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\ — Korln leeth, granda d«n«
farino da Broadway, também
panou o ourro "firmamanto'.
Aparaeard, pala prlmtlra vai.
om "Unfinlibod Dane*", da

Motro.
—• Ariano Dahl, uma ravalo-

$fio. Sua Mtréia tare ao lodo
da Juna Allyion • Van John-
•on, no filmo am praporo"Vlrtuoui".

— Joan Utlia partonca oo
grupo dat vataranat. Apa-
•ar do muito jovom, dança
déido paquanlto. Al aitó,
conforma foi preparada
para o lau próximo caiu-

lóldo.
— Lucllla Bramar é ou-

tra quo dispensa malorai
apratantaçSai. Dapoli do
película am qua dançou
ao lado da Prod Aitairt,
virá ai am "Zlagflald

Polllai".
— Cyd Chariuo nfio

é apanoi a bailarina.
Paio "fadei" acima,
poderfio verificar qua
é meimo sofisticada.
Também figura am
"The Unflniihed

Dança".
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TERPSÍCORE, 

umo dai nova musas, a que presiàiO à música
a à dança, está presente na página de hoje. Na mitolo-
gia era representada tangendo uma harpa e vários ou-

troí instrumentos. No mundo da tela, isso nâo importa mui-
to. 0 público quer apenas contemplar os seus favoritos ou
as novas revelações, de preferência, ho âmbito popular. São
muito poucos os filmes que tenham abordado o "ballet"

clássico e ainda mais restritos os êxitos nesse setor. 0 úl*
timo deles, "0 espectro da rosa", teve uma repercussão pou-
co animadora, no tocante à bilheteria. No entanto, a coreo-
grafia significa um belíssimo tema cinematográfico. E que
o Império das rendas prefere destacadamente o gênero po-
pular. Aarto de Nijinsky ainda não foi devidamente com*
pletada nas imagens, mas algum dia isso acontecerá. En-
quanto não chega essa data, vejamos algumas das baila*
rlnas da tela, em poses perturbadoras e envolventes como
os ritmos das melodias.
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Jo«n Bennet ettá vaidosa com o seu lindo vestido de fim da estaçlo. Um
modelo bem simples t de porte Impecável. Observem ¦ combinação do bran-
co com o preto, noi punhos t na gola, assim eomo o adorno de placas da
metal ao ombro esquerdo, ni dlreçlo do decot». Luvas, chapéu e sapatos

combinam magnlflcamente com essa encantadora "tollette".

ÜMA 

do» coita* que aurpreanáem o obtervador
imparcial da evolução da moda feminina 4 a
intenta atividade dot figurinitta» d* Hollv-

wood, inoentivadot, naturalmente, pela influência be-
nêfica do cinema » pela elegância quate obrigatória
de toda» at estrelai da tela. cada qual que mai» te et-
force para levar a palma da vitória eíbre aa demoli
nesse torneio de preaença fidalga e "finene", do mun-
danltmo de que participam.

No principio, a moda pottuia a tradição européia,
nlnnudn. poderia compreender pudetie ter deslocado
de Pari» o eixo de tuat obtervaefe» ettéticat, de onie
»» iradiavam, para todo o mundo, ot padrôe» clditicot
da elegância, quaae imposto» át mait distantes cMli-
KaçBet.

A América, porém, na ânsia muito humana de eo-
brepdr-ae ao velho continente, com a vitalidade «nor-
me de aua juventude, iniciou um periodo meio revoJu*
ciondrto, em matéria de vettudtiot feminino», ortando
modelo» inteiramente fora do» ettilo» europeu», aiitm
paritientet como londrinos, e lançando-os atravét da
tela, numa propaganda Irreeiefivel.

Antes do que ie poderia supor, o mundo tomou co-
nhecimento dos padrões da moda americana. _. mais:
interessou-se vivamente pela» criações dos modellstai
ianques, donos de uma intplraç&o or.pinalissima, p,.
ralela ao pdsfo muito simples das mulheres diste con-
tinente. Dai o prestigio da moda americana, a sua dl-
vulflaçtío e, por fim, a sua prevalência sobre o» mais
antigos padrões de elegância do mundo, que eram os
figurinos de Paris e Londres, até antes do inteto da
segunda grande guerra.

Alcançada a liderança almejada, os "experta" de
2.0 Bam assumiram uma grave responsabilidade pt-
rante o mundo inteiro, resistir ao ressurgimento da
moda européia, quando ocorre»»» o ey_if-.lo da vida
social resultante do estabelecimento definitivo da pai.
E agora, guando a França /d ameaça retomar o boi-
tão de comando, tlet lançam as mait sedutoras cria-
ções, muitas dadas a originalidade do talhe, a indisci-
puna do desenho, que escapa, as vetes, aos padrões
tradicionais, para atender d sensibilidade do gênio fe-
minino.

Contêm tsta página algumas das mais encantado-
ras criações lançadas em Hollywood pela ettrêla Mar-
guerite Ohapman, uma dat inspiraiorasd amoda, e que
sdo uma amostra da evolução desta arte, na capital do
cinema. Também aparecem Ava Oardner e Joan Ben-
net, estrelas da Universal, com modelos sedutores e de
alta distinção. Isso vem provar que os americanos ndo
estdo dispostos a perder a liderança universal da arte
de vestir, a mais importante ds todas at arte», por isso
que interessa de maneira pessoa) e imediata ás mu-
Ihere» de todo» os clima» e latitude».

Para o verão próximo, o» flgurinittas eatáo expio-
rondo ao máximo os estampados e para o fim de es-
taçáo os tecidos sóbrios, de cores discretas. Uns e ou*
tros, porém, possuem um "quê* de irresistível atrati-
vidada, um encanto que se irraditvde sett talhe, um
mistério intocável, coisas que empolgam a vaidade na-
lural do belo sexo.

TERESA REGINA
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Asora Marguarlta aa moitra num mo.
dllo da vario, am taeldo aatampado
do ledutora preisnça. O isgrado do
tua elegância parece darlvar-aa da
ilmplloldadt da corte doa figurinos
quo adota. Ela sabá què, atstm, ainda
mala realçará a eua belota a porto.

Uma enoantadora "tallatta" da
seda aiul-rel. A originalidade
do modllo rsilde no cinto bor-
dado eom pedraria», am oonoor-
daneis eom um gracioso oadar-
go da plngentas bordado no mao-
mo «atile a qua servo da fecho
to decote mal» ou mono» atrs
vido, A estrela • Marguarlta
Chapman, da Columbla, qua va-
ramo» brava em "Noite da tem-

penaao ".
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O RELÔ01O DOS QUE
NAO TÊM UM SEOUN-

DO A PERDER! -j

Automático • Antl-magnotlco
Anti-choauo Imptrmgovol
Certific.d» QQfOiüio •
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Múiicoi notivo» nai ruai de Alexandria.

NOTAS DE UM TURISTA SEM PRESSA

ALEXANDRIA
-SEGUNDA
CAPITAL

llPv ' Vâ_it__JN-i __r*'__8 *4
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Vendedores di limonada

O 

ônibus moderno, com ar refrigerado,
poltronas estufadas de veludo, atravcs-
sou as pontes do Nilo, deixou para trás
o Imenso jardim zoológico, passou ao

lado das pirâmides sem voltar a cabeça e en-
trou na estrada do deserto.

Sensação de desconhecido esperado, pre-
sença de lendas orientais ouvidas em criança
e que vinham à lembrança estropladas pelo
tempo...

A estrada avançava tendo dos lados roloa
de arame farpado enferrujado, tambores de
gasolina e óleo vazios, em dlroçáo de Alexan-
drla — segunda capital,

Para quebrar a monotonia da paisagem,
restos de construções do Exército Inglês, des-
truidas, não pela guerra, mas por pilhagens e
abandono, pareciam grandes cactua de clmen-
to. Ao longe, uma ou outra caravana de bedut-
noa do deserto caminhava Indiferente ao sol,
aquele mundo de areia amarelada, fi sobre os
camelos que o "hachlch" atravessa fronteira*
e desaparece nas aldeias... Pequenos lagos de
água salgada foram aparecendo depois de qua-
tro horas de viagem e, numa curva do caminho
entre rochedos, surgiu Alexandria.

Primeiro, ruas tipicamente árabes, quartel-
rõea pobres onde nenhum estrangeiro se aven-
tura a um passeio à noite, depois, a grande
mancha azul do Mediterrâneo e os guindastes
do porto, paradoa, como se fossem dedos mecâ-
nicos apontando para o sol que Ia mergulhar'
mais uma vei...

Ruas mais estreitas do que no Cairo, mas,
por toda parte, o mesmo movimento, fi que es-
tamos na época do calor, quando turistaa de
todas aa partes do Egito correm para Alexan-
drla em busca de um clima mais suportável.
Construções de estilo europeu, menos tarbuches
e mesquitas, muita gente loura e mulheres mais
elegantes, dão ao visitante a impressão de ter
deixado o Egito < estar em qualquer cidade do
Mediterrâneo. Alexandria é uma faixa que
acompanha o mar. Seus oltocentos mil habl-
-.antes espalham-se pelas praias cercadas pela
grande "cornlche", pelas avenidas repletas de

GREGORIAN (Enviado
de A MANHA ao Oriente e

Europa)
magazines elegantes e caaas de chá, pelas pra-
ças públicas quase \6daa com monumentoa a
heróis nacionais. A grande avenida de Abouklr
atravessa Alexandria e é caminho para todos
os bairros elegantes da cidade. Oa eatrangelros
moram em Ibrahlmleh, Sydt Blchr, St. Estefa»
no, Burkley e outros bairros afastados, servi»
dos por excelentes bondes de uma companhia
inglesa que o governo encampou. Os árabes
moram em bairros retirados, bairros de mlaéi
ria, numa promiscuidade que causa a um tem-
po, dó e nojo. Num quarto imundo, vivem cln-
co, seis pessoas. Comem naa terrasses junta-
mente com as galinhas e coelhos, Naa ruas, o
lixo amontoa-se frente aos armazena que ex»
põem nas portas a carne, o pão, as frutas, os
doces cobertos de moscas. Água é fantasia e
banho só no dia do Balran. Aquela história do
homem que perdeu o colete e só fot encontra-'lo dois anos depois, debaixo da camisa, deve
ter acontecido aqui.

Cidade plana, quase toda asfaltada, auxl-
Ua o sacrifício dos pobres burrlnhos, autênti-
cos "burros de carga", que passam carregados
de tudo que se possa imaginar, inclusive o car-
roceiro, Esses pobres animais, importados da
ilha de Chypre, devem ter reservas
formidáveis para poderem suportar
tamanht*f--aBéso. A sociedade protetorade anlrqfH, no seu relatório anual
afirmou que os cavalos estavam bem,
as mulas passávels, mas os burrlnhos
muito sacrificados. Os carroceiros
acham que, ao invés de uma socleda-
de protetora de animais, devia exis-
tir -uma sociedade protetora dos co»
cheiros... Foi um burrinho quem car-
regou Maria, quem salvou o Jesus-
Menino .talvez venha dal, tanta reslg-
nação...

Os taxis de Alexandria tomaram
parte na batalha do Mame, são um
prodígio dé longevidade, Mos à porta
doa "cabarets" na "cornlche', ali»
nham-se carros de luxo estrangeiros.
As crianças árabes só. vêm à cidade
para pedir esmola ou apanhar tocos
de cigarros que vendem a um indus»
trial. Dentre todos os jardins, o mais
famoso é o de Antonládls. Ocupando
uma área de oitenta hectares, verda-
deira maravilha de urbanismo, com
um palácio onde se hospedam reis, foi
doado à municipalidade por um gregomilionário, fi nesse jardim que uma
vez por ano, m dia do Bairan, espécie
de Natal dos muçulmanos, uma multi-
dão de cem mil pessoas esparrama-se

(Continua na é.* pio. tipográfica)
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"Burro da carga" — 0 transporte é feito ainda paio sistema primitivo.
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IMPRE88IONANDO OI
MEIOS CIENTÍFICOS

DO PAIS

EMAGRINA
Um produto nacional qui ama-
greca sam prejudicar a saúde.
Centenas dt atestados médicos
confirmam, na prática, o fruto
dt 20 anot dt estudos da ciência
para o tmao.rtelrt.tnto dot gor-
dot t a eonstrvaolo da tttglnola

dot magros
Adquira nu formadas ou

drogarias

EMAGRINA
ou pelo serviço de reembolso,
CAIXA POSTAL N.*- 2335-

Rio de Janeiro
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Munem oe
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m WQM táhvtPÕ*.S£fí CfíMWHO SEM £5P£k/tk O
YICER.
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À PROCURA DA MAIS BELA CARIOCA
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Morlono —- o condidot. n. 65 — do Flomtnge, moraco disputar e titulo
porque é metmo bonita, t ou nfio é?
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S fotografias que publicamos nesta página são
de algumas candidatas ao cobiçado título de"Miss Carioca 1947", disputado no grande

concurso que A MANHÃ, em combinação com o "Trem
da Alegria", vem realizando nesta capital.

A iniciativa, este ano, da escolha da mais bela
carioca, veio reviver entre nós a prática dos antigos e
tradicionais concursos de beleza e é de molde a desper-
tor o interesse das louras e morenas da cidade, que já
se colocaram a -postos, procurando cada qual vencer
a sensacional prova em que vultosos prêmios são con-
feridos às dez primeiras classificadas.

Os concursos de beleza, comuns nos centros clvl-
llzados, notadamente m América do Norte, trazem
com a sua realização, momentos de alegria e de inte-
résse para o centro onde se verificam, contando por
isso mesmo com o prestígio da presença de lindas e
monumentais garotas, como as que hoje apresentamos
ao seu apurado bom gosto, leitor amigo.

Escolha a sua candidata'preferida e vote nesse
pleito em que nada menos de noventa e seis pequenas
estão concorrendo, Indo assistir ao desfile, diário, das
candidatas nas audições do "Trem da Alegria".

\

A candidata Solango, n. 62, é qualquer coisa de
atômica...

CARACTERÍSTICAS :

Grantado I a r a n) a ou
iwqfron.\/
Salto de borracho
Lavo o durável ' 

^.
Linhas discretas, mat
acantuadamento más-
cuias.
Prático a durável. . v

it Numeração: de 33 a 44.
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Esta é o enigma do concurso. Se gostar do tipo, leitor
amigo, vá ver o desfilo o procure Morlene do Castro

entre as concorrentes.
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Oirce Peres Maio, o condi*
dota da Ilha do Governador,
uma das mali encantadoras

pequenas da concurso.

Beaíris Soares, da "torcida" do Vasco, que maittem um dos primeiros lu-
gares na sensacional prova do bèléxa.

Comprem
enxovais no
rigor da moda

na

A NOBREZA
95 - URUGUAIANA - 95
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APESAR DO MAU TEMPO FOI IXIBIDO ONTEM O FILME "MILAGRES DA FE"
fl mmmW^^DatW ***C§9_1 *7*^A AWmW ^m\ ^^t VlP^^^^ ---^^ffflfl^ fdfft

DOS TRABALHISTAS HA IHGLAT
!?« im lm ua

ANO VII RIO DE JANEIRO, Domingo, 2 de Novembro de 1947 NÚMERO 1:913

Diretor:

ERNANI REIS
Gerente

ÁLVARO GONÇALVES
Redação, Administração e
Oficinas: Praça Mau*. 7

Rede telefônica: 23-1910

ONTEM, A PRIMEIRA EXIBIÇÃO AO AR
LIVRE DO FILME "MILAGRES DA FE'"
NEM A CHUVA OS ARREDOU DO LOCAL DA EXIBIÇÃO - CENTENAS DE PESSOAS DE CAPAS
E GUARDA-CHUVAS OU DE ABRIGOS IMPROVISADOS, CHEIAS DE FÉ, NA RELVA MOLHADA
E LAMACENTA, AJOELHARAM-SE E REZARAM COM PADRE ANTONIO - MEDALHAS DE N. S.
DAS GRAÇAS, GARRAFAS COM ÁGUA, ROSÁRIOS E RETRATOS DO BONDOSO SACERDOTE
COMPLETAVAM O CENÁRIO IMPRESSIONANTE - HOMENS, SENHORAS, CRIANÇAS, SÃOS E
ALEIJADOS ALI PERMANECERAM DURANTE TODO O TEMPO - OUTRAS EXIBIÇÕES SERÃO

REALIZADAS NOS BAIRROS

Mais de doze milhões de ingleses compareceram
às eleições municipais — Esmagadora vitória dos
conservadores - Nenhum .wgar para os comunistas
LONDRES, 1 (INS) — As

rlciçõcs municipais nn Inglaterra
finam das mnis intensas, quando
certa de 12 milhões de Inglesei
residente cm .192 cidades c po-
vonçõos compareceram nos cole-
glos cleltornis n flui de votar nns
seus candidatos preferidos.

Desde o Inicio que b numero de
votantes lem sido grande* con si-
lieriiiidn-se essas eleições cnmo a
prova dns tciulônctns do eleito-
rncio.

Derrotados em quase
todos os distritos

LONDRES, l.o 0)e II o m ei-
.lenlis, roíi-spoiidcnto dn U. P.)
— Os resultados não-oflelnls dp
escrutínio dns eleições mutilei-
pais nu liiglnlcrrn c Pais de (ia
les demoi.str.iin, dc forma emi-
cludentç* que os trabalhistas so*
freram sérios revezes cm quase
Iodos 03 (üílrltos do pais, cm-
bnra «as resultados não passnm
ser qualificados de uma derrota
esmagadora das forças do i"ov";--
no. Ati à meia-noilo (li;.ra de

Londres)! os trabalhistas havinmW
perdido 120 bancas municipais. 

'
Os trabalhistas perderam, até
.iKot-ri, maioria nos Conselhos
Municipais dns cidades de Lin-
coln, Wallcscy « Worcesler, onde
veilcer.ini os conservadores, e
conquistaram, em compensação,
maioria no Conselho de Newcns-
tle, Unrierlj-mc, que estavam cm
poder dos independentes. Um ns-
pecto Interessante foi que. no»
distritos onde predominam os
trabnllirulnrcs, que .sempre deram
Srntuie maioria nos trnbnMiisins ,
estes eslãajj perdendo terreno. Em !

(Conclui na 8." pág.) i
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TERREMOTO NO PERU
Em Lima ruiu a torre de uma igreja matando três
pessoas —Elevado numero de feridos — Todo o

pais atingido pelo catuclisma
LIMA, 1.» (U. P.) — Em con-1 tido com grande intensidade,

seqüência do terremoto que sn- j Todavia, não houve vitimas cm
cudlu o pais hoje, ruiu a torro
do uma igreja desta capital, o
que ocasionou a morte de S pos-
sons. Nos subúrbios de Huan-
cnyo rulrani várias casas, sendo
elevado o número de feridos.
Foi tambem anunciado que o
povoado de Orcotuma ficou des-
truido, porém, nâo há vitimas n
hmentar, segundo Be acredita,
uma veí que o abalo sísmico te-
Vo lugar durante o dia.

Dos escritórios do Telégrafo
Nacional informaram à United
Press quo numerosas casas dc*
sabaram em Cerro Pasco, Oroya,
.lauja, Hunancavelíca, Ayacucha,
Huanuco o Huraz, cidades essas
onda o.tremor de terra foi sen-

todas as cidades atingidas. A es
trada de ferro Huancnyo-Hu:in- I
cnvellca ficou interrompida cm i
conseqüência da queda de barrei-
rns sobre a via-férrea. '.

No povoado de Mujoca, vizinho
do Huancnyo, algumas pessoas
ficaram ligeiramente feridas.

A 
PIEDADE pnra com os
mortos é um dos traços
inais comoventes da clvt-

lização cristã. A permanência do
passado lia memória c ho cora-
ção dos homens tem u força de
uma demonstração inequívoca dc
qne nem tudo morre qua. io o
esqulfc coberto dc lágrimas des-
ce à cova escura. Pnsstlln-SU os
dlns, rolam anos c mnis nnos,
mas o exemplo dos que se parti-
rilin, as palavras que souberam
dizer-nos em horns de angústia,-
ps conselhos c ns advertências
oue certamente nos pouparamlautas desilusões a que nos con-
duziria n Inexperiência, Indo isso
cadii vez mais se torna presente
em nosso espirito e acaba por
guiar muitos de nossos passos e
a inspirar nossos gestos. \j tem-
po c de falo devorndor das coi-
sus mas nada pode contra os
valores eternos do espirita.

As multidões que hoje afiliem
nos cain|)i)s santos, para cobrir
com as flores da saudade ns ines-
quecidas sepulturas, vão movi.
das por essa força suave que der-
ce do Passado como um bálsamo
para o Presente. E as preces que
se evolam dos lábios são como
que uma forma indefinivel de
contacto entre dois mundos que
se dcfronlnm nas lages frias dos.
sepulcros.

A liturgia cristã quis destinar
um dia de sen calendário para
as cerimônias de homenagem aos
que se finaram. Ao preito dc sau-
dado que hoje todos lhes pres-

(Concluí na 8,* pág.)

"SPAGHETTILANDIA BAR"
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Hoje: CANELLONI ALLA ROSINI
Amanhã: RAV10LI

DEIXA HOJE O SOLO RUSSO
A REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA
Nata oficial do Itamarati — T ambém, hoje, saem do Brasil

os soviéticos — Viajarão em três turmas — Confirmadas
as notícias de A MANHÃ !<;

Flagrantes, tomados durante a exibição do' filme: à esquerda, dois aspectos da assistência e, ao lado, o produtor Alexandre Wnlfes
por um chapéu de praia, para cobrir. a aparelhagem, atento ao funcionamento da máquina projetara

com seus auxiliar es abrigados

Apesar da chuva torrenclálque
desabou-sobre a cidade, desds us
últimas horas da tarde, do on-
tem, tev<r lugar na Praia do Rus-
sél, conforme vínhamos anunci-
ando, a-exibição do filme "Mila-
gres da Fé", sobre os extraordi-
narlos acontecimentos do l.io

Casca o Urucanla. -'-A ' referida
exibição, que deveria. ter, sido
feita quinta-feira última, fora
adiada, devido ao mau tempo
naquele dia. Ontem, entretanto,
embora o tempo estivesse igual-
mente implacável, fomos leva-
dos a exibi-lo, em considerarão

no grande número. de pessoas
oue lá se encontravam, apesar
do aguaceiro torrcnciul.

A despeito disso, a iniciativa
ds A MANHA, cm colaboração
com o sr. Alexandre Wulfes,
produtor da referida película,
constituiu o espetáculo vordadei-

IMPROCEDENTE A ALEGAÇÃO RUSSA
- _ . '

Nota do Ministério das Relações Exteriores sôbre a perma-
nência da Missão Militar Brasileira no Conselho

de Controle da Alemanha
A propósito da declaração do

delegado russo no Conselho Alia-
do de Controle da Alemanha, so-
bre a Missão Militar Brasileira
que, enja presença, segundo ele,
se tornava inndimissivcl ali, cm
vista do nosso rompimento dc rc-
lações diplomáticas com a União
Soviética, o Itamarati distribuiu
a seguinte nota á Imprensa:"0 Governo, brasileiro foi sur-•preendirio com a declaração do
delegado russo no Conselho Alia-
do de Controle da Alemanha, se-
gundo o qual, estando interrom-
pidas as relações diplomáticas do
Brasil com n U. II. S. S., se
tornava "ipso fneto" inadmissi-
vel a presença da comissão niili-
tar brasileira acreditada perante
o mesmo Conselho.

«jti/tiiiy
Edição de hoje:

30 páginas
3 SEÇÕES

Incluindo os süplc-
mentos em

ROTOGRAVURA E
PENSAMENTO
DAAM E RI CA

PREÇO DA EDIÇÃO

50 centavos

Nenhuma aeçao pode ter
vendida separadamente

A tese soviética é juridicamen-»**
te infundada.

O Conselho Aliado de Contrfl-
lo-foi criado pnra administrar a
Alemanha, e a Declaração de
Dcrllm. de 5 de junho de 1945,
feita pelas quatro grandes po-
tônclas aliados (Estados Unidos
da América, Grã-Bretanha, U. R.
S. S. e França), estabeleceu o se-
guinle, em seu parágrafo 5.*:"A ligação com os Governos
dns outras Nações Unidas; prln-
cipalmcnte interessadas, «era es-
t.ibcleclda por meio de missões
militares desses Governos nas
quais se podem incluir membros
civis), nomeadas junto ao Con-
st lho dc Controle. Essas missões
terão acesso ao órgão dc contro-
lc. pelos canais adequados". Em
12 dc outubro de 1945, o Govêr-
no britânico, "em nome do Con-
stlho de Controle", passou nota
íi Embaixada do Brasil em Lon-
dres. pedindo-lhe transmitisse ao
Governo brasileiro o convite

(Conclui na 7.* paginai

0 novo governador do Ter-
ritório do Guaporé

Nomeado o major Frederico
Trotta

Por dcorelo do onleni, o pre-
sidente Eurico Dulra nom.oti
para o cargo de Governador do
Território do Guaporé o maior
Frederico Trota,* ex-governador
do extinto Território de Iguaçu.

O major Frederico Trota, queestava atualmente servindo no
Rcginvsnto Sampaio, foi um dos
oficiais do gabinete do general
Eurlco Dutra, quando tilular da
pasta da Guerra,

O novo. governador do Gua-
poré foi também, por algum
tempo, colaborador de A MA-
NHA, ocup-indo-se em sua co-
laboração diária dc assuntos
educacionais.

ramento digno de nota. A hora
¦anunciada por nós, para a exl-
bicão, encontravam-se centenas
de pessoas que ali acorreram
abrigadas de guardachuvas, ca-
pas, jornais e abrigos improvisa-
dos. assistindo religiosamente o
desenrolar das Impressionantes
cenas dos milagres.

Notava-se em cada fisionomia,
em cada semblante, aquela chn-
ma viva da fé, da mesma fé que
realizara aqueles milagres lndes-
crltivcls, da mesma fé que trans-
põe todas as montanhas.

Perto da tela onde era exibido
o filme, notavam-se muitas se-
nhoras ajoelhadas, rezando as
orações que o bondoso Padre pro-
nunclava. Muitos estavam mu-
nldos de medalhas, rosários, fras-
cos contendo água, para serem
abençoadas. Difícil de descrição
era o quadro que se nos depara-
va à vista. Aquela chuva lncle-
mente, molhando a bela relva,
nfio conseguia abater o animo
da multidão que assistia como-
vldamente tantos milagres. Apro-
xlmamo-nos de um grupo, mas

nâo tivemos disposição para in-
tcrrompê-lOB. Eles olhavam fi*
xamente para a tela. Ninguém
falava. Ninguém interrompia o
silencio. Todos pensavam. Final-
mente, solicitamos a um cavalhei-
ro que noa dlssesso alguma cot-
sa sobre a exibição da' notável

(Conclui na 8.* pág.)

Procurando informar n opinião
pública, sobre os acontecimentos
que precederam o rompimento do
relações do Brasil com a Hussla
c o destino de nossos represen*
tantos diplomáticos naquele pais,
a A MANHA manteve informados
os seus leitores, publicando notl-
cias fieis, porque colhidas cm fon-
les fidedignas, que agora sáo con*
firmadas pela nota oficial do Itn*
iniunti, distribuída, ontem à im-
prensa.

A referida nota, que vem con-
firmar todas ns noticias nnterio*
res deste matutino, tom o seguin*
te texto:

"A embaixada soviética no Rio
dc Janeiro, que continuou a gozar
dc ampln liberdade «lc moviincn*
tos e dc comunicação com o seu
governo depois de interrompidas
as relações diplomáticas do Brasil
com a U.R.S.S., tomou providen*
cias para repatriar o seu pessoal,
o qual partirá em três grupos nos
dins 1, '2 c 3 do corrente més,
compreendendo-sc no último gru-
po o próprio encarregado do nc-
gócios, sr. Sokolov.

Arranjos similares foram feitos
em Moscou para o regresso dn mis-
são diplomática brasileira. O pri-
meiro secretário Buarque dc Mu-

cedo deixará Moscou hoje, com
destino k Helsinkl, levando a ba*i
gagem da Missão, por via férrea.
O Embaixador Pimentel Brandão,
e os demais membros da Embaixa*
da partirão conr o mesmo destino,
por avião, na próxima segunda-
feira, dia 3."

Já deixou Moscou um
membro da delegação

brasileira
MOSCOU, 1 (R) — O primeiro

membro do pessoal da Emhaixad.i
brasileira a deixar este pais, dcs*a

(Conclui na 8.* pág.l

lirti Anta de aprender a ler"

ALFAIATARIA
tob medida

CORTE MODERNO
CONFECÇÃO ESMERADA

Vendai a Prazo

0"CRACK"DA
TESOURA

A Fama consagrou o título
Rua Alcindo Guanabara, 15

(Junto ao Cina Rex

Â procura da mais bela carioca de1947
Prepara-se a candidata Ofélia Teixeira para uma ofensiva
sensacional na próxima semana — Prêmios às dez primeiras
classificadas nos resultados parciais — A última contagem de
votos — Isabel Costa fala sôbre a sua inscrição no concurso

"FUI COZINHEIRO DE PRESIDENTE E DE TROPAS DA REVOLUÇÃO" -A!
ALEGRIA DE PODER LER UM CARDÁPIO E A PRIMEIRA LEITURA DE UM
JORNAL - COM 50 ANOS, NÃO FALTA ÀS AULAS -*¦ A REPORTAGEM DE• "A MANHÃ" NUMA CLASSE PARA ADULTOS

Não há mais dúvida sobre o
Êxito do concurso que A MANHA
c o "Trem da Alegria" lançaram
há poucos dias para a escolha
da mala bela carioca de .947.
Ainda ontem a votação noa can-
dldatas cresceu de intensidade e
isso é bem a prova do Interesso
público pelo resultado final,
quando é certo que representa*".*

tes de todos os bairros e aubur-
bios do Rio ali representados,
disputando o titulo quo é (lese-'udo por louras e morenas bonl-
tas da cidade. Continua vitorio
sa a candidata Tânia Marques,
da Tijuca, seguida por Beatriz
Soares, representante do centro
e de Gllda de Oliveira, outra for*
ti concosreute, Enquanto Isao

Ofélia Teixeira — a grande re-
vclação, um dos pontos altos di-
concurso, mobiliza uma centena
de cabos eleitorais e prometeuma Investida atomocla na pró-
xima semana. Já agora serão
distribuídos oito prêmios às prl-
meiras classificadas na vota<-ão
diária. No ultimo desfile duos

(Conclui na 8.» pág.)
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.1 reportagem de A MANHÃ, quando entrevistava um u/uno do eu rso de ulfabetizucão para adultos c ao lado. uva sala de atiltt
A Kscola Tiradenlos durante

o dia ministra aulas pura alunos
do curso primário, c à noüc, com
suas nove classes acolhe cem
dc 320 nlunos adultos para alfa-
betizaçáo. Quando lá chegamos
pelas sete c meia dn noite, ape-
sar da chuva que cain fortemen-
te, numerosos grupos dc alunos
aguardavam o inicio das nulas,
no pátio da antiga Escola.

Tivemos então n convicção dc
que há interesso na aprendi™-
gem da leitura, no pais que nin-
da possui mais «lc vinte milhões
dc analfabetos entre ns idades
de quinze c mais anos.

Uunndo conversávamos com a
diretora do estabelecimento, veio
clicgnndo um niuno c aquela se-
n hora nos disse que era o mais
idoso dc todos os que frequen-

tnm as classes dc adultos. Ves-
tia-se pobremente. Sobraenvn nn*
livro e cadernos. Aproximam*)-
nos então de Benedito Lourençu
Fnrlns. Ê este o seu nome. Logo
que a frlc nos dirigimos, mos-
trou-se desconfiado c nada quis
dizer. Insistimos, todavia', pnr.i
que nos contasse nlgo de sua vi-
da.

— "Não gosto de ver o niou

nome no jornal'", disse. May,
pouco a pouco ás palavras lhe
Saíram dos lábios, num tom fran-
co c humilde: — "Tenho 50 anos
e seu dc Campos. Quando tinhit
24 anos trabalhei nns usinas d""
cana. Mas vi que não era dò incn
gosto. Sempre tive inclinação pa-
ra cozinha c resolvi tomar ou-
tio rumo. Arranjei cmpregdo d:

(Conclui na 8.* pátr.)
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ERA SÃO 0"èÍJtDÒ. IMPORTADO

" CIDADE DO M1ÍXICO, 1 ft;.
P.) f- O escritório do procurador-
jertl da República dou a nonlio

icvt que se havia comprovado quo
o |ado vacum zobú, trazido tio
Brasil, em 10-iC, estava são c rí-Sio

| sofria dc aftosu.
NSo ohstantc, ao se registrar

ema cpizoolla cm dózembíó pas-
nado, a propagação dd mui foi
ttettttt+t+tttfttf- trt t .-'¦¦"¦••

I otvilmlda r.o gado sul-americano.
Mais tardo, porem, exumei de

I !'i'.Minitciio levados a cabo tlft
Inglaterra dpmonstroram _uo
nçuclc virus era dc uma espécie

| •_< «conhecida cm tod.-t a Amctl-
| on do Sul. Até ngora, entiotun-

to. o governo mexicano não ha-
viu feito oficialmente cana dc-
i luiaoúo.
'-rtfT-rnefi-.urtr^mtr^etettte*

DE NOVEMBRO DE 1947

¦revista nova reunião io
Komintern

mar-se-ia mais -intensa
i propaganda contra os

Estados Unidos

PARIS 1 (Por Klngsbury Sini-
th do I. N. S.) — Nos círculos
diplomáticos de Paris prevfi.se
hoje que os lideres comunistas
dn Europa se reunirão dentro ejp
breve em Moscou u fim de rc-
forçar o Komlnforn. rceenlenicnic
criado cm Belgrado, formulando
ainda novos objetivos pára a
Intciislficaçfio du luta politica
contra os Estados Unidos.

Os representantes dns potências
ocidentais cm Paris são du opi-
iilão dc que tal reunião, possivel-
mente, se rcalliará secrotamente,
dentro de unia semana ou 10
dias, o mais tardar

Tal opinião se baseia na anun-
ciada partida para Moscou dc

I Mauricc Tliorcz c I.aurcnl Casa-
nova, dois importante» lideres »lo
Parlldo Comunista da França.
Ambos vão a Moscou com o pro.
pósito ostensivo dc assistir aos
festejos comemorativos do 30."
aniversário da Revolução Russa,
que serA comemorada a 7 do cor-
rente mas um dos mais impor-
tantos diplomáticos ocidentais,
aqui residente, nilmile que sera
aproveitada a presença dos dl-
versos lideres comunistas cm
Moscou para nova reunião com
os dirigentes do Kremlin.

Acresceu ia este diplomai» que
serão possiveliiiènlu discutidos os
planos para combater a polilica
riiparioaiiá nos its.ünl.s mun-
«"ais- , , .

A nova conferência teria "
mesmo caráter da que foi reali-
zada pelos lidere» comunistas lia
Polônia, acreditando.»-» mie do
novo conclave resultem conse-
qiicnclas aindn maiores de qij-'

I n» oi-e resultaram da reunião de
I Vais Avia.
I ++*+******»*********•*•******
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A JOALHERIA DO NORTE, oferece ao distinto pú ¦

blico carioca o excepcional abatimento de

2P" "~™
Gror.cc esiúquc tie: JÓIAS
RELÓGIOS C ARTIGOS
PARA PRESENTES,

..• e 5.a-fcira, OFERTA ESPECIAL DA SEMANA...

3'$W 

í. S ^° a'Dai,rncnt0 nos PreÇ°s
ia a marcados, cm iodos artigos.
II l*o APROVEITEM . . . Or.ico

" " 
opertunide.- porá comprar

barato.

JOALHERIA DO MORTE, dc R. N. de Souza.

Rua Senador Dantes, 119, bem em trenls ao tobol.iro
di _>.?•*¦< nn.

DP. I. OLIVEIRA LI»

IWfik
DEHTADURAS
.'aladon, dente» transptren-
te». Imitação perfalt» do» den-
te» natural», çorreçío do» de-
feito» do nulo, trabalho» de
brldgo em 1'alaerll, coroa», pi-
vot», etc. - Conserto»
em dentadura» quebrada» »ein
presíSo, brldltes partido» em
90 minuto» Ru» Vlitond*
do Rio Branco, S7 — Tel
42-5591 e ru» Santa Luila,
799, 4.* andar «al» 401, pró-
limo i Avenida
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PRESO UM GENERAL

CHINÊS

NAN-JIIM, 1 (10 — Anuncia-
re que o rinjor-gcncrnl niiciona-
íisla Wnniü, vice-diretor do De-
piii-lanieiilii de Informações do
rov-Jiii.) em Mukden, na Mand-
rliiiria, encontra-se entre as líí
pessoas presas quando a policia
militar varejou um edifício on-
de, segundo denuncia recebida,

I funcionava unia célula comunis-
ta dc espionagem':

O relatório revela que o ma-
j.ior-neneral Wang tentou suirl-
dar-se, quando a policia chegou

! no local.
0 .eticral 1 .lycliinRhai, Minis-

tio da Defesa Nacional, confir-
mou ns noticias das prisões dos
comunistas no norte da China e
anunciou que juizes militares
deixarão a Clipllal dentro do «1-
piins dias para Peiping, onde os
suspeito( Mirão julgados.
*4t*****4t****»t»********»***t
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DOENÇAS DOS OLHOS, OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA
DEFEITOS DA VISÃO - ÓCULOS

DR. PEDRO ABRAMOV1C
RUA DA CARIOCA. 32 - 3.° - Das 9 ás 12 e da» 14 As 13

CONSULTAS. Cr$ 50.00
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A EPILEPSIA
E 0 SEU TRATAMENTO

O tratamento da Epllep-
tia (ataques epilépticos), nas
suas virias modalidade», tem
sido feito oom reais provei-
tos pelo conhecido medicamen-
to " ANTIEPiLEPTICO BA-
RA8CH".

Todos os enfermos que ob-
servaram rigorosamente as re-
gras abaixo descritas, obtive-
ram oa melhores resultados
conforme provam es inúmeros
atestados, nAo só dos próprios
doentes, como também de m6-
dico» notáveis e de pessoas de
comprovada reputação em to-
do o Brasil e também no es-
trangeiro.

Para se obter um resultado
positivo com o «ANTIEPILEP-
TICO BARA8CH" devo-«e ob-
servar atentamente o seouln •
te: qualquer pessoa atteada de
epilepsla (ataques epiléptico»),
devera faier uso de nove vi*
dre« grande» dis». medica-
mento, para um tratamento
completo, tornando-os nai ie
gulnles condições:

do 1.' ao 6.' vidros, qua-
tro dotes diárias, sendo uma
pela manhl, mela hora antes
do café, que deve ser fraco; a
segunda, uma hera antes do
almoço, a terceira, uma hora
antes do jantar e a quarta, ae
deitar-se;

do 7." ao 8.' vidros, ai
doses devem ter diminuídas,
para que o doentt nio deixo
de tomar bruscamente o re-
médio e, para Isso, Ile deveri
ser ministrado da seguinte for-
ma: num dla, uma dose do
manhl e outra ft noite) nou-
tro, uma dose uma hora an-
tet do almoço e outra na oca-
lllo de dormir e assim, tl-
ternadamente, até terminar o
8.» vidro;

8.» vidro - IMPORTAN-
TlSSIMO — As dosei devem
ser ministradas uma só vez
diariamente, um dla sim, ou -
tro nio, em ocasiões várias,
podendo ser num dla, ft noite;
noutro, uma hora antes do al-
moço, variando sempre de ho-
ras, até terminar o vidro, quan-
do poderá entfto abandonar
por completo o medicamento.

O "ANTIEPILEPTIOO
BARASCH" é vendido em tô-
das at farmácias e drogarias
do Brasil.
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Como é fácil... abrir um

Crediário n'A EXPOSIÇÃO!

Em 10 meses sem fiador!

Wm jvv c<^ \0/È !f »

Sim! Como é fáril... íncilimo!... abrir um Crediário n'A ExposiçSn!
Num abrir c Fechar de olhos, o Sr. ou a Sra. recebem o seu Carnet-Crediá-
rio paru adquirirem tudo o que usam... tudo o que vestem pelos menores

preços do Rio —os preços d'A Exposição
Avenida e d'A Exposição Carioca. E...

quanto ao pagamento... é depois... com
o tempo! Abra já seu Crediário! Veja
como é fácil... Em 10 meses sem íiador!

Pagamentos
O Tesouro Nacional pejará

HOJE as folhas tabelada» no
10.' dia útil, a saber:
MONTEPIO DA GUERRA1:
(••olha Gulch*t
7.201 — A — D  -_
T.202 — D — I  333
7.5.03 — I — M  334
7.20*1 — M — Z  -130
7.205 - Zj  130

MONTEPIO MILITAR
DA GUERRA

jõlha Gulchet
r,2ÍÒ _ a — C  137
7.211 — C — F ....... 138
7.212 — M — L  139
7>213 _ i. _ _.  140
7.214 — M — S  141
7.215 - S - Z  112

Devora ser iniciado no yió
ximo dia 10 o pagamento do
funcionalismo público federal,
referente ao mês corrente.
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LOJAS DE DEPARTAMENTOS

CARIOCA j* __MAÍ0^^'EU]D A
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TOSSE - IRRITAÇÕES DE
GARGANTA

XÁROPiiiiili

Agraciados pelo Santo Padre
PORTO ALEGRE, 1 (Asapress)

• O Santo Padre acaby de agra-
ciar quatro personalidades riogran-
densos por seus merecimentos,
atos do rcligISo e caridade. SSo
elas: Prof. Armando Câmara,
Magnífico Feitor da Universidade
de Porto íilegre. diretor da Fa
•*4-o-**.-se******-t*****-et********
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IIOMIL MARTIU CARIO SAVI

Dr. José de Albuquerque
Membro efetivo da Sociedade

de Sexolonla de Parla.
DOENÇAS SEXUAIS DO

HOMEM.
Rua do Rosário. 98 — de 13 il

19 horas.

culdade Católica de Direito e seu
fundador; Adroaldo Mesquita,
deputado íederal pelo P. S. D. e
renomado jurista, ambos agracia-
dos com a comenda e placa de S.
Silvestre, por relevantes serviços
prestado à Igreja e ao bem so-
ciai; Srs. Ismael Chaves Barcelos
conhecido industrialista e Archi-
medes Forini, provedor da San-
ta Casa da Misericórdia, decano dc
jornalismo gaúcho, pelas suas be-
noméritas renlizf.-çôes de carida-
de, ambos agraciados com a co-
menda da mesma ordem de São
Silvestre, uma das mais altas dis-
tlnçóes que a Igreja Católica con-
cede a seus filhos.

1-
CONTINUAÇÃO

Wm SEGUINTE.
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lt n I fA Raios X — Diagnóstico"Ta 
raUlO VOrteS Exames em residência

RUA MÉXICO, 21 3.° ANDAR — TEL 42-7427

Orf-Léne
NAO MANCHA

E TINGE MELHOR O

Cabelo Branco

El 
o produto que tupera a qua
melhor o tinge; em LOU-
RO-OURO. OURO-EM-FO-

GO, VERMEUHOFOGO, ACAJU
FORTE PRETO e PRETO-AZU-
LADO, e ainda em toda» ai corei

naturalt • da moda.

A venda nai Drogarlaa • Far.
miclai. E* um produto do

Américo. Tel: 25-2837

Feiras livres
HOJE

VILA ISABEL., praça Ea-
râo dc Drumond.

ENGENflO DE DENTRO,
run Goin_.

UÀVEA, rua Lopes Quin-
tas*.

13ANGC, avenida Conego
dr Vaaconcolos.

Í4AO CRISTÓVÃO, praia
do Caji'i.

IRAJA. praga CaraguaU
CAMPO DE SAO CRISTO-

VAO.
CAÇIÍAMBI, rua Cor«-*.ão

do Maria.
PEXHA-CIRCULAR, rua

Lobo Júnior,
URCA. avenida Joio Luli

Alves.
1NHACMA. avenida Auto-

móvel Clube.
TIJUCA, rua Itabira.
Av. SUBURBANA, esquina

Luiza Vale.
JACAHEPAGUA, praça Ba*-

rfto tlc Tnritinra.
RICARDO DE ALBU-

QUERQUE, praça Tacima.
CAMPO GRANDE, r. Ara-

cajíi.

SEGUNDA-FEIRA
GAMBOA, praça Santo

Cristo.
LARGO DO CATUMBI.
BONSUCESSO, n» Elai

Fortes.
MARECHAL HERMES, rua

João Vicente.
MADUREIRA, rua Domin-

gos Lopes.
ENGENHO NOVO, r. Ver-

na de Magalhães.
IPANEMA, avenida Hen-

rlque Dumont.
LARGO DA SEGUNDA»

FEIRA, rua Alfredo Pinto.
TURIAÇÜ o ROCHA MI-

RANDA, r. Conaelhelro Gal-
váo.

QUINTINO, praça Quin-
Uno.

LEME, rua Araújo Gon-
dlm.

PARADA DE LUCAS, rua
Lucas Rodrigues.

Departamento de A|mt
• Etgtttt

AVISO
SerA arrecadada pais 9*-

cretaria Geral de Finançaa da
Prefeitura do Distrito Fe-
deral, até 17 desta mèa a
taxa dc consumo dágua por
hldrômetro do 7.» Distrito,
compreendendo aa ruaa al-
tuadas nas seguintei «onas:
Botafogo, Catete, Copaca-
bana, Flamengo, Gávea, Glo»
ria, Ipanema, Laranjeiraa, La-
pa, Leblon, Leme, Santa Te-
reza e Urca.

Terminado o prazo maré»
do, a cobrança será feita con
multa do 10%. A arrecada»
ção será feita à rua do RU»
chuelo n. 287, de 11 às 15 ho
ras e nos sábados, daa ft àa
11 horas.

Quaisquer reclamações da-
verão aer apresentadas den-
tro do prazo fixada da o
branca.

Os demais distritos achas-
se em cobrança com multa
do 10%.

O Banco do Brasil afixou
o seguinte aviio:

Segunda-feira, dla 3 só
haverá expediente par» e
serviço de cobranças, daa 1*0
às 11 horas. Os demais baa»
cos observarão os KptdlfS»
tes acima.

EXCLUSIVIDADE PARA "A MANHÃ" — PUBLICAÇÃO DIÁRIA.
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CONCERTO DA JUVENTUDE NA
O S B, COM MARIA ALICE

DOMIXGO 
último realizou-se, no Jle.r, mais um cònclrlò

da Orquestra Siffônica Brasileiro, paru a Juventude
lisiòiúéi sob a regência de José Siqueira,"Motduvia", de SmÇlff/io, "Concerto", nr 5 dt» Bcct/ioocn,

Srlieiterazadc", de RiinsUu Korsdkòiv, "Festa", dc. Dèbüssu,
i.» "Céhits du Nordeste Úrailléiró", de José Siqueira, (oram
us peças do prpgfàmu organizado.

Exibiü-si como solista, uma pianista jovem c. ae bri-
Ihante futuro, discípula du iirofcssoru Dulce, de Sailles, —
Marta Alice du Fonseca':

Executa não os dois primeiros tempos do "Concerto", a
talentosa pianista deixou a melhor impressão, nu platéia. /_
tinia artista de técnica apurada e temperamento vibrálit.
Sun interpretação é (/(.' bela sonoridade, e colorido ricamente
matizado.

Terminando sua parle, sob insistentes aplausos, tocou
aindo, fora da pi-oqruinn, um "Estudo" e a "-Fantasia Im-
promptii", de Chopin.

EUNICE COSTA PEREIRA

NO 
COXSEHVATóltlO Brasileiro de Música, apresentou-se

pela primeira vez, em recital público, outro jovem dc
talento, fi pianista Eunice. Costa Pereiro, djsttpula do

professor e festejado pianista José Vieira Brandão.
Dotada dc qualúlud.cs apreciáveis, Eunice foi brilhante

e expressiva, mostrando no decorrer do programa a calma
suficiente, pura enfrentar us deficiências de. um piano por
demais batido, de som bastante, surdo e teclado desigual.
Todavia, esses desarrunjos do instrumento não prejudicaram
de. todo a execução do programa, que constou da "Sonnta
.4iirrir<i", fie Ueetlwvén, dois "Estudos'' c uma "Bailada"]
dc Chopin. "Evocaciòii", dè Alheni:, "Imprmuptu", dá Falir
ré, "La plits que. Icnli'1-, de Debnssg, ".l Maré encheu", dc
Villa-I.obos e. tr.-s "Estudos", cm forniá de Sonatinu, dc. Eo-
remo Fernandez.

Dyla Josctti
/(NHI--.^.»••¦•"•¦ ¦?"#¦¦-•¦'

O. S. B.
Hoje, ás 10 horas, no ltox.

concerto miIi n rçgenciti dò niacs-
tro Vicente Flüipnldi, diretor do
Orquestra Sintôniçit dc 1'eiiiniiilni.
co. Solista, o pinnist.i Hydorttcs
Viciai do Couto, um dos laúrcn.
dos no concurso da 0. S. I'.. c
que interpretará o Concerto cm
I.á Menor, de GHúfí.

Cultura Artística
A Cultura Arlistiea dará mais

um concerto paru os seus associa,
dos, no próximo dia 7, ás 21 lio-
ras, no Teatro Municipal, a car-
go da grande pianista Magdalena
Tagliaferro.

Maria Gabriela
0 soprano português sra. Maria

(iabriela, que realizou nesla ea-
pitai vários reeil.iis, despede-se
amanhã, ás 'Jl liorns, no Teatro
João Caetano,

A cantora dn; Emissora Nacional
dc Lisboa, organizou para sua
Testa Artística, em despedida rio
Ilrasil, um programa de canções
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A cantora portuguesa Maria Ga-
biiela, que fará amanhã um rc-

citai de despedida no Teatro
João Caetano, ás lil li oras

dc êxito entre mis como: Amar
lia ilusão — Musica de Helena
Viana c letra dc Slelio Gll; Vi-
vere — Musica c letra de Bixioj
Canto da Saudade — Musica c
letra de Alberto Costa; Canção da
Iiendllheiru — Cnnção folclórico
portuguesa; Sangue Vieiunse •—
.f. Slrauss; Clianson du Solvejo —
E Grieg; Valsa dc Musetii ida
ópera Bohcme) de Puceini; Iiis-
lorieta — Pauriilo Barroso; Canto
de Capincra — Ângelo liettinelli;
Ciribiribib — Musica de 1'astal-

*.«••-»--»••*•>.._-.«¦•»•»#-*•>•-.

lozn; A lifira mar — Miisicti <le
Antônio Melo e letra do Silva
Tavares; Non ti scordtt di me —
1*. Curtis; Serenal.i dc Coimbra
— Canção de Eduardo Loureiro c
Vozes dn primavera — .1, Strauss.

0!ga Praguer Coelho
O reaparecimento dtt euntora

e violinista Diga Praguer Coelho,
lera lugar na próxima tòrijn-folrti
As 17,30 horas, no Teatro Muni-
cipal.

Nesse concerto eanlará ela can-
ções folclóricas de vários países,
cm homenagem dc conhecidos
compositores, entre os quais An-
drís Segovia, de quem Olgn Pra*
guer 6 aluna há mais dc quàti'0
anos.

Umn das partes do programa
será dedicada a autores brasileiros
como Vila Lobos, Camargo
Giiarnieri ç Lorenzo I'ern;'iidcz.

Eleazar de Carvalho
0 maestro Eleazar de Carvalho,

que regeu com extraordinário :ui-
cesso, o concerto da ultima sexta-
feira na O. S. lt„ cujo solista foi
o grande pianista Willielin liaek.
linits, embarcará bojo para São
Paulo onde vai reaer dois i-onccr-
tos sinfônicos no 'I cairo Mutilei-
•*••"¦ r. *T_

Backhaus na O. S. B.
O pianista 

"IVIUieliii Bnckhntis
ybltara a aprcsentnr-sc com a
Orquestra Sinfônica Brasileira,
miianliã, ás '.'1 horas.

Sob a regência do macslro
Szenkar, será ouvido o seguinte
programa, todo ele constante de
obras dc Beethoven: Leonora, ou-
verture ri," .'I Concerto n " 6 (Iin.
perador) para piano c orquestra;
7.** Sinfonia.

Maestro Lorenzo
Fernandez

No próximo dia 4 do corrente,
data iialaliela do maestro Lorcn-
zo Fernandez, será prestada unia
homenagem ao festejado compo-
sitor patrício

Essa homenagem; a ser içvada
a efeito ás lfi horas desse dia, no
Auditório do Conservatório Bra-
silciro de'Musica constará de uma
audição inteiramente dedicada ás
suas obras, que serão interpreta,
das por um grupo de crianças c
jovens alunos detsc estabeleci-
incuto de ensino.

A entrada c franqueada ao
publico.

— Assoelando-sc ás diversa»
homenagens prestadas no correu-
te ano ao Maestro Lorenzo Per-
nandez, a Associação Arlistiea
Matliilde BÕilly, cm colaboração
com a Associação Brasileira de
Imprensa, fará realizar no Audi-
tório desta ultima uni concerto do
obras vocais do homenageado.

Para essa festividade, que será
efetuada no diu 7 do corrente, ás
21 horas, foram convidados os
cantores Liberdade Nallialia. Le.
ticia de Figueiredo e .lorgc Bailly.

HOMENAGEM A DOIS EX-PRESI-
DENTES DA CAIXA ECONÔMICA
COMO FALARAM NA INAUGURAÇÃO DOS RETRATOS DOS SRS. CARLOS
LUZ E JOÃO SIMPLICIO, 0 PRESIDENTE DA INSTITUIÇÃO, SR. ARIOSTO
PINTO, E 0 DIRETOR DA CARTEIRA DE HIPOTECAS, SR. NORALDINO LIMA

O agradecimento do sr. Carlos Luz
Na solenidade de inauguração

dos retratos de dois cx-presiden-
tes da Caixa Econômica do Rio
de Janeiro, Sr. João Simplício e
Carlos Luz, no salão do seu C.ory
selho Administrativo, o sr. Arios-
to Pinto, presidente daquela ins-
tituiçào, relembrando a obra do
primeiro dos homenageados, pro-
nuticiou o seguinte discurso-,

"Para a prática enalleccdora de
louváveis ..homenagens, aqui esta-
mos reuniâos.

è que, em obediência a genera-
lizados e imperiosos sentimentos ds
reconhecimento e dc justiça, a
Caixa Econômica Federal do Rio do
Janeiro tem resolvido incorporar ,i
galeria dc seus beneméritos servi-
dores as efígies cie presidentes que
à mesma prestaram serviços doe
mais assinalados.

A colcçío dos retratos que evo-,
cam o passado desta Instituição, j:
consagrada no conceito público
constitui documentação íotográfi-
ca daquelas expressões não co,-nui»:
que no posto culminante da presi-
dencia, contribuíram para a prós-
peridade e grandeza da Caixa, sri
épocas sucessivas desde a data lon-
ginqa.ia do marco inicial de sua fun-
d:ção.

A imensa maioria desses condu-
tores toria ascendido à esta prec-
minència por méritos c capacidade
excepcionais; outros pelo mereci-
monto ds quem sc devota, com le-
aldadc e esforço, à uma grande
causa, e até houve q'icm a éle se
elevasse pelo rígido critério da an-
tiguidade.

Peco vénia, dc passagem, para
esclarecer, em bem da insuspei-
ção dc conceitos e propósitos, quo
ao tempo cm qus nos coube a hon-
ra elevada de ocupar este posto
ocorria a circunstância dc que era-
mos, naquele instante, o mais an-
ligo dc seus servidores no Conse-
lho Administrativo.

OBRA NOTÁVEL

Em relação., porém* oo saudoso
c prcclaro doutor João Simplício AI-
ves de Carvallio, a ra:ão determi-
nante da escolha estaria na sua
notória capacidade administrativa,
vasta cultura c longo tirocínio na
administração, notadomente no
que so relacionasse cem a ciência
da economia c finanças, bastando
proclamar-se que. na hora de sua
invostidura, pouco havia quo dei-
xára a presidência da Comissão dc
Finanças da Câmara Congressual do
Pais. •

Neste posto confirmara dc imo-
diato as credenciais indisputadas dl»
inteligência, cultura, probidade e
dinamismo construtor.

Honrará a escola politica de quo
era oriundo, devotado que sempre
fora is diretrizes de um pró-ho
mem da República e ligura insigne

na'vida da Nação — Júlio de Ca;-
tilhos.

Tendo João Simplício Alves d*
Carvalho ingressado na carreira' da-,
armas, o fascínio daquela indivi-
dualidade forte com sua doutrina-
ção, empolgara-o, desviando-lh:,
em parte» o curso cias arividaclor,
profissionais para a vida pública no
cenário riograndense, onde fora fi-
gura de prol pela visão segura, dc-
votamento e lealdade modclarss.

Representou digna c superior-
mente o Rio Grande na sua Assem-
bléia e no Congresso da República-
destacando-se pela sua competêr.-
cia em assuntos de instrução, de
economia o de finanças.

Em obediência aos pendores que
lhe aprimoravam o espirito, pela dl-
fusão do ensino, prestou ao seu Es-
tado natal serviço dos mais memy
ráveis, qual o de haver sido o inex-
cedive! propugnador e realizador da
fundação da famosa Escola dc En
genharia de Porto AItvC' (jul», com
institutos diversos que a complc-
tam, constitui motivo i.'e Justificado
orgulho para todos os brasileiro:
que a conhecem.

DEVOTAMENTO EXEMPLAR
Tal fora seu devotamento à cria-

çâo monumental 3 o intenso L.boi
desenvolvido, nesta Capital» junto
aos Porforos Públicos que, certa vez,
tive o grato ensejo dc ouvir o emi-
nente e venerando amigo, Doutor
Borges de Medeiros, então presi-
dante do Rio Grande do Sul, dc-
cUrar perante riograndenses ilu»-
tres- quo a psrtinãcla inteligen'r
e o resultado benéfico da atuaç.i-
do Coutar João Simplício no R;o
de Janeiro, visando aquele escopo,
justificariam sobejamente o seu
mandato dc deputado federal, s»
outras razaJes c das mais dignas d»
acatamento e aplauso não consti
tuissem motivos bastantes o bem
fundados pr.ra esse honroso man-
dato.

Senhores. 0 seu espírito dc or-
ganizador bem orientado e o seu
amor ao princípio de ora_em e dis-
ciplina revelaram-se, — desde Iojjd
à frente rjesfa Instituição, a cuia
prosperidade sc consagrora integra!-
mente. E não somente no tocanto
à molhoria dos departamento-, e
criação c até construção dc agén»
cias, como também quanto à ela-
koração dc normas discipünares de
todos os serviços. Com a elabora-
ção do antigo Regimento Interno,
o trabalho veio a ser claramente rc-
gulamentado. 05 deveres dos ser-
vldores da Casa bem definidos c
seus direitos expressamente assa-
gurados.

Considero esse ato dos mais it-
cundos como definidor de uma
mentalidade poderosa- consagra-la

,a organizar, disciplinar e prevenir
as inconsequências do arbítrio.

O enunciado do comotimento din
bem da visão do administrador.

No desempenho das complexas
funções de presidente, eis que In»
cabia a missão relevante de coor-
denador das atividades da Caixa
esse espírito ds escõl teria que sj
revelar, com espontaneidade tanlc
maior quanto, homem de ampla CO"
pacidade dc percepção, com lastro
não comum de conhecimentos fi»
losóficís o científicos, era acessi-
vel a sugestões de seus colaborado-
res, eis que o impelia- Irivariáyél*
mente, o denominador comum- <b
interesse da Instituição a que to-
dos serviam.

