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Hollywood não mais nos enviaria filmes. Que acha você ?,

j Ameaçada a humanidade por uma nova coni flagração - Advertência de Marshall na Assembléia Geral da 011). - Todos os oraderes insistem no assunto bélico - 0 problema
de Berlim poderá ser levado ao conclave

-- Vamos sentir saudades de Errol Flynn
-- Não importa, o cinema francês está aí...
CAUSOU GRANDE REPERCUSSÃO A NOTÍCIA
RECOLHE VÁRIAS OPINIÕES - AS

•Ultimado o exame do
projeto de aumento dos ven**
cimentes pela Comissão de
Finanças do Senado - te
emendas votadas na ?
reunião de ontem
Sob a presidência do sr. Iv/i
dc Aquino. reuniu-se onlcni 4
Comissão dc Finanças do Senado»
paia concluir a apreciação ilJ-j
emendas oferecidas ao projeto du
Icl da" Câmara (JUc reajusta u i
vencimentos c salários dos sei •
vidore» publico» civit cniílil.-,i'"i
da União. Mais dc quirentn èiiíen*
das faltavam ser examlnaèn*.
Dentre cias so desla.:avii n rèfe*
(Conclui na S.* páf£)

CARMEN MIRANDA
ESPERA UM BEBÊ

PARIS, 13 (Dí R. II. S
vis di» toro internacional da Asj . scmblria Geral da» Nações l"iiiresoondente da U. P )
O secretario
rio de Estado norte-j fo^ que a humanidade está ameaGcorge Ma»---. çaí»a j»e ou»-^, tremenda guerra.
americano, general Gcorg

n

mundo atra-j Oradores de quatro pequenas posh.illf advertiu ao mundo,
'
tfncias — Filipinas. Síria. Vcne; zuela o Egito — responderam a
\ essa advertência com ardentes
I exortações dirigidas às cinco
grande*, potências. pedindo-Die*.
une dessem passos exlraordinâ»
j rios imediatos para salvar .> nuindo de outra hecatombe. Ao mes, mr» tempo, asstnaulou-s-.- a prl"escaramuça" da esperada
"A MANHÃ" - A REPORTAGEM
| metra
ONTEM DIVULGADA PELA
AMEIA
I batalha verbal entro o leste e o
neste, eom um atrqik- fraco e
DE CLASSE
FANS SENTIRÃO FALTA DOS ARTISTAS FAMOSOS
ab.-rto contra os ocidental» —
Nas principais
especialmente os Estados Unidos
-MAS, QUE JEITO...
homem — por parte do delegado da Poartigo»
casas de
para
lonb, iue atacou vigorosamente
poNoticiamos, onlèra, em primei- celulóides, respeitando-se.
Amado c Tavares Ltda
o Piano Marshall e a política oclaté
assinados
contratos
rétu,
os
rcjicra
maior
cansando
ra mão,
detal com resptUo à "!.*Alemanha!
RUA PONTES CORREIA. 213
cussão e provocando os mais 16 do mis em curso, suspendeupàg I
(Conclui na
Telefone: 33-2573 — RIO
1
S.*
imna
(Conclui
amea
comentários,
variados
Hrasil
privao
açu. tle ficar
exibir
a
continuai'
de
do
o
dado
americano?,
lllmes
"impasse" criado entre as eonipanhins produtoras dos listados
Ünldbs e os nossos cslbldorçs,
os quais Impuseram, face ao no»
Comissão
vo tabelaiiiento da
Central de Preços, .1 redução de
sua porcentagem, de 50 para 40
por cento. Xàu se conformando
com a imposição, nove grandes
Concedido um prazo para que deixem suas barracas e aluguem
empresas anuricanas, resolveram
suspender .-, exportação dos seus
—
—.—

OS CIGANOS SE ALARMARAM
MAS TUDO FOI RESOLVIDO
casa

Um ato justo do chefe de Policia

[CHAMADO A WASHINGTON
0 EMBAIXADOR EM
MOSCOU

Ali e-icgaram investigadoras ila
Os ciganos, instalados cm bar- idiã foram surpreendidos com
<".üfrncn Miranda
raças cin difecrntca pontos do uma noticia que os alarmou so- Delegacia <Je Costumes c Uiver«ru»*,
msõVs.
co
murbanídade.
bremodo.
Distrito Federal, ontem pela m:iYOKK. 23 ilNS; formaram nue seu delegado, o NOVA
A a.icncia teatral de WiJIÍatll
lhes
de-;,,
Gonçalves
dr.
1*Duícidio
"3 iPc: Gcareo Dvir»
os int$*I
fiue representa '.'-ustrel*^
WASHINGTON,
ra. nra prazo rxiguo <lc 21 howsi'
u>, do INSl Wsscs artislieos il.i
outros
mudança
uma
parj
para
Carmen .Miranda, anunciou ti»*
Fontes bem informadas do Dcloc-sis que não cm barracas.
. cs:*vi-.«
A Intunaçãa tüo -.ú.>4Usou It»: jo» que sua representada
parlamento dc Estado disseram hoera Tarei c um i.-i>€
(leutrii
de-on-i
das
n<^fi-ame.»
curiosos
para
a
consciência
ijitielaeão
coo
embaixador
o
ccírc
eiiauus,
*0)i
os
jc quj
que guardou
'está.
j
i<\
Miranda casou-se,
iíoilè a 1
>urpresa por p-irte da popa* | Carmeii
ricano na Rússia virá
— Â esposa do representante da índia desp*\\mo
n agente' teatral
anos,
ciiní
lem
dojj|
õcs.
urbanidade,
cota
ln.
qce,
Washington,
por via aérea, para
— A indumentária da Uns- 21 hora-s era medida1 nun.il
hnpraticavcl des^lollywoòd. Dave Sobastiaii.
conferenciar sobre a crise entre o j lecett na rua do Ouvidor
fa!
dc naíii tação. Anuiiçiatt-se que Cítrmen ;-clle$a.<
nesta época dc ..
Ocidente.
e
o
Oriente
Realmente a ordem partira do: " cs*.-» noite a Ndva >prK de
(rc duma aguça a curiosidade popular
Waltcr Bcdcil
O embaixador
chefe de imliria, general Lliuaj avião. A aScneia William Mui*
j
moda
variações
da
As
feminina
na - se
Smith representou os Estados Uni- >
(rc- Câmara, mas nâo deveria ser: ris declarou que ainda
tém sido, ultimamente, mais
data cm que Carmeu Midos nas conferências do Kremlin, ;
nunca. Q "ne«-bv cumprida com tanta severidade,!.sabe a espera
quentes
que
a visila da cego*
as quais se supunha aue resolveok", tão revolucionário c expli- «'ontro de um prazo diminuto, I randa acrescentando
que « proWtmâWamBewm
riam a crise entre o Soviet e ns
cado por alguns como o desejo que mal daria tempo para as cl-jlihã, "estrela"
mijW
fornecerá
arrumairm as suas trou-1 pria
ganas
dc
tornar
a»
humano
passado,
já
ocidentais.
nn
rcporlt
potências
levantarem suas lwmças ei detalhes logo que chegue a Noeniiorinluts Adrlahe Le. 0"."n e litglna Ciunelli, quando falavam
está co^dcT-em scsu'ndT'pbnõi-«*
"ncw-* (Conclui na S.* pis ) I va \ot
com «• aparecimento do
new". E por certo, já andarão osj
desenhistas de modelos prepa- j
raudo novos arranjos que satisfaçam à imaginação feminina, dcao mesmo tempo, a.
I BfâÍ*8»ÇJSE^SSFgí ¦ ,8! • -*1 sorgnnlzaudo
economia privada que se Mcrifl-.
FALAVA
ca para atender às Csigénchs da
UMA HOMENAGEM QUE DEGENEROU EM TIROS E CORRERIAS QUANDO
moda.
I
i
s*^^^L»y^Kfcrf^Sa^SB
- DETALHES COLHIDOS
ÜO CORONEL CARNAÚBA - FERIDOS NO H. P. S.
céreto^^rtantt-saT SStS Procedente de Modrid cm transito para Buenos
Silva, Lacreio Comes
bámàscéáo
*:moreferentes
—
as
jornalista
REPORTAGEM
PELA NOSSA
precupações
Trini Árias
O
rcf ja[a ^ ,/j.\// f a
Conforme foi anunciado, rcali-:
Silva (policia especial) e Geral**
*,
/ » • •
da, em virtude da trausiloncda-\
zou-sc ontem à noite na A. li. l.,|
especial)
Silvn
i
—•
Lima
do
policia
muito;
duram
da
I-clix
dos
modelos
com
o
regime
de
satisfeito
Manoel
espanhol
Souza,
que
. um verdadeiro) vares dc
povo
jalangista
a instalação do Congresso do; de suas armas. Foi
c Geraldo Lima.
neecssárit) ao
ao'_
-.
.
menos que o tempo necessário
Petróleo, ,a fim de debater várias | pânico, sendo nessas ocasiões fe- Silva, vereador -José Junqueira 1
com
o estiidan
ocorreu
com
o
Surpreendidu
E
Cascostureiras.
das
que
dc
Noronha,
Josí
H.P.S. o BB wS^S^tiaml- tikmSssM1 pagamento
ao
Ccmpareceu
teses.
Terminada a solenidade.! ridos ns que abaixo registramos: liernardino
quem quiser andar de acordo coni
No Pronto Socorro, comparece- Iro, policia especial; Carlos de
foi solicitada por 11111 dos prcscti-j
brasileiro — Muito bem recebidos os
o figurino — todas as mulheres
Horta Barbosa
general
tos, para1, que fosse feita uma ho- j ram altas, autoridades, o coronel Oliveira, policia especial. Euzec
isse
trabalham
os
PTll
le
para
que
Florlauo Peixoto [ Carnaúba e outro/, a fim de se bio Rocha, deputado pelo
a
menagem
guardas-marinha brasileiros
Para tomar conhecimento da
quase todos os homens — aniunto ao monumento fronteiro a j inteirarem das proporções do con- Sâo Paulo; Isimbanlo Teles, João exieusio do conflito e visitar os
'
magi
2.*
na
(Concsuí
pa*.)
WWBBBBffe»-^
Câmara. Pouco depois ali, usava fiit
J*k*^''' -;>^l>'!.
fçrldòs compareceu ao Pronto
Bar*
Horta
da palavra o coronel Carnaúba,
Socorro
o
general
feridos
Os
*-'V*
mmmmm^^^^Êam: tl..^^^^»W^W^Êe^^^^rí
A CAMINHO DO RIO 0
pstando presentes
os
bosa.
generais
•*'* ^
Foram . medicados no H.P.S.,
Leitão de Carvalho c Raimundo
r|
im ¦¦ i mu i rrir****
0 policiamento
Sampaio. Passados dez minutos as seguintes pessoas: Darwin -Ia CASAL DE GIRAFAS PARA
vinha
siiruiram soldados da Policia Es- Silveira Pereira, dc 35 anos, solEspecial
Policia
A
que
0 Z00 CARIOCA
fazendo o polieiamenlo do local
pécinl; havendo então seria con- t.iro: Modesto dc Souza. Gentil
Telegramas chegados do e.ttc. do conflito foi substituída pela
fusão, lendo os policiais feito uso Noronha. Hatis Teles, Macio Tarior, Informam que será cnih.ir- Policia Especial do Exérçllò;
e:tdc, dia 4 dis outubro vindouro,
Outros cadáveres não foCom o chefe de Polícia
chi lliousburR, África do Sul, o
coBarbosa
casal de girafas encomendado
Horta
O general
•
ram ainda retirados dos
¦ -.
¦ . •,
para o Jordini Zoológico do Rio munlcou-se, após o conflito, com i
— As chamas
a
ao
relatando
escombros
dc Janeiro. Kssa aquisição,
o chefe de Policia
fez-se ocorrência e pedindo proyldeur
que tem sido divulgado,
ardem há mais de 32 horas j
com donativos dc amigos da elila- cias para o caso
O general I.ima C.iinaia, ln*
rt<\ Inclusive do prefeito, general
—
Na China, a catástrofe!
Mendes de Moraes, sob cuja rc». ineiltuildo ns incidentes haviúçs
*'
a (A. P.» *f|
*
HONC-KONG,
Co¦Wãk '•& ¦'**
Nfl^^K HSrr"-. *'
Domingo, no Suplemento em Rotogravura de A MA- ponsabllulaile pessoal se realizou prometeu ao presidente dn
—
cada-:
retirados
llõ
Foram
loinaria
respectiva, missão tle Petróleo qne
operação
a
de
eonima
veies carbonizados — iiielusi.e
\//.'í. (.• interessante reportagem — Outros palpi- rr.oucla capital sul-afrieana, por ns providencias que se fiuiam .1 eniliaS.catrh dg liidl. I frilll
''': -IfiliF^
indumentária cfljfaclej-fíffc".
pelo menos 20 bebês — das rm-" Ms«^9^^S3k^v^msP^
¦ ^w..~»»Tjpjep—|., ^f. '-' ->
meio
do
Ranço
do
Brasil.
necessárias.
m BHk&v
-»-^ -^A—v
\ v \ '"Wff1
*-'?f'vi& ¦^íhR^KjijIK
Wm JMJJJ
ájMBg^. •aBa'tatttes assuntos
nas do armazém d.> Wingon O*, j .*^S5^õ^¦^^Bfe»!C^¦|"|
j-11""1 , -\+m\.ma%/l^mà—*^àm^ÊBk'•¦w-^k^>imeTmwÊmmwBB*'*
aumentando para 13õ o iiüracroí
de mortos do mais trágitv mcèu. [
Na sua nova fase, o Suplemento em rotogravura.de A MAdio da história de Hons*KongNHA publicará, domingo, interessante reportagem, llusHá a possibilidade de se enconetirada com sugestivas fotografias, sobre uma autêntica
trarem ainda outros cadáveres
sob os escombros, que ainda ar- j
gana que, como cantora, trabalhou nos mais famosos teatros
e nas maiores estações de rádto de Santiago do Chile, Valpadem, depois de mais de 32 he.;
r3lso, Buenos Aires.
ras de iniciada a ctinflasraçâo.

PERDÃO, SNRA. EMBAIXATRIZ

VIOLENTO CONFLITO NA PRAÇA MARECHAL FLORIANO sHa^^^lM'

*¦ T«

BRASIL f ARGENTINA UGADOS POR TCR^A
E PEIO CORAÇÃO ANTES DE TUDO...

st^fc^H

MORTAS NO INCÊNDIO 135 PESSOAS;

MALENA, A CIGANA

QUE CANTAVA PARA MULTIDÕES

MUUTIMALENA, A CIGANA QUE CANTAVA PARA
DõES é o titulo da curiosa reportagem que revelará aos nossos
leitores uma interessante figura de artista descoberta pelos repitoresco acampamento de ciganos.
porteres num "Malena,
a cigana que cantava para multidões",
Além de
"O
o Suplemento em Rotogravura publicará, domingo próximo,
•crack" na Intimidade", focalizando o famoso "player" Jair, o
"Desfile da Primavera", com exjpgador mais caro do Brasil;
de modas realizada ttrçs-íci»
da
fotografias
parada
pres'ivas
ra, última, no Copacabana Palace.
Apresentará, igualmente, o Suplemento, Interessantes foto*
"Caminhos do Sul",
grafias fixando os principais momentos de
de
duas
além
nacional,
filme
novo
um
páginas ilustradas com
os últimos modelos da moda parisiense.
Não deixem de lét^ppis. o nosso Suplemento, que eqüivale
a uma verdadeira revisla. acompanhando a ediçáo dominical,
nâo podendo ser vendido separadamente.

Ü
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milhões
DE CRUZEIROS

HtMflno oi issocticia coucxcut IQ m st intuo

na ESQUINA da SORTE

A REFORMA BANCARIA E
A MISSÃO ABBINK

Os técnicos norteamericanos apresentarão até segunda-feira próxi- ATENTADO CONTRA TITO
S^^S&^^i^^»*^»^^»™^'^^™,'''*'*^'™^^***^^^^^^^^^^^^^^^^
ma a condensação das suas opiniões sobre o Banco Central e o Divulgada em Trieste a
.1 jornalista Trini Árias /afundo «o repórter.
noticia
Banco de Investimentos - Está sendo examinada a possibilidade do
trânsito para os portos do tacamos a jornalista ars^níin:i
« Sul.Emcom
destino a Buenos Aires, Trini Árias, que representou a.
—
31
P.)
TRtESTE.
(U.
O discur*
"Astra" aportou, outeni, no armazém do Associação dos Cronistas Ciaan..:*
desenvolvimento da exploração de fertilizantes no país
A agencia de uotlcias
o mer- tográficos de sen pais, num Con*
que houve, uma tentativa írui- Touring Club do Brasil,
"Conlon-i".
so que pronunciou o sr. John Abbink no almoço que lhe foi ofere- , diz
; grosso Cinematográfico, que aen*
trada para assassinar o mareclial cante mi>to argentino
conduz a bordo cerca de S00 I ba de ser realizado lia capital Eí| Tit„ c, sem confirmação, afcres- que
cido pela Câmara Americana de Comércio
ocorrei imigrantes, entre cspauhõis c ale- j punhola. conclave esse que eorU»u
que o atentado
| cento
Esteve reunida, ontem, às 10
; horas, no Ministério da 1'azciula
a Sub-ComlssSd de Assuntos llsiuj cârios. Diritiiu os trabalhos «
sr. Otávio Gouvôa de Uulhões.
estando presentes os srs. Vabiilini F, üõuças, Fei-ir.iinlo M. Gnrvalho. Ilcrculnnu Iíocrcs da Fun*
«seca, .lorfíe Klilgslon, Jòliii Ali»
hink, Ilarolil V. Itoelsc, Arlhin
Hcrsey, Pliilip J. W. lilae^sn.r.
Os estudos sobre o llaneo C.etu
trai e o Bauco de Imestiin.-nlos
tiveram prosseguliiieiito, ficando
os técnicos americanos de apresonlar até a.'próxima sesundifeira um relatório condensando
as opiniões c as sugestões que
possam oferecer sôbrc o assunto.
A Comissão de Eletrificação rcuniu-so sob u presidência do co*
ronel Pio Borges, com a presença
dos srs. Adamastor Lima, coro-

nel Carlos Berciihausev jr., Vai»
dem.-ii- de Cirvalho e Américo He.rbr.sa de Oliveira. Foram objel >
de estudo varias recomendações
no sentido du localuução e fhi.m-

Obrigatório o certificado
tios motores das wonaves comerciais

destinam àquela re- jcom representações da Espartlm,
cinmcntò do industria de eiKTjla I quando Tito viajava de autoiao- mães quedt» se Prata.
• México c Cuba, teudo iniçi.t i'J
: vcl.
publica
elétrica.
j
Entre os viajantes do "Cornooufr..>
hão
.iprc;cuiwi:
agencia
A
""'as,
ás
10
lleuuiu-se
ainda
|
I Conclui na 2.* pa-'.!
ba", procedentes dc Madrid. dei»
(Conclui na 2.' pa< ) i poiiiieiioi-çs.
j

Br"!IM l~
il tó U
pja

Importante portaria do
ministro dn Aeronáutica,
na VIDA MILITAR
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CURIOSIDADES
:'

ObMwiin ^xlMirmlt» da
Mitiit Militar em Berlim

O Ministério da* Relações Bf
¦
¦'
usaa«»»ea»W»a«a«a»»»"«"»
¦'¦
recebeu da Missão MIMteriores
;i
ítiar em Berlim * relação abatwi
transcrita de brasileiros e estrungctros que obtiveram da» autorldodes de ocupação licença do sal(Eslt-Pcrmlt):
dn da Alemanha
IjW' *'W^r- nW*^»^'.^ílÉfc.—J"^J^
Aufhelner — Anton; Boecb Loulse; — Beraaml — Alfredo;
Bruns — Olga, Elconorn, Uruiihilde, Hlta, Sciller; Doose — Otlu 0
Annaí Findclscn — Editl» e ftlhos; Flnk — Lúcia; Frcdorkiiig
-r-. Engor»; Felkel — Clara,; Fochr
—. Alfredo,, Antônio, Màx.. Wally,
Gurtrud; Gaisslnr — Martun;
Gnofc*. Vasef». Ellonori Goetai —
Eucln;
Guderrau ~
Elisabetii:
/«r
Haskacher — Laurcntia; Hoscti Michact; Hoohns — Eugenia c fl*¦•
ÃfíAAlfitA
Ihosr Kocrn. — flrnioj, Krocit —
Frisda; Krause — Carmon, Erica,
Mnrtha. Brunhido, Alwino. Emma;
Kuhbadner — Marsareta, fiemi»
que. Cláudio,. João, Luiz, Antônio
Bnhote Maas, enteado; Lloberonz
Uaní e Augusto; Uenhard —
OttoRosalie; Mac-Millan—• trma;
llaijrr — Emosto, Frlts. Edunrd,
llusfo,
FriU,
Guilherme, Jorge,
Elly, Adolt. Manfrcd, Sicgfiicrt;
Paa — Max;
Marmc — Borta;
PayreBtuna — Ursula; Profa —
Ella» Relclicl — Joscfa; Relckc
**£í*«fAü
Ernestine; Scbacfer — Xburose; Schlcgcl -- -wsefa;. Scholz -Loulse; Schmldt — Georg e
vem <« At. ejM-Mytss
Hcdvrig; Seticr — Emílio;, SpeicU
OS <*r*VjÇ€ /WS
Barbara;, Scruno — Natulie:
Stallbaum — liso; Weis — lngnil,
Gerda, Renato,,
August, Marga,
Waltraud: Wunderlicli — Mnrio e
Usbetb; Zwickeupflutf — Uabelto.

Iffr ~^-NÍè
t

i
'
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INFORMA A EMBAIXADA (SPANHOIA SOBREOCASC 00 ESlUDAMt CMO DUARTE
A Embaixada da Espanha, rcportando ao caso da detenção do
estudante brasileiro, Emo Duarte,
no porto de Vlgo, pela policia
ontem u se*
espanhola, distribuiu "Com
respeigulnte comunicado:
to as notas relatando os acoiitecidade
c>
clmentos havidos na
panhola de Vlg» e que parecum
esluter motivado a detenção do "Trldante e e.vrcdalor do dlirlo
bnna Popular" do Rio d* Janclro, sr. Duarte, a embaixada da
Espanha no Brasil se acredita uu
obrigação de dirigir-se à opinião
brasileira a fim 00 sipublica
tuiii- o fato no iagar que lhe corresponde, evitando que, cm contequCncia, possam, atuar Interesses ilegittmos e suscitar campainjustas para manifestar;
nhas
1.*) Uue carece que toda noticia
oficial sabre o caso, pelo qual so
dirigiu ao seu governo solicilauinformação que
do
oportuna
confirme ou desminta a mcnçlonada detenção, é seus motivos, no
caso atitude quu parece deve preceder à qualquer outra. 2.") Que
desde este momento já desmente,
sem embargo, as circunstancias
em que se diz que a suposta detenção, (oi. verificada» desde que
a adequada maneira de aluar da
»>ollcia espanhola não se coaduna
co os métodos de violência que
se lhe atribuem nas versõesque,
como todo o inundo sabe, não se
fundamenta ainda em noticia ofl-

INFORMAÇÕES ÚTEIS

j'- Gmtcvíx--"- ¦" cia J«»Uça d« Disciai precisa e clara de nenhuma
trit» Fefeial.
especte e que sem prejuízo dela,
TEMPO- — Nublado, ceai jat-l -Mu» «Ir Mtootts.
afetam já o atacam- instituições huli.siil.nle variável tessasiS íid Disposibüádadc.
bem alheias às atividades da poí PBESTOENCIA IM REPUBLICA
TEMPERATURA - Estava
ticla, quo se produzem sem metiVENTOS — De Sucste a Xotvl E ORÜiOS SJfBORDLNADOa
vo; e, 3.") Que, evidentemente, r.»- deste, Trcscos.
tMea«»li*tM>
da será, neste caso c em lodoj Os
Gnlchet
MEDIA das màsinus da véspe- r«fca
d.i
á
Emlmlxad.*
tão
casos,
grato
ra — 23,0.
11-36I DííJtitssaealo Admi—
ela
mesma
as
á
que
Espanha
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Incerteza presentes, e informou do A Assembléia. "Essa ameaça particular.
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oficiais da
A LEI
ao mundo- cpaa os Estados Unidos influiria ua decisão das poteucias
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,
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mes.
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A baia do sacrifício doe direitos Shawcross que respondeu cegadas
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necessários
para
po,
Tntmna!
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UNS DE VASCONCELOS ••
17 raes*». cieaal d» Prodcção Vegetal.
dat a* oeasiôe?. com a indomenli- acreditava encontrar nos Estados de distração aqueles quo soube- mentos para aviões,"tanks**
as
membros uio aprenderam
Divisa*
de
ProduFomento da
n»*Rua Carollna Santos.
"Estimulados
o seu dever pa- héllces. 10 meses,
taria tradicional das damas do
história.
lidos m\ exemplo digno de ser | ram cumprir com
GRAJAU - Praça Verdun.
15
meses.'çâo
Wsstal.
e
rifles
Ao termo dos discursos de Mar- ções dadocllldado
meses
dios,
IS
nosso
do
sttt granda a admirável pais. Sua
a
pais.
grandeza
dos sou» apaui- seguido iwlas nações e homens ira
pela
flguí» cie mulher bonita e more- sball. os delegados soviéticos e Suados europeus, o» cavalheiros
So.
na, «óbHa-ee com o manto da tra* dos paises da órbita da União com
do dólar estão, evidentemente, indiçáo indà. A curiosidade pope- vléttca, não o aplaudiram
etlnados a acreditar que tudo poa
manusear
Puseram-se
palmas
a
recrescer.
O
Rur começou
que
sftbre doráo fnwr impunemente".
es papeis
ertsentaria. ha sua elegância,, a •fanoeamente
"boreamt". enquanto o resbela flgnra de mulher? Ninguém seus
sabia CTpllcar mas muitos acom- tante dos driegados aplaudia. O
da Assembléia Geral
psnbavam o grupo de curiosos presidente
contra
falando em CONDENADO O RAU A UM ANO
que crescia. O grqpo aumentara, er. rTerbert Evatt»
DE PRISÃO
ao mesmo tempo que a senhora sua qualidade de delegado austraA RAINHA 00 8AN0
Defronte ao llano, deu um passo pouco usual
apertava o passo.
Foi
ontem, no TrihuHomero 141 da rua do Ouvidor, ao fawr breve comentário oficial ,nal do julgado,
Júri,
em
sesslo
presidida
Marsfaalt,
PRESOS 03 CÚMPLICES
humana «Abre o discurso de
nmt verdadeira massa
"primei- pelo juli sr. Faustino do NasciDO GANO DE REGINA PE,U cercava a emhaixstris. E era qusllflrando-o eomo de
e de scôr- mento, o réu Evandro Barbosa,
AR80N, FLECHA E O COtanta gente curiosa, que a senhora rlsslma Importância",
"verdadeiro espirito da denunciado por ter, no dia 13 de
M155 AR IO DOOD PERSE«ntlo-se mal, vindo a desfalccer. do com o
F.vatt julho do ano passado, cerca dai
QUEM REGINA, QUE LEVAâ Ridto Patrulha compareceu, Carta das NsçAes Unidas". rontrl31 horas, na rua Conego de V.u.
RA CONSIGO M1SS DIANA.
dissolvendo o çnorme grupo for- elogiou ainda sua grande
.•nado. Na Casa Babe, a embais.v butçio .. Assembléia e «u&s pro- concelos, nas proximidades do
tris recebeu os cuidado» dos pre- postas construtiva», declarando! Bar Liberal, disparado um ravolA evidência do idealismo pri- ver contra Lula Pereira, matansentes, reilrsndo-se após.
' E agora, se acaso nos estiver tteo pelo qual tanto devem ei Na- do-o. Na policia,
declarou o
lendo a embalxfttrtz, eabe-no» um çfles Unida» a Franklln Roosevclt acusado que assim procedera
a»ti latente quando procurava acudir a uma
pedido de p<rdSo em nome do» « a Ham* Truman,
eirtoeos d» ontem da rua do Ou- nas palavras dn secretario de Es> pessoa que a vitima agredia.
vtder. Todos tyes nai. conheciam todo Marshall.
O promotor Marcelo de Soura
No Ju*tò momento em qu* Mar* fea a acusação, pedindo a condeO significado nobre de suas roodas
íhall
a
Assemhléln
se
dlrtíla
nação do réu nas penas do libç.
paeens nem conheciam a flslonoml» d* ». cwi». Todos aquele» Na^Acs UnMa». peritos em mirs. to. O advogado Amorim da C»ui
ontem
trís
potenctnS defendeu o acusado, alegando que
Jnlga- ffle» al-m^s dãs
<me « perseguiram
rsm talvez que a beleza d.c sua oelden*ats *e reurilam »inrtlcular- o mesmo agira cm legitima defeIsdumrntárla fosst uma nova re- mente para estudar hi pnisn^ a vi. nAo havendo, assim, crime a
voluçãn no mundo feminino. li dar —¦ eipeclalmchte n transfc*
Soas consciências guardaram vm répria para a» Nações Unidas do punir.
O Conselho de Sentença, findos
pedklo que poderia ter sido fei- problema de Berlim — ea»o pSo os debates orai», recolheu-se A
soja satisfatória a resposta da
to'«•cm coro, logo após:
com a conPefdao, tra. embalxatriz!... Rússia As notas idênticas enviadas «ala especial, voltando
(Novela de P. W. FLOWER)
a um ano de prirme trago daquel» terra.
a Moscou A noite p«s*ade pelos denaçâo do réusendo
o
réu
O
sio.
primaJul».
(IluítMçSes dl N. QINTO)
0 POVO SATISFEITO COM O Estados Unido», GrÊ Bretsuna c
rio, suspendeu a pena paio praio
P/aiiea.
REGIME FALANOISTA
.14. fjvt tratáramos d«f coisas c
0 Comltí dt Iiii.-iiiliv.if dnri de rroalro anos.

Brasil e Argentina ligados por ter
e peto coração antes de tudo

; t.«M Pi»*idíacMi da Rcpunhlifj

Noticias de Carmo

NECESSITAM CALÇAMENTO
AS PRINCIPAIS RUAS j
UM APELO AO PREFEITO

1 REFORMA BANCARIA E A MISSÃO ABB1NK

Preparativos bélicos

TREMENDA GUERRA

Almoço ao sr. John Abbink

Todos talam em guerra

"Btatt" soviético

A orientação dos EE. UU.

FEIRAS LIVRES

l

ftrfio, sri» enftaixatrlz

Façamos do Brasil um pais
tio grande e próspero como
Os Estados Unidos

Seria o colapso da ONU

Atitude lia delegação russa

.

NO TRIBUNAL DO JÚRI

FLECHA
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AGNA CABANES

A AMERICA LATINA

"PLANO
MARSHALL"
E O
Fixadas as normas de contribuição - Resguardadas as necessidades dos países fornecedores - Outras importantes resoluções da
Conferência de Chicago

AS MELHORES PELOS
MENORES PREÇOS!

