTA' CUMPRIDA A PROMESSA DE CHAPULTEPEC"
Mt(Í MANHÃ" ANTECIPA TRECHOS DO IMPORTANTE DISCURSO QUE O CHANCELER RAUL¦ 

FERNANDES PRONUNCIARÁ, HOJE, NA SESSÃO DE ENCERRAMENTO DA CONFERÊNCIA
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ijl-ITANDLNHA, 1 (Dc Josd dc
J*. Pena Junior, p.ira A MANHA'
.-•- Num esforço <Jc rcportaRcin
•tttmot antecipar para os leitores
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AS MEIAS DE CLASSE
Nas principais casat de

artlgot para homens

da A MANHA trechos da impor-
Innte peça oratória que o enan-
ecler Raul Fernandes pronunciará
às 10 horas dc amanhã, no encer-
rnmcnto da Confcrtncia Inter-
americana para a.Manutenção da
Paz e da Segurança no Continen-
tc. Suas primeiras palavras se-
rio pnra o presidente Truman,
presidente Dutra e aos delegados.
Aludirá Inicialmente à visita do
chefe do Executivo norte-ameri-
cano, dizendo' que c uma oportu-
nidade simbólica que adquire
Rrande relevo nas circunstancias
difíceis que o mundo atravessa o

;L>1 milhão
\P JLdE CRUZEIROS

títMBSO Bt BSSOCiaCtO COmBCUI BO BIO Of IIHtIM

na ESQUINA da SORTE

postulam a mais estreita união
dos Governos para preservação
da paz, da segurança o do liem
estar dos povos, todos ninda liu-
milhados, e muitos destroçados,
pela catástrofe que assolou a
terra no apocalíptico qüinqüênio
da segunda grande guerra.

Somos profundamente sensiveis
a este sinal tangível dn amiznde
dos Estados Unidos da América
c não poderíamos esperar um
fecho mais auspicioso para ns
nossas tarefas."

Em seguida lembrará aos dc-1
legados que:

."Chcgnmos hoje ao termo dos j
nossos trabalhos e podemos con-
tomplar com profundn satisfação
a obra realizada: está cumprida
a promessa dc Chnpultepcc!

Somos agora unia fnmilin de
nações que aos vínculos morais
inerentes a todn sociedade faml-
liar acrescentou um nexo júri-
dico, por força do qual assumi-
nios uns para com os outros duas
obrigações dc capital iinportan-
cia: proscrevemos a guerra como
instrumento dn politica c orgn-
niznmos a solidariedade das nos-
sas Repúblicas para repelir o ata-
quo nrmndo contra qualquer dc-
Ias, venha de onde vier e onde
quer que aconteça."

Dirá que o acordo unanime

quanto uo principio dessas obri-
gações foi uma "cmnnação do
espirito continental amadurecido
ao calor do pnn-amcricnnlsmo.
Restava, entretanto, completar c

J\_*fr ** ^^ jf

das, senão impostas, pela novi-
dade du matéria, este fixito sem
precedentes há dc ser imputado

i snbedoria c à experiência dos
plcnlpotenciarlos delegados a es-

(Conclui na S.« página)

Flagrantes da chegada do Presidente Trvman, vendo-se o chefe do governo ianfiíe guandu rece-
bia os cumprimentos do sr. Raul Fernandes, ministro do Exterior do Rrasil e, ji ho rftilumôr-.!

presidtnciat, deixando a Praça Maná
i

Memorável diu paia o Brasil
foi o do ontem, quando, entre as
mais vibrantes c festivas expan-
soes populares, a pÒpúlnçÇSo oo
Rio dc Janeiro acolheu o Presi-
dente Harry S. Truman, uu ja I

honrosa visita constitui ncóntpci
mento tle iiiagnii importância <
significação.

Ao ilustre visitante, por ocasião
dc sua chegada foram prestada»'
ns homenagens militares pelos

corpos Uu liopa da Acronáutici*;
sediado no Galeão. send*i executa*"
dos, ao desembarcar o Prcsidentn
norte-americano os ninos - nacio-f

(Conclui na 8." pü_.i ;i

.Ministro Raul Fernandes

desenvolver esse principio medi-
ante regras de procedimento; c
se logramos estnbelccí-lns com
a mesma unnnlmidade no breve
lapso de quinze dias, superando
divergências dc critério espera-

NOVAS ESPERANÇAS PARA O
ABASTECIMENTO DE CARNE
CONCLUÍDOS OS ESTUDOS DESTINADOS A SOLUCIONAR 0 PROBLEMA —

VOLTA À ATIVIDADE O FRIGORÍFICO DE BARBACENA
Conforme noticiamos cm pri-

a^elra mão na ulMma reunião rea-
lizada no palácio do Catete, sob a
presidência do £•* neral EunVo
Gaspar Dulri, fiou assentado que
os técnicos do Ministério da Agri-

cultura realizassem, com urgência,
um estudo do, problema que, de
ncordo com opi-iisnmento do che-
lc do Governo, deve ser soluciona*
do sein novos ônus para o povo

Agora, dc ncordo eom o que de-

clarou o diretor do Departamento
oe Produção Animal, ontem ás 10
toras terminou o prazo concedi-
do nos Jntercssnda.s pnrn apresen-
tnrem sugestões toliro o'assunto,
devendo as conc«usõcs a que clie-

garem os t;cnic«-f ser isiitrcgiies
imediatamente nu presidente ra
Republica.

Dc acordo cont as sondngcns
quo fizemos no« meios ligados
aos negócios da cnme, ha uma
tspectativa animtdora de que o
abastecimento de-tc alimento lni-
sleo venha a se normalizar dentro
c'e poucos dias, sem que seju uc-
icssárlo qualquc- alteração no
preço dó mesmo.

Cem toneladas
de carne

Au que con5cguimi.s upu*
rnr, o Frigorífico da Durbncena,
que havia suspenso ns compras de
gado, voltnrt a realiza-las c, ain-
da soubemos que no j «bincnto
existem mais de cem tonc.adns de
carnes estivada:' pertencentes
aquela empresa.

DIA HISTÓRICO PARA A AMERICA
SERÁ ASSINADO, HOJE, O "TRATADO DO RIO DE JANEIRO", DOCUMENTO
DA MAIS ALTA SIGNIFICAÇÃO — ENCERRAMENTO DA CONFERÊNCIA DE
PETRÓPOLIS ÀS 10 HORAS E ASSINATURA NO ITAMARATI, ÀS 16 HORAS

- DISCURSARÃO O PRESIDENTE TRUMAN E OS CHANCELERES
RAUL FERNANDES E ESGUERRA

Dia histórico pata as Américas
será o de hoje, quando os repre-
sentantes daa repúblicas do con-
tlnente firmarão o "Tratado do
Klo de Janeiro", acontecimento
que assinala o inicio de uma no-
va era de paz e segurança para
o hemisfério, e quo passará a
história como uma das mais fe-
cundas etapas da evolução do
Panamerlcanismo o como uma
das mais consagradoras afirma-
ções dos sentimentos de frater-
nidade, solidariedade e com-
preensão que unem os povos
deste hemisfério.

Um bloco monolítico de soli-
darledade — eis a frase feliz em
que foi definida a posiçfio co-
muni do Brasil e dos Estados
Unidos em face dos problemas
americanos e mundiais. Com
efeito, temos do, procurar nos
primórdlos da nossa existCncia
domo nação independente as pri-
meira manifestações da amizade
inquebrantávcl que, tem mais de
um século, vem se consolidando
através de atos constantes do
colaboração não só em beneficio
dos dois países mas de todos
os outros povos, porquanto se

INICIADA A CAMPANHA
PRESIDENCIAL DE TRUMAN
Uma série da discursos tra-
balhistas — Ataque ao sis-

tema de preços elevados
WASHINGTON, 1 (ü. P.) -

A administração do presidente
Truman iniciou hoje pnrte do
sua estratégia para ii campanha
presidencial, atacando o sistema
de preços elevados, numa série
dc discursos trabalhistas.

inspira nas mais altas e gênero- I O gesto do presidente Truman
sas preocupações de fraternidade j resolvendo assistir o encerra-
humana, do fidelidade aos man- I monto da Conferência reflete
damentos da Paz, de devotamen- j com eloqüência os sentimentos
to às causas que se vinculam à I do grande povo da América do
felicidade c no progresso das na- ! Norte para com o Brasil. Cons-
ções. ' titui mais uma demonstração

palpitante da amizade cada \ o.t
mais estreita e mais sólida en-
tre as duus grandes nações qu-:
na paz è na guerra têm cam'-
nhado juntas para a conquisv.ii

(CONTINUA NA 2." PAGINA)

Aspiração de paz do Continente Americano
DISCURSO DO CHANCELER ESGUERRA, NA SESSÃO DE

ENCERRAMENTO DA CONFERÊNCIA, ESTA MANHA
QUITANDINHA, (Oe José de taf

Pena. enviado especial de A MA-
NHA) — Na sessão de hoje, de
encerramento da Conferência, en-
tre os oradores quo ocuparão a tri-
buna figura o Chanceler Domingo
Esguerra, Chefe da delegação ds Co-
lombia, que pronunciará a oração
final. Antecipando as palavras do
orador, damos a seguir alguns doj
principais trechos do seu discurso.

Inicialmente, dirá o chanceler Ei-
guerra:"É para mim uma altíssima honra,
que sempre recordarei, levar a vós
como Chefe da Delegação da Co-
lombia, nesta sessão de encerra*
mento da Conferèrkia Interamerl*
cana para a Manutenção da Pai e
da Segurança no Continente, reu-
nida em Petrópolis sob os auspícios
da grande Nação Brasileira. Se em
qualquer ocasião haveria de ser
para mim especialmente honroso fa-
lar nesta Conferência, muito mais
agora, que se celebra esta sessão
em presença, dos eminentes Presi-

(Conclui na 8.' pág.)

Figuras da Conferência

Subiu à sanção a Lei Eleitoral de Emergência
O TEXTO DO PROJETO RESPECTIVO APROVADO NA

SESSÃO DE ONTEM DO SENADO

A Empresa "A Soite", pelos seus órgãos A 'MASIIA e "A Xoile", e pela Radio Sacional,
¦ntonteuc' dnr anl c os trabalhos da ('.on!er,'-n-:,i um serv.ço informativo dos mais completos, forne-
cMoMarimtnlt a todos os teu» leitores e ou,intes, palpitantes reportagens, "furos" imr.alis-
tícoiie¦informações várias, alim do amplo noticiário sobre a marcha do importante condave.
Para aue o trabalho fosse coroado do êxil*i por todo» desejado, foram conjugados os esforços das
ii Min* ,mines <7»f. ontem, aproveitando a oportunidade do almoço oferecido pelo Hotel Qtitlan-
dtnba aos jornalistas, rc.untram os «fiis e/e*íien/oi cm alguns mc»"»'ot dc {tanto canrriiler.n-nciw^.
ftíatittti'* cliche acitiia um flagrante colhido durante n àgape.

O Senado aprovou, ontem, a
Lei Eleitoral dc Emergência,
que iaiilmi à sanção, a tim dc
vigorar nas próximas eleições
municipais.

E' do teor seguinte:"Art. 1.» Serão revigorados, no
que não contrariem à Constitui-
rão Federal, e enquanto não se

(promulgar o novo Código Eleito-
'ral, a legislação do que trata o
artigo 2.< jda lei n. 5. de 14 de

| dezembro de 1948, e, bem assim,
os artigos 5.' e 6.» e respectivo
parágrafo, da mesma lei.

Art. 2.» O registro dos candi-
datos a cargos eletivos será re-
querido por delegado do partido,

devidamente aulorlsado pelo dl-
retórlo estadual, mediante pré-
via Indicação do órgão competen-
te, na forma dos respectivos es-
tatutos, até vinte (20) dias an-
tes das eleições. Anexo ao Re-
querlmento, deve constar, com
firma reconhecida, o assenti*

(Conrfuí n» 8.« pàa.t.

H ^¦¦H ^^1 m\ J** -.

Senador Tom Connaüy, mtmbro ia delegsçHo dos ZE. üü.
{Visto por Segtanundo)
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DIA HISTÓRICO PARA A AMERICA
(Concluaâo da 1". pun.)

doa «eus Imprescritíveis c glo-
íiosos destinou.

Não poderia havol' melhor co-
roamonto para a obra beiiemé-
litn de consolidação do Fan-
americanlsmo que acaba de rea-
llzar sob céus brasileiros a Con-
feréncia Intoramericana para a
Manutenção da Paz c Garantia
do Continente. O Brasil, que
exulta por ter colaborado nessa
esplêndida manifestação de íé
nos princípios do Panamorica-
nismo e de capacidade para con-
crctizá-lo em realizações definiu-
vas, envolvo nas exaltações do
seu júbilo cívico o ucontocimeri-
to não mono» relevante que a
visita do presidente Truman.
Acolhemos o supremo mandatá-
rio do grande povo norte-ameri-
cana com a alegria c o carinho
que aempro tributamos aos ami-
gos queridos e sinceros da nos-
sa Pátria. Naa cálldas ltomcna-
gens com que hojo o recebeu o
povo carioca om nome de todo
o Brnsll, o grande chefo da de-
mocracla norto-amorl<;ana teve
ensejo de sentir quo no Binsil
o Govôrno 8 o Povo so acham
do fato completamente identlfi-
cados pelos sentimentos de ami-
zade o dc fraternidade para com
Os nossos velhos aniiuos dà Ame-
rioa do Norte.

ue
A sessão
encerramento

taatt+aaaatmw.

J)R. FERNANDO LINHARES
tare*****

tUVIDO, NARIZ E GARGANTA
flu» México, n. tS — 3.* - Tel.: 42-Í3H
aH*****t*t**************4********t

CMCFE OO SERVIÇO DA
POUCLINICA GERAL

****

MAIS OUTRO TUMULTO PROVOCADO
PELA AÇÃO PERIGOSA DO "RAPA"

Desta ves serviu de palco á desordem a feirá-livre
mia Penha — Várias pessoas feridas em consequên-
cia de cerrado tiroteio — O falo teve início quan-'dó. os vigilantes apreendiam a mercadoria de nm

vendedor clandestinol

fJuas vitimas da ação do rapa internadas no Uosp. Getulio V<rrgas

Uva* outra feira-livre, desta vez
na Penha-Circulnr, esteve cm poi-
vorosa, no domiitfeo último. No-
vãmente se reproduziu a nelas-
Ia açlo daqueles que, embora in-
vestidos de uma partícula de au-
ioridade ultrapassam os limites
desta. O que sc verificou nns
últimas quarenta e oito horns nn
Penha foi n reprodução du eenu
saBgtWita da run Maia Lacerda
que ainda perdura lamentável-
mente. Dc novo a ação violenta
rio certos vigilantes da Prcfei-
tura M fez sentir naquele logra-
douro, por causa dos vendedores

constituirão serio perigo de vi-
dn para quem as freqüentar. Ou-
tra ilação nno se pode tirar, ten-
do em vista quc a fiscalização
respecttiva está agindo de modo
arbitrário e violento, fazendo
uso indevido dns armas quc lhe
são confiadas: R o quc é mnis;
na hora em quc sc estabelecem
Inis desordens não sc salvnguar-
dn a vida nem a segurança de
ninguem, porque, como se veri-
ficou ante-ontem, tiros são dados
em meio da multidão como sc eln
fosse'toda visada peln cólera dc
certos vigiluntes municipais, des-
providos da parcela de noção dc
responsabilidade riuc lhes cabe
no trato com o público.

Impõe-se, assim, uma ação rc-
pressom das autoridades do governo dn niunicipnlidndc, ovi-
tnndo-sc destarte n reprodução
desses fatos tão lamentáveis c
funestos quanto desnbonadores
dos foros dn cidade padrão quc
í a Capilal da República.

PETRÓPOLIS, 1 (Serviço Ev
pcclal da A.Nr) Voltnm a acon-
der-so, amanhã, às 10 horas, as
luzes do plenário para a deira-
delia sessão da Conferência In-
teramerlcana para a Manutenção
da Paz e Segurança no Contl-
nente.

Está marcada para essa hora
a solcno sessão de encerramento
do histórico Coijclave quc terá a
realçar-lhe a significação a pre-
aença do presidento dos Estados
Unidos du Américo, sr, Harry
S. Truman.

O programa previsto para ama-
nhã, na sede da Conferência é o
seguinte: a) discurso do sr. Raul
Fernandes; b) discurso do pre-
sidente Harry S. Truman; o) dis-
curso do ministro das Relações
Exteriores da Colômbia, sr. Do-
mingo Esquerra; d) outros as-
suntos.

O dia dc amanhã é, de resto,
um dia de atividade Intensissimn.
Assim é que após a sessão dc
encerramento na Quitandinha,
descerão todos para o Rio, ou,
maJs exatamente, para bordo do"Mlssouii", onde o realizará o
planejado almoço oferecido pe-
lo presidente Truman.

As 16 horas, no Itamarati, será
assinado o instrumento que rc-
ceberá o nome do "Tratado do
Rio de Janeiro".

Será o coroamento dos bens
sucedidos esforços dos Governos
Americanos aqui representados

para a consecução da obra inl-
ciada a 15 de agosto último.

Cerimonial
da última sessão

QUITANDINHA, 1 (De Jobó do
La Pena Junior para A MANHA)
— Knccrrar-se-á amanhã a Con-
feréncia Intcramericana para n>
manutenção da paz e da seguran-
ça no continente, As 10 horas o
ministro Raul Fernandes, presl-
dente da Assembléia, tendo ao seu
lado os presldenles Truman c DM-
tra-, c, mais a direita, o embalxa-
dor Luis de Faro Junior, secreta-
rlo-g«ral, abrirá a oitava sessão
plenária, Sua Excoiencln, nessa
ocasião, pronunciará um impor-
tonto discurso.

Em seguida falará o presidento
Truman e por último o sr. do-
mlngos Esguorra, ministro daa Rc-
lações Exteriores da- Colômbia.
Em auas cadeiras estarão senta-
dos na mesa em forma do U, na
seguinte ordem,, og srs. Bonja-
min Ooehen, representunte da
Organização das Nações Unldas:
Atílio Bramuglia. chefe da delega-
çâo da Argentina; Mateo Marques
Castro, chefe da delegação do
Uruguai; Domingos Esguerra,
chefe da delegação dn Colômbia;
Guilherme Belt, chefe da delega-
ção de Cuba; German Vargara
Donoso, chefe da delegação do
Chile; Frederico Chaves, chefe
da delegação do Paraguai; Ernes-
t/> Alíònso Nunezi chefe da dele-
Sação de El Salvador; Luis Ali-
dévsdn Morna, chefe dn delega-
ção de Costa Rica; Arthur Des-
pratlel, chefe da delegação da Rc-
pública Dominicana: Carlos Leo-
nldas Acevcdo, chefe da delega-
ção do Peru; Ricardo J. Alfaro,
chefe ria delação do Panamá;
Carlos Morales, chefe da delega-
çáo de Venezuela; Juliat R. Ca-
ecres chefe da delegação de Hon-
duras; Luis Fernando Gunchaln,
chefe da delegação dn Bolívia;
Jaime Tones Bodcl, chefe da de-
legação do México; Edme Th.
Manígat, chefe da delegação do
Haiti; Oeo-ge C. Marshall, che-
fe da delegação dos Estados Uni-
dos; general Pedro Aurélio dc
Góis Monteiro, chefe da dolegà- I
çlto do Brasil e Llcras Camargo. |
diretor da Uniáo pamwncrirana. •

Atrás das delegações ficarão os ]
diplomatas qu? sentarão em trfs
fileiras dc cadeiras designadas. A
esquerda, mais atrás, ficará a
imprensa da Cásà Branca, a no
ílm há umas cadeiras pata a im-
prensa nacional, A direita, depois
dos diplomatas, estarão localiza-
dns as autoridades, vindo mnis
nclma o público. Ao que se diz
aqui someiit* rtizentos c sessenta
Jornalistas terão acesso no recin-
to. ficando os demais Aa lado tie
fora.

0 trabalho de. Bogotá
QUITANDINHA, 1 (Dc José dc

La Pena para a A MANHA) —

Terminada a Conferência que ro-
dlgiu uma aliança defensiva en-
tro as Américas, Já outra tarefa
aparece para fortalecer mais ain-
da o pnnameilcnnlsmo. E essa
será feita na IX Conferência In-
temaclonal Americana, marcada
pnra ao realizar na capital da
Colômbia. Hni Bogotá liemos rc-
organizar, consolidar e fortalecer
o sistema inleramericano. coníor-
me o programa aprovado pela
Uhlio Panamcrlcana em 23 de
Julho de 1947.

O máls interessante dc tudo è
que sendo o problema econômico
o que maior barulho causou nes-
ta conferCncia, nfto será ele tra-
tado em Bogotá. Na capital co-
lomblana construiremos a carta
da America, com o titulo de
"Pacto constitutivo do «lstema
lntcramorlcano". Mais hn outros
assunto» de vigor elástico que po-
deremos Ir Incorporando no estu-
do do pacto.

O programa da IX Conferência
6 grando c para os propósitos e
iprlnclplos gerais do sistema Já
existem vario» projetos na Unlfto
Panamerlcana. O primeiro fnla
nos direito» e deverea dos estado»,
o segundo, seguindo a ordem de
precedência do programa organi-
zado, • lembra os direitos e deve-
res internacionais do homem, è o
terroiro ns garantias sociais. Co-
nto sc vè « obra de fôlego que »é
deverá fazer em janeiro dc 194R.

VOUHM ÀSSOVIAH ¦
\iatinl Setils Photo",
uma "cam nova'' de
vreto e briincn

Assassinado pelo taí
feiro da Marinha

Preso q criminoso
O sr. Artur Silva, no sábado

.ultimo, a fim dc comemorar a
data do seu aniversário nntallclo,
fez rcnliznr cm suu residência
no lugar dcnouiihndo "Budu", em
Pcndotiba unia festinha Intima.

Com o correr das horns a fes-
ta mais ia sc animando. Km de-
tcrminndo momento, estabeleceu-
so forte discussão entre I-Ynii
cisco (le Souza Ramos, d; '20
anos, laifeiro da Marinha v do-
mleiliado no lu^ar denominado"Mnto-Grosso", c Antoiiio de
Freitas, operai-lo, de '.'4 aito-i, mo-
rador á Estrada da Atalnü, ti.'
516. Com a intervenção de Ter-
celros, os ânimos foram seiçènit-
dos e a festa prosseguiu nU' alta
horas dn madrugada.

I ASSASSINADO 
! Os dois homens (|UÇ se Çliçqjl- jI travam bastante ' alcooliundos,

npó_> o termino dos festejos, já
na Eslrnda, defrontar.-ju-sc novn-1
menle. A luta, entretanto, foi,
rápida, pois Francisco de Souza,
quc sc achava armado de umn
faca, vibrou repetidos golin-i no

0 7 DE SETEMBRO NA
ARGENTINA

BUENOS AIRES, 1 (U. V.) —
O Ministro dn Guerra resolveu
que Iodos os JnstitMtos e unida -
des militares comemorasse no
dia 6 o novo aniversário (!n lu-
dependência do llrasil. Serão
pronunciadas conferências alusi-
vas à dnta.

jogaram.se do elétrico

em movimento
O BONDE NAO TINHA FREIOS
— VÁRIOS PASSAGEIROS ATI-
HARAM-SE AO SOLO 

A's ultimas horas da tarde dò
domingo, com destino à cidade,
do regresso no Alto da Boa Vis-
la descia pela avenida Tijuca,
um bonde daquela linha, condu-
zindo cm seu interior grande nu-
mero ele passngelros. Ao entrar
o elétrico nn rua Conde de Hou-
fim, o seu motorneiro verificou,
cntiío, que o mesmo não prssuin
freios. Já na altura da usina ali
existente, vários passageiros
apercebendo do que ocorria, jo-
gawm-se aa solo.

Em conseqüência sofreram
contusões e escoriações generali-
sadas as seguintes pessoas que
foram medicadas no Posto Cen-
trai de Assistência: — Genésio
Pereira; Manoel Souza, sua es-
posa Olga Lima de Souza, dc 33
anos dc idade; Vilma Araújo Ro-
cha, com 18 anos, solteira o Re-
ginn Bueno dos Snntos, domes-

I tica, do 18 nnos dc Idade, soltei-

I Ás autoridades do décimo -li»- I seguido sempre. Depois de
I trito policial, cicntiflcndns do fn- bir uma run multo grande
' to, para o local. sc dirigiram o

após ns providencias necessária»
I solicitaram a presença dos pc-
; ritos.

¦ Os leitores podem assovlar, diz a "Interna-
«o enviai" está fotografia de Suzi Crntidull,
Ilóllgwood, que anui aparece nnm "maillol''

pronta para nadar. iFoto "Inlernational Xews''
para A UAXIii)

"CERREI OS DENTES
E ESPEREI A MORTE//

O juis Sousa Nelo interrogou "Pernambuco" e o
chefe do "Rapa"

vitima lambem internada

ambulantes, duudo lugar a mais
um espetáculo dc funestas con-
seqüências. Fiudo o tumulto, quc
proveu cenas dramáticas dc pa-
vor entre senhoras, moços, vc-
lho» o crianças que fazlnm com-
pras,.constatou-se que varias pes-
soas ferida» jaziam ao solo.

O fato teve origem na .iprcen-
MO de certa mercadoria qne tuna
jnulher do povo oferecia á ven-
ti*, sem n liçcessnrin licença.
Trgtavo-sc da doméstica Maria
Augusta da Silva, residente à rua
tíordovil Vieira, n." *JGS. que l'<>.
surpreendida pnr tuna turr.ei de
vigilantes dn PreCçlliírn, Km seu
auxilio acorreu ri seu fll.ho Vie
nome jüveocio Clnudiuü da Sil-
Vt, it '21 ânus. Mildulo do 1'A'rr-
cito. Sun Intromissão, porem,
provocou revolta nos fiscnl', quc
entendera in (le dnr mz de pri-
sio • Juvcnc.tif. Este nãn sc c ni-
formou, reagindo, lui iiwsa :il-
tttrá que us chtisns lom-nnm iitt-
tro aspein finando, rcvtjluntlo, íim
dos Vigilantes fv. fugó ciinlrn o
soldado proslnhilo-o por lerra.

Estabelcccu-sc enfio Ircmufiila
confusão v. cprrorins nn mesto»
tempo que sc mn i.i cerrado liro-
tijio, n" li'n lio cjiiil. nlém ila
jpHmeirn pessoa vitntlii, tipiirt)-
ciam mais oulras pessoas feridas,

SUe 
foram lis ¦¦( uninles: .Albim

« Oliveira Maia. dò .VI ami»,
foirante. morador n.i ru i l.nlm
Jonior, 1441.: Moticii- (jn Silva Pe-
3'olra, com 'J" anos, cnitiereinrl}),
niorador na run .Iciuiricá. '.".IS-.
Icacl de Soti/ii l.eiie. cot" Hi nnos.
morador nn rua Cuba. -131 i e (ir-
raldo Alves ("ulilin, de líi niiiis.
vendedor amlnil-nti i. residinle
¦ rua Dòritnli 261. Todos foiain
». ' seguir Iransliortudns puni "

•Hospital Gclnlin Aarp.is qijfi ll*es
jlrestou os necessários socorros.

:- togo a secuir interveio mn so-
tiorro da Pollcln MUliní". quc. eom
ò auxilio .das ntitiTrlilndcs disiri-
tah, eílabelercu a ordem brutal-
mente alterada.

De tudo isso se conclui qur se
íão forem Iríirimlns as "inis enér-
jiías providencias pnr quem de
direito, (lenho rni pouca ns tel-
raa-livres tíõ IHsdilo Fedcnil

DUELARAM OS DOIS MOTORISTAS
Na luta inlervciu um guarda municipal que. baleou
nm dos eontendores, enquanto o outro fugia —
Também ferido a barra de ferro o homem que

pretendeu apartá-los — Diligencias da polícia
aulor do disparo quc a seguir.
desapareceu.

L'm dos feridos, Manoel de
Sou** l.imu, que aprcsrnlavy
utn ferimenlo nn coxn direita,
produzido por bala, ficou em
repouso naquele hospital, após
os curativos'! o outro rc.irou-sc.
tainibém, depois de medicado.

Fechamento do Partido Go-
munlsta na Argentina

CATA.MARCA, Árjjeiiilna, 1 (V.
P.) — Numerosos legisladores
províncias enviaram uma nota
nn Presidcnle Peron so
no Poder Executivo quc

üntem, ás primeiras horas da
noite, no lugur denominado dar-
dim de Alá. cm Ipanema, dois
indivíduos por. questões dc so-
menos importância, empenha-
raiu-sc cm luta, no fim da qual
cam -a intervenção dc uni guar-
da-municipal, um deles ficou fe-
rido a bala, saindo também con-
ttindido a barra dc ferro um
lerceiro, que procurou apartar a
briga.

As figuras ccnlrais do fato fo-
rum Manoel de Souza Lima,
cum JH) nnos, casado, morador
na rua Delfim Moreira, n." 12H,
c um outro indivíduo desconlic-
tido, que, como o primeiro, exer-
cc a profissão dc molorisla.

Piiineir.nufiitc ambos disrnli-
ram iicalorndnincnlc para, cm
síguida, se n Ira curem cm lula.
l'ni nessa altura quc sc inlro-
meteu n.i Contendo, com o pro-
pôsüo de serenar os ânimos, o
auxiliar de rscritórin da LilllUu-
siqo l'cdcral, Josc CosaItino de
Carvalho, coin 2li anos, niorador
lia rua Djalma Uriqnes n.° 2ã7.

\ Intenção' do apnzlgiudnr uno
foi nccll.1 dc bom grado e, dni 1
,i r a z/l o de ler sido vitimado por
um dns homens <|iir brlgavain.
1'órn ntlllglllo por violento gol-
pe a barra dc ferro na região
Ironlal.

üiiando a luti Ininava maio-
rcs proporvões, huuvc gritos c
alarma de pessoas que pasvn-
vam. Ni*jo inicrvein um guarda
municipal, cuja presença afu-j
genlnli ns brigões. Nem assim
o, síiiiirdn deixou perde-los dc i
visla, s".|i|n om stll cnc;'ço. |
Mais ailianle. pnra amedrontar jips dois homens que fugiam nu '
com n intniln de ohrcvinr n sna !
captura, fez uso du ann.i, lemlo

| sido atingido um delcr. u dc no-'
. nic Mínòíl.

A cssc tiinp.i conipnrcciii nn]
I loral n cnlnissárin Pinnpell 1'lni- [
; Vis, dc dia nn 1." Djstrtln: quc i
i fez rem ivcr ns feridos para o!

Ilospilal Miguel Cou Io, roquan-1
I In pnr oulro lado iniciava dl-
i lifèiiclns, visando caplur.ir o nu-
. lii que fugiu, assini comii iden-

lificar o vigíijnle ioiiniclp.il, |

Francltco de Sbutq liamos, o
criminoso

seu anl.igonlsta prostanilo-a no
^"pnKSO 

0 C111M1NOSO
O 2." distrito, avisado do ocor-

rido, para o locnl enviou o in-
vesligadnr Edisio, que após penn-
sus diligencias conseguiu efetuar
a prisão do criminoso,

A vitima que sofreu graves fe-
riinenlos, no dar entrada nn jlos-
pilnl do Pronto Socorro, veio a
falecer, 0 corpo do inforlunado
operário, eom guiu pnlicini, foi
recnlliido nn necrotério do Ins-
tilulo Médico Legal.

Retirada de tropas ameri-
canas do Mediterrâneo,

Acôrdo entre os Estados
Unidos o a Itália

UÒMA. 1 IL", P.) — D porta-
voz do Ministério dns Relações I
líxtcriorcs revelou que a Itílífl c
os Eslaiios tinidos assinarão um ;
acordo cs'.a semana sòbrc ti reli-1
i-nda dc 15,000 soltládòs nnrtc- j
americanos da chamadi znna do rtwondents da V
Mcd'lòrraheò, ;u qual éstA in-j .\s chuvas dc

A E. F. CENTRAL DO BRASIL
ATENDE AO APILO DOS

BANCÁRIOS
Atendendo ao apôlo que fez o

Sindicato dos Bancários, aO seu
diretor, Iniciou hoje a E.F.C.B.
as obras que visam melhorar, a
plataforma da estação do Cavai-
canti, na Linha Auxiliar, que
sc ressentia da falta de esprnjo,
estando os trilhos multo afasta- I
dos da plataforma, causando, )
por cssc motivo, acidentes nas |
horas de maior movimento do
emborque c desembarque dos
passageiro?.

A pronta solução dada pelo
! sr. diretor da E.F.C.B. ao pedi-
. do do Sindicato 6 mais uma pro-

va do quanto os problemas dos
I passageiros merecem da direção
i da nossa principal ferrovia a
; melhor atenção.

Ontem, ás 13 horas, o juiz su-
mnriante do Tribunal do .furi
Sousa Neto interrogou os prin-
cipais personagens dos trágicos
acontecimentos du rua Maria La-
cerda.

0 vendedor dc alhos, .losc
Maurício dos Santos, com a pre-
sença do sen advogado, o sc.
Newton Antunes, fez ttm relato
impressionante sobro os lamcn-
taveis fatos ocorridos na manhã
de ti do més, p. passado, cm
plena feira livre. Disse o ncusa-
do quc após fugir, mesmo balea-
do, hniniziiira-sc na cusa n.'
41 ila rua Zameitholff, onde foi
acuado no banheiro por mais de
seis vigilantes chefiados pelo
outro acusado, Frutuoso Octavio
Vlelrn. Ocasião em quc, defen-
dendo-sc, rompera o cerco gol-
pcando com n faca quc, entio,
empunhara. Conseguindo saltai
uma Janela ganhou a run, per-

su-
ou-

viu novos disparos, caindo ferida
u'a mulher, nesse instante — diz
o vendedor clandestino: "— Pa-
rei.. Atirei ajaeit no chão, cer-
rei os dentes e esperei a morte.""NINGUÉM ESTAVA ARMADO"

• Por sun-vez, o guarda munici-
pai n.'> 178, o chefe do "rapa",
depois de historiar os fatos, rcs-
pondeu ao juiz Souza Neto:"— Ninguém estava armado,

nós nâo usamos arma ile fogo.
Somente os "casse-títés".

Justificou outros, declarando
qtie os mesmos foram disparados
pelos populares.

Após o interrogatório, aquele
magistrado mandou abrir vislns
dos autos nos advogados dos rcus.

Pagamentos <¦
Pela Pagadoila do Tesoura

Nacional serio pagos HOJE
os funcionário* tabelados nò
oitavo dia útil, a saber: •

MINISTÜRIO DA AGRI-
CULTURA:
(Titulados) , 

"

Escola Agrícola, de Barba-
cena. ¦

Núcleo Çcloplalde s, Bento.
(Diarista*) .

Escola Agrícola; dc Barba-
cena.

Aprendizado Agrícola Nllo
Peçanha.

Estação ExpJrlmcntnl Fito-
BanilArla .Sfto Bebi o.

parque Naclotiil de lta-
tinia.

Partj^e Nacion»! da Berra
dos OrgSos.

Beçào do Engenharia do Pia-
naito da Bocaina,

Insfetorla Regional pinhel-
rnl.

Aprendizado Agrícola llie-
fonso Simões Lcpc?.

(TarcfelriMi
Superlntendénelü dc Eiiíi-

cios e Parques.
APOBKNTADOS:
MINISTÉRIO DA VIAjÇAO:
Fúllin Gnichct
4.910 — S — Z ..,.-.. 132
4.917 — '/,  136
4.91!; — Z  134
SALAKIO — FAMÍLIA (cáp— IP.VSE):
5.001 — — B . .... 143
8.002 — B •- I 128
5.003 — J 140
5.004 — J — P 141

, 5.005 — P -- Z  142
5.006 — A — Z .... 133

Feiras livres
Funcionarão HOJE, as »e-

guintes:
TIJUCA — Rus vÍMondé da

Figueiredo; ESPLANADA DO
SENADO — Rua Orloa San»-
paio; CATETE — Praça Jos*
do Alencar; GRAJAU -- Pra-
ça Verdun; BOTAFOGO —
Rua Arnaldo Qulntéla; PIE-
DADE — Rua Comes Serpa;
MEIER — Rua Galdlno Pi-
mentol; IPANEMA — Praça
General Osório; ENGENHO
NOVO — Largo do Jacarezi-
nho; SANTÍSSIMO - Rua da
Igreja.

FATOS POLICIAIS OCORRIDOS
EM SÃO GONÇALO

Tentativa de homicídio — Conflito
— Esfaqueado

Agressão

Expressivo gesto tío pre-
sidente Truman

lliljmillllla WÊm

Atropelada pela moto
do Exército

Helena Scvassier Rocha, dc 4(S
nnirs, cásídaí brasileira, residen-
te it rua Misericórdia, Ti." 12S,
Apartamento n." 201 foi atropela-
dn, nn avenida Hio Hrnnro, es-
(mina da ma Ouvidor, por uma
motocicleta do BntnlhSo dc Guar-
d.ls. Outro veiculo do exercito,
(uiidii/.iu n infeliz no Posio Cén-
trai de Assistência, onde foi
constatado quc a vitima sotrera
fratura do crnnio. sendo prove o
seu eslado. .

Cumo eslava anunciado, veri-
ficou-se, às dezoito horas de on-
tem, a visita do Presidente Tru-
man ua Presidente Dutra. A che-
gada da ilustre visitante ao Pn-
lácio do Catete, o Batalhão de
Guardas nll formada prestou-lhe

! as continências de estila. Pouco
depois, encerrada a visita presi-

| dencial e quando os dois Chefe»
! de Eslado atsomaram it parla do

palácio, essa mesma unidade exe-
cutou os Hinos Xaciannls Brasi-
leiro e l\'orle.-americano < ri se-
guir um vibrante dobrada. Nesse
Instante o carro que cqndujía o
Presidente das Estados Unidos,
qne. jã se movimentara, recebeu
ontem para parar, e o chefe dn
banda mandado s: aproximar,
recebeu da grande estadista ame-
ricano cordial aperto de mão.
Como em de se esperar, a grande
massa popular que aclamava o
Presidente norte-americano, re-
dobrou sen entusiasmo anle tt ex-
préssiiridadõ daquele, gesto, que
bem caracteriza a figura simples
dc Httrrii Truman.

Democlaciano Ferreira

Na nolto do domingo ultimo,
quando era maior c movünlúto
de transeuntes pela rua Floriano
Peixoto, foi esfaqueado por um
indivíduo que atende pela alctt-
nha de "Haiano", morador na
travessa Carlos Gomes, rm Nitc-
roi, o operário da Leopoldina, Dc-
moclaciano Perrcira. de 116 anos
dc Idade, solteiro» residente na
rua Ernesto Ribeiro n. 460.

A vitima que sofreu um feri-
mento pcnelranti no hemi-torax
direito, cm estado gravo foi inter-
nada no Hospital dc São Gonçalo.
O criminoso, após n pratica tia
delito, evndiu-se, tendo atirado a
faca na esquina da rua Benjamim

5.000 MORTOS POR DIA
Feroz selvageria na fronteira entre o PakistE e

a índia — Chuva» torrenciai» aumentam a agonia
- de milhares de retirantes

LÀ HORK. l (fe Hobcrt MUler, cur

nida a ítálin. A
feita dentro dc 911

citando Ida data cm quc os
asse .lides resolveram cm

rcílrnda serã
dlns, a i^irtlr
Quatro Gran-
1'arls :i rali-

P.)
monções começa-

personalidade
do Cohvunislh

jiuidici do ['artl- 1 flcaçào do
in I ólla.

Tíclailo de Paz com

ram a cair no Tunjab, aumentan-
do a miséria c a dor dc centenas
de milhares dc refugiados, ater-
rorizndos cm conseqüência da
Itrnndc perseguição religinsn. Ks-
tú c uma dns grandes migrações

tw 3 IPeí ra "" ii . jUSm nBiX. ddd!. ^'ZJ^JiiKwifflüi IL..JiuiCTx ,
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.1 i/iirei',,. dn Ilalel (Jniltiiuliiihii "t •nrcn nnlcm, "lm llaltininiitc tlt> /•'ttf'>, umi feiintitln /'•
lirnrilelrtl,,a lados as jornttislus eredt.Aciinlt.is tnulti à Conferência litlcr-amcr ctiiui. Além irrw rc-
prcsetitiinte» dn impiciitit íiuciniint e csM/nn"!'. i-oiiipnrcerriim nu aíniocõ os detigadtjf Drnsltei-
mu Giiís Muitteiru. Hdmiiiulo ilu l.nz Pintu e /'roí/u kelfu, fitttciantlriot tln Hnnuirtiti c pessoa*
tirada»,,Sa eliehè, um flagrante da úlnitiçn, ticnda-fe a mesti dns furte uiuirios, dn Semico <ie Inl-
preiifti tln \linixlerin tlns Itelácóès llrlfiimes, os atlttis mirli, ciiupcrtirmil pttrn ti /'cm tinto dot
Ititbiilliiia tlc tuberturg jorildlíslltu nn liitfiãrlttlílè concltirc.

da história e os mortos, etn vir-
tude do» motins o ataques dos
bandoleiros, atingiram na sema-
na passada a media de mais de
6.000 por dia c, provavelmente,
o número será ainda maior nos
próximos dias, quandp ns enfer-
midades e n fome começarem a
reclamar suns vitimas. Entrcmcti-
tes, a Inundação dns grandes pia-
nlcics interrompeu praticamente
todo o movimento migratório, ex-
ceto pelas principais estradas dc
rodagom c rodovias. Milhares de
quilômetros quadrados, de am-
bos os lados da fronteira entre
o Pakislão e a índia, são cena-
rios dos mais ferozes e Imple-

Idosos alos dc selvageria. Pratica-
mente todo homem caminha ar-
modo de um cacete ou lança, for-
mando flrupos que Se dedicam à

I procura do elementos da mino-
j rin ii fim de exterminá-los. Os

refugiados, por sua ver, marcham
unidos como ovelhas, esperando
dessa forma suportar melhor as

ifieuldades. L'm grupo do 6.000,
íomcns. mulheres c crianças foi

totalmente exterminado enquanto
tentava penetrar, no PaUistão.
Dos seis mil apenas um duzentos
sairain com vida, embora feri-
dos. Km seus desesperados avan-
ços para n fronteira, tém seus
corpos cmpnpndos pelns chuvas
torrencinis, aumentando a ago-
ni.i do cansaço c da fome. sendo
por isso presa fneil dns enfermi-"ades. 

As autoridades médicas
receiam que. surjam vários focos
eniilèinicos dc enormes propor-
çôcs. A fel e n ordem desapare-
cúrattt nhs «mns rurais c a poli-
cia c as forças atinadas sâo im-
potentes, para prestar socorro,
umu vc/. qúe este socorro preci-
snrla ser prelado a todas as pnr-
tis simultaneamente,

UNHA DE ÔNIBUS PARA A
VILA BANCARIA DE

OAVALCANTI
Será inaugurada ainda este

més a linha de ônibus Cavalcanti-
Mauá, inciatlva da Junta Gover-
nativa do Sindicato dos Banca-
rios, que mereceu o mais deci-
dldjn anolo tío sr. prefeito do Dis-
trito Federal, general Mondes de
Morais.

A concessionária, a Viação
Oceania S. A. sediada à aveni-
da Calógeras n. IS, fará circular
ônibus de 10 em 10 minuts, per-
correndo o segftílnte itinerário:
Cavalcanti, ruas Visconde de Sa-
boia, Maria Passos, SUva Valle,
av. João Ribeiro, suburbana,
Largo de Benfica, avenidas Bra-
sil, Francisco Blcalho, Presiden-
te Vargas, Rio Branco, Praça
Mauá e vlce-vorsa.,

Os ônibus, a chegarem dos Es-
tados Unidos dentro' do poucos
dias, serão dotados com todo
conforto, e as passagens diretas
custarão Cr$2,00 (dois cruzeiros).

A nova linha trará considera-
vel desafogo para os moradores
de Cavalcanti, Del Castillo. Ma-
ria da Graça, Hlgienópolls e ou-
tros bairros que se ressentem da
falta dc condução.

OR, L. OLIVEIRA UMA

DENTADURAS
Paladon, dentei transparen-
tes, imitaçüo perfeita dos den-
tes naturais, correçio dos de-
feitos do rosto, trabalhos ds
liridce em Paiacrll, rurôas, pi-
vots, etc. — Consertos
em dentadura» quebradas sem
pressão, bridges partidos em
90 minutos. Kua Visconde
do Rfo Branco, 37 — Tel.
42-3391 e rua Santa Luzia,
799, l.° andar, sala 401, pró-
simo A Avenida.

cu-

UU'

Constant, quc mais Urde foi
contrada pelns autoridades.

CONFLITO
Nn run Ce dos flnsimiano,

mero 173, local onde sc cncoulr.i
estabelecido um cáfí, verificou-se,
sério conflito, no qual tomaram
parte várias pessoas. Em conse-
quência, sairom feridos c foram
socorridos no Hospital do Pronto
Socorro, os 'egulntc? indivíduos:
Cândido Lima, de ', 1 nnos, opc
rario residente na rua Adelino
Martins n. Itifl; Manoel Farias, de
24 anos, i.oitciro, residente ;)o
morro da Boa Vlsla s/n.; Joã-s
Cremonino, solteiro, dc 1*0 nnos,
operário, morador na travessa ¦«):<
Baroncza n. 22; Rubens Santos do
Farias, dc 19 am". solteiro, <lo-
mleiliado á rua MaKnol<a 127;.
Custodio Gomes Ribeiro, portUf
gues, de 41 anos, proprietário' 'hi
aludido estabelecimento c remV
dente A rua Lopes da Cunha ni
DO. O comissário Otávio MorámL
da D. J. D. C, dc Niterói, pjr-i
sente ao local, tomou ,ts providep^
cias necessáiins. ',/'

AGREDIDO A TIROS K
Apresentando ferimentos traiú-j

flxlantes no peito com fraturas dii
costelas, foi, na madrugada d»j
domingo, internado no HospiúP
do Pronto Socorro de São Gonça-*
lo, o condutor da Cantareira, Jc-
slas da Silva, dc 2ü anos de ida-»
de, casado, rtsidcnic á rua Frnit-
cisco Portela n. 2083, Ao ser me»
d içado declarou quc iora ferido #
bala, na rua Capitão .loão Manuelj
por um indivíduo desconhecido»
A policia sindicando no locátj
encontrou uma carteira de iden»
tidade pertencente ao operário!
Todcclino Felipe uc Souza, de
31 anos, solteiro, residente nas
proximidades do local da agressão.
Embora n policia venha diligau-
ciando a íim de descobrir o eeu
paradeiro até o presente momento
ainda nSo logrou êxito, permanc
cendo o caso aindi na obscurii
dade

O médico matou-se ;*
O dr. Glauco Saldanha Corrci.i,

de 82 anos de idade, casado, fun-
cionárlo do SAPS, vitima dc pro«
funda neumstcnla íranenu-se not

Dr. Glauco Saldanha, o suicida

banheiro de sua residência, i vua
João.Lira aé 68 «brindo o gar. < *

MORTO
O dr. Mario Plaisaiit, às 17.30

heras, sentludo forte cheiro do
6*V, acorreu á residência do me-
aieo e arrombando a porta tio
baahelro deparou com o dr. Glaa-
co Saldanha, já ngoniiante.

Chamada a ambulância do Hos-
pilai Miguel Couto, nada mais foi
possiVel fazer porque o dr. ülauío
já crst cadáver.

A policia do 1« distrito, n.i
pessoa do comissário Pereira da
Costa fimiii.. as necessárias provi-
dencias, inclusive íez remover o
cadáver para o necrotério «ia
Instituto Medico Legal.
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Ilcnlri: Constit-lu, quc veio do llio Grande para tomar parte'temporada tlc bailados organizada por A'ina Verchinina

CONTRA-REVOLUÇÃO NO EQUADORlepla, 11, d» |n_È MieB de hffi
VARIAS GUARNICÕES SUBLEVARAM-SE- 0 GOVERNO

DECRETOU 0 ESTADO ?DE SÍTIO
QUITO, 1 (A, !•.) '

O governo cio . coron«l Carlos
Mancheno, que conta uma eéma-
na de existência,- decretou ontem
á noite o estado de sitio no
Equs4or, enquanto despachava
tropas e tanque apara duas cida-
des, a ílm de abortar uma r«vol-
tn tlc oficiais do exército o da
guarda civil. O estado de sitio
proibi, a publicação ou Irradiação
de noticias sobre a revolta.

.

r~N'í"í*'-

Temporada Lírica
"T1.AV1ATA"

Hoje _crá c.-inlntlit a ópera
•"Traviata", rom Maria tle Sá
Eu.Pi Tn_.llo.vJnl, l.niniani e ou-
tvos. "TOSCA"

Amanha subira it cena "Tos*
t<a". com El.lsábctto Barbato, Gl-
g_j, SiMo Vieira e «litros. .

Orquestra Sinfônica
Brasileira

NO FLUMINENSE
No (lia 5, concerto da D. S. B.

ino Fluminense Futebol Clube, ns
17 horas. Programa: — Sinetana
___. «Minha Terra" José Siqueira
ir- "Desafio", da suite coreográ-
ilu. '— "Uma festa ua roça",
Dvorak — Danças Eslavas, rc-
pun-tc: ..aroslav Kromrbholc.

Concerto para
a Juventude'*_ 

O próximo Concerto de Juven-
tade «m combinação com » Dl-
Visão Extra-Escolar do Minlsté-
btelo da Educaçio, será realizado
BO próximo dia 7, em homena-
£em à grande data nacional, o
tora a - colaboração tio pianista
Rttbem Dario Coube, vencedor no
Concurso de Solistas.

Concertos para sócios
Os próximos concerto» para o

Q_._tdro Social da Orquestra Sln-
tônica Brasileira estão marcados
para o» dias 13 e 15, vesperal às
16 horas, no sábado « notwno
ji» 21 horas na segunda-feira
respectivamente, quando fará a
«ua rcentrío no Rio de Janeiro o
maestro, Eleazar dc. Carvalho,
tfue esteve mais dura «no nos
Estados Unidos,
Magdalena Tagliaferro

Essa grande pianista dará um
««Citai sábado,- G, is 16 horas,
ftf* Tentrro Municipal.

Oscar Borgerth
O festejado violinista Oscar

Bdrgwth dará no próximo ilia 4,
fm 1? horas, nm recital na Esco-
f* N. de Musica, na serie "Reci-
Uif dc Professores". Programa:
Mondonvillc, "Sonata" cm Fu
maior. Tartini, "Fuga". Vicux-
fcempa, "Concerto" em ré menor.
Joaquim Nin, "Comentários",
Kl.« audição). Dohnanyl, "An-
dante iresbato, alin zingar.sea .
Marcos Salles, "0. Morcego".
JPaganini, 

"La campanclla"
Alicinha Ricardo' A cantora Alicinha Ricardo

Mayerhoter dará em recital, is
17 horas, boje, na A. B. I. apre-
sentando também as suas alunas
Rnjá Bustin Carmlnha Mendonça
Eira Mello, Luly ' tlc Carvalho,
Carmen Pimentcl,, Ldda Mnrlu
Recife c sr. Francisco Pinheiro.

; i Sula Jaffe
À jovem pianista Sula Jaffe,

cru* «caba dc conquistar cm brl-
Ihante concurso uma bolia dc
estudos na Inglaterra, seguira
quinta-feira para Londres, onde
permanecerá ura ano.

Eurico Costa
Realiza-se no dia 1(1, às 17 ho-

ffas, no salão "Leopoldo Mlgtiez",
o 10." concerto da sírie de reci-
tais dé professores da Escola Na-
(sinal de Musica. O mesmo cons-
tara de um recital do violcuce-
iistá professor Enrico Costa

O programa organizado é o se-
guinte:

1.» PARTE — Corelli — Sona-
tu «1B Ré.menor; Prelúdio, Ale-
mada. Gina; Corelli — Prelúdio
e gavoita: *T. S. Bacli — Sicilia*
oo.eni Rc menor; Serrais —
Capricho n.« 2.