HOMENAGEM E GRATIDÃO

Senhores. Relevai-me que ci
scentui a circunstância sugestiva
d,» que foi o nosso saudoso homena-
geado o partidário estrenuo da cru-
zada que então encetara, nesta Cai-
xa, do Serviço de Econonva Escolar
o qual, ulteriormente, sob a ges-

-tão do ilustro doutor Carlos Luz,
revestir-sc-ia da mais alta relovân-
cia.

É que o General Joio Simplício.
sempre votado à causa do ensino,
como cultor e mestre dc numero-
sas disciplinas., bem compreendera
que semelhante campanha ccndizúi
com a finalidade de formar ger.,'
ções que» educadas na observánci.i
dos cânones de previdência, de pou-
pança, tudo pudessem fazer, mais
tardo e já com as responsabilidades
de servidores, cooperadores ou di"
rigentes, no sentido da riqueza o
prosperidade da comunhão.

Assim bem se explica ,1 preferèn-
cia desta semana para este preito da
homenagem e gratidão.

Justificado, assim e suciniamon-
te, o alto sentido de justiça quo te-
ria determinado esta homenagem,
tenho a honro de convidar o emi-
nento e antigo Presidente, doutor
Carlos Luz, nosso convidado d»
honra nesta solenidade, companhe:-
ro de direção, que foi. e sucessor
ilustre do preclaro e saudoso dou-
tor João Simplício Alves clc Cai"*
valho, a clesceriap na companhia do
doutor A!»/es de Carvalho, digno fi-
lho do homenageado, a bandeira
do quadro que virá abrilhantar a
galeria dos pró-homens da Caixa
Econômica Federal do Rio dc Ja-
neiro, ao lado dos dc personalida-
des. como as do Visconde dc Ita-
borai, Visconde de Abuquorqu.».
Visconde do Rio Grande, Inglez ds
Souza- Solano da Cunha e tantos
outros nomes ilustres da nossa Pá-
Iria",

SAUDAÇÃO AO SR. CARLOS LUZ

Seguiu-se com a palavra o sr.
Noraldino Lima, diretor da Car-
teira de Hipotecas, que saudou o
sr. Carlos Luz nos termos abaixo:"Não, meu caro Luz: nem tudo
está perdido, como vivem dc apre-
goar os carpideires — destes dias,

9%ato;§
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Em torno do Pires e o Realejo
de um Articulista Papelívoro...

VAREJADO PELA POLICIA UM"EMPÓRIO" OE CORRUPÇÃO
Â Delegacia de Costumes apreendeu vasto "stock"
de fotografias e material que atentam contra a mo*
ral publica — O estabelecimento mantinha inter*
cambio com outros congêneres na America do Sul

— Aberto rigoroso inquérito a respeito
Desde há multo que o detctl-

ve Pêcego, vinha trabalhando no
sentido dc reprimir um -abuso
tjiic se alastrava em toda a clcla-
de, corrompendo os bons costu-
mes, já que se tratava da venda
a qualquer um principalmente a
menores, que aliás, constituía a
principal freguesia, de fotoçra-
fias indecorosas.

Aquela autoridade depois de
vários dias, descobriu que a prin-
cipal fonte desse comercio cor-
rupto, era a "livraria" Roxy
Ltda., s".-:uada na Avenida Pre-
fildente Wilson n." 308, sobru-lo-
ja, sala 211. Esse negocio ura
tão lucrativo, que o proprieta-
lio em pouco tempo, estabeleceu

Curiosa revelação
de uma jovem

OSSIO, U. S. A. (S. E.) -
Acaba de ser aclamada, pelo ju-
ri local'a srta. Dorothy L. Mor-
gan como "a mais bela Jovem de
WUeonsln", em 1947. A nota
curiosa do concurso, é que a con-
templada, falando aos «Jornalistas,
declarou que nunca pensou ven'
cer tal compc'.ição, porque hã
cerca de um ano era excessiva-
mente noreb. tendo readquirido
a elegância física com um produ-
to brasileiro dcnominido EMA
GRINA, cuja ffirmuln estS ope-
rando verdadeiras maravilhas en-
tre o público feminino de toda ajfol
América.

uma filial cm S. Paulo na Ave-
nida S. João n.» 593 2.' andar,
sala G.

DE TODA A AMERICA
Cüino rótulo falso, os cartazes

dc propaganda do aludido esta-
beleeimento, o davam corao "Re-
presentante e Depositaria de 1,1-
vros o Revistas do Editoras Na-
cionais e Estrangeiras". A rea-
lidade porem era muito outra,
tal como apurou as autoridades.
A Roxy, na realidade mantinha
um intercâmbio com outras "con-
Kfineres", do México, Chile, Buc-
nos Ayres, enfim, as principais
capitais Americanas.

Feita a diligencia, milhares de
fotos foram apreendidos e leva-
des para a Delegacia de Costu-
mes.

FILMES TAMBÉM
Não ficou ai a surprwa das

autoridades, quando vieram a sa-
l.er por intermédio do aludido
proprietário, que haviam filmes
de longa metragem, multo betn"caprichados o de boa técnica",
os quais eram exibidos em apar-
tamentos elegantes, onde se reu-
n!am jovens dc' ambos os sexos
tidos e havidos como elegantes o
dc bons costumes. O seu exibi-
dor era Fernandes de tal, da fir
ma Mcsbiii & Cia . que us .ilu-
gova ao preço du mil cruzeiros
por sessão. Todo esse material

recolhido c aberto rigoroso
I inquérito.

A BANANA OURO COMO
Fritada de

Sim, o Pires a.* o Realejo, o rapaz estú ii;cp.r-.
nando atualmente a 'alma intlacionista do ir. Sou-
za Costa. Escreveu uni artigo 

" 
pedindo pape),

mais papel, impresso na Casa (Ia Moeda.- Num
momento como êste», em qne a politica financeira
do governo tudo faz para desinchar o mercado lii»
tantas notas dc mil crii-ciros, aparecc-nos por at
um papcltyorò escrevendo um artigo contra o
dr. Pires do Rio, porque esse notável financista
c abalizado técnico cm assuntos carburantes, têm
defendido a* politica financeira do governo qua.
procura baixar o custo da vida, diminuindo a
circulação do papel moeda. Está claro, que essa
gente que tem muito dinheiro, sú quer papel
moeda para o jogo dos valores bolsisticos- Para
comer, cies têm de sobra. Para um banqueiro iu-
ílacionista, não lhe faz mossa pagar por uni fik!
inignon, no Bife de Ouro, mil cruzeiros.., Estão
cheios da erva... Mas, para os funcionários pn-
hlicos, os comerciados e os operários, uma infla-
ção, nesse, momento, seria o fim do mundo-.•
Ora, o que o dr- Pires do Rio tem defendido com
muito hom senso c discreto patriotismo é a valo-
rização do dinheiro do pobre, do homem que ga-
nha pouco c que vive apertando o cinto das eco-
nomias até o último furo. Temos que cconumi-
zar muito, cortar nas despesas para. facilitar a
vida dos que não são rkos e ganham pouco em
relação ao exorbitante custo da vida. Precisa-
mos também ter cm conta que a. guerra acabou
c ninguém nos compra mais dc olhos fechados,
s.em discutir preços. Como,emitir? Com que I;i3-

LASTRO DAS EMISSÕES...
Miolos...
tro? Sò sc lançássemos mão da banana ouro e da
banana prata, para lastrcarmos as nossas futuras
emissões. Seria o único meio de emitir o resto é
conversa fiada- Temos que ter cm conta que a
moeda é também um valor psicológico c a sua
assimilação econômica, ainda não está sendo bem
feita pelos nossos aparelhos de crédito. A ictei».-
çãodc credito na praça, é mais um produto de
itiibiçãq nervosa do que uma verdadeira falia dc
meio circulante. Muitos banqueiros são culpados
dessa situação, culpados a mor das vezes incons»
cientes, que favorecem uma meia dúzia Je sau
dosistas da ditadura, do tempo cm que o governo
inundava a praça de papel, c as autarquias c de-
parlamentos públicos facilitavam a proliferação
dos bancos- Ora, nós não precisamos de dinheiro
para especulações, para o jogo da liolsa, nós que-
reinos moeda sadia que- force a vida a baixar dc
preço, sofra quem sofrer. Nesse ponto, estou d"
acordo com o dr. Pires do Rio, que nos seus
conscienciosos artigos do "Jornal do Brasil", tem
csclarocido, com vigor e patriotismo a nossa si-
tuação econômica e financeira- Dinheiro paia
comer, é uma coisa, dinheiro para saltos acrobá-
ticos de negócios é outra coisa. O articulista que
ficou cm estado de transe contra o dr. Pires do
Rio querendo que sobre o Brasil chovesse pape)
moeda, não deve ignorar que nós conhecemos as
origens do seu furor papclista..- As fontes nr,o
estão muito longe da praça Tiradentes...

.PAULO DA SILVEIRA
(Do "Jornal do Comércio" de 30-10-947)

Nem tudo sossobrou no vórtice dv
negativismo dissolvento com quu
,is cassandras alvoroçadas procuram I
afundar os que nasceram timidos eu '
sc dssflersonalizaram nos contato", j
com a vida. O íundo de doçura, rte !
bondade, de justiça e de nobreza '

que lastrciam, em subsljncia c ':
verdade, o "húmus" criador das ]"três raças tristes" ds que pro.e-
demos, pompeia e resplandece, hO'L» I
e sempre, dando à alma e ao cora-
ção brasileiros uma beleza orgà- !

j nica, irradiante e definitiva, di» ;
! simpatia humana e de afinidadss '

fraternais.
E prova disso está no acohcha- j1 go — desla cerimônia, a que um j

i "ar dc familia" imprime tonalidade '

| priprin, numa admirável conjunção ;
j de sentimentos que, partindo do :
I todos os nossos setores de trabalho. I
i se fundem no mesmo plano ds so- '.

i lidariedade para. o culto da jus- i
tiça.

Compar.hsiros de luta;, lomos .
partes ambos dos salvados de in-;
cèndio de 37... Viesle para aqui :
ocupar a merma Carteira que. pe'a j
mão amig.» do Presidente Dutra, ms ¦
é dado superintender. Após o "cur- 1
riculum" integral, da diretoria á ¦
presidência, alçaste novamente o ;
teu vôo alio c perene, que só si |
interrompe para refrescamonto das ;
azas. Mas n.»o deixaste a Caixi I
Econômica, nem ela te deixou ia-
mais: aqui vives, conosco, a nossa
vida, numa emiosmose perfeita- do |vasos comunicantes em que o cr,ui- j
librio dos niveis não se altera.

Todos sabemos o que ficou para \
traz, de marcante e seduior, na i
tua carreira de homem público:]
em ti nasceram juntos o professor,
o jornalista, o advogado, o adml-
nlstador» o político, o homem dc
Estado, enfim, que para o ser, à
justa, precisa revestir atributos apu-
rados de cultura, de experiência,
de conhecimento itas homens e
das cousas, sem o que negará fí-
talmente à sua missão, ficando ape-
nas entre os "chamados e não cs-

I colhidos" das Escrituras.
' 

ATIVIDADES CONSTRUTIVAS

Contigo, tal não se deu. A "Ca-
zeta de Leopoldina", a Escola Nor*
mal e o foro da mesma cidad:,
bem como a sua administração mu-

I nicipal; as Secretarias de Estado da
1 Agricultura e do Interior do Covêr-
á no Mineiro; a Câmara Federal d2
| 33 a 37- a Comissão de Finanças

e a liderança da maioria num pe-
riodo tormentoso da política nacio*
na?; o Ministério da justiça; a Cã-
mara atual na qual ingres.astc
como o deputado de maior votação
no Brasll; os departamentos econô-
micos a que levas constante e fe-
cunda atividade — tudo tem a im-
pressão de teu passo de "globe tro-
ter" pelo mundo das atividades
construtivas.

A esta Instituição, porém, o qua
mais importa é o que para el3 va-
les, como o dinamo que soube acio»
ná-la vigorosamente durante oito
anos de labor; na permanência do
amor â casa e a seus habitantes,
que seriam efêmeros se a conti*
nuidade do esforço e do trabalho
não constituíssem, no tempo, a ca-
dêia invisível» mas eterna, que so-
lidariza os homens tornando-os for-
tes e eficientes na sua consolida-
ção pela dinâmica do dever.

Os que aqui estamos, os que
se apartaram de nossos olhos e 03
que virão, contemporâneos ou po.»-
teros. — todos formamos a grande
familia espiritual da Instituição.
De mim — veterano dc tantas cam-
panhas — posso afirmar» sem vã
llsonja ou segundos pensamentos,
jamais ter visto, através minha lon-
ga carreira a serviço do Estaò..
casa como esta, onde a harmoni.1
das partes tanto enobreça» vitalize
e recomende o todo. De tão ex-
pressivo conjunto és parte- meu
caro amigo, — "magna 

pars", pelo
muito que deste â Caixa Econòmi-
ca, por tudo que a mesma te deve
em serviços no passado e amizad.i
sincera, dedicação espontânea e
dev-otado interesse no presente.
Ela reconhece a dívida» que pro-
curará sempre amortizar com 03
juros da tabela.

REALIZAÇÕES NA CAIXA ECO
NÔMICA

Nosso saldo devedor, salvo erro
ou omissão, poder-se-la inscrever,
em louvor de tua capacidade ad-
ministrativa e para grandeza da
Caixa, sob os seguintes títulos:

Reforma substancial dos ser-
viços da Carteira de Hipotecas em
1938. ¦

Reestruturação dos Quadros
de Funcionários em 1943 e 194*5
com o aumento de vencimentos.

Regimento Interno, que vi-

PYRENOI-DIONINA-BELADONA-BROMOF.RMIO
SEIVA OE PINHEIRO-BENZOATO OE SÓDIO

BÁLSAMO DE TOLÚ-ÁGUA DE fcOURO CEREJA

DISTRIBUIDOR: CARLOS DE BR.TO-LAVRADlO.17fl A-RIO
—I-I!l,l-1 .¦¦¦' '
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FORÇAS COMUNISTAS
AS PORTAS DE KALIN
Dez brigadas ameaçam aquela importante cidade

— Situação difícil apesar da cooperação dos
aviões íiacioniilislds

SIIANIÍIIAI. I íf. P.) — No»
licíns oficiais n ti mi tem fjito a»
torças coiiiunista's èstiiO hs por-
tns de Y.ilin. Importante im^c na-
.'i.iiiallsl.i na fronicini ale Slun-
tii-Sluytinii, aercsccntftiulo-sé que
:i situação é "c.vtiiiiiiiiiiciite iliti-
cil", tipesrir dn é-bpernçiiò dois
aviões niicloimllstas. Tais tioli-
cias acrescentam que oUgebernl
Pcflg Tcli lliiai, suli-1'lii'lc ilu
fi." exército couiuiil-ln, havia
lançado <U»/. brigadas á luta pn-
ra 11 conquista clninfeln cidade

c t\w iin furiosos combates ha-
via conseguido npoDsnK-sc dc vá-
rias posições uaclóilullstas ccr-
ca Ha lidada», contra a fjúnl foi
miciado uni vii>la.nii> íosi.i tle
anilharia, <|iH» logrou aluir unia
brecha uo cxlrcmo sudeste dr.
praça. Toutcs oficiais dqçlararam
que as tropas nacionalistas con-
tinnani riisistindo, porém que»
necessitam urgentemente dc
t*+et*********»**»*****t»t—M

! abastecimentos. Na frcnla» ale
I combate da Manddlurln, os co-
j írtunlslaS .-.c aproximam tle Ki-
I rin, depois ije inçlralhar um
j aeródromo 110 subúrbio nuro-

{•stc.

Várias vítimas de
atropelamento

fiiccrp Nejniirn, dc 45 anos. ra-
1 sado, residente ni, rua Carvalho
Ide Azevedo ri'" SI, quando passa.-
[ va poia rua Jardim Botânico cm
í frente aai Caii- PariS, foi colhido
! pnr um auto, sofrendo fratura de
! crânio.

A vitima fui internada 110 lios-
pitai Miguel Couto.

lülidia Amaro de 21 anos.
| solteira, funcionária publica, rc*
j sidente na rua S. Clemente n ° 2_7

Çoi atropelada por um auln na
! rua Sorocaba, sofrendo escoria-
I ções (jeneralizadas.

O íi.11 distrito, tomou conheci-
: mento,

Cláudio Viana, de 60 anos.; operário, domiciliado nu Avenida
Ilrasil s. n., quando passava ua
rua dá Alegria em frente ao 11."

. 721, foi colhido por um anto,
1 tendi» contusões generalizadas

A vitima foi medicada no
! II. P. S.

Jaime Entrieli, de lfi anos,
solteiro, operário, domiciliado na
rua Sealiara Sobrinho n.* 124,
quando viajava num bonde Pe-

i nha. que pássara pela Aycnidn
Presidento Vtirgas esquina do
Avenida Passos, foi arrancado do
eslribo do mesmo por um oni-
bus, ficando com as pernas sob

as rodas deste ultimo veiculo.
eet*********t************************************************

ARTERIOESGLEROSE
REUMATISMO

Jovens e idosos de ambos os
sexos, prolonguem sua vida.
desobstruindo suas artérias.
Lembrem-se que isso facilita-
rá a circulação do sangue, ali-
viando o coração. Tome as
GOTAS DYNÂMI-AS, o me-
dicamento da circulação. A'
venda em todas as farmácias e
drogarias do Brasil. GOTAS
DYNÃMKAS nâo têm contra
indicação.

RAIO-X — DR. J. AGUIAR CORRÊA
Radiografia com exame clínico da boca e dos dentes

OUVIDOR N. 183 — 6.° andar — Sala 606 — TELEFONE: -43-6015
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gorou a partir de 1,° de janeiro de
19-tG.

Ampliação do Serviço de Eo
nomia Escolar.

Reestruturação do Curso de
Aperfeiçoamento em bases racio-
nais.

Resistência i nomeação de
novos funcionários, evitando pleto*
ra nos respectivos quadros, o que
redundou em benefício dos servi*
dores da Casa.

Criação da Comissão de Efi-
ciência, garantindo» desse modo, «
promoção normal do pessoal da
Caixa- cujo mérito passou a *er
apurado por pontos.

—Reforma do Edificio Treze de
Maio, trasladando-sc para êle todos
os Serviços da antiga séde.

Aquisição da quadra denomi-
nada do "Liceu de Artes e Ofícios"-
mediante a permuta ds terrenos
com a Prefeitura,

Aumento -do limite dos de-
pósitos populares para CrS
50.000,00, aos juros de 4 1/2
por cento.

ATUAÇÃO VIGILANTE

Estas, as principais rcalizaçíej
da administração-Carlos Luz na Su-
perintendència da Carteira de Hipo*
tecas e na Presidência da Caixi
Econômica Federal do Rio de )a-
neiro, alem de sua atuação vigi-
lantc e patriótica em numerosas rr.
soluçies coletivas do nosso Conse
lho tendentes à melhoria dos ser
viços gerais da instituição e aos
prestados ao meio, em muitas rio
suas classes, pela assistência que
a Caixa leva à população carioca,
através de suas Carteiras, delegada
que é da confiança de seu milhão
de clientes.

Inaugurando, pois, prezado ami-
go CARLOS LUZ, o teu retrato na
galeria de honra dos ex-Presidentes
da nossa Caixa Econômica, o Con-
selho Administrativo, aqui prese.i-
te, circundado pelo aplauso de
todos os servidores da Instituição
e de outros amigos teus que aqui
se encontram, não cumpre um de-
ver protocolar: faz justiça, c jus-
tiça plena, a quem por notável cõ-
pia de serviços e tanto por sua li-
nha ascendente na vida pública do
país, quanto pelos seus predicados
de inteligência e de caráter, muita
vale e merece no conceito e na
admiração de todos nós,

Nêsto retrato, que bem reflete um
padrão de homem, não está ape-
nas a homenagem d3 Caixa Econô-
mica a um dos grandes propug-

nadores de seu progressor puls»
nele, também, com o mais puro rit«* •
mo, o coração do quantos formar* .
t familia dn Instituição", A

AGRADECENDO A HOM-NAG-ív,
Por último, usou da palavra, -8

improviso, o sr. Carlos Lui, qua
agradeceu em termos calorisos a
homenagem prestada ao seu antigo
colega de administração» sr. Joãa
Simplício, relembrando muitas daa
suas realizações que deixaram trar*
ços inconfundíveis no desenvolvi»
mento da Caixa Econômica. De»
pois de salientar os anos em qus„
como diretor da Carteira de;Hlpo-»
tecas, colaborou com o adminls»
tração do sr. João Simplício, o ora»
dor passou a focalizar «gestão do
sr. Ariosto Pinto que, disse, tem
imprimido às atividades da Caixa
Econômica um ritmo de dinamismo,
eficiência e honestidade, graças ae
qual a instituição continuou o seu
ciclo de progresso e engrandeci-
mento. apresentando, hoje como no
passado, a situação inveja\fel de pio»
neira das obras de assistência so*»
ciai e de lider no setor da econo*
mia popular. Como antigo diretor
da Carteira de Hipotecas, o sr.
Carlos Luz destacou, com exps»
rlência própria, os benefícios da
atuação do sr. Noraldino Lima a
frente aquele importante* departa*
mento da Caixa Econômica, salien»
tado de iniciativas que facilitaram
o extraordinário desenvolvimento
das operações imobiliárias nos úl-
timos anos, tarefa da qual partici*
pou também, com zelo e proficiên»
cia, o sr. Ariosto Pinto- atual pre*
sidente' da Caixa Econômica e su-
cessor do sr. Carlos Luz-na Car**
feira de Hipotecas, quando êste as*
sumiu a presidência na vaga do
sr. João Simplício.

Enaltecendo a colaboração qua
nunca faltou à sua administração
por parte do Conselho Superior das
Caixas Econômicas Federais, o sr.
Carlos Luz elogiou também a as»
sistêncía espontânea e valiosa do
funcionalismo da Cíixa Econômica
para o êxito de sua tarefa.

As últimas palavras do sr. Carlos
Luz foram de' agradecimento pela
homenagem com que o distinguiam
05 dirl sentes da Caixa Econ-Jmlca
fazendo votos para que, hoje, como
ontem ou no futuro,, todos os ad-
ministraderes do "banco do povo"
realizassem a grande obra admi-»
nistrafya de que se podem orgir»
lhar, com ufania, os atuais respon-
sáveis pelo mais poderoso Instituto
de crédito poputar do Brasil.

GENGIVAS INFECTADAS, SANGRENTAS,
DENTES ABALADOS, DR. RIBEIRO DA SILVA

MAU HÁLITO Técnica própria — Poniclllna
Edifício Carioca, 3.° andar — Sala 306 — Fone 42-2746

A PRAGA DO
COLORADO

Tendo concluído ontem a
publicação de

AS LEIS DA LUZ,
iniciamos hoje, a de outra
historieta ilustrada em

quadrinhos:
A PRAGA DO COLORADO
que é uma .nova lição de
•ousas muito instrutivas, a
respeito de uma praga que
tem causado enormes pré-
juizos à agricultura. Por
ela veremos a maneira
como se espalhd um fla~-
gelo dessa natureza e a
mobilização de esforços
que se torna necessária

para combatê-la

APRENDA BRINCANDO
W LEPTINOTARSA "Tf
\j DECEMLINEATA ¦ |

I V\ COLORADO ,J§fl

| ' ° LINHAS (

Exclusividade para A MANHA — Publicação diária
SÉ

1 — Há um secu.o viv.a nas
.icostas orieritais dos Montes Ro-

ahosos — no Òéste do território dos
Estados Unidos — um pequeno in-
seto com um nome enorme: — L_P-
TINOTARSA DECEMLINEATA.

Pertence à familia dos "crisomelí-

deos", do ramo dos coleópteros. A

palavra 
"crisomelideos" é formada

de dois nomes gregos: — "crisos"

— ouro, "meias" - negro.
2 — "Decemlineata" quer di-

zer; — "o 
que tem 10 linhas".

Isto porque em cado uma das asas

exvernas do inseto há 5 listras pre-
tas e 5 amarelas.

3 — A "decemlineata" leva-
va uma vida inocente, alimentan-
do-se com as folhas de plantas sei-
vagens pertencentes à família da
batateira, que encontrava em seu
"habitat" primitivo.

4 — Mas, quanao os coioni-
zadores se deslocaram do Leste pa*
ra o Oeste dos Estados nidos,, em
sua bagagem foram batatas co-
muns, comestíveis, que eles come-

çaram a cultivar no Oeste.
(CONTINUA)..;.
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O BOM COMBATE
A 

LUTA poliYea pus ora sj de'ir-e cm traços enérgico.-, nó
fao.o da rJsiurriíia dtmocrac;,i traseira pedj resumir-
sft cm du-ís palavras: d» im lado o.*, defsnxrcs da átm^-

:ri:ia; de outro- síus inimigos.
D;fí."id«m a dimocrãc.l* cs qu; s» bítim peb ''sl rumpr'-

*- m«nto ri* ordem eonsflluílòrtal ti psio djvido a:a;aTiCii"o as air
ioririade*. ,nv6s!'dís- através do voto poDu'ar. na dlrrçáo dot tíe-
•-.óci-ís cú'jI.;:oí. Podem nio constituir i. m pirtido, r.o sentir'3 e»-

.. trito da Ifrmo, pódíril n.io trr registrada ntniuimj legenda na |uv
ims solidirijdtdj maior,
¦nstirui-jôíj livres.

-um

L

;ira Eleitoral, mas eitão unido-, per
qus multa do anisr á Pátria e às

Connirfm contra a dtmoírecl», s qucrum dj:trui!a, t*nío
¦niuslas ctu t r'e«*:|?m njòtj ada a u-na pai-^nc'» «stf4r>gé'r»i eo*n*}
os que dtip.-fiarn * 'ei e orclendírn restlvsr cs problemas te'"
ciais por rriicdos Iniompat!'/"'!» cem a ir*it»n*f'v"l dignidade da n.v
lurftis humrn».

Os prrnsros rnòolKútm **rjn.*lM rititrvas <í> drsrs.jí.-o !'-uma
¦v, jm prol ti? una etnia rnsléflca t ín!i--*:ri.Slic,». Uwm do*

, hiííiVioi t-^moi n*t-ir:gac;ss pilo* íulentiic-, dsnrti-.-aia*., mu üio.t
fímprest.-in um novo sentido, nio só d'verr.0, mas *»tí jnia-ônic-* io
iHtitli *?.\\l nes?i caso a própria r*'a>'r.i "dímocr»:!»'', eu;? d;''-
r.lçSo clíssea é "governo do povo, p«'o pevo t ptt* o povo". Ov
cornúnlitaj » dsfinnm. pcrfrn, -.uprlmindo a siipriliiò InUrmeili',*

fi»i * dizem "o 
governo do povo p;rs o pnvo". Rsíer-Tn-s*. inti*.-

..i democro::? «ov'é(i;:a, qu» nurc* Ioi realincnlf um "fícvérno 
p?.l--_

povo"; N» Rúiíla, domina sobre a p"pulcçío o parfdo ccmtnstj.'
constituído por uma parcela In'Ima dá cldadio*, re:ru,'arios entra
os mí!«- sirvls e dsst.-r.-.cter^-doí. có-ie o partido manda o Con-
telho Supremo e eimt deit* se coloca o diífdcr Stalin Stslin
acobertado pa'o falso titulo da srcrrtirio geral, nunca foi e!;!t)
p,ir» « chsfia do governo qua ocud.i '!egí'm**nte hi -*n»is de vime
anos. Demais, oj outros cargos "eletivos" são prov^os por pes-

-so»! Indicadas per éle próprio- uma vet qus, na lista olkiaL para
*ad* lugar «6 existe um candidato. Esta, a espécie de democracia
ou» os comunistas defendem p-.rs a nossa Pátria, com a agravan'?
àt qu» a pretendem vrr gravitando em torno da óriita á» estrita
vermelha.

Sjo tamiím in'm!*jas do regim. ron:titt;c'cnsl imolantado
' tm setembro d» 46 aqueles aue, mal ouvtm prómiri;láda.. a P*'z-

vr* "lei", sentem niussas na g?r(-íant.i. Contam ia riaise Rru;o os
Que se acostrm.»m a tu-io resolver ífl)l!.fír'amírtlí, Dcjípn^ecem
a existência de direitos cb|etivos, eu» Ii*es cur.ip-e ccsilrr « res-
Oíitír; igr.o.-f-n que a iuitica ii'-o é la'or'-ada -elo üttjdo. m»s a
ile preesde e lht Sfrve d» fundamento; n,-o sabrm ro msnos oue

¦ s inscric'*:, e.si códigos, de garantias de amoaro ío trabalhado-,
•tio resulta em absoluto da magnanimidade de um rondestível d..-
divoso. senio do simples reconhecimento dos mais tkmentares di-
rsitos à vid» e aos bens da civilisaçSo moderna,

Uns e outros estio «postados em destruir os fundamentos ju-
rdlcos da Terceira República. Os primeiros, os comunistas, por-
que o seu intento i rsfundir os alicerces da sociede-de ocidental-
substituindo-os pelo complexo da escravidão e fundamentando-o\
nô ressentimento secula- das massas. Os outros, porqu» sio Inve-
terados golpistas, acostumados aos favores das «nte-cimaras e re-
baldas » qualquer regulamentação que faça apelo a princípios etl-
cos e 'uridlcos.

O recurso contra » arremetida dos bárbaros eslavos ou Indi-

genas esti o> fato n» unlào em torno d*s autoridídes constituídas
. e n» «Jeeislo inabalável de manter » integridade do diploma cons-
'tltuclonel.

Duas sio as forças que sustentem « estabilidade d» qualquer
regime: a lei • ¦ espada. A lel> por maior que seja • majestade
de qu» se reveste ou • austeridade que dei» deflul, não e bastante

par» Msegursr a hsrmonl» »ntr» Os homens, porqu», em que pese
• Rousseau, nem todos sio bons e muitos, dellber«damente, que-
rem superpor os seus mesquinhos Interesses »o bem estar coleti-
vo, Por tu» v»x, • espada que serve 1 tirania e nio ao direito è
» própri» »ntlte»« d» honra e da justiça Quando, «ntrelanto, inter
vem pir» salvagu»rdar vidas • reparar injúrias ou aiiressôes, é a ima-
gem das m»is nobres virtudes c»v»lh«iresc»s. Eis «s dust forças

qu» te devem conjug»r em «iefes» das ameaç»s, claras ou velada»
à nos»» democracl». As F6rç»s Arm»das e • conKlência jurídica
do pais precls»m d» estar Irnwnadas nesta hor» grave em que os
f»nátlcos d» ilegalidade procuram conturbar o ambiente nacional.
E qu» ess» uniio é indestrutível, sabem-no perfeitamente os »d-
versirios das liberdade» públicas, pois os seus atos o demonstram
e continuarão • demonstrá-lo. Lançam-se, alternada ou sucessiva
mente, or» eontr» o prestigio popular dos »old»dos brasileiros, ten-
tsndo intrigar- po* exemplo, o Exército com o Povo; or» contra a

"dignidade d» lei, um»* veres pelas criticas desprlmoros»» »o t»xto
constitucional, outr»» paios conceitos ofensivos a cultur» « i edir
caçio dos qu» o estabeleceram am nome do povo.

A luv» está l»nç»d». Temos «erter» de que, nesse desefio,
u hostes democráticas s»berio rapellr a desmorílliar as impítrlô-
tie»s «rremetldas dos f»lsos «mifos do povo.

MIK0LAJGZYK ESTARIA
SAO E SALVO

Declarações da um parta-
vaz da Foreign Office

LONDRES, 1 (Do correspon-
dciitp diplomático do Reuters)
— Um porta-vo» do Foreign
Office declarou hoje que Igno-
ra-se om Londres o paredeiro
do líder agrário da Polônia.
Stanlslaw Mikolajcejk, que se
acha desapawcltlo desde a se-
mnna passada, "MlUolajcr.yli è.
pnr» nós, o homem que, em
1915, voltou k Polônia parn or-
(üinlrnr um governo nacional
democrático. Evltlentemcnlc, le-
mos o maior Interesse pela se-•"urnnça «le .ilguóm qae nos me-
rec« o mais elevado itpreço",
disse o referido porta-ro». Des-
inrnliu o infnrmanle os iinno-
rei de que Miknlaji-xyk havia
sido Irniiido parn « Grâ-Rrela-
nbn num nvino da Renl FArça
Aírrn e que tinha ontem se en-
trivistr.tlfi com o Seoretárlo do
Kxteriores, sr. Bcvln.

RENUNCIOU A SRA.
BRETANHA

LONDRES, 1 (INS) - A ln-
platerrn seguiu hoj,.. o exemplo
«los 1'stndoa Unidos renuncian-
do (iiiane lotalmcnte 4 esqun-
tini iitlinn.i, num gesto pnra'•«jiiflnr o i-rnlnboíH-lniíntt» da
P.tillH e d* Kuropo". A noticia
foi t o i* li n ri ii pillilici num oòmil-
ni"ftflii f>nili|fln f|ppnl« fln vUlta
,i Lóndvcs fln niini«lio llò ESl-í*
rlnr da IlAII.", Conde Cario
Sfnixii.

Expulsos da Iugoslávia
InCl.dRADO. I (R) - Anun.lu-

st- oficlnlnicntc i|ue Arthür Mt'*.'-
rr Rrandçí, oorrcsjioiídiíhle do
"Niw York Tliin.-.", r sua espus.i !
Mnry t.ritrr, retires nlnnle riu |
UnilCll PrèSli n-.-sín capMài, recebe- |
ram nrilcns do Ministério dn In-
terlin- do dcinarein n lu*!o:ila\'ÍB «mi
•24 horas,

Uruguai
MONTEVIDÉU. 1 (INS) - Vov-

tes (llr.nns dc cródito aiiuncininM-
hoje nue o gpvíriio uruguaio a-.i-
riitirlrfi a propriednde dns estrudus
de ferro Inglesas do [Irugiial, pn-
gando com lundos uniRUiilos cou-
Htlndos nn InKlaterri».

Afirma-^e que om lirpvc cllcgini
uni* misuio britânica par» inlrlm
a operação.'

BOANERGES NO RIO
BOANERGES 

saiu au grand eomplei, par)
visitar o amigo da $»nt» Teresa: mu-
iher, as duas meninas e os três garo-

tes, sendo um ainda d» colo.
Atravessar 0 Largo da Carioca, no sábado,

íi hor» em qua *s repartições i* fecham, a com
a responsabilidade d» dirigir o pequeno bin*
do d» família, requer vitao tática- rapidez de
manobras a firme»* no comtndo.

Quando um sinal Invisível ou o «caso fez os
carros cessarem de passar, n* frente do T»bo-
lelro, Boanerges gritou:

"Avançar!"

Os garotos »charam a brincadeira divertida,
mas * filha mais velha, cem vocaçéas da gran-
fina, desaprovou:

Papal, que é Isto? Vio caçoar d» nôs...
Idi?:e, olhando de soslaio para pesioas qu» vi-
rvham atrás) .

A filha m«is velha tem qu»ior*g «nos •
uma Imensa preocupação eom as coisas que
"ficam bem" e as que "nio ficam.bem".

A idéia dc se f»z«r a vislt*. com a f»mí-
li* toda, já náo lh» agradar». D«t»st»v* sair
cem tanta gente: haviam de penr»r qu» era
um grupo de m»tutos, vindos pela primalr» vez
ao Rio.

Pior ainda se levavam o garoto de clncc
enes, criança terrível, multo ssm-modos na ru*.

Para descontar, * mocinha dava-lhe, dirfar*
çadamente, um beliscão, de qu*ndo em quando
conforme pedissem as circunstâncias e a discrt-

çio rio lugar.
O msnor — que se chamava "Tico-Tico",

na intimidade, por ter miudinho e franzino —

tem mais cotação perant» as du»$ meninas.
Oihcs grandes, pretos e brejeiros, avivados por
uma luzinNa maliciosa, esse Tico-Tico, dlspu-
tsdiV.lmo pelas garotas da vizinhança- i a pai-
xão de M»d»me Boanerges, qu» está sempre
a lhe arrumar os cachos dos cabelos.

N'o dia d.-ssa visita solene ao amigo di
!.-anta Teresa, o Tico-Tico Insugurava uma rou-
pinha nova (trezentos cruzeiros, imaginava
Boanerges) e o outro, de cinco anos, um»s bom-
tachas de gaúcho

•**•»«»»••« f»M>

CYRO DOS ANJOS

O rapazinho de dei «nos, »luno do""SantJ
Inácio", quis vestir o uniforme d» escoteira,

para causar Impressão eo garoto ue Santa Te-
res»- seu primo, mas a mocinha granfina desde
lego barrou suas pretensões, fuzilando-o com

os olhos:
— Você vir fardado conosco! Nem pensi.

Er» só o qu» faltava!
A outra mocinha dá apoio tácito 1 IrmS

mais v«lh», ¦ quem «dmir», em silêncio. Nun-
c» st pronuncl* expresssment», porém, a fim

d» que cia nlo tom» asas, A política domásti-

c» Impõe um equilíbrio de fôrçís a, »lám disto,
.*> comum que • mais moç* tenh* de recorrer
*os irmios minores, par* form*rem um» frente
única- um bloco solidário, contra a tirania d«
mais velha.

Nào c inútil esclarecer que as coligações,
no seio da família, variam com frequèncl», em
su» composição, » nunc* se m»ntêm por mais

de uma ou duat horas, pois o elemento hosti-
lixado tra'a logo de captar a simpatia d* um

dos coligados • atraí-lo para » sua pareiali-
daét.

Voltemos, porím, «o Itinerário de 5anta

Teresa.
Vencido o espaço vazio e perigoso — *

terra de ninguém, defronte do Taboleiro, —

Boanerges faz o grupo flectir * direit», di voz

de "»lto!" uma ou duas vezes, para preservar
a pequena tribo das rodas de *l*fum auto a*.-
tsslno, e alcançar, afinal, o ponto de parada
do bondlnho do Silvestre.

Parte da familla vai com Madame, no corpo

principal do vitíeulo. A outr» prrt» v»i cor,i
Boanerges- no reboque.

O dl» está bonito- o cáu muito l'm.-.o, •
um «rzlnho fino lombr* as altitudes mineiras.

Boanerges leva o menino mais novo ao colo
e segura, com cuidado, o outro — o capetlnh»
de cinco anos.

Faz um mét que chegou «o Rio. julga-ss
melo louco por ter trazido mulher e filhos par*

a cidade grande, cheia de ciladas Nâo lhe tal*
larâo recursos par» criar, eom dign-dade, aquela
família habituada à tranqüila segurança de Mi-
nas?

Boanerges tem quarenta anos e receia que
já não possua a mesma capacidade ds ss adap*
t*r, a rmtsma energia e coragem obstinada doí
Lopes do Rio Verde, raça de gente dura.

Mas, tinha d» vir! Pressenti», desde muito,
t-ue st fechara um ciclo de sua vida, e que
nada havia mais por fazer, $« nio buscasse ou-
tra» torra». A política armara-lhe traiçíes. Êle,

qu» sempre fugir» h política... Dez «nos, quo
poderiam ter sido dos mais produtivos de *"'

vida, perderam-se ingloriamente. Que restava de
tudo? Apenas os livros, ¦ ptquen» obra, reali-
rada cem lenfldío... Mas ess» obra justifi-
caria os dez anos perdidos? Boanerges sentia-
se cátlco.

Depois- voltou o pensamento opressivo, o
temor de falhar.

"Se as coisas ficarem difíceis, torro a
c»sa!" pensou.

Sim, havia uma casa para torrar, em caso
de dificuldade. Era uma casa pequena, sem
nenhum* importôncl* arquitetônica, mas feit.t

com algum amor. Dez por cento de juros na
Calx» Econômica e amortixaçõss sfgundo a Ta-

tela Price. Tinha um quintal de verdade, com
árvores frutíferas, galinheiro, eorador- cante'-
res de alface. Tinha também jardim, na parte
da frente, com um pé d: madressilva debri.-

çando-sc no muro do vizinho, e aigumas rosei-
ras. Jardim meio for» da mod*, mas do agra-
do de Boanerges, amigo de rosas.

"Com jerdim ou nio, h»j» embora um

pé de madressilva, *j casas podem ser vendidas,

se preciso. Tolice nos apegarmos às coisas'

pensou Boanerges, com dureza. "Sou ou nio

sou um Lopes das barrancas do R!o Verde?"

O bondinho chegara ío Largo do Cu!m-r

ráes.
Boanerges desceu sua pequena tribo, com

ar extremamente resoluto, c por certo um tan-

to ridículo, enfrentando um perigo que os

transeuntes não enxergavam.

"JSãÈÊÊÊÊ
RESPOSTAS

Nazistas condenados
VARSOVIA, 1 iP.i - !>>••• i*«

pilharem c torturarem iliur.iui*,•«
polonesas, o Tribunal de Justlf*)
rondenou á moiic dez «ntlsn»
funcionários do campo de con-
centração de Stuffliof, nas vizi-
labançrts de Dantzlg. Outros de-
zesseis »cus»dos fwam condena-
tios n penas de prisão variando
de trís a cinco anos.

TEMEM OS JUDEUS A
UNIA0 ECONÔMICA DA

PALESTINA
LAKE SUCCKSS - 1 - (R)

—- O receio dns Judeus de que «
unlío econômica par» a Pnlesti-
nn, depois da partilha, sugerida
no relatório d* comissão espr-
ciai das Naçfies Tnidas, lnncc sob
scus ombros grande parle do nr-
çamento do Estado Árabe foi nir,-
nifesladn ho.ie nn snb-eomilé pa>
r» * part llli» da Palestina. <""
perito dn Agencia Juiln.li**t Drtvid
Horowlt* declarou que ns judeu.»
contribuiriam muito mais que os
irnlies na unlfio Alfandegária pro-
posta devido ao fato de Importa-
rem muito mais do que aqueles.
C.onqtianto concordando com .i
proposta de ter nma moeda co
mum com o Estado Ar»be — ob-
eervou Horowlt* — os judeus
necessitariam proteção no con-
trole completo de seu prtSprlr.
crédito e de sua política fiscal.
Acrescentou qne os judeus tem
grandes planos par» a Palestina,
Inclusive a ImigAçSo em gran-
de escala.

era muito lícll
a Instalação dc

Os telefones

ANTES 
d» guerr» no Rio de

J«neiro,
obter-se

um telefone. Ean meados de
AUS, entretanto, começaram «
surgir o primeiro óbice*, que
foram rapidamente se agravan-
do, até atingir ao ponto critico
tam que nos encontramos. Duls

- ..fatores produziram a mudança:
dificuldades na obtenção .lo»
ecjuipsmcntos, pela sua esess-
ser e preços altos, • o própito
crescimento vertiginoso da rede

v^ue serve a cidade, o qual «com-
pinhon ¦ fase iure» d» expan-
são dos negócios, determinada
pel* abundância d» dinheiro.

., Segundo dados publicados, dc
,';**1»39 a 1947 o número de ttle-
, -fone* no Rio cresceu mais do* epit no» vinte anos anteriores.

Com efeito, em janeiro de 193D,¦ o Rio contava eom 96.1 "1 tele-
ü. fone» e em setembro de * l!i»7
«»««f»»u- n-amero- a-scendla a, 168.5-1»..
«•Apesar desse esforço, manteve
jg^Ml 

"déficit" pertlnez, te
i^fttinildcr.irmos . o número- de•««tnsUlaçõcs em relação ao, de
JJJJIdldos formulados. Êsst "dcfl-
...rtll" fVln-it--» «rl« at* *r*nplm a -ma-» Ar, mm.'hoje se exprime por deze-
wj-tias de milhares, o toda a clda*

de é testemunha dos jncon.t-
nenle» e dos prejuízos trazidos
por l»se osl a do de colsas. O
povo carioca anseia por ver n»r-
malisada a situação. Dai o lu-
ter»s»e despertado por uma <""•

7 (íevlsta concedida h Impren»»
pelo vlee-pmidente da Compa-

1» concessionária. Boas nott-
s foram então dadas, inclusl-
« de que a Companhia está
t»l«ndo mal» duas estações,
de prífizos "45"' e "áe",

ue deverão ficar prontas no
ximo ano, c outras te acham

^anejada». > Snubc-sc t tamhím
-Çtte »• encomendas de material*6a»lco feita» no estrangeiro

já em fabrico garantem a ins*
alíeáo progressiva de cerca do

,12.950 linhas para atender ao»
Idos registrados. Tais provi-
icÍob, entretanto, servirão ape-

* n»s para atenuar • crise,, sfthtv-¦%tuio ltndo-sí em conta que de-
,,. verá continuar a tcndíncia par»
I um» expansão cada vez maltir.

j Ti' Imperioso, assim, encarar ••
' 

prnblcina de um ângulo mais
t largo, objetivando, o quanto pn-i*
, írtyel, seja a cidade dotada de'jjin. serviço, em condições de

atender de modo cabal às suas
crescentes exigências. De aeòr-
do com as declarações a que

nos referimos, tornt-se necessá-
ria a Instalação de mais eem mil
telefones. Para isto ser!» prctl-
io um financiamento de ceiva
de dois bilhões de cruzeiros, o
qual, alias, só seria viável na
praça norte-americana. Tal f-
nanclamento, entretanto, nio
seria possível — ao que te in-
forma — com as tarifas atuais
O extraordinário aumento nos
preços dos materiais estrangel
ros e nacional», o elevado custn
da m8o de obra, etc. nio permi-
tem mais que o «mpreendlmen-
to seja planejado financeira
mente nas mesmas bases de au
tes d* guerra. Segundo foi pu
bllcado. em 1939, uma estagio
de 10.000 linhas podia ser orça-
da em cerca de quarenta e nove
milhões dt cruzeiros. Hoje o
seu custo seria de cerca de cento
e de» milhões.

O contrato em vigor estabele-
ce à revisão das tarifas de cln-
eo em cinco «nos. A úlllm» re-
vlsio íeit» data de 1945, «chan
do-se em estudo a que te deverii
seguir. E' Indispensável, que o
problema seja considerado com
amplitude de vlsio, tendo-se tm
conta, sobretudo; os interesses
do -povo, que consistem tanto
em pos*u»r Ulefones a preçot
acccssivcis como, em Igual me-
dlda, em possuir tun serviço que
realmente possa «tender As suas
necessidades. -

:*.. nh
l.Mt

VOLTA DE CONTROLE DE
PREÇOS NOS EE.UU.

WASHINGTON', I (A. P.l ~-
O Con?«!ho Econômico co presi-*j:ntí Trúmín pediu, e;t* noite ¦
voita p.ir:ial cios controljs cj; tem-
oo de Rusrra contra a inflaçòo, de-
clarando que, dessa forms, os Ev
lados Unidos poderio epoitr com
seguranç* o Plano M»rsh*ll de »u-
xilio a Europa e ainda reduzir o
débito nacional. Acrescenta o Con-
selho que 

"iá existe um* gravj
inflaçio dos preros dos cereais e
cutros alimentos" e nue, a menos
que a ação assuma uma vasta psr-
cela do programa de 22 milhões
de dólares para o auxilio i Euro*
p», « paralisia industrial no exte-
rior destruir as esperanças de prós-
peridade estável »qul e no exterior.

REPERCUTIU NA FRONTEIRA
PONTA PORÁ, 1 (As«pr»ss> —

As noticias publicadas no Rio, sob
a atuação do brasileiro Armsnio de
Moraes na capital do Paraguai, ti-
veram aqui fund» rípercusfJo. A
propósito, lembrais qus o sr.. Ar-
men'o de Morais- tio logo Pedn,
|uan Caballero fora rscon-,uistad3 i
pelas forças do coronel CrigórC i
Morinigo, viera d* Assunção esoe-
ciílmente par» orientar os trabalho*, j
r,s vizirviia cidad:, or.íent.indo á
cintura uma bonita pistola «utomá- J
tio». Lembra-se, também, que o
sr. Armênio d? Morais atuou v.V
rias vezes na Radio Maclonsl He
Assunção, sob o pseudônimo de Al-
Iredo Brandão, fazendo a apologia
do regime do governo paraguaio •
combatendo t revolução « o comu*
nismo.

Cníe rln II ifiitlif i
A LEGENDA DA FIDELIDADE

. DOI.ESCflXClA cruel! Dos remorto, que eu
JX tenho fkou aquele como um pro/unao, doto-
** rWo agttilhao, .Saqueie tempo o drama da
governante patson por mim como algo tltticulo,
Ela fora contratada pura acompanhar a mocintia
brasileira pela* compra* ,- (eofron. Stadame Hi-
rard -- feia e matra — c«irr«0ai»a por Pari* o
seu corarâo de espáta romântica, E me Uma, com
um torriio de emoção crltpando a boca tendida,
reta, como a de uma bruxa de pano:— "Xás" vinhamot sempre aqui. St Dcui vul-
nr ainda votlaremot. Mandei onttm um dinhei-
ro para a busca, no* Ettadot «VnWo». O coitado!
Sei que etlá lá, sem memória. Vm companheiro
o oiu..."

Havia dez ano» qut a guerra dt quatorze oca-
bara. E Madame Bérnrd gaitava ttui vinténs, cer-
ta de qm ainda poderia ter entre teut braço* an-
guloso* o amor de sua vida.

Ah, Ingrata adolescfnda! Eu ria com rompa-
nlieiras, caçoava da Velha maluca:

— "O marido aproveitou a oportunidade pnra
dar o fora. Também, o pobre trvt ratão em tngir.
Voei» já viiam um,, felnra mait esquisita ?

Claro qne as mocinhas nunca haviam iáÜa
eoi*a igual. Aquela brunenra de leile, uma pele
lisa e acelinoda, qne descia, que se tne.omprldu-
i-ti como um rnrnniflo escorrido. O* olhtnhos, '/ium
•iJnítM azuis, multo ehtgudat ao narit compriitls-
xli.-.-o. E a beica, tão drsprovlda de lábios, que o
risa t o amnrgor nela se pflrfrmm, eram meras
rantraçSet. Havia ainda aquele canlraite da fi-mira da pele. do azevlche dot cabelos, .Sim, a sua
feiúra tra espantosa, e parecia aumentada por
aquele horroroso modo de vestir, com casacões
negro*, *emt,lhando botina* de padre.

Ela não Unha complexo*, porém. Amava a Oe-
leza da* rua* de Parti, exaltava o cair da* tnlna*

do outono, e fatia vtnot, A minha irmã dtdicon
uma poesia na primeira carta que etçreveu -*íi"<(
o Brasil: "llélé.ne, ma chérie au pur regará con-
dtde, entre nout 1'océan roult te* flot* ameis...
l.'étiain dt me* penteei franchlt la vatle mtr,
tt roult en ie preitanl ven le Brétil tplendlds".

Pensava eu, em tal* tempot, que para lazer
pottta devia ter alouém nma ttpécic de carta dt
poeta. Aquilo, aquele amadorismo me repugnava
como um vicio, tuna fraquexa.

Quando nos deipedimot — tanto* ano* lati
— da govtrnantt, convldámot polidamente:—• 'T-Jo iom te a tenhora fone para o Bra-
sill Káo quer Ir conoicor"

Ela Itvou a sírio. Ficou tm duvidai. Depois,
ditie, heróica:

".Weu lugar é aqui. Vocês tabem. ttpt.ro
meu marido a qualquer momento, Seria n-uilo
tritlt um dettncontro..."

Velo — depois do desfilar dot ano* — a nova
guerra. A/me. Rerard, que itmpre se ligava a la-
mitias brasileiras, teve um convite sério — para
fugir para o Brasil.

¦lá estava bem velhinha, era nm trapo. Hos
ainda desta vez ndo areWou, Esperava o marido!

Agora, com minha irmã, busquei a amorosa *
velha oovernanle por Paris. Soubemos qnt ela
havia morrido no último inverno, tnstentartn ate
o fim pela esperança de encontrar o teu amor.
Essa mansa loucura **a fidelidade foi para mim a
mais bela legenda. Quando, depois dt slltncioias,
minha irmã » eu passedc-imo* debaixo dai ivivas
árvores do Roi* dt Boulognt, aquelas árvore* que«m sua poesia Mine. Herard exaltou — surpreen-
demo-nos a dizer juntas:

"Sim, a estas horas ela Já o viu. Ela deve
estar fthz... Sua busca terminou".

DINAH SILVEIRA DE QUEIROZ

A. FILHO, Rio. - Pode usar
mt-fuir ou segulr-ne Iridlfermite-
mente, na nccp«;ão de vir dcpiiis:'' Btjguem-ee três governadores,''
— "A esto seguem os cürreilitui* *,
Note que com grande freqüência,
usando o verbo eem particuln,
se prefere o objeto dlieio pmpu-
¦icijnal. — J) "Ocorram qualn-
quer .." é frase que me pareci-
certa, mas tão diminuía a fatia
de texto compreensível, que r,ui-
guém pode esseverar colua al.;u-
ma. E' preciao mandar algo mau
consideiávcl, para que se púhíii
entender. Veja que se alj:i,\ .
lhe perguntar se "sc potle'' í-stá
certo, nnposKlvel será om .*-..
1-orjia c:tbal. Sc o "se pod*" ôf-
tiver em começo de frase, erra-
diaslmo esvará; ae eu dis*scr "Kn-
slnei-te tudo que se podo Oiiiji-
nar*', estará o "se pode" muitij
btm. —- 3) "Não os", pergunta o
sr. te pode ser omitido o "qut'".
O mesmo direi: a frase está df.-
munindo curto; é preciso vei ò
contexto. Se o sr. aa quer refe-
ríi a um "que", conjunção inte-
grante, conectivo de oração ob-
jetiva, por exemplo "Recomcn-
dei-lho não os deixasse partir",
está certo e algumas vezes fica
até mala elegante do quo "re*
comcndel-lhe que não os doixns-
se partir". — 4) "Por razão",
ccho preferível nfto usar. — b'"i*'ttlano deve precaver-se"; t-ucr
o sr. eaber fe está certa a irn-

I kc. Sem dúvida, nem posso ima-
| ginnr onde caiba dúvida — 6;
| 

• Convocar pede objeto d'reto,
i mas nau esqueça que com èste,
i como muitos oufros verbos tran-
! sltlvds diretos, empregamos com
I freqüência o objeto direto pre--•v.siclonal, principalmente com r.

rreposlção n. — Quanto ao vert o
Interessar, dou-lhe exempli->i de
construções corretas: "Interessei
meu Irmão no negócio" — "A
solução do caso interessa todos
os paises" ou "a todos os paise.-.""luto não lhe interes»"" —-
"O golpe interessou o museu!.)"'

"Sua conversa interessou tanto
as crianças, que não queriam sair
d« lá'' — "Intcrecso-me muito
na política"' ou "pela politiza".Exceder pedo objeto direto,
mas tenha presente o que liiu
disse mais acima, a respeito do
objeto direto prepcslclonal. —
-- Aconselhnr pode ser construi-
ai, do várias maneiras: "Accn-
selhnr uma pessoa a...""Aconselhar alguém em uni <••.-
sr" — "Aconselhar a uma peswa
o.ue..." — "Aconselhar alguém
que..." -- Constar pode ser .lur.i
as preposições'de e em: "A car-
ta constava de quatro linha.*»' —
•'Consta em meu caderno quo...''E ainda em um caso a: "Cons-
tou a mim que.,." — Demandar
pode »er: "Demandar o pór:o"
iIr em busca de) — "Demaniiai*
a nulidade de um feito" (piei-
tear) — "Demandar uma pes-
»oa e» Juizo" (proceesar, acio-
nar) — "Demandar tempo e cul-
dado" (exigir), etc. — Vltrapas-
•ar ó coso igual ao de taxeeder.

"Relacionado m" ou "com',
indiferentemente. — 8) "No in-
titito de" ou "com o Intuito de",
à vontade. — 9) Assim como náo
st usa "o Portugal", também
hlo podemos usar "todo o For-
tugal"; da meema maneira com
Londre» e IJiboa, e ainda com
muito» outro» nome» de lugar.

10) Já lh» respondi mais da"orna ve» a propósito de "Prlnci-
pio» e regras estabelecidas"; co-
mo se pode explicar que o er. este-
J& interessado no caso a respeito
du qual envia sua consulta e nio
procura ler a resposta? —II) Só
»e evita "o mesmo" quando esta
expressão já tenha aldo usada
nas proximidades, ou quando pos-ta parecer ridícula. Dizer, po-
rèm —• "não se usa" é demasia-
do forte. 12) O qu» se usa é "a
por de", em vez de "ao par de",
locução equivalente a "ao lndu
do" ou "além de". — 18) Com
a» preposições fundamental*, ou
propriamente ditas, nào é possi-vel empregar eu nem tu, senão
mim, mlfo, ti, tlgo. Com a» pre-
posições secundárias, ou seja
com palavras de outras catego-

(Conclui na 12.* pá*-;)

INTRODUÇÃO A HISTORIA
* '

FUNDAMENTOS PRE-HISTORICOS DO

DAS BANDEIRAS
BRASIL JAIME CORTESÃO
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EM GREVE OS JORNALIS-
TÁS DA LOMBARDIA

MILÃO, 1 XVS>.) — Os jornalls-
ta» d« região da I.ombardla inl*
ciaram um» greve exigindo an*
mento de salários eta cinqüenta
por cento. A greve afeta todas
a» publicações do norte da Itá-
!In, com exceção de Gênova e

Turim. Kstio sendo efetuadas
negociações para solucionar o
problema que íincaço suspender
a salda dc uma quarta parte de
toda a imprensa italiana.

CESSOU 0 "HORÁRIO DE
VERÃO" PARA A INQLA-

TERRA
LONDRES - 1 — (H.) - A

Grã Bretanha registará amanhã
a mudança d» hora de verto pa-
ra o tempo médio de Greenwicb,
atrasando-se os relógios de uma
hora. A alteração se fará às 02,00
GMT.

EFIXIMOS o Índio, pelas
suas qualidades- de orien-
tação — bússola e mapa

vivo. Estudamos o sen conheci-
mento da rédc das estradas na-
turai» e de.seus entroncamentos
sobre ss zonas dc vertentes, on-
de as cabeceiras dos rios sc
aproximam. Vimos que por es-
sas zonas, « qne chamámos os
grandes varadouros cultural», os
Índio» se moveram em grande»
migrações, continuadas até qua-
se aos nossos dia», passando dum
sistema fluvial a outro; ou só-
tre eis» perpétuamenie realiza-
ram intercâmbio» comerciais e
culturais.

Acrescente-se que em muitos
casos se deu, mais que a simples
troca, a fusfio intima das cultu-
ras, pel» formação dum patri-
mónio de línguas técnicas, cren-
ças, conhecimentos e milos, co-
mum a tribos de diversa origem.
Foi este, segura ni cn te, o caso tia*
tribos pertencentes a um clrcu-
lo cultur»). vencidos e assimile-
dos por tribos dum circulo cal-
lural diferente. Desse fato te-
mos exemplo típico nos chanés
(•ruaques) e chlrlguanos (gua-
ranl»*) da região enlre o alto
Oiiapai (bacia amazônica*! e o
elto Pllcomnlo (bacia platina').
Fnl Nordensklold o primeiro a
descobrir a família étnica t cul*
tura! do* ehinés, pois vrrtficon
que ètses índios, nâo obstante
estarem culturalmente -niaranlz»-
dos havia quatro séculos. «Ind»
falavam entre sl o aniaqur.
Quando Aleixo Garcia, efrra de
1(124, alcançou aquela regllo. IA
encontrou chlrlcnnnns e ehané»
Intimamente enlaçados sobre o
território. (The Guarani Tnv».
slnn of the Emnlre tn tbe Sis-
tenth Centiiry. An H'«tor'-'*l In*
dian mleratlnn, em The Oeójrra.
nbteal Revicw, vol. IV, N. V.,
1P17Í .