.1

MÊ-jr y ff f v> fll»B *JnS'" / _$/____________________________,
"encorajado, de resolução do
doutor Aldo B.
privado deve ser
Franco, do Brasil. O projeto diz:
profercncla a quall"0'' emprego
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do fundos dos Governos, em topaíses do í
dus as situações cm que o capitai
'. Au- as necessidades dos
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"do Bnnnlslrnçflo da Cooperação Econò- /
mento dos cmpicsllmos
co de Exportação e Importação u mlca) deve utilizar dentro da'
America Latina. Que «ería criada maior extensão npMÍvcl os produuma Comissão para examinar a tos da America Latina c dar ampossibilidade da criação du um pia consideração a continuação po
Banco Intcr-Americano. Quo o Comercio estabelecido entre a
Banco Internacional de Hecons- America Latina e os países do
Viuçõo "preste ama atenção cs- Plano". "Estes princípios podejiecial u urgência atual de Incen- riam ser levado.» avante inediantivo o garantia a qualquer em- to critérios menos rígidos a res« MMlll
prestimo Intcranaclonal de çiv peito do que c essencial, ao t>e
durante o mês de Setembro,
racter privado, pura fins piodti- determinar as necessidades de
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o
homenageado,
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proatlvos c cm volume adequado, á cada puls abastecedor no mercado
vende suas camisas pelos
seguira com a cr.ecucio do seguinte
America Latina.
mundial". "Para que o capita'
programa, a cargo de Oscar Bor—
ComerPolítica
ouTerceiro:
estrangeiro seja alentado em
mesmos preços d'
jrcrüi, Alda Borgerth, Francisco
\ jR*i rSk
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meios
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todos
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vo
capide
todos
os
Invcrsores
a
barreiras Imso c Bira Gomes Grosso.
AUrjedtaaieBf". ma» a» *¦
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menor
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susteaido
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¦srve.
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utilizam
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liutilijal
das
di>
maCerlas
primas
Francisco
Borgerth,
BorgerÜi, Alda
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PROJETO DO DELEGADO
estes contribuam para fomenque
I
trairt*
S(ííí»ifí.»*imarn íWi cwTflrrmiat»'fctiiiT
1 tar os recursos latentes dentro de
BKASILE1R0
Estréia amanha, is 21 horas,
ihhiii».
Oerastee
»ues«l*uJrr
corcodo Municipal, o conjunto
suas fronteiras".
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"Resolve,
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\
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Econômica
loa".
diresai. das C«t3R «a «asara».
O
capital estrangeiro de\c ser
.ipri'
Intcr-Amcricana
Conferência
AíPOfiaçüo Musical
insentou ao Conselho o projeto de alentado com preferencia cmi toversão de fundos oficiais
Prô-Jirventude
Wült» Kerrji/s.
*unT»arr*»í« *s0» ©rdos oi casos em que este cttoMfii
O projdino concerto da Pró-Jo1ve11t11rar.se.
ejteeer» *» ¦*. «i. *- *•»¦
OSCNr»UsA©
amanhã, as 16 horas.
srri
trentude
particular deseje
<Sr. ».ti»'I ©»tar «et ¦ eearTmrii*
Onde existirem condições para se
lua A. B. I., estando o programa
"
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rtía ¦-. -l - a •: ã» i'm-'- ti r $ * -' i
inverter capital particular, porém
! a cargo da pianista Carnien Ad*trwirr<TTaa»«c \"«s *» *Vtua;,
onde não se puder obter estf-.
»>«ccn dia Vten»
Um» r£e> Suü."t-"
\Ttti.
¦ -1.
se deve procurar o capital publico
• : z-.i ¦: r
Decisão da Assembléia Racional
Julinha Wagner Cohin
do? existente* ou de futuras ore Florita Tolypaa
PAUIS. Z! LV. V.) —
a.3 govòrno francês. Nas véspe- ganlzaçòes prcslamisfa». Os pti.«»«¦.« |
A Assembléia Nacional apro- ràs da gTevo, a maior registrada «cs de capitai» export.-ncis devem
Sob os auspícios do ministro da
GONÇALVES DIAS,89- FRENTE AOMERCAOODAS FLORES
dia vou es!a noite, por 291 votos con- desde o mês do dezembro últl- facilitai incentivo» fiscais para
co
haverá,
próaimo
Polônia
Hoje
de
adiar
286,
a
aa
decisão
tra
ciipilals
de
partícula-,
conceder
H inversão
mo. o governo decidiu
Üü, as 30^0 horas, na sede da Lcdos Conselhos das Depar- a todo.t o» operários um aumento res nos paises cm que os recursv j
facão daquele pais, umu audiçüo olciçGcd
£ — As TMB aesraeT, te» 9». €.
»JeW+*WW»W«W*W4*»«V*V«^^
até
o
tamentos
da
França,
prôCode 15 % nos salários, a cont&r se. tím desenvolvido inadequada-:
i S., sal* «Sa *a?*s llaetlalrin An pianista .Jultnhtt Wagner
Março. A Assem- provavelmente do dia 1.* do ou- nicnte". ''Elitolnav asobslrn-i
hin e da cantora Florita Tol.vpan xlmo mês cie em
. Ts;'1:'--:.
adiar iiv tubio. 03 sindicatos operários çôcs qttc relãrdcni a Imediata
blèia decidirá,
— As ÍS Searas. »» Seirraíar, t \
. - • j \«,i,:t.„ A0 definidamente essasjulho,
eleições, par exigiam um aumento á? 33%. afluência
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dcvol- Paulo com a farinha norte-ame- mente
Flores
marinheiros;
c
Olímpio
sargentos
sr.
o
oficiais,
Scvide
gulda,
caminho
se
a
c%stbo
vo«
o mesmo objetivo
ve,
embarque*.
encontra
:nun?3 fbote
e Ciudad Rodrigo. O Sr. T.iblet'', com
sôbrc o laliel.i- ricana. O produto, embora lab«b) 9.00 horas, passeio no Pão de lha, na .Espanha. Construído um vcu o processo
Como se sabei foi cslabelecido, borra Balestrc
— íS<&tii=rjaB: Xíts^Wc e.*Í>.
de tornar mais Intimo o conheci1
.
j
de
bispo
VInadoNicto,
território
o
todo
lado
moido.
para
para guardas-marinhas: Ccdiz em 1927 armado em barca mento do café torrado c
começo da colheita; passada Dom
tETICU DELAMAnE — {Be- Açúcar horas,
„ | menti) entro intelectuais ingleses
torta, pronunciou longo discurs..
nrecn, mínimo °L
de ^„,„„:,^„.^
c) 8,S0
passeio a Pctropo- com 4 mastros; deslocamento sugerindo que o preço do meamo noi c vendido no cambio negio a *?ii™lBftXA
• °., Pf*?0,1"1"1"10
p<\°
cÜtowíE.: So-síüi Agtanãcoata}.
»
,ifil
vírfnirirae5r.le
alta
,}}):,.
significação,
a
Estademonstrando
oualtos
naquele
j e brasileiros.
Jis, para oficiais; dia 1." de
comprimento fosse liberado. O sr. Zcfcrlno Cor.- preços mais
Cri 64.00 por saco de aricr Ja3.420 toneladas,:
BaOel
e
Deyèrés
Direitos
i —
dos
da
Carta
se—
o
caso
vlsiU
dos
a) 9.00 horas,
tubro
"ao 308 pás; b6ca 43 nès; talado 23 I rucei, porem, opinou i>elo tülitir do. ExemplificaramO Secretário do pohès com casca. Mais tarde, o do Homem elaborada pelas Con- >
O Teatro Del tU"-.-f. dirigido oficiais o guardas-marinhas
forma:
guinte
acordt.
de
PARA
lamento
do
de
tí
reconhecendo,
4
canhões
DO BRASIL
JllGA,
produto.
'•
po"jf*""»"
AÇÚCAR •"*
pés; possui
Trabalho de São Paulo, avotan- tom o secretario da Agricultura, versapoes, faxendo especial re- ¦
por Otto WiríitTé^s-. dari *ec P» Arsenal de Marinha do Rio de Ja- legadas c dispõe de um motor
MANOBRAS COM O TRIGO
Plinio
atuação
do
Sr.
Scirador,
à
»o
ferência
tnticãul
bíjt,
ttu3SEsE->
a bordo do En*
Q |f|AK E 0 EGITO
seiro; b) almoço
Logo dcpoÍ9, o sr. Mader Go«- do o tabclamento desse cercaMi- o aumento que »c vereficara no Salgado, clogiando-a. Após o dls. j
"Mina* Gerais", para Diesel de 800 HP desenvolvendo
ia IS bmas.
,
couraçado
denunciou oa manobras xou o seu preço em CrS 205,00 gasto de produção, aUndcu ao
•
çalvcs
O
9,5
seu
Nuunos.
Vitoria,
o
de
de
velocidade
Bispo
UO.OOO SACOS EMBARCADO»
com a permitindo assim que se desvie apelo dos produtores segundo o curso do
reslirjü feMôâca BrasdJcira eficiais; e) 4» 23.00 horas, baile oi
estão
se
processando
que
«
DESTINO
Pa-1
homenagem
foi
dado
cm
AQUFXE
deu
a
benção
COM
Apostólico
oa dos outros Estados da Fcdcraçàa tpjal essa autarquia garantiria, cio
A Aeadeasa Bratürtira de Mntâ- tia E-Ttbsbuda da Espanha; dia 2 nome
de Fcrnâo farinha de trigo. Declarou que
Estão sendo embarcados ent
à Assembléia. í
ca reaTiaíii éjwaiajria. à-s 21 Jsoras, de outubro — a) às 10,00 hora», Elcano, companheiroregressou tom pacificadores só estão compran- a mercadoria, ywls o preço sendo depois de exportado lodo o ar- pai
DO HO-1 Um navio sueco, que se aeha atraDIREITOS
CARTA
DOS
A
que
mciAnsaco.
compensador
encontra
11,00.
amemais
Cr?
por
mas
uo AsntS6«5cwa d» MiaàsJcrin da Edn- homenagem da Marinha Espa- de-Magalhães,
roz,
da expedição cm do o produto de procedência
ANTES AO VATICANO! cado ao cais do armazém 20, lõG
ticãx ctti .-:;<j-". esa ttcsscTuigera nhola ao Almirante Marquês de Ifi sobrevivente»
teclpando-sc ao prometido, em -IMEM VAI
tabelado em Cr$ cado fácil.
foi mandnda a náu Vitoria ricana, que é enquanto
K DEPOIS A ONU «mil wcós de açúcar. Trata-se.dê
a
arPENSÕES
5 rrterri>5-r-ii ds l-sntuo Fitnuvn-1 Tamandarê, junto à estátua, na que
que
faiter a primeira 183,00 a saca,
Praia de Botafogo, desfilando um fl518~rl321) elrcuninavegaçâo
e
Sf «."«.«Sí ^oTromlsso0^ 1
slsa.
ao gentiiia. com 10% de mistura,
dos D'-1 fluminenses^ ç que. se destina ao
de
viagem
-ês«e
do
de
marinheiros,
«jus
Tcadr
SííCpe
contingente
saesoaüi
23iUH>
Passando-se a outra matéria, o mldo. agora faa-se o pagamento ndo, o projeto da Carta
Ao
Cr$
em
fhada
está
de
ObVovc
que
será ; Irak c ao"Egito. ¦
escudo
Homem
do
e
redor
do
Devore»
ittltos
globo.
11,00
horas,
o
às
b)
eqüivaler.drsapauavIi>«rscoia;
fsiaf3cB
apresentou
a*
..VliLopes
Gonçalves
sr.
da primeira prestação
trffcajíi!»
erasife
V, com a divisa nSo vem sendo adquirida.
Vaticano,
Carlos
ao
i Ao que fomos informados-,-a
armas
de
enviado
primeiro
Açúcar
crcdi»\)s.
de
dos
o
para
ao
Pão
sôbrn
cento
ixuiiigsrsri
ratseio
trinta
a
Acaâcala
rc-ef-i-v
por
te- a
"Primus Circundcdisti me". Fã- antou que o tabclamento do pao projeto de labelamcnto
a
S,
S,
mercadoria .em apreço foi.-ncjto*
submelida
—
seja
22,00
que
se
horai,
às
para
<-ora
embarques
c)
1itsí5ra
caque
o»
EsasSetra,
d»marinheiro»,
em "D",
Ftstiva!
classificando-as
foi feito na base de sete saca» pensões, "A",
ent
1523,
entregue
ciada através do Banco Holande-s
Pacifico
será
o
oceano
após
no
"B".
"C"
Papa.
leceu
o
que
Ilha
do
Pi
causou,
medida
na
È"Sa
cirnarecepção
de
dançante
nrsíica
e
«na sadio?** de
«al"»m7
Unidos S. A. c que a esse curo.,
comando a de farinha argentina e de três do tegorlas
ora
reunida
no
Assem,
—
-aquê;
sucedeu
cm
ONU.
i
à»
U
a)
contentaquando
3
de
outubro
natural,
c
a*sotr.
dia
«cml
ra daíjaêlc
americana. respectivamente, f,r$ 1.400,00. Cr? como
de
cereal
se M-gunao outros.,.^
uma
procedência
de
Parh.
cm
capitão
Geral,
çv
geral
Loyasa,
~tí
W«a
Coreova_^
samcnlo
ao
vj:r::-áa
horas,
»>
cem
3.00
PWlutorcs.^...'
A i< i*í-?i. çr-í
passeio
«ô. env I.OOO,0ü,-Cr$ 700,00 o Cr$ 400,00, So cihm
*n»« ee»afes4a£*a de. Heoata de Al- do, para sab oficiais <? «irgeRtos; pediçftoàs ilhas Homens. ^.. No entanto, os padeiros

Ca&ts&r, ça» *r «jtrcsEnírni com um bonito e bem o.*Oigr-tr;pi.-. gengpirma.
C<zafaa>fe ««an «fj>I«JjHda naturalidade e sem esforço, a
nieiCaiisíis Jkz&ixmüTicm irwx frojriíer, moledoef e ele fina sen*!ííftvf'íufa', ttBsstalfetamnrtâo *ea recital rum brilhante tucesso.
íte jrcsri-wj»» f::,r-sn jinrfe 'Ofcro* de Jfoiarf, Falia, Prejot, Taftiri, Imexs» Femnnâtz, Sirauss, Debussv, Grieg, GretcA.ra.cxiTi!Íy e Jteiísssnn Jfnaa.
Jjia» OiSmãí!* átüeov eaoelrajír impressão, não só pela
snm x>oz tomo por sua bonita t simpática
esp."•',::'-,!::.;ir dl*
"'íârmanc"* * ^Uifíjifâp.
íijariA. efl*&a êt
£'j atgütamsm gcvBsoujsSos *7se neeerrea foram cxleimvos ao
piea£tSa Ifejést Ziss, 4«m * acosiJKtTi.,iou.
IXTERtSO

AQUI e ALI
A

A

CHICAGO, *i3 (A. I'.) — O
Conselho Inlor-Amcricano de Comerclo c Produção ao encerrar
ontem os seus trabalhos, apro»
vou por unanimidade uma dcclaconstante de quatro
raçío
"itens",final,
de enorme interesse para a» Américas.
A declaração será enviada nos
governo» de todas as Amerleat «
t;n'ai"á presente, como assunto de
prioridade, à próxima Confcrcncia Econômica Iulcr-Aincricana
de Buenos Alies.
0 toxto da declaração & cxlciiso, mas 03 seus quatro pontos
principais podem ser condensados, para que se conheçam as diletiva» asumidas pelo Conselho
para discussão na futura CoufcAires,
rencia de Buenos
Os quatro "items" podem ser
resumidos como se segue:
rrimeiro: — Plano Marshall:
— Serão utilizados todos os recursos latino-americanos para a
recuperação
econômica da Eoro"as necessidades
dos paipa mau
;*s latino-americanos quanto C
seus recursos e meios de produção não podem ser prejudicados
pela» necessidades da Europa". A
Administração da Cooperação Européla ("E.C.A.") deverá fnuir
nuas compras, tanto antecipadamente quanto possível, sobre os
estoques disponíveis c que possam ser considerados c.vocdcntís,
de modo a quo os mesmos sejam
liquidados sem queda nem aumento de preços. Recomenda o
estabelecimento de. critérios mtv
nós rinidoii do que pode ser conliderado ' osáonclal", levando nm
conta o que è "essencial "na Euíopa e o qne i "essencial" 11a
America Latina.
Sojundo: — Inversão de capitala estrangeiros: — O capital
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B,om acabamento
0'tima padronagem
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CAMISAS DE TRICOT, MEIA MANGA, DE GRS 54,50
PORCRS
CAMISAS DE TRICOUÜE, EXTRA, BRANCA, DE CRS 62,80
POR GRS
CAMISAS EM TECIDO VERANISTA, TRICOUNE, DE
.--.
CRS 49,80 POR GRS

CAMISAS DE TRICOT, EM CORES, PREÇO
OE RECLAME, DE CRS 64,50 POR CRS 39,80

ADIADAS AS ELEIÇÕES NA TRANCA

O

GUARANY

42,50
48,50
38,50

li

»

TECIDO IMPENETRÁVEL

i

Não foram responsabiliza- L;:
dos pelos desvios das
mercadorias

Revisão na legislação do
ferroviário

Chegará à Guanabara no próximo dia viu-

Reunião dos delegados Begionais do Trabalho com o
[ ministro Morvan de
Figueiredo

Dr. Orlandino

o navio-escola da Armada Este e oito "loan
Sebastião de tlcano"
panhola

Fonseca

FAZENDO INTERCÂMBIO INTELECTUAL
COM A FRANÇA, INGLATERRA E BRASIL

DENUNCIADO 0 CAMBIO NEGRO DA
FARINHA DE TRIGO EM SÂ0 PAULO

JrÍ.B.B,L" está pagando
aos produtores de arroz
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Nota CIENTÍFICA

TÉCNICAS DIPLOMÁTICAS

Mos e despachos do Presidonte da República »

O Presidente da Re*túbllca as»
sitiou
o* scgolntes decreto*:
natureza
I.HIIIIIIIIIIIIII
cultural
e
econômica,
*>
ms
iiniis»t»»i
MUNDO caminha acelera*
aceleranaita
da JUSTIÇA — Con*
Na
Interna*
intercontinentais
a
técnica
fortificar I
demente para fortificar
damenta
— a LudMELO
DE
SÊRVÜLO
cedendo
naturalização
clonals são inumeráveis.
O os
ot seus
seu» compartlmcntos
comoartlmentot f
S principais afirmações dos
mila Klatll, Gerlruda Mellkuscnu
E, apasar de tudo Isso, o mun* v,i Keilner e Max Kellner, nal.vscnklstas, que iluminam estanques. Ao contrário de todas
*.i*-*-it-,;r-*!idos a criar organismos complemen* do continua sob s espada de Da- turais da Tohecoslovarnila:
u
hoje a genética oficial »o- as previsões e umas idealistas ou riaüsmo* emp-'r-:;cs e
vlétlca, e que esliú em contradi- sentimentais,
no caso, significa H»llna Kassern,.
Makaymijan
• Mt*tr3i*t*riav(*p*ra tare*, esmo escritórios comerciais, nioeles
veis.
dispssiçil**
que,
outras
dialéticas
o
çio com •*) genética clássica, de- deterministas, nosso querido plano- a guerra, » cc--*q«-.^'a e o áo-ni- ««gências de propaganda, do imi* ameaça de guerra.
Stanilaav Kassern e Perel Blala.
fundida pela massa dos cientistas
natural» da Polônia: a Antônio
nio, ele^adèr-*"*!, rM"-j«--rt*--a***tt e cflrr grsção ele, para reforçar a ação da
divisionérío
no
c
sentido
ta
evolui
todo
este
está,
Claro
que
pois,
de todos os outros pises, podem
o cfÃe-ta dm g-»n- dçlcimacia, ou melhor, para de- ingente esforço diplomático que Cardoso dos Santos e Domingo'.
fermis-nes
que
de
um
mundo
só
nio
no
sentido
ser assim resumidas:
do
Correia Teixeira, naturais
i-iíe-:**-..--.*'. r - o serràpenhar as suas funçits objc*
1. O» híbridos entre dua» plan* como proclamou Wendell Wílkie. tes, em furaçÕO
tem trabalhado pela organização Portugal; a Eliaabetb Rosenfeld,
«Setes
c:-~-ç..e:aihm.
ainda
ccnsagu;j
a
repetir,
seria
E
vordade,
tas igo sempre tio precoce», oú
pueril
d* paz cu fracassou ou tem opera* llertha Johanna Sara
Tanhau¦ X st x
mala, do que a mal» precoce de* que tidas as formas do progresso monte ou tfsstn*<linar »wn Im de
do em bases faltas. Ttlvez tenha ser, .l.ilicib Israel Tanhanser, N«'
rs
e..ttnkitaat,
*"»*-*-«
Ia», quando cultivado» en» couril- o ds técnica tem aproximado po- equilíbrio
lírico universalismo de ly Lewln e Valler Spiegel, pasido
ASSINATURAS: Anual Cr$ 115.00 - Semestral Cr$ 65,00.
Kuiaco. no curso d» história, is muitosainda o não
ÇO>» apropriada.). Esta regra não vos e nações. Também'a cultura, cerces* de fuatüça * e-racaíc. Toquerem enxorgar o turais d* Alemanha; a Emilla
que
NÚMERO AVULSO Cr? 0,50 - DOMINGOS Crf 1,00.
encontra base teórica na genética especialmente a humanistica tem dovia. *.aa Outros tí?T*cc% i*âvi* *» atividades dlplomiticas foram tio verdadeiro
da reconstrução Dangioll. Halo Sammarone, Mauprocesso
mendelista, c nío pode acr con* operado no sentido de dar unidade sutil Intriga enfre as Í£x.":-ts o"i- intetuss quanto nestes três anos
i«.»».,..»»».«»...ii,.
admi* rino Donato Lagrntta e Settluio
Eles
não
universal.
querem
trolada experimentalmente por. ao espírito do mundo. Contudo a garquicas, as, a' í-íis e—. firriçio ós ap-Js-guerra. Existe um esforço
"o Intarva* Nnc-lil, natural» da Itill»; »
apenas
é
a
tir
paz
que
M.ix Alliln. natural da Áustria:
i nho nio define quais
que l.v.• "condições
é maior do que a téeni- de imp'rici e de c*i*»J .n'-«•••»:, ct^iaovente, vollado par» consoli- Io antre duat guerras" e que este a Plcrre Carnotel, nttura!
são as
da
apropriadas". yld»,c qua
disso,
mui*
inte*
c,
da
a
dação
listado
eram
interesses
d*
os
par.
paz
o progresso • que ainda nio
intervalo só poderá ser duradouro França; • a Pave! Benei, natu2. Os caracteres dominante» ca
encobre
xadrez
ta
de
de
crcer(rfttõn
de
pri*»*
resMS
qua
jc*go
pro*
fundamentado na paz arma- ral da Hungria.
(qne no híbrido mascaram ot ca- se contém num só esquerna cultutacabreis vocações de guerra. Jamais se rea- te fór
esta é que garante a»
ractere* recessivo», «eu» antaffo* ral, continua superando os cortc-ii- c*pes e reis ou nzZ«% de
ds,
porque
Na pasta da FAZENDA — N«nicos), *8o aqueles que e*'&o me* tos, desmentindo os profeta* do e de cl-tvsses p-vv-eg-aits. Tuio .'zaram tantas confcríncics Inter- soberanies nacionais com teus Im- meando,
tesoureiro, padrio M,
«Mperaara
d:
se
assinaram
dc»
s:c-'-.
t-iotlo-ruis
e
ao
c-j.
isto
pactos
lher «daptaduB ao meio. fíverda* noso tempo, surpreendendo a con*
n ajadante de tesoureiro, padrS<>
Indestrutível*
de
sobrevl*
petos
la!
transcendência.
etnsr
ser
ci.
XIX para
de que a maioria dos caracteres trarlando et |ulzos humano*.
po^scu a
23, Eurico Periloo; e, Interinadc venci». Mas pode ser também qu» mente, fiscal aduantiro
O sistema interamericano
dominantes mo melhor adaptados
Esperava-se, por exemplo, que, eferado, justJerTaenl»*. .-ttríssej f-m- *..•.;*
classe
•i . O Congresso dc Economia que «-«.realizou- no Ria. «na 19*13,
chenfio
tenha
ainda
esse
esforço
:s fitrmou um tratado d* ssslf.ao melo, mas Isso por motivos to* depois desta ultima guerra, hou- dameni-ti* de p*ses e ca peves.
K, Ezequlcl Sisnando Xenofasassim como na conferência das classes produtoras qué um
a resultados
positivo* em tes.
tqlmcnte diferentes dos apontados vesse uma
quebra na soberania das De onde, ta-a-ce--*. *>rasc-u a o'c'c- tÊncia rt-ciproes contra a ogressão gado
'|\j" ano depqit-se reuniu em Teresopolis, foram aprovadas
con*
por I,«/scnko; além disso a regra niçíes, simplesmente porque uma macia » ter cc~.j'i«-»-*j u*na »-.,¦ interna e externa * procura con- conseqüência da técnica e dos proexoneraçlo,
de
Concedendo
uuo é geral, como éle pensa.
clusões segundo £s quais cs disponibilidades, em divisas que ce-,cestos diplomático» de muitot po* •tu'ilente da 1.* Câmara do Cono
organização
do
todo
«^
»
do
*-k
equilíbrio
uni1
falsa
***--*.
concepçí-o
Estado
vidade
em
de
várias
3.
O
crutantento
cudltléticot,
selho Superior d* Tarifa, a M»*
por
sitiamos no estrangeiro, deviam ser aplicadas, de preferência»' no
«"" b«e política, cconó- vos, uns emplrlttat e
gerações entre o» Indivíduo* de versai o reclamava. Tio logo en- poises-e ds pc-rts. Dsaie entio,, NlW»»*
rcequipamento da produção.
Aconteceu porém que. terminada
rnica e müitar. Depois da Quitan- tros Impregnado* de velho» vidos, rio de Oliveira Brandio.
recompondo
foram
têerí-!
fj-^çàa
st
se
e
tretanto
de
sua
o>sentido
um»
linhagem
(sem
crus»pura
todos eles Incapazes de ver e sena guerra, logo se desvaneceram as nossas disponibilidades em di*
Na pasta do TRABALHO —
mento com outra» linhagens dlfe* organizações estioladas.. os povos ca se ar:e.*Cij ptafundémagita, por* diiaha ^»ouve Bogotá e haverá Bued» qual Concedendo
visas nos Estados Unidos, a ssber, no país. que se «eh*v» en» conexoneraçlo, de enrente») fas degenerar a» planta». foram se recolhendo em si mesme que. do ptano dos ¦-¦•etsics dss tão» Aires • Havana. A Organiza- tir a viva realidade dentro
dições
d* fornecer-nos o material
nicessirio àquíle roequiIdéia sustentada por Darwln. no e renasceram os sentimentos de olif^rcjuicos. a'* porseu a ser Íãàr\ ção du Naç&as Unidas, além dos é preciso operar em favor ds or genheiro, clats* M. a Rubem Eude Freitas Abreu.
tempo em que ainda não existia r*çs, nsçio, estado, os Ideais so- ção coletiva, e ataivêdade :-r»-i»-ti trabalhos de seus Conselhos Pep gsnlzaçáo universal, sobre ot ali* genio
pimento.
Tornando sem efeito os
deum mundo
Aliás, é fácil compreender o que se passou. Os saldes da
genética, e hojo abandonada.
berano» ss consolidaram de novo a própria, c;--"'.:? do Estado r-o- r-.-.-:—¦::, já realizou três assem* cercos dos valores de
e creio-- que designaram para o
naçSet
em
ic-beranat
dividido
4. Fecundando*»* uma planta i,
balança comercial, que se foram acumulando até atingir cerca de
Na
Europa,
blocos
bléia»
gerais.
espantoso,
nomats
alnd*:
é
Conselho da Delegacia
L-r» ct3ea*x**ia*»*vC-» pssscj a
Tracom uma mistura de polent de va*queformas dc Imperialismo eclo- derno.
solidificadas para só assim t*r real- balho Marítimo no portodo de Pitrezentos milhões ds dólares, resultavam principalmente da restriexigir, em si ri-esm», maicxr co*a- de Nac!** do Oriente, do Ocldert- mente um mundo
multa»
e
unificado
outras
da
mekma
iinhnpafirmido
—
têm
dinheiro
nos
Estados
d*s
Importações.
pacUnidos
Juntávamos
dc
Nelson Machado
çio
rapora
acirradas e teudo dc vida e ci. r:.. .:-*. «nsyar te e dâ Centro
diram
alnd* mais
gem pur*, obtém-se prole mclh.r,
Souza, representante da Agrlculporque, durante » guerra, cs Estados Unidos nio podiam vender
ameaçadoras, obrigando os peque- capatídade de -:;":¦ e de •-¦:-.:.-;• tas diversos. As conferências de cifico.
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quo os guerrilheiros. chamam do
expünão
se
"Grécia
adolescência
livro n. 2".
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comandante dessa divisão íol re- sideram a adolescência como a tos desviado,
Inicial definida. E o sexo dominanta não para representar o Qoverno, tem
alcançar em seus estudos e, de outro lado, correspondo muito cie
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Fleet.
Presidente da República do Ps*
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paclrio da vida de nosso povo, seu aliado natural e termo de granEstados Unidos nn Grécia. Os de reprodução atinge à sua forma pessoa cscollsiila. Trata-se .atâo ce. Poréro, que
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&utrfi tnaugurarã. amanhã, o
§enera'
i«
re*^^
i(!
ràfgftà\C3 1 toi?SSfaflt? ti^tfl novo transmissor da Rãdu Macíonal
MS

Fraturou o crânio

Foi ontem á noite atropelado ¦f a.! ÍOeX *Vm mJOOvS A TjQy*S 9 «tOO-I BgM ¦np*!! Bt*W«-a»-a>J««Bl ¦JsaQB^_|5
por um automóvel de numero
desconhecido, na rua Cemerinu,
Jl-Í. 4 «".">•>/
I*
tt*. 57.*J/*Jiir
Tri"»
_"_'*>«**D l-til-SMI
j.rmimo à avenida Marctlial t*'tonano, o operário Custodio da SltHIDU
4&L. -^DiA-2*4-6-810
Em Parada de Lucas* às oito horas — Visita aos es- va, de 19 anos, casado, rcslden*
te na avenida Presidente Vargas
tudios — Almoço —- Jogo entre "Casados e
fuinero 2118. A vitima, que sofren fratura do crânio, em amSolteiros"
Lulantla foi trnnsporlada para o
Só louvores merece a liádio do Ministério da Cdmm-r.iat ,e
Hospital do Pronto Socorro, «nida «
Amanhã, n Rádio Nacional inau- ¦ nn campo dc Parad*» de Lucas.
<|
manutenção do programa "Divulgando a ConttituicAo", Jj
em
ci—
pela
Internada
encontro
se
no
Salio
ali
CoA-taU.
horas
sr.
Kurani, com t presença do
| JÔ
h
¦
iclaeal
patrocinado
pelo Comitê Nacional de Mulherct, c transmiti- ÍJ
rifífcAotni-iOacAbl;
A
tado
no
__•
andar.
policia
Nacional,
da
grave.
o
seu'
«Ia
|/V.v
Rádio
Republica,
presidente
'¦'-¦& MOACI*rtH£LOH,:i
^KSTOmJOUZA*
« do às tcrçtis-feirut, às 17,-5. Quando de seu lançamento, fo- i;
..
glstrou u fato.
novo Iransmlsaor (k- ."»'.• «|ullo-1 à Praça Maná, ?.
mos dos que, loyo, o aplaudiram, antevendo os salutares Jj
MrniBwcAot-'alu, retirando, assim, o antigo, j
_—
»jt efeitos ite sua realização. Hoje, quando ainda celebramos o J;
do qual vem se servindo desde a
u-Sl
'!¦:;.
J>
{/ sentindo nntucfsàtto dn Promulgação da Xona Carta
sna fundação, há l- anos atrás.
..»*»•»*.*«». v**t*'*^*******************M****************t*********'
«o-.—«a. s»?#.-^. <•_*#«-,#«••#,
oportunidade
salientar
a
um
criação.
vale
Sendo
da
sua
pro- jestn
afeito
aos
Pura quem
prn||»/
grama eminentemente educativo, abrangendo vatto campo da <*
hlétnãs dn noss;i niillofonia. {*«:
h atividade humana, onde se conjugam todot ot probltmas so- fj
fato toma v-ilto, nuer pela suai
e incêndio numa lanche
um
bole
de
M ..Sossobro
» ciais c econômicos e se alinham todot os imperativos da \r
própria importância, que* pelo sa-1
k «ocicdmíc — siw importância cresce na proporção de suas b
erifleio que a sua hislnlação esi-11
tt*
» exposições. Cada capitulo em seus artigos, parágrafos, Inci- h
isto, a PHK-8 mar.tem |
C»»in
tic.
PBli eS_.-v3»vJt*]»*Ímw
sna licfíciiionia. nt» setor t»?cntco. I
\\ sos, alíneas, e ilens, condensa enorme soma de conhecbnen* eí
ti tá», de cultura geral, dc experiências, exigindo, poit, caído í;
já que. no nrtislieo. é indiscutível]
do, ciitinn e çlçirézà pedagógica perfeitamente assimilável, it- J"
e indisputável o sna superioridade.I
'".
Io í r<i;»i<* ifc penetrar os cérebro» menos tsetarecidos, ii
reconhecida, aliás, por todas asi IHHEt-'; X
^ajJ^KBBs3ai*W "^'"'i'
¦*
SAO LUIÍJ» PALÁCIO. 1UAS e Mias iTOiisOiieres.
ite K
Essa tnr-fa, embora delicada e espinhosa, è fatcinanlt
*-********»Y***»-í
Tthataaatataàaataa
Comitê ,\.,,'fono/ de Mulheres
traves dela.
»S" e útil. .l/iCAliiOCÁ — "N.iniso N.jjro", ei-i
A INAIOIHAÇAO
,*,--«a>#»***?;-ife'^?*';,-*»(;* ,J H PriA-2, mostram o elevado espirita de teus mentores, já que SJ
Dclwrnh Iúti-,
cnm
tOcnfcoloi-,
Dando o devido realce ao aus-j jmmm^t? *aBt«- T.B _^PBw^^_l jrJ^^^*!»f4W*1^l,UWll»
Süliti e lloai llolison. — ,\s 11 —
}j c o/irrt dc incalculável merecimento, por seus objetivos pa- J*
di
Rã-í
picioso evento, a diretoria
If, __ is - 20 c 22 horas.
trlóllcas c editciitivót. Divulgar u Constituição i torná-la. an- li
UtlXV. dlo Nacional elaborou o seguinte [
VIlViUIA,
AMlílilCA,
¦**
resulta JJ
tes di> mais, respeitada. Desse rczfteila, nasct ou
'*^»*_.B
Reta ilsrii f«i descoberta graças ao maior concurso dc * P1HAJA v JIONTE CASTELO - progrnnia;
-JaTkwÉssssT_Bb
aquela consciência constitucional p»r que tanto porftou Rui íj
—
doInauguração
8
lior:'S
í "sgráatT' «.Bc sc <•/£"_<?*- nn história da cidade. Foi a cândida- ]
com
James
ik' Aiiitíríiura"'.
Iiurbor.a, cm tomo da Curta de 1891 ,— conacteneto fonfo do* j»
£ im si» C ü. FJa*Ji«j*ro e logrou o segunda lugar, iltravêi de ¦¥cr.Maçu
-- As 11 -~ 15,10 - 17,20 trnii"mlssor peto sr. general Gat- [
quadros drUicntes do pais. como também do povo. Este, se
J*
-sic-aís-iõrrl fitilo. Fisvrinha gracioso, iiisíniíaiif- c de aeslox J Mlisíiii.
de Lucas.!
cm
P.irada
Dutra,
'.Ml, tu
par
--J
]!l
c -'J,'20 hora».
mais preparado c cihsciu de. seus devertt * obriaacó*»: ** g *
—. Visita do presidente ¦
-«Wanáo uma educação esmerada loyo atraiu n I
!)
horas
"Ohrie
mSêlsics
Minno-fAíisiviu
J
maíi tifeiçoudo aos tlelineamentas e segredos da estrutura jê
Republica aos estúdios da :'».s> arbnsri» étit produtores do cinema brasileiro. O primeiro con- i
Üniiliii". eom lindolfo Mulc,- da
le uma fiação; se. mais apta a compreender a função e o ;>
dlo
Nacional.
* sCíe **_«• recebeu foi j-or intermédio de Ademar Gonzaga e, ara- J eüiiiiii,
—¦
•xércictp do mtcanístiio administrativo e político: *e( enfim,
»\ Ití
Loiuilinlia Uittciicottrt.
12.u0 — Almoço de confraternl-;
T ja»* * i-jjic<5fiw. « produtor Afonso Campiglia Imediatamente J .. |i .; ii; __ |„ .-'jiv 22 hnraa. -açSn
confiar nos postulado.!! c tvn desígnios da Democracia, mais j*
ú
"Mãe'',
i»rcree!do peta Direção da':
• melhor êle fará pelo progresso moral t material da pátria, t,
*> -eaifeaJos-a para o /ifiric "Jangada"prestes a ser estreado. De- ¦>>
COe
MUTUO
MlvlHO
TlJUCt
dei
etn
Parada
Nacional,
Rádio
— c o sen rtccnle lanço- tt
'OhiiKiulo
sr p*&, sa****l** ei ttgnndo —
"DwalganUou- Lucas.
Jí
Ê essa a relevância que adquire o programa
•*• 8B«3"**> 33- ícoíie. .V-jsa fase, de piVna usecrisiio, iultiamo» in- £ PACAI.ANA
tor", cotíi lloiluifo ?»inter e Lour— Jogo de
do a cnnslilitiçiio".
fntebo!:
"estrita''.
15
horas
¦'
"
ocorreu
em
frio
ífít-*o»-fJÍí
«nr/ír
«
Isso
conhecida
Já
^Êm^^t\^^^^^m^m\'^
iliiihu líitteiu.iui!, -- As II - 10 tntre "Casados c Solleírns", em' •*mWGlRSB&mmmm*WlfWnr~mTiis.,'»Té
J¦*¦
'.'
i 1 ¦iT-iWiartf^'," - .i „--,.
MIGUEL CIF.I
t:
estPNJT* -r-wc-f, na Cinclõndia,
--]_ — .i) e -- horas.
"Fipo
disputa da Taça "30 Quilowatts
«
.1
iancrut
— fjsíwsj R-otj, fievn satisfeita <om ns iiotiii.i ojiortuni- *
*.* \ \ ¦* *
ASTÓltIA,
PLA/.A,
PAltISinNM-:.
_.,V*»A
*-Vl»e>-*-».-V*** W*itfaies?
j.
"Calòijeras", da tt-,i
OLINDA, IHt/.. Si Alt, COLO t*****************************
-tê»? .'pesar <f- fer umn
Dois acàdcnU-s s.riticaram-sc ta-la lancha
»
fitj-cira preferência puin J mal, inuMim .- m-:i'n>LiCA ".i-i
_— Cemo
«ro n.ir.u: i. :¦ su em na «_:¦:¦
dc «nlcm. na baia du fandega. O ho'c foi reliocario
« «**-*-»«, f»»t criTJi it-i-nso
çoè rcccM um convite üo t "A pérola'*, eòtii Pedro Arniend".- PARTOS
matteeildase.
decorri- ta a Ilha de Santa Barbara.
-r"«vr OiiJe*- íiara interpretar prar-r
um pequeno impei cm ¦'Atulhe- $ rir è Maria IleL-iiit .Marques. ¦- Cue.rt e«p«c.a>»tai)a dt C*»>>crat I <.t.-i:jí- .r.-. •> primeiro,
O SEGPNDO ACIDENri:
|
'.0 e 2. lio- Oi«nç..i do» e.irio». útere Menterra- Co k»So cedo. veii.kou-s-: com
--» rr*"". Sc sísSct eonjririar as duas artes, iitnto incluir
-~
lit
li
mim.
1(»
As
f um dei muitos botes qne cnfreit*
O scüumlo "Kip<i'",
acidente ocorreu j
para
J
*•> — Mm'?<j f.mf,r,ii» jin noife rin estreia?
rev. I',-": • .. "¦
T t-as.
<lo Arscnaij
tam ao Caís da Praça Maui, vio com a lancha
— «»iirr.<.f ncnhnma. .Vo ementa, hh, /«/ucí uni fun/u n-r;a Basollnii.
0DB0N c IPANHMA — "Mas- i-j-..-1-.-.uo da Obei.dadt c Emtf*».
4»
no tran»portc dc tri* dr Marinha. Movido
-jiíjh'< ir,-»- / •lí.ifos COWI « rdnn-ru. é
preerados,
-S
cimento,
ía-rítaáo
W»*
(,iic,
idiii
Ilósiatti) ......
caia (le Saii-;U'.:",
/ufo
J
I
».u!adtc-i d* terra pnra os navios ccVIamcntc a citliiiinstãij desse In-!
durante as primeiras filma- J líi-.wl. . - As 11 -- lli - 18 - -l) Ori
Altdre O.. Alatiqilcrque i que sc -jicouiram lundeados ao flnmavcl ocasionou litccndlo a»
if/IS ds "Airic", f/lí- (/,. not'- f t- 'l'i lioriis
Voi ocasionado pelo navio bordo, sendo vitimados tris dos
- -lritie**.
•ir ;>rirn /o:/o o meu crtn/'r<»- 5
p..,.,r„
««mce
i *•-*¦*•-h c
> ».ie r, do
i
IMPfílUO » "A VUla de Callos
quc: ao fawr ma- svu» tripulantes, os quais ftiruit) i
"^
An_a»
3.»
M«xico
*«
r ii ;í;n de niti/i/er n ítíiinilo f (ioniej",
pda
.,raor
|
com ÍIuiíu Del Can-il.
^«iroot; a «Icsenrbarcddos no Cais Nortt, d.i
p..3
-:i.--, 3 «t * Itcra*.
ernosa. Com « c.rpcricnciu dn í
,\ partir das II lnu-a> "O
*-*-.
embetreaçâ»), larctld'»-a próprio Arsenal. Varias etiiliar*
*.
-.', * US3Í».
Tti. au» pequena
:,'n.'/i(i,e,'fíio fl» ni)t»(/ii de ç
ÍÍS1dístoCuiido-se
2.» Se.iiiina
Itl-X
cações da Marinha,
t 5oç»>brar.
"Tristão1'.- acorre
iiaróhi e, dcpnis, com o fil- + lado", com Doujjlns Fnirbitnk.i Ir.
Neta viajas-am um motorista e ti rebocador
*******
te ite -Itonlicn, tudo
c prestaram os neie.ssstrlos
li liorns,
/Vfí;- í j — A partir das
[ nm tri?ulante nec sc destinava ram
'1»
tim/e /lOitíou e, atualmente, J i PATHfi -- 2.'
"TRÁGICA INOCÊNCIA"!
Semana — "M-.in-i
bordo do na.io nacional scicorros, conseguindo _c.tUlts|iilr
para
j
lancha ii.i
rim <( coisa /tinít
natural *! sii-uc Vincent, Capelão das Oftlfforam salvos i a* chamas. Também
Aracaju", os «ruais
..
]
Al
nos tialiaVsíe niiífid».
* I ras", com Plcrrê
1'lcn 1'riMinv
1'rcMiay e Llie
Liso A França Filmes do Brasil anutv
/•' ri primeira i>e: que
— A 11 - 10
tli' cia outra extraordinária criaçio
J j Dctnmai-c..
Vitima de acidente [-—
20 e 22 hora.».
vntemploú a sua fíyurti nu t> i
do conssgrado ater de "Atguím
ífat'
+1 CAPITOl-lO — Sessões Passa- virá esta noite", Mlchel Slmon.
Tentou alvejar
no trabalho
Porte crer, fiquei
U'm í j tempo — A partir d,ls 14 hora* agora com Jany Hott, Jean Oe'lTilANON
o capitão
— Sess.K-, bucourt e Georges Brehat p.o fil- Vlil.-na dc um acidente no Iranioc/oilKrfn
</:ie nem
Une $ j ClNt-.AC
•A) JBBSBSBB-*-. ^*-*^" -'¦ -'-•'{f*ÍfFTCKV Pt^BÉM^K-mpà
INOCCNCIA" ' balho, foi onlem à tarde socorri
verificar, sc esto- -)t j PftjSíitempo — A partir das 10 •ne "TRÁGICA
Ontem, pela manha fui autlttt•-! bem para
ou mui.
j j
«io uo Posto Central de Asai»- do jk'1o comissário Jorg;- Piiiior,
E quanto no ràlia, tem í
tc-K-ia e a seguir retnovido pata dc dia no 3." I). I'.. o IndiylfluD
CINKMINHA HO LEME - JorIgum projeto?
o Hospital de Acidentados, apre- José Dias pinto »lc Sá, brasileiro,
+ ] nnis, comédias, desenhos, sIioiín,!
-— Xenlium e
tampouco j A partir das M horas.
sentando fratura na l»raço cs- solteiro, residente - rua Siio Cie»
.'infjncr predileção especial, J ¦ CINKMINHA .l.\nt>.:i. ~- (PiISlo
itnerdo e da clavirnta. »» operart» mente n." 88. Jo.»; fora preso riri
Afcnas ouvir...
+ (liiiitrn-Copncabana) — "Sossòis.
da Amrrie-a Fabril. Mareio «Ia ftegrtnte no
momento cn que.
IHJÍU JT.li.if
-— O""' " iiinero que opl.i- J» \\ Passatciiipb'*. -- Das 12 ás KSi
Mlva.
17» anos. rtjlrfcntc á rua de revolver cm punho,
tcntav.i
'-•.-.a'..- ilcBrito.
j
*,-.:- numero.
*
ria pura prosseguir a correi- * • horos.
Edgar Ai.uijo.
I alvejar o rapifi,,
"'ol.cia
"C-pItão
ra no cinema''
J i SAO CA1U.OS Militar. O
Fti-I
Ido 2* B/1 da
*
«"íaaiãij.-o, «agi dúvida alyu-iui.
*| ria", cotn Hriiui Aliernt- e "Otiati
! fnto reorreu >S pioxlmld ide> ,1o
*
t?jj_33J_ começou a representar?
«Je
Albuquerque quartel daquela -orporação e sc
* j Ohál", sl:ort. — Sessões a par*
Dr. José
J<w rinco anos dc idade, através dc
*
DOENÇAS SEXUAIS DO
i orisinou o fato do oficial ii.tvi r
pequenos baün- J ; (Ir rias 12 horas.
sío cioJísijo. ITora a st*i<jfl do mesmo, jamais tornei a piíi- J 1 SÂO JOSlí -~ O.Hei se Ditei-1
HOMEM
pòrlfl
|. «si -m>
] tentado prender k:sê por
'
a**««ij. <(2--nlri. aiiúso eonrur.e», rl.is scré/fi»; 'l'.'»í <i * le". - As 12 -¦ !l — 16 - li!
aj. *cr
Membro efetivo c- Ssciedade i de arma.
"itàc".
aaTjwc*»» «Je »rr conriãadu para o filme
20 e 22 horas,
de Sexologia ct Paris
— tjjiei* üí «aa' preferencias c:nrrn<itouráfiats rc
Rua do Resino SS - de 13 í»
*'asíros"'
Falso policial na
-a*J5íí
da fefn?
« fibnet «
s>
It ris-->
I
— -v* <-*MT*afc"O ano, ofirerieí nwffo "Sinfonia pastoral", 1
própria Policio
Tixtr em paz",
tendido", "Xest.- mundo <• no oiiír»»" <\ «
A um dos xndrem du ti." D P.
-.Vjuiciso j-coro".
Ceupable). Michet Simoni
(Non
«*_*-».
|
Os
meus
prediletas no cin-m,i sòu *
^.
Novamente em evi- j foi recolhido ontem o fotografo
, •ncirná aqui um medico ds uma
»-. IJ* la-aiar», Inprid ffrrfljnan, Dclk Daalt, Aldo l'ral'ri::i,t
i pequena cidade cujo prestigia vaíj
dos Santos, brasileiros.
JUe* Mattwsi t Garz Cooper. E note: o cinemn c o meu di- 1
dência a "Shindo j ílfrcdo
-nm-.io pouco a peuco devido ao*.
-0 auof, solteiro, resrd-jtlcí »
de
j
eitz!&m*3i&
máximo,
+
Rádios, Material, elétrico Lus- •¦ *eus è>rot e descuidos como pro-i
j
rua Marquês de Abrantcs, n. 152.
Remmei"
.*.<»i-j-. »ií leitores ficaram conhecendo um pouco dos f
.
tros Louças. Fiitros Fogões I'lecionai. Alimenta a convicção;
dc unia carteira dc ilrts'Munido
,
-r-wfs* sjt» lí«f_ itadt', c«ia força de vontade e talento vêm £
' de que e um ser excepcional e'
-^ acai,a
Geladeiras c Alurrintot
I**-**
1"c
PCriencera a SctJáSii-O
'anto
.S«?vn.VL0,.'Ui,,M
i**
i
~
cl,a
•*
na tela Quanto nu im/co. +
A -**?>••«
J nta&e grsxmnectikis
José de Campos, c na qual colo- !
V?!
-1
CHULOS hAHlREA
Av. Marechal Floriáno N. 41 {-te.-tlnado a destacar-se sibre to-: P«nder Mostsro \°l
íukatsu. dc
C0|1 0 scu rc,r.hK dc |si ,ae inidos os demais, porém c destinoi
V »J-»i-»í**«^!r*»r«-**--^
'"í^!
,u"f,<"%€,am*;.cnj
ca-**<4|0Ttossin)
Ila-j
o
nome
do
sr.
lha
siíicar
nao
havia
i
dado tua oportu-' [<*•>
der-se-à o fim do mès \in«UMOi chtíc de gabinete do oticíci o notleroso qtmdrlu-.otor deCons-.
cemoirdia. e r-aturo iUwar-ati, co 4i|de
No-ltlouro.
Durante a mesma, os ouehcíiido,
ontem,
icllatiou
j-ildade... Viveu e morreu
'um
Poi^ja> e,lt,cu a "iraballiar" va York, tronsé para o hio Car- slntes da PRE-8, «jue e*Uo em
simples Imbecil! -TRÁGICAi »no*- caiado, rwr-ant-adores
neste fcsta.io. j ,,-nucl_ dclecacln. onde tomara h^ itamiicz o cànclonetró q-io | ledos oi pontos do Brasil, terão
Remmct
.'NOCÊNCIA" é uma dessas obrasi i ...Mundo
a_lttt_
f.
.11
TI 1
t*11*a
c i '•*,*-, .1 *>
¦_-*!_-*T • -s -.
rua
na
situada
estava
ilnematogrâficat que contribui cuja* . sede
p.rto em diligencias. »endo até niissul 110 ilrasil
umn
IcglSoj-, crato ensejo de apreciar um»
" -J^aat-rtesasss^ ¦¦« ",-^'.-'^
•-randemente para elevar o gosto José Luii da Silva, bairro dc Vi- bcnr-ulsto pelus "col(i.-.-is".
'
dc admiradores. O cantor; serie de recitais cuja bele-ai avul*
ÜMPP VP â4 • K • do clne-tan de qualquer pais. To- Ia Can-o. Foi apreendido ..,-;.. Depois de tanto teuvo, o dc- iimuisa
at
lanchem I tara na interpretação das mais
dc voi privilegiada,
«roo compõem
compõe-o a
nota, portanto, o nosso pú material de prop*sanda cm urna tctlve Wcllnglon entendeu de i-c- r.platidlrio cn.Tc nõs em "Kscola belas melodias que
*a_tr -^^sji *««L 9 -4 '.'/< twMmim^iA taça fe "*-' •JB*!/"' 8^v >#^ me
Jabáe-andeslina,
i
rua
oficina
chantn^is
blico oara a próxima estrela des-í
a, de Sereias", filme com que ob- amplo e seleto repertório do condir a carteira do
ta apresentação da França Fi!-;t;cira. bem como, na sede. uma sendo, cntfio. descoberta a faisa. Use em Hollywood unia notável sagrado artista. Carlos IU-air.-,
transmissora dc **************t***m*4***+*»*4 -sltôiia. foi contratado pela Ka- como era de esperar, teve uma
mes do Bra-il, em virioi cinematj estação radio
timultaneamente. ondas curtas.
tíio Nacional, rm c-.ijo microfone recepção a altura. Numerosos
estreará sábado, din 2 dc uniu- fans compareceram ao aeroporto
hio próximo, fcs 22 horas. A teir.- para, com o calor da sua admira.
.....
minlfe-taêS*.
realismo.
Impressionante
PÉROLA",
A
inspirado
tema
de
num
'Vi
"¦'''"'^ * ,UM m*nlr«"'1- ! porada dc Carlos Ramlrct esten- cio. festejar a chegada do attistela,
uma
a
«sis-mi
-r^-s***»!'
Entutlasmado
com
a
Ferníndex
transpôs
'^tmW*fflW'&ia^
obra,
pira
V
i
fft
mÍ4kVNW
ta cujos programas irão aplaudi:'
_Oa_M M-ltt_».
jiis artitlca de alto valor! -A PÉROLA" 6 uma história típica] *****************************
próximo dia 2, às 2) horas,
PROGRAMfiS PARA HOJE: no
na Radio Nacional e, depois, to»
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Os filmes de hoje:
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LANA TVRNER, SP£NCE<"1
TRACY E 2ACHARY SCOTT,
OS K3V.ES DE "O ETERNO
CONFLITO".
Tris *-*m« «Je prestigio vão brl-i- na ¦-;::;::" dos 3 cinss
Mcrtre. _'í;_i a -,_-. anunciando
car-az ísrjuries cinemas a rsanân Lama Tcr-w, Spcncer Tracy e _¦-:-:•.¦ £;:-.' SSo esses os
-:* — --::.- pnr.tipais de um ro--3-:* -: Sinsiair Lcvvis que
Gr:-r* 3 ír.;? .-*i-i-.iu -.- que a
"sír.-G; _.*.> r.-*."r;. cr editou com
S*a*5*5es cuí-id-r: -O ETERNO
CONFLITO- {Casa Timb-rlane).
a *¦.'j*.:- _ _c um casamento que
t-a-ass»; ütvcz p.rciu: a eipõsf-isse isi'.ta -Jemair... Há outros
¦: —:¦ -¦::-:..'.-*:; no elenco,
<—.-ítr--.:, rtemes como Tom Drate*, Mary Aslsr, Aibert OekVcr,

