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

-- Vamos sentir saudades de Errol Flynn
-- Não importa, o cinema francês está aí...
CAUSOU GRANDE REPERCUSSÃO A NOTÍCIA ONTEM DIVULGADA PELA "A MANHÃ" - A REPORTAGEM

RECOLHE VÁRIAS OPINIÕES - AS FANS SENTIRÃO FALTA DOS ARTISTAS FAMOSOS
-MAS, QUE JEITO...

j Ameaçada a humanidade por uma nova con-
i flagração - Advertência de Marshall na As-
sembléia Geral da 011). - Todos os orade-
res insistem no assunto bélico - 0 problema

de Berlim poderá ser levado ao conclave

•Ultimado o exame do pro-
jeto 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
resoondente da U. P )

rio
general Gcorg

mundo

. vis di» toro internacional da As-j scmblria Geral da» Nações l"iii-
O secretario de Estado norte-j fo^ que a humanidade está amea-

americano, general Gcorge Ma»---. çaí»a j»e ou»-^, tremenda guerra.
sh.illf advertiu ao mundo, atra-j Oradores de quatro pequenas po-
—.— ' 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 .> nuin-
do de outra hecatombe. Ao mes-

, mr» tempo, asstnaulou-s-.- a prl-
| metra "escaramuça" da esperada
I batalha verbal entro o leste e o

n

WtmâWamBewm

eniiorinluts Adrlahe Le. 0"."n e litglna Ciunelli, quando falavam nn rcporlt

Noticiamos, onlèra, em primei-
ra mão, cansando a maior rcjicr-
cussão e provocando os mais
variados comentários, a ame-
açu. tle ficar o Hrasil priva-
do de continuai' a exibir
lllmes americano?, dado o
"impasse" criado entre as eoni-
panhins produtoras dos listados
Ünldbs e os nossos cslbldorçs,
os quais Impuseram, face ao no»
vo tabelaiiiento da Comissão
Central de Preços, .1 redução de
sua porcentagem, de 50 para 40
por cento. Xàu se conformando
com a imposição, nove grandes
empresas anuricanas, resolveram
suspender .-, exportação dos seus

[CHAMADO A WASHINGTON
0 EMBAIXADOR EM

MOSCOU
WASHINGTON, "3 iPc: Gcareo Dvir»

u>, do INSl -
Fontes bem informadas do Dc-

parlamento dc Estado disseram ho-

jc quj o embaixador n<^fi-ame.»
ricano na Rússia virá 

'está. iíoilè a 1
Washington, por via aérea, para
conferenciar sobre a crise entre o j
Oriente e o Ocidente.

O embaixador Waltcr Bcdcil 
j

Smith representou os Estados Uni- >
dos nas conferências do Kremlin, ;
as quais se supunha aue resolve-
riam a crise entre o Soviet e ns

potências ocidentais.

celulóides, respeitando-se. po-
rétu, os contratos assinados até
16 do mis em curso, suspendeu-

(Conclui na S.* im- 1

AMEIA
DE CLASSE
Nas principais
casas de artigo» para homem

Amado c Tavares Ltda
RUA PONTES CORREIA. 213

Telefone: 33-2573 — RIO

neste, eom um atrqik- fraco e
ab.-rto contra os ocidental» —
especialmente os Estados Unidos
— por parte do delegado da Po-
lonb, iue atacou vigorosamente
o Piano Marshall e a política ocl-
detal com resptUo à Alemanha!

(Conclui na "!.* pàg I

OS CIGANOS SE ALARMARAM
MAS TUDO FOI RESOLVIDO

Concedido um prazo para que deixem suas barracas e aluguem
casa — Um ato justo do chefe de Policia

Os ciganos, instalados cm bar-
raças cin difecrntca pontos do
Distrito Federal, ontem pela m:i-

idiã foram
uma noticia
bremodo.

surpreendidos com
que os alarmou so-

PERDÃO, SNRA. EMBAIXATRIZ
*0)i o que guardou a consciência das curiosos de-on-i

— Â esposa do representante da índia desp*\\lem
lecett na rua do Ouvidor — A indumentária da Uns-

(rc duma aguça a curiosidade popular

Ali e-icgaram investigadoras ila
Delegacia <Je Costumes c Uiver-
sõVs. «ru»*, co murbanídade. m-
formaram nue seu delegado, o
dr. 1*Duícidio Gonçalves lhes de-;,,
ra. nra prazo rxiguo <lc 21 howsi'
para uma mudança parj outros
loc-sis que não cm barracas.

A Intunaçãa tüo -.ú.>4Usou It»:
ijitielaeão ccírc os eiiauus, co- jmo >urpresa por p-irte da popa* |. õcs. qce, cota urbanidade, ln-
21 hora-s era medida hnpraticavcl

<".üfrncn Miranda

fa!
1 nun.il

dc naíii tação.

NOVA YOKK. 23 ilNS; -
A a.icncia teatral de WiJIÍatll

fiue representa os int$*I
Wsscs artislieos il.i '.'-ustrel*^
Carmen .Miranda, anunciou ti»*
jo» que sua representada . cs:*vi-.«
para (leutrii era Tarei c um i.-i>€
Carmeii Miranda casou-se, i<\
dojj| anos, ciiní n agente' teatral
des^lollywoòd. Dave Sobastiaii.
Anuiiçiatt-se que Cítrmen ;-clle$a.<

VIOLENTO CONFLITO NA PRAÇA MARECHAL FLORIANO
UMA HOMENAGEM QUE DEGENEROU EM TIROS E CORRERIAS QUANDO FALAVA

O CORONEL CARNAÚBA - FERIDOS NO H. P. S. - DETALHES COLHIDOS
PELA NOSSA REPORTAGEMConforme foi anunciado, rcali-:

zou-sc ontem à noite na A. li. l.,|
a instalação do Congresso do; de suas armas. .
Petróleo, ,a fim de debater várias | pânico, sendo nessas ocasiões fe-
teses. Terminada a solenidade.! ridos ns que abaixo registramos:
foi solicitada por 11111 dos prcscti-j No Pronto Socorro, comparece-
tos, para1, que fosse feita uma ho- j ram altas, autoridades, o coronel
menagem a Florlauo Peixoto [ Carnaúba e outro/, a fim de se
iunto ao monumento fronteiro a j inteirarem das proporções do con-
Câmara. Pouco depois ali, usava fiit
da palavra o coronel Carnaúba,
pstando presentes os generais
Leitão de Carvalho c Raimundo
Sampaio. Passados dez minutos
siiruiram soldados da Policia Es-
pécinl; havendo então seria con-
fusão, lendo os policiais feito uso

Foi um verdadeiro) vares dc Souza, Manoel I-clix da
Silva, vereador -José Junqueira 1
liernardino Noronha, Josí dc Cas-
Iro, policia especial; Carlos de
Oliveira, policia especial. Euze-
bio Rocha, deputado pelo PTll le
Sâo Paulo; Isimbanlo Teles, João

Os feridos
Foram . medicados no H.P.S.,

as seguintes pessoas: Darwin -Ia
Silveira Pereira, dc 35 anos, sol-
t.iro: Modesto dc Souza. Gentil
Noronha. Hatis Teles, Macio Ta-

MALENA, A CIGANA
QUE CANTAVA PARA MULTIDÕES
Domingo, no Suplemento em Rotogravura de A MA-
\//.'í. (.• interessante reportagem — Outros palpi-

tatttes assuntos

Na sua nova fase, o Suplemento em rotogravura.de A MA-
NHA publicará, domingo, interessante reportagem, llus-
irada com sugestivas fotografias, sobre uma autêntica et-
gana que, como cantora, trabalhou nos mais famosos teatros
e nas maiores estações de rádto de Santiago do Chile, Valpa-
r3lso, Buenos Aires.

MALENA, A CIGANA QUE CANTAVA PARA MUUTI-
DõES é o titulo da curiosa reportagem que revelará aos nossos
leitores uma interessante figura de artista descoberta pelos re-
porteres num pitoresco acampamento de ciganos.

Além de "Malena, a cigana que cantava para multidões",
o Suplemento em Rotogravura publicará, domingo próximo, "O
•crack" na Intimidade", focalizando o famoso "player" Jair, o
jpgador mais caro do Brasil; "Desfile da Primavera", com ex-
pres'ivas fotografias da parada de modas realizada ttrçs-íci»
ra, última, no Copacabana Palace.

Apresentará, igualmente, o Suplemento, Interessantes foto*
grafias fixando os principais momentos de "Caminhos do Sul",
um novo filme nacional, além de duas 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.

A CAMINHO DO RIO 0
CASAL DE GIRAFAS PARA

0 Z00 CARIOCA
Telegramas chegados do e.ttc.

rior, Informam que será cnih.ir-
e:tdc, dia 4 dis outubro vindouro,
chi lliousburR, África do Sul, o
casal de girafas encomendado
para o Jordini Zoológico do Rio
dc Janeiro. Kssa aquisição, ao
que tem sido divulgado, fez-se
com donativos dc amigos da elila-
rt<\ Inclusive do prefeito, general
Mendes de Moraes, sob cuja rc».
ponsabllulaile pessoal se realizou
a operação de eonima respectiva,
rr.oucla capital sul-afrieana, por
meio do Ranço do Brasil.

bámàscéáo Silva, Lacreio Comes
Silva (policia especial) e Geral-
do Lima Silvn i policia especial)
c Geraldo Lima.

Ccmpareceu ao H.P.S. o
general Horta Barbosa

Para tomar conhecimento da
exieusio do conflito e visitar os
fçrldòs compareceu ao Pronto
Socorro o general Horta Bar*
bosa.