Ia PARTE — José Slquíirn ---
Noife dc Inverno (1.* «itnlição):
— Octavlo Ma ti 1 —- Recitat.ivo e
Bailada fl." audiçõç) — Snuve-
nlr; Granados — fioycscas —
Intermezzo.

3.» PARTE — Dedicada k mu-
slca argentina — (.onstjntino
laito — -Soital;! para violoncelo
c piano: d." audição no Hiol.
Allegro moderai o, Antlante sus*
tenuto, Allcgro modera to.

Os acompanhamentos no piano
serão feitos pelo professor Octa-
Vio Maul.

Conservatório Brasi-
leiro de Música

A'Diretoria do C. B. 
*M. está

enunciando um ricln tlc confe-
rendas dn muslcólogò Dom Lou-
renço Slrobcl sobre a Tctralogia

de Wagner. As conferências sc-
rão dadas às segundas-feiras a
partir desta semana, na Iliblio-
teca do Conservatório Brasileiro
de Mtisícn, ás 17 horas. As tlc-
mnis informações podem ser ob-
tidas na Secretaria do Conserva-
tório, à Avenida Graça Aranha
n.° 57, 12.» andar, das 9 k% 11 c
e das 14 às 18 ilioras.

Cinqüentenário
de Schubert

Traueorrendo neste ano o cin-
quentenirio da morte de Franz
Schubert, a Escola Nacional da
Musica convidou o pianista Hen-
ry Jolles para realizar um curto
sobre interpretação dns obras
daquele notável compositor. O
curso, que será em 6 aulas, rea-
llz-ur-se-á nos dias 8, 15, .. e 20
de setembro e 8 de outubro, lts
17 horas, no Salão "Leopoldo
Miguez". A entrada será fran-
queada ao publico,
José de Moura Almeida

O violoncelista José Almeida,
da Escola de Musica da Bahia,
dará um recital de intercâmbio
no próximo dta 6, às 17 horas,
na Escola N. de Musica.

Escola N de Música
Comuicnm-nos da Secretaria

quo se acha afixadas na portaria
dessa Escola as listas de chama-
da para os concursos os prAmios
de Piano, Violino e Canto, os
quais serão realizados, respecti-
vãmente, nos dias 22, 23e 24 de
setembro, às 12 horas, 24 de sc-
lembro, às 12 boras. Do edital
bro, às 9 horas e 25 e 26 de sc-
tembro, às 12 horas. No edital
constam, ainda, a peça de con-
fronto sorcada pelo Conselho
Departamental e a constituição
das comissões julgadoras.
Curso Henrique Oswald

O Diretório Acadêmico da Es-
cola Nacional dc Musica organi-
zou vm curso dc teoria c biauo,
preparatório aos exames vesti-
bulares para aquele estabeleci-
mento do cnsino. O Curso Hen-
rique Osvald, está a cargo das'
Profcsoros Ruth Ccrrone e Lygia
Valle Walker. As aulas têm lu-
gar na própria Escola, à rua do
Passeio, 98, diariamente, das 8
ás 10 c das 10 às 13 horas. Os
Interessados poderão obter ou-
trás informações no Diretório
Acadêmico da E. N. M.
Concurso internacional
para uma composição

sinfônica
A União Brasileira de Campo-

sltores acaba de receber da sua
congênere norto-amcricnna. A. S.
C. A. P., uma comunicação, so-
bre a abertura de um concurso
internacional, patrocinado peln"Tho Musical Fttnd Society of
Philadelphla", para a escoihn de
uma composição sinfônica (Ou-
vcrlurc, Suit, Poema, Pequena
Sinfonia, etc).

O t-rêmio consiste em mU dó-
lare^para a composição escolhi-
da, quc será apresentada em"premiórc" pela Orquestra de

FALECEU 0
DR. JOAQUIM

ANTUNES
Dados biográficos do
extinto -T~ Antigo ho*

mem de imprensa
Causou profunda' impressão a

triste noticia, infelizmente con-
firmada, que, nas primeiras ho*
ras dc ontem, circulou nos meios
sociais da Metrópole. Falecera
subitamente o dr. Joaquim An-
tunes de Oliveira que ocupava, na
qualidade dc seu titular, n Dele-
gacia dc Menores. Funcionário
dos mais antigos do Departamen-
to Federal tlc Segurança Publi-
cn; o extinto se caracterizava por
um profundo amor ao cumpri-
mento do dever, sem que, contu-
do, jamais sc excedesse no dc-
scinpcnhn de sun ação em favor
da ordem c segurança publicas.

Pelos nltos dotes funcionais e
pela serena energia de tuas ati-
tudes, Joaquim Antunes, sem-
pre sc destacara em todas as
missões que lhe foram confin-
das. Quando a morte o colheu,
desenvolvia o árduo trabalho
além do habitual, pois, presidia
o inquérito mandado instaurar
pelo Chefe dc Policia para apu-
rar as responsabilidades dos au-
tores do conflito da Esplanada
do Castelo.

Joaquim Antnucs quc fui tam-
bem nosso colega dc imprensa,
faleceu ns 2 horas cm sua rés.-
dencia. à rua Barata Ribeiro n.
657. Vitimou-o mn colapso car-
diaco. A* noite ele se sentira
mal. Regressara dc um passeio
com sna familia e mostrava-se
Indisposto, estranhamente cansa-
do. Chamado um médico este,

t,» .iWí-KSSfíSt-wwí^i.*^

Boletim governamental
QUITO, 1 (U. P.) — O bole*

tlm oficial .«úmero 8 afirma, que
as tropas gòvernlstas derrotaram
on revolucionários em Yambo e
Socabon perto de Ambalo.
Aderiram aos rebeldes

aUAXAQUUi, 1 (U. p<) — um
grupo, de 12 --uv_jue» da guanil*

Subiu à sanção a Lei Elei-
toral de Emergência

(Concluiio da 1.' p*8*.
mento expressa de cada regis-
trarido.

II.» Quando se apresentarem
candidatos de aliança de parti*
dos, seri requerido o registro por
delegado dos partidos aliados,
explicitamente autorizados pelos
respectivos diretórios estaduais,
mediante indicação, noa termos
deste artigo.

§ 2.» O registro será feito pe*
rante o Tribunal Regional Elei*
(oral, quando se tratar de elel-
çfto .federal ou estadual; e, pe-
rante o Juizo da Zona, quando as
referir a eleições municipais, ou
de Juizes de Paz.

S 3.» Da decisão que conceder
ou negar -o registro, caberá re-
curso, interposto por qualquer
partido, nas quarenta e oito (48)
horas da publicação do despacho,
t- julgado dentro em cinco (5)
dias.

Art. 3.» Os prazos para Inter-
posição dos recursos eleitorais
não precluslvos, e as nultdadcs
de pleno direito somente podem
ser decretadas quando arguldas
era recursos regulares e tempes-
tlvos.

Parágrafo único. O disposto
nesto artigo não ae aplica a.os
recursos pendentes de julgatht.ii-
to, na data da promulgação da
presente lel.

Art. 4.» As decisões do Trlbu-
nal Superior Eleitoral, assim na
interpretaão da lel eleitoral cm
face da Constituição, cassação ás
registro de partidos-políticos, co*
mo BÔbre quaisquer recursos quc
Importam anulação geral de elei-
ções ou perda de diplomas, nó
PQderão sor tomadas, com a pre-
sença de todos os seus membros.

Parágrafo único. Se ocorrer
impedimento de algum Juiz, será
convocado o substituto, ou o res-
pectivo suplente.

Art. 8.* A eleição dos Juizes
de Pau, noa Estados em que fôr
eletivo o cargo, far-se-á, em ca-
da Distrito, observado o sistema
majoritário.

Art. 6.» Ào titular de repre-
sentação eletiva, que obtiver dl-
ploma do outra investidura igual-
mente eletiva, é assegurado o
direito de opção, ati o ato dc
posse do novo mandato.

Art. 7.» Essa lei entrará em
vigor na i_ata de aua publicação,revogadas as disposições em con-
trário".

Dr.. Joaquim. Ântunet

examinando-o, nada notou de
grave, tranqüilizando^.. Mala
tarde, no entanto, o mal se agra-
vou, sobrevindo imediatamente
o colapso, de ação fulminante.

O extinto era casado com a
sra. Helena Oliveira. Deixou
duas filhas, de 16 e 17 anos, e
contava 43 anos. Iniciou sua car*
reira na Policia como detetive.
Já era, entfio, formado em di-
relto. Galgou, a seguir, o cargo
de comissário, sendo designado
para chefiar a Seção de Hotels.
Depois foi designado para servir
no gabinete do delegado dc Or-
dem Politica e Social, ocupando,
mais tarde, as funções dc dele-
gado de Roubos c Furtos e de
Ordem Politica. Atualmente era
o titular da Delegacia de Mcno-
res.
O SEPULTAMENTO

Realizou-se o sepullamento,
eom grande acompanhamento. O
corpo foi .mimado no cemite-
rio São Francisco Xavier. Entre
as demonstrações de pesar, -apre-
sentou pêsames à familia de Joa-
-paim Antunes de Oliveira o nos-
so companheiro de redação Si-
queira Dias, que, em eloqüente
telegrama, pois, sc acha conva-
lescente de recente intervenção
cirúrgica, — disse da enorme
tristeza da reportagem esoecla*
lizada diante do duro golpe so-
frldo com a perda de um dos
mais iucondiclonais amigos do
repórter que foi, inegavelmente,
Joaquim Antunes.

Filodelphin, sob a regneia do
maestro Eugene Ormandy.

Para maiores esclarecimentos,
os interessados deverão procurar
a sede social, da U. B. C., k rua
7 de Setemhro, 209, S.» andar.

A INFLAÇÃO
RESUMO DA PARTE JA' PUBLICADA

Nenhuma das máquinas inventadas pelo homem é
mais delicada,! estranha e complexa do que a ECO -
NOMIA, que regula o seu PADRÃO DE VIDA. E, mais
do que outra qualquer, está sujeita a desarranjos, cuja
causa principol é a INFLAÇÃO. Houve um tempo em
que o bom rei "Troca-tudo" era senhor absoluto do
terreno: Então, havia o bastante de cada coisa para
cada pessoa, e não mais do que isso. A regra do 'Tro-
ca" era uma coisa muito simples. O Dinheiro nasceu
quando o número de coisas aumentou e, em consequén-
cia, a Troca se tornou inadequada. E assim o dinheiro
foi crescendo, à proporção quc também crescia a quan-
tidade de bens. Um dia, porém, os homens o fixeram
maior do que todas as coisas juntas, e por isso êle caiu.
Então, os homens trataram de pô-lo novamente de pé,
depois de conhecer-lhe a moléstia, que foi diagnosti-
cada como INFLAÇÃO — uma doença que os homens
que possuem dinheiro não compreendem e da qual nem
gostam de ouvir falar.

ção de San Antônio, .os quais os-
lavam na*estrada, quo so dlriRc
a esta cidade, entrou om Quain*
quil fts 16,M; horas tle hoje, atle-
rindo no «rebeldes.

Situação confusa
GUAIAQU1L, 1 <R.. — A si-

Inação do pais continua eonfu*
sn devido k ccnltu-a oficlnl. Fot
declarado o estedo de stllo, sen*
do proibidas as reuniões públi*
cas, Levtmtnram-si. cm nrmns
contra o novo governo aa guar-
nlções de Rlcbamba, Guai-ancia,
Tulcan ti Oualaquil. O governo
Mancheno Intimem ns guarnicões
dti algumns cidades quo se ínsui-
giram a depor as armas, em be-
ncflclo da tranqüilidade pública e
do bem-estar dos cidadãos. A
Intimação foi IfL.içada em bole-
tlns por aparelhos rta ferça aó*
rea equatoriana. *- '

Os árabes contra a co-
missão da ONU

JERUSALÉM, 1 (A. P.- — O
Alto Comitê Arabo dn Palestina
declarou que qualquer tentativa
para executar ns propostas da
maioria ou dn minoria df. Comis*
sfio Especial da U. N. "provocaria
um vasto incândio na Palestina c
no'oriente árabe". A declaração
foi feita npós uma reunião, no
Cairo de Hnl Amin cl Husseini
sx-muft de Jerusalém, Jamnl ei
Hlsseinl. vice-presidente do Co*
mití A'rabe, e outros membros.

Afirma o comunicndo'que a na-
ç5o árabe na Palestina o os pai*
ses irmãos "agirão decisivamente
pera repelir ti catástrofe, que a?
ambições imperjnlistns e sionistas
querem infligir à sagrada nnçüo
árabe".
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Chegou ontem, dc Sào Paulo, pela Vasp, às 10,30 horas, o governador Adhemar de Danos, ttnd.>
sido recebido no Aeroporto Santos Dumont por numerosos amigos e admiradores. O governador
paulista, que sc demorará alguns dias, entre nò.t, vem assistir o ato de encerramento da Confe-
rênclà de Pclrópols e. cnmnrini'"ti'iiir o presidente llirry S. Truman. O sr. Adhemar de Bar-
ros neio acompanhado do Cel. Flodoaldo Maia, Chefe de sua Casa Civil; Major Joáo Senrâo,
Chefe de sua Casa Militar; Tle. Corto.ano tlr Almeida, ajudante, de ordens; Frachini Selo, Chefe
do Cerimonial do Palácio de Sâo Pauto; Albano Costa, chefe de yabineie; Dr. Mariano Wendell;
Francisco Ucrnardo Vieira, llencdito Sàntlni c Odilon llurbosa, A'n gravura acima vemos tini
flagrante do governador Adhemar de llarrot, por ocasião de sua chegada ontem* no Aeroporto

* Santo:, Humont

AMPARO DA BORRACHA
HELliM, 31 (Asapress- — O

(lanço de Crídito dn Borraclin,
através do seu presidente, telegra-
fou no governador do Estado, con-
(.i-alulantlo-se com o mesmo pela
aprovação, pclo Senado Federal,
da l.ci dc Amparo da Borracha.

Fixados os preços do arroz
em Porto Alegre

0 "Mldoii" liviri • pri.
miin o_.rrif_.mil..» do
produto piro o oxtorlor
PORTO ALEGRE, 1 (A MANHA)— Realizou-se ontem uma reu-

niio do Conselho Deliberativo do
IROA.

Após serem dados amplos in-
formes a respeito das negocia-
çôcs, debateu-se a questio da ft*
-tação do preço do arros, sendo
marcados oi de Crf 75,00 c Cri
73,00 para o interior do Eslado.

Quanto is vendas ji realizadas,
os presentes foram informados
de que se estão processando nor-
malmente os entendimentos, as
operações ji atingem a um to*
tal de 600.000 sacos. Nos ulti-
meiros dias da semana entran-
te chegará ao Rio Grande o va-
por "Midose" que levará para
o exterior parte do arroz já ven-
dido.

Outro ponto debatido na sessão
do ontem se refere ao financia-
mento tendo o major Cacildo
Krebs esclarecido os detalhes das"demarches" levadas a efeito na
capital da Republica e para cuja
solução —declarou — "Mui-
lo cooperaram o sr. Gaston En-
glert, secretario da Fazenda, que
ali esteve comissionado pelo
?ovemo 

do Estado, e deputados
ederais Souza Costa e Glicério

Alves".
Amanhã, em nota a ser dirl-

gida aos rizlcultores, o IRGA fl*
xará ai normas para o reajusta-
mento dos preços atuais e .a re-
galarização dos negócios.
ARROZ BRASILEIRO PARA POR-

TUGAL 
LISBOA, 1 (A MANHA) — No"Serpa Pinto" chegaram a Lis-

boa 1,500 toneladas de arroz bra-
sileiro, a primeira das remessas
adjudicadas em concurso aberto
pelo Grêmio dos Armazenistas de
Mercearias.

Espera-se que cheguem em bre*
ve mais duas remessas também
adjudicadas.

Esta circunstancia, e o fato de
se calcular em 50.000 toneladas
a próxima produção de arroz con-
tinental a não ser que qualquer
imprevisto sobrevenhá, leva a
crer que em breve venha a dls-
pensar-se o racionamento deste
produto, pois que, segundo ns es-
tatlsiicas é de 48.000 toneladas
o consumo de arroz no pais.

DR. AUGUSTO LINHARES
OUVIDO, NARIZ E GARGANTA

Rua México, 98, 8.° — Tel. 22-0515 — Diar.

SEftSÂ Um CRIME
Em diliaência a Policia

Pelo trabalhador do Parque de
Inflamavcls, Dario Pegado Cor-
tez. na tarde de domingo último,
foi encontrado no interior do vn-
gtto N. C, puxado pelo trem n.°
12, parado no prolongamento do
Cais do Porto, o cadáver de um

MB^ ejficjS!! ___.? I IU.enoi
Diz o delegado da Argentina, sr. Pascual La Rosa, referin-

do-se ao sabor d o mate brasileiro
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homem api-esentando contusões e
escoriações no frontal.

A policia do 16.° Distrito, n»
pessoa do comissário Lacerda, av:
sada do ocorrido, para o local í st
dirigiu e, na busca procedida na;
vestes do cadáver, foi encontrada
uma carteira de Identidade com
o nome de Artur Pereira, casa-
tio. ferroviário c de residência
Ignorada. Alem d» carteira fo-
ram encontrado» vários objetos,
entre 05 quais um r*logio de ból-
6'i de marca "Tlssol" c ainda ti
importância de setenta e quairo
cinzeiros.

O cadáver, com guia distrital,
fei recolhido ao necrotério do
Instituto Médico Legí-l. As auto-
ridades, levando em conta que o
lugar n noite c frequentado por
elementos nocivos k sociedade,
suspeitam tratar-se de crime. So-
mente depois da autópsia, a ocor-
rencla ecrã esclarecida devida-
mente.

O mote brasileiro vem sendo servido no Hotel Quitandinha, como refrigerante
aos delegados das nações americanas que ali estudam os problemas da paz e da
defesa americana. O sucesso do produto brasileiro tem sido enormerentre aqueles que
ainda não o conheciam e, tolvex, entre os que já o haviam provado, porém de outras
procedências.

O delegado da Argentina, embaixador Pascual La Rosa, que ali tanto se tem dis-
tinguido, foi surpreendido quando, num dos intervalos dos debates da conferência, sa-
boreava um copo de mato gelado.

— Es buenol — diz, em seguida aos circunstantes, fazendo, ao mesmo tempo,
uma respeitável recomendação ao nosso produto.

Quase estrangulado
pelo estivador

O MENOII FOI MEDICADO.XO
II. Oi V.

O comissário Rodrijues. na tn.-
dedo domingo, quand<i sc encon-
trava de serviço na delegacls.do
•il.' distrito, foi procurado peln
senhora Hafatla Colabíne, de SS
anos, moradora á nm Irapuá n.
71, na Penha Circular. Declarou
aquela anciã, quo momentos an-
tes, seu neto Orlando Manuel da
Silva, dc 15 anos. quando se en-
contrava «o Interior da Leitcria
Magalhães, á rua Guaporè n.«
42-A, fora covardemente agredido
por Miguel Leite, português,. es-
tlvador, residente Aquela rua tv
(58. Adiantou ainda a queixosa
quc o mcuor fora fortemente' se-
guro pclo pescoço só nüo-vindo
a morrer estrangulado, devido ;a.
Intervenção de terceiro».

REMOVIDO PÁIÍA O II. G. V.
. y

O menor Orlando, foi cm am-
bulàucia removido parn o Hos,- -
pitai Getulio Vargas, onde apus
medicado retirou-sc para a 'resi-

dência.
O comissário Rodrigues, t-ti-

contra-sc em sindicâncias a fin*
dc prender o acusado. _.:
w**»****»**»*»********:******

EMOFLUIDINA *f-:
*****tt****^**A******************-

CAUSA SENSAÇÃO EM SAL-
VAD0R 0 NOVO MOTOR

SEM COMBUSTÍVEL
Faria verdadeira revolução

no mundo oientífloo
SALVADOR, 1 (Asapreag) — O

estudante de engenhar.» Fran-
cisco de Aguiar carneiro, que tn-
terpelou o inventor do motor sem
combustível, por ocasião em qus
o mesmo fazia demonstraçBo pe-
rante os palamentares, acaba de
desafia-lo publicamente a fim d*
submeter-se a um debate consl-
So na Escola de Engenharia.

Ouvido pela reportagem, o aca-
démico do engenharia afirmou o
seguinte, & respeito da Invenção-'-"Não posso ainda externar minlia
opinião. Adianto, todavia., que o
«r. Edenll Corte* anuncia verda-
delra rcvoluçfio no mundo clênti-
fico, o que nio deve aer recebi-
do com brincadeiras. Dal esperar
aceite ele o debate público qua
proponho, de maneira que,pos-
sam, autoridade» e público, ter
certeza tratar-se de mais uma.
grande descoberta, qtie multo
honrará nesso pais". "^

APRENDA BRINCANDO
(CONTINUAÇÃO) Exclusividade para A MANHA — Publicação diária
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ATIVO
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J
*— A riqueza de um pais con-

siste essencialmente em sua produ-
çõo, na capacidae do seu povo para
usar os recursos naturais do pais a
fim de produzir os bens necessários.

— O dinheiro, tal como é usa-
do no mundo de nossos dias, é ape-

•*._. _r__ . .

nas um símbolo, um meio conven-
cional de representar a riqueza de
um país, de modo que cada um, em
qualquer lugar, possa dela partici-
par.

10 — A íim do fazer com quo a
sua moeda represente verclodpirn-

mente a sua riqueza total, um
país deve antes dc mais nada fixar
o valor de todo o seu ATIVO, quer
em trabalho, quer em recursos na-
turais, dando-lhes PREÇO.

11 — Então, emitindo uma quan-
lirlnH» Ho dinheiro, nu moeda, igual

ao preço total de seu ativo, ésse
país está certo de que essa moedq
terá um valor VERDADEIRO, pois
representa de fato a riqueza total
do país — nem mais, nem menos.

CONTINUA
*
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SUPERAÇÃO DO TOTALITARISMO

NAO 

se pôde negar a íntim* Interpci-ittnrçSo das Idéias com
os fatos. Os "idealistas" 

afirmam que sáo as Idéia* què go-v.rnam o mundo e pensem qu*. com teorias, podem refor»
mar os costumes. Praticamente, caracteriiam-se por uma atituda'romântica" 

em face da vida, quo acabam por desprezar superior-
mente, sob o pretexto de que se esquivam de contaminação com
a impureza das realidades. A evasão no lirismo lacrimoso ou no
satanismo verbal é a soluçáo psra certas almas tocadas pelo gênioda Poetia. O refúgio na declamaçâo oratória ou no formalismo |u-ndico é o caminho preferido pelos espíritos marcados pela voca-
ção do bem público.

)( O extremo oposto a essa posição sc encontra no "materialls-
mo 

^de Marx e Lenine. principalmente do primeiro, que escreveu
ier "a existência que determina a consciência e n.o a consciência
que determina a existência. Os Idealistas partem das idéias; os
materialistas, dos fatos. Para 03 primeiros basta pensar bem paraviver bem; jj os outros afirmam que só pensa bem aquele que vive
bem. •

Hi t fácil perceber que ambos pecam por excesso e que foi o
exagero idealista que provocou o exagero materialista. Como sem-
pre, o erro decorreu d» confusão generalizada em nossa época.
É fundamental distinguir entre fatos e valorei. Os primeiros dizem
como as coisas sio; os segundos, como devem s«r. A grande vir-
tude moral ria "prudência" consiste exatamente em dercobrir o »
caminho mais curto que conduz do aer ao dever ser. As ralações (fi
enlre essas duas ordena de realidades, entretanto, corno dizíamos $5
a princípio, se imbricam fortemente, de sorte qu» nãó só o conhe- »_*.

RESULTADOS
DAS ELEIÇÕES
NA HUNGRIA

A coalisão esquerdista
saiu vencedora -— Os co-
munistas passaram a
constituir o partido mais
poderoso -**-*- Segundo ob-
setvadores norte-ameri*
canos, o pleito foi o mais
fraudulento dc tôa a

história
BCDAPEST, 1 (Dc Ruth Lloyd,

correspondente da "U, P.") —
Ou quatro partidos esquerdistas
que integram o governo do con-
llsfio da Hungria obtiveram malu-
ria de três por dois sôbrc os par-
tidos combinados da oposlçfio nns
eleições de domingo passndo, das
quais 05 comunistas surgiram co-
1110 o partido político Individual-'
mente mnis poderoso da llun-
grla. Sogundo observndores nor-
te-nmcrlcnnos, ns eleições dc on-
fem fornm "as mnls traudulcn-
tn» dc tilda n história", c infor-
mnm que pelo menos circularam
no pais 

"50.000 céludas de clcl-
tores em mãos dc comunistns,
quo votaram com clns repetida-
inenlc cm diferentes setores do
pais. De acordo com os rcsul-
tndos oficiais, n coalisão rio go-
vêrno obteve cm conjunto 
3.007.027 votos, contra 1.98D.1õtí
conseguidos pela oposição. Os
comunistas obtiveram 1.0S2.ÔÍM
votos, contra 805.450 dò Partido
Popular Democrático. O Partido
rios Pequenos Proprietários tic
Terras, que obteve n maioria nas
eleições áhtéHórétí, ficou nestas
om terceiro lugnr, rum 7.í7.ti!.'2
Mitos

A VIAGEM DE MANET AO BRASIL

cimento exato dos fins por alcançar pode modificar os fatos, como W
também a força destes é capaz de influir de certo modo nos ob- 88 LeíTC-UClaS P31'tÍdár
jetivos procurados. A pressnt» situação pslitica internacional è-fij '¦¦-.

1

disso cloro exemplo. -X
Antes ds 1940, o mundo estava dividido em três campos ní- Sj

tidos: direita, esquerda e c.ntro. A direita* representava a fé no $
poder das idéias, que, carregadas de sentimentos apaixonados, se Sj
converteram em "místicas" totalitárias. A esquerda*falava em nom? S
dos fatos, que caminhariam inexoravelmente para o coletlvismo co- jX
munista. Finalmente, o centro conservava o patrimônio doutrina-
rio de seus antepassados. Todavia, essa tríplice divisão poderia ser,
com mais exatidão, reduzida a duas somente. . que esquerda e
direita concordavam impressionantemente nôs processos de ação:
suprimiam as liberdades políticas, destruíam o regime democrático,
subordinavam ao Estado braços e consciências,' suscitavam o spa-
recimento de chefes carismáticos. Infelizmente o "centro"? Inca-
paz de renovar-se, caos vez mais se enfraquecia e as novas gera-
çáes se iam lançando alternadsmente no regaco comunista ou no
r.gaço fascista.

A guerra veio modificar ésse estado de coisas. Hitler, que
polarizou as correntes d» direita, chegou a unir-se a Stalin, o"Fuehrer" 

comunista, para s agressão ao mundo ocidental. No ex-
terior. o aperto de mão entre Stalin e Ribbentrorj fixa bem êsse
momento culminante da história do nazl-comunismo. E em nossa
própria casa, exemplos modestos como o do romancista Jorge Ama-
do. lider comunista que se fez "colaborador" de um órgão pro-naflíta, repete a cena tocante de Moscou.

Os inenarráveis horrores d» guerra totalitária modificaram, en-
tretanfo, êsse panorama, E a principal alteração que hoje se ve-
rifle», pods-se dizer, é a da "aproximação" entre, a direita e a cs-
querda. Com efeito, a guerra teve a consolador» conseqüência de
moitrar aos homens sinceros que estavam laborando em erro. A"direita" 

percebeu que há realmente um movimento histórico mui-
to profundo, cu|o termo final é o desaparecimento do proletariado
e a redenção do trabalhador, manual ou intelectual. A esquerda
tomou consciência de que tal processo social na_a tem que ver com
o materialismo de Marx, o atefsme» de Lenine, ou o Imperialismo
de Stalin. Criaram-se, assim, condições para um entendimento re-
eíprO-o de alta significação política, multo diferente em substância
da política de mão estendida, mer» tática) dlversionista dos que
adotaram o maquiavelismo corrto norma de conduta.

As novas perspectivas histórica» sao, pois, as stguintes: No
centro, um grande movimento de aproximação entre os elementos
honestos da esquerda e da direita. À esquerda, um grupo de to-
talitários corr.unistasi a serviço infamante dos Interesses materiais
ds uma potência estrangeira. À direita, os que, saudosos de Hi-
Iter e Mussolini. adotam uma atitude mais contemplativa do que
da luta. E, no fundo, como sombras chinesas já diluídas numa luz
mortiça, os velhos liberais, que tudo sabem, tudo prevêem, mas
nada fazem.

Se ésse quadro que tentamos bosquejar é verdadeiro, um»
conclusão deve tirar-se: estamos vivendo claramente uma época
de superação do totalitarismo. O século dezenove afirmou a de-
mocracia politica; a primeira metade do século vinte negou-a; a
segunda metade a completará, integrando-a nas justas exigências
da democracia econímlca.

ias
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Mais uma demonstra
ção de barbárie

UMA 
revista que se dlt cato-

llca certa Tez nos acusou de
preocupação excessiva com

os ataques do comunismo A re-
liglfio. Contraria-ndo os desejos de
tão piedosos cemo estranho, pe-riodietas, voltamos ao assunto, em
face do novo atentado que vem
de, sofrer a consciência crlstft. O
fato, na sua inqualificável mons-
truosidade. pode ser essím remi-
mido: Dois sncertodes procurarvam administrar crisma a alprj-
mas centenas de crianças, no ln-
terior de um templo, quando um
grupo de comunistas, armados do
psu« e punhais, penetraram no
iectato e ee lançaram contra
a .uelea padres, em especial ron-
tra monsenhor Ukmar. enviado
oficial do Vaticano. Buscando
defender o prelado, o padre Bu-
lfslch, um dos que administravam
o sacramento, fot atingido por
polpas do punhal « pauladas, e
depoii decapitado a facão. Quan-to a monsenhor Ukmar, também
foi atingido, e provavelmente não
escapará. Os bárbaros assaltan-
tes eram partidários de Tito, o
mesmo "marechal" que mandou
encarcerar o arcebispo Steplnac.

Eis ai mais uma. demonstração
ploqiientc do qua é a "liberdade
religiosa" na Iugiiílávlá. atual-
mente sob o regime soviético. Sc
coisa semelhante 30 (pie acaba-
mes dc descrever tivesse «conte-
«•ido a algum sub-llter*to da "II-
nha justa internacional» — o que
condenaríamos do mesmo morio
— teríamos uma cutadupa d_ dis-
cursos protestos. Os nossos tii*
tíornsos "ant:-fnsclstris" ftiéfêVí-
riam artigos inflamodos em dote-
_¦**. da '.lberdade de pensamento.
Vcjnmos, ngom, o qtie iriio di-
_4r, porquanto a liberdade nào
deve «er definida «mo privilégio
dos comunistas para matar oí
seus adversários.

.. Baixada
Fluminense

ABAIXADA 
Fluminense i

um assunto que de vez
em qurndo entra no rnrtn**,

mas não tnrda a ser retirado. Em
seguida & onda dc entrevi-las,
planos e debates, a questáo é
arquivada e vastas áreas conti-

por natureza deviam constituir o
celeiro de uma grando cidade
praticamente nada produzem,
porque nelas pouco se cultiva.

R' certo que obras considera-
vcis de hidráulica ali se realiza-
ram, apontadas como das mnis
importantes que no gênero exis-
tem. Faltou, porém, hoje n opl-
nião é pacifica r respeito, um
plano adequado para o aprovei-
tamento do 10I0 em proprieda-des agrícolas. De modo que ns
melhorias empreendidas pelo Es-
tado se refletiram desproporclo-
nndnmcnte na valorização dc
imensos tratos do terra que con-
tinuam retidos para fins cpc-ru-
lallvns e, náo raro, com íilulos
dc domínio muito duvidosos.
Acresce que as obras dc ssnen-
mento reclamam, para produzlios seus efeitos, a vizinhança do
homem; êste é que, paralclamen-
te ao amanho do solo. vai con-
servando e desenvolvendo aquelas
obrus e pouco a pouco «upetnn-
do em definitivo ns cndcliilas.
Zona baneada e não eilltivnriii é jzona onde tolta 0. se instalar ;i
infccçüo.

donsoln pensar que, no menos
três núcleos agrícolas fur.-iin or-
ganizados na Baixada, étftbbfd
abrangendo uma supérficlé mui-
to pequena em relnçiio V.iiivn be-
noticiada. A cspcriéiicdi .li^ses
três núcleos, aliás. 0 uni ''mie
Incentivo para o desbriivniiifiitn
dá região. Com todos os erros
de um sistema de oòIÒnlzá(üri
que mirtca foi cuc.1r.1do noi seus
riovidos lénrios, élcs produziram
alguns resultados concretos. Mns
também é preciso quo nus cen-
tros agrícolas que sc vierem ;i
formar ,1 lição daqueles erros
seja aproveitada.

Km particular, impôe-so que os
lotí.s sejam entregues ctclusiva-
mente n lavradores profis-íion.ti:',

Os resultados das eleições dc
ontem na Hungria sno 03 seguiu-
tes, por partidos:

Còrtlisflo ** Comunistas — ..
1.082.697, Pequenos Proprictá-
rlos — 7,'i7.0.S'__. Socinl-Dcniocrn-
Ia — 7.12.178, Naclonai Agrário

4.35.Ò10.
Oposição — fnrtido Popular

Democrático — 805.450. Indcpen-
dente ~ 718.103. Independente
Democrático — 2.">6.3S»G. Radicais

93.792. Liberal — -18.055.

Declarações oficiais
BUDAPE.VT. 1 (A. P.1 — O

governo anunciou, oficialmente,
que "o Ministro do Interior não
negn que houve abusos" durante
ns eleições parlamentares dc on-
tem, 81, "mas foram poucos e
não tiveram influência nenhu-
ma sobre os resultados". Esla
declaração, lida, cm conferência
dc Imprensa, por Ivan Boldlzs-
liar, Sub-Secretário dc Estado pa-
ra as Informações, diz que no
mÁximo houve 20.000 abusos dos
documentos azuis que autoriza-
vam o portador a votar cm outro
distrito que nâo a sua residência
-W'- , . , ,Os partidos de oposição haviam
enunciado que entre 500,0m) e
um milhão de "votos falsos" ti-
nham sido colocados pelos comu-
nlstas nns iirnas^

INFORMAÇÕES SABRE OS
SERVIDORES DO MINISTÉ-

RIO DA VIAÇA0
O secretario da Presidência da

República dirigiu bo ministro um
oficio solicitando os seguintes es-
clarecimentos:"a") -- sc o afastnmcnlo dos
funcionários postos k disposição
do Gabinete do Ministro, Depar-
tamento Nacional de Estradn de
Ferro. Fundação ria Casa Popu-
lar, Viaçâo Fcricral Ferren Leste
Brasileiro estü autorizado pelo
presidente dn República;

li) —. se o afastamento de Sc-
bastião Adolfo Carneiro da Eon-
seca, Teresa de La Pena, Elisa
Rosalla Vlllery, Anibal Alves Mo-
relra, Antônio Domingos Lopes
c José Cabrnl dn .Silva, postos fi
disposição do Tribunal dc Rccur-
sos do Distrito Federal, está au-
lorizado pelo presidente da Rc-
púbilca;

c) — se Álvaro Mendes dc Al-
meirin, posto .1 disposição do De-
partamento Nacional de Estrada
de Ferro, e?t« nn desempenho dc
função grntificnda:

d) — cm que dispositivo Legal
«e fundamentou o afnslnmento
dc l.ourival dn Costa Figueiredo,
servente, classe "C", c se n mes-
mo está 110 desempenho dc fun-
çáo gratificada."

0 PRESIDENTE DA REPÚ-
BLICA VISITOU 0 HOSPITAL

DOS SERVIDORES DO
ESTADO

ü presidente da República vi-
sltou uo sábado último, pela m.i-
nhã. o Hospital dos .Servidores
do Eflndo, tendo encontrado to-
rios os servidores nns seus pos-
tos, inclusive o respectivo dire-
tor, prof. Raimundo dc Brito.

S. Esc ia. correu ns principais
dependências do Hospital, ncom-
panhado pelo respectivo diretor,
que V.ic e..pós o plano dc org:i-
nizàfçSo rias nbr.ls c as providén-
cias parn a próxima inauguração
do Hospital, que rieverá realizar-
se. nn "Dia do Suirvldòr rio Es-
tnriu", em 28 rie outubro. O pre-
sidente ria llrpúlilica prometeu
voltar, pnrn visilnr outros servi-
çns d" Hospital, reiterando o scu
desejo dc que o plano nssisten-
elal -*e.\a esicnriido aos servirio-
rc* dos Estados, devendo, para

ENTRE 

os viajantes franceses que estive-
ram no Brasil durante o Segundo Rei-

liado, tema-, de incluir O grande pintor
Edouard Mânet. Tinha êle, então, menos do
dezessete tnos c praticava para ssguir a car-
reira da marinha a bordo do navio de seu pais"Havre et Guadetôupè". Os únicos documen-
tos autênticos da vinda dêsse grande artr.la
ao nosso pais são as cartas escritas à Sua h*
mllia, sobretudo àsua mãe, qui os editores
parisienses Rouart et Fils acabam de publicar
agora cm belíssimo volume, Nelas se encontra
aquela mesma sensibilidade artística e peculiai
que ss observa nas magníficas obras saídas mais
tarde do seu pincel. Era uma alma fidalga, que
Théodore de Banville retratou nestes versos:

s
Ce riant, Ce blotid Mane..
De qui Ia gràéa émanait
Cai, subtil, eharmant th somme,
Dans sa barbe d'Ap.ll.n,
Eúi do Ia nuque an talon,
•Jn bel air de gontilhomme.

Pela sua correspondência Intima, vê-se qd;
Manet embarcou no porto do Hsvre e dali pa-
tiu, depois de terem posto a bordo "une 

yole
charmante pour pouvoir fairs des promenadei
dans Ia rade de Rio de janeiro", na quinta-feira
14 de Dezembro de 1848. Co rn péssimo temo*'
pela Mancha afora., que levou p barco até a
altura das costas da Irlanda. "Nesses momert-
tos, diz êle, tive multa saudade da case pater-
na". A 16, o vento diminuiu e o mar se tornou
mais calmo, sendo éle feito gagelro do mastro
de mesena, para aprender a manobrar as ve-
las. Viraram de bordo e_ no golfo de Gasconhai
de novo o mar se encapelou, somente melho-
rando no dia 19. para se tornar outra vez fu-
rioso no dia seguinte.

Eis como êle descreve a vida dos novlçcs
no veleiro francês: às 6 1/2 da manhã, alv.-
rada e revlíta pelo oficial de quarto; às 8, pe-
queno almoço; de 8 1/2 às 10. estudo de ma-
temática, com um quarto de hora de recreio;
às 11 1/2 almoço; a I hora. aula de literatura;
às 2 1/2, recreio; às 3, aula de inglês; as 4,
jantar; depois, recreio até 7 horas; até às *?,
estudo, e, às 9, recolher. De vez em quando,
prática de manobras com mau ou bom tempo.

No cli.. 30 de dezembro, o "Havre et Gua-
delaupe" estava à vista d» Ilha da Madeira, de-
pois do encontro dum brigue português, vindo
dc Nova Iorque, quase sem viveros, ao qual for-
necçu queijo e conhaque Para ali chegar, tinha
havido necessidade de -lordejar 

por causa dó
\ento conlrário, passando-se o Natal, festejado
com belo "rcvelllon", 

no mar. Os bôrdejòs lê-
varam o barco longe, até às costa3 portuguesas
e na volta foi impossível ancorar naquela ilha,
passando-se ao largo áa de Porto Santo. Com
intermitência de bom e mau tempo, a 5 de l>

tst*k ..l.*é%< i issêt 1 i . i»«.*r..at»4»n»a->$<«<tii«ViÉiiaa»«MÉ>>e»,
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nílro de 1849, o veleiro tentou ehtfflr no porto
de Santa Cruz de Tenerife; más o vento não o
permitiu. 

''Msij uma decepção — ètereve
Manet —; passamos o dia todo a bordéjór dia-v
ts do Sa/ifa Cruz e tivemos de partir sem po-
der ancorér", Viram a ilha c a cidade do lon-
ge. Cerlo de nifl ter íorte com as ilhas, como
dizia, o Capitão aproveitou os alísios e segui')
pelo Atlântico, ria esperança da alcançar o Rio
dé Janeiro com uns 25 dias de viagem.

A travessia do Trópico de Câncer se fez a
8 de janeiro, com acompanhamento de peixes-
voadores e bastante calcr, Depois de alguns
dias ds calmaria, a passagem do Equador, festo-
jada pela rtlaneira tradicional do todas as man-
nhas do mundo, realizou-se na segunda-feira,
22 de janeiro de 1849 Enfim, a 4 dè fevs-
reiro» o "Havre et Guadalupe" chegava à bs.-
ra do Rld da janeiro e esperava uma brisa fa-
vórével pafa a transpor. Fê-lo no dia seguinte,
5, às 3 horas da tarde. A fortaleza de Santa
Cruz chamou o veleiro a fala e, como o seu
capitão n.o entendeu o português e continuou
a marcha, » da Lage obrigou-o a parar e a fun-
desr com dois tiros de peça. Após a'visita da
saúde e da aifóndega, o Capitão pôde Ir a ter-
ra, providenciar para que sua tripulação rece-
besse égua e crfrne fresca, coisas pelas quais
vinha «nsiosa depois de dois meses de traves-
sla marítima.

Manet escreve ã mãe que a baía do Rio de
janeiro é um encanto, qus desembarcou, ouviu
missa, foi ò casa de modas de Madame Laçar-
riére, b rua do Ouvidor, e almoçou com a fa-
mília desta numa casa dos arrabaldes. Achou
à cidade bastante grande, com ruas estreitas,
porém cheias de um "cachet" especial e do nc
gros e negras. Notou que o; brasileiros saíam
pouco de casa a as brasileiras ainda menos.
Podiam ser vistas as janelas, mas sa retiravati
desde que alguém as olhava. Revoltou-o o msr-
cado de escravos, no Valongo. Para éle. as bra-
silíiias eram muito bonitas, com magníficas
olhos e cabelos negroj, penteados à chinesa,
:ím chapéu e sániprs seguidaí por uma nerra
ou transportadas em cadeirinhas, tendo algué1*"
lhe dito que se caiavam geralmente aos H
anos.

Visitou as Igreja:.* "«lies ne valent pis les
riófres -~ opina —- e'cst tout doré. toui illu-
mirié, mais manquanf ds gôút". Quanto ao
Paço Imperial, "c'e*.t une vrale bicoque, c'est
mesquirt; du reste 1'Empereur n'y habitei pfs
30uvent, il demeure à quelque di:tanc_ dans un
cháteau appeló Saint Christopiie". A tropa e
a Guafda-NaclOrtal para êle eram ridículas e o
Gòvénio estava enviando alguns corpos para

a Bahia por cáuía de movimentos rebeldes. Eiv
gano manifesto. Talvez lhe tivessem falado ria
Revolta Pralelra em Pernambuco. Procurou um
negociante português, Manuel Ferreira Pinto,
» Rua Direit.i n.° 39, a quem fora recomenda.o,
nào o encontrou o declaia que 

"tous les portu-
gals de Ia vllle s'appellent Pinto". As chuvas
contínuas do verão carioca o aborreciam e fez
várias excursões pela bala, comprando laranjas
e bananai b.aralíssimas. Como Isso mudou!..,

Descrevo o Carnaval carioca, no qual acha
um "cachet tout particuller": 

"Durante todo o
Domingo Gordo, passeiei pela cidade. As 3 ho-
ras da tarde, todas as brasileiras se pcern à
porta das casas ou à ssacada* e atiram em quem
passa laranjinhas ds cer coloridas e cheias de
água. Fui om várias ruas assaltado dessa manei-
ra e, como tivesse os bolsos cheios dessas Ia"
ranjlnhas, revidei como pude e diverti-me a va-
ler. Essa brincadeira dura até às 6 horBS, quan-
do ludo volta à ordem, Realiza-se então um
b_'ie de máscaras como o da Ópera, no qual só*
mente o francês se distingue". A terça-feira
rie Carnaval passou-a no campo, tendo admirado
multo o pais, apesar do medo das cobras. Viu
lindos beija-flores. Fez uma partida de caça
nos arredores do Rio durante três dias.

A 26 de fevereiro de 1849 ainda estava
no Rio, de onda escrevia ao primo, julio De-
jouy, que a cidade lhe fizera esquecer o mau
passadio de bordo e a grosseria do Capitão.
Acha os brasileiros Indolentes e as brasileiras,
apesar de belas, "prudes" et "betes", o campo
magnífico e a floresta assombrosa, mau grajo
as serpentes. A 1 I de março, continua no Rio
e escreve ao Irmão Eugênio, cheio de saudades
da França, ansioso por voltar, replsando os con-
coitos anteriores. "On 

parle beaucoup de nous
dans Ia ville", diz êle; "derniérement il asl
paru dans les journaux un orticlo sur le vais-
seau écola írançais ou Ton faisait le plus granel
éioga dss eleves ct des professeurs". Foi ao
teatro, à seu ver detestável, e proniete levar io
irmão um macaco ds presente. Assistiu às fes-
tas do sniversário da Imperatriz c ao carrega-
mento rie 3 mil sacas do café no seu navio?
Est.? é <i última epístola das publicadas no vo>
lume referido. Pouco depois deva ter Manet
regressado no cruzeiro do "Havre et Guadeloij*
pe", não se sabe se levando ou não o macaco
promelido. Ia encontrar na su» pátria o So-
gundo Império, embora esperasse a República,
como desejava e dizia claramente aO irmão.

Em resumo, o pintor Edouard Manít pèr'
m.ineceu na capital do Império Brasileiro dc
5 de fevereiro a 22 de março de 1Ô49, no mi-
nim.. E nesse espaço de mais ou menos mês
e maio sa limitou às observações que sintetiza-
mos acima. Não se podia exigir mais dum mo-
cinho de monos de 17 snos, arrancado repen-
tlnamente à França e trazido dêste lado do
Atlântico, naquelas priscas oras.

CASAS PARA OS SERVIDO-
RES DA ESTRADA DE FER*
RO NOROESTE DO BRASIL

O presidente da Republica con-
cedeu a autorização solicitada
pelo Ministério da ViaçSo, para
que a Estrada dc Ferro Noroeste
do Brasil adquira terrenos nasvizinhanças da Estação dc Curu-
çn, município c comarca de Bau-
ro, Estado de São Paulo, para a
construção dc casas destinadas
a servidores da referida estrada.

ALTERADO 0 PAVILHÃO
PRESIDENCIAL

O presidente da Republica nssi-
nou decreto alterando n posição
das Armas da Republica, no Pa-
vilhfio Presidencial.

OS ADICIONAIS DO IMPÔS-
TO DE RENDA

O presidente da Republica as-
sinou decreto dispondo eobre os
adicionais do imposto de renda.

A expropriajío das ímpreses Petrolíferas pelo governo mexicano
Acordo sobre as indenizações a ser pagas às com*

panhias — Declarações do presidente Alemán
CIDADE DO MÉXICO, 1 (R) -

O Presidente dn República, sr.
Miguel Alemán, declarou hoje ao
Congresso que o governo mexlca-
no e a Bâgle Oll Company hn-
viam conseguido um acordo sôbrc
n solução da nntlga disputa rc-
lntivamente !i compensação pro-
venlente da exproprlnÇno pelo
governo do México dos oleodu-
tos e refinarias daquela compa-
nhla ha doze anos atrás.

O Presidente Alemán declarou
que os negociadores haviam "ob-
tido um acordo Satisfatório so-
bre bates mais justas tia ava-
liaçJo dft. propriedades expro-
priadai do que as conseguidas
nas ne_eclac.es anterlofe*.

O total dessas indenizações é
de 81.280.000 dólares mais três
pnr cento dc juros anuais desde

n dala du exproprlnçAo e com
pagamentos dentro dos prúxl-
mos quinze anos".

Nci-hnma Indicação foi fome-
cida sobre n dala rm que o
acordo foi obtido no relntôrlo
de 17.000 palavras do relatório
presidencial ao Congresso sobra
as atividades do governo nos úl-
limos nove meses,

O Presidente Aleninn declarou
que o governo mexicano conti-
iiuari sua política de subsidiar
A indústria mineira e do redu-
zlr os impostos a fim de esti-
mtilar a produção."0 governo — acentÚR o Pre-
sidente —¦ vorri adquirindo toda
a prata extraída rto México, *s-
tnbiliznndo, assim, seu preço no
pai. Com o objetivo de dlml-
nulr o custo da vida, o governo

eslá aumentando a produção agri-
cola e Industrial por melo dc
críditos mais amplos".

O controle da Mexican fia glo
Oil f.ompnny é exercida coniun-
l.imente pelas companhias Royal
Dutch c Shell Transport and
Trnding. A Mexlcan Eagle Oll
Compnny anteriormente possuía
ou controlava 700.000 hectares de
terras no México com oleodutos
c usinas, com uniu produção diá-
ria de cem mil barris. Em 1938
o governo mexicano tomou posse
rie tAdas as propriedades da com-
panhia o um ano depois o Su-
premo Tribunal do México rejei-
tnva o npêlo da companhia con-
tra a decisão povcrnnmcntnl.

Segundo o acordo assinado pc-
los governos do México, Orâ Bre-
tanhn e Holanda, técnicos serão
nomeados pnrn avaliar a proprle-
d.ide nccionnllzaria o determinar
o tolal das compensações a se-
rem pn_as.

IMIflfM
htSPOSTÍS

ALMEIDA FILHO, Rio - .t)."Eate presente ê pira Você (pa-
ra o ar., a ara., etc.h — "Em di-
t*ei}õo a ou do." -- "Rumo a""rumo de". — 2) Chegarom
a constituir motivo da apreen-
são aa condições", pola o^ujeito
o an condições. — 8) "Consta,
que V. Sa. «o afastará..." —
'•Nn qunl ae estipula..." (por
causa da subordlnatlva a qual)..) Preveniu os Interessados
do que..." oü "prevehlu SÓS In-
toressados que... — 6. Que ss
estudem auas possibilidades." -
6) "Os ataques nâo podem
delxatr de..." — 1) "O céu ft lu*
do provera", "tudo provera","em tudo provera", "e tudo
provera" todas essas cons-
truções podem i»er usadas. —•
8i As atividades de Paulo, a «ua
timidez ntrnfrini-lhe as troças".

9) "Vide folhas tantas está cer-
to: ésse vide é palavra latina,
quo corresponde a vede ou veja.