- - .*-*-«>***¦»*¦»,.

-.»...-,

^ st.

Estudos promovidos pelo
Estado para a televisão
na Argentina

»•>«•*.

"0 ANJO E O MALVADO"

Margaret Llndsay, Rosa Hobart,
Mcna Barrie, Jocephlne Mutchlnson, Selena Royie, Frank Wllcor. A primeira pre-uçár*. do "astro"
e Rlchard Galnee.
John Wayne para a Republle, In-;
"O ANJO E O MALVA-j
Caltiflcsi. titulada
DO" tendo cm seu elenco Gailj
te do.
ciso»
Rucrxll, Bruce Cabot, Irene Rlchj
c Hsrry Cr.rcy, a ser exibido a1
"OBRIGADO, DOUTOR!",
EM partir do dia 4, nos cinemas!
CARTAZ NOS 3 CINES METRO Odecn,
Amírlca e Ipanema. E*a~i
Ot 3 clnet Metro já têm em cidade qua serviu de palco para!
cartaz o filme produsido e diri- a filmagem de "0 ANJO E O j
gldo por Moaeyr Fenelon — MALVADO" jás auandonada a;
-OBRIGADO.
DOUTOR 1". com espera que outra companhia vá;
Rctic-1'o M-yir. Lourdlnln Bltten- ali trabalhar. Erncst Figte lau-i
court, Hebe Gulmiraes, Caries reado pela Academia é o respon-;
Medlna, Modesto ch Scuta, Cas- rável pela parte artística de "O
tro Viana e Rorlncy Goines. O cn- ANJO E O MALVADO" um dos.
trecho 6 de Paulo Rob-rto e te maiores trabalhos d- John Way\j
filia a strie t5o popu'arIzada en- ne, cuj-i direçío estevo a cargo';,
tre r.iz p:l_ Rfictlo Nacional.
dc James E. Grani.
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mexicana, é vjrtíade, porem rio 4 prectso ser rriexic_«;a pira "t,;ntlr" toda a b.teza trágica, tsdo o humanismo que et- contím. Qualquer sc-.slbilidade vibrará corn o de:onretar patttlco das ostifcs tSa
maravilhosamerrt» descrite* por S*clnbee!(. táo «jraridiosamtnte d'-|
rlgidü* por Fernandes, e Uo magistralmente fotõgrafsdas per Gsbrlel Fi,;u :r'-,-. I Pedro ArmsndarU e Maria Elena Marouea, es intírpretet do filT.e, jamais ter2o papii- Uo extraordinários como es
que vivem aqui nssts filme. Éle, o tipo ideal psra ot csrnponsie-j
rudes ds sua terra, vive com emoçio eentagiante a fiaura timeles!*
e humana do pescador, a quem a pérola traz a desgraça, ataria Ele:is
Marquês 6 uma "revelação" para et "fans**, ne pap-l de "Jusit". •¦
heróica e sacrificada indla. que sofre a maior tragídia ds sua v»da:,
perder o filho 1 "A PÉROLA'* e o filme da •AfiuiTa Filmt", qus a |
RKO Radio se orputha em ap«-r*«ntar, a o-rtir de HOJE no* clne-1
mas Plaza — Parlrien.e — Attiria — Olinda — Rltz — Star —'
Primor — Republica e Mascote.

Quantos jornais existem no Brasil?
^MIAPÔ CM GAMES.mmASefâmZAl e
"M6MMPEÕM0HO

MEWO

mm «*sjsjb jmmtBtm.
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ANUARIO

BRASILEIRO

0^'^°^

*-«-4-****-1-"Repórter K.:-o;| »"IVC
12,55
fjrcsspi
'3,00 — Radio ^ NoVObi; 13.30 — 1.,__.,. ««_ ¦»•.«.•.••»<»»
Gravações; 17.00 - l.ifomiuilvo! NOTAS DOS PREFIXOS
da R. Nacional! 17.W — A \ir!a' A Radio do Ministério da E_ue us.-!ni; lí.K' — Gravações! 13,00 '-dção e Saúde oferecera hoje, a
Cinc ttcvlslai 18,15 - Grava- j
'
das 21,30 horas, um conções; 18,3'.i — N\> mund') da buli; partir
—- Minha vitla. meu aiuoi: certo sinfônico aos seus ouviu*
18,15
'.9,00 — Sho»! faixa «lul: 10.15 lei. Serão irradiadas as scgvin*
"Ouvcrture** —
-¦ Novela fttostòra: 19.30 — tes peças:
"A Moiart
Mágica- —
opera
flauta
Ageltrla Nacional' -0'K» — lladló
"Concerto n. 2 em si
Novela; -D2.i — Re-sovícr Es^»; !' Br.ihms maior"
para "La
piano e Or20.SO — PRK-aOí 21.00 — Cu- bcmol — Debnssj
Mer** —
mentario nolitito; 21,0."» — Radio j irucstra
".infonlca
Novela'I 21,30 — Dc tudo um: Wanghan Williaras
Londres".
liiinco; 22,DS —• Carlc.1turas: 22,351
Rdsón Lopes: 22,55 r* lU-por"Momentos Líricos'*. o progra*
le? Esso; 2.1,00 — A Noite in'or- j ma
mai 23.30 — Itiini.is ,\\ V-mnir *.ci*a.dc classe da Radio Mayrint»-'
estará, hoje. na onda ita
CT.I P_T!S.
no ar: 0"',03 — Kncerriiuiínlo
PIl.-V-O, apresentando os trechos
-»V»-#****-r*í***************************************—'
mais sugestivos da espera "Ma•:on", dc Massenct, na interpr»?l.çSo dos centores Roberto Mi*
renda c Vanda Oitkica. Horário:
-1,30 horas.
"RAD1AC C-S» apresenta, as
Zi,05 horas de hoje, humor, div.viimcntos, musica e "Uora pan.da da vida sòbrc TiradenUs
hrdaçâo e apresentação dc Fraacirco Anysio, pela Radio Guana»
baia.

Encontra.se no Rio, lendo cheirado dc Buenos Aírees, pelo "cllr*.r" da Paú-Aroerican World
Ãlr-vays, o prufessor Rehc liarth(.!omy,
membro do Instllut»
de França e c.igenhctro.chck' d".
Oirtro fi; sirlmental do Monttvu-e, cognOmlnado o "Pai da
IclevisJl¦.-" e qu-- sc cnconlrovii
rcnlljanilo estudos com o ftm <tti
criar as c.--nd:çõcs nc-cssàrius
pira o funetenamento da telev:sio na AiTcntinr po-' incumlíenc'.a do Estado. O sábio france.1)
permaneceu •*¦-?»•-**. desta cAjilnl, retornara & sna
u Lu. uc
pátria,
nas deliberações dn Comírci» de
Telerisíõ, cm fins de outubro,
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IMPRENSA
publica a tiragem dt tortos es jornais c revisto.
DE

Acaba de ser cdiUde o ANUARIO BRASItEtRO DE IM*
PRENSA, que publica, pela primeira vu no Brasil, as tiragem
dos jcrnels e revistas nSo si do Rio e de Sio Pauto, como de
todas as cidades do pais. AISm det~a impcriantisslma informsçao, publica ainda o ANUARIO BRASILEIRO OE IMprensa:
1) Quantas revistes de grande circulação podemos t-r no
Brasil, t.ndo em vista o atual volume das cifres Itwer*
tidas em proparjanda?
2) Quslt ct jornais mais lidos em Sio Paulo t
3) Como vive o carioca (pesquisa de h.bitosl ?
4) O contumo de papel de imprensa no Brasil nos últimos
10 anos.
5) A preferência pelas pubticaeaes norte-americanas por
parte dos homens de negócio.
O ANUARIO BRASILEIRO DE IMPRENSA « uma publi*
cação indispensável a administradores, pali:icct, homsns de
negócios, anur.ciantss e hc-e.v de prc--r;-rí_.

ANUARIO Bi!ÍSIII,FO DE IMPRENSA
A venda na redação da revista PUBLICIDADE 4 NEGÓCIO
Pcsíil so cara o Interior)
(Atendemos pelo Reembolso
(EDIFÍCIO -JORNAL DO COMÉRCIO")
AV, RIO BRANCO. 11? — 5V AND. S^23 — TEL. 43 6577 — RIO
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A Radio Globo transmitirá it
21 horas, em "scrlpt" de Fernando lacques e desempenho de
•eu "rast". uma nova audiçáo
dc "Vaudevillc". As 3145, Al¦nirantu estari ao microfone
t'RE-3, com novos casos do teu
"Inorivcl! Fantástico! Etlraor*
dlnârioí".
Lucllia de Figueiredo estará boje ao microfone da Radio ü- Mi--ist-.-•
i.» da Educaç-o e Saúde para apresentar mais um proitrama
du serie "Faça de seu lar om riralso" (13 hs.).
Dia 28, a Radio M-^loJ. VelKa apresentará algo que vai aj-radar aos ouvintes de todo o pais.
Trata-se de umn atração cjuc está
recebendo o titulo dc **0 Pio dc*
Cada Dia" e cuja revelação está
por pouco...
Narrativas Maravilhosas, o pro.•xiiiu que a Radio Globo apre, wnla todas as sextas-feiras, às
i 3U,0o, contará hoje a história humanlsslma de um estranho pianista. Essa audição, qae _ e*criia
por Calo César Pinheiro, krà a
p.Hlcipaçáo do eknco de radio
teatro dirigido por Amaral Gargel c Sèraio dc Olheira como
narrador.
„•**<• ¦ Programa
(ini-ido
por Sheila
mltido pela Radio
tdtmcaçno e Saudr
n Guarnieri dará
x às 20 horas.

4,lntcrmeJ3rt'*.
Ivert. c transMinistério da
a harpist E^
nm tecital h#-
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SERÁ MANTIDA A COESÃO DA CORRENTE OPOSICIONISTA VAI REUNIR-SE 0 P.S.D. GOIANO
•ENCAMINHADA A SOLUÇÃO DO IMPASSE NA ASSEMBLÉIA PAULISTA - REUNIU-SE O P. S. D. - EMPOSSADOS OS NOVOS MEMBROS DA EXECUTIVA - A ATUAÇÃO DO SR. NOVELLI NO SENTIDO DE CONTOR*
NAR AS DIFICULDADES - DECLARAÇÕES DO SR. MACEDO SOARES À REPORTAGEM

Reafirmará a Executiva integral s olidariedade«o presidente da República e aos dirigentes do partido - Fala à MANHÃ o deputado Benedito Vaz, lider da bancada na Assembléia

Chegou ontem a esls capital, por via aérea, o deputado Bene-1 partaciilánt ta« noi-tarliet--,-.
,
!
Júnior,
no cargo dc vlcc-prcsiden-1
dito Vt,z. lider da bancada do PSD, na Assembléia «*; Goiás. "«•¦I»""*»» »* pWHWItas
te; Joviano Alvlm e Imiz l.iart, O próc-.-r golp.no veio em missão política, a fim de entender-se com
Prosscgulndo, declarou o depuseim-tários; Cunha IJueuo c An- o presidente di? seçSo estadual do PSD, sr. Durio Cardoso,, acerca tiidc, goiano:
-Sobrinho,
— O PSD dou, nesta emergia»
tonlo Vieira
tesourei- da atitude assumida pelo /senador Pedro Ludovico. Êste como so
ros. Por último foi constituída sobe, em declaraç&es públicas pe manifestou em completa divergem cia, uma prova magnífica de coc.
uma «-omissão cnmpo-tta dos st*. ela com as dir=-trizcs do partido.
são c «le disciplina. E isso deveNovell .lunlor, Castelo liranco.
Ouvido pclu nossa reportagem, o tt. Benedito Vuz fez as se» «nos, não só nos principies polit*.
eos que aceitamos como, tambem,
José Armando de Afonscca, Oo- guinttíi declar-íçSes:
dofredo da Silva Teles imra, cm
Em companhia do senador Dr.r.'o Cardoso, estive hoje com í s perseguições que, com a i*id*»
nome da Comissão Kxccuttv» «to o presidente Dutra, a quem tive a lionra de entregar uma mot*5o de ferençáe quase sempre sob. o es»
PSD, visitarem o sr. Sebastião irrcsirita solidariedade política e administrativa," a qui.í foi sasl- ti mui o do governo do Estado **
vi-m fazendo aos nossos correi!Carneiro a fim «lc lcvnr-lh- a ln- j nada por todos os deputados pesíicdlfias nlunlniento em Goiânia.
trKral ¦ ¦ ie,! -,i, ,i ..iAcíica tia posição do senedor Ludovico, esclariMcu:
da direção
SionArlos o <|ue serviu para gal*
— A atitu<y.: d.'..'Jiiele Correligionário causou enorme surpresa cn- vanii-ar ainda mais, entre os p'es*
!¦:..,,li ..i paulista.
tre os próceres dr» PSD de Gotsn, sendo recebida de«favoravetmente. K-dlstas. nma sólida e clara ecn».
Dir.ntc disso, reuni a bnncuda para examinai' a situação, tendo todos ciènc-ia parlldãrio.
Encerrado a caso da i concordado,
P. enumera, para exemplificar.
aem discrepância, em cmitlniifr prcsllRlnndo inteiraCâmara Municipal
j iv.vnte í.' atuüÇilo política c administrativa «lo presidente Dutra c es .-., ..une , casos: demissão <le
i a orientação des srs, Nercu Rumos e Dario Cardoso, como dirígen- um chefe de familia, com 1*1 fiIheis, do cargo «le inspeter de rt-n.
SÃO PAIT.O, 2-t (AsapresK) - . xe.< do partido.
Sobre a Mui-lSo, tunteiiluVdn pomirsao Exceutiv.-, em Goiânia, dus e contando 37 anos de serviQí trabalhos da Cniiiai-a Munirl-j
çe.: demissão «Ia coletora de Crt.*pnl foram tumnlluados com caso j «llsset
— Posso inteeipür oiic «j PSÜ reafirmará sua integral solidário- tinutipolls, viuva, mãe «le trfs íiMigovl Busslam», |
«Io ve-tà-ador
Onlcm ím-Mtio o prcsidcnle, *r.; tSs-?e eo Preridcnte cln ícf-iVblit-a.
lhes; demissão da tabeliã do 1'Martvy Júnior.
c<>nve-coti uinn i
Oficio dc Paraná, estável cmte
•*eunl«ío*'*iecrcta.
nn parte da mamnls de oito anOs de serviço; dcnhá, em seu gabinete, a mini lermissão dc outro fnnclonãrio esta-*
minou cerra, diu Ili.rtO noras. A
«lual rom mais dc trinta an6i Ue
reunião f"i encerrada visto ter o
bens serviços.
««•!„,,,,,
.,
,
uma
mensagem
...
,
portador dc
n
Entre os eas.ts «lc violência. rc«.
i-Mado
comunicado
o
«lo
iiepubltca
tia
com
I bolidario o partido
governador
¦•'¦!¦, o estinucameiito. pela polipresidente
«tue a resposta «Io chefe do Esc»
»,
.,
.. ,
ria, dc um eleitor do PSD, o qual
ctitlvo seria remetida á Cantara,
-—:<O Cfífetcf', fl OUncatm pesscatSta
v« i« a falecer em virtude dos i"t.
em oficio, no período da tarde,
....
O senador Fcllnto Muller. i-ia-]e o pa« devem incalculáveis ser* r.nicnto* recebidos.
As 13,30 horas os vereadores vol-'
E observa:
I taram a sc reunir em sessão se-! sldente «lo PSD de Maio (Ir... c,.1 %lços.
— Tamanhos são os absurdis.
] rrela. As Ratt-rias «Ia sala de ses- acompanhado «lc tcVla >t liuncnda ', líiu resposta, ii Presidente s»
j Jiôcs mantiveram-se repletas, con- federal do partido e ri<- sr. José manifestou satlsíeíto com a sob- i;«k- o i*<*-roticl 1-Vlix Valois, em
; linuando oi populares no local até ("arlos «lo Sousa,
«lo di- I datictluile «lo» pessedlstas «le seu tlci-liirnpções piibltcas, afirnv.u
! ás 17.30 horas, «piando m- abri- relórlo pcssc<listil presidente
Ttí-s
«ie
Ulíoíi*,
í Kütndo. incelitivatide-fos a lial.a- «ipê deixara a chefia da policU
Du.
novamente- t,*, trabalhos.
ACEITA PELO S. T. F. A REPRESENTAÇÃO DO GOVERNADOR DE ALAGOAS - IN* I ram
s-mdoi üla*- pelo fortalecimento do par- paira não servir dc instrumcnl •
rmitc esse tempo desenvolvcu-tm cstev«e, ontem, no Catete
de ódios mesquinhos contra <s
gabincle do ¦ presidente o» cn- recebido» pelo Presidente da ltc-|tidt.
CONSTITUCIONAIS DOIS ARTIGOS - IMPROCEDENTE A ARGUIÇÃO QUANTO À DO ij notcnuimeuíos
ícáversãrios do governo.
i..ii. :-o» nobre o publica. Nessa iK.i-iiãt... o scitudor j
P.
Coeso
o
S. D.
«suo
Iwittcm
nome
«la
o
Muller,
apurou
caso.
A
Kclinlo
rcporlacein
j
j
RIO GRANDE DO NORTE
A propósito dc sua atuiifãc h
matogrosíCUfô
governador bavtfl rcspondltlo <iu« cad.-i c da seváo
a suspensão das autoridades po- do PSD, disse i|ue,Hn face do mo-1 fceule elo PSD malogros-eem-c. t
O Supremo Tribunal Federal, em sua sessão por dois terços dos votos dos m-míbrcs qiu cor.»-! liíulçío. bem tomo a elevação jj liciitis tv*.p«uissvrls peln deten. tttento politico c da rcorgunUA-1 de sua ntilnde finnc, que. assumiu
'il
u,,,..,..». .„ -._-._.«-,*-2«
plena do ontem, presidida pelo ministro Joié hi- liluHin o órgão julgador, .- bem assim para o pro-1 de
pnra S4 do número dc i cfici d» sr. Hnsslano, cmno soll. ção «le partidos cm Mat-, Grosso, j em face das ciieiiiislanctas .itu.Di, canqueie im COmemiraÇaO
! citaram <h ve**crdoi*«-s. m*i em pos- vinha apresentar ao Presidente- a recebeu «> senador Fcliiilü .Muller
nhares, julgou, afinal, as duas rcprefjntuçCís oíe- cesso dos crimes comuns, quando esía ntribti çao deputados wttteiüftls.
o seu terce.".Ccn-emorando
1'. slvel. íiieiliaute u abertura de um
Tecidas contr-- as Constituições de Alagoas e do deve fer da AsscmblÉiu Legislativa.
Q
le^ratns:
jy|ff**--»(t||)o
aniversárib. o PsfticJo de Represe—
Imiiicrlt.i se assim » íitlettessc o confiança dos pcsscillstus, iiitc-1- j » ,f;.«ui'"'*- conhc-eimelit,
Sio Grande do Norte. Os recurso» foram relataatravés tíçüo Popular oferecerá, no dia 2;>
-'-'••'o
Insurgiujse nindn o goycrnr.-dor contra o tato
0
L , ^uolll, Procura- ' ifiirc-cnlanlr do inafiistvrio pu- rainentc solitUrlos com as tllrt-trl*!
«So?, respectivamente, pelos ministros Hahncman
'•<¦
ter o legislador estadual comlrwao a petta M\úot. Gm, ,,„ n-.-púL!tc-.. t.o seu j blico designado para presidir u *cs
c adtiiiult'trativiis!<1» c*-r*?
} ¦ }^la.'uw ama- do corrente, sjbaci*>,èis 13 horas, cn
jmllticiis
Guimarães e Aníbal Freír-3. Em relação à primeira, de
.
liicapacida-ree para o exercício de função pública
«pie íle vem Imprimindo ao «eu nliã a balttailu federal iríi ievar
o-rec-r
. sj sus sede irm almoço de cwfraterVHt.(etf< m.CI),Uin,! vm rc!a(:r„. a llrnnfrilo.
governador Silvestre Pêrlcles. baseado cm ps*
ctiittm-ràlK-o
Nestes'crmOs, s resposta do sr,
no
do Procurador Geral do Estado, arguiu de como sanção para os crimeí de rei-poitíi-bilid-tde, ímerveiicão. «iu-* houve inaiiifr*.- Atlein -.r foi **-.*<*< lild.i ecnrn unici governo. Acentuou n sr. I-ctinto '<**»>eniiiirnte
"ÍM«^ c~, 5G0 •a'hf.r"" "ft
'''il,1,,1'
¦>
<&*
***?*
I tomsnóo
represtnt.icrto, j nt-ti-iiivii A solicitação «Ia Gama- Muller, que a Homenagem era frl-! <"
lnconstituciont-ls as dtspc-slçõcs da Constituição ala- c de ultrivr dispositivos estabelecidos no Códif-ojio Cqulvo-o da
,"
} magistn,.!.!,
parte seus corre,,po-virios
nnmclro,
«la
só
Bepu-j
ao
ia
Presidente
nau
«
&*&$
í".omttiiiiiçíc>
K-tndutl
Pensei
crimes
nos
comuns c dí responrn, lendo esta ncsolvtóo enerrrar
goanu ref-Jientt»
para delitos comuns. Referiu-ne ainda à clr-ípol-i ni
representantes d* todo; os;partiaabilldnde do governador, na pnrtc em que confia cuinetfiiieiii de ter o Icgiulndor «tndual definido os j inloiniivít par» a Intervenção í j u luçidcnt ¦, Ff>| então elelH.r.-niii blica como. tambèin, ao contereft-1lla *!?W«- 5,JU nIH"° e í»."'!*** I*
«L» ühn Atm rncão
assinada pela nco iluiitrc a quetu Mato Greisu (Conclui ns 8.* ui*».) 'des.
a jurisdição politica à magistratura comum, sem ftr.rr.-e* ds reSponiüblllaade, como se vê no «rt. 3B da compcica-Ma
prlvaltva
' ¦ i «ltjs
condcnatórlií
a
presentes visto 'iue
sentença
garantia <!e ser
proferida c parágrafo, dn Constituição «Jo Estado, ! Asseinhlèia l.egislotti-a. Uu-mli* ¦itaiui
recusaram a fat>*.lo,,
j ã cilaçãn c extinção tle cargo-.
Designado c mlnlslro Iluliui-1 n inclepenileneia do rudsr L'í«j siiliciiicui uío ter nenhuma pro-..
Inconstitucionais os artigos mam.
Guimarães
relatar a glsliitlvü Estadual. cadência a reiitestnfaçSo, c bem]%*$$ ttej* Keffcr dí ban
O Procurador Geral da He- reprcseiiliiçao. ta\ para
a mçstria sub-1 nefcrju.5e tambem a represen- ar-slm em rel-ção A revisão de j n\^ ,*„ |rry
p*,ino „ ^(avra nc*
j
Percentagens aos coletores pela arrecadação de taxas, cotas e muipul.li-.--t. u quem a representação nií-tma a 'tiigamcnlo. coiieluiiidi)
>le' tet** orgânicas dos municípios c j |., ordem, fiuc-iido unt-i dccbcraciV»
j \^0 a cii-çâ.j o extinção
considerou, o Irllmiial
fora enc-miinhada,
pr.-cc- \ eargos. «la compctcnrla da An-! demais queslSo ccnsurmlãs. j (|e aplauso n atitude assumi.let
p:>r julga-la
autarquias - Crédi'o para a manutenção das plantano seu parecer, ser, de fato, tu* dentu ç declarar
lAcoustítucin-1
Anlbnl Freire, pro- pelo iu*'altle'ifc em face da ocor-í tos devidas às
O
t-on-.titVcloTtal o dispositivo que nais os art*. 3! i> seu i..nar:-i* \em-blela ao pusto que se atit-1 I feriu inlnlstro
¦
sm voto a respeito, aeel- Ttneti t pUdlnd^ ao»; vewadores 1
-jlribuiu ao Tribunal dò Justic.-e fo r.'1'eiiv.e ao •¦inipeactiincnl". ),„• i(„ governador a Iniciativa
ções de Fordlândta e Belterra - Diversos projetos aprovados
dos projetos de lei criando car* t«nd«i ns ra-ões k-BrçaníUMáf;**:
'•'•,1Hs%:A^
1-J^Í^:'J^»Íl«-Sí£5i?kM^%'i
¦i Julgíimvnto do Governador. O dc 68 . • parágrafo .'ni,-.relê-1
Uimentand.) venci mentos ou i lo Chefe do Ministério
Süb a pro)4enela «to ct. Ntrcu ft«i- i O si. rerrelt» de Se*isa, Kdtr d* Oe rexit de Crft eo.otic.te «a
julro do "impeacbment". accn- rente it deflnlçüo d crimes de R0,,
*¦**.
foi j»Cr» iio.ooo,'-"
?.. ..
Ho i fUN, «cupim, a «cTAiir, » lobun», paprivilegio | Federa). Btn conseqneiicta.improKl^%VrriTvo w ma*, t-íu-ilu-w, er,'.<tt7t, o Sín-iclej.
tuou, í eminentemente político rcsponsal.ilidatlü do governudor, oprimindo SírrlçOg,
-cbr* « tVj tiiita de Cr| It0.-en0.cje
1-»
tvptdiet-nleí, íst-ím lide-» c.^-ioi, ,1» C«*- ís pronu*i«Sof uen dUecir.-»
lítdos. A declaração"»6 dn <*a. -nsra.
| |nco,„|jt-aolpnal, por ler contra . i rçprçscnUçno jpljfaua
•=.--.-..:
(e->urts-i
*.
c sc acha. no sistema da nossa
ssU
I Í.o A ramlaiS-.
"*¦* ] visra foi subscrita por
eRi.--t:iiinh»iid'> projeto» tll .1i'r.v l.-ovn tl« Uqiitcmfo. dt-tun» qu». publi- '.Usa
verei- !
rio «ei principio da independen-1 edciifc, por ituanimiduílc
Gonslltutçãu, no plano de relaserft dtorlbiileja. -ncmaimtn**. >»
esmo- em outro locai.
i «sdoi.
I iurcs.
O caso do Rio Grande j ela v liiirmonln cir.r*- u< poderes i volus.
cottrUí', -=-*r;v*o r. auxiliar dt Cole;-cões do Enecutivo e do Legis; Ci-UdiiaU.
lativn, Mostrou ainda "-impeacbque, só
do Norte
A prisão de um estudante|?&?%*»«: SrSST-SS^.:
depois de sujeito ao
j Declarou aiiiil» tncoiistituclo*';
a
atribuição
n«)
Foi
o
Assembléia
df
d.'ft"is submetida 4 *«cre i
brasileiro na Espanha \T?^Lr^^o'™ZZ
ment" e condenado, seri "itidict;
goclaçãt) dn Supremo, pelo minis- i «lc levcr at Ui orgânicas muni* i
vernador submclido ao
etn pirtt* *.*.'''*:
«J -rr. HamUloa NoWf.ír» foi * W» r!»i F-rdcrpl^'esilver
c
bo-n a»stm n nomes-1
o tro Anlbsl Freire, a representa-j cipals,
ment". exigindo a sentença
i Coieloda ítdt*. •;
I S.o Se
tiuna para sludlr u noilctn da t.riílo
de um eíludaitte brà-Uelro fia Efi-unha, dwpvnv-lda de «uxlllor de ColttiJit *
voto de dois lercos, cenfornio o çâo firmada pelo presidente dol.çlp «Io prefeito da Gapltsl pelo
Filho
ao
frtatliadl n bordo d» nsv'.o braiUeiro wiccntas-«-m sen* dlstrttruld» »íri p-cDiretório dò p. S. 1*. do Rio > governador e H p.-trle rt-fcrcnlej Os motivos que determinaram a viagem do sr. Salgado
principio federal,
"S.-intarírt-". V.u om telr-tram» ctur tíi ttioals t» eclelor e e-acHvSe.
—
Qusnlo à incapacidade para Grande do Norte, que alegou a í » divisão e organluação judicia-1 Norte — Ameaçam deixar o
O caso o-.ido-eridante Ceiao
Art. 1« A i-wreeniasí-m «e *ibo tia»
Pa*»o«. fllho do depupartido os dissidentes do Pará
entra função, salientou o Che» incoiisllluííoniliclaile do ilispcssi., rí-is. qne sàu Inalterável», deu- |
Ciaürtel Pasjos, llelcr da VC/H re» tu o srücn anterior «er* enleutad» iuFe- tivo d.i Coiisiltuição do Estado J tro dni= vinco «nos da data da j
le do Ministério Público
bre o total «letlvomente amusada-J»
dlrlir',-.-a a «tu pai.
direção nacional Cam.-.rn.
salvo > da Bahia— Reflexos das divergências existentes na
«je-ral que, sc eslá prevista com» que trata do pedido d-i Inter-! tei- qiit! jci eslabeletvt-,
Km -<-aultía. o ar. Hamilton Nosuei- durante o nib e dcKii^lda de «xrttaItceu varia- coatidcr-itRes ftfovr. o dseío do tiií« Mintwe. »"td*r*! -*?(»-.
julgamento vença., federn) da competência j propc-sia ntotlvafla do Tribunal j Conforme nejticianios em «tiver- que sc dU bt-.n Informada, «iue dades dc êxito. t. que o
pena acessória no
' . -. .tr».
Art. S.o A Olctorü»
lato.
«lo Presidente da Bcptibllca, te da Assembléia l.eglshtiiva. me- tlc .luslU-n. Fc.eali-u ainda a i*eKstacloi.
«to
do-,
dnqnela
na
maioria
do
PTll
Ilt«rà « tsido» «io produto das tavv.
ha
a
situaç-io
do
a
•
possibilidade
Governador,' nrcsenlaçío a entinçáo da R. j sas oportunidades,
iá timbcin «plicaçSo aos aover- diante sNnção do
Èrlte pell-i região, e.*ccetU81lílo «> <l* Hiibiu. è Percentagens aos coletoras coisa e multa» qu« »— rr cd <-, iHts tr.t*
dispositivo que feria a seu ver. ' \»ttt dc Natal, prevlsla tia Cons PTU. dt- modo t-crnl, periimncc-c Pianl tirar pariicJoo da
i-fi-Jores.
m% mar.eir-t * prazos «o reecTíi*jn:n.J
i cm
Kstado. í W» constituído por clutvtclilos
llca que a afeta
confusa.
r-mla d» UnMlo.
em oa Art.
Mesmo com O >r. Salgado Pl-jlUn, que passariam para os st-us I grande cxpvcss.io política o seíi.j >•., P«l«m do dl», . foi rpei-v-id-.,
4.0 T-ia t*! entrar» cata Vtta*-i.-íjtto
<«
i-nic».
o
nos
d-acusaSo
itsr.um«
do
influencia
maior
fleiiiento-.
iHveriot
coisa-.i;
quadros..-po*
i lho i testa «Io purtido. %*is
»c data.de sua •,.«'¦• ¦!•
quadros
j
j
outro
i-mjcsmar»;
dc;
litlcos
ltH-ab.
Por
cri-(
O
l.conldus
|odo,
sr.
Art. In Rt-voc-JB-Je tt di*-*JK*U**« •
PSD e da CON.
i continuam fora dos eixos. «*=
"O Conírti-o Nacional dfc-teta:
ses minando a ogremiatà-*. B o! Melo, por exemplo. j,\ estailn ce* alguns casos, as divergências A>1> Art. Í.o Caberá «oa aejvidore» .la- *rtn conisv&ai"
Filho, ao quo j imletintulo um movimento ntisté' servadas no PTB derivam da cri- , CoWortfcs Federau, pela arrecadaçSu Outras matérias aprovadas
senador Salgudo
se esboçada na própria direção: d=. (,,x„ pn;., vmn'ctsj dividi» H
nos asseguraram, ao contrario tio! sentido.
foram aprovado», *ta etscunacional do partido, com o ant.l-j cnüdadec* au!a.t)Ulc-u, a seguinte pec- '.SoTaiRtwm
se esperava, tem revel.-*d'jj
tm'.c». os «tuint-M rc-j*. --* ís Cáque
•
Não terá êxito
Voltaram a tratar do assunto os srs. Ferreira de Souza e Arthur certa hesitação cm face dc vário*-,
m.*vai
| gonismo entre a corrente que sc- ct-nlatcm.
s:t
?.<•:•'¦.-.r.-.-r.-.i que -.j.:c>;:. unsf,*.-¦...
— o quo. tem deagoilcd»! Nos
circules
qucígue a orientação d0 sr. Salgado ->•»**» d» Cif ioo.t«K,i«
políticos
1»*;
r*irs « ,.-.-i'.*.'.o =»• v-i/cü-, eo j»r-»*->i»
Santos -* Satisfeitos com as explicações da Mesa, embora discor- casos,
diversos setores do partido, ço***] acompanham a siluaçáo no PTB.! Filho «• a que obedece as ''bc-1 ^ ^ j" c,,'"^'^'^
iit L«l Uj Clmaía nue- \*l-a abrir ctW*>
assim, para «tra-.at í impirssãtt que o senador Rnl-j triies do sr. tlacta Neves, êste,] •>c., «.ee».*» .
.«era auMlliar o ctutalo das d«a**-<na dn
se
dií
amparntlo
aie
sua
tourníe
dando de sua orientação — Dispostos a deixar a Comissão Diretora outrlbulndo.
úc
Cri
satw.iio
icc-Mij
cm
m,c,
Filho,
solução
que
a
pcíoiao
menos
gado
protelar
pelo
Conaresm c-*-*i***-er*-.Uvt> ds B!*<Ti*.---.aNorte, náo terá muitas possil-lll-' simpatias do s Getulio Vargas.' et» 100.000,00
da crise.
rf^ da Colonl-acto Ac-oiisaa:
Conforme noticiamos, a crise dente da AJ-semblóia. encontrando dn parto dMste
surgida na politica de S. Paulo acentuado cüpírito de compreensão. O sr. Feliciaem virtude da elciçSo tio novo no é dc opinião
que a promoção do sr. Sales Fipresidente da Comissão dc Jus» lho do vlce-presioente a pre-uldencia tfô Comiwao
tiçu da Assembléia, parece ca- ds! Justiça hão deve servir tle motivo bastante
miiibar para uma soluçío sutis- a tíiiiúiícia do ucòrdo, Ao mesmo tt-mpo, o sr. pnra
Sefatôrla. Nas últimas horas, sc»
Carneiro, candidato do PSD àquele posto,
gundo informações qu.; nos to- basllío
ram trazidas, os líderes dos par- segundo se informa, nfio debela conduzir n banéadn
tidos interessados mantiveram a um..' (ttilude extrema, so bem que seus mclln*
Aliás, escreveu umn earte no
repetidas conferências no-senti- tíres estejam feridos. -afirmando
que nfio participado de contornar a crise e asse lider Oliveira Cosia,
Novelll Júnior gurar r txieslio dn corrente opo- ri-.' da reunião da Comis-So Executiva, exatamensiclonista. De acordo com as nier- Je.parr* facilitar n ndoçfio dc* uma fórmula c pedinma*, fontes, o sr. Nov-slll Júnior vem participando do que o lider o repr-ísentasse. Assinala-se, a pro;<ivamento desses entendimentos. A esse respeito, pó.-1'.o, ente o pensamento dc ambos ccílncide quanto
tunfercnclou com o sr. Lincoln Feliciano, príãJ» r.o modo de apreciar o episódio.
slslc me seguinte; u) ci r.r. Moura Legislativa, na próxima lefftslaluA fórmula
Andrade renunciará fa nrèsiiiénôtii M. «m ctindlduto Indicado pelo
De acordo com o que nos iiifor- da Comissão «lc. Leis C.nmplenieii- PS».
muram, ns srs. Moura Andrade, tnres, «pie *ers\ confiada n mti ele*
i!;e ¦ ¦!•, «".i.iiiiicliiii e Sales Filho, mento tio PSD; b) o sr. ('iatupnReuniu-se a Executiva
lideres da UDN, do PTB e do PR Uni rcnun.'iiiríi íi presidência da
respetivamente,
encaminharam Comjssiio dc Finanças: c) o sr.
Convocuda pelo sr. Macedo Soa.10 sr, Oliveira Costa um oficio o Décio du Queirós Teles cbrirá mao res, rcnnlu-»e ontem ., Comissão
(jtií>! consublstancia, em ultima da presidência' da ComissíSo So» Executiva do PSD, a fim de exa»
análise, n formula que consldc- dal; d) at bandidas da 1'ÜN, PTll mlntir vírlos assuntos dc tnteresrum copo/ de remover ni causas c PR examinarão, defdc ,iA, um ie do partido, Foram empossa»
determinantes da crise. Confor- compromisso no sentldc* d; clcgôr dos os novos membros e debatime antecipamos, a formula cou- ¦para a presidência dn Assembléia da a qurstSo referente k dlstri»