0 policiamento
A Policia Especial que vinha

fazendo o polieiamenlo do local
do conflito foi substituída pela
Policia Especial do Exérçllò;

Com o chefe de Polícia
O general Horta Barbosa co-

munlcou-se, após o conflito, com
o chefe de Policia relatando a
ocorrência e pedindo proyldeur
cias para o caso

O general I.ima C.iinaia, ln*
ineiltuildo ns incidentes haviúçs
prometeu ao presidente dn Co-
missão tle Petróleo qne loinaria
ns providencias que se fiuiam
necessárias.
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.1 eniliaS.catrh dg liidl
indumentária

nesta época dc ..
Realmente a ordem partira do: " cs*.-» noite a Ndva >prK de

chefe de imliria, general Lliuaj avião. A aScneia William Mui*
Câmara, mas nâo deveria ser: ris declarou que ainda na - se
cumprida com tanta severidade,!.sabe a data cm que Carmeu Mi-
«'ontro de um prazo diminuto, I randa espera a visila da cego*
que mal daria tempo para as cl-jlihã, acrescentando que « pro-
ganas arrumairm as suas trou-1 pria "estrela" fornecerá mijW

co^dcT-em scsu'ndT'pbnõi-«* levantarem suas lwmças ei detalhes logo que chegue a No-
«• aparecimento do "ncw-* (Conclui na S.* pis ) I va \ot

As variações da moda feminina
tém sido, ultimamente, mais (rc-
quentes que nunca. Q "ne«-bv
ok", tão revolucionário c expli-
cado por alguns como o desejo
humano dc tornar a» passado, já
está
com
new". E por certo, já andarão osj
desenhistas de modelos prepa- j
raudo novos arranjos que satisfa-
çam à imaginação feminina, dc-
sorgnnlzaudo ao mesmo tempo, a.
economia privada que se Mcrifl-.
ca para atender às Csigénchs da
moda.

céreto^^rtantt-saT SStS Procedente de Modrid cm transito para Buenos Ü-
as precupações referentes *:mo- rcf ja[a ^ ,/j.\// f a jornalista Trini Árias — O
da, em virtude da trausiloncda-\ ** *, / » • •
de dos modelos que duram muito; povo espanhol satisfeito com o regime jalangista —•

neecssárit) ao'_ -. .

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

. I frilll
cfljfaclej-fíffc".

A REFORMA BANCARIA E
A MISSÃO ABBINK

Os técnicos norteamericanos apresentarão até segunda-feira próxi-
ma a condensação das suas opiniões sobre o Banco Central e o
Banco de Investimentos - Está sendo examinada a possibilidade do
desenvolvimento da exploração de fertilizantes no país - O discur*
so que pronunciou o sr. John Abbink no almoço que lhe foi ofere-

cido pela Câmara Americana de Comércio

menos que o tempo necessário ao
pagamento das costureiras. E
quem quiser andar de acordo coni
o figurino — todas as mulheres

c os que trabalham para isse
quase todos os homens — an-

(Concsuí na 2.* pa*.)

MORTAS NO INCÊN-
DIO 135 PESSOAS;
Outros cadáveres não fo-
ram ainda retirados dos
escombros — As chamas
ardem há mais de 32 horas j
— Na China, a catástrofe!

HONC-KONG, a (A. P.» -
— Foram retirados llõ cada-:

veies carbonizados — iiielusi.e
pelo menos 20 bebês — das rm-"
nas do armazém d.> Wingon O*, j
aumentando para 13õ o iiüracroí
de mortos do mais trágitv mcèu. [
dio da história de Hons*Kong-
Há a possibilidade de se encon-
trarem ainda outros cadáveres
sob os escombros, que ainda ar- jdem, depois de mais de 32 he.;
ras de iniciada a ctinflasraçâo.

Surpreendidu com o que ocorreu com o estiidan
brasileiro — Muito bem recebidos os

guardas-marinha brasileiros

i>*Ü milhões
DE CRUZEIROS

HtMflno oi issocticia coucxcut IQ m st intuo

na ESQUINA da SORTE

Esteve reunida, ontem, às 10
; horas, no Ministério da 1'azciula

a Sub-ComlssSd de Assuntos llsiu-
j cârios. Diritiiu os trabalhos «

sr. Otávio Gouvôa de Uulhões.
estando presentes os srs. Vabii-
lini F, üõuças, Fei-ir.iinlo M. Gnr-
valho. 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 apre-
sonlar até a.'próxima sesundi-
feira um relatório condensando
as opiniões c as sugestões que
possam oferecer sôbrc o assunto.

A Comissão de Eletrificação rc-
uniu-so sob u presidência do co*
ronel Pio Borges, com a presença
dos srs. Adamastor Lima, coro-

nel Carlos Berciihausev jr., Vai» cinmcntò do industria de eiKTjla
dem.-ii- de Cirvalho e Américo He.r- j elétrica.
br.sa de Oliveira. Foram objel > | lleuuiu-se ainda ás 10 ""'as,
de estudo varias recomendações j (Conclui na 2.' pa< )
no sentido du localuução e fhi.m- 

ATENTADO CONTRA TITO
Divulgada em Trieste a

noticia «
TRtESTE. 31 (U. P.) —

A agencia de uotlcias "Astra"
, diz que houve, uma tentativa írui-

trada para assassinar o mareclial
| Tit„ c, sem confirmação, afcres-
| cento que o atentado ocorrei
I quando Tito viajava de autoiao-
: vcl.

A agencia hão .iprc;cuiwi: oufr..>
i poiiiieiioi-çs.
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.1 jornalista Trini Árias /afundo «o repórter.

Em trânsito para os portos do
Sul. com destino a Buenos Aires,
aportou, outeni, no armazém do
Touring Club do Brasil, o mer-
cante mi>to argentino "Conlon-i".
que conduz a bordo cerca de S00
imigrantes, entre cspauhõis c ale-
mães que se destinam àquela re-
publica dt» Prata.

Entre os viajantes do "Corno-
ba", procedentes dc Madrid. dei»

tacamos a jornalista ars^níin:i
Trini Árias, que representou a.
Associação dos Cronistas Ciaan..:*
tográficos de sen pais, num Con*

; grosso Cinematográfico, que aen*
I ba de ser realizado lia capital Eí-
j punhola. conclave esse que eorU»u
jcom representações da Espartlm,
• México c Cuba, teudo iniçi.t i'J

I Conclui na 2.* pa-'.!

Obrigatório o certificado
tios motores das wo-

naves comerciais
Importante portaria do

ministro dn Aeronáutica,
na VIDA MILITAR
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ObMwiin ^xlMirmlt» da
Mitiit Militar em Berlim

O Ministério da* Relações Bf
teriores recebeu da Missão MIM-

ítiar em Berlim * relação abatwi
transcrita de brasileiros e estrun-
gctros que obtiveram da» autorl-
dodes de ocupação licença do sal-
dn da Alemanha (Eslt-Pcrmlt):

Aufhelner — Anton; Boecb -
Loulse; — Beraaml — Alfredo;
Bruns — Olga, Elconorn, Uruiihil-
de, Hlta, Sciller; Doose — Otlu 0
Annaí Findclscn — Editl» e ft-
lhos; Flnk — Lúcia; Frcdorkiiig
-r-. Engor»; Felkel — Clara,; Fochr
—. Alfredo,, Antônio, Màx.. Wally,
Gurtrud; Gaisslnr — Martun;
Gnofc*. Vasef». Ellonori Goetai —
Elisabetii: Guderrau ~ Eucln;
Haskacher — Laurcntia; Hoscti -
Michact; Hoohns — Eugenia c fl-
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,
Guilherme, Jorge, FriU, llusfo,
Elly, Adolt. Manfrcd, Sicgfiicrt;
Marmc — Borta; Paa — Max;
PayreBtuna — Ursula; Profa —
Ella» Relclicl — Joscfa; Relckc

Ernestine; Scbacfer — Xburo-
se; Schlcgcl -- -wsefa;. Scholz --
Loulse; Schmldt — Georg e
Hcdvrig; Seticr — Emílio;, SpeicU

Barbara;, Scruno — Natulie:
Stallbaum — liso; Weis — lngnil,
August, Marga, Gerda, Renato,,
Waltraud: Wunderlicli — Mnrio e
Usbetb; Zwickeupflutf — Uabelto.

INFORMA A EMBAIXADA (SPANHOIA SO-
BREOCASC 00 ESlUDAMt CMO DUARTE

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

(ConelOaSo da t.' páslnn)
em' junho o termipado nos pri-
raclros dias de; julho.
O» nUm ABGBNTIN03 EX-

TRAMO UVHEME.NTE EU'
MiDBID

Em' te trai and» dia- uma .lani.i-
Iltta- eapeclalirada cm assmilon
clnomntoflrtíicnü — pois- a sonho-
M Trinl exerce liá mai.-i de 13
unos o cacto, da cronista da ei-
nenu d»W revistas "Ca»ti'* «
•''Aft tonai" procuramos aaber,
desde tn(o, o nlvcL de progrrsaa
citinjída pela cinema de ara pais,
bem como,, do Espanhol. »uc mui-
to íaio remo» por aqui.

Sofiie et) cinema argentina di.;-
•,'c-non d. Trjni Árias, que nin-
rfiicim runliion que os obeervado-
rei brasileiros para falar do cino-
ma de sen pafa-, contudo,, na qun-
lidadja de cronista cinematográfica
uar* poderia, deixar de ressaltar
o franco progresso peto qnnt
atravessa atnnlmcntc a industria
do cinema em mia terra natal,
que teve na» películas "Deus lhe
r-"..n--,'" à» Jurnry Camargo e in-
tcrpretaíln por Artnro de Conlobn
o. Jrattj! lüstrcuof "A Carta**, as
maiores produções d» Sonofilms
nesse» últimos, (empo». Aliás, a
fanioia poça do sr. Jnracy Ca-
marso, segnndo nos declarou a
nossa confrade, foi premiada com
distljtçao no recente congresso de
Madrid. Quanto ao cinema «ipa-
nhol,.disse-nos d. Trinl Arfas que
podt aituar-5» perfeitamente, cm

JgnaMade de condições com o ar-
gentlno.