"Persiste ainda" pode-se di-
zer, Como forma reforçada, pota
em verdade o prefixo preposlclo-
nal per já da Idéia de ainda, ou
seja da continuação. Do mesmo
modo, apesar do prefixo prepo-
stclonal com, dizemos comparar
com, combinar com, et,. O ripo-
rlamo etlmológlco tem do ser
posto à margem na língua cor-
ronto. — 10) "Dava-se a tarefa,
de..." é melhor do quo "dava-
s. a tarefa de..,", assim como"Deu-se ao trabalho de..." 6
preferivil a "deu-se o trabalho
de...": objeto Indireto e nâo ob-
jeto direto. — 11) "Nunca ja-
mais c expressão pleonáètlca,
usunl pnra reforço ou ênfase, —"Era de esperar que,.,'* ou"Era de esperar-se que...","Tais coisas eram de esperar","eram de esperar-se" e eram
de se esperar". — 12) Precisa
ser" é atualmente, o que se Usa;"precisa dc ser-' ó arcaico.
Quando, porém, o complêtlvo é
substantivo ou pronome, nâo so
omite a preposição: "Precisa do
dinheiro", "precisa de mim". —"Estar de moda. em modri ón na,
moda" tudo reito. -*- 13) "Ijatl-
no-ameleàno" é adjetivo Que ca
usa para caracterizar 6 que é
relatvo aos paises, povos e lin-
suas da América, de estirpe lá-
tina. 06 povos descendentes dos
portugnise» e dós espanhóis, sâo
latino-americanos. O Canadá
nâo se considera entre os paiseslatino-americanos porque lá pro-domina o elemento não lâtiúo.—•
14) "Ambos querem o dinheiro;
ambos diz pouco, todos querem".Está certo, porque ambos slgni-
fica propriamente, no caso, a pa-l-vra ambos. Analogamente di-
riamos: "Esse ambos está mat
empregado", "Aquele quatro é,
o que éle escreveu". 15) "Pré-
dio quê ocupa na rua tal" oU"ii ma tal", Muitas vezes já tu-nho dito que ambas as construa,
ções estão certas, sendo a pri-meira a rorrente em Portugal ea s<.R.unda freqüentíssima noBrasil.

OTELO BEIÍ.
X. d» R. --• Esta seção cOnti-i

nua na próxima qulnta-fêira.

NOTAS SOBRE 0 PROBLEMA DO TRABALHO
PAULO A* DE FIGUEIREDO

.ncp» - mumiiir» i.r.„»Mi,«,5 orgmiiznil.. v aprovado..qiiclcs que sabem de verdade '., „. f . ..
que sejam as lides da ngricultu- ! *¦** **'<* 2S flc fml"|,ri'* Ao TvU'
ra. Uma barreira intransponível
deve erguer-se diante dos apro-
Veítadores dc concessões, dos que
visam apenas k exploração innv
billárla ou que anseinm por um
sftln onde passar o "•aTcek-end"
— espécie de gente para quem a
lavoura nâo passa dc ura pretex-
Io feliz.

PROJETO E ORÇAMENTO
APROVADOS

Assinou o presidente ria Repú-
bliea decreto aprovando projeto

nuani cm quase abr.ndnno. bem t orçamento pnra drenagem do
ao pé da Capital, cuja potiui-içàn
vê ágravarcm-se as dlflculdndes
dc abastecimento. Glebns que

canal de Irrigação d-i região de
Taim, no mnnlclpié de Itlo Gran-
de, Eslado do filo Grande do Sul.

rar-se o Presidente mnnifcslod
.10 prof. n-ainiiindi) rir Hi-
to o demais servidores pn*
srnlcs. n cxeeletiti: Impresiitd que
lho causou tudo o «pie viu, fcll-
eitnndo-ii pelo muito que conso-
gulra renllznr cm pouco tempo.

O prof. Raimundo do Brito
agradeceu a visita iiiesper.idíi riu
presidente rirr República o u ev-
cclcnlc impressão manifestarin,
salientando que tudo so deve ú
n«,âo decidida dc S. Exrlo. e ao
prestigioso apoio c confiança com
que o distingue e, igualmente, o
Presidente rio I!\\SI_. que tanto
tem feito pelo Hospital.

O 
GRANDE problema con*
temporâneo é o do trobn-
lho. Sua Importância é ta-

manha que éle represento como
que um estuário para onde con-
vergem todos os demais proble-mas. Nenhum destes será rcsol-
vido sem que éle o teja nulos.
E* quo a qncsláo do trabalho
transcende os limites dns simples
preocupações de ordem econõ-
inicn, política ou social, para si-
tunr-sc num plano mnls vistn,
em que incide o próprio dc.tlno
rio homem.

Os motivos, os modos c os fins
do trabalho, eis as indagações
fundamentais do pensamento mo-
derno. Kis a grando questão, quoslntetlzn todas as demais. Por-
que no trabalho, condição im-
peralivu da existência, está o pro-
prio modo de ser do bomem.
Assim, a fixação dns bases tiio-
rais, da natureza, do valor e oo
sentimento do trabalho consti-
tul algo de essencial.

Decorre, dal, que, longe de
circunscrever o trabalhn num
rlrculo exrluslvamentc ccoiioml-
co, devemos encarn-io utrnvés
rio uma visão mais ampla, bus-
rando as suas razões últimas
para, em couformldede Com elas,
bem conceituá-lo e organizá-lo.
Sondo um imperativo da eslston-
ria humana, o trabalho consti-
tul, por Isto mesmo, uina quês-tão metafísica, no sentido em
que, como tória atividade huma-
na, há de ter uma explicação,
umn justificação, umn dcslinação.

Todo homem tem uma profis-sâo. Mas, JA dizia Guyau, há unia
profissão uulvcrsal — a dc ser
homem —- que inclui o supera
Iodas as outras. O horrierii nâo
podo ser quallficirio pela profls-sâo que exerce, pois está além e
acima ria classe. E, sendo cada
homem um só c éle só, isto é, di-
réréhte úc todos os outros, hão
dc, víiriüiidg a vocação rie coda
um, variar ís suas stivldnries.
Item -)ssini que. i-no podendo ô
homem viver isolado, luas om
sociedade, ^.ssa diferenciação do
Iraliallio há dc sc processar cm
termos conciliatórios^ a fim rio
que cada uni possa bem dosem-
peiihnr o seu. A diferença
rio funções sociais, determinaria
pela espécie rie trabalho, deve
fiizer-sc dc modo quo tôdns sc
ai*lli'tilcm; coniplclatido-so numa
ntlvidndo unira, qne será *.\ >lo
Indo- sorial. Ou se'.|a, há o Iraha-
lho rio homem é há os frauáMios
rins homens. Finalmente, os ho-
mons, pelu trabalho, bus-Mili, Míi
cssêhèla, o aperfeiçoamento rio
sua pessoa o ria sociedade como
i:m todo rie pessoas, pois. na iiro-
joção riiiifliiiica rio seus impulsos,
lend.netas c Vocações, o qne o
hoiucm procura é a afino .çi"u. de
sua personalidade e ria snrli-rirt-
rio ém que vive c na qual realiza
o seu destino.

O Ideal maior rio r/ordem ê sor
i toilo-homem. *0 mais forte, o

mais belo, o mais culto, o mai*
poderoso, eis o que cadn um do
nós sonha, no fundo do cora-
çâo. Todos somos assim. Nesse
anseio do perfeição está o sinal
de nossa grandeza. E ê un tra-
balho, tomada a palavra cm sua
mais ampla acepção, que está o
Instrumento por que tentamos
ésse ideal. Ideal Impossível, pois
Jamais homem algum conseguiu
aleniiçá-lo inteiramente. Nossa
impossibilidade da plenitude per-
seguida está a marca do nossa
tragédia. Y. ai está, nessa luin
rio (ier com o não-srr. rio nío-pn-
der com o qaerer-poder, o quo
carisma o homem. Essa lula :o
reflete em todos os setores da
viria, sondo no trabalho, e pelo
traballio, que o homem procura
ser e procura poder. Nâo poden-
rio ser pleno cada um procura
ser plcúo em sua profissão.
Donde o ideal do "maior médico""maior soldado", "maior jurls-
ta" "maior mecânico", maior
cozinheiro". Donde á preocuna-
çâo de um estado coletivo dc
existência onde possam os ho-*
bens chegar, dentro de sua pro-
fissão, ao desenvolvimento má-
ximo. Nasceria dal uma socle-
dade onde o indivíduo encontra-
rin, no trabalho comum, como
que a conáubstanclação final de
suas aspirações particulares. Nu
sociedode perfeita todos se sen-
tlriam um pouco perfeitos, por-
que ela realizaria um máximo,
permitindo Aos hontens, Indivl-
diialincntc, um número de ex-
panSão. Eis por que todos se
preocupam côm a organização do
trabolho pelo Estado, visto qne
só através dêste podem os bo-
mens encontrar os meios rie cs-
tnbeleeor ns bsises materiais só-
bre qüe edificar um munrio ca-
pr.z do assegurar a todos o-", ho-
mens as condições necessárias a
essa lula do ser hum.no n«"la
perfeição. "Neste ponto, diz Em-
inet .lolin Hughps, o p.apjçl do
Rstndn, mais que qualquer óü-
tro ogente social, c dc promover
0 nmplo equipamento institm-io-
uni ria sociedade, os meios cole-
lhos pára .ilhlgli* b um fim que
o homem vá! encontrar num nia-
no que transcende o rias normas
políticas e ecotiómlcns". Esta *i
r.izóo por quo o trabalho, nto
criador de vstores, medo por
quo o homem é na sorlednrie, si-
tua-se como o problema rios pro-
bk-mns.

O cientista nO laboratório, o
Operário na filbrica, o juiã no
ti-i.iun.il, 0 soldado no qnirtol.
o pintor no atolicr, cada uni tom
um plano próprio do atuação m*
ciai. Todos, porém, são homeiis.
o todos precisam rio trabnltm de
Iodos. O homem não é fonin-n,
e uãn lílé b.isfh, por isto. paia or-
'lo-ini* sun rxlslêm-la. tef vtis-
feitas np.niis suas ncccssl.l.i.ies
Uiitoriais. Seres ile corpo e <**¦
ma. Iguais etn nulurczn mas dl-
[crentes on suas pessoas, os lio-

mens têm, destarte, ao lado do
aspirações comuns, aspirações
próprias, aquelas enquanto ho-
mens, c as próprias como ho-
mons ocupando üm posto na sa-
ciedade, sendo estas as quo deter-
minam sua profissão, sua classe,
sua diferenciação social.

A Classe não é assim, uma "in-
venção burguesa'? Nem é ctclu-
4iva dos regimes capitalistas.
Tampouco é uma rcsultanto do
fator econômico, sendo, antes,
delerminadn pelo espirito, repre-
sentando umn expressão voca-
clonal do homem. O caso de Jo-
3é Mòjíea. que abandonou o gló-ria e a fortuna, como artlsln de
cinema, pura ser sacerdote, é ri-
co em sugestões.

Os comunistas erram, pois,
quando põem na luta de clcsses o
processo histórico para a con-
qulsta da felicidado social E'
verdade qne, para élcs, o Esta-
do é uni mal necessário o tran-
sitórlo e imaginam quo, um riia,
tis classes deixarão de existir.
Contudo, mesmo que o super-
forto Estado soviético nfio cons-
tltuissc n negação mais formal
da doutrina marxista, teríamos
do convir que a natureza humana
contradiz essa possibilidade de
uniu sociedade sem classes. On-
dc houver diversificação de pro-fissões haverá classes. Or;i, 0n-
dc existirem homens, ai existi-
rSo modos de pensar, de sentir
c de atuar diferentes — loeo,
profissões diferentes, portanto:
classes. Admitir o contrário é
negar o homem,

A classe é, destarte, uma im-
posição natural da vida soclol
dos homens. O quo nâo «e deve
é tomá-la como ponto dc refe-
rência pnra o estudo da questão
sôcnili Os comunistas incorrem
nosso erro. E também os liberal-
democratas, em cujo ro. ime.
mau gtnrio cs bclns princípios <le
igu-.lriaile, de liberdade e do fra-
tcbiIdade, os liOlilénS são consi-
ili-rnrios ç silunrios contorno a
classe n que pcrtctiíem. A nor-
niiíliviriarie liberal não e.nconlr.
(¦.¦r-vspònricm-.in nn Instituo! ní:.-
Hilário liberal, c essa liánçaó t-ic-
tiva enlre n lcl e _ virin .rfclra
stir feita. Ambos m.ltorl.llislas,"burgueses" c os comunistas não
víciii n eliisff eni função rio ho-
mem, mns n hoiiitin em funÇ.lo
da cln-.,"c. K' que, agnóstico p
liberalismo,, nele » homem i- con-
sequeiitenioiilc esquecido; e*. to*
laütário >i lomiiiiisiito, nele o
holnoni é aniquilado. A pessoa.
Iiiinr na não é posta cnmn o cen-

i IrO de Krnvitiieão, na poliücn eo-
I iminista ou liberal; no coin.mis-
i mo, o homem è automatizado: nn
I llbornlismo, figurado abstraía-
! mente. A economia é o deus'¦ inar-.ist; : u Rn/.Io Pura é 1 deusa
j liberai. Ora. o homem não i> uni
, símnhs atribuiu ria t'C.*»nomlii,
! nêin ria razão. I" foi tu<*hmi*n-
] te êsse esquecimento libenil pe-
I tos homem, c a sua redução ao

econômico pelo comunismo que
goraram um estado de existen-
cia onde os homens se deglndiam,
escudados om suas classes, na
luta pelo diiminio rio poder Es-
te, no entanto, jamais será lns-
trumciitn de folicidnde coletiva
se não tiver uma fundamentado
humana. Sc nno fór manejado
sogundo motivos c propósitos
humanos.

Como não é possivel extinguir
a closse, c por isto sendo falsa
n teoria da luta dc classe, o que
se tem a fazer é tentar _ har-
monia dns classes. O caminho
para tanto estaria, antes de mi-
do, em substituir, no hoim-m,
a sua consciência de classe pc'a
sim consciência de homem. Isto
teria do ser procurado, primei-
rnmen.e, numa renovação filosò-
fica, de que qualquer renovação
política, social ou econômica é
decorrência. O que cumpro é fa-
zer a Revolução Humanista, não
no sentido renascentista, mas no
sentido cristão. E' necessário
compreender quo toda reforma
econômica, social ou politica
sorá vã, cnqunnto náo se fizer a
revolução das almas a re.olu-
ção que Integre o homem em sua
condição dc pessoa, Isto é, em sua
autenticidade. Só a filosofia, pon-
do nn homem o seu centro de
gravidade, poderá firmar os prin-
clpios diretores du vida. Mus só
a politlen, pelo Estado, poderá
reestruturar a sociedade om ter-
mos favoráveis, plantando ins-
tituições que respondam às solt-
citações profundas dc todos os
homens. A humanização da eco-
nomia, dn politica, do direito, do
Estado, da vida, enfim, só será
possivel pela riúmanizaçlo do
trabalho, c esto só será rcalmíii-
te humano oiiaurio informado por
uma filosofia que procuro intcr-
protar o honiein segundo Mia ua-
tureza rio ser em constante lula
pola perfeição. Isto quer dizer
que o hoinom nau potle mnis
sujeitar o trabalho no espirito dc
lucro, rouio no regime ilemo-li-
bem!, nem fazer dele um fim cm
si, como no socialismo. P; ra quo
o homem retorne ft sua di.íiiirin-
rio ur;,'e. pois, qne O liberalismo
c O socialismo sejam ultrapassa-
rins. umn vez quo as roíuiiçóes
existenciais qne estnhelecom con-
trariam n virin o degradam d bo-
(nem. pela riegr: «lação do traba-
lho. Só assim èlc fi)râ do ra-
ii.ilho uni nio criador dc valores
eternos, como o modo pelo qual
so nl toará .'i siia própria coiuli-
ção. Sem essa definição rio prin
.'.pios nenhum passo sc dará
para a frente, porque o Hoiucm e
aquilo que pens.-i c a societário e
(tempre a expressão dé um ideal.
"O rcstalieleeini^nlo rio trnbfilho¦— escrevo Rerriiaeff — silppò-
iiiíl renasolinonlo esnirUnal- .
Jisto ri miscimenlo, qne iá *e

já é norma, "pra-ri
realidade, trans-

formar- so cm instituição.

r.sio renaseiinri
liro.-eksá. cuo j:
M informar a

PARA RECEPÇÕES E HOS-
PEDAQENS DE PERSONALL

DADES EM VISITA AO
BRASIL

O presidente da Hepúblics sbí>cionou decreto, autorizando o Po,der Executivo a abrir pelo Mi-nistério das Relações Exteriores/
crédito supl-omentar até .... ,Cr$ 3.400.000,00 para recepções,

hospedagem o demais homena-
gens a serem prestadas a repro»
sentantes de governos estrsmgeí-
ros e personalidades, em visita aa
Brasil.

PARA ATENDER A DESPE-
SAS COM A EXECUÇÃO DO
PROGRAMA DO SERVIÇO
NAOIONAL DE MALÁRIA

O presidente da República san-cionou decreto, autorizando ô Po-der Executivo a abrir, pelo Mi-
nistério da Educação e Saúde, acrédito especial de 
Cr$ 7.300.000,00 para «tender a
despesas com a execução do pro-grnma do Serviço Nacional do
Malária, na assistência medica-
méfitósa ;,*nti-malarica £ popula-i
ções rurais.

AUTORIZADA A AMPLIAI.'
SUAS INSTALAÇÕES

O presidente da Repúblic*. a_.i-
nou decreto autorlrando g Ci*.
Swift do Brasil S. A. estabelecida
na Cidade do Rio Grande do Sul,
a ampliar suhs instalações me-
dianate a montagem de um ffru-
po termo-elétrico.

PARA OCORRER AS DESPE-
SAS DA VIAGEM PRESIDEM-

CIAL AO PRATA
O presidente da República ean-

clonou decreto, autorizando o
Poder Executivo a abrir, pelo Mi-
nistério das Relações Exteriores.

crédito especial de 
Cr$ 1 000.000.00 para ocorrer ãr.
despesas da viagem do Presidente
ds República e comitiva, às fron-
teiras do Brasi] com a Argentina
e com o Uruguai.

NOVOS EX.PRACINKAS
NOMEADOS

i Assinou o presidente da nepú-
blica decretos nomeando os «V

expedicionários Flaltasar Rezen--
rie e W.-il.lomar Ferreira de Car»
valho, para excrrrrem interlnn-
mente. Os cargos da classe "E",
da carreira de Escriturârio o Fis-
cal Aduaneiro, ambos do Minis-

] tério da Fazenda. Por outros
mios rio Chefe do Civémo assina-
dos na pasta do Trabalho, foram
nomeados os cx-inlegrantc- ri.
F- E, fl., Edivaldo Clero BA*
Morle. Daniel Antônio Teixeira,
Joqulm Alves dc Oliveira c Mil-

iton Rangel da Silva, para exerce-
| rem, interinamente, o c.irgo ri*
i classe K ria carreira dc Éscritu-
jrárlo.

NOMEADO MEMBRO DO
CONSELHO ADMINISTRA-
TIVO DO RIO GRANDE DO

NORTE
O presidente da Republica as-

sinou decreto nomeando Joà.i
Dlonisio Massena, para exercer
ns funções (le niei bro rio Coilse-
lho Ariminlstrativo do Rio (iran-
de do Norte, na vaga resultante

jtld exonerarão, a pedidu, de Gil
Soares.

V

f
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/MunàSoàd
DONA MARIA IRA AO BAILE ,

CÔMICO.,.
A cila alluru lodo Rio rettrcnciu donu Maria. Desculpem

a rima mus ti verdade. I. ist* porque, dona Maria De Latur,
prepara <* seu livro "Granfinufens c Oranfinos". Com .sua
privilegiada inteligência, com tua memória extraordinária,
com seu espirito brilhante, e uqucla m it g i s / r a l com-
petimia para fazer os mais lahorusos "ven c n i ri li u s",
dona Maria escreve os ii./ím«s páginas de sua obra.

Escreve us páginas aur. jamais serão esquecidus pe-
Ias rodas elegantes desta cidadt noslosamenlç tjranfinu. Ac.ou-
tece quc dona Mariu irá tm btrilt dc amuiiliã, dia S no Copa-
cubana, comigo. Sim senhores, ent minha companhia. Será
neste tão esperado "RAII.E DAS QUATRO ARTES" em bene-
ficio do teatro do cstutlunte qur. a minha ilustre unriga colhe-
rá o último "material" paru "Grunfinagctis c Granfinos". Xás
dois nos sentaremos num lugar qualquer l.a mesa eslá teser-
vaia, seu Paschoal?) e /icaremts dc "olho" rio ambiente. Ela
possivelmente guardará tudo, ludlitlin, com a sua descomunal
memória. Em lodo caso cn levarei papel <: lápis. Onlcm mes-
ma estive cru casa dc Dona Umia. I.i pura que ela escutasse
os nomes dan pattonesses da festa de amanhã: senhoras Cie-
mente. Mariani, Ernesto li. Fnnlcs, Antônio Leilc Garcia, Ola-
nio Guinlc, Júlio Monleiro, Marcos Carneiro de. Mendonça,
Bandeira de Mello, César Prttnça, Vítor Lagc, Jorge Eduardo
Guinlc, Gcrntisio Sèubeu, Joã» Xcves da Fontoura1 Arthur Ler-
nurdes Filho, Dranli Hernang, Joel Roxo, Joaquim Guilherme
¦da Silveira, general Mcndoiiçtt Lima, Jorge dc Morais^ Walter
Moreira Sales, Carlos dú Racha Guinlc, senhorilas Neves da
Fontoura e Maria Helena Ktbra, Depois de Kr estes nomes-
ilustres en cai ua bobagem de dizer quc. o "sucesso está ga-
rantido". Mas claro, seu Fliuio, nua o "sucesso está garanti-
do". Pudera, com esta gertl* toda patrocinando uma fes-
Ui... Agora, seu Flavio, vá *scrcvcr a sua croniqucla e não
diga a ninguém quc dona Maria irá uo baile com voei, ouvia
bem? Sorri, dei um abraço, * vim aqiit paru « redação escr*-
ver esta crônica. Mas en nlo me. lembro !'cm do qne dona
Maria me pediu com Umi* empenho... O q::e foi mts-
mo???... Ah esta minha memória...

FLAYM CAVALCANTI.

kúversários
r*z aso! ni.

SENHORAS:
Arminila. líovasj,•prtronilhs. Lopes T.<»m,

-Alalra Pannhos Silva,
Maria Mirunde.
SENHOBITAS:
J_uel Pimenta liucno,
Iara Atuindo Sc-.n,
Jineíía Baorla:,
KllMbeth ÁKCB Franco,
SENHORES:
liSiayett e Comes H-lb-iio,
Oot. Álvaro MaíalhíCs;
üliusto r&ranhos,
Ilufino 0)lvr.irj Cidclc,
PJalma Bctutal,
AUi£*lo Oóntaga Co»ta,
l.*n_anl so,<) i'*°»»!e",
Osraldo Campos,
JMwd Oomes Ca<-tr/«,
Htiso Bretsjnc Araulo.

,__ Fa» anos hoje o ii;. A.itonto Aticn
le-.te elide do Ciablnttr. da Carteira de
OonsítnaçOc* tl» Caixa Econômica do Rio
ci-. Janeiro.

O anlversa*1in*e seri «Jvo de srsnde
B&aifesta5*o do np!''*;0*

_ Pes anos, <M**om, s irs. Walfi* R-i-
twiro Tapajós, funcionárta. *Jo Centelho
ttecícml do rctrole*).

Casamentos
???•??•?a*»*

._¦_ SRTA. BAl RIS OnAITOURASSON
CHAVES — MURILO CARSE180 TA
Ol*>"HA — KealUa-sc hoje, ai Candeia-
jjs «s 11 Uo;«3, o cuíamrmto Cn Ot".
BselHt Orsadurstsou Chaves, íilha da
»ra. HoIce* Orandurasaon Chires, com
q. tr. Mu.-llo Carneiro da Cunh», filho

'Oo Ò»wJ Ojcor Btraráo Cs.-ntlro éa
Cuaf-

Bodas de prata
Itii CABAL JOAO DO PRADO U.UA —

«atltto de mar • guerra Joio do Tra.
ío Maia, professor da Escola Naval e a
8^,. Adella da silva Mal», *t(m trans-
iorrtr, hole o aeu 3!.o anlvertirio <¦•
gsatmento. Em comemoraçío à data, os
íUbos, do casal mandam celebrar missa
fe açíio 4e sraías às 11 horaa na l*3i'e-
jo de s. Josí, o oferecem uma recepção,
i no!'e, am sui residência, «os parentes

«Bises.

Religiosas
— RETIRO DAS SENHORAS DO CE.

NACULO _ Deveria Inlclsr.s» no dia, '. *
o Retiro daa Senhoras promovido r.o
Convt-nto dss Freiras do Cenaculo io
decorrer do Qual preisri o Rev Vt.
Oupuy> Provincial dos Dominicano!*. O
ftetlr<, foi, contudo, adiado por uma _e-
muna, devendo iníclar-;e cenunda.telia,
8 dc teUmbro,

NO RIO OS JORNALISTAS
ACREDITADOS NA CASA

BRANCA
Pouco antes da chegada do

avião que conduzia o presidente
Harry Truman, desceu, ontem, ú
tarde, na Base Aérea do Galeão,
um Constellatlon da Panair do
Brasil, etn viagem especial, dl-
retamente de Washington, con-
durlndo a bordo trinta c oito jor-
nalistas acreditados ria Casa
Branca o funcionários da Presl,
díncia dos Estados Unidos.

Os publicistas representam sér-
viços dc todos os ramos ehi que
divide a divulgação moderna, jor-
nal, revista, rádio, cinema c lo-
levisão, sendo os incumbidos pc-
los respectivos órgãos de inan-
ter a opinião pública americana
o muudial perfeitamente infor-
madu das decisões e da política
seguida na Casa Branca. São lo-
dos homens dc mais dc trinta
anos, experimentados na divulga-
çâo dc fatos dc interesse públi-
co, contando-sc «titre eles lo-
tutores da C_ Fl. S., X. B. C
M. B. S., A. B. C, colunistas
dc importantes quotidianos o pc-
rlódicos, assim como fotógrafos,
cinegrafistas c especialistas cm
televisão, da N. B. C.

Integraudo o grupo de repre-
sentantes das agências telegrâfi-
cas, veio o tr. David Lu, corres-
pondente da Agência Central
News, da China, e, entre os pc-
riodislas, a sra. Elirabcth M.
Cvaig, correspondente do "Port-

land Press Herald". Acompa-
nhando os publicistas eslndunl-
denses, viajou o sr. Wiliiam J.
MçEvòy, um dos diretores da
PAA na capital norte-americana.

Após a aterrissagem do Ban-
dciraiile, os vccóm-vindos foram
cumprimentados por numerosas
pessoas de destaque, que já ali
se encontravam para receber o

primeiro magistrado dos Estados
Unidos.

BRINDES das capas do CAFÉ' GLOBO
MINEIRAS

RESULTADO DO V "SORTEIO" DA 51.' SÉRIE PELA
LOTERIA FEDERAL DE 30 DE AGOSTO DE 1947

TODÜS OS CUPONS TERMINADOS EM:

360 •*
o

MAIS UM ESCRITOR QUE
INGRESSA NO TEATRO

Matos Pimentel e Henriette Morineau
A MANHÃ o novo teatrólogo

Fala

Falecimentos
— Folis-eu no sábado umrno, nt cid».

oc Co.-umbá, Estído A» Mato Oroíso, o
rt. Fxn\c.ltoi> Cândido Par«*de«, p»l dos
»r». coronel Hanulfo O. r»r*ies, m«-
Jor Joaquim O. Tarado», dr. G«*ríe Pt-
reíi*-, e oomandtnte Taredo». O entinto
era, cesado com « srt. Gflorílnt 01l*rQl;a
Pat £•_.-«.

150 MILHÕES DE CRUZEI-
ROS PARA REMODELAÇÃO

DE PORTO ALEGRE
PORTO AI.EGRE, 1 -Asa-

presa) Está sendo esperado no
próximo dia 3, o prefeito desta
capital, sr. Gabriel Moacir, que
conseguiu »o Rio um emprésti-
mo de 150 milhões de cruzeiros,
para Iniciar os melhoramentos
de que necessita esta capital.

MOVIMENTO FORENSE
Supremo Tribunal Federal — Tribunal do Júri —

Vara» Criminais

Nascimentos
HMWiaaiManiaiii

— ROBERTO — Acitt.ss em fdlta o
(ar do aual Raul Soares ía Silveira c
.Jidra OulmarSes ria. Bilvcirai com o nas.
iimento do um menino *)>*« recebeu o r.o.
sio d? Roberto.

Batizados
__-. noaliiar-se.i liojí o bal;a*do do tn«-
rjlluo Prnnclíco MljUfll, na iSreia dc Elo
Pranclíto Xaiin.-,- (Engenho Velho), li-
tuo do sr. llcnWocí Couto de Oltvolrj.
e ccniiora L;a Calmon Couto dc Oliveira,
is 10,30 liovas, jcr.do padrinlios os avds
jicteriio, cOrõnel-miWlçOj Mifiicl Colmou
l}u Pr;* "c Almeida nibó o uc;.ho,-a olsa
Camp*,; roíto Calmon,

— VERA LÚCIA — 3Mi bat.iada.
Boja i-. 11,30 horas, na lerda, de S. .'o.*rí
,. infliiina Vera Lúcia, tilht do ra»a' Ic"»
trado Miiia *:c F.-iria.Tte. Newton Braii
ca. Co, r.*-|-la. Seráo Pndrlnlios o cap.
flé -tiit e s*je:,-a Jofio do Prado' Ma;ia c
aerJíota;

Homenagens
_ SENADOR EtJCUPES VfeiívA —

Amigos *' fdmlralorcs do Senador Eu.
clides Vieira, v_o v*rcsla:-llie uma liome.
daseui por motivo d» sua volt» oo 2c-
aado da Republica;.

A homenagem cotlstarú tie um almoço,
«ulo local c bora aerto devidamentj pu-
plloadoi. As listas de adesões p*>J;.-lo
»»r çncontra.ria» no eôcr;;ô,-lo do "..';*r.
nal do Comerei*)" ou com o Sr. Anto.
nlo Alves da Silv.*. Costri, tcieíone; ri-'.'M
o "^2 7i2m2,

Exposições
««[«»>¦*« *,+%-*¦*

— CAROL __OS3.M; — Na Galeria de
Arto Clássica à travcfist Ouvidor, con.
llnuam em exibição os trabalhoe do pln.
tor Ca.-ol Kossak.

Essa montra de artes [unciona daj 9
te 16 lio.-ns, até o próximo dia 10 do
torrente.

PnOVIDO UM RECURSO EXTRAOR-
DINARIO

A Primeira Turma do Supremo Tri-
bunal Federal «ttv-e ítruiüda, ontem.
em sessão ordinária, eob a prwddfincia.
dn mlnlatro Laudo Camano. Aprova-
da a ata da aeu&o interior, pautaram
oj ministros aoa Julj»men!o3 dos Itl-
tns em mesa, culo resultado lol o n-
gulnte;

Negaram provimento aos agravo}
opoaloa noa processos dt Aldo KansfJt
Sindicato dos T. na ludstrta ds Cervaja
i* Bebidas rm Geral • Coliglo Souta
Marquei. O «gravo de Josí Francisco
de Paula Costa também nlo foi pro-
vido, O de Paulo da SUva Ramos lol
provido, unanimemente. Keste, ílgu-
rou como agravada a Estrada do l'ar-
ro Sorocabana.

Julgando os recursos astraorâlntrlos
em mesa, a Turma nlo conheceu do
de Antônio Ferreira da SUva, recorri-
dos Cardoso Santos a outros. Conheceu
dos de MartJnho Elias • de Ursullna
de Oliveira Pereira Lira, dando provi-
mento ao primitivo e negando-o ao
segunde.

Foram adiados os julgamentos dos rt-
cursos extraordinários opostos not pro,
cessos de James Alexandre Grani a
Cláudio Teófilo Sulller. íste para ser
tomado o voto do mlnlitro Aníbal
Freire, ausente.
ANULADO O PROCESiSO

No Juiro da Primeira Vaia Crlml-
nal, foi denunciado hi tempos o indl-
«no José dos Santos Vasconcelos, p*.T ter
no dia 21 de setembro do rmo passado,
em vim barraclo slluado em frento au
picdlo n.o 627, da rua da Aletrrla. aere-
ilido, com umn taco. o aott desafeto
lialtlço tio Souia Cost.», íue sc 2-_'.ia-
vn dormindo, mnlando-o.

O fato ocorreu cf.rca das 23 horas.
Os demais moradores do barrscSõ, ten-
do ouvido os frrltos da vitima, ai-orda-
litni, ao tftmpo tui que nnuetf, em cue-
rn.«. perseguia o aarcssoi-, cabido, mo-
troa depois, «cm faln.

O acusado conseguiu fugir, tendo si-
do feito o Inquérito à revelia. Knvlj-
dos os autos Aquela Vara e denuncia-
do, o titular, verificando que o tiorao
do acusado cra Josc dos Anjos Ves-
conccios n nío o quc constava da dí-
núnclu, determinou a anulação do pro-
resso, a partir daquela peça, eirpcdln-
do novos editais dc citação.
CONDENADOS A OITO ANOS Di

RECLUSÃO
Foi submetido a Julgamento, ontem,

no Tribunal do Jurl, em teuto ordi-
nárla. presidida pelo Juiz sr. Anto-
nlo Faustino Nascimento, o réu Fran-
cisco Josí de Moura, denunciado por
tentativa de homicídio. O Conselho
do Sentença, apOs os debates orais, re-
colheu-se i sala especial, voltando com
a condenaçSo do riu a oito anot de re-
rlusSo e dois de Internação como me-
dida de segurançn.
INFRATOR CONDENADO

A policia da Delegacia de Economia
Popular surpreendeu, no dia 3 de Ja-
uairo disto ano, quando vendia fari-
nha dc mandioca por preco acima da
tabela, o comerciante Francisco da
Costa. Friso <;m flagrante e autuado,
íoram os autos enviados à Justiça,
tendo sido distribuídos ao Juízo da
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TERÃO DIREITO A UMA APÓLICE MINEIRA

(c.\cctuaudo-sc ob contemplados com os Io c 2a prêmios)

N, B. - As Apólices serão entregues dia 5, ás 11 bs.
1.» PRÊMIO — UM APARELHO DE JANTAR ... N. 1 1 . 9 8 7
2.» PRÊMIO — BICICLETA AMERICANA N. 1 6 . 8 7 5
3.» PRÊMIO — BICICLETA AMERICANA N. 1 5 . 8 9 8
4.» PRÊMIO — BICICLETA AMERICANA N. 05.392
5." PRÊMIO — 1 RELÓGIO DE MESA N. 00.274
6." PRÊMIO — 1 RELÓGIO DE MESA N. 1 0 . 3 1 2
7." PRÊMIO — 1 RELÓGIO DE MESA N. 1 2 . 0 8 5

JOGO DE CRISTAIS C/
N. 1 8 . 624

«9 mmmmiy^tmW^^y' SwBlttSi V^ ;' HffiB^S^ Wk- íVMlB^lW

8Hf^ '' " *^t^*^%^^" ': ifà^rytyvfrmimmmmmm., t

8.9 PRÊMIO — UM
63 PEÇAS 

9.» PRÊMIO — UM SERVIÇO DE METAL PRA-
TEADO PARA CHA É CAFÉ C/ 5 PEGAS E
BANDEJA .-

10." PRÊMIO — UM SERVIÇO PARA "COCK-
TAIL" C/ 6 COPOS E BANDEJA

Mattos Pimentel quando fulava a .1 MASUA

A vitoriosa temporada '|ue oj
Artiôlas Uüldos vem fazendo nò
teatro Regina, ondo nos Ioi dado
assislir cipetáculos thagritflcof,
realçados pela incomparáyc] nr-
to da Senhora Henriette Nlari-
ncau, apesar1 dc aua carreira irre-
preenslvcl, ressentia-se du ira-

pcrdoável falha dc não haver
Incluído cra seu repertório, uni
único original brasileiro. Já ba-
vianios perdido a esperança de
quc a ilustre artista montasse
uma peça nacional, quando há
dias vimos anunciando no espe-
lho daquele teatro *'I)uas Mulhe-
res", peça do Sr. Mattos Pimentel
com a có-aútorla de Ferreira Ro-
drigues. Diante de tão auspicioso
aconteciniento, procuramos o fes-
tejado escritor patrício, cuias

do duas guerras mundial!*, res-
saltando especialmente aspectos
curiosos dessa influencia sòirc 01
n*>ssos costumes o sôbrc a forma-
ção dos curacleres moderno-j, den-
Iro do sistema social que atra-
vessamos.

Mas, quanto ao teatro? —
insistimos.

Mattos Pimentel compreendeu
quc não podia fugir ao assunto
principal dc nossa entrevista,

Foi, como lhe dUsc unia ten-
triliva; aliás, para minha salisfa-
ção, coroada dc è.\itu. Tive a fc-
licicíado de ser o autor escolhido
pela Srn. liciirictle Morineau. lis-
sa peça, na verdade, original mon-
to era UÍn romance; lauto que
estou terminando sua revisão pá-
ra Jançá-lii nu próximo ano da

N« 2 6
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obras nos são conhecidas n fimpS. cpniq o desejam meus idilo-
de eulrcvistá-lo. O ilustre autor de res. l"cneiro (lodrigucs entretan -
"Nos extremos dc um corredor to, conseguiu i.iòcular-me rt mi-
escuro"' atendeu-nos com exce**- Çróbid do teatro. K verdade sçj.i
.sivn gentileza. Seria curioso real- dil.i, u um gênero *|iie empolga.
hienlc ouvir o autor dc Sandra, M1 lema me parecia lorlc c do fa-
agraciado com a escolha de nm «1 adaptação, tsçrcvi a peça. en
trabalho seu, dstinado a um tea-
tro do nivcl elevado como o que

PRATO DO DIA
BACALHAU COM ARROZ

Dli FORNO Prepara-se um
arroz simples c solto. Desfia-
se um pedaço de bacalhau e
passa-se num refügádo dc
azeite doce, tomate, cebola,
¦cheiro verde e manteiga. Nn-
ma fôrma áiTijitiam.sc o arroz
c o bacalhau cin camadas su-'cessivas. 

Por ultimo, rega-se
com o molho' do refogado o
polvilha-se com 

'queijo rala-
do. Leva-se ao forno por ai-
guns minutos c serie-se com
molho pic.intc.

DOCE DE Ml-LAO ÉM CAL-
DA: Toma-sc um melão quc
não esteja muito maduro, des-
casca-se, e eortn-se cm pc-
quenos pedaços, Deila-sc nu-
ma viisiiliu em camadas, eu-
tremeand'* ,is coni camadas
dc açiie.-ir. Deixa-se em rc-
pouso por espaço de uma no -
lc e no dia seguinte leva-se
.to fo.r,*o brando parti adqujrií*
cõr c coiisistèneia. Qunitdn
estiver cm nonlo de fio. jun-
tn-sc ã ennijvolii 11111 cálice dc
vjnho moscatel 011 ilo Porto,
Deita-*e. por fim, numa eom-
poleira (. ndlcionam-sc dentes
cie cravo.

D4itmt Síg-andt Vara Crlnlnal, caju
titular, apõa o tnttrrocatârlo a o «u-
miiio da culpa, concluiu, condtnando o
oomtrelanta a dot» m«Mi de prlilo •
muiu d» atljctnto» cruBtlres. O ad-
\-ogtdo do infrator, nlo to eonforman-
do, stm d» aptltr par» o Trlbuntl d»
Juattça, ém cujt ttcretwlH vêm dt dt.-
entrada 01 autos.
O CRIMB tnt, MILITAR

No Supremo Tlibunal rtdtrtl, foi lm-
petrad» uín» ordem d» -habeta-cor.
put" em favor de ataria de OUvtiri,
elegendo o lrapetrtnto que t conde,
melo que lhe fira lmpotta * nult,
l*or ler eldo o crime aue te lhe lnm-
putou de natureza cMl e nto mUlttr.
O paciente fflra proctsae<to e tflntl
condenado por ter violentado, quando
toldado do Exército, uma menor.

Incompetente, portento, era • Justi-
ca nüllter para o cato, embora o lato,
como tleaou ainda o Impetrante, tivesse
ororrldo na enfermaria veterinária dt
corportclo a que pertencia o paciente
e ondo « menor ea encontrava em tra-
tamento.

O supremo, porim, entendeu que
nSo htvla, no cato, incompetênet», de
ecflrdo com o Código d» Proeetso Mi-
lltar, que preceltua considerar-se cri.
me da competência militar, oa pratl-
cadot por militar em tttutçio de atl-
vldade, em lugar eujeito i admlnLstra-
cio mUlttr. contra militar de reser-
va ou refomado ou assemelhado, ou
civil, denegando, com êsset fundamen-
tfls, a ordem d« "habeas-enrpus".
OS JULGAMENTOS NO TRIBUNAL

DO JÚRI
Tio mis corrente, eerío Julcsdos, «o

Ttlbunsl do Jurl, os seguintes rrfvit:
Francisco José Moina — Dantl Quin-

to — Ber.t.o da Coita — Augusto Fer-
r«.lra dos Santos — Jenulno Procopio —
Josué EHe da Silva Kllho — atlRiifl
Uíinetrlo Coelho — Edivar d,i SUvh -
Júlio Pereira da Silva — .lodo Ber-
naido — Antônio Pereira tia SUva —
Jcsé Carneiro da Silva — Albino Mo-
reli a do Soura — José Alves da Sll-
va — Antônio Dantas — Lourlval
i-'ranelsco de Soma e f.orimo GaiUo
Barroso do Amartl.
t**t*~ttt*t'tt'****t**»»t****tt'*t

SAMA-T61C0 «si
GRANDE CARREGAMENTO

DE CACAU PARA OS EE. UU.
SALVADOR, 31 (Asapress) —

Encontra-so nesta, capital o novo
cargueiro do Loide Brasileiro"Rio Tocantins", que seguirá dl-
reto para os Estados Unidos
com um carregamento do mais
40.000 sacos de cacau destinados
ao mercado norte-americano.
Essa carga foi embarcada neste
porto e em Ilhéus. Esse mesmo
cargueiro conduz para o destlnu
acima citado volumes com cera
dc. ouricuri e fardos com pclcõ.

Sylvio Wright Netto Machado
BHERING, CIA. S. A. (Fiscal do Governo)

Às capas do Café Globo têm valor até 1947
Bebam sempre o Bom até à última jota!

t*t**t+t*tt*tttttttt *************** frrr-tttttt**ert*fftt*t*ttttt*

O GOVERNO DA CIDADE

a Sra. Henriette Morineau vem
¦mantendo no Resina; qtfanto
mais que sabíamos haver aquela
artista procurado fiuer cuidadosa
seleção entre os vários originais
que Ilie haviam sido remetidos.
Haver sido o romancista Mattos
Pimcnte! escolhido entre os au-1
t'ôrea nacionais còm sua peja |"Duas Mulheres" fez-nos imági-
nar logo um trabalho de fôlego
quc levasse os Artista Unidos a
lançarem um nome novo no tea-
Iro. E, dc fato, assim parece ser,
Dlssc-nos o escritor:

— Realmente só ngora pensei t
nesio novo gênero lileriri**. Não lançamento dc "Duas Mulheres"

trejíahdó-u à responsabilidade
técnica ile Ferreira Rodrigues,
meu co-aulor e u resultado ai
está: havrr sido escolhida pelos
Artistas Unidos que a inclulralíi
em seu repertório, devendo ir
inesnía ser lançado à cena, cn;-
tre 3 c 10 de setembro, eni se-
giiimcnli) á "Kllzabcth dc Ingla-
terra". Eis tudo;

E insistirá no gênero?Não podia deixar dc iazè-lo
Estou eom outra alla-comédii
quase terminada e praticamente
negociada já. Como vê, tenho
uma tarefa grande, apesar da
falta de tempo com quc lutu.
Pretendo para o anu, <ilém do

Funcionários efetivados — Sorteio de apólices para
resgate ao par — A renda de ontem — Concorreu*
cia para locação de "boxs" no Mercado das Flô-
res — Reassunção de chefia de Serviço no Depar-
tamento do Tesouro —• Atos e despachos do Pre- ~ };JJJ z í 'Jj?

feito e dos Secretários Gerais — Pagamento de -
de empréstimos

OONOORBZflCU PARA LOOAÇAO DK"BO*SS" NO MERCADO DAS ÍXOBE5 DA
PRAÇA OLAVO B1LAO

Em face da recente determin.çio do
Prefeito Mendes de Morai, mandando
tosse teita umi reviaâo ms loeaçícs dos"pox«" noa mercado, da. tloree de pro-
prledade d* Ptefcltura, cujas locas**:
1** aa (rncont-avam caduca, o Depar-
tamento do Patrimônio, em c.:il**l br*.i-
xulo ontem, c&U convidando oi ln.
'eres.ados t concorrência publica pira
arrendamento de 41 comparlttnento. du
mercct.o d**s flore» locillmdo na Praça
01a\\> Bilac, que r_r:.i realuada, no d|a
1? do corrente o. 1.1 lioi.v, na aede do
Depart"mento de Pírtjucs, sito à Praça
d. Republica (Parque Julia Furtado.

D? acordo cein • lei em visor, cs es-
clarecim»nt06 e quaisquer du.ida* q*_e
por ventura tenham cs concorrentes P«-
ra a confrcçio de tuas propo.tas, f¦•'.'-
lhe-So m!nístra.lcs no relerido Drparta-
mento, onde aerl também, entre».ie uma
copia das bases do edital, devidamente
autenticadas,
REASSUNÇÃO DE CARGO NO 11EPAO.

TAMENTO DO TESOURO
Reuimitu ontem, o cario tíe chefe do

4.o D>trl'o de Arrecadação, do Deptr-
tamento co Te«oUro da Prefeitura, o lie)
Lourlval D.lUer Pereira que fora comia,
nonado pelo prefeito lenergl Mendes de
Morais para estudar em Lisboa, os u-.e-
todos de «rreeadaçlo d» impostos, na-
quele P»ts irmío. Ao ato de tr.nMnlssào
esteve presente, o sr. Mario Foro que,
vinha respondendo pelo expediente da-
quele serviço.

FUNCIONÁRIOS EFETIVADOS
Dando cumprimento ao disposto no

artiio !3 do Atos dis Disposições Cons-
tituclonals Transitórias, que manda (fe.
tivar s.rvldore. extranumerarlos que le-
nbam mais de cinco anos de funcio em
carster permanente ou em virtude «e
prova de hsblllt-çlo, o Pr^etto cm ;'•-
de ontem, dct-rmlnou a inclusio dos se-
luinle. funcionários: — Antônio Allrcdo
d'Andrade, Nelson Oliveira Lupc», Ma.
ria de Lourdet Marcondes Mayr, Alt*:i-
ra i* Toledo Pita, Paullno Alve. Varella,
Osm-.r Morato do Andrade, Milton Jun-
queira Leite.

A RENDA DE ONTEM
A Prefeitura arrecadou, onfm, a tm.

portancla de Crt 1.793.000,30, dcoorren.
•e de 1.433 documentos de tUverjOI tri-
turos.
HORTEtO DE APÓLICES MUNICIPAIS

De acordo com os planos de a*n°r!;í»-
çHo <Sr... empréstimos intetnos, a Secre. |

O ,...0.\77-...7.1/..'.\T.. .l/.i.\7.1fí) TEATRAL DF. 1947 -- VEM Al A
../..I.V../. CilMPAMIlA MiGE.STIXA DE REVISTAS — Chegou
tintem no Rin, procedente dc Rnenos Aires, o bailarino, empre-
sário e coreógrafo Rafael Garcia que. veio firmar contrato com
a 

'EmpfjitÁ 
Ferreira da Silva que ocupa o teatro João Caetano

para a vinda da grandiosa Companhia Argentina de Revistas que
tra': à sua -frente, figuras como as de. Sene Cao, a famoso Fer-
nando Rorcl c Murg rida Padin, primeira vedete cômica. A com-
fianhía que vem ai á a maior que já pisou o solo brasileiro e
traz sessenta figuras das quais quarenta e. oito pertencem ao
se.ro frágil. Rafael Garcia que o nosso público vai conhecer,
traz um cariei ponlilliado de magníficas atuações em Nova York
e Paris, t,nrL- foi coreógrafo do Follles Bcrgere, como prova a sua
dõciiincntiiífíò'. Pelo que nos ê exibido, a vinda dt Companhia
Argcitlinii dc Revistas ninrcrrá o acnn'.ecimento máximo teatral
do ano de 1ÍI17. O corpo de "girls" è o mais notável que se. pode
imaginar e o grupo de. atores e atrizes i daqueles que satisfaz an
seu primeiro contacto com o público. Xa foto,'Rafael Garcia cm
companhia tlr Mqrit.ÒJos, quando cra recebido nu .teroporírt pela

secretário da Empresa Ferreira da Silva, s:. Álvaro Assunção.

t.vrii Geral de Finncas foi sortesr on- j empréstimotsm no Departamento do Tesouro, 'J.S59 .. js.910:
títulos do empréstimo de 1934, decreto | Aptí.ctUi:

Atos do Secretario io Prefeito:
Peglfnuvdo Ary da SUva PJnto p>rn

a decretaria Oeral de Saudg e Aulstcn.
cia-

DEPARTAMENTO DO PESSOAL
Serviço de Informações:
Exicenclu do chefe: — Hilda Rodrt.

tura O.-eiro' Fernandes — Justifique dl.
vertsnctu de nomes; Enedlno Busta-
manto Gomts  reconheça a firma na
oertldio: Admira Carvalho Pinto —
apresente o contri.chegue de 1943 a
1048; Jorge Rocha da SUva, Jorse Rocha
d» Silva, Olsa Vacanl, M.r.o Frinco,
F.Tdinando Veraru*. e òutres — wnipa-
reçini.
SECRETARIA OERAL DE SAUDE E
AS31STENCIA — DEPARTAMENTO DB

TUBERCULOSE
Atos do d|rotor:
Foram dcsifuiidos Orlando Oama Lo.

1*0, Mario Madalena, Jayrne Ponde e Uo.
racio Alves, para o Ilojpltal Sanrlorio
Santa Maria.

8ERVIÇO DE BIOMETRIA MEDIC1
Jif.o Luus it. Rocha, Antônio IVidu-

e Miranda di Mo*a. Antônio Gomes da
Cur. lia, Andro Clemente, Joaquim do Ru.
sano, Judlth do Siqueira Martins, Olivia
Matheus Brcra, Jullfta Mourilj- Ostro,
Silvia Pontes Nunes, Cecília Pereira,
Elna AUcn Lecolla Hilda Maria Foi-sr.
ca" do Quadrai, Rafael Cândido Ribeiro e
outros — compareçam.
O PAGAMENTO DAS PROPOSTAS JA
ANUNCIADAS E NAO RECEBIDAB SO'
SERA* EFETUADO AS QUWTAS.FEI.
RA3 — NOTIFICAÇÕES _ EXIUEN-

CIAS DO 4 D. F.
Apresentar contra cheques de Junho a

Julho de 1947, matricula. 3.181 e B.246;
Apresentar contra cheques de JSullio

a j,-cj'<i de 1941, matricula 30.053;
Somente com o' contra cheque de fe.

verelro de 1941 matricula >34 r J'_do
1.137;

Apresentar contra chequei de Janeiro
a agosto de 1941 matricula 41.601, pe-
dido 1141;

Apresentar contra cheques de Julho do
ano de 1947 matricula 1,111 pedido
1.141, matricula 34.149, pedido 1.113;

Nio tim liquido para receber, matricula
3.4<3, :*edl*lo 03.S93;

Ajireíeiitar .liei*, de ir-víni-nte rea.
triculi 3.3.iS i*eJi,io 1.809;

F.XIGENCIAS DO 3 D. T.
Coouiaroçj pari' cjclarccluiáUtos, ma-

tp.oili lí.ljll
Aiitcsenlor li'.ulo de p.-ov-msnlo, r,u-

tilçula K.t.y,
Compareça rara prreiuhcr ps*tido de

fôrn, aliás o entuiiasmd de Fer-
reira Rodrigues, autor teatral, que
me induziu à produr.ir a peça,
creio que dificilmente me afasta-
ria do gênero para o qual pende
a minha franca simpatia. Apesar
das dificuldades com que lutV>
em relação a tempo minha car-
reira tem se limitado ao roman-
co, tanto que nos próximos dias
do setembro os Irmãos Pougcüi,
meus editores, lançarão h venda"Lodo contra o ecu" meu "últl-
nu* livro.