m3

. .... . ,
, , . das zonas. dc influencia
bulçao
|
uo listado
Ouvido
reporia nem da
"Asapress" pula
o «r. Macedo Soares
fez as seguintes declarações:
— "A reunião trauseorreu na
mais perfeita ordem, sendo os
assuntos da ordem do «lia debatidos com serenidade c resolvidos
A pr-oposta
satlsfutoriameiilc.
apresentada pelos demais lideres
«lu oposição junto a Assembléia
I.cRlslativu foi também objt-tti dc
detalhada consideração, pois é dc
fato um documento de multo va»
los. Por unanimidade foram delegados poderes a»1* deputados Ollvclra Costa e Ulisses (itilmariíci
rcspectivhnuüilc líder' e sub-lider
do PSD na«|uela «^a legislativa,
para cm reunilio com os demais
lideres da oposição estudarem
devidamente essa proposta, tendo
cm mlru um objetivo superior aos
demais, que é o de permanecer
firmes Da oposição, fortalecendo
cada vez mais n integridade «la
aliança partidária. Foi também
dadn posse aos novox membros «ia
Comlssflo Executiva, srs.: Novell

COESO O P. S. D. DE MATO GROSSO

Duas Constituições julgadas no Supremo

O aniversário do P, R, P.

NO SENADO

~

AGRAVA-SE A CRISE NO PTB

Ainda o caso dos tapigrafos do Senado
os srs. Vilas Boas e Plinio Pompeu

no Pari

APRECIADOS DOIS VETOS DO PREFEITO

t*l da Cfcmat-s nu« attte-%
t*re)-t« de "teacutlvo
a sSrlr, p»l» 19ms » Poder
-'--(r.f da Atr-k-ultura. e er*idlto » :«.,-.:•>*»«.
d«
0$
para »;:--.peetal
ts .'-...-=• com a .-=-:.-...-¦.-.'.¦ 833
WanlacOcs dc rardliadla t BeRet»;
P.-> ;**¦ -¦ de Lei ds CA-v-.-••-.. sua rate*
:".-.i t abtt't-irt, pe'*> Mmittjüe «a
Ctttrra, Oo cctóiw ea*p«dal ée C-J

—> e eu o declarei expressamente
N0 Pari, segundo ha dias e*clnnão pretender par forma tilgiiinu recemos. o PTB astâ dividido em
em
por cm duvida a bonorabllidinle duas alas. Os dissidentes.
«lc quem quer .jue sejam ou dns- maioria, não chel lados pelo sr.
ses membros da i.,>.ni-.¦>..•> D!1.- Moacir Mesquita. A outra utn ¦'.
- Bolsas de
tora.
a do sr. Anlonto Caetano. Aliás, Mantido o referente à subvenção a instituições teatrais
eleseus
c
sc
iesle»,
iste
grupo
- A situa(Ctmclut na 8.* pât.>
O Sr. CrEOIlGlNO AVB1.1N0 noutr-i estudos para a formação de especialistas em combustíveis
mentos sc con-;reg«rani
Multo obrigado j V. K.\a.
sr.
do
Heitor
sob
a
direção
- Outras matérias
O Sr. FERREIRA DE SOUZA — bloco,
Gonçalves, constituindo um tlire- ção dos ex-empregados de bancos em liquidação
Acontece,
porém. sr. presidente, tório novo,
o
qual pediram
para
mentia dlfcussio, o
que nessa
votadas na Comissão de Justiça do Senado
naIlustre c eminente presidente dn o reconhecimento da direção
seAlves,
Lainlulío
O
sr.
cional,
Comissão DliTtora. ncnatlor Mr.lò
.,.,,,
onlcm. a Comissão dcldo decreto lei 5.476. do 43. A nn. , sc instalarem para a exptoraçào
Executiva
dn Comissão Reunida
01'
cretãrlo
ctVo com o aprovei. Convidado o sr
Viannit, pessoa que a mim
me] emano
V^.A..
V,.-..,riv..i
...ít.^intbliiuK^o c .lustiça do .Senado teria sc relaciona emn a situação dn ffbrá «Iadc imitiria
Hereu
.10
íii-uniu-l
«reter
deu
Central,,
iie.i.los e-»ucnipre(CadoS
de Banes («monto
diriKl«los
prima nacio.
merece muito, roínpiinhciro que
tral)aliioN
^^^
eonteuma
depola.de
isto
,rjl
Waln
relator
«la
O
matíria
opinou
pedido,
nal.
e
liquidação
e
facilita
em
ptwcs-1
AU,i() vivnqua
me tem sempre dlstinguldo com,
,os
Rimos
*-n,;-1'j rjemar
c a Co.
Pedrosa, «iu«
que se íticedci, j só de pagaiocntf} das UldetilbiCoc.*- j pela constllucloiiiilidadc
a sua gentllera e consideração ., ríncia com o sr. Mesquita.
Do
Arcebispo
de Porto Ales<«aret-er.
issiio
o
apuramos,
aceitou
Ferreira
!
lcl
O
sr.
na
Ao
dissidente.
nela,
previstas
na
r«m
que
presidem
O sr. Mello Vianini — Devida.
lUlat.ldn pelo sr. I.ucio Currín, j**v, D. Vicente =Sclici*cr, recebeu
aquòle diretório for reconhecido, Mais dois vetos fonun outem ! de Soiwa pniiniticiou.k favoruo dr. Nereu Ramos, vicepreetse pacificara. apreciados. O primeiro toi opos_ I velmente no pro.ktce o\n- rev«*sa ;•> obteve parecer favorivel o oro*
O .Sll. FERREIRA DF. SOUZA o PTB paraense
-- ... tomou
a'era to pelo Prefeito do Distrito K- j decretos leis n's. 8;61I3 e tjMl, ielo «lc lei que prorroga «te Ul dente da Hcpúbllca, convite para
imediatamente n
de 1918, o decreto tomar parto no Con-rres-io Bucí.-«s.,ín«»ft<',r.-.",0í'-,?'
rionlweim.-iilo
lderár*ã«) pri,jJlo dt lcl tliunki.; dc 1SIG. que. tisi>cclivalii.-nte rc «lc dezembro
ínu" •',!-,l
não sc fes
pulavra, c. cumprindo o que jul* •¦stonios
de jrola a liquidação do cambio des lcl 9.MI7, «lc 1f> de acosto dc 191G ristico Nacional . a realizar-se cbauu.riii. a concessão a„
que
'^mj^
seu
dever,
nobremente
do
lnf.)im,i«!os
gou
que
mio dispõe sobre a cobrança dos quela Cipitnl, de 27 a 31 de ou.
,«,íamcnto «lu iimpo"
importação c taxas
tie
l.iricos. uoltaç*** e estnbelcce imiU.i paia! «lln-itos de
'Ideu as Informações requerida*. Mesquita vai iivlst.ir-sc emn o sc- Unelra
de Artistas
tubro. Km í-esposta, o w. Nereu
¦•*,,;,.^,
rouxe
nosi<o
os
fbn
dc
conhecimento
nador Salgado l''i!bo, a
que j
experimental do Srgro c I ns llquld.iç«5cs fora de pruo. A ! .-.tluaiieirns sebre a sucata de fer- Ramos acaba de teleaiwatar àqueRejeitados os embargos do PSD —- Outras decisões i.ii-.i.. oua«> as minticiiis dos fatos, íste
t.nu,.
Ire,
suas
cou*
e
nço,
Estudantes do j Comissão adolou as
se defina, cunt fraiiquem,
Teatro dos
Comissão «le Justiça voltara le prelado, ma-ntícítando o i*-i
A
« respeito dns quais queríamos face da situação, li, caso não íc- 1 Brasil. Ti*atn.se de Veto parcial clusôes.
do Tribunal Superior Eleitoral
;c reunii- 11,1 ph)sima segunda aplaudo ao Contrresso e o seu d<*íiilcr.
reconhecido o diretório d>t sr.je o pronuiicittiiicnio «lo rc-spee. j Outro çrojetn aprcçiuclo o «pie,;Ja
«ejo de a êle «-omnarcecr.
Na sessão dc ontem do Tribunal curso do !'. T. il, de Minas con*
IJcpols. ainda, usou «la jialuvra Heitor (ionçalves. os dissidentes, | tl\«» relator, sr Aloislo d* Car- concede fa\orcs às fabricas que ' feira.
foi udotado Mb-"»Uu
foi
neíudo tra a decisão Ju Regional, que o iie.lnv senador Durlo (.ardoso que. são a liialorü dentro do •mr.M«lhü.
Superior Eleitoral,
°
provimento ao recurso do P. S. D. manteve a validade da votação da c, iiutna exposição ciará, manlfcí- ?i,lo.
ao reimpimento -^
í"*
do Wo firande do Norte contra 2.» seção, em Arijirila, da 70.*) z*j- lou o seu ponto «le visto com- tivo. Os
|rã0 pctcblstas flcnrSo nssiuil ^^.^ftvtW
0 „ulro foi ,v|atado ptlo sr
.. decisão do Regional, cun- man- ua, Leopoldlna.
se necesiãrbt fora, ai com liberdade -le ingressar UoUlr.i l .\u(tusio
plelando.
tambem
Mrli-a,
oposto,
j
Informações constantes das pateve a validade dn votatao a '-''.,.'encontrn***) t parcialmente pelo Kxecutivo Mu. 1
Alias,
Pt>r ler pedido vistas dou uu- lavras do stnudor Mello Vianua. agremiação.
,1o. nicipn! ao projeto da (•amara lo. J
secao dn 24/ tona, em Martins.
um
emissário
nesta
capital
Alias, o próprio Picsldcnte da PTB paraense, sendo portador dc.cal. que visa n construção dc ume
Foram rejeitados os embargos tos o ministro Ribeiro da CosU,
cegos e d«A;ntv»j Pronunciamento dos coligado** sobre o caso do Tribunal de Contas
ijospit-il pan»
de declaração opostos pelo P. S. D, foi adiado o julgamento do rc- Comissão, uma ve* cctnunlci.do um»
espe
espécie dc ultlmatum dos dos'
do
curso
S.
do
I*,
Rio
P.
Grande h Casa o t'et*>r do rv-qucrlhicnto
olhos O parecer do relator
contra decisões do Tribunal Su*
ds *ona do Tocantins fui favorável
petebistas
no Veto. mas o Co— Censuras à bancada pessedista — Ainda em foco
contra a decisão do e uma ver. deferido esle na for- isto * dos municípios dc ,M:tra*
perlor, em recursos sobre a dt- do Norte,
maioria resolveu j
por
r.on- ie-.-'!.. de eleitos no Estado de Regional, que anulou a voiuvão má regimental, voltou ., consultar lla, Iplxuna, Jatobá, Bueno, 11*.*- missão,
ivjcitá.lo em parte, mantendo o j
a candidatura Otacilio Negrão
a 6.» cesão da l.» -tono, cm Cear/t V. Exeia. se poderia prislar inie» mansão,
Pernambuco.
Hreu, Pocuru, Tueurui, artigo 3' «lo Projeto, não só por;
Foi negado provimento ao re- Mirim.
o.,,-,,,
(Conclui na 8,'
Natarí dos Paios, Vila do ("011110, sc tratar tle mera faculdade de j
Apesar do tom reservado <*uc Uo Negrão, prefeito dc Belo HoSantarém e Camela, cm numero que o órgão executivo ptwle valerCensura
hu. I caractori .1 a conduta dos polill- rlíontc, A sucessão do sr. Milton
dc dois mil c quinhentos eleitores, se ou não. como pelo seniido
O
encerra.
o
mano
com
o
apoio
do
preceito
Campos,
contaria
A
bancada
da Coli&ação, tal coj
co» mineiros, sabemos que estão
nô sentido de que se rceonheça artigo que
i" visa permitir que a di. agindo por Irás do? bastidores, sr. Benedito Valadares. -Entic- mo fc-e a do PSD ortodoxo èm
Gon*
o diretório do sr. Heitor
rcçòo e chefia do hospital pos- no interesse de seus partidos. E tmito, interrogado» pela A MA» nota que ontem divulgamos pn
çalvei.
sam ser confiadas por médico*-,
vários próceres do PSB iiüe -:i I. resolveu
pronunci-ir-sc
Por outro lodo, uin procer de ainda que desprovidos total oe agora, a escolha do sr. Rodrigo MIA,
"ortodoxo" desmentiram
fl ver» publicamente sftbrc o "raso" Rodc Melo Franco pnra o Tribunal
destaque do PTB paraense, defi parcialmente da vlsao.
du
manifestaram
drlgo
são
Melo
Franco,
Limltott-*t.
nindo a posição do seu partido, Nu discussão dessa matéria fi. dc Contas, contra a qual ne ma* forma alguns.se
veemente, recusando adml» porém, a criticar a atitude dos
deputado», ao
que nlfestaram vinte
em face de certos movlnientoi dc xou a Comissão a norma dcVetos,
ncsxc
movimento
tir
qualquer
pessedlstas ortodoxos, por terem
ser .1 mesma submetida tt apreciao Senado, ao apreciar os
caráter saudosista, afirmou.
que sentido. A propósito, falando á revelado sua atitude durante a
—> Somos tralialhista. Não bo- poderá rejeitá-los ou aprová-los çio da Assembléia revela
artl.
o
A
declarou
reunião secreta da Assembléia que
determinados
em relação
Como decorreu a sessão extraordinária da Câmara
Aprovadas mos queremlstas.
mulla coisa pode suceder, ou us* nossa reportagem,
apreciou o assunto. Mas nSo «*•Ros c não quanto á totalidade .).. tá mesmo para acontecer tlc uma deputado Vasconcelos Costa:
matéria submetida A sua aprcelu- hura Pttra ouira.
Acompanho e acato u orlen- clarecchtm os coligados se vet.v
as dotações referentes aos Ministérios da Viação, Guerra, ÂeronáuTambém ni Bahia
ção.
Conforme nolici-çmns vol aram | tação do sr. Valadares. Mas só ram contra ou a favor da indk--conformo Sv-gtilrnm.se outras matérias da
Também na Bahia,
tica e Marinha - Debatido o financiamento da borracha amazônica noticiamos,
indlcadu poderei apoiar um candidato que çíiu daquele nome para o Tribnfavor do candidato
a
Vivaqua
rv.
o PTB está dlvldiuo. iiauta, cabendo ao sr.
deputados do j seja Indicado pelo men partido. ttal de Coutas.
dos quliiito
trese
do
Senado
o
l.ct
Projeto
dc
lalar
qUí
«sXa sçsf.iio noturna da Càitinra, dc obrai em vários portos da c,nmpos dc pouso dc Dourado c Foi reconhecido o diretório
institui bolsas de estudo pa- PSD ortodit-jo. Desse mtido a voLati* que
--nqumttn se aiiuarduva numero, Bahia.
I conta com simpatias d0 sr.combara formação de especialista» cm tação contraria só poderia ler
Aquldanaye, em Mntn ürosao.
os
mas
Alves;
dultó
que
(kologln e Técnica de Combus.
<i ar. .losti Estevcs comentou uma
de clcnuntos da ('oliga
Passou-se k discussão de üipa
Prossetrulmio-sc foi provada a
tem o es-lntcrvcnlor daquele Es* tlveis. O relator louvou a ittlelu* partido
tiinkrèneiu do sr. Janot Pnche- parte relativa ao Mluistiürio
çâo. Isso, secundo a maioria dns
da emenda que pedia 150 inilhócs tado não se conforma..
teE,
em
dc*.
sr.
Nnsser. pondo
Uva do
iú sobre o problema ferroviário Guerra.
para finaiiciamcuto dos excedeu*
¦¦'¦in. caso não seja iii- toque o grande alcance
«me a lodo como sltilomn da rlvalid.ide
íijelòiinl.
tes da borrnchu niuaetònira dr,s gundo tlí
.1
medida
atingira
nos setoivs tée.
solução
uma
centrado, jâ,
O Presidente da Câmara dcslií- rafras dc 48 e 49,
para
mineira, entre XovnmvttU: «mt foco o sucessão do sr Foustino de
O parecer, que lavra na lüNAleixo
A sexulr, o sr, Aristldes Largii- 11011 os deputados que deverão
também com* o nicos c financeiros.
,, r.
c \ Irfiillo { ,,,
os srs. Pedm
A bancada amaxonense dcfun-, crise, romperão
, ,
ts faloii « respeito da necessi* compor
nela
(iue
coiistitucionalldatlc
è
u (.omissão dc imtuérllo
partido, ficando, na espcctathi do projeto,
Meio Franco, o sr. li. dc Meio Albuquerque — Lançeda a candidatura do prefeito
tiiminin.
mereceu
dado «lc timparo lis famílias vill- sobre «s vendas dc enfí. efetua* ibu veementemente n emenda, dc
Ingressar cm oulrus corrantes ttprovaçilo
Franco é parente próximo «*o ex-'
falando quase todos os repremas da c.xplosío dc Dcodoro, se» dus
eflet? Fortaleza
pelo D.X.C., npús jtroiblçSo Htntantcs, atem de outros djpii» políticas.
sr. Fillnto
Muller relalou presidente dn l'DN mineira e os
O
"cnsos",
stilndo-lhc, na tribuno, o sr. Nel- do governo.
o se. ciuil 1 o projeta dc lei que iilItntUít udenistas que sc manifestaram
A Comissão ficou, tndos, O sr .Acutclo Torres re*
Em
fuce
dísses
Conlovine noliciamcít, com piimnüia, estaria sendo Mllculâda a
non Carneiro «p.e combateu o
consti)uidiii .'..-¦¦.- Alklnlm, Sam*
fosse a emendu vot.-iia Salgado Filho seguiu coin dvsll- O Poder Executivo a )K'rniulni contra sua e.icollm para «j Iribu* 1 cr.ndldBtuira
do prcíeito dc Fortôleta. si. Acrisio Moreira da Rôch*.
lirojelo que mndli'ico a lei dc aci* paio Vidal, 1.='.i.-.io (iacrtner, Jo- quercu
-,
Ca
terivno
eom
ns
Faculdades
examinar
fli»
dc
«o
Norte,
a
no
teriam
assim
procedUl.*
ii).c',.'.
poi
votaçüo
ser terminada a
to»
fXt(,Ss^Q do governador Faustino Albuquerque.
dentes do trabalho.
sé Lcoiiil e Fiinüio Carlos, o ul» tal e nassou-se à itarlo refercu* e resolver as dificuldades, Além tólleas. O sr. Alotsio dc Carvalho pai
Aleixo. j
«lei. sr, l
Inspiração
A no)lcij,. f0l confirmada, depois, pelo senador PUr.So Pompèu.
çdrosendo ad-,
que já se manifestará so.
— Iniciada a votação da dos- limo, autor du proposição.
a versar «pie esta
U- ao Ministério da Marinha que da Bahia e do Pnrá, vlslt-*ra Iam* declarou
dft UDN do ceara, que tíeeltu-ou saber estar o sr. Acriílo sè prepahrc projeto semelhonte aitula em fcsla
alnvários
as
coisas
setores.
1-,
onde
mitlda
p.tbém
o
cm
fui
Ceará,
aprovada
foram
a
foi
aprovadas
pesn.
Qpruvadu.
p.irtc tvfe- ,Em a«-!iuitla,
n wek ÍJm
curso no Senado, rnifio por que da ontem, uma fl«iira dc
j vando
rente ao Mlnietòrlo dá Vlaçíin e ns dolav- -¦'='" Poder Judii-iarlo,
presti- Em ^,^,0 mm cicmentos cheg^los à polltlea daquele EíUdr.
A seguir, toi votada n envetids rece nâo eslarem muito boas pn- não
«lar seu voto sem
miníira
assim
Obras Publicas, sendo tambem aprovando-se, tamliein, desloque referente to fiii$ineiaincnt'o «iu ra o PTB, c « Paraíba, onde o que opoderia
tioiitica
ua
COnseguimo.s apurar oue, realmente, aproveitando uma ci-net-ntraprojeto primitivo cstivtssu çto
tra-ismltiu Mias iniprc--ocs cm ç.*l0 lx,iisiosa em Juazeiro, '.mifios do sr. AcrLtio fltcram distribuir
aprovados
trís
destaques de que visa dar çrcdjlo porá efell* loriíichn, cujo inôVttanle deve ser partido está sendo wstruturndo. pr"<e-nlf,
cütn
nossa
icpuitagem.
conversa
senailor
emendas, que tiveram parecer vnr 11 norganiaiçáo daquele Po- • stratdo aos 3 por cento que a
o
Flaeram
rcítriç«V»
roubnnos,
Ao que
ao projeto
miniam <& boletins e dísticos com o seu rètvàto, além de íaisas
tomtnrio na Comissão! verba de der.
Constituição ir»llpula em favor Salgado,
do ragresso do Suíte. os srs. Auctusto Melra c Ltlelo
alusivas è sua eaniSdaturf.*.
t.orrca
sendo
do
o
ivla2 milhões para o inicio da conslauto,
.
.
parecer
Irá aluda, ao Paraná. Para
Ai='cvc.n-¦'.'. .1
Ainda a csnQiáatura
Enquanto isso, uma estação radiofônica de Fortaleza irradíoa ú
;rulr. a parte «í» valorlraçío da Amaionta.
favorável,
tor,
aprovado
tração do "Metro" nesta capital; que dls respeito ao MinHtirío do
por
correilFoi rejeitada. E o sr. Casio foi convidado pelos seus
homenagens de «jue foi alvo o sr. Acrtsio por pattè da população
Otacilio
2 milhões para a Instalação de ti- Aeronáutica. Tnmliem tol aprova, ló Branco, do Acre, pediu veri- glonárlos daquele Eslado que. üni 111 'loriu.
Negrão
daquele 'qwvclo
município. Aliás, um d.ípJeks distintivus nos chègòu às
I)o mesmo «íalcr foi aprovado
los na Amazônia c uma veroa do uni destaque que concede üí)!> ii.s-í.ç.'eii d« VOtae-ào. Nfio hiivln que consta, estão multo alhos nerecer
conítvmiir n proccdêrteb das Informações que nos
Ao «pie se afirma cití (Arlos sc- Bitos, o
favorável ao Projelo de
-tssSg
atender
à ccenclusâo mil cruscliüs" pára nelhorla dositumero « a
Êtobal para
íol IcvanlaiJ.t.
Soubemos,
lattibém, cm fci.tcici iin< modICifa 01. nrtibos í
tores, a candidatura do sr, Olaci» foram.-tfastàlK. ,

A propósito das nomea(5es dc
taqulgrafos do Senado, o sr. Ferreira dc Souza, lider da IT'N.
pronunciou, ontem, nessa Casa do
Congresso, o seguinte discurso:
"O sr. FERREIRA DE SOCZ.i Sr. presidente, na sessão de oultm,
em compiuhia cios meus nobres
colegas or. srs. senadores Arthur
dos Santos, Alfredo Nasscr c Haiiiilton Nogueira, -ij-rcsenlci ,i V,
Es», e V. Exa. o deferiu, um rcquerimenio de informares :« s«>
rem prestadas nela Comissão Diretora a propósito dc um eonctirso, «m dc provas para a ndinls»ío «eu contrato de taqulgrafo* oo
Senado.

No diseurs0 com que justifiquei
ésse requerimento, ntlo bordel co*
mcntàrios em torno do ato e o*
Itens apresentados sc referiram
fato,
todos a circunstancias de
puramente dc tato. A dlscu..s3o
que t-o travou teria dfido lugar li
uma ou n-Jlra mnnifestavão mal-i
candenlc, sem que isso pcrlurtuis.
sc por forma alguma, ou Inteccs*
mauciro o alto
se de qualquer
conceito em qu* os signntíiiioi
do requerimento tem os seus ompanheiros da Comissão DlreK.ra.
c mesmo um aparte, àpesur do
manifestarinos u nossn diseonlaiicia cm tomo de um méttvio de
escolha, fi».emos sempre «pwstáo

Congresso Euoaríslico de
Porto Alegre ;£',

Diplomação de eleitos em Pernambuco

A SITUAÇÃO POLÍTICA EM MINAS

DOIS MILHÕES PARA A
CONSTRUÇÃO DO "METRO"
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-RIO DE JANEIRO, SEXTA-FEIRA.. 2i DE SETEMBRO DE 11M8

NA CÂMARA
de Icmp
tempo In. [
„ue
cia o regime «ii*
que cria
legrnl pura os imJdicos asntturlsrente aos militarc-i, dc autoria Ias, que quando optarem por ossii
«lo senador Pinto .\ici.\o, pela modalidade, perceberão o dobra
ijü.ii ->io fixados os seguintes ven- dos vencimenlos da classe a que
cimcntot» para os oficiais dn I-ímt- pertencerem;
cito, da Marinha c da Aeroiiaili*
N. 70, tainbéin do senndor macongraluhnjio.se nel.» reslabtleçl- _ Gcncra, dc nMnbo, Al- ranliensc
a qtuil o relator sugeriu
'«nOI,,l^«^ D,rclorIi Je CortC!OS mirante dc Esquadra e Tenente uma sulicuiciitla
inandiintlo incluir
Brigadeiro, CrS 20.C00.00: Geon refluo.
os inspetores de ensino na ivferariamintansmo Uf-ji <*c Divisão, vicc-Aimirante riiicla 20 leva sua votação cilipnO resto d.» cr.tx"(itente folie Major nrigadclro. Cri* 1G.üi>1,0U; latia coin oulia dc iiutoiiu do sr.
Ivu dc Aquimi, flcnúdo atuada.
oc
utipado pato sr. Crepori Franco, j General de Urlgada, Contra.Almi
As demais emendas foram fcem111 inala
diicurx} p:
mais ura discurx*.
parlamenta-»rante c Brigadeiro, Cri 1*1.900,(10;
rlsta. Pòs a culpa de todoi os de-! Coronel e Capita., de Mar e Gtiei-- jcitndas, ficiiiido assim conclui«ájüstamenlos atutuls uo trc-jinie j ra. (*.«¥ lu.tKtO.OO; tonculc Cnru-I dos os cstuilos, na Comlssiu. de
presidencialista, aconselhou a lei-] nel e tiir"«ào de Pràgáta, Çi*| .. Finaiiças.
tura dc unu confereucU pronun- la.õtf/lO: Maior e capítAo de (i»r. j Terminado» o» iralmlhns o sr.
ciada na Ordem «tos Advogados! vela. Cr-* 7.200.CO; Capitão u Ca- i Durvul Cruz c a Cüinissáo niiropelo sr. Attolf.» Iteite Júnior, c,«pitão Tenente, Cx9 fi.Omi.OSi: \.-\
um voto de
depois, arrastado por apartes d» J Tenente. Cri i.WW.OO: 2.** Tenvii- vou tmiiuiiiieiiiciile,
sr. Aureliano Leite, passou ¦ teu-i |C. orj *J.«J0(U10. O sr. Ivo dei lòuvtir ao sr-i ÁlVaro Adolfo piíò
tar uma tleítiiKãço de democracia. | .*,,,ujn-j -.proctilou tuna stib. I inagnilicii iialmllui niiesciil.ulo.
usando, como .-uvotuou com cs- j tfo*enda, tuanlilicaliva dessa Iitlia"dtaíaK*a esc.--1
penal pru/er, -¦a
u n!J„, a c«in,Í8sáo aprovou um.i I
j
l.i 11 .1 ,-. ....
outia cinenda, <lo >i". Ismar tle j
CConcluMo d. ... Pá-*)

Continua a votação do Orçamento - Aprovadas as despesas dos
Ministérios da Educação e da Justiça - Inserção do discurso do
Presidente em Itaperuna
Dois oradores compareceram
siatematiuamenlc cm todos os vo*
moços de sessões da Câmara, com
assuntos padronizados, ü sr. Café Filho, com seus requerimentos
de Informativo. O st", Aureliano
Lcilc coin seus Iriegiilinas de Sito

Paulo. Desta ve*, o sr. Café* PI*
lho pediu transcrição*nos., anais
.li: Informações recebidas da Di*
retorla dos Correios, sobre o
cumprimento da Icí de licença*
prêmio c o sr'. .'.urcllano l.citc leu
telegrama dn Cântara de Dotucatü,

A SESSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
dos CnpuchiRejeitado o projeto relativo u Igreja
"da
-—
UDN — Con*
Cassada a palavra do lider
nítos
itintaiít o sr. Pais Leme a obstruir os trabalhos
K» ««s-So «le ontem «Ia Cámsi-a Mnü.clpftt,"uquerlment*"*.,
p.*o»secuiu » eiaviosio «lo btor
eolicHando virr-w
c« de
•nelh-.riimK.Uo" puta liuipltsds e lodft
ee m-inJfeaUmí)
Dtpolj
judouio*.
m era. Jaime Feiielra, Biuna «I» SUveira, Krot» Agultr e Lelle «le Ca-tv-,
• niàleii» iol vaiada e aprovada.
O ti. Ps. ia Leme referiu-se, novamen:« ao ea.«o do Jóquei taMndé a
laitura de um» caria do sr. Bentcüti»
.\:-ic.:.'i."." e dednundo nue o e.x-veteador carioca estava acima de qual*,
quer «tupelta.
O ar. Gama Filho solicitou c foi apiv-/«do voto de penr pelo laieclmenio
da era. Samuel Lil) ¦-¦'¦'¦
Voltou á tilbuna o it. Pais Lime a
ae referiu ao ãltcurso por «le pmnunciado, d'.as antes, em lorno dor, trabalho. da Cümata. Pediu o líder «Ia UDN
quo o presidente mandasae rir-car, do-i
aqueles tiechoa que Julfásl»
Anala.
ofensivos «V Cr.*». O ar. Joije de Lin« leapondeu o se-ftiinte:
O dlsKiur.io pionunclsdo por V.
!¦»' :*.., da primeira .'. uliima palavra.
o uin atentido ao decano desla Clsn.
Portanto,
nlo ttri
pubiícadp rm
Anais.
Leme:
O ir. Paiü
Atentado * a maneira como V
Tftcrls, cendui os trabalhos.
O ar. Jorre d» Lima:
, — V. Bxviia. eíl* com a palavra casMd*.