QbbIs as conclusões do tomárlo
do conclarc — perguntamos.

— At mais satisfatórias posai-
rei», respondeu. Entre outras, po-
demoa enumerar as seguintes^ —
Toda fttmc nrfoiitino que for esi-'.ido na» telas do» cinemas da
Espanha, México e Cuba, cstxrio
isente» de quaisquer impostos,
oo compromissos podendo tran-
suar Úvremento e vice-versa; foi
abordado com &dto abaototo os
Intereases artísticos que nos li-
;,'.-<m àqueles nal-cs, o finalmente
flcarini.assentada» ks bases rara
a rtnliraçio dp grande festival do
Cinema Mundial, que se rtálizarS
em marco da próximo ano cm
Mar-dct-Plata.
ENTANTADA COM^ A TERRA ES-

rANTIOLA E SUA GENTE
ík haviam":-, pqtestrado a res--fito da arte cinematográfica e

desejávamos colher as inipres-
:)3c» da ilustre viajante s6br* a
Espanha» por isso que a jorna-
lista em apreço, havia permnnc-
cido durante cerca de 4 meses em
contactò com o povo e as coisas
espanholas.

—, Inicialmente, declarou a se-
nhorá Trlni, estou verdadeira-
minto encantada com o que vi e
observei, durante a minha perma-
néwfa «11- A sua lente — frisa
— è amarei e acolhedora e são
inúmeras a» grata» recordaçfea

da gente espanholas,, não resisti*
mos a tuna pergunta de caráter po-
lltico. A. jornalista Trini, com a
simvilcldade e gentileza que ltics
oenam a personalidade atendeu-

it>os- com, a molhr franqueia pos-
isüvel e eis o que no» afiançou:

— PUsao declarar aos leitores
de seu jornal e ao- povo Ücaal-
lelro em gorai que oa espauhois
estão verdadeiramente satisfeitos
com o atual regüne que impera
mi terra de Cervantes.

Dnrante a minha permanência
naquela pais-, pode. entear- em
contata com- pessoas das mais v«-

i ciadas condições sociais e todot
jSâo unanimes em afirmar que o

governo chefiado pelo genara-
lisstmo Franc* veio„ sem duvida
alguma, reerguer a Espanha du
tromenda tragídia que thu cn-
volvera.

São percebi o menor constran-
ijiir.fiito nem descontentamento
por partia daquele pove*. Apesar
da tremenda crise que abala a
Europa, a Espanha ó um dos pai-
ses onde sua gente vive salisfn-
tortamente.

Paru lhe ser franca — acentua
— na Espanha nlngucm passa fo-
no e o custo de vida é acessível
a todos sem distinção de classi-3.

E a policia falangista,. rodar-
éulmos?— Para quo o sr. Venha uma
visão real da situação atual da-
qeele pais, basta acrescentar que
andei livremente por onde quia
c não percebi por mais tevo quo
fosse, qualquer controle nc»n
vigilância por parte da pòticia.

Fiz vario* flagrantes fotográfi-
Cos dos pontas mais caracteristi-
eos da península hlberica C nc-
nhuraa vez siquer cheguei a. ser
molestada pela palfciÃ do que
tanto se fala no mundo petas"atrocidades"...

E fazendo "Wague" assega-
ra-nos:

O "dlnho não i tão Feio' co-
mo o pintam".

Klzcmos sentir; ã brilhante Jpr>
uall'si'a a nossa estranheza ante
a sua narrativa, pois, ainda rò»
percute cm toda mipreosa cario-
ca, o grave atentado de qu« fira
vitima nm estudante brasileiro
qne ali se «mcontJra atnahneotc.

Surpreeiide-inc, sobremodo,
o- que o sr. acaba do revelar-me
— respondeu-nos. Tive o ensujo
de observar c sentir o apreço <t
a consideração auc prèndom os
espanhóis is coisas brasileiras.
E como testemunho do que lhe
afirmo basta notar n repercussão
que causou em terras espanholas,
u chegada do navlo-escolu "Alml-
rante Saldanha" conduzindo uma
turma de guardas-mnrinhas bra-
sllclros. Fique cerlo o br., qu>J
foi num verdadeira consagração
a recepção aos bravos uiarujos
brasileiros.

Dai a surpreza qur mo causa,
a lamentivol ocorrência.
AIIGENTIVA E BIUS1L UG\-

DOS POK TEURA E PELO
CORAÇÃO

Já preparávamos paia nos des-
pedir da simpática viajante quui-'do lhe perguntamos como enca
rava os laços de amizade que
unem o nosso pais a Argentina.

A senhora Trini Arlns que pare-!da já aguardar a nossa interno-
gaçío respondeu-nos com ênfase

A Embaixada da Espanha, rc-
portando ao caso da detenção do
estudante brasileiro, Emo Duarte,
no porto de Vlgo, pela policia
espanhola, distribuiu ontem u se*
gulnte comunicado: "Com respei-
to as notas relatando os acoiite-
clmentos havidos na cidade c>
panhola de Vlg» e que parecum
ter motivado a detenção do eslu-
dante e e.vrcdalor do dlirlo "Trl-
bnna Popular" do Rio d* Jancl-
ro, sr. Duarte, a embaixada da
Espanha no Brasil se acredita uu
obrigação de dirigir-se à opinião
publica brasileira a fim 00 si-
tuiii- o fato no iagar que lhe cor-
responde, evitando que, cm con-
tequCncia, possam, atuar Interes-
ses ilegittmos e suscitar campa-
nhas injustas para manifestar;
1.*) Uue carece que toda noticia
oficial sabre o caso, pelo qual so
dirigiu ao seu governo solicilau-
do oportuna informação que
confirme ou desminta a mcnçlo-
nada detenção, é seus motivos, no
caso atitude quu parece deve pre-
ceder à qualquer outra. 2.") Que
desde este momento já desmente,
sem embargo, as circunstancias
em que se diz que a suposta de-
tenção, (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-

REAPARELHAMEMTO DE
UMA FERROVIA

SOLICITADO REFORÇO DE VER-
BA PARA PAGAMENTO DAS

• DESPESAS

Tendo o governo sul-riogran-
denso adquirido de uma firma na-
cional, para a Viação Férrea do
Hio Grande do Sul, material ro-
dante na importância total du
Cr$ 18.050.000,00, do cuja despe-
sa resta pagar a quantia de Cri...
10.8,10.000,00, apelou para o ml-
nlstro da Viação no sentido de
conseguir que o Ministério da
Fazenda diligencie o suprimento
de nnmcrári» ii Caixa Econômica
Federal daquele Estado a fim dn
que 6 referido estabelecimento
de credito assuma para com
aquela estrada, o pagamento d<>
resto da operação por autorização
do governo federal.

O sr. Clovis Pestana, alenden-
do ao fato dessa aquisição cons-
titutr a contribuição da União
para o reaparcthameiilo daquela
ferrovia, aprovada pelos Decre>
tos-leis u."s 8.89» e 9.49*. de 1940.
dirigiu expediente ao ministro Pc-
dro Luiz Corrêa e Castro solicl-
tamlo o suprimento pedido o o
ressarcimento da despesa pelo cs-
tabelecimciüo bancário federal
sediado cm Porto Alegre.

ciai precisa e clara de nenhuma
especte e que sem prejuízo dela,
afetam já o atacam- instituições
bem alheias às atividades da po-
ticla, quo se produzem sem meti-
vo; e, 3.") Que, evidentemente, r.»-
da será, neste caso c em lodoj Os
casos, tão grato á Emlmlxad.* d.i
Espanha — á que ela mesma as
compraz em afirmar não tenham
dirigido oi. estudantes ameaça
alguma — como servir uma vez
mais, com sua. melhor boa vou-
l.-ulr, ;'• masmtoução integra, si.i.i-
ra e cordial das exccíeutes rc
laçôcs de amizade que unem as
duas grandes e nobres nações, ou
que, por fortuna espera ixmstj-
gulr esta vsz e sempre".

INFORMAÇÕES ÚTEIS
0 TEMPO j- Gmtcvíx--"- ¦" cia J«»Uça d« Dis-' trit» Fefeial.

TEMPO- — Nublado, ceai jat-l -Mu» «Ir Mtootts.
huli.siil.nle variável tessasiS íid Disposibüádadc.

TEMPERATURA - Estava í PBESTOENCIA IM REPUBLICA
VENTOS — De Sucste a Xotvl E ORÜiOS SJfBORDLNADOa

deste, Trcscos. tMea«»li*tM>
MEDIA das màsinus da véspe- r«fca Gnlchet

ra — 23,0. 11-36I DííJtitssaealo Admi-
MEDIA das miniraas da véspe i «.Hiratisa da Serviço

ra — 19.3. r«sbàsMi
rHÜHmCNIUS E5tJnlivo 4a Serviço1

O Tesouro Naeioaal pogarâ trti» pubJsoo
os fuucionirius. tabelados o?> X- E 1.W8 LVturtomeiHii» Admi-
dia útil: «ástotivu 4» Seniço

PODER «DICIARIO r*V.T- . Tribunal Superior Heiton»?. [ i.aej Cwnit-^o Especial de,
Tribunal Itc^ional Ekiturai. Fiàxa 4* Fr»at«iraa

J37

»7

137

Juizes Elciturais.
—•f—**>*»*•»»——* $¦»»»—+» »»»»»f»»»+r*f»rrrrittrs*

DR. PAI vRIAS
GI1UL —

I (.30) Cüam-ISs» de Imisra-'
«•o e Cc^iMiücaçAo ..