Nessa altura, Mattos Pimentel
deixou-se empolgar pelo seu gé-
nero favorito, falando-nos lurga-
mente sòbrc sua nova obra. Pelo
exposto, concluímos ser um lon-
go e intenso estudo social, eiu
quo o autor dentro de unia tra-
ma interessantíssima analisa os
fenômenos psicológicos dc uma
geração martiriz.ida pelos efeitos

*t*******************t+m44t^^*4+4t+m+4V**********+i**-9*,+tf.

l.Slí _ 1.81Í — 1.830 — 1.831 -~
1.833 — 1.833 — 1.834 _ 1.839 _
1.838 — 1.837 — 1.833 — 1.830 —
1.831 — 1.833 — 1.633 — 1.834 —
1.835 — 1.83. — 1.837 ~ 1.8.18 —
1.839 — 1.840 — 1.841 _ 1.843 _
1.013 — 1.844 — 1.846 — 1.847 —
1.848 — 1.849 — 1.880 — 1.631 —

1.834 — 1.833 —
1.858 — 1.859 _

1.860 — 1.861 — 1.863 — 1.863 —
1.884 — 1.865 — 1,866 — 1.861 —
1.868 — 1.869 — 1.810 — 1.11 —
1.813 — 1.813— 1.814 — 1.815
1.816 — 1.611 — 1.61» — 1.87Í _

_ 1.880 — 1BS1 — 1.883 — 1.883 —
1.884 — 1.885.

EMERüENCIAS — MATRÍCULAS
33.131 — 31.439 — 4.849 — 8.669 —
6.406 _ 6.961 — «.369 — 11.43» —

13.015 — 12.618 — 13.813 — 13.341 —
—*30.333 — 44.381.

TELEPHONE
BRANCO OU TINTO

Os vinhos preferidos pela sua pureza e
ótima qualidade

A VENDA EM TODA A PARTE, EM GARRAFAS,
MEIAS E GARRAFOES

PT"- <=*lm

/ 2 9 * S' € ? 9 9

1.999, n - 115 titulo., do empréstimo no
1930.' decreto 3.364, psra resiste pclo
valor nomlna'.

O resultado do sorteio Ioi o sejtilnte".
Do empréstimo de 1934 —• Apólices nr..

Ci emctíeiiiia, matricula

cjíUn disque ío Jtillví ^
no ia 131,1;

Matricula 3I.ÍGS, pedido B.3VÍ
Mitricula i'.'W,' -. pedVló 3.693;
Mairlirrila 6 CVS,' t* dido 6.110;
Mjtrlorlj 13.01., p__ido C.S0I;

000 a 31.9_9, 51.000 o 51.099 o 47.000 , Matrl:ula l'.'.C36, pedido 8.3C1.
a 41.358. EXICiENClAS DO MM)

Do emprrstüno ó- 1930 — Apólices j Con-.parcçrv so Serviço ds Aiijólenc
115. 1.000 a 7.0(«f 13.000 a 13.999,
14.000 a 14.899, 27.000 « 31.999, 54.000 a
54.999, 73.000 á 13.990, 82.000 i 83.993 e
43.000* a 4.1.547.

SECRETARIA DO PREFEITO
Deap»eh04 do Prefeito; — Emoresa

de Piopaeanda Época — «utoríío; Alor-
,*;;o Henriciues da SilvA — suvoriso, a
título de excepçSo por se tr.itsr de um
mutilado nua d'*scja B.vnhnr a fu-v vido
«em recorrer . caridade publica: Mannel
Valeniim — aprovo.

itífiit-rla psra csrcUrccinientcs Walnc-
nor Maria tío Soura mat, 1.118.
MONTCPIO DOS KMPRK1AD03 MUNI-

CIPAIh
Sc;i*. íeilo liole, dia 3, d.-,s 11 13 as 11

l*t'>rai-, o ^OBiiut-nto da-i __^5u;n:es pro-
P3f.*8 de erapreítitroc;

(.- 011 _ 1,510 - 1.351 — 1.C28 —
_.- 1.903 — l.W-3 — 1.80) — 1.80Ó —
." 1.81*0 -- 1.801 — 1.808 — 1.803 —

— 1.810 — 1.611 — l.SU --' 1.8U _
... 1.811 — 1.81,-/ — 1.81» — 1.817 —

Os leltorM que desejarem saber algo de
si mesmos que cs números ocultam em
sua sltnidcatlo simbólica deverio pre.
encher o coupon abaixo, _nd|o_cdo stm.
pre o pseudônimo par» a reeposta. L i
poesivel que o Proí. Vedasrishia os es.
clareia tobre a> coisas que depende o
c;ri!o de suas vldts. As reepoitas ser10
publicadas I* te.-j-e qu;ntaa c domínios.

N.o 3.350 — NIQÜINHA — Niterói —
Kst. do Rio. As vlbracAei numíricas
oontldaa nes letras _o leu nome revelam
umo natureea sentimental caprlebosa,
ineconstante, Impressionável, emotiva *
nervosa. Ano importante no passado,
1944; no íimi.-o seri 1949. Sua pedraafortunada i a irunada.

N.o 3.331 _. SINCERO — D. Federal.
Ae expressdes numérica encontradas nas
letras do seu nome indicam uma natu.-e.
sa al'ír», viva, cur;oia, expansiva, es-
plrltuosa, tenerosa e esperançosa. Ano
importante no pass_do, 1946, no futuro
serA 1010. Sua pedra ditosa to Jispe.

N.o .1.353 — ESPERIA — D. Foíera!.
A combiuaçlo numérica das letras do
seu 1:01*1? denota uma naturesa ins;*.rui*
idealista; sonhadora, Ilusória, sentimen.
tal, apr»en5iva • mlstlça. Ano lmportan.
te no passido, 1913; no lututo serA 1948.
Su-.*. pedra «nturosa * a turmallna.

N.O 3.333 — M. R. PACHECO — D.
Federal. O conjunto numérico dns letre_3
do jmi nome exprime uma naturtsa vi.
va, curiosa, ambirlosi sincera, a!e»re,
guníios* e paciente. Ano importante rio
pijji-ado, 1944; «o futuro será 1948, Sua
paira talismã i o Jaspc.

NO 3.334 — SERTANEJA — D. Fede.
rol; A soma dos valoics numéricos dsi
l»trw do açu nomo Indica uma naturesa
atetuosa, smcer», asntimental capriche.

tt****-+********t**********************i-****4*+****+*******++*

aertar seu RADIO.

RADIO MO URI SCO
uy.-m-jo ampHflcadore».

PRAIA DE BOTAFOGO, 442 — Eip. d* Sí*
Clemente — Tel.: 26-5200.

sa, serena • liberal. Ano importnte no
pssdo, 194»; no futuro se.-d 1930. Sua
p-<ii-.i favorita I a opala.

N.o 3.333 — AMIR — D. rederat. A-;
víbraçSej numéricas contidas nas litros
do seu nome revelam uma naturera
idealista, sonhadora. Inspirada, emotiva,
caprichosa, su»estiónavel e aproensiva.
Ano importante no passado, 1948; no tu.
turo ser». 1951, Sua pedra venturosa 6
a turmallna.

No J 336 _ MORENO ._ U. federal
As expressões numéricas encorr,-,'ti» ris
letras do aeu nome Indicam uma nati*r..
ta afetuosa, sincera sentimental, expivn.
i;ra, lenerosa, emotiva e Intuitiva Ai.o
importante no passado, 1944; no tu*iro
será 1949. Sua pedra ditosa - a *f'it.
ralda.

N.o 3.351 — JUJÜBA — D, Fftleul.
A comblnacto numérica das letras Cs tt-u
nome denota uma naturesa a'lt(a, .fn!--!-
eiosa, empreendedora, ativa, ousada vc.
Iiintirio.ii e Independente. Ano imp*--
tante no passado. 1945; no futuro sni
1950. Sua ;*e*Jia afortunada é a ,im;t-..
ta.

N.o 3.3J8 — MATINllO — D. Fedi.-^l.
O conjunto numérico das letras do seu
nome exprimo uma natureu diplomática,
reservada, prudente, metódica, paciente,
econômica e sincera. Ano Importante no
passado, 1944; no futuro seri 1949. Sua
pedra preciosa d a acata.

N.o 3.359 — DEU — D. Federal. A
soma des valores num-_u.o. das letras
do seu nome indica uma natureu amb*.
cios», viva, curiosa, voluntariosa, ImpuL.
sita,' caprichosa c voluntariosa. Ano
Importante no pasgado, 1946; no Íuturo
serA 1951. Sua paira :av.\-i'a é o topa.
Sio.

em sun forma inicial de n-ninii-
co^ rcctlil.-tr lambera "Saurira" c"Corredor escuro" cuja» düçóc**
Jc aeliauí csíotodai.

Dei.\amos Mattos Pinienlol em
Mia biblioteca, entregue .1 seiun
trabalho?; certos dc quc a eítfcíà
do "Uuas Mulheres" no Ilcginá,
será um aconteciniento diguo ile
atenção; uão só porque c mai.i
uni romancista que ingressa no
tcairo trazendo para a cena tra**
balhos dc uivel cultural eleva-
do à seniclhauça dy que já foi feit*>
pelos Srs. Jorge Amado o. 1'ascoat
Carlos Mogno, como também por-
quo vemos nisso nma reação con-
tra o genero das "chanchadas"
quc parecia eternizar-se:cm nos-
sos cartazes. Louvamos a atitude
da Sra. Henriette Morineau. que,
num ge&o altamente apreciável,
lança dois nomes novos inceulí-
vando entre os autores nacionais
o bom gosto pelo teatro fino.
Soubemos que a ilustre artista
está plenamente confiante no
éxitu dc seu novo cartaz. Pissé
a Sra. Henriette Morineau tratar-
se tie uma alta comédia dc forte
intensidade, que resume uiu dra-
nia da alta burguesia, habilmente
conduzido numa leso íi altura do
U-ntru qne sempre nos ofereceu.!

K oxalá possa a critica teatral
dizer do Sr. Mattos Pimentel 6
que disse o Sr. Iiloy fontes quan*
do criticou o seu último romana
— "Mattos Pimentel tem consti-
titiçãu de nm escritor excelente.
Os que ocupam vagas nos carta-
zcs da evidencia não escrevem
melhor. Muitos náo fazem igual
tão pouco. F. são famosos. Mattos
Pimentel não tem motivo algum
para so meter fora da füa onde
eles se alinham, ài portas da no-
lorledadc".

**'.1"'^mmmmm.»^m*.t*^i-tst.tty*M*.-**t

O ENfGMA DOS NÚMEROS
COUPON PARA CONSULTA

Pseudônimo poro o resposta:
Dio: .... Mês: Ano do Nascimento:
Nacionalidade:

• ••••>

Resposta paro;
Nome por extenso:  e-

^exo:...

Redação da A MANHA — Praça Mauá, 7 —- 5." andar
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OS LIVROS DIDÁTICOS DE
USO AUTORIZADO

Instruções baixadas a res*
peito» pelo ministro da

Educação
O ministro da Educação e Saú-.

de, prof. demento Mariani, ox--
pediu ao presidente da Comissão
Nacional do Livro" Didático o se-
guinte aviso:"Em aditamento ao ato, quoexpedi, sòbrc a publicação da.
lista de livros didáticos, a fazer-
se nos termos do decreto-lei.
n. 1.006, do .10-1 L'-93S. . reco-
mondo-vos seja desde jã prepara-do o registro numérico a que sô'
refere o art. 17, do mesmo de-
creto-lei e, bem assim, quo se
dè conhecimento do número de'
registro de cada obra, do "uso";
autorizndo", nos autores e edi-1
tores, que o solicitem à Secreta-
ria dessa Comissão.

Em relação àa obras de £co-.
grafia o história, e aos textos dc"
leitura, em geral, deverá essa.
Comissão observar, porém, eni1 cada caso, aos interessados, quo.
a Impresão do número de rc-
gistro c do dístico "Livro de uso
autorizado" não poderá ser fei-
tn, sem quo o texto seja devida-
mente atualizado c apresentado
em provas, para exame urgento
das modificações, por essa Co-
missão, como preceitua a lei,

Nenhum livro poderá ser con-
siderado de uso autorizado, des-
de que apresente texto em con-
tradição com os íatos ou prin-
cipios inerentes ao reglnte cons-
titucional vigente".

,¦
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COTAÇÕES OE "A MANHA". DE ( a 8 PONTOS

MINHA MORENA LINDA
(My Favorlte Brunette, Paramount, 1847)

IM POÇO NO PLAZA

*¦*¦*,'* FILME METRO- GOtDWY/t- - MAYER 
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OS FILMES DE HOJE

CINELANDIA
CWITOUO - «J.,788 - ¦•Jfartir.ü,

ComttJIsU, Dwasi-ho-., Dòcuniferuirlô»,
sàborta, etc" — Butttea a pkriir ciu
10 bores.

—- IMPtls.O — .»•.-.» — "Beirt-wl*
nha »e Sida.". — As H — 10 — 18 — :0
c S2 hor»*.

 METHO PASSEIO - Sa-BtíO —
"A FalxJo ún Andy Hardy". — Ai
ll,". - lt - is - 18 - íú - ií ho-
rui.

 ODEON - SMS08 — "Ns 5oll*
duo di Noite". — As 14 — IJ,« —
lí,» - 19 - H>,W c ..,30 noras.

fAtACIO - 4»*08*U - "AfUia
KBgr»". — A» Xi — tí — 18 — 20 e ia
faot-M.

PLAZA — 72-mt — 'Mll-htt Mi-
rana. Linda", •- At - 14 — 10 — 13 —
2s) e tl horu.

1 PATHÉ — 32*6785 - "A Ban*
fl»lra". - As 14 - 18,40 - 1T,!0 -
IS — Z0.40 e ::,90 hora»,

 REX — S3-S3S7 — Tudo líto o
o Ciu Tambtta". — Aa 14 — 16,30 -
33 91,80 horas.

 B. CARLOS - 42-89-» •- "A Mu-
Ihw Perleosa", "Lutes de Sun.» Fé"
* "O {-«írredo d* Ilha MliUrlosa". —
A partir dis 10 horas.

 VITORIA — 42*0030 — "Covai •
é\t". — As 14 — 18 — 13 — 20 c 33
Xibxm.

1

\- CENTRO

•'llh-

"<"Wrt*

S\
f- l.

ClNEAC TRIANON - 4Í-0024 - "Jor*
t)»lí. Comédia*, rtseiihos, piwiimen.tirVo», Shorts, ele," — A pariu: cai
10 horas. CENTENÁRIO -V '43-MI3 *»Manon, a Si*-*' e "O Mtetérto dn Cl*
sarada Fant«f*Tia".

Colonial - 4.-8V,. ,
doa Mortos" é "Ans-lutla ".

—- D. i-EDRO *- A3-SIU -
~— ELDORADO - 43-3184 -

si-. Plllínta".
-—- FLÓRlANO — «•.*».» - "Oiido

Títarto Nossos Filhos" t "O Vale da
Morte".

—- GUARANI - 3.-3W1 -
-— .J3ÉAL •- 4Í-1213 - "O Filho

do Rebelde" * "Atíènte fcncolwto".
 ÍRIS - 4Í.3I6. — "PalxOcs Tur-

bultntas" e "ScndM Tortuosas". .
—- LAPA — '-•ÍHS —

MEM DE 5A - tó-l!18 - "Peta
d» AUlgo".

—- METRÓPOLE — s».82fl0 — "Qu*

o Céii 4 Condene".
 MODERNO - Í..7.T0 -

OLÍMPIA -
—* PRIMOR - 4Í-Í881 — ••Mi-ih-l

Morena Linda".
POPULAR — 43-1GS4 — **A Cul-

p» doj Pált" b "Uma Aventura Fa*
tal". PARisiENfE - a-nisa - -o»
Melhores Ano» de Nossa Vldd".

ê—Wt—Í—ÉÊàm*

REPUBLICA - ...... I - "Ml.
nha Morena Linda".•—*. HtO BRANCO - 43.163» —

— S, Josa - 4Í-0M3 - "No Llmiat
da Glória",

mm

2.

6 A 1 tt ít O 8 ,
ALFA — 20-031»
*—- AMBRICA - 40*4313 - "Águia

Negra".
 AaMERICANO - 47.2800 — "No-

voelro" e "Indedsa no Amor".APOLO - 4B-I0M - 'Tccado dos
Pais" o "Lei da Pistola".

 ASTtMUA ti 47-0161 - ¦¦Mlnli.-i
Morena Linda".

—- AVENIDA — '8.1-07 — "O tini
dos Ciganos" c "34 Horas na Vida do
Uma Mulher".

--- BANDEIRA — 28.787.- — " Ülll-
mo dos Molilcanos" c "O Cirando I*i<-
mio".

REMA FLOR — S8-C174 — "24 j
Horas nn Vida (lc Uma Mullu*t".

 BRAZ DE PINA - ¦W-3.89 -
CAlÜOCA — 2i;*l*178 — "Còvar-

e\o-.
 CATVMDl ~ 02-3981 —

-- -CAVALCANTI — 30-M3" -
CRUZEIRO — «-MUI —
COLISEU - 20-8103 —
 ESTAClÒ Dt SA - &$j).j -

—- liblRON - íl-llin - **rai.*;8o
Impossível" e "Mtlodlss Campliicl-
tas".

FLORESTA -- J0-02S7 —
 f L U M I N E S S E - 38-1404 -

•—* GRA.tAU — 23-1311 — "Cru;
blablo" e "Elnora".

~— GUANABARA - 28H33» -
"Meai Filho,a> Meu Rival" c "O Vin*
llador das Trftvas '.

hàdóck Lobo - 43.981» -
'Noturno" c "Hírlus Fvnrass.ido-,".

—- irAN-ÈM*». — 4T-250-. - "Amo-
d» Enrõmcnda".

-IRA.IA - Jé-MJO —
-JOVIAL — 29-0BS2 — "O Ultimo

do.*i Mohlranos" e "O Gr/mclp Prêmio".
. -— MAÒUhElRA -- 2S-ÍI779 — "Otirl-
fcslirío Notóoj Filhos" e "Ò Valo da
Morte".

MARACANÃ — 48-1910 — "Jo!ja
James" e "Estranha Jornado".

 MASCOTE — 39-0411 — "Chomas

de ôdlo" e "Mentirosa",
-— MEIER — 20-1322 —

 METRO COPACABANA - 47-27M
— "A Palxáo dt Andy Hardy".

 METRO TIJUCA - 40-3310 -
'A TalxOci de Andy H.irdy".

MODELO — 39-1370 — "O Rt)
(sos Ciganos".

 MODERNO — "A Vida Tem Cada
Uma!" e "Melle. Míilslc".

 MONTE CASTELO - 29-8230 -
"Covardia".

 NATAL - 43-1480 *-
 OLINDA — 43-1031 — "-alinha

Moretla Linda",

ORIENTE —
—- PARA TbDOS - «-S191 -PARAÍSO  30-1060 -

PENHA — 30*1121 —
POLITEAMA - a*1143 - "Criu

Dlablo" o 'tinerà".
 PIEDADE - .5*1143 - "Pâlísllo

de Ouiorto" » "Senhor Recruta". Í-TRAJÀ - Vl.tm - "C0v»r.
dia".

 QUINTINO - 23*8233 - "Perto
tio Abrl»b".

 HOXY -- 27-!:i3 -- "Asula Ne*
ara".

 RIA". - 47-1144 - "Covírdla".
RIT7, - 47-1203 - 'Mlnh» Mo-

reiaa Linda".
RAMOS — 30*1094 - "Muros do

ExplaçDo".
ROSÁRIO - 30-1603 - "O Filho

de Lanais''.,
REAL - 20,3167 - "O E-pcctro

Cn Ros-i",
K. LUIZ - 33-3070 — "Covat*.

dln",
 3ANTA HELENA - 30-2688 -
 6ANTA CECÍLIA - 5*0*1823 -
SAO CRISTÓVÃO - 28-4926 -

"Mnnon, a 326" e "O Mistério da Cl-
dsdr Fantasma".
-- STAR - '*Mi»ha Morena Linda".

- TIJUCA - 48-1518 - "Nevool-
ro" t "lndecL'1) no Ai)t'or",

 TOUOS OS SANTOS - 49-0300 -
«e_ TRINDADE -- 43-'*8*n — "Stolb !

Dallns" e "Autor* Gaiata",
VAZ LOBO - -D.S1B3 - "Lm

Què Be Apaga" » "A Testemunha
Oculta".

VEIO - 48-l.<«l - "Jessje .Ta-
mes" e "Estranha Jornada".

VILA ISABEL - 26*1910 — "Meu
1 rilho <• Meu Rival" e "O Vbigador das
! Trevas".

................ tlob llope ó comediante de tttta ptrèònrt-
lidade e a sua presença neste, fume sirve para
cvildr niáior dtcrisi-irrto. UoUmvobd llllct parti
descobrir eiilrti-hot-fotii <1</ rôf/fli*i é, quando o.i
encontra, desperdiça frèqtienteliienHi b nssuit*
to, Foi o alie etíctdeii tiú "Slinb.rt tiiòrcntl lin*
da''. A história, escriíá por Edmund Deloiit n
•Ittck Rose, Inclui uma sirie tle motivo» pilo.ttècpi. A essência i *a.íríf(.r 04 filrriéü He "léniâò e mislt-

tio". Xáo è a primeira Híml a .leinia uiz qúe isso sucedi, _mas ronvenhamos que, pelo menos quanto ao entrecho, nâo
faltam motivos divertidos. São vamos retirar ú retlrilo
sabor qUc a película aprcstnlit, nn» divc.rsòes f/lir c^i-fiiii eftx
Volta de pequenos momento» de "Ihtertlldlo") "A btltrl ib
abismo", "Até a vista, Querida", "üállà ftttfí". Enfim, ií
Paramount ritotveú fazer rir à tua própria m»tà c Ittmbifh'
dos seus càlègns. Aconle.ce qut. b objetiva poitèá» vrsci lo-
grou seu intento. Faltou "vela" hilmoriiiiè-i, rfd dirctórt ém
contraste com a história, que aii ríierece louvores. A orien-
tação de Elliòt Sugent è apena» sofrível. Auxiliado pelo bom
humorista que è Bob Hope ainda logrou algumas passagens
divertidas. Stío pelas gargalhada» qut ptoVoin —- mio iclb
inttilos ot epÍHÓdlos deste gtheta ¦— rtirti. prlo obiíiivii de
critica, incttisiue tios próprios intérpretes, córiio Pcttf l.otre
c .6ii Cltaneij Jr:, dois veteranos no eeter do "ttispe.nsc".
Qualquer tios bons direlore» eméritos em malícia, obteria
aqui algo ile espetacular, E' pena, mas podia ser pior. El-
Uot Sugení, diretor sem maiores crtdencíiis, fido esteve á
àlhird an história. Bdb Unpt stm repelir d ailirtçâo dus suas
melhores comédias, throthu Larvour pior do que habitua!-
mente. Alem de Lorre e Cltancu, completam o elenco: Regi'
nald Damui Frantt /'ilp/íd, Johri Htiut, Charles Uihglc, Atin
lloruii, Jack La Rue, ]Yillard Roberteon e oulros.

A PAIXÃO DE ANDY HARDY
(Love Laughs At Andy Hardy, Metro, 1946)

EM CARTAZ NOS METROS

: lt A lll O
llDONy.ro I.OA.AN

£ CARMEN MAS
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A tbrtvltt dó Diretor fíett-.l da Rádio Xaolonal, Sr. A. Cal*
mon, qué lem almutndo ti crônica ile gentiletus e atenções -—
fomos assistir, onteni, a "avant-ptetniêre" dos artista» rhile-
tio» Õonalo Roman e Curriien Rlvtis.}Ã Apôs a (iptesinlacuo fcilu par VUor t.osta, diretor do

'/. "bmallitlsUfi.", .OS dô!» tliníidtíto» ttintortr, dirimi inicio
« »rii ptnni.ii, intis cfíjblhtao ittilttt,
}> ílllíc» th iridit, tltslaiilltmà» uqul, a frtsc.inuçãn e a situes- S
« IÁ0 qitk ü ttinrionélrb de qualquer nditttx nos provoca, r, rn. ;•

esveriiil, quando se irrita de um pais titvlgo, rom o quol man- h
iembs estreita» relações de amizade t qne nos é. griito entu- !s
i*á-/tM. ÍS

ü Chili frita, através ile stiüs canções^ umn linguagem {}
itlilvilsàl, qut è a grandeza dtt tniisieu. Esla, num sentido ú
nlats lilimtivoi mrils psicológico, tapera, não raro, a expressão b
da lllirtttura Mtrtio também, e. tido raro uma e outro mãntf&t- o

« trlçâo do etpirilO littttiâlin si conjugam, realizando o mesmo
\\ fim,
H tlonaio Roman e Ç.armen Rivãs, mai» conhecidos por 

"Ele
S Á /i/d" — embora tivessem interpretado umn composição nos-
JJ (til è tru Mssa llnntirr — ófereteram-nos melodias tipicamente

8-1
. A Rídio Nacional tem, ultima-

. mente, ie valido -d» tddas as
.{ r,portunldídeí que »t JFté enai-'} 

I jam, para rer.lliar um rádlo-joN
K naIUmo moderno e vibrante.
jj Para a Conferência de Petrô-

poli», mandou doi» correspondeu-

« fhlttnas e dite .rddiiièm, rontd lida a música, a inquietação, o
Ú útegrla. a aôt » d* aspirações dt urU povo. |j
\\ Stlt», sente-te melhor a intetprclaçâo, a força etvoctw -l »
« qüe emprestam às obra» que caÀtàtú, \\
n Conseguirão agradar, nno hà dúvida, confirmando o pres- ,*,¦* lígio dé qlie vêm precedido.*,. Alia», Cnrmen Rivas foi a 'Miss «\W -~ Oritlrt»
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Saint C.lalr Lopes

_ f"r»ncó, rédítor «
AUfélIo d« Andr«d», laeutbr. Soufi (ipto ue que vem preceaioos, /iiiop, i.airmen nii/ii» fan i

!l Rádio do Chile, èm mil novMhtos c quarenta e cinco. I
, ,. , , , ,* . . i Mineram, «moo», ie oeuncumoir o

Após o recital, forno» Iodos pnra o salão nobre nine fa- tarefa» rívelBRdo*»», o prram (roçados brinde» e (nlarm - Arar Tavares, mios forn,,- fi "¦» mtm» M^™^. f
tln l.lil-.-i; >, , fr'ta . «Soca »«.,!.-4. ,«m

por fltii, èm nome do* cronistas de ródio
AUCR, Alzira Zartir.

o prettdevln du ¦ 
j ^ 

«^ - 8„emblé|â díI Na.
fil mímm l.-Ü-TJí .lAk ÁÁm Í-Mk y**,m\\lfxMHiVEt. Cl RI.
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1 REVOLTADOS, OS POPULARES

LINCHARAM 0 CRIMINOSO
Estúpido crime de um soldado da Polícia Militar
— Quando procurava fugir foi seguro por popu-
lares indignados que o lincharam — O fato ocor*
reu nas proximidades do Hospital Getúlio Vargas

3'*
V,

11
ir;
Itr"

m

O ESPANCAMENTO
O loldndo do sciilo b.italluio

tl» Policiri Militar, Alexandrino
OchíífO dc Oliveira, dc 31 nnos
ile idade, cnsctlo, residente ilu rim
(jtévio Acloll, em Duque d." Cn-
sias, que iitunlmcntc encoliIra-M'
á disposição do dcleKutlo do Vl-
fjesiiuo quarto distrito policial,
cin troJcS-clvits, sob ãtÜÉÉíu tle
wnin pl*.*toln, cerca das lll horas,
ínnis ou menos e com o ati.iilio
do um outro indivíduo, condu
íeir.iii para o Hospital Oélllllõ
Váraas, o operário Antônio de
Paula, (lc 21 nnos de Idade, sol-
tclro, residente no morro da
Caixn D'Aüua. Entretanto, npe-
sar do preso encontrar-se feri-
do, os seus condutores iam ain-
da espancando, chamando dessa
íorma a aten.ão de vários jornn-
listas que ali sc achavam ntrni-
cios pelos acontecimentos sitn-jren-
los oenslonados minutos antes
peln sinistra Organistução da Pi6-
frituii-, dcnOitilhadn rnpn".
UM TIRO NAS CUSTAS

O prceo, Antônio de Paula, eni-
bora apresentasse sintomas ile
embriagues, nfio procurava se dc-
íender, da arbitrariedade e vio-
Jencia do policial. Pura o t"-paii-
to geral, em dado momento, o
soldado que se encontrava em
trajes civis, fez um disparo con-
tra Antônio de Paula, ntliuitido*
u no hemitorax direito è braço
do mesmo lado.

LINCHADO —-—
Consumado o covarde e estu-

pido crime, o perverso criminoso
procurou fugir. Sempre perse-
guldo pelos populares fjue pre-
íscticinir.in o fato, o soldado pro-
curou tomar um auto "lotação'',
cpic sç achava estacionado nn ln-
leira daquele Hospital. Apesar d«
Sc 

"encontrar ameaçado de mor-
te. o mòtoristii do citado.veiculo
deu tempo para que ps persegui-
dores do criminoso dele se upo-
dCrussem. Depois dc desarmado,
tol o soldado Alexandrino tiené-
sio dc Oliveira, retirado do in-'tct-lòr do automóvel é arroitndo

¦ pcii ruà, dando inicio, enláo. a
cén» de iiiicliamento. O transito
íoi interrompido e Iodos i(ue oa
oco-ah-éncift iinlinm cònliéélmenlô
procuravam Tirar ât "torra*. O
criíbiiiósò sõmclílc íiap foi lit.iilja-
crado e possivelmente íslrantiu*
lado dcvldai a pròyidencln! cnç-
-*adá de üm carro ria Asslstchc a
Policial que cotiscguiu rcllra Io
daa mão* dos populares rrvülla-
do* coin o SeU proceder, iodo
cnstthgtíciitalii) i col.i hs Vc-slcs
cofltplctaineiilc eslraçalliniln, lul
ele Cbndiií-.ido aó vigésimo tü-ÍH-
to policial, onde foi devidnniclile
autuado.

Ahlòriln de Paula, .1 vlllnn u-i
fnrà sallCUimifla dai auxiliai di)
delegado do vlgeslino quinto dls-

***+*-*** ft*-*t**e*-*****t-('*****4r*

trilti policial, foi inlcrniida rm
estado desrsperador naquele Uos-
pltnl.

IMPERIAL -
— NILOPOLIS --

Ha
CAXIAS

CAXIAS

S. JOÃO DK MFbRITI
GLORIA -

ky, por José Iturbi; o tango clfl*-
no "Jalousle" nl vo« de Kathrjrn
Grayson, uma estllizaçSo da "La
Cumparsltn" pelos pés aglllssl-
mos de Gene Kelly e, ainda por
Itúi-bl, uma Interpl-etaçie, íòèm^
panhartdo 14 piahos, da famoelt-
slma Rapsódia Húngara de Liszt.
Hl ainda, neiié flimé-dlvertlmetv
to, toda uma festa para oi olhos,
graças As corei, a admirável com-
blnaçfio de um desenho animado
com um bailado de Gene Kelly.

"A RAIXAO DE HANDY
HARDY"

Ainda hoje e amanhã oi . cines
M-m-o terão em eSflà*. "A Pàlxao
de Andy Hàrdy", que Mlòkey
Rooney Interpretou com a Faml-
lia Hardy, Dbrothy Ford- Bonita
Gran\.llle * Lin* Romíy. Adora
tema» Andy Hàt-dy rhaii ifflb,
poli èitevé ha ijuerrá e eetâ per-
didamente apaixonado por Bonita
Granvllle...

1********4>****»+ttHttft****t*t**4>4*»**^

0ANÇOE8 DE 8INAtRA AO LA-
DO DÊ LI8UT INTERPRETADO

PÒR JOtíÊ ITURBI, EM"MARUJOS DO AMOR".
Á variedade musical de "Má-

rujoi do Amor", o festivo ro-
mance em tecnicolor Mêtro-Gol
dwyn-Mayer que os 3 cines Me,
tro vão apresentar ha próxima,
quinta-feira, depoli dB a-.manlifi,
4 notável: temos ali, ao lado de
canções americanas bem moder-
nas, rècéntlssimái, como "I Beg
ged Herl", "What Make» the 8un
sfet?" e "The Charm of You", pe-
Ia voz de Fr.inli Slnatra, música
clássica como um trecho do mais
famoso concerto dí TSehálkov.**

Quinze, filmts, em torno dos. mesmos ci-
r-ctère», c niiiífa. rofsa. O atsiinto e»ld pralU
comente, esgotado e a Metro sabe. disso.
Tràta-se de rc.ptliçàa dè avétitürdS amorosas
de Andu, na forma da costume, envoUo poríris pequenas. 1'Vin é para Iht. forliircer fi Jm.mm.^**. fofai lioníta Ciffiilvilte. Outra para Irerbos dé. "j|

farta, Dornthu Ford, respõnsdvtt pelo melhor -jj
episódio da película i, finalmente, a le.rceira, para alguns f
números de. conto e servir de consolo para Andy: I.ínil Ro- J•noi/. tiMa esse esquema pitrd os leitores cofiipternderim m
que. nada muis nrrii possível obter deste dérriídètro e.plsódio T
rfu longa seqüência. Acabou tarde. lt'í//ís (iotdbrck foi o Z
diretor apático, por vezes displicente, itiils qué, scútpré obteve. Ç
algumas piadas, simplórias. Só caso da pequena gigante, c jdn pequeno Aiidu, a pliiléia ri a valer, mas é só. Mirkey J
Rooneu merecia algo melhor dó 171/c essas "chanchadas", o 4
mesmo ^iioít'ii fio bom ator Le.tvis Slonc. Os outros, identi-
ficados rom a trivialidade. da película, dos mais débeis. de

_ uma série. que. perdura bú irtíf» «fi des anos: Fa. lloldHi,
J W<1/ llaekell, fíis-k Siminons, Clinlon Sundberg e outros. Só
I mesmo para quem for intransigente entusiasta de Miçkey.

Loya-snoT
4+jf»4Jf*Mli|.'íli>Jti**Wf'***f*»**»*

nn. c. LiTTi*K«\rn |
CLINICA bt SÈN HoftAS

Diariamente das 8 às 18 horas — Rui Santa Luzia n. 799 —

Saía 402. — Ttl. 42-1352 — Esq. AV. Rio Brinco.
iniililiiil T**f'- ¦-¦ a....ii,.a,.,..l,l.i,a ¦¦ *'¦",'¦

RADIO.fSPfTJ.CUlO DfífFOH
Hojej às ÜO horas, sob o comando de Alvarenga c

Ranthinho, Uni de&filê de atrações na Rádio
. Nacional
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ços» Unidas, um dói teut me lho-
rei ei-me ritos — SalMt-CUIr Lo-
pes, que, ete o dia 16, dOvírí «I»
tar em Nova York.

Sslnt-Clalr redigirá o lèrí- dia-
rlamente, um comentário de quin-
zt minuto».

Boa sortel

| oine-repõrtáq¥ns
j O prorjrama 

' "Cine-reporta-

i gens", de autoria de Manoel Jor-
| ge e transmitido, todos os dias,

pela Rádio Mayrink Veiga, ls 12
I horas — Iniciará, por ísiei dlás*
| uma série de entrevistas corri os
j criticoi de rádio, que' debaterão
| assunto* pertinentes à sua espe-
i cialldade.

BENIAMINO GIQLI
j

>-,: ¦>.<-.'.:-\imt-:. .* .***> •_.-•*. mm
Alvarenga c Rrin-hinlio
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"A FELICIDADE NAO SE COM-
PRA" 6M "AVANt.pRÉMIàRÉ"!

Dentro de breves dias, será
exibido em "ívant-pí-emlere", à
filme da RKO Radio, "A fellòl-

Jade 
nfio se compra" (lt'i a

/onderful Life'.), produçlo de
Frank Capra. que tem Jam«i Ste-
wart no principal papel. Eua"avint-premlêíá'7 terá o patroel-
nio da Exma. Sra. Carmela Du-
tra, à Primeira Dama do pali, e
tua renda reverterá totalmente
cM beneficio deisa admirável Ins-
tltuiçSo qué é ã "Unllo Operária
de Jesus". Tratá-iè dé um aeonte-
cimento de raro brilho social, ao
qUal nio faltarlõ, certamente, é
melhor bóa-vontade e o apólo da
nossa sociedade. Seráo anunciados
Oportunamente 01 locais onde oi
Ingressos podérflo ser adquiridos.

BUSTER KEATON O MAIOR
ENTRE OS MAIORES CÔMICOS

NA TELA bO ClNEAC
Vem cáüiando um turbilhão dé

continuai gargalhadas a super
comédia NOITE DE CHUVA eom
o famoso cômico que nunca ri, 6
Irreilstivel Buster Kéateri.Completando um programa de
gargalhadas Ineontrolaveis. 6 hl-
larlante desenho, PASSE OS BIS-
COITOS MIRANDI, VETERANOS
DA FOTOGRAFA, e PATÉCUA-
RO PITORESCO na parte edu-
caelonal.

Com tais complementos o Cl-
neac colocá-sé em primeiro plano
hb programa dl semana.

\ ft*lrc!n, lèrça-felra última. «Je
nÁDtD-KSPETACfLO DKTKFON,
fòl um Mio cspélactilnr.

O novo.e Jà vitorioso "broatl-
cast" dn PRE-f-i sob o comando
dos Milionários do Riso, conta
com a colaboraçío de todo o
grande cast da PRE-8, locutores,
rndio-atorés, musléos c huinorisi
tns. Como náo podia délxár rie
acontecer, ós râdio-ouvinte"
apiaudlram com entusiasmo efi-a
nova iniciativa da emiSsóra-llcicr
tio Brasil.

Hójí. c toda» as terças-feiras,
sempre âs 20 bórás, Alvaremta e
Ranchinho romándarSo RADIO*
ESPETÁCULO DÊTEFOX, na ori-
da possante dn PRE-8. O nola-
vei programa é uma gentileza do
DETEFON, o mais poderoso ln-
seticlda, a base de DDT c rote-
nona, aos ouvintes das ondas

"Ondas Musicais"
Em sua audição n.' 434 ns

"Ondas Musicais" apresentara •>
hoje, terça-feira, o pianista pa-
trlclo Heltbí Allmonda. que em
seti primeiro radlo-conrcrto dc
uma serie de cinco para o rcfl'-
rido programa. Interpretará as
seguintes péçaS! Beethoven —
Sonata op. 110; Scliuimmn -
CcNas Fantásticas, op. 12 —• De
tarde; Caprichos! Vitln Lobos —
Seis ciranda»; Tercr.inha dc Jc-
sus; A Condcssn; Senhora Doria
SanCha; Vamos atrás ila Serra
Calunga; Pobre ecgn; O cravo
brigou cóm a rosa. Esla audição
completada cóm gravações, será
irradiada das 13 às 14 horas. :*.!-
multaneamente, pelas emissoras:
Radio Tamoio. Jornal do Brasi1,
Nacional, Cruzeiro do Sul, Mauá,
Globo, Mayrink Veiga c Guand-
hará.

mídias c curtas da HáUio Na-
cloilal. j

Srrá mais tim espetáculo di-
vertidu è ãtráírite, para alegrai'
ns fam'llas que buscam no rddlo
um divertimento sadio.

E todos tlcsopilarâo o fgntR
ouvindo ns "bolas" infernais dos
Milionários do Riso.,.

Rádio Nacional
PROGRAMA PARA HOJE

7.4i*> -- .GRAVAÇÕES; 8,0D -
REPÓRTER ESSO; 8.45 GRAVA-
CÕES; 10.80 - RADIO NOVELA;
11.00 - GRAVAÇÕES; 11.30 -
BOLET. DA CONF. INTER-
AMERICANA; Ü.-Í0 - PROC
IMCOLINO; 12.SO — flOLET, DA
CONFERENGtA; 12.40 — GRA*
VAÇOES; 12.51 — REPÓRTER
ESSO; 13.00 — ONDAS ÍIIÜS!*
CAIS; 14.00 - GRAVAÇÕES;
17.23 - "CARNET" SOCIAL:
17.30 -- HOMEM PÁSSARO;
17.45 -- PROG. DE ESTLDIO;
18.OU — BOLETIM DA CONF.
INTER-AME!..; 18.10 — GRA*
VAÇOES: 18,11 — BOLETIM DA
CONF. INTER-AMER.; 18 2.'* -
PROG. DE E.STUDIO; 18.31) -
VARIEDADES PHILLIPS; 18,45

MAURÍCIO DE NASSAT; 10 00
A V07, PA RCA; 19.15 — AR-

SÍ3Í.E I.UPIN: 19.30 — AGENCIA
NACIONAL; 20.(Hl — RADIO ES-
1'ETACIXO DETF.FON; 20.25 -
REPÓRTER ESSO; 20.30 -
ornniGADo doutor; 21.00 -
COMENTÁRIO PÕLJTICÜj 21.05

GRANO!. PROG. EFKCE:
21.35 — MOMENTOS MUSICAIS
FORD; 22.05 — O SOMBRA;
22.35 — J'ROG. DF. ESTÚDIOí
22.55 — REPÓRTER ESSO; 2'l.0(l
r- A NOITE INFORMA; 23.30 -
VALE APENA OUVIR DE NOVO;
Irf).00 — MUSICA DELICIOSA;
till.30 — RADIO REPRISE c
01.00 — ENCERRAMENTO.

À Rádio National homenageou os aviadores do Brasil
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õSSED-TONiCQ
CnUlfle.au

te do»
•mti

tibRiodeJaoeiroLtdaV,

Tamoio, Jornal db Braail, Naciohál, 'Cruíèiro

do Bulj Maué, tilobo, Mayrink Veiga e
Quanabárí,

0 Í..6 AMlt AB Ò(t- J. MC. CAMPO) - lÓÇÜfOla CELSO* GUIMAItAtS

0 cofontt úbdòfréilò Vtittxl- ttpfèsenidnlt dn yiiixlstró âa Aeróndlilica, ètn imleSIra cóm ò sr. A.
Cclmon Costa, no suíno Mobri dd Rádio SaeiOnftl- Hpôi .* trádsiiiissup do firòtiranlt» em homenagem

~—i '¦*""!¦"¦'vi- il .Irronsiuíícii *>¦— *r'~—"-—

DRS 13 AS 14 HS. PÉLBS ÈMtèSORAS:

Em |arõsseguim<ntò i serie ée
Kranillosias prusramas nn lmiiu*
iiaflem ás .clflsscs armaria- do piit*.
A Râdló Nárlnnâl a.prísétlt6u, tn-
badõ Ulllnlti, Uni bèllíisihin 4|bròail-
cast*' ftèíücdílo ii Aeroi.áuti1"*1,
Gom ''SfHpl' dc Fernàiulo Lohu
fe especiais flt+ànjos do üiaüstrd
PerârcHl, fòi esse proírará* bri
ihantcmeiate, inlfcrprélâttt) peloíi
artistas dá pRE-8, còrt ft prèélò-
S.1 enlaliorarân ilaa** ratleta'-: è 'I.i
banda da Escola dè AènmAutlca.

Rèprèscíitaildo o Ministro Ar*
mando Trompoiilt?', ocupou ò hil*
iTüioiie da PRii-8 n loronel Ou*
ilofrcòo Vidal, que proferiu cio

quente alocucSo. do que destaca*
mos o treého seffuiiiie:"AviaeSo e rAdiódlfusüo coin*
uietam-so nos seus objetivos civi-
lízadores. A primeira, «strcltdu-
«lu as mallias do nosso chorrnr
patrimônio territorial, intensifi-

cu, sem duvida, o dcsenvolvimen'
to material tio pais; a segunda,
na sua nobre missão educativa.
Irradiando cultura, prooorciona*
lhe a rApida dliulgátão dns co*l-
tfuistàs espirituais da liuthanida-
«H*. pioneiros dé unia nova ufa,
rcáltíam tuttbòs ò almejado so*
nho do passado, formando còmA
que. ô poderoso biliiihifn n servi-

(O da civilização e da cultura, pa*
ra a coesão e a grahdeza cresceu-
tê do Brasil".

A Ilanda da Escola de Aèroniu-
tlca. sob a regência do maestria
tenente Jofua Nascimento, executou
a marcha ''Asas dè Ouro", c al
seguir os cadèteR cantaram a
marcha-èançáo "Cadetes do Ar",
sendo vivamente aplaudidos.

Finda ft Irradiação, ò dlreior-
geral dá PRE-8, sr. Armando CU-
tnori Cosia, ofereceu um "cock-
tall" áos visitantes, que sc delito*
rufam em amistosa palestra lio
salilti jifiVirc tia Rádio Nacioiitll.

O recital de ontem, do eotisa-
grado tenor italiano, alcançou, eo-
mo era esperado, um grande su-
cesso. No próximo dia Bi cfeturtt-4
o seu segundo concerto, rta R4-
dio Club do Brasil.

OLINDA VALLE"
Olirtda V-illè é cintura e com-

positora, além de ser a criadora
do ritmo "cãi-ambú". V«rh atu-
ando, as terças-feiras, na Rádio
Jornal do Brasil, no programa"Alma Brasileira".

Mo dia 5, a PRF-4 a lançará em
nova audição — "Folclore brasi-
lelro". às 21,30. ,

JOE). E GAÚCHO
Depoii de sua vitoriosa tempo.

rada erti Buenoi Airei, a "dupla"

patrícia está, agora, em Monte-
vidéu. cantando na Rádio CarvO
e na "bóite La Mexqulti", obten-
do, aí, o mesmo êxito que na ca-
pitai argentina. .,

Finda a sua atuação ne pais.
Irmáo, Irío atí Porto Alegre «,
«m seguida, rumarlo para 6
Chile, Cuba e, quem ube? Es*> *
tados Unido»,

r,í**

CARMELITA PEREDA
..Esta intérprete ela melodia hil*
pano-amerleana. estrelará, ne dt.-*
12 de corrente, na Rádio Cluo, |
apís longa ausência do microfone.

fernando"bõreT
E finalizando a lequêneia doi

"furei" que damoi hoje, podemoj
anunciar a breve chegada de Fer-
nando Borel ao Rló, como atra-
çâo máxima, da Compan' Ia d*
Revista Argentina de Rafael Gar-
ela, que vai ie apresentar, na i«-
gunda quinzena deste mêi. no
Teatro Joáo Caetano. E' provável
que alguma emissora o contrate.

"MOMENTÍS MUSICAIS I
FOBO" *

A Rádio Nacional apresen-
tara hoje, às 21 Horat e 30
minutes, a Orquestra Sin-
tônica Ford, sob a regência

dõ maestro Lanou
A obra renovadora de "Momen-

tos Musicais Ford" é üm acon-
teclmento auspicioso no "broad-
rasting" brasileiro Vale por
uma resposta definitiva aos des-
crentes, aos que nâo querem acre-
ditar no progresso do radio bra» ¦
sllèiro. Com efeito, "Momentos
Musicais Ford" anuncia boas no-
vas aos que desejam rer o fadlíj
elevaf-sc, cada vez mais, cm to-
dos os setores da sua atividade.
E não há dúvida de que Isso cons-
titul fato verificável, para ale-
gria dos bons brasileiros, aman-
tés da boa música,

O mérito essencial de "Momen-
lòs Musicais Ford" é a dlgnlfi-
cação das melodias populares,
apresentadas com admiráveis rou-
pagèns orquestrais do maestro
Alberto I.az-oli, à frente da Of-
questro Sinfônica Ford, compôs-
tá de sessenta professores,

Hoje. às 31 e 30, pelas emis-
sofás de ondas médias e curtas
da Radio Nacional, terão ós ou-
vintes do Brasil mais unia pri-
morosa audição dc -'Moitterttos
Musicais Fufd", com os seguintes
números:"Ouverlure Mignonc" — Rec*
ce:"Valse Celrsle" -— Wlttétêín."Star Dnst" — Canilichac-1-"Oh the trall" (da suite "Grand
Can von "1 •— Ferdc (ifofò:"Mhuielto eih sol" — Béelho-
vert:"Marina" •— Dorival Ca.v-i.hii;

Uma gentileza dos Revcrtdcdo-
res Fõrd, Mcrcus» e Lincoln nó'
Brasil.
m-t*******t*t4,t*^4-tf*>*4}*tte**t4)tt
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Laboratório
BARROS TERRA

(Exint.S il «arague, urina, iseti-
rp, etc. - Víclnaè íutdjténâ» —
Tubllêrj - Diasnójilco frccccü dá

frívldêt).
Edifício DAftítl - Áv»ftldí 13 de
Maio, 7S. 1*3-0 .. í, |;.:j , is .
Tel. S2-6900 - 8ethpr« um mídl*
co dc 8 is IS horu. (Aos (.toados

até 13 horta).
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Inesperada viagem do governador paulista
Chegou ao Rio ontes/i e dis que tudo vai bem no seu partido — Hoje, a

reunião interpartidária promovida pelo P. R. — O problema da
'"" ' vice-govenmdoria 

A. Barros

Por via aiírea chegou, inespe-
vadamente a esta capital, o go-
vernador Adcsjnar de Barro-i

Falando A MANHA, o flowr-
rador p_.i_i.ista disse que veíio ao
llio a íim de estar premente bo
nto de encervamento da Confe-
tência de Petilópolls c trazer _o
presidente Tru|iian o convite pa-¦a visitar São Paiilo.

Sôbre a piy.pa.a-
da discórdia no
seio do seu parti-
do disse-nos o sr.
Ademar o se_svtin-
te:

— Pode afirmar |
qtie o P. S. P. ao
contrario do que
sa propala, con-
tlnua sc fortale-
cendo e <jue rei-
na a maior discl-
plina cm suaS fi-
lelras.

O sr. Ademar, que -retornará
ciuiit^a-fclra, subirá hoje a Petró*
polis e pretende fawr também,
une visita ao presidente Dutra.

tpohtunieado do P. R.
Apta reunido realizada saba-rto

último* o Comissão Diretora do
P. R. paulista distribuiu à irnp..*«n-
sa locar, o seguinte comunicado:"A Címiasao Diretora do P. R.
nm süa reunião de ontem,, sob a
i.residenqia do sr. Raul da Rocha
Msdetros, tomou conhecimento
dos pormitnores da projetada reu*
nião dos l?artidos, a fim de se es-
colher um ísó nome para candSda,*-
tn ao alto «posto de vlce-governa-
dor do Estudo, no desejo de pro-
mover o congraçamento dos pau-
listas com o objetivo em apreço.
I>jssa fonnfe. resolveu, reiterando
convites já feitos pessoalmente,
oficiar aos rireíidentes das demais
_> gremiações politicas, solicitando
comparecimqnto a uma reunião, a
?e realizar terça-feira, dia 2 de
xet-smbro, èa 21 horas, em local
<*tue será pveviamente indicado.
Nesse sentidl). foram enviados,
ofícios aos seguintes Parlados:
Partido Derpocrata CristSo, Par-
tido de Representação Popular,
Partido Social Democrático, Par-
tido Social iProgreslsia Partido
Social Trabalhista. Partido Sócia-

lista Brasileiro, ^Partido Traba-
__hlsta Brasileiro, Partido Traba*
lhista Popular <_ Ünlfio Democra-
tica Nacionül").