A* nossas investigações perml-
tem-nos afirmar também que o
b.llngulsmo, e por conseqüência,
a fusão de culturas era freqüente
em varias tribos do Alto Para-
(nal, como se depreende da rela-
ção Inédita do Pe. Dlego Ferrer
sobre os ltatlnes e povos próxi-
mos' (("oleção dc Angells).

Povos dotados duma grande

capacidade de expansão, nio pos- , ptro em riquezas. A hoje fato
sulriam tupi-giiar»nis e *ru»ques assente que os iborlgene* do va-
uma cultura geogrific», ainda le platino e da "costa da prata"
que rudimentar, correspondente
a su» áret de deslocaçtof E
nin ee haveriam comunicado és-
«ei conhecimentos, como nos cn-
so* de fusão étnica e cultural, a
que acabamos de aludir, Iransmt-
tindo aos «dventlclos um» no-
ção de unidade maciça, dn terri-
tório Incompatível com o Trata-
do de Tordesilhaií

Se desejamos «quilatar d» ro-
Uboraçio do índio na» btndel*
ras e, de .modo mais geral, na
formação territorial do Brasll,
quer cob forma mittea. quer ei*
entific», devemos dar mal* um
passo no entudo da -rultura dos
Indígenas e averiguar quais as
suas noções geográficas sobre o
território percorrido.

Quando falemos em geografia
dos índios, afastamos é obvio, a
idél» que «e liga às elénci»» geo-
gráficas, tal como hoje is po-
demos aprender ou realizar. Tra-
t»-*e dum» cultura de primitivos,
alheios a toda a ciência de po-
siçio, propriamente dita, e aos
métodos.e instrumentos para me-
dir eom precisão o espaço, res-
trlçio que jamais devemos perder
de vista. Não obstante, e oomo
vamos ver, eles po«sulT*m cer-
ta* noçfies de geografia física,
econômica e política, dum vasto
alcance, qut podiam orientar, e
positivamente orientaram, mui*
ttt expedlçõen exploradoras.

Vamos escolher n» exemplo»
mal» típicos da extensão de co-
nheclmrntos geográfico* enlre os
Indígena» dn América dn Sul.

Os tripulantes da nrmad* dc
I). Nuno Manuel e Cristóvão de
Ilnro que, em ISIS * 1.114, de»-
cobriu o Pr*U; o» nànfrago» d«
»rm»d» de Dlncn de Snlls, quedesde 1516 habitaram a ilb» dr
r.nnta Calarln» e o litoral próxl-
mn; os tripulantes d» artnnil*. <*>>
Sebastião G-ibntn nue, em 152*.,
penetraram o estuário do Prsln
«• o Paranã: e os comnanhrlros
rit» Marlim Afonso, niiitln no R.de
Janeiro, em 1531, todos depararam
entre o» aborígene*, noticia» In-
siittntet » unânime* da exlitén-
cia, par» oeste, duma Serra de
Prata e dum Rei Branco gover-nundo um vasto império, prós*

(como Eugênio de Castro chamou
i porção d» litoral que se es-
ttnde desde o Rio de Janeiro ao
estuário do Prata), postulam no-
ticias mais nu menos exatas só-
bre o Império do Inca (o Rei
Branco) e sua locallzaçio a nés-
le. Desejamos apenas objetivar
este falo com o mais extritordi-
nário dns documento» qne" ie
lhe referem — • célebre e«rt« de
I.ui* Ramirez, companheiros de
Cjboto. em que informava sen
pa! d» que os ¦"quIrantHe**', k
entrada do Paraná, lhe» deram"imlcha relaelon de la slerra y
dei rty Manco... Estos nos dl-
jeron qne de la otra parte de 1»
sierra conflnaba con ei mar, y
tegun dician crecla y menguaba
mucho y muy suplto, y segun Ia
relaelon que dan. e>1 «eflnr canl-
tan general plensa que es la Mar
dei Sur» y » ser asl, nn menos
tl-Nie í»t» dcsrubr!m'ento que ei
d» 1» »lerra de la Pinta por ei
gran servlcin mie S. M. en ello
recihiri." (o Toriblo de Medina.
"Sebastião Cnboto". 2." t. in
f'n»Y.

Este passo não deixa dúvidas
»óbr» o conhecimento, pelo* in-
dio* do Prata, da existência dn"Pacifico *, por eomnsracío com
a*. m»rés do Atlântico, do fenó-
meno dr» •,r«*-dr-msrér,\ o nunl
na* costas dn Peru e do Chile
allrige freqnfnd» e n-opftrcíies de
catacRsmo, desconhecidas no
rrstn do planeta, * nlo ser no
Japão.

Nns» mesma carta Informava
Iuiz Ramirez qnt "aqtil eon
nosntros tstá otra generacion.
qae ton ntiestro» amigo», los
cuíile» se liám«ir Gugranis...»
esto* stftnrenn gran narte df*t»
Indl» y cnnfinan eon los que ha-
hltan em Ia sierra*'. Dest* In-
formação. Inteiramente acorde
com o mie âlssemo» »óbre »s
V«a« de dlfosio cultural, podemos
concluir que os lunl-guaranl* ha-
viam sldr. os crl»dore* da cnltu-
ra geográfica deita ire» lnter*
oceânica.

A «sta área d» cultura gcogrA-
flea, de form»çio **u»rsnl. pode-
mos acrescentar outra, não me-
nos vasU, • esia tupU JA nou*

tro destes artigo» (X) assinala-
mos que os índios do Maranhão,
segundo Claud* d'Abdeville, guar-
davam a memória da existência
dc grandes florest»» nn região do
Trópico de Cspricórnio. donde
haviam emigrado, fugindo aos
pi.rtugiie*ts, par» as reglóe» «lo
Equ»dor: e mostravam Igual co-
nheclmenlo d» região d» cosi»,
que *e estende até o norte do
Amazonas. Yve* -VEvmix, outro
dos capuchinhos fratKê«es da
mesma mlssio, «cre»cent»va dos
mesmo* Índios .ou seja, dos tu-
pinambás. qur "quatrocentas ou
quinhentas légua» nada sio na-
ra èlw? e cont» o c«so dum prln-
clp»l que morar* "mnlto atíma*'
no Rio Amazonas, donde viera
visitar os seu* nartnles an Pari
e d»! ao Maranhão, o qutl pararegressar às ultimas terra» dos
tnplnambás necessitava duas
lun», on seja, dnts mfse» lon«-
res. Ecom ratão Métrnux Iden-
tlfica éite principal como perten-cente ans tuplntmbtrana», habi-
»«ntes da Ilha do mesmo nome,
junto à foz do Madeira.

Ao chegar a
g»r, -em 1639,
bal dc Acuna, que acompanhou
Pedro Tefxelra n» descld» do
Amazonas, ouviu daqueles índios
a história d» emigração dilata-
dlsslm», que «té ali o* trouxe-
ra. Fugindo à proximidade dos
portugueses (por conueóuência.
duma região do litoral), haviam
naesadn pelti cabeceiras de vo.
rios rins, efre» «Ia grande serra-
nia ocidental, e, chegado* às nas-
centes dn Madeira, baixaram todo
o curso do rio eté à sn» fo».

Qne este liltimo fato seja verde-
deiro não poJe duvidar.se, polins tupinnmhás «leram a Crittobal
de Acun» e »os portugueses a
noção de «rue, no próprio dlxer
do crnnitl» Jesnlta, "por éle (o
rio Madeira) e mais depressa que
por qua'quer oura parte se há
de descobrir salda ptr» os mnis
próximo» rios da cornarei d*
Potoii", o que é rigorosamente
exato e representa uma notabi.
liittma antecipação às explora-
ções do* europeu».

Porventura ns Índios resumiam,
puma só, um cícIq dt miuroções

*»tc mesmo lu.
o padre Cristo*

tupis, começadas com os chiri-
Jfuanos que, ainda no século XV,
começaram « emigrar das mar.
gens do Paraná para as faldos
«os Andes, na região das nasceu-
tes dp Rio Grande ou Guapal,
afluente do Madeira, e que uc
continuaram por ê»te lio até ao
Amazonas; pelo menos dcsde os
meados do século XVI.

índio* de raça tupi «jue liou-
vei.sem partido dos litorais bra-
slleiros, e passando pela* c*be.
reira* do Madeira chegassem 4
sua foz, tinham de habitar, den-
tro do condlcionallamo geográ-
fico, que tornava possível a vin-
gem, nas regiões d» capitania dc
S. Vicente, ou multo próximos.
E aquele principal tuplnambar»-
na, qu* fór vltlttr os «eus pa-
rentes no Pará c no Maranhão,
bem podia, somando o» seus co.
uhecimentos nos distes -últimos,
ter ura» noção, ainda que vaga,
do Imenso eircuito atlàntico-pla-
tino-amazónlco, sobro que as.
senti o Brasil atual.

Certas noções bastante exatas,
que os portugueses muito i.edo
tiveram daquela» possibilidades
de circular a zona de floresta
tropisal, só podem -explicar-se por
informações indígenas. Ê o caso
de Diogo Nunes, aventureiro
português que, em 1538, em
companhia dos espanhóis,, fez
um» viagem »o pais de Mtchifa*
ro, vizinho dos ttnagua (tnpi-gua-
rtpis), no Alto Amazont». Numa
«irpécle de pl»nn. endereç«do. cer*
ca dt 1551, a D. João III de
Portugal, em qut aconselhava a
conquista daquelas regióes, ln*
ditava, como nm do* caminho»
a seguir para comunicar com o
Alto Amaznnts: "Indo por Sáo
Vicente, atravessando a» cabeça-
das, (Isto é, as cabeceiras do»
rios) tln Brusil". (História da
Col. - Portuguesa do Brasil"
111, 387).

Esta noção assemelha-se mui-
to à que os tuplnambaranus
transmitiram ao padre Cristobal
de Acnna; mas sobre ^er anterior
dc quase nm século, comp!et*-se
com indicação dura ponto de
partida. £ ainda quando Diogo

Nunes houveísc percorrido esses
caminhos rm porte ou na totnli-
dadé. como p.trecc depreender.
se d? certo documento publicado
por Caplstraiiii, Só o poderia ter
alcançado co:n o auxilio dns
iiidigeii.iv.

fionlieciiii.-iiii. mais vasto, e
que sô pode explicar-se por ln-
Formações du mesma fonte, é o
que, cm IfilH. .Minão Estâcio da
."silveira reveÍHvj no scu metno.
Pará". "Este rio TarA, c-ue dianm-
mos das Amazonas, dizio élr, tem
dous nascimentos: hum do rio
Orellana... nosce cm Quito e ser-
ras do Novo Reino de Grana-
da...; outro, quo cliamâo do
Maranhão... nasce um pouco ao
Norte do Serro de Potosi, ntis
serras do Peru... » coírendo
mais de 700 legoa* ao Nordes-
te... *è ajimtti com o de Orelln-
na mais de 400 lejoas antes do
entrar no mar..."

(Anais da Biblioteca Nacional
XXXI. 362).

Dois anos após a fundação de
Belém, já ali c conhecia no seu
traçado geral, como «lêsie texto
claramente se conelui, o curso
do Madeira, ale o nascimento.
Por conseqüência, os tupinam-
bà* do Pará haviam asslmMado
esse cnhcclnviito do* seus ir*
mão* de raça e circulo cultural,
os tupinambarauas.

Neste raso, tribos tupinambás,
vindas do sul, ao longo dn li.
toral, encontraram.se com ou-
Iras tribos da mesma família cul*
tural, partidas provavelmente da
mesma região, ma» descrcveiulv»
nas suas viagens pelo interior do
continente um -«arco de circulo,
que vlnh» encerrar todo uni cir-
cuito d» mlgrnçtSes allántico-pla.
tino-amazónieo, fundindo assim
no mesmo patrimônio ns seu»
conhecimentos íengrAfims;

Se os tupi-gvaran'* possuíam
uma tão vasta consciência do es-
paço, também '>s aruaques revê-
laram aos primeiros europeus,
que entraram com êle» em conta-
to, um conhecimento muito exato

«la vasta região, banhada pelo
Negro e Orinoco, onde as suas
tribos se adeusavam mais. As»
...,:-,.... (Conclui na li.» páf.), i
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MEDITEMOS UM POUCO NO'DlA TRISTE DE HOJE...
Xapoltâo

A*morte*é um sono sem sonhos.
«!'

-.'*'•
Cátia instante da vida í um passo para a morte.
... /-¦ i ..'/'. Corneilfe

•..-

• Morte •— ponío final io humano calendário.
¦ Hermes Fontes.,

Morte—a letra "Z" da vida.

Aprende o bem viver t bem saberás morrer..
Cori/ru.

A morte não i mais dojuea vida- latente,
cadáver do que foi, germe do que há de vir...

Afonso Lopes do Almeida.

Viiia bela morte, honra ioda uma vida.
F. Petrarca.

A-mortâ i uma divida que todos temos que pagar.
Simonides de Cios.

Sa a morte fosse um bem, não seriam imortais os Deuses.
Safo.

deixamos atrás de nós, nâo

H. Campgell.

FLA VIO CAVALCANTI.

como ojnverno
faz baixar a
temperatura^
CAMISAR.IA
PROGRESSO
•faz baixar
os preços—

Viver nos corações que
morrer.

Aniversários
FAZfeM ANOS HOJEl

SENHORAS '
Áurea Vasconcelos Leal
Fraudava de Paiva Mouríc.

BENHpRITAS
Mari» de"Lourdea Lopes Mendonça
I»tarla\ de Lourdes Barroso Maich

BENUORES
Edmunqo Miranda «Tordio, advçijado
Mário Magalha»-, ex-diretor do "Cor-

relo da Noite"
'tenente Bemardino Cippe" Perill-a,

do Con-tplho Nacional do Petrtlco
Ttotlolfo Óarvalho, nano confrade;
Sebastião yje Oliveira
Prolessor AJvaro Ferreira Lelle

FAZEM.ANOS AMANHA:
SENHORAS \

Ema Neves
Ivone Monteiro

6ENHOH.TAS
Maria de. Loundes Pinho
Litda Anjos.

SENHORES
Almlrartje Alfrerlo Soares Dutra
Professor C.idnio Moura Brandão
Coronel joio Pinto Paca
J.ío Ulto Costa
Coronel Asdrrfcal Paimelro "Jscobar
Heitor Antônio Mendonça
Álvaro Couto
Antônio Carlos ¦ Arruda Beltrlo
José Qu-.ix.id-i Brandão
Carlos José Molt l-iho
Manfredo Borges Fonseca.

Nascimentos
LUCIA fot o nane «ueolhtdo para a

menina que velo t-neber de alegria
o lar de casal Antônio Olnlz filho -Sra.
Lulza Ferreira Dlnlz.

Homenagens
LORENZO FERNANDBZ — Aasocian-

tta-ee as manifestações pela passagem
do SO.o aniversário de nascimento do
cempositor Oscar Lorertzo Fernandes,
diretor do Conservatório Brasileiro de
Múslea, o Departamento Cultural da
A B. I.. com a cooperac&o da Asso-
eliçlo Artística Mathllde B-.il.-.-, reali-
rart no dia 7 do corrente, ia 21 hora»,
um recital das composições daquele
compositor com o concurso dos sopra-
nos Liberdade Natballn, Leticla, de Ft-
guetredo c o baixo Jorge Ballly.

O» convites para essa Iniciativa, po-
dem sar procurados na secretaria da
A. B I

Cinema na A.B.I.
Em virtude de eer hoje o dia dedl-

cado aos mortos, nlo ae realizará a ha-
bltual te-sSo cinematográfica Infantil
da Associação Brasileira de Imprensa.
Assim, a próxima sessSo de cinema
fera na quarta-feira. 12 de novembro.
4s 17,39 horas, quando «erâ exibido o
filme "13. Rua Madclelne".

"In memorian'
O departamento cultural da Associa-

câo Brasileira de Imprensa, eomemo.
rando o l.o ccntenirlo dá morte do Fe-
lix Madelsaonh Battholdyl*> depois de
AmanhA. realizara no auditório "Oscar
C.uanabarlno", as 21 horas, dma con-
ferdncla a cargo do professor Otávio
Beviláqua, que ee-4 abrilhantada com
a colaboração das jovens musicistas
Marlllo Ilespanha (violino), Carmen VI-
tis Adnat (plano) e Inah de Vtrnay
Llnbcrg (canto).

Os convites podem ser procurados na
secretaria da A.B.I., sendo que os
associados e suas famílias terfio lngrts-
eo com a apiet.cnuçSo dacarteira ia-
ciai.

Wimét Sodd\ * ip

os preços dosÇBElüNES || *C\ \nasvi-t-rinesejornais e ^ ÍM Y^<
pague mais airo se nâo --per^^^-ZL/f^m

CORREIO SENTIMENTAL
O que distingue t/as outras a união amorosa é a impossibili-

dade de prever-se a conseqüência do intercâmbio espiritual dos
uman,tçs; tudo parece bem, na melhor harmonia, e dc repente
unWvium-se as mentes no enlrechoque das paixões estimuladas
pelo egoísmo, pelo ciúme nem sempre justificado e pilas re-
ações provocadas pnr preconceitos e hábitos inobscrvudos, quitn-
do não pertencem os amanlcn ao mesmo plano de cultura, for-
maçáo moral e inteligência. Ku verdade, a primeira condição
pura a eslu)>ilidttde dessus uniões ê umu certa aproximação de
gostos, tendências e inclinações, u fim <te possibilitar um clima
de ttjustamcnto intelectual, com um minimo dc renúncia dc parte
u parle.' Quando um dos cônjuges se lofàá itiajustáiiel a isse
clima, e se recusa a transigir, a ceder o lcrrr.no de sua preualêJÍ-
cia jnentul cm beneficio du sociedade conjugai, então os atritos
serão' Inevitáveis, a menos que o oulro se dtspersonatizc inteira-
mente e passe a viver da influência psíquica do primeiro, «
exemplo du lua, cujos movimentos são regulados pela força de
atração du lerru.' Coiiio sulêlite um do outro, deixam os ciíii-
jnges, ou amantes, de viver no estado de amor; esse estado ufe-
tivo pressupõe o pleno vigor du personalidade, a liberdade irres-
trita de penrir, diier e ugir, u direito de opinar, de influir- na
direção do lar e dos interesses do casal, de discordar c trunsi-
gir, sem ferir, cm nenhuma hipótese, porém, o alicerce da união
utnorasa. Quando há' restrições, e na maioria dos casos i"á que
sc observa, não pode haver c.ise. '(tinia «Y- confiança reciproca, base
de toda u durabilidade dos contratos amorosos. Dai. a minha afir-
inação dè que se náo pode. prever a conseqüência tio intercâmbio
intelectual dos amantes. So, inicio das conjunções afetivas tudo
ê duro como n ilusão, a inundo c. umu espécie de ciranda, brinca
conosco de mãos dadas,.conto uma criança; passados os primei-
ros íempos, porém vêm as- comparações do subconsciente, jtti-
imparcial de todas us nossas ações e pensamentos. /-,' n,' oome-
çani a despontar us diferenças individuais, d-: imprevisíveis efei-
los. Xesse período, é necessário muita çoiifiânçtl de ambas as
parles íi desejo renl dc acertar essas diferenças, se querem alin-
gir,,realmente, à unidade espiritual, fonte de todo o bem e de
Iodas as alegrias.

—1-«

t ¦Utttpi.i para cújitat a cjrbon*

tt Etcre.t »u»«c e tfco.
t Hcabaílíi-lraenln por longo l-Mf*

normal: cn
SOMÉiNTEtESTA SEMA>At

excursões
Í 
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EXPRINTER, Av. Rio Branco, M, or-
ganlza para o próximo dia l.o de dezem-
liro. uma GRANDE EXCURSÃO MA-
RITOIA AO RIO DA PRATA, pelo
confortável vapor Inglês "H1GHLAND'
CHIEFTA1N". Grande Interísse t«m
despertado esta viagem com prolonga-
mento ,i maravilhosa Região doa Lagos
Andinos e Chile, As pessoas Interessa-
das podem fazer nuas reservas nos et-
critôrlos da Av. Rio Branco, 87, onda
<Ai> fornecido* orçamentos o folheto
ilustrado sobre dita excu-soo.

Viajantes

Conferências
DJALMA CAVALCANTI - Terá lu-

sar no próximo dia 7 do corrente, as
18 horas, na sede da Sociedade Brasi-
1-tra de Cultura Inr.l*sa. a conferência
fio sr. DJalma Cavalcanti, sob o tltu-
Ir. "Uma nova experiência peda-jó-rica
no ensino do 2.0 griu no Distrito Fe-
dera!".

Exposições
MANUEL GASPAR NETO E OKLAN-

DO DA SILVA - Teve lugar ontem a
Jnau-rursnUo da exposição do pintura
dos artistas Manuel Gaspar Neto e Or-
lando da Silva. Essa mostra de arte
esta se realizando no saguao do Liceu
de Artes e Ofícios, das 8 ás 23 horas.

0mmma,mmaaa*pi ¦»»«

Procedente do norte do pais, chegou
a esta cidade o er, Thos Falck Júnior,
diretor geral da Cia. de Navegação'•Bergenike".

O ar. Thoa Falck. qu* homenageara
no dia 4 do corrente, à Imprenia * o
radio brasileiros, oter*cendo-lb-s um
-cock-tail", velo ao Brasil como dele-
gado principal da Escandinávia a Con.
fcríncla da IATA, realizada recente-
mente cm Quitandinha, e também para
estudar a possibilidade do se desen-
volver a linha direta Noruega-Norte
do Brasil, hi pouco Inaugurada < que
so destlns a lncramentar 0 lntercâm-'
liio comercial entre os dois países
amigos.

TEMPORAL EM VITÓRIA
VITÓRIA, 1 (Asapress).-- Vio-

lento temporal caiu sôbre e>tn
cidade no dia de ontem haven-
do inu-idação de Inúmeros bnlr-
ros c interrupção do serviço dc
energia elítrica da cidade, <*iic
ficou Üs escuras durante tôd.i
noite.

Com a falta do energia o servi-
ço de bondes deixou dc funcionar
desde às quatro horas da tarde.,

íradentes 2*4
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Alexandrino Rosas eCURSOS OE PORTUGUÊS, REDAÇÃO OFICIAL E DE
CONTABILIDADE NO D.A.S.P.

tt********^**i^i********i*****

DR. CAPISTRANO .„$%$&*
(Doe' Fae. Med.) GÀRGaUíTA
Senador Dantas. 20-9.» tel. 22-88S8

t**+tttttt***t**-ltt*ttt*f»tt-

Missa de Finados
A Mesa Administrativa da Im-

perial Irmandade de Nossa Se-
nhóra da Gloria do Outeiro fará
celebrar amanhã, segunda feira,
em sua Igreja no Outeiro, missa
cm sufrágio das almas de todos
os Irmãos falecidos. .

tt*^*tet***ett*ett**^4**e*e*etttt**t*»t*t***»**ee*******t-***t

AVISOS FÚNEBRES

CAROLINA PANE BARBOSA
(FALECIDA EM PORTUGsAL)

+ 

Serafim Ferreira Barbosa (ausente) e
demais parentes de sua saudosa e que*
rida esposa, agradecem as demonstra-

ções de pesar e convidam para a missa de
30.° dia, que mandam celebrar em intenção à
sua alma, amanhã, 3 do corre "te, às 9,30 ho-
ras, no altar-mor da Matriz ce Santo Antônio
dos Pobres (Rua dos Inválidos), ficando des-
de já agradecidos pelo comparecimento a este
ato de fé cristã.

"\'o dia '12 do corrente, às 13 lio-
ra», rcalizar-se-sio no' Curso dc
Administração do DASP, ;t rifo
Almirante Barroso 81, 3," ,-iiulai-,
provas para a reestruturação du
Curso de Português c Hcilaçriu Ofi-
ciai, destinados n servidores pú-
blicos.

Os atuais ouvintes poderão sub-
meter-sc it prova quo possibilitara
a matricula regular, tlevendo cora;
parecer ;\ Secretaria dos Cursos
de Administração munidos com
duas fotografias dc «Ixl a fim ile

'mm\ 
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DR. LAURO LANA
Coração — Pulmíes — Rlni

Clinica Médica em geral.
Rua Visconde do Rio Branco, 31

De 14 às 18. Consultas,
CrJ 30,00 — Tel: 22-4749

VOANDO PARA 0 RID
O grande espetáculo da Com-
panhla Argentina está nos

seus últimos dias no

Teilro lo Caetano
HOJE — ultimo domingo com

matlníe ds 15 horas.
TERÇA-FEIRA — últimas re-
presentnçõcs às 20 e às 22 hs.

receberem o cartão dc inscrição
provisória.

listarão abertas a partir de hoje
c ate o dia Hl) do corrente, as ins-
eriçôcs para tt matricula no Cur-
so Avulso dc Contabilidade do
DASP.

Os candidatos deverão apresen-
tar tròs folournfias de 3x4. Ü
local das inscrições í na própria
sede dos Cursos de Admitiistraçiiu,
it Avenida Almirante Harroso, 81,
.'!." andar, das 8 iis 18 horas,

UMA VERDADEIRA LIGA
DAS NAÇÕES!

CHAHLESTON', 1 (INS) —
Existe uma completa "l.iga das

! Nações"^ na residência do uma
i .líotlliín, dc 10 anos do idade, ri:-
i sidente aqui. Possue ela bonc-' cas dc todos os tipos coleciona-

das por Jack llale.v, possuindo
«-.té mesmo unia boneca japonc-
sa que foi adorada como uma
deusa no Japão. Poeeui bonc-
cirs típicas da Suíça, Itália, Já-
pão, China, Cuiatcmal.-i, México,
Canadá, França, Inílalen-a c de
muitos outros paises inclusive
listados Unidos. -

t**e****tttt*******t

Sucesso Integral de Rafa-1
Garcia, Nene Cao, Fernanco
Borel, Margarita Padlm e Jc

i vita Luna,

DR. BiVAR
OUVIDOS - NARIZ -
GARGANTA E OLHOS

EVAKISTO DA VEIGA. 16
8.° andar. Sala 803. Diária-
mente, das 14 às 18 horas.

Fones: 22-7451 c 20-7833.

sua companhia, numa
excursão artística

O EXCIXKNTE CONJUNTO TEA-
TH.Ua l)AIU ESPETÁCULOS EM
TODO I) NORTE DO PAIS — NO

DIA (i A PARTIDA PARA
RECIFE

O consagrado ator brasileiro
Alexandrino Rosas, uma das fi-
guras mais destacadas dc nosso

skswssv-ííí*-»
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I.OURDES, Campo (irande -
Certamente nfio posso suneilr-
lhe a có ii ti mi açu o do nòIvãnPi
mas convém agir eom piudcii
cia, para não agravar (i ninl if.-i-
(|uele a (juèfit esílma. Você pò
fjprltt. Inclusive, ser um esliuiu
Io psra que êle sc corrigisse (ii-
flnlUvatiisute. Com o .roniplipúji-
to cie piidciii recorrer ao liíibll.i
repibnivel, eonnv um derivativo

i para csqúcçè-la. Aconsellio-n;1 pois, a ler paciência, alé haver
; um motivo que possa justifica •

j a sua atlludr, a menos que voi-t-¦ pudesse fazrr uma viagem, pns
j sar um tempos fóni. Lembre-;..-
j que deve consldcrá-lo uni ho-

mem dncnlc e por isso mesmo.
asir com cuidado para não feri-
lo de modo tão violento,

ÍTALO, Ipanema — Ooslpno
do pcrgunlai--llie a quem culpa-
ria da situação cm que se en
conlra, cru tare do amor; f.-z
você alguma coisa para ron-
quislar o prêmio dc uma af.-l-
ção sincera? Os homens, eu-
quanto moços c cheios dc vido
ua sua grande maioria, 

'eiílrò

gain-se aos chamados "prazer;--
da. mocldade'' e, nesses prazeres
gastam as melhores energias Ti-
slcas c mentais. São as tais"aventuras'1 a que você se ii-
fvre, dizendo-se cansado dçlnsi
E depois se queixam da ailsóli;
ela do amor, como se o desllnc
se recusasse a pngnr-llirs o prê-
mio cori-cspondi-nte á sua romli-
ção de homem. Essa, precisa-
mente, a sua situação. Afinal
de contas não me parece umn
stluaçno de naufrágio, lVliha
um pouco dr. paciência, procure
recupera-se afetivamente, a fim
de. (ine possa um dia vir a aninr
tlc fato, it mulher dc sua ciei-
çâo.

considerar o ccrnporlomcnto pes-so:;I em face da esliibiliil.uk' dò
lar. Parecc-nic qne está faliimlo
de ambos os lados- um minimo
(le compreensão e amizade i-, ta!-
vez, o desejo de eiK-onlrar unia
formula capaz do assegurar unia
paz relativa. Volte, «,e precisar,

UlAX.i
Toi! i a eurrespnudéiici i paraesln seção deve sei- dirigida a

Diana — Correio Sentimental —-
Rildilçá i tlc A MANHÃ — 'Praça

MauA n." 7.-.*i,i anilnr. — Rl(i. As
i.spo.ias são. publicadas Iodos o.
domingos:

'TA SUMA>.
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FÓRMULA PARA UM CASf*
MENTO FELIZ ;

S. LUIZ, 1 flNSI — O rcyr-
lendo Ur. Leland Foslcr Woéd,
liresidciilc dn Comissão dc Ca-
sainenli, c Familia do Conselho
ledcinl das Igrejas dc Cristo,
possui unia formula paia uip ia-
lanii-nti.i feliz:

"A 
|,az .mundial começa 'na

mesa do pequeno almoço. Tiínba
uiii I19111 inicio do dia, eom anior
c compreensão nnítüa. Sc vt)i-d
llVcr uma vida dò casado faliat
eiiláo o mundo não precisa 'se
preocupar rom a guerra". •

J '". '" ~~~~

NOTICIÁRIO

> >. ^ v H

Dio 5 — Quarta-feira
Estréia às 20 e às 22 horas."LOCURAS DE

MEDIA NOCHE"
para uma estréia de sucesso
mundial — Na mesma revista

um número arrebatador

a****************************

NOVO CHANCELER DA
VENEZUELA

CARACAS, 1 (A.P.) — O Sr.
(innzalo Ilarrios, membro «da
.Junta Revolucionária e Governa-
dor do Distrito Federal foi no-
meado Ministro das Relações Ex-
toriores dn Venezuela, cm sttbsti-
tuição ao Sr. Carlos Morais, que
havia renunciado há dias. Con-
sidera-se provável que o Sr. liar-
rios permaneça na pasl.t até a
posse do novo governo constilu-
cional, em Janeiro do uno pró-
ximo.
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T.ELEPHONE
— BRANCO OU TINTO --—

O ator Alexandrino Rusus

teatro, organizou nesla capital
um excelente conjunto teatral,
constituído de bons artistas, .1
fim de empreender unia viagem
an Norte do pais. Esse afinado
grupo quo se intitula "Os Rosas"
realizou receiiteiiienle uma tor-
nêe pelos
São Paulo

Estados de Minas e

ALBERTO, Petrópolis -- Es-
tou de acordo inteiramente, com
o seu modo de pensar: o gênio,
o temperamento da pessoa, . o
caráter, numa expressão, "t,

mood dc ser" dc/ cada um na<;
sc modifica, essencialmente. l'c-
derft .invadi.*!, "polic-iiuncntu"
mental mais enérgico, por parle
da educação, ou por inmiéiicií*
dc uma grande afeição. Não des
creio, inteiramente, da posstln-
lidad edo um "ajustamento"

afetivo, 110 seu caso. Aliás dçyo
dizer-lhe que o amor esoonla
tvco, vivo, leal, náo admite nc
nliuma reslriçáo psíquica/ nn
sentido dc induzir o tempera
mento a tomar uma atitude d?
disciplina c comportamento [ora
dos hábitos normais do ente
amado. Partindo dessas premis-
5ns é que se deve traças; O grafi-
eo' do melhor «-ntendíiiiciito cn-
tre os que so amam. Qiiafltp ao
caso concreto náo me sinto con
disposição para Opinar, cm 1-ee
da dlscreção da sua carta, quai,
to a pormenores.

DJAN1RA, üiilafogo — Sc >*.?•
eô espera auferir vantagens ma-
terlals, sem comproineler o co-
ração, o problema escapa a fina-
lidado deste "Correio". Sc, ao
contrário disso, deseja uma in-
dcação para salvaguardar o seu
futuro o 11 sua tranqüilidade,
sugeria continuasse a proceder
como o vem fazendo até 1, pre-
sente. Um dia a sua le.i dade
para consigo mesma poderá ser
recompensada. A renuncia o sua

' atual condição somente poderia
:justificar-se diante de um gran-

qual sc cornou dc
todo êxito c agora eslá de parti-
da para Recife, onde deverá cs-
troar, p-rolongando-se a excursão
até extremo norte do pais. Essa
tournec será realizada sob os
auspícios e cm colaboração com
o Serviço Nacional do Teatro. Le-
va, assim, a companhia a missão
de sc exibir tanto em teatros
como em institutos dc educação
c corporações militares dos Es-
tados."Os Rosas", com Alexandrino
Rosas c sua esposa, a brilhante
atriz Mcrieia Rosas, terão opor-
(unidade de, com essa excursão,
levar aquela região do pais um
grande estimulo em prol do dc-
senvolvimento do teatro nacio-
nal, nue bem merece incentivos
os mais calorosos.
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CHA PANE BARBOS/
(FALECIDA EM PORTUGAL)

t 

Teixeira Barbosa & Cia. Ltda. c sei
auxiliares agradecem as demonstraçck
de pesar e convidam seus amigos e pt

rentes da Sra. CAROLINA PANE BARBOSA
esposa do chefe da firma. Sr. Serafim Fer
reira Barbosa, para assistirem à missa de 30.
dia, amanhã, 3 do corrente, às 9,30 horas, na
-Matriz de Santo Antônio dos P*>brés (Rua
dos, Inválidos), ficando agradecidos pelo com-
.párecimento.

» Os vinhos preferidos pela sua pureza c
.>. . ;-''V- "ótima qualidade'"¦' 

VtV VENb'A*. EM-TÔDA X PARTE, EM GARRAFAS,*
M1EIÀ3 E GARRAFOES

DR, AD0I.PH0 STAERKE
CLÍNICA UE SENHORAS

Livre docente da Universidade
do. Brasil

Cons. Assembléia, 5S l.o 42-3835
ISch. Rua Bela São LuU, US —

Tel. t8-5S92
f»*4m*>**éff*H*****^r í N H O S
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dc o profundo amor, contra
qual nada valem os preconccl-
tos e as restrições ú liberdade
du mulher de seguir os impulsos
naturais do coração.

DEHC.Y, Copacabana — Um
casamento que sc desfaz pelos
motivos expostos em sua carta é
um lem para ambas as par'.cs.
Não pode uma moça sonhar com
um lar onde não Impere o anior.
E no seu caso, sc ele preferiu
uma outra e* porque não lhe
queria de .todo o coração. Rea-
nime-so c não pense no cosa-
mento, ao ponto* de preocupar-se
tanto com esse assunto.. Quando
for tempo você encontrará o seu
ideal.. ....

HOIt.'C10, Laranjeiras —' So-
mos tbdos teiilados a general!-
iar os nossos sentimentos o pro-
lilemas. Dai a trágica afirmação
que você, levou a conta de fran-
queza de que "nenhuma mtilliei^
vale o sacrifício dc nossa llber-
dado". Escrevi a introdução a
este "Correio" após reler a sita
carta. Penso que, no caso, só
duas soluções podem ser citam;-
nadas: a reconciliação com u in-
depend-neia du ambos, mediante
um |iri5vio enlendimenlo, ou a
seperação. embora leiiiporiM-ia, a
fim de que cada um pudesse
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1EF0RMA VISANDO A DES
ENTRALIZAÇAO DO ENSINO,
S. PAULO, 1 (Asapress) -

ão ser criadas em todo o Es-'
•do Diretorias Hcgionals de
iueação, visando u deseentra-
ação progressiva' .Ia Instrução.

•sa -iniciativa consta do plano
reforma do ensino do Estado,
ser enviado brevemente à As-
mliléia Legislativa.

, Dentro da reforma, serão cria-
>s lambem outros Dcpartamen-
is, inclusive o dè Educação Pro-
.v-ional c O Instituto de Esttl-

los Pedagógicos. Este último"uíssará 11 ser o verdadeiro ori--
entador da racionalização do

l ensino.

TKATIIINHO INTIMO 'Çpprica-
liana) — "O pcrfunic ile minha
niulliei". i-omália alemã, eom Ai.
mce. L.iura Sunrcz e outros. As
!*0,15 c ás Ti Horas,

MrNICIPAl.*- "A Filha .le
lórlo", pelo Teatro ile Aítc (10
Itio di- Janeiro, com Dulcina, Odi
lon, Aurora Alioim, Concluía de
Morais. Turliov, Wanda Marchei-
li, Nieele üriino, etc. As 'Jl hs.

SERRADOR -- "S<-\lo Andar",
coim-ilia de Alfrcil (ilieri. coni
Prticèpfo, Alma Flora. Palinci-ini.
Suzanna Negri e oulros. As 'JU c
ás 2'J horas

GINÁSTICO -- "Não sou eu",
comedia do Edgard liôclia Mlran-
da,' com "Os Coineiliantcs Asso-
ciados" ás Hi e *j;i,:iii hòrás,

.lOÃO CAETANO - "Voando
pnra o Rio", pela Companhia Ar.
genlina tlt) Revistas, aprcscnlan-
do Rafael Garcia, Margarida Pa-
ilim, Nem- Cio, .lovila Luna c ou-
tros' .\s 15 ás 20 c ás 'JJ horas,

RECREIO - "Ali Unha", bur-
leia dc Luiz Iglczias. Freire Ju-
nior c \V, Pinto, Cnm Oscarito c
outros. As 10, ás 20 c ns 2'J horas

REGINA — "Rua Nova", de
Amaral Gurgel, com Dclorgcs, Ju.
rema Magalhães, Darcy Cázarré,
Día-Sclva c outros. As 20,15 lio-
ras.

RIVAL — "Escandalosa", dc
Paulo Magalhães, com Alda Car-
rido e Vicente Marchclli, ás 20 c
ás 22 horas.

GLORIA — "Canção de Nnpo-
les", dc Júlio SoarJS e Ninn Nelo',
com Tòló e sua Companhia, ás
lli, ás 2(1 e 22 horas.

TEATRO DE CAMFRA — "A
corda dc prata", peça em ,'l atos
tie Lúcio Cardoso pelo Teatro dc
Cunicrn, com Alma llora, Maria
Sampaio c outros, ás terças, qu.ir-
Ias c sextas, ás 17 horas o .is
segundas feiras, ás 21 horas.

CARLOS GOMES "O Conde de
Luxemburgo"i eom Mary Lincoln
c Pedro Celestino, ás 'JH,4,*i horu.»"I.OCCfRAS DE MEDIA NO-
CIIK" SERÁ A NOVA REVISTA"
ARGENTINA NO JOÃO CAEIA-
NO — "Voando para o Rio" a
revista que tanto sucesso alean-
çou dará hoje o ultimo espeta-
culo. í: que ,i;i dia .*i estará
no cartaz do teatro da Praça Ti-
radentes outro original argentino
cujo titulo ó "Loucuras dc Media
Nocbe". Na nova revista será
apresentado ao publico um nu-
inero arrehalador que fará vibrar
o mais indiferentes espectador
Além das coisas novas que vere-
mos teremos a extraordinária
Margarida Padim em novos c sen-
sacionais números. Fernando lio-
tel lambiim surgirá em novos nu-
meros e merecerá os g r a n d e s
aplausos da platéia.

A cenografia será entregue a
alguns artistas brasileiros. As
musicas serio do maestro Remar-
dino Teres que acompanha o clen.
co c que escreveu todos os nn-
meros musicados de "Voando

para o Rio". As "Portenitas-gir

curas dc Mídia Nocbe" com los
li o vos j e sensclònals bailados qu:
apresentarão ao publico» ' •

TEATRO I)K CAMERA — Se.
guinla-fi-ira, ás 21 horas, estrra-
rá no Glória a segunda peça do
Teatro ile Camera. "Para alem
da vida", dc Rebelo de Almeida,
com Maria Sampaio, Alma Flora
c outros, l

GINÁSTICO — Terminam, hji.ic
rio Ginástico, as reprcseritáç5csjili!"Nâu sou cu...", a peça de Edgírri
da Riiclin Mi;and.i. que lauto agra-
do despertou, pelo seu enredo ê o
bom.gosto eom que foi montaria.
OS COMEDIANTES Associado*-.---
aparecerão, nos primeiros dlas'de
novembro, no Carlos (iomes, ctmi"Vcslido de Noiva", a peça nlo
NcImiii Rodrigui-s, ás 'JO.IIO liofes.
sábados c feriados ás 16 c domin-
gos ás 15 horas.
UMA DITLA SENSACIONAL
ARACI c OTELO

Sem duvida alguma, uma das
mais fortes atrações para a. noite
do ,'t dc novembro no Recreio, se-
rá a formação de uma dupla ,áa
grandes nomes no teatro ligeiro
nacional: Aracl Cortes, a rainh.t
incontestável da revista e 'Grín-
de Otelo, o extraordinário Cômico"colored". Nessa homenagem rto
Vasco da Gama c à colônia pôr-
tuguesa. desfilará toda uma quan-
I idade de "astros" c "estrtlas"
do teatro, rádio e cinema nacio.

! nal, em uma noite que ficará
I inesquecível.

OS ARTISTAS DO POVO DIA 4
i PRÓXIMO NO TEATRO FENTX

Regressando de unia vitoriosa
j excurssão pelos eslados do Sul e
I do Centro do pais. Os Artistas do
I Povo novel conjunto artístico' composto dc elementos de real
I valor da nova geração do nosso

teatro como Mario Rrasini. Van-
ila Lacerda, Milton Carneiro, Al-
berto Pcrez. íris dei Mar, Osvai-
do Louzada e Maria Luiza estrea-
rão dia 4, no Teatro Fcnix, com
a peça de Allan Martin, "O Amor
Que Não Morreu", cuja tradução
foi feita por R. Magalhães Júnior
para í-sse grupo de artistas qne
lem merecido o tn tis justo apoio
por parte das criticas não só .do
teatro, como do cinema, num incen-
tivo àqueles que se revelam 'os

pioneiros ua renovação de vaJO.
res da arlc de representar do Bra-
sil. Aguardemos, pois, a estréia dc
Os Artistas do Povo. no Fenix. c
aplaudamos a iniciativa desse lio-
mogenco conjunto.

AS PRÓXIMAS ELEIÇÕES NA
S.H.A.T. — Na primefra quiu-
zena de dezembro próximo, rea-
lizar-se.áo na Sociedade Brasilcir.i.
de Autores Teatrais, as eleições
para a escolha da Diretoria qu--
regerá os destinos daquela casa
no biênio 1.049 -- lí-49. Na tarde
de terça-feira ultima numcrO-.o
grupo de associados, represen-
tando mais de cento c sessenta
votos na sua. totalidade, esteve
reunido na sala dc sessões -aja.
quela Sociedade, numa demems-
tração dc solidariedade à cantil-
da tura Luiz Iglcsias á futura pre- '

Is" terão papel saliente em "Lou.' sidencia. "" ii
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CINEJíANDIA

' Mi-r

.CAÍÍTÔUO - ZS-B7*" - "Jornais,
Wmedlas, Dttwüjps, Documentários,
aiortó, etc." - Swsoejj a partir das
to horaa .,

ííSSS OTPÍRIO -t 22-934J, i- "Trágica
Çuspelta". -Aslil — 16 - l» — 20o
SI horas' Ü& MBTRO-PAS;SEIO - "M54Õ0 -
«Romrjjlctj rio México". — As 12 — 2,30
— 17 — 10,30 e 22 horas.

ODEÓtf -'22-1508 - "Os VW-
jBjoíj do Rés" «Jo OíCo". — As H —
UJÕ - 17,20 — 13 — 20,»0 — e 22,26
horas. ,., ...

PALÁCIO — 23-0830 — "Desencanto".
tS AS' 1« — 13,40 — 17,20 — 19 — 30,40

.«I' »,»¦ horas. .
J=i RLAZA — 22-109T — "O Pirata

r*a« 7 Mires". — As 11 — 18 — 18 —' 20 t 22.1jòxas.
PÀTKB - 22-0185 - "O Rtlse

- jj)vert"e". — AS U - 18 — 18 — 20 o
22 horas.

ÜSS REX - 22-8703 - •PabcOcs Tor-
íSlmtosris" *' "Iab dos meus olhos"
AS 14 - 19,40 -' 17,20 - 19 — 20,40 c
22,30 horas.

—: 3. CARLOS 42-0533 — "Castelo
Sinistro" e "Ruas do Pcrljo". — A
partir «í». IQ. horas."' J2S VITÓRIA — 42-9020 — "César o
crteôpatrá". As 14 - 10,33 — 13,10 e
2!,45 Horas.

« 1fl CENTRO I
CSNrÈAC TBIÁNON - 42*3024 - "Jor-

'iti*. Comédia*, Desenhos, Documen-
ferio». Shorts. etc." — A partir "a"
10 horaa.

SSS CENTENÁRIO — 43-2543 — "Anos
do Ternura;', .
. — COLONiAL - 42-8542 - "As Ir-
mis Dólly" è "Audácia de Crlmtao-
w".

D. PEDRO - 42-6125 "Mrs.
Parklnaton" e "Rosa de Tóquio".

IXÒRIÀÍIO - 43-9474 - "Co-

.32* ELDORADO — 45-3154 — "Uma
Nálte ho Paraíso".
, 1SSS GUARANI — 3J-3B51 — "Fra
Òlâvolo" e "NSo Sou Covarde".

—Z. IDEAL — 43-1218 — "Tarzan'
Contra ó Mundo'.

.:  ÍRIS — 42-9153 — "Afula Ne-
pi".-— LAPA — 32-2542 — "Acabaram-
ie as EnexenCas" ò "Algemas do Des-
&0".

MEM DE SA — 22-1310 — "Amor
rje Encomenda".

ÜSS METRÓPOLE - 32-2800 - "Ins-
tilracâo Trágica".

Stí MODERNO — 32-7970 — "Peca-
dos dos Outros" e "Patins dé Pia-
éa".  PRIMOR — 43-6681 — "O Pirata
toe 7 Mares".

J2Í. POPULAR - 43-1834 — "A Casa
Aa Rua Oi".

—l PARISIENSE - 23-0123 - "O PI-
rata dos 7 Mares".

SSS REPÚBLICA - 22-0271 - "O PI-
ttti dos 7 Mores".

StS RIO BRANCO — 43-1030 — To-
¦ anos ce Sacrificados".

»SJ. S. JOSÉ' - 42-0952 — "Ala-
•'" «Um e á Princesa dc Bagdad".

t___:  * i»
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AMÉRICA - 43-4519 - "Descn-
canto".

AMERICANO - 47.2800 - "Ao
Rufar dos Tambores" o "Melodias Cam-
plhelrás".APOLO - 48-2665 - "Dois,Pa-
lcrmtts em Oxford" é :Trèm dè tuxo".

 ASTORIA - 47-0468 - "O Pira-
ta dos 7 Mares". •

AVENIDA - waéJJ - "À Mo-
cidade é Assim Mesmo".

-— BANDEIRA — 23-7573 — "Flor
do Mal".

BEIJA FLOR - 28-7575 - "Ouro
no Barro".

BRÁZ DE ÊINA - "0-3480 -
CAHlOCA — 28-0176 — "César

e CIcípatra".
CATUMBI — 22-2061 - "Escola

dc Sereias",
 CAVALCANTI - 29-3992 -

"Mundo dás Feras" e "Pioneiros das
Planícies".

 CRUZEIRO — 49-5861 — "Ò Dés-
portar do Mundo".

COLISEU — 29-8753 — "Mlnhx
Morena Linda" e "ObscssSo Trágl-
C.'t".  ESTACIO DE SA - 32-2923 -
"Sõo Francisco dc Assis".

 EDISON - 29-4449 - "Ouro no
BaiTO",

—- FLORESTA — 26-8237 — "Minha
Morena Linda";

 FLUMINENSE - 28-1404 — "As-
Cruzadas" e "Heróis Stm Nome". .

 GRAJAÚ — 29-1311 — "Cldorje
do Pecado".

GUANABARA - 26-1911 - "Flor
do Mal".

HADOCK LOBO — 48-0610 -
"Museu do Horrores" o "Garota dó
Barulho".

 IPANEMA - 47-2803 — "Cidadò
do Pecado".

 1RÁJA — 29-8330 - "Romance
e Fantasia" e "Luzes d* Sant3 Fò";

 JOVIAL — 29-8533 — "Carncgle
HcU".

 MADUREIRA - 2917370 - "Ins-
plraçao Trágica". \

 MARACANÃ — 43-1910 - Sua
Alleza o a Secretária".

 MASCOTE - 29-0411 — "A Fo-
llddode náo so compra".

—- MEIER - 29-1223 — "Sereia
das Ilhas" c "Sina de Jogador".

 MODELO — 28-1379 — "Descs-
pêro". METRO-TIJUCA - 48-9970 -
¦Romance no México". .

METRO-COPACABANA — 47-2720
"Romance no México",

MODERNO — "Tarzan Contra o
Mundo",

 MONTE CASTELO — 29-8JO0 —
"César o Clcópatra".

 NATAL — 48-1Í80 — "Perdidos
Num Harém" o "O último Gangs-

. — POUTEAI1A - ÍS^lli* -
Mocldado é Assim Mesmo".

—5.. PIEDADE — 29-6532 - "Sem
LÍcenda Nem Amor". ,PIRAJA' 4- 47Í269J - "Cestr
*' CHJóiutiM'!, .... ...¦*ss RMLfSNQO — ."Ahiia em Su-
pllcio". -....,.(STJINTÍNO - *9-te30! - "Ná U-
mtfir da GlÓrtó"! '

. — RAMOS - 30-1094 - "Nd Velho
Chicago','. ....

REAL — 23-3467 — "Amoréj de
Süzanâ",

. — HIAN - 47-1144 - "Ceítr e
Cleópàtrá::.

r-3í RllJAN « 49-11)39 - "Ctítelo
Sinistro" i "Ruas tii Pèflio". ,—i STAR — "O Pirata dõi 1 Ma.
re»". ... .. .. ¦ i RITZ .— 47-1303 — "O Pirata
dos 7 Mires". . . . .

^— ROXY — 27-8243 — "Deséntari-
io".

íai S. CRISTÓVÃO — 26-4928 — "Sua
Altízà ò a Secretária". .,
^•—¦6; LUIZ — •cS-7679 — "Ceslr a

CleópStra".... ... ...
—• SANTA CECÍLIA - 30-1823 -

"Os Miseráveis"... , , .,. .
i— SANTA JíELENA - 30-2656 -

O Amánhri < Eterüb". .
 TIJUCA - 48.'«18 - "Dcses-

iíií TODOS 03 SANTOS - 48-0300 r-
"O Sinal dí Crtt£" e "PecnJo dds
Fai&". ,- *» > «• / .

 TRINDADE - 49-3838 - "Mtnha
Morena. Linda''.. . ,. -VAZ LOBO - 23-0198 - "Far-
rapo Hiuriafio" e "O Válé dí Morte".

^— VELO - 48-1381 - "Covardia' •
*SS VILA ISABEL - 38-lálO - "Uma

Noltè no Piralso".
I- ¦¦¦•¦ -- tíüSh •» 1

NITERÓI.,,..^— ÉDEN — "Lar, Doce Lar e "En-
contro Secreto". la.Wi! ..IÇARAI — "Ceior.e Cleópatra •

—- IMPERIAL — "A íefró é rogo"
é "Dilema do Dr. Rlldare".

-i— ODEON — "Nunca Mt Digas
Adeus". ... • ,. .i. . RIO BRANCO - "TenUrfO de
Zanzlbar" e "Silencio nas Trevaí".

 SANTA TERESA -

MtWMIIHII IIHIIIl "» "Ml " 'I

CAR1AZ EM RtVISlA
f)tj*Íi*^sf&».

COTAÇÕES DE "A MANHA": DE I a 5 PONTOS

0 JUSTICEIRO 3
(BÓÔMERÀNéi 20th. 6. FÓX, 1941) jj

Eiibiili) em sessão especial para, i A.B.Ò.C. t

Felizmente, te está eftcndcridó\ o tii6vi- {
nicrlío de renovação de Mtitos , da ttttma i
arte. O caminho mais cirto)Jelo meno» na J
atual mmhinlo, parece sir o ftlmS em rjjratrr T
de documentário, tese que uem sendo utilizada m
patliciilármèntc pelo cidcítia europeu. De. fato,*
era preciso uma luta çohtta o cotwcfiçlonalis- *
iho. A principio, mtíltós eltMliatM parli-¥

w tútminti o iílá sexo. Porém, as filhas Je Efa com o k

l Soi também deixarão Hs ações SmÇWgt &&£ para f
avWi mki\ B' PrlMó ^ver strlllão de ttnovdiuo. Algo?

I Vhovo, ti llm de agitar o panohma dlilàf, lad pouco am-
: màdor, 

'pariicnlarmhilc nos EstãiiòsrVtiidoi. Dhi o? "Mos
aplauso/, a 20/h.Gi Fox pttti itiíiirsóes quejtm r*ah:ando.
"à justicem não apresenta te/JM" m&mentos sáo bàscfidus eni iqlos ^MMM^IlM 

nMd
lecitilchló jurídico: TrÜla-st de cd§ó ai.Js?a.srni?>uxc'1,pí

sucedi em.qualquer cidade do mitnâo, ,a narraUini ntastd
aiWiaèncas folfticíis e/i. M/no *Jo acohteeimenlf. lima
niiiàmm de hicbnlrdr um èfltiiinosp pard tt morlt¦ âi nm

''¦ 
Mm hóúca&goriá. às imagens jevcltim o &fo«fk«

!' rrnotàr piMico. fa ocasião tMi&MÈffiMMWideTde Lta%ie tio tocai. Fe: vir à ttemenllti WlWW aue
M tcímao misádo, Mm polido em jogo íôda o, co-
fnbdidadc da sun situação, bem como df''PfaJn°nT. lEg
ittssa, nessa revivescêncla ver dica; b ahtor .i 9píMtt uma
m islãhclrt IHdirea. Não há a mínima concessão para as
"fipjjlSdWií Tanto tíítt ÍBfflfô podetls ÚtUar de
ser àfrèséhlado. .... . ,-„ •„.

4. realização encerra grande llctlo moral. ScmarifcwS
ou mm™ ttWâ o griittdi pWjf intimo do wdwuio,
em ma cr tranqüila d sua consciência Conforme us pala-
oras do narrador, próiinio d8 ípllogo doalulilit, o per-
sonaaem inlcrpfento por Dana Andrews veto ««Kff
lição" de álib Ikiidquinn.AnUrlcli do Norf, ¦*r ««-«g 5,/fe
rtdico do país. mmm. ^UtXCr'VFufltCn-ah Para Sm
clnmàtògrWó. de millto, coube a mW™^m S £assistiu "1-aços li manos" mi "Mar verde }.issojmjwns ¥
tui surpresa alguma. Trata-se mesmo di ^0jMf[M.l
rei reveáçfes dirctòrtãis dós últimos tempos. E falo qbr, k
àparTà qualidade da íM reconslituiçúa o fato verídico *

«cofÁdo, ;.io poderia oferecer maiçr margim. %-MJfM
pàrà^ do transcurso dicòfre em k^WMMiW^l

l m"m Somente uma vibração ^0^Wajmtéut
Í míSflá o milagre em impfètinar emoçiid dtsr.es BrOTI» des-1

episódios singelos. Dana S^^iiLK^Si^m

Ts dentro Z nível do fine Stvni m^MM^%m

&inJò "O iiMOceW* Tia celulóide de Mu\lo, dignos. |

Wt almejam ilhiã fuga ao ^^ffo^toí^mi 1
rasará particularmente aos entusiastas de qçeos criminais, a

Bota «pcfdcnlo. LOXG-SHOT

bôanoticia'"-

Rfk«rül. PERDÃO, LEITOR!

«

' 
—1 ORIENTE - 39-1311 - "Eva

em Apuros".
 OLINDA — 48-1033 — "O Pira-

ta dos 7 Mares".
 PALÁCIO VITÓRIA - 48-1071 -

"Malvado" e "Fnritasla dé Amor".
 PARA TODOS — 29-8191 —

"Trampolim da Vida" e "Terror AtO-
mico"-.. ... .. PARAÍSO — 30-1060 — "Noites
dc Ferra". , .

 PENHA — 30-1121 — "No Velho
Chicago

PETRÓPOLlB J CAPITÓLIO — "César e CIe6p*-
<ro".

D. PEDRO — "Dr. alllespte em
Perigo" e "Amor à Segunda Vista".

 PETRóPOLIS —. "Orna Mulher
Ambiciosa". ,

*

ALFA r- 29-8318 — "Lui Quo 6C
Afaga" é "Cançío da Fronteira". =- .

t*ititttti*ttt*+**+t*t**tittttttttt»**titttttttttiti*t**t+*o*

I ILHA DO GWÉBNAOOR I
 ITAMAR — "Trágico AUbi .
i JAHDIM — "Minha Mòrcná Lto-

T 
' 

N O V A t BU A ÇJ&, i]
VERDE — "Vldocij" e "O Valend-

t5o de Santo Ántotilo". .
N I I. 6 i'0 L 18 - .1

 IMPERIAL — "Os Mllrigres do
Padro Antônio" ê "Relíquias Sé
Amor". . i, „,NIL6POLIS - "Imltaçío di VI-
da" é "Nío Me Encerrem". 
f2* :—""-*—r '*
i

*

ft^oo^ottttatatatat^itttitttttithtttt^^

TEATRO FENIX^:^-t

BRA5lb|Í;:<á

'flktií^*-

¦ ¦ ¦ 
j , .» -—— -j

 CAXIAS - "Ciiamas dé ádlo"
'Passo da Morte*

I ST JOÁO DE MÈRITÍ
i£21 GLÓRIA re "Malandro» Sem Sor*

té" e "Sob o ilanfjj Tenebroso"

r. utl\ F.O-•.«."' ri'.
tt :: ..\;i L»-i *'.'0*

o MfôWtâéM/etéu

ÁCiCiRA, onde íjuêr
dixé estejfJi V. S. fe-
ceberá PELO RE-
EMBOLSO POS-
TAL a sua "PA{1-

KER 51" a caneta
mais desejada do
mundo' com n gra-
t/íçíò Ú8 aéu nome
fijí 6 de áéü amigo.
WêKER SI em
cbféi; preto; a*ul,
einxri e rnrirròn (fo-
miàièiY CiU.frv
(pratéldàs) Cr$
37SrufJ.
I^pl*e*ífèsiiiâ*rrié8-
Mic<$ici,CtS230,
e Cr? lSOjOO.
Parker Vatumatic
"Mnjor'% preto.
VeYae, atui, ouro
e ciflin Cri 265,.

. Idefri Junitjf, nas
m,è»rriascôrcé,Cr">
ISO.-Ôb, Lapizélra,
fcr$ li5,00.
PaTlcé? "VS"< nái cores: preto,
•iríji, cinza«? (errugêm (tolhca-
«jaj; Çr$ 30Ó',Ò'6 Lapi;;cira
Çr$ ÍSÓ.OÒ.
raíü,«**ij?S Lustrolòy, canela
Ctf ibJ, • lapizeira Gr$ 120,.

aJ -
PEDIDOS *lis nm n.