\ l .33: OswS-Va Federal de
t^setèzxto EUenar' l.VIS C«asclam Vaciosal de
Acou e lya«r«B» EW-
tric»

DisataCM
; t.«M Pi»*idíacMi da Rcpu-

nhlifj
, í ti* D«]Mitomcaio Admi-

nisítalivi» do Scniço-
PoIJjco . ...»,...-•

*"¦** rrrrfrTfrrrrrrrrrrrrrf»r»f»«»««<» —«a!1 "* <2*»waS*»'»JF3*^5^1 ^*
Faiva de Fronteira*

— 3.*, 5.* e sábado das 16 hor.
FONES: 22-4512. RES. 38-0042.
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III

NECESSITAM CALÇAMENTO
AS PRINCIPAIS RUAS j

UM APELO AO PREFEITO
CARMO, K. do Rló (Docorrcspou-

dente) — O povo carmense, quesem acompanhando com grauue
simpatia as iniciativa» do seu
Prefo.to, Sr. Sebastião I.uterbadi
Siibrlnbo, manifestando sempre
iuleira coufiança uo s'%ü Cxito
ndminsitratlvo, apela agora para
S. 5., uu seotluo de ubter ai-
guns melhoramentis para os
principais logradouros públicus
dista cidade. A atttai aòniiu'.»-
IrKção municipal, em reduzido cs.
paço de tempo, já realizou :Jgu-
mas obras de relevância, «lesta-
caudo-se entre outras, a rcslau-
ração da estrada de Unira de S.
Fraucisco, que liga Carmo a IV..
burgo, reparos cm várias e$lra-
das municipais e construção de
uma ponte cm coucrvlo armado
no 3' distrito. Nesta cidade a.uda
nàr teve o esforçado Prefeito cn-
seje de realizar obras que mar.
cassem sua administração, entre-

I «* CpaseRta Federal do-
Ca:^í'rt!.j Exterior ,

IM1- Coe.if.bK> Nacional de
A««avs «¦ Energia Ele-
trica  1*5

| t.lãü Coa<«Ib» de laiigra-
<3o e Colonizarão .. 145

TRIBUNAL DE CONTAS
(Mematit«M>

Diarüta*
MINTSTllRKI DA V AZENDA

GttaaMaHitaai
i.ii> IVsarfamento FvJc-

ril de Compras -..
Sr. SebasUârf Lutcrbacà S?bri:- f 2-311 UcipartaBwnJo Fede-
nho, alguma» rcalizafèe* no* te-j nl et Compras ...
iradouros públicus lotais. 12.339 Serviço do Patnmô-

aotaie da Uniãot desejo de todo carro*»,* ijue | , ^ rTj^ d, Dis.o Sr. Sebastwo Utcrbach ^br« T «4H irtd«alUlio volte as suas vistas para »L ,-^ Í!?'°. i r!l," w
Koblema d.> cíçameltTtL j£\*** ^T*J£±f *"'
ça Presidente \^rgas . rua Abre. , _ **% ^"nL;;.Magalhies. As. ruas dwta éâSSlí-^SSfi* * O*^**
desde 191'.' que nSo recebert «BdL t-. ^l*01 i. U"'"JV.V
paralelcplpcdo siqoe. Nos diasj2-5'1* Sernçflj de Coraewca-
ensolarados a poeira que faz rua!. „ J^** : "V"U " Vlaterais da praça Presidente Var- S - 3* Dweioria da» hcmlas
gas, torna atí anti.higièaíco ot. ^ Iptezwas . .........
logradouro. Nos dias chuvosos ê "> *-*** 5«r»iç« deEMatist^-
ctmtristador o aspecto q«e o h-| e* &**»*«*»«* e FJ-
maçai ofeRcc aos oQsos dos n-í saacelra . .........
silautcs. A rua Abreu Masalltaes | 2.4*1 C^nUd»>ria Ocn.1 da
es ti pedindo um grande aterro ca Il<t«b5kaseu Im-io. Seria tntcressaat*. «par? 3 4W Divisão d* Matrrul
o Sr. Sebastião Luterbach Sefcr- 2 t» Divisia *» Imposto de
nbo iniciasse o calçamento t-?
hterais da praça Presideate Var-
lias, vinda ao encontro dos desc.

parte do programa de governo do

1 REFORMA BANCARIA E A MISSÃO ABB1NK
(Conclusão da 1.» pag)

sob a prcsldíiicla do coronel Uer-
nardino de Matos, n Comissão de
Eriiloração Mineral com a pre-
sença do tjicnicos da Comissão de

- OBrasir e 
"Argentina 

estão Dcsclvotvfeniento Asro-PecuArlo.
ligados por terra c pelo coração j alem dos técnicos amerIçauos
aules de tudo... liarri U. Urown. Uri P. ll"iiig

A senhora Trinl, Uo logo che-1« »»Í »• Johnston, CljrCOB
guc a sua terra, «crcicm uma
série de crônicas g respeito do
<tue viu e observou n.t Europa.
Contudo lamentou profutidanieii-
te não poder demorar-se por
mais tempo entre nos, a fim du
emTar em contato com, os npssos
costumes e contemplar as hclc-
ias naturais de nossa terra.

TREMENDA GUERRA

ftrfio, sri» enftaixatrlz
(ConcleíSo da f> páar-*

dam atentos para a menor modi-
flcaçio das blusas ou o menor «
novo detalhe das sala».

Certamente, por isso. todo tara-
bére, passou ontem, a tmbaixa-
trbj da índia, maus momentos
nt risa do Ouvidor, cerca das 14
botas.

Eoeohtrava-se aquela ilustre
dama no centro da cidade, fazes-
do> compras. Entrara nas lojas da
rut do Ouvidor, olhava ás vttrl-
>is3 o, democraticamente, como
•roalrroer senhora, fazia suas com-

Sras. 
No entanto, a embaisatri»

i índia, vestia-se. como em to-
dat a* oeasiôe?. com a indomen-
taria tradicional das damas do
sttt granda a admirável pais. Sua
flguí» cie mulher bonita e more-
na, «óbHa-ee com o manto da tra*
diçáo indà. A curiosidade pope-
Rur começou a crescer. O que re-
ertsentaria. ha sua elegância,, a
bela flgnra de mulher? Ninguém
sabia CTpllcar mas muitos acom-
psnbavam o grupo de curiosos
que crescia. O grqpo aumentara,
ao mesmo tempo que a senhora
apertava o passo. Defronte ao
Homero 141 da rua do Ouvidor,
nmt verdadeira massa humana
,U cercava a emhaixstris. E era
tanta gente curiosa, que a senhora
«ntlo-se mal, vindo a desfalccer.
â Ridto Patrulha compareceu,
dissolvendo o çnorme grupo for-
.•nado. Na Casa Babe, a embais.v
tris recebeu os cuidado» dos pre-
sentes, reilrsndo-se após.

' E agora, se acaso nos estiver
lendo a embalxfttrtz, eabe-no» um
pedido de p<rdSo em nome do»
eirtoeos d» ontem da rua do Ou-
vtder. Todos tyes nai. conheciam
O significado nobre de suas roo-
paeens nem conheciam a flslono-
ml» d* ». cwi». Todos aquele»
<me « perseguiram ontem Jnlga-
rsm talvez que a beleza d.c sua
Isdumrntárla fosst uma nova re-
voluçãn no mundo feminino. li
Soas consciências guardaram vm
pedklo que poderia ter sido fei-
to cm coro, logo após:'«• Pefdao, tra. embalxatriz!...
rme trago daquel» terra.

0 POVO SATISFEITO COM O
REGIME FALANOISTA

.14. fjvt tratáramos d«f coisas c

(Conclusão da 1.* página)
Todos talam em guerra
Todos os ur.idorcj nesta trans-

cendantal reunião que fizeram
aso da palavra ate agora insisti-
ram num tema que parece ter-se
convertido em lugar comum de
todos os discursos: Guerra, ame.v
(a de guerra e temor de guerra,

Assim, no curso destes dias, as
Nações Unidas, criadas cm 101.1,
com tantas esperanças de que fl-
notmeate o homem teria encon-
tracTo uma forma de mauter a paz,
somente ouviram, hora após lio-
ra, discursos aoerca da guerra,
principal ameaça atual, e pratl-
cimente nada sobra a paz, a não
ser a ausência total d-In.
A orientação dos EE. UU.

Marshall, em sen discurso do
hoje. prometeu que os Estados
Utaidos tratarão por todos os
meios de por fim A tensão c a
Incerteza presentes, e informou
ao mundo- cpaa os Estados Unidos
nlo precisam realizar transações
A baia do sacrifício doe direitos
e das liberdades de outros povoe.
Marshall expôs os seguintes trea
pontos fundamentais, com res-
peito A atual tensão Internacional.

1) — Os Estados Unidos procu-
raiao por todos os meios posst
vsls, *em qualquer ambiente
apropriado", cUmlnar as tensões
mundiais existentes.

II) —¦ Se quisermos a pas, teve-
mos de resolver os problema» que
St derivaram da fltlma guerra.

III) — O mondo deve dispender
esforços para conseguir "pron-
tos e justos" acordos de pas para
a Alemanha, o Japão e a Áustria.
Atitude lia delegação russa

Ao termo dos discursos de Mar-
sball. os delegados soviéticos e
dos paises da órbita da União So.
vléttca, não o aplaudiram com
palmas Puseram-se a manusear
•fanoeamente es papeis sftbre
seus "boreamt". enquanto o res-
tante dos driegados aplaudia. O
presidente da Assembléia Geral
er. rTerbert Evatt» falando em
sua qualidade de delegado austra-
llano, deu um passo pouco usual
ao fawr breve comentário oficial
«Abre o discurso de Marsfaalt,
qusllflrando-o eomo de "primei-
rlsslma Importância", e de scôr-
do com o "verdadeiro espirito da
Carta das NsçAes Unidas". F.vatt
elogiou ainda sua grande rontrl-
butçio .. Assembléia e «u&s pro-
postas construtiva», declarando!