O sr. Pais Leme enraiveceu-»» e fl- I
tau passeiando pelo plenário, a**» bra- j
do *, at* ter contido pela turma do |
*d«S-ra-di£*so",
Enlrando-se na ordem do dia, pra-

I SITUAÇÃO NO PIAUÍ
Ainda os ac»ntecimmt8$
de Natal
TERESINA. 23 (AsapreíS) o
Foi juntado hoje aos autos
relatório do julx Sátiro Nogueira
aâor; as ocorrência? do povoado de Natü'1, no dia 16 de agoyto.
O presidente do inquérito ouviu
várias lestemunhns c procedeu a
diversas dülgonciàs. O juiz Sátiro Nogueira verificou que os
tiros atingiram as vitimas pelas
costas, dc acordo com os laudos
Condos exames cadavericos.
cluindo, diz nqucle juiz quo o tenente José Augusto, Edison Batists e doze guardas civis, comeleram um crime de homicídio
qualificado, pelas circunstancias
que impossibilitaram a defesa das
vitimas, havendo, ainda, enconIrado a culpabilidade por P*-r»e
do capitão Nilson Monteiro. Opiriou. finalmente, pela decretação
da prlíâo preventiva contra to
dos os co-aulores indicado?.

.'-ejulu a votaçío nominal, em terceha
discussão, do projeto que »utoil.*a i
ubertma do Ct-idttO de Cr» 50O.*JO0,W
-to aliar*
paia auxilio da co.-utiucâo
mor da lareja cio» Capuclilnho». Fali*!
"quorvm",
o
a chamada e ii-vendo
piojelo. foi votado * tejelíado.
Sucerlu-ae a voUcfo, em lercelr»
discusjiio, do projeto que autoi^j a
i ...iiiii do er-.Ho oficial doa Poderes
JExecutlvü e Le-rlslatlvo do Distrito. Minlteataram-ao sobre o asaunlo o« »r».
Jaime Fírre'™, João Lula de Corvalli».
Pais Leme e Bre.10 fia Silveira. Ao
ter vctaío, veitficoii-ae faltar "quomm".
Como nlo liivia matéria para dltcu*ÜÍO na paula, pois Iodos os projetou «•»lio já em votação, t nao havendo nun.ero para delinear, o presidente deu r.
palavra ao primeiro orador Inscrito, o
«,*. Pala Leme. Mata uma vez, o lider
da li -ü ",n.. da UDN «e reierlu ao Jotliey Club e> declarou que, enquanto a
Casa nao lhe der o «polo para taxar
a referida lnitllutcio, ele obstruíra co1110 vem fazendo, os trabalhos da Cirnara. Esgotido o tempo rejlmentat, c,
tr. Jaime Ferreira «ollcltou e foi apre•-'Li uma prortoMcSo do 1» mlnutri,
na qual prouetuiu o ar.. Pa'.« Leme.
sendo aparte«do pelo ar. Alcncaítro
«'.-.'..;•.:.'.-.-¦. A tetilo foi encerrada n.
17,50 hor.-.s.

Aposentadoria

das

farra-

góií, «tue estabelece.. scgüiui-*:

o» artigos Ü.» e |
mji-,.- "Sulislituatn-sc
Viárias
|g* ,^j0> s^juintes;

O sr. Mtittboi ah Itoctia. aten-;
Artigo 8.* — Os padrões nlfalicndo a letegramas recebido*» de j laètifo*. dc vencitnenlo dos postos
um l dc oflcuis do Exércilo. da Maferroviário» «ío Paraná. íe*
apelo « Casa |>ara aprovar, sem 1 rinlia e <la Aeronáutica tetãj os
perda de tcmiM», o projeto «lc let J -^eguinlcS \a!«res mensais:
leçtula a aposentadoria da j
que
Cr$
classe, eom proventos condignos.
Para ilustrar seu discurso, citou j
alguns casos de ferroviários, as í
FA
20.0IKI.OO
vezes dc categoria, que deixaram í
FA
16.200,00
iis \iuv.ts. quantias irrisórias.
FA ,t 12.000,00
FA
I0.CO0.OII
Várias
FA
8.400,00
O sr. Cale Filho, depois de;
FA fi 7,000,00
anunciar qtte vai auscnlar-se do
5.800,00
FA
Rio, apresenta uma indicação so-.
FA8 4,600,00
licitando a audiência da Comi»- i
FA
3.000,00
são dc Jttstiva para o projeto «me|

Discursa da prasidsnta da , »•"¦<¦-•-«¦• •
Republica , „-,-«¦!

Ainda o caso dos taquigrafos do Senado
(Conclusão da 7.» pig.)
diiàtankento ns informações da
própria tribuna.
•Jorro com isso dizer <|ue nó*-...
; O SR. ARTHUR SANTOS •—- V.
V.
O sr. Arthur Sanlos
Ijcia. me permite u:n apaile?
Eu
iAiscntlmenlo do orador).
.iBsiuci o requerimento por que
«'•aijava, como disbe ontem, ser
informado do critério «uic havi.i
presidido á nomeação ou ao contrato desses funcionários. Não tiya o inculto, absolutamente «lgura, dc fazer qualquer restrição
pessoal aos membros da Mesa
porque, com a franqueza «íuc me,
é peculiar devo dizer, tnais unia
vez, que além de ser honrado
com a amizade dc todos os tneinhros da Casa, desde o eminente
Presidente aos ilustres senado-

Razões da atitude

Ns. «7 - ss -*<*«. emendas

Sessão comemorativa
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DO PRESIDENTE TRUMAN
Enormes pedras foram col ocadas sobre a via férrea
PASSADENA, Callfírnlo. 23 (INS) —

enviada uma patrulha especial,
para verificar as Unhas dc 1'ossada c Pasadena do Sul. antes «ia
chegada do trem cipeci.a dn presidente Truman, hoje, c .-ttl.s! j

A policia «lesta cidade anunciou
estn noite ler tomado precau'fções para proteger o presidcnCe
ruinaii e o governador dc Nova
York, Tliomas Dettcy, contra os
«Icscarrlladores de trens.
liisa
decisão foi tomada depois de ler
sido descoberto nas linluts ferroviárias enormes pedras, uma etrada tle três metros qtte obrigou
o trem "super-chief" que sc diílgia para o ocidente, a fazer
tinia parada dc emergência. Foi

OLHOSDr*HERÊDIA

Método Moderno •

que o tretn especial de Derwey
chegue amanhã. As aotoridad-í
se Inclinam a acreditar que aituns rapares colocaram os ol>staculos na ferrovia.

MODIFICAÇÃO NA TABELA DE
LICENÇAS DE AUTOMÓVEIS
Projeto apresentado u Cantara Municipal
j

0s sr3< Cama Fllho Alvaro Dias c Levl j.cvcs vvriX.MíaIimi

da Câmara Municipal, o seguinte projeto::
eficaz de Traf-imr-nfn ; "*" £eii-**áo dç ontem
-*' - FiCi» nlterada a Tabela de Viiculos. constante
ÜV»?
•
.
,,
.alíí
"'Art
—
Rua Buenos Aires, 202
Tel. 23-1482 art. 3.", do Decreto 4.611, dc; 2 dc jar.dro dc 1934. no sc**u;nU::
DISCRIMINAÇÃO

A TODA VELOCIDADE 0 AUTO
FOI DE ENCONTRO A ARVORE

distribui verbas para o plano de .
i{o 9.* — Os vcnclnient
Ainaiònia e um
valorização da
retrucrimento de informações so-idos postos a çue sc refere o urti
lire o reghtro de nma marca de ] jo S, sc refere aos seguintes pn
fábrica, pertencente a um refri- j drões:
gerante dc propriedade de eslran-i •
gciro. Terminando, acusa o re-J „) General dc Exercito, Alcebintento de um telegrama doj
mirante dc Esquadra c
Tcncnte-Brigadciro . . FA 1
prefeito dc Coiandira. Goiás, apol- j
ando seu projeto «íue viv» prote- -»,) General de Divisão. Viger o povo de determinadas lonas |
tc-Almlrantc c Majorj
baVio,;
da moléstia denominada
llricadciro
FA 2 j
do|c)
iodcliraçâo
dc
processo
pelo
GmtT^ ,,c b-M-rV-la.
i
sal dc coitnlta. Contra-Almirantc e Bri(Concla»io da 7.' pá,: >
FA 3-1
_
,I„
l dl Coronel e Capitão dc
riedade, o Governador do Estudo,
!• A I
a Comissão Executiva c a baiícttda Estado pessedista na AssemA tiasa aprovou, a seguir, um \ e> Tenente Coronel c Cablíia solicitam ao eminente ehe- requerimento io sr. Amaral Pci-«
r»«âo de Fragata . . . FA .".
t'c transmitir ao Presidente *lt xoto. solicitando a transcrição nojf) Major c Capitão de Corveta . . . - • _ • • . FA 6 j
Republica nossa inteira solidário- órgão da Casa do discurso pro- j
;
dade prova «lc nosso alto aprir... nttnciado pelo presidente da Rc- ] g) Capitão c Capitão TcI* A 7
Tenente
e «lc inteira confiança ao seu lion- publica em Itaperuna, aprovando,;
fa-jh)
1.* Tenente ..... FA 8
rado Governo. Saudavòcs cordiais. depois, um voto dc pesar pelo
PA 9
Arnald Fiffiicircdo, Governador Iccimcnto de José Vicente Maia. i) 2.* Tenente
Foram a seguir, aprovada as
do Estado; Waldir Santos Pereira, médico gaúcho.
sr.
Po- seguintes emendas:
1'ouco depois falou o
Presidente da Assembléia Legislal»e plenário as de ns. 1G .lc
lha; Isaac Povoas, Presidente, da mar, sobre o caso do estudante
autoria do *t. Joaquim 1'ires; 33,
Comissão Executiva; Civis 1'i-rci- brasileiro detido na Espanha.
do sr. João Vilashoas; 31. do
ra, Secretário tio Interior, .InsttContinua • orçamento
sr. Mavnard Gomes; 37, também
Alulsin
ça o Finanças; Alberto
do_ dia, o do
ordem
a
Iniciando
sr. Maynard Comes; 39, ho
Addor, Secretário da AgricnUmi;
uma
mais
convocou
Virgílio Alves Corrêa Xclo, .los^.* presidente
S I." «lo art. 16, do sr. Vergni.tud
continua«*ão
noturna,
sessão
para
Gonçalves Oliveira, Jary Gomes, da votação do orçamento
e o sr. Wanderlcy.
Apresentadas perante a Çon*ls*
lider do PSl), t-tachid .1. Mauied. Café Filho suscitou uma «picslâo
Presidente «lá de ordem a respeito de varias ver- são a de n. 67 de autoria dos
Clovis llugticne.v,
I.fhi .laü\.i.
GcWástò bas destinadas aci aeroporto dc srs. Vitorino Freire c Evandro
Comissão
Leite, Audellno Cosia Sobrinho Salvador. Explicando, o sr. Ba- *«ana. «jue equipara os venciGnllhennc Vitorino, A. Kibclro dt* leeiro demonstrou que se tratara mentos de Consultor Técnico aos \
Arruda, Antônio Mcna Gonçalves, dc erro dc Impressão, coisa «jue sc de Consultor Juridico;
José Henrirpie llastenritcr,, (lato- corrigiria por emendas de redaX. 71, de autoria do sr. Fran
mo Canavarros, 1'enn de Moral* cão, o que foi confirmado pelo sr. 1 cisco GaUolti com sub-cmenda do
Gomes, I.Uini,, .donlciro da Sil- Souza Cosia.
í *r. Vitorino Freire, que cstoiiilc !
va",- .
Aprovou-se, sem tropeços, a i aos oficiais administrativos do!
parte orçamentária da despesa re- i Uuadro Permanente do Minislé- j
lativa ao Ministério da Educação. I rio da Fazenda os benefícios da ;
Antes, o sr. Souza Costa fizera! Lei n. 200. dc 1047; nesse sentido íI
um apelo para que os autores dos 1 também foi aprovada com unia
destaques os retirassem, pois to-1 emenda concedendo os mesmos j
foram ba-j favores aos funcionários do t>u.i
ra o Alfredo Naster que' consldc- das as emendas aceitas
Suplementar;
ramos como satisfeita -i as infor- bcadas cm acordo com todos o-jdros
çmj >• ^ j0 ,,,. ivu jc AqUjno q,I0
inações pedidas, dr maneira que partidos, transformando-**
injustiça
cm
e
do
mesmo
^aju,.^ melhor os vencimentos
o requerimento, como documento ijnebra
outra. | dos ^paniç,; <*a carreira dc Dlescrito, não tem mais razão de a aprovação de qualquer
r*Hr4om-,*a*
atende.
Pires
Jurandtr
ser e, se necessário for. rctlrá-lo- O sr.
Outros,
N- ^ áo sr Dum(, Cnu
emos, considerando como respon- tirando seus destaques
* facnlu
, inscrição dos membros
dido através dos discursos dos no- porém, pleiteiam, inutilmente,
vao
sendo
5 do Pod(.r Ugis,,aUvo ,,„ QU:ulr0
bres colegas è da justificação fei- aprovação dos seu-», que
rejeitados sistematicamente. * de Contribuintes do IPASIi;
ta pela Mesa."

Coeso o P. S, D. de
Maio Grosso

-ÜADU

Um estudante morto c três outros feridos •— Como
se verificou o desastre —- O estado dos que foram
internados no Hospital Miguel Couto
Ontem, cerca das 23 horas, v.írios rapazes faziam um passeio ds
automóvel, quando o mesma fui
interrompido de modo trágico em
virtude de Infeliz golpe de dlrcçio, dado pelo motorista amador.
O jovem Sérgio dc Miranda Correa. de 18 anos, solteiro, sobrinha
do sr. jeferson Ordine apanhou o
automóvel dsste de n.° 32—271.
c saiu de sua casa na rua Sâo Ciomente n.° 153, ap. 40-1. convi*
dando seus colegas do colégio P.v
Vieira,
Valdom-.r
dre Antônio
Coelho da Costa Filho, dc 18 anos,
na rua Real Grandeia
residente
n.° 53, ap. 202; Hclio Fernand:-.
dc 18 anos morador na rua Mumaitá, n.° 60 o Antônio Lauro, do I 'I
anos, residente na rua Barão rii
Lucena n.° 32.
Todos
acsiiaram e o passeio
transcorreu normalmente, indo S?rgio na direção, rumando para a
rua Jardim Bolònico, aumentando
ali. a velocidade.
Em determinado momento, o
carro perdendo a direção, foi do
árvore, ocasiocnconlro a uma
nando sair ferido
gravemente o
motorista amador, quo rcccbsu fcrte contusco no crânio, vindo a faera medicado tio
lecer, quando
Hospital Miguel Couto, O menor
Antônio, do l-t anos cujo estado
c grave, ficou intimado, e os doi*
p0j

outros, após receberam os nscei*
sáríos curativos se retiraram.
A policia do 1,° distrito, registrou o fato.

A L.B.A. inaugurou mais
um ourso de puericultura
llCftlízoü-se ontem, sob os aus.
piclòs da Legião Urnsilclra dc
Assistência, a inauguração, em
Copacabana, à rua Hilário dc Gou.
véa, na Casa «Io Pobre, dc ínitis
nni curso popular dc puerlcultu-

Num dos lagos do Campo dc
Santana, foi encontrado 0 cada*
\cr dc uni homem já idoso que,
depois, se siiuiic ser dn tia|.ciio

Par més Vistoria
C-5
CrS

Total

CrS

133,90

483,60

23,00 —
300,00
—
Art. 2.'
ftevogam-sc aõ dispôst<*ões cm cor.tririo".

325.Í-C

350,00

30.CO
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A inauguração, compareceu o Dr.
Octavlo du Itocha Miranda, presit'citte da I.. Ii. A. c seus auxi.
Ii.-*rçs direto», sendo a primeira
nula, dada pelo Dr. Carlos Auuma
gttsto Lopes, tendo havido
IVcquéticla tio cerca dc '200 altt.
nas.

Reforma do Código Tribu»
tário de Qoiás
-- A
(iOIANIA. 2it fAsapress)
Comissão dc Revisão do Código

Tributário da Eslado,

composta

dc dcputiulos, tendo concluído os
seus trabalhos, •.uliinetcu i'« apre-!
ciaçâo da Câmara
Kstadual um :
projclo dti lei modificando alguns,
dispositivos dttqude Código. Scgundo prcyè o projclo fica elcvn«Io para tlcz milhões de cruzeiros a
isenção do imposto sobre Vendas
c Consignações
para o pequeno
produtor aRro-pccuário. Todas as
alterações feitas
referida cocriminosa a morte missão ao Códigopela
deverão entrar
cm vigor a partir de 1« dc jancido trapeiro
io dc li!i9.

ASSIM CONCLUÍRAM OS
LAUDOS 1'KRICIAIS

3— Automóvel de paísegeito
ps-vtlcular —• 1.» licanca
4 — Automóvel dc passageiro
particular — renovação
dc licença

Impõito
CrS

do

Superprodução de algodão nos Estados Unidos

Vé-sc na gravura acima o corpo do conde Bernadotle na eúimara
mortnària. Coito se sabe, o conde Bernndoltc. qne exercida as funções de. mediador da luta entre árabes e judeus, foi ascassinado na
Palestina. (Foto ACUE para A MAXHií.

Hollywood não mais nos enviaria
íilmes. Que acha você?
(Conclusão da 1.» pág.)
do-sr, a partir desla data, os
entendimentos para novos cona
tratos c, consequentemente,
remessa de novos filmes.

Ouvindo impressões

Assim, enquanto sc espera a
solução do "impasse", a reportagem dc A MANHÃ colheu, na
tarde dc ontem, impressões do
público carioca, sobre o palpivarias
tanto assunto, ouvindo
representantes do nosso mundo
mais
feminino, certamente o
"desiludido" com a noticia. Sim,
por que as doces filhas dc Eva.
desta "Cidade Maravilhosa", podem esquecer tudo,'menos a tisionomia dos "mocinhos", que
os filmes mostram, faiendo mil
e uma aventuras ou vivendo celias de amor.

WASHINGTON — 2.1 — (íiP)
• - O senador democrata
Oliu
.lnhnstoit pediu ao "Secretário da
Agricultura, sr. Charles
llrannau. ordeno tuna limitação no
1049.
plantio de algodão em
Johnslon justifica o seu pedido
dizendo que os Estados Unidos
estão entrando cm nm período dc
super-produção c de excedentes.
O senador di/. temer uma baixa
"perigosa" nos
Iniciando a nossa tarefa, oupreços do algodão, a menos que sejam reduzi- vimos a senborinha Adriane l.c
«ias as zonas cultivada'». Também (ün, funcionaria da casa "Canaindicou estar preocupado a res- dá", que assim sc expressou:

deve constituir
assunto
par*
maiores
tanto
prcocupaçõc-i,
mais os últimos celulóides americanos tèm sido
verdadeiros
"abacaxis".
—Não c por str francesa —*
alertou-nos — mas a verdade è
que os filmes franceses. in**lese-.
c italianos do apôs guerra tis»
suplantado as películas americanas, em tudo por todo. Assim,
para mim pouco importa que >c
exibam, ou não. filmes importados pelos Es:ados Usidos".

"Uma notícia desa./
gradável"

Prossegnludo. ouvimos a
se«horinha Hcgina Cianrlli.
que
bem
tempo
há
pouco
participou
do concurso "A mais bela da
cidade", obtendo no final
do
mesmo um lugar de
desta«*uc
Suspendendo por alguns instantes as suas atividades em **A
Nota", a casa comercial
onde
trabalha. Resina não
titubeou
cm'•— responder:
O assunto- encerra, sera dtl»
vida, uma noticia bastante de— Ji soube da noticia,
•.agradável.
por
Tomara que sc cheintermédio dc A MANHÃ. Jlchõ | gue a um acordo, pois admiro
que o desaparecimento dos fil-1 slt-uns artistas americanos, inmes americanos, no Brasil, nãojdusiac Tyrooe Power, e assim
seria "penoso' 'perde-los de vista..."
.\ senhorinha Gilka
Ramo*.
"»endeuse"
da mesma casa, nos
disse:
Chi!... Como seri possível
tf-so?" E fazendo blague: "«Ou»*
»crá de mini meu Deus,
ssm
ver o Robert Taylor..."

"Não é assunto para a
gente se preocupar"

»?,.?»ad,° do «í?*1*
Abrindo um intervalo, o pre- j ??£*?<%
Ao que apuramos ,os srs. João
«-*«» d^ ™ 'ivo
™«<n.crimenanuncia
sidente
Vllasboas e Plinio Ponipsu, sena«pie w cxpcai- \,
. de Aqtiino
. . *.
,.'.
peito dns infornuíties dc quej
dores udenistas que fazem parte to em nue sc pede
•** «nelu.
noCorpo de ,.luz.lcir..,
dedicaseja
:
de
sessão
hoji
P.r.-tiinan não tem a intenção dc j
da
ente
"soldado
da Mesa ou seja da Comissão Dinaval
•>•»«»
o
o primeir. ccn-l
impor tais restrições bo pr.'»*"i-j
cursa-,.,
retora. como 2.0 c 4.' secretários, do a comemorar
com
^ol
aprovada
»b-*n,endo
nascimento do roaj-ci
mo ano,
respectivamente, e que concorda- tenário dc Ferreira.
O iwwerl- f,emendado sr. Vespaskno Mar»
ram com o critério adotado nas eluil Pires
«Ins
ficando
cs
outros
e
os
prof
o sr. Gorgcl
nomeações de taquigrafos, haviam mento c aprovado e um
pedido sores catedraticos do ensino tudecidido renunciar a esses cargos, do Amaral apresenta
perior, os professores do Colégio
detenção
a
sobre
informações
de
cm face da atitude assumida pelo
Pedro H* os assistentes e os adna'
brasileiro
estudante
dc
um
sr. Ferreira de Souza c outros se! Juntos do ensino superior clav-iÓ"SR. OEORG1NO AVELINO nadores da UDN. Dal o discurso Iv.pnnha.
u;»aiafa.*in
fls
liitlip-t
I ficados nos padrões respectiva— V. 1'itcia. bem o merece.
do lldcr udenista. como sc vc para
O SR. ARTHUR SANTOS — ... acomodar as coisas...
lerrai-.
trabalhos,
Voltando aos
Uarm. atende aos professores dit 1preso muito essa amizade e foi'na-sc a rejeição de todos os desta-¦ ccnjfs ,-„ Colégio Pedro II, jnmo dela o mais alto conceito
Minis-)
do
c],tindo-os no padrão N.
quês sobre a despesa
Mas devo dizer que, apesar dan
tério da Educação a apr»va-se a, poi aTr0,^da com sub-cniemla
Por motivo das providências contra o bando
O infortunada trapeiro, José
esplicaçõcs e dentro de um direiMinistério.da«m
ao
Mais adiante, colhemos as scparte referealc
emfnda m.^idcaHva da tabela
"Sièjrn''.
Almeida.
de.
Soares
—-5.000 libras pela prisão dos assassinos guintes
to que c meu, não me conformo,
des-j
urneo
o
impressões:
Justiça, rejettamlo-se
F^ do art lfl quc ficou as!(tl0
não acho exalo nem justo não
Da --¦'-•¦:.-'-.! Nair Lima. funtaque requerido constituída: 13 - cabo dc esqua«l-.*
Almeida,
de
Bernadotte.
do
57
Soares
acho tão pouco melhor o critério
Josií
(Concloião da 1.» pág.)
1^
sem,
A sessão foi levantada a
cionaria pública: — "Acho que
u _ üomMra, umborclro anos, e que residia à rua Itiaihucque a Mesa teve para fazer essa rafaerem ao menos o destino que devendo wvtelofcM»J« l^!
a noticia é um bocado desagra_
TEL
AVIV,
ii
(B.)
vid
Ben
anunciou
a
Gurioi*.
hoje
,„„,,-,-.„.
t3
Bombeiro
da Io. Transportado o corpo pni.t «i
oxolha.
J __
ballios de votaçtto em sessão nodeveriam tomar.
Todos os ministros do gabine- concessão de um prêmio de cinco dávcl; vou "torcer" para que
Bombfiro ()c 2_.¦" I necrotério, o exame revelou que
Reconheço que a Mesa agiu
—
segundo turna.
O referido
classe"; 11 — Bombeiro dc '•' o mesmo apresentava fratura do te de Israel, inclusive o chefe do mil libras esterlinas a pessoa que tudo seja resolvido satisfatóriadentro das atribuições- que lhe nos informaramprazo
— fora determi|
provisório, si-. David der indicaçõe-, que levem à prt- mente, pois as>im nio deixarei
classe.
são próprias c baseada no cri- nado pelo dr. Dulctdto Gonçnl*
contusões polo governo
craulo c vária';
Ben. Gurion. viceberam hoje '.car sáo dos assassinos do Conde Foi- da* manter "contato" «roa» os
N. 69, de autoria do sr. Dario corpo.
lerio exposto pelo eminente vice- ves, titular da Delegacia dc Cossio ameaçados de
tas em
meus "astros" prediletos.
Bernadotte,
Cardoso que fixa nos padrões K
presidente desta Casa, sr. senador lumes e Diversões.
Auora, as autoridades
dó 1(V morte cmquevirtude das providên- ke Unidas. mediador das NaDa
senhorinha Ana
Maria
çõ-Co
Mello Vianua, a quem pelo seu
e O. os limites das carreiras de 1). !'. acabam dt) recebei* os lau(Conclusão da I.» pãt->
O general Lima Câmara, Ioda*
cias tomadas contra os terroristas
Souza, empregada numa Joalhcns
passado e pela maneira fidalga tia, tão pronto soube da atitude ÍSS.COO.OO. Pltm mt«a-J«r w *>i*»-»i*-»*:a medico e agrônomo;
dos das perícias procedidas,
ria da cidade: Para mim, tanto
com que trata twlo os senadores, de seu auxiliar, através dc A de de-.-**»*, com a ce-icliulo «U «Sru
N. 78, do sr. Evandro Viana, quais cOhclucm que a morte do do Bando Stcrn.
j
faz, como tanto fez. Sò não dce a quem todos nos prestamos o MANHA, que fora procurado por C:«ocrAí.ea dc Mato Gt-*«-*->.
infeliz <iuinquaj;i'ii.ii'io foi crlinisejo que os "abacaxis" americaculto da nossa amizade, respeil') vários ciganos, cni'cndeu-se com Projtto de Let da Cisir*. «Ji» une- ' Número
do funcionários liosa. Diante disso, ó coinissúrln
nos continuem a ser exibido».,
e consideração, quero deitar hein o delegado Dnlcidio, ficando cn- f.ei a «bertur» peto M1**í-*.«*t**» ts»
Galvno iniciou illllnencias
para
como tem acontecido
ultimado crédito tspeeUl *íe C*
claro que aceito as informações tão estabelecido que a retirada Guerra
na Inglaterra
esclarecimento do brutal lioniiciTEL AVIV, 23 (R) — O pri-&9.S-9.S0. par» a*od-*- »o p-u-*-***"*.'*.
públicos
mente. Sc falhar o cinema ame»
'i3 —
prestadas, apenas reservando-mc dos ciganos, dos locais onde sc
—
—
Dasr.
Israel,
ministro
de
BAGDAD
meiro
«lio.
P.)
«Sa
»---i-«o.*ja-iB«-!*i
(A.
em
IndentanSu.
ricano, recorro ao Italiano, que
LONDRES, 23 (II.) — A Crao direito dc discordar do critério encontram acampados, seja frita de
"fí de »brC d* U«.
Jamal Husseini, que será o Mi- dia a dia
ocorrl-U a
e,
Bretanha conta com 355.515 serporque
nue a Mesa adotou paia precn- dentro dc um prazo rnzoaveL a exploíia
nistro do Interior no futuro go- não? — ao progride
no Depoilto de Ulteriat BeUt» de JVS
nosso cinema, o cicher as vagas. Reconheço, tatn- ser estabelecido posteriormente. d* Tora.
vidores publico» cm departau.rnvento iir.ihí- da Palestina, disse tiema brasileiro.
bém, t*uc a Mesa tem o direito
Claara «i*a« arart. tos do Governo, 247.214 empreComo sc vô
o gene- Projeto de Ut dad* A»rtcu".«."j:*.
que os árabes nio aceitarão a pro• txt- -*ados nos serviços
Da senhorinha Nadir Correia,
de seguir um critério que lhe pa- ral Câmara c oprovaram,
Mlalstírlo
postnU e ..
Coronel Rosslnc pelo
posta Bernadotte sobre a Terra estudante de Escola Superior:
Ot ie.t-*0--»JO.«»í v*-* 112.õõ3 empregados nos drparlateceu razoável, adotando-o como Raposo, seu chefe tle Gabinete, ült».»*»peeijit de'.«-ní*******
Santa
c
acrescentou
o
apoio
psa*
a
esnUa
que
Ah! nem pensar nisso è
IntsiMtr.or ¦
o mais jusvo.
"nâo
mentos de defesa e obras dc dccom os quais nos entendemos cs de fruloe
britânico a esse projeto
Exames de sangue, urina, fezes, escarro, pús, etc. — Rua da Assebom.. Eu. deixar dc vtr o Errol
O SR. FERREIRA DE SOUZA - preliminarmente,
a serenidade Proleto
de Lei da Ciaur». qae S--.9- fesa não Industriais, no Minis* I
"o
tltcrará
em nada a
resolução Flyn trabalhar?... Não. senhoMulto bem disse o nobre colega com que sabem se conduzir tia rti-i
Peder Executivo • «abrú*. *>:> ¦ Uilo dos Suprimentos.
bléia, 115 - 2.v andar — Fone: 22*6358 — Aberto de 8 ia 18 horlos árabes da Palestina de re- res, detn um
de bancada, o sr. senador Ar- pefçsà de tudo que diga nt-pcl- Mlnlstiilo díj Rctat-a» E*rte**!e-*»f, •}
scitinbo nisso".
.istir & partilha, com todas as
-«ped-J d* O» l-SOO-SSa."-» -*•-«
thur Sanlos.
lo á Justiça, dc molde a renovar e**tdi«o
»uas forças".
»i efetuad*-i co-**. a vtf4il jj
despesas
«a
í possível que a uni de nós se o alto conceito «ruc o publico «lis- do Gcvemidor Geral do Ci-:ii •- .
ISRAEL ESTUDA O PLANO
reserve o direito de txaminãir, pensa a uma «-riteriosa e rlarivi- Bresil;
PARIS — 33 — (R.) — Ura
hoje, amanhã ou quando quer que dente, como é a atual uo D. 1*. Pi ejeto de Lei d» Câ-n-t-»*.. tj*a« auto- j
da missão israelita na
porta-voz
-•-•
seja, o critério adotado pela Me- S. P.
r!» a abertun. pela M--.-j:«:.*>
[
ONU declarou hoje que o Go•ft-fltcoes
bUriores. do cr-Wtlo »;:*:v
sa Diretora, nesta ou naquela revento de Israel estava submeten- UM COMUNICADO DO MINISde Crt t.r*3.sir *¦*-. pt» a-.---ir. àa j'
solução, mas sc assim nos inanido a "grave estudo" a última TÉRIO DO EXTERIOR — PEDI»
despesas ***rr. a V:'.t;t:'o r.r.--.>::a f
testamos, não significa essa ati¦•-,-.-:.
---.-:-..•
Cc.if.
d* C
e I-.-r'r\ !
proposta do Conde Folkc llcrtude qualquer gesto ou forma de
DO AOS INTERESSADOS
reunida ena tiavi-..-.
nadolte sobre a Palestina.
-:i.
discordância ou desconfiança pestt»
«fj*
C'~
eleva j
Projeto d« Let
soai a qualquer dos membros da
NOVA YORK. 23 ÍU. P.> - O à ca^ecorta «te AafscU a C-->«ti s ]
O ministério do Exterior distr!»
Mesa Estas estão no seu direito presidente do Partido Comunista Fluvial da Ka Panai. en. Preiidíate i
i i.*norcr.*j o seguinte avi»
buiu
DERROTA
COMUNISTA
—• no Eslado de Nova York, sr. Ro- EptUcta.
dc — cm face do Regimento'mosso:
"Á
tomar us dclibcraçõc*. que o
bert Thompson, fo! esfaqueado e
NA CHINA
Divisão Consular do Minls»
mo lhes permita, embora cada um rnaltratado no curso desta maRelações Extericres» soli»
tírio
das
—
SHANGAI.
23
P.)
Um
(U.
senador cm particular, possa ter dragada, quando se dirigia à sua
concentrado bombardeio e furkt-* cita, aos parentes e pessoas lnt-tqoahrucr reserva em relação ho casa. O Partido Comunista ofesos contra-ataques da infantaria ressadas na vinda das pessoas abaicritério seguido sem que. Isso vá receu um prímio dc 15.000 dòlae tanques expulsaram as tropa** xo referidas, de lhe comunicar cem
atingir as intenções pessoais da- res pela detenção dos dois assai.4 romUsòo de Justiça do *»Vcomunistas para fora da cidade urgtVieia. os endereces das roe*.queles «pie votaiain «s delibera- lantcs dc Thompson, depois de
dc Tsinan c nas colinas «ia ciJ.v mas na Alemanha:
ter qualificado o ataque
como nado, ent sua reunião de ontem,
vôcs ent foco.,
acordo com o parecer do renatade. onde uma importante
Essa mkiha manifestação
se uma tentativa dc assassinlo poli- de
sr. Arthur Santos, mandou
lha está sendo travada. Noticias losefine Sor.nenscheina — Philipjustifica tanto mais quando in tico. Uma delegação do Partido lator.
'*im'.i*
ir
Cãum oficio tm que a
do govírno
anunciam «pio uma pi-w Qtte — Ottilie Papendorf —•
Comissão Diretora encontraram foi 4 municipalidade pedir apoio
— Eli»
do DittrSto
romissão
consultiva do exèrctti lima Schulie-Vollenberg
ss três dos meus maiii distintos para encontrar os criminosos, mas r,:ara dos Vereadores
*jron*incían«en—
solicita
o
Federal
«refeito
«x>m
americano
Teodoro
Schslly
um
não
o
Daukan»
sabeth
acordo
firmou
avistar-se
com
quis
amigos e dos
correligionários
o governo, a fim dc equipar qca-* tas — Karl Beitins — Madalena
as- lo da Senado em face de uma
mais decididos nessa Cara, c que os deleitados, alegando que o"poconsulta. O arquivamento /untro divisões em Tsingtao, . coro Cupac — Eike Klein — Hanny
me honram com a sna confiança aunlo' era da competência da
excedentes dos suprimentos mili- Dertchs — Klara Ruppert — Gerna bancada, assim como me dis- lici.i". O estado de Thompson nâo dou-se no (ato de não ser o Setares. As quatro divisões serão trud UbUender — Efika von Dor
tinguom, dc toda a maneira, nas é grave, mas sens braços o livra- nado, oroão consultivo da Camaram de morte certa.
ra dos Vereadores,
interromper a
empregadas pan
relações pessoais.
— Hildegard Relinghaus
estrada de ferro entre Tsini;t.io powski
Todos eles continuam a merecer
—
Lydia
Kreo-skalla — Margare-1
Tsinan.
confirmado
e
Nào loi
de toda a nossa bancada a mais %-^g-Sgggg*^^
pcte
Pcli! — Hílsne
e
Charlotta
o
fontes
Ias
dos Estados Unidos
ekr.
absoluta confiança; todos
Schmidt".
acordo cm «piestão.
traduzem rigorosamente nosse¦H^MbísI^»*'"'
pensamento, todos cies são depomHMtiMétttttttttfftttttttttt+tttttt—t+ttfttt+ttteee*
sitários perfeito da vontade e
Miotria — (DRA. IRENE CID)
«sr
Doenças de Senhoras
sentimento de todos oa Membros
—
2as., 4a». e 5at.*fe1r*u
Das 15 a* 18 horas
"Uru-juay" o r~. Netton Ferreira dos Santos, sócio da firma Importado•tf»
ao
Rio
da União Democrática Nacional.
Regressou
pelo
Ginccolofllíta - (OR VASCONCELOS CID)
ra Pinto Bastos A Cia. Ltda., que visitou os Estados Unidos, Canadá e México, em viagem de n-Em face desses argumentos, sr.
3a»., St». • 8ibado» -' Oat tt ia IS hom
secios, e onde teve ocatiio de entrar «nn entendimento com as principais firmas locais, com ai
presidente, declaro a V. Excia.
Doenças sexuais — OpsraçSes
de ssu ramo. Damos aciRUA MÉXICO 21 - «.• andar - Sala 1.901 -» Fot» 35.-77»
ntv iik-u nome e no dos benadorea
quais estudou vários programas de lançamento c Introdução de artigos
«amilia,
amigoi e colaboradores.
Av. Rio iranco, 128.10.*» andar. Fone; 42-ttt*«l
ma um aspecto da chegada do ir. Nelson, que se vê rodeado por tua
Arthur Símios, Hamilton Voguei-