*tío Wâítilngton l«li, 3 J - M ond.
«IO DÈ JANEIRO

tMté*ètè*»MtHri4i4****t*+
ÍIÓTAS DE UM TüfilSTA mSi

PRESSA

ALEXANDRIA, SEGUfJOi
CAPITAL

(CofliltiiiáçSo da 3.» página
xotogravada)

fèií jjfània,- sob as árvores, mira
pique» ique «iue dura o dlu intfi-
ro. Alias, nuase toilas as grnadçs
òbráá dc Alexandria são (Inações
de cslrnngcfros. 0 hospital «jrc-
go. pòr c«mplo, o nmis impor-
tatite è completo dc AlcMindria,
foi doação dé ura grego <|ue, pa-
ra rjuc não faltasse assistòncia
iiíedlen aos pobres, fez construir'
oHi prcdlo dc aparUimcntos uo
cenílo da cidade, cuju remia c iu-
tclramcnte doada ao hospital. As

?iclhorcs 
escolas são inglesas e

raiiccsas, ai estradas de ferro,
a companhia de bondes, as «riiri-
dei industrias são obra do es-
trangeirosj o Tribunal Misto foi
organizado pòr juristas italianos,
com tubcliàes e escrivães sirios
t libaneses. Mas, apesar dos bc-
neflclos trazidos por cslrangci-
ros ao Egito, cadn nm procura dei-
ííiir o pais cm busca dc qual-
riücí lngar oiidc haja paz, para
fugir *ò fanatismo mulçumano.

Os empregos públicos c parti-
rolares serão ocupados por egl-
pcios, as grandes indústrias dirj-
gidas. por técnicos do pais. E?tis-
lèifi HBricãs rplc pagam aos opc-
rirlcis" nacionais para «rue não
trabalhem, têm menos prejuízos
do que se élcs trabalhassem.;.

Quase todos os comerciantes
são estrangeiros, sendo quo os
irrcgòs* constituem a maior co-
lAnia, ncstauranles, fartnãcias,
barbeiros, cabeleireiros dc senho-
ras, mercearias, indústrias, medi-
Cós, «iuaitfc lodoi são grc«os. Kxis-
iem jornais diários escritos em
grego- 6 livrarias que s6 tendera
"revista* i livros gregos.

Os árraénicos deixam o pais em
massa dizem que preferem só-
trer ná su.i terra dominada, a
ter de sofrer no estrangeiro.

Os outros, os italianos, fran-
coses, belgas, suíços, sírios, liba-
noses àrran.iám-sé como podem,
& espera de uma carta dc chamada
flá Américo.

A Europa' secou, o Oriente nao
dã mais nada. a grande esneran-
••ã t ò Nôvó-Miindo. com dinheiro,
hã niisériá. dc qualquer maneira,
irias.cóhi Paz.

Btm que a gente quer .escrever, falar s«J' de 'adio, »HA
, biúbn d„ cihcçit fica "Irnhilliaiulti de bandido , contra a «

íiORgag üòfiiflífe. . é, P"r isto liámos ntbhiciudo palavras In- i

colores ou de cor inlrndiizive . 0 nosso con-idfo ê a lolcràHC"
vmprccr.siv,, do leilot, que relhm as fraquèzíis dós que es.

mím diariamente, amo ná*. Mo fome nsritn, estaríamos ,;
fritos", recrbaiilii rccrtmánaàôjsdh itidti,tsperie. ..

Assitii coipo não â "r.opri" Inzer rtVlío do bom, também
nâti ê "canja" compor, Iodos ns dlãs, uma crônica, ou cn-
•nr ühiâ crilioi pelos olhos a dentro de quem nos li. t metma

íjftt alicio lie "ntnaritar", (i tio jhrnnllsth. AYio fosse éle um
ajeito hábil e sabido, eSlartd perdido. São daritt prá eaisa

• siriij lona excluído das lides jornalísticas, assim como O
mo os que acreditam que o rádio seja só a irradiação dc
'isens. i, ...

Estamos vendo e sentindo como não i conveniente e
nem rccnmeniliwct a realizarão de qualquer frttb-.tho, quan-
do o Sèu feilor se rícha cen deprimentes condições espirlutms
balido pelo cansaJp ou, então, cioso de que só deve escrever
:lgo que mereça ser rtaisirndò ou nnnllzátlo. São i que não
.¦nhntírhs assunta. Bem qne poderíamos nnj rnVcr na vida

intima e administrativa de duas ou três emissoras locasi
porque sabemos de cnisus que. o público gostaria de cor)*if. K
.-cr. Todavia, não somos dos qne apreciam isses mexericos. V
E' tinia iSlicsl&o de élica ou de. faro Intimo, de nwdcr ou V
norma de ação. Se não gostamos dc r'vclv.r segredos, nau i<

iiiif isto dizer que um confrade não o gaste e. nao o queira <*

Vêm o com/cri finos, por isto. Se ile diz verdades '/''* 
f* J

mentores dt algumas estações não querem ou nao tiettpt- «
riam ver publicadas — islã trabalhando, honestamente, como ;|
ftiirõ qualquer. Agoru, Sc tt ml&õfâ M6 ífusttj i acha que <j
í mentira o que 0 cronista "X" afirmou, que venha de publico |j
pulverizar as falsas acusações, 0 que não deve fazer t en- 

£
iWwr terceiros on entidades rie -.tlHii nessas qttestncs, pto- >-

movendo uma agitação vá è prejudicial.
Esse "iieiióeio" de dizer que 6 critico dc tndto so deve e

-,ó tem que se cingir á critica dos programas — c conceito
qiii rcpcitniòs, de cercendor qne <! dn 'iberdade de pra*?'-
mento- SeHgiiem, dá sã consciência, pode ireontraoerrico
iltie faz, com isenção de ânimo c com elevação, cnnjéttrras ou
previsões, ou, ainda, qae entre ria análise de falas nu dc
ocorrências de ivrrátàr neral. Se. assim fosse, os comentarista*
políticos csiiriam perdidos, sem assunto para empolgar oi
•citbres. A obrigação de ijuem é critico ou observador, forjenj
lar o leitor, levando-o por um caminho onde a objetividade, a },
verdade, a dignidade e a nobreza na exposição c julgamento ¦'

ãSvíin coexistir em plano central.
k por estar, e mil ras, com esses conceilos restritivos, que

ns critico.* ou cronistas se enfurecem, riumn exalt/içâo tiniu-
ral, nascida mnis dó desejo dc. preservar o direito de ex.

pressão, fi por isto, tambem, qiir o leitor leu este catam
enfadonho. Mas, que nas perdoe! ^^ 

^

í

~ríí±£Í£r«

Rádio Nacional
pnOfilíAMA I'.\I)A AMANI1Ã
07.ló — (iravacues. Ü.S.Ü0 —

llcportcr .Esso .,.(18.0.1 - Cniva-
cões. 10.30 - Rídio novela. I.1..00
- üravacões. 12,00 - Selojrocs
dc Coca-Cola. I'-'-^) — Orava-

UM FANTASMA EM BELÉM
BELÉM, 1 (Asapress) ~ O

poVo do Bairro de Marco anda
assombrado com um misterioso
Indivíduo, que trajando capa pre-
tá, lanqa á mesma sobre os
transeuntes durante à noite, do-
soparecendo em seRuida. O po-
vo jà diz quo se trata de um
"fantasma". Duas senhoruas
que foram atacadas, encontram-
se cm estado de ulncinação. Um
homem tambem atingido, está
iicamado. As casas nas red-m-
drzns permanecem aporá hermé-
tlcamcnte fechadas a noite
Grupos armados, conduzindo Inn-
ternas, devido à falta do luz,
procuram o homem da capu, quo
náo rouba nem molesta suas vi-
timas. Atira-lhes apenas íuas
capa negra, fugindo depois.
ts*t***t*tt*t»*tti+itt+t*tt*t»

ADVOCACIA CRIMINAL

DR. CELSO NASCIMENTO
Ay. Alm; Barroso, 97, 9o and

Telefone 32-7949
tt4t**t4ttt***i»èt*é****tt**ti

Mágico da íé
HOÜSTÒX, 1 (INS) — O ic-

verendo Ben Lclihil.erg, POÍtOi
inetodista, consegue por mei* d'J
mágica, trazer muitos fieis a su;i
Igreja. Sendo a mágica uinii ue
suas manias, quando o reveranuo
riáo está pregando, vai ao cará)'•>
dc escoteiros local e lá, aparece
como o rei da Mágica, atraindo "s
fiéis em seguida para a sua pc-
quena Isrcja.

Mrt*A^rtA*Ar>rVVV*A'

ções. 12, óÓ — Repórter Esso.
Kl.od — Rádio novela. 13,30 --
Oravaçôcs. 16.30 — Amlgoís do
jazz. 17.30 — Homem pássaro.
17.4õ — Qiifluinho e sua or-
«mestra. 18.30 — No mundo da
bola. 18.45 — Assim é meu ma-
rido. 19.00 — A voz da RCA.'
10.15 — Arsene Luoin. 19.30 — í
Agência Nacional. 20.00 — Rã-
dio novela. 20.23 — Repórter
Esso. 20.30 — Programa Royal
firiar. 21.00 — Rádio povcln.
21.30 — Brasil cm tempo dc
valsa. 22.00 - Caricaturas, 22.30
— Oravaçôcs. 22.55 — Repórter
Esso. 23.00 — "A Noite Infor-
ma". 23.30 — Vale a pena ou-
vir dc novo. .00.00 — Música
deliciosa. 00.30 — Rádio repri-
se. 01.00 — Encerramento.

4titttt»t$t»iê*4»ttèètitittti
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?* ..-t.ío-t.u-.Wj'-- *i.i.'».«t-v»ttv-«*« .'4itê»***+*'t*),i" t-
Vólttí à tela, Pluto, o irtcíivél, cófti ò ínais
gosado dos desehhos até hoje produzidos

nos studios de Walt Disney

Laboratório
BURROS TERRA

(txattiM dt «in-ui, urina, tUti;
ro, etc - Vacina» autííénà» -
Tubagcns - m«ltno»\lio prefcoce d»

trtvldec)
Bdlficíó fa^HK*! - À^MJ.11»
Mdlo'. 23, 1B.0 - S. t«< l«3í -
Tel JÍ-dSOO - Sempre um meai-
co' de 8 âi t« horaa (Aos eâbarjej

até II horas»
—4

«O ÓVO É EU
Òliudétte Colftert e Fred McMur-
ray, sfio oi astrps que mais vezes
têm aparecido adocicado» nas po-
Iféulas. Dtídé ã primeira vèi, no
alio dé 1935, êitet artlita» tém si-

SE' »*"**?-«»* '2»ní«C*3 K" riji -|m __ ^^^^^^^^^xB»*: aO^Ê

ttt*tta*fttttttitttt*tttttt<i
PAVOROSO DESASTRE

RIO. 1 6.Ê.L.: — Ót rfiàl» Im-
prèéaioriàfites aésa*ít«< djSipor\\-
vós e suas furVéitaè coriséq^êíictSí.'
já éstSd íendó exibidos no Clnííc
Trlártoh.

"O SETE

I»! '
•'(••
!'C ¦

¦ <i\ "¦''Jt .'T
w —

$'%k\-

Certa dd hilariante desenho, CASA DÉ CÁBÒÒLÓ, ém PUiid, c\«ê
fará m o mais éizüdo 06s homenà, á partir dè éjulfita-.lélra pr6-

xlma no Clnéac

PIRATA DOS
MArtÉS"

Éstâ obtendo uni enòrrrié rtèt-
sò, "O Pirata dós Çeté Mires", o
filme fjiie FfánK Bôriacjé dlrlglü
6afa a fiKO Râdiô, é éjuê positlf
nó elénéd, Mauréif» 0'Háril.Paul
Hénrèld, Wàlffr (Slezdk è Blrtnle
Bàrríèsí 6i "fáfrá" dds espetáculos
coloridos têni-liWè opórtünidaif-
de àislétlr ,á iTm dós fnílKdrê» fI.
m'í< »3ó «jéHSfÓj onde rHiô falta
áç8o: dràrna. rdüiàriets i numptl
Cârttàfiâó üifi éplifidlo Vírlflcado
rid épÓéa èrrí que os.piratas réh
ria<fàrn nÓ* mar« dá Espáríha, "O
Pirata dos Sete Mares" agradará
IritóhdléíÒháftferríí a **Jt/alqüír
espécie de público, poli fól pftr-
duíldd cdrh eiildfiâd ^ór,Bôr-o|«/
fàtt&ráfadò brilhantemente b6r
Géorge Barrtés, A.S.C.i rntisléa-
8ó Kablltrííritó W O. WRWe.AI*
kpff. e Interpretado por uma
plèládè &\i fàmrfõs 'Wí'"

te ao (

Íarde,
lo, ós
am a

è6 nôivoá è espósói ém filmes dl-
férérifès-, bdtéhdd aséim o "re-
eórd" eomo o par mais eoristanj
te dò c|nema, Hójé, 12 anos mãlí

le, depois dò seu primeiro Id|-
os dois célebres "astros" vót-

representar o p"âpél dè ma-
rido e mulher lio filme da Uriivér
sàl-lntcírikilonaí. 

"O* Ovó e Eu"
(TtiS ES8 âfid \) «daptaçao e.pro-
dução dè Cheítòr ErSklnb é Frèc
Pínrílétiéffe üá rióvéla dé Bottf
NióDonáld, do rriòímo nome; f\-
guráfn proeminentemente,no câi'
MárJÒr.é Màin. Louisè Allbrlttoíi
I Vim Kllbride; "O 0\/d é Ed';
ièfl apresentado feréícméhtê pçla
Urilvcrèal-lntcniütionnl nos clne-
rriás dâ tmjstii». Luiz Sévérlánc

Ribeiro.

"O^t.UpÓ A8 NUVENS PAS
sPl INSPIRADO NA VIDAJ-
NA MÚSICA DE JEROME KERN
Autor dè melodias Iníórtals, como
as que concentrou, em obras como
«Show Boat" (Magnolia), "Sun-
ny"; "Sally" é *>SHtis outras opè-
retas do enorme sucesso no tea-
tro e rio cinema; Jerome Kern Ja-
mais sérâ esquecido. A Metro-
Goldwyn-Máyér féz, Inspirada em
sua vida e ém sua mOslea, o èspe-
taculâr fllriiè, dè erlórrfiè elenco
qué os tr'68 clries Metrb apresen-
tárfio próxlmaméntè, ó qué foi fo-
tografadò em tçchlcolór: "Quad-
do àè Nuvens Paisem" (Tlll the
Clouds Roll By): E' claro qtiè ar
máls belas còmpóHçóeé dé Kérp
sé fázém mivlr ntrnvêi dos éplss-
dios dó filme, éluè têm êléricò fá-
buloéó, féuhiridó Júrie* AHy«on,
Lúèille flrérriéri Judy Oarlahd,
Kathryn Graysòn, Vafi Heflln,
Lena Hormo; Van Johnson,- Tony
Martiji. Dipah Shorc, Frank S]na-
trá, Robert Wáffcerí Cyfl Charls-
sé. Haríy Haydén. _Viròlnla O'
Brlèn. Ráy McDonald. Angela
Lansbury, Jóárt.Wèlli iJH Irmls
Wilde. "UooK fòi* <he Silver Li-
nlrig", ''Suri.iy" e "Whó'*. sftó ps
números Interpretados por dudy

Agulha dé Ouro
CONSERTOS E REFOR-
MAS DE ROUPAS DE

HOMEM
ESPECIALIDADE ÚNICA

Telefone: 22-9764
RUA DO SENADO N. 34

AMANHÃ

A RADIO NACIONAL
spretinli

àt 21 horers c rtdoi at
tegundot, quartas • »«•
tas-feiras, i» 21 hor«

A NOVILA

UIM SOMBRA EM
MINHA VIDA
Originei dt
GHIARONI

OFERTA DO

ÓLEO DE PEROBA

Ir.uperóvel rtnoVadtr
para mótiit.

PRL-7 - 9 720 KCS.
PRE-8 — 980 KCS.

(licna igreja. .«^ .
4iti,Mtté*t**+*+i****+™***"'**tu''n9,"t"*M"^^

MENSAGEM
DE ALGUNS HOMENS DE NEGÓCIOS A

TODOS OS INDUSTRIAIS E COMÈRtlAN.

TES DO DISTRITO FEDERAL

a, mm. • OO- * **. * »m « * •»,».«-»».*.¦>" ¦«««- -»f»~
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LAÍJÇADO 0 PHiMEiRO Nl).

MERO DA REVISTA "IPASfe"

O Instituto de*" PrcvtdC'ncl.1 e
Assislcncia dos Scn-idorcs do
EStadn acaba e lançar através
if6 sèrJ Sèfviçci de PUMfcidade, a
revista "IPASE". orgío destina-
do a diviiliiáçío dos objetivos,
serviços e realizações daquela au-
tárqúl».

Kèstò primeiro mlméro. que
apresenta um apurado iotJí
gráfico, colaboram alguns, escri-
tórés. lifásllciros dc rcnnfnc. co-,
mò .Cvío dós Anjos e José Uns
«Jò hèg6. «iue fàcrcvem solné as-
suútos ligados .. :idmiuistraçao
publica. Enriquecem niíula a re-
rérldit revista varias rçpnrtàrréns
solifé aS reatlzaçi^es do IPASE
nri iérrènS sríéiál mídlco-hnspl-
faíaf c Imobiliário, inlfirmaçòcs
sóbré àtós da Presidência do Ins-
titótrt; tim ciiSalo., dc Octacilin
Àlfcrim sótre o Ministério Pú-
blléd das Áutárcjuias da União,
itè.

I Cunha Peiücsre
Éxtln-jao é tratamento Ihdolor
Calòè — Catositladéi — Unhas

encravadas
I/otBO rja Carioca, 5 - 5 * S. 51 i1
«Éd. Carioca) - Fone: 22-8767

írlefici, quò Interpreta ri Jtloyra
fHflKófifei dè Nriírtlyri Mlller,
ivorlta dá BfóÃdway, durante
nos. DinaH.S.hlfô Interpreta "TM,
..«f Time t Se(* Pf}fjs" **V**t

telòdta "Smok.é,. Oôji.."IU™»
Vit! fíí-s« ouvir enquanto Cyo
hirlssí i GSvJèr CHímplon. 8ai>

I cam Lena Horme Interpreta
[''Can*t Help Loving that Man ,

de "Show Bòát"; è "Why Was l
Sdrii", Frank Slnatra interpreta
o eéiétjre "Old *Á1an Rlver". tàm-
bérn dé "ShõW Boât", talvéí a
obra âíftriltlv-á âè Jèrôme Kérn.
No cllcfié, Kathry Qraysen, inter-
rirére. dé àlgunS dos rnáls boiíltos
"momentos" dê "Qüáhdó as Mú-

vem Passem".

Ma's de 101) grandes e pequenas firmas que atén-
dtram ai. umpli. apelo de D. Jaime CSrhàia. Car-
dcal Arcebispo do Riu de Janeiro, tühdartdó o
Seiviço Patronal da Açr.o Social Arquidíôces-íh*»,
dirigem-se a todos ns seus colegas, instando para
que adiram aó movimento:

porquê, com uma contribuição mihlnia aa maioria, o

Serviço Patronal será rapidamente bastante

lorte para realizar verdadeira obra social —

porque o Serviço Patronal visa criar paia" ás pro-

prias classes patronais córriti pára as dê

seus auxiliares. ambiente capaz de aproxi-

mar socialmente a árrúSas, mostratído hs

germes da discórdia àllrneniados por inie-

rêsses estranhos —

porque ó Serviço Patronal construirá os Saldes

Clubes paroquiais, ronlritiuirido para ii nu-

mento da vidu social nos nàli-W: é. :sstm.

para estabelecer um clliiia dè vida familiar

c de Pàr-

Úl JÇrlO ffiUÀ \n(,tíUftüi:E^ASA

Avenida Ffsiiiúm KOyseveil, 137 - íf -'«ndar

rejaíí VíUl

'--.:..
i^raás^jni^ç!»»»--?"



•atra Bd
rtIO DK .ÍANEIIU), DOMINGO, 2 DK NOVEMIIKO DK 1017 _ A MANHÃ" — PAGINA 7

MARCHA PARA A UNIÃO NACIONAL CONTRA OS INIMIGOS POTENCIAIS 00 REGIME
OS ENTENDIMENTOS PARA O APOIO AO GOVERNO EM SUA TAREFA ADMINISTRATIVA AMPLIAM SE AO TERRENO POLÍTICO
Parece que. chegaram a um ponto dc satutacau

ou entendimentos empreendidos pelos lideres ila pa-
lilicu nacional cm torno do Governo pura a lcni.it-

ção dc uma ampla base dc eu-
operação das correntes ptirlidu-
rins num plano i/iic bem pode-
ria ser chamado de "união "«'•
çionat", visando soluções de or-'dem política', e administrativa.
A presença do sr. Olavio Man-
gitbcirti, qiiarla-fcira prcrtina
nesta capital .o" um indicio da
bastante c.cprcssivo aa cótisls-
léncla desses enlenf.inum-
los. O governdor baiano nao
viria ao Hio para um simples

Otávio Mangabcirn passeio, sem que nada c.nsti:;sc
dc concreto para o icã'(ahitin».<V

de negociações lão (.ransco/iJcn/cs. E esta era o
comentário que ouvimos em mais dc um setor li-
gado à U, D. NA, n« tarde- do ontem. A impressão

ai que, lanto o governo quanto
as correntes partidárias inicies-
sadus na solução da crise poli-
llcà brasileira chegaram a uniu
base ideal para agirem em co-
muni. A hipálese inicialmente
levantada, du formação d<s um
partido fiel à orientação iiover-
aumentai, com a rcunluu ite
elementos dessa tendência atrai-
dos das varias correntes, leria
sido logo afastada.

Josc .vincrieo

\muÍà Lawmm^LLmmmJ

\. *___if
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Evolução
As doninrolics evoluíram pára:i polarização (Ias forças polltl-cas imii turno dc uni programo

administrativo quo 6 Governo
apresentaria ao apoio dos parlidus,
Essa base, contudo, umpliou-si:
pnra o aspecto iiolltico, unia vc/.
(jiid fatores novos passaram! n
ninar uo quadro nacional. A este
respeito, uma alta lisura da U.
D. N. riizia-nos que, diante dé
tais ocorrências,-, seria impossi-
vel deixar de admitir n existência
de unia unieaça comum. 0:i cn-
lendimcntos, portanto, deveriam

A SITUAÇÃO PAULISTA
O sr. Getulio Vargas iniciou a campanha a favor da candidatura Cirilo Junior, mas
não está encontrando a recepção que esperava — Fracassou o comício do Largo da

Concórdia — Encerra-se no dia 6 a propaganda do sr. Novelli
com um comício no Anhangabaú

Getulio Vargas

Estava programada para ontem u chegada do sr. Getulio Vnr-
pas à capital paulista, onde se deveria realizai» um comício, no Lar-
eo da Concódia. Ate às 22,30, porém, o presi-dente de honra tio P. T. B, nüo havia «tingido
Sâo Paulo, e a ciMBislõiicia concentrada naquele
logradouro começava a dispersar-se.

A fim de encontrar-se com o senador g".','i-cho, que pernoitara no Clube dos Duzentos, se-
guiram os srs. Cirilo, Pliiilp Cavalcanti c Nel-
s'on Feniandcs. Eni companhia destes, o sr.
Getulio iniciou a .nin éxcürsôci pelas cidades
do vale do Paraíba. Fdòü primeiramente em
Cruzeiro.

Em Tnubaté o acolhimento não foi muilo
entusiasta, sendo de pequeno vulto :i àssislên-
cia que compareceu - ao comício. Houve um

incidente no momenlo em
que falava o Sr. Wilson Carvalho: um popularoz Blgüns disparos para o ar;

Estabeleceu-so um pequeno motim, c a po-•:n efetuou a prisão do popular que eslava
)in'gado". Poucos momentos falara o sr,
ctulio Vargas quando faltou energia elétrica,
cando mudos os alto-falantes.

Utiliztvhdp-se energia fornecida »x;lo automô-
I do senador, voltou este a ser ouvido na pra-ii pública.

Já em Guaratinguetá, na ocasião em que dis-
lísavâ o sr. Geutlio, èstobelecera-sa um certo

jnntlt.n, acompanhado dc correrins.
O comício de Cr.çapnva apenas reuniu 600 ou
70(1 pessòttí. Falou primeiramente o sr. Segadas

Viana. Em seguida, o sr. Cirilo. E por último o
fr. Gelulio.

seguiu direto para a capital paulista.Nos círculos políticos òbsérvf-se que a recepção do si». GetulioVargas não estava correspondendo à espcctatjva dos seus correu-
gionários, tal a frieza que se nota nos "mcetings" por éle presid dos.
0 senador Marcondes Filho no comício do Anhangabaú

Reina grande interesse em torno do comício quo encerrará a
C, no Anhangabaú, ialará o Sr. Marcondes Filho, pronunciando
a propaganda do Sr. Novolli. Nessa ocasiço, além do candidato,

um discurso do alta significação política. Aliás,
como resultado das declarações do Sr. Mar
condes rompendo com o Sr. Getulio Vargas,
que foram divulgadas ontom na capital pau-
lista, a dissidência do P. T. B. encontrou um
ponto de referência no senador paulista em.
torno do qual estará unida. Entre os próceros
mais destacados desse grupo ligura o depu-
tado losé Milliet Filho, que acaba do aban-' donar a liderança da bancada de seu partido
na Assembléia Legislativa do Estado, além do
outros conhecidos prócoros, como o Sr. Cassio

Sr. Novelli Júnior Ciampolini, atual secretário do Trabalho, e nu-
merosos diretórios do interior.

\ mm

Cirilo Junior

Dc Caçapavn

aquele prelhtlo, o Palácio Pio NU I atitude que
forneceu unia nota íi rpporta- hülorítindes
gem. para evitar"O motivo dns ininncras visi-j
tar. recebidas ontem pur sua i
íiniii-incia foi a coriieniuníçãp:

<lo 15.° aniversário ile <ii.i sa-!
grnyãò episcopal o nau qualquer]
assunto ile ordem política" —;
reza a nota cardiunlicia.

Não acredita em golpes
Seguiu ontem pnra a Cdpttàíi

paulista o sr. Aureliano Leite, da,|
UDN. Filiando fi reporlngcin má-
nifcslou-su animado com w eàn
riiriatura «Io sr. Plínio Hurrcto.
Sohrc a situação nacional, (leda-
rou:

— Não acredito em quaisquer
golpes, porque as forças ilemo-
cráucas estâo unidas.

A campanha pró-Novelli
A campanha pró-candirialurn

Novel)} uiaiçha encontrando
grande entusiasmo nos centros
eleitorais d.i interior. O enridi-
ilalo do PSP está percorrendo as
cidades da Alta Sorocabana,

A propaganda na capital cm
favor dc sr. Novelli cresceu nas
ultimas horas, rivalizando min a
do seu competidor ,sr. Plínio Bar*
reto, principalmente nos centros
universitários.

Nota do Cardeal
A propósito da noticia de que

o cardeal D. Carlos Carmtlo cs-

taria inclinado a. um pronuncia-
mento em torno da campanha
política, rumores que tiveram
origem nas visitas recebidas poi

Proclamação do Clube
Piratininga

Estudantes e elementos pnpu-lares encheram as ruas da capi-
tal paulista do liololiiis contendi
a proclamação do Club 1'irntlnln-
ga alusiva u chegada do sr. Ge
túlio Vargas. Entre outras coisas
afirmn-sc nesse documento "que
ninguém pôde silenciar dinntc da
possibilidade dc ver, sni sua ter-
ra, pessoas quo não tem feito se-
não o mal, grande mal, a São
Pnuli) e no Brnsll". Conclui n
proclamação afirmando que Sáo
Paulo saberá erguer-se agora,
também, "peln sun liberdade con-
tra o atrevimento dc todos a que-
les que tentam conspurcar-lhe a
grandeza. Nào se menciona, en
tretanto, o nome do senador
gaúcho.

Na tarde dc ontem, numeroso,
grupos dc populares o estudante»
percorriam as runs centrais cm

criou apreensões. As
tomarain medidas

a possibilidade dc
acontecimentos graves.

A'Força Policial eslava tlc il-
gornsa prontidão c á policia Cl»
vil a postos.
Mudariam de candidato os

comunistas
S. PAULO, 1 (Asaprèss) -

Volta-se a Insistir em que «is çü»
muulstas estariam considerando
a possibilidade de não muis
apoiar o nome do sr. Cirilo .lu-
nior, cm vista dc certas declara-
ç«"ies do líder ila maioria. Por on
tio lado, estariam Insatisfeito*:
rom a atitude do senador Vargas,
que prometera votar contra n
cassação dos mandatos, e, e:n-
hora tivesse chegado a tempo no
Hio, não compareceu ao Senado

Tiroteio e feridos em
Guaratinguetá

GUAIUÍINGÜETA', 1 ('A'.) -
(irav.vi acontecimento» tiveram
lugar hoje, nesta cidade, pouco
antes da chegada o Sr. Getulio
Vanjàs c sua caravana. Há vá-
rios feridos o os ânimos con-
liiniam 'exaltados,

Chegou à capital o senhor
Getulio Vargas

A última hora, isto è, depois
dc meia-noite, recebemos dc S.
Paulo a comunicação dc que o
sr. Getulio Vargas havia chegado
àquela capital e, no Largo dn
Concórdia, falnra pcrnntc ns pes-
sons que ninda ali se achavam.
O sr. Cirilo Junior falou encer-
rando o comício.

I'i.\ar-sc numa base nova,' tanto'!'
mais porque seria incoinprcen-
sivel o apoio ao governo somen-
te no plano administrativo. Ii
precisou:

. — Toda e qualquer iniciativa'
nesto sentido deverá ser numa
base inteiparlidária,' a fim de
armar o governo de um sólido,
apoio parlamentar para as mo-
didas Uu caráter político o. nd-
ministralivo aconselháveis nas
circunstancias c que forem dita-das pelos interesses nacionais.

Na forma por quc.se delineia
o panorama político a U. I). N.está pronta n íorrmar, cm igual-
dade dc condições com outros
imitidos a frente nacional dcsli-nada a lazer face aos inimigos
potenciais do regime. Admitiuainda o mencionado prócer a
possibilidade dos pequenos par-lidos contribuírem para esse cs-torço eivico incluindo mesmo ossocialistas, que se mostram in-cUnaüpi á solução pacifica charmônica dos problemas confi-gorados mis negociações cmcurso.

Conforme dissemos acima.* achegada do sr. Mangabeira dita-ra os rumos dos entendimento»:.Mas conseguimos apurar que Mi-nas será ouvida de qualquer ma-neira. c o governador MiltonCampos chamado a esta capitalse ns iloniarches se concreti/.i-cm. conforme tudo Indica mie
suceda.

Outro aspecto considerado çmnossa palestra com nquclc pró-ccç foi a da posiçfiò dn L'. 1). N.
çm face do projeto dc extinçãodos mandatos.

Mas o partido não fechou'» questão — disse-nos èlc — Ao Provação do projeto no Senadofoi obtida com o voto dc Um do»nossos representantes, sem que otivesse levado a incorrer em
quaisquer das sanções partida-rins. ,

Estabelecida n linha de ação daU D. N., pelas previsões do pró-cer cm questão, o projeto Ivo de
Aquino não corre o perigo «le
ser rejeitado pela Camnra. Sc-
Rundo o nosso informante, mois
de vinte parlamentares ttrii-nistas
seguirão atitude diferente da quefoi manifestada pela Comissão de
juristas do partido.Kisco haverá se o PSD re-
solvcr torpedear o projeto, hi-
pótc«c que apenas enuncio pnrasituar bom as possibilidades'de aprovação — disse o nosso in-
formanli», qne assim concluiu:Aliás, esse movimento de
partidos em torno do governo te-
rá, a meu ver, mais uma conse-
quíncia: fortalecer o apoio do
próprio PSD ao Presidente Uu-
Ira.

Soubemos também que o pre-sidente da UDN, senador José
Américo, está dc acordo com os
princípios a que acima nos refe-
rimos.

Impossibilitado de governar, o desem-
bargador Faystino de Albuquerque

Sem maioria na Assembléia, o que espera conseguir depois
das eleições municipais — Ganham demais os deputados -^ O

secretário da Fazenda assina promissórias — Recurso ao• T. S. E. a propósito dos vetos
A reportagem «Io A MANHÃ,

quo acompanhou o ministro Cio-
vis Pestana em sua inspeção ao
Nordeste do pais, teve a oportu-

metade ma's um dos volm, quan-do a exigência federal é de dois
terço?, Informou-nor, t.imliein,
que o orçamento qúç recebeu dó

A direita, o sr. PdlisUhò Albuquerque, governadorlestrando com o repórter dè A MANHA, no
Io Cea:á. j-u-

posto de ilücürjpè
nidade dc se avistar com o go-vernador Fnuslino Albuqiiei-que,
do Ccnrá. Dele ouvimos Inferes?
santes declarações cm quo ficou
definida a posição do seu go-
vemo anlc a Assembléia. Disse-
nos que não tem maioria no I.c-
gislâtivo atual, mas que e..la si-
tuaçáo ficará modificada depois
das eleições municipais. Adinn-
tou-nos, nind.i, que recorrerá pa-ra o Tribunal Superior Eloltpra]
a propôs)tp do dispositivo sobre
a aprçciaçáo dos vetos, que con-
sidera ilegítimo, pois estabeleceu
quo o veto pode ser rejeitado por

sen .luteccssqr não é dos mclho-
res. pois a verba, há muito, es-
tá estourada, do que mais tarde
tivemos confirmação através de
uma palestra com o secretario da
Pazend.i, o qual nos afirmou es-
tar assinando promissórias r.o in-
vés dc cheques. Informou-nos o
governador que eítãci registrados
quatro candidatos á Prefc'tura dc
Fòrlaleja, que não foi conside-
rada base militar, sendo esta uma
das dificuldades a vencei' devido
á efervescência política na ca-
pitai.

Esclareceu o governador que

MINAS TOMA POSIÇÃO NA POLÍTICA NACIONAL
Continuam as conferências do sr. Milton Campos — O R S. D. e os elementos da

dissidêriòia identificados no apoio ao presidente Dutra
Seguiu sé o sr. Melo Franco

NA CÂMARA MUNICIPAL
'As duas sessões de ontem — Matérias debatidas e aprovadas — Rcestrulu-
ração dc Departamento de Vigilância]—[Criação da Superintendência de

Transportes — Matric ulas no curso primário
Nos expedientes das duas ses

*5es, ambos curtos, foram ligeira-
mente abordados diversos assuntos
O sr. Bartlett james apresentou
projeto dando o nome de Luiz Lei-
táo a um logradouro público; o sr.
Frota Aguiar comentou o mandado
cie segurança vitorioso, impetrado
por alguns funcionários da Secre»
taria, que assim serão reintegrados
nos cargos de que foram destitui-
dos; o sr. Osvaldo Mpnteiro leu
a nota do P.R.P. stjbre a renún-
cia do vereador Jaime Ferreira; o
sr. Tito Livio discorreu a respeito
cia demissão de um funcionário da
Prefeitura, atacando o Prefeito; os
srs. Carlos Fernandes e Ari Ro-
drigues fizeram criticas à Light e
ao Executivo Municipal, a respeito
de cartazes e de reivindicações de
operário; e o sr. Breno da Silvei-
ra voltou a ferir o problema da
carne.

Os projetos aprovados
Foram aprovados, nas duas ses»

í5es, os seguintes proietos:
N.° 17 — 3.» discussão —

Abrindo o crédito especial/ de Cr$
1.338.000,00 para pagamento de
diferenças de vencimentos a servi-
dores da Secretaria;

Nos. 64 e 44 — 2.a discus-
são — Dispondo sobre a matricula
de alunos de curso primário nos
colégios particulares e o comba-
te ao analfabetismo; '

N.° 219 — 3* disc. e red.
final — Restabelecendo o imposto
sobre veículos movidos a pedal oi,
a mão e veículos de tração animal-

N° 220 — 3." disc. —A!-
, terando a taxa de cobrança para di-

versões públicas;
N.° 54-A — 2." e 3.a dis-:.

dispondo sobre as taxas do im-
posto territorial;

N.° 182 — 1." e 2.a disc.
criando o "Selo ds Circulação

do Disco Estrangeiro",
—N." 18 (Projeto de Resolu

ção) — alterando o quadro de fun-
clonário da Secretaria (aprovado
substitutivo); j

N.° 2) — redação final —
abrindo créditos de CrS
1.086 727,70 e CrS 95.000,00,
para atender a pagamentos »da gra-
tificações a funcionários da S;cre-
taria;

-— N ° 7 — rcd. final — abrin-
do créo'ito de CrS 648.000,00 pa-
para pagamento dos vereadores e
representação do Presidente da Cá
mara;

—- N.° 8 —¦ red. final ~- abrir-
cio crédito de Cr$ 684.000,00 pa-
ra pagamento do subsidio dos Vc-
readores de 1937;

— N.° 221 -~- 3.a discussão e
red. final — reestruturando o De-
parlamento dc Vigilância Munici-
pai;

— N.° 61-A -- red. final —
alterando o quadro de médicos da
Prefeitura.

Foi iniciada a discussão do Pro»
jeto 198, que cria a Superinten-
dencia de Transportes.

A extinção de mandatos
Assinado pelos lideres das ban-

cadas da U.D.N. e do P.T.B.,
foi apresentada moção contrária ao
projeto sobre extinção de manda-
tos. Justificou-a o sr. Adauto Car-
doso, que atacou desabridamente o
governo, o sr. João Machado falou,
também, .mas com serenidade.

Na Câmara o poeta cuba.
no Nioolas Gullin
Acompanhado do embaixador de

Cuba. visitou a Casa o poeta Ni-
colas Cullin. Saudou-o o sr. Jor»
ge de Lima, que exaltou a inspira
ção, a musicalidade e o sentido hu*

mano profundo da poesia de Cuillin.
sobretudo pela exaltação do negro
que é a constante em sua poética
Agradecendo, o poeta cubano pro-
nunciou uma expressiva oração em
que, depois de considerações ge-
rais sobre a poesia, exaltou o he-
roismo do negro em sua luta pela
liberdade. Enalteceu a nossa terra
e a nossa gente e concluiu com um
voto de fé na confraternização uni
versai dos povos.

Queriam convocação
extraordinária
Os comunistas aventaram a idéia

de uma convocação, para efeito de
dilatação do periodo legislativo. Ao
seu lado ficou o P.T.B. Mas 0
sr. Adauto tachou a pretensão d"
"bandalheira" e contra a prorroga-
ção se manifestaram diversos ve-
readores, em número suficiente
para evitá-la.

Milton Campos

A RUPTURA ENTRE OS SRS.
MARCONDES E GETULIO

Está consumado o rompimento entre os srs. Marcondes Filho e
Getulio Vargas. Trata-se de um fato que previmos e reiteradamente
anunciámos como resultado ncessário de um processo que teve inicio
logo qu» o senador paulista, em 1946, viajou para o Rio a fim do ocupsr

sua cadeira na Assembléia Constituinte. Desde en-
tão o sr. Marcondes fizera saber ao presidente de
honra do PTB que não o acompanharia em nenhum
movimento contra o Presidente Dutra e muito ms-
nos em qualquer aproximarão com os comunistas.
|á naquela ocasião se percebiam as tendências d«j
sr. Getulio Vargas para a posição que assumiu ago»
ra- a pretexto das candidaturas a vice-governador-

Dcfinindq-se na presente conju«itura, o sr.'¦larcondes declara discordar do sr. Getulio porque
ste não respeitou os princípios do PTB, que clã

próprio estabelecera em outubro de 194», a saber:
1.° — Defender os trabalhadores das tentati-

vas de "absorção por parte de elementos extremista:-.
J." — Evitar que os operários constituam uma
massa de manobra para os partidos de todos os

tempos e de todos os matizes, os quais, depois de eleitos pelos traba-
lhadores. se esquecem dos compromissos para com eles assumidos. 3.°
— Os trabalhadores devem ir às urnas escolhendo os ropresentantas

A sede do governo nünctro
continua apresentando nrwtde
movimento político. O governa-
dor Milton Campos cs!,i a lodo
momenlo recebendo políticos de
diversas correntes partidarian,
predominando elementos da
U. D X.

Movimento semelhante obser-
vamos no Grande Hotel, ondt
se encontram hospedados o •*''.
Ilcnedito Yalludares e outros H
deres pessedistas.

O assunto dns conversas .' "
momento italiilco'nacional, aln
niàndó-se novamente, aise o R'
vériio Milton Campos, (onlinii •

rfi1 malas prontas, para vir uo Mo, ute nieáilús do
correu'' rt's,

.Vo que respeita ao PM) local,,
conseguimos apurar que os seus
'róceres de maior relevo estão
companhando com a nld.rímfl

ilençáo os entendimentos que'te 
processam nas alias esicras

Ia política nacional e que, em
iiiulquer hipótese, ficarão ao
adu do presidente Uiiliu.

Tambem è certo quj nesse
particular, (! perfeita a identili-
cação do sêlemenlps d.i antiga
dissidência com a Comissão
Executiva do P. S. D. presidi-
da pelo sr Valadares.

A candidatura do senhor
Otacilio Negrão de Uma

Terá inicio hoje, no estádio
do Paisandú, a campanha em
favor das rnndulattiras Otacilio
Negrão - llenlo Gonçalves ti-
lho a prefeito e vice-prcfciio de
Belo Horizonte, lançadas pela
coligação PR - PTX - PM'.

Nesse comido falarão Uivcr-
sos oradores, entre cies o sr.
Otacilio .Ycí/nio, que upresentu-
rá sua plataforma.

Otacilio Negrão
dc Lima ,

li ..;.:vs
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Eslava sendo esperado ontem em Uclo liori-'
zante o sr. José AméricoJ que deveria viajar em
companhia do sr. Virgílio de Melo l-runco. Os dois

iidenlslas deveriam falar /umi couuclo
dc lançamento da candidatai.í
do sr. Antônio Viiscuncefyi]
pela coligação VüS-PSUd>'l'U',
O sr. José ,4m<írli" >, mitainti,
náo viajou. Foi o st. Meto
Franco,

Km círculos chegados »o •"<•-
lacio da Liberdade corriam ru-
mores de que a i)lagch\ i/i» rt'i>
fes iidcnistas á capiti,'. rtt In ei rà
estava ligada aos aconteamen-
tòs políticos no âmbito ' narii-
fiai, fuira os quais, c sabida, o sr.
Melo Franco náo vem . trotia-

Franco lhando com aquele seu bem co-
nhecido entusiasmo.

(/Ir/ ¦¦¦'
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Coníliio de Jurisdição elei-
toral entre Minas e Espírito

Santo

istfni fichados quatro mil comii-
nUta».. Soubrmn*, mais tarde,
qne. esses elementos preUridein
pct-tnrbir o pleito municipal. Os
rilto!. salário-, dos deputados esta-
dmiis forani l uni bem objeto d.i
iiimenlíirio 'do- 

desembargador
FiinMino Albuquerque. Disse ele
qtie, percebendo os mesm-1»'....
Cr* 0.50H.O0 por mis, pesam bas-
ant;1 no iT.irio público.
# ** tttCttttt**M*t***+*tt*t+m

TROPICAL INGLÊS —
briihcnle: — Cedo um corte.
—Tol: 22-0094— Arllndo.
tt+*ttt*mm*t*ttO**m****4 *****

Improcedente a alegação
russa

< Conclusão da 1.' pig )
p:«r.i despachar uma M!ssjS".i Mi-
Irar que mt»'Is?c vm Ilcrliin nn*
condições previstas, e Informando
qi.e. por decisão rio Consel.'io de
ContriMc, os membros dessa mis-

j -.ão gozariam de todos os pri-vilégios ç iinuitiil.uk1.'. em pé de
liainUlade com o pesstial do Cou-
si''lto Alinrto.

Reconhecida a nosirão do Bra-
si! como polínc'a Interessada;
admitiria a sua comUsão mllilnr.
que, para tanto, foi devidamente
convidada: sendo Incfiãvels os
Ii.terésscs brasileiros na Alrmu-
nliu; c nçiutln ns «•randes nolín-
tias como prlneipa'1 responsa-
vtis nu liquidação du guerri, u
nu cslabelcciiiteiil:. da naz. mas
setn dèsepnlieccr os interesses ilos
demais aliados. —' é manifesto
i;i:e a I". 0. S. S. nãi podei uni-
lateralmente, romper a declara-
ção de Berlim; tanto mais quan!««
esta própria dcrlnrr.çAn, cm seji
p.-irãprafo 2.°. determina qne ijS
ckclsiH'5 do Conselho rte Contri".-
le "deverão ser adotadas por
unnninrilndc".

13 irrelevante, nestas condiçôts,
que náo existam atualmente re-
lações dinlomnticas entre o Bra-
tii' e a l;. R. S. S,. Aliás, o
Conselho Aliado de Controle da
Alemanha é. um organismo irrtet-
nacional, c para manter-se a par-
tlcinaeão rie qualquer Estado rm
institutos ou órgãos deste cara-
ter sempre se considerou ind;fe-
rí ti te a subM.slincin rie suas re-
lr.çõcs com tal ou qual dos ou-
tros Estados participantes".
*++»***************ao**ma***44

CULTIVE AS AMIZADES
Proporcione para suas vi-

sitas uma casa bem arruma-
da e com os móveis em real-
ce. Encere-a com cera Royal
e tudo brilhará.
t***********************4***tO
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Suspensão de mandato
Divulgou-se que o deputado Carlos Martins

Prates havia encaminhado á Mesa da Asscnililcia
mineira um requerimento solicitando a ea.-s.uno
do mandato dò deputado Wndy Nasslf. ;

A iniciativa, conforme averiguamos, não trata
rie cassação, mas de suspensão dc mandato, just:i-
mente para resguardar duvidas rio sr; Wailj- Nn>
slf. Aliás, o requerimento foj elaborado por in-
cumbèiicla da própria secretaria do P. **>.!¦ c
está assinado par vários deputado», pcsscdislus.

A Convenção do P.D.C.
Eiti Coonvenção que se realizará hoje, ás 20

horas, no Instituto de Educação, 0 P. ü. C. apre-
sentará ao eleitorado a à_apa com que coiicone-
rá ao próximo pleito. A reunião será pivshliiin
pelo padre Arruda Câmara, deputado fedein! e
presidente do Diretório Nacional do I'. U. ('.

As prefeituras de Caxambu e Lambari
Os diretórios do 1'. S. ti. c da Ü. P. N. ile

Caxninhú fii«?ram acordo para o próximo pleito
Indicando para prefeito o nome do sr. Llsanuro
Guimarães.

Para prefeito dc I.ambari, o diretório ilo
1\ S. D. Indicou, o sr. João Lisboa Junior.

VITORIA, 1 (Asaprèss) — O
juiz eleitoral Aires Xuvicr, de
Parra do São Francisco, telcgra-
fou ao presidente do THE, coniu-
nicando que o sr. Onofrc Este-
ves, juiz dc Direito d1 território
de (iabriel Emílio, ocupado mi-
lilaiiiienlc pelo gorérno mineiro,
c.-lá percorrendo àquela eomar-
ca, entregando títulos eleitorais,

I na zona c- na região do distrito
rie Metista. O juiz Aires Xavier
prptiiista contra esse fato, que

| classificou de ilegabilidade das
autoridades urneirus e alentado i
à soberunia do Espirito Sanlo.
Adianta ter pedido a abertura ric• uni inquérito, mas que nenhuma
aulorlriadc tomou providencias ft

j respeito. Iríformou t.tlllbém tir
I decretado a prisão preventiva ric1 ricis eiilailáos, envolvidos na dis»

tritnrção dns títulos
O presidente, dn TRE, eomo

mediria preliminar, enviou cópia
rio telegrama nn ' governador, ao
presidente da Assembléia Legis-
li.fva. á bancaria federal e ao
TSE, manifestando ri este ultimo
ii sua cxtraoheza pela atitude do
juiz Onofrc Esieves. que "náo
pode ignorar pertencer o referi-
ih território á jurisdição deste
Estado.

5EB0RREIA

..JUVENTUDE
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\\ eleição em Pernambuco
Últimos resultados

conhecidos
RECUE 1 (Asaprèss). — Em

Carpina a V. D. N. venceu" as
eleições, elegendo o prefeito João
Saturnino Cavalcante, sub-pre-
fci'o Artur Alves Albuquerque e
mais cinco vereadores.'

Em Ci tende a. U.. D. N. elegeu
igualmente '• prefeito t o sub-
prefeito, ; ièni de sete vsreado-
res

A apuração do pleito nesta ca-
pitai, uíé o meio dia dc oYitem.
acusava os seguintes resultados:
para deputinlos — p. S. D. 6177;
V. .D N. 5659,; P. T. B. 282;
para vereadores —. U. D N.
:i 14."i; Pi S. P. 3008; P. S. D.
2:170: P. L. 1510; P. D. C. 1440;
P.. S. P. .">07; P. R. D. 458 c
P. T. 15. 3S7. ,

UM ENSAIO DE INTERPRETAÇÃO
Fala a A MAJSHÃ destacada figura do PSD sobre o atual panoruma partidttrio

Marcondes Filho

saidos do seu seio e dos intérpretes de suas apiraçC És
representantes fario valer as suas opiniões para uma organização °m
bases verdadeiramente democráticas.

Lançando o seu manifesto pessoal de aooio ao candidato da con-
vençâo do PSD, o sr. Getulio Vargas contrariou aquoles princípios.
•**********************4********J»*+*tt*******ti*t*t**m***trt

O repórter oe A MANHÃ teve oportunidade rie
lalcslrar na tarde de ontem eom uma alta pers.«-
iiiilidadc do P. S. D. Embora náo se tratasse dt
inlrcvista, certas considerações feitas,, pelo lnte*
resse jornalístico que apresentavam, liem uiere-
ciinii ser transcritas em letra rie forma, o que aqui
fazemos, "data venia", embora sem revelar o
nome do santo, para o que carecemos de aulnri-
ziiçáq. Mas podemos garantir que o "santo" .'•
importante.

O nosso "enlrcvista", digamos assim, è oli-
mista em relação u presente sltuíição politjen è,
para justificar o acerto do seu angulo rie observa-
çáo, faz um paralelo entre u fase atual e a que
mediou entre '.W e .'14. Di/. ele:

— São situações que bem podemos comparar
rela semelhança ria», elteunstaiicias que as carne- | "
teriznm. Naqueles anos, conto hoje, o pnis |>i««
curava reestruturar a sua viria poliliva. Os qua-
ricos existentes foram violentamente desarticula»

que melhoraram sensivelmente os nossos costu-
mes poliüeos, rie que houve grande evolução.

E continuou:
Afirmo com toda a convicção que as riiti-

culdiules atuais-não sáo dp natureza política.
E como o reportei" aludisse ao noticiário so-

bre rcagmpamciiln de forcas, disse:
Sem dúvida lia muita confusão, alimenta-

da por elementos; interessados, Mas a distribui»
çáo rias forças políticas é bem claro e o .inverno
náo tem iuolivos para intranqüilidade. O P. S. D.
tem apoiado invariavelmente o Presidente Dutra,
em tildas as medidas solicitadas, sem exceção.
.'.ioda agora, no caso ria cassação do mandato dos
i«iini!uis'as. o P. S. I). está travando acesa e
árdua liotalhn. 11 (lovcrno conta, alem disso, con.

ipniu rie outros portidos. como o P. It e o'nrliilo Dentocrala Crisláo, além rias notórias sim-
patins de unia ala da V. D. N., liderada pelo
sr. .luracy Magalhães, e ria compreensão da maior
pur.lt! rios lideres desse partido. Portanto, a situa'licluslye

ROMPIMENTO NO PSr
DE PERNAMBUCO

Aqamemnom
Magalhães

O P. S. O. de Pernambuco está atravessando
uma séria crise decorrente dos rumos que lhe
foram traçados pelos seus atuais dirigentes, tendo
à frente o sr. Agamemnon Magalhães.

Conseguimos apurar que deputados pessedis-'as e numerosos proceres,' descontentes com a
aliança realizada com os comunistas para o pleito
municipal, resolveram romper com a comissão
Executiva do Partido. Neste sentido irão dirigir
um Manifesto aos seus amigos ,e correligionários.

Aliás, as divergências no P. S. D. pernam-
bucano não cao recentes. Vim dos prlmôrdios de
sua organização, quando o sr. Agamemnon pro-
curou Impor aos seus lider.-.dos uma linha infle»
xivel de subordinação acs interesses de sua poli-
tica pessoal no Estado.

dos, e tudo leve ric ser feito de novo. Um :I4 con .
w;;uiu-se enfim a promulgação dc uma caria poli- <*np pnH.Uçn ri<» U&Vcrno; inclusive n sua liase par

i lica. mas alé lá, quanta, confusão, quantas lulus./í lamentar, iiidisneiisavcl para o (mm: exilo da
i quantos desvios, quantos perigos não foram eu} I .«dntnnslniçao. c su.ida, segura e so tende a tir-
j freiilaiios e vencidos? Houve casos muito seri.«s, ! mm-se cada vez mal.». que me parece
j como todos se leiiilirnlli. Em alguns Estados n si-
| liiiiçào cliegoii n ser trágica. Carneiro de Min-

mm-se cada vez mai.». O que me parece é que l»;»u
laile da eaitipiinhii desencadeada contra o P. S.
D. he exolien pelo desejo rie "Inri eilear" essa ha-

ni HAQ Dr. HEREDIA
Ui-JLIUkJ d,._ d.._-_. a;.--

Método Moderno e
eficaz de Tratamento

Rua Buenos Aires, 202 — Tel. 23-1482
-**************!

PASTA PERDIDA
Perdeu-se uma pasta contendo documentos comerciais e papeis

referentes a despachos da Alfândega, nas Imediações da rua da Con-
ceição e Buenos Aires, tendo valor unicamente para o dono, grati-
fica-se a quem tenha encontrado a pasta ou os documentos. Procurar
Sylvio Barbosa Rodrigues à Av. Rio Branco, 9 — 1", sala 105. —
Tels.; 23-3350 ou 28-49-10.

iloiiçn, interventor em tris unidades ria l''edern-
ção, tçvp de desenvolver um elioríne esforço pãíi»
ficador.

Mus ns tenipestades passaram e o pais pode !
reencontrar os largos leitos da sua viria com;- |
lilucimial. Agora estamos lamlieiu nllimando o
enquadramento das nossas novas Instituições, As
eleições para vire-goverundoiTs e as municipais
em processamento ou cm vias de processar-se,
«pesar dos pesares. não olcrecem motivos para
maiores preocupações. Ilelna onlem i- resp.ira-se
um clima de segurança. O entusiasmo das campa»
nhas. os reajuslaiiientos de foi\'as, as combina-

Náo falta ainda quem prelenda colocar-se
j posições põlltlça:' vos uon vobis".

adquiridas pelo P. !>. D.
em
Slc

I CLÍNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS
Pediatria (DRA. IRENE CID)

cas.. 4as., r tas.-feiras — Das t5 às IH horas
iY Ginecologlsta - (OR VASCONCEI.LOS CID) «S

3as.. 5as e Sábados, — Dai tfl ás 18 horas $

| Ed DARKE • S. 1.825 Av. 13 de Maio n. 23 18." and. - Tel 32-7709 |>:^-»i«r>^>'<»»£i»>5»ííi>>^^
r**t+*****o*******o*************v*+*******>*m*********o«*****

Alé ai o que onvúnos. ft uma interpretarão, «le
quem nos pareceu obrigado a estar ao corrente d«.s
acoiiteciiueiitos. Sem dúvida, não se Vai «icultir
que nu P. S. 1). bá alguns elementos pouco aco-
mudados c que inosirani tendências para afastar-,
se. Mas segundo o "entrev istiido", são cm menor
número do que se faz crer: de expressão eleitoral,
lalvez uno passem de dois ou tres. que ou cami-
nliani paru a projetaria aliança com o >r. (ictullo,
nu simplesmente passariam a constituir grupos dt

Dr. André de Albuquerque F.
CONSULTA

Com hora marcada, tel. 28-C2"-*»
tttt**********0****t*********************a*************tt***

PARTOS
A DOMICILIO

ções, tudo isso é natural, è normal. A democracia
é assim. E esta realidade presente, em contraste j significação apenas regional.
com o que houve logo após 1V.J0, ó unia prova rie l Em todo caso, o que for soará

. ... ..... ..^

Precisa-se com cartrira de motorista profissional.
Pessoa habilitada pera cflcina de automóveis i: grande movi-

mento.. S6 será aceita pessoa multo competente.
Cartas com detalhes é prctençôes para caixa n. 237S deste Jornal.
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O PETRÓLEO
(De JOSÉ CÁÚ, especial para A MAMA)

VII
AS QUATRO GRANDES BACIAS PETROLÍFERAS DO GLOBO — RESERVAS
COMPROVADAS ATUALMENTE — COMO SE PESQUISA PETRÓLEO - LE-
VAISfTAMENTO GEOLÓGICO E MÉTODOS GEOFÍSICOS - SO' A ABERTURA

DO POÇO ENSEJA O TESTE FINAL

ONTEM A PRIMEIRA EXIBIÇÃO AO AR
LIVRE DO FILME "MILAGRES OA FE' '

Prosseguimos, hoje, ft publicação dr série de artigos através
da Qual procuramos oferecer aos nossos leitores os elementos para

;f;uma apreciação obletiva desse tema dc lão grande interesse na
.\liora ^re*l»nt- •__' a exploração do petróleo.
|'p I\èate artigo o leitor encontrará um quadro geral das reserva»

<rl« petróleo existentes no mundo, assim como dós trabalhos Ini»
ciair. que requer a exploração desse produto vital para a indústria
de nossos diaa.

A palavra "petróleo" é de oii» ft nessa região que florescem as
gem latina e significa, ctimolog
camente, "óleo do pedra", isto
£>, óleo extraído dn pedra. Nn ver-
linde, como i sabido, e como cxn-
minamos detalhadamente em ar
ligo* anteriores, o petróleo e eu-
contrado embebido em rorhiis

mnls antigas civilizações conhe-
cldns. E, desde épotns remotls-
slmas, como já vimos num dos
primeiros artigos desta sérlè, o
petróleo c seus produtos foram
utilizados pclo homem. A reli-
gtilo dós Adoradores do Fogo

' ^ A^^^^m\\ ¦flB£tJfl^itf mWit^ ^afty^JÉk^W^ AJ.m IJqf.

em qtiase um século de atividade,
ainda não se descobriu um pro-
cesso cientifico para determinar"a priorl" a existência dc pc-
tróleo cm determinado ponto.
Sô a abertura do poço c que
pode confirmar ou desmentir a
sUa existência. E' o que torna
lão dlficll a pesquisa de petró-
leo, a qual, cm linhas gerais,
obedece a esln seqüência:

a) — Estudo geológico da re-
guio;

b) — emprego dc métodos geo-
físicos para delimitar us
áreas onde c mais prova-

vel a existência de petróleo;
c) — perfuração de poços.
O estudo geológico Indica ns

zonas onde pode existir pelió-
leio e aquelas onde n sun exis-
lencin i Impossível. Com-precn-
dc inicialmente exume das ro-
elins locnis, a pesquisa de resl-
duos aslálticos, invpretgnnçõcs de
óleo, otnanações gasosus, depôs!-
los de gra.Xa natural c algumas
vezes enxofre. Se os indícios suo
favoráveis pfoecde-sc nó cstti-
dn local dn região, fnzendo-se a
dellhcnção das cninudas rochosas
que constituem o terreno em ob-
.ervoçáo. Atualmente, empregam-
se fotografias tomadas de avião
parn esse trabalho. As fotogni-
fias, feitas de uma altura ruzoft-
Vel, fornecem parn os olhos dos
entendidos, um grande neervo de
dados que permitem umn inter-
pn-taçno mnis ou menos preri-
sn nn nntureni geológien dc úm
terreno. Várias ciências roope-
ram pnra ésse fim. desde a geo-
morfologia ntá a botãuien. umn
vez que a própria distribuição
dns 

"plantas reflete a composição 1
Interna do solo.