A evidência do idealismo pri-
tteo pelo qual tanto devem ei Na-
çfles Unida» a Franklln Roosevclt
« a Ham* Truman, a»ti latente
nas palavras dn secretario de Es>
todo Marshall.

No Ju*tò momento em qu* Mar*
íhall se dlrtíla a Assemhléln das
Na^Acs UnMa». peritos em mirs.
ffle» al-m^s dãs trís potenctnS
oelden*ats *e reurilam »inrtlcular-
mente para estudar hi pnisn^ a
dar —¦ eipeclalmchte n transfc*
répria para a» Nações Unidas do
problema de Berlim — ea»o pSo
soja satisfatória a resposta da
Rússia As notas idênticas enviadas
a Moscou A noite p«s*ade pelos
Estados Unido», GrÊ Bretsuna c
P/aiiea.

0 Comltí dt Iiii.-iiiliv.if dnri

ainda esta tarde organização es-
trutural da Assemblíia, porém
passará pelo menos urua semana
antes que os delegados possam
entrar a debater as questões «¦
pcclfícas."Btatt" soviético

PAIUS, » (tr. P) - O dol«-
gado britânico -V. Nações l"nii!us,
Sir Hartlcy Shawcross, declaroii
boje que as potências ocidentais
submeterão o problema de Bettim ,
A Assembléia Geral, se não for
satisfatória a resposta soviética a
ultima nota dos governos oclden-
tais a Moscou. A declaração de
Shawcross foi feita nos corredo-
res da Assembléia Gerat, cm res-
posta a perguntas dos jonulisl: .
que tampem o interpelaram s.V
bre o boato de que o rádio de
Moscou havia dado a entender
que a União Soviética se retiraria
di organização internacional, se
o cato de Berlim fosse submeti-
do A Assembléia. "Essa ameaça
influiria ua decisão das poteucias
ocidentais?" — Perguntou-se a
Shawcross que respondeu cega-
tiviiiin-iite. afirmando que tal
ameaça poderia ser considerada
como um "bluff" soviético.

Seria o colapso da ONU
PARIS. 23 (V. P.) — A emisso-

ra de Moscou fez uma ameaça ve-
lada de que ar Nações Unidas po-
deriam sofrer um colapso, se as
potências ocidentais insistirem
cm suscitar o debate em torno da
crise de Berlim. A irradiação de
Moscou diz que as Nações Uni-
das náo estão cm condições de
atender às esperanças "das na-
ções amantes da Paz" e os seus
membros uio aprenderam as li-
ções da história. "Estimulados
pela docllldado dos sou» apaui-
Suados europeus, o» cavalheiros
do dólar estão, evidentemente, in-
etlnados a acreditar que tudo po-
doráo fnwr impunemente".

de Paiva Tci\cir:i, Samuel Vilmr,
Huy de Uma d Silva, Ernanl C"-
trim. O principal assunto trata-
do foi a questão dos fosfato,
tendo sido debatida a possIblM-
dade de deseifvolvinieuto da ev
ploraçã» de. fertilizantes para pro-
poreionar boas colheitas a nossa
lavoura.

A tarde ás 14 horas, reuniu^
a Comissão efe Pesca c Pslcultu-
ra, sob a preeldéuela do Comtc.
Frederico VOajr, que continuou os
estudos sobro o tema proposto.
Almoço ao sr. John Abbink

A Câmara de Comércio Amol-
cana ofereceu ontem um almoço
ao, sr. John Abbink que agrade-
cendo a homenagem que lhe era
tributada te*e oportunidade de
esclarecer os objetivos da missão
que preside «o Brasil, desmentiu-
do as versõefe aleivosas de que
os norte-americanos tinham o
propósito de impor soluções aos
uossos problemas para favorecer
seu pais- A missão apenas eitu-
dava e apreciava em comum com
os especialista» brasileiros ás di-
versas questõ* visadas, ofereceu-
do sugestões de acordo com os
conhecimentos técnicos do» seus
membros.

O chefe da rolssáo norte-amcrl-
cana referiu-se ainda A tua via-
gera aos EE. VV. que tal como
adiantáramos ontem, tem cunho
particular.
Façamos do Brasil um pais
tio grande e próspero como

Os Estados Unidos
O »r. Valentlm Bouças. mcin.

bro da comissão brasileira, pro-
nunciou também elonuente tm-
provtso, rebatendo comentários
tendenciosos que têm sido feitos
cm torno da missão técnica brasi.
lcira-norte americana. Ao mesmo
tempo, sustentou as raxôes da
grande admiração e sincera ami-
zade que devota ao» Estados Uni-
do» e ao povo americano, cujo
espirito do sacrifício durante e
depois dt guerra ficou tão clara-
mente evidonciado. E porque
acreditava encontrar nos Estados

haveria, disse fie, de passar nos
que realmente buscam progredir,
seus filhos e destes aos seus ne-
los e amigos, sua firme convic-
ção de que para o Brusil c para
os brasileiros é indisrcnsavcl for-
talecér cada vez mais a aproxl-
inação entre os dois povos."Façamos do Brasil, di«c :*n-
eluiudo, um pais tão grande e tão
próspero quanto os Estados l*nl-
dos". *

tanto todos os carmenses sabem (Jo dos carmenses. oue saberoai
que podem esperar algo de pro- reconhecer os beneficuvs ^eeh^j
veitoso da uicsma. porque faz, doà de sua admtaIatr*t*o. Exhta1 na Munlcrpalidade nm aecnrt«-

lei ertabekcendo a ta\a de ca!{a.
mento para os profir^tirto* da
prédios situados nos k>íradíar?s
i.úbllcos que seiam ralçadas peta
Prr feitura, e ela deve wr apl>
cada, em benefki» da cidade. A
praça Presidente Varjas í a *ar
Ia de visita de Cartn-% ne?a waí-
»a t^da sua v!da. %*tub* jn^tissl-
tim n«io a Prefeitura líber*» as
soas laterais da poeira e da b.
tra. Confiam os cartneoses s»
Wefetto Sebastião I.uterkzcít Sa-

S.

Heada
5.43â I>fW«aeU Re«i<uul do

Iaapc»to de Renda .
3.421 Divisão do Imposto de

Rcada - 
7.431 Delegacia Regional do

Isumsta de Retida .
3.4» taberatòrio Kacional

de Análises
3W Caixa de Amortizará•¦>
2-4i* Admisistrãcio dn Edi-

fkia da Fazenda ..
; l« DMsAo de Obras ..

núriuu « Tatefelros
2.4W1 AJ-aiaWrscAo do Edi-

:'-:.- . da Fazeoáa ..
S.9GJ Adaiiaistncão do Edi-

fick» da Fazenda ..
2 £*tS Achainistracão dn Edi-

fido da Fatcnda

133

132

141

140

ltt

14.1

142

110

133

134
114

134

134

131

131
140

141
141

139

139

113
hrtnho. Executa S. 5. essas» j ^ Administração do Edi-oiras e terá o seu nome <£***>] rkio da Fazenda ..
çfcm. letras de wp na his.óra«, ^ rJMtadwi, CmJ a,
administrativa de C*rmq. RepoWica ."

; 2 WO Senfko do Patriroo-
niodaUtda»  T»3

S CSO Caiu de Amertizaçáo 133
12.#tt tabentòrio Nacional

de Análises .»
Estados Unidos, Inglaterra e outras nações aa tu- : * ,, ríivisia áo Material

» realizam entendimentos militares

Preparativos bélicos
ropa

tONDBES. ZJ (U. PI Db-
ral de Ceanpras

{;ucstào de homens quanto r*a 3.ÍS9 Re«bed«ji» do"Õ""Secretario"da 
Guerra. Ema- j questão de materiais. W o |> trit» Federal

lei Shtmwell, informou á Ci- vi-mo nem pedia ctgtstdttar- - X.1M Sensça de Comunica-
marn dos Comuns, esta noite, qu..
estão >cndo celebradas, alualmen-
te, couversações sobre a eslrat--
lia defensiva e equipamentos mi-
litares eniro as nações ria Coniu-
nidade Britânica, ,oulras nações
da Europa" c os Estados Uni-

' °S' 
CAMPANHA URGENTE

LONDRES. M (A. P.) - A Ma-
rinhn, o Corpo de Fuzileiros t o
Corpo Aéreo anunciaram uma
campanha urgente para o estab:-
Icciinenío de grandes rcscr.as
o !'.•..-' ¦ dc prestar imediato ser-
viço em qualquer emergínda.
Ao mesmo tempo, o Ministra da j
Defesa, A. V. Alexander, revelou
nos Comuns que o programa de
reariuamcnto da nação iirosse-
gula tão rapidamente, tanto na

Miniítr» da iK-fe- !