Ministério «a jusuça

i tnJc 0 ,. c M A cmcmln linil

Os ciganos se alarmaram
mas tudo foi resolvido

MAÇADOS DE MORTE OS
GOVERNANTES DE ISRAEL

Outras opiniões

NO SENADO

Para a captura dos
assassinos

Não aceitarão os ãrabes a
proposta de Bernadotte

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS
DR. JORGE BANDEIRA DE MELLO

Endereços de brasileiros
na Alemanha

V .mmúHPInPrKi
¦W K
W^^^kWBrÈ
WÈImmmm\

Ferido a faca um chefe eo*
munista norte-americano

0 Senado nio i órgão con»
sultivo da Câmara
Municipal

CLINICA DE SENHORAS E CRIANÇAS

VIAS URINARIAS

DR. ALHEIO* CARDOSO

RIO DB JANEIRO, SEXTA-FEIRA, 21 DE SETEMBRO PE 1848 -

A MANHA. - MGKA 9
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d', Crt SS.» por td quilo* e durante t cet * Com Bet-císa rtgsitee». I(._c
ds- nfto tsOUVS Vínilaj sobre O (91spo.ii- lml::r:í«.
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54.»
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... i »»....».
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SIUT»
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"•li 113
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'teheeos»'
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01! RO FINO
O Banco do Brasi) comprou ontam a «rrnm» d« iuro fino na baM de 1.000 por l.000 em barra
Crí 20.81 78.
CAM AUA SINDICAI.
MÉDIAS nu (lAMRln
Em 22 de Setembro de 1048
Londres .,,, 75.44 16
Nova Iorque
1872
França
0.08 73
Portugal
0,7« rm
Suiço
4,39 22
Canada , ,.
1R.40
Araentina
8,91 15
Suícia .
5.21 00
Meies ífroncol ... 0 42 71
Dinamarca
S.P8
T. Slovsquia
0.37 U
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•ao_t (ateai ........
S00
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SCT
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•OtSA OC VALORES
tir.ttnm í.Vtt *aea* dt «fiam» « meram S.SSB. fica»*» «:au»3»«*a* mm Is*- CS ««esses-. -riViartcis sa Bolsa. «Pitor.. íaraa recata** * cs pspels cm
piches ta.Ctl dito».
cctacces t*an ts «rn.*»
jjeMSettsa «t_«m*e cm ira— condi»

UBSP | «t*tr. jirinníal-r-rr.tr as apol~u ria
__!» 3 *C_a_ • a tibrlcat*»» «Se twrra. Ba'aPti s» «pcliect «Sa Onlâo, Oc
tssm laasam
"

Brtnc-crljtal .
Otmertre . ....
Mascavlali» . . .
Mascavo - -----

t-sj-*

J
al occia
I
O tntteaáe d» .itjitiíií «B rtaat a*.
«•iilou «talem, tina» • era. et ma
tr_htr»ile». Ot «macia» r»r_*»í,r* <_ram mala «Hvc* c o itiiud— Se_—«
sen» al»tr»»te.
MOVIMENTO CSTATWTTCO:
NS.- houv? .-r-'rfls.< « st_tn da,
ttcnC-,-, *m iterso»)»;-» t na fttete.
cotações kr to atmos

íxíííb..

«atra

ts

et

S.

Fi-.•¦'-.

.'.;t«..'.

Ot «WM— talo-T» n»o «lf*ptrt>rai—«Saxast. {NibanJs _ Sola» com o
amn_Bcci« v.t *" seeue.

Ministério da Guerra
Matriculai -abertas para a Escola Militar dc Retende — O geiiertíl Morris Júnior visita unidades mi*
litares — Festividades no Colégio Militar — Civis
clutmados à inspeção dé saúde —* Curso dé Pueri*
cultura — Obras raras da B. M,

"Rccord" dt taltt tm
paraquedss

t.o B. C, C. a l.o O-, O, IM- Futebol

d» targtnto» - 1.» cia. P. E.. l'« r..
C. O,, 1.0 R. I. Grup, dt Peq. U.i
dode* (Clt. Q. O., Cia. E. Trona.»,
B. A. K. e R. B. I.
NA

1.»

D.

I.

Fot nomeado, por necessidade do serviço. chefe do Rervlco.de Saúde < ' «
oivisío de IntanUria o ten. cet. mtd.
dr. Agntlo Ublraiara da Rocbs: • para servir no Hospital Central do Exàr.
c!!o s oficial dt Igual patente dr. OUvlo Btltma Gtrçlo Hlbelro que, «or
esto motive, fot exonera»» d-quela
Dlirlaío.

PARIS, SS (R.» — O prí—e^o sarg»--lo Lro Valtatlne. de »_» geoMal*
de partqtMdlsUs do Exirsito írt_i#...
declarou hoje. haver est»btSertdr) _n
nws rtoorde par» aaito» éot nnMiattf»* ao executar ura «alto tlvrc de t •*
¦egtmdcc m abrir *ta pantrsfds».
O mUltar talleti d» úma. altura <ü:
5,:oo tnttm abrindo se-» pe»«r*e»!u a
SIS metro».

CIVI6 CHAMADOS A INSPEÇÃO
Acharhso sbcrlat na Hscala MltltAr
Eatio convidado» a comparecer so
de Tltsende, nu Agulhas Mesr»», TC.
-..'..'.
, para mttrloula Serviço d» Stud» d» I.» RtglSo Militar,
«io Rio, t» i;t*s*est i
ano
vindouro,
no
lendo
Pallcto da Gutiri. l.o pavuntmo,
Escola,
no
aquela
TÍTULOS
I Preço»
oa mesmas permitidas » aluno» do Co» p.-ir» tln» d» inspecto de taude, o* eivi»
Otati, i
I
tiisjin Militar, das Escolas Preparatórios, AlcldM Corteiano, filho d» Salvador
Publioo, de ordem do general de relitlva* to aso de ts« es II <_« _ i
tJXUO
|
prtcaa do KKírcllo o ttvla. SSo condi- CorteJkno t Vloente Olgo Cortejtno » Exército. Chefe do Departamento Ge- que esteve baixado «o B. C. I. de
*.
'acordo
eotn essencial» per» admlnsSo: a) ter Ulttmrto dt Stlv» Pinto, fttho «I» .<"¦»¦ ral d* Adrr.ititst.-aç*",
Ar_s|
com o avtao tu» IM 2S-I-t*K
par» S devida
brasUclro nato; l» ter dt 1» t U mo» qutm dt Silva Pinto s Atmeld» turno» excci-.çio o aegulnte:
t
CAF»'
A
«RMO
StrMS
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Í» O.v.i» l-i»'.ir»
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SS i ISC3B
Meai»
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SSS ; 2 -f--i>
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a | :». r -. psri.
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MM SS.» Sert5o
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EM r,iRcri.Ar.*-o mais lm
(Carga)
ra-*rt»*sar,
Ao Direlor de tntendencU do Esírcl- nos seguintes termos: Flèa esta.
deriois «lc tomar cr,- ¦o general Brasiliano Americano Fiel»
.NUMERO OB -AVIÃO**
"LOIDE-COLOMBIA"
to. par* ejelto d» reconheelmenlo dt belectdo
Sairá a 7 de outubro, para:
que . o afastamento a
"', oheci3ento do falo maltratou a re. tt-.n! diretor geral áo Pettool do dlvld»,
fcstâ
em ctreulacão mais mr»
toiud»
dalegtçfto
n»
torm»
da
•et-iço
de oficiais e praça»
espora e aeal-nu matando a filha. Exército, uma howenagtm consume
"Avião",
npKro
case
um rlmoco. qut terá lugar. Ss lí tanie da I l.e ut. IS. do t>-¦• Ul n.* aéde de suas Unidade*, Reparti. obedece da revista
SALVADOR - RECIFE - FORTALEZA Sairá a 10 do outubro, para:
A tarie «ku j milhar maldito. de
á direção
do -capitão
i.-'.-s. no
.-.. por motivo dt ttu int. 13.191. d* ISSt. rara paaamento pe!»
<*5es
Estabelecimento*,
e
aó
•¦"po.
&aber
aviador
Ao
nava,
L.
da
mãe
de
M.
a
Ana
ot
Cuerrt,
de
T_oi»omU»
dt
—
Saint-Brissos.
8. LUÍS e BELÉM
verrSrio natallcio. que transcorrti-t no Calx» d»
TRINIDAD o N. ORLEANS
VITORIA
|
dera ser efetuado, dentro, das 7.«- A nova edição de "Avião" insere
I JUria enlcctj-cccu.
jutnte» preeeiHio»!
dia imediato lato t, ao domtngp.
—^—
i
ii
Qi»«ii» Ferrtlr» de Site. nai Aérea», com
d»l
permissão do em suas páginas variado boüFrandsco
As passagens para a Europa serio tratadas exclusivamente na Seçio do I «*«>»»#»»w#di»»#»»»»#e»»e»e<»<<jjf»p#*^»»>######>»»>#^^####^< Io, Bavmundr, Manoel dot Ssntot.
respectivo Comandante de Zoi.n «Mario, alem de interessantes coLloyd Brasileiro I Avenida Rio Branco n.« 44**8 o com aa agendes do Vlageno o Turtemoi
POOEM SERVIR NO tSTAOO MAIO»* Ou do Diretor Geral do Pessoa) laboraçoes de diversos
tecr.".-.
"aptee ptr» •
«Jo Aeronaiitk-a. avniiand\> aleuci
Foram contlderado»
"¦srvlco d» atado Mtlor". o» tepilnte» quando se tratar ' de elementos tralialhos instrutivos
sol»a nivao Comando derna técnica'
-.flclali: majorea Bduraldo dt L»WS Pe* não subordinados
aviatèria.
•troea Jor* Guerreiro Brito. Jotoulm da Zona.
•ít M«)o Ctm»rtnh». Frederico Adoldo
O tenente brigadeiro do ar Ar.
Behtrto Mli«in.
Ferrelr» Fattshtber,
.estabeleceu
ctplUts Adalberto d» Aountfto Cir- n».indo Trompowelij1:-,i t Antônio Leolatie.
que o afastamento dc oficiais e
.s.t_OC,OS

RKALIZAOOS

Boletim da Diretoria 4o Pessoal

KMHAItA K SAIU A IIE V.-»

LLOYD BRASILEIRO

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA

Garantido o funcionamento dos motores das aero*
naves das empresas de transportes aéreos — lmportanto portaria baixada pelo ministro Armando
Trompousky sobre o afastamento a serviço

i

Morte misteriosa
de uma jovem

Palpite infeliz. ..

"PAU"

COMP. NAC. DE NAV. COSTEIRA
PATRIMÔNIO NACIONAL
AV. RODRIGUES ALVIS NS. 303 o 331 —
INFORMAÇÕES OI VAPORES
TELS 43-3424,23.1900

-iperads de

Neva York

Sal quartartlra, ti do corrente, it 14 horas.
BAHIA - MACEIÓ* - RECIFE - NATAL FORTALEZA — B» LUIZ o BELÉM

NATAL -

"ARARANGUA"

"CAMPIIR0*'

Sal terça-feira, 28 do corrente, is 14 horas.
para:
BAHIA — MACEIÓ* — RECIFE • CAS-OELO

(0trgu«lre)
Sal dia 30. para:
BAHIA - RECIFE -* CABEDELO •» NATAL
a AREIA BRANCA

"ITAPÜRA-

Sal segunda-feira, 87 do corrente, ia S horat,
para:
VITÓRIA - BAHIA - MACEIÓ* a 11161»
O RÁPIDO CARGUEIRO

¦wswwswswewMsww mwww ¦!**¦» i»..»n_iii i ¦¦ aamm*mÊt**Mm*aa»*m>-

"ITAQUlCt"

"RIO GÜAPORr

Sal quinta-feira, 30 do corrento, |t 14 heras,
P'tANT08
- RIO GRANDE • P. ALEORE

Sal dia 2«( para:
SANTOS -RIO GRANDE - PELOTAS _
PORTO ALEORE

-ARATANHA-

"ITAOÜATÍA"

'

'

,

-

Sal dia 29, para: '*-*
NATAL — ARACATV
BAHIA -RECIFE
— FORTALEZA - CAMOCIM — TUTOIA
(PARNAIBAí

Sal quinta-feira, 30 do corrente, Is 9 hora»,
nara:
3AHIA - MACEIÓ - RECIFE *_¦: NATAL FORTALEZA - 6. LUIZ e BELÍM

AVISO - A Companhia recebe earg»», drteOffisnda» o bagagOn» do porto ate a trteseta «a
.alda do stua oaquete», ato ti 18 hora» pelo a"na»m 13 - Valores peto Eatrittrto Caattai ate
i 14 hora» da »/êspera da islda do seu» oiquett» — O» paquete» d» psstattlres ikt*t*m da eii»ro» frlgorlfloa»
" ¦ "" sPi*_ti«,i 11 ¦ iiwsm.iiiMf sr»i»,i|,i»ii _,. iílV,mltvnf,mmnm n ii^nm, p_o.xo.iis ,t' ¦'¦

niooi/imio

¦ ' ¦¦¦¦"" '¦'¦-"'«¦" ¦» ¦'¦¦'¦ "!¦¦¦-¦" ¦-wâii-*e»iisiiis_iii

Hspni

AVENIDA RIO BRANCO 41

loja - v,tfw^?,SS.<L,S__,t,,,•*•
PASSAGENS»
¦
Arm
.-

1S d© Ctl* do P^to

.

SBÇAO

DE

FRETES.

RIO: RUA VISCONDE 01 INHAÚMA N

M - 1.» andar

*.mt*t mmttim

EM

TEtEFONO:
23 326% - 23 129.

NITERÓI; ARMAZÉM 6 ESCRITÓRIO EM MAAÜ1 - 67B1
ARMAZÉM lítle 041» «le Porto tel» 4M0r. *. «-»?4 -*«W
ARMAZÉM 13 do Cí»» flo Porte tal O-1800
' "
ARMAZfM SM MARUI - «|t
,.
;.:V
iitiiiiiiiiiiiitaii t»»w_»wao»wts_ww»tt»_*saiiiiíii sr, oas»__asowwiwa»ws»»s»aas»)a-i
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"ARGENTINA'
"BRAZIL"
"ÜRUGUAY"

Outubro 5
Outubro 20
Novembro 2

"ITAHITt"

(Csrguelro)
Salrl para:
BAHIA - Mf CKIO' - RECIFE CABCPCLO

íffiâl:

NA

Salda para
Sanics, Montevidéu
e Buenos Aires

Outubro 7
Outubro 21
Novembro 4
17 hora»

OItIONACAO

Salda para
Nova York

OC

CAPITÃO

MEDICO

Foi iproved» a desianicta do etoitla
n.Mlco dr. Fern»ndo Manila, do Eite»
do Mtler EipecUl da 1.» D. I.. Dar»
rcdmpanhtr as manobra» d» Xteo\» de
rtalii-das de
Estado Maior, a atrem *Catedo
da BM
13 a >8 d» outubro, ne
Grande ds Sul. Ett» ettetal dtyeríi
pastar t dltposle»o do T. M. t-, a
partir d» » de eulultr».
TÍRA*

Esperado de
3-enos Aires. Mon*
te-lde. e S-ntrs

MOTOMECANIZACAO

Assumiu a chefia da ia diviiío «ta
-Otreteri»
dé Motemeeardntcto o major
tturlel Nasdmente.

SERVIÇO OE PASSAGEIROS

T

"ARASSÚ"

MOOREMoCOHMAGK

AUTONOMIA
TIVA

AOMINITRA»

Segundo ata mrntsttrta*. e eemsndo
da* elementos de fronteira panou a
ter autonomia admtnl»lr»llv». A S.»
"ÜRUGUAY"
Cia. d» Fronteira de Porto Velho e '
Outubro 5
Outubro 6
PeloUo d» Vrotitelrs» dt Tab-ttngl, It
"ARGENTINA"
oam tem aiiionomla.
Outubro 19
Outubro 20
VIM AO RIO...
"BRAZIL"
EtU tendo tgutrdtdo nesta ejpltat o
Novembro 2
Novembro 3
dt Ctttro.
general Agulntldo C»lado
'•>'¦ tNvltlo
de Io2 hs. madrugada
suq-eomsndinte d»
«i»
r-•
em IttcM*.
(tnurl*. eom
OFICIAI, HOMENAQEAOO
SERVIÇO OE CARGA - LINHA DO ATLÂNTICO
O -Gremle Proeotila •^>rrelr«,,, de
Senti Cru» vol homenagear o ooronel
líotra-o da Costa
Saindo paira portos
Baul Úulmariei Begsdss, comtndanle
Leste des EE. UU.
do Sul do Brasil e
to 1." Batslhlo dt Bngenbtrta (Vllsgren
CshrlU), amanhi »» SS tiora». «m »nr
cCansdâ:
Rio da Prata:
tud» d* sut Inehii»» tta Ordem do Me"MORMACMOON"
No porto
rito Mllilsr, eon*. a presença de »U»'
»utorld«de* elvlt » mllIUre». O be»
"MORMACOWL"
rrtenegesdo terá ituttado «elo prulden.
Outubro 1.°
te do Grêmio dr. tvSn Vltlon.
"MORMACWAVE"
«tPORTt NO EXERCITO
Outubro 2
O C*mpeen»to Ollmpl.-o Bfglonsi
prestegue multo enlmido entre o» ofl.
ciais t praça» do» corpo» de tropss, **•
Imperados dos port»belcclmen!i»j * repsrtlcOee subo»'
toa do Sul do Bra»
Destinos:
nado» à l.s Beglao Mlllttr. Vnrtn* pro
:"l a Rio da Prata:
va» vtm-»a ríglltando »»llsfatarlalh^n'ÜRUGUAY'
tt. Damos ha]e ò resultado da d* V
Nova York.
Outubro 5
piam» do Pentatloti Mllilsr do mtsm»
Campeonato, qu» «» 6 sísulnt»; t.6_agar'<*» ten, Dtgoberto Pompfllo B. O.:
"MOflMACMAR"
S.o ten. Aceliú Morro* Coelho, l.o '¦'•
Outubro 12
C. O.t í.» «en. Sargto Mereia R. A. ts%i*\\^gg^
4.0 c»p„ strto Andrade N*lnO l-o II.
Baltlmore.
G. toa: SO ten. Jorge Albfrto i'r»il «K*:<iisia caro» nara tedts et etlnclpait dcitincs muntiiaii, cem tra.ii,
Aguiar K. C. F. È.l t.», ten. Carlos
fceraa cn» Nev» Yerk eu Curacaa.
Hi-ivwiu (> B. 1.; i.« tm i*-ric Tino,
co Msroue* R, A. tt.: ».» eap. Alalslo
Alvt» P. E.j S.o ten. Francltco d» Frott M»lei S.o R. t.i IO.», t*ti. Vire!
t»tm»lla ttiHP-ti tl.« ten. Cfrio¦
Crtair TaVetr» i.a.R ( ! 1»,*, ttu. Bul
A!\«» iWrrnstll ».n í. I.
L íüSo cl»i«lílc*<1o» par» a» ttntlt dè*
unida"
V
{Mr??»-»»» (bslKo, fij seütllnte»
•
]
«Itn Volalbnl d» prswtt» - 1,* C-,
•7

I,jU-n,-.o, q„ a.« *\. t», t,*.»..!..

praças, a serviço de uma Zona
Aérea para outra, será objfto de
autorltação expressa do ministra.
por Intermédio da Diretoria dc
Pessoal.
Ainda segundo o aviso minlstcrial, nio eatá compreendido no
r.ie:«i-.io o .'peatoal escalsdo para
o Serviço do Correio Aéreo Na.
clonal.

Novo adido aerenáaüeo
junto i Embaixada norte.
americana no Brasil

33
(.\p> WASHINGTON.
P.irtm para o Rto de Janeiro o
brigadeiro do ar Reubeti C Hood.
Assistente de» t^efe do Estad»
Maior das Forças Aéreas, e eme
vai servir eomo Atüdo Aenmàu.
tico junto á Embarodi dos Estados Unidas no Rio. substituiu,
do o brigadeiro do ar George Et.
verly.

Ministério da Marinha
Movimentação de oficiais —Remessa de propôs*
ias — Vencimentos do pasto superior -— Inspeção
de saúde — Movimentação de navios — Visita de
cortesia -*- Cartão de notificação — Clube Natal
— Requerimentos despachados — Outras notas
MOVIMENTAÇÃO DE OFICIAIS
0 ministro da Marinha assinou
os seguintes atos: dispentendo
o capitão do correi» md. dr. He»
das funções .de
rlbcrto Paiva
Instrutor do Curso de Medicina
Aplicada á Educação Física, para
médicos do Corno de oaude da
Armada; designando o capitão de
corveta Maurício Dantas Torres
de Ime.
para exenx-r a» funções "(Ju.in-t.
dlato do navlo.escola
oara"; n capitão de corveta md.
dr» Heriberto Paiva para exercer
o cargo de Diretor do Hospital
Naval do Salvador; o capitão-tcRamo» de
nente Alexandrino
Alencar para «xércer o cargo de
do navio.faroiciro
Comandante
"1'Vlip,Camarão
e o capitão,
tenente Carlos Henrl«*ve Resen.
de de Noroniw para exercer as
funções de Imediato do CaçaSubmarino "GunipíV.
REMESSA m PROPOSTAS
A' Di retoria do Pessoal dst Airin.iíi,i tem ivrebkU, ultimamente
fora dns épocas regularacntares
propostos dc
promoção de
praças nuo tennlnaram cursos de
espcclalteftçió
Pòr Ésse motivo esclarece e
recomenda o vlce^ilmiraüte Jo*>.
Duarte; o íegnlfilèt a^ excetua,
dos os easos 4de ressarcimento de
prelerJçãcv todas st demais- pi*o„

postas de promoção de praças terão enviadas a esta Diretoria nas
épocas estabelecidas na artigo 4*
do Regulamento do Corpo do
Pessoal Subalterno da Armada.
islo é. nOs meses de jonbo o de-etrtbro. anos a sobrítaçáo em
Boletim. Nos ofkios renetend»
turopostas atrasadas deverá vir t»ciatvcido o motivo do atraso; b)
as praças que terminarem «r»-._aproveitamento, corsos de espe.
cL-ilisação, serio ap.» a traasfe.
réncla para '-» especialidade «itt>curtiram, consideradas como pôsspinito -habilitação
pn>f;ssiõ_tt
'promof-ã-ij à
para
gratiuaci,» »»perior. na nova especialidade, áà
P«xlendo. n» entanto..ser pronos.
tas nas épocas citadas na ai me«
anterior, mesmo «jue haja vaga
aberta ' na ocasião das . transir,
rencias.
DISI»ENSA E DESir.NAÇÃO DE
.
OFICtAIS
Foi dispcrt-iado do S* Distrito
Naval, o capitãrUeaeníe Cartõs
Autí» e designada para servir tta
Diretoria de HHrosrafb t» Xarepaçáo. o regundo tenente Sylvia
«le Aroum Sampaio.
HS
VRNtríMENIXJS
COMPETE
DO P4>STl> SUPERIOR
ur-a-firtío rom a dias?-» pro.
ferida pelo ministrô. aos &egna»
íCeneluí aa 10,* nas-)
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Tragédia conjugaiwajmutar
no silencio da noite HKmtiinn FIDUCIA
__._»_ .....

tiros de revolver e golpes
À.

• fecw? »«u*ntittLt* oi esse spos^r
;' P*£a* tsatatC» «Ée Sisuç-rVcs^ «óe«ae
<rae tssttam-. sua* tflp«f«mt!f«* tifka—ts irar asfemÜSaSe «raspe-:
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PROGRAMAS E MOIVTARIAS PROVÁVEIS - OUTRAS NOTAS

"

i 3tovneEXTAÇso se süitws

?-:¦ ¦'

m
¦

E' A MAIOR INIMIGA DA PARELHA
"GARBOSA BRULEUR-HELLEN"

«wimwajm a* m»»» «fe smantâ. \

a
IXSfCCAO OE SACSE »**£
«WBOU11S
?"___>,
Eaa in-íBwsÍT- <&¦ «uür a «st
1 se istdtoa-teatm Sarara ^dUmoris
i aacoa. orna swfempicfc. «a», *âtrirtiw"*>
lafi frtjr—a; E_jard ívaesa, JWBee
I — fnirti lhH'*il"T Jfiorfhnfir» * '»i ira- .
; çiíã» CsuaHiftt AsssaO>> Ciruííia.

K

__¦
__¦

J_^ M^>__^

tCuacftisisí. «ds 9.* i*c.l
!' «fe» títtanfcií» dl» Cocjps «da Awnuiâa I
tFaBHttteos. Xamafit «rrrnvttsnaj *»\
j.«

de faca um advogado tentou assassinar
a esposa — Evasão do criminoso — Hospitalizada a vitima
em estado grave

__¦
_K _______

IKKSsíS
ÍES1
HIPÓDROMO ü_
DA
GÁVEA
-.-.--..¦.