Dlituitodns as áreas onde ó mnis
provável a existência dc petróleo,
utilizam-se os métodos geofisicos
para se chegar a umn nproxlninção
mnis cxnln. Esses métodos, de mo-
do gcrnl, podem ser classificados
cm gravim.trlco, slsiliieo, mngnéll-
ro e elétrico. 0 primeiro consiste
t elétrico. O primeiro consiste
nn medição dn força de. grnvida-
de em determinado lugar. As ro-
ehas mnis densas possuem maior
fórçn atrativa du que as mais
leves. Têm-se assim Indicações
preciosas sòlire a composição das
camadas subterrânea» e sua ais-
posição nn interior do solo. O
método magnético visa o mesmo
resultado, porém através da me-
.lição das variações ocorridas no
campo magnético. O processo
sísmico conSIStc em proyocni- pe-
qiienos lerreinolos, mediante ex-
plosão de cangas do dinamite en-
torradas- no solo, e registrar as
ondas provocadas, as qtírtl. dão
idéia da estrutura rocln.sa que
«travessaram. O método olAtricd
l.nseia-se no fato de tjúe as vá-
rins espécies de rochas oferecem

diferentes á

(Conclusão dá 1.* pág.)

película de Alexandre Wtilfea
Tratava-se do Sr José de Soiíia
Hios, morador à Ladeira da Olo
ila n.» 111. Depois de refletir-
um pouco, respondeu-nos:

Acho quo foi ótima a Idéli.
de A MANHA, de trazer ao líli.
uma visão exata dos muitos mi-
lugres quo ocorreram em Illo
Casca. Iniciativa louvável por
todos os sentidos, já quo veio re-
torÇnr ainda mais a imensa fó
católica dos brasileiros. Justa-
mérito no momento atuai, velo
fortalecer a certeüa do que cxt_-
te um Deus.

Indagam»,*, ainda se o nosso
ii.tcrlocutTT 

'conhecia 
o cnso con-

crelõ de nlgufn milagre. Sua res-
posta Iol a seguinte:

Não conheço ninguém quc
tenha «Ido bcncficlndo. Tnnibém
nenhum parente meu recebeu as
graças do Padre Antônio. Mnj cii
tini»! n certeza de que ernm ver-
dndeivns ns noliens desses niila-
gies, pois eu lia diurioinenlt o sen
matutino, c nele podia constatar
,i veracidade dos casos. Além
disso, divorsn«í pessoas eoiiliéei-
das, que estiveram em Crncsnln,
c.itiln.uiu-nic diversos mllngros
ocorridos. A exibição deste fll-
nio velo certificar-mo nindn mais.

Desfilam suas impres-
soes os que estiveram

presentes na praia
do Russel

> uu ruviiua iiiuirvuiii |
rcsisténebis diferentes ã pnssn-- j 0 sr. João Épnniinondns Via-
gem du corrente elétrica, a qual j n;,, morada, h Pinlu do Hussel
e também nfelada pela natureza | n.» 81. npl. 13, assistia n exibi-
dns sulistAneins contidas nns ca- j çnc do filme, abrigado sob um
miidns rochosas: petróleo, gás j güarun-eliüvai Dele n«.s ncGrca
on ãglia. I mos c pri.eur.ini..s saber siin

Cbonn-se finnlnicnle :i iilUnin i opiniilo.
fase que é n du abertura dns po- - Vim-aíslt»llr.,a este _ filme,
ços 

'nos 
linnrcs omle são ninio- i por ler lido em diversos jornais

res ns probabilidades de euco.i- i «¦•" comentários acerca dos niiln-
trar petróleo. Mus isto é nssun- | pres^que ocorreram em ll:.. (._-•
io pura o próximo artigo.

\^M \k> '-fll ^v'r ' *v'»7»éeV '^v fli_l H
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Esif sfnhor ilèsrabritt-se, romn ns demais àssittcTítcs, durante a!
cribiçfio. Setis olhos ainda i-nnií-m ns tftgrlnuis qne derramnii.

vendo tis c*!Ht* einncionrtnle.i dn filme.

iusln .'tiloridad dei fndre A nln-
lilí. liiéfêtc (nin Seiíã divulgución,
por ln <|tie Ininhlén me permito
(ipiniidir Ia labor enlusinsla quo
hu rouliiíadn A MANHA registrnn-
do los dlveisos pasâiÕH dc lii
»idn de esle biien Vicurio de
t.iisío. Tnnibiéii en Boliviu, cn
los iieliotll.oí por Ias (rsnscrlp-
éiones qne híín hecbo Ás nfiti-
rins dei I Padre Anlnio y se
ba eonoee algi.. rte ini rnnrio quo
Ia person-ilidrid de él váse exlen-
diend.i niuy justa y hnlgadorn»
me?.,'

Exibições? em outros
bairros

Como frisamos nrlmn IíVrrlns
I jn''^ e.msidernrãn às iniiineras
Ll.PSStir!? que nli já «... eilf.nilr-i»

Vam tivemos f^ue exibir os "Mi-
íigres dn Fé" eu in sessão nSrí

¦ tinns'ei*lmos espora ndo quc o
lom-in memorasse. Cremos cn-
trelíinSA ene o lempVa ntelodirou' a o •'«o lauto niini'.'.» (le nossons

j'iuo (lesc.í'«v«m as«!isti-ln e assim.
i roni-i ronfmenté etn peris.imeni»
j i»o«si, I'.—rpios oi.rirtitnamentr» no-

v-i«t <«tPii!e*.é«. eti. AWrrM bnlrns,
I ti". r;.feri(H' peliet'1'. <• que sernn• asi-ívi-merífe jinuuclndòs.

So'| iti-nos r, spribor Alesaiid"
; V/nKes. çonitmleàr nos nnssos lei-
1 lores qne "Milagres dá Fé" sCni
i."ibid.«. n p-rlle de irmáftW. lio
í C.tv.c S".o Carlos, nos horários
| (."'.«'nnis dfiouel" rinemn.

e»é»ie«*r*e*t«**»****te*e****

X. dn Tt. — Estu reporlnçem
rontinúa no pv.iximo ilnmln»
go.

PARA ALARGAMENTO DO"CAMINHO DO IMPERADOR"

ca. Sou espirltn, c acho que tais
I eurns são provimlus dn fé. Não
i tenho duvidas, dcnols de ussislir
í este filmei que de fnto nuillns', 

pcSsoâs, guiadas peln fé, eon«-e-
1 ittifr.ni leniivo fiara os s.«ns mu-
!Iés.

tinira pessoa que líòs aiendéu,
' foi a sra. Mnrin Ferreira, mora-
i df.rn n nin Marques de Snpin.nl
, 12, e eslas fornm suas Inipres-
j soes: •"P. verilndelrninente fnntáslico,
i o qne acabo dc ver.

O sr. Abel Ferreira dn Sllvn.

que j.i esleve em Crucánis, teve
ensejo de nos dizer:"Não deixarei dc nssi.li. n
este filme uma só vez. í'ots caída

Kiin respeito n dignidade eslá
i>«ar«villi.is:i c bem ninrada Iil-
mageiii. Sou de opinião que lo-
dos os seres hu manos deveriam

\C7. que isto
melhor.

neonleee, sinto-me , ptesencinr este t.luie, pois só ns-
,' -í"ni durão vUlnr n fé, pois isto é

o milagre dri 10.
O lenipo hão ujndnvá. Nno eru

poss|vol dc'.cr p«ir nVáis tempo
ofpich masMi què se retirava

,a niu, flfl» V~7i,, «.SO» IOS(4»(lC-l ¦Btl )\ V
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Empunhando uma
garrafa...

com suns ronpus completamente

SEHTWELAS HÁS IGREJAS
DE MADRID

Empunhando uma garrafa, òn-
d'.« era deposhudo uni pouco de
Água, o sr.- Wilson' Hoebo, mor.i-
dor em C.uiiiiiibi, «• enliln-.-ii.i di.
Jornal do C.oméri-in, assistia róhl
devotndu atenòíd n jSélIéun. Per»
giiiitninns no vr. Wllsnti qual ern i -n. , ....
>.«n oplnán, sfthre „ li-me. Sun KlO, (la-UOS SU8 OpilHUO
respnsla foi iflfedlflln:

I MADRID — 1 — (INS> — Fi-
rnni coloradas sentinelns nas in>-

. vé igre.ins protestantes at Mndrl I
,. ,. . I para evitnr que sejam vitimas (ii

Um lOmallSta bOUVia*5 «nin profanação_ semelhante a quc

nfol.hrfdasi
Firamos sat'sfe'...is correi eslas

iinpres»òes.

Medição da fôrçtt dn gravidade para n verificação da possibilidade
da existência do petróleo no subsolo

porosas, geralmente a grandes
profundidades. Já vimos tambem
que Uma das características que
OS geólogos atribuem ao petro-
leo é o quc eles chamam o
"éseóridlríicnto", isto é, o fato

• de se efitó-Urar quase sempre
"-profundamente oculto, exigindo
.Intenso» è pèrtinaíe. esforços a

sua descoberta. Ocorre, mesmo,
o -mé Sé ehámâ a "eaça ao jttlro-
leo*', óeiíé os entendidos «ompa-
ram, nelas vicissitudes e pelas
emoções qué desperta, ài cnçn-
das de animais bravios. O caça-
dor deíêóbfe indícios da sun
presa, rmíitás vezes vagos t im-
•precisos, segue-os durante sema-
nas, meses e anos a fio, «té quc
sé defronta íom o objeto visado.
Ainda ai, nesse encontro por as-
sim dizer corpo a corpo, elo po-
dc ser bem sucedido ou fracassar
completamente. A "caça" ao pc-
troleo é sem duvida a mais dis-
pendlosa e difícil de lódas. Pa-
ra élá áão mobilizados todos os
recursos dn ciência c todos os ar-
tilièios da técnica, de par com

,. b emprego de somns colossnis em
dinheiro e de um intenso dispén-
tfin do energia humana.

Como vimos, 0 petróleo é ge-
ráliiicntc encontrado cm rochas

nasceu nas margens do Mnr Cús-
pio. Foram construídos templos
cm volta dos "fogos eternos".
Tais fogos ernm alimentados por
gàs de petróleo quc se escapava
de findas abertas nas rochas
Alguns dos mais ricos campos
petrolíferos do mundo encon-
traiii-se em Baku, na Russin, jus-
lamente onde os Adoradores do
Fogo edificaram o seu templo
principal.

Nn Mesopntnmin, que hoje se
chama Iraque, o asfalto ern de
uso comum há cerca de 4.MO
nnos antes dc Cristo. Era usndo
como nrgnmnssn pnrn unir os ti-
jolos nus construções. Tombem
era utilizado para imperinenbili-
zar cnibnrenções, ccstns, esquifes,
cisternas, etc. Pavimentou o
cliâo dos jardins suspensos dc
Babilônia. Nribtícodonosor 0 em-
pregou na construção dc estra-
das.

iiã milhares dc anos, nu anti-
ga Pérsia, cnvnvam-se ImrncoS
em lòrnn dc exsudnções nnturnis
dc petróleo, de onde crntn reli-
rados o próprio petróleo, asfal-
to e sul. A Pérsin. hoje dcnon.l-
nado Irã, é ó quarto dos grandes
produtores mundiais dc petró-
eo. 0 Oriente Médio é a região

Prosscguiudo cm sua missão l trafego dc antonióveis fi pouro
do lignr por estrndn de rodngcni
Petrópolis à Pnti de Alfcre:; o u
vasla zona de turismo do mu-
nicipio de Vossolirns, n Assocln-
çno do Caminho do Imperador
ncnbn dc assinar um conti-nto no
valor dc novecentos c cincoenla
mil cruzeiros pnrn nlargumenlo
do caminho que foi nbcrlo no

mais de uni nno.
Kssn tührn dc iniciativa parti-

cular, permite n intensiiieaçno
do tráfego em toda a estrada da
Serra, ligando, entre si, ns di
versas zonas dc turismo na re-
gião montanhosa compreendida
entre Friburgo c Burra Mmsu.

À PROCURA DA MAIS BELA
CARIOCA DE 1947

fiedlmentarins de origem marinha, j onde existem, ns muis considera
.A maior parle das regiões petro
tiferas do globo foram o fundo
tlé hiãfe. c grandes lngos desn-
parecidos. Segundo os geólogos,
Ü2' mllhSe'. dt niillms qnndrndn*.
ou séjn, cercn de 40 por cento dn
superfitte dn terra contém cn-
ínadn8 do rochas scdimentáriaS
de1 origeni marinha. Mns nem ló-
dns essas camadas possuem pe-
froleó. Algumas são muito pon-
co espessas parn armazená-lo.
Cftjtri-S estiveram sob a égua du-
rante úhi período .elntivamon-
té curto, df modo que riâo. bou-
H tchipò p«arti que se embebes-
sem dó produto dn decomposição
ile plantas c animais marinhos
i]e onde provém o pctéó'eo. Ou-
tras eaniadols foram despedaça-' 
Ãns por terremotos e convulsões
terrestres de tódn orderri, de mo-
ilo què o óleo' que podinm con-
ter se evaporou. Mesmo iissim,
segundo, os melhores1 culétilos,
ciriÂ dc 12 milhões de niillirs
quadradas, ou Seja. iim quiiito
da superfície terrestre, cnnsli-
tuem regiões onde pode ser encon-

tradp petróleo. A geologia chegou
íamberri a oulra eoiiclusftò impor-' 
{ante. équea ninipr parte do pe-
tróleo encontrado no globo se
forrríou mi águas rasas dós nin-
fes; Interiores ou naqueles limi-
tados étrí grOndé párfe por ter-
ix firme. Considerável extensão
flü fundo desses marêS, com o
dééòrriír dé milênios-, tornou-se
fríinberh lírrn firme. Eiitii. rc-
giões mi.rtclna.is eonstítuein boje
os rhaíi. éxfcnsoí depósitos' dc
píffólc'ó' conhecidos.

Vè ácófdíó córn o*i geólogos,'iiet ouafro ns grandes rcsíiões pc-
(riilíri-fiVs dá íérrá: S bnein do' Mcdífér'f'nric'0 0>Jèifnl, ii dó- innr
dás Ca-ráibas,. a' do FAtremõ Ori-
.'rife? é a (Jo Pólo Norte.

¦ A pfTmíirií é a mais impóiMnn-
(é tf fiéâ tio exlréiiiò oTiénfal do
Hedfferran'.*.- Inclui as férias
que cercam o Mar Cáspio, ó Mar
Víífmelhp, o Mar Negro c n f.ol-
fo Pérsico. Ali Cslão localizndns
íhf íieós dépósilnj dra. Irã, do Irn-
que, da Rússia Sul-Ocidental, d..
Arábia, do Egito e t\.i Rtimania.

eis reservas comprovadas de pc-
ti óleo cm todo o mundo, ostimn
dns cm cerca dc 27 bilhões de
barris.

A bnein dns Carnibns é a se-
..'linda região petrolífera do elo-
lio em importância, sendo hoje
a maior zonn produtora. Inclui
ns .terras vizinhas do mnr dns
CarnihaS c o Colfo do México.
Dela fazem parto os mais ricos
eamposdos Estados Unidos c os
do México, da Venezueln e dn Co-
lòmbin. Súns réscrvns compro-
vndns de petróleo ascendem a
cérea de 20 niilhõts do barris,
dos quais 21 bilhões nos Estu-
dós Unidos, 7 bilhões na Vene-
zueln e o restante nos demais
pafscS.

. A terceira grande bacia é a do
f-Ntrcmo Oriente, e fica entre a
r^sin e n Austrália. Suns grandes
ia7idns estno nas ilhas das fu-
dias Orientais: Jav.n, Sumatra,
lioinéu, Taraknn e Ceram. Aa
réservüs coiriprovndns vão n útil
bilhão de barris, A chamada ba-
cin do Polo Norte ainda não é
hciií conliccidn. Cienlistns rus-
sos lém encontrado indícios de
petróleo nn éosi.n norte dn Si-
bérin. Tnmbéin no Alnslin há si-
fiais veementes dn presença de
petróleo. ESta 'Onn é considera-
da como uma reserva pnrn o fu-
litro, qúnndo o ouro negro és-
oasscnr nns regiões onde Sun et-
idórnçiTo 6 mnis fueil.

As fésefvns conhecidas dé pe-'
tróleo cin todo o unindo s.niuun
fil) bilhões dc barris, o que tlà
éêícn dei 30 barris pnir_f cadn
pessoa. Entretan.o; reservas rom-
inovadas 6 fonte. re;(ís sârt eoi-
sn_ fiu.ito diferentes, unia vez
que ns últimas devem cNccder
consideravelmente ns prinscinís.-
Vs reservas comprovadas são
àqàclas cujit cxisfòncln já fie co-
nbeéc. As fontes reais eonsti-"
tí-ém a (jiíníidnde de petróleo re-
almente existente r.o globo,, iil-
clusive em jazidas que aindn não
puderam Sor localizadas.

Apesar de todo 6 progresso
feito pela indústria petrolífera

(Conclusão da l*. pas.)
novas candidatas apareceram e
o certo que outras surgirão até
a data do encerramento do con-
curso. No nosso suplemento em
rotogravura, publicamos hoje,
r.mplo. e sensacional reportagem
fotográfica sobre o certame. Ne-
Ia figuram algumas das garotas
mais alucinantes do concurso.

0 resultado da apu-
ração de ontem

I.i lugar — Tanla Marques
n.» 2 — 4.407;

2.» lugnr — Beatriz Soares
n.' 26 — 3.342;

3.' lugar — Gilda do Ollvci-
ra ne» 22 - 3.098;

4.' lugnr — Ivonete Silva
n.» 13 — 2.511;

5.» lugar — Helena Maria
ne» 20 — 2.188;

6." lugar — Regina Coeli
n.' 10 — 1.767; 7.» lugar -
Aracy da Costa n.v 48 — 
1.308;

8.» lugar —¦ Isa Melo n." Cl
— ,1.182;

9.» lugar — Ofélia Teixeira
n.» 18 — 848;

10.» lugar — Lenita de Abrem
n> 8 — 745.

Fala à reportagem de
A MANHÃ a candidata

Isabel Costa
Entre as Inscritas no conenr-

so está a senhorita Isabel Cos-

l.t, representante do um dos mais
populosos bairros desta enpilnl

— Santa Tcreza. Procurada peln
nosSa repoiiii;;eni disse aqueln
candidata'uo título de "Miss Ca-
riocn":

"Tive minha atenção des-
pertadn pelas bases do sensucio-
nal concurso que lleber vem
promovendo em combinação com
seu jornal. Achei interessante
promover a minha inscrição c o
fiz im certeza dc que nno serei
vitoriosa. Em todo o ouso aqui es-
lou procurando aumentar o nume-
ro já bastante elevado de eanddu-
tas, porque entendo (pie unia Ini-
einlivn assim, deve ser prestl-
giadu por todos c não me cir«tn
muito disputar o certame. Faço
tudo qne uma híóçii de minha
idade Inz nos tempos de .bn.ic.
Pratico esportes, vou ao cinema,
gosto de teatro, lenho as mi-
nhas predileções pelo rádio e
mantenho uma prú.crítíílá lôda
especial pelos morenos".

E eom um sorriso muito en-
Contador:

"Isto ò segredo. Não quc-
ro contrariar os louros que tom-
bím volnrcui em mini. fazendo
coni que tire um dos primeiros lu-
gares. Sou cnndidaln do Vasco é
emito com o apoio dos torcedo-
res do querido clube dn cidade.
E pnra terminar vou dizer no se-
nhor quc aprecio n prnin da
l'rcn c gosto dos bnt.hn de mnr
Aindn não pensei em casamento,
dai não ter namorados c viver
feliz por islo mesmo".

".fã estive em Uriícifirlá. onde
senti grandes melhoras dos téWciís
males. Agora, que rorneç» u nu»
vir eom perfe'çno nio perco mnis
uma exibição dele grande feito
d.-i o:neifi;i'togrnl'i«itn Áléxnffd.c
Wulfe*.

"Não tenho força
para falar"

A srn. Franciscn Meireles, Jun-
tüinente com sua filha e morn-

I sofreu n Capela Brilnnien, que
! foi invadida por centenas de cí-
i tudnntes apie quebraram as sun*.
; vidraças e destrui ram ds nni-
. vei», deixando volantes eom tr«-

! pessoas que _**M.ift.#f#3 f 
rfcí",c P'"10^1 *° <*?

I denl Perro Segura, em que sa
! cri!ten o governo por ]>ermltlr
I que Igrejas protestantes fundo-
i nem nn Espanha.

Esmagadora derrota dos
trabalhistas na Inglaterra

(Conclusão dá 1." pág)
Eástlióíirn, os conservadores con-
quistaram tri-s bancas que nnlcs I dt.ras li rim Senador Vcrg-uciro,
pertenclnin sos trabnlhislns. Es-i n. 128, npt. SOI, assistia muito
tes perderam duas buneas em I comovida a exibição d.i pollcn-
Exeter, uniu conquistada pelos! Ia. Ao ser interpelada pela repor-

"TINHA MUITA VONTADE DE
APRENDER A LER"

j,^- _.•>• »_A _*j». tf»» -+At*At*+*H»****'S»+************-r«***r* .

SaBãoICttltTA
Í UM 6ABAO SEM IGUAL*

(Conclusão da 1.' pig.)
lavador dc pratos porque Iningi-
nei que assim ia aprender as
coisas dn cozinha,

Fui entendendo do assunto e
nn Revolução dc 30 fui cozinhei-
ro dns tropns em Snntos. Fui
tambem cozinheiro do Presiden-
le Nestor Guines", chi Vitória do
Espirito Santo. Sofri, penei e Iu-
tel multo mus hoje estou sutis-
feito. Agora sou chefe dn ciníi-
nha dq SAPS, no Ministério du
lüduençüo.

Mas,- "seu" moço, fuzin bem
meti serviço c son "senhor" nu-
ma eozirihn. Tenho feito bnn-
«ruetes pnr;í mtiifn .gente "gran-
dn"... Mc amolava era éu nAn
sitbef ler e fui vendo qut era
preciso. Aprender. Coisa rúiin é
a gente ter qnè pedir oútrn pe?-
soa pórn ter ímin ordem no ser
viço, um bilhele ou pedir parn
escrever umas llnhns... Meu puí
fof ínuito bom; mas morreu mni-
to moço, t en nunca tive profes'-
sor"j

tjnérlamos que, por suas pró-
prlns- pnlnvrns, Benedito nos dis-
sesSe como toniarn a deliberação

eoiiseivnd.aes e outra pelos 11
berais. Ao mesmo tempo, us tra-
balbistns perderam uniu banca
rm Hythc c outra em Nonvich,
qlio pnssirnm parn os conserva-
dores. Os conservndores nfirmnm
qne conseguiram nma vitoria es-
ningadoin nas eleições munici-
pais, anunciando quc os traba-
ihistns perderam, pclo menos,
583 bancas sobre o lotai de ....
...2.5 bancas dispulndas, o que
represerit.i umn perda de 1)3 por
cento parn os trabalhistas.
Na vanguarda, o par-

tido de Churchill
LONDIU.S, 1 (Iteulors) _ Ás

í-,50 (tm os íesulindos das
eleições ernm os seguintes: Con-
strvadores, 270 lugares ganhos, 7
perdidos • Trnbnlhistas, 17 gn-
tihns, ,11!) perdidos: I.iherriis —
71 ganhos. 21 perdidos; Coniunis-
tss — 0 junhos, fi perdidos; In-
dependentes — 100 ganhos, üti
perdidos.

Deixa fiójc o solo russo _
representação brasileira

(ConcluaSò da 1.' pág.)
dc a rutura de reláçScs diploma-
tieus entre o Brasil o a 1'niâo So-
viélicn, seguiu esta noile, por
trem, pnra Leningrndo, a enmi-
nlio de Helsinkl, dc onde nlcan-
çuiâ Éstocolllto';

Trata-se de Carlos Macedo, con-
sclheiro dn Embaixada brasileira.
Com ele seguiram sua esposa e 6
filho do casal, Pedro, dc oilo nnoS
de idnde, bem como a raspectiva
governanta.

Os demais membros, inclusive o
enibnixiidor, sr. Pimentel Bran-
tino, deverão partir de nvino, se-
gnnda-.oirn peln mniihn, com des-
tino a Ilclsinhi. O embuixndor
Brandão cubo grafa rã n seu go-1
vèrno, pedindo instruções, de Hei-
sinlti, onde se demorara brevemen-
te, antes quc todos sigum, por
mat', pnrn Estocolino.

tngem, a sra. Franciscn Meireles
nos fnlon: .-

Estou eniocionndisslmn eom
o que vejo. Nno tenho palavras
parn dizer o qne sinto, desta
grande Iniciativa d* A MANHA,
que veio premiar n todos, corri
esta grande exlbinço."Deveria ser apreciada

por todos"
Outro n desfilar suas impres-

síics. foi u sr. Odilon Silva, nio-
rulor n rua Bento I.ishôa, n.° 8.
no Cnlcte, e estava ncomnnnhado
dt sun senhora e uma fllhinhn.

"Nno sei se admiro esta

fio, presentemente no
i-nos sua c
poi- escrito

Entre
;• ONilii-ão d-i iiiv.ressi.ini.iile pe
liciiln de Aterenndre Wtetl.es, en-;
enntravn-sc o joritalisfn boliviu- '¦
ho RólSírto Burgõn M.çndivjl, que I
assim se eNMirossriit:

—' ''...s<istí n í .i,« cimeni por j
In eoniunienciõn de um iimigo y i
además por ln invilación piibli-
errin en A MANHA".

Verilndcranientc me hn impre- jsinnado b1en esta película por j
su nrguniento qitc muestra ei i fnmos, junta a voz milenar da
fervor dei pueblo n.iíennfnno yl Igreja o «tib.o ensfnr.menlo da
Ia justa antoridnd que ht» ai- j precariedade dns coisas do mun-
cnnzndo cl Padre Antônio cn sn j do. Tim nssim da devoção aos
npostol.do religioso. Esle grande ) morto» uma lição para os vi»
>•' sincero fervor explica como vos; dns grandezas do passa-
se lián podido realizar los ea-1 do nrrn,*icn diretrizes pata o fu-
ros dc curneión tfuc registra ei . turo. E' qué ri sentido do ca-
film, por Ia fé depositada en I mlnfró para dinntc depende dn
Nnestrn Senhora do ln_ Grncins. | rttmo qúe lhe imprimiram os que
A romeria renlizadn en Urucn-! o traçaram de inicio. Assim eo-

FINADOS
(Conclusão di 1.* par.)

nin es un.t pntélien prova dei fér-
vor dei puchln hrasileüo.

Además. entre los machos nsis-
tentes he n ho (ndo unn espccln-
tivii llenn dc fervor. In qiie sé tra-
duéo- cn cl neom^irnhiimiéntii á
Ias oraciones registrndits pof íl
apnrtnto sonoro de este cinenui

mo se dissolvem as famílias quc
perderam o respeito dos ante-
passados, assim t.Thbém desaps-
recem as pátrias que desprezam
o cullo da tradição.

Nesta horn de recolhimento a
tertor religioso snibnmos pois,
rognr an Altíssimo para que sem-

v ndemãs ei acompanhinmcntn [ pre sé.inmó»! dignos dí grandeza
fervorosos en Ins pendietones y imoral dos finados ojue hoj"é pie-
persignaeic-nes de los expectado-Ldosnmcnto. relembramos, entre

grande obra, ou se olho pnra es- ires. lágrimas dc amizade e flores de
tos devotos quc neonipunluiram ' Me aventuro n expresar quc Ia carinho.

ÍSS *-j ' "• ?. '•—i-:

Preso o assassino do médico
Confessou cinicamente o delito — Passou a noite dormindo èm um carro de

praça — Preso afinal na Praça Tiradentei

rccclln dc eozinlin tive umn
grnndc nlegrla nu vida. Fiquei
muito contente c até convidei mi I n„:,.„ _ TD.^ r. »-.n,V-.>.*«K
nhn p.r..tessorn paru nlmoçar cc- | Uei\Ü O KlO O primeiro
mlgp. Ainda lenho de aprendo.- | oTUn0 de- funcionáriosmuilo, nina quando vem os car-! , _í , . , _, .,,.
dnplo" da comida eu in _ei como ; ([a EltlbaiXada SOVietlCa
vou fnzer... Muito difícil eu per- ¦ PVHTIIV.U) N\ SI"MAN\ KN-der ns nulas c fico uqul de sete | vyi.^yK Q K.V(;ÀRÍir.(',..l)o' DÉ

N'1-GOf.IOS K DKM.VIS VI.TOS
I-UNC.IONAJUOS DA IU;PltKSKN.
TACÃO IíNTINTA -s fAMBI-M'
NAO PI-RMANICCEB.1; MAIS KN-

TRE NÓS O DIRETO» DA
AGI-NCIA TASS, NO RIO DK

JANEIRO
A bordo de uni "elipper" dn

Pan American World 
" 

Air\v..ys; c-ss-*»'1 -*»] 'neio
rumo a N'ovn York, deixou, „(,. I munindo-ve de um.i fae

nté 10 horns dn noite. Tem dins
que tenho o corpo cansado dn
trabalho mns eu sei qne ns pro-
fessorns lumlx-in tem multa l>n-
ciínein pnra ensinar a essn gen-
te velha. Cniu patroa que tive
me aconselhou a fnzer umns eor_
nomins, e já tenho umn ensinl.n
em C.nxias. que tod-.í a gente por
lã diz que c dns mais 1101111.1»..."

tru,0Sn nES^nrl i <- ;•¦"/'-'J- noi,, ..,»:,>.« Aí
xlninmo-nos do aluno qne se sen-
tnvn nn frenle. De pronto nos
dlsSe: — Meu nome é Manuel
Pereira de Souzn e sou de Mu-
rinf. Estou com 30 nnos o sou
niarniõiista. Trubulbei multo 110
eamiio, onde havia fartura e a
vida era mais fácil. Depois 111».
meti em negocio de moinho, e
trabalhei nn Moinho dn I-uz. Ti

Km nessa edição de ont.m jáf
hoticianns o bárbaro crime ocor-j
rido nn rasn dn estrndn Vclbn dn j
Tiilica n." í>51 AH, resida o mé-1
rileo Arnaldo Machado Gulmá-|
rnes, de 5- nnos de Idade, sol-
teiro, vivendo só c necessitando
dc uma p.ssoa que o njudnssc
colocou uni anuncio'em uni jor-
nal, _6j'...í_..ao uni emi.régndo
qne n'ém de snbeté cònitíibnr,
ajplicassc injeções. Na quinfa-
feira ii'í'mn, ali aparecer.^ um
rnpnz de nome Krcdoro («ome"s
Rosa, rr.ittiral dc Pernambuco,,
dizendo ter 17 nnos de idade
Logo (iue.se defrontou1 com „cu
futuro patrão, disse qué érà potS
tndor das rícialidnde» exigidas. ,

Assim, entrou' logo em fohçío,
pássandii « fazer serviços do-
mestiços.

KSTAVA DOENTE
O fito de ter o dr. Arnaldo

pedido que o empregado apPc.is-
I se injeções é que estnvn doente
1 sentiu-se iniirnsténieo. Aliás essa
!eirciinstnne'a, levava a se irrl-1

tar- por qiiniquér coisa o que to-
dos contprciàiam,. dado seu es-
tado de :.aude. Isso pofa.hi. ni?(i
atingia :i percepção do criado,
homem do parcos conhecimentos.
Isso a'i.ÍT originou ,1 l.in.enlável
cena dc s-.iigue, pois outro qae jfosse s..ho.iu desculpar o infeliz,! »
ja que nno fnzia aquilo nor vnn-1 «i

 ' . '. .' , 
'
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Eredord Gomes
t.«de peõpr;.-
tinto.

O CRIME 1 úlcíii por»'in era vir fiara o Rio.
Na fnfrtc de anfé-ontem,- o' dr,' (. (éVidò unia ..oportunidade' de

Arnaldo elintiioii o rioveí rrufiíe- j dtíetmr o •ícu Estudo. 1111110,11 on-
Bn'do a fim ne que, este lhe npi-j fetnnto paia S. Pnnio'. nndé tra-
cnssre :i remédio. Por esse mo.i- j i.nlhon çonio inurgendor rtrf uinn
vo sitrgiu entre nmbns nm-i dis- j tipngrafin,. l"ito porém fljff le>ê

dii quaà. eslé nr>orti:nidade eiiili.irèoti pari esl.1
nen. .invés-léidnde é hão «r> b í :i de oité irn

Bota, o bttrbnrti mnlttdnr 09 rtTéí.tYo ArfíS-t
Mii:liiul 1 Guhnrírticx

; ven do C.utcão, o primeiro grupo 
"»rófurii|ii goipe 110
(iu paru o oiilio e deq-lhe íimisé licúpnr, (jiiniido' leü 6 animei..

! em í[iiesl5o.abd.in.éhi
ÍMV.1
:ééer. |

de funcionáriiis d.i missão diplo. Mais irne a vlhmn pro.«i ravel, A„_;!^,SÍ.Í',„.,,, -„_
niátiea .oviétiea que eneerrou « "• r* S.. onde veio » f..'feer. ft"h6WM2n^{Mf\Xsuas atividades nó Rio de JáS-í- ° '^" ,ni eom-nicnd,. Í.4 mi- ren hem. 1-o« para a e..z.«;h:.. pie-
rôkfáS ,l0 "• ZMWP ^l»M:«^5.fe-__-l_v^2___u^
Ire o Brasil e n CRSS. A piirtldu i snlciru.bs do í.çonle.klo em sen
ooiioide coni n vingem do embai- jaspccl.. geral pelo ferido moinen..
^udo|• Pimentel Brandão a fiel-1 tos anee; de niovrcr, trelniani _e

áino.
dé procurar nqueln Escola qo>- nha multa vonledo de aprender 11'nlxmla. .1estacam10.se (1 trcnic ja ilVV^i/'!1f ti>.stif.t .--,.._,
trcquenln hoje com assiduidade. fl ler mas ns dificuldades ernm « _3l*»H í*-»f.«y. n(1»lft civl1- 

,.lAV.. VV.?,< ,^11'• ueampnnhudo de suu esposa éilf.» ne>'eVártaS halidas peins pro-

_»
Í*tr****é************e***********e*t********-rr**************i

CR$ 10.00 - Consultas
Hora mareada Cr$ 30,00.

Ondas curtas, dlatermla, in-
fra-vermélho, ultra-violéts,
CrÇ 20,00. Electrocoaguloçào.

reetosiomof-loééopla Pollcllnlca S5d Jorge. Diretor E Batista. CÜ-
nle» geral -- Doenças de senhoras. Partos, varizés, estornado. Mci-
ffrios, éolítéi, anus-reetp, hemorroldas, Das 9,âs 18 horsã. nua Évá-
ris to da V«_|a. II- 1»- Faria __tV4904.

E ílé prosseguiu nssini: — "No
¦.eryleo vinha umil Ordem para
. comldii do dhs e eu linha que
.•«.ár nqnilo a outtit pessoa. No
¦110 passado a rninha assinntura
iilii vnletí nn eleição porque eu
«áo snbin lér. Eu nflo sei ver a
lelçâõ sem votar: (iente do meu
rabullio me falou então das au-
is de leitura c eu vim aqui 110

enes de agosto. E êste més
que nós vivemos eu ji cs-
totj lendo".

E Benedito nos abriu seus ca-
demos dé caligrafia, muito lim
pos, feitos com letra capriclindn
ti de talhe redondo. Kstnni.invn-
se eiii seu rosto um misto de sn-
(Isfuçno o orgulh" rid c.ib!r ícü.
Irubalhos de nula.

«¦» "Seu" moço, quando li uma

slnkl. O grupo é constituído de jpéóvideneiur fi cupiiira dõ Jssas
funcionários subnlicrno. da Km-
bnixiida. destacando.se á frente 11

muilíis. Meus pata eram pobres
e eu vivi sem snher nada. Faz
pouco tempo, em agosto, eu pro
curei estn Escola e já estou len-
dn os jornnis mnls nu menos
Tive nesse din umn grnndc nle-
grbt. Trabalho dns sete du mn-
nbã nté 4 dn tarde c luto muilo
pnra vir nqui".

Matutei com um sorriso bom
nos mostrou seu livro de leitti-
rn e alguns cadernos de enligrn
fin, e acrescentou muito seguro
de si: — Piquei muito conten-
te quando npercehi que estnvn
lendo. Vou ler muito trabalho c
muito que nprender nté receber
meu diploma. Tem Innln coisa
t\VH: «iu HÕ.-.I.ÍV.I. u*r.., Dcpi'-"*
quero casar e meus filhos vão
lambem aprender o abe.

\

duns filhas menores, umn nas-1 xiinid.i:ks Ao
eiilu no Brasil, apresentando um \ estrndn Vé'hn

«t.ldns mivtns b'vns. quando o
(fr. Arnaldo ped.l náru qiié fu
ibo iles«e urna Injeção. o'«-'- fi»
corra n pr.T'frfi que «s'n«s'j'á. Pen-
«if éfêrt! rftl fflwí i«;mn"'*r. !•«-
níí.ri^ó Ontr:i< nfi»è''Tèiiol'i«l. '?«n

t..rdé de nn'>-'o«»r. h. cf0& éu
rin ennn. nuandn é!e «n»--}>lii f iií-

leenl. Islo c, nu! d"» ."ovameníe » rWic. «r-«VI.s.

d» Tii.icu. íridaí-l Pi-ovldrrtcfél o ifntlsrtó

! d.-mc um empurro, dzendo: --
"Vai preparar um bifí".

j 
"Nesse nioinento, prossegue, o

é.-ltrün.iso", ápnhbei um* faca
pr..u eorfa. énrrié. qúándó éle
nenmnai.fiíin-hié' dlzendía iiftmes
(/ensivi.»'. No«-'<u aTtiirn frí.vei'-
IITt- t?r.-e se- riào ésfnv.s s*i'ls'fí1t.i,
Üti tríahdás?? embora. E«!é fià»

1 t • liheon.- rfirninndn que aquela
o1 ••• sua idéia.

fi.-ssn forma, nedf qué >rq» jvi-
I c..s«e os três c\';,s. na rázno dc

ítjf .•r'.-'fi|-'is e." 'fl lien.
O' di. Arnaldo po-èrft. íéHrm

Içilf.i, fi.lnfidn (ine «ó dáriu fr».
D sra'!-!!''* nnVnmíníe e éle vêin

1 p!««;i m.» agarra'.
Esl.-mil;s afiiiil

cn'. .'-ir-':»" "
nenstl rntnl-'
t*(i é-:íée Mil*

ne'». »•/•"•' .«.
f.endr».1 .S'-'ni

i».i i?(»»-ff»r|ii'.
•ai. IA féritii'. .1

es;»e.-

total de 1,3 pessoas.
Nos "clippers" da seniuna en-

linnte, partirão o encarregado de
Negócios, sr. Gucorgi Sokolov e
demais auxiliares de culcgorin
que nindn peritinnecerum no Rio
depois da vingem d" embnixndoi
Vacov Surilz. ocorrida logo nt.^s
.. fechamento do Partido Comu-
iilsln do Brasil.

Também não permanecerá mais
nesta enpiláli dirlgiudo-se pnra
os Estudos Unidos o jornnlistn
.iorge Cnluguiu, que organizou o
chefiava os •ferviaos dn Agencia
Tit.-ís c-rn nojin pnfs, onde »c en

'e lr-"ii«!e''R:«''
lf.fr; dr»fè.'''o t-

e«. nao saiiiu itisi.i n.'i''io,
n.p ilii!«'n f""'«indo i_i'«:t*.
Prõenre' eiViõd nle ('"ifi)

elas redundando infrutiferas, )'',.? °':\ , ?.l , .
Onlem. ièieu dns 14 horns. Á , K e vis.vclinei

'nVé.íiíndor Bnrdçnl, q u .1 ii d o P"e"""" ""'""

passava pél.i praça Tiradentes,
dennri.ii erm o neúsndo. dando-
lhe voz dé prisão. A seguir foi
levado pura o 10." Distrito, onde
prestou declarações, confessando
o dellt i rm Iodos os seus délá-
lhes.

DE S PAüLÓ, AO RIO
Interrogado a respeito, Eredo-

ro cónforinir já d'ssemos nclma,
tre.tou de relátnr o fnto segundo
sun ve.sno, conio teria ncohlécl-
do. Prhieinlcii pof dlzéf que tins-

t'r, A-.li.l.-fo «llN>"ti l«r"1
1,'Vdii' fffaèérí «fit n^«''séé'i'' T-elt'i
,è • .viwir, e déinr>'»i ''* fi-fírtMirlItr
p!;1» crias, vini Tf-n «» r;.«ilro,
f,.nr|ií «' írnilVlo po ; tt * t-r»'<- ate in»i

"'»e e->"i> de nraç'1 nii" <», 1"P9vn '«s.

¦v««. i;< rnnníifít.da *"*) è cstiv* •''•¦¦i-
mns .1 di«-.«s«,r.i |it-vs«»"«iii.jil. i.ié (ti'.'o n W'iVr íieira S. Paulu.
qiié o pntrno, mf «gnrrou. dan- nuniicl.. fui pr esc.
4f»i*i»-sri»#j>>*##»»Jj*«s(»*í^

1 - -'- -¦ tusso mtt

coutrava desde (I de novembro de rem em Pernambuco, lendo ali
IIilõ. los mais variados empregos. Seu

LABORATÓRIO DÉ ANALISES CI.INlCÁS
ÜR. JORGE BANDEIRA DÊ MELLO

E-_m«S de ísnque uflía. tezes è'sêí.rro eús étfc. - Rui da
A.í.fri_l5lâ, 115 ._» 2." andar - Fõrté: .3-6338 - Atíéíto dé

8 ás Vi Heras.
¦Bifai

.: ¦'._ ¦ ve. «
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VI O A
llnistério da Guerra

E_t_ p 1-t'íiilt) clliimáuus ul) Qu;. ' '
CitilBiíil iln -Mn.! iUilítn; dc Lcsiü .
(.fjHotlili Millii.- (ll-a-.ifj-St>.iiO.(lo H
ittH.i, if r.Vh Qt' IflttiSW-f .-rcJíVhio cfi
iiif ftrfs__ie.õVôpVili, osydliti a. da nt_»t.-•?_ iío 3,'f çlWir. 

'•?.-. .ii-i-nt- Ài-or...
Kt-jiçi.]. ".'.k-jíclj ,20-, tem nus Art;.
tyvrcTiç.-i.^/i-iiíitoíiui l.oiitflnlití N.iylo,.
fc "£.;'-> ÀííiíiiVii fcsriieívo tia Cunli.i, íor-
;•¦• __*ftin M>fi^.. , ti.' Ollv.-lr.i, Ret.lt!.
íijili"! 6 !}:ivlí llcv.)'.-tiná".
ÓI-ICIAI. UA a.GERVA CHAMADOS

Bovfí.i. ;-j*frii>_n-c .- cbh, i\„cèç5'ó áo»
ríibada?; (1 l.lrcforl-' tld Rccrut.-imcnto,
'Odcndi' i.ií-lo cm >'|iialqucr dltt útil,

í!K 12 fil !í litirsi', 0„ <.8_Itl{fii ofi-
•lnl da 1.C.-0I-.'.:

A.írfór Edc.lo -Jííifttí Litris; caplt.es
Wilson Marques de Abrçu - Clovls
do Alcnr.-ir Sn.joi.1 - Alexandre Nu-
nci- Filho - -ouviv-i! í-anoirô dn Sil-
v» - Ariiiiljíti Gylmnrftrs Foiisecs -
Evico Gonvalvtjj fi-isfò"! filho -.. Car-
los dc Jesus Fcrrcíftt - JÒse FíjjUe.-
nulo do Al.yedo Pio — Miir.n IlUiir-
te Illarf.ns e Jesus A-Ru.tó Tílüiürn
ri? Cnrvnlho è Silva: Io... fonòhtcfl Be-
ncdlto Cí:inpaii!>h.) e Sl|va - Milurl.
t-liS-ira _c litèlõ - Jariías Moral»
Bastos — Cjaiidio.. Pereira dos Santos
~ Scrílo Ivan. Nasclnovlc ,- Valdir
Qóncátvls de .C.irv.lho - ,I\-iu'r> Do-
iiiostcriei da Fonseca - Hélio Viena
Cíjrnoiro «T Ivo. Batista D.vld Oomo.«:
_*:.. tenentes Álvaro do Nascimento e
ITcnrhíie Mende1! Pereira.
FUNCIONAMENTO DA SECA0 DA

F. E. O.
A Seçiío Ejp-ílnl dà F.E.Ti. parsliu

a funcionar' nii nia direita do t\-*l_e!o
d* Ouerra. Junto a I.» Scçao da 1.»
C R., 3.e nndnr. em frente no edif:.-!o
ri» c.ntrtil do Brasil. A partir de uniu-
nhfl, seu exoedlente nli ja ser- iiõr-
líiãl. .
DIÁRIAS •¦PROLABORE"

O,ministro dn i_',iena revonmi o' nvl-
*o Í.08G, de 8-10-47. que qrbltrou sra-
t>f'c_ç--s e diárias " :>r6-lnboiT ' no pes-
toa' i|e ensino do C'enl,ro de InstnicSr.
dé Ti-aVisinlssòps da 4.- Rc.iflò MUI-
tSV.. i '¦
TLMPO DE SERVIÇO DOS MÚSICOS

**_liiclori_n-o cónsiiltn_n cbrnniH'o do
ifi.r B.C. u mlnlitro da Ouerra em
pvt.-o ri. onúfvi declarou que o tempo
d*» serviço IniclB) dos músicos Incori>o*
raio» rie neòrdo com os ívüos 024-44
t rtll-IB. Mt I f 3 ono:;, f,iií>pr*o ss
(r_t~. i-c.«r>cctivainenle, dc !.» ou
. '• or.çn
MOVAS HOMf.NAGENS AO GENERAL

TASSIO.NY
(. K_>iirrnl de E<i6rclto Jcnn de Lut-

Ire de Ta-lsny, ora em visita oficia!
»6 no-no pnL«, eneonira-se orivrnicn-iín-
(| em S.".o P.-.ulo. r>nde eitíl »-nío alvo
d».» málorcfl detiiçnitràyftcs do apreço
p».« poi te do governo pauUsía e ..ulo-
ri-1!-!*»» c.vls e m!l'.tare.< locais.

1'oJe. voar. p_ra Belo Horizonte, onde
Igualmente, fcr-lhe-ío niesladai cr-.n-
c't"* mtft.1(0StáÇoçs de apreo. As t':!il-
ttir.- horus da [titàà, regT-ísará n cs: .
r..plt-l.

Amrnhfi. 3, o llUTi^e ylsllsnte dar/i
: um* recépcâa A sociedade carioca » as

pUrs autoridades civis e míV.tnif r. r.ir.m-
liros do corpo rilplor.iítliM e Jornal'.r-
ta-. Durante a mesma, serüo ícltn
t-ntrrn-.s de cctndecoi..ç». .i noi m'.lit.v
tes diptiPiguldos pelo Roví.-no franc««.
Kssas cerimônias renli-ar-íe-lio nn Fm- '
rumada da Franca, sendo rr.ie esta A»
17 horas e nnurb às IS horns.

l'niforme 3 o. «cm eondccori-fic. para \
.- oficiais, oue «erSo nsvael.idoí.

No dia t a> 17 horav, o soneral Ta;-- |
a'Tnv fará urna coiiferònrln no n.idl- .
t'6rtb da A. B. !., lembrando » epo-
r.'!n oi:é levou o primeiro Exército |F"rnrfs ao Me.«.!*ci:i-,neo, .no Reno *¦ ,Io Dnr.Ublo. Esse lahalho es;í sendo :
•çiiard.ido com multo jrtlerèssí r.o« ;
r.eio*; .limados de ínrra. Por ter* ir.otí- [
vo. o r.v.n.-.tro da Guerra, em data dé ;
cnífim, cònvit-Oil par.i ass!st!*la, 'todo. I
e< nenerals em serviço nesta r-amt- i
ç/.o e cu;ras nitas pr.teates.

Xa manhã úè%\ç di-:, o conf*»rpncl_- í
ti (avâ suas visita» proto-otnres di i
ílr-ípctítdar, indo ?s fl.SO hor..s, eo pre- !
feito Mendi! dc Morais, ís !0. 10,30. l« ;

11,30 horas, ao? Minl.tdrlos dn Á..'
iiiáutlcu. Murlnhaij Guarra t* Exte-
íí,' rtí..:.,i-t'iv.lrnéntt'.i Unlíormi:; 9A

CERA ROYAL
APLICADA

CASA BEM E!._Ep4ADA
¦ —i —a. ti» «»r-«-r_r*ap>M. .--¦•» i:i-.*à-*._» mssm -i mm » •-

*********t***t*******f****-t i

9________n___.

Wm fMlmmw notáveis ^A

MÍÍ.ISTÍÍ_IO DÂ AERONÁUTICA| providência do c^m
"A nossa camaradagem dé armas jamais será cs-\ DA I," ZGflA'AÉREA
àúèélâa", diz o presidente tíarry Tritman Hüina] BEt-fiM^i (Asaprcss) p.Hi, .. , um soltlcdo ila AcronoutlciNo dia 8 As 7,45 horas, o Inspèiór tt- , - t rri I />

ral do Exòicilo dn França icsiessanl S(md(tÇttO «O fnÍÍÍÍStl'0 Amiálldo TrOtiipOlCSKi  U
to -eu pais. O em»nr<iu. rcallrar-se-fl , 3 . . . . .

titular da pasta agradece as homenagens aa im-

pfetisa peto transcurso do "Dia do Aviáflêr" —

Atos e despachos
Nn Éícpin dc Espcçiirl.álas, w

Io terieiltc iniiciVil
Walter Uoiii-iKuc

nt. Aeroporto Santos Dumont, cstaçilo
di. htHjrpV. Un^ôBne. 8.«.
GÉNÈrtAL EM KERIÁS

Apre?cniou-sí ao Mliilstrò da Guer-
ra. pdr ter efiirníô cm féria., ii5-18i,
c rtctij ai José Scarçcln Portelrí.
T6MP'0 DE PrtAÍA DE SARÒENTO

MUSICO
Çónsulla o comandante do IJ.o Ba-

•'unillo de fcnw-ores qtinl o tempo de
praça iniciai dos sarnentos músicos In-
corpnrádos dé Acordo com o aviso n.
8.4. dc 10 do mnrço de lüH.

Em riiim-lrt. o ministro cm aviso
dc ontem _• ôlnra que d tctttpo dc
siirvlço inicial dn? miitlco" Incorpora-
dós rte ncôífl.' com Os avisos ns. f.34
i! 20-1. de IS d» Icverelro dc 1040 *
de 1 c 3 nnOB, «mando se irntnr. res-.
páètlv-inchfe. de t." oii 3," praça.
OUERIA SER PROMOVIDO A MAJOR

río i'cquer.imento_cni que o cnpll.lo
rcióí-irindo Edr.ar c^nva.cnnll de Altiu-
-hiorquà petila MQmoçflõ, no poatu dc
ÍTÍa..nr. o prèslrtenie ai Rcpúbüça deli
o sc-rulníé dírp.icrírt: Indeferido.
CHAMADOS PARA INSPEÇÃO DE

SAUOÉ
IJ.-verAo eompnrercr lòiçn-ícira, .íls r,

luíras, tio l.óspftàl Central do Exír-
el(o, munidos de seus certificado!) dé
alistanlrnto. a /im dc nè cubm-lei-rni
.i InspccAo de safide, os seou.nteii can-
dldntns à mntrirula no CP.CR. do
Hlo:

A:\tonlo Corre!» dc Mutos Filh- —
Antônio M..-.k»oud - .Atílio Ceraiil —
Américo Gr-.iç.ilves Valcrio FI'ho —
Al mundo Antônio de CÕ.tn - Afonso
:.|.ir'a Varnas — Andino I.ris Pcvlln ¦-
Antônio Ale„ MiÍVou/m 0;troíC - Ati-
tonlo Ferreira dé Melo - Benjivnin
S.-tíéch.icr — Boris Sad.tovli- — Cai-
los Anicnlo Charnniix ScrlS — Celso
Béííõft Rlríl - F.n-mo Mjrlnreira l-t-r.
reira — Frr.iií Gomes Il-.cltr.chaf; -
Fivnandõ Àiwrto Lnc-.i-da da Sil* .i
Carneiro - FOniílí-O A!v.;ren»a Dm-
delra Civolean-i - Ofn'»1 t.oyoin - He
lio de S4 Alrnclilf» - llor.lrro dü Almçl-
ti. Leite - Ilfiirlouc Élclrnno MirStí-n

I - Huso Oonenl...-.i Roma - Han-y
Ilcrrltel Adler - HàinUcjár Jo é B.iro.H1 SUtsrt — íose ''é Castro Bre.gi --
Josíi Cni-valiiedo Nelo - lote O-lirie-
lense Gomei D_aY?o - Jorflí AtWTa
- Joio Genül Júnior - Jorn. nh»
Tl !xe.'ra - Joftp Al^^•dn .Th.T.nii";
SetlA - l-u'7. Bmder f.;.i;va - 1 •¦ ?
Carlos Guimarães Piw.ica I'o<n - Hla-
rio César Co-niélro S mas - Mario Mo-
«ueiio — Mario ío»rei. l*:.n'o - N;..-o
neveücau - Nelson Ma.ol» Port/. ~
Or-nar do» S.mtoj Mariins - Cmir
5e!."'„ct;e — Om Vll.-.r C_b)|6 - O',..

. vi) Cav,ilc3ntl Cardoso - Osvaldo Al-
vc< de Matos — Paulo M*..r'uéehclli -
Pedro Dnvld — Rlesrcio l.nlnc — B l-
hert dos Saltos" Lemos -- ?»•¦•!'.
:-te;ner C.*rdoso - Valter E.nrcto Pe-
reira — Wlüon Viiínôva.
VÍ8ÍTÓÜ A ESCOLA TECNMCA 0'J

EXERCITO O DIRETOR DA
_IMPREMSA NACIONAL

A* convite do üenerat F.nnlilln Fm'-
lio FtôdflsuíS, comandanío da E coln
T('en'ca do E\crr!;o. esteve, »éittfl}f-lr.fi
liltlnia. ém vl-;ta a esse Imoortnmr
C4-tàbe.celmento de cns.no milití-r |U»
pcior, o prof-j.-sor Pflillá Arlule... pi-
rc'0r d.i Imprensa Nacional.

Em çompanjilS do rorniiuisine e di
rcj!p*cctívá odí-l.^lMfdr, áqücln .•vto-i*
(Irtci, percovreu todas it de^epç_'iV'''»t
d. r«cob. detíndo-?"*, déníujaiinnVeptPi
1.1 nprecinc.lo de tudo oinnlo .-II à
«i.ido vir e oue rífleie o -Hó ernu do
er.slnn ministrado e a preparasío dn>
r.iltíro!» oricl.ii*» "•iTprrJorei*. dõ Ejiôrcito
Nacional.

Ao se retirar, o pro!e«sor Tai.'!
Ai hiles externou nó «curral Fr_i'.!t'T|i
_7odVícü-8 b mnímlflca lmprtui.JJn co*hl-
d. e n féll-ltoü \»c\o p..tiit.t'ni Ir;.-
hOlhÓ o\ie vem rc-l^nndo aíiticl^ n.ài-
de é modehr or-aniiaç-o técnica do
uesfò lí„òrelto.

0 mlniatiii Aiili:nlilo TrAmpo-1
wsui iciflicii do iiiosiilciili. Hnri-.v
.mm..ii, com u iiiiia dc IS dc
/iiíiiiin. i.roxiino passíidu 6 pro**/
cd.nU da Caba lirmicn, cm

,*usuiiij;liiu. ti scitiiimc níõnsii*
ituui, dc saudav-ó;"Meu 1'ai'o ministro, h com
i mais viva .satis.iu.-ao nue rç-
indo minha visita ;.<> lu» q«
iiiK'iiii. Aruiflcs que llll! cerca-

iam de tiititn» uleinóes durante
.ninlia estuda ni, desejo enviar
ilícus siueeiiis ..||.|-ii(ll'i-iiiieiiliis, e i soRmiri» Iciicntc naval
í.stTRÜró-lhd nue a sua participa*»| pedltò Allnutucniue.

di
i I.

ferido por tini liomem (|uc dçt'1
rou ser policial. Mnls t.irdc, c*
1110 "Asapress" ,i'i noticiou, \.
rios solilnilos da Aeniiiáutlea f
zci-am uma represália, nssultiui
do n Dclègii.iti de Policia de Sâo
firaz. Os incidentes enlrelaiilo

vinhiim-se figráviiiido ültininiiicn-
ffl^X\\3^$%$$ i _:Z,.^ IIMrS in>-onlna

ánérjjlcns proviilêneias do Grt-
mando da 1'iinH'iia /.mia Aérea,
visando evitar r.pcu.âd das dc-

da.
Na Base Aérea dn Galeno, se-

«tindo tenente nt.eânlco dc avluo
UG .luno .Mali;'. Monteiro e J-*)'sn(trod-veis oconéiieias (|m
líundo tenente foiojíralo HC Ex-
pedlto l'lõi'.

Na Base Aérea de Sanlu Cru/
sésundo tenente fot-üruto Kl.
A n jíe I o Kleardo.

No 1." (írupo dc Transporlc.• RG Ex-

t.uy foi dns mais R.ratas,
Os éeus da missa eainanida-

j*(jni de armas, nestes lenipoti «ic
paz, tão plolundamenle vilitudos
pela Fôrea Aérea Drasileiia ,fo-
mais sei-áo esiiuecidus. Smcciu-
menle. (a.) ilari-.v Truman .
"\S MANiníSTAt.XiIíS DE IM-
i'Ui:nsa sao por nós ala-

TADAS"
Saudando a Aeronáutica , por

iieasiau da pussiiüem do ''Um do
.Wiiiilor , o sr. hcnicíl Alijes,
presidenle d;i Ass»eia.;au linis.-
iiira ue íilipi'-lisii. enviou lio mi-
nisli-u Ai-mand» rrôi.ipoWsld o
sci.uiule ul lei»: „ ,"A Associação Brasileira de
Imprensa e » sen presidente, re-
ileiiudo o pensamento dtl classe |
jiM-nalisÜi-a. unanime e .lusta llj)
iipliniso eonstante mis nossos pi-]
mios no ar. pelo muito nuè la-;
zeni (liiiliirn: mente no .sentido UC
ÕPétlrMÍr us iiisláncias do nosso;
imenso lei ritól-io, levando aos ¦
mais li,ii...iiuiuus riniocs livasilei-
ros a civilização', roíin no ilustreJ
liluliir dn íiasta da Aeionautiea ;
aceitar e transiiiilii- a Iodos o*
eomimiiv-iites da |-oi\-a Anca HlllV i
siletiM a sUíi manileslacai) de |ú-
iiilo òfld transcurso do "Dia ÍOJ
Avinuor" c o seu ol'j?ll|ll>7 P.el"
tridialho insano nue rcalizi-m . i

O tRiflei' da Aei-oliátiliia res-
pondcil a essa saudação nos se-' 
litiiiitcs termos; ."Aeusi. iceeiiida a sniiTOÇao
i|ue poi' inleinuilio de V. bSçítl.1 a Assoi-iaçâc llrasileira dc Im-

1 prensa frz n Acronmilici. no
; -Dia do Aviador". Af-iadeco em
I nome da l-orcil Aérea .lirasllc l'a

as palavras «eutis dc \ l-.Ncia. ,
i e assim a «ramieza dos eonccl-1' los mie ei. s eui-erram. ,

PítitMirriinoSi creia \. i-Xçlij;
i cumprir nossos deveres com por-.

feila oiiediénei.i á orienlaciio tra-:
. (,'udri Pd" eminenle e ludlradii se-1
; nli.o- pi-esidi-nle (la HcpiUilica çm
I li,*net'lei(> de nossa .strcmccidil
pátria. , ',

Continue \ . Excin. a nos liou-,
rar eom a sua estilll;. e a nos
estimular rum suas apreciações !

j corto de nue todas ns maiHicsln-
.•ões dn imprensa são ptrr n>is,
rcecbitto. eom ò maioi- lualamen-

nomi:aí)o c..\i'i-:i..u)
(1 in-csídeiile (l:j Hemililiea r.j-

siii.iu dcciclo, na pasta da Ac-.
I rr.náuíica. nomcaiido çiípiljtio W '

nlinni perturbando o oídem prln*
ciph.Jn.cntc no suíiúrlilo.
w*t*******t***t***ettt*t*t*ts

Fica Novo
Seu Tapete
TIJUCA

Lava. conserta, renova as co-
res, engoma Atendc-se em ciual-
quer bairro Rua Professor Gaiu-
zo 16 Telefone 28-132G.