Conforme noticiámos, consulta-
das pregam? me pelo sr. Rtítl Me
aeiros, tbdy, as corrente* .políticas
com exceçíib tio P. S. D., mani-
testaram *tn principio lavorávfcis
ft idéia de um fcsihüiatô únlcò ft
vit*--go-rehwaorlà, mwmo porqueainda nêo tinham escolhido cafi*
âida-to para esse posto.Estcjmos segur.UTi6i.te informa*«dos de que os nomes focalizados
na impartnnt* reahlfio de hoje se*
rfio os seRUlntt: Novelli, Gastfio•Vidigal, Cirilo Juíitor, Ernesto
Leme, Antffnlo ftttHb, Valentim
Gentil, I^W-ó Mbt*ira, Anha*
ra Melo. Pllnib Barreto e Cintra
Gordlnbfl.
Amartoâ, * reuniío da C. E.

do P.S.Ü.
Esti anunciada para amanha a

reunlto da Cowiürto Executiva
do P. S. D. paulista1. A maioria
dos proceres que formam aquele
orgSo já ae encontra ent SSo
Paulo, onde íáo fesperadòs aihda
hoje os srs. Cirilo Júnior e Ro*
doito Miranda, que até ontem
permaneciam nó Rio.
Reunido o Secretariado, not

Campos EIÍibos
Domingo, ft noite, teve lugar

nos Campos Eliseos uma impor*
tante reunlfto presidida pelo sr.

Ademar, com a presença dos no-
vos Secretários de Estado e de
parte dos deputados do P. S. P.
na Assembléia, além dc- nvsift*
bros du Casa Civil do Governa-
dor.

35 vereadorei para a
capital

A Comissto encarregada de ela-
borâr a Lei Orgânica dos Müfii-
clpios p..\ilis.__s realizou a sua
última tf-uíiifiò resolvendo íjUis a
cafcitèl do Ê6tàdo flc&Yá COrti 33
vcrèàdòréi,

0 Conselho Díllbiratlvo dt
P.S.fc

.Pará as vagas «Xiitentès no ííu
Conselho Deliberativo, o P. 8. P.
acaba de eleger os srs. Nevio Be*
vi, Sm Fajardo, Mario Costa,
José _?!_£_., Silvio Sá C Silva, Ri-
beiro dà Luz. Tiago MazagSo Fl-
lho e SUva Azevedo.
Casa Ctvll do ttottrnritr
Por ato de onMàiV, ò iflVMfla-dor Ademar de Barros designou

o tenente coronel Flôdoàldo Mala,
ex-titular da Segurança Pública,
psra exercer o cargo de Chefe de
sus? Casa Civil. Também forníi.
escolhido» aura chefe e adido do
Gabinete dò Governador óí sr».
CôMàndBnte Adalberto Nune» e
Albatóu Ferreira.

O sr. Francisco Brasiliense Fus-
co, «oftièadô Secretário da Edu-
caçio, tornará poise aWanhft.

A REUNIÃO DE ONTEM 00 Í.S.E.
Modificação do Regimento na páttè referente a
pedidos de vista — As novas imitações puta ô/m-

. tação de eleições
Iniciando a reunião de ontem

do Tribunal Superior Eleitoral,
foi posto em jUlfcametíto a coh-sulta do Regional dc Pernam-buco sobro a eleição de novoBdeputados, previstos p'ara a As-scmblél». Legislativa n& Consti-tuIÇRò daquele Estado, o pro-cesso, como já noticiamos, teln

NO SENADO
'Aprovada a Lei Eleitoral 'de 

Emergência — Crê»
ditos para os Ministérios da Educação e dâ Atra-
náutica — Voto de pesar pelo falecimento dò tiice*
presidente da Câmara Municipal — O projeto dò

sr. Mário Ramos sóbre o Cruzeiro
A sessão, de ontem do Senado

foi presidida, inicialmente, pelo
ar. Melo Viana e, depois, peloar. Dario Cardoso. Após a lei-
tura do expediente, o sr. Prestes
pedia a palavra, para sc referir
ao falecimento do sr. Campos da
Par, yice**pr«sidehtc da Câmara
Mupicipal, fazendo o seu necro-
lógico, « concluiu consultando o
presidente da Mesa sobre se o
regimento da Casa permitia a in-
clníãó. em ata, de um voto de pe-nar. O sr. Dario Cardoso, quê
presidia a sessão, disse quo o re-
«Intento só permitia a inserção
de voto de pesar na ata, quando
ne tratasse de chefes de Estado,
parlamentares, etc. No eeu cn-
tender, porém, os membros da
Câmara dos Vereadores do Dis-
trito Federal, «ni facô do dispo-
altivo regimental, deviam estar
equiparados aos parlamentares
estaduais. A Casa é quem devia,
portanto, decidir. Nestas condi-
«•ões submeteu a matéria ao pie-
màrlo, que aprovou a interpreta-
çâo do presidente da Mesa, isto é
no sentido da inserção cm ata, do
voto dé pesar.

O sr. Hamilton Nogueira, fa-
lando, em seguida, em nome da
UDN, associou-se àquela maüi-
ieslação dé pesar.

O sr. Ivo d'Aquino, lider do
PSD, ocupando, depois a Irlbumi,
proferiu estas palavras:"Sr. Presidente, fumos surpre-
endidos cota a noticia do faleci-
mento do viec-presidchte da CA-
mara dos Vereadores tio Distrito
Federal, dn Campos da Paz. NAo
me ninipre n mim nem ao meu
Partido entrar na apreciação dn
personalidade politlcn dnqúelc
t|iie faleceu. O que tenho n coii-
siderar é qne o politlco desapare-
vido pertencia à Mesa da Cama-
ra dos Vereadores desla cidade,
na qualidade dc vice-presidente,
í;, portanto, manifestação dé cor-
1 esla ile nossa partb assoclarnio-
nus à homenagem que lhe c pres-
latia. nAo só pela função repre-
srntaliva qué exercia, cotliò laiii-
bém k Câmara dos Vereadores,
dc que foi membro."

Aprovada a Lei Eleitoral

em Minas Geraie, o sr. ArthurSantes pidlü a palavra, íãrá alú-dif A divergência exlstenle éntrèa mensagem prèiidínélal sftbl-e imatéria c o projeto cm dlscus-
sao, pois- aquela fala em nove
mil cruzeiros anuais c o projetoeilcucia a .respeito. Requereu,
por isso, a volta do projclo A Co-
missão dè Flrtahças, para escla-
recer a dlvergíucia. O réqüeri-
mènto fol aprovado, c o projetovoltou á Comissão. Também ao
sòr posta em discussão a própo-sição n. 118, que cohccdc Isenção
de direitos e demais taxas adua-
nelras para material importado
pelas Prefeituras de São Snpí,
São Gabriel. São Ltilz, Quarai e
Distrito Federal, ò 'mesmo 

senn*
dor reqüefeü e óbWVe audlè__ÉU
da Comissão dé Constltulíão é
Justiça, "porque tinha dúvidas
Bdbre a procedência do projetoçm faço do art. .11, letra "a", da
CohstltiiiçSd Federal. Ainda à
Sr. Arthur Santos, na discussão
de outra proposição, a de n. 24,
que isenta de direitos de importa-
çfio e demais iaxos aduaneiras
materiais importados pêlo» Esta-
dos do Maranhão, Bahia. Rio o.
do Sul, Silo Paulo e Rio de Ja-
neiro, requereu, pelo nlesino mo-
tivo, audiência da Coinifsão dc
Constituição c Justiça. Também
êsse requerimento fol aprovado.

Para o Ministério da
Educação

emergência
Xáo havendo mnis oradores na

hora tio expediente, pnssou-sc á
i7i*'lein do dia. A primeira malé-
ria rra a votação, em discussão
típica, da proposição n. 1211, de
1947, fjüe instllul uma lei elei*-
toral de emergência, com piircci-r
da flrtrtiissão de Constituição e
.tiistlça sobre lima emenda qiic
fora. apresentada pêlo sr. Alfre-
do Neves. A Comissão emitira
parecer contrario h illutliiln
rmendh. Submetida a votação a
enléiida, foi éla rejeitada. AliAs.
os |irt'i|.r''os elementos tlii l'DN,
como ns Srs. Arlliilr Santnd r
AloVsio dc CarvaltiD F:llio. lin-
viam tlecldltlti nãn apresentiir
emendas A rtiénêionnda prnposl-
cão, n ftin (lê nãn retardar a sua
apvoviijãn, rla;!o o sen caráter de
nríièneia. Ilís^a fóKH?, foi ai>l*n-
vdila n proiifistçri.i \'l% qne vai
(igiiru à sniiíãn. Dãnirt^ eili du-
Iro Itic.i! a prfipo-.-çãri !i|i*-ov;)«ln.

Crédito fará o Ministério
da Aeronáutica *-*•-«"-«ir-Tw

troi a ,*inva!n êm *.étjiiirl!l. \i*m-
I".'it) Sein ífêfiRTê; il |V*n.,io-('ção h.
:¦'., qitê nn'orltn ii abíffiiVit pt^tV
Minitli5.*!.. .ta .V"-iinAiitlca, ilo
ClVllilfl e*"'e.';.ll tlff :....;
Cr* ;.íi.n'l.ílilO,0(l. para (taspesas
eoiitrfltuai?.

Prop*?-.icões qua volta*
tm âs Cérti^sãés —¦—

Aí> ier pnila cm llisciifts.iiri •¦*
(." «'n-slcã' íi. f'l2, füip elévn a
iirnlTlcaeãn do fiiiíção ilo elicfe
ila Seçân i'é lromeiii.i Aüdcola

Foi depois, aprovada, sem dis-
cussãn, a proposição n. 125k que
nulorlüa o Poder IvxecutiVo a
nbrlr, pelo Mlnlslíriu da Kdtiea-
çâó e Siiude, o crédllO especial tle
Cr? (1.107.515,80, parn ocorrer aó
paganieiito dc despesas realizadas
cm 1047.

0 sr, Mario Ramos reti-
ra um requerimento -^—

A ultima matéria da ordem do
dia con&tava dc discussão única
do i*e(1uêrithento do sr. Mario ÍKà-
mos, solicitando inclusão, cm or-
tleni do dln, do pro.lêtn n. 7, de
sua autoria, que modifica as ope-
rações rambials refjtilatlns pelo
decreto-lei n. 9.025, de 27 de.fe-
vereiiVi de 194(1. O sr. MArln Tia-
nins pediu .1 nhlavr* iiarã retirar
o seti reqiiértmêntn. tle VéZ qúí
êle jâ siirllra ds efellns "üe désê-
lava. O sr. Arthur Santos pr«-
tmt esclarecimentos, etn nome da
Cónilssãn dé Constituição e .tits-
tiçn, il"er-iil.fidft qilê éitlpá altíti-
ma cnhln rin séli coleKtt, s-Miadrtr
Férreli'a dé Sniirn. pela rtehinfá
nn apresentação r}H narécèr ref->*
ranté a mn'érir<. Disíe nue transi-
tam nela Comissão vArlos proje-
idjf. ofi íiiials versam assuntos
ItfAls nn Itiéiins SbWêlhán.eíl, A
Cortil*.""^ pri*cUn'** éslrtliéléccr
nm fPfííi.H definitivo «Ahit? ft
noe te cniénde nor n^têfla tjc
cnniter flnin^elro. a f|jn de fl-
**•>_• ns n'*,i'*.iii^ô"^ d-i Cai«n*-i em
r<-taçãn nns mesT"i« irnielos.
Por ''sn. vArlnn «Vi-* ffi»l»ft\ f»*
"ii>Hi|rn rto sfl-fldOr Féfrp'ra Áê
^'H-^n Mffl fM|p nrnf<*•*(*-*¦* Vrtln;
•^õrpétati''!. ^nó «ó n ivnlVft eni
^nly^ln ^irtlrt n .'Oi-I-mV--. 1.(1 Oll-
.Vnt .i.,nl"(,n. S. F*-, ft-iop*-'"! a
vprrh''eira r,te*!C*n ro ri'«no*-"'•'*..
r.-,n-M««-''^t'-|li fl t''*t »ln ' fl"',f
í,<.|l,!i(iin"'*''1 Vi f,'**.* 'triS.!'*!!*:, i".o

1.1 ró»*''A'i5i*.-l-i t'n *-,.intM nii s?
^ (..Mii-Se^nél.i »*""i **'"¦ a**"-*5'"**-.-
fíiêíiV, c***** n**U¦*^'^*^*¦**lt¦*,¦* 1 C->-
«,^-.7. ,*n^ n«'*.|lt:l.!.-.*l7 ^ c«*r.ldor
Aiin,, V!v«-i-*"n -.- C'-*',,nl'i *"> «".
.V|í'.'" *t*iiih* — rol» *• •-ivnsMi-.'*.-
i(. .i'i (:'<"•'<<:"<*. é s» fi^iii.''» n*i-
,(>V.ií ü"VI|.^ t\íí?'A 'li,f A'* tlyfitir*
(4sfH ,Mé'-"'*',"r. n" é*o'1-,n. ii frtl

;,T(. ,li>é •-¦•n >'.-l.'otft .|-,'.'-!''»í /.>l»t|.
.„ A., 4ll.lt*, r, t\ >«m*IJn,«A .1^ \t*.
WiiHln flri íniiftr),ir Ferreira ttt
Sooín.

. ¦ ,«7.i«i foi eni íejtúiaA, en-
eei'**.*i'1M.

_ _Jho ni
com o ftilAIstrb ftlbêlfd dá Cos-
ta, emitiu voto favorável à elel-
ção desses 10 novos deputados.
Os srs. Rocha Lagoa e Machado
Guimarães votaram pela lh*
constitucionalidade dà iiw?mn
eleição, Uma vez qué A Cohstltul-
Çãú ^federal pfevê ntift_«_*o èêr*
to para oquelí Estado, número
éstè 4U6 sô fiodêlá (èr àltêrádb
na próxima legislatura. Ontem,
depois de votar o sr. Machado
Guimarães, pediram vista dos
âUtOa o sr. Cuftha Melo e o de-
sembarg-ador Sabota Lima.

Êih Seguida, fol relatado pelo
dcséíftbargador Saboia Lima o
recurso do P.f.B. corttrâ a dè-
cisão do ftegtonal do Maiailhão
que manteve a,votação da Z.* bo-
ção da 23.» zona, apesar dc te-
rem votado eleitores que nãó o
fizeram na primeira eleição, ago-
ra renovada, Pédlli VlstA o sè*
nhor Cunha Melo, sendo o julga-
mento adiado.

O ar. .Cunha Melo relata depois
à Indicação feita peio sr. Rlbel-
ro da Costa, no sentido de ser
reformado o Regimento interno
do TrlbUhal, no que toca a pé*
dldos de Vista. Depois de faiêr
uma sêHe de considerações, ale-
gando o Inconveniente de te re*
tard-tretn decisões im Virtude
dos pedidos de vista, em sessão
de julgamento, quando apenas
está eni discussão matéria Cnvol-
vehdo temas jurídicos, pedidos
estes que, além de protelar a eo*
lução dê recursos, determinam
novo debate sôbre a matéria
precedentemente discutida e ea-
ciareclda, o relator apresentou à
indicação seguinte: "Indico Seja
acrescentado ao aludido artigo
21 do Reglntehto ínternd o se-
Külrttè parágrafo úhlcb: O pedi-
do de Vista, em sessão de jul-
ganlento sôbre questão prellml-
nar. não impedirá que os do-
mais juizes, habilitados á fazê-
lò, profiram seUs votos, fta or-
dem regimental". Posta em dis-
cússâo, a emeftda fol aprovada.

O mlhIStro Rocha Lagoa rela-
ta, então, o recurso da Coliga-
ção de Pernambuco, pienléaúdo
n anulação da 1.* seção da 30.«
zona. O TribUnaí, k vista d-i
certidão junta, deliberou devõt-
vér o rcêursò AO Rejflottát. Sê-
gúe-sê urtlà cAHrüHa foriilüladà
pelo Regional do Rio Gráttde
do Norte sôWrê noMéàçâo dtt no-
vás cómlssòés ãpuradoras, res-
pendendo ô t. ií. E. oue eabe ao
mesmo Regional deeidir sôbre o
assunto.

Pôr fim, é Ihiclàdn a dlscúsnão
do projeto das nOVaS ínstrüÇõèá
pnra apuração dê êlélcões. O Sè-
nhor Machado Guimarães come-
cc. a léítúrd do #eu trabalho, sen-
do aprovados 80 do* 44 artigos,
que constituem às instruções,

Considera extintos os
mandatos

BÉLEM. 1 (Asapress) --- 0 sr.
Teixelr* GueiíoS) -sfísidenta' d* Ai1-
sembléia Estadual, ouvido pels im-
írênsa. declarou áànsldéfâí ektín-
tòs 6S mâtiditòs dé todos o$ par-
laWehtirss comunistasi n5o havendo
necessidade de processo para a sua
cassação.

Alguns deputados, tambéh. ouvi-
dos, nègaram-se a fazer declarações.

E'CONTRA O RE>
GIMENTO, MAS

ANDA MAIS
DEPRESSA.,

O sr. Clovis Monteiro baixou
resolução acerca do» funcionário»
e do serviço da Secretaria de
tdueação, de tjue i titular, niuti*
tia, ao aue parece, da economia
in.erna daquela pasta. MàÈ, toil*
siderando o aseunto cOlno da ul-
tj&da da Câmara Municipal, o vt-
ffador João Luiz sentiii-»6 ofeh-
dido com o fato. F. foi túO Optes*
sado que, esquecendo-se do Regi-
mento, ie dirigiu direlabiente. tio
»r. Clovis Monteiro, pedindo et-
elarecimentos a respeito.

Que o pedido de informat-òes
fiSo fot muito protocolar, lá (»to
i berdade', mas apresenta ti vtin-
tdhem de chegar mais depttsia às
mao» do destinatário...

Hà o perigo do precedeniel e
possível qne de agora em diante
ut vereador»» panem a pular tis-
èemd.feômêrt.e sóbre a Mesa, 0
plenário e o Regimento.

t pacificação política no
Ceará

4Nds _íi*tos políticos jà não lia
mal» dúvidas quanto ao insU-
cesso dòs entendimentos para a
pacificação política do Ceará.
As propostas encaminhadas ao
governador Fausliuo de Albü*

querque têm
siclo sistema*
ticamente re*
ieltadas pelos
lideres da U.
D. N. què,
segundo sê
propala, éstâd
agora mais
Intransigentes
do que O pró-
prlo governa
dor. Afirma
se nos mes-
mos círculos
qu e, aprovei

F. Aloiignerqu» tando a êsla
da do sr. Jo

sé Américo na Paraíba, vários
proceres üdêhlstas do Ceará con
fefént-larãm coin éle sobre á. si
lúaçãõ política (Io Estado. Dês
íê íttéonirò resultou, ao 0,úé fo
ftinü lilfôfmados, uma série dé
IMftilÇBÍl. <1úé o P. S. D, não
poderã examinar sem peflgo
para a sua vitalidade.

A propósito da pacificação po-
litlca, ò sr. Crisanto Moreira da
Rocha, que ontem chegou de
Fortaleza, fez as seguintes de-
claraçíes A reportagem:

— "A aproximação das cor-
rentes democráticas c uma nc-
cessidade para a boa marcha da
administração <• seria . desejável
quê ela fflSs* adotada no meu
Estado dentro do principio ob-
servado pelo presidente Dutra".

0 CASO DO RIO ORANDE DO NORTE
Novos recursos deram entrada onte m nó T. S. E., mas a U. ü. /V, não

criará dificuldades à tarefa adm inistrativa do sr. José Varela
Tudo parecia Indicar que o eu-

so politlco do Rio Grande do
Norte estivesse definitivamente
encerrado com a diplomação e
pouse* do er. José Varela no car-
go de governador daquele Bk*
tado.

ornem, entretanto, deram en*
trada na Re*
cretarlá do T.
8. B. clncõ ro-
curw-B da Coll-
gação Demo-
ciáticn do mt**
mo Estado.

i Com èstès * re-
cursos a Coll-
snção pnriiin
an maioria
de votos ao
seu candidato
O ar. Cafá Pi-
lho, due oa de-

Caf A Filho findará no
Tribunal, in-

formou que, no Regional do seu

mm
ü

Estado, ainda existem muitos ou-. ções seguras, que os partidários
tios recursos pendentes do jul-
gamento, Os referidos recursos
envolvum cerca de 1.000 votos,
segundo apuramos.

Ainda a proposto do caso do
RIO (írande do Norte podemos
adiantar, baseados em informa-

Tomou posse o vice-go-
Minas

Conforme noliciàmõs. e d,, acôr*
dp com o qne anunciara cm sru
dliíürto receiitemenie pronuncia-
do na Assembléia, o sr. Hibelro
Pena, tomou petiVe ontem do cár-
go de vlce-governadoi' do Ksladn
tie Minat.

Concfítlsa-sc assim uma dis-
posição do P, 5. ti., mineiro pa-
ra a luta eleitoral no Estado,
uma YM. fiafânsada*. as negocia-
çties |iara o acordo cnm o gover-
[latlor Milton Campls. '

CHEGOU 0 SR. lOSt*
O presidente ãa V* D. N» éi explicações sôbre
d reviravolta politica no SèH Estado ***À questão

dos mandatos — Impressões das obras eoMrit
as secas

do sr. Joaé Augusto estão plena
mchtu convuncldos da Ihutllld..-
de dos «eus befórçoa para dar
ganho do causa ao seti cândida-
to, O único tt persistir na cam-
panha Judiciária cohtra o candl-
dato jã empossado 6 o sr. Dt-
nnite Maria, prócer udenlsta ser*
tanejò que. hlfeso têirt sido ani-
mado .pelo seu antigo adversário
er. Caíé f*llhO.

Sal.ft-eè qút o próprio er. José
Augusto jà tem
como liquidada
a ".'uusà do sn-
rthòr José Vá-
rt-la, a cuja Ad-

mt hls tra ção
pretendo n ri o
erlnr dificul-
dades, comba-

V batendo apenns
ó« atos de ca-
táter político
daqueio gover-
nador. Esse
ponto de vista,

«ll.-*. ê tam-
bem apoiado

pelo sr. Ferreira d« fjousa, quo
ainda recentemente no Senado
manteve cordial palestra com 0
o sr. Georgirto Avelino sôbre as-
süntos da política financeira da-
qUele Estado.

¦1. Augusto

Realiza-se hoje á Íion-
gem ao prol. Pereira Ura

Amigoà e ad-
miradores d o
professor José
Pereira Lira,
Chefe dn Cas3
wivil da Pi--»sl-
dência dá Repu-
blica, entre os
quala numero-
Sas figuras de
destaque das
cla;sès conser-
vtfdoros dò pais,
oferecem-lhe hó-
je, terça-feira,
ás 20 horas, um

jantar no Automóvel Clube. Ate
ontórrt haviam assinado as listas
para mnis dè quinhentas pessoas
inclusive ministros de Éstadò, se-
nadores. tvultado número de
deputados, altas patentes d<_s
çlusses ai-madaS, professores das
Escolns Superiores e elcniíntos do
funcionalismo público.

He.elrà Lira

Regressou de sua viagem á Pa-
faiba o sf. José Américo, sena-
dor* por aqbelo Eslado e pl-esl-
doiile da UDK. Ontem jâ tom*
pareceu ao Móhroc e, apôs a ses*
sao, falou 4 reportagem.

Sôbl-e o cãs«>
dos entendi-
meutol cnlne «»
PSD e a UDN
do scu Estado,
foram *Mà» ns
explicações i

j —* Ao rliegár
l eneanilnhêi os
I entén dl menlos

rrttrí <* P5D e
a UDN. vlshii*
drt ã ü-aélfle**
çáo do Eslàdò.
No pririiriro en-
cOHIro com o

governador Osw-ldo Trlguelrf», 11*
Vè conhèíinicntd da fórntüla apre-
«ehtáda pêlo prêíldeilte da Ci'
rtiarA, Sr, Satnuèl Duarlé, a í|íi«1
Incluía, entre oülrns exigências,
a de concessão, ao setl pailld.l,
do lugar dc vifc-góvernãdor do
Estado. Avistando-me, em segui-
dí, COM 0 er. Samuel Duarte,
deitarei-lhe ()Ué, se o sr. Arge-
miro Figueiredo concordasse coni
essa fórmula, lambem daria o
nieu *j.olò. No dia 3cgulnlé, ao

,Tosé Artêrlro

NA CÂMARA

13 partidos concorrerão
eleições municipais

Ò prssfdéntê do Tribunal Süpie-
rior Eleitoral èxpidlu ohténi tel_H
grama a tcidòs OS TrlbUhal* Râílo*
nals éôhiuhléártdò que soWsrilè -ie-
dím registrar: candidatos âs próVi-
triàs élílííês rt.u?iíiti_iáis. dê à:érdò
íorti ás novas Irtstruçõêá. os séíjuiri-
tés partidos^ dévidamsnte i-egistr.v
des: Partido Social Dbn.ôírátlcov
Unllo DêWlocíáflíà, Siâtlohâl. Pai*
tido Republicano, Partido Liberta-
flor, Partido d» Repí-eséntaijco Po-
ôular. P?i*tidò Dêrtiocrítâ Cristàõ.
Partido fr-.Bílhlstá ÜtaSilêiro, Pár-
tido Republicano Demôtrátlco, Par-
(ido ÓHêrtfAddf ffâbêlhistd. Páfti-
do SaciAI Progressista; PajtidO So-
:ialistá Ôraslleiro, Portido Trabalhi.—
ta Nacional, Partido Soíial Trâbá-
l!-,is!í.

Continuou a discussão do projeto sôbre o imposto
de tenda •*> Vários requerimentos aprovados -*¦«

A sessão em honra dó Presidente Truman
VáriOS Vi" rir mi-ir- l liV.ii

Ainda ocorrem tréa assuntos,
antes dc ser iniciada a ordem do
dln. O 8f. Oregôrld Ueíerra dis*
corre sôbre a situação dos canocl*
ros do São Francisco e scu com*¦ianiieli-o Alccdo Coutlnho pede
informações sôbre transferencias
de funcionários do Estado da Pa-
rulba. K a Sf. Medeiros Neto
apresenta um projeto de lei cri*-
ando UlU hospital na cidade dc
Palmeira! dos índios, entre Ala*
(¦ons e Pernambuco.

0 Impostc tôbre à nnda
Na ordem do dia, continuou-se

á (lisi-il .são do projeto duc alte-
i'a 6 imposto sôbre a renda.
Consumindo todo o seu tempo.
fnlbU o Sr. Peíelt-a da Silva tJUé,
rtlêm de considerações gefais, de*
fendetl emendas qúe isentam do
imposto militares reformados en»
vlfiuil? .:e molésiia incurável c
US peqUcilOS funclbnâHos.

Enoerra-se i setsão —
FalR, a seguir, o Sr, Jút*nlidlr

Mies, que ê lutêl-iiinpldrt pór íiih
íiítpiêHmêlilO dú Sr. ÜUI de At-
melda, pedindo (Júe a seSsílo fòs.
Stí levantadnt a fim de permitif
qúé o* taqUlgráfós pudesSent pres-
tar ao colega falcêldl. a ilHlUia
homenagem de acômparthÀ-lo au
túnliiUv.

tlpõe-.-iiB o Sr: freitas Castro,
por julgar aiili-rêsiiiientni o ti-
querlmento mas o Sr. Rui dc Al-
melda, alegando as rasôcs humn-
n»s de-«cU geslo, jiêdiü átís depu-
tftdos dúc se relíràssem dtí rc-
ciMo, óbHgaHdrt ò Presidente a
éhcéfrar oS trabaiílbs. Fala o Sf.
Oscar Carneiro, pttfa hâti Cbiiebr-
dar cnhi d nlviti-e e pedir à Casa
qUê aproVê ó pedido ihlêlal.

Submetido a Vòtòs, fl reqúèri-
mento ê apfóvaddt coHlfa òS vo*
tòs dos Sr»; Ffêiias Cástrb. Da*
lenn Paranhos, Afonso Arinos e
Scfiefredn Pacheco.

A sesslo fol. eitlírs, levantada,
fts 14 horas c der niiiiulns.

Sem nada de importante, num
meandro de rcquerinientoi, de*
«ínvolvcu-sc a sessão da Cornara
doa Deputados. Da inicio, d Sr.
Aureliniio Leite requerei! Voto de
pes&r, pelo faleclhieiitô do taqüi*
gi'afo da Casa, Sr. Brlclo do Va-
le, ent exercido de suas fun-
Çôes junto k Cortfêfêncla Intef-
ainellcana. Pedia, também, que
se nonic.wc unia comissão para
representar a Casa nos funerais.

Falaram, a respeito, os seguln-
lês deputado* t Murtho* da Ro-
chai pela Gomissâo Hxoíutlva c,
pcit)s réspet-tivos partidos, Caiu-
Uos Vergai, Carlos Mnrighcla,
Barreto Pinto, Dloclêclo Duaftc
c Domingos VelnSco. ApMvadb o
requerimento, fol designada a se*
guinte comissão! Campos Vergai,
Bastos favnrcs e Jbsè ArtíaUd;

Convidado iipooial —
Õ Sr. Barreto Ptúlo ciUróÚ

coin o segundo fêquefliiiehid db
dia, jjediiído fósSc nomeada êb-
nilssnp especial páf_i cohvldát' o
Márcêltal Másênféniias dc Mufais
n i.omparfCèf A sessão solene com
que á Casa homenageará o Pre-
sidente tfümáh.

í.cmbfótt *) presidente luc a
Mêsá é qUclii sè éiicaifêga dós
convites é qüe ttSO sè ciiqüêeeli
dê IhtMUlf b rt o iú è dò lUis-
tre irtllilái' pátrliiio. Fala ò Sr.
Acúrclò Tòffès, prtni mbístfar a
defcíieeesíiidadc db rêniieriüténlô,
desaé qUè a Cániara dlsi.86 de
ófgâò tirôpfirt parn o caso c o
pféisldcnie dêcláfnVa qUe a Mesa
iria convidar o mafcíhnl bfasl-
lclfb, cujo inéfltó èlihltcêe, fê-
tòfdbndb (jUê á pfúpHli CohslítUl-
çáb nilò sé csdüeeeU de féeàUnc-
cê-lb eni épúa UlS&âSltlVÓS. Ihsls-
te b Sf. Bsrfetó Pinto ea Sf,
Aêttfclb eonêòfdd, embòfa julgüí
um exeêsíb. o reqUêflmehto 6
nprovado ê é cbUStitUidâ comi»-
são composta dós secuintes depu*
trtdosí Dloêiêèlò Duafle, Bnfretb
Pinto c ÉUtlIdêS FigúèlVcdb.

Contra I levantamento
doe trabalhoi 0 éncerramente di Con-

ferênoia ;¦ 
-—-f *.

D Sr. Raul Fernandes, ministro
d»S Relações Exteriores dn Bra-
sil e presidente da Conferência
micramerlcnnfl. telegrafou à Cá-
mata dbs Deputados convidando
seus membros pára assistirem ab
encerramento da Conferência,
hoje, as 10 horas.

A U.D.N. do Piauí impugna
a Constituição estadual

o
llêítrèítsoU dê sUà viagem an

1'inul n sf. Motlas Òiihipirt. sú*
hudoi- pela UDN daquele Hslu-
Üó, fini pãléslra corti a reporta-
fiem. ilo Monroe, informou que
a UDN piauiense, nAn se cnnfòr-.
mnndn Cnm il ConiiIllUiifiiò npr»-
vadn ptlá Assembléia dn Ksln-

ifbêaf impressões coin o sr. Ar
gemlro, declarou-me êle não es-
tar disposto a ceder ao P. S.
D. um posto dc tanta rcsponia-
bilidade polillca. Havia, então,
duas Candidaturas lançadas den-
tro da UDN: a do sr. Flavlo Ri*
béirfl, presidente da Assembléia
Legislativa e do Diretório dò
Partido, è á dò sr. Veloso Bor-
ges, vice-presidente do mesmo
Diretório, e pertencente á ala dli
tUeüs amigos. Tive, então, tló ^e-
tar n candidatura db sr. Kluvlo
Ribeiro, acrescentando que, no
líiêsmo tempo, afastaria a do Fr.
Velòíò ftôrges, para que fõM_*
indicado um Irrècito, este dõ grti-
pn dos meus amigos rêivimiioa-
çao a que êlès se julgavam com
dlfeito. em vista dn falta de equl-
dade observada, até enlão, nn
distribuição dos poslo» represen-
tàiivos. Coiiio, porém, o sr. Ar-
geiniro insistisse na manutenção
db séu candidato, surgiu a hipó-
tese tle lula ênlrc as duas alas
da UDN. Foi nesta altura que ô
PSD mahlíestou intcrês«e de ado-
tar o home do sr, Veloso Bor-
gès que, apesar dê filiado à UDN
e ao «rteu gfupõ, 'era figUra de
sua cbiifiança, tanto -tuc se dis-
pusera fl sufrágar-llie ò ilòntc
caso a eleição de vice-govenia-
dor tivesse sido Indireta. lista-
va, por assim dlicf, ílmiado o
acófdo entre o N>ü e os meus
imigos da t'DN, qUando sè lnl-
cloU úína forte pressãb dn parlo
de amigos c parentes cohiutts pa-
ra que ambos desistissem da com-
petição,

E, de falo, dentro de dois dias,
o sr. Flavlo Ribelrb acabou de-
slítindo dc sua candidatura; fi*
cando-mc facultada a apresenta*
ção de quatro uoines, para a cs-
colha a sef feita pelo sr. Argc-
miro. Apesar disto, prossegue

no trabalho da paclflcaíão, cõiiS*
tltUlndo o gbVernatlòf Irlgúelro
edmo arbitro pafa atingir rt esse
resultado. Abrlndn niâo dò dl-
feltò qUe me çfn cbncedld'1 dé
apresentar candidato próprio, sü-
gcfl-lhc utn rtome do PSD, qUe,
tia fase da éõnsulta desse pnrlldu,
sóbre as preferencias pafa unia
aliança entre as dUas alas, opta-
fa i-élo sf. Argemiro. selido,
além disto, amigo paftlculur do
sr. Flavio Ribeiro. Não vlngnii-
db estrt fòrinülfl, ainda dispendi
todos os esforços junto à Comis-
são Executiva db PSD, lio srhli-
do da eséòlha de uni nome que
também pudesse merecer o scu
apblò, t-Afá a apresentação que
me tlrthn sido facultada, o qUi1
ainda não foi possível, porqtie b
UUIco candidato que a sntlsliizlii,
êntfè os Uòssns amillos, fnt o sr.
Veloso Borges. Armai ainda em
prejuízo do dlfcitb dc farer Um
cnildiilnlò tlii liiliiha nlft, promnvi
um« eiitfeVisla ctttre o deputado
.lándúhy (_afnelfo é o governn-
dbfj a (|úem traliSfêrl pòdêfes
para nprcscnlação dc um nome,
que merecesse a coUfiailça dê to-
doS os partidos, tehlntlva que
nio teve êxito, poftjUe depois dós
primeiros entendimentos, qiu*
cbrferam sàtlsfatoflamerttc, fbl
Velada pelo fcprcsehtahte do sf.
Argethlrb qüe, jâ HilãO, »e acha-
va em Campina Grande. Tive.
nêStas dnndlçôos, dc apfesenliit a
relaíão de rtoméé qúe me fora so-
lleltndh, fcéalndb a escolha nò
sr. José Targlno, prefeito dn cn-
pitai. Tive ainda dc concorrer
paru que o governador fosse ln-
véslldti na presidência dò piirll-
do, dando-lhe, assim, credenciais
püfã prosseguir nò trabalho dc
•rjaclflcáçao política do Eslado.
Cujas vantagens sempre encareci
em todos os entendimentos que
tivemos. Devendo êle pernoitai*
ni Bahia, entre 8 e 10 dò còffcii*
te, em viagem pára o Hlo, jioll*
citei 80 governador OtúVIo Man-
gabeira que ò animasse para coil-
clusão dessa obra de harmonia
da política paraibana.

A extinção de mandatos

A vice-presidência da
Gamara Municipal

Com • fa*
lecinienlo db
sr. Campos
da Paz, vn*
gou-se a vice-
presidência da
Cã m ara Mu-
n i r i p a l A
U. I), N. po-
derá assim,
como deseja
de. longa Ha-
ta — o ronin
b deseja ni
I a in b c nl oi
ileniais parti-
dos — ler as-
sento a Me-
sa. A lula

nos bastidores já se travou. Os
S|'s. Adailto e Pais Leme sáo can-
ilidalos, parecendo, no entanto,
qué o noine mais cotado é p ilo
sr. .iorxe de I.iina, se lirin quo
o fir. Pais I.cine disponha dt. al-
guinas siinpalias enti*c bs eoiliu-
uistas.

jpW

.loriçe dc l.ima

PROMOÇÕES NOS MINISTÉ-
RIOS ÚA VIAÇA0 í

TRABALHO
O presidente da Repúblirá as-

sinou decretos fazendo vária*
promoções nos Quadros II rio
Ministério da Viação e Obras Pú*
bllra* (E. I\ C. B.) c Perma-
nente c Suplementar do Miniaté-
ilo do Trabalho, Inddtrla c Co-
mérclo.

QUARENTA ESCOLAS PARA
OS ESTADOS DO RIO DE

JANEIRO E PARANÁ'
No gabinete do ministro da

Educação c sob a presidência do
respectivo titular, professor Clc-
mente Marlanl, teve lugar a os-
sinattira do Convênio de Ensirto
Primário Rural com os Estados
do Rio de Janeiro- e Paraná.

He acordo com o plano traçado
pelo I.N.E.l'., coübc aos tlol»
Estados fccèbfcrèth recursos para
construção tle mnis quarenta pie-
Ãios escolares rurais, tendo sido
cntla qual representado pelos Srs.
Gaspar Vclnso, secretário da Eon*
caçnò do Paraná t Ismnel Silva,
secretário dn Educação do lista-
do do Rio de Janeiro.

Estiveram presentes ao ato os
dPtiUtridds Lauro Lnpcs e Aramis
'•.'.•»itle r os Srs
(iastão floilvea,
l':iulo t.anipbs,
Murilo Rrniía.

Rubens 1'alçíio,
Adoiiias Araujo,

A Ido Mu.vlaert c

_••-¦¦'* -i-i- i- .ia,,! ' 
¦' -¦ '-"' "¦ ¦ ' '¦ ttftmttti. _~t,t __¦*¦ ¦*,

A
ACOMPANHAM

fc li 11 li

O Sr. HUgo Carnclfo apresen*
ia o requerlmcnlo número tfês.
Pede quê a Casa suspenda os tra-
bulllos, a firti dc qne todos pos-
sáih assoflar-se no júbilo do po<-
Vb, rin recepção ao Presidente
Tfumàh. Ainda al, ò Sr Acúrcio
ê còtitrã, por ehtender que a Cá-
taara já cslaVn feprèsentitda lia
lêçípçáo i1, por outra pafte, von-
siderando qbc a ordem do diu é
bastante volumosa, e requer tra*
balho constante. O rctiueiimcnlo
è rejeitado e a sessão cot.tli.uu.

Homenagens "¦•¦"¦' r™»
Scguciii-sé doísiiulros rçqiiéri-

htcbtòS. D pririléirò, da Comis-
süo de Diploirtacln e Tratados, de
còngfaiulaçôes còm á Ui-lniitlá
|Üla jlilíságem d; í*tth cinta itacib-
nal, e. o secundo, do Sr. Adioal-
do Aleáouita, pedindo n trnns-
dflíilto do relalóflo db Rr.. .!o"o
Neves s/lbrc a CoriferCiièía da
Paz cm Paris. Ambos foram apro-
váilrts, do, por èohtef a mesma dispo

Em senuiiln. • Sr Vnltj-edò i suiVos qtié éoUsidêh. éiii ctiòqué
Òufnci l« U íltr-liHaJo Presidente kò„ ., ron6li,u,ç50 ftlfò]. Vc-(lu Assembléia do Ro (lr.indc dn* 0l,,_ „. f..n,i.„.i
Vorle pedindo ufrêlllo uilfbVaíi.b *"»f'u P«™ » hupremo Tribunal
du lei tsòhre n pecuária. | federal.
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s a UM.
Como se sabe, cncònira-sc ríi

Comissão de Constituição e Jus-
tlçà do Senado, r.endo relator o
sr. Vrildch-iár Pèdrosá, o projete
apresentado pelo sr. Ivo <l'A(|ui-
no, lidei" ila maioria, sobfé CMÜl-
çãó de mandatos. Falámos dn av
srinto ao sf. José .'rtiêflco é O.ii
nos fespohdeu qtié ühda não che-
Rara ás suns mãos o parecer da
comissão de parlamentares dn
tTDN sobre a matéria, parecer
(pie. como sé salte, ê contrário áti
projeto. Acfesceiltou que prova-
Vêimeiite amanhã, quarlii-felfu.
reunirá n Comissão Executiva db
seu pnrtido, parn Imlav do nssmi-
io. devendo tninbeni cònVpênf ás
liancadas da t'DN na Cimnrn t
nii bertrido. Sc o jiaWèèí fôr1 cn-
tãrt, aprovado. sCfá esta :i Imita
db Partido-, Ouaiilo a sêr ques*

A sessão na Câmara
i

Teve oarater solene e foi
dedicada à memória do sr.

Campos da Paz
Presidida pelo sr. Moura Bra-

si), na ausência do sr, Joáo Al-
berto, que nào «.compareceu òn-
tom á Casa, a sessão teve cará*
ter solene c fol toda dedicada A
memória do sr. Campos da Par,
vlcc-presldolilc da Câmoni, rc-
eciileiucnlc falecido.

Sóbre a personalidade do e.Min*
to fnloU um representante dc ca-
da partido, nn seguinte ordem:
Adaulo Cardoso, U. D, N.i Gus-
lavo Martins, P. R.; Leite dc
Castro, P. fi N.i João Luir, P.
T. B.; Júlio Catnlano, P. 8. D.;
Osório Borba, P. S. B.; Jaime
1'effelrn, P. R. P., c Amarlllo
Vasconcelos, da bancada còiHu*
nisln, ã que pcilcncln o sr. Cam-
pos da Pas. Também falou o
sr. João Machado, pelos medi-
cos da Casa.

0 sr. Caldeira Alvarenga leü
telcRraiiin do sr. Cesário de Me-
lo fazendo o elogio do extinto.

Assinado pelos vereadores em
sun totalidade foi apresentai! i
projeto dando o nonic do sr.
Campos da Par. a unia run da
ciilnile. Pedida dispensa dc pu-
lilieaçãò pelo sf. Paes Leme ti
depois dc pronuiicint*-se sóbre o
mérito o sr. Adnulo, presidente
dn Comissão dc Justiça, fol o
projeto apfovadò ciii discussão
única.

APORTOU A FERNANDO DE
NORONHA UM BARCO

MISTERIOSO
Os tripulantes são "quis-

lings" fugidos da Noruega

RECIFE, 1 (Asapress) — O
baio "Solbris" chegou í Fer-
nando üe Noronha com ouze ho-
mens a bordo, sendo tíovo nofúc-
gueses c dois hespanhois, for-
mando um grupo heterogêneo de
carpinteiros, engenheiros, capi-
ties de longo curso c pescadores,
hoineils em sua maioria da classe
média.

O comandante do barco, e o
capitão Laud Mark. O proprletã-
rio, Alfrcd Coolt, norueguês; mal
se expressando uni pouco em in-
glês e oulro em hosnanhol, disse
que o seii barco era ue pesca, com
o còmpflmentò de 73 pês, calado
de seis pês e que no dia 3 eom-
pletariam 60 dias de viagem com
destino no Uruguai. Uma avaria
nn máquina flrera-os parallzar a
viagem. Valia a pena arriscar
tão grande travessia — disse —
pois desejávamos residir num
continente pacifico c dc maior li-
berdade. .

Vnlc a pena ressaltar que os
tripulantes noruegueses desse
misterioso barco sáo todos quis-
fingi, uns fugidos dc prisões da
Noruega e outros que iam ser
julgados pelns tribunais dc Oslo.
A travessia foi feita em condições
mnis ou menos razoáveis, tendo
o bnreo escalado nns Canária» e
em Vigo, na Hcspnnhn, deixando
neste último porto, internado
num liospitel. o traidor Roiiald
Anlroli Rolhcn.

Nesta capital consla que oj
"quislings" (.crãò trazidos para
•cá, onde aguardarão novu des-
lino.

Pleiteada a anulação das
eleições no Amazonas

Será julgado hoje o re-
ourso do P.S.D,

Conforme noticiámos, o P_ 8.
D. recofreu ao Tribunal Supe-
rlor Eleitoral coiitrn a eleição
do Governador, do Senndor e dc
deputados pelo Amaíonas. Vá-
tias são ni alegações apresenta-
dns pelo recorrente pleiteando a
anulação das mesmas eleições. O
recurso foi distribuído ao sr. Sú
Pilho, que na sessão dc hoje tie-
verá fazer o relatório.

Pór sè tratar de matéria coiis-
tltucional, ò aSslirtto não será dis-
eiitido hoje, sendo transferido
para amanhã.

Não funcionarão nesse julga-
mento os juizes Ribeiro da Cos-
ta, Cunha Melo c Machado Gul-
marães, t|Ue se defáhi por sus1
peito», sendo em Conseqüência
convocados os srs* Hartncmann
Guimarães, Sariipnin Costa c Pli-
nio Pinheiro Guimarães,
táo aberta mi fecundai Isto dc-
penderá do qUe decidirem n Cò*
missão Executiva c rs bancadas.

Bem Impressionado oom as
oí»ras do Nordeste

O sf. José Américo in foi: unu-
nos rttie. durante n sua vtnffcm.
percorreu, tle autmnn-vel. éerfa tle
2.;i.-0 quilômetro* de esliSidú** de
fodngciii nn Paraíba is Estudo..
lJiitltrofeS, estrada Csás cbiis-
truldús pelo Depni*titmen!'i th»
OlifitS contra :n Secas, li mnhl-
festoU a sbá bba Impressão dos
serviços que, a este respeito,
vem sendo executados no Nonies-

Reformado o herói de
Bataan e Gorregldor

SANTO ANTÔNIO, 1 C\Wtí
(C, \\) — O general Jonathmi
NL Wniii-vvrijtiit. que oliérioU ;t
resistência norte-aniericaiU em
Bataan c Correglilor contra as
forças nipónlcas, em 101lt foi
reformado após ler servido ao
Exercito, durante quarenta ê ein-
co auos.

O general Waliuvrighl, que
conta agora sessenta e quatro
anos de idade, comandava ò. 4.J
Exército, com scu tj- D* em. Fort
Sriu Houston, coino sua ultima
comissão no Exército.

A cerimônia teve lugar cm
Santo Antonlo, estando presentes
dois homens que lutaram sob
sua direção nas Eilipinns. o bri*.
gndciro-gencritl Lcwis Recde, scu
chefe de Estado Maior, e o te--
ncnte-coroncl Thomas Doolc.v.

0 PRESIDENTE Sá VIAJARA
DEPOIS DO DIA 15

BELÉM, 31 (Asaprcss) - Ou-
vido pela "Folha Vespertina", o
deputado federal Aluízio Pcrrcl-
i*a, dcclnfbU qüe o presidente da
Rcptlblico lhe infnrmara ípic pfc-
sldeiUc dn Rept.bliêa lhe ihfin'-
niufn (|Ue pretende assistir áu
énferrnlnento drt ExpoSlÇâb dé
Animais de Macapá, c (juê *o-
mente deixaria o Rio de Janei-
ro depois do dia quiiire.

Aefcsccilloil o deputado qüe
parlMpnrá dá "biilltlvà presiden-
ciai nessa \isiln.

VIOLENTO TORNADO NO
CANADA'

MAHOC, 1 (ObtárhO ~- (D. P.)
— Uinn iiiílilhá de doze atib»
peftleU n vida, enttuanlo qüe Vin-
ie c três oUthis pessoas ficaram
fefidas, qüãfldo um violento tòr-
nntln se ablleti sôbre a fegião
orlenlnl dc Ontario, Canadá, ttrt
sábado.
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HOSPEDE DE HONRA DO BRASIL
0 PRESIDENTE HARRY S. TRUMAN

(Conclusão da 1*. pag.)
nais do Brasil c dos Ejiados tini:'sop

A chegada no Galeão
O "Independei!;ti", u-rdadvlro

palácio aéreo, que transportou o

secretários Alf*cdo Pimentel
liriindão, Rubens dc Araújo, Eugc-
niu Aurcllnuo Leal Borges e José
Carlos Linhares; senhorkilias Cc-
cliia Figueira dc Melo c Julja Fl-
gueira dc Melo; senhores Jorge
i"uis de Carvalho c EHescr Maiía-

agradecia aquela manifestação
que brotava espon Unicamente da
ulma popular. N

Devc-sc ressaltar, taíjihéin, o
papel desempenhado pofcts nos-
_»ns forças urinadas, que'impres-
taram uma decisiva colaboração
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£vHÍ m\ m ^^Hgi B^a 5?
vMwM^^^y^'- ^sjs2SS55y? ^^B8SS^8Bi^^^^^^^^Sf_3B^y^^^^^^BWB^^P^^B^^^B_B^r-~*$»K>m 

"\l^^Mg»-1 
1^<ÉP^'^ÉÍ^ÍMÉÍIÍÍ,^,,,,,M^-^W^P^,,,^^

,ím- Mt mtm.. y-MMMsm *
O Presidenle. Trtimaii, em conipanhlá tio general Eurlcts Dutra quando, na automóvel presidencial,

passava pel.i Avi.tiida Rio Ufanco

Chefe do (inverno Nortc-Anui i-
cano e sua comitiva, desceu no
Aeroporto do Cialrão cerc.i du:, 15
horas. Ao desembarcarem, o Pri-
sidenlc Harry Truman, sua «fo-
sa,. filha e demais membros da
comitiva foram recebidos pelos
Embaixador William Pawlcy e
Xnra.; srs. Vlce-Alniirant': EIllVlò

.Figueiredo do Medeiros, Mini'Iro
Joaquim dc Souza Leão Filho, Co-
ronrl José Bina Machado. Tea.if-
1e-Coroncl Aviador Antônio Jnii-
qulm da Silva Gomes, Dona Lanra
de Barros Moreira e Capitão de
Mar e. Guerra Haroldo Rculón
Cox, pessoas a disposição do CMc-
fé do Governo Norlc-Americano,
fie sua esposa c do almirante Wil-
liara D. Leahy.