N0 Sete interessantes
provas enchem
a tarde de amanhã na Gávea

Sajcaitto wnwutír*tír» mwtttflaa' ... ERír* *"_2ísvast S8* «pecafarsst eaiea, pe8* aanM, ao
! t» L S. A.. sft««na a Satál *»g «anae, «e«í«jn3Ma»s aaaíar « *#jpiíaí«.«rorttra. birs«dho?5s ""BábcrSl»*"; «1
f 8 M. Clara, P. Coelho . SO
1 II« PAREÔ — 1.300 metros — As
CASlMPâ — <0. H. F«rs*aá«s> — SS« «a SUT*a &. Scbii.^Sjlí.. si sirsãe StarQetr» |
H.O0 hora* - Cri J0.0OO.O0
4 { 9 Pablo, R. Freitas . . 62
rMPSftvio — il. RüKcn — sm «a sr,i,_
Quilo*
l 10 Fontalncb. W. Lima 58
'
1-s.DT — tW. Uaal — S9» em MT
pJífiX XATA&.
1
Mister
X,
J.
Portilho
52
A «íSrstõefi* tpiinan&ai *m> se
'
INFIEL — {A. Rib*j} — 4SS «n -|-4?4
5." PAREÔ — 1.000 malros —
1 •
tímcsr». soeSíflv. «o» S»e* l«___r|
AL ASYI5 — {3. J*aia> — e» es» JT" a» i»ía «f*f'ji
Pista de grama — As 18,10 ho.
í S Garimpa, 0. M. I'ern.
¦àa as luaítw-fiõ-s.-! >& «r_s*;j
15*0 NFGPiO — ttV. Aa!raâe> — $W tz® ÍS"1?I
ms — Cr$ 20.000,00 — BetUm:
« um* ás» mm** * feeis Bis. ~*Síi»ri>*".;í
m» sscdr']
NOOXO — (G. CcaU) — 7m eza Wl â
! 3 Impenio, J. Tinoco .
soariaíL. o> «ilw-retâninre»
Quilo?
W. POST — lâ. Araajol — Wi «ra *T"
2 {
Tusca, I. Pinheiro . . 50
«nu» disSTifcttiiíaV» dk swiS rua» itrro. I
iurmi.-i.i; IL-ra "bica
tfxs eadb
«ocsiSa i
«"*OaPTVA — (S. Fcncira) — Sm «sa 3T* swasa.
Hibcrnia, D. correr . 50
f 4 !'hoen«, S. Ferreira .
baverta tinta.-* aât tmca
afiai]
OlUiliA — tW. Aadrade) — lv> tzz t$~m
maaSàV
—
-TSUca
riTir-ISlEA
fL. Rifoélt
1
l 5 Gurupy, L. Coelho .
I 3 (1. Lord, J. Morgado Oi!
*S~2 *
vissrA ibs ggs,s_ai
Sa^BAlXMO — (P. TiTjns: _ *m «sa «T
l 4 Fanlta, W. Aodrado . 50
O Starraertr usesfiaw ma Sarar
-S, STATTTE
Í" 6 Pio Negro, V. Andrade
O. M?rg_de-> -meaST'
de oBfcaai a^ãau «&> taaàssíx&S^
^.vriRA340R — {G. Costtl — ãt» «_ «T^
f 5 Camacho, D. Ferreira
píggllgcfhii_ci»vfai ^_» CÃãttii.
\ ! 7 Lsdy, W. Mroa . . .
CERRO GíLWDE -~ (P. TaTarw) _ $*> «a ST"
I 6 G. Pctcr, S. Batista . 6'i
ClEXiO DE SSMWHCÍtS€!l E
—
4(8
Infiel.
2<
A. Ribas . . .
FTUGOP
lüUsTâXCVBva
{A. Araajo} — r» «as «T**^
Faloaz, A. Xcrl . . . . útí
t 9 Al AdjT. 3. Maia . .
SIAXANT — (W. Caa&»> — ®§ «ta 3*'*
Lady Reivea ...,,, 50
PAISX» — íR. Freiías> — 6*g« «33 3S""t"3
—
—
!2,»
PAREÔ
1.600 metros
Ai
FAMTA — jW. Aodradet — SS>i esa SySTi
Copsata»*"* «• "*iTarft5í> ife Xreilã-'
UM horas — Cr? 35.000,00
0 Hiplas, N. Motta
frHEY PETES —- rw*. 3ít£«I«*i — 9f9 ca _j-. 3
54
:I eac-l* e Teafcimisttftrr', íiwinmititiMi!
10 Jambo, A. Ribas .
Quilos
FAIOAZ — íA. Xeri. — 3*9 ««ia ar*; 5
52
í dàr ms» nrtii&itirr* aBn «PASE. -m, ¦
'
1 Muxoxo .......
55
H1PHS — CLedi — 38> cia _TXrS
mtauX ii«-'iir T3e- srjn ffnmerãflo'
1! Catlla, .1, Portilho . . M
! 1 <
JAMSO — (A. RH«si — *M «a 2**-_f3 aa n_ mosta.
jass. serau&ee*. «ürotBâm ««rtetíter*
12 Chilena
l 2 Rio Verde, P. Coelho . 53
KMjre .« ff-Msjue50
OPÔ — íi. Vsdal) — ft» «a 3$-*
|a ad)aâi£!trassi))
i cia aos agBnwihawãns J5iís <Sk«t.
XHJ\l«fJUARA — CP- CoeQ»> — 3
ca
f 13 Cipó. .1, Vidal . . , , 56
í 3 AV Post, A. Araújo
. «-- efions». «!HprcH_6ã9s_ss So sdLj
<3Jí5HE — í A. Rika*) — S8* «aa 3***
, tarfj» mjfocíimàfc. Witr fissti, tio* j<r_
4 Ar
Angrlus, A, Ribas .
I 14 Chcstcrflcld, W. Cunha 68
B. FRINCE — CA. Rt!sas> — #>*« esa 34V2"3
; ija* pmwràoi ssur iSraSfinnãüfíc <crtn-"
\
I 5 Jurujuba,
Ju
YV. Lima .
í^TíaLFO — \R. Frchaí> — SS* «a 3T*
¦ s;d«rj»ileí- car» «rir «Sftew <3ít síe-l
I 15 Borraehodo, J. Tinoco 52
AlTiACíOSO — (O. lliíedo*, — *3i*»> cas <9*» ssiaveaitBíe.
i Ias (ciprarir. «nriTOt «jar amo. |
1 " Nhambiq. P. Coelho .
r-STOSO — (A. XcrTt — í»4 «a* 3"**
f « D. Fradlqce. O. Ullô.i
I taetn* m^ «wo «ãr»afia.
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EgJtjriBanrevgfis
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3»9 «o
(1. Pe«t«ÍKfV
6.' PAREÔ ~ 1.600 metros - A«
í, 8 Oraida. W. Andrade
B«SPACHASkOr>
JALXA — {_. Rt£t>ai} — SS& «sa Sãr1
11,45 horas — Cr? 22.000,00 —
—
\ ¦, O «xn&>tr «ceai «]» b«»ir_ ¦£-_ :
ICABO
iA. Nasàateato^ — ;**« «« «- a_»v?aiMí5»
Betting
: feriai m» insn*g>tn«a*ns. «5e 3taw ;
f 9 Escalão, D. Ferreira
— <a. Late»i«) — €«0 «ta ST*
/ra 1'írira </e Carvalho e Silva' no leito do hospital.
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ILsar» I
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; «íairrt i^rilaarst* tilStiRigor
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ARISSIMO — <A. ARraa) —
«31 45*»
' *"***]
Catauã. O. Coutinho
Há 23 anos eram casados o haviam terminado, o criminoso l cie arribad» p-r» FTaaoi cid :[ ^feííe
,1 í !,-;9ncIca' A' Portilho 54
N3V1A — fS. Batisla) — S89 era 3S**X.-â
¦«__.»».
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!_£«£
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Cherlc
34
advogado Josí Soares da Silva e correu à cozinha e lançando
ando m£o!
...
paulista, ende p-wseí ata irctn-yt *
(
s^SSIERY — íC Fer«c_> — K* «sa SS**.''**
l 2 H. Prince, F. Irlsoyen S6
• enfermeira ha Vieira de Car- de uma faca, procurou arrombar ntidhto. Tem «a revei* cjn* eíe f
KARROOOS — CA. GarrxQeo) — t5í« «a 3r*..*3
3.* PAREÔ — 1.000 metros-— As
falho t Silva, lotada no Centro a porta do banheiro. Juracl, po> volte e eonewtiíe sua tri_ka ia- \
T.ASCA — <E. Cardwoí — m ca *y-|*3
¦*t Guelfo, R. Freitas . . á«
15.00 horas — Cr? 20.000.00
t
de Saúde n. 12, rm Jaòarepàgua, tem, atracou-se ao pai, imploram í tcoçSo.
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Audacioso, A. Araújo 66
Qailos
»>nd'c residem, à rua Cândido De. do-lhe que não matasse sua màe-{ A casa onde se de**or»>íe« a •
HFA_**ER — íJ. FíiciBao* — SM «a SS****
1 Ufayettc, R. Freitas
nlclo, n. 5)33. A vida acidentada ziuha. ,Iosi. porem, parcela lou. [ violenta cena foi interdiUda pefc*
F€*LLlARDO — »S. Freitas.) — 7*» «a «"5 3
Brioso, A. Xcrl . . . õti
1 i
de amhos cupstltuia
verdadeiro eu. Empurrou, violentamente, a 1 Pfllcta.
*3AMPK»X — íP. Taraxes> — 3Í* «a ZS"
ti On/e, 3, Portilho . . 52
l 2 Miralumo, P. Tavares
o j
inferno. Scparavom-so de véu cm criança, e teria consumado
—
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Ftstií&>>
NACARAOD
ca JTSÍS
£A.
(]uando e, quando voltavam h vxorlcidlo se atraidos pelos esJ
.lalna, L. Rigone .
r 3wíimpv, \. Carvalho .
, 54
ocnclllação, discussões fortes tampidos dos tiros, e pelos gritos
j
ícaro, F. Madalena
, 53
•ram constantes. Mesmo assim, tie socorro da mulher, nâo acor-j
4
IVeambulo.
R.
Sllx:
nlo obstante a inquietação da lessem dois guardas municipais.
1 9 Apotl. ,T. Martins
. 52
vida que viviam, nasccram-Ui.cs di- serviço em frente ao prédio
*pnSsi
5 R. Stalutc. J. Morgado 53
I 10 Brasiléia, I. Souza
. 54
BUENOS AIRESw » (A.P.V —j
|
trts filhos: .luraei. de 11 anos. de O:ntro de Saúde n. 12.
[
Cinco goifistas argentinos, !«,i:".- i
Morisclc, de II e Iva Nilcc, de 8.
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Arisslmo,
8
Ssp-amor,
A.
N.
Altran
Moüa
60
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8(3
ram ontem, por vi» airea. cara'
,^___^. ______^ ~»*i~, j»~
A TIUGêDÍÀ
Caoré . .
Vendo os policiais, o criminoso Sio Paulo, no
56
'
Brasil, a iUa <íe í tJ^L^^l^t3,t^%^
Ontem so encontraram cm casa fugiu
B.
dos
fundos,
Paga,
L.
Ri3onc
gar
parte
d» Carupeo-aat*\%£Lr_^^^«5_,^_
Jòsd, Iva e .liirac', pois as de- iihandopela
18" Libio, O Fernandes
a rua Maricá, l.cvau as participarem
5(5
« "
mais crianças Unham sido leva- armas e deixou no local o paletó, i Aberto de trt>lf <n» ah se rwa^ , ^
Livia, J. Araújo . .
^^ & ^^^^ ^-^
Argelino, A. Ribas .
i.
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Os cinco cswwteías
»j____,_^',_.jS j.-í
1.1»*» rcctrir:
T 3 Hi}?i*at$-:\ F. Coí,1jo 3»j
tias para a resldèncin de sua tia !
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Ira, Irmã de Iva, na rua Soares
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metros
Aa
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GRAVE
I 4 E$ce. Jf. Viekl .. ,.
bL Ricanla Rosst. Aureti* Cas^- : ^^^ ^ «saJwrfw ¦£« Setas tVÍ
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35^5 horas — Crf25.000,00
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j ^-^ S5 sestórt-c
Ciente do fato, acorreu ao lo- non e Carlos BUS».
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Assistência O*
solicitou os socorros doi
BiT-ía» e S_i_a3T:>i> irora>«a*aaa.
2 Marrocos, D. Fcrroira ou
' ¦ __H*Í7^^f '?'' ¦*¦'¦; _,""¦• ít^____R_____| j tamente.
I 2 LEteiia, L. Ri^soi ..
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: È»t* a* 2* praaí jinr ST- O. Safrie i
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4 Chachim, J. Lilôa . . 50
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3 Isdificaa, R. Latorre
I¦ íaíat VstatBaa &
Ora«c» a* E* ««om, *"fra «mrss- •
».* PAREÔ — 1.4W rretios -S
5 Gin. G. Costa . . .
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* H*j*poss, O. Macedo . 55!
0 comissário Holanda iniciou d>
3i 6 Dlamant. W, Cunha
5 Basca, A. Tucilio , , . 50
__sns_t d* »>»»j_tcs«. SSanadaSUiTi I
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5 Aj. Sariaísa. A. Fe<" setis K.43 aaras' — Ct? 25.dB9.-03
: licencias, no sentido d<« ver se
6 Tnui. J. Vidal .... Sli
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11» AiijtBsaa. S. Femita 9Kk
Champion, P. Tavares 5«
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| Feridos
Acaba
de emiarcjr para. a Eu-!
Nacarado, P. Coelho . 611
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D»aa>>tt8«^t^a*«a-»eBy*>oe^jà> 34 toras — *Ctt 2$.t!«j»A3?.
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OR.
a_ps__*eii—»
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Paa,
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seus
seSe»
Devera embarcar no
3 Pa--fwn. S. Fesreiia 52]
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CARA\T1.\ ABSILCTA
quês e o juiz Ivan
próximo
¦
EE>>TA0trR.sS M S DtAS
t
I tfe aaair» jaufe*»- a »arf*s«2a era| dia 10 de outubro para o Chile.
Ribeiro
'
tTQKSurros et :* hojeas
»
Geatopcb
A.
f
Alebco
de
origem,
o
.
IWaa*-;
2jseu
$
pais
i
t» (trabav «fltf*m«r sara
jóquei
;,' Exnid£io Castillo
segundo de3Ratinaa,L. Riscai . S»!3} i2__Jki C*!^. Maiâ 54^clarou estará de que,
Muitas tira sido as cartas rei
r
VIAJAVAM PARA MACAE- NAJ
volta
ao
Drasil
1*1
'.
A MANHA insis.
COMITIVA DO secretário;
íjjrit ^cxic
fins de março do ano pròxi- cçbidas pela
,€m
lindo os missivistas ao pedido
1VA1R NOGUEIRA ITAGIBA
I 4 Xsgestscí. D. Ferreira 5ê| r 3 Ixaraci .
...... 55 j«*»de anlecliwrmos a resenha dos
F-en* °" COoa
dos concorrentes ao cerUm lamentável desastri ocor"Equiuitiva
Domingo próximo às 14 horas * palpites
í 5 C Sacas, A. Ara*** . *« t| »
taine
Seguros de Vireu ontem, à tarde, cm Mscaé. no
'.
*-*\ , „^_
Dadas as condições do "CouI M•» t*rS_aaTaj». B. Laleiri* S2!Í?'.,ie**ui*a W ^ 3Í>"ca para o da
> «_*^s.
«I
3.
.
*f
qual saíram ferido3 duas desti
isratíTM
«Heçttr.
Chile,
o
treinador
pft;^_ ^ C.VÒa .. . 59 5
Cezar Covar- curso' somente alguma emisso.
l
^
————
"
cadas figuras da aosia magistra-J
. rub"as,
mb*aü. que
troe
aluno
nlfnm
frm.
atuou
algum
tem ra poderia fazer, a hora do cn.
[
—
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UiTO.
(
Bsttrjs
!-»>*©
PARE©
em
nosso turfe como responsa- cerramento porque para nós c
J?
po
—
S.*
FAREO
l.S?»3
sselro»
•
cidade
naquela
Realizava se
—
ve!
».««£•>.
là
Cri
:àa 14ÍI8 Saras
pelo treinamento dos animais simplesmente impossível.
i> tTMJBasea* — Crf SS-i^M
l'nè Soares da Silva, o esposo fluminense, uma homenagem no 1
Para dar uma idéia mais perdos "studs" Scabra.
«l»l-««:—
BETnXG.
feita do desejo dos nossos leitoSecretário de Justiça. ít. Ivairi
sanguinário.
Aiaaio
..
A.
i
R^iaoN
C
Qailr*
Nogueira Itagiba e faziam parte
Acaba de morrer nas cocheiras res damos a seguir a ultima carta
I Crati, S. Fcneira .. 56
recebemos:
Meireles, n. 98, em Pilares. As d.*: comitiva, seguindo aum c3£toí
do treinador Cyrilo de Souza a que"São
ias^ÀL
Cee&a..
Paulo, 20 de setembro
i 1
primeiras horas da madrugada, do Tribunal Eleitoral, o dejetnJava.
uma
filha
de
Tripotranca
de
1043
1
MC_*lJ™_ *,. ,, .. nm
entre os esposos nasceu forte dls- bargador Horâcio Marquej de
•
nidad,
vários
nà
foi
vidias
que,
Meu
caro
sr. Cronista.
¦¦
. Araissaa. n. utesre 5*£—-—
O l»*à-dfcsAyb» ^p*?ramt j ^
cj»s5o. em virtude de haver Iva Carvalho Bmga. e o juiz Ivac | Por 26 a 25 caiu o Sampaio
lima de um acidente quando se
Cumprlmento.o afetuosamente,
s, 3. Alüan
f _rrs
ida a Uhá, falar com o fiuendei- Ribeiro da 8.» Vara Civel do Foro!
laive* o amigo estranhe re«
" 1 * Ckac-â, a. rq»» . . 54 5
1 exercitava na pista de grama do
o Faatisiíiíernje jwr 32- m 2»
so Manoel Soares da Silva, pai desta capital.
ceber uma carta d'aqui sobre es.
. j HipOdiorao da Gávea.
TO»
O ca.ro ao pas^a, paia
S
C_ss**ã_£e.
a*.
Caaia
de José, em torno da ação de despela Praii
**
sunte
da seção de "Turf" cruo
1
1 Java, ao que soubemos, estava
0 torntio ^ o_,rt_ drmwi ** ce»car vn Szeasr Básse ét vsm j
S Jaez. L. Mczztcs ...
rjultc qne pretendia promover, dos Cavaleiros, por im?ertc;a^\^ImSSelebeA teve o *c« c**.5 fatal da i3eiiD»i»ws. a >rarnan »1
dirige n'A
Sno seguro por Crt 50.000,00.
Ja?..critcrioíaiiK-atc
espetacular- fcc{,0 ftna! M ^çte & en6«n.' e&t<sa, * <m» tftrt. «*atui * «ÍJé-A-J 45 A*d«t&,G. Gosta .. .. 38
tombou
viagem da qual havia voltado motorista,
4 Jsíí-n L. Rifoni .. .. a!
*
Mas,
i
eme
tendo
eu
horas antes. No auge do trenien, mente, saindo feridos os dois ma- na quadra do Tljaca T. t_i cnnatcioi. b»íô>. &jiís» _spla «k atpSo >de
rejidiala
Xatasat .• «*» •*> »*. •« *> 54 Sí
Foi adquirido pela sra. D. Mcr- ate ha bem
* Ji$*. J. Araai» ..
« S Maracsta, A. Aleisa .
pouco tempo ai. sem.
do bate-boca, Iva, mais uma vez, gistrados. Imediataraen^ foram a dtlkit vitórU do Cíube dswiíaàt ímaktãa.-»» a susTSaàn. «ns-pro•!
54
..
cedes
Santos
Tripodi
o
cavalo
ST»
pre fui um assíduo leitor
. 3 9 Brrtarkv 3. Arsai?
sua
reafirmou seu propósito de mo- levados paru a Sania Cisa local Aliados sobre o Samoa» ca irar-i mapeadjuc acasaasSa 36 a
Rojai Kiss, que defendia a Ja- seção, amante cíuc sou deda cor**
;eí--í*I*,!S'í^,v .«=^a_
"stud"
I
ter a ação. Não p » 'a mais su- e depois de medicados recolhi- ro6^*<>.
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CecUao
Bè_ceas.
5.Eckãx*.
R.
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cjueta
Freitas
..
do
wea-;
Plratining».
tSr»
ridas.
Aa&ots
sapsa
Pouca foi a assbteuci* preseatej. Aasart. «¦
6 Kitdsicv A. Ribas .. 53 j Rox-al Kiss, ingressou nas encheifortar. a'vida que levava, e, ain- dos à casa d< um irm&o do juiz ao iojo final do* jawab. t«« «ma camçeiaaâ* «aa «jnt sei _,»«__»
fe. 4 para fazer.Ihc uma con*
-M _^_
"
— .l.-W
da, que seu sogro estai a de açor- Ivan. ali residente.
asetros
sulta c ao mesmo tempo um pc*
litncan, W. Asd^de 52 : ras do treinador Luiz Tripodi.
A pjxtida priacãjal d* au&e i *s>ms^a^ítti «uns an» ^tattutss «8«.J 4-* FAREO
"aoraa
estado
de
O
ambos,
nâo
apre— Cri S.WJXO.
do cora sua idéia.
reunia os fortes «jaiatsí» d»'a_ã «fawaflc* * <<*m awí&ar a«cilo 35
M*^***+******e*«**«**e<e+*+4+*+»*+*>e^*w+»*+*+*+e*t+*te** dido rnie muito estimaria puoes.
se ser atendido pelo amigo, que
Qaü-a.
Josí abatcu.se, profundamente, senta gravidade.
i>ampuio e d» Clabe dos Aliad»».{hav** «as feufi* «6 aK« S2soi9ía!r.j
*j
*.v
lhe venho dirigir a presente.
jíco^-K ,v tara
Tttara o>
*> segaad»»
5-E*_n_&LÍ*«> c»r"«
r
a*m Jogo
i'.>
com o fato. Vestindo-se, dispo,
decisivo
em
34.
GsiTlt_â. X** Hí^>_-5
\ fWT<.
Trata-se do seguinte: o qua.
levantar o campeonato d* wç-[ .-_^«B_e."»*
nha-se.a rcürar-sc de casa. depo.
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i "Merite, O. CaWro
>_a.j_tt««*»
Oro
>>*
_.í?
quo v. sa. publica nos sii.
rente aa». eutpucto qae» pata
sítando um beijo no rosto de
bados e domiugos com todos os'
-»* c<5ti8*» «BjaMan «eaa a se.
DOENÇAS COS OLHOS — TRATAMENTO — OPERAÇÕES
Sampaio a vitoria k\ai'.j a atais,i
seu filho .lurac!. Mas, numa rea.
—
FORTALEZA. 23 (Asapressi
1 SXaàe. ',J. Pe-rtjlao ...
um torneio desta w* catre Sairt- •*a^^»_«>M>1* >W**?
f tS de aVatey 3 - :£.» - èS. 1.610/12. — EO. OARKE — 42-9032 - 43-110? palpites ou indicações d« todos
c"o. Iva atirou-lhe uma frase vlo. No sitio "Rcijinho", no muniei- paio. Rlachucl» c Aíudos. >U* -i
os seus colegas que concorrem
CtriíE WSS AiEAISSS; — A».
3. 3E3. E<j A. Aiclxa ... 5-2
lenta. Indignado ô advogado sa- pio de Várzea Alegre, nasceu uma vitoria do Clube des Aliidos r«_ usar ^íís — Sdki S3>^ — FtírceB
[ij*4*»*»»»***n*i*ew»*+*n»»»*+*+*+**+*^**+*e***»***4+t+e4+s ao concurso da "Equltatlva". ¦ d
íiimius .¦<"' <c
cou de um revólver, des^arregan* criança do sexo masculino, des bou todas a ¦ esperança» «t°* decsf Jf* — íençc4 Gacpciuw R. Ia:crre . 34.
! de uma utilidade enorme par noa
i turnstas, pois por éic, a gente
do-toda a carga de seis balas su. provida de nariz c •..
ttaai eaat. 2á_xãj> — Tltifcií; Si.
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Car! km a possibilidade de tirar uma
!w* a indefesa mulher. Esta, fc- apenas uma estranha
fenda no peonato da 4" arttsatK
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media bem apreciável sobre aa
A primeira fas« do jos» f-:i í.i. " t»_ — Wjfiuee *.*» — waBmStenrs:
rida na face, braço e abdômen, lugar da boca. Foi batizada no
S.
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C*tsüsa.
S
V*Síissã*&»
JtjggggB üS*
melhores indicações! por êle oh.
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conseguiu correr c trnucar-sc 110 dia 18 do corrente e está gozan- voràvel técaka e namerkamente lí|
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1
tem-se uma percontagem de po»,
ao Sampaio cree ao prãaeiro naarbanheiro. Vendo que as Laias do perfeita sande.
siiitiidades
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verdadeiramente ínte52 a FLOOto laareon l» a 7- Xa sesan»!» SrACHtít©
ressante.
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ifuarta os Atiados. anuaxa-se coxa
S Miresccr. A. Rüms
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mesmo
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ataques mais homoicaecs. c aa
-A ifccEinfcac- S><£ iocafla sai»;
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*
por atacado. — o são raros esses
finalizar a primeira fase o> mar. o» arataferta» et^c^aiítíaárwar* «**33|
u.'»-5.,— ç que. quem como eu,
cador acusava c empate «Se tS a etatatatm»» « <&* RaurümiOri. A »:LI
; -n farsa.
Ura daquele quadro a media dese15 Xo segando tempo ««Raat s»|||rta «&» Kadxa«*iit Saí és» jaaSsi , .» «-'»"»«.
Cinim. -»\~ *-*»«*»*
PÕrtHho
**
4.
Então substitua-a por uma prática e mpdcrna "L'oic
fada, registra prrlulzos.
do Sampaio a ajtirua caxa mai*; soea«dii*. joè» «a ttsiwitews mio:' "!»__,..
Ja quando eu ai me encontra,
«tjuaii*
e
terminartin
na,
GitaJa*.tsaiasaaa
ar «e|
*f«air5áir»w
precisão
B *- tv_
cn ciei". Mais fixa e não tira o paladar.
va imtava uma certa neeessida.
o terceiro «jtiirto por 2t a t$. X*-! isiBaJkr tèsaisamKafte
*«s seetl
!* »* Cn_, F. fwoei&o .. .. 5»
de de formular o pedido que ora
vãmente os oV/Caat»» Grande, ãetjAvírtisU*. Tíaíii» w toaaiiowsnsr'1
DR. GALILEU DE QUEIROZ — Cirurgião Dentista
1S Irt» .. .. .. .. ... 3*1
faço, porque as minhas ocupações
reagem e a peteia pto»se_ae re.' >ii r-s.-'-:-'£i. 6i£ ri->.->-Aií* a» Tus.
Ediriclo Carioca - Largo da Carioca n.» 5 — 4 ? andar — Sala
*X
tio parte da manha tomava-me ¦:
nhida para no final «Io tetas» l aásaèli» «s^it «Tijes- 5*ti«n stnie. j" i n r»i*tc3í09%
Fcxrtiia 5ô
408 - Fone; 22-470? - as 2aa.. 4at e 6as PRAÇA
¦
}
>gcr
todo
lodo tempo. Mas sempre chegaresubmentar acasar uai empaie'; sôirx* «yt* ean tricaãea
saol '"*¦"-"-.. « s_>a__Ma_ VT Cse^í í»I
1
"estudos"
SAENZ PEfJA N 31 - Fone: 48-3546
va para os "estudos"
de 25 a 25. Xa p«^fr»íp^iã^» a»: marciafac: t> BransiÈT, ^tsrto iaasr^ I
necessários
kbre aquele
às 3as., 5as. e sábado*
sobre
aquelf nat-arlm
Clube dos Aliados, eoase^ue o»»;ceai * a * * seiaméí» as a 3s »i __ -,.«»« — *- »_ »w,_i,
quadro.
Graadc tpr«s>Sa
Já,. -^l!
aqui perera, isto torna.se
pento por intermedia de Xcflii' terveis* i! m Síe* fãjaS 3SÜ «1 5.* FAREOi
alto difieil; nao sõ por aquelas
; _v taafiis 6r««i:*j!«ãs aa» Sâatâmiao. i I*—aa — 3.4*® zactros — *s U*i
— CrS S».*».».
mesmas ocupaçajes, como, sobre,
íoanrs
•tudo.
norque o jornal chega aqui
Qtó«#
es wADoaos
Ja multo tarde; já cm cima da
<%«£«£» ar.a&á_«iií, &tB3a «ns se-iji_ \ F!*S*sà». L. lUgoai .. 5S
nora
chega as 10 e mela,
"la^ami»; —
»
ha dias. em que sò chega
.-l/.»w_rl mas guasi;
s&s. jass --b—^^^w»
,,,„_.
«; VAfl—il—l,ii
r
|_f«
yw
liüe«-ra
.
03,
Fa
"rolesa.
—
GBòwctj O»
GesaSàe «1 —l2—
^-__T-*^__r^ lXr\\__s_B^_J tiuasl ao meio dia. De qualquer
jW jÊBwÂw W^3_l Bp^qL
s__a*^__| _____________B_t—aVs»«s«sa____sma_a^
forma porem a raün como a Outros, que temos a manhã toda
ocupada s6 vamos poder nos do«
FLrmVESS*e; — Jtd&ii O) ~ll|
— 0_ —
d car a isto já depois de melo
I »• .aiajsesa, _. Leiiíiiea SSf
í»
;* Uct^Carfi»
Jãaaf*
— Jan-Cü* ííaTí — «L_Haa
dia
de carreira , pol» o prL.
%í* *>*
'^l^r*
3
metro páreo corra a* 13 c ás 14.
9 «t5_rb«aa^A.Aiaap 3$
como sabe.
Assim pois, vcnno consultaLo:
¦ A; partiotí» fricaati wstpniisaVi. >
»llcae«*,C. Casta ... a!
^
será possível. — a este pedido o
•
l_utfi>» pai*)-*' S3T*- ATtitCtrtD Asfectsl
faço cora grande empenho, puI« Xcsrvai SioAir. \a rieSaânar sei
blicar esse* quadros nas vespe.
• B*wtxa«a«ii spscíiw* rraa Sacãtí*^™*P ~ **SS *S?*_2ftr t
ras, ou sejam nas 6*s. feiras, o
l<v.*4 jwwa» — Crf Jj.iAV,». [
dtafa pw*^si«a_Bnai «sãa -sii3!ipr»a>]*« "REITING.
do
programa de sábado e nos sieüa_- tia
" «Sa»á*m»3r>. X* 5*y«3S*;~
Íí,<,0,s.-0
,d« domingo? Será dL
0»:*«*
cufat^utlftft. Sicaaa «a.
íicll? Creio
que rüo. Como o aini.
^i^^-S» -Br* érôi' *°*i-1 T 1 lascztísr,
..
351
*"*v
•¦-¦-"'" F. trit^ea
fi? M¥..,,"4»W„aI**aiÍB
tempo
t&ats. ,* fttetS a*» .-ss-jnír* atol. I
"Vida
atraz
Turfista', que sàe
ccaferrs. cftk S_m*|aãa
«*__>_nv|*^ %•*__*-,- ti
i^ifèi
sst
dois dias antes, publicava esses
agxetiísr aznütf* í«ir tt««cai tautrciaon i l 2 *2»aaTC*a. D. Fetttaa â»|
AOS AVIADORES QUE PARTIRAM E .V.IO REGRESSARAM •— Pelos c<sm«nd<wíe*, pilotas.
palpites o naturalmente os reanta f—Aa cm^* « <sr* côt&e. *o:j
l
ccbi.1 a tempo Agora deixou de
cênicos, rúdio-operadores, aéro-moças, diretores de sindicatos e muitos oaffos entidades asrrc*'
I
'
tat&afts* 6ttT» scgataÔDt saca fia»-1
ouhhcal-os.
iwíwrje<***
¦maü»
ndutlcas civis do fírasil, foram prestadas eomovedoras e expressivas hontefitraTís
«gar »3
baar «* irewafi?».
Fiear.lhei muito agradecido o:
dores aéreos que partiram e nio regressaram. Este preifo a heróis da apfocõa èrissifeero) eona**»OT.tenvffl» bw* tsw* a&iaíflie* «esse-1
como eu. m'lhares de pessoas daí
AatÈsi. ca CJinka «*> Or. Milton de Carvalho Curso no Hoip.
flana inauguração, ontem, próximo, estação de Hidro-Aviões do Âeraparta de Santos D_net*c* «jusiBana* «ns ^üseaSt t&e *_*»ntr«.|
do Rio também. Muito grato fi.
daa Cíãakas da Sio Paub Oo H Sio Francisco de Assis e do
de üm belo monumento em monolim brasileiro, esculpido peta artista Znnni, e tfeíif» eo* «»r** rstícaa. tt> Ifacçrfe».^ A fàTía >weS
c;nia si, na sua seção de sábado
H de Pronto Socorro
I» 9N*^R>s)ftÍa% *"-* Vtttts»
MHrihr «es. SBewafSílst» aé* &attwtvi» aftti. i
nautaz r-f/o historiador Garcia de Souza. Peta mâe do comandante Leonarda Basts.
prõsimo v.. sa. pudesse dizer.me
*^annrtí_c
—
cosa»»
atasor
mm
GARGANTA
E
NARIZ
OUVIDOS
taawitaa*»
«tal
LARINGOLOGIA
vmij*M&iâ
ceaa
incumbiu tambtm em nm desatre de wí.irdo, foi retirada a Bettdeirm X«a^*>SBfjs\ <za«
algo si sara possível ou nâo. res<<wc. erií
(tataísífc*
ca&ttàa
aaefea
üjcjj».;
PER
ORAL
ENOOSCOFIA
y,%ã
monumento, seguindo-se os discursos dos srs. Frank Sampaio, Xehutt Csrdsssat^ «a- BXStà&BSáàSk *7«í?ííS* -tí^Sí^rtw
pondendo era um tópico dirigido
envolvi,,
Caargns aaSzaaAea «jaa vrias aatraaa t dioastlvas «uperlorea (Engar
as Eoljm» — S, Panlo
« 54 - Oe !t ** »
rqueira Leite e Garcia de Souza. A seguir, o Presidente das Aeroítaafo», coafüria
maridàn
X* sataa esHãotorai «ns ®rs. Aôrd. |
'Associado
4704
h sem mais assino-me. Atoa,
mi-1 Carísea,S-6.«-Tel 22-0209 Tel Res. 26
Tet 234?©
o Titulo i.
llmemérita" ao sr.JasêG. de Souza, pelas »"ní«ttHiaÍ!»eii servètos fgxstaêm t« P«c«« Fãltep. ar ^sirf €>imati frasal
ciosamente,
KORAFtlO:etel3_ttisl?J0h*-: Aoasibade* de 1330 ftt 16.30 M
« - a*j«___te ¦ ajes-il 4»»--w» ***» __a»
â navcgaçil aérea no llrasil, S'a gravura um fia irante colhido quando tra iRaasttTarft* t* at*aa>
Eplfanlo Gnstavay ,+ggf'
i
mtVtfo, onarecíndo enfre vi presentes autoridade*'.e.famílias dô« adâdores/afoíSEía.
:¦•-•
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Vêm ai os golfistas
porMos

m

|

Fiducia"Garbosa
é a maior inimiga da parellia
Bnileur-Hellen"
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0 que vai pelo turfi

Menor desapareddo

j. I

Repercussão do Coneursi
"Equitativa"

Av.Mar.Flirtut. 81-stè

Ultima hora esportiva
BASqiETEliL

CAMPEÃO 0 CLUBE DOS ALIADOS
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DR. WERTHEB OUQUE

Sem ouvidos e seta nariz

rasos — _,

Rift FEOEHftL

V. S. USA DENTADURA?

DE

'¦

vk

4r

B WmÊfSifm

ILHÕE5
CRUZEIROS

_8 __IÉ__#;

A/-VWSHA

\ft

fSSff 1
<*s __ir^^^_v
v ^1 __: -» J

DR. RUBENS M. CABRAL

bl ume laia

im*y ¦ ¦

''

"
-'

¦

¦
'

¦
.

¦

"Octacilio Rezende", uma peleja
Torneio
em
disputa
do
Min,
Estádio
no
PELEJA PERIGOSA PARI. O JUREMA - O querido clube ktopoldinensa terá a saldar na noite de amanhã,
"onze" do Unidos de Braz de Pina,
forte
a
aguerrido
o
decisiva para as suas pretensões aa título máximo de sua série, ao enfrentar, em sensacional pugna,

ÍS

JOGO OPOSIÇÃO X MANUFATURA!
GARANTIA PARA O calorosos
aama**^^a^jt^^Sm

Mais uma ve, a peleja Oposição, Manufalura c alvo de
^

^1^^^^^^

cIubes

^gj.gj, cuidar ^ disciplina dos atletas e associados. ...
'•QUAL O MAUOK ESQUADRÃO AMADOBISTA CARIOCA BE 1048"?

ii

SENSACIONAL ENQUETE
CONHECIDOS OS VENCEDORES DAja òmòauuwhl
-_.

-.

.

O E. C. Cajaiba foi o clube mais votado - E a frase do sr. Cristodolino da Silva, do Ame-"
ricano E. C, a vencedora - Os prêmios - Outras notas
notiA ièn»«eienal enquete de A MANHA, apontou, eomo i»
"niaior esquadrão amadorista eaciamoi, o I. C. Cajaiba. come o
Foi um pleito ícalixado democraticamente, tendo
rioca do 1948".
to*» o» lelrore» a oportunidade do dat sua» opiiüõe». O concurso
despertou invulgar interesse, tcodo nada meno* «Jc 5-009 leitores
cariado seus votos, o quo nos di uma idéia do qwoti» de entusiasmo
suscitou.
COM UMA TAÇA
PREMIADO
uma rica
O I. C. Capiba. eomo vcnciide» da enquete, recebera
taça. oferecida pela A MANHA, tendo no ttoHu cravada» as *e*_uin"Qual o maiot ssquadraio ainadoatista de I94S? —
fe» inscirCõe»*.
— IM»". Essa taça
—
Vencedor
E- C. Caja*a — A MANHA
Kcai pronU a
teié «ntreguo dentro de alguns dias. dc**«s<ki»d© de
referida grava.ao.
O LEITO* CLASSIHCADO
nume*
.' Ainda na mesma enqwjtc. a fim da que hou»*»»*» ««aior
*e» corra de votante*, estabeleceram©» um priraio-estimulo pata
da
ferido ao leite» que enviasse a frase ma» sussstiva a «espesto
de*po**
de
composta
uma
comissão,
nomeamos
resposta. Para isso,
tiktai de clubes alheio» à enquete. Essa comissão foi presidida pelo
tbno. ««resr. Caritcrto de Macedo Rc<ha. presidente da A. A
tarlada po» lainwtjon Carvalho Barreto, do 24 de Maio r- C... e
Fet*
tondo como auxiliar»» os sn. |oic Antônio Fernandes c Anibal
naade» da Ou», do Unido» da Vila ANaceli. e de Geraldo Rodngue».
Colag.al dc
arbltio do T. O. R. a dtefa do D. A. da federação
classr
Futebol
Depoi* do insano trabalhes a comissão deu como
l-«C.
ficada a frase do leitor Christodolino da Sihra. do Atnericaae
A FRASE VITORIOSA
E. C,
Eis a frase do *r. Chfistodolino d* Silva- do A»-rjticai>o
"vermeir oferecida
nosso matutino:
pelo
de
medalha
a
fe»
iu»
qu«

no E. C. Cajaiba, porque, atravé» do esporte bretão, vis» O
aperfeiçoamento da nossa raça. para a grandeia do Brasil".
24 HORAS PARA RECURSO
A comissão acima referida, «ontpoita dc d*»porti»ta» *obei»*
dumente conhecidos no cenário amadorista, está isenta de qualquer
aos
vida. quando à juitiça do julgamento. Entretanto, facultarcmoi
dcide que
concutso,
do
resultado
o
recursos
*obr*
leitores quaisquer
formulados ato ãs 18 hora» de amanhã.
DOS PRÊMIOS
ENTREGA
Conforme dissemos acima, estamos providenciando a gravação
do ainos prêmios das inuri-òe» lespectivas, do forma que dentro
e da medalha, em nossa rodataça
da
a
entrega
tar.-mos
dia»
guns
E. C. Cajaiba o »r. Christodolino
ção- A postos, pois. diietoria do
________
da Sitia, do Americano E. C.

i.

—¦-•-•

"Voto

RIO DE JANEIRO, Sexta-feira, 24 de Setembro de 1948
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FEDERAÇÃO COLEGIAL DE FUTEBOL