******************************
...... .... .. Tônico e_-Ai.A-T01.lUJ à^v?1 '" *v,,,vv da sangue

fileiras da FAB — "Cnnccdo. vis- I
Io contar mais de nm l no «le ser- j ******t*******t******t**tt***\
vivo e iá ser considerado molii- |":'v,r •" " 

FABRICA BANGÜ
TECIDOS PERFEITOS

Na Base Aérea dc Sáo Paula
scitiiiiiln tenente fotôiírnfo RC
Renato Pereira Monteiro.

Na lt;?e Aérea do Recife, scaun-
do tenente Com. RG Diõjto Lor-
dello dc Melo. , „ 

'
No Desfãchinctilo de Base Ae

rea do Salvador, senunido lenen-
le mecânico de avião RC Paulo
(iillierto Milton.

DESPACHOS DO MINISTRO .
l'oiani ilesnacliados pelo minis-

tro os seiüilntcs requerimentos:
do sçKmidQ tenente av. Alnisin
C.onzn^a Carneiio da Cunha Nó-
brc/íií, soliritindo permlssiip pa-
ra eonlrafi- matrimônio com uniil
senliorinlia de. nacionalidade pn-
lonesn — "Concedo": e dc d.
Oljííf Costa Rivclies. pedindo o
licenciamento do seu lilho sol-
dndo Afonso Costa Hivellcs das

Gónccd

ncittó da Aei-onáutlca 6 padre PIO
Benedito ••Ittoni .luniof.

onciAis da reserva; cha- !
MADOS .\ D. P. , !

DeVciil eonipai-ei-er eom uríell-
cia á Bivisito do Pessoal da Ue-
serva da Aer.ináutiea, sito à Av.
ÇrCnèrnl .Insto, anexo ao Uanjlar
n. \\ fAeroporlo Santos Dmnont),
ou aos Q. Ct. das Zonas Aéreas,
se 1'Ar o ivso para tratarem de
seus interesses, os seguintes ofi-
ciais dn reserva de '-'.* el.-.sse li*
eenciados: Adolfo de Albtiqiicr-
(|iie Miiver, Aiienor de Pntlla Du-
(liíc; Alceu Withcrs Hoffnrm,
MeMiniiic dos Sauli.s Pereira Fl-

Ut»>. Alfredo l.uiz Penteado, Ar-
Ul.nlo .Inrce '".ouvalvcs Pontes,
Caio Barbosa Ferraz. Celso dc
Morais Sales Filho. Cl.üldi» Da-
nirl Hodritines, Dalvaro Fcricira
l.ima, I-.i.nlinir Ferreira dc Cou-
veia. F.ly Azevedo Sampaio, lia-
rojilo BunnniO de Macedo, liei-
lor (iolherto San Juan, Jaclt Tor-
res Soares. .Inime l.anro Slcllif»
mi Selimidt dc Vaseoiicelo>. Jal-
me Manuel de Abreu. João Seoll
Bueno. .Ioiíc Barbalo Asurmeii-
«li, .lorfte rte Mcsqoitn. Jui*. .Al-lierlo DeU-ado Comes. .José Cai-
los Corria (ialvão Joie Carlos
l.emos Mareoiules, l.uiz de l-rei-
Ins Waálier l.uiz vergueiro Sil-
veil-ii, iVlniloOl Fian.-isco de Bl'l-
to Neto. M.-rcelo („nlos Rnnjtcl
1'oi-tii, Mario Bofjt.S. Mario Bm-
les de Arauio. Mauricio Coutinho
Dutra, Ma.uminiauo 1'imentel de
Bittenei.ui-1 l.eal. Orlando Mar-
('lies da Silva. Osmário Mano

>M %_ / Jl -áLvT/
Preferidos

no
Brasi

I, a_s_ camisas «1% W^J^J

¦ f i^YlmmM -aE_AN»_A-ü
| JJ í -.«*•:. m ê0 /por seu impecável
; _MV // li li Ei acabamento, <•?
ISlii J dureAilid-de-

w li ú r&fyW ü,ldos oeM,Jfli*^
P_PRES£NTAMT_-*<;*^f^f4 

'* 
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EXCtUSIVOSN^

ir-lí^y^Gr-ande
\W) successii

em
uenos AyreS

EXIJA NA OURELUA
BANGÜ-INC-STBlA BRASIlElÔA

SUBIÍdTüU DESCENDO A RIJA U ASSEMBLE>A,OCB-ZEIR0 e sempre o primeiro
rtc*t*tt**t***t******************************************************************^"BATISTA DAS NEVES" MODELAR

STABELECIMENTO DE ENSINO NAVAL
»*U'L»j»-i_»»ai>i~»*-'' *«

r*tt*tt*t**tttet-ftt***ta*^ete*

LIBERTADA UMA CIDADE
GREGA

ATENAS, 1 (U. P.) -- TJcs-

¦.scaramutjasi apus os quaia os; r.scma -mimu achamos dc bom
ntcarites aõrétimrám para ti nor- nlvitro recordar o seu passado e

Í)Vi,tàs.,'Kstacio'dc'Sa' McndèsTlíi I to. Um jornal revelou <tue CÈfcS ,«i? cmlril_it;.io na.formação do ;
Arlindo Carlos Pinto. José I 0e trezentos corpos dn siicrri- pessoal subalterno ,de nossa gw-i

lheiros foram encontrado» cm'nôsr, Marinbn de Guerra.Sil VI

vàrlaã fossas, cada uma cunten-
do de. trinta a eini-|nent:i corpos.

Bt-letfeii da fàn
Publico, de ordem do Oencral de

Tf.vírclto. Chefe do Departamento Gé-
ral de Administração, para n dovld.i
CXCCUC-O, O 6CgUl!ltf.

r.ESMaAMETMTO D_ OFICIAI. -
Conforme oficio rto comandante do C.
P O.R.. íôl desligado (Io C.O.R , ar.c-
xi Aquele Centro, a pedido, nod In 17
d-) corrente, o I.» tenente H-., convo-
eado. da arn» de Infantaria. Jorge
d» Fiuuelrcdo PittS.

PERMISSÃO - Concedo purnilssSo ao
c.ipItAo da anna ide Infaniorla. Iicn-di-
to MÍclel Monteiro Ue Oliveira, ultl-
maméille transferido para o 10." T-.t.,
psssar parte do trflnsito a r.uc lem di-
rFito'. na cidsdc de Sío Paulo, Kstado
d» Sao Paulo.

PEfJUTmMENTOS DKSPACHAnOS:
Heitor Fui mio Arnl».-.-.i: de M.-t.os.

ç-iplt-o de Infantaria, aluno da E.E.M..
rcdtndo permissão para contrair mt-
Irtriênlo com a fcnhcirlnha Lourdes
Cioncalves, liià:lle!ra, i-ealdtnte h rua
DJalma IJlrich D." V), apartamento
30?. nesta capllnl — Deferido.

Washington Alves Coelho. ..o sariíên-
ta d,i l.o O.A.CM., Vitoria, pedindo
transferência para uni do. corpos daj
S.n ou l.a RM. - Deferido. Seja
transferido paro o 2.o R O. IM. Itu.
ende há vasa.

Jojí Colrcla da Silva, loldaíó do
Continffcnte da F.M.R.. psdlndo trans-
foréiicia para o 3.o R.I., sem ônus para
_ Faifenifa Nacional — Indeferido.

Wilson dc Rnuzn, cabo da 1.» Clá.
Esp. Mn., pedindo transfcr.r.cia pára
l !.- Cia. L, Mn. - Indeferido.
, Joaquim Magalhães, 3.0 çargento da
I.» Cia. Esp. Mn pedindo tvansff-
rínela para s ..a cia. L. Mn.. pór
Interesse próprio — Indeferido, por
falta de vagK, aguarde a l.a vaga.

Ceny Dornelcs Correia, pedindo a
transfõrcncir. dc'seii flho, 3.0 s»rgeri-
ti Altivo Dorneles Correia do -°
R Ó. tOS, Itu, parti o 8.0 R.A.M., Çnr/
Alta - Arqulvc-re O Interessado deve
requerer.
, Smanl de Sou?» Pinto, 3.0 sar«en|^
RT--. do SR I?., pedindo avcrbac.lo
«lo fempo éni que serviu como funcló-
Éiário nó Smítoflo Militar de Itatiaia,
no pírledn comorecntlldo entre 24 5 a
81.tO.inS3 - Deferido. Averbe-se. para

dô P<_ss_>âl
Na S.» Cia1, dé Tr_nf>rn__-e_ - ?.«

so-gento de fileira - 2;
N'o 2.° Batalhão Rodoviário — *.e

•¦si-goito dcs?nhls!a - 1:
Na^ 10.* Cln. rie Transmissões — 3.0

sargento de fileira — 13.
MOVIMENTAÇÃO DE OFICIAIS ~

Tiansdro. por necessidade do jervl-
cp, do Cj.S.n. para o Q.O. e clnssl-
fico nar, unidades abaixo, os seguintes
oflciaL**:

Capltaei: Heraldo Carlos Leopoldo de
Faria Portocaircro, no 8.0 a.A.C.M.
— San |os: Abelardo de Alvarenga Ma-
fia. nn 6.» B.A.C — Sao Francisco:
Nel Donôso Pires, no «." G.A.C.M. -
Salvador: e Valter Unere dé Araujo.
110 2.0 G.A.C. — N.tsl.

l°s. tenentes- Cerman* Seldl Vltl.il
e Hereulano Aúj-.sto Vlrmond. nt

|E!a-í.o G.A C. -. Coimbra; José Gul-
marfles Barreto, in 6.a Ü.A.C. — S.1 Frant^co; e José da Mata Teixeira,

inò 7.0 G.A.C.M. - Rio Grande.
I FERIAS A OFICIAL — Concedo ao
j lô tenente do Quadro Auxiliar do

Oficiais, da arma de Artilharia, Ma-
miei de Andrade Machado, do 7.o G.A.

I C.M., ndldp ã és{* Diretoria, um pe-
| rlodo de férias regulnmentans, relall-
; vo aó ano de lSlà, é a contar dc 3 dc

novembro corrente.
I ALTA DO HOSPITAL CENTRAL DO
] EXERCITO - Conforme coniunlcacSo
i dá Diretor do Hospital Central do

Exército, teve alta datrueli' Estabéle-
cimento no dia 28-10-ÍõVI, curado, o
c.ipltflo de Infantaria. Cicérn Cívalcan-
tl, do 8,a R.I. c adido a esta Direto.
ria.

AUTORIZAÇÃO - Q Ministro auto
rl-ou rio capliflò dé Engcnhaili. Gor-
íon de Sé Tavares, do '.« B F V., ir |
ao Uruguai e _ Aríénttna. durante |
o período de férias que obtiver, sem
ônus para os cofres públicos.

ALTERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO -
Férias - Dé conforrniaàdé com o res.
pectfvo plano, pub)|csdo no B.l. des-
tn D,P. fie 31-13-líH., enira ém gftto
do férias, a partir de 8 a 22 dei cor-
rente m{s, o confino da classe. F. Fe-
glnaldo pereira dá Silva, lotado nesta

Garcia. Paulo .losó Cdrdoso tle
Oüveirn. 1'cry liei; lienalo l.a-
eerda César Holieito de SoU7.il

Ci.ASSlI-lCACÃO im (H-'ICIA1S
i'oi- necessidade do serviço. 1.. -,... ¦. ¦-:-¦-, --r

ministro assinou alos. fu.tmlO.ns Carloí «l.a Costa Mar-nies Ho liil-
si-uinles classiriciH-ões «le ofi-| fo Holim Itlvolla Armanil.. Mali-
,.:. js. ler, Artur de Assis l.oprs. .Ittel-

Vn"' llirelnria do Material. SC* »>',n llicliard Krnsl llms, Sérüio , ,
eundo tcneplc av UC .losé Itcr-; ll.rrta llolin. Altino Hil.eiio da | Calculn-se que. os ,:ucn-IIKoii*->mo 

dl Silva, seimndos lenen- Silva, lluliem Salen. Aunusto nar-
tVs mecânicos de armainento UC drail Malaiiulle. l-.unnedes l.oe-
\ntoiiio lübeiro da Silva. Cio- lho de Maualliacs, Heiialn l-.stc-
\is .losé da Silveira e Heniardo ves lYdroso. Artur >lose 1-ernan-
I-enlinand Sena de llerredo. e des. , Orklltlo Arantes Carvallio,
-e.undo tenente folonafo li(.^ .leionnno Horíes l-illin itonçrlo
Gffél. I'erreira Ilrunioml de l-i-clt«s Caranolo. r.iuln de

Na Kscol-- de Aeronúiitien. se- Andrade lionini. Ari Paulo I-a-
.•unilo tenente liom^-inlendor l!C ria da Cunha. Otávio Arruda Pi*
Messias Rontflíil e '-'." len.nlt) fll* menlel, Vanildo duedes 1'innciio.
lóenfo HC S.vdnev Jos. Saiu-. Valdir fiodinho, Ilenato Estcves

pachos de imprensa Informaram
(iue Mpétfióvon, cidade montâribó-
;-a, situada, nu região noroeste dn i Açora, quando se fala em sua j
Grécia, foi libertada do sitio dos 1 extinção, (,u melhor, na sua trans- •

puerrilheiro-, após nove dins ue foimnçfio para o Curso Prévio dn |1 Ksc.la Naval

Vai ser extinta aquela tradicional Escola de Aprendizes — í/m pouco de sua
história — Como se faz um marujo — 20 cruzeiros por mês — O 150 gosta
dos cuturres do barco — A reportagem em visita àquele centro de instrução.

quilos cm 30 dias, otn virtude d-
regularidade dos e«rcicios, re-
pouso e refeições das melhores o

O 1„0 GOSTA DOvS "CATÜRROS''.
DOS NAVIOS

O aprendiz n.' 160, Augusltí

Localizada na enseada de An- rinlia o então almirante Belfort
gra dos Heis, n Escola de Apren- I Vieira, somente i*m princípios
dizes Marinheiros, "Almiran'e dc l!)_l, veio a dedicar-se inteira-
Batista das NeuV. é, boje, mn mente ã iircparação dos nosso»
dos iM-imeiros eslalieleeimento^ ' futuros marinheiros, Km 1S34,
do ensino liàval da America do ! decreto fiovcrnamental. recebeu a
Sul, i aluai denominação,' em honra

paio. 1'edrosn.

Ministério da Marinha
Carta do presidente Truman ao ministro dá

Marinha
0 sr. Oavid Mc Kcmlrcc Kl., ltlo às 2-,0'J horas desse mesmo

encarrenadii (Je nenócios, Intcri-' dia.
no, dos listado- 1'nidos da .Ame- TRANSFF.ltf.NCI.V DA DÀSE NA-' ' VAI. 

PARA AHATf

c de ordem dn Gencrát Mlnlitro da
Ouerra.,o l.*.terténte dô .Q.A.O. VI-
nielus Heskclh, do 27.o Bataihfio de
Cacádore», Manaus, para o Pelojflo de
Fronteira rie Japurfi.

. (ai Ccncral fle Brigada BRASÍLIA-
NO AMERICANO FflElRE, Diretor do
Pessoal;

C.infcre: - OSV.ÁLD-Ó D*ÍT AlÍAUJO
MOTA, Coronel Chefe do Gabinete,

, ,. . . , .. i Diretor.n,f ns de Inrnlv dade. n período de fl me- .__
èt- í n i(^{ I MOVIMENTAÇÃO DE OFICIAIS -

Ablud floticalves dn Nascimento, 1.» i Transfiro, por ncccssldnde do serviço
eafgéntó músico da E.M.R., pedindo,30 '
HtOfi dé dispensa do serviçç, inçlu«lv'e
ns t"«írln*i legiílarnentarès do corrente
énri. nara visitar pf-j.tn» de sua fami- I
Má. ern Ríelfó - Deferjtio.

Jos* f!t»jirlo Vélga. S.o sargento, da j3.» Clã. Frnt., pedindo iransferénèíi '
piífi_ «m'n dss iin'dades d« (i-.iirnJ-M :
de Recife -. Detérldri. Seja íràrisfe.
rido tjafn. o ik." R I . de acérdn rom
_ léirt. P. rio artl.o «, M T. " Q.

MÒVIMENTArAO DE OFICIAIS;.
Tr.n»flrn o 1,0 fener.t» fllÍM Ni'in«<

de Fl-iielrrdo. do OSO,; sjuno dá j
T-scrl» de Motomccar^^r?". r»r» o 9- ji^, #« M^^ifrr n. T.ft C!n. E.0, Mn., ;
Capit»i Féctêrsi:

Retif^o. no. nw*i»MffllvJ!jsi *Sí,'fe. '¦
a frinsfej-én-l» dò 1.0, fenênté .do Q -.
A.O. .Tnn-^lo F.-ehil?. P do ..« tç- (r.entc.Êdj; J.lcplau Mniitís. como' sendo ,
l».. I*t*t|.t R.I . M-;'.. êjan o. 8,1 De. ¦
Rlmentô dé Inf-inti '-,. T?u'riué d •. CA- [
_.*4 e .jinó Btr*| d í.» Cia d» írnfl. ]
t«*ii*à. Porto M.irflnlin, ,ç 17.° B.C,;
CtjpíphB, fé-spréil-lmi-rit".

Retifico, tior lp;ere»-;é ,nro'-'rlí. . »
Irin-Vrrínetli. (io l.o |..n»'i|évdo O.A'
O. Mayó CSr^ósn fle 0"v.Mra..r rprfift
fifjtn >n )ió T-.f-itVi»-. íi» r-.riírlfiré»,
•florlnniínoi.s, naró c. _í,0 XI.C., S
f,,i; a -»n_ nnrn •> **.'"l". Tnrtejien-
rtrnt. ri» "'•'nnlelra. Arirla™, nrrsen-
fím^Slf fm T)r'"-i do PafÁ

Drfllr----» C"» r>»»t>n»M Á I*» Hr- j
-lin•érlc»n, Ae rtèerut-'T-i->iiq ». n*ó ÍS.»
f* f** * o tVr"«*'*' r*i O *- O r"f* Tr»-
>»ntaria,. Odilon A?ve» «.'.err» cujs i
nnmeieljò, ermn •ídiunt-i f"t tomada, ,
«.TTÍ. ef£(Ó. , . .

t-nruNCHiM-NTr jjí var as... -rie j
oríem SO Oeriêral Criéfe dn t) fl A., i
fica i, teneral eom*.n*!-ir(t* fl» in'.« ¦
lt M iifiofíríifo * prrrn-her. «in* Wro-
-,.„.... >irr>- vira «_'¦:¦ t.o s-ri*»ntn me-
cSnlco-eliéfe. éxlsténtí no lO.n Pel.
W-.-r.. Rép ?.utn._.... ... _ »M.t I

ÃiitoV!*ó ii preenr_'m"'nto. por pro- I
i oç-b. dás -cgutiitca vagas: I

. .., acomiiaiibado do capitão de
mar c fiticrrit William lt., Cookc,
adido naval junto ii tmb: Itt-
da do mesmo pais. esteve no Mi-
nistério da .Marinha, na se\tn-
feira última, a fim de cnlreiiar
ao respectivo titulr.r. Almirante
de esquadra Sylvio de Noronha,
uma carta do Presidente lu.rr.v
S. Truman, «lo teor sefiuinte.
•'The White llouse - \\asliin::-
lon. Prosado sr. Ministro — ro-
lllífS a satisfação dc reiterar nu-
vãmente o» sentimentos de apre-
ço dc une me senti possuído,
(luando o encotiraçadn ,'Missnu-
ri" repressoti, Iui (luinze dr.s.

Ao deixarmos o belo porto un
Hio de Janeiro, escoltados por
navios ila Marinha Rrasdcira u-
-cino-lo sob a Rrala impressão
de que um oulro feliz c impor-
tanto acontecimento se nssinnla-
va nas velhas relrçõos de amlza-
dc c cordialidade entre as nos-
sas duas nações.

Peço-vns, mais uma vez. acci-
tar os protestos dc Rratldao por
tudo tine fizestes para tornar a
nossa visita lão memorável. Sm-
cer: mente seu. (ii) Ilarry S.
Truninu".

MOVIMENTO OE UNIDADES
NAVAIS

O contralorpcdeiro "Bocaina
partiu de PnrnnuriiiA iis 11.10 ho-
ras dn din Dl. com destino i' en-
seada Batista dns Neves onde ehc-
Ton às Ofi 28 hora» do dia 1.". i
suspendendo fis 07.28 horas para ,
o IIIn de .hnclro.

As cabreas "Atlas" c "Atlan-
te", recentemente ndnuiridas pela
Mai-inha, na Holanda, acham-se a
reboque do rebocador "Noord
HoMnnd". e deverão cbeiírr no
1.in na nró.xima scfiimda-foira
peln niiinbâ.

O çoiltcalovnedei-o 
"Heberlbe

suspendeu dn Ilha Craiide íis Ifi.Sil
bnras do dia 31. checando ao

SALVADOR; 1 fAsapress) -
EstA definitivamente .assentí da a
transferência, da base" naval para
a baia dc Arautii. Os serviços ia
estão sendo removidos para 0
novo lornl, devcndr< ser devei-
vido n Prefeitura desla capital
os terrenos da 1'reiíuiça.

Suhe-se que n futura base terá
i*rnndes e modernas instalações,
inclusive poderoso dique flnluan-
tt para reparos de navios da
nossa .marinha de guerra, como
hospital e escola pata aprendi-
/es de marinheiros.

ASILO A LEONARDO
ARGUELLO

MÉXICO, 1 (INS) — Confirma-
se aqui que o Miiíieó dará asilo
ao presidente deposto dn Nica-
rnsua, Leonardo Ar;!uc!lo.

Ji foram enviadas instruções
nesse sentido à embaixada do
Mísrico na Nicarap,ua.

»****************************'

ANÚNCIOS NA

_____? M»IW_lB_-IAL_lf..fJ

t**t*»*******»'*»***è********»*******+******t**********^

FUNDAÇÃO GÈTULIÕ VARGAS
PftOVA DB OAGTILÓGRAFO

SALARÍê9 MÉMSAI$ DÉ C.S 1.50Ò,0D o Cr$ 2.Ó0Ò(Ò0

Gomuriità-sè aos interessados que estafão aber-
taá èt pürtif dé Í.° à 5 de novembro os inscrições d.'
candidatos, è qué as partes dá prova acima serão
féãlizccías. dè acordo com a> seguinte escala:

Dia 8 dè novembro, às 15 horas, nivel nhentci1
6 aptidão;

Dia 15 de ncvembfo. às 15 horas, português c
r.irrtemática;

Dia 16 de novembro, às 9 horas, dactilografio

,A prova de nivel mental e aptidão será rêc-
íi-ada à rua da Gandelária n.° 6 - 2.° andar, e as
demais _ praia de Botafogo n.° 185.

Os candidatos obterão outros • esclarecimento
ha Seção dó Pessoal dà Fühddçãó, sita à praia dc
Botòftigo, 186.

j»»r*»-T-E--.i.*-Ji _____ 4*»_5.|.i _iL_..itf

PfüACA MArjA, r"
Telefone: 23-1910
Ramais: 38 é 59

DE BALCÃO
Oe 9 _> 17 horas na caixa.

. tagu-o do Edifício

A CRÉDITO
bé 9 Is 19 horas na seção de
Publicidade. 4° andar, exce
to aói sábados, qué í de 9 íi

16 Horas.
.AOS DOMINGOS

Dê 9 à» I. horas, ná oortarlá
,, ,do 3.' andar

O* 18 fi* 23 ho-as, na porta-
ria do Edifício: andar térreo

POSTO NA

AVENIDA
Na Livraria de A NOITE íl
'uada _ Avnida Rio Brar
-io. 120 - Galeria dos Em
oregadoa no Comércio - Lf.
ias 18 c 20. funciona até í
!9 horas, um nôs'** oara re. c
íer anúncio» t correspou¦lériçia para A NOITE, »
MANHA t demais puhllc.»
eées da Emp-êsa A NOITE"'••i.-1 Y;
Recebe também encomenri.n

de cópias fotost.tieii

sofreram
dos.

outro tanto em feri-

TM POIT.O DE SUA
HISTORIA

.•'lindada embora cm 11)14, no j
goverlló do Marcclial Hermes da jFonseca, sendo ministro da Ma- i

*t************t**t*+*M*ettMt**S7***ttÍt*********t****l**M*\

Caixa Ecoiiêirà federal
do Rio de Janeiro
Carteira de Penhores

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

DO RIO DE JANEIRO avisa aos mutua*

rios e ao público em geral que as expo-

s-ções e leilões de penhores vencidos da

Agência Sete de Setembro, serão realiza-

dos, diariamente, durante a próxima se-

mana, nos dias 3 a 7 do corrente e dentro

do seguinte horário:

Exposições — Das 9 às 12 horas

Leilões — Das 12 às 16 horas.

LOCAL: rua Sete de Setembro 203,

l.v andar.

''¦!::*--M{.v.i?M--M'&.?&-\?'

Um pclolâo de aprendizes durante os exercícios de i/i/u/ii_rrií

RESUMO DO CATÁLOGO

1.555 lotes constituídos de alianças,

anéis, alfinetes, medalhas, botões,

bichas, broches, colares, etc, de

platina, ouro, platinado, prata, es-

malte, etc, com brilhantes, dia-

rhãntes e pedras; e relógios de

ouro, prata, cobre, cromado, fo-

lheado, etc, de marcas OMEGA,

UNIVERSAL, STUAG, BIRMA,

ASTRO, ESKA, INVICTA, LE-

VIS MOVADO, TITUS, LONGI-

NES, OLMA, PATECF. ÉTER-

NA n,"DO. VULCAIN, PÍÊRCE,

ALitiü, etc-

a<|iicle bravo marujo que deu -a
vida em holocausto a Pátria.

Foi seu primeiro comandante,
0 capitão dc fragata Anfiloquio
Heis.

A ESCOLA E SUAS INS-
TALAÇOES

Como ficou c.Nposto linhas aci-
ma, u Escola de Aprendizes- fica
situada num dos mais aprazíveis
c pitorescos recantos de nossa
imensa costa. Sua localização es-
traténica corresponde plenamcii-
Ic aos seus altos desígnios dc es-
talieleciineiito militar.

Dos diversos cursos que ali são
ministrados, vimos o ensino ele-
mentar e profissional, alòm dn
outros concernentes aos progra-
mas elaborados c necessários à
formavão moral dos aprendizes
marinheiros.

A Escola, que está aparelhadi
com os requisitos modernos da
arte de marinharia, possui um
corpo doceiite composto de ele-
mentos civis.
GOMO SE FAZ UM MAHINHE1U0

A fim de que nossos leitores
possam ter uma noção verdadeira
de como se prepara nm soldado
do mar, basta dizer-se que • q
aprendizado lem uma duração dó
um ano de labor intenso, onde as
condições físicas dos pequenos
marnjos são postas A toda sor-
le de intempéries atí atingir o de-
senvolvimento normal.

Durante o período escolar os
aprendizes levantam-se às pri-
nieiras horas da manhã e no de
correr do dia recebem as mais
variadas instruções, terminando
a faina geralmente às 18 horas.

211 CfíUZIilHOS POR Mf.S
Alem da Armada fornecer tod,*

o conforto necessário aos solda-
dinhos do mar. cada "marujo"
lem um ordenado mensal de -0
cruzeiros como estimulo c para
as despesas supérfluas.

PERFEITO O ESTADO DE
SAUDE D.V TROPA

Muler Filho, dt* 17 anos de ida-
de, filho de pais camponeses do
Minas Gerais, tem lonci_r_. pela
carreira do mar.

Falando à reportágora declarou
que se alistara há mais de 6 me-
ses c só pretende deixar a Ma-
rinha quando não mais suportai*
os "caturros"' dos navios e cn-
cara rido a plenitude do rrmr boi»
bueiou:

-- Eu gosto dos "caturros" do
barco....

MISSÃO EMPOLGANTE
0 atua) comandante da Esco-

Ia "Batista das Neves", capitão
de fragata Osvaldo de Alvarci-g-i
Gáudio, cm palestra eom. a repor-
(agem, levo oportunidade de sa-
lientar os relevantes serviços que
aquele importante estalicle-imen-
to vem prestando à Marinha do
Guerra na formação de sen pes-
soai técnico c para êle, "velho
lobo do mar", a cmidiíão de Co-
mandante "representa uma mi.»
são empoluantc". '
EM VISITA A ESCOLA 0 DIRE-

TOR GERAL DO ENSINO
Esteve ontem cm visita àqüe-

le centro do Instrução', o_aliv\i-
rarífc Umberfo dc Área Leão, di-
tetor geral do Erisioó Naval, que
foi presidir a solcnldude dc ju-
ramento à Bandeira dos novos
ivmrujos quando teve 0 ensejo
dc nos (ícclarar cm primeira m-o,
que a referida Escola será trans-
formada no Curso Prévio da Es-
cola Naval e que, ¦ partir do' pró-
\imo ano, não mais f_«CjOnnr>*
como centro dc p_p'ár_t__ _e
marinheiros.
;i00 APRENDIZES PRESTARAM

COMPROMISSO A
BANDEIRA

Ainda na tarde .de ontem,- cer-
ca dc ..(X) aprendizes ivrestaram
o solene cOritpronikso h Bandei-
ra. Lida a ordem do dia pelo
capitão teüéntc Alfredo de Ara-
gãó Colônia, teve lugijr um dqs-

0 estado de saude dos atuais i W das tropas cm honra às
altas autoridades presentes.

Compareceram aquela festa çi-
viça que se rèvcítiu de ffnpOjicii-
cia, o prefeito de Angra «Jos Reh,
senhor Antônio da Sítvá Jor-
dão: juiz dc direito d-«*iuelit
comarca, senhor Ary Pcná.Fón-
trníllc; o p>-n,«rdentfi (.** r-»*v.-.='
ra dos Vereadores local, Lt&ndro
1'igueiedo; uma rcprèseniaç_> do

preparo ali empregado, sofrem | (Üriãsio .^nrrerísç: fairillià*-t-jos
radical transformarjli
dè eiigordarcln mira
ttf+t**^*rtt+f***M********t^^*******+*******+**^*****

aprendizes da Estola "Batista
das Neves-' c o mais salisíatt.-
rin possível principalmente fen-
dri-se cm conta o baixo indico
de «pude com 'que jçeralmenfe' se
alistam ali, parecendo mesmo,
autênticos "rcíiranlcV.

7 QUILOS EM .10 DIAS
Entretanto, logo cm contato

com os modernos sistemas d.'
rCRUUU) SIM l VIII i mhií'.ti.i .ísij.» v »«-•», t

_*a'o ao pniito Uenhores «rcutis í otatras pessoas
ria media dc 7 rda .ociòdndé de Angra dós Rcrs.

fí§|j._l^
i*é*M+*******4M********************^

Pi:a» Margarida Grillo Jordão
GINECOLOGIA e PEDIATRIA • Rua _«i_8 98 6.5 • S_1á 60?
3as., 5as. e sábados: das 13 às 16 horas. Tel.: 22-4512 - Tel.: 26-7456.

.. .';: " ' • '

v, _._.___.! ,;, i__.;:».-..:-- ¦>:; .-T-V1*'--'-;.-_ jj^fitl-l -¦^»»»_-t«*«»f_-*4»«*aw
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BOLETIM DO SINDICATO
DOS CORRETORES .

^u^emento imobiliário, dia 2 de Novembro de 1947)

DEMANDA ENTRE VIZINHOS
Os qucreladós, absolvidos em .li* instância, foram

afinal condenados pelo Tribunal de Justiça

/ENDA BONSUCESSO

UDEIA CAMPISTA
íl# - Vendo NJols pequenos prédloa pur

7|S JOO.000.0(1. Coda (cm 2 salas, 3
luarloí, elo- .Álvaro Faria 

"ç.Còsta.

3AIRRO FÁTIMA
— yendemoE apartamentos prontos

oiutando do sala. um qu.» tu c demais
lopendínclas. Antônio Saiul c DiSelo
Ltíívrc.

Anunciaram nesie número
do "Suplemento'' i

— Praça das Nações, vendo osplén-
dldo úrcn do 8.74-'tn3 com 193 metros
oc testada. Servo para Indústria. Alva-
ro Faria Costa.

BOTAFOGO

Vendo um terreno de esquina ú
tua HumalU, còm SI) metros ds testa-
ria. pronto para receber cdtücaeoo.
1'kçoCiS 1.100.000,00. Mlehel Sayer.

Vendo à rua Álvaro namos loja
e avenida 14,1(1x202 com a própria. S.v|.
vcila Pereira de Cartto.

— Vendo, apartamento, »\iua Mar-
quis dc Abranlcs. com vestlbulo, sala,
2 quartos, banheiro, coilnhu.-dependin-
clus cie emoroRiido, por CrS 230.000,00.
HálirlqÜÒ Flfli de Miranda.

-- Vondo os 4,o c O.o pavimento»
dc prédio multo bem situado & tm-
vossa Ouvidor, com salas para cscrl-
tortos, com lacllldado de pagamento
Henrique Flsh do Miranda.

- Vendo andar Inlelro. oito, Indo da
sombra, cm cdlllclo novo ft Av. CilúRe-
ras. Pieço de ocasião, llenrl Kauf-
fmann.

- .Vendo no melhor trecho da rua
Riachuelo, éttiuo prédio de 5 povl-
n-.enlos, de construçüo ntitlsn. Are.i
r.nsxiM. Preço de oportunidade Ct*
6tl0.000.00. Álvaro Barros.

COPACABANA

— Vendo 6 sua Conselheiro SalgnJí)
Zcnlia. prídlo assobradado, com tc?t(i-
dá dc 7,40x01, arca livre 304.43ni2 Arc:i
total 377.40ni2, com n própria, Sylvé-
ri* Pereira cie Castro. •

— Vendo a rua Hndoclc Lobo, prídlo
de 1Cx5:,00, no fim; d» terreno e::ls-
te uma dependência com garaac, no
lado uma capela, Área total 044,11o com
a própria. Sylvíria Pereira dc Ca..-
tro.

TRIAGEM
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«.VARO BARROS
Av. Presidente Antônio Carlos,

201 - S. 1202
23.0394 ,C 22-4H4I

ÁLVARO FARIA COSTA
Rua do Rosário, 77 - s.o 603

2Í1D
ANTONIO T. GARRIDO

Travessa Ouvidor, 7'- 4°
43-3330 e 43-2200

ANTONIO SAAt)
Av. Erasmo BroRa, S77. DA s. mo

22-61)10 — 22-Mtl c 42-0171)
AHTUR PERI10NE

CACHAMBÍ

— Vendo casa pequena para pronta
entrega. >\ rufi Ferreira rie Andrade,
por Cr$ IM.000.0(1. fnullltanrtn o paga-
mento. Henrique

facilitando
Flsh de Miranda..

CASTELO

Vendo ,12 prédios modernos em
terreno de 33:;4J, no posto 4. Mlehcl
l!r.Vcr.

Vendemos, entrega Imediata, ò
rua Sinta Clara, aii.-rtamenlo de fren-
te com IIvIiib. 3 quartos e demais dc-
liíncléncias. Antônio Sacd e Déclo Le-
févre.

ESTRADA DE FERRO

CENTRAL DO BRASIL

— Vcnde-so prédio recente const.ru-
c,.lii dividido cm 2 residências, tendo
endíi mn a. 1 sala, I quarto, cozinhai c
bi.nhelro. terreno de 10;: 10. i) rua Pro-
ti, próximo da rua D. Am Ncry. Fa-
cllldnde de pegemento. Fiincisco Halo.

ZONA INDUSTRIAL

IIú ti-m-pos, d. Lconor dè Sou-
là c Sllyn, rcíldonle ii rim Vnl-
pitrniso n." 08. apresentou fiuci-
x.i-criino no .lulzo dn 14.4 Vnrn
Criniliiíil rontra seus vizinhos
.ióilij do Sdiizii Coelho, Isaura
liar rocas de Souza. Norma Cor-
llio, Mhrie Gunlherto c Zolltn
.Mciulv.i. residciiles no prédio nu-
mero VI). Alegou a c|ucrelaiite
c|i:e, desde qtie piissou n residir
cid compniiliiii de seu niiir!il<i
naquela casa começou a ser rno-
lcst.id.-i e perturbada em sua
Ininquilldadc; sem qtia'quer mo-
livn, pelos querelndiis, dandu ori-
,'cin isso a várias recloinaçOes
à Délcgnèia local.

Não s-ilisfL-iios com essa ali-
tude os quorelcdos passaram n
sc desmandar cm ImpropúHos c
liisiiMns dc baixo calco eoilíra u
ililcrc'aiile, n ponlo de nfin po-
der che(!ai' à jnne'o, sair â rua,
sem ouvir palavras indecentes.
exnresM.cs imtirais, 'iislhtiaçõos
aviltatitc:,, que lamhéni llie eram
liviisini.idítx pelo telefone.

O .iiii?, alciifleridri à drniins-
lancia de qife a denunciei não
precisai! a data em (|ue 'criam
sido proferidas ãs Injurias nu a
difamação, rcfciHtidÓ apenas que

cm meados de Junho", sem in-
clicar o auo; além disso, a! tes-
icinuiiliiias também, não precisa-
vam a data, falha esta que em
nada prejudicava a defesa, de
vez. que imprestáveis- eram os
depoimentos das cinco teslemu-
nhas (iiivldas no suinArlo, ahsol-
ven tqdos os qucreladós.

Ilotivc recurso para o' Tribunal
do Justiçai o qual, pela sua Sc-
giinda Camura Crimina), sendo
relator o desembargador Saul de
Gusmão, reformou a dcclsflo de
primeira instância, para conde-
nar os do's qucreladós n oito-
centos cruzeiros c ns demais a
quinhentos cruzeiros.

Companhia Cantareira
«Viaf

m
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Av, llio Branco, 91. C°, S. 0
«-I0BH

DEC10 I.EFEVIIE
Av. Erasmo Draga, 277 — D." S
910

41.-04-.0 - ::-M7o c 52-3011

FRANCISCO HA'.A
nua Ouvidor, 107, - 1 '¦

43-&1i:i
HENR1 KAUFFMANN

Av. llio Branco, 137 s. 611
•3-"4'.l

HENRIQUE F1S11 DE MIRANDA
Av. Er.ifino Braga, 877, 0,«, s. ,')in

23-9041 — 22-8670 e 42-0170

MJOHEL SAYER
Av. Rio Branco, 117. S. 322

43-3111 t. 23-24 lü

j 
— Vendemos, no Ed. ClatldfiÇ, A Av.

i ITeftldeiUe Antônio Carlos. lo|a com

I wilmJ. Entrega Imcdlala, F.icllldurle de

j pas-mcnlo. Antônio Sand c Décio Le-
lévre.

— Vendi-mos, no Ed. Clvitns. A rui
; Mfxico. loja com "liabllc-sc", modln-
i do 6,00x30, facilidade dc pagamento.
I Ai)!''nilo Sa.id c Déclo Lcfévre.

— Vendo tio Itüiü da ejtavflu Oàyal-
do Cruj (eom Água, luz e telefone JA
Instalado): Área de BVOOOniS. com fren-
to para .1 runs. Preço Crs 250.000,00.
O;,valc!o Santos Parente.

FAZENDAS

— Verulo â Av, Brasil, terreno c!i
2U55 por CrS 203.000,00 c outro á nvc-
nHa TclKeha de Castro, prÜNímo ii
Av. Brasll, dc 2ix80 per CiS 305 000.00.
Henrique FUI) do Miranda. '

VALE DE PONTRESINA

— Oíeroço nesta futura cidade Jat*
dim, com clima solubcrrim". Ilmln» vU-
ins, bo.quts, byoc c cm r.uajjj nlurta*.
Úetos teri/no) pn.-« seu . Iransalov,
onde gozará veraneio c tini rio sanití*
nt'. Brove ln?.ügüfoçCb d-i c?trn'Jn rie
rodagem Rio-MIcuel Pereira. Pequena
entrada, restraitc a loaso prazo sem
juros. Francisco Unir..

TENHA 0 MUNDO EM SUA
CASA, CGM UM RADIO

Compre melhur
6 inlermediiirio,
eurTirme éslo

afaoland'
Vá hoje i
anúncio

R, Scnatíor Dantas, 33
Soliratlo — Com
oficinas próprias

PROJETO DE EMISSÃO DE
APÓLICES DE MINAS .

BELO IIOniZONTE, 1 (.Ua-
prç») --- Continua provoeamitsérios debates nu Assembléia
Estadual n projeto d; lei relê
rcnlc it emissão da 9l)() milibòc"?
de cruzeiros de apólices da eiivl-
dá puliHe.i para fltiánelairuntí
ao plano de recuperarão tcoiir-
mira do Estado de Minas Gerais

O deputado Albtrto Deodato,
defendendo o projeto, teceu lon-
fias coiisidernçòes sobre a ini-

,ebllvn. impugnando as restri
| çíies suscitadas nelo lider tra-
!balhista João Unia Gul-.iaráw.
que ,iul(!a ser suficiente a cnlt-

i são dc ãOt) mllliòcs do cruzeiro?
í Sallciitou o orador qut. o nove
çmprcstimò viria libertar o crí:-
rio estadual de compromisso.-
urgentes e Importantes, entre pi
quais figuram paga.nentos a ve-
rias autarquias e pagniucn.p (|r
fiinelonallsmo estadual, 0 dept,-
lado descreveu delallinda,ii«niv
o plano de recuperarão de cru-
liando qu-_- 0(10 •nilhõcs dc cru-
^•Iros' c o limite justo ,da emis-
são.

L

;ao .
í LANCHA "LEBLON"

A Companhia tem o prazer de comunicar
ao distinto público que no próximo dia 3 en-
trará em tráfego,a «ua nova lancha-ônibus
"Lebion", em «ubstituição à "Gávea" que,
com «eis metes de serviço, terá de ser parada
para limpeza, pinturas e revisão de máquinas,
após o que será estabelecido um horário com
a utilização de ambas as lanchas.

Niterói, 31 de outubro de 1947.
A ADMINISTRAÇÃO.

'.-"(bSt

PARA QUE FRANCO ENTREGUE
CRIMINOSOS DE GUERRA

IM ~ Os
c norte-ame

CENTRO

OSWALDO SANTOS
Rua MÍRUCl Cntilo.

l'ARKNTE
i| _ 1 n

M-IUI4
5EBAST1AO L.YI1A PF.DROSA

Av. Rio Branco. 177, S. .12?" 
_Í3-24I6 e 43-3411

SYLVER1A P CASTRO
Av. Atlântica, 02 - -ln 401

-0775

-.. Vcndcmor-. no Ed. Farrouplllin.
.-.n-iriamcnto com i.ala, quarto, banhei-
ru completo c kltchenet. Preço CiS
12Í.0O0.C0. Nesóclo de ocasião. AntGillo
Snad c Dício Lcfivfe.

-- Vendo K Av.vIlelrn-Mor rom fren-
te r«ra o Aeroporto. 3 lindos aparta-
nii-ntns com amplas c luxuosas pcomo-
douOcs. ÕCUpeiíclo todo o andar dc um
euiflclo moderno cuja área t de ....
•.'O-linii. Preço CrS s50.oco.00 Finsnclado
Çl I 330.000.00 -- juros de 11t «o ano.
Álvaro Donos.

- Vendo ii íun SSo FrancUco d.i
Pialnlia (praça MauM de tiC» pavl
menlos mede dc testada
77.35inU. Sylviíria Petrira

'— Tenho vnrias â venda oUmamçn*
t'j loraliíodas no E. tío nio. Minas e
S. Paulo, pessulndo cado paro corte,
yoeos kitdva*, irptodutnrcs ile raw
t: mettlco*. bbnfeltpHos, etc. Grcçòa òc
oportunidade, Álvaro Faiia Costa.

FLAMENGO
— VcnOo flparUtnehto erm 4 Qtiar*

tof, 2 ítalas, riòpêridénciiwt de emprega*
rtn. En trepa intedláta*. Preço Cri ....
M0.00O.C0. Seljnst.i.lo Lyra Perirosa.

JARDIM MIGUEL

4M. lotai
de Caitro.

AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS
O competente Serviço do Sindicato dos Cor-

retores do Imóveis encorrega-se de procedê-los,
oferecendo laudos rigorosamente técnicos, os

quais se revestem, por êise motivo, da maior
autoridade. Executam-nas provectos engerjhei-
ros, renomados na profissão c na especialidade.

AV. RIO BRANCO, 128 — 16.° ANDAR
TELEFONE 42-2094

PEREIRA

- Em frente \) patoçfiOi e «io lado
rio Porque ria Cldode, vendo ótinioj
lotea comeixinis c rc^idonclois, ógua c
lu,-, lindos ponorcipas, o melhor ellm»
para vcranclu? c week-cnd Todo? o-
recurso.'» À míio, A lóligo práco l.Clti
*uroj. Frnncifco Haia.

GRAJAÚ
— Casa vatla. vendo boa com 4 qnar-

toa, V ,»\nr. snlcto, liRiihelro. éozlnha
c um quarto íòra, Entreço livre dc
ocupantes. Álvaro Faria Costa,

LARANJEIRAS
— Vendo luxuoso palncete centro de

terreno 22x60, entrega Imediata. Preço
| CfÍ 1.000.000,00. Seli.istlfto Lyra Pedro-

ia.

*

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

DIFUSÃODO CREDITO RURÁLEA DEFESA
DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA DA CIDADE

As providencias ontem tomadas pelo prefeito
Mendes de Moraes, em reunião com os secretários
gerais dc Finanças c Agricultura e o presidente do
Banco da Prefeitura — Vai ser instalada uma
agência do Banco da Prefeitura em Campo Gran-
de — Jâ emprestado dois milhões de cruzeiros

— Outros detalhes

— IKíidtiui.i dc luxo. cm centro de
Brando terreno ajardinado, local pito-
resco, moderna c confortável, 3 ba-
nhetroc de luxo* Vendo à ládfljra du
Ascurra. o>waldo Santos Parente.

LEBLON
Vendo alguns dos melhores lotes

ft rua Sambalba. llcun Kanlfmann.
Terreno, cm excelente localiza-

c5o, a-150 metros da praia, vendo a
rua Jrrónt.no Monteiro, com 10x3S.w.
Preço Ct$ 360.000,00. facill|ando-5C par-
te dó paiiamento. Oswaldo Santos Pa-
lento.

MEIER

A fim dc considerar as pro-
vidências que deverão ser SU-
ccsMvamente adotadas c neces-
sárias ii difusão do crédito iu-
roí, inibressado como eslá dc
resolver tão palpitantes proble-
mas, reuniu, ontem, cm seu P-
Ihiuçte dc iral)a;iio, no Palácio
Guanabara, os sis. .luão Lyra
Filho, secretário geral dc Finan-
ças; dr. Hcuriquc Dodsworth,
presidente do Banco da Prefei-
itura c, o professor Heitor Gri-
lo, secretário geral de Agriciil-
tura, Indústrin c Comércio, A
reunião' foi demorada, tendo si-
do apreciada as várias situações
<los problemas apresentados c,
foram- então, assentadas as se-
guintes medidas:

a) aprov.içáo, impressão c
distribuição aos interessados 'do
rogimento das operações dc fi-
nanciamento da produção agri-

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

lllll
Carteiras, Certidões, Registros, Certl-

íícados, Folha con-lda, Passaportes, lm-
posto ãe Rendo, N.itur.-ilUmôes, Lega
tiraçao de estranuclros', IuvcntArlOí, Rc-
cistro de-diplomas, ProçúrnvOes, Retl-
flcacfies, ' Prefeitura, Tesouro, etc -
Á\. Marechal Floriano n.r 13, l.o an.
dar (antlRo rua Larja). Fone: 23-3840 —
J. SIQUEIRA.
+-;Z;?**t*******4Cr******r**l' A doente tentou

matar-se
' A viuva Esvira dc Almeida, dc

O anos de Idade, residente nn
rua Francisco Manoel s. ti.", des-
dc hú muito que vinha sofrendo'dc'um mal incurável c por esse
motivo resolveu por termo a sun
existência

Ontem a noite cm sua residen-
cia, depois.de cmluber as vestes
em álcool, ateou fogo, saindo a
correr pela rua.

A trcsloucada foi removida pa-
ra oi. P. S. ondqjicou Interna-
da cm estado grave, tendo o*co.
missário GInrdano do 111.° dislrito.
tomado conhecimento do falo.

cola do Banco da Prefeitura, in-
elusive quanto ás espécies, pra-
zos, juros, garantias c demais
condições dos empréstimos dc
ajuda ao trabalho rural;

b) reforma do estatuto do
Banco da Prefeitura; a ser opor-
lunameiito submetida ò respec-
Uva assembléia geral, visando,
sobretudo, a conversão da atual
Carteira dc • Financiamento cm
Carteira de Crédito Agrícola,
cujo funcionamento deverá ser
disciplinado por forma que as-
segue a garantia, rapaidez e
simplificação do mecanismo das
operações, para cujo fim parle
preponderante do capital subs-
frito pela Prefeitura deverá ser
aplicada no fomenta da produ-
çáo agrícola;

c) Instalação dc uma agência
do Banco, desde já, om Campo
Grande, destinada a atender os
interesses preferenciais do fo-
mento agrícola;

d) elaboração, pela Secretaria
dc Agricultura, de plano objeti-
vo, para execução das providén-
cias indispensáveis ao descnvol-
vimento e a manutenção :dos
quiid-ios-ídc realização da- riqtic-
za agrícola;

c) ^instituição conseqüente do
plano; dc-.financiamento ;das res-
pccllvas',, atividades, para cujo
fim serão solicitadas a Cániu-
ra do Distrito Federal as auto-
rizações que dependerem dc re-
eursosdo crédilo público.
QUASI DOIS MILHÕES DE CflU-

ZEIROS DE EMPRÉSTIMOS
Tais medidas complementam as

que já estão em vigor, c díter.
minadas pela atual Administração,
possibilitando o incremento das
operações agrleplas, a cargo do
Banco, da Prefeitura, c cujos, rc-
sultados parciais já sáo satlsfa-
tòrios, como fazem prova os sc-
guintes números: Soma das in.
versões feitas pelo Banco da Pre-
feitura, antes du atual Adminis-
tração, epi empréstimos dc nalit-
reza agr*cola, CrS 15.000,00; Soma
dos empréstimos realizados na
atual 'Administração, Cr? —
1.070.000,00; Soma dos emprésti,
mos autorizados c cm fase de re-
alização, Cr§ 8204.930,00.

— Vende-se entre os ruas Dias di
Cruz o Lins de Vasconcelos, local sos-
secado e saudável, excelente icsldèn-
cl.i com sala dc visitas, ampla sala do
Jantar, escritório, 3 grandes quartos,
banheiro completo com bo\-, copa, ro.
zlnha, varanda coberta, quarto e ba-
nhelro dc empregado, ótima garage dn
4x6. Em centro de terreno c em final
de construção. Antônio T. Garrido.

— Vendo, à rua Dias da Crus. p-í-
dio antigo, reformado, com 23 salas, 4
quartos, pequeno Jardim, etc. arca de
11x39,35. Preço dc oportunidade CiJ
320 000,00. Álvaro -Barros.

MORRO AZUL

.— Vassouras — Vendo 3 lotes no
total dc 4.0001U2 por Crf 30 000.00. úti-
rr.a oportunidade. Artur Verrone.

PETRÓPOLIS

Vendo esplendida propriedade com
4S0.0O0m3 situada a I quilômetro da
Unlfio e Indústria c com 1.200 metros
dc frente para a estrada Araras, mui-
ta água própria. Presta-se para dividir
cm granjas. Álvaro Faria Costa.

POÇOS DE CALDAS
Vendo no melhor ponlo, lote de

10x40, Junto A piscina do Coimtry
Clube, por Cr? 335 000,00. Artur Per-
ronc.

RIO COMPRIDO

— Vendo prédio antigo em terreno
de cerca de 0iMm2 na esquina de rua
multo movimentada. Hcnrl Kauf-
fmann.

S; CRISTÓVÃO

— Hua Bela — Vendo nesta rua, A
20-) metros da Av. Brasll, 2 prédio.-
construídos em terreno de 20x0J. Pre-
eo CrS 1.190.000,00. Oswaldo Santos
Parente.

¦AO JUDAS TADEU

--_#._**> •* - ¦¦ -'»•* -***•.*m*j*>*

^_
- Miguel Pereira — Vendo neste I

lindo bairro, ótimos lotes para seu ve- i
kiicIo e férias, em ruas abertis com \
lu? elétrica, clima insuperável, posse |
imediata, a longo prazo sem juros. ,
Francisco Haia.

TERESÔPOLIS

JOIASDE OURO-
Compro todo» a» jóias dc ouro e brilhantes, pelo .

maior preço JOALHERIA LEALDADE,
; Vende Jóios, Relógios e Artigos Para Presentes .
RAPHAEL SANGINITÒ & CIA• .'.., .."•'. ii:' 1 í i, • •• . ..•¦ ¦ • . '. ¦:¦•' __ *

- Ao lado da Prefeitura, vendo gran-
Área com cerca de 30.l_00.ii_! planos,

ürl Kauf fmann.

JUCÁ

- Vendo em rua transversal i dos
-rojos, próximo A Conde de Bonfim,
mu edifício de 3 pavimentes, cm>

ndo dc 6 amplos apartamentos todos• frente sendo 3 do 3 quartos, sala,
,randa, hull, copa, banheiro com box,

.lependéncla* de empregado, etc. Pre-
I co Crf 1.350.000,00. Álvaro Barros.

CO N ClívSSAD xica d c> <-- o v r: k n «> i> _>

ca do 100 alemães cs-nicmbios
da (icslapo, do serviço secrdo
ò dirigentes do partido nãrlsla,
c exijam do governo espanhol
sua entrega tão pronto como
posilvrl.
*****************************

FRATURAS
OR VIVALDO LIMA FILHO —
Diariamente, das 10 is 17'horai
no Hospital da Cruz Vermelha

Brasileira: Fone: 32-2280
***********************************************

W Iv «T f BLICA

MADTIID, 1 fU.
povernos britânico .
r;?ano soliell^ram pela iKtíifia
vez ao governo espanhol qiig
entregue à (lomlssão Aliada to-
dos os cidadãos alecilães possi-
veis culpados dc delito de guer-
ra c atividades correia1'ai resi-
chulos no pais. Sonhe-se (iu-1
:'(|uelcs governos emitiram ins-
truçòrs nos ."eus rospeclivos cn-
runvgados ' de negócios. Dou-
glas Iloward e Paul Culberlfon.
pãriiS/ue aprcs;neni uma rola-
ção contendo os nomes dc-eér-

• fi«v*ra« ** l .!'»• iw '
LOTERIA

274. EXTRAÇÃO

FEDERAL DO BRASIL
rWüMIO MAIOR:

Lista (ia extração
CR$ 2.000.000,00

NOVEMBRO

PLANO O.}

DE 1
de SÁBADO, 1 DE

N..t. LISTA nio figuram por extenso o, números premiado, pelo t.rmlnoçio do ultimo algarismo, ma» figura», •. p««jM~ 
JgjgJÍ J* 

°* 
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53373 600.001
V.t»3 . 600.00
23391. 60o (XI

MM7
10 000 oo'234M 

. 600,11)
23137 .1.000,00
2M5I 600.1)9

VI1'M
VIO.M
VI37V

34931' SdVi
virr.i'" ^-in.no

25
í:om -60.00
3.VIM 600.00
VXITV 60O.00
v;:.7ii * iijo.i-0
3M83 600.00

M0.00
8.000.00

600.04
» 4)00.111

600.00
600.00

> 1X11.00
MM
MM
800.00

) Jt.WOM
vr.ii 600,00
van 600.00
VJMI -1.000,00
VV-!» MM
ViMI 500.00
13320 6CO.00
V5.1M 600,00
5m;j 600,(0
2.MXI 60U.1X1
v. ,wl j.(xxi,ou
2'-'-'ll 60OJ00
Viii'1-t.lDO.OO
2MI5JV.01SUXI
2MVIÍ. MM
MIM . 'M.
tílti MM
IMU. 60O.U>
»«a i.00000
V.', 101 . 600.CO
VMM 6(Xl.0u
7KI 600.00
2-VvV» J.UO0.(Xi•ÍV.7V Í4O.00
2.18X1 MM
v.v,*; j uoo.tii
V.Vi'11
V50M
V.VVXI
MMt
v:o7v'i-,65.1
M«ll•MTJi-
Vj7:ío
V.)7M

500,00
IJXW.00

50000
2.000.00

600.00
600,0(1
6OO.00
MM

. 5O0.ro
v;vi» j ooooo
27M4 . 800.00

*^m

27283
S0.808.dil

Cruseiret

RfCIfE
37383. 600.00

r.vt. 600.00
V7303 -2.000,1X1
V7326. 600,11)
V'361 ,
V737V
V736J
373M
V7130
V7454

29
•no:-;. !õ33S>¦}sn>i.3J<H.n'

ffit-ÍSDMí 4*'-«0
S»06«

|0 ••i». >'•

íto:! 6O0.r.i

VW10I 600.1 V
231íi M0.CO
MUI . 60W
MIM J. W),i.n»
J9172. 600*!¦J0t3f» 6*0,0»
Ml'Jl. 600.IMI I
M23i. _J OUU";
W1M . 600Í")
M.'44 J.0OOX»»!
V-CM. 600.C"<:
2927.' 600.C' 1

VJÍM 6CO,0t» l
293O5_T.0CO.ivl
M3iXl-3.000.Cll '
&IM 600.CO i
V0.1I2 -1.000.1" •
MMÒ ' O00.O' 1
M3M . 600.0' '¦
M307 J.00OJ8' ',
M373 ._ 6>Xl.V'l i
M.I7I J»000,0n ,
'«.WI. 600.fi» |•3W; 600.W ,
M4M .1.000.O1
MIO?.!.»-**- '
Ml ISwl .000.»»