143

134

133
13S

<$cs

132

140

n:

139

134
U2

PREJUDICADOS OS
"PRACINHAS"

QUEREM ENTRADA ÜVRK NOS
CINEMAS DE ACORDO COM

A LEI
A lei municipal n," 4S. de

7-U-1947, pennlte entrada livre c
permanente, cm todos os estabe-
leelmcntos dc diversões. Entre-
tanto, alguns centros de diver-
sões, dc um certo tempo a esta
parte, vêm. dc forma incxplica-
vel, impedindo o cumprimen-
Io daquela lei. Os prejudicados
que são os ex-combatentes da 1-.
K. D., em razão da lei acima, pc-
dem, providencias á Prefeitura
do Distrito 1'ederal. no sentido de
serem coibidas atitudes abusivas
como essa que visam exclusiva-
meiilc prejudicar" a verdadeira e
humana finalidade da lei, baixa-
da para proporcionar ura pouco
de distração aqueles quo soube-

declaração d
sa. que não fec ema esjKwk*»J 2.391 Srrvk» de Estatística
dc.alhada da questão» provocou» j| Er^afimira c Finau-
viotenta critica do lidcr da ep>| eeira ¦-
Mção Anthony Edcrt. «p* «i^c j j.;-, riivivin f rieVjaria do
que o governo estava envolveu-; Ixp«nto de Read* ..
tio o assumo num segrede asaJ-jr;'»_-39 S*rvií*> do Pessoal .
do que o uectssartj». . 12.^» Diretoria das Rendas

Armas vitais ! H^t^rauo* das 
' 
relações"

WASUIMiTOS — 23 — ClT>; r--fl„iri,..
- Oficiais da Defesa Nacional | ^^ 

"we»et»no.
calcularam que a indústria nor-f SemtarU de listadoIC-americatU poderá P^«^j3íai Sectária de Estad,,armas vitais. *ntt* f» 

w "«I s 4W o»n» Diplomitk.»Ses. cm ca,o de *u«rra. Di>« ? ,„, D^mãtico
que os novos planos para o aa-j*-*"* * 

Di»ri*taamento da produção de guerra. | r.ni-tiM
foram grandemente raetlwracfe». ^í*-. ^.^ ., . M
em relação aos métodos empe*- 3-*• ÍSíSSí?10 áe X^
gados na segunda guerra «»»• .^rZ*-!'^"»
d'al. Disse que essa melhoria :3&-2 Dí.P,T*ijn!at<? * Ad"

permitiu uma grande rtdutiol EilB1*t^f!lf^
no tempo necessário para a - f.„.~™T*" *M »j
adaptação da» fâbrkas A prw 3-W l>*P«r^meal<> de Aí
duelo de artizos de guerra. Os *Sf*i^iMiÍÍAÍ'
oficiais da defesa advertiram «• «speniMUaaíe)
que esse calculo de 1S meses êlMPIfiSS^-jf SSffi
baseado nos recursos çmentes »**• 

d» MinW*rw
das fabricas. Esse calcalo i b4-|
seado também no novo progr*- *"
ma de fábricas ~de reserva". Há |

lidos m\ exemplo digno de ser | ram cumprir com o seu dever pa-
seguido iwlas nações e homens ira a grandeza do nosso pais.

das RelzçSes Exlerio-

tAposcatados)
ÍSfi 

"dela™* 
prónUs* pVra""prôdi|«-«5 Miais*1? i*??*1*™0

ção imediata c 2tS outras, eac í . TrBsinal MdiUr ...
"estado dc alerta", arrendadas 5 4.jâi Miautix» da Supremo
a operadores particuUres. Os? Trilwnjil Federal —
mesmos oficiais calcaUram, osj DeseBibaT|aoores do
tempos necessários para a po, Tntmna! dc JustKa .
duçâo normal do* seiuistes ar-M-^' Jow** * Promotores
tigos. caças a jato. 15 meses, —14522 Departamento Admi-
D-õfls (supcr-fortaU-zai melhora-!1 mstrativo do Serviço
«Ias), lá meses, "destwiyers"
13 meses, pilotos automáticos

fiara 
bombardeiros ç caças de

ongo alcance, 15 meses. lastre-
mentos para aviões, 17 raes*».
héllces. 10 meses, "tanks** n»*-
dios, IS meses e rifles 15 meses.'çâo Wsstal.

143

14ã
145

(Sablko , ltó
UINISTCRIO DA AGIUCn.TUIU

rtitoladea • Neasalbtas)
Diretoria do Departamento Na-

cieaal d» Prodcção Vegetal.
Divisa* de Fomento da Produ-

,l%isã» do Terrsf»,>c Coloniza.
çSo. -.

, Divl»4> dc Defçs» Sanitária Ve*
gelai.

Ülretori» do, Deportemcnto Kai
cional da Produção, Animal.

Divisão de Foiiicnio.da Pradu-
(ão Auimah,

Di_visão. d|e Iaspecão de, Produ-
tos de Óritíem Animal.

Divisão dc. U.«f,c.;a Sanitária AnU.
mal.

lustitut* de Biologia Animal.
In?»iiuto de Ecologia e ExperU

nenlação AjjrbjDla.
Instituto de Óleos.
Instituto de Fermentação.
SupcrintcndcueAi do Ensino

Agrfcota « Veterinário.
Apzeudjzad» Iklefousb Simões

Lopes. , ,
Seção dc Fomeríio Agrícola no

Di%trtto Federal.
Serviço de Expansão do Trigo.
Divisão de Defesa Sanitária Ve.

getal — Estação do Expurgo do
Vegetais.

Serviço Nacional de Pesquisai
AgroriAmicas.

MINISTÉRIO D.V EDUCAÇÃO
Conselho Nacional do Despor»

tos.
Serviço Nacional do Teatro.
Serviço Nacional de Fiscaliza-

cão da Medicina.
Serviço de Estatística da Edu-

cação c Saúde.
Instituto Nacional do Cinema

Educativo. _
Serviço dc Radiodifusão Edu

cativa. . w .
Escola Nacional dc Musica.
Serviço dc Biomctrin Módica
Faculdade Nacional dc Filosofia,
Biblioteca Nacional,
Instituto Nacional do Livro.
Museu Nacional dc Belas Artet-.
Escola Nacional dc Delas Artes,
Faculdade Nacional de Arqultc-

4»"«- ... ., , ,_
Reitoria da Imvcrsidadc do

Brasil.
Serviço Nacional de Peste.

MlMSTfclUO DA JUSTIÇA '
Agência Nacional.
Conselho Nacional do Iransilo.
Conselho Penitenciário do Div

Irito Federal.
Departamento do Interior 6 At

Justiça.
Serviço dc Documentação.
Serviço de Estatística Demogrã'

fica Moral e Política.
Pessoal em Disponibilidade.
Diversos. '
MINISTÉRIO DO TRABALHO

(Pessoal Mentatista).
Gabinete do Ministro do Tra.

baliu».
Departamento de Adrawlit?*-

ção.
Divisão do Pessoal.
Divisão do Material.
Serviço de Comunicações.
Administração do Palácio.
Serviço Atuarial.
Departamento Nacional da Pr?-

vidincia Social.
Departameuto Nacional de Imi.

gracâo:
Diretoria.
lospcioriu de Imigração.
Departamento Nacional dc Iti-

dnstria e Comercio:
Seção dc Administração.
Divisão dc Cadastro c Fiscalj-

xaeáo, .
Divisão de Registro c Comerei'
Junta de Corretores dcMerci-

dorias do Distrito Federal.
Divisão dc Expansio Ecoik-

mica. J , -„
Departamento Nacional da Pre-

priedade Industrial:
D»visào dc Privilégios..
Divisão de Marcas.
Divisão de Recursos.
Conselho de Recursos. ,•:¦
Departamento Nacionat de_t>,

juros Privados c Capitalização.
Diretoria.
Inspctoria de Seguros.
Departamento Nacional do li

balho:
Diretoria Geral.
Divisão de Fiscalização.
Divisão de Orgauizacão c Assr-

tíncia Sindical.
Divisão de Higiene c Scguratu '

do Tralulho. .
Serviço dc Identificação Troli--

sional. . . _ ,
Instituto Nacional de Tecrtolo-

gia.
Serviço dc Estatística da Prcvi-

dènck c Trabalho.
Scniço de Documentação.
Delegacia do Trabalho Man-

""MINISTÉRIO 
DA VIAÇÃO

Departamento Nacional dc To' -
tos. Rios e Canais. ,

Departamento Nacional d -
Obras Contra as Secas.

PREFEITURA
Serão pagos hoje, os integrantes

do lote n. 5.
FEIRAS LIVRES

HOJE
BOTAFOGO — Rua AruaM*

Oointela. „ , -
CASCADVRA — Rua S»Ka Co-
mes. _ .

IPANEMA — Praça N. S d.»
Paz '

SÀUDE — Praça dos Estivsd.-
re».

CATETE — Praça José de Alei;-

TIJCCA — Praça Coronel ,\-
vier dc Brito e rna Visconde na
Figueiredo.

SANTA TERESA — Rua Fcticu>
dos Santos.

BENTO RIBEIRO — Rua João
Vicente.

GÁVEA — Avenida Rodi^"
Otávio.

UNS DE VASCONCELOS ••
Rua Carollna Santos.

GRAJAU - Praça Verdun.

115

135

116

138

NO TRIBUNAL DO JÚRI
CONDENADO O RAU A UM ANO

DE PRISÃO
, Foi julgado, ontem, no Trihu-
nal do Júri, em sesslo presidida
pelo juli sr. Faustino do Nasci-
mento, o réu Evandro Barbosa,
denunciado por ter, no dia 13 de
julho do ano passado, cerca dai
31 horas, na rua Conego de V.u.
concelos, nas proximidades do
Bar Liberal, disparado um ravol-
ver contra Lula Pereira, matan-
do-o. Na policia, declarou o
acusado que assim procedera
quando procurava acudir a uma
pessoa que a vitima agredia.

O promotor Marcelo de Soura
fea a acusação, pedindo a conde-
nação do réu nas penas do libç.
to. O advogado Amorim da C»ui
defendeu o acusado, alegando que
o mesmo agira cm legitima defe-
vi. nAo havendo, assim, crime a
punir.O Conselho de Sentença, findos
os debates orai», recolheu-se A
«ala especial, voltando com a con-
denaçâo do réu a um ano de pri-
sio. O Jul». sendo o réu prima-
rio, suspendeu a pena paio praio
de rroalro anos.

FLECHA
contra

A RAINHA 00 8AN0
PRESOS 03 CÚMPLICES

DO GANO DE REGINA PE-
AR80N, FLECHA E O CO-
M155 AR IO DOOD PERSE-
QUEM REGINA, QUE LEVA-
RA CONSIGO M1SS DIANA.

0
LABIRINTO

DA
MORTE

(Novela de P. W. FLOWER)
(IluítMçSes dl N. QINTO)

BsfCis porvir I fl0lfsn ^FBtím pj^Mr r ^SS?^ n\l i Cw«
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Musica
«¦»¦«»'»»¦<

AGNA CABANES

Oi
Ca&ts&r, ça» *r «jtrcsEnírni com um bonito e bem o.*-
gr-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, Pre-
jot, Taftiri, Imexs» Femnnâtz, Sirauss, Debussv, Grieg, Gret-
cA.ra.cxiTi!Íy e Jteiísssnn Jfnaa.