<?
C. IN DEEMPATE COM OS.
competir,
competir i ilo
Uoque, no sábado oi,ua*j K>HMTK£0M
Mo Tloqu
dò Süo
j>-..C2•_.*„*...
x f™-„
"A
Rijado,
i..m -r..\ i«_ —
S. ¦ mpois i PENDENTE
IIH.í*.,
do
C.K.H
du £«(¦
dro "A"'
Ç.E.H
"li"
do C.
viu
Doinlngo o quadro
I,
.
1
x
de
vencendo
vitória.
Ide
esl;ir
de
outudes
2
dc
a
cas dc futebol, qne,
no camenfrentando
E.R.U.S..
uo
um
empate
acusar
dissemos
aclmn
o.
do
l'rnva
llça
placard
em
j
quc
eotrarão
bro próximo,
dr, do Moinho dn Luz o S. C.
Pie-13 x :i no final do embale.
atrav}» dó nove emocionantes se- foi o lindo feito do Colégioultimo
Independente, conseguiu sensaclorepreo
tenha
Embora
i
domingo
quadro
venceu
dade,
m.'i\lcílro
quc
manas, a procun» do
'
emputo, lenlos do C.E.R.U.Sv
0
nal
Aries
e
Liceu
de
do
vitó
sent-iiite
a
série
de
C.,
e
F.
River
do
o
Rio,
mo do futebol estudantil
fritos por Pcísct « Zezinho aos
bom
um
padrão
apresentado
ios,
UclhenEstudantil
rLis
do
clube
sua
pelo certame promovido pela
o jogo um- 15 c -W minutos do 2.» tempo.
mentora especializada, ou seja, n court da Silva, quc representará técnico c dominado
de
Apcsur de liastaiitc reforçado
contusão
a
devido
Oíicios.
c
o
Liceu
de
Artes
Futebol,
piamente,
Colegial de
Federação
do
coni
elementos do 1." quadro, o
n
o
do
c.K.n.u.s.
produção
diminuiu
novos
perros
Natal,
várias
.Ministério
pelejas
com a aquicsccucla do
O E. C Dramático enfrentará em
não. conseguiu ir
o
Independente
que
bastou
o
para
misto
Enfrentando
um
que
quadro
quadro
Educação c Saúde (I).fc.r.).
não fora a
empate,
— O programa elaborado dn
ile
uni
assinaalém
e
aproveitasse
Roque
Sâo
aniversariante
MANHA,
A
c sob os .'iiispiclos da
grêmio
cm
que o juiz
falha
arbitragem,
dc
Intermédio
empate
o
por
lasse
rica
uma
IMPÉRIO DA T1JUCA uut
o tempo
S.
da
Sauth
E.
quu fará a oferta dc
marcar
clube
de
do
esqueceu-se
diretoria
querido
1918.
pênalti.
_
.
pela
copa ao campeio de
19 minuto.*.
aos
ale
Escola
foram
c
consagrada
A
C.E.R.ll.S.
do
querida
prolou^inilo-o
Os
cn.
|o.-ils
JOGOS E TKEINOS
Comemorauudo o seu primeiro vi com a sensacional peleja
"tearns" estu- de Samba, dirigida pelo incan-á- marcados aos 10. '.''2 e 35 minutos „ quc baslou para quc aos 43,30
Os mais fortes
aniversário do fundação, realiza. ire o grêmio aniversariante c o
o Independentes conquiia
efeilevará
Escrevaute.
vel
João
da
primeira lase sendo autor dos minutos seu
Distrito Federal que
daiilis do
râ o querido clube da Saúde; do* Importe Clube Dramático,
esquerda
o
lasse
atrasute
primeiro lento; termío
na
noite
dc
amanhã,
to
ponta
tentos
três
desO IMUKiHAMA 1-XAUOltAIX) , disputarão o magno certame
o primeiro tempo.
nominado Nova .Aurora K. C,
seguir
a
«.uai
nando
na
sede
social,
em
sua
fesla
Otlo.
O |iiO«r.iuia quo foi carinhosa- te ano, vêm treinando c jogando
atracute festividade que culminacoilstltempo o
assim
Primada
segundo
O
sua
Rainha
o
a
Iniciado
jogou
ecroará
quadro
mente elaborado ;siá assim _cou* intensamente neste prí-campeona"R" do Liceu de Artes e
vera. Essa fesla da famosa "ver- luido:
quadro
lecionai)»* 7 lioras —- Missão a
Waltcr — Mcksvk c Ary — Ro* Ofícios modificou a sua linha nufoi idealizada pela
S. Cosmo c S. Dauiiào, padrocl- E. C. MARAJO&RA X PIRA de e branco"
_ s'atal e Cabral — Sebas* dia o que bastou para quc ao» 10
simpática "ala das caprichosas**. quc
ios do cliili», na iKrcja dc— N. S.
•|j0
_ Jorge — Gabriel — Ota* minutos Pessct conseguisse 1 emIa
CLUBE
Juve*
Nossos
F.
parabéns a esforça
do Livramento. 9 horas
QUARA
o
"ala".
e
OUo.
vio
b.
pale, aos 33 minutos a falhar
nll Nova Aurora x Juvenil ilo
vez marcando, um pc-As.
Pela primeira ven estarão ein
desta
horas
juiz,
14
As
Dramático.
C.
ação os quadros do K. C. Martinalti inexistenle, que cobrado e
FRENTE AO DELTA F. CLUBE, O COMPROMISSO DE AMANHA i-iranies do Nova Aurora x As pió Piraquara F. ÇJoW--0
As
joara
bem aproveitado, mas isso nao
"PLAYERS"
Dramático.
E.
C
do
rante»
local onde scra palco tao in.c_ CONVOCADOS OS
I'.
bastou
Aurora
para desanimar °- fltwdry
Nova
horas
15,30
c o campo da rua
peleja
pois aos 40 trt>vessante
C.E.HB.S..
lio.'0
do
As
Dramático.
C x E. C.
de bonita combina*
em lUnlengo. Para esse
Soares,
depois
nulo»
dc
gula•
Baile
ms
ter*
v„_„
"A MANHA
encontro a direção dc esporteso
ção Zi.zinb.0 asinala o o empate
CONVIDADA
empate dc
subui-bauu solicita
com
clube
do
o
SANTOS
jogo
minando
nten.
DOS
—
SÉRGIO
recebeu
CARLOS
If
Nosso matutino
compareclmento dc .véus amado2 s 2.
horas,
rt.-.so convite para participar da*«W res na sede do clube hs Iolocul
yOME: Carlos Sérgio dos Santos; ATIVIDADES SO 1;SP01U':
O quadro do C.E.R.B.S., Jocomemorativas
da
o
festividades
t.
Allftlco
seguirem
EXERCE'.':
A
para
Um
dc
slinpat.- a
AMADOR. Diretor de publicidade; OSDE
asiut constituído;
gon
dt
e
primeiro aniversário da
Alkttco
lül,
no
ii.
Des.ie
ii.i
C e F. P. A. Clube. DESDE QVA.\DOt
.Meks.vk. —
Waltcr — Hugo
ca agremiação
unos.
hil
\
-- Roberto (Ger.ildo) *r
PJ41 no F P. A. Clube. OVE CARGOS EXERCEU?
Milton
Manguei"o
OVilS CLUBES? — Inúmeros. ATIVIDADE PAUTlClll.AR'.' Servi- Pespet (Mangueira) AMADOR, ra
- Domingos (Od r)
Público. QUAL 0 MAWR PRObMa DO ESPORW
(Álvaro)
lm
problc - Mario (Pessct) — Madurcira
- Camia. QIE ACHA DA FILIAÇÃO A F. M. r'.?
ESPORl : AMA- (Mario)
— Wilson e Zezinho.
de Dentro cc- ma a resolver. QUAL O MAIOR "CRACK" DOFILIADO
Engenho
do
Vasco
A
F.ÍL
SENSACIONAL
DOR?-Ditáo QUAL O MAUHi ESQUADRÃO
Caberá aoE.C.
—
Abdalla Esper
_ Crtreiro. F. l\nill'F\DESTE? - Attitico e Atilia. COMO
dc
observamos, com granComo
p"i
do
grêmio
o
tndos
São conheço
nhecer
¦*^*"*_______
¦ <¦•;¦. -i\. :, ^JjjJ*M. ¦' **i
jtoderio
_____¦ _t****__' Sm "í & haa^amtawÊa^tm a^t\m^à\ ^^__»'^a Jam -Í__T *»"_a__*
des esquadras como as do corl'ÓR\t\RI\ O SF.I.F.CIOXADO SI RIIRIIASO?
O quadro do Norma
vente ano. o Cütnpeuiialò Colegial
MfaadwWAL O TECSICO DOS CURES PEQUESOSMAS
c cUpETESÍE? - Jorge, Ql Al. O MEUlült CAMPO AMMiORf de futebol do Riu deste apru scra
Careca
Durval
..
_
Macumba:
0 gramado do E. C. Vasco no Wultcr; Waldemnr, Jorge, Tiao. TA? - Vinfe e Quatro de Maio F. C, ^Cb^Wm^mAL verdadeiramente sensacional.
At. O M-.UIOR
Atlético.
Engenho do Dentro, scra palco,
Mesquita e Nelson. ____ O JOCADOR MAIS I.EA1.? Selsmhn da DA F. M.Ql F..> - OwWj
SOCIAIS DA F, O.F.
domingo próximo, de atraente Iu\RR1TR0 DA StlGUSDA CATEC.OUIA
"SORTE"
e"Sll,:
lod'iju"s.QU.US OS CAMPEfíES DAS - SERIE Grande e Opusiçuo.
Cam^o
HO ftUfaFOVtrO DE AMADORES?
(.ElULDO
DO TORSEIO 0"TAC1L10 REZESDEJ
ma quc vem de fazer bonita li: |
SER
O
ClMPEAO
OUAL
hoje o v. Oe*
ca
C
ao
Anivcríarla
F.
AMADOR
QUE
frente
Guarani
euro em nio Bonito,
iTvilfaFclbeQlA,. .1 SEÇM DO KS7JRTE
A direção do
valdo Rqdriaue»; chefe do Dç-t_*Kr.'C/A' — Todas as que propuanam pelos clubes uniateorizado conjunto do Motorls- ,|„ Èstaclo de Sã. convoca, para
114»
da
loparlamento de ArbiCios aos
I \ 1". ('.., campeão local,
JORSAI.ISTA IM ESPORTE AMADOR QUE MAIS
domingo, às « heras, na sede, et*.
doristas
QUALO
um,
e
Colegial,
,,m<tMentora
o
clubes
ipoÈaAI — Todos os que trvbilhnm pelos pequenos
('os os seus amadores para
COMPLETO O E. C. NORMA
mais ardorosos eleiiiinlos com
do 1*1O esquadrão orientado pelo d., funtro frente ao F.quadro
islãs QVASTO JA GASTOU COM O ESPORTE AMADOR?
do
ser
- Fábrica
contam on esportes amaa
Clube
que
Império
S1MPAT10?
SUA
ladeu,
do
DE
CURE
Ibos
O
Cabral
¦
Antenor
QlAl.
i.ániico
Perdia?c°ntâ
da atualidade
•*
dòrlitas
no
d<>
dc
gramado
Clube.
intem-ado
wili/adu
F.
campo
Artilharia
eiilrai-á viu
dt Projetis de
Dç grande capacidade reall•
e
e»lr*»W
valores
Canailà
todos os seus
radc.ru, possuidor dc Inegáveis
"coach", colher frçno denodado
dotes de iuteliilcticia c cullu"cruimaltlnos"
s.uburba!c aos
ra, artista de ribalta, qualulunos um expressivo triunfo. .
de esta quc cultiva em «iraDA
WALTÍ-.R
\ PALAVRA DE
Ur dc alta-reercação e amado.¦.cries do sfiisacioiiii' Torneio.
umn
} quadro do E. C. Liberdade ruloroso campeão
COSTA
risiuo, mas dentro do qual.
Octacilio Ri ende.
do
Waltcr da Costa, tesoureiro
se sobressai c possui luulvus
FERREIELZA
A
SENHORITA
en.
DA PRIMAVERA
fans, Geraldo è tamhéin uma
deverão eslar na sede às 12 ho- grêmio da Cidade Nova, teve
RAINHA
em
conjunto
seu
colocari
ELEITA
i
sucev
grêmio
retumbantes
Dcnois dos
™f ras e 30 mlnulos. AMADORES -- sejo de declarar à nossa reporta™
"Octacilio
enfrentar
pessoa quo sabe se fazer csvicampo,
AMANHÃ
Rc:en-1
DE
para
A FESTA
RA
sos io Torneio
Crl-Crl, Flavio, Malibtin, •,•1111, que a pugna dc domlu.o
e c amkjo' de Iodos, pelo
mar
Pindoha,
da
Ale/ria.
da
rua
do
Atlético,
crc-|po
ficou
de" o E. C. Liberdade
Walter, Legel, l..ni- ficnte ao famoso Vasqulnho, de*
Jair,
ante sua partida, ontem
Florindo.
K
silas.
d„
DclUi
que,
as
respectivamente
locadas,
o
homogêneo
das
quadro
animação
mais
po-1
o entusiasmo c a
denciado como ain dos
Minas Gerais, onde íol
Orlando, •erá agradar cem por cento e
Clube,
preiManoel.
Waldir.
dinho,
Ilas-juelc
tle
muito
t)
Imperial
c
Helena
para
promete,
!)eFerelra
I
ma
rata
Lina
C.
que
o
Qlivel,
scnhorltas quc compõem
com
na turma ile
deroíos esquadrões amadorislesj
iieíoclaçôcs
"Princesa,".
suburnaiu,
Hidon,'Haiacci.fla.plenamente
cntahokir
Edmo,
Ari,
Expedito,
agreiula.âo
meonte.
tigto«.a
aclamada.
ni,
foram
dado
o
cmcontando\
metropolitanos. Dono dc um
em- parlamento Feminino,
Satliler a respeito da
IliUlc- seu clube. yy, ¦
Adelino
Dccio,
.,
notáveis
Nilton,
Costa,
no.
rcalifando
duas
turmas.
continua
i.uis
concorrentes as
O UA1LE DE GAl..\
cm «m* pontirunto harmonioso,
'ficam
O quadro do E. C. Norma deF.C.l-'. na *una da Mata, a
Dante. Joio Pinto, Ru
brando,
desportivos c so- se entre ase belas senhoritas d.v AMANHA,
"cracks" de reais quatid^
CONVOCA O LIBERDADE
O tradicional "baile da Ptunacampo com.^ se* preeiidimentos
graciosas
o homenageou singelaentrar
em
das
e
verá
Waltcr
11
uma
mesma
Ribi,
como
Chico,
Liberdade
E.
C
imrondo-sc
do
ciaK
-.erào
direção
A
bairro.
vera", do I. B. C, em que
Jorge China.
levantando um brinde
de», o E. C. Liberdade suscita ex- convoca
quelc
constltul.aoi
mente,
metropo-Ulntc
Wihon.
'
«;uc
a»-.»clatôcs
atletas,
coesas
seguintes
os
mais
íi sua sauilçFERRE.llA consagradas a Ilalnha o as 1'rinELZA
champ.isue
pectativa a cada apresentação.
ao
otlnwStlTA.
A
ELEITA
Seu»
programas,
lilanas.
final, verifi- cesas. será realizado amanhã, nns
foi também o bünde'doa
NOVAMENNTE EM AÇÃO
Estu
a
apuração
Após
merecido
tem
organizados,
mcnlc.
esportes amadores c de .\ M.A.
Amanhã, novamente, o valoios©
da senhori'a «-alões da Estrada da Portela, :>".
o» mais justos elogios de ipun cou-sc a vitória foi
festa quc será abrilhantada pprl NHA ao estimado e feli. anicWassim
Ferreira,
Elza
quc
desfruta-!-!*-.
de
tos tem o prazer
"Rainha da 1'rimavcra" do magnífica
orquestra c. tem »e,i
versarianle,
Iso, graça» a dinâmica diretoria, ta a
marcado
soinicio
paia ás 22 horas.
e
terceira
segunda
a
E, C. VALEtíTIM X CAPELA
B.
C;
sacrlllcios
I.
inedidç.
tem
não
do
série»
que
da»
O Ceres F. Clube premiará os vice-campeões de uma
para oferecer ao\ associado» mal'*"
F. CLUBE
dlvertlnepe maiores
conforto
"Octacilio
-O
será a fe»ta de amanhã
Rezende"
que
Torneio
tos.
Em «eu campo, o S. C.. Va"A MaVNHA"
IUI.N1U DA riUMAVERA
DISTINGUIDA
lentlm receberá a visita do CapeO Ceres F. C., valoroso esqua- amiidorcs, que tem dcmonslrado,
Entro os empreendimento» dc
U F. C. com o qual Ira vara uma drào de Bangu, realizou brillun- nessa c em outras campanhas, a
A diretoria do Ceres, quc tem
ordem social, 0 I. «• C. fe» reallpeleja ainlsvosa.
te campanha no grandioso Tor maior dedicação c o máximo en* ^cmprc demonstrado sua solida- zar um elegante pleito, para cieicqui
duas
"OciaclLo
- Vavau jogará
valor
das
en.
matutino,
o
ao
nosso
Dado
riedade
De. tuiiasmo.
j Rezende''.
-xleja â{
ConContra o E. C. Quitungo, a peleja de domingo
UMA GRANDE FE.STA
vlou-iios atencioso convite para vão da Rainha da Primavera.
Ve*. è de «Pcrar-se uma
dcs alu.còcs, em que
curso concorrido, soube suscitar
. mpolgante. tanto ™is
Em reconhecimento ao grande a festa de amanhã. Grato».
uma única derrota, o pres£%°
lu- Ztrtu K
^rímioda Praça da Uandei»
conseguiu o titulo eslorço empregado pelos seus
, o fará para "fej^IramAM Jg
série, na amadores i-uc conseguiram levanda sua ...
^Veampcão
*¦*¦
»;.*
iinda trajetória dc .itonas que 1
titulo de vlcc-campc.ío da
lar o "Folha
conjuntos.
vim conquistando em seus en-! qual disputaram forte,
Carioca", o Ucrcs
sír;c
Ceies,
Hangú.
home.
eõntros. Assim, pois, estarão de c.in» o Aliados de Ferro.
significativas
Ibcs
prestará
da
Rto
os torcedores das duas te. Filho do Pau
apianhã unia
r»rabcns
reàlitando
nr.gens.
Assim,
•'elevcn»*'.
PrMa c Santa Cacllia.
a D:- grandiosa festividade, na qual
A preliminar, será travada en- mais do que merecido que seus serão feitas entregas das medaCeres
do
rctorla
prestigiasse
tre os aspirantes.
lha» oferecidas pelo clube, sct i;ulndQ,sc uma mesa com assados,
VI
-s
regada a "chopp". Finalizando
festejo», haverá ainda animado
intenso» os prepara
preparaContinuam intensos

fim dc
He poderem
to, a (im

ii..,.o dos
,i„. quadros
.......ir». colegiais
fr,l.-.ui!.i» cariorairio- todos com as mesmas possibilidanossibilidatlvos

O PRIMEIRO ANIVERSÁRIO DE FUNDA
ÇÃO DO NOVA AURORA F. C.

VOLTA Â CANCHA O E. C. LIBERDADE

"Enquete"

amadorista de amanhã!

SERIO COMPROMISSO PARA 0 f.C.NORMA

iíSaSstçtíS*^

0 GUARANI F. C.

0 BAILE DA PRIMAVERA DO IMPERIAL B. (.

HOMENAGEM MERECIDA

Vai a Cordovil o E. C. Deí-Mare

A EXCURSÃO DO ESPORTE
CLUBE VALIM A MINAS

0 D.I. D01.01 Ü.F01A

ABNEGADOS...

balie,

rDALDO, DIUS VEZES VICECAM!'BAO
•
ft interessante lambem divul*
* ¦**»?¦•¦»¦*»¦ •
......
¦¦¦
garmos uma nptn com referenda
TRAN8PERIDO O JOGO CORDOVIU X VASQUINHO
Por conveniência do T. O. R-. foi transferido para o próximo aa amador Ubaldo, que. tíé«a
vice.
sábado, dia 2 da outubro, o encontro marcado para aim-anâ entro temporada, não só sagrou-se
com'»
F.
Ci,
Ceres
Vasqulnho.
.._.__...
campeão
do
pelo
e
Cordovll
0a quadros do
tamhem pelo Veteranos do HanJUREMA X UNIDOS DE BRAZ OE PINA, AS 20.S0 HORAS
uniço
sendo
o
Pma.
de
Braz
de
Unidos
o
c
pu, no Campennato da- Saudade.
O Jófio entre Jurema
mentira, mas como osses
a ter realizado amanha, no campo do Manufatura, foi antecipado Parece,
••velhinhos" ainda jogam bola...
....____*
para as 20,30 hora». _„.„ PARA
„._. AMANHA
AUTORIDADES ESCALADAS
t4§a»itattMiat*tf**a**»H<
CAMPO DO MANUFATURA - -As 20.30 horas. Jogo: Jurema
RcpresenPedro
Juiz
X Unidos de Braz de Pina
Çiviliano.
tante — Newton Dias. Bilheteria - Anibal Fernandes da Crua.
das
Santos.
Josc
—
e
Antônio
Abilio de Almeida
Portão
*44*a+*******a*******ê***+****
Diretor de Dia — Almir Ribeiro.
,...,_._,
REPRESENTANTES
ATENÇÃO. SRS.
^ n ^
ACEITA JOGOS 0 E. 0.
Estáo convidados, a comparecer, hoje. na sam.do T. O. R., a
As
horas
18.30
das
17
Marcai,
AMERICANO
fim tt« »e avistarem com o »r, Sylvio
o» seguintes srs.: Turibio Sebó-itião Ramos, do Adelia F. C; Amba)
reallrar pelejas amií*
Desejando
de
Fernando
FAlvaceli
Fernandes da Cruz, do Unidos do
Ç.;
festivais, o E. C. Ame*
Matos, do Maravüha F. C; Sylvio Muniz dc Medeiros, do E. C losas ou comunica
aos seu» co-irricano,
Isabel.
imATENÇÃO* _-.«-> mão» por nosso Intermédioo curtoda
O Departamento de Árbitros e de Representantes da T. O. E. acçlta joíos, devendo
ser endereçada ao
solicita as au'or:dades escalad— para tmanbâ. comparecerem a s.i.Ja rct.pondcncl»
tr. Joâo.Gnibman á rua Benrdl*
do T. O. R ¦ hoje. das 17 às 18,30 horas, a fim de munlrem-»c
¦»'•¦¦
inp",»". f>" loja
to HSpolito,
tun.o~.
üe suas funções
dc;c:;--.-:nlio da
,*_a oú bem desempenho
ispen avei material para
liídispen-ãvel
•

EM0FLUID1NA

|g?*

Minas Gerais, naturalmente nos
Quem conhece 0 Interior de
ra-io, qyando ressaltarmos o esforço de vários desportis»as,
rlncio brasileiro, lutam com deque naquele vasto e esquecido
nodo para proporcionar a nojS4 juventude, meios para aperfeido Valim, em campos
coar ssus dotes físicos. Assistimos pelejas
übra do mineiro, poderiam ser ca*
que somente a tenacidade e a
todos situados nas
pazes de lovar a efeito, Esses campos, quase
crispas de morros Íngremes, é uma prova eloqüente do esforço que
oudesprendem para facilitar a esses moços brasileiros como nés
fisicos, Esses
tros. los*ls onde possam aprimorar seus debilitados"cartolas"
ai-ui
sâo, de fato. os verdadeiros abnegados c nao os
nos*
o
lutar
di
«perteiçoamento
da
ufanam
para
do Rio que se
sa raça. Que decm um pulinhp. a Carafinga Mahumirim. Sanks
Dumont e Lima Duarte e muitos outros mvinicipios e distrito de
Minas C«rais e depois •nall.«m? « deixem que o rubor lhes
cubram as faces.
A Durvalino Olty, que acompanhou por prazer a cansai,va viagsm do Valim, servindo de cleerone a nossa rsportagem,
os nossos agradecimentos e a vocês, mineiros, minha saudação o
dará

att.

breve su QeUs quiwr.

IMNIO
'

O esquadrão da ¦ F., C. Del Maré quc
Cordovil terá oportunidade de
assistir domingo proximb a e\i-•
blçáo do quadro do E. C. 1\ !-M-.que tio bela figura fei ante 0
esquadrão do Salada F. Clube de
-..io Paute, durante a temporada
amadorista patrocinada peM A
MANHA.

tão bela figura

VAVA'1! JOGAHA
Vavâu o eficicnle zagueiro que
cn»!n.i
embora veterano ainda
' em
rapaz ipuço, estará
muito
açáo. desfazendo desse modo os
boato» que circulavam em to.uo
de sua possível ausência.
"velhinho"F.slara
quu
pois cm aÇaão, o

Salada F. Cl. de Sâo Paulo
dará por certo multa dor de ca*:-*
heça,-.,- ¦ • ¦ • ¦
0 E. C. tíiiituiiío, esperft |çp
adveisãvio do ilomingo o»tenla«tia e*>i*ri.ssiia liagauein du vitmiaü,
o q-.io imporia em dizer, quo pro-,
recente»
curará confirmar seus
feitos.

"Octacilio Rezende", empreendera,
Torneio
do
séries
das
uma
de
Õ E. G. LIBERDADE EM PAULO DE FROHTIN 0 E, 0. Liberdade, pujante esquadrão carioca, campeão invicto
—, —
F.
Clube,
do
América
conjunto
forte
o
com
defrontará
so
onde
ex-Rodeio,
do
Frontin.
Paul
o
à
localidade
de
no próximo dia 3 de outubro, nova excursão, desta feita

a
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Fluminense e São Cristóvão anteciparam, de comum acordo, o jogo que deveria ser realizado no domingo - Os "matches" de juvenis e aspirantes serão travados no dia imediato
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Com a realização do "clissicti'
Vasco x Botafogo, no dominga virios foram os clubes que pensaram antecipar os seus cempremissos. Bonsucesso e América entraRiO UE JANEIRO, Sexta-feira, 24 de Setembro de 1948
ANO Víl
NUMERO 2.187
ram em entendimentos, e resolveram, com a homologação do- entldade, que o logo fosse efetuado no sábado, segundo divulgamos.
Também Flamengo e Bangu pretendiam fazer o mesmo. Mas acontece que não chegaram a um açor»
do, ficando o "match"* para ser
travado no domingo mesmo.
INTERESSADOS FLUMINENSE E
S. CRISTÓVÃO
Como ó do conhecimento
do
publico, o Fluminense nco jog;vi
com o Santos, como estava preSEM GRANDES ATRATIVOS OS ENCONTROS DA NOITADA DE HOJE - MACKENZIE
visto. Em vista disso, resolveu c,
"tricolor" a entrar em tentenciX AMÉRICA, ALIADOS X BOTAFOGO, FLUMINENSE X IMPERIAL, RIACHUELO X CAmentos com o São Cristóvão, para
RIOCA E FLAMENGO X .SAMPAIO, OS JOGOS PROGRAMADOS
jogar no sábado.
OFICIALMENTE ANTECIPADO
A pcüji ;lí-;i. iv.dictr «dlií *i-rj; <Je
As conversaçtes chegaram a
bom termo, assinando os dois clu- c!:i >-ni>::is-ã... <i-' euimjM-f01*11> -ca-in bu-üEaiilíita»S -fia L» âbes o acordo, que foi homologa- rioca
¦• i -.i ' -i-)c ''¦-'¦v.-:.i! -.;.t ¦:.' iriiiiii, -,u
F.
M.;
do pelo presidente da
F.j
noite d* ft»3íjV. kjuíí -çw, gwc Stir
dr. Vargas Neto.
sid» aaCeeí|fuil>>> -» «mwutoe Vjisp»
"faro*
"
no X t'.arii>ea„ f-»i -eulãíuifia aui sjo*Assim, sendo, terão Oi
•
^m\
¦
sssH^
RMw
Isl •* )lm ssssk&jfassi
das
Laranjeiras,
a
realizaestádio
te de "ittiüir. Hitcã irc:."-;^.::: ir"'^^Êm ssF^lfissssssssssssssI P^^s^^^
•I"a* itintsumtf (Fjncepdonal da contenda, Fluminense x S. Cristóvão, realizada no "Municipal",
¦ ássssssfc^M sssssssT*^' iBI ssKaM^^gB
"match"
.%
WÊt
entre tricolores e to- «»t>a ssaflbe C"!tn mi» trtocn «mdo
ção
"cadetes".
d**-íF o arqueiro tricolor, Castilho, numa sensacional iutei%>cnçâo,
i
afWB
r
í ÊÊSSmWk.
Wm-' JH^"''-W BP%$>"^B>«<PsH
Rv-'-'^PI
Efciiíllw
islrs -f •dM'
coabras.
mr
Wkt LssPv*aw.i^9fe^sassl^ JH
am^^mmFmmaiíaÊ^
,-> ...-3a
apontar o pcvje-iru." >h<
¦RE,
«PtMafymJ"''
W^ísffg.JB
SERÃO REALIZADOS NO
R^¦'^ísssssi
<?>
'^assW-^afasB
Bsslk
-èe
«ietonií dia -5i5CípnEFIètaftc
DOM I NCO
j em
ae mm m\'mmmWÈtS |Offi|^9 IsTAi :-^H
^mt
ex»6«nrJiei. entoe >«<s «wsEm virtude da antecipação dos I reatas
• tãr me¦
•:!¦
.fv
side!m->¦.<¦.
;'-.i'
te
jogos das Divisões Extra e Imedia- ; n«cev catíg.-)eiièv ílisiv sw-simi j»'m
ta, os das DivisOcs de Amadores sim. o.* peéííHit dksltii bh-3i* saSi»
É fc-Tssss II
fkWÊ: ''flUssai
(|uvcnis) e Aspirantes, morcadci ite"pecta.tuS* bíu-S
Fernandes da Silva bota o seu "bolido" em funcionamento
ütóins-M*. vm
'
para omanhá. licaram automática- ¦ virtude ifi)- iuhs^-í afftnt-«iOiAi!- *
a^^fciMpÍHMMÍH^H' Jm^Lm-,
•« StsT^" Jssssssssi
BbssssssÍk'''^!
í
^HfittHBflll|HHH -Á^L^LmW m'.'-|'.;.
i' Jorüc
Os setores auloniohilistlcos es- mente transferidos para o dia irrie- ' raapsffèrJsBtaste Ji- «smjrw afaSfi» ws.
fatie* ©s octüupííidores estão preparando o seu cairo "bolido"
! ialletaa oí£utçJUwft. <&• bmiss» amír*liln cm agitação cuni a corrida diato, nos horário diurnos.
em sxtaáí* pnejíarativ-os. Anlo- Aloisio Fontcnele. Seu
desmontado; e tia Quinta da Boa Vista, fallan«•&> Fecisacnes «Ia Silva pôs a Mia foi Inteiramente "catniUlo"
Como vêem, amanhã, cm ve: I pule. Na «tauílimi dt» B5iiwttnK-3n. «- Bssss«Íbssi1tíSÍSÍ sssssfJmsssssKSWR
"SEaserati** em funcionamento FonOenelc anda
CgEuiÉftssst^'''1"''"«àS nsssisO^^^áis^Bsss!
Lsssiw^iB nj^^Lm
pcfcas do noticias de S. Paulo, pois não de um, serão disputados dois ert- f ra reaíuaà.v aj^ficE* «nu ii»Sfi, -fle- ^flHi
so subo se além de Chico I.andi contros, ou seja: Bonsucesso x vidth a aat;««içu«i;-j»si arnsma.
ím ««rrar c> dia «Je ontem, as ex- para recompô-lo.
MiBssssssKÉr: PZs*^sssssssB!>mB HKvS£.r, i^LW
ssssssw
¦e'"'': ^bH
'
pertenças* da mistura. Como è
ss¥.l\« '«Ta-.'.v-4sssl
Um dos que esta calmo iS Gino virão outros vulnnU-s, já que He- América, em Teixeira de Castro e, clteníiü X AniííUKn. ií^asií» r.a
B - ~Jj£ 9f9s (P* 9 *v afl
'-*mm\
sB
•xba*íí*. (são «Msí»ondo do álcool
¦> jrft^^mM F
_.
quadra d". BuusrnitKsaL MauiSfu. X
c.
,. . .
¦
JL,r'
fal
K3an* »it'
unia mo- nctlito não garantiu sua presença Fluminense
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suspensão, que não
>4T-y*<Qf JssP K' VT
I
...sssssssitr
..SsssssC
Jsssi
tsssssi
sssKsll3sssssPBÍ»M
Álvaro Chaves.
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tara, cujo prapara c dispendioso deu corto cm Intcrlafins. Mas o na corrida do dia 11.
e densura-do. Mas Fernandes- da
X Carioca S. C «• IFliíaMini» !1
iloulilé de niccãiilco
51ha c pu-eienf* <r, no correr d<< perseverante
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cedida
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ma, e o iovtm rolante espera fl- um pavrlclo. O carro entrará no
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da Boa Vista. prova para
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As
20,30
e 21.40 horas — (Juaserá
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Átomo
Mouo
Olimplco
A.
co-innão
glorioso
Gilson Bou-oli (Shell), 2 X Josí C.,
tenegro Onarle — juizes:
Elcin hoje, cm sessão ordinária, às""i",:i(|
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2.' Jogo.
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Príncipe está em treinamento no Clube das
de. A delegação conduziu seis
Krlnos, 1 x Giletlc. 3.
maquinas e sobressalentes, derenForça c Lur x Almeida Com.
Tjn dos sranjes defeasoreí vaso
Acella-se
amistoso
Laranjeiras
joRo
jiara
«to partxipj,» das cerridas eícUs- Ind. Venceu o Força e Luz
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:as do Rs* liraadc do Sul. Paraná, W.O.
Entre os elementos que estão
cí-ntra e» ncmtaeBsc. foi ic-Junladversário. Telefonar parn 2,1-1700 é
São PaukOli&as e Distrito FeCoca-Cola, 0 x Panair 2.
lavrfjnrBte. o "'plajer" Friaca. O jtm treinamento no Fluminense,
procurar o sr. .losí- Nunes, de 1)
dera).
Ardcn 2 x Sidcr 0.
às lll horas.
3wan atícaate. ceano »<mprt\ j selecionados por Ondiuo Vieira,
pttrtoa—f caaaa ta d-»s etesnenlos | f1$nra o centro médio Príncipe.
'il
«ata» ;•;-:,.•-•'•« da sanpaarda crua- Trala-sc de um jovem de
maltina. Afirmam o* entendi- ] ; n -.«, qne foi encaminhado no
¦te»'*, q«e FlaTk> fará *> sstu pupl- tricolor por um de seus fãs.
In «ksttínsax ceano o "dono da po- Príncipe ê gaúcho c atua de centro médio. Tem aptidões técnllição7".
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ca% tanto <jeo atuou r«:lo quai::'<!
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RAFA OC WILSOX
principal do Grímio. por onde se
o quadro de reservas - Mirim esteve em ação
•3.-.-0U campeão estadual em 1916.
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T**a outro "problema"* para a
•iireção técntea. ao qce comentam, ' IVincipc veio ao Rio c está disO Fluminense, oanforroc afir- completo. Até mesmo o "centro- tes é de
a ficar por aqui, c claro
grande animação, sò se
•rsSã ik> aproveitamento na rafa. • posto
buubos Esoctra nola, antecipou o médio revelação", Mirim,
«">e em K»a situação. Êle está cm
se fiiln numa nova vitória, vitória
que
Wüwa.
seHoje.
«
àt
Rafaaeli
:'cavâa
]
-*¦ coaiprcaiisso com o São Cris- diria estaria ausente, formou cn- essa
por iodos tida como de ex.
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QUE
Escvrrjiod«i- es preparativos iwra
sdiantar quo um de seus amigos
RAM
esse """maleh"". qne, aliás, diga-se
tentou levà-lo para o Flamengo,
As duas turmas treinaram com
de passagem, i Ci-osíderado dos
mas o Jovem centro médio dcclamais serias, os tricolores rcall. a seguinte constituição;
tou que antes de receber a resí-iraas. oalem. ã tarde o seu
TITULAIIES — Castlllo, Pé de
posta do tricolor não faria expc"aptuutw**.
riêndas em outros clubes. TamValsa e Hclvlo (llaroldo); índio,
;*MA GOLEADA CONTRA OS Mirim (Noronha) e Bigode; 109,
K"m um dos diretores do AmériSL"Pl£NTES
ca manifestou interesse cm vê-lo
Mancco, Simões, Orlando e RoA nota mais sensacional do ca. drigues.
a camiseta rubra. PodeO VASCO, MAIS UMA VEZ, NÃO DESAPONTOU - AMPLAS EXPUCAÇOES AO JUIZ vestindo
talo «ia -rtjuijv -icncedora do Vasmos adiantar que Príncipe tem Príncipe,, que pretende trocar H
—
RESERVAS
Zé Paulo, Plncamiseta do Grimio peta do
ct\ foi a (oleada qne sofreu a
livre
e está muito inlcrcspasse
'.urci japltntc; 9 x 1. Os tentos daro c Haroldo (Rato); Rato
RUBENS FERRAZ - SOLUÇÃO HONROSA P**RA TODOS
Fluminense.
sado em ficar no Fluminense.
firam fe;tos ptr Simões <5), Or- íEros), Grande e Ismael; Oswal¦'-k*"caso"
Já não csislc mais o
va n preocupar a todos os desCo na a ütarwmí&s «5í>
lando (2), Rodrísoes e Mancco; dlnho, Emílio, Careca, Juvenal o
j acoDiiaaento sempre dispensado,
Goldcmlr.
Vasco — Tribunal de Justiça. portistas.
e ?>* «fe* reservas fc-lft Eros.
presidente' «&> s^j»aoiaa»«*a de:j par todos os atõüvos, aos «jue
Uà
de j lienraia com saa frequinda as
UMA NOTA OFICIAL
Uma solução honrosa foi enconComttiiiiai«iõeív atr. CasáSoo
AMBIENTE DE ANIMAÇÃO
COMPLETO O OIADRO TIluj*-daâas
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Do
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de
fclizmento
Carralf»,
par
que
Terminada a prática, tivemos
TLLAR
"no- tottat. a*
éeiMa* «anjflic*vãe*1 It* <3ce por direi?** e categoria
Ao contrarie do que foi noti- ensejo de constatar
que o nmbl- contram-sa à frente da direção Gama, recebemos a seguinte
"playcrs"
oficial":
ta
slncedo
clube
desportista
àtttteíe ittwtDe Mem&ip» «fla Tri-1 srciaí Ibes são destinados".
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Domingo, no Suplemento em Rotogravura. a vida
tricolociada» 9 «readro titular escreltou ente entro os
"Considerando
FvETIROl" O PEDIDO DE
o* fatot vert- biinciJ ã* imite* ftt-sgwrSi»*. _«ü-1
ro o. leal, Antônio Tavares Rode Jair
ficados no recinto especial
drigues.
do rlítaiio-Hisi' «* eiaàc,
pí»S<aíoT-1 HESUXCIA
S. s. com a ai ilude no caso Estádio Vasco da Canta,
por me ate-, tttrt ijüãrõ» fsa ^jsbc Iter: P<*âc. aiada, a reporlaiem de
leisó subiu tio conceito dus des- ocasião do jògò Vasco s Flumt- aewiamKwa iaüeêra rario
|urra | A MANHA,
"*jee adiantar aos seus
Todoa aqueles que gostam dç futebol, e particularmente
o jaií Rubens Ferrai
portistas, pois, evitou unia crise nense cm 19 do corrente, a Dt- seatir-se inaBuLdana-a* *ean a de- > ttvres.
os adeptos do "Flamengo", terão oportunidade de conhecer, no
Regatas sagrai{á;*íB ü-w-içwisriia «tare. alii«H retirc-a o seu pedida de rcauado retoria do Clube de
no nosso futebol, c além
próximo domingo, interessantes aspectos da vida de Jair, na
a Vasco da Cama sente-se no de- houve toifo D #i3B3«iJilba em «»rw-: cia.
\ão deverá jogar ainda domingo
mais deu ampla satisfação
Intimidade do lar. Assim e qua através de curiosa reportagem,
Não se pode deixar de falar
ver de esclarecer que tal ueor- gir sasY^atataasttalci. Asai-sn, -a ciahá
homens
embora,
pouco
que
fartamente Ilustrada com exprerslvos flagrantes, o Suplemento
BUENOS AIBES. 3 (A.P.) — integrar seu quadro, domingo p.is- tempo nos desportos já
um Ik\ mj.ii atua vea l*»rata o $as- *obre os senhores Martinbo Garlhes renda foi motivada por
em Rotogravura da A MANHA revelará para os leitores o que
Ifefeno «5e Freitas, o jogador bra- sado, uo jogo contra o Indcjicn- prestaram relevantes serviços.
a3üT>1a* cez Neto e Vargas Nctto, que,
equivoco na expedição de um ciultil-» -í tneir-í cau w«m
faz fora daa canchas o Jogador mala caro do Brasil. Náo deisikfro do Boca Joniors, acha-se diente, e provavelmente lambem
Nós que não esperávamos ou convite no Exmo. Sr. Dr. Rubem descittpai se» ilatsttK sturcbr» do foram dois baluartes aa defea Interessante reportagem que mostrará o
xem de ler.
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áe
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seohora
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preeiPor ííse Esoiivo, não pôde cie domingo.
. ri-;, d ?-"'-?'-<--'-"- í- fJiM-ítir o de FatebeL
desfecho do caso que já começa* I sava.
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CINCO JOGOS NA RODADA INICIAL1
DO CAMPEONATO DA CIDADE

EM APUROS^CÕMTÃlvlISTÜRA

FESTIVAL DOS VETERANOS DO
AND AR Al ATLÉTICO CLUBE

Noticiário Esportivo do SESI

TÊNIS

1 CAMPEONATO DE TÊNIS DE MESA

ESTARÃO NO GRAMADO OS VASCAIN0S

CICLISMO

Reune-se hoje, o Tribunal

•dás-

O "FIVE" DO VASCO
EM GUARATINGUETÃ

Aceita-se jogo para

II

NO RIO UM CENTRO MÉDIO GAÚCHO

APRONTARAM" OS TRICOLORES

PRESTIGIADA A JUSTIÇA DESPORTIVA

"CRÁCK"
0
NA INTIMIDADE

HELENO CONTUNDIDO

Laert, o gaúcho pretendido pelo Qlar.a
, .

* iit, ta.tf

a>

Laert é o "craek" po!» pretofÉ pêlo Olaria. Está o grêmio "earíri" disposto a gastar uma
grande Quantia para e&Hif 8 esieorso daqoéle atleta, peitenGente ao Internacional, de Porto Alegrei