MIM 5.OC0.0H !
29130 J.000.00 1
W4M . 800,03 .
M17? . 600J .» ,
MI77 J VM 

'

Mim . íoacii
MIS» -I O0Ü.IX!
M19I . 50WX»
M4M .1 000.01»
2%IS J 0D0.C1I
235V5 1.000.0.'6OU.1X)

600,00
600,0,1
600,1:0
600,00
(XX) .Pi)

37155 J.000.11)
27)73 600,00
27483 600,00
27(91 M.iA
17520 500.00
2?M9 4.000.00
2765» 600.03
27X1 I O00.OI
2757'3 MM
275» 600.00'J7.VJI 500.00
S78M 60CU10
276.11 600.00

M.V!4
M5M•VJ473
20>'l
M5l'l
3'JCilH
MOVO
2W1I
2i1iT4

MIM

iifissla. 000,00

23I7V•13«?
1M9!
335M
335M
MS12
2.V.81
23594
2.WM

600,00 I
6UO.IK) I
600,01'
80X1X1
600.00:
600.09
6O0.0U
500.00
600.00

800.00
J,(X)ü,lX)
. 600.00
.1 000.00

v:.7ii8 j ooa.i«)
3577V 600.00
2.-.7C3 600.00
V.MOl 600.00
85820 600.00
3,'aíi ym.ee•.'.VIi.J _1.I)1_».(X)

600.IX'
fW.00
000,00 j
600,001
6O0.00!
60O.00 I
600.00 37X81

V789I
«928
V7:\Mvm
V7a<i

600.1X1
600.00
600.00

1.000.00
600.00

S.oco.iX)
. 500.03
.t.000,no

V7"V 600,00
27781. Sflí.OO
277\i( 600.00
378M . 600.00
27XM- 600.00
V7855_3.O0O.C0

374(3
27Ü33
27lS)l
27701
tms
l"H
27731
07757

37872

33810 .l.ilOO.OO
23851. 600.00
23orv. 600.00
vaas . wi.oo
iia.i 2,(xx).ixi
V3894 600.00
2MO 3.0O0,W)

IM7I .I.OOO.UO
l:iO»l 60O00
1ÍW87 .3.000.1X1
)9-«l 6l»).l»i

20
200M¦31X151
20073
V00M.
10091-
Mlfti.
MIM
MITV
MIM

500.C0
600,00
600,60
600,00
600.00

l,U)i),00
6W.U0

I 000.00
600,i»

218»
219M
21031
21973
21983
2199»

1 000.00
600.00

¦600,00
¦600.01)

600.00
600.110

.1 IMU.W
600.M

MI51 . 600.1X)
2.175(1 2 000,00

705
MTM

22
11x10.03

600.00
60u.nu

,1,000,00
.600,1X1

6UO.1X1
3.000,00

600,00
.1.000,01

MM
500,00

.1 .OUO.OO
600.04

VVliã ..1.000,00
32I»I...6.000.0(!
W18:|..l ,000.0o
VVIU. (MUN

•WllJO
Wlf.-O
VMM
MIWI
VM72
2V0S3
2V0H6•VM94
a»)
VVIVf
MIM•WI3)
2VI7V

3.1773 600.00
2378? 600,00
3.Í794 «U«
M8M 600.0."
V38M 60018
ttn mo.ui
V.Ki8.»¦ 6IXi.(».
v.i«:« 6on.(X)
M-Kt- J ooaoo
2J9W 6UI.0O
33954 600.00
2W7V 600,00
2HI7T )X10.(Xi
23<m:< .Vm.r.n
111K.I fcm.0,1

:xiv
MSS3•j.víii
233M
25,151
36973
V.VW.1
23WIv.v.w)

600.00
J-iO-Og
600|C0
600.00
600JX)
500.00
5OU.0O
6OHA1

.1.000,0o

26

liWl

600,03
, 600.00

600.01
600.00
600.00
600.1.1
61XI.C1)
600.00

60o.(»i
600.01»
too.oo
6ni.ii.»
600.00

J.OllO.Oi»
600.01»
MW.0O
600.0a
r,nrtr,.»
«4Ó'.Õ.>

8.0O0.0,»
600.1X1

W.M J.OOO.0-_»
M7M, 600JX»
30772 600.W
297». 6fU.IV»
í -:m .* «00.00
M7J1 4.000381
KBtll («Oíl»
MIM 600.0K
5SB2J 8.00O.01»
25654 600,00
5W72 600.(1»
?.«83 60OW
I5WI a ooo.oi>
MS9I 600.O»
Í«M 1.000.01»
-fxx)) .1 mn-çi»
MUTJJ OO©!»•.':>:'!K .1.000.01»
M9M SOO.»»•j:13i:i -J.noo^il
3!X>5t 600A»
VX«72 MOM
JDiO.V I OOO.OI
29981 «00JX»
I3(«» • 600.00
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VIXIIV
VUIM
MD7J
ViloiO

.WXII
MIM

,!M

600,(11
,1 «81,(8)

600,00
6UU.00

).UUO,00
600,00
6U0.IXI
600,00
600,00

5SdVi_3.000.00
jüovi.viioaoo
VXHVii . WM
VNOiV ^.IJUV.OU
VX05I . 600.11)

.1.0003X'
600,00
600.00

V.OOÚ.OO
6O0.1.U
600,00
600.W
600.00
S0O.0H

.2.000.00

vsorv'.'SuM
MIXS1
M".'l
V8IM
Ml 31
V817.'
28188 .
Ü8IKI

23043
t. Crsuuo»

IIO

16975 1
400.000.0Ol

intima 1
JWit, f

•24
211x1.1
VI0O3
llXth
JI0M

.(.0O0.00

.(.IWO.IXI
.1 000.00

6OO.1W
14030 _1.IXXI.00
ítltl... 600,00

MIM Vl.000,00
20I7V 600,00

600,00
600,00

.1.000,00
600,00
600.1X1

,< 600.00
600.00
600,00

20308 ...2.01X1,00
M3M 600.00

(8183
30101
ffiíl)
MWii
263M
MV7V
MV8.1
ViílVI

W|9».. 600.00 1 21X6 U3.00il.l_o! MUV

MIM.
M.17V.
M&.I'.liaM.
MIM

I Jii.M

MliU 600.00
2820». I OOO.OO
MSM. 60 1
3S2M " !0
,38273 ... . ,
vsvai.. 600.00! iimiimi
2e.11. 600.00J ammBA28311..3.000.001
58320 600,(1)

5994
.^ooiaoaooo,oo

600,00
600,00
600,00
600,00
IMM
600,0)
t4.xi.rtil

2X351.
28373.•JS!»
38384
VSI20
28444.
2S47V.
3819» .
3843(1
V8I0I
283M
S8554
28372•MW».
VS.VII

600,00
600,00
500,00
600.00
60O.CO
500,00
500,00
600.00

i.ooaoo

*f
8326

XOO.000,00
'.nrtinoi

RIO

Í1754
8O.0OOvQO
oioiimõ*
S, PíflO

.'728»

ooaoo
600,00
600,00

Mi 60.000,00
a*«i...lMiM I oimniiio.
M6M 6taoo B r f I í C
V805I 5(i..(.il! ."bt,'-b

TODOS OS NÚMEROS TERMINADOS EM 3 TÊM 'CR* 400t00,
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/*.. T do do Sorteio de Amortização Antecipado realizado cm 31 de Oulul.
de 1947

, COMBINAÇÕES SORTEADAS

Tc~R P"dH- i M N P W B X Y M
VCR A D J MKK

Os portadores d» títulos que tiverem ama das ccmblnações supra citadas m-río rcemboludoi
4* capital garantido de acordo com aa Condições Gerais.

ECONOMIZAR PARA PROSPERAR
Eco.ioi.ii_f* c prospere adquirindo títulos de

SATURNIA CAPITALIZAÇÃO S. A.
uma Instituição moderna a serviço de aua economia. Inform.içilr» e aquisições de títulos na sede
social ou com Inspetores, à Avenida Erasmo Brasa n." 255 2" pavimento. Caixa Postal 4238 —
Ttl. 22-3325 — Endereço telegráflco "GIGANTI." — KIO DK JANEIRO

m tf fanancfas do mu
CAMBIO

O mircido de câmbio n&o funcionou
on(«m.

1
Heoras Práticas

tABA

tem Escrever
i LAübtimo ncmi
J.WUlul» i* Ral »Utmft

tt Kt. Bmiltlra U uiraw

CAMARA tlNO.CAu
MÍDIAS OK CAMMO

Bm 31 dt Outubro di 1M7
.-mdrea  75,3» SS
Sova lorqu»  IS.W'rança  0,1.1 '<-
'ortu«at  ali 07
Vr«tntlnt  4,07 80
líllttca irnncoe helfai) .. 0.4» ti
lúlvt  4,37 3_
u.cla  9,31 1»
•hll.  0.M "_
Irugual   O-""4
"i-liecoalovftqlita  0.37 44
i!in«m»r_a  M",H
Cr.n-dá  !••*>

Kccio» lavado» a cf.iio foram r-inl»-
res e o mciraclo Ic.hou Inali.rado.

MOVIMKN'10 Stíéí Mlh'111 i.
Xatradu nto ho-.iví. Salvam 3.CM sn-

tos a flcarmn em dopásiio 80.873 til-
to».'

COTAÇÕES FOR «o QUILOS
Vil»

Oraivao crUtal  |C rio
CrMtnl imalelo  l.t.W
Mtwavo  l*-ui
Ma-icavlnho  144.0.

Hora. curi»:
Cf.ra-

. _i*p 
I1|>0 

i- iiii-.-.a
tn-o s ....
ll.* 

RINE.IOS 
'

«r.:.SA *\K VAinpK*»
A Boto de Vnlores nlo funcionou

, ¦¦ um. ru_ -
O marcado da cní. nlo funcionou

i item.

M\Urro Iníl-P*"'*»""*

A i; V O _ R
O marcado de açúcar funcionou, on-

l;m. *m po«lc«o susltntada e «cm ai-
teraci» na tabila de ool-téts. Ot ne-

O GOVERNO DA CIDADE
ASSEGURADA A PRIORIDADE PARA INTERNAÇÃO DOS

PARTICIPANTES DA F.E.R. E FJU.
Abertura de créditos especiais para despesas diversas

Homenageado o Prefeito pelo professorado téonico
Serviço especial de ônibus — A renda de ontem —

Pagamentos diversos — Exame médico para o Insti.
tuto de Educação — Atos e despachos do Prefeito, dos
Secretários Gerais e do diretor do Montepio dos Em-
pregados Municipais — Pagamento de empréstimos

ASS-_üUl.AÍ.í. .1 1-ítrJKIUAUK
1'A.l.t _>.• ... iiitill.l.Mòò _)-_

I-IÍU n l-Au
i'tlO IUV.-iiU iHllilUCS dc Mu-

ruis .mí .iiii.iuuiKiu u n i ,ld, da L,a-
lll-U.l .I.UlIiLllMl, -OllCLUlUUV |Jl'l,J-
üu.iuu ,.(._ i,lt-»l'>lUU'_ uu 1'liu S!
. .1.. illi,, ._!___ uu llltCilitÜIlviVlÚ
iiui iiu:,,iii,ii.-> ilidii._i_>uiS. .i ii-i
uii.ii .i.-iiu i-iíi;,hki:

íii-i. i,- — ,i..i usseliul-udu
llilUliUllli. Illl InU. .lilll.. Ü. -Ull-
uítuçb, i),il,i l,.icl'iiuvau, iram-
iuvili'1 l CuilSUi.il, itifa iiUMHiUi.s,
à.*üü'ttiiVi-.uuíi, i_.ivcui.i_ c uuirüy
i.._u_ .i__iiivilcial_ uu 1'rclCltUl'n
uo utttt* nu i tuu.ii uõí- _-A.-li.iii-
Uiíltfil.cS - _CU_ iluUCilU.iiles ceu-
llDUlllUS.

íli'i. i'." — Suo considerados cx-
coni.iua-iiU-5 paia eu-uo uu dis-
Pomo iii-sui ícii

ã) — l.o palucipalitcs da I*'. E.
IJ.

ijj — os militares da l-.A.U.
i|uc ti-iiiiimi puiuciiiudu Ue ope-
luvoes uu iiuurru, inclusive pa-
u-uiiiuiiiuiilu, uuruutc período su-
pvnui' uu .i IU-__Si

c. — Us ililüvuivs da M.-.riuliu
de liu-iT.i muo i.iuiuiu painci-
ludu uc upcru.ucs uu |_Ucrru,
cuinuuius uu paiiuiiiamcnlus;

ü) — Os tripulantes dc navios
e embarcações uu muriniia mer-
caule uaciuiiui iiue icuium paru-
cipuuo uc operucoes Ue guerra,
ou navcHudo cin zonas sujciius a
nçào de Kucrra;

ei — Os ucniais militares quedurante o período compreendido
entre icvcrciro uc iim* e juino
de 1_4,'> teniium pcrccütdu, du-
rante u meses consecutivos, u"temo de campanliu".

Art. 3.* — íicvoKun-se as dis-
posivocs cm contrario.

HÜM-..NACÍ1.AUU O WlEl-EITO• ¦PtLu PHOPESSORAÜO
.0 Kencral .uenues du .Morais,

foi alvo Uc Miíiuiicaliva lionie-
naitem, ua mauiiii dc ontem, por
parte do prolcssorado dns esco*
laa técnicas, por motivo da cria-
çãu do curso ginasial gratuito.
Iniciando a solenidade, foi entre-,
gue ao chefe do governo da ri-
dade, um pcrgnniinlio falando
nessa ocasião o professor Mario
Pena da Rocha. A segnir falaram
o diretor do Departamento de En-

_ sino Técnlco-Pi-ofissional, pro-fessor Djalma Cavalcanti, e o pro-
fessor Clovis Monteiro, Secreta-
rio Geral dc Educação e Cultu-
ra, que enumerou os grandes be-
ncflcios prestados ao magistirlo,
salientando ainda, a gratidão que
merece da população carioca, pois
nâo se descuidando de outros se-
tot-es administrativos, tem dedi-
cado ao problema do ensino edu-
cacional toda a atenção, nicre-
cendo referencia toda especial, a
construção do plano de novos es-
colas rurais c ainda a vrluv&o do
curso ginasial-gratuito.

Encerrando a cerimônia, usou
da palavra o general Mendes
de Morais, nue após agradecer
a gentileza do professorado ali
presente, disse que tudo tem fei-
to, eom o propósito dc acertar,
ouvindo os interessados c aten-
dendo quando justas as preten-

. soes e reclamações, agindo sem-
pre eom o desejo dc inteira jus-
sSfyiÇp ÈSPECIÂÍ. DE ÔXIBI.S
DEVIDO O "DIA DE FINADOS"

k exemplo dos anos ante-rio-
re». o diretor do Departamento
de Concessões, faz saber aos in-
teressados uuc atendendo ao '"Dia
de Finados', hoje, celebrado, ii
de Novembro, que as empresas
de serviços dc ônibus que servem
os bairros de Copacabana, lp.v
nema c Lcblon poderão fazer, ai-
terando-as core as dos itinerários
aprovados, viagens passando pe-
Ias ruas da Passagem, General
Polldoro, Dcm-trio Ribeiro, c Si-.
queira Campos, de modo a ser-
virem aos passageiros que se des-
tinam oo Cemitério de Sio Joio
Batista, tem alteração dos pre-
cos c regime de cobrança das
passagens atuais. Para t. linha

-30 — Praça Tirndcntcs-São Jnnuá-
rio, fica, prolongada até o Caju,
sendo cobrada a seção de Crf 0,2(1
(Vinte centavos) cos passageiros
qne se destinarem no fim da li-
nha, Todos os ônibus Que fize-
rem tal serviço, deverão trazer
obrigatoriamente, no parubrisa,
cortai indicador — "Ccrolterio
Sio João Batista" — para os dn
zona Sul c, "Cemitério do Caju"— para os da linha 30. Esses car-
tazes deverão ter decentementes
apresentados c escritos cm le-
trás pretas com fundo branco.

CniiDITtTS ESPECIAIS PARA
ATENDER VARIAS DES-

PESAS
O prefeito Mendes dè Morais,

em atos de ontem, Snncionau os
seguinte* decretos dc abertura
dc créditos especiais de: CrS ..
75.620,00 para pagnmnto de for-
necimento _> Secretaria do Pre-
feito cm exercícios anteriores:
de Cri -36.202.00 para pagamen-
lo 4 Imprensa Nacional relativa
a confecção de «65 mil caderne-
taa t talões para rnclon. mento de
carne e acurar: dc CrS 
1.S0C.OOO.no pura despesas limei.;.-
vels no Departamento dc Trans-
portes, com forrngens para 400
-mures: de Crt 200.000,00 para

Ílançamento 
de reparações e insta-

ações; de CrS 400.000.00 . para
pagamento de restituições, e de
Cr? 3B2.480,00 para pagamento
dc serviços noturnos e extraor-

dlnArios, realizados pelo Dopar-
li mento de llcnda de Licenças.

A RENDA DÉ ONTEM

A arrecadação dc ontem, atln-
giu a Crí> 362.687,1o, rorrespon-
ueiitcs a .ini documentos de tribu-
tos diversos.

PAGAMENTOS ...VERSOS
Nu próxima scgunda-loiiti, dia

3 de Ncveniiiro, no Serviço de
Controle, ú rua da Alfândega 42
-— 2." andar, serão levados a efcl-
los diversos pagamentos efetua-
dos pelo Departamento do Tcsoii-
ru, a favor: Alda Mendes Lapas;
Antônio Puertn Garcia, Arnaldo
da Silva Monteiro Junior, Der-
incval Pinto Lopes, Elpidio Pinto
Morclrn, Fliiriiuia Nunes Salema
Garçfio Ribeiro, José Carlos Gui-
marães Leão Vcloso, José Mar-
tlns dc Souza Mendes, Leonardo
Otto Kulin, Leonnr Bittencourt
Fernandes, Maria Ksollna Plnlici-
ro. Maria Leda Dias Pinto, Nar-
bal dc Oliveira Guimarães. Stela
Martins Romero, Ycda Maria Mon-
tinho Quadros, Zairu de Vidal
Fernandes Eircs. Zllda Neves
Morgndo. (ADIANTAMENTOS);
Angulo ilé Araujo Jorge Scrtório,
Artur Alberto dc Araujo, Damião
Alves de Oliveira, Eduardo Pus-
tor, Pedro Joaquim dc Sales,
(ANULAÇÃO DE RECEITA); Au-
gusto Mala Bittencourt Menezes
e outros. Abelardo Carneiro da
Cunhai (DIVERSOS); Casa Flo-
ra, Floricultura Debrct Ltda., Joa-
quim Couto dc Souza, Lauro Rc-
íinaldo da Rocha (EVENTUAIS.;
Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul
Ltda., i FINANCIAMENTO DO
HANCO DO BRASIL); Instituto
São Fiibiano, Escola Uraselira de
PaquctA. Instituto Santo Antônio,
Provcntórlo Santa Clara, (INTER-
NAÇÃO DE MENORES): A MA-
NHA. "A Nnitc", "Brasil Portu-
gal". "Diário da Noite", "Correio
da Noite". "Folha Carioca". "Ga-
zcta de Noticias", "Jornal do Co-
mérclo", "Jornal dos Sports","Jornal Israelita". "O Globo"."O Jornal", "O Radical" (JOR-
NAIS); Adelaide Sautos Maia, Au-
gustn Pedrosa Menezes, Cia. Ju-
r.indy, _ii.ob_Ilir._i Comercial VI-
cira Sobrinho S. A.. Iracema Nel-
son Sylla. Jorge Pereiro da SH-
veira, .lojas Americanas. (RES-
TITUIÇÕES); Asilo Infantil de
Nossa Senhora de Poinpéia, Casa
do Pobre de Nossa Senhora de
Copacabana, Cruzada Pela lnfin-
cia do Leme. (SUBVENÇÕES.;
Avelino José Alves, Jacy da Sil-
va Porlo, (VEÍCULOS).
EXAME MÉDICO PARA O INSTI-

TUTO DE EDUCAÇÃO
São chamadas ao Serviço dc

Sat.de do Instituto dc Educação,
n fún de serem submetidos ao
exame médico, as candidatas i
1.* série do curso tfin_Slaí do
Instituto de Educação c da Ks-
cola Nornul Carmclà Dutra, de
acordo com a escala abaixa:

Segunda-feira — 8 de novem-
bro — is 10.30 horas —¦ do n."
2.001 a 2.050; às 12,00 horas —
do n.° 2.051 a 2.1110; terç.-felra— 4 de novembro — hs 10.30 ho-
ras — do n," 2.151 a 2.200.

As candidatas devem compare-
cer acompanhadas por uma pes-
sfla responsável. Nao haverá 2.*
chamada.

SECRETARIA OERAL DE
ADMINISTRAÇÃO

Despachos do Prefeito: Lcftn-
rio Silvérlo — Mantenho o nto;
Antônio Ollnto Ribeiro — Nio
roncedo: Anlceto Gomes Pereira
de Araujo Mos.oso — Aprovo.

DEPARTAMENTO DO PESSOAL
Despachos do diretor: — He-

lida da Silva Guimarães. Manoel
Ua Rocha Maciel. Jair Rocha de
Oliveira, João Evangelista. •— In-
deferido; Osvaldo da Silva Reis
o -Marta do Carmo Dantona —
Deferido: Ltda Castro Viana e
Arlinda Pereira de Moura — Abo-
nadas ns faltas; Deodoro Lconol-
dlnp da Silva, Honório Geral.
AchlleB -.léria, Mario da Rocha
Ribas, Walter de Souza Barros,
Silvio Ciprlano Valim, Calmério
Correia Alves, Joao Matheus,
Aristides Snzano Bento dos Sin-
tos, Jo&o Moreira. Marcelino An-
tonlo Ramos. Ennldo da Costa
Souza. Miguel Moura, José Fer-
nandes. Francisco Lopts da Sil-
Moreira Braga Pinto -- Concedo
o salário-, amllia.

SECRETARIA OERAL DE
EDUCAÇÍO E CULTURA *

Atos do Diretor:
Foram designados Alzira Munlz
Aboim Pitanga pat-a o Dcpíirta-
mento de Educação Primária e
.Mariana da Costa Moreira para
o Departamento de Educação
Técnico-Prof issional.

' 
DEPARTAMENTO DE EDUCA-

CAO COMPLEMENTAR
Ato do diretor: Foram dcslg-

nados José Chermont de Brito
nara o Serviço de Educação Musl-
cal « Artística; Emilia Cataldj
dc Almeida para a escola Joa-
qnim Abillo Borges o Déa Mo-
rais Rego nara A escola Mouse-
nhor Rocha.SECnETr&gABsRAL' DE

Departamento do Tesouro
Despacho dò diretor: Empresa

Nacional dc Transportes Ltda. —¦
Promovo, na procuração, o reco-
iiheclmenlo direto por parte do
tabelião. Compareça, outrossim,
no Serviço de Controle, deste Dc-
'.artamento, t iim de preencher

a ficha de inscrição: N. da Sücá
Cainio, llnlico da 1'rcfciturti do
Distrito Federal e Silvio Maria-
no dn Costa — Aceite-se, cm icr-
mos; Empresa Tonllleiro Servi-
San — Ccmiiarcça ao Serviço de
Controle desle Departamento.

SKCR'T\1.IA GERAL DE '
SArDE E ASS.STÊNCtA

Atos dl» Secretário Geral: Fo-
ram designados José Caluzans
dos Siiilns ímni o Serviço do
Transporte: Alclnn Ratlstn Vlei-
ra para o Dennrtnmentn dc lii-
glene c Marcllin Francisco Lim
para o Departamento de Assis-
téncla ao Servidor.

MONTEPIO DOS EMPREGADOS
MUNICIPAIS

Despacho do diretor — Ângelo]
Villa — autorizo o pagnmonto:
Antonia Cisalho, Sebastião Ed-
inundo Marlano c Silva- Knrjdiçè I
Gomes Ramalho Espiridião da i
França Veloso, AineMiia Fernan-
des de Azevedo, íris Alves de
Souza. Antônio Aiumstn. Oscar
Salustiitii), Pedro Jnsii urrcclps.
Sebnstlana Csrloln d^s Chauas
Guzns, Virgílio Pcrelrn de Al-
meida. Firmino Vlijnn da Silva t
Anlr-nlo Cuquejo Martlnez — dc-
ferido. i

PAGAMENTOS t»! EMPRíS-
TIMOS

Será feito mídia ... das 11.15
ãs 17 horas, o pagamento das se-
ruinles propostas de cinnréstl-
mos:
3BS8 _ 5450 — C4.1 — 5fi«Pi —
5RS87 — 5RSS — mi — SfiTn —
5671 — 5(572 — 5673 — 5674.

EMERGÊNCIAS
Matricules: 274R — 660.. —

14634 - 28441 — 28619 - 20860- 40287.
O pagamento das propostas já

anunciadas e náo recebidas só
será efetuado às quintas-feiras.
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INSTITUTO HELCO DO OR JOAQUIM SANTOS

Doenças, ds aparelho circulatório

ÚLCERA3
ECZ8MA8

VARIZES da.PÍRNAS-SS CORAÇÃO
w raie. tenteiris. vertlnen»

ijs.oí | Trata
ia».M

Edarnas, Intlltriçòes durai, Frl.
tipela a Flsbite das parn.t

sem ousra;to t sei'
repouso

Oesde
Cr* 3000RAIOS X

verttperu

Ename vitii tfo coraçSo
ELETrtOCAROIOGRAFO

T 42-. 871 - De 10 às 19
QUITANDA. 26- 1"
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f
ENTRADA E SAÍDA DE VAPORES

ERA PETRÓLEO. MAS
REFINADO •

FORTALEZA, 1 (Asapress) -
Dcsararcccrain Is esperanças
cm torno do encontro dc unia
mina dc petróleo nesta capital

As autoridades realizaram a.
pesquisas necessárias era torno
do fato, chegando i conclusa"
de que o liquido encontrado ns
cacimba, que estava sendo fura-
da na praia do Iracema, era de
falo 61eo, mas refinado. Adml-
te-se qne o produto tenha sn
extravasado de algum deposite
e corrido por um lençol dc água
sendo constatado na cacimba.

m
MOüRE-McCORM/U...

W%m
"SERVIÇO 008 PORTOS DO ATLÂNTICO

PROCEDÊNCIA: Portos da Costa Este dot E. Unido» _ do Canaü,

Entrada
"8TF.PHEN SMITH" NÓ Porto
"EDWARDW. BURTON"  No Porta
"MORMACSEA"  Novembro 5

D28TINO: — Nova Ycrk e Philadelphl

ENTRADA saída

"MORMACDALC Novenibio 10 Novtmbro 12

"Serviço dot portos do Pacifico"

iM####*#*->^*-^->***<^>-r#**->-^4i*»»»«^i»*-_«»»->»»#*i»»»->#<*->***->_>*»

W ELI

CONSERTOS E TRANSFORMAÇÕES
DE RÁDIOS

Profissionoit competentes
Instrumentos modernos
Garantia de serviço
Orçamentos sem compromisso

I. R. A. C. RÁDIO
Direção do Rádio-engenheiro

V. TRUCCO
Rua Riachuelo 194 -1.° e 2.° ondt. — Tel. 32-3101

PROCEDÊNCIA: Portos da Costa Leste dot E. Unidos
e de Canada

Entrada
"HARVARD VICTORY'*  Novembro 16

DESTINO: Los AngelM, San Francisco, Portland Ssattls •
Vanccuvor (Via Cuiacáu)

ENTRADA 8AIDA"FISK VICTORY"  Novembro 2 Novembr»
Dispomos de alguns lugares para pastageiros.

Aceitamos carga para os portos da CHINA. JAPÃO FILIPINAS. ÍNDIA, CEILÃO, ÍNDIAS KOLA.JDt-ZAS MALAm
e BURMA, através de conhecimento direto de embarque.

Mais informações com

MOORE-McCORMACK (Navegação) S. A.
l-ELÉM - BAHLA • SAO PAULO • SANTOS - RECIFE - SAO LUIZ

RIO: - Praça Mauá, 7-7.* andar - Tel. 430910

•áfisT
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LL0YD BRASILEIRO
ENDEREÇOS
TELEFONES

ESCRITÓRIO CENTRAL — Rua de Roalrlo, 2/22. Tel. 23-1771
CARQA8 - Rua do Rosário, 2/22 Tel. 23-1521
PAS8AGENS - Avenida Rio Branco, 44/46 Tel. 43-1247
INFORMAÇÕES - Rosário, 2/22 Tel 23-375»
ARMAZÉNS A/E - Tels 23-1771 « 23-3687
ARMAZÉM 11-A ___ Tel 43-6673
ARMAZÉM 12 - Tel 43-0290
CARGA8 ESTRANGEIRAS - Tel. 23 2646

*Vt+**+Oi****+*Vt**t*ttt**t***»**tétt**t***V**t**vté**t*et*l
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NORTE
SERVIÇO DE PASSAGEIROS E CARGAS

"CABEDELO'

et (Carga)
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que desejarem sa-' das letrns do seu nome indico
si mesmos que os. uma natun-sa anrecnsivu. senti-

iniHital. tíiniitii, retraída. .suKcstio-
nivcl, desconfiada c suncrllelo-

Os leitores
ber «Iro dc 
números ocultam cm sua sixiii-,
ficaçao simbólica, deverão pre-
encher o counon ubalxo, indicou-.
do sempre u pseudônimo pnrn -
a resposta. E . possível nue 0
prof. Vcdasrishls os esclareça
sobre as coisas que depende o i
Oxito dc suus vidas. As respos-
tas serão puliliciulas lis terças,
quintas c domingos.

N.« 3000 — UUNCA — Uru-!
cii-tiana — A>st. do K. G. do
Sul. As vibrações numéricas con-
tidas uns letrus do seu nome rt*
\cliiin uma naturesu altiva, am-;
bicioMi. orRUlliosu, caprlcho.Mi,
teimosa, emotiva e independente.,
Ano importante no passado, líM.t,:
no futuro será 1950. Sua pedra jafortuiiüdu é u turquesa. i

N,* IIBOl — OTAVW ~ Prudcn-1
tópolis — Est. dn Paraná. As
expressões imiii-iicas cnconlradas
nas letras do seu nome iudkam > no
uma natureza apreensiva, miibi- ' '
ciosa, jetraida, dÍK.rcta. scnll-
mental, imprcsslonivcl t sim--
ra. Ano importante no passodo,
104,1, rm futuro ser A 1948, Sua
pedra ditosa è o onix branco.

N. 3612 ~ QUINTA -Alfredo
Chaves — Est. do Espírito San-
to. A combinação numérica dos
letras do seu nome denota «ma
natureza idealista, ativa, empre-
cndfdoro, caprichosa, curlosn, in-
ouieta, « autoritário. Ano im-
portante no passado. IOM* no
futuro terá 1949. Sua pedra ven-
lurosa i o rubi.

N.' 3Wa»V QJ-OR-NHA - An-
RM dos Rela — Est. do Rio. O
conjunto nméri.o das letras dn
seu nome «prime uma natureza
aleKro. viva, curiosa. Inteligente,
inconstante, generosa c expansi-
va. Ano Importante no psssA-
do, 1045: no futuro será 1918.
wa penfn tallsmü A o Jasr-t.

>.• 3R04 - SENSITIVA -Gua-
nMes ~ Est. dc M. Gerais. A
soma doa valores num.ricos

c
sa. Ano imporlante no nnssado,
1!>44; no futuro será 1949. Sua
iM>ilrn tnvnriln é a safira.

N." 3C05 — MAZZO — Juti de
lora — Est. de M. ficrnis. As
\ilira«,-ões numéricas contidas nas
letras do seu nome revelam uma
natureza caprichosa, inconstante,
Idealista, inquieta Indecisa, sen-
timentol c liberal. Ano impor-
tante no passado, 1945; nn futu-
ro será 1-..H. Sua pedra afortu-
nada . a cr.-nada.

N.« 3BQ6 — M. T. F. - Porlo
do Cunha — Est. de SI. Gerais.
As expressões numéricas cucou-
trsdas das letras do seu nome
indicam uma natureaa idealista,
enuenhòsa. inteliiícnte. decisiva,
voluntarioso, curiós» c ambiciosa.
Ano importante no passado. 19I&:

futuro scri 1_4.. Sua- tvedra
venlurnsa é a tiinn.ilin.-i.

\* 36ÍI7 — CI.NA — Jaú —
Est. de S. Paul*. A combinarão
numérica da.s letras do m-ii nmnc
denota unia natureza afetuosa,
sincera, romântica, emotiva ca-
nrichosa, sociável c exeansira.
Ano importante no passado. 1944:
no futuro seri 1949. Sua pedra
favorita _ a esmeralda,

N.*» 3608 — DAI-MÓ - Juiz
dc Fora ~ Est. dc M. Gerais.
A soma dos valores numérico»
das letras do seu nome Indica
uma natureza sincera, eintenhn-
sa, Intcliccntc, csplrituoso. «ne-
rosa, curiosa e empreendedora.
Ano Importante no passado, 19W5:
no futuro seri 1950. Sua pedra
talismã é o berilo.

N.» M09 — ANA MARIA -
Campina* — Est. de S. Paulo,
íl conjunto numérico das letras
do seu nome exprime uma natu-
rern afetuo-sn. sincera delíp.-dn.
sentimental, filantrópica, snclívcl
e felir. Ano Imnortnnte no ws-
sado, 1943; no futuro seri 1918.
Sua pedra mistica i o opala.

O ENÍGMA DOS NÚMEROS
COUPON PARA CONSULTA
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RedaçSo da A MANHA — Praça Mauá, 7 — 5.* andar

Sairá a 4 de Novembro, para:

VITORIA — SALVADOR —

íECIFE — CABEDELO —
\REIA BRANCA - FORTALE-
ZA - 8. LUIZ - BELÉM -

SANTARÉM - ÓBIDOS __• PA-
RINTINS - ITACOATIARA -

MANAOS

"RIO DOCE"
(Carga)

Sairá dia 13 de Novembro,
para:
VITÓRIA - SALVADOR -

MACEIÓ - RECIFE - FORTA-

LEZA - TUTOIA - S. LUIZ e

BELÉM.

"PARÁ"

(Carga e passageiros)

Sairá no dia 7 de neverfibro, às

9 horas da manha, para*.

VITORIA - SALVADOR - RE-
CIFE - CABEDELO — NATAL
- FORTALEZA - TUTOIA -

8. LUIZ e BELÉM

"PARANALOIDE'

(Carga)

Sairá na l." quinzena deno-

vembro para:

SALVADOR - MACEIÓ»- RE-
CIFE - CABEDELO - FOR-

TALEZA - A. BRANCA

D. PEDRO I

(Passageiros e Carga)

Sairá dia 5, as 16 horas, para:

SALVADOR e RECIFE

SUL
SERVIÇO OE CARGAS

"BANDEIRANTE"

Sairá
para:

(Carga)

dia 14 de Novembro,

A. REIS - SANTOS - PARA-
NÁOUA' — RIO GRANDE -
PELOTAS e PORTO ALEGRE.

"JANGADEIRO"

(CARGA)

Sairá a 10 de novembro para:

SANTOS — RIO GRANDE -

PELOTAS — PORTO ALEGRE

LINHAS PARA O ESTRANGEIRO
SERVIÇO DE PASSAGEIROS E CAkGAS

EUROPA

"RAUL SOARES"
(Carga e passageiros)

Sairá do RIO a 19 de No-
vembro, para:
SALVADOR - RECIFE -
SAO VICENTE .— CADIZ
-GIBRALTAR — GÊNOVA e
NÁPOLES.

"SANTARÉM"
(Carga e passageiros)

Sairá no dia 10 de Novem-
bro. para:
VITORIA — SALVADOR -*
RECIFE — SAO VICENTE -
LISBOA - LEIXOES - VIGO
— HAVRE — ANTUÉRPIA —
ROTTERDAM — HAMBURGO.

"ALTE. ALEXANDRINO"
(Carga e passageiros)

Sairá no dia 21 de nevtmbro

para:

SALVADOR - RECIFE - S.

VICENTE - LISBOA *m. LEI-
XOES e VIGO.

As pBisagens para a Europa serio tratadas exclusivamente
na Secçio de Passagens do Lloyd Brasileiro á Avenida RiP Bran-
co ns 44-46 e cem as aglnciai de Vagens a Turismo

¦»» •a-
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COMP. NAC. DE NAV. COSTEIRA
PATRIMÔNIO NACIONAL

AVErtiUA KODRIGUES ALVES NS. 303 a 331 - INFORMAÇÕES DE VAPOR» gj
TELS 43-3424, 23-1900
PASSAGEIROS '

ITAPE
S_,*irá para:

BAHIA - MACEIÓ — RECIFE
— NATAL — FORTALEZA -
S. LUIZ - BELÉM.

ARARANGUA'
Sairá para:

BAHIA - MACEIÓ' - RECIFE
- CABEDELO

ITAPUHY
No-Sal terça-feira, dia 4 de

vembro, as 9 horas, para:
VITORIA - BAHIA - MACEIÓ

RECIFE

ITAHITE
Sairá para:
SANTOS - RIO GRANDE «_

PORTO ALEGRE.

ITAQUICE
Sai terça-feira, dia 4 de No-

vembro, k* 14 horas, para:
BAHIA - MACEIÓ' - RECIFE
- FORTALEZA - SAO LUIZ

- BELÉM

ARATIMÍO'
Sal segunda-feira, dia 3 de No-
vembro, tt 14 horas, para:

RIO GRANDE - PORTO
ALEGRE

Serviço í« carcvelroa
*mmwmS**st*s*}*m**mm»sMmm^mmm*mm^

ARAGUA'

Sairá para:
PONTA CAREIA

AVlftO ----- A Companhia recebe cargas, encomendas e bSgagen. de porto atí a véspera da «alda de seus paquetes até ás 16 horas,
paio armaMm 13 — Valora* pelo Escritório Central até 16 noiai da véspera da «alda de seui paquetes — Oa paquetes de p*>-
aagalroa dispõem da câmaras frigoríficas —

PAQQÀfÜT-lMQ* AVENIDA RIO BRANCO, 29 - SOBRELOJA
JL _r_iOO_-»VI-Ul"ll_Jt I OJ A _ T«l.lnn> W..M1 _ Fniharnn» ri» m»mLOJA — Telefone 234433 - Embarque de passageiros pelo Arm 13 do Clls do Porto

Poro CARGA, FRETE
« SEGURO

coro o Agente L. FIGUEIREDO.(RIO) S. A.
RUA VISCONOE DE INHAÚMA N. 38 - 1* andar

¦\ NITERÓI - Rua Benjamin Constant n. 171 - Tel 5.08

TELEFONES:
23-3268 - 23-1297

« 23-0852

II,
ARMAZÉM 13 do Cois do Porto tete. 43-5072 - 43-3374 - 43-5449

ARMAZÉM 13-A, 4o Cote ale Porto, tel. 23-1900
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OÇÂO À HISTORIA DAS BANDEIRAS
(Conclusão da 4." pág I

«Im. quando IVJro Teixeira, cm
1087, subiii o Aittazojias até no
Xnp», nilqiiiriu cm caminho, s-e-
guiulo infnriiiaiii Alonso Rojas e
o padre Crihtòb.íl do Ai-uíia, e
iiinioriiiciile se conclui do ínapa
do Amazonas, que o piloto da
c*:pcdiçào traçou . eni Quilo os
ninis -extraordinários o exatos
çonhecln-enjos tôbre o curso do
Negro, u sua pronunciada . dli;c-
çao ipnrn oeste, a situação das

w^fBillil
SU*WrK^M™-"\

(Conclusão dá 4.* pág )

rins B'rojm'aUe'àis, que sirvam de
preposição, podemos, ao conüú-
rio, empregar eu e tu: ','Médltthle
eu o tu...", "Exceto eu fl tu';"Menos eu e tu..." -- 14) "Che-
gou à uniii hora." ó como so diz,
por analogih dc "ao meio dia",' ns duns", "às trós", otc. --
10) "Por tratar-se de" e "Por
se tratar de...", à vontade. —
ifi) O caso de "a 2.-1 o 3.' pes-
soa'1, "as 1." o 1'.* pessoas'1 já
íoi tratado mais do uma vez
aqui, cm resposta a perguntas
suas. Impossível repetir assim
us respostas, embora tenha eu
de acreditar que algumas vozes
lhe escapem os números do jor-
nal. — 17) "Avenida do Rio
Branco" é construção lusitana,
que no Brasil não usamos. Dis-
pensamos aqui a proposição, di-
anto dos numes próprios do pos-
soa cm ruas, larpos, praças c
edifícios: Avenida Siqueira Cam-
pos", "Praça General Osório'',"Colégio Pedro II", etc.

OTELO REIS
N. da K. — Esta seção conti-

rua na próxima terça-feira.

nascentes respectivas c a coinu-
nieação com o Orinoco.

Aliás, essa noção das ligações
entre o Negro e o Orinoco jA
fora revelada polo padre .losepli
Acosift, na sua "História na-
tural y moral dc índias" (1501)
o aparece nutri mapa português
(c. 1628), que atribuímos a João
Teixeira, folha ile um atlas ifj-
íinr.iilo, mas obra-prima da car-
Ipfifnfin portuguesa do século
XVII, quo tivemos a.bóa fortuna
dé eneonTnr o identificar na BI-
Ivíolcca Nacional do Rio dc .Ia-
neiro. Km qualquer dos casos esta
noção é ttntcrlór à exploração c
án cnnlicciniciiM direto dos cun>-
peus, quotfó velo realiznr.se no
século XVIII. 1- nâo só está de
acordo com *i cnndicionalismo
géogrÀflco, a que nos temos re-
ferido; mas com o depoimento dc
Ovieilo, que, nos meados de Oni-
nliriitos, so refere cnm admira-
ção às longas estradas comerciais
rios níuaqucs o às suas grandes
frotas de canoas o dilatadas via
ficha de cerca dc 2.01)0 qullòme
tros.

¦ Se o negro o o Orinoco estavam
fi-.Vumenle ligitdós um ao outro,
a jiorito de Hnrlnrte os considerar,
cm meados ::o século XVII, como
Uni único, formado do dois bra-
ços, um que desnjjuava uo Ama-
zonas, outro iló Oceano, os ama-
qúcs, qüe os habitavam, man-
tinham cnm as tribos do Ma-
deira um intenso comércio, que'sc estendia até nos "lagos de
Anuuiavis" na atilai Guiana lira-
sllclrh (M; do Ilarinitc, Descrição
du Estado rio Maranhão, Porá,
Cnrupá o Hio dns Amazonas).
Amazonas, Madeira c Negro for,
inavain um filando cruzamento
de estradas fluviais, sòbrc as
quais os arunques haviam esten-
tildo uma iiniri.iil'.' econômica vaa-
tlssima; que ia do Orinoco c dn
Ciiiiana ao Sliirunou c ao Alio
e Médio Para.iiiai.

Círculos culturais .".tins. tupi*
guaranis e aruaquos tiiiham.se

fundido pelo sangue c n ctiitu-
rn. Mns os segundos haviam ndo-
indo o" seu idioma quo, nines da
chegada dos brancos, começara
a ser lingua gera^ islo é, instru-
mento de unificação social c cul.
tural. Clara ou difusa, tolnl ou
fragmentária, a noção duma uni.
dnilc geográfica, econômica c hu-
mana, miiciça c indivisível, exis-
lia. Sòbrc a terra já estavam
delineados os fundamentos da
futura nação.

Sc hoje cJiihcccmos estes fa.

los, é porque foram comuníçn-
dos pelos abori^ines a poriuguc.
ses e cspanhói'i. Ao tomar posse
da terra, uns ii nulros roocbcnim
em mãos essa riquíssima heran-
çii. cultural: Realidade oontiuen-
tal, verdadeiro Novo Mundo a
elaborar, segundo padrões do ei-
vilização mais elevada, até à or-
gnnização e independência poli-
tion, como procederam poriuguc-
ses *3 espanhóis; luso o hispano-
descendentes? E* o que vamos
ver.

HALCY0NE, VENCEI EM "CANTER" 0 CLÁSSICO
JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL

RESULTADO TÉCNICO DA REUNIÃO DE ONTEM !

ESPO
Fia Fiu, a sensação da noitada

cestobolística de amanhã
CONCORREU 0 ÂRB2TR0 PARA A VITÓRIA DO VftSGO

I)r
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AGRAVA SC A SITUAÇÃO NA ÍNDIA
A luta em Cachemira — Proibida a entrada de jor-
nalistas e correspondentes — No teatro dc opera-

ções um sobrinho de Gandhi
te externa do bolsão do tcrrltó-
rio do Junagadh tinha sido toma-
da polo Governo provisório dc
Juhngtldh, formado há algumas
semanas piras, polo sobrinho do
mnbatma Gnndlii, Sainaldas Gau-
(ijil; quo combate o nababo do
.lunagadh, partidário da acessão
ao Paquistão.

rrr. .

NOVA DELIU, 1 (INS) - A
tensão aumentou esta noite cn-
tre o Domínio da ludia o o Es-
tado do Palíistan, por1- causa ria
luta pelo principndó do Cnfclic*
mir. Paridil Jdwaharlitl Nehrn,
"promler'' da União dn índia, in-
formou ao "prciulcr" do Pnkis-
tan quo "i impossível que o go-
verno da índia continue toleran-
do por mais tempo o atual estado
do coisas".

A EST1UDA EM CACHEMIRA
NOVA DELHI, 1 (INS) — O

governo ria índia proibiu a on-
trada do jornalistas c correspon-
doutos, som exceção dc espécie
alguma, em Cachemira,
O TERRITÓRIO DK JUNAGADH

NOVA DELHI, 1 (II.) — A j
rádio local anunciou que a par- j

swesm$
COM ViSTAS À INSPETORIA

DE TRANSITO

(Conclusão da II." pás.)
.loão Lyru Filho, uma vez

uma derrota, influirá na
classificação final, pois anubos os
quadros sofreram o amargor dc
unia derrota.

OS DEMAIS .JOGOS
Como complemento da rodada

teremos na quadra da rua Colido
dc Bonfim o encontro Tiiiica x
Aliados. O grí-mio "cajnli" rc-
une o favoritismo geral rios "ca-
IcdrálJcos'', c deverá vencer bom
o quadro dc Campo Cirande. O
jflgo proclamado para a quadra
rio Mourisco enlrc Botofogo x
Grajaú T. ('... ganhou agora novo
atrativo depois da sensacional
vitória do Grajaú frchtc~aoCilti.be
dos Aliados. Mesmo assim o lio-
(afogo é o favorito da partiria.
Completando a rodada na qua-
rira da rua Senador Soares a Ai
A. Gra jau receberá a visiln rio
São Cristóvão (caso oonip.ircça'),
devendo ser eslo jogo bem orini-
librado, devendo 0 A. A, Grnjau
levar ligeira vantagem sobre seu
advcrsár'o.

AUTORIDADES ESCALADAS
As autoridades escaladas pnra

a noitada dc Hoje são as seguin-
tes:

Flamengo x Fluminense

As 10,50 e 31,30 horas. Quadra
do Imprensa Nacional. A. G,
— Praça Mauá.' Afonso Lcfcvcr c Josó Lima —
juizes.

(Conclusão cin II.* pág.)
braços do massagista, para o rie-

, , ,, , i i.i, parlamento médico, A partir da-Ar hur Peres —*. cronomclrisla, ' .-.'.
Elclá rio Almeida Santos - *1««'? Instante, n peleja assumiu

mpernii-

Com um bom programa de oito páreos o Jockey Club Brasi-
teiro fez realizar mt (arde de ontem mais uma esplêndida ftanuta
em seu hifiádromin. A principal prova da tarde, o clássico Jockel)
Club do Hio Grande do Snl" foi ganho, e.spetncitlitrmente por
llalcnan, itm filho de Forniaslerus e C.anicula, de criação e pro-
priedade da família Paula Machado. O desenrolar das carreiras
agradou, ikío sendo notada qualquer irregularidade de maior
monta,

A seguir, damos o resumo lècnico das corridas realizadas.

apontador.
Ilollo Quiulanilha. Nogueira —

delegado.
A. A. do Qrajau x São Cristóvão

Futebol Regatas
Dia .1-11-17
As 111,80 o 21,30 horas.

uni aspecto assustador,
do n ríspido/. (Vintrq rio granindo,
sob os olhares complacentes dó sr.
Carlos do Oliveira Monteiro. Y.
nesso ambiente tio hostilidade, foi-
se a primeira fase, sem (iuo o

Quadra dn rua Senador Soares, j 
"plaoard" sofresse alteração. Ra-

Al.iriino Asluto c Uògçr Rou
gearri — juizes.

Ariolpbo Poro/. Pilho — cro-
nomotrisla.

Jnsó Santos Mnrllnho — apon-
tailor,

lliilicns dos Santos -— (Iclogadl),
Tijuca T, C. x Clube dos Aliados

Dia 3-11-47.
As iiViO x 21,30 horas.
Quadra da rua Conde rio Roo-

fim.
César Porto c Nc.v Soriró —

juizes.
Armando Coelho — cronomo*

trlsla.
Snlnno Santos Alves — apon-

tador.
Joao Palazzo Filho — dele-

gado.
Botafono F. B. X Grajaú T. Clube

Did 3-1Í-47.
As 19,."i() e 21.30 horas.

Praia rio Botafogo — Mourisco,
LuU Marzano c Nòli Conlinlio

— juizes.
Alberico Garcia Amorim —

cronometrista.
José Guio S. Filho — aponta-

dor.

lllilriii.i.HH.rron
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UM ABUSO INQUALIFICÁVEL
DOS "CHAUFFEURS" QUE FA-
ZEM "PONTO" NA PRAÇO
MAUA' — ALÉM DE EXPLO-
RAREM O PÚBLICO, SÃO DES-
RESPEITOSOS E INSOLENTES
— URGE UMA MEDIDA SA-
NEADORA POR PARTE DAS
AUTORIDADE COMPETENTES

São tt-rítas as reclamações que
constantemnte recebemos rie pes-
.suas que nos procuram cm nossa
redação, relacionadas com a ma-
ncira por que vòm sendo explora-
das e, outras vezes desrespeitadas
insolentemcnle por parte dos
"clinuffcurs" que fazem "ponto''
na Pn.aça Mauá, que daqui nos
animamos a fazer éco em torno de
tais reclamações a fim dc que elas
possam chegar ao conhecimento
do dr. Edgard Estrela a quem
está confiada a inspetoria de um
dos importantes setores do Depar-
lamento Federal de Segurança
Pública.

Queremos, com isso, chamar a
atençáo da referida autoridade
para a grave irregularidade que
se verifica cm relcc&Ò à maneira
por que se vém conduzindo os
'profissionais do volante que esta-
cionam na Praça Mauá. Além de
explorarem impiednsamente o pú-
blico que os procura, no pressupôs-
to de bem ser servido, ainda é,
invariavelmente, desrespeitado ou
insultado com palavrcs do mais
baixo calão. .*" 

Fni' o qúc ;çiicedeu. ontem, &
rtoile — e muito cedo ainda —
com um senhor de nacionalidade
estrangeira que vem á nossa reda-
«;ao, ainda emocionado pela sur-
presa que 

"lhe dominava, relatar-
rios que havia sido vítima da fúria
de um daquels profissionais.

Disse-nos que, dirigindo-se
àquele logradouro, procurou entre
os. diversos bairros que ali divisou,
tomar um que o levasse ao doiiij-
cilio. Mas ao fézê-loj além de não
ser servido pelo primeiro motoris*
to u quem se dirigiu, náo se sabe

,8 razão por que^ teve que ouvir' 
ainjla dôle uma serie de imirope
rios" e inniltrw*. .

Acrescentou o aludido renhor,
que é casado com brasileira c
tem filhos nascidos aqui, que na
impossibilidade de lomnr um iaxi.
visto que outros profissionais do
mesmo modo não quiseram servi-
lo, resolvera vir até norso jornal,
com o propósito ele nos íazet
cientes do que ocorrera.¦ Dianle do que fica exposto, for-
mulamos aqui o nosso apelo ao
Inspetor do Trálego a fim de que
sejam coibidas tão graves irregu-
larldades por todas as razões pie-
judiei ds ao público e — diga-se
de passagem — aos foros dc cívi-
lizacío da nossa metrópole.

t''.':--^''---.'-)ly. ¦'¦'.''¦

FICA MOVO

SEU TAPETE
COPACABANA

LAVA, CONSERTA, ENGOMA
E RENOVA A8 CORES
LAVAM-SE 6RUP0S ES*
TOFADOS. GUARDAM-SE

TAPETES.
Av. Henrique Dumont, 66

(ant. Otaviano Hudson, 14)
TELS. 27-7195 - 47-038f

»e»****t*e*e***t*******»e*—t
Chuveiros Elétricos
Marca "Princesa", a 480 cru-

zeiros, inclusive a instalação, com
certificada de garantia de 3 anos.
— Sr. Oliveira, telefone 23-3840.
^+^4V***^e*ee*ee»*»*+****
TODA UMA EDIÇÃO APRE.

ENDIDA

A prática do )6go violenlo está preocupando o» nossos
slubos. Rara 6 a rodada na qual não sc- machuca um adota.
Vários grêmios andam com ob Beus doíensoros na "corca" em
virtude dessa prática desleal do próprios colegas. O (ato, a
meu ver, merece atenção especial, principalmente por patlo do
Tribunal, que deverá punir severamento os lalto3-)8. >

Creio, mesmo, quo as multas no caso da prática do jogo
violento já não estão mais surtindo eleito. E isso porque, vondo
oa seus atletas multados, os clubes não sentem aa consoquôn-
cias da infração, ranâo por quo ainda defendem os qu9 assim
procedem.

A verdade é que o "caso" está preocupando e precisa ler
um paradeiro, o maiB breve possível. "A SOGRA"

fagnclli, poucos minutos "mitos do
término ria primeira fase, rclor-
nou ao gramado, indo ocupar a
extrema canhota:

Ao ser reiniciada n peleja, con-
linuou a verificar-se o mesmo
equilíbrio verificado ua fase !in*
terior. Numa carga dos rubro-
anis, perigou seriamente o arco rie

i Barbosa, «pós uma confusão á
| boca riu meta; tendo Iíunipio ati-
| nulo o couro da oncoulro às Ira-

ves, O Vasco, nnte » iiiucnca de
I um revés, pressionou fortemente,
! Nunía do smís cargas, ouviu-se o
{ apito dn juiz, qüe marcou, então,
: uma penalidade próximo à área
| rio Bonsucesso. Os jogadores des-

te, ao quo parece, acharam injus*
t:i a ntarcaçãò, reclamando, cnlão.
Zé Luiz. Tanto bastou para que
Tijolo lhe apontasse o olho dn
rua..". A peleja esteve paralisada,
procurando òs lçopoldinçnscs rie-
mover o árbitro rie sua atitude, o
que não conseguiram. Batida, cn-
tão, a penalidade, foi a bola ns
redes, impulsionada por uni pode-
roso arremesso de Lelé. Alguns
minutos npós, Plávio praticou, vio-
lento "foiil", sendo, então, expul-
so pelo árbitro, Km conseqüência
já do elevado grau dc exeil.içáo
cm que sc encontrava, o jogador
lcopoldincnsc começou a ridícula-
rizar o juiz, antes de abandonar

, o gramado. Dai por diante, liaii-
tarain-sc os oito componentes do
Bonsucesso » so defender coiiio
podiam. Nasceram, então, o se-1
gundn tento, conquistado por Di-
mas, c o terceiro dc autoria dc
'•"riaç.i.

Até o mònichto da expulsão dc
Zé Luiz, ern perfeito o equilíbrio
doutro do granindo. Tanto poderia
vencer um quanto o oulro. Aqueln
penalidade e aquela expulsão, qüe
atingiram o Ilonsuccsso quando o
"placard" se aaíiava mudo, fo-
ram, portanto, decisivas. O Vas-
co poderia ter vencido iiorniahnen-
te; entretanto, o que sc náo pode
negar c que Tijolo influiu grande-
mente no desfecho da peleja. Kr-
rou muilo, o antigo árbitro; foi
complacente eom o jogo pesado c
não poderia depois, como o fez,
procurar coibir o jogo violento
com a expulsão rie um jogador que
não fizera jus a isso. Acresce ain*
da a circunstancia rie que vários
jogadores vasca inos "toparam"

francamente o jogo bruto, sem que,
para isso, fossem molestados...

COMO ATUARAM OS DOIS
CONTENDORES

Foi a seguinte a constituição das
duns equipes:

VASCO — Barbosa, Augusto e
nufagnclli: Kly, Danilo c Jorge;
Djnlnín, Mancen, Dimas, I.clé c
Frlaça.

BONSUCESSO — Max, Osvaldo
í>. Nelson: Cambui, Mirim c Wil-
son; Fausto, Zé Luiz, Ncrino, Fia-
vlo c Etinápio.

RENDA E PRELIMINAR
A renda foi pequena, passando,

apenas, pelas bllhelerins, n qunn-
tia dc Cr? 25.052,00. Na prcllml-
nnr, venceram ainda os v.tsciinos
pela contagem dc 4x0.
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CORRIDAS DF. TROTE — Ao Hipôdromo Paulista de Trote, em
Vila Guilherme, no Estado de São Paulo, cada vez acorre maior
número de itficíóhado» às reuniões dnmingueiras. Se. de inicio
os participantes eram animais crioulos, já agora disputam ns
referidas provas cavalos puros-iariglie 

"iiinerican-lroller , tm-

portados da Argentina. E tal c o entusiasmo reinante, qut rio
rol dos proprietários am breve ingressarão alguns cariocas ;i-
InttireS de importantes coudelarias na Gávea, com parelneiros
importados diretamente dos Estados Unidos. O interesse Delas
competições de trntc está aumentando no Rio c denlro em breve
assistiremos ó primeira prova que será filmada pelas empresas
cariocas. O flàgràiilts que. ilustra esla nota, foi tomado na famo-
m pista de Gashen, cm Sova York, serve para demonstrar o
quanto emocionantes são as corridas ("<¦. trote. Bepartm o cavala
do primeiro plano, qne está com as quatro patas fora do tola»

RESUMO TÉCNICO DA
REUNIÃO DE ONTEM

Oi'
55

O Botafogo caiu no "alçapão77

O Juiz estragou o jêgo

ALEXANDRIA - 1 - (INS)
-- A policia egípcia apoderou-se
de ã.OOn exemplares da primeira
edição do novo semanário comu
nisía "A Lingua Arnbc". na qua'
os trabalhadores são incitados à
greve c rebeldia eonlra a classe
patronal.
MWtte**MMtttv***eeee**e**

ÂNÇAR
Ensina - te, método amtrleano

dl-ie garantia
AVENIDA PA8SOS. 13 — t.*

emvtw******»*™*^***™****
Coração — Figado —

Estômago — Rins

DR. RENÉ MANZO
Clinica Medica em geral

Rua Vise. Rio Branco, 34 —¦ De
9 ás 11. Consultas: CrS 30,00

Tel. 22-4749
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151.000 DÓLARES POR

UM LIVRO!

(Conclusão da 14.' pág.)
dc executar n falta, assinalando
p l.o tento dos seus. 0 FHimi-
nenso marcou o 2.» goal precisa-
mente no 'Al.' minutos. Formou-
sc uma "scriniiigc" à boca do
arco. A pelota foi rebatida por
Orlando c Pé dc Valsn, dc cube-
ca, desviou-a para dentro. Ilnim
ainda rebateu, mas o Arbitro,
que sc achava bem colocado,
jilissc que a pelota traiispiuern a•linha dc goal, pelo que consirie-
rou marcado o 2.» lento.'h com
o Fluminnsc exercendo o eon-
tròle dns ações terminou o 1."
tempo. A contagem era ile 2 " 11
n favor dos locais.

INCIDF.NTI- I* EXPULSÕF.S
No segundo período os bangu-

enses mudaram a feição da pnr-
tida. Moncir c Menezes incursio-
navam perigosamente, in:ts as
investidas eram punidas com Im-
pcdinientos. No 21.» minutos Ru-
hlnho entrou aos ponta-pés so-
bre llerinogenes, prostniirio-o, Km
seu socorro correu Italiano. Sa-
liem o que o juiz fez? Expulsou
os três jogadores de campo.

Os defensores do Bangu recusa-
ram-sc a obedecer a sua ordem,
pois o sr. Malchcr não eslava se
impondo. E foi necessária a iu-
tervenção dn Polícia para que os
kogndores saíssem do gramado.
O técnico iluca, então, mandou
que o quadro ¦ permanecesse cm
campo, mas não continuasse n
jogar.