A caminho
do Touring Club

Logo após as homenagem e
apresentações oficiais, o Presidiu-'te Harry Truman, sua esposa c•filha c membros da comitiva em-
.barcaram na lancha '"Maram-
l>aia", do Ministério da Marinha,
seguindo para a Praça Mauá, ao
encontro do Presidente Enrico (i.
Dutra t o mundo oficial brasi. ci-
TO,

,\ No Touring Club
',' Desde ás 15 horas começavam
«.chegar ao Pavilhão do Tou,ing
Clu)) do Brasil, na Praça Mauá, as
autoridades brasileiras o éstnin-
Seira», entre estas as delegações
á Conferência Inter-Americana,
jisri a recopcâo ao Presidente des
Estados Unidos, O general Eurico
G. Dutra, com sua exma. scnlnra,
encontrava-se acompael ado du
Iodos os membros dos seus Gahi-
notes Civil o Militar. Ao chefiar
« Chefe do Governo Brasileiro jã
lá se encontravam o vlce-presl-
dente da Republica e senhora >c-
teu Ramos; o Presidente da Can.a-
ra dos Deputados o senhora la-
muel Duarte; o vice-presidente do
Senado e senhora Mello Viana, O
Presidente do Supremo Tribunal
Federal e senhora José Linhares;
todos os Ministros de Estado o
icspcctivas senhoras; a comissão
do Senado Federal; a comissão da
Câmara dos Deputados; a comis-
são do Supremo Tribunal Federal:
o Chefe do Eslado Maior limai
c senhora Osar Obino; o prefeito
do Distrito F-deral c senhora Men-
¦des dc Moraes; o chefe do Esla:lo
Maior da Armada c senhora Adal-
fyerlo Lara dc Almeida; o Chefe
oo Estado Maior do Exército c
senhora Milton de [jreitàs Almci-
da; o Secretário Geral dó Minisiõ-
rio das Relações Exteriores e sc-
1'hora Hildebiandò Accioly; o
Chefe do Eslr.do Maior da A?ro-
náutica c senhora Gervasio Duo-
cari; o Comandante da Zona Mili-
far. do Leste c Ia Região Militar
e senhora /cnóhio da Costa; o

Chefe do Departamento Politi-
co o Cultural do Ministério dns
Relações BxícrIorns c senhora .\.
Camilo dc Oliveira; o Chefe dp
Departamento Econômico c Con-
Milar do Ministério das Relações
Kxterlores e senhoru Rubens dc
Mello; o Chefe do Departamento
ae Administração do Ministério
dar. Relações Exteriores c senhora
Fernando Lobo; o Comandante
i'a 3* Zona Aérea c senhora Samuel
Gomes Pereiri; o Chefe de Poli-
cia c senhora general José dc Li-
ma Câmara; o Corpo Diplomàti-
vo e as delc;açõ;s á Conferência
Jntcr-Amcricana; bem como a Co-
missão dc Reccpi.áo aos ilustres
visitantes, integrada pelos srs. Mi-
tilstros Carlos Martins Thompson
Flores; Conselheiro Joáo Huy Bar-
)io*a; primeiros secretários ba-
vid Barbosa Lage Mor^.-hon c
.ToSo Pizam Gabizo dc Coelho
Lisboa; segundos sccrctá-los Mar-
.-(árida Guedes Noeueira, Mario na
Cunha c Silva, Manuel do Tcffé;
Roy Viana Bandeira. Paulo Cam-
pos dc Oliveira, Gcrald1». Eulaiiò
do Nascimenlo c Silva; terceiros

lliães Filho; scnborinhas Rachel
Piassclo Mano c Maria Yltó-ia
Carneiro de Mendonça.
A comitiva do presi-

dente norte-americano
d comitiva do Presidente Tru-

man c integrada pelos Srs. Al-
mirante W; I). Leahy, chefe do
Eslado Maior do Comandante cm
Chefe do Exército c da Marinha
dos Estados Unidos da América;
Mathew J. Connelly, Secretário
dif Presidente; Charles Ross, Sc-
etçlário de Imprensa do Presi-
dente; Clark Cliffofd e John Stcc-
Itnan Conselheiros do Presiden-
le; .Stanley Woodward, Chefe do
Protocolo do Departamento dc
Estado; major general II. II.
Vaughan, ajudante dc ordens do
Presidente; eontra-almirantc J.
H. Foskett, Ajudante de ordens
do Presidente; general Waliace
II. (irahain, médico do Presiden-
te; William Hasscll, secretário
do Presidente: capitão dc Corvc-
la William M. Rigdon, assisten-
te do Presidente; e Jack Romag-
na, secretário particular do Pre-
sidente. No mesmo avião, vln-
jou o embaixador brasileiro nos
Estados Unidos, Carlos Martins
Pereira e Souza, acompanhado dc
sua esposa.

A saida pela *
praça Mauá

Após alguns momentos dc pa-
lestra no interior do Touring
Club, o general Eurico Dutra con-
vidou o Presidente norte-ameri-
cano a tomar assento no seu au-
tomovcl, a fim de seguirem até
a Embaixada norte-americana,
ondo S. Excia. ficará hospedado.
Organizado o cortejo do automo-
^ eis, o carro aberto conduzindo
os dois Presidentes c os Srs. Al-
mirante William Leahy o Gene-
ral Alcio Souto, iniciou a marcha
pela praça Mauá sob os maiores
aplausos da enorme multidão.
Do odificio de "A Noite" foram
atirados, uo momento, enormes
qualidades dc confetis o serpen-
tinas c o delido da multidão atin-
glu ao auge quando, cm marcha
lenta, o carro presidencial deu
entrada na Avenida Rio Branco,

Ã passagem do segundo carro,
também aberto; conduzindo as
Sras. Eurico G. Dutra e Harry
S. Truman, acompanhadas do Sr.
e Sra. Francisco d'Alanio Lousa-
da, a multidão prorrompeu nova-
mente cm calorosos aplausos.

A entrada da Avenida Rio Uniu-
co c cm toda a sua extensão, for-
maram em continência as tropas
escolares, constituídas dos alunos
das Escolas Militar, Aeronáutica
c Naval, que foram passadas em
revista pelos dois presidentes.
Outras tropas, num total de vln-
te mil homens, formaram duran-
le lodo o trajeto, na Avenida Rei-
ia Mar, Praia do Flamengo, Ave-
nida Osvaldo Cruz, Praia dc Bo-
tafogo c rua Sâo Clemente.
A passagem pela ave-

nida Rio Branco
A passagem do presidente Tru-

mau pcla avenida Rio Branco foi
algo dc espetacular. Em seguida
aos batedores da Policia Civil
c do Exército, vinha o carro que
conduzia os dois presidentes das
duas grandes nações americanas',
o Brasil c os Eslados Unidos,

O povo, acorreu cm massa, à
nossa principal artéria, que sc
achava cngalaunda eom as ban-
dei ras dos dois paises. Dos edi-
ficiós caia uma chuva dc confe-
tis, emprestando ao momento ns
características das grandes sole-
uidades.

E o carro, descoberto, vinha
desusando lentamente pela ave-
nida, sob o delírio do povo, que
assim tributava ao primeiro ma-
gistrado norte-americano uma
manifestação que poucos chefes
dc Estado tém recebido, cm visi-
ta ao nosso pais.

0 presidente Truman, dc pé,

para o maior brilhantismo da rc-
cepção. '.-'-''.'

Assim, « chegada do presiden-
te Truman pódc scr definida co-
mo uma verdadeira apoteose po-
pular, cm que todas as classes
sociais sc* confundiram no afã
do homenagear o aclamar o pri-
melro magistrado da grande- rc-
publica do Norte-

A ordem do cortejo
O terceiro carro do cortejo,

presidencial conduzia o general
Gcorgo C. Marshall, o ministro
Raul Fernandes, u vice-oIminiiite
Flavio Figueiredo de Medeiros e
o ministro Joaquim dc Soura
Leão Filho. Os demais passaram
na seguinte ordem: I." carro —
Senhoras George C. Marshall o
Raul Fernandes, general IL II.
Vaughan e ministro Carlos Mar-
tins Thompson Flores; f>.° carro

Emhaixadroes William Pavv-
ley e Carlos Martins Pereira dc
Souza, almirante J. H. Foskett c
coronel José. Bina Machado: 6.»
carro — Embaixatrizes William
D. Pawlcy c Carlos Martins Pe-
reira dc Souza, sr, Mathew Cou-
nelly c capitão dc mar c guerra
Haroldo Rcttben Cox; 7." carro

Scnhorinhn Margareth Tru-
inan, senhora Joaquim dc Souza
Leão. Sr. John Slcelman e te-
ncnte-coroncl aviador Antônio
Joaquim da Silva Gomes; 8.'
carro — Senhora Carlos Martins
Thompson Flores, senhorinha
Laura do Barros Moreira, sr.
Charles Rossc e general- Wallaco
Grahanm; 9.» carro — Sr. Stan-
ley Woodward, sr. Clark Clif-
ford, capitão de mar e gusrra T.
J. Burns, sr. William llassctt;
10.° carro — Capitão de corveta
Wlliara M. Rigdon, sr. Jack Ro-
magna, sr. Dcwcy Long e sr.
J. E. Long.

A chegada à Embai-
xada Norte-Americana

Ao chegar o cortejo presiden-
ciai k embaixada norte-america-
na, o Presidente o senhora Euri-
co G. Dutra despediram-se do
Presidente Truman c esposa o
dos demais membros da comili-
va do primeiro mandatário nor-
tc-americano, regressando, opôs,
ao Palácio do Catete, onde aguar-
dariam, às 18 horas, a visita do
ilustre visitante.
E' o 3.° presidente dos
Estados Unidos a visitar

o Rio de Janeiro
0 Brasil hospeda desde ontem

o Presidente Harry S. Truman,
dos Estados Unidos' da América,
(file vem, com a sua presença
pessoal dar maior relevo à cerJ-
mania do encerramento da Cou-
ferencia Intcr-Amcricana para a
Manutenção da Paz c Segurança
no Continente c participar, ain-
da, das festas nacionais come-
morntivas da nossa Independeu-
cia.

Iv a terceira' vez que o Rio dc
Janeiro hospeda um Presidente
da grande nanão norte—america-
na: a primeira, quando Herbert
Hoovcr, já eleito, aqui .esteve,
antes dc assumir o Governo; osegunda, foi a visita de Franklin

Roosevelt, o campeão da demo-
cracia, o quo teve recepção inol-
vldável. Agora, è o Presidente
Truman, acompanhado de sua
esposa o filha, que ficará no Rio
de Janeiro durante uma semana,
numa significativa c excepcional
distinção ao Governo e povo bra-
elleiròs.

Visita ao Catete
Grande cra a expectativa popu-lar em torno da visita do presi-dente norte-americano ao Palácio

<io Catete, marcada para as 18
liÔrási

Muito antes, por isso, uma pe-
quena multidão se postou em
frente à residência governamen-
tal, aguardando, com entusiasmo,
o momento de aplaudir o primei-ro magistrado elos EE. Unidos.
Como soc acontecer em circuns-
tâncias idênticas, os popularesnão cessavam do dar largas ao
humorlsmo, erguendo vivas e
prorrorapendo em palmas, em
homenagem a quem quer que, porengano,' penetrasse no quadrilá-
tero fronteiro ao Palácio e isola-
do pelo Serviço de Segurança do
Catete.

Precisamente k hora aprazada,
o senhor ,c senhora Truman,
acompanhados do Almirante
Lcaby, do Embaixador William
Pnwley, do Embaixador Car-
los Martins o das demais pes-soas dc sua comitiva, chegaram
ao Catete, sob os acordes dos
Hinos Nacionais norte americano
e brasileiro. Terminados os hi-
nos, o presldento Eurico Dutra,
que esperava o sr. Truman, no
interior do Palácio, juntamente
com o Ministro do Exterior e os
chefes do seus Gabinetes Civi] c
Militar, so adiantou até a porta
principal, estreitando num abra-
ço afetuoso o Chefe do Executivo
estadunidense. O.s dois presiden-tes sc encaminharam, em seguida,
para o Salão Amarelo, ondo pas-saram a palestrar animadamen-
te. O sr. Truman ee entreteve
com o presidente brasileiro, cn-
quanto a ura. Truman o filha fo-
ram carinhosamente recepciona-
das pcla sra. Carmcla Dutra o
pelas esposas dos principais au-
xiliares do Chefo dr> Govòrno.
Cerca dc trinta minutos durou a
visita, que teve um caráter pura-mente social. Truman c um ho-
mem vivo, com um expressivo
jogo fisionômico, quo imprcsslo-
na e seduz o interlocutor. Por
isso encantou, com o seu desem-
baraço e sua afabllidadc, os queontem assistiram o sen encontro
com o presidente brasileiro. Du-
ranlo a visita, foi servida nma
taça dc "champagne".

Cumprimentou
o Batalhão de Guardas

Enquanto o Presidente Truman
e comitiva permaneceram no Ca-
tetc, duas Companhias do Bata-
Ihão dc Guardas lhe prestaram as
honras militares. Ao vetlrar-se,
após a execução dos hinos dos
dois paises, a banda de música
do referido Batalhão executou o
dobrado "Rui Barbosa", que Tru-
man fez questão do ouvir até o
fim. Visivelmente satisfeito, dis-
se ao coronel Josi Bina Machado,
posto à sua disposição, que dese-
.lava cumprimentar o mestre da
banda. Veio, cqtão, à sua presen-
ça o 2° Tenente Arnaldo Luis
Crespo, a quem Truman apertou
a mao, pedindo estendesse os seus
cumprimentos a todas as demaie
figuras do excelente conjunto.
Antes esse gesto, os populares
prorromperam em demorada ova-
ção, enquanto o presidente norte-
americano, de pé no seu automo-
vel, retribuiu os aplausos, acc-
nando com o chapéu para o povo
quo o homenageava.
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PARA PAGAMENTO A EX-
DIARISTAS DO SERVIÇO DE

ECONOMIA RURAL
0 presidente da Republica as-

sinou decreto abrindo, pelo Mi-
nistério da Agricultura, o crédito
especial dc Cr$ 23.340,00 para
pagamento a ex-dlaristas do Scr-viço dc Economia Rural.

AUTORIZADA A ADQUIRIR
UMA VILA RESIDENCIAL
0 presidente da Repiiblicn se-

guindo a politica dc proporcionar
casa própria ás classes menos
favorecidas, autorizou a Caixa de
Aposentadoria c Pensões dos Ser-
viços Públicos do Distrito Fede-
ral a adquirir uma vila com 33
casas, localizadas na Estrada Ma-
reelial Range); cm Madureira.

COXCtiRTO EM DEXEFICIO DO ASILO 1SA111-L — Em beneficio
do "Asilo Isabel" c para rcconslrti{iio th mesmo, realizou-se sã-
bado último, na Escola \ticionnl tle Música, um excelente progra-ma musical. O concerto teve a col-ibortivâo tia pro/essorci Carmen
Braga Boiirynu, cantoras \rus. Latira Jselo do Vitle r. Ida
Melo, com acompanhamento pcla organista tsillij Ter:cr, .\'o pro-
grama, foram executado* números dc Utich, Lis:t, Uotinod, IViriff-
uer, Massenel, ele,, que foram muito aplaudido* pela niiincroSu

attislência que compareceu àquele auditório. Su gravura, us
toliiboratloras tio concerto.

AUXILIO DE QUATRO ML
LHÕES DE CRUZEIROS PARA

A FUNDAÇÃO CRISTO
REDENTOR

O presidenle da República en-
vinil Mensagem an Congresso Na-
cional, acompanhada do projeto
de lei, concedendo o auxilio es-
pedal de Cr* 4.000.000,00 á Fun-
dação Cristo Redentor, para aten-
der aos novos encargos atribui-
dos a sa instituição, por força
do Uccreto-lei D.8U9, do 1G dc
setembro de 11)46.

NECESSÁRIOS AS OBRAS
PORTUÁRIAS DE ITAJAi
O presidente da República as-

sinou decreto declarando de uli-
lidade pública os terrenos dc
Marinha c eolediais, necessários
ás obras portuárias de Rapai, no
listado dc Santa Catarina.

"Esti cumprida a promes-
sa de Chapultepec"

(Conclusão da 1°. pag.)
ta Conferência, não exclusiva-
mente juristas irrcconciliávcis na
diversidade das escolas e dos sis-
temas, não exclusivamente poli-
ticos desnorteados pelo empiris-
mo imediatista, mas homens dc
Eslado cm cuja cultura a clén-
cia dos livros so decantou no tra-
to dos problemas dc Governo.
Eles tiveram a discreção c o bom
gosto de pressupor conhecidos os
prolcgômcnos; itbstiveram-sc, por-Isso, dc debates acadêmicos e fo-
ram ao âmago das questões."

Lembrará a infatlgavel dedica-
ção do embaixador Faro Júnior,
sccrctarlo-gcral da, Conferência
que "com a sua maquina admi-
ravelmento engenhada secundou
o trabalho das comissões o do
plenário."

Falará no texto do Tratado c
afirmará - que julga necessário
dar o merecido relevo às esti-
pulações do Tratado segundo as
quais as decisões do órgão de
consulta, tomadas pela maioria
dc dois terços dos Estados signa-
tários que o tenham ratificado,
serão obrigatórias para todos,
mesmo quando apliquem sanções
diplomáticas, econômicas, comer-
ciais ou financeiras, com a uni-
ca cxcepçio de que nenhum Es-
tado será obrigado a empregar
a força armada sem o seu cou-
sentimento.

Admiro-me como na onda de
comentários suscitados pela Con-
feréucla ninguém, até agora, te-
nha salientado o alcance revo-
lucionario deste preceito.

Com êle abre-se uma brecha
no reduto das soberanias nacio-
nais ilimitadas, c posto que sua
aplicação sc restrinja a um ca-
so determinado, é' manifesto queai sc estabelece uma regra demo-
crática cujos corolários estão à
vista e nos deixam entrever, cn-
ire outras possibilidades, tt de
uma legislatura que, definindo o
licito do ilícito nas relações en-
tre os Estados, substitua na vi-
dn internacional o principio de
potência pclo da ordem baseada
na lei propiciando liberdade c
justiça.

Os Estados americanos torcem
neste passo os caminhos do con-
tinente. — e, esperamos, mais
tarde, os do mundo — para des-
tinos mais altos, mais humanos
c mais generosos; fixam a dala
histórica cm que sc lançam os
fundamentos de um genuino di-
reito internacional; c sc Iodos
trazem a sua contribuição ao ab-
diear de ulgnmas faculdades até
agora tidas por soberanas, é ius-
to consignar que a mais imporlaii-
te oferenda é a dos Estados l'ni-
dos da América, hoje a nação
mais poderosa que já existiu em
todos os tempos."

Terminará declarando que cm
presença tle «ru acontecimento de
lal magnitude, exclamar como
aquele Juan Ponec de Leòu, ca-
pitão da frota de Colombo . .io
divisar terras da América: "Gra-
cia* te Bean dadas, Senor, que he-
mus visto algo nucvo''.

(fi / 47 WmWmWÊ
Era suas viagens ao Norte,
Centro ou Sul do Brasil,
lembre-se de que o seu pçm-
to de destino esti incluído
entre as rotas percorridas,
com freqüência e regula-
ridade, pelos nossos
modernos aviões
de passageiros.

Vôos rápidos e confortáveis, má-
xima cortena, perfeito serviço de
lanche abordo, são algumas das
vantagens que lhe proporcionam
os nossos serviços aéreos.

*f
¦ t

l4fS** MWM ^vJ '.-Sil MMW1. 
"*ÍÊmM^^I

MOSSAS LINHAS
REGULARES

Rio -São Paulo - Rio
Diariamente

Rio - Vitória
" «Ilhéus
'•. • Salvador
" - Aracaju
" - Maceió
" -Bocife
n • Joio Pessoa
" • Campina Grand»
" - Natal
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GRANDE VITORIA
PARA 0 SISTEMA AMERICANO
PALA SOBRE O SIGNIFICADO DA CONFERÊNCIA DE PETRÓPOLIS, O GE-

NERAL GOIS MONTEIRO - DECLARAÇÕES DO CHEFE
DA DELEGAÇÃO DA. GUATEMALA

PETRÓPOLIS, 1 (Serviço Espe-
ciai da A. Ni) — O General Pc-
dro Aurélio de Gols Monteiro, que
chefiou a Delegação do Brasil
à Conferência Intcramcrieana pa-
ra Manutenção da Paz c da Sc-
gurança do» Contincutc, já que
no sr. Raul Fernandes, ministro
das Relações Exteriores do Bra-
sil, coube a Presidência desse
Conclave, assim se referiu à sis-
nificação da histórica reunião du
Petrópolis: "O Tratado Inter-
americano do assistência rcclpro-
ca, elaborado pelos delegados das
19 Repúblicas Americanas na
Conferência, a se encerrar, cm
Quitandinha constitui uma gran-
do vitoria para o sistema inter-
americano. Este, que representa
a expressão jurídica da coopc-
ração e da solidariedade continen-
tal, deu na Quitandinha uma no-
va prova dc sua vitalidade. O
Tratado em apreço é a pedra
fundamental para a construção
em bases sólidas do Edifício da
Paz neste Continente. É um açor-
do politico jurídico básico, que
será proxlmamente completado
por cláusulas especificas, quer
militares, quer econômicas, na
Conferência de Bogotá e cm ou-
trás reuniões, previstas uo sis-
tema Interameric.no. O diplo-
ma legal, que acabamos dc ela-
bora.r, tém o valor dc um acordo
regional, previsto no ato de Cha-
pultepec e na Carta das Nações
Unidas. Esse acordo será segui-
do oportunamente, rjjra sua de-
cidlda execução prática pela or-
ganização de uma entidade regio-
nal, igualmente prevista na Car-
ta de São Francisco. Da mesma
entidade ou órgão trata igual-
mente o novo tratado. Acompa-
uhando, porém, a tradição do Pa-
nnmcricanisrao. o referido órgão
terá caráter diferente do Conse-
lho de Segurança da ONU. A
Conferência do Rio dc Janeiro
não quiz abandonar o sistema
dc consultas, que representa unia
tradição no Sistema Intcrnmcri-
cano. Esse Instituto dc Cônsul-
tn não contradiz, porém, os prin-
rlplos c propósitos da Carta das
Nações Unidas, devendo-sc sali-
entar a existência de uma estreita

ligação do novo tratado com
a Carta. Com efeito, encontra-
mos no acordo, elaborado em Qui-
tandlnha, constantes referencias
à Carta das Nações Unidas, o
que dá ao mesmo um significado
excepcional na Manutenção da
Paz e da Segurança Universal.
Não só o fato das Repúblicas
Americanas aparecerem atualmcn-
te mais unidas ainda cm face du
solução adotada do grande pro-blema da Manutenção da Paz e
da Segurança, mas o da ligação
do Tratado à Carta terão forço-
samente, por efeito, o reforça-
mento do único órgão, capaz de
salvar ainda a paz universal, re-
presenta uma das maiores con-
quistas da Conferência, que as-
sim terá contribuído para a rea-
lização da grande obra de cons-
trução dc um mundo melhor."
Declarações do chefe

da delegação da
Guatemala

PETRÓPOLIS, 1 — Encerran-
do a enqueto que realizamos ¦
respeito do êxito conseguido pe-la Conferência Interamericana
pnra a Manutenção da Paz e da
Segurança no Continente, ouvi-
mos o sr. Carlos Leonldas Aze-
vedo, Chefe da Delegação da
Guatemala. Esse delegado anali-
sou os diversos aspectos do cer-
tame, tendo emitido opinião so-
bre os seus objetivos. Iniciando a
sua palestra cora a nossa reporta-
gem, o sr. Carlos Leonidas Aze-
vedo disse: "Penso que o resul-
tado da Conferência é profunda-
mente álentador. Conseguimos
realizar aspirações concretas
americanas, que constituem um
iniludivel progresso jurídico a
aproximação entro os povos".
Mais adiante, S. Excia., referfn-
do-se a uma maior aproximação
entre os povos do Continente,
afirmou: "A Conferência resul-
tou numa maior aproximação en-
tre as Nações do Continente e,
quanto a isso, não há duvida.
Não houve na Conferência wnce-
dores nem vencidos. Tudo se
realizou na maior harmonia, o
que muito contribuiu para es-

treita solidariedade. Os pontosde vista mais importantes do Trar
tado do Rio de Janeiro são o re-
pudio & Guerra e o compromisso
formal de resolver todos os con-
flltos por meios pacíficos".

Vitória no Continente
Finalmente, analisando os ob-

jetivos que trouxeram Guatema-
la à Conferência,' o ar. Carlos
Leonidas Acevedo disse: '"Na
minha opinião, o tratado não po-de ser atribuido ao triunfo de
nenhuma delegação. As aspira-
ções de Guatemala estavam con-
tidas nele. Desde logo, um dos

nossos maiores ideais se estriba
cm conseguir a efetlvidado do
sistema democrático em todos os
paises da America, c, como cou-
seqüência, da liberdade a direi-
tos essenciais do homem, conti-
nuaremos lutando em sucessivas
Conferências a fim de conseguir
o nosso objetivo. Por ultimo, c
justo reconhecer que o cxlto se
deve cm grande parte à grandecordialidade do povo brasileiro
c a singular amabilidade do Pre-
sidente da Conferência, oxcelen-
tissimo sr. Raul Fernandes, fa-
tores que resultaram num clima
propicio para o desenvolvimento
das discussões."

ASPIRAÇÃO DE PAZ DO
CONTINENTE AMERICANO

EM PERIGO A SEGURÁN-
ÇA DA INGLATERRA

Moção aprovada no Congresso do Trade Unions,
sóbre a grave crise que atravessa o pais

milhões c meio de operA. ios bri-
tailicos, aprovou hoje, uma moção,
1.nlinilo aos mineiros quo suspvn-
dam suas greves não anl- madas,
trabalhem turno mais livijjos e
aumentem a extração d.« carvão,
sem esperar pelos benefícios da
racionalização dai min:* A iro-
cão foi preparada, eonji nameme,
pelo Conselho G-ral i\i> Tci.h
1'nions c sindicatos nai.' nais de.
Mineiros, c adverte que « crise é

I (,e gravidade .sem precede ntei c
põe em perigo a >?s;urançf>. da , a-1 ião.

LONDRES, 1 (V. P.)

Os mineiros dí Crinutlioipe,
cm Vorkshire, concordarem, h>ie,
tm continuar eni tua gi\'\e de il
dias, desafiando as adarteneias
do governo n do -indicai", dc uic
n escassez de carvão nòe em pe-
ligo a vida econõ.nic:» da nação
cujo caráter critie.- sc tvi-lcneiou,
ainda mais, eom a dKulj.açAo do
Ministério dc Alir-,entnçâo de que
a (irâ-liretanlia -luxou çm doa-
irs para isso. O Cingrcsso do Tia-
uç Unions, que icprçso.ito hIv

(Conclusão da 1*. pax.)

dentes dos dois maiores países d*
América o do eminente Chanceler
Br»silelro, sr. Raul Fernandes que.
com tanto tino e «flcaci» presidiu
os trabalhos da Conferência.

A gênesis deis, como é bem sa-
bldo, emerge d* Ata de Chapulte-
pec. Nos momentos em que, ma-
diante esforços inauditos, aparecia,
|i, triunfante * causa das naçíes
democráticas na terrível guerra a
que o mundo foi levado pelos Esta-
dos do regime totalitário, guerrs
qua se nâo houvesse terminado da
forma que terminou haveria produ-
zido o mais completo cataclisma da
civilização cristã, os países ameri-
canos penjaram que era oportuno
preparvse para resolver os proble-
mas da guerra que terminava e da
paz que ji alvorecla, e com és»
seus representantes ausplciados pelo
seus representantes aspiciados pelo
governo dessa nobre Nação; e de-
pois de estudar detidamente êsses
problemas com a natural inquieta-
çio que implicavam, firmaram, em
março de 1945, a chamada Ata de
Chapultepec, na qual se reafirma-
rem expressamente os princípios
democráticos que jã haviam sido
declarados em reunlíes anteriores
reconhecendo a igualdade entre si
de todos os Estados, e se resolveu
recomendar a celebração de um tra-
tado que contivesse as medidas ns-
cessárias para evitar a guerra e con-
solidar a paz, cujas estipulaçCes fo-
r.-.m obrigatórias psra todos eles.
Poucos meses depois, terminadas as
hostilidades' bélicas, foi convo-
cada a reunião de São Francisco
nos Estados Unidos da América, ò
qual concorrei am os representantes
oficiais de tftdas as Naççies que
haviam apoiado a cláusula dos ps'-
ses democráticos., e ali se firmou,
a 26 de junho de 1945, a Carta das
Naçíes Unidas, na qual se deram
ao Conselho dc Segurança as facul-
dades necessárias para evitar até
onde fosse poísivel as controvtrslas

que poderiam sugir entra is nações
pertencentes a essa Organização
mundial e para pôr fim a essas con-
troversias pelos meios que a mesma
carta estabelece".

Depois de se referir aos princi-
pios estabelecidos por àquela Ca>"
fa a à honestidade de intençies dos
delegados em Petrópolis, que tor-
nou possível a realização do trata-
do, disse o Chanceler Colombiano:''Portanto, êsse espírito de pa:
americana, dentro da paz do mun-
do, dá ao nosso sistema um caráter
universal, em vez de um» egoísta
tendência regional. Paz e segurán-
ça, pediram os povos americanos
em Chapultepec e paz e segurança
foram conseguidas no Rio de Js-
neiro. Os términos dos acordos a
que temos chegado e expressam
claramente essa aspiração, porque
as vontades foram acordadas e os
pensamentos coincidiram numa üni«
dade precisa".

Mais adiante disse o Ministra
Esguerra: "Vivendo como vivemos
num mundo sacudido por fundas
perturbações, não podiam os povos
da América olvidar a deplorável
possibilidade de um staque, e pars
rechaçá-lo tiveram que estabele-
cer o vinculo fraternal da solida-
riedade, mediante o qual o ataque
armado, por parte de qualquer E-r
tado contra um Estado Americanc,
será considerado como uni ataque
contra todos Os da América".

A seguir, o orador, tece brilhantes
comentários sobre o significado ria
união das naçCss americanas, fina-
lizando a sua oração com as seguin-
tes palavras: "Estão unidos os no-
mes de Bolívar e Roosevelt. por-
que eles, no meu entender, com-
pendiam e complementam duas épo-
cas e duas fases do sistema inte-
ramericano: aquele com Washinr;-
ton, San Martin, O' Higgins, More-
los, Pítion y Marti, todos fundado-
res de naçces: e Roosevalt, granda
coordenador e executor das idéias
de convivência e solidariídad: cor.-
tiual".
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VIDA MILITAR
Ministério da Guerra
Em importante missão da Diretoria de Moto-Mecã.
nizução -— Instruções sobre distribuição de cor.
rcspondcncin — Uniformes para as cerimônias x*%

hoje —--Botetim da D. P.
Viaja, hoje. rara o «ul do pais, cm

ii.iportante missão dl Diretoria dc
I^otomcciuilXBCftD. O tenente coronel
Ladérlõ Pereira Tele».

Por esse motivo, o coronel Liidàrlo
i ««in a Chefia do gabinete da refe-
rlüt Diretoria ao major Dedo dt Oli-
\elra.

DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPON.
OENCIA

A fim de normallrar e facilitar a co-
leu e distrlbuitflo de correspondência,
o gciif ral Zenòblo da Costa, comandan-
té il» 1.» Regl.lo Militarj baixou Ins-
tniçfteà, para serem obedecidas a par-
tr d» dla IS do corrente.

Oe acordo com estas inslruçfifí, a
rorrespohdSnda de caráter urgente aerá
entregue por intermédio de eítáfétas
eppèclalí.

NOVO INSTRUTOR

Acaba de í»r transferido do 2.» He-
slmerttó de Infantaria para o Quadro
Suplementar Oeral • nomeado Inatni-
tor da Escola de Aperfeiçoamento de
OfKMalF, o eapitSo Joio Batbta Pel-
xoto.

UNIFORMES PARA AS CERIMONIAS
OB HOJE

Pnr d*t«rmln*çS6 do general Editar
Ho Amaral* secretário geral do Minis-
frio da Guerra, o uniforma para as
otrmMUi de hoje, do encerramento
eU Conferência dos Chanceleres em
rel.r6pull.«, e almoço a bordo do "Ml*-
lourl", i o !).<>, deíarinndo, com (ias-
üáfiítafi

PADRONIZAÇÃO UE ARTIGOS DE
EXPEDIENTE .

O Diretor ds Intendíncia constituiu
tuna Comlssío para oatudar a padront-
raçAo de Irttgoi de «npcdlent*. no
Exército. Dessa Cbmlssío lae parte o
capltlo Livlno Livio Galvío.

INTENDENTES TRANSFERIDOS

Por necesaldadg do serviço foi a se-
guinte movimentação de oficiais:

Do l.o tenente Maurício Carloa Tito
Porto Carreio, da l.a Cia. Int. da 1.»
D. I, parn a Farmácia Central Mo
Exército,

Rctlflcaç&o de trsnsferfincla do 1.°
tenente Mario Vilanova doa Santos, do
E ti. S. para, a P. In. P. do Rio e
nio para a Famuda Central do Exér-
elto é por Interessa próprio, o 1.» te-
nente Anlvaldo Barroco nernarde.i. da
í.» Cia. Inl. para o E. C F.i 2.0 te-
nente Wilson Plácido de Oliveira, do
d." G. A. Cav. TS para a 2,' Cia. In-
tendência.

REABILITADO
O comandante da 1.» n, M. deferiu

o requerimento ém que Agostinho Fer-
nandes Soilcltoii reabilitação, na réser-
va do Exército, visto haver aldo ex-
pulso.

MANUAL DO SERVIÇO DE SAUDE

Por ter aldo designado paar elaborar
o ante-projeto do Manual dt Serviço
dé Saúde, apresentou-se ontem, ao ge-
neral dr. Florindo dc Abreu, diretor
d» Saúde, o capllflo médico dr. DollC
Ferreira.

Boletim da Diretoria do Pessoal
' BÓlffTIM IRTÍRNO ti A 306

ftibllco de ordem do Oeneral de Eaér.
cif& Chefe d* f Partamento Geral d«
Aliàlnjatrgçio paia a devida e.-iícuçío,
v ittulnté:

OVÜtÒ DB UUEKRA QUÍMICA

Conforme otWo do Gru. Div. Omt.
<)* 26n* Mimar dè teste e 1.» n. M.f
íM indicado >»r* Mílí o cu'í0 d* Guerra
cjalnUè* no 0. A. E. *., a ihlclar.se *
Ü de ÊetWibro de 1017, o l.o Tenente da
Anda dc Cavalaria do Q. Á. O. 0.-l»n-
do Feírélrit d6s fe&Atit. do l.o B. C. C.
— Derbj ÔlüW, D. r.

BAIXA Dt OFICIAL AO 11. O. I.

O Diretor do Hospital Centr»! <!o txér.
ciio, ajéuáldíJ a eda Dlretorl» haver
baixado aquele Nofocòmjo, no dla 38 do
corrente mis, o Caplt*» da Arma de Ili.

.{ninaria, Antonio Monteiro da S:lvai de
l.a.JT.a' B. C.

ADIÇÃO DE OFICIAL

Dí ardem do Mlnlitro, dtvc perinane.
»<:r *A',<ea i esta Diretoria até ulterlor
dellbéfâílíf, o Ten. Cel, Antonlo Carlos

, da .tll-fjL Murtry, Comandante do I.J.*.
U. O. (Cachoeira), que concluirá as fi.
:..is. tra cujo tolo se encontra ncs'a
Capital, no próximo dia 3 do corrente

Em eÓBsequtncle, fica o referido oli.
c.j! adido £ ests. Diretoria.

RNUERUIEMTOS DESPACHADOS
''v'a.h,;o Américo SsrtU'ftosa, Tenente Oo.
icnel do, A.-ma de Artilharia, pedindo
por cé;t|dio o seu tampo dç serviço no
rsército, no período de 1I.XI.1S a 30.
VI.33. :,p.-I«ldo; certiflque.se do acordo
«om a lei"i ' •

Raul Alves do Nascimento, 1 o Tenen.
I<) do O. A. O., pedindo averbsçlo do
(empo de serviço que piejtou como em.
pieçado na ii,' C. R., nos períodos de
9.111.40 a I7.lf.41 e de 1S.VI.4» a 11.
VI. 43, cu sejam, I ano, 11 meses e 13
dias. "Defrddo".

Manoel íe*>'W da Costa 1.* Tenente
do 0. A. O., pedindo averbá-lo íe ttm.
pé dc séfTito que prestou como empresa.

do da 31.» O. R., no período de 33.V-
39 a 37.XI.4l (7 anos, 0 meses o 5 dr,.-,).
"Deferido".

Jos* de Arruda Falcte, l.o Tínente do
Q. A. o., pedindo averb.ic.lo de tempo
de e<frvlço'pOblloo no Estado de Perna™-
buoo ém diferenles rcpartlçée», cujo
cémputo mnnti a 0 sno,-. II meses e
íé dias. "Deferido".

Francisco llenisno dos Anjo», l.o Te-
nente do Q, A. O., pedindo avcrbiçto
de tempo de serviço quo prestou como
Mnprejctdo na 20> O. R., no período de
17.V11-4I a 35.X.43 du líejam, 1 ano,
3 hlcscs c 0 diai. "Dclirido."

MOVIMENTAÇÃO DE OFICIAIS

Transfiro, por interesse próprio;
Dn Bia..10.0 Q. A. O, M. (Mneaé)

para ó ••• Cl. A. C. M. (Santos), o l.o
Tenentç do Cl. A. O. da Atma de Ar-
tilharla Demosthenrs de Carvalho Rocha.

bo l.o O. A. C. M. (VltOrl») Pata <=
Règlmenlo Escola de Artilharia (Déodo.
ro) o l.o tenente dá Arma de Artilharia
Nowton Medeiros,

Do l.o o. A. C. Ferroviário ',S>i»'cl)
para o Regimento Escola de Artilharia
(Deodoro) 0 1 ° Tenente da Arma di
Artilharia Alberto Carloa Cosia Fortuna,
to.

Classifico, nes Unidades abalxd, &s
seguintes oficiais:

2.0s Tenentes ArtHur Orlando da (UiU
Ferreira e tsranl Dehar no 8,o o. A.
Oi». 7fl (Livramento);

j.o Tenente josé Maria Carneiro, ro
S.o R. A. M. (Santa Maria);

3,o Tenente Manool Mesquita de Ve.
vc«io, no 1.3.0 r, o. ioi (Cachoeira);•J.o TenenU Osvaldo Cartts Vargaa, ao
7.0 O. A. Cav. 7S (liul).

Nomoio, por necessidade do serviço,
Para servir no Parque Centrei de Mele.
nal de Motomecanlzaçío, o Cap. R.I de
Cavalaria Silvio da Cotta Reis.

Classifico, por necessldi.-íe do serviço,
no 3,o Batalhio de Entenharla (P, Ale.
gre) o l.o Tenente Herajdo Barbosa Bo.
telho, promovido ao posto atual por De.
cretode 31 do corrente mis.

Transfiro da E. S. A. para o Centro
dé Aperfeiçoamento e Esprclallsaçio do
Realengo (Adjunto do E. Mr) o Cal', do
Infantaria Sy.Jhel BltnSis e Sllva.

Transfiro, do Q. O. (9.o R. I.) para
Q.8.0. o nomeio psra servir na Escola
de 8»rs«itos daa Armas (Cmt. da Cia.
Comanío O Serviços) o CaP- de lni.
Hildebrando d.e Assis Duquo Estroda.

EXPEDIENTE DO 8R. MINISTRO
Requerimentos despacha/tos;
Artur Tomfson, Oapllio B-3, dfl Cn.

vaiaria, Pajamcnto de vencimentos —
Indclorido em face di» infoimáçoes;

Jcâo Antonlo Verilanl 3° flawnto da
Cia. do Q, O. M. O. — Reíotma; Sei»
tubmetldo à nova inspeção dc siode, im
de face <lo recurso pela J. S^S.;

Miiuel do Souia Frellaa, l.o Saliento
di 4» Cia. dç Fionteii*, pedindo para
aguardar reforma. ~ Drlcrido, como pe.
de (em Pernambuco);

OrvAl Pereira da Silva, 3.0 Tenente
R.t _ pagamento de vantagens, — ln-

deferido por falta de empato lesai. Fa-
ça.se carga da imporUliíla da., dliila:
recebidas lndcv;daincill<;

Raimundo Campeio Maior — Pagímen.
to de antas suplementares, - • Dittlido;

Roliarlo de Soura Imenes Filho, Ma.
Jor — Diferença do vencimentos.  ln.
deferido, o mito VQgo deixou de exlstli
com a apresentação do tllulvr efetivo,

Cirilo Vlernt» Pedro Soldado da P. F..
R. — Rafortna — itiletírido em' tare
rtas Informação*. UpíjupIu novn itiípc-t
çSo de saude em trau de recurso, que.
rn.do.

, OALA

Concedo de, conformidade com o n.o
17, do art.o. ts, do R. I. 8. O., 8 dias
de gala, a contar da 30.Í.Í47, ao l.o Te-
nente da Arma de Infantaria liugo.Alva-
ro Alvares Corria pertencente ao 4 o
R. I.
(a) OENERAL DE BRIOADA BRASÍLIA-
NO AMERICANO FREIRE, DIRETOR DO
PE8S0AL — CONFERE: OSVALDO DE
ARAUJO MOTA CORONEL CHEFE DO
GABINETE.

finanças dn dia
CAMBIO

O mercado moneUrlo funcionou, on-
lem, em poslçio eatavcl « sem altera-
ç6o, nas taxes. O Banco O" Brasll co-
tnva n HbrS a Crí 74.03 W, t 1 Ct|
7:,3tl 48, o dólar a Crt 18.311 e a Ci$ 18,71
r o peto argentino a Crt 4,54 11 e a
C.'r$ 4,0S 00. para compras c saques,
rc.spcctlvamentci

Aquele banco operava em rcpjiMM i»
Cr» 74,80 08 rm libra», a Cr$ 18,80 em
ddlatca tt li Crt 4,97 07 em pesos nr-
gentlnos.

O mercada fechou As 18,30 horas.
Inalterado,

O Banco do Braall jfixoi as seuuin
(es taxaa:

A VISTA v/intfaa Comprai

Crt Oe»
Libra 79.39 49 14.03 Ct
Oolar 10,72 18.38
Péao boliviano ,., i,'i «l
Peco uruguaio 0,39 14 0,91) Tt
Peso chileno .... um xi o.wi »
Peso argentino 4.99 09 4,94 11
Fi cuco sulco 4,31 4,38 «0
«¦ranço belga .... Ml 0.41 gl
franco francês ... 0,18 14 0.19 ét

Cacudo e-,1 il o »• 4»
,:nr«-i tchecoilovaca 0,37 44 0..101»
CorAa sueca .. 1,21 00 8.1) 62"01 Oa dinamarquês* 3.80 08 3,83

RKPA8SES AOS BANCOS
Libra 74.80 88
Libra (30 dias) 74,32 38
Libra 160 dlaal 74.33 13
Libra (90 dias) 74,13 88
Dólar 18.90
Corda suaea ....„¦( 5,14 H
Escudo ... ................ 0.7400
Argentina ;.-..' 4.81 07
Peso uniBUülo .....1........ 8,88 00
Fiatico aiiiço 4.33 14

OURO FINO

O Banco do Braall comprou, ontem
1 grama de ouro fmo ila base de 1 em
oor t 000 em barro ou jrhotdado, ae
preço de Crt M,tt 1»

CÂMARA 8IN0ICAL
MÍDIAS Dl CAMBIO

Lm 30 de Agosto de 1941.

LOndfta  13,39 48

Nova Iorque 18.13
França 0,1314
Portugal 0,18 01
Sulco 4,3138
Argentina 4,0107
Uruguai ».9S 14
Chll* 0,60 39
Dtrtamarta a.oo o«
Suícla 3,21 00

CATE
TIPO , - CRt 41,00

O métckdo dè café funcionou, on-
tem, em pnsicío eust«tU*da, pordm,
com ds rotnçArc.s em baixa.

A Comissão de Preçoa deu ao tipo 7
a cotação de Crt 41,00. por det qul-
los « durante os trabalhoe nto houve
vendas sObre o produto.

O mercado fechou inalterado.

COTAÇÕES MR 10 QUILOS

Tipos tal  Nominal»
Tipo T  Cr* 41,0»
Tipo 9  Cr» 40,00

* k nr a
Estado de Minas (CaM comum) .. 4,12

f**************************************************************************************^

ENTRADA E SAÍDA DE VAPORES

GRANDE E EMOCIONANTE MANI-
FESTAÇÃO DE SOLIDARIEDADE E

PROTESTO DOS ISRAELITAS
O dla dc ontem foi proclama-

do pela Organizayão Sionista
Unificada do Brasll e pelo lia-
blniito, como um dio de protcuto
do toda a comunidade israelita
contra o procedimento (Iojtover-
110 iniflês para coni os 4.5ÍII) Jn-
deus do "liNodus 1!I47", burra-
dos ao quererem entrar na Pa-
lcstliia o reenviados <i um cani-
po do concentração na A lema-
nha.

Em toda a cldado foram fcclin-
das aa lojas c o» escritórios per-
tencentes aos Israelitas que «flui-
ram, om grandes massas. íia Sl-
iíagogas' atendendo assim hão
sómcnto ao apelo que lhe» diri-
giram seus chefes espirituais,
mas também no seu profundo
sentimento do solidariedade.

Os templos estiveram stiperlo-
todos, aglomerondo-so nas ruas
inúmeros jtídeus que não mais
cabiam no recinto.

Após terem celebrado os ofi-
cios religiosos próprios para mo-
mentos (Io angustia, os Hnblnos,
assim como outros oradores dc
destaque, traduziram os icntl-

.**************************************

EDITAL
EDITAL DE CITAÇÃO eom o prngo de vinte
diat, pattado a requerimento da Prefeitura do
Distrito Federal, na fôrma abaixo;

O Doutor Arthur de Soura Marinho, Juiz de Direito da C."
Vara da Fazenda Pública do Dlttrlto Federal.

mentos dc indignação do seus
Correligionários.

Foi particularmente emocio-
nanlc a seguinte proclamaçào
que foi lida cm todns csf.tls su-
gradas reuniões.

1>1\0C1.AMAÇÃ0
"O pavo judeu, u maior viti-

ma du fúria nazista, tinha todo
o direito de esperar que a der-
rota dos bárbaros Irouxcsvj tam-
bim para cie justiça 0 igualda-
de, num inundo liberto da tlrit-
nia. O sacrifício de sois milhões
do sua& nlmus, c.n participação
corajosa de seus filhos em todns
ns frentes dc batalha contra os
nazl-fasclslas, poderiam ler jus-
tificado essas esperanças.

A guerra tonninou mas ao in-
vis dc haver paz também para
nós, centenas de milhares de
nossos irmãos experimentam a
triste sorte de pessoas desloca-
das. Os poucos qUe sobreviveram
milagrosamente u terrível mu-
tançu ainda náo foram restabe-
lecidos numa vida normal.

A terra paru onde sc dirigem,
a única pátria que lhes BOfníiie
salvação, ninda lhes c vcd;uln. A
potência mandatária (jue se ti-
nha comprometido, a cooperar
110 estabelecimento do l.nr Nacio-
nal Judaico na Palestina, não
leve pnrn oa remanescentes tio
povo judeu senão os campos tle
concentração rin Ilha do Chipre.

O mesmo guvirnb' inglí;;, que
decretou, cm 193!>, 11 infam.-s me-
didas do Livio Branco, «gora
classifica ile "ilegais" os rema-
noscénles do povo judeu que se
dirigem, cm busca de refugio,
para o sólu pátrio. E essa utitu-
dc dc arbilrnrieiluilc sem par,
culminou agora com o lúquali-
flcávcl tnilaiiiento dispensai!')
nos 4.5U0 homens, mulheres c
crianças do "Exodus 1!I17".

Levantamos o nosso mais vc-
emente protcslo contra o nto
desumano do iíovOrtio inglé', que
if Áo sóinenle deixou do cumprir
as suas obrigações ao impedir n
entrada desses infelizes na Pa-
lestina, mas quer ninda — por
Incrível que pareça — iiiviá-h>>>
de novo a um campo de conccii-
tração mi Alemanha,

Suspensas as lioSSás atividades

fèmffim*]

m
MOOREMcCORMACK

^/*fà&

"SERVIÇO DE PASSAGEIROS"

"ARGENTINA"
PROCEDèNCIA!

De NOVA YORK para RIO

Saida dc Nova York atrazada devido a greve
'ARGENTINA"

DE8TINO:
De RIO par» NOVA YORK

Atrarado devido a greve
"SERVIÇO D08 PORTOS DO ATLÂNTICO"1

PROCEDÊNCIA:
BOSTON, NORFOLK, WILMINGTON, BALTIMORE,

PHILADELPHIA, CHESTER, NEW YORK
e 8AVANNAH

Entrada"RAFAEL R. RIVERA" No porto"WILLI8 VAN DEVANTER" No porto"MORMACREED" &3lembro 3
MORMACYORK Setembro 11

DESTINO;

PHILADELPHIA, NOVA YORK. BOSTON Via Curaçao
e Aruba

MORMACQULF

Entrada Salda

Setembro 7 Setembro 6

"SERVIÇO DOS PORTOS DO PACIFICO"

PROCEDÊNCIA:
De VANCOUVER, SEATTLE, PORTLAND,

SAN FRANCISCO e L08 ANGELES

"JOSIAH ROYCE"
Entrada
No porto

DESTINO:
Para LOS ANGELES, 8AN FRANCISCO, PORTLAND,

SEATTLE e VANCOU.VER (VIA CURAÇAO)
Entrada Salda

"CLEARWATER VICTORY Setembro 4 Sotembro 3

Aceltamo» carga para ot portot da CHINA, JAPÃO, FILIPINAS, ÍNDIA, CElLAO, INDlAt HOLANDEZAS, MALAIA
e BURMA, através de conhecimento direto de embarque.

"SERVIÇO DOS POR TOS DO CANADA"

PROCEDÊNCIA:
PORT ALFRED, THREE RIVERS e MONTREAL

Entrada

DESTINO:
MONTREAL Via Curacao, ARUBA, PHILADELPHIA,

NOVA YORK E B08TON
Entrada Salda

MORMACGULF Setembro 6 Setembro 7

. Mais Informações com
MOORE-McCORMACK (Navegação) S. A.