Jjia» OiSmãí!* átüeov eaoelrajír impressão, não só pela
esp."•',::'-,!::.;ir dl* snm x>oz tomo por sua bonita t simpática
íijariA. efl*&a êt "'íârmanc"* * ^Uifíjifâp.

£'j atgütamsm gcvBsoujsSos *7se neeerrea foram cxleimvos ao
piea£tSa Ifejést Ziss, 4«m * acosiJKtTi.,iou.

IXTERtSO

A AMERICA LATINA
E O "PLANO MARSHALL"
Fixadas as normas de contribuição - Resguardadas as necessida-

des dos países fornecedores - Outras importantes resoluções da

Conferência de Chicago

AS MELHORES PELOS
MENORES PREÇOS!

« MMlll

AQUI e ALI

A

1111it ¦ ¦ ¦ ¦ i i

nosso c>]»*J»SSj7>o»tssss*Tn
atos ESTiAoea kíh-sobs av-
rORStAs

¦¦¦s »*: : v » - : :.-r—-•• •

AUrjedtaaieBf". ma» a» *¦
. um* avr» gitvvaniui em:-

assevasea* • SM ffln«m» iRS"
^rumotftmtiittam miraim>-»T«tíu*r)w
com, daneiii.iae» «s»fi»s> *» ***»»•
(ica Cr ç • r C .-'•'-¦¦. M" r — il
atleren**» «muuwtt — •Tr»*n»c«a.
»,-sc» -» psar» sjsat «a» arma «ur-
a» 4» 3°*4 «?r* es»*» atpmvtíryj-
u- r em I<f «a^seteaia».

A
cccaiotE í» üuaoae —
rr» T" t l r d» -; r ;¦ —
jCTujicti» eimimie seetviits-

de* j»p» a sr*«!lw« s*rmj»Dtmi)»,
n« • «*#nr «twWmcs» tEflsan-S
S(ííí»ifí.»*imarn íWi cwTflrrmiat» trairt*
»ues«l*uJrr ihhiii». Oerastee 'fctiiiT
keeei ra» aaett «• .rreme ca
Ot-n.u«rt.-i ::.t"'.r i.» -r-.l i • «í
diresai. das C«t3R «a «asara».

OSCNr»UsA© 

Wült» Kerrji/s.
*unT»arr*»í« *s0» ©r-
ejteeer» *» ¦*. «i. *- *•»¦

tar «et ¦ eearTmrii* <Sr. ».ti»'I ©»-
rtía ¦-. -l - a •: ã» " i'm-'- ti r $ "' * -' i
*trwirr<TTaa»«c \"«s *» *Vtua;,
Um» r£e> Suü. »>«ccn dia Vten»
• : z-.i ¦: r 

"t-" ¦ -1.

.«»«¦.« |

Hoje
£ — As TMB aesraeT, te» 9». €.
i S., sal* «Sa *a?*s llaetlalrin
. Ts;'1:'--:.

meida, tòbre o homenageado, proa-
seguira com a cr.ecucio do seguinte
programa, a cargo de Oscar Bor-
jrcrüi, Alda Borgerth, Francisco
Corujo. D>crê Gomes Grosso. Ilâra
Gomes Grosso, Ana Maria Flura e
Marcai Homero:

I — TRIO BRASILEIRO (Alegro
raaestoso. Canção (Andante), Dan-
ça (Srherüo) e Final). Intérpretes:
Oscar Borgerth, Ibcrê Gomes Gros-
so c Bira Gomes Grosso.

n - MEU PENSAMENTO. CAN-
ÇXO DO MAR. AVELUDADOS SO-
XHOS, NOTURNO, CANÇÃO DA
FONTE, ELEGIA DA MANHA e
TOADA PRA VOCft. Intérpretes.
Ana Maria Fiara e Marcai Silvio
Romtro.

Dl — 2.» QUARTETO, em dò
susteaido menor (Allcgro agltalo.
ADegro grazioM), Andanto espres-
¦srve. Presto), interpretei: Oscar
BorgerÜi, Alda Borgerth, Francisco
Corujo c Iberê Gomes, Grosso. >

Los «ChaTalilIos
Estréia amanha, is 21 horas,

do Municipal, o conjunto corco-
jrrifico espanhol '"Lcs Chavalil-
loa".

AíPOfiaçüo Musical
Prô-Jirventude

O projdino concerto da Pró-Jo-
trentude srri amanhã, as 16 horas.
lua A. B. I., estando o programa
! a cargo da pianista Carnien Ad-
\Ttti.

Julinha Wagner Cohin
e Florita Tolypaa

Sob os auspícios do ministro da
Polônia haverá, co próaimo dia
Üü, as 30^0 horas, na sede da Lc-
facão daquele pais, umu audiçüo
An pianista .Jultnhtt Wagner Co-
hin e da cantora Florita Tol.vpan

CHICAGO, *i3 (A. I'.) — O
Conselho Inlor-Amcricano de Co-
merclo c Produção ao encerrar
ontem os seus trabalhos, apro»
vou por unanimidade uma dccla-
raçío final, constante de quatro"itens", de enorme interesse pa-
ra a» Américas.

A declaração será enviada nos
governo» de todas as Amerleat «
t;n'ai"á presente, como assunto de
prioridade, à próxima Confcrcn-
cia Econômica Iulcr-Aincricana
de Buenos Alies.

0 toxto da declaração & cxlcii-
so, mas 03 seus quatro pontos
principais podem ser condensa-
dos, para que se conheçam as di-
letiva» asumidas pelo Conselho
para discussão na futura Coufc-
rencia de Buenos Aires,

Os quatro "items" podem ser
resumidos como se segue:

rrimeiro: — Plano Marshall:
— Serão utilizados todos os re-
cursos latino-americanos para a
recuperação econômica da Eoro-
pa mau "as necessidades dos pai-
;*s latino-americanos quanto C
seus recursos e meios de produ-
ção não podem ser prejudicados
pela» necessidades da Europa". A
Administração da Cooperação Eu-
ropéla ("E.C.A.") deverá fnuir
nuas compras, tanto antecipada-
mente quanto possível, sobre os
estoques disponíveis c que pos-
sam ser considerados c.vocdcntís,
de modo a quo os mesmos sejam
liquidados sem queda nem au-
mento de preços. Recomenda o
estabelecimento de. critérios mtv
nós rinidoii do que pode ser con-
liderado ' osáonclal", levando nm
conta o que è "essencial "na Eu-
íopa e o qne i "essencial" 11a
America Latina.

Sojundo: — Inversão de capi-
tala estrangeiros: — O capital

privado deve ser "encorajado, de
profercncla a quall"0'' emprego
do fundos dos Governos, em to-
dus as situações cm que o capitai
privado queira aventurar-sc '. Au-
mento dos cmpicsllmos "do Bnn-
co de Exportação e Importação u
America Latina. Que «ería criada
uma Comissão para examinar a
possibilidade da criação du um
Banco Intcr-Americano. Quo o
Banco Internacional de Hecons-
Viuçõo "preste ama atenção cs-
jiecial u urgência atual de Incen-
tivo o garantia a qualquer em-
prestimo Intcranaclonal de çivracter privado, pura fins piodti-
tlvos c cm volume adequado, á
America Latina.

Terceiro: — Política Comer-
ria): — Necessidade de "um equl-
lihrio efetivo" por todos os meios
financeiros c técnicos, nos países
pouco industrializado], em com-
paraçno com os de alta capacida-
de industrial. Garantias c segii-
rança de um tratamento cqullaii-
vo a todos os Invcrsores de capi-
tais inter-americanos. Que cm
qualquer novo acordo haja clau-
culiis "que compensem as desl-
j:ualtl.7tlcs de estrutura ccononii-
en" dos países em situação cri-
tica.

Quarlo: — Matéria» primas: —
Terão que ser adoladas medidas
que ovilcm as grandes fluttlàçSeo
de preços dns ninterlas prlm.T-,
que se facilite a uliliü.tção in-
liutilijal das maCerlas primas di>
cada nação.

PROJETO DO DELEGADO
BKASILE1R0

CHICAGO, 23 (CP.1 -- 0 Co-
mitè do Cooperação Econômica da
Conferência Intcr-Amcricana .ipri'
sentou ao Conselho o projeto de

ADIADAS AS ELEIÇÕES NA TRANCA
Decisão da Assembléia Racional

— As ÍS Searas. »» Seirraíar, t \ . - • j \«,i,:t.„ A0

VíertífSír.
Amanhã

As ': -:*íf tt»9 '-'_-;--"

:i
cal,, a O. S- &ü, » u. a,, e. ||

— A* Z' ftatrax. tr» Mimlci- i
Lsa Crava-4l paf. es iSaiEsníaes

I trtles"".
| — A1 • i •-: -it. * a .*.:::¦: is- ;
f ca*> attesásal «•trii^Tsnfeinbnfc, sâ
l ptsarsta C«nt=ets AítíT» 4

Dominso i
-A, T&3ÍÍ i>cts». Tta C. T»l. *

H, stiáüçaa >s\t slumtr» tfo Con-1
;»rvatr- : t* Músãr-a- í
— A» :C ttetrax, ra A. 3. I., I

___ z TOroMstfa Afts ftassTIaiira. *;
— As ÍÍ1 ISrsrras, c» s-oâltÃrJo |,£ d9 "¦- r.t- -.¦ *Sa Zz^-zíUt. | i

t ^^rfJ^^I^^O t **í»& 
"da"Bàdio

i — As TB) IwjTa», ir* iflrr*. m v. I ¦... ...-.^.- . r„,,y
4 S. B., oaes s Jarsesrríiras E»-j,

cetatf. BesShavete, Dakas, Lo-2"
j reaa» Fesnsamáes. 4>»wald eiBstilex. Reaftacã ôt Saentatr. J

Distrito Federal
No próximo domingo, ás lü.UO

Iioriis, o Conservatório de Musica
do Distrito Federal fari realizar
110 Salão Leopoldo Miguez, da Es-
cola Nacional de Musica, uma au-
dirão de aluno» deste ano.