Com a intervenção dm dirigen-
les do Bangu o preparador vol-
tou atrás e mandou que Suln c
Moncir formassem a zaga, pás-
«ando Januário para a inierme-
diária. Dai em diante "acabou"
a partida. Descontrolado o sr.
Malchcr apitava tudo errado. Jn-

NEW IIAVEN — Estados Uni-
dos _ J _ (ISS) — O primeiro
exemplar do Psalm Book, o pri-
meiro livro a ser publicado nas
Colônias Americanas foi presen-
tendo recentemente li Univcrsida*
dc de Yale por um grupo dc alu-
nos c outros niuigos dc Yalc,

O livro foi comprado em Nova
Yorls, em janeiro ultimo, pcln
qunntia de 151.000 (KilnreS o
mais alto preço já pago por um
livro. O comprador foi o Dr. A.
S. \V. Rosenlinch, conhecido in*
ternncionnlmente como perito cm
livros.
Afveeeeeaeeteeeeeweemw»****.

ivraria Francisco
Àlvei

Fundado tm 1854
LIVREIROS I EDITOR»

Rua án Ouvidor, 16*- RIU

Unia o Vasco na ponta
0s "artilheiros"

1.» lugar — Vasco da Gama 1
2.» " —Botafogo K
39 >. —Flamengo 7
4.» " — Flumlnenso ... ti
5.' " —America 11
6.' " — Olaria ., 14
¦7.' " —Madureira lh
7.' " — Canto do Rio .. 16
8.' " — S. Cristóvão .-. 20
9.» " — Bangú 21

10.' " —Bonsucesso ... 22

ARTILHEIROS

í.« — Dlmar (Vasco) 16
2." — Maneca (Vasco) 13
S.« — Ademir (Fiu) ~ 11
3.» — Durval (Mad) 11
4.» — Jair (Fia) 10
•1 «,—¦ Moacyr (Bangú) 10•j.» _ Nerlno (Bonsucesso) 0

venal, de cabeça, escorando um i
csennteio, ninrciui ri 3." goal,
Coube a Pinhegas, com forte lln>
cruzado assimilar o 4.'' Umo. O
5.0 goal resultou de oulro erro
gravo do juiz, pois Oswaldo, cin
escandaloso impedimento, cen-
trou para Orlando, livre, mar-
car o ultimo ponto. O juiz nesse
lance ixhoii graça no impedi-
menlo de Oswaldo, dando h cn-
tender que era um castigo que
ele impunha no Bangu. Mns logo
depois, arrependido do triste na-
pei que eslava" desempenhando,
resolveu "Inventar" um pênalti
contra o Fluminense.

1 A bola "bateu riri mio" dç
dual!''-, dentro da áren. O sr.
Malchcr apitou e depois quis f:i-
zer a cena. procurando ouvir a
opinião do baiirieiriiiha, niiiilii
embora o lance fosse claro c nãn
inspirasse qualquer perigo ri-:"goal". Confuso o juiz marcou
pênalti, que Suln cobrou pnra
fora envergonhado com o "pre-
sente rie grego".

E o jogo acabou, com o seu
desfecho truncado, por culpa çle
um juiz incompetente e sem a
pienor autoridade,

Foi i.cnn que tal acontecesse,
pois o procedimento ihcprrotp do
juiz deslustroü a vitória do Fiu-
minensc, por menor contagem, é
claro.

Oulr.t irrcgtilnridnric qui; ob-
servamos foi n determinada ppr
um aspirante dn Policia Militar,
que abusivamente, mandou eva*
emir uma parte das nrquibnnea-
das, muilo embora não Icnhil
ocorrido oli qualquer incidente.
Esse candidato a oficial, cxorhi-
lon, pois não tem alltorlddc pa-
ra manrinr o povo se retirar do
lugar em que se colocou pagan-
do. Naturalmei-.le o general Oito-
fra de Lima vai mandar apurar
p falo para explicar ao seu su-
bordinado que lhe faltava anto-
ritlaric pnra mandar o povo se
retirar de unia das partes das
gerais.

OS 01'ADHOS
As equipes disputantes esla-

I vam formadas pelos seguintes
jügiiflovès:

FLUMINENSE — CastiII o ;
Gtinlte" e llnroldo; Pasconl, Pé
dc Valsn e Bigode; Oswaldo (Pi-
nhegus), Biiliinho, ,Juven;i', Or-
lando c Pinhegns (Oswaldo).

BANOL' — Orlando; llermogc-
nes (Sulnl e Ilalinno (Moncir);
Sula (.Inniiário), Ainln e Paim
Tiáo, Januário, Cardoso, Moncir
c Menezes

(Conclusão da 11." páRinn)
Annnias, tnmliem náo ficam
ntr As.

GERSON APLICA VIOLENTA
FALTA EM ALC.INO

O ponteiro direito Alcllio ao
disputar uma bola com Gerson,
sofre "covarde "c violento"foul". ficando proslndo no cnm-
po. Muito iicertiiilnmente, Mnrio
Viana, expulsa o zagueiro "bota-
foguciise" para fina do gramado,
enquanto Aleino era socorrido,

JOGO PARALISADO DURANTE
1,0 MINUTOS

O ambiento ferve, eom o brutal"foul" rie Gerson, llá principio de
invasão por parte dc "torcerio-
res" exaltados, enquanto na "ar-
quibàncada" um "sururti'! toma
proporções, obrigando mesmo h
policia ir até o local, parn sere.
nar os aniinos.

RECOMEÇA A PELEJA
Depois dc muito esforço dp po-

lieinmcnto. ficou o gramado cm
situação dc jogo. Recomeçando a
peleja, com um forte ataque dc
Baiano; que envia violenlo tiro,
contra :i liwe.
ALCINO QUER VOLTAR MAS

MARIO VIANA NAO DEIXOU
Com surpresa geral, Aleino ao

entrai' cm campo, para prosse-
guir na luta, Mario Viana, não
deixa, alegando que tambem ti-
hha expulsado rio grainario. Esta
é finu. sr. Mario Viann...

E VEIO O EMPATE
Esta situação criada por Mario

Viana, veio fortalecer O animo
rios olarienses, que passnrnm ri
mandar rio campo. E novamente
Ilaiaiio fuz perigar n meta eon-
traria. Depois de passar bem por
Juvenal, entrega em ótimas, con-
(lições a Liiiiocirinlm, que chutou
cruzado, parn igualar a contagem
novamente.

EXPULSO TAMBEM LELFjGO -j
A situação piora; o "mntclt"

toma proproçócs violentas. Quan.
rio Leleeo comete "foul" cm Re-
nato, bem assinalado pelo "urbi-
Iro". Colocada a pelota no local
da cobrança, Lclccp tira-a da po-
siçáo e Mario Viann expulsa-o de
campo'.

VENCEU COM NOVE
ELEMENTOS

Mns nem assim, o Olaria, dei.
xa-se bater, e seus nove elemeit-
tos continuam n "martelar" a dc-
fesa botnfogúense, até que Li-
miieirinlio recebendo cm ótimas
condições de Baiano, arremata
com segurança, dando nssim n
vitória ao *eú quadro, pela cou-
lagein rie 3x2. . .
QUADROS, PRELIMINAR, JUU

E RENDA
As duas equipes estavam assim

formadas:

OLARIA: — Zezinlio; Leleeo o
Aninuri: Voltcr, Çlnudio c Ana.
nins: Aleino, Spinele. Bainno, Li-
mocirinho c Jorglriho

BOTAFOGO.: — Osvaldo; Gcr*
son c Samo; Nilton 1, Ávila e
Juvenal; Teixeirinha, S. Cristo,
Heleno, Ocninho o Renato.

Nn pelejn preliminar coube n
vitória no Botafogo, pela conta-
gem do 4x3.

0 "arbitro" dn pelejn, fui o
sr, Mnrio Vinna. S. S esteve mini
máu dia Falhou nos impedinien-
tos e errou na expulsão dc Alei-
no, pois o ponteiro, ú que foi
quase agredido pelo zagueiro bo.
tafoguensc.

A renda atingiu a bela somn
dc Crí 73i593|00.

OS QUE BRILHARAM
Fntre ;is vencedores, Voltcr,

1 R:iiano, Ainnuri u Limoclrinho,
| merecem ns honras da tarde, en-
| q mui to entre os hotafoguenses,

Osvaldo, Snrno, Milton I, Heleno
e S. Cristo, fornm os que sobres-
saíram.

Reabilitoij-se o Flamengo
(Conclusão da 14,- pág.)

1." PAREÔ — 1.200 metros —

Cr? Ü0.UOO.OO; 9.000,00 c 1.000,00
Quilos

1.» BRUTO, R. Freitas .
2." Birigui, A. Araújo .
3." Itororó, J. Mesquita

Tempo: 76" 4/3.
Diferenças: l corpos

| pos.
Ponta: 19,0.
Dupla (12): Cr$ .'10,00.
Placés: Cr$ 11,000, 17,00 c 12,00.
Movimento do parco: Crí

' 533.250,00.
Entralneur: D. M. Oliveira.

2.° PAREÔ — 1.200 metros —

Cr? 30.000,00, 9.000,00 e 1.500,00
quilos

i 1.» BAYECX, L. Blgoni . . .
| 2." Deubili, W. Andrade . .
! 3." Bueno, J. Mesquita . .

Tempo: 777".-
Diferenças: pescoço

pos.
Ponta: Cr$ áfi.OO.
Dupla CM): Cr? 131,00.
Placés: Cr? 19,00, 7-1.00 c 61,00.
Movimento do páreo: Cr$ . .

i 617.130,00.
Entralneur: B. P. Carvalho.

3.» PAREÔ — 1.400 metros —
Cr? 22.000,00, 6.600,00 c 3.3110,00.

¦U

* *
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0 Fluminense enfrentará o
Palmeiras •

O Fluminense será adversário
,'. í do Palmeiras, em sensacion.tl

i prelio "Vevanche". no próximo
j dia 5, no Pncaemlui De aí-ordoPRELIMNAR E RENDA ,

Na preliminar o i-li.minensc I com os planos traçados, os m-

brado por Santana, na extrema-
esquerda.
TIAO FOI PARA O ATAQUE

Aos 5 minutos do secundo
tempo, quando vencia o Flamen-
go por 3 s 0, Hélio, que vinha
atuando no comando do ataque,
icssente-se do uma velha dlstcn-
são muscular. Dai para o finai
Hello vai paro. a extrcma-direl-
ta, vindo, então, Tlão ocupar o
sou posto. Mesmo assim, efti
quase nada diminuiu o "poten-
dal" rubro-negro.

PERACIO RESOLVEU
Dos melhores homens do Fia-

menco, Peracto, sem exagero, po
de ser considerado o primeiro. O
Gigante, que portou-se às--mil
maravilhas, resolveu de forma
r.bsoluta o quo» faltava ao seu
clube: um jogador "cntrào" e
nrremessador de verdade, irais
uma vez, o famoso "player" ml-
reiro "da" a vitoria ao Flamen-
po.' E note-se, que o triunfo veio
íi calhar, visto quo o clubo da
Oavca necessitava do uma rea-
bilitnção.

COMO FORMARAM OS »
QUADROS

Aa duas equipes formaram da
seguinte maneira:

FLAMENGO — Luiz Borracha
. Newton e Norival — Bl-ruá,
BHa o Jain»; — Tlão (Hello-,
Jalr, Hello (Tlão), Pcraclo e Ve-
vó,

S. CRISTÓVÃO — Louro —
Mundlnho e 

"Pelado — Índio,
SouEa' e Emanuel' — Cldinho,
Paulinho, Caxambú, Nestor t
Suntana.

RENDA - JUIZ E
PRELIMINAR

A renda apurada pelas bilhete-
Vias de Figueira de Melo atingiu
a importância de Cr$ 55.546.00.

Gul-

j 1.» DESTERRO, R. Silva .
' 2." Parker, (1. Costa ....
j 3." 1'rvio, J. Mesquita , . .

Tempo: 91".
Diferenças: 3/4 de corpo c pes-

coco. '
Ponta: Cr$ 33,00.
Dupla (24): Cr? 55,00.
Placés: Cr? 13,00, 13,00 e 12,00.
Movimento do páreo: Cr? . . .

865.760,00.'
Enlraineur: Francisco Pereira.

4." PAREÔ — 1.500 metros —
Cr? 25.000,00; 7.390,00 e 3.750.00

Quilos
1.» ARIRO', E. Caslillo, .
2." Pury, 6, Costa . . . .
'i* Riachão, R. Freitas F."

Tempo: 96" 4/4.
4*4e»**»»»*tte»t»ee*e-e»»*eee*.

EMOFLÜIDINA tSs
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Diferenças:T/2 corpo e pescoço.
Pouta: Cr? 29,00. ;
Dupla: (24) Cr? 33,00.
Placés: Cr? 17,00» 20,00.
Movimento do páreo: Cri

709.990,00. ',
Enlraineur: E. Morgado.

cor-15." PAREÔ — Clássico Jockey Club
do Rio Grande do Sul — 2.400
metros - Cr? 70.00,00, 14.000,00
e 7.000,00.

Quilo»
1.* ALCYON, O. L*U6a .... 60
2.' Furão, L. Rigoiii ..... ofl
3." Caxambú, J. Mesquita , . 58

Tempo: 157" 3/5.
Diferenças: 5 corpos • 1 corpt***
Ponta: Cr? 16,00.
Dupla: (34) Cr? 22,00. !
Placés: Não houve.
Movimento do páreo: Cr? ¦ • a

549.430,00.
Entraiueur: Ernanl Freitas.

6.* PAREÔ — 1.800 metros — CrJ
22.000,00, 6.600,00 • 3.300,00.
(Betting)

Quilo»
].' D. PAULITO, L. Rttfoni . 53
2.* üestemor. R. Freitas . . 54
3.* Maccgão, A. Rosa .... 55

Tempo: 119".
Diferenças: 3 corpos e 1/2 cor*

Quilos! po.
. 36! Ponla: Cr? 26,00.

Dupla: (23) Cr$ 113,00.
Placés: Cr? 13,00; 33,00 e 21,00.

. Movimento do parco: Cr? . , •
784.820,00.

Entraineur: Henrique de Souia,
Quilo»

7.» PAREÔ — 1.400 metros — Crí
30.000,00, 9.000,00 • 4.500,00 —
(Bettlng)

Quilos
1.' APITO, J. Mesquita ... 55
2.* Esfusinnte, A. C. Ribas . . 5a*
3.* Grisu, R. Freitas ..... 53

Tempo: 89".l/ã.
Diferenças: 1 corpo c 4 corpos.
Ponta: Cr? 22,000.
Dupla: (24) Cr? 37,00. i
Placés: Cr? 13,00, 14.00 e 19,00.
Movimento do p.írco: Cr? . . ,

920.860,00.
Entraineur: Manoel J. Oliveira.

8." PAREÔ — 1.400 metros — Cr?
25.000,00*,, 7.500,00 c 3.750,00 —
(Bctling)

1.» RUMOROSO. L. lligoni . . 52
2.» Crédulo, P. Coelho .... 47
3.' Marrocos, X. Moita .... 58

Tempo: 88" 3/5.
Diferenças: 2 corpos e 1 corpo,
Ponla: Cr? 34,00.
Dupla: (24) Cr? 83,00. '•'.
Placés: Cr? 19,00 « 30,00. .'
Movimento do parco: Cr? . , «
910.060,00.
Enlraineur: Nelson Pires.
CONCURSOS: Cr? 691.913,00.
Movimento geral das apostas!

Crí 5.713.000,00.
lUstas dc areia e grama, pesa*

r.o
56
56

Arbitrou a peleja o sr,
chteve 

'dificil 
vitória pela conta- colores cariocas seguirão ún dia í'Ihermc Gomes, alias, de maneira

gem dc 5 x 4. • do -jogo, devendo pisar a Cii.nchT* 1 e.n í "<..<•!.
'.' Dc renda foi apumdn a impor- com todos os seus valores efeti-
tancia de Crí 21.700,00. vos.

A preliminar foi vencida pelos
í Aspirantes do Flamengo por 2 k l.

Vinhos do Porto
e de Mesa

MESSIAS
À venda nas rasas de

primeira orc/em

das.

Chocaram-se na pista
Destemor e Moritz

Quando faziam o "canter" do
sexto parco, chocaram-se na raia
Destemor. montado por Domingo*
Ferreira e Moritz, por Emidgio
Castillo Em consequência do
acidente, Dominios Ferreira não
pôde mais aluar, apesar de náo
ter sofrido qualquer coisa de
grave.

Castillo nada sofreu alem dai
susto.

8 màêà '~~£W£$&ii&-<s;<&r- <*¦ mim 'it»*4M.íf%tf
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Grandioso programa de festividades para o corrente mês — Nota
vel administração do sr. Álvaro de Oliveira Pereira — Em constru

ção a praça de esportes - Detalhes

^p;;-K^^

O delicado esportista Jullo
Neves, que nem hàlalliandn

prpgresso dn E. C. Unlà
pelo

Novembro í uni mês <lc festas
para o Esporte Amador, f. que¦ o E< G. í'nián, umn das mais
(significativas expressões do ama-
dorismo, vc completar no dla ft,
mais um aniversário de sua glo-
riosa existência.

O UniiiM. cm sou XI." aillver-
«Arlo, atravessa umn fase vorda*
doi ram ente auspiciosa. As reali-
lüiçòcs da atual Diretoria, tem
sido das mais felizes,

A CONSTRUÇÃO 1.0 CAMPO
Atualmente, o maior sonho dos

associados c. adeptos do vcleva-
no grêmio é a construção de sua
piaçn dc esportes. As dlficiilda-
des para a conclusão rias obras
não Imensas. Falln ser murado
o campo, o que eqüivale dizer n
uma despes* i!e vulto, n qual o
clube tem dificuldade cm fazer
face, por contar somente com o
esforço dc seus diretores c nsso-
ciados. Mas, esperam estes ven-
cer todos os obstáculos c dar a
Marechal Hermes unia grande
praça dc esportes.

ÜM GRANDE PRESIDENTE
Maior felicidade não poderia

haver na-escolha dos elementos
rjue integram a atual Diretoria
do E, C. União. De todos se
destaca a figura dinâmica do sr.
.Álvaro de Oliveira Pereira, in-
disciitlvelmento um grande pre-
«Mente. Moço ainda, o sr. Alva-
ro Oliveira tem se destacado por
uma ação empreendedora; em
razão dessa sua atuação ,o sr.
Álvaro Oliveira Pereira é figura
«stimadlssima no seio do clube
de Marechal Hermes. Também
merecem elogios os srs. Abelardo
T. Carvalho, Ffclisbcrto Coelho,
Jullo Corrêa Nunes e demais di-
refores, que têm trabalhado com
afinco para o progresso do seu
grêmio.

CAMPANHA BELÍSSIMA
Sem contar com praça de es-¦portes, Jogando ora no campo de

um, ora de outro, có-irmão, o E.
O. União fez, entretanto, campa-
nha brilhantíssima uo certame dn
tt.» categoria da F. M. F., há

pouco terminado. O quadro de
juvenis sagrou-se campeão dc sun
zona, estando classificado para
Irtvàntar o titulo máximo, Os
nmuclorcs conseguiram ui.11 liou-
oso 2." lugar, n um ponlo do

vencedor. Durante todo o cerln-
n.e, nenhum amador ou juvenil
fei punido pela entldnde.

A SEDE SOCIAL
Também no setor social a ação

d.i Diretorln se fez sentir de mo-
do positivo, já que Íoram Intro-
dnzidos diversos melhoramentos"
na sede, que apresenta toda eo-
modidado uns associados.
PROGRAMA DE ANIVERSÁRIO

Parn o corrente mis, que nssi-
n.-, 1 a o '12." aniversário, a Direto-
ria do E. C. União organizou
giandloso programa de Testlvldn-
des, rins quais se destacam as
.seguintes:

Dia 'i — Âs !) lioras, os direto-
jes, cm companhia dos associa-
dos que queiram, visitarão os
túmulos (ins eX-nssocindos que
passaram pela Diretoria do S.
C. União.

Dia Ti — À:; 20 horas, homena-
itens do S. C, União nos Amado-
res e Juvenis, usando dn palavra
ns srs. Diretores Ahclard Tcixci-
ia de Carvalho e ícaro Mcsqul-
In, Ãs 21 horas, homenagem a
Miiic. Cardoso.

Dia 6 — Às 211 horas, cinema
gialis, mediante a apresentação
(in recibo n,° 11.

Dia S — Âs 20 lioras, sessão

solene. — As 21 horas, "coei.-
tnil" oferecido à Imprensa escri-
tn c falada c aos representantes
dos clubes có-irmãos, seguindo-se
o grande baile dc aniversário,
ali ãs 3 hora».

Dln 0 — Domingo —¦ As fl ho-
ias, jogo dc futebol entre as"fortes" equipes de: Cisados da
Vila *i Casados do "Portugal Pc-
queno". — Às 10 lioras, jogo de
futebol entre os "poderosos"
conjuntos de: Solteiros dn Vila x
Solteiros de Portugal Pequeno,
partidas que definirão a supre-
macia dp futebol entre aquelas
categorias,

Domlnguclra ás 20 I ANO VI

Dla 15 — Sábado — As 20 lio-
ras, Silvio Mendonça estará nn
sede coin' nrtislas do nosso rá-
dio, apresentando um fantástico"slio-v".
* Dia 16 — Domingucirn ãs 20
horn»,

Dl„ 2,1
horas.

Dln 20 — Hora dc arte infantil
na sede do clube.

Dia .10 — Às 20 horas, apre-
¦entação da Madrinha do ESPOR-
TE AMADOR e da Madrinha do
S. C. União, seguindo-se n dn-
minguelra — As 23 horas, encer-
nimento.

I 

ATIVIDADES DE HOJE
NO SETOR AMADORISTA

RIO DE JANEIRO, Domingo, ?. de Novemoro de 1947 NUMERí.' i .913"TUDO AZUL" DENTRO DO E. C. S. LUIZ GONZAGA
Em nossa redação, o sr. Nelson Camargo desmente a falada "crise" — Grandes ira-

efetivas serão tomadas — "China" diz que não mais perderá para ninguém

São os seguintes ns jogos do hoje, no sclor nmndorista:
F», C, Oriente x I.. C, Independente.
Recreio F, C. x Canadá
Fortaleza '•', C. -. Unidos da Guatemala. ,
Ksirua Nova .. Estrela de Ouro I'. C,
E. C, Ana Ncri x .¦'Jinórica Júnior,
Abrantes V, (.. \ Sòttiinário São Vicente ile Paula (jn*

tcreslndual).
Filhos dc Tupi F. C, x Esmeralda F. C". I
São Braz !•'. (,. x Harmonia F. C, |

A RODADA AMADORISTA
TRANSFERIDA

Conforme foi amplamente
noticiada, a rodada amadorls-
ta que deveria ser disputada
hoje. ficou transferida para
domingo próximo, atrasando
desta maneira o final do cer-
tamo. São os seguintes os"matchs" transferidos:

ZONA NORTE
Oriente x Campo Grand*a
Irljá s Manufatura
Nova América x Distinta
Nacional x Guanabara
Oiti x Anchicta.

cONA SUL
E. de Dentro \ Del Castillo
Ideal x Confiança
Portuguesa x Vnlim
Oposição s Marillls
R. Barbosa x Rlvcr

COM TODOS OS SEUS VALORES
Dará o São Braz F. C. combate ao Harmonia F. C, no campo

do Engenho de Dentro — Aires confia na vitória
— Duas preliminares

noticia da "crise do E. C.
São Lui_ Gonzaga", estorou ro-
mu unia bomba, no seio do que-
rido clube dc Madurelra, pote
lia realidade, o (|ue houve Gol
apenas o pedido <le demissão «Io
técnico llclison (I.i Mola Riiicl-
ro, o popular "Gercba". o do'.'." secretário, Bb.ó da Mota RI?
beiro.
FALA O SU. NELSON CVAIAR-
GO, DIRETOR DO SIMPÁTICO

CLUBE
Acompanhado do "plaver"

China, esteve em nossa rodaçáo
o Sr, Nelson Camargo, mn dos
diretores do São Lui/. Getnzuga,
(|ue veio esclarecer a verdadeira
situação que ura vem passando em
seu clube. Suas primeiras pala-
vras foram:"Não existe crise no São Luiz.
Gonznge, pois o pedido dc de-
missão de dois diretores, não
significa gravidade nenhuma,
dentro dc uma organização onde

A turma do S. Uraz _¦'. C. aue dará combate ao Harmonia !¦'. C.que dará combate ao Harmonia !¦'.
O estádio da rua Henrique

Chcid, aerá pequeno para com-
portar a lcgtào do "torcedores",
quo por certo irão aquele local,
a fim de assistir o amistoso en-
tre as fortes equipes do S. Braz
F. C. X Harmonia F. C„ dois
grandes quadros do nosso fute-
boi independente.
PREPARA A EQUIPE DO
ENGENHO DE DENTRO

Sabedora do valor do "onzo"
adversário, a direção técnica do
S. Bra_5 F. C. não se descuidou,
tanto assim, quo seus quadros
foram submetidos a severos trel-
nementos, c tudo faz crer, que
estão a altura de dar combato
ao aeus aguerridos adversários.
AIRES CONFIA NA VITORIA

Entre os defensores do S, 3raa
F. C, um elemento destaca-se,
pela sua segurança c combati-
vidado dentro do gramado, além
rie ser um "gentleman" fora das
llças esportivas, este é .o za-
guciro Aires. O jovem elemen-
to, teve ensejo de palestrar com
a. reportagem, sobre o difícil
compromisso de hoje, foi quan-
do falou: ,"Reconheço o poderio **: nos-

DE PORTÕES ABERTOS
Estando marcado para o dia 6

de Novembro próximo o jogo en-
tre as equipes representativas dos
Sindicatos dos Bancários e Grã-
ficos, referente à 5.' rodada do
Campeonato Inter-Sindical de
Futebol, e em virtude do inlerés-
s« que vem despertando a com-
petição, decidiu o Serviço dc Rc-
creação Operária, solicitar do
Fluminense F. C., por sugestão

dos roniendores, sua praça de
desportos para a realização do
prelio.

A partida que coutará com a
presença do Sr. Morvrui Dias dc
Figueiredo, ilustre ministro do
Trabalho Indústria c Comércio,
está programada para as -ll ho-
ras, com portões abertos, desta-
cando-sc um duelo de "torcidas"
das duas representações.

uo adversário, mas confio na fi-
bra de meus companheiros do
quadro, e tenho fé, que obtore-
mos um grande triunfo.

CONVOCA O CLUBE DE
GALDINO SILVA

A direção dn futebol do S.
Braz F. C. pede por nosso in-
termedlo, o compareclmcnlo do
todos os seus amadores, Aspiran-

tes o juvenis nas horas de cos-
tume, na sede do clube.

DUAS GRANDES
PRELIMINARES

Incgavelmcnto uma grande tar-
dc terão os "torcedores" dos deis
simpáticos grêmios, pois além d.
peleja cptrc amadores, haverá
duas preliminares, entre ns cqui-
pes de juvenis c aspirantes res-
pecti vãmente.

CALENDÁRIO ESPORTIVO
DO E. C. BARROSO

Dia H dc Novembro — Moinho
du Luz l;. C. x E, C, Barroso

Dia líi dc Novembro — E.
C. Itacurussá x E. G. Barroso

Dia 30 Novembro —• Washing-
ton Vila F, C, x E. C. Barroso,

Aceitamos convites para o dia
211 de Novembro e meses dc De-
zembro c Janeiro, no campo do
adversário.

Correspondência para Travessa
Pcdregues n. 31 — (Estário de
Sá.

inilitani grandes esportistas, c
que lud.i fazem para o progresso
dn mesmo.

VALDEMAR BARBOSA TEI...'"CARTA BRANCA"
Continuou o Sr. Camnngo:"1'arn nós, Ioi surpresa, o pc-dido de demissão do dedicado"Gerrbn", pois foi sempre bata-

lliador, e dc um temperamento
dos melhore:;, havendo mesmo
conquistado grnnrles auiisade*.
dentro do São Luiz Gonzaga.
Para o seu cargo, foi cl."ito ou-
tro grande elemento, o Sr. Vai-
demnr !•'. Barbosa, mais conheci-
do pelos esportistas, como "(".;-
ri", c que temos certeza que tu-
do fará pelo cngr.iii.leclnicnlo do
nossu quadro dr futebol. Sobre
:i "carta branca" adiamos ju.-
to que éle tivesse, pois só as-
sim, agirá mnis a vontade. Mas,
não que tenha acontecido nuai-
quer ato dc indisciplina entre ns
nossos amadores, pois todos dc-
monslraram grande interesse e
lutam com bravura, paia elevar
bom alto, o nome de nossu glo-
ríoso E. C. São Luiz Gonzaga,
Gonzaga,

GRANDES INICIATIVAS
SERAÜ TOMADAS

A palestra continuava anima-
da, e o Sr. Nelson Camargo, ia
expondo um por um dos planos
que a diretoria vinha estudando
c que dentro de breve tempo,
seriam executados. E foi assim,
que o nosso inlrevlstado findou,
sua visita:"0 meu clube dentro de breve
tempo, lançará uma grande cam-
patina, entre o seu numeroso qua-
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O sr. .\e'snn Camargo, acompanhado do
Visita a nossa redaçãt, falam com

'China'', quando
i repirlagr-v

dro social, para a compra
terreno, onde sora instalado
suas dependências, inclusive
campo dc futebol.

E assim, termina uma falada"crise" que felizmente, não pns-

INTERESTADUAL ENTRE COLEGIAIS
Os quadros de juvenis do Abrantes F. C. enfrentarão em pe-
lejas amistosas as aguerridas equipes do Seminário S. Vicente

de Paula, de Petrópolis — O programa organizado
COM

do sou dc um mal entendido, pois
as ' u demissão de dois diretores, não

o , pode, e nem poderá, ser niotivn
I psra tão nefasta situação. E da-' qul, lançamos um ttpèlo a todos
' qne niiütani no E. 0. São Lui.i

Gon saga, para que lutem eom
afinco, para o Cllgrandeclnicnto
deste clube, que venceu, dentro
do futebol amador de nossa
tenra...

Finalmente o numeroso públi-
co esportivo <la zona Sul, terá *
oportunidade de assistir na tarde
de boje, o esperado encontro
amistoso' entre as fortes equipes
dos primeiros e segundos quadros
juvenis do Abrantes F< C. (alu-
nos da F. R. M. D.) c dn Semi-
nário de São Vicente de Paula de
Petrópolis.

A peleja entre ísses clubes, pro-
mete constituir «em duvida al-
guina, um espetáculo atraente,
pois ambos os quadros possuem
elementos categorizados que são
do futebol do esporte amador.
No "onze" do clube da Rua Mar-
(|u«.'s dc Abrantes, podemos citar:
Catarlno, Marcolino e Carlos,
que tudo farão pela vitória dos"alvi-negros".

0 CANADÁ EM BUSCA Df UM TRIUNFO DIFÍCIL
Irá enfrentar o Recreio, no Ja carezinho -

Duas boas preliminares
Beto em ação

0 público esportivo amadorlsta
ronhece sobejamente as faça-
nbas do (lanada I*,. C, Vários
clubes poderosos dn nossa me-
trópole já tiveram a prova do
poderio do esquadrão comanda*
do por lido, Inclusive sua últi-
ma vitória, conseguida sôbré o
potente quadro do Vila Joppcrt,
Por isso,gi'ande foi o entusias-
mo dn público ao ter noticia da
peleja programada pnra a tardo
dc hoje, no bairro do Jacurezi-
nho, entro a equipe local do Rc-
creio c á do Canada. Porque, ;.e
de um lado vemos um conjunto
otimnmenlc armado, eom elemen-
tos destacados nas diversas posi-
cües, não c menos certo que o
Recreio possui tatnbím um con-
junto harmonioso, qu clutará cs-
timulado por sua numerosa "tor-
cidn".
DUAS ÓTIMAS PRELIMINARES

Antecedendo à peleja principal,
jogarão is 10 horas ns equipes
juvenis dos dois lírímios. As
13,30, os quadros do aspirantes
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LÍDER DA ZONA NORTE DA SEGUNDA — Hst» é o quadro do Campo Grande A. C, atual lider
da zona Norto da Segunda Categoria, estando a dois pontos do vlce-llder, que é o Nacional. O
compromisso do "onze" dirigido por Moatslo B°drigues no próximo domingo é dos mais sérios
pois enfrentará o Oriente,. terceiro colocado, e ainda com aspiração do titulo máximo, será pai-
co deste grande, "clássico" do Triângulo carioca, o campo do Matadouro ,ondc os "rubros" são
temidos. Quem lucrará com isto, é a "torcida", que terá ensejo de assistir nm desfile de vertl.utv.i-
tas ases do nosso futebol amador e tudo Ia: citr, que teremos unia peleja cem por cento, onde a
diictplina e o cuvuiticlrlsmo deverão estur presentes, paru brindar aos "fans'1 com uma tàrdi tle

.— gaia . |

Esta é a linha atacante do Canadá E. C, que. amanhã se verá
cm luta eom a defesa do Recreio. Vencerão, os comandados dc Reto'.'

PISARÃO O GRAMADO
DISPOSIÇÃO

Apesar do onze Abrantlno con-
tiir como "handicap", campo c
de sua numerosa "torcida" or-
ganizada, os visitantes pisarão o
gramado disposto* a levar de
vencida o seu leal antagonista.
Mas, os defensores da equipe lo-
cal náo admitem, om hipótese al-
guma. que a vitória escape, fazen-
do assim prever, que teremos
uma peleja movimentada.

OS QUADROS DO ABRANTES
FUTEBOL CLUBE .

Salvo modificação dc ultima
hora, ns quadros do Abrantes 1'.
C. desfilarão no gramado com
as seguintes constituiçõesi

Danlco,; Cnlarino c Pedro;
Carlos, Marins e Aírton; Mário,
Aimor, Silva, Gilberto e Ivan.

2." Quadro: Jaime; Domingos e
Zequlnha; Batista. Barbosa c
Didl; Gomes. Augusto, Medeiros,
Jorge c Vasqucs.

O JUIZ

Atendendo a um gentil convite
especial da direção tícnica de
ambos os quadros, caberá ao sr.
Francisco Nelson, dlrlsir a pele-

lj. principal.

O PROGRAMA ORGANIZADO

A Diretoria do Abrantes Jr. C.
num gesto multo digno, organi-
zou um vasto programa dc recep-
ção nos visitantes. As 6 horas —
Alvorada; ás 7 horas — café; ás
8 horas — missa; ás 9 horas;
Chegada da Delegação dos visi-
tantes, a qual será recebida pela
banda de musica dos alunos da

F. R. M. D.; ás 0,30 horas, mis-
sa, para a delegação visitante. As
10 horas — Visita geral a Fun-
daçáo Romão de Matos Duarte;
As 12 horas — Intervalo: As
13.30 lioras — Parada esportiva;
Desfile dos Atletas; Hnstenmen-

| to do pavilhão Nacional c do clu-
be local; Às 14 horas — Jogo
preliminar (2." quadros juvenis
do Abrantes F. C. *. Seminário
SSo Vicente de Paulo de Petró-
polis) As 15 horas — jogo prin-
clpal (1," quadro Juvenis do
Abrantes F. C. Jt Seminário de
Sáo Vicente de Paulo dc Pelrôpo-
lis); As 17,15 horas ~> Regresso
da delegação visitante e encerra-
mento.

"NAO PERDEREMOS
MAIS NINGUÉM!

PARA

Quando a dupla do clube de
Madureira deixava u redação o
Oclino Assunção Costa, "China",
o eficiente mein-esquerda titular
do quadro doS. Luiz Gonzaga as-
sim se expressou:"Entre meus companheiros não
há nada. A única novidade, que
eu sei, é que não mais perderc-
mos para ninguém....

A A. A. BANCO PORTUGUÊS
DO BRASIL ACEITA JOGOS

0 Departamento de Futebol da
A. A, B. Portuguís do Brasil
do organizar »eu calendário cs-
portlvo para os meses vindouros,
comunica aos seus co-lrmáos quo
aceita jogos de futebol para 1."
e 2." quadros, om campo de seus
adversários e devendo toda cor-
respondêncla ser enviida para
Caixa Postal 479.

BASQUETEBOL
Belo feito do "Five" do

Grupo Maravilhoso
Derrotado o C. A. Telefônica por 26x24 — Notas

se defrontarãij, devendo realizar
unia partida renhida.

O "MATCH" PRINCIPAL
No prelio principal da tarde

esportiva, estarão em choque ns
equipes principais dos dois clu-
bcs. Ambas estão otimamento
preparadas para ocotejo, deveu-
do nprosentar-so integradas de
todos os seus elementos.

BETO EM AÇÃO
Em nossa edição (ie sexta-fei-

rn, haviam noticiado que era
Incerta a presença do notável
centroavante Beto, já que clc se
contundira no jogo anterior. Es-

tourou como uma bomba a nota
aludida, pois todos reconhecem
o valor dc Beto. Entretanto, já
podemos anunciar que Beto esta-
rá comandando o ataque "cana-
dense" no jogo dc hoje."TEST"

A peleja de logo mnis servirá
como um autêntico "test" para
os rapazes do Canadá, que do-
mingo próximo farão uma gran-
de excursão a Tairetá. Da exibi-
ção dos seus pupilos, o Diretor
Técnico poderá tirar suas con-
clusôes sobre n forma do quadro
que irá fazer o prelio interes-
ladual.

EM SÃO JOÃO DO ME-
RITI UMA GRANDE PELEJA
Filhos de Tupi F. C. x Esmeralda F. C. prontos

para a grande lula — Nelson jogará —- Os
Aspirantes na preliminar

Compromisso dos mais sérios,
terá hoje o Filhos de Tupi F.
Clube, quando rinrá combate à
pujanle equipe do Esmeralda F.
Clube, em Vila Mcriti, Ninguém
desconhece li valor do quadro dc
llonorlo Glirgcl, haja visla, que
vem obtendo brilhantes triunfos,
contra grandes adversários, es-
tando assim apto a dar combate
ao "onze" fluminense, que terá
muito de lutnr, para conseguir
um resultado favorável ás suas
cores.

JOGARA NELSON
A direção técnica do Filhos dc

Tupi, vinha com um serio pro-
blema em sua equipe, pois Nei-
son, o sen eficiente goleiro esla-
ia ameaçado do não atunr, de-
vido a uma forte contusão que
vinha sentindo. Mas, tudo ficou
resolvido. po's Nclíss trve srnr:
des inelhorns. c estará firme cm
sou posto, dando assim maior

Continuando cm sua marcha vi-
toiiosa e invicta pela disputa do
campeonato anual do Movimento
Difusor dc Basquctübol, o "Cru-
pn Maravilhoso" enfrentou e le-
vou dc vencida o forte "five"
da C. A. Telefônica, na quadra
desta agremiação no Engenho
Novo.

Foi uni jogo quo prendeu a
atenção da "torcida"', não só pe-
Ia movimentação e riqueza dc
lances como também pela disci-
puna.

Jogaram c fizeram pontos pelo
j***********************************************************

CLÍNICA DENTÁRIA ESPECIALIZADA
DE DENTADURA8

OLHOS ARTIFICIAIS de Resino Acrílica
PRÓTESE INDIVIDUAL PERFEITA

DR. ODILON MACHADO - 3a.„ 5ai. e sóbodos —
8 às 11 e 2 às 4.

ED, REX - 5» ANDAR - 8ALAS 510 a 613 - TEL. 42-1119

"Grupo Maravilhoso" us semin-
les atletas: Plácido 1, Renato r*.
Ghnng 11, Nogueira 4 t Ki..iic-
la 4.

0 E. G, SAUDADE AOS
C0-IRM50S

A agremiação juvenil. E. C.
Saudado, avisa a<«* co-lriiiâos,
que aceita jogos no campo advar-
sário. com qualquer clube, aum-
toso ou festival. Dão preferência
na parte da tarde.

Os ofícios devem ser enviados
para "Agremiação do E. C, Snr-
de", a cargo do Sr, Milton de
Oliveira — Rua 1-elicio, 62 —
Casca d ura.

Bazar Gêmeos
Louças, Ferreçen-*, Tintas

Baterias de Alumínio e Pape
laria. — Av. João Ribeiro.
104 (Pilares) - Tel: 494513

segurança à defesa do simpático
clube da Linha Auxiliar.

OS ASPIRANTES FARÃO
A PRELIMINAR

Na peleja preliminar, terão oi"torcedores" uma boa peleja, já
que oi aspirantes dos dois clu--
bes, estão cm grande forma.
ESCALADAS AS DUAS EQUIPES
DO FILHOS DE TCPI F. CLUBE

Deverão formar assim, as duas!
equipes dos Filhos dc Tupi F.
Clube:

AMADORES — Nelson, Bihi,
Vndioo, Antônio, Sargento, Nati-
za, Mulato, Domingos, Gordo, Zc-
ca c Severino. (Reservas):: Ar-
mando, Bichign e Boláo.

ASPIRANTES — Tuca, Carto-
la, Valtinho, ,Ioâo, Serafim, Bis-
csile Miguel, GarlüSi MàrlDi Zé*
zinho c Sylvio, (Reservas): Be-
nedito, Crispim c Gcgcno.

ESQCADRXO DO DEL ÇASTILO; LlUEfl /U ZONA SUL — Na vanguarda do campeonato cte .mui-
dores da Segunda Categoria, Zona Sul, eaconlrc-se a aguerrida equipe do Del Castilo, cuja campu-
nha, no presente certame, tem sido das mais clogíávtls. 0 Del Casulo deveria enfrentar IMjè o
Engenho de Dentro, no campo do adversário, utàs ,. rodada foi transferida para o próximo i'.om'r-
nn AtSÍm ""dn n Jlfl Cn.llls, ItrA rm nró.rimn rndndti nm rnntendnr resVCltável, Além do Ev.t.
de Dentro, os "rubros" terão corno an/aflonlsín,*; o Oposição è o Valim, compromissos julgados ai-

flcels, tendo-st cm vista qne os jogos tetnp nos campos desses concorrentes uo cerlcun» (
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SENSACIONAL VITÓRIA DO
PARTIDA M ©mim, m RUA
DOS INVADIRAM @ GRAMADO
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ANO Vil RIO DE JANEIRO, Domingo, 2 de Novembro de 1947 NÚMERO 1.913

FLAMENGOREABILITOU-SE 0.
BATIDO 0 SÃO CRISTÓVÃO POR 3X 1, NOS SEUS PRÓPRIOS DOMÍNIOS
- PERACIO, A GRANDE FIGURA DA CONTENDA - A FORMAÇÃO COM

- QUE ATUARAM OS DOIS QUADROS -
'Còrrcdoi

S. Cristóvão c Flamengo sald-a-, que compareceu no
nm, ontem, ú tarde o seu com- cie Figueira dc Melo,, ,
I romlsBO relativo a 3.» roda-la do 3X1 FLAMENGO
mutuo dn Campeonato Carioca ü jo-m transcorreu nii maior
ile Futebol. parle dos noventa minutes para

A pèlejn entro ns alvos e os o esquadrão da Gávea, i-e bem
nibrb-iicgrõs, como se esperava.' que o :>r-n rival portou-se -i ni-
ngriidou plenamente o público í tura, hbtodamente depois du vi-

í;«'siniú terceiro minuto da fase i aoa 41 minutos dn niesmíl «isc,
final, • aproveitando urns oportunidade,

Os comandados do Hello, que j arremessou Innpelavelmfsntc; o

| se mostraram sempre mais no.-i- ¦ terceiro fé-lo Jair, no co'otvr uma
""£-. ******* 
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FLA-FLU, A SENSAÇÃO OA NOITADA
CESTOeOLÍSTICA DE AMANHA

Promete ser empolgante o "clássico" da Praça
\'I(IU(Í — A. A. Grajau x S. Cristóvão, Tijuea x Alia-

dos e Botafogo x Cru jau T. C. no complemento
da rodada

o sqiiddt do Olaria, ontem < leri :>u o Bolo (otjo

Cristo

i segunda grande vitória <i<

Uma entusiástica assistência Iem direção a meta guaruecida por
compareceu ao campo do Olaria I Osvaldo, que em diversas vezes' obrigado n se empenhar a fim-para assistir o desenrolar dn pc-
loja entro os locais e o Botafogo.
O que so \iu foi deveras uhi
¦'malch" cavado do principio n
fim Sc os "alvi-negrps" davam
uni ataque, os "üariris" respnn-
(liam a altura u assim foi nté
que Liniocirinho decidiu a pug-
na com mn tento maravilhoso,

O OLARIA JOGOU 1'AIU
VENCEU

Logo dc inicio o quadro «lo
Olaria ensaiou sua primeira in-
vestida, «juc foi arrematada eom
precisão por Llmocirinlio, obri-
Imndo a Osvaldo a praticar expe-
lacular defesa. Deste lance em
diante viu.se prefcltiuncnlo que
o* locais .jogavam para vencer;

BAIANO ABRE A CONTAGEM
Investidas sobre investidas vão

do, iilé «iueAlcino cintra hcrii
uma Imla rasteira,' c Baiano
aproveita pnra enganar o goleiro"nlvi-negro" abrindo a Contagem
liara o Olaria,

IGUALADA A CONTAGEM
O Botafogo faz ludo para igua-

lar a contagem, e seus atacantes
com um jogo rápido envolvem
bem a defesa local. Num lance
dentro da área. Ueninho consegue
tocar na bola, consignando o
lento de empate.

A peleja torna-se movimentada,
Èmpenliam-se. os jogadores de
ambas as parles paia conquistar o
tento de vantagem.

SANTO CRISTO, GOAL!...
*" Tinia nos |>0s .Je Heleno, que
magistralmente çnlroga a Santo

O mcia.dlrcita í'alvi-nc»
gro" não leve dificuldade ile cn-
caizar liem, batendo Zezinlin. Es-
tnva O Holafogo cnn vantagem
no marcador. Logo cm seguida,
termina o primeiro tempo dó pc-

VEIO A VITORIA NA FASE
I-I NAL

Tara u fase fin ii esperavam os"botafoguciises" uma atuação
melhor do quadro, e que por cer-
to aniquilaria a turma de Limpei-
rinho. Mas aconteceu o inverso,

pois os "pupilçs" dc Néio, passa,
iam a jogar com acerto, cnqunn-
lu a defesa "alvi-n(cgra" cpnjcça»
va a falhar e sua liniia-atacantc
sentiu o peso das recjaninçcs
quase que ininterruptas de Heleno,
que ameaçava'» todos os cunvpa-
nheiros,

Notil.sc (pie o jogo assume as-
pecto violento, onile aparece Gcr-
son, Juvenal, Nilton I, Heleno e
TciNcirinlin ile um lado, enquanto
que do outro Spinclc, Cláudio c

(Conclui na 12." pág.)

A rodada (lo Campeonato ca-
rloca de Basquetebol, que será
disputada, na noite do amanhã,
prometo ser das mais Intcrussaii-
les. Como principal embate te-
reinos o tradicional Fla-Flu. que
por certo carregará uni publico
numeroso, capaz dc lotar com-
plctamcntc as dcpcndônclns da
quadra da Imprensa Nacional.
flamengo c Fluminense, são dois
concorrentes seríssimos, ao titulo

tives" estão ]
;i uma gran-j

do 1017. Ambos os
preparados e aptos
do "-performance". (l c*uadrq do
Fluminense, ao nosso ver é um
dos melhores dc nossa metrópo-
ic, a o do Flamengo, que com
os novos valores passou de me-
ro concorrente, a um dos mais
temíveis "flvcs" jogarão um
cartada que poderá influir om
muito na classificação da serie

(Conclui na 12." pág.)

0 BRASIL NÃO ESTÁ INSfRI-
TO NOS JOGOS OLÍMPICOS

NÃO MERECIAM MAIS QUE UM EMPATE

DEFESAS DE MULTAS FISCAIS IMPÔS-
TAS PELO MINISTÉRIO DA FAZENDA

FALÊNCIAS — INVENTÁRIOS — DESQUITES
FUNCIONA EM PROCESSOS CRIMINAIS

DR. MAURO MONTEIRO
(DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL)

Escritório: Rua Senador Dantas, 35,1." and. Sala 3. Tel. 42-1528
Horário: De 8 ãs 11 e de 16 às 17 hora6.

lxl foi o resultado do prélio Madureira x América — Adii
e César os marcadores — Fraquíssimo, o "referee"

Adelino Ribeiro de Jesus
No ostadiozinho da run Con- lhe havia dado Durval, çãbece-

«elhelro Gnlvão dcfronlari.m-sc ---•'•¦ 
Madureira o America, numa lu-
ts,,que, se não foi rica de téc-
nica, teve muito ardor de am-
bos os lados, e que apesar dc s:
ter verificado mais combátlvida-
de dos americanos, o cscuic foi
aberto pelo Madureira, aos 20
minutos por intermédio de Adir,
aproveitando bem um passe que

bom, jogando com muita sorte,
ando para o chão, I Danilo melhor do que Godufro-

Veio a reação do America, do, sendo o melhor da linha me-
quando, em forte- carga, depois dia c talvez dc todo o quadro,
dá ser n bola chutada por todos j mineiro, que fez uma «.tiniu pnr-

linha, ao goal de Jiiltun, es- | tida.

(f) Foi revelado que o llrasil não
está inscrito no torneio olímpico
de futebol a1 ser realizado no ano
vindouro, cm Londres, dentro do
programa dos Jogos Olímpicos de
¦18. .lã estão alistadas dezesseis na-
ces o a Argentina e o único pais
sul-americano que figura nessa
lista inicial,

O Conselho Técnico de Ciclls-
mo da C.H.D. enviou ao presi-
dente daquela entidade o seu pa-
recer favorável a que o ciclismo
brasileiro se faça representar nos
Jogos de 1948, em Londres.

1^ .-.."- JL VvT':*,*«tv»ií-.' bvISii-^ JU "*BJ*W.
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Piracioj o "maio- dn peleja dc ontem, no-
Figueira de Melo

"Corredor", de.

CONCORREU 0 ARBITRO
PARA A VITORIADO VASCO
Com os seus erros clamorosos — 0 "score" de 3 x 0, favorável

à equipe cruzmaltina, não reflete o que foi. o jogo

na
ti sobra para Jorglnho,

Ltli, que fui a único demento positivo do ataque,.cnte<:ti à tarde

Decepcionante sol) todos os as-
lectos foi a peleja dc ontem, tra-
,ada cm São Januário, cnlrc as
•quipes do Vasco da Gama c Hon-
meesso.

Pmlc-se' afirmar, sem qualquer
•cccio.de contestação, que a pele-
a foi estragada pelo juiz, sr. Car-
os «le Oliveira Monteiro (Tijolo).
Jlamorosos.foram os erros do ve-
Icrano npitador carioco, os quais,
por mera coincidência, maiores
prejuízos causavam ao quadro do
Bonsuccsso..,

Mas, vejamos o que foi a pele-
ja o o seu desenrolar, o fim dc
que o leitor possa ter uniu idéia
do que houve em S. Januário.

O jogo fni iniciado com atraso,
o que já nos pareceu mau sinal.
As primeiras jogadas demonstra;
rnm um perfeito equilíbrio, loco-
movendo-sc ambos os quadros com
certo desembaraço, Eis senão,
quando numa jogada á buca da
mela Icopoldinense, o zagueiro
Nelson fica eslirado no gramado.
O pior 'é que não podendo conli-
nuiir em campo, foi ser medicado
fora; após alguns instantes, vol-
!ou a campo, porém capengando
sensivelmente. Verificou, inicdiu-
tamente, o Bonsuccsso que não po-
«leria mais contar com a colabora-
¦âo (lo seu eficiente jogador que
inssou para n extrema direita. Dc-

ve ter nascido, dal n Irritação da
".qulpc que, procurou, então, o to-
do o custo n sua desforra. Pou-
-os minutos após, Halagnelll,
disputando uma bola alta com um
adversário, caiu ao solo contor-
cendo-sc cm dores. Deu a impres-
são, imediatamente, de uma con-
tusão «lo máu caráter. Acabou sen-
do levado para fora, e, dai, nos
Jiiak.- (Conclui na 1'-*.* paeO

que ai»
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Na linha atacante, Durval em
primeiro plano, Pedro Nunes fia-
co e os demais com altos e bai-
xos.

OS QUADROS
MADUREIRA: Milton: Danilo

i e Godofredo; Arati — Hcrmlnio
e Mineiro; Lupercio — P, Nu-
nc» — Adir — Durval e Didi.

AMERICA: Vicente: Ivan o
Domicio; Hilton — Gilberto c
Amaro; Ma.x\vell — Oscar --
César — Maneco c Jorglnho.

Renda: Cr$ 20.510,00.
Juiz: Adelino Ribeiro d» Je-

sus, fraco, marcando impedlmen-
tos inexistentes e outras vozes as-
sinalando faltas que beneficiavam
o infrator.

Na preliminar (aspirantes)
venceu o Madureira por 5 x t.

tivos, levaram a melhor sobro o
adversário por " x 1. •

OS "ARTILHEIROS"
Os tentos da tarde foram fel-

los os do Flamengo por Pera-

falta dc índio sobre Vevé, pre-
clsamente aon 6 minutos do pe»
riodo complementar., O única
ponto do S.'Cristóvão foi obli-
do por índio, de cabeça, aoa 23lOíi OS UU r huuçu^u \iyti jtvi*»- mv y^. «..tu-v, «v. "...v,-, —~_ —

cio aos 26 minutos' do periodo minutos tambem da fase final»
inicial, ao desferir um possan- r.proveitando um escanteio co»
te arremesso de fora da área;
o segundo, ainda por Pcraclo, (Conclui s\-x 12.* pa-..)

0 JUIZ ESTRAGOU 0 JOGO
"Deu a louca" no sr. Malcher e o resultado é que quando Ru-
binho agrediu Hermogenes ele expulsou de campo também a
zaga do Bangu — 5.x 0, a contagem, a favor dos tricolores —

Sula bateu o "penalty", "de presente", para fora
A partida entre as equipes dc

profissionais do Fluminense c
do llangu teve um desenrolar
técnico muito fraco. Os dois
conjuntos, desfalcados de alguus
dos seus yolores, apresentaram
um futebol pobre. B para
ruim espetáculo só mesmo

partida. Expulsou indevidamente
dois jogadores do bando subur-
hapo.

K o técnico Juea determinou
que o . quadro permancesse em

, campo, sem disputar. Com a in-
tão térferência dos diretores do'Ban-
um Uu a partida prosseguiu, mas só

llior. Logo no oitavo minuto Ru-
biiihó atingiu o arqueiro cstie»
ante Orlando, que depois dc per»
manecer algum tempo desacor»
dado, reassumiu o seu posto sol»
a ação de estimulantes. È apesai*
disso-o jovem goleiro demons»

1 >l ' lll v.i |'»-»•¦» v -  ,_...,„- -- .

mau juiz. 0 sr. Alberto da Ga- para "encher o tempo .
JnaMàldier, que está no Rio MELHORES OS TIUCOLORES
precedido de "cartaz", desman- Desde o. inicio os rapazes das
dou-sc e estragou n final da1 Laranjeiras vinham atuando me-

Ccsar, autor do iento americano,
no "mateh" contra o Madureira

veja a mela, mas o couro encon-
tra n balisa direita do Madurei-
ia c com isto termina a primei-
ra fase da luta, marcando o pia-
card 1x0 para os locais.

Inicia-se o segundo tempo r.pro-
sentando um equilíbrio nas uções
ttc nos vinte minutos quundn os
americanos passaram a predo-
minar na cancha, vindo ai um
corto domínio dos comandados dc
Ccsar, nto que este cmendnndr,
um passo do Maneco, empatou
n partida.

Ao faltarem 10 minutos parn o
final, o Madureira caiu tod'> na
defesa, procurando nssim mau-
ter o escore, o que conseguiu.

Destaca ram-so no America, Vi-
etnte, que fpi lim arqueiro 86-
guro, Domicio, dono da defesa
na parte que lhe cnhin n ainda
auxiliava Ivan. quo apesar dc
rfio comprometer parecia preo-
cupar os demais defensores.

Na linha media Amaro Õ HI1-
(on, bons, enquanto que Ollhor-
te mais fraco. No ataque César
e Maneco, os melhores.

No Madureira, Milton muito

UMA VISITA COMPLICADA
Os volantes cariocas vão verifi car a possibilidade de disputar

uma corrida-em Campo Grande
0s volantes cariocas estão tra-

laildo «Ia realização de uma cor-
rida cm Canipb Cirande. Manoel
1'orl'íi'io, o próspero negociante
desse subúrbio lançou a idéia.
E d assistente técnico Pedro Sun-
taluciii disse (jüc só após cunhe-
cer O local poderia se pronunciar
a respeito. Foi, eutão, orgiini/a-
da umn caravana pura percorrer
n zona onde se pretende realizar
a corrida. O conhecido industrial
.«nlónio l-ernandes da Silva ime-
dia Ia mente colocou o sou novo
"cadilac" á disposição dos inte-
ressados. E os "plrús" foram
aparecendo como "mato''.

A visita aos "domínios" do
Manoel Porflfio estava marcada
para onlem. Mas Anuar dc dois
Daqucr, o popular ''Turquinlio '

começou fazendo uma "brula on-
da" porque não poderia "bater"
n prometida peixad.t. em virtude
da falta «le tempo para ser u
mesma preparada. O comlssiiric
Rodrigo Valciitim de Miranda
disse «jue não poderia seguir as-
sim Imediatamente, porque esta-
va sem colete e poderia se res-
fiiar.

Surgiu, porém, uni muito ant-l tlzação da visita a Campo Gran
madòí Era o Ari Sanluna, que
pensou logo em pisar o carro,
jior saber que o guarda 1,231
nâo eslava dc serviço na Rio-
São Paulo. Como campeão de
estradas o Ari pensou logo cin
tazer um bonito. Mas o Hcnil-
'u-> fnslnl atranalbou a eoiier.»-

CLINICA DO DR. NEWTON PAES BARRETT0
FRATURAS - LUXAÇÕES - Ralo X em domicilio

Doenças dos osios e artlculai-ôes
TELS. Clinica - 32-0484 - ás IT horaa. Hospital — W»!J8«

Pela manhã. Residência - 28-0992
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tu-
O popular volante Anuar de Góis

Daqucr

de, criando um "caso* que exige
tempo para solução. E' que dis-
pondo de dois carros de corrida.
0 "Zé Carioca" pdiu prazo pó-
ra resolver se levará a "Alfa
Iiomeu" ou a "Maserati".

() adiamento da visita foi
determinado finalmente pelo
Adelino Rodrigues da Fonseca,
nue deseja aproveitar a viagem
para tratar de- uns negócios le
instalações dc mármore naquele
subúrbio. O popular "Siiangai"'

para fazer essa "viagem" já co
meçou a despedir-se dos parcn-
les.

A nrõxíma rodada
Suo os seguintes os joi-os

da próxima rodada — 4." do
returno. — em prossegulmen-
to ao Campeonato Metropoli-
(ano:

OLARIA X VASCO
Na R. Barlri
BONSUCESSO X 1T.UMI-

NENSE
Em Teixeira de Castro
BOTAFOGO X S. CRISTO

VAO
Em General Severiano
FLAMENGO X C. DO RIO
Na Gávea
BAXGU X MADURETRA
Em S. Januário.
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1'inhegas, que atuou destacada-
mente

Irou ser um elemento dc futuro.
Logo depois llaini c Juvenal se
agarraram ha boca da méía. du-
rante :t execução dc um escan-
leio. K o sr. Malcher assinalou
penal'i, com surpresa dos expe-
tàdorcs. Plnhegas foi iiicumbid»

(Conclui na 12.J páj.)
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