EELiltt"- BAHIA - SAO PAULO • SANTOS - RECIFE - SAO LUIZ
RIO: - Praça Mauâ, 7-7." «ndar — Tel. 43-0910

w»/»»#»*»*>»»^^»^#»*»»»#»»»»/»»^*#»#*»»»»»»»»*^»»»»»##»»»*»»#»»»**»»*»»»»»*#^»#**>#^»*»»*#**##***»»»»»##**»»*»»»»»»

ciência do miiiulo civilizado com
tini. aiIgllsUoso apelo para qne
nâo permita u coiisiiiiiaçào deste
assalto flagrante conlra os prin-
ciplos de direito tle humanidade,
e contia us -I.óOO vüimos .iudn -
ciis, presas como criminoso-;, em

FAÇO 8A6ER aos que o pretente edital de citação virem ou
dele tiverem noticia, que por êste Juízo e cartório do 2.° Oficio foi
requerida uma açáo de desapropriação do Imóvel sito à rua Sâo
Jocó número 7, de propriedade do ESPÓLIO DE MANOEL JOSÉ
FERREIRA DE ALMEIDA, nos termos da petição dé fls. duas, em
seguida transcrita: PETIÇÃO DE FLS. DUAS: — Exmo. Snr. Dr.
Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública. A Prefeitura do Dis-
trlto Federal querendo efetivar, judicialmente, a desapropriação do
prédio n.° 7, da rua Sfio José, vem expor o tegulnte, para afinal
ríqueré-la de V. Excia..tudo nos lermot do Decreto-Lei número
3.365, de 21 de Junho de 1941: a) — pelo Decreto Municipal nume-
ro 6.489, de £7 de Iunho de 1939, foi declarada de utilidade pública
a desapropriação do prédio «upra-mencionado. b) — o prédio, ora
objeto, pôde ser assim descrito: prédio misto comercial e residen-
ciai. no alinhamento, com 3 pavimentos, constando: — 1.° pavl-
mento — loja e área descoberta not fundos, com W. C e chuveiro;
2" pavimento — escada, hall, 3 salas, 2 áreat cobertat por clara-
hóias; 3 quartos, alcova, cozinha e not fundos área descoberta com
W C t chuveiro; 3." pavimento — escada, hall, 3 talas, 2 áreas cotidianas, c reunidos, cm jejum,
cobertas por clarâbólat, 3 quartot e not fundot área descoberta, co- em todas as S.nagogus do pais,
zinha, W. C. e chuveiro, c) — o Imóvel descrito contta como de (lirmnio-iuis, nesta hora, a cons
propriedade do Espólio de Manoel José rerreira de Almeida, d) —
em pagamento da desapropriação a Suplicante oferece o preço de
Cr? 440 000,00 (quatrocentos e quarenta mil cruzeiros). Itto posto,
e alegando a urgência da detapropriaçào, a Suplleante quer usar
da medida do art. 15 do Decreto-Lei n.° 3.365, modificado pelo De-
c-íto-Lel n." 9.811, de 9 de tetembro de 1946, pelo que requer: I —
Considerando dita urgência, ee tlrva V. Excia, de detírmlnar a ex-
psdlçáo de gula para o depótito de Cr$ 517.440,00 (quinhentos e a '"i™* ingleses
dezessete mil quatrooentos e quarenta cruzeiros), que corresponde
ro máximo da indenização prevista no parágrafo único do art. 27,
do Oeereto-Lel n.° 3.365. II — Autorizado o depósito e efetivado,
se digne V. Excia. de Imltl-la na poise do Imóvel desapropriado
III — Imitida a Suplicante na poste do Imóvel, teja citado o In-
ventarlante do Espólio, que corre pela 1? Vara de órfãos e Su-
cessóes Cartório do 1." Oficio, para dentro de dez diat declarar
se aceita o preço ofereoido, ou contestar a açflo, prostegiílndo-se nos
oemals termos do processo. Nêstet termos, juntando os quesitos
para ciência do Dr. perKo a ser designado por V. Excia( e, Indl-
cando como seu assistente técnico o engenheiro Dr. Paulo Andra-
de Botelho, encontrado à rua Debret n. 79. 11.' andar e, dando à
causa o valor ric Cr$ 440.000,00. P. Deferimento. Distrito Federal,
21 de Janeiro de 19-17. (a.) A. Bernardlno de Campos. Adv. Insc.
5.536. DESPACHO: A., Cite-se. D. perito ao Dr. Samuel Barreira.
Expeçam-se as guias. Rio, 7-2-47, (a.): A. Marinho. PETIÇaO DE
FL. 9: Exmo. Snr. Dr. Juiz de Direito da 2." Vara da Fazenda Pú
bllca. A Prefeitura do Distrito Federal, nos aüto3 de desapropria-
çâo do imóvel n." 7 da rua Sâo José, vem esclarecer a V. Excia.
para afinal requerer o seguinte: a) — Na pstiçSo Inicial do pressn-
te feito, foi pedida a citação do Inventarlante do espólio, cujo feito
tegundo informação obtldi. correria na 1," Vara de órfãos, e Su-
cessões, Cartório da 1.° Oficio, b) — Acintece que tendo sido dada
a butea nos livros dêsse Cartório, náó foi encontrado inventário, em
nome do expropriado. c) — Que c desconhecido qual o inventariar-
te do espólio, herdeiros do mesmo, bem como paradeiro deles, d) -
Assim com fundamento no art. 18 do Decreto-Lei ri.» 3.365, de 1911
requer a V. Excia. se dignar mandar expedir, o competente edital
de citação para ciência do inventarinntc do espólio ou herdeiros de
Manoel Jcsé Ferreira de Almeida. Nestes tôrmos, P. Deferimcn-
to. Rio de Janeiro, 16 de julho de 1947. (a.): A. Bernardino de Cam
pos. Adv. Insc. 5.536. DESPACHO N. A. — Rio, 13-747. a): A.
Marinho. DESPACHO DE FL. 10: Defiro o pedido de fls, 9 Edi-
tais pelo prazo médio da lei. Rio. 29-7-17. (a.): A. Marinho

ENDEREÇOS
TELEFONES

NORTE

LLOYD BRASILEIRO
ESCRITÓRIO CENTRAL — Rua do Rotário, 2/22. Tel. 23-1771

CARGAS — Rua do Rosário, 2/22 Tel. 23-1528
PASSAGENS - Avenida Rio Branco. 44/46. Tel. 43-1247
INFORMAÇÕES - Rotirlo, 2/22. Tel.23-3756
ARMAZÉNS A/E — Telt. 23-1771 e 23-3637
ARMAZÉM 11-A - Tel. 43-6673
ARMAZÉM 12 - Tel 43-0290
CARGAS ESTRANGEIRA8 — Tel. 23-2648

SERVIÇO DE PASSAGEIROS
E CARGAS

"POCON6"

10.000 tons. deslocamento.

Sairá breve puva:

VITORIA — RECIFE — FORTA-

LEZA - BELÉM — SANTA-

RÉM — ÓBIDOS - PARINTINS
- ITACOATIARA — MANAOS

SUL

SERVIÇO DE CARGAS

"UÇÁ"

Sairá a 3 dc Setembro para: —

PARANAGUÁ', S. FRANCIS-

CO, FLORIANÓPOLIS e ITA-

JAt.

"FARRAPO"

Sairá a 2 de Setembro para.'
RIO GRANDE, PELOTAS e

PORTO ALEGRE

LINHAS PARA O ESTRANGEIRO

SERVIÇO DE PASSAGEIR08 E CAHGAS
EUROPA

"D. PEDRO II"
Sairá a 15 de Setembro para;

RECIFE - S. VICENTE — LISBOA

At passagens para • Europa serfio tratadas exclutlvamente
na Secçao de Pattagent do Lloyd Brasileiro, I Avenida Rio Bran-
co ns. 44-46 e com as agenciai de Viagens e Turitmo.

AMERICA DO NORTE

"CANTdARIA"

Sairá a 17 de Setembro, át 14 horas, para:
Salvador — Recife — Fortaleza -- Trlnldad e Nova York

TMidn de Mina» (Café fino)
tfltado do Rio íCaM comuir) 4,00

- MOVIMENTO rsrATISTlCO: —
FNTnADAS

AHMS. BfcGULADOIlES :
Espirito Santo  

TOTAL

bmw Angu es

Cabotagem  _~

TOTAL  . • 
'

F,xl»ttncln  524.SW
Cale despachado pt-. em» -

b«rq«»   109.533

OAF« A TtftMo
ÜNICA CHAMADA

mm,
A»o»to ,,..,
betembro ...........,.',
Outubro .....it
tíovembro 
ttíiembro ;.'
JítitlM C1M8) 
Vendas — 5.009 eacos.
Mercado -•¦SusttWUdo.

VaftS. tom».

4!,»
40.90
40.64
«o.ro
43.Í0

41.00
10.70
40,40
40,30
48.»
40„!J

AÇÚCAR

O meretdo d* acucar' fuiícioniü, on-
tun, em poaicío «ustenteda, tem »l«
teraçSo noj preços . com pequeno mo-
vlmento d* negócios,

Fechou inalterado. ' ¦

MoviMErrra esTAtráTrcòt
Entraram 3.000 mcos de Campof. S<i-

rim 3.000 e ficaram em depósito {0.551
ditos.

COTAÇÕES POR 80 QUILOS
CK.1

Branco crtítil  J81.CO
Crlatil amarelo  18180
Mtacavo  )44(X)
Maicavinho  U4',«o

A ti O O D k O
Ontem, o mercado de algodio i-egu-

lou em ponlçáo calnia e com o» mes-
mos preços da vésp*ra. Oa negôcioi
reallcados foram regiãares e o ihírca-
do fechou sem alterado.

MovortNTO fcarATisnco t
Entradas nâo houvt. Satrãm 375 í*r-

fioj e ficaram eni depósito 1&.2T4 di-
tos.

COTAÇÕES FOI 16 QUO.OB

Fibra lon*at
Ceriae
ttpo » ,ru» 4 

Flbr» média:
SertOe*
Tipo 4 ,
Tipo 5 ,

Flbi» curta:
Cétri:

Ttpo 8 ,.,
Ttpo  .,

Paulista:
Tipo 3 
Tipo 8 

rn*
\M,tO a \!tto
13.89 g isn.tt

cui
llt.00 a U7.M
100,00 a lC8.lt

Nemlnil
100,00 • KU.Ot

Konüiul
118.00 • UO.Ot

HOMENAGEM DA BOLSA OE ÇAFC

Em regoxUo pela chegada do Prp.-i-
dtme Trvimtn, á diretoria da Salsa, de
Café e do Centro do Comércio de Csf*
do Rio dè Janeiro, resolveu suspender
ontem, os trabalhos na HoTra e no
Mercado. Em vista dis»o, apenu furi-
clonou a primeira Bolsa a termo, peln
mttihl.

BOLSA DE VALORES
A Bois» d« Valores funcionou; ontem,

mal colocada t eem grandt interésn
nas coUCOes. As Obrtga^es de Gu?;r.i
foram cotados «em os juros, que c.-<j:'i •
aendo pagoa. Os demais valores regula-
ram sem Interesse, tudo corto se. pcit
verificar em seguida:

NEGÓCIOS REALIZADOS

Espécies

Quanl.
TITULO» 1 Prece.

Quatro automóveis e
um caminhão devorados

pelo fogo
NUI-lUil' TAMBI-M 0 POSTO IÍK
GASOLINA MKMII.A SEUIOS I'HI>

.íriZDS - O S1MSTIU) TF.Vi:
OnitiEM NO CAMINHÃO 1-0(K)7

- TUDO NO SE(il'ItO
Vlolonto incêndio vciificfni-M"

ontem ã tnrdc, 1111 >isinli:t cupital
flliniiiiçnsp. Qtíntro ilütomó.vcís,
Inclusive tini cíiiiilnhílo qui) se
íieliiiviim 110 interi.r,' de mu pos-
Jo dé iiaSolínü, fornm coiifploía-
miMite ilfstioidos pelas cliiimns.

Oeren. dns Iil lioni:;, os (ijienu-i i-
llrniiiliif o Wiillcr Ahiuiiii'1'i.
<Iti:ni(lo 110 interior do posto jtc
SiiMiliii.i Mcirkln, situado na rim
Viscoiulc dè t'riifíUiil 11" itil, con-
seriavam as iiístftçfità do ntllri >•:!-
miiihão li1' 1-I);í.'I7. de pniprirdiiile
do sr, lioii.^liiiii Jiiné Soares 1*1-
llio, o fíigo tio mawiro rjno .i-
nliam em iii.u). aleançou • l;iii;iie
de fjiísõllnii rln nieiicionvd 1 vi«Tr
«•i)l(i,. irroiii-i) r.do violenl.i Inec.i-
dio.

As cliain.is pi-opa^aram se ia-
|ii<lninciile

COMP. NAC. DE NAV. COSTEIRA
PATRIMÔNIO NACIONAL

AVENIDA RODRIGUES ALVES NS. 303 o 331 — INFORMAÇÕES DE VAPORES
TELS 43-3424. 23-1900

em poucos nitiuiliis
Ernvrrtudc do que mandei nRfisar o prrsente rdlt=l qtia vai afl lí' camiiiliãi) im uma fontivirn. \a

xado no lugr.r do costume e publicado na fôrma da lei, pslo teor do I ¦sl'il "Idíi .l.-sir!ii(l<..a. lo-;.» nlnii.-
t-uíil ficam citades o invcntiriante ou herdeiros de Manoel José | V»i> "'"«li) m.<is i|iiat'o aii-oiiinveis
ferreira parn no prazo de vinte dias virem a Juizo di^er se. acei j'!'1 

'¦' ¦ ¦ "¦¦ '-¦>¦' -"-'•'• -'
táfri a oferta ou crntesíar a acào, sob as penas da lei. Dado e pis ,
sido nesta-Capital Federal da República dos Estadcs Unidos tio Br.--j
sll.pi-s rii-torze diss d» atiôsto ric 1947. — Eu. esservent". iu-a- ie-1 i
tado, SYt.>'IO PEREIRA, dactllografei. E eu. cEcrivão ALCERTO
MORTO DA StLVFIRA, subscrevo.

DR. ARTHUR DE SOUZA MARINHO.
Está conforme.
O Eseriváa - ALBERTO PORTO DA SILVEIRA. I

(ioni a iiik-rveinOo das |ioili!)ei-
f-os. eoiir-.ndiidcs pelo tenente Uni-
Miniilo Cãísj i. o rogo foi pronl.-i-
mente <lom'ii.mI.i.

Os |>i'i>jiii/.os até a„'oia não fo-
iam révóluilns,

A policia (io l" riistrüo eslini'
presi nle t(imi(ii(iu as n.-ivssãrisis
providencia».

PASSAGEIROS

ITAPE'
Sei sábado, tl do correnla às

14 horas pura:
BAHIA - MACEIÓ' - HECIFE
- FORTALEZA - S. LUIZ -

BELÉM

ARARANGÜÃ"
S.'' quinta-^ira, 4 do corrente

.!.•; lã horas para:
RIO GRANDE - PORTO

ALEGRE

ITAPURA

Sai sábado, 6 do corrente, fls
9 horas pr.rtt:

RIO GRAND^ - PELOTAS -
PORTO ALEGRE

ARATIMBO
Sai quarta-feira, 3 do corrente

às 14 horns pnra:
BAHIA - MACEIÓ - RECIFE

- CABEDELO

ITAIMBE'
Sói terça-feira, 2 do corrente

às 14 horas pnr;.-:
:/ iOS — RIO G, NDE -

PORTO ALEGRE

SERVIQO DE CARGUEIROS

CAMPEIRO

Sai Sábado, 6 dc Setembro,
pnra:
RECIFE - CABEDELO - NA-
TAL — MACAU - ARACATY

AVISO — A Companhia recebe cargas, encomendas e bagagen; de porSo ati a véspera da salda de mui paquetes até fts 16 horat,
pelo armazém l.! - Valores pelo Escritório Central até 16 iiuias da véspera da salda de teus paquetet — Ot paquetes dí pas-
saleiros dtspAem de câmaras frigoríficas .

PA^Afl^NS' AVENIDA RtO BRANCO ?0 - SOBRELOJA1 .lOn.lMi^^iO. L0JA _ Telefone 23 3433 - Embarque de pasaagelrot pelo Arm 13 do Câlt do Porto

Poro CARGA, fRETE com o Agente L FIGUF'REDO (R!0) S. A.
C SEGURO RUA VISCONDE DE INHAüMA N 33-1.° andar

NITERÓI - Ruí Brniamin Conftani r. 171 — Tel. f"C3

TELFFONES:
23-3268 - 23-1297

e 23 0852

1.
ARMAZÉM 11 do Cois do Porto to\i 43 5072 - 43 3374 - 43 5449

ARMAZÉM 13 A, do Cois do Porto, tel. 23 19C0

M
:so

1

131

3»
101

4
16
:«
ii

IM
50
40

100

tt

UNUO
Apti.
Dividi Public» !

Vali 1
D. Emls. port. . .1
R«»Ju»t. Cr» «0,1
Tdem Cr» t.OOO, ..)
Idem j

OBRO*.

IBD.OO
882.00
348,00
74O,0n
745,0i)

Te», iva 
Ouerri Cri 10O. ..,
Itlím Crt 300, ..,
tdem Crj SOO, ..
Idem Ci» 1.000, ...
Idem 
Idem 
Idem Crt 8.000, ..
Idem C/Juros ...

ESTADUAIS i
Apl,

Mlnaj 7f» pt. D.
1177

MUNICIPAIS DO
D. FEDERAL

Emp. 1S0S pt.
 I

DIVIDA |
PARTICULAR!

A;tei te Bincts |

1.013,00
•iS.ÒO

1+».tVl
3W.W
7». 0.1
717,00'
730,00

3.680,00
3.800,'»

,.mte

l
. í 17T,(W

4» | Er»»U Cr» 300. ...
3.300 1 Nuclonsl de D».v

conloi Cr» 300, .
« I Prefeitura do Dis-

(rito Feder»!
Ctí 300, Intes ¦ ¦

1.041

78

199

80
.V»

! COMPANHIAS

F. e T. Coreov*.
do Crt 300

P*nalr do Bratll
Cr» 200

Etoeu dl Bahia
CY» 1.000. por».

Docas de Santos
Cr» 300. Nom. ..

tdein port
Sld. Belao Minet-

nelrl Cr» 3W,
Pt! Vale do Rio Do-

I ce Cr» 1.000, ..
I
i LTTRAS HtPO.
1 TiCARtAS I

6CO,<lO-

300,00

1M.W

400,00

138,00

aso.ob
303.00
303.W

43J.Ü0
t

400,03
. ••

í
:¦. ¦

80 ! Banco da Prefel-1
tura do Dlítrliel
Federal de I
Cr» 1.000 j tao.ea

l . : ,
! ALVARÁS
j AçStj da Sancet j

SS I Mereaíitll do Rio1 •', j
[ de Janeiro Crt ! ¦• , •
| 300, - C/Dlr. ..! 

' 
ittM

|l CONFERÊNCIA HEMISFÊ-
RIGfl DE BOLSAS DE

COMÉRCIO
Em trânsito fiam os Eslados

Unidos, clieíou, iinic-ontcm, ¦ do
Buonoi. Aiics, p«lo "ollniwr" tf.i

! Pan Amerit-nn World AinVa.vs, <»

I sr. J(5si i'. IIp|¦nftnd^^, -pfi-si-

| dente dn IWIsa dc Coniírelf» il.i-
! nueln cnnitnl, nue Viíl participai'
i da 1 Confori-ncin íioitllsfíffía .U-.
• Hftls.is dO (iomercio.

A rclini.lo inauiíurar-sc-i a V,
I dc setemliro. durando os Iralm-.
' llios ati 18. O !>r. HtrriÂnilei! !r-

] vn i-.-prosoiitii'-i'iti. tnmWm, dus
: iiis!iiiiii-iH"i afins qo RiN^írio, Sun-
! Ia Vt, Oi'irdob;i o Moiuloxn (.. eti-

mu pivsidcnle oa ilvlt-iíaçrio uc-
fténtinn, snserlrâ a çonvfrmAijt.ki
áe. consiilnir n Associação VihVri-
cana de HiMsas dc ('onv.-rcio, ron-

j «iderando, ninda, rt 'iossiliilldni!;.\
d.' qne os tiltiloi do. Iodos o-,

¦ países dn coiilliii-nle scinnt fofi.

| dos, indistintamente, eni (".mliiwr
I Uòlsa.

•¦n

¦¦-:

'zt?" >;-:'i z:>í::.
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HERON, HELIACO, MULTIPLE, CHA SQUILLO, MIRON, ZORRO, TRIK
E EL DON, FORMAM O CAMPO DO GRANDE PRÊMIO "JOCKEY CLUB'*
NO ESPORTE AMADOR
Não houve surpresas na rottoVENCERAM AS PRINCIPAIS PROVAS DA TARDE

-•> _____________________

mmmmmmmmmmm*<mmmmmmmm ^ -^^m^^^m» __4ii . ,
I

p-CAMPO GRANDE DERROTOU O NACIONAL'E O DEL CASTILLO PASSOU
BEM PELO OPOSIÇÃO - NOTÁVEL FEITO DO RIVER, VENCENDO

A rodada amadorlsta de domin-
go último só foi disputada pelos
clubes da segunda, pois como &
do conhecimento dos leitores, a
terceira categoria, quc teve o scu
primeiro turno terminado no dia

O IDEAL EM SEUS DOMÍNIOS
M, só voltará a ser disputada no
próximo domingo, quando será
Iniciado o returno. A oitava ro-
dada da segunda não apresentou

INICIA-SE UMA NOVA FASE
PARA 0 ADELIA F. CLUBE

(Conclusão da 11.')
quadros alinharam-se com as sc-
guintes constituições: F.P.A. —
Aloisio, Geraldo, Carllnhos, Ma-
noel, Alcides e Gll (Carvalho).
Andarai A.C. — Bessa, Domin-
gos, José, Carlos, Antônio c Sal-
gudo. A seguir entraram om
campo sob estridentes aplausos
do numeroso público que ee
comprimia na quadra do Ad«i-
lia, as equipes de peteca ame-
ricana do clube local e do Amfi-
rica F.C. O resultado dessa
pugna, que foi renhidamente
disputada o trouxe a numerosa"torcida" cm constante "íris-
•son", terminou favorável ao"sexteto" americano pela aper-
tada contagem de 2 x 1, pois
levou a melhor no primeiro e úl-
tirno "set" por 50 x 45 o 50 x 43,
respectivamente, enquanto o
Adelia vencia o segundo por
CO x 41. Os quadros tiveram a
seguinte organização: Adelia
F.C. — Juvenal, Adolpho; Geral-
do. Franklin, Camilo c Nelson.
América F.C. — Marinho, Au-
gusto, Orlando, Almeida (Jaeir),
Osmar c Donaldson. Na peleja
final e quo tiveram por conten-
dores as erpiipos de voleibol do
Adelia F.C. e Clube de Regatas
Vasco da Gama, a pugna foi
ardorosamente disputada, tendo
o esquadrão "carijó" baqueado
por 2x3, após renhida porfi.i,
onde houve momentos de gran-
de-sensação, fazendo vibrar a
assistência que superlotava a
quadra da rua das Oficinas.
Essa peleja que foi vencida pe-
los "Cruzmalllnos" ofereceu o
seguinte resultado: 1.» "set",
Vasco 15 x 8; 2.' "set", Adelia
F.C, 15 x 8; 8.' "set", Vasco
15 x 13. Resultado final: Vas-
co « x 1, Os quadros jogaram
com * seguinte constituição:
Vasco da Gama —• Nena, Orlan-
«rior Paulo, Edno, Murilo » Ama-
deu. .Adélla F.C. — Juvenal,
Marcai, Luna, Clemente, Geral-
do c Enéas.

O "COCX-TAIL"
Depois de serem realizados os

jogos, foi oferecido às delegações
visitantes * convidados espe-
ciais, uha delicioso "oock-tall"
no. salão nobre do elegante ciu-
bc. Nessa ocasião foi feita a
entrega das Copas "Irônio Del-

gado" ao Amériea F.C, pelo
cronista Octacillo Rezende; "Co-
pa Oscar Gomes Camargo", ao
Andarai A.C pelo sr. João Fer-
renoult, criador da peteca ame-
ricana o convidado do honra o
finalmente a "Copa Amizade",
oferecida pelo matutino A MA-
NHA ao Clube de Regatas Vasco
ria Gama, pelo vereador dr. João
Machado, o grando amigo dos
desportistas amadores.

O BAILE DE DOMINGO
No dia seguinte, domingo, a dl-

retoria do Adélla F.C. abriu
seus salões para a realização de
um estrondoso baile em homena-
gem às delegações visitantes, que
tevo inicio às 20 horas e so pro-
longou até 21 horas. Durante a
realização do bailo foi oferecido
ao associado Antônio Silva um
custoso relógio de pulso, como
testemunho da (çratidão do ciu-
be pela dedicação o entusiasmo
na reconstrução da quadra do
voleibol quc ora se encontra en-
tregue ao seleto quadro social"carljó"' para a prática de mais
uma modalidade de esportes.
HOMENAGEM "A MANHA"

Nosso matutino na pessoa de
nosso companheiro Octacílio Re-
zende, foi alvo de expressiva de-
monstração de estima quc defru-
tá no seio do querido clube nu-
burbano,' ao receber das mãos
do sr. Darcy de Souza Coelho,
secretário do clube, uma riquis-
sima flamula com as cores "alvi-
negras" do Adelia F.C
UMA FLAMULA DO VASCO
Antes de ser iniciada a pelejaentro os quadros de voleibol do

Vasco e Adelia F;C, os "cruz-
maltinos" oferecera» custosa
flamula, em retribuição a que
lho fora ofertada pelos "carijós".
As delegações visitantes foram
oferecidas ílamulas do Adê-
lia F.C.

surpresas, isto porque os lideres
passaram incólumes frente a seus
adversários.

VENCEU O CAMPO GRANDE
No clássico da zona Norte, o

Campo Grande venceu o Nacio-
nal por 4x8, mantendo-se ua
ponta da tabela, com uma dife-
rença do segundo colocado dc 2
pontos. O feito dos "pupilos" de
Modesto Rodrigues foi deveras no-
lavei, pois a turma de Ricardo de
Albuquerque, entrou para a luta
com vontade férrea de vencer,
mas pouco a pouco o líder con-
tornou scu adversário, o no final,
o "placard" acusava: Campo
Grande 4 x Nacional 3.

O quadro vencedor estava as-
sim constituído: Inácio; Hor ml-
nlo c Tarzan; Chico, Zezé c Dir-

VÁRZEA BANDEIRANTE
Acabamos i de receber do

correspondente especial da Sc-
çSo de Esportes Amador de
SSo Paulo, o Codifto de Pena-
lidades da Liga Varzeana de
Futebol de SSo Paulo. Meti-
culnumentc confeccionado o
aludido Código, nos ofereceu
ensejo de verificarmos o fndl-
ce de progresso da Entidade
amadorista, bandeirante. Gra-
tos.

Dr. Joié de Albuquerque
Membro efetivo da Sociedade

de Sexologla de Paris.
DOENÇAS SEXUAIS DO

HOMEM.
Rui do Rosirio, 98 —- de 13 ds

19 horas.

DR. J. LUST0SA
CIRURGIÃO DENTISTA

S 6
Cirurgia e DENTADURAS

PREÇOS MÓDICOS
ACEITA PRESTAÇÕES

RUA SANTA LUZIA, 799 —
».• — 8ALA 403-A — 2as., 4m.

s 6».-feiras
ATENDE ATÉ AS 20 HORAS

eeu; Qulncas, Antonlnho, Nilo
Nnnlco o Ddclo. • .-.

> Na preliminar, o juvenil do
Nacional lmpôs-sc aos seus ad-
versários pela contagem dc 3 x 2.
MANTEVE O DEL CASTILLO A

LIDERANÇA DA ZONA SUL
O lider da Zona Sul recebeu avisita do Oposição. Depois dc

uma peleja movimentada, coube
a vitória uo Del Castiilo por .1
x 2, continuando, desta forma,
na liderança da tabela.

Na peleja entre Juvenis, coube
ainda a vitória no clube da Ll-
nha Auxiliar pela contagem dc
6x2.
CONTINUA O RIVER A VENCER

Inegavelmente, o quadro dn
Piedade vem fazondo uma "virn-
da sensacional". Depois dc per-der diversas pelejas, a direção
técnica conseguiu acertai- o scu"onze", quo vem dc conquistar
três vitórins seguidus, sendo que
no domingo, der-otou o Ideal em
seus domínios peln contagem dc
3x1. Peito notável dos coman-
dados dc Honórlo, pois vencer cm
Parada dc Lucas, é grando fuça-
nha.

Os dois quadros estavam assim
constituídos:

RIVER — Ari; Lcniiic c Paulo;
Zczé. Hélio c Cláudio; Galeno,
Madureira, Vánderlci; Miguel c
Qninlnlio.

IDEAL — Elididos; Paulinho
c Celestino; Lcleo, Canela e Má-
rio; Elsnn, Dccio, Valdir, Maceió
e Roberto.

Juiz: Osvaldo Roxo Rrnga —•
Bom.

OS JUVENIS CONTINUAM
INVICTOS

Oj "garotos" do quadro dc ju-
venls do River, continuam cm sua
marcha para o titulo máximo,
pois ainda ostentam n invejável
tllulo dc invicto, nâo obstante
encontrarem um adversário temi-
vel nos juvenis do Ideal, quando
conseguiram um empate dc 1 x 1.

OS DEMAIS RESULTADOS
Os resultados «Ias nutras pele-

jas realizadas foram os scgnln-
tes: ZONA NORTE: Oíti I, Nova
América 2; juvenis. N. América
3x1: Manufatura 6. Anchieta 3;
juvenis, Manufatura 5x1; ZONA
SUL: Eng. Dpntro 1, Mavilis 2:
juvenis, Mavilis 2x1: Valim 5
Confiança 3; juvenis, Valim 1 x
0; Portuguesa 3. Rui Barbosa 0:
juvenis, Rui Barbosa 4 x 1. o Ideal
0 River 3; juvenis, empate de 1
tento.

RESULTADO DA REUNIÃO DE ANTE-ONTEM - FORAM ORGANIZADOS,
ONTEM, OS PROGRAMAS DAS PRÓXIMAS CORRIDAS

Programas para as
próximas corridas

Corrida de 6 de Setembro
," PAREO — 1,400 mts. Cr?..

18.000,00 — Dcstinudo a aprendi-
zes de 3" categoria —• CATA VEN-
TO ôtí quilos, DECRETO 58, BAR-
ROVISTO-52, VENENO 52, SIS 31,
VUCAO 34, VITACIN 52, HUAS-
CA 54, AIUGONITA 5G, CRUZA-
DOR 58 c HIPONA 50.

2" PAREO — 1.400 nil-s. Cl?..
22.000,00 — DABUL 52, quilos,
GLACIAL 56, SAGRES 50, FINCA-
Pi. 54, TRfiS PONTAS 52, FINE
GHA-MPAGN12 50, SIRIGY .-SC e
FURACÃO 54. ¦

3" PAREO — Ossico Antônio
Prado 1.600 mts. CrÇ 60.000.00 --
HA.MDAM 65 quilos, INDICO 50,
ARROW 50 «.- VAVAU 49.

•I» PAREO — 1..Ó0 mts. Cr?
15.000,00 — Muluya 54 quilos,
CIIAGHIM 58, MIRÀLUMÒ 60,
MISTRAL 58, HULLERA 55, CRE-
DUI.O 55, NATALIA 52, c GRAN*
FLAUTA 50.

5" PAREO — 1.--00 mts. Cr*..
15.000.00 -- MULUYA 54 quilos,
KI.VG COLE 55, ESTALO 55, CA-
Ollfi'55. TRIMONTE 55. GÀVIAL
5,5. AHDIN 55, INDICADO 55 c
COlIRIENTES ,55.

li' .PAREO — 1.000 mis. (pista
dc grama) -— Cr| 22.000.iM — HU-
RON 56 quilos. FLUXO 5fi, JUDAS
56, MARQUJ-.ZA 54. HONG KON ti
56, .JAEZ 56, IIYPNOS 56, CAVIAR
50, ARARIANA 54. HELLA1I 54,
SINCLAIR 56, MARACATU 54, c
ZAMOR 56.

7° PAREO — 1.500 mis. Cr? .
20.000,00 -•• FIL (FOR 52, quilos,
CUALANISTE 6, ENTRA DRV 52,
ESQUADRA 56, URUCUNfiO 54,
PONTEIRO 52. FOLIA 52. PON
PEDIU) II 52. SERRO DE PRATA
58, MEETING 56. PENEDO 52.
CAJUBI 58 e MORENA CLARA
BO.

PAREÔS DO RETTINfi.
5". 6* e 7o

CORRIDA DE 7 DE SETEMBRO
lo PAREO — 1.400 mts. Cr|..

30.000,00 - ÁGUA REGIA 55 qui-ESPORTES
Vitorioso em Campos o
Leopoldina Rallway A. A.

(Conclusão da II." pág.),.
junlo ao pavilhão, _-o som de vi-
brante inarchn.

Após, reuniram-se no centro do
gramado as diretorias dos dois
prêmios, representantes da Liga
Campista, da imprensa local e de
A-MANHÃ, autorldudcs e despor-
liste--

Iniciando a série clc solenidades
o sr. Pedro Campos, representan-
lc da Liga Campista de Despor-
tos; oferecu aos dois quadros um
artístico troféu, a ser conferido
no vencedor do prélio. Em seçui-
da, a sria. Léa Mesquita, madrl-
ij.hsí do Leopoldina Rallway A. A.
ofertou uma pelota "superbal"
ao quadro vitorioso. Em signifi-
cativa homenagem so clube local,
a diretoria do grêmio carioca íez
entrega ao seu c.o-irmao de umn
artística flàmula. ièiidò sido seu
gesto retribuído pelo E. C. Usine
São José, pela palavra do sr. Oil-
berto Batista Vieira', o qual dis-
linguiu os visitantes com uma bo-
lissima corbcil. dc flores naiu*
rais.

O JOGO
Dado o pouta-pé inicial pelasrta. Léa Mesquita, foi inici.-do

o prélio. debaixo rie intensa vi-
bração das duas torcidss. A dò
Usina S. José, mais numerosa,
mais rompacta. A do Leopoldiivi
ma!.-* vibrante. A torcida íemini*
na do clube Cí.vlpcá c!-_u a nota
de destaque dn tarde esportiva;

Aos primeiros minutos tíe lu-
in, tevp-se a impressão dc quc p
Leopoldina Iria' impor ao seu nd-
versárlo uma goleada, impressão
essa que se desvaneceu quando,
depois de eslar perdendo por 3x1.
os locais lograrei) transformar u
escore para 4x3 a seu favor. Nos
minutos derradeiros da peleja,'mero'- do maior experiência c
entendimento entre suas linhas, o
Leopoldina logrou obter um tri-
unfo justp, pela contagem de 5x4.
Embora com monos classe que os'visitantes, o São José lutou de
principio ao fim do jogo com en-
1usií'.-mo e disposição, tendo con-
1ra si, porém, ns falhas de seu
triângulo final c um pouco de
falta de chano*-.

Os quadros estavam assim for-
mudos:

LEOPOLDINA - - Francisco:
David e Cana van; .Jair. Chato c
Agn.vldo; Cid. Bigal. Freitas. Cos
ta íJoSo) f. João (Casta).

USINA S. JOSE' -- Gato; Ev"I*
rio c. Batista; Hugo, Cláudio o To*
mix: Bom, Amaro, Moacir, Bebeu
c Haroldo.

Destacaram-se: Claiiclío, Hugo. jBoin. Amaro e Moacir enlre ct?
locais, enetua:.'i no* yert.bdom:
poríamos cit;*-' Frar.risco. Chato c!
o (rio atacanl-.

Freitas (31 e JoSo (21 more.-
ram p*.|-a os carioca*-, cncumnlo |
Boia. Haroldo p Moacir (21 tn-
r-m ns «ititores dos tenloi dos
ve-Tidi-í-,

Na arbitra': rei do en-r itro t'
venvis o sr. Domi *ôs Redo Br*-*
j.a, cuia atuação nào foi dns mais
íelize.-.

Na preliminar, rér'st.oU-sè ins-
la vitóHn do õtiadt'0 de aspir-m
ies fio E C. U-nn-t São Ja-*; rnt**-*
o Awnturoiros cl? C?mpos F. C
jicLí contns.m cie Cri.

COM OPÍIAMENIO VOLTADO PARU A VITORIA
(Conciusâo da 12*.)
novamente. "Vovô" "enfiou o
pé" no seu carro dc pequena
força.

E o 4.° lugar quo conquistou é
bastante honroso.

CASINI "PAROU"
O favorito da prova, sr. Hen-

rlque Casini, não foi feliz. Sua
"Alfa Romeu" apreseutnra-s__ na
véspera rm excelentes condições.
Mas Casinl não chegou a correr
um quilômetro, pois uma "pa-
ne" determinou a parada do car-
ro. Tambem Uiogo da Costa c
Silva não tevo sorte, porque uni
deleito impediu quc a sua "Wil-
lis" partisse.

BARBOSA. UM GRANDE
DESPORTISTA

Carlos Barbosa, organizador da
turma dos "Vagalumes", deu
mnis unia demonstração do scu
alto espirito esportivo. Ê que
preparara com u maior cuidado
a sua "Sinca". Na véspera da
corrida a sua embreagem gas-
lou-sc Num esforço hercúleo
Barbosa c um grupo de amigos
trabalharam á noite Inteira para
recuperar a poça. Mas todo o
esforço sc perdeu, porque nova-
mente, n e.mbreagcm gastou-se.
Barbosa saiu da oficina c foi
direto para a pista, iresnoitado.
E compeliu numa "Fiai" velha.
Mns o scu lindo gesto foi bem
compreendido e, por isso, o pu-
pular desportista está recebendo
muitos abraços.

UM ACIDENTE
Rcgisirou-sc apenas um aci-

dente. Antes dc ser Iniciada a
prova, o volante Paulo Maia Pou-
clnbas bateu no melo fio c a
sua "Citroen" desgovernou-se,
chocando-se contrn uma Arvore.
Ficou o piloto ligeiramente feli*
do.

Tecnicamente n competição
agradou, puis os resultados fo-
nun de um modo geral bom. O
motociclista Vicente Amrltti, fa-
rendo o percurso dc 4.600 mc-
(rns cm 3*10,1*'', conseguiu sune-
rar n record da "Subida da TI-
juca". Taiiibcni o 2," colocado,
sr. Arlindo Pereira Carneiro,
com o tempo dc apenas dois dc-
cimos dc segundo do primeiro,
baleu a marca rirssn prova.

OS RESULTADOS
Por só contar cnm uni concor-

rente não foi realizada a prova
para carros dc força 7«>0 cc.' dc
cilindradn, pelo quc n competi-
cão começou com a prova dos"Vn ga In mes", cujo resultado foi
n segnlnle:

1." lugar -- Vcctori Eugênio

Antônio, com "Fiat", om -COO";
..' lugar — Mario Arsenlo de
Lemos, com "Sinca", cm 4*20,4"
e 3.*- lugar — Hans Mercrhof.
com "Peugeot", em 4'58". Cor-
reram mais Carlos Barbosa e Mi-
guel Chaves.

NA CATEGORIA DOS "C1TRO
EN" o resultado foi o seguinte:
l.° lugar — Silvio José de Cam-
pos, cm 3'ô4,4"; 2--- lugar —
Jorge Maia Pouclnhas, cm õ'56"
Matos, cra 3'õ8".
e 3.° lugar — Steuio Autonio dc
Matos cm 3*38".

NA CATEGORIA ATÉ 4.000
CC. DE CILINDRADA a classifi-
cação final foi a seguinte: 1.»
lugar — Sebastião Casinl, com"Ford", cm 3*51,6"; 2.° lugar —
Armando Salgado c Silvu, com"Ford", cm 3*52,8?! c 3.*- lugar
—- José Fortuna, com "Ford",
cm 3*53.6".

NA CATEGORIA "ESPORTE"
o herói foi o sr. Fernando Au-
gusto Alves, pilotando uma "B.
M. W.*\ no lempo dc 3*40"; se-
guido dc Pierre Robin, com um"Ford1', em 3*46" e dc Mauri*
cio Palmeira, com uma "Graham
Pago".

.MOTOCICLETAS
Os resultados das provas dc

motocicletas foram os seguintes:
CATEGORIA DE 350 CC. -

Vencedor — Ernesto Dutra Filho,
cm 3*34,2": '.' lugar — Walter
Nogueira Silva, em ,V3!I,4" c 3U
lugar — Jorge Cataldo, cm ....
3*52,4".

CATEGORIA DE FORÇA 1.1
VRE — Vencedor Azarltti, cm
0*15,1*. novo record": 2.° lugai
— Arlindo Pereira Carneiro, em
.1*15,3" c 3." lugar — Luiz Aza-
rilti, cm 3*31,4".

CARROS DE CORRIDA
Na prova para carros dc cor-

rida levou n melhor Glno Bian-
co, quc pilotou o carro dc mais
força. A sun "Mascratl" dc ....
3.800 cc. fez o percurso em ....
3*13,5**. Glno nâo se precipitou
porque sabia que os demais com-
petidores nâo estavam cm con-
diçôes de cnfrenlá-lo. Classifi-
cou-se em 2," 'lugar Anunr dc
GAcs Daquer, com uma "Mnscra-
ti" do 1.300 cc, que. aliás, fa-
lhou no magneto; Tempo —
3*23".

A surprern foi de Jorge Foutr-
nele, que. obteve o 3.° lugar, após
uma dcrrnpagem no percurso c
outra logo após transpor a linha
dc chegada. O scu tempo foi dc
3'.! 1,1".

4." lugar — Osmar Fernandes

Lage, o popular "Vovó", com uma".Maserati'- dc 1.500 cc. Classi-
flcou-se cm 5." lugar — Manoel
Porflrlo, com uma "Fiat" adap-
tada. Henrique Casini "parou"
na terceira curva, para surpreza
geral, pois cra o favorito. E Dio-
go da Costa c Silva nem partiu.

CINEMATOGRAFADAS

Os cinegrafi5tas Alberto Lima
Eurico Richers c (icorge üusel*
estiveram cm ação na Tijuca c
já no fim da semana começarão
a ser exibidos, nos principais ci-
nemas do Rio, as reportagens
cinematográficas quc os mesmos
colheram.

Uma reclamação justa
A CBD, revendo a tabela dc rc-

cordes de natação, enviada pelaOonfcderaclon Sudamericena dc

Nataclta, como homologados até o
dia 30 de Junho último, verificou
que da mesma nSo consta, o re-
sultado do nadador brasileiro
Willy Oito Jordan. no tempo de
2m40,2s obtido em 16 de feverel-
ro do corrente ano, em São Pau-
lo, cm piscina, de 25 metros, ten-
do por Isto feito a devida recla-
mação em oficio dirigido à cntl-
dade sul americana.

Um convite ao presidente
cebedense

A Fedcraclon Atlética Argenti-
na acaba d* transmitir um con-
vlte »d presidente da OBD para
assistir, em Buenos Aires, b rea-
llzação do 1." Grande Torneio
Atlético da República Argentina,
a realizar-se em out-ubro próxl-
mo c bem assim um convite a
nove atletas brasileiros para par-
tlciparcm das diversas provas do
torneio. O Conselho Técnico de
Atletismo vai ss pronunciar so-
bre a escolha dos atletas.

t*******m*»*********»***m'**m*********r*r*-********'********''***t

CLINICA CIRÚRGICA DENTARIA '

DR. JOSÉ CARLOS NASCIMENTO
Serviço Ralo X. — Hora marcada

RUA 7 DE SETEMBRO 88 - 3.» andar — Sala 22. Ter22-3886

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

AMANHÃ
i

10TERIA FEDERAL
MILHÃOoi cauMiaos

los, CHERIE 53, LÍVIA .5, JARI-
RINA 55 o ANÜALUZA 5...'** PAREO 1.400 mts. Cri ....
30.000,00 — CURÜZU 55 quilos,FONTANA 53, ESFUS.ANTB 55,
JARAUNA 33. CHERIE 53, BRIO*
SO 55, ÍCARO 55 ATRI.'. 53 u
BAYEUX 53.

S" PAREO 1.600 ints. Cr$ ....
30.000,00 — PERAL 56 quilos, NA-
GARADO 52, HÜRÒNÀ 5S, BOR-
DONEO S'2, CORACERO 54 c FlS
RAO 54.

4» PAREO - 1.400 mts. Cr?,.
30.000,00 — VAVAU 55 quilos,
INCA 55, l.MBU 55. PIONEIRO 55,
GUANUMBI 55, APORÊ 55, ANHU*
MA 53 c IBICUHI 51.

5° PAREO — Grande Prêmio
Jockc.v Club Brasileiro — 3.21)0
mts. Cr? 300.000,00 — HERON 5-,
quilos, HELIACO 56. MLI.TIPLE
57. CHASQUILLO 58, MIRON 58,
ZORRO 38, TRIK 53 c HL DO.N
58.

6" PAREO - 1.000 mts CrS...
.3.000,00 — CHAPADA 50 quilos.
1IAVANO 56, FALADORA 50, SKY
56. XAVANTE 56. MA1.MIQUER
56, KIT, 54, URUTU 56, LIU 51.
c PIRATA 52;

7" PAREO - 1.400 mts. Cr?..
22.000.60 — .lAGUARAO CHICO
54 quilos, GIOCONDA 52, 1ANACO
36. ITAI 52. D. PAULITO 5.8. CER-
RO CLARO 54, GUADALUPE 54,
OIRIA 56, NEDDA 52, CAYEN.v
56, IRA 52, ALAMEDA 54. SALTO
58, GUADALAJARA 32 c SEAFIRE
¦52.

8« PAREO — 1.400 mis; Cr.*..
25.000,00 — VENCIMENTO 56 qui-
los, MIAMI 54, MARAN 32. POL-
VORA 50, ROYAL f.TATvTE 51.
PORUNOO 52, MUSi-T-ANTE 57,
EDMUND .54, CARNAVALESCA 50,
MAR REVUELTO 58. COMBATI-
VO 56, SHANGHAI KIO 52 e CA-
RIOCA 55.

PAREÔS DO BETTING
rt", 7« e S"

Fitlucia, vencedora da prova especial para éguas, disputada em
homenagem ao saudoso "turfman", sr. José de «Soura tinta,
quando regressava à repesagem, segura por seu proprietário, sr.
A. J. Peixoto dc Castro e pelo sr. Tude. Lima Rocha. Em bai.ro,
a pensionista de Oswaldo Feljó passando pelo disco de chegada,

escoltada por C.untata. Fiducia foi dirigida habilmente por
Geraldo Cosia.

Conounoi do Jookiy
Olub Bmiliiro

Os concursos do Jockey
Club Brasileiro, na tarde de
ante-ontem, ofereceram os se-
guintes resultados:
Bolo Simples — 6 ganhado-
res, com 6 pontos — Cr$ ..
14.336,00.

Bolo Duplo — 1 ganhador
com 16 pontos — Cr$ ..

54.540,00.
Betting Jockey Club — 1

ganhador — Crf 9.662,00.
Betting Itamnraty Simplc-,
15 ganhadores -•- Cr$ ....

4.860,00.
Betting Itamaraty Duplo —

não tove vencedor ficando
para a corrida de sábado —
Cr? 231.664,00.

llellen, ganhadora do Clássico"Paulo Cezar", sob a magnífica
direção de Waldemira de Andra-
de, quando voltava à repesagem
segura por seu proprietário. F.m

baixo a filha de Tintoretto
transpondo o vencedor

Os exercícios de ontem

RESUMO TÉCNICO DA REUNIÃO
DE ANTEONTEM

V. S. USA DENTADURA ?
Então substituo-a por uma prática e moderna

"L'arc en ciei". Mais fixo e não tira o paladar.
DR. GALILEU DE QUEIROZ • Cirurgião Dentista

Edifício Carioca - Largo da Carioca, n 5 — 4.-* andar — Sa-
la 406 — Fone: 22-4707 às 2as. 4ai e 6ai

PRAÇA SAENZ PEflA N 31 - Fone: 48-3546 ãs
3as„ 5ai o (abados

1' PAREO — 1.200 metrs —
30.000,00 — 9.000,00 c 4.500,00 —
Venceram — l." Varsovla, 55,
Red. Filho; 'l' — Ibhuma. 55;
A. Barbosa; 3." — Lombardla,
55, I. Souza, Correram mais —
Anhuma (L. Rigoni) c Ubatana
(S. Ferreira). Tempo — 77. Ra-
telos do vencedor — 14,00 —
Dupla (14) -- 19,00. Placés —
12,00 — 20,00. Apostas — Crt
3S6.000,00. Ganho por quatro
corpos dn 2.* ao 3." Vi corpo.

2.» PAREO — 1.600 metros ~
30.000,00 — 9.000,00 e 4.500,00 —
Venceram — 1° — Cnrinhosn, S3,
W. Andrade: V — Hunter Prin-
ce, 55. D. Ferreira; 3." — Lu-
men. 55, J. Portilho. Não cor-
reram — Livla, Kin.. Cole c Esta-
lo. Correram mais — Munipc
(E. Ciislillo), Corrlcntes (S. B:i-
llslal. Tempo 105. Rateios do
vi-nredor — 27,30. Dupla (131 —
20,00. Pineis - 11.00 — 10,00.
Apostas — 530.100.00. Ganho por
melo corpo do 2." ao 3." um
corpo.

?,." PAREO'-- 1.C.0O metros -
Clássico "Pnulo Criar" — Crí
r.o.ooo.oo - 18 000,00 r o.ooooo.
Veuceram -- I.' — Híllçn, M.
W. Andrade: 2.» - Hal.sla. 52.
I,. Rltoni; '." — Vnrteni Ale-
Srr. 49, 8. Fevrcirn. Náo eovre*
iam — Tupiara e Lnmbardi-.
Correram mais — P-luiclrr-i CF.
•rl.oven) e I.uvi (R"d. ITtl.oV
Temp« - IP» »•:
«¦-11,-rd-r - 10 00.

Entre os animais qae ie exer-
citaram na manhã de ontem, con-
seguimos anotar os seguintes:

GÍRIA, J. Mesquita, 1.61)0 em
66" 2/5.

IGUAPE, 0. Ullôa, 1.600 em
107".

GUANAMBf, E. Cutillo, 1,200.
em 78".

HÊLICE, lad. 1.000 era 67"2/5.
FONTANA, R. Bcniter, 1.400

em 93".
MIRON, R. rreitai, 1.900 em'

128".
ZORRO, F. Irigoren, 2.040 cm

135" 4/5.
HERON, 0. Ullôa, 2.* partida

de 1.200 em 79".
1.600 cm 103", muito ã von-

tade.
MCLTIPLE, S. Ferreira. 2.040

cm 139"3/5 • 1.600 cm 107"3/5.
cm 107" 3/5.

FURÃO. A. Araújo, 1.600 cm
101" 1/3.

PARELHAS
INDICADO, Castiilo e LEVIA-

NA, S. Câmara, 1.400 em 94",
juntos.

GUIDO, O. Thomar e CHERIE.
R. Freitas, 1.400 cm 92"l/5, ven--
ecu Guido.

ABD1N, E. Coutinho e ITACA-
VA, O. Serra. 1.400 cm 94". Ven-
cfcu o potro.

HORUS, O. Ullòa e HISPANO,
R. Pacheco, 1.400 cm 92'-2V-,
ganhando Horus.

ma Rocha" - Cr$ 40.000,00 - VENCIMENTO. C. Pereira e
12.000,00 c 6.000,00. Venceram - DON JOSE'. Reduzindo Filho,
1.» — Fiducia, 59, G. Cosia; 2." 1.000 em 61", vencendo aquel.-.
Canlata, 59, E. Castiilo; 3." - IRA, Lirtlurc» c PENEDO, A
Cubanta. 57, F. Irlgoyen, Nâo j Aleixo, 1.00o em 6S", lninhou
correu Hullera. Correram mnis j Iba. .
- Hardlana (O. Ullôa), Havani* ! BLUE STAR. R. Freitas •

Barbosa), Pólvora (R. IGAVIAL. A. Barbosa, 1.400 cmta (A
Freitas) c Banca
Tempo 100 e 4/5
vencedor —
(12) — 23,00,
Apostas Cr|
por. 3 corpos
corpo.

6." PAREO

(L. Rigoni).
Rateios dn

Cr$ 25,00. Dupla
Placés — 14,50 -
757.330,00. Ganho
do 2." ao 3.» um

1 100 mc-

l.
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LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA"
DR. JORGE BANCEIRA DE MELLO

Exames, de siinque, urina, f<z«» escarro nús. etc. — Ru* •*'•;
Assembléia, 115 - Z." aodar - Fone: 22-6358 - Aberto ú*

8 íi* 18 horas

mI CLÍNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS
ir.ME cio)

lí'i, PIikc*** n">o houve. .\oo«ta*<
453.100.(10. fiijnhn nor 3 cm-

! pos «io ?/¦' an 3." ''''••• corpos.
4- PAREO • ••O'"- mr'r«-».á.

"•.nni.pn — fi fiOO.On * '•' "•'-¦¦•>••

j \V--crnni -• 1." -- l'i-ln*i. "'.. <">.
. j ^~.VH.-|; '*„•• .- Fll-"""*!" 54, n

| riltV", .'." - (ii-np.i-* Kh-in. 5'1.
i Vv- Alt-i-io. Niin cnrrer*«-;i - Shpi
! Jiíiínplt.'!! Rsciidn " '•1i"-,• r'iv-

I r-rnm mnis -- Dnhül fO. Rcl-

j «.¦•«•h (ií>rini 'O. Viircil-'. Fitei*
ristlllov TcmtV1 — ¦¦¦¦

1.500 metros —
15.00(1.00 - 4.500,00 c 2.230,00. ,
Venceram — V.*. — Maran. 60, W. |
Andrade: 2.-* — f-hips a'". A.
Barbosa; 3.** — Crédulo, 56. D. i
Ferreira. NSo correram -- Pearl, I
Mapita c Naialia. Correram m.ils i

Mistral (A. Anmjol. Grnn* 
';

flauta (Ji Maint. Mn Rellc (F.
IrlRÒvenV, Cbachin (.1. Martins), ;
Plnk, Rose U-- RlgonD. Muluya i
(E. Castiilo). Tempo — 97. Ba-
telos do vencedor - - Crí 58,00. j
Dupla (14i — 81.00. Placés -- ;
27,00 — 21,00 *- 20,00. Apostas I
--' Cr? 730.470.00. Gan-ho por 3 ;
corpo*, do !.'¦ ao í" dois corpos, j

7" T* \REO - 1-400 metros - I
22.0OO.0'! - 6.600,00 c 3.300HO j

Venceram .— V — Unimno, 56, ;
J. Mesquita: '*.."— MontcsV. 

">',.:

A. Ribas: 3." - •¦«¦**•-¦ ¦"'«• !'•• !
Castiilo. Não corrrrnm — Fliwo.

, Escapadi.. Cambnei. Zamor. llrl- j
Rílelos do j i-^n,, i.'**-*çola r Kong-Kons. Cor- |

Dunla -tfl - j íornm mnis — Hypnos (.1. Por-1

r:

Fsdiat.i • -
2as., -t.-.s. e Oss.-tclrr

GlnecolOQisti — ,OT,
Z3S,* !í.;s e G:.-,-. ic-j

(DHA
3 - D*-s 1> às 13 heras

VA"J'JO,\'C_ULOS t-lDl
-_,_.. ... c »,.,..: — Das 16 às 13 hor.is

$ Fdif DAPKE - Cala 1825 Av 13 de Maio tt 23 - 16" *»nd
'-<ti_í<i^tfí^_í(«íj«_!~I^^

¦« iri

•1 ;, |t->' los «l . vriii-nl""*
¦ e . _ |Ui«t-i
i..,.;. _ •>•-¦!

s - Cr*
*., |,«m* bnilitlVii
;., ,.,,r ...v

V f"" '1
- 1'i.uiio "Mi

('.

7G'- 1
.1"

o nn.

dc Souta l-l

I rernm
I tilhol. Momentónci i-l. Sou.n!,|
-Marn"eatl i\V. Andni-(é). Heron
f.R. Frellüsi; Combrldgè (F1-..W-.

Ignvenl. tiildo IA, An-ni..'. BlUi- :
«tado iP.ed. Filio). Rçprií*- ,s ;
Forrei-iO. Cavlij.r (•' Viilnll c 1

| Sin-nlr iW. Unia) Icmio --
I Hl ,-t'í). Iv.ili-ios dó v.-«"-lor
!.,(.O0. Rimln lll» - ".S..VI. PH.

.-(... ... 27,0-> - 3!--;i> * lü.'-"

j Apostos - 831 .91II.P*1 linuh'1 p.ir !
; 1 corpo dri _.-' :i" •"•' melo or* ;
! pn

,s." p\RF.f) — 1 *>on ititslr** - :
• 3«i.i««Mm •-, '.i.oiO.rn «- i r.'(t'¦••
' \en«'rr:i'n -• l.; CrPlii. 3'i,-

| ,i. Mt^nltii: •-'- - Miras.'!. 5b.

j \m, \\ i-li.-i: '.'..". i'«.r;i-r>>.

I ,*y ..i j-òrtílhti. Nã'« r-vr-u •• :
' \H>*iii ti >. Ci-rrcrnio n' •* —

| ta-r (lieil. Filho), l**-1-1 W I

93"2/5. Juntos
FOLIA, ().. Serra,

tros em 92",
ESTELITA. A. Ribas, 1.400 cm

92".
MARMÓREO. N. linhares. •*

1.600 cm 110"35.
FI.F.XA, J- Mesquita. 1500 cm

10**4/3;
CARIOCA, E. CasliUp, 1.-I0O;

em 9t".
SBÀFIREj Ind.. 1.405 <¦»¦ '•¦' •
SHANCiAY KID. J- Ullôa, 1.400

91**4'3.
ARAGONTTA. F.. P. Coutinho.

l.tni) em 96".
M.W11.1.1S. I, SoÜJW. 1.109 em

93".
NACARÁDO, J- Mesquita, 1 100

vni 04"2'5. ' .;
TEMPER. Intl.. 1-200 em 80 .

GUADALUPE, *'. l.ima. U00
em 91"3'5.

ESTALO, Linhares, 1.400 em
93 "3'5.

.ÚJNDTAHY, *. Irlgovcn. 1.900
rm 128".

riM*. CHAMPAGNE, N-
l -.nn i-"i 99*'.

LAÇAR, -I- Mesquita, 1 000 cm
r*f» *•'sOLARINIIO. 

5; TmIÍ-i...
cin 6:5".

(•rAMNKTE,
,,.. SI".

iin;nv.\. F.
_.,>. I"-V' -¦«

||\Vi\ii. A.
ct, r.i "2 -'..

M\i|\ltl>. I*"l.
•'irivioME, S.

Mui la,

1.000

... Nery, 1.20O

Irigoycp, 1-9,vi*

Bailiosá, l-0'HÍ

t.inn c;n 93".
Ferreira. 1.4!|"

l.niil.O. S; IlalisLi. 1-.4W. c»i
•;:i";i:..
*.**********te*****e******* ****
Mtihlni-.-inl c tíiiinltiô (Fy. \r]t**z
>. «i«. Tempo 9.1 2 ."«. Uiilciiis ri.i
-.viici-iínr - «S9.ni'. Puiilti (2i)
- 122"'t>, Placo*. - 25;(«i
lli.l,l». Ai>..shis — Cr? Spí.TtMMK'.
(.iiiilm i'«>i ,i rprpOs do 2." n.i;
¦::- mu corp»;

M.«\i-'H-"t" *i*i;.l «lis :.,'j!ií;«5'
---.--' Ci. 5.lili 1,310,00.
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ÍEYESTIU-Sll 
DE 1'LIIXO T.XIVO A EXCURSÃO DO LEOPQI.Dl XA RAILWAY A. A. A CAMPOS — Esplêndida l.irde eppurtivtt tiveram -os cam pistas, ante-ontem, eom a peleja enlre o t.-.opoldl na Railivtw A. A. t o E, (,'. Isinu Sáo José. ,UsM repo...i-:ienl.

icorporada ü delegação, fixou diversos flagrantes das' festivida des, doi -711.1.* ttprescntan\osi du, esquerda parti n direita — ou dois quadras eni ciiiifriitcriilzaçào; tm ccnlro, um aspecto da numerosa legião de araciottti lenhoritas que acompaniioti n delegaçáo
carioca; c, finalmente, a ato dc 'aprcsonlaçào do troféu quc (oi galhardamente conquistado petos ferroviários. [Reportagem foto gráflcti de JiBAÍ,). -

il I I vlilVVv EM CAMPOS RAILWAY A. ill

Abatido o E. C. Usina São José por 5 x 4 — Magnífica, a excursão
Homenagens a reportagem de A MANHÃ - Detalhes

• * CAMPOS, ."31 (De J, Neves, en-
iWado especial de A MANHA) —
jO Leopoldlna Railway realizou
dominai jUWmo magnífica emir-
sâo à xidade de Campos, onde
levou sua "equipe de futebol para

enfrentar, em peleja amistosa, o
possante quadro tto E. C. Usina
Süo José.

Essa excursão do Leopoldina
•Raihvty A. A. marca o inicio dc
unia série de realizações gigan-

toscas a quc rc propõe realizar o
E. C. Usina SSo Josó, cuja dire-
loria, amparada eficientemente
pela Adminiítroç&o da Usina, tem
proporcionando aos funcionários

VISITAS DA REPORTAGEM DE "A MANHÃ"
AOS CLUBES AMADORISTAS

Entusiástica recepção nas sedes do Adélia F. C, São Braz F. C.
e Del Castiilo — O vereador João Machado e a Madrinha do
Esporte Amador junto à nossa comitiva — Brinde ao "cham-

pagne" no grêmio do sr." Mario Couto

doCouto, presidente
. (.'., qu

$m gentilezas com os visitantes
?'r. 

Mario
âo B.raz /•'. (."., 1711c se desdobrou

Sábado Último 1. nossn reporia-
tem esteve cm grande atividade,
percorrendo a sede dp vários clu-
hes amndorist.is. Inicialmente
^iJitamos a sede do Adélia K. C,
tinde o querido grêmio Inaugurou
H, sua quadra de volel e pçtccil
Americana, cujos detalhes publi-
«amos pnrnienorizadamenle om
outro local.
FIDALGA RECEPÇÃO NA SEDE

DO SÃO BlUZ 1*. CLUBE
.Kumamos depois para n ele-

(SüVtc sede social do São Braz F.
(.lif.be. Fomos encontrar 11 pies-
tigiOsà agremiação alvi-celcstc
oferaceiulo um ambiente de agra-
davef distinção, onde ruinlam-sc
famíllns e convidados num conta-
giante coloquio dc alegria c bem
estar. Acòmnanlifindõ a reporia-
Sem de A MANHÃ, esteve presen-
te o Vereador João Machado, o
homem que conseguiu reunir em
torno de sua figura ilustre, a cs-
lima c admiração total dos clubes
amadoristas. Logo apôs a nossa
chegada, o São Braz F. C. teve
tandbám a satisfação dc abrigar
tom sua magnífica sede, a sita.
Plorfpes Gonçalves Monção. Ma-
drlnha do Esporte Amador dc
1947, flue sc fazia acompanhar
•He seu genitor o dc suas irmãs.
Por fei?/ coincidincia, o elegan-
ie clube alvi-celcstc. leve ainda n
frlsita dc outros vultos de destn-
nue e de representantes da im-
prensa, isto sem que a festn que
«li se realizava tivesse cunho es-
pecial. pois tratava-se dc uma
tveunião comum, na qual os as-
NOcindos c suas c.xinas. famílias
desfrutavam dc momentos agra-
«laveis c 6em maiores preocupa-
«jões. A conclusílo lógica a quc
Segamos, ê a dc quc o prestigio
tto São Braz F. C. deflnln-sc dc
uma vez, e que para sc viver nl-
guns momentos agradáveis, no
convívio de gente boa c fidalga,
,i;,.......-(.jsárlo se torna escolher
,,'•*.- '"tiidndc para desfrutá-lo...•'lilNDR AO "CHAMPAGNE"

>() presidente Mario Couto, ca-
¦ 1». 11

valhelro ccin.por cento, condju-
vado pelos seu., companheiros do
diretoria desdobraram-se cm gen-lilczas com os visitantes, cumu-
lando-os das maiores atenções.
Culminando a visita de cordlall-
dade (pie . A MANHÃ, o ' Ve-
reador .Ioão„,Mnchadi) c a Madri-
nha do Esporte Amador tiveram
a grala satisfação rie fazer nn
querido clube suburbano, a sua
diretorln fez uni brinde ao cham-
pugne, durante o qual o sr. Ma-
rio Couto fez umn brilhante «au-
dação aos visitantes, excedendo-
sc cm referencias elogiosas aos
mesmos. Coube. 110 Dr. João Ma-
ihiulo, lider do Esnortb Amador
da Capital da nemíblica, diriclr
a palnvra nos presentes, agrade-
condo n acolhida fidalga quc aca-
liava dc roceber, encerrando n
simules, mais expressiva home-
Uttgcm, falou o nosso companhei-
ro Octaclllo Kedendc, cxnressan-
do a satlsfaçHo quc sentia em
desfrutar dc j um ambiente., rio
qual lamentava nno ter podido
aproveitar a mais temno...

VIBROU O DEL-CASTlLLO.
O nosso itinerário eslava pre-visto c, havíamos deixado parn o

final, a visita a sede do Dél-Ca*.-
tlllo. destn feita a comitiva não
pôde contar cem a companhia do
dr. .Tono Machado cm face de
outros compromissos que. rccln-
mnvam a Sua presençn cm outro
locnl. Humanies cm companhia
da Madrinha do Esporte Ama-
rior c rios nossos companheiros
Gerson Deslftnds e José Vieira,
para .1 serie do clube ria l.inhn
Auxiliar, quc eslava feslejnnrio a
passa-.'em do seu a!,!" aniversário
dc fundação. A srl.i. Florlpes
Gonçalves Monção, ostentando 11
faixa simbólica, qu.ò conquistou
em sensacional plebiscito nopit-
lar lançado pela A MANHÃ, foi
alvo rie grandes homenagens, rc-

cebendo entre «utrns distinções,
a oferta dc um brinde adquirido
num Interessante leilão, pelo
presidente do E. Ç; Cachambl. O
baile dc gala esteve aniinadlsai-
mo, enquanto a diretoria do gré-
mio da "estrala solitária" se dos-
oobravn em gentilezas paru com
os seus convidados. Ná secreta-
ria foi servido aos visitantes, um"cock-tnil" no decorrer do ipial
falaram o presidente Casemiro,
sem dúvida um elemento do Cb-
col, o sr. Hcrcncio, saudando o
clube aniversariante em nome do
E. C . Cachambi e o nosso repre-
scnlantc, rjuc agradeceu «s prefe-
rínclas feitas pelo primeiro orn-
dor dit expressiva cerimônia. Já
nos últimos acordes dn orques-
tra quc animou a magnífica fes-
Ia comemorativa, despedlmo-nos
da diretoria do Dcl-Castlllo, desc-
jiindo no querido clube dn Linha
Auxiliar os melhores votos dc
prosperidudes. •

daquela instituição os melhores
confortos.

A VIAGEM
Chefiada pelo sr. Arislon de

Souza, partiu a delegação às 12
lisjras dc sábado, da gare do Ba-'t&o dc Mauá. Viagem agradável,"transcorreu ela neste ambiento dc
degria e «& camaradagem quo
caracteriza os esportistas. O gran-
do número do senhofitas quc
acompanhou a embaixada, deu
um colorido todo especial e fez
com qu-e a excursão tronscorresse
de forma multo agradável.

HOMENAGEADA A"A MANHA"
Chegados a Ce.tipps, fomos rc-

cepcionados pelos srs. Itflmar Al-
mirante Dias. Hélio Monteiro Go-
mes c José França, dirigentes do
clube local, e pelo sr. Osório Dias
Junior, que seguira antes da em-
baixada. Diisde entSó não cessa-
ram as manifestações dc hospita-
Hdadc com tjüp fomos tratados.
Passeios, visitas, repouso, c final-
mente o jogo.

AS SOLENIDADES
O magnífico "Estádio da Vito-

ria" apresentava-se cm dia dc
festn. Uma torcida* mimcro.sis.sima
o entusiástica aplaudiu delirante-
monto a banda de música inte-
grada por funcionários dá Usina,
quo envergando biiafo uiiiformc
desfilou pela pista c sc postou

(Conclui na 10.' pág.)

NOTÍCIAS DO STAR F. G.
Reunir-se-á hoje, às 21 horas,

a diretoria do Star F.C, a fim
de tratar de assuntos de grand*
Importância, estando convida-
dos a comparecer todos os dire-
tores.

f?7dmfAjJm^
_?___._____ j  /

ANO VII RIO DE JANEIRO, Terça-Feira, 2 de Setembro de 1947 NÚMERO 1 .850

INICIA-SE UMA NOVA FASE PARA 0 ADÉLIA F. CIUCE
Inaugurada sábado p. p., com grande brilhantismo, a nova quadra de voleibol e

peteca americana — Presentes vultos destacados no cenário esportivo
metropolitano — Vasco, América e Andarai os vencedores — Os

resultados gerais dos jogos realizados

Jfâmwr•--. *|li

NAO TERMINOU A PELEJA
Entre o E. C. Quilungo x Cajuense F. C. — 2x2

acusava o marcador
Foi fraca a peleja realizada

domingo último, no campo do
12, Clube Quitungo, na Estaçfio
dc Cordovil entre o clube local
c o Cajuense F_. 0.., a qual foi
terminada fora do tempo regu-
lamentar quando n marcador
acusava 2 tontos para cada ban-
do.

NAO TERMINOU
Depois de um transcurso' nor-

mal, alcança a peleja, entre os
dois valorosos rivais, o «eu !I7."
minuto nu segunda fase, quando
o árbitro assinalando uma falta

imaginaria, c quc redundou no
tento dc empai'; do ijuiluiieu,
deu ensejo a quc n peleja fosse
suspensa.

O QUADRO DO QU.ITl.NOO
O quadro do grêmio dc Cor-

dovll, Jogou com n seguinte
constituição; Mutlá (Albino), Fi-
lola c Celso'; Tião, Joãozinho c
Velha; Ideal, llapadura. Chini-
birra c Peracio. Chimblrra e
Tião, este do pênalti, foram os
Construtores do placard do Es-
porte (jlubc Quilungo.

Ilevestiu*se dn maior
ma das Oficinas. A

brilhantismo os festejos inaugurais d.i no va quadra de voleibol e peteca i.mericanu uu querido etttbe x. t
presença dc altas autoridades despiirtivus nas hostes da familia "adeliense" já por si exprime n confjtilu

que desfruta entre os maiores vultos desportivos da metrópole. X o "clichê" acima, apresentamos o quadro dp Clube de Reqilas
Vasco da (lama qire remizuii a última peleja da noite com a do .1'¦'•¦'.'• F Oi •'" —-. a f-nir. a enífegíi >'• t llãiivla "carifá'',

pelo secretário dp clube, sr. Dareq Coelha, ao nosso eomptinhc, ro Otacilio Rezende que ali comparecera itielideilita a um ge.tilll
convite formulado pela diretoria ,.j ca„.,.euu ula ±....r,,n-. '-

Festivo sòbrç todos os aspectos
foi a vitória que o Adélia F.C.
conquistou na noitada esportiva
realizada no sábado p, p., com a

0 CALIFÓRNIA HOMENAGEOU A "A MANHA"
NA PELEJA DISPUTADA ENTRE 0 CALIFÓRNIA A. C. E O AVENIDA F. C,

VENCEU 0 PRIMEIRO POR 3 X1
No campo do Malheis V. C

foi roalinido domingo ultimo, o
encontro entre as equipes do
Califórnia A. C. o do Avenida Fi
C. em homenagem a A_ M\NII.v.
0 "estadinho" do querido clube
da Tijuca apanhou uma regular
asslstíncia, que não riigátiõu
aplausos aos contendores, sondo
o match disputadlssimo, siigran-
do-se vencedor, a equipe do Ca-
lifòrnia. pela coulagem de 3x1.
HOMENAGEADA A "A MANHA"

Antes de ter início a peleja,
foi prestada significativa home-
nagem a A MANHA, quando o tr,
Joaquim Pacheco Bastos, vetera-
no esportista do quadro social
do Califórnia, entregou ao joga-

-li.li.li.t-41-imiHiHi

dor Hélio, do Avenida 1,'j C., o.
iste fc/, entrega rto "o"*- repre-
senlantc dc uma linda taça.

Entre as pessoas p.csoi.is, es-
cavam os srs. Alistou Teixeira,
vice-presidente do Califórnia;
Luiz dc Casln-o Menezes, sci.rolá-
rio; Jooqulm Pacheco, Flmuiia-
no Antonto da Silva, prosidento
do Alvorada 1". C. c o sr. José
Kncy Ladeira, representamio o
sr. Antonio Castro Menezes, o
conhecido "Conselheiro".

O JOGO
A peleja, tev^ um desenrolar

brilhante, c as duas equipes
apresentaram um padrão dc jo-
go vistoso onde a disciplina,
ocupou preponderante lugnr. O

l».--»-l»_llll« 1 «II»!'»! >

"onze" do Califórnia, com 10
minutos dc luta marcava o seu
primeiro tento por intermédio de
Ênio, cubendo a Dino, assinalar o
segundo tento. Com o marcador
acusando '2 x 0 para p G.áHfói*-
nia, dava o juiz findo a pri-
melra fase. Para o periodo su-
plementar, tlnba-sc a impressão
quo o quadro "rubro" ia desn-
nlmar, mas, isto não sucedeu, o
Zézé fazia o primeiro tento do
Avenida 1'*'. C, que passou a
ameaçar o arco guarncchlo pnr
Cícero, quc praticou defesas sen-
saclonals. Parecia que o empate
ia surgir, quando os "pupilos de
Nllton Dias reagiram, consignan-
do o scu terceiro tento por in-

leripédio do Dino, c eom ,i con-
tagem dc II n 1 para o Caljfór
nia, dava o juiz o final do
pugna.

QÜÀÒaòs _•: .iu/.
A

con
CAI.IFóltMA A. C: — Cícero,

Jorge o Otávio (Celso), l.crlim,
Vlnnii e Zézé, Hui, Djalma, Jua-
rez, Dino o ftnio (I.uizinho\

AVKNIDA V. C: Luiz, Viiller c
Joãozluho; Milton, Nudo e Ml-
nhoca; 7Âzi, Hélio, Raul, China
e Orlando,

O "árbitro" da peleja fo| o sr.
Irenio Santo;, ò popular "Jau",
quc teve ótima atuação,

inauguração de sua nova quadra
de voleibol e peteca americana,
Um velho desejo "adeliense" quo
foi satisfeito, pois a quadra em
apreço tem as dimensões ofi-
ciais, prenchendo assim todas ns
exigências das atuais regras dd
Federaçfto Metropolitana de Vo-
leibol, entidade a qual os "arl.*.-
tocráticos" deverão estar filia-

I dos no prxlmo ano.
PRESENTE O DR. JOAO LYRA

FILHO
A referida festa revestiu-se do

| maior brilhantismo, pois estive-
iam presentes as maiores auto-
tldadoá desportivas da metrópu-
le. numa evidente demonstração
dc solidariedade ao querido clu-
be da rua das Oficinas. O pri-
meiro a chegar à elegante sedo

F.Ç.i Del Castilo, Argentino F.C."7 do Setembro" F.C. c muitos
outros clubes all comparecera.-.,
solidários com a alegria qun rei-
nava na familia "alvl-ncgra".
QUADRA "ADOLPHO GUIMA-

MARAES"
Os festejos do querido club-;

suburbano tiveram inioio com a
Inauguração dc uma placa oo-
memoratlva ao grando passo qiií
o Aderia F.C. vem dc dar par.!
p seu cn.a-rinndccimento. Após o-,
discursos d* praxe, foi convidai-
do o dr. Cèlio dc Barros pan
descerrar o pano que cobria a.

: placa dc bronze, oferecida pel j
nua dro social do cluiie. Estav i.
assim entregue oficialmente. à'

i piátlc-i. desportiva a Quacl; i
Adolpho Guimarães.

; AS PELEJAS PROGRAMADAS
Exatamente às 10,20 horas, tt-

! ve inicio o cotejo de. peteca sm*i-
I rlcana citre. o.i quadros do An-
| dotai AC. x F.P.A. F. C, d*\
| oual Ioriou sácrar-ae vencedor
! o conjunto representativo do
I A-.dr.-.rni A.C. por 2x0, venceu-
j do os dois "sets" respectiva-
| menle por SO x 44 e 20 x 19, Os

(Conclui na 10.* pás.t

RFABIL1T0U-SE 0 FIGA Of OURO f Cfe

ltculizou-sc iliiiiiingn ultimo i..)
campo do Mávlll» Futebol Çlúb&
o esperado jogo entre as (pnci-
equipes do Figa de Ouro Kuteonl
fílubc, e do Independente Kutclu.l
Clube. O Figa de Ouro E. C. quesofreu peranle tio S. C. Ana .Vcri.
espetacular acrrot.i, rcabUltou-'-e
perante a nia torcida, conseguiu-

quadro vencedor
do

do Adélia F.C. foi o sr. dr. JoãoAm nas equipes es «vam aisim |r F|lhcv ,)reiWeBte do Con90. | , j^ .. *nJ„u„.Amttt F Cnstituidas: | ,h0 KaclonM de Desportos. i Uerrotado o independente l . L
OUTRAS AUTORIDADES

Alem. do dr. Joáo Lyra Filhi.
os "carijós" receberam lambam
a visita do dr. Célio dc Barros,
presidenta dn A.CD. c Conto-
deração fUil-Arteri-ana do Vôlei-
boi, dr. João Machado, lider do
esporte amador, Oetaeillo Re2eii-
de, cronista de A MANHA, Ama-
deu Filho, redator dc "Folha Ca-
rioca", delegações ão Sfio Briz

por 3 x 2 O

e>ar de vtmeida o seu leal a.l
[ yersárió pelo s.'ore de II \ 2. O
i quadro vencedrr api;esen»'-U a sir
I gulnU' or«nnlzri..'tto: — Barbosa,
Bldoga e Pintado: Vultcr, Vuhlc-
miro, Djniiiin; Leonel, Vnld,i',
Jaime, Polaco c JorRc. Jaime T
c Aluiziu l", i**areiinmi os goals Io
ijuadro ve íccdor.

?"»'»•*•¦ #¦¦»¦¦¦¦¦» | m*.m.,***n.mt„m.,m^m-

fe

..m~m,+^**m*****m*^-m>*m.+*+,,*..m..mri* •*••+ 9< m"**—**mmmt*.9^m..m„mnm*t*w ..•-*.¦?.

?'#,W*'S.#-s
(.'., ffri Tijuca. Xa t/t-n mira apnrcce, da esquerda para a direita, o vaiaiüsn conjunto dntl\í ESPETÁCULO D1GVO DE HESCAO IIOXROSA — Significativa homenagem foi prestada pclo Califórnia A. C. a A itAXfli, d omingo último,-iw campo do Mattheis t-

•alilórnia l C' „uc obteve lindo triunfo frente ao Avenida l'. C. ,1o centro, quando era entrega, ao nosso companheiro, a lad nfercciih, ,. A SlAMIf, vaula-se dweiso, esportistas e direto res dos dos queridos clubes hnntmeníç o onze
l.autoriua .1. (,.., qut. uui« i. iiimu imi./.' ( "-'*,, , _ .... ..... -.._,„ ,'_ j. „t....).,. ..d :..,!...:. . j..i aíjí .... 1.../1.., .*, ..,.)*»„. ,„v ,„,,.,-** ,/,. dcii. 1-ni unia tarde, m-tnnllictl. ondr n tl.iiihltnn e o cnva IhtMStnO Intnm os
1-. C, quc apesar tíe vencido, mostrou ser possuidor de um grande conjunto, tendo oferecido sérltt resistência e d.nh grande, trabalho á defesa dos rapazes da Tijuca. Foi unia tarde m-tonlfioi

dn Avenida
disciplina c o carnlhrirísmo fottim os pontos (illns.

Conseguimos apurar em fonte merecedora de. credito que o Campo Grande A. C., dispulurá no pró*
xinid aiio, na divisão de profissionais, estando para isso pleiteando a vaga existente ua mesma, o
que. aliás c uma pretensão justa. O querido club o do ramal de Santa €rns, está de posse de uma
ótima praça de esportes, que dentro em breve estará dotada de todos os requesitos necessários a
revelar um numeroso público, a exemplo do Olaria A. C.

,, J-^iS.^,^: . (,' •

1 
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RESOLVIDO ATE* ONTEM*.

DUAS ANTECIPACO
Fluminense x São Cristóvão, sábado à noite, e Vasco x Canto do Rio,
à tarde - Falava-se, porém, na antecipação de toda a rodada a

pedido do Itamarati

•_•,

ES»_APENAS
O Campeonato Metropolitani*»

«ío Futebol dia a dia vem at-
torncndo mala interessante. S
«quanio a isso, não hâ nenhuma
dúvida. Os "ians" a por que não
dizer os próprios clubes torna»
ranríe mais entusiastas. O qut-

;W presenciado na tarde do an-

mx-

m

m.

te*ontem no campo da rua Barlri.
por ocasião do match" Olaria
x Fluminenae, aerve-noa da baa»
para tudo quanto diuemos. Uma
verdadeira multidão compareceu
ao local afim de presenciar en-
tro oa tricolore* • es olarlense»
o monumontal ombate. E, acra*

ditamos, ficou * satisfeita com o
que viu, pois, ds lato, o cotejo
agradou de {erma obssluta.
UMA, RODADA SBNSACIONA*.

A próxima rodada a sexta do
certame 4 apontada eomo daa
mais sensacionais. Riem dos an*
contros Flumlnenne x São Cris»

*' •' A "'  ''I.RAVE SALVOU — O Fiuminem.e podia ter vencido a peleja no 1.- lempo. Esteve ven-
tendo por 2 af), e atacaua mais do quc o rival. A "chance" porém cooperou contra o tricolor quan-do mais atacava. Foi uma entrada de Orlando.. O couro passou par Martinho e. não foi aos fundosdas.redes, chocando-se na trave. Esta fase foi focalizada, pela objetiva de A MANHÃ. Vê-se a fi-slonamia trágica de Martinho, quc pôde ser refeita com a batida do couro no poste do sen arco.

VENCEU O FLUMINENSE
Sbom, o índice técnico do certame de novos

CR. Flamengo cora

tovõo, Madureira x Olaria, Vav
co x Canto do Rio. o América x
Bonaucesso, leromos, ainda, o"cláasíco" Flamengo x Botaiogo.

ANTECIPADOS DOIS JOGOS
Dos jogos programados para

domingo doía (oram de comum
acordo antecipado* para sábado,
Tricolores e sancriclovenaea pre-
liarão, a noite, nas Laranjeiras o
Vasco x Canto do llio, à tardo, j
em São Januário.
FALA-SE NA ANTECIPAÇÃO j
TOTAL DOS PRÓXIMOS JOGOS ¦

Não obstante |á estar comb!*!
nada a antecipação desses doi.»!
jogosi iala-se quo o Itamarati.
em virtude das comemorações da
nossa data magna, no domingo,
interferirá junto à F. M. F.- a
iim de que oa jogos da sexta ro-
dada do campeonato sojam rc*
cuados para sábado e snxta-
ieira. Todavia, podemos aasegu-
rar aos nossos leitores que ati
ontom, O noite, nem comunicado
nesse sentido havia dado entra*
da na secretaria da entidade mo-
tropolitana. Podo ser que ató ho-
jo à tarde ias? aconteça. Caso
ee positivei acreditamos que os
dirigentes do nosso "association"
não porão nenhuma especio do
diiiçuidade ao pedido do Minis-
tório das Rolaçdoa Exteriores.

Regressaram os rubro-
negros

Regressaram ontem, dò Para-
ná os rubro-negros quc ali dlspu-
taram e venceram por 3x2, uma
peleja contra o Atlético Para-
naense. Jà hoje, os mbro-negros
Iniciarão os preparativos para s
peleja com os botafogisenses.
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COM O PENSAMENTO
VOLTADO PARA A VITORIA
COMO OS VOLANTES COMPETIRAM NA "SUBIDA DA TIJUCA" - RECORD

BATIDO - OS HERÓIS DA CORRIDA

^'O-certame de Juvenis da Fc-
deração de Atletismo conseguiu
agradar. Teve um transcurso
equilibrado liavc-ndo forte luta
eptiv as equipes do Botaiogo c
do.Fluminense. Levou a melhor
Bo duelo o tricolor, quc foi fa»
y-orecido cora a desclassificação
jiista da turma dc 4x400, do Vas-
tto.
,,'vA vitoria tricolor nem por isso
deixa do ser significativa.
AMPLO SUCESSO TÉCNICO

.ALCANÇADO 
S O atletismo carioca, vem atin-'-findo ' 

ultimamente o seu pwilo
áureo. As competições atléticas
dhputadus ultimamente são sem-
pire coroadas de êxitos técnicos.
O1'cortíirae dc domingo também
«'(tteve : ciitrc os que. melhores su-
eessos alcançarem ncsla tempo-
rada. Nada menos dc / marcas
foram superadas. Os atletas do
Botafogo. superaram 5 recordes,
«contra' um do Vasco c outro do
Fluminense. São novos rceordis-
t»5 os seguintes atletas: Bcrnar*
dp Bloõer nos 400 metros rasos
com 50"1, Jarvel Benck, nos SOO
a>etro5.com 1,59"7; Caetano Fi-
lfcc', nos 5.000 metros, com
16'08"-7; Nadim Marreis, no ar-•remesso do disco com 4.1imS8cins;
a equipe do Botafogo dc 4x400
integrada de Toledo, Bencu Blo-
otor e*'Bitenccmrt com o tempo
?Je*r3'28"2*, Kupper, do Vasco, no

Contagem de pontos até o
É|fi 6.° lugar
"il'ÍA CBD transmitiu • à Confe-

aeratloa Sudamericana dc Atle-
tismo a sua opinião sobre a con-
jtéséin de pontos nos futuros cam-
peonatos 6Ul americanos. Por ela
a' entidade mAxima se manifesta
fawravel a contagem de pontos
tié-jfifi lugar, porem contraria a
eòtraiagem em dobro nara os re-
vazamentos, para 'a prova dc"Deçátlo apresenta a seguinte ta-
Wlaí.í.0 lugar -- 15 pontos; 2."
**- 9 pontos; 3.» — 6 pontos; 4.°
tt» 4 pontos; 5.° — 3 pontos e
§,*"'—¦-''2 pontos.

arremesso do Martelo com 41m,05
e finalmente, h turma de 4x100 do
Fluminense com Creso, Morison,
Gil e Zanoni com 43"1.
CONTAGEM FINAL 

A contagem final do carapeo-
nato foi a seguinte:

1." lugar — Fluminense F.C.
Campeão com 181 pontos,

2." lugar — Botafogo F.R. vi-
cc-campeao com 177 pbnlo.*».

3.°* lugar — CR.; Vasco;da Ga»
ma com 86 pontos.

A FINA não computou o"record" deMaria Lenk
A CBD so dirigiu à Pédératlon

Internationale de Natatlon Ama-
teur, reclamando contra o fato de
nfto figurar no histórico doa re-
cordes do mundo, o resultado ob-
tido pela nadadora brasileira Ma-
ria Lenk, em 11 de outubro dc
1939, na prova de 400 metros,
nado de peito, com o tempo do
6mll,8s, recorde este que foi ho-
mologado, no devido terapo, por
aquela entidade mundial.

livraria Franòaco

FurxkxJo nm 185*.
UYRIIROS IIDITORB

R«e) (4o Ouvlekr, 166—RIO
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0 Bangu jogará em
Valenga

O Bangú, conforme determina
a> tabela, folgará- na próxima ro-
dada do •"""arapeonato Metropoll»
tano de Futebol. Aproveitando
esBa oportunidade, os "mulatl-
nhos rosados" vfto se exibir <ím
Valença, contra o Benflca, forte
clube daquela localidade.

Para tal, a diretoria do grêmiobariguense já. pedhi permissão a
FMF.

4.° lugar •
18 pontos.

5.°, lugar — S. Cristóvão de F.
R. com 2 pontors.

Mais um para o Bangu
O Bangu pediu o "passe" do

atleta Aneulo do Oliveira, inseri-
to como amador do Metalúrgica, J petiçãoda Federação Fluminense de Des-
porto», para o eeu quadro dc pro-
flsslonais.
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Subida dá.-; ,-í intana e. Osmar l.ri'jc (Vii,*»c|', r;u plena corrida nà Tlj.ict

Alcançou pleno sucesso u rom-1 ao UniRo da piita, c du tiiciu cen-
automobilística promovi- tena dc concorrentes, correu tu-

da pelo Automóvel Clube do Bra-! do na mais perfeita ordem, gra»
fil. Apesar do grande número de 1 çns às providencias adotadas per
cxpcctadorcs, que se colocaram | lo coronel Santa llosa, presiden-

0 Olaria é, agora, o espantalho dos
GGMO TRANSCORRERAM OS JOGOS DE DOMINGO, DA QUINTA RODADA

> — VITÓRIAS DO VASCO E AMÉRICA

grandes
O Olaria voltou, a exlblr-se bem.

Tal como era esperado, ofereceu
séria resistência ao Fluminense,
que passou por ms-us momentos
\\ na rua Barlri.

Para se ter bem a Impressão
do quo foi o jogo, basta ulluiniws
pára a marcha do "placard" que
foi: Fluminense 1 x 0; 2 x 0;
2 x 1; 2 x 2; 2 x 3; 3 x 3; 3 x 4,
e finalmente 4x4.

Com a façanha, o Olaria pas-
sou a ser mesmo apontado como
o espantalho dos grandes.
OUTRA EXIBIÇÃO FRACA DO

6AO ORJSTOVAO
Outra exibição fraca realizou o

Sfio Cristóvão. O quadro alvo de-
cepcionou. Depois de um primei-
ro tempo equilibrado, o seu qua-
dro parou no 2.°. Conseqüência:
foi goleado, tendo o marcador pa-
rado no» 8, porque os vascainos
quiseram.

O "alçapão» de Figueira de
Melo, è agora, apenas, lenda.

O AMERICA PROSSEGUE
VENCENDO

O America prossegue vencendo.
Pa-jsou por mais um rival, — o
Bangu. E bem verdade que so-
freu muito, A verdade, entretan-
to, é que passou.

AMERICA 2 X BANGU 1
Jogo disputado no subúrbio,

foi equilibrado e interessante.
Lima marcou os dois "goals" ru-
broe e Moacyr o tento dos ban-
guenses,

QUADROS
AMÉRICA: — Osni —• Domiclo

e Grita — Hilton — Gilberto e
Amaro — Jorginho — Maneco —
Oesar — Lima e Esquerdinha.

rn n m'i(|uin:i do seu urru para
Ias coitíiI.iv

FAÜIOt" 0 MAGNIirO DÜ
C.WVM DE ANLAII

O *.'.' lusar coube ao Jovem vii»
lanle patrício Atinar do tiòc-s. Dn*
i|Uei. Demonstrando grande pe»
ricia Attliar tte Còc) completo»!

| bem o percurso, embora ntiis"-
ineto de su;» "Mascratl", não

J*^jm\\WmmmmmÊ Í ^ jjRInfl IVlittH^ M -t***- ^a^B " *f ^ JlaWlL"»^ '\tài*\mmmW. \^^B ^^¦UHBmJ^BÍ JWPi** £ S «WM

té ria Comissão Desportiva do A.
C. Bi 0 delegado Dulciilio tio»»-
çiilvtí, que superinteniii-u n po-
liciitmento, não dificultou de**!'»
ves o serviço dos jornalistas, cl»
itcgr.-ifi.itaM o fotógrafos.

Cl.VÜ BIANCO VI*.\'CEt'

Coube a vitoria na prova prin-
clpal oo consagrado Volante íiinn
Bartctl Blanco, quc conduziu com .
maestria o mais possante carro i funcionasse bem. Tanto .que fi-
Inscrito e completou o percur-rcou o tempo tudo amarrado cm
s*» no menor tempo. O esforçado ¦ pano molhadn, lr. apesar dessa
desportista recebeu, assim, o pre- i providencia n máquina nao fun-
mio ii (lcilIcaçSo com que prepa- l cionou normalmente, ratcand"

 I muito. Constituiu uni excelente1 resullailii para o corro o 2.° *u-
pai*, nroya «le que foi bem cun-
düzidpi . .

KONTF.NI*!.**- I-. "VOVÔ" '

CLASSIFICADOS

plassifiçanam-sc tms ,3.' e -t.'*
lugares, rcspeeUvamciítc, os po-
nutnris volantes .lorgc Fonteneli*
e lismar I-Vniamjes Lage, (Vo-
vò), 0 primeiro derrapou durah-
te o percurso c logo após trans-
pór a linha de chegada derrapou

(CONTINUA NA 10.' PAr.INA)

Geraldo Fernandes não íol
desligado

¦Aj contrario cio que íoi no'.:- '
cif-3o pudemos informar que o ,árbitro Geraldo Fernandes nao
foi desligado do quadra como foi :
propalado S. S. terá apenas, um ¦
descanço pois, nâo poderá ccnii- jtmar atuando soot obter a sua jtransferencia dc Minas para o ;
Rio. I

NAO SERÁ MAIS REALIZADO
0 CAMPEONATO SUL AMERI-

CANO DE VOLEIBOL

Uma fase da peleja Fluminense x Olaria vendo-sc a defesa leopo.dlncnse em apurt.s

BANGU: /-- Rossarl — Hermo-
genes e Bilulú — SJla -— Janua-
rio e Adauto — Sono — Cardoso
— Moacyr — Callxto e Meneses.

"NAO E DIPLOMADO, MAS
CONHECE FÜTEEOL!"
^PRATICA DE NECÓ LEVANDO VANTAGEM NO CONFRONTO COM OS TÉC-
J&eOS DE PERGAMINHO -UMA "ONDA" QUE FOI FURADA... - "ELE

TEM FEITO MUITO MAIS QUE O ANTERIOR"
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^'eco, afimí técnico do Oluria,
> tspantalho dds grandes

'.Quando Néco assumiu a dire-
çio* do. quadio profissional dn
Olaria',' bouve quem clamasse¦ednirá' a sua permanência no
jM^opalcgando «*uc o veterano
*J*aspdrtl»ta nâo pnssuia o "per-
Ipamitfbo" que a Escola Nactonal
cie tducictto Física distribui aos

quo ali tiram o curso ctpcciali-
zado.

A "onda" estava tomando pio-
porções gigantescas, quando 4
diretoria do Olaria saiu a - cam-
po, e afirmou que o atual pre-
parador merecia ttxla a, confiai»*
ça do clube. Os resultados con-
seguidos pelo quadro foram tã*i
convincent-i", que nliigucin mer
xeu mais como Ironia» do clube
da ma Barirl. lí asilpi o ,"'ri>-
mance" . nfto prosseguiu,, «.pesai-
de ainda cslstir quem:faça "mu-
chouchq" contra a permanência
de-Ncco í» test;» do setor profis-
sional do valoroso clube ¦ leopol-
dlnense, Intrigas dij um grupo
bastante rcdusldo. ..,.-•¦'
QUANDO'A PRATICA TEM*MAIS
VALOR QÜE O "PERGAMINHO';

O que se passa com Ncco não
t* novidade. O .simples fato de
nma pessoa cursar a escola espe-
cializodii. nfto significa qtii soja
capaz de arcar com as responsa;
bilidade:, da direção de um team
profissional. Ninguém contesta
o valor do técnico diplomado.
Ninguém contesta também que o
E. \. K. F. D. possui professores
peritos no rtiodn de ministrar
ensinamentos aos alunos. Mas «i
que está provando, na prática, 0
que muitos elementos qu* .ia-
mais p-isíaram pela calçada da-
quele estabelecimento de ensino
especialisado estSo farerrdo fa-

ror no desempenho das árduas
missões c merecendo os aplausos
da massa de torcedores. Os clubes
preferem os elementos com mais
trequejo no "meticr", do que
mesmo os diplomados, líxisteni
exceções naturalmente: Flavlo,
Ondino, Pimenta, Gentil e pittros
mais. Esses já eram consagrados,
antes mesmo de obterem o titu-
Io da Escola, c não fot o diplo-
ma que influiu na situueãi» quo
desfrutam no setor esportivo na-
cional.• A 'verdade i essa, c. nua outra;
"ELE TEM FEITO MUITO MAIS

QUE O ANTERIOR"
.Quando o Olaria iniciou os

preparativos para o" campeonato
atual, -a diretoria tomou as pri-
meiras providências no sentido
de conseguir um elemento para
orgontear o quadro rcpresenlatl-
vo do team no campeonato. Al-
more fui o escolhido. O trabalho
do veterano técnico, um dos dl-
plomadc-s pela Escola Narjona.,
não foi coroado de êxito, punjtie
as perfomonces do quadro est»-
veram muito aquem do desejai!»
pela .diretoria. Começaram o*>
casos e .Vniorc desistiu de con-
tinuor ã testa do Iram. Foi mais
um exemplo dc quc nem sempro
ò pergamlnho resolve os proble-
mas no terreno futebolístico.

Para o sr. AJ varo da Costa
Melo, presidente do valoroso clu*

Na arbitragem funcionou A'.-1 patou por intermédio de Bciaiio
berto Malcher/ |e Leleco (de *'penaltp).

Fcl o Bangu vencedor da pre- j Veio a 2.* fase, e Alclno te-
liminar por 4 x 2 ea renda apu-! sempatou para oj • seus cabendo
rada atingiu a Cr» 26.027,00. j a Rubinho empatar. Vsio a sc-

Os melhores elementos foram: jgulr o "gosl" de Spineli para,
Domiclo; Grita, Gilberto c Lima,) quase no final Ademir empals-r de
t» figuras de destequs do vence- j novo.
dor e Bilulú, Januário, Moacyr c QUADROS
Sono, os do Bangu.
VASCO 5 X SAO CRISTÓVÃO 1 j Os "teams" formaram asiim:

O São Cristóvão có Kube re- i OLARIA: -- Martinho — Le-
slstir um tempo. No segundo, fcl j u*co c Am-iíl — SplnolU

be, o team do Olaria sò faltava
quem o dirigisse com a energia
necessária. 12 esse homem cr»
Ncco, um batalhador dos velhos
tempos e quc já suara a camisa
em épocas passadas, li Néco foi
convidado para substituir Alma-
ré. Foi nesse momento quc sur-
glu a '"onda" contra o rapa/.
Alegaram que ele não tinlia di-
ploma, c estaya cm situação ir-
regular diante das leis aluais. A
declaração do presldcnlo »".ost.*-
Melo foi o ponto final na hhlô-
ria, dando carta branca para r,
antigo erack, c os resultados
surgiram logo.

—í Ele tem feito muito mais
que o anterior — diz sempre o
presidente do Olaria. A (i"dica-
ção dc Néco deve ser reconhecida
por todos os olarlcnses. Nós da
dlretorl»» estamos satisfeitos com
a situação do team c da ntuaçãi
do técn'co. O resto nãu interes*
si». Nâo é diplomado, mas coube-
ce futebol.

Ê assim tfiie o Olaria encara a
situação do ' seu preparador. O
team eslá dando trabalho. Os jo-
gudores estn o satisÇcitos c o
quadro çoclal nüo tem nado con-
tra o ex-pi»ot dus tempos pas-
sados. K.it-1 tudo azul uo Olaria.
As perfomances cumpridas nas 4
rodadas foram auspiciosas porá
o clube que sc tornou o espanta-
lho dos "grandes" no certame da
cidade. • *'

oquela água. Parou e o Vasco
eeirlu-se.

Maneca 3 e Lelé 2 (um de "pe-
nalty") foram os marcadores ps-
ra o Vasco, cabendo a Nestor a
autoria do tento de hcnras do»'
teus.

O 1.° tempo tcrmL-iou empata-
do por 1 x 1.

Os dois quadros "jc-raram assint:
VASCO: — Barbosa — Augusto

o Rafaneli — Bly — Danilo c
Jorge — Alfredo —• Maneca —
Dlmas — Lelé c Frlaça,

SAO CRISTÓVÃO: — Azurra
— Mundlnho t Jair — índio —
Tico e Souza — Cidinho — Mi-
cal •— Caxambú — Nestor e Ma-
gelhües.

Manícx Dlmas, Danilo e Rafe-
nell foram os melhores entre os
v&:cnlnos. Entre os sniicristoven-
ura destacaram-se apenas Mical,
Nestor c Azurra.

DOTALHES
Nu partida de juvenis, ljvada á

efeito peln monlifi, o Vasco ven-
ceu pela contagem de 4 x 0. N&
partida de aspirantes, o Vasco
voltou a inipor-so pclo escore Ua
7 x 2. Neslc encentro foram ex-
rrolsos pela prática de jogo vto-
lento. Romulo e Mario, pelo Vas-
co e Marques. Jair pelo Sio Cris-
tovão. Teve ainda, o São Cristo-
vão a ausência do centro medto
Nello que deixou o gramado con-
tundido. Terminou o Vasco com
Ô elementos e, os cadetes com 8.
A renda da partida acusou CrS
81.007,00.

OLAUIA *i X fXUaMINENSE «
O Fluminense começau levan-

do a melhor. Fez dois "goals"
avantajande-íc no v marcador.
Ademir fez os dois primeiros ten-
tos. O Olaria não desanimou o
antea de acabar o 1.° tempo em-

Claudto o Ananias — Jorginho
(GJrson) — Alclndo — Baiano —
Tim e Gerson (Jorginhoi.

FLUMINENSE: — Robertlnho
Gualter e Haroldo — Pascoal
Tc)esca e Bigode — pedro

Amorim — Ademir — Rubinho -—
Orlando c P^hcgtr..

O JUIZ
Mario Viiuu esteve inseguro.

Falhou no lanee em que Bigode
lomou licitamente a bola dc Al-
cindo, marcondo '¦penalty» cen-
tra o Fluminense e falhou tam-
bom validando o "goal" de Ru-
blnho, em legitimo impedimento.

Na preliminar venc*u o Fluml-
iicuse por 4x1.

Adciíilr foi a principal figura r.o
tricrlor.

Afora o Brasil, apenas o Uruguai e o P.erü se
inscreveram

Ao contrário do quo vinha sen- I mos informado:, so ihsc.-sveu uos
co divulgado não mala será rea-; Campeonatos Tíarculino o Fomi*
llzado o Campeonato Sul Ar.»e- nino
licano de Voleibol, devido ao re* Assim condi', como alinnamos.
duaidissimo número da inseri-, nco mais r,?rà lj-vado a eleito
ções i*s Campeonato Continental d«

O certame continental do "es* : Voleibol. O Brasil, apesar disso
porto da rede", que deveria ser continua ainda com ° direito dt
promovido pola C. B. D, o—., patrocinar o referido csrtamt
São Paulo, nco contou com o  , j •
aprovação de todos os iiliadou
da Confederação
APENAS O URUGUAI E O PERU

A Argentina não obstante c
I promessa de comparecimento ao
! Campeonato, "roeu as cordas".

ieto é. não participarei mais.
Apenas aa representações do

Uruguai e do Porú so inscrove»
ram e, assim . mesmo, nas
disputas com relação às equipes
masculinas.

SO' O BRASIL NOS DOIS
CA^EONATOS

Somente o Brasil, ao que io-

Reunião da diretoria da
. GM'

neur.o-si na próxima, quinta-
füiij, dia 4. às 20,30 horas, a Di-
retorla da CBD, psra tratar de
diversos assuntos. Nessa reunião
rerá apreciada- a proposta do;
Conselho Técnico de Tenls de
Mesa, no sentido dt ser solicita-
da a filiação da CBD à Interna-
tlonal Table Tennla Federatlop.
entidade que controla esse des-
porto no universo.

CLÍNICA DO DR. NEWTON PAES BARRETTO
FRATURAS — LUXAÇÕES — Raio X em domicilio

Doenças dos ossos e articulações
TELS. Clinica — 32*0484 — is 17 horss. Hospital — 52-32S0

Pela manhã. Residência — 28-0982

CONFIRMANDO SEU FAVORITISMO
A EQUIPE DO VASCO VENCEU A III REGATA E O CAM-

, PEONATO DE NOVÍSSIMOS
('unfirmando o»seu favoritismo

u-lurn».-» do Vasco da Gama Ven-
ceu o III lleitata da Temporada õ
o Canipeonrlo de Novíssimos
disputados domingo, uo Saco de
S. Franeis io. O "nietceng" foi
muito nonenVriao e o seu resulta*
do técnico correspondeu intcl-
raniente, embora nâo Iviihamo*»
que 'registrar ueiiliuin.i oueliri) dc
record. A ciulpe vencedora c.i»-
seguiu 7 primeiros lugares c 3 «-e-
gundps, resultado bem aprcclavi-!.

Também .brilhou a representa-
ção do Botafogo, que classificou-
5c no 2° lunar. •D.í ramadoma tv—

t.ifogucnscs conquistaram 3 pri*
neiros lugares, 1 seguudo c 2 tev-
cciros,

O Botafoiio conseguiu vencer u»
provas "Comandante Irineu 11.
Gomes", ¦'Comandunte Ernmii
A. Peixoto" e a de honra, dene-
minada "Cel. Macedo Soares".

A equipe iIn Sâo Cristóvão, que
obteve a 3* (mssifica\,*ào, Irlunfo»)
nns "classiias" "Prefeitura • Mu*
nlcipàl de Niterói" t " Montei
déu IV. Clube*.

COLOCAÇÃO
í-nm os resultados das divem:

provas disputadas foi proclamado
seguinte resultado:
Vencedor, Vasco da Gama, cons

7 primeiros lugares t* 3 segundo»;
2° lugar — Botafogo,-3 primeiros.

segundo e 2 terceiros; 3° '-**
Sfio Cristóvão, 3 primeiros.'l"i"*-*
g»nido ei terceiro: 4*» — Klamcò-
go, 1 prln»niro.\ 4 segundos: 5o --
Guanabara t primeiro, 1 fegundo
e 2 ti*n'eiro-; 6" — Icarai, 1 pri-
meiro j í ¦* — Lnje, 4 segundos t* 1
ttieoir.); V — liiteruacioual, 1 be*
gundo c 1 ttreeiro. 9" — Boquei-
rão, 1 segundo; 10* — Nataçí»,*.
terceiros.
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