Serão apresentados alunos de
canto, piano C violino, seleciona-
dos das classe doa professores: AI-
da Pereira Pinto. Fernando Aratt-
.Io, Antonina Guimarães do Valle.
AugusTo Cj-prisno Pereira. Helena
Figueiredo! Heloísa F. Cordovil,
Mathilde Araujn, Sylvia F. Mafra.
Tbais IRorinda Pinio c Carlos
Vianna de Almeida.

Estrada franca.
"Intcrntearo"

Hojr. «« "iO.OO horas, ouviremos

Educação a festejada harpista Elza
Gnamieri, nm dos mais destacados
tícmcntos da 0;-questra Sinfônica
Brasileira. Do programa constam
páginas de Rach, Ramcau, Dcbussy,

mi! " •. ;i:r,:-. r e Grandjany.
Dncoteea da A. B. I.

iâ*^r-1 mOTXsiS. 
!l0jf'borário das

DIA DAS NÃCOES UNIDAS

»'¦» m •*••*»•**•*

O. S. B.

c-.tia Bsiinafe* para amanhã
c sij^prtiiáa-tieiira. rs^r^irtrissicatí is
rs • 3S hurta, i<ah a rr^cacia *3e
S^nSar.

Ptoswrna: KACH — Preladia
a.* & para Cotttfiat, th^ici * Har-
pas; H1SDEM1TÍH — Maíias, o
Ptator; WAGNER — fteJaãatto c
Jforte «I»t Ii<3M* tTmíio e Isol-
d2)i L. FE3RNAXBC2 — Ratrjqae
da tSperat SíaSaxairec: 7 CH.UK>
WSÊT — Sõaíssiia B-* 5.

O programa de hoje. das 13 is
13 horaf, será dedicado ia Nações
Unidas com musicas de 15 jraises.

Entrada franca.

PAUIS. Z! LV. V.) —
A Assembléia Nacional apro-

vou es!a noite, por 291 votos con-
tra 286, a decisão de adiar aa
olciçGcd dos Conselhos das Depar-
tamentos da França, até o prô-
xlmo mês cie Março. A Assem-
blèia decidirá, em julho, adiar iiv
definidamente essas eleições, par
meio dns queis De Gaulle espera
conseguir maiodu nos Conselhos
Departamí-ntais. Entretanto, a
dcclsfio da Assembléia foi repe-
lida pelo Conselho da República.
Esta nova decisão dn Assembléia
deverA voltar ao Conselho da
República o qual, provavelmen-
te, voltará a repeli-la, colocando
no campo político o assunto cráã
eteiçõOD departamentais.

Irão à greve
Está noite, cinco milhões de

operários íranceies, mais ou me-
nos, decidiram declarar uma gre-
vs dç duas horas, a Fer realizada
amanhã, em um franco desafio

A carreira de agrônomo no
Ministério da Agricultura

Ao que apurou ontem a repor-
tagem de A MANHA foi apresen-
tada pelo senador Apolonio Sa-
lcs i Comissão de Finanças, que
estuda a qucsláo do aumento,
uir.a emenda, na parte que dh-
põe sobre o agrônomo do Mtnis-
térlo da Agricultura. De açor-
do com essa emenda, o agrono-
mo passaria a ler os seus ven-
clmentos equiparados aor, dos
engenheiros civis c dos midlcos,
com inicio de carreira na letra
"k" c conclusão nu letra "o".

a.3 govòrno francês. Nas véspe-
ràs da gTevo, a maior registrada
desde o mês do dezembro últl-
mo. o governo decidiu conceder
a todo.t o» operários um aumento
de 15 % nos salários, a cont&r
provavelmente do dia 1.* do ou-
tubio. 03 sindicatos operários
exigiam um aumento á? 33%.
Apesar da decisão do governo,
os sindicatos decidiram esta noi-
te declarar n sreve. A greve ge-
ral de duas horas, da? quatro ás
seis da tarde, paralizará todos
os serviços vitaiã da uaç3o.

Não foram responsabiliza- L;:
dos pelos desvios das

mercadorias

resolução do doutor Aldo B.
Franco, do Brasil. O projeto diz:
"Fica resolvido que para suprir
as necessidades dos países do í
Plano Marshall a A.CE. (Adiül».}
nlslrnçflo da Cooperação Econò- /
mlca) deve utilizar dentro da'
maior extensão npMÍvcl os produ-
tos da America Latina c dar am-
pia consideração a continuação po
Comercio estabelecido entre a
America Latina e os países do
Plano". "Estes princípios pode-
riam ser levado.» avante inedian-
to critérios menos rígidos a res-
peito do que c essencial, ao t>e
determinar as necessidades de
cada puls abastecedor no mercado
mundial". "Para que o capita'
estrangeiro seja alentado em ou-
tros paises deve deixar de exis-
lir: Discriminação entre as invtr
sôcs nacionais c estrangeiras, me-
diante controle do cimblo e lc
glslitçúo fiscal; Ameaça de con- 1
fisco ou cxproprlnçSo, sem uma
rápidii, adequada e eletiva inde-
nizaçfio; Excessivas barreiras Im-
pedindo a entrada de pcssoaMéc-
nico e admlnistrntivo necessário;
Leis exigindo que os inverslonis-
Ias estrangeiros dêem participa-
ção n:i» emprrsas criadas com seu
Capilali Política Econômica ou
fiscal que. resulte cm divisa mo-
nelária instável ou depreciada;
Estabelecimento de dependências
oficiais que compilam com em-
presas que utilizam capital per«
ticular; Negativa dos paises que
recebem capitais estrangeiros de

I que estes contribuam para fomen-
1 tar os recursos latentes dentro de

suas fronteiras".
"Resolve, portanto, que \
O capital estrangeiro de\c ser

alentado com preferencia i in-
versão de fundos oficiais cm to-
dos oi casos em que este cttoMfii
particular deseje 1ve11t11rar.se.
Onde existirem condições para se
inverter capital particular, porém
onde não se puder obter estf-.
se deve procurar o capital publico
do? existente* ou de futuras or-
ganlzaçòes prcslamisfa». Os pti-
«cs de capitai» export.-ncis devem
facilitai incentivo» fiscais para
H inversão de ciipilals partícula-,
res nos paises cm que os recursv j
se. tím desenvolvido inadequada-:
nicnte". ''Elitolnav asobslrn-i
çôcs qttc relãrdcni a Imediata
afluência (lc inversões intcrnaclo-
nais". "lazer presente ao Banco |
liitciiuiciottal t!c Reconstrução e |
Fomento a nliml urgência em fit-1
cllilnr c garantir empréstimos I
particulares internacionais em;
montante adequado para a Ame-;
rica".

eromcnilar ao presidente do ,
clho a criação de um Bí.ivo 1

Inler.Amerieano". "Sugerir '\ A. 1
C. E. que não devem ver prcjti
d Içadas as necessidades dos pai

MÊ-jr y ff f v> fll»B *JnS'" / _$/____________________________,

/ vUS 11 JL9r ">!
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B,om acabamento
0'tima padronagem

.1

durante o mês de Setembro,
vende suas camisas pelos

mesmos preços d'
aniversário 1

42,50
48,50
38,50

li

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

O GUARANY »
GONÇALVES DIAS,89- FRENTE AOMERCAOODAS FLORES

»JeW+*WW»W«W*W4*»«V*V«^^

TECIDO IMPENETRÁVEL
Resiste a fragmentos de granada - Tintas e fazendas que ajudam

a apagar o fogo - Criados pelos cientistas norteamericanos

1 t'ni:a.se a formarão de camadas
aperfei-] alternadas de tecido e liquido

O Mil POR ISSO, DEC OAMIOrc
DE CAUSA AOS COSFBRBNTES:

DO 1.LOYD BRASILEIRO
No Júlio da U* Vara da Fntcn-1

ria Uitblíca, Durval Fernandes da
Silva e mais 87 funcionários do
l.lovd Brasileiro intentaram riçâo
ordinária contra aquela empresa
ti a Unifio Federal para bater :i
devolução de dcs.;ronv'os efetuados
mensalmente nos respectivos vcu-
clmentos, quando escrdam o
cargo de cortfcrcntcs de cargas,
por faltas, extravios, avarias,
r.iullas de Alfândega; fretes de
íelorno de mercadorias cstntvi.i-
das c juros do mora.

Alegaram a impossibilidade ;lc
pagar incondicionalmente, ir-
regularldades sobrcvlodás ú car-

que não pudessem conferir,

CERA ROYAL USADA UMA VEZ, MAIS
UM AMIGO E MAIS UM FREGUÊS

üomBajjMu a O. S. B. «iarf n»
Kes. as I!> fct*w«i. «sa c«aocrlo
par» a Jametstoát EwriUiT- Pro-
íiuraa: "'Seíssaa Sâaíím3a",, <3c
5EETII0VES: ""O A»*nrndis de j
FeftSccire". nJr HCXAS: -B*t»-i
erce", & LOBEKZO FESXAMVEZ; I"RcfrnaaK"". »5e C»SWAU> * '"Mar- j
efiat Hnasair*~. & BBUJOJL. 1
Orquestra .\fra.Brafilcira

Dofafesjj»!. i* Si Ibías*. sa AJBJ, j
« OcqtKsIrn Affsfli-BrasStãa. sob a

Chegará à Guanabara no próximo dia viu-
te e oito o navio-escola da Armada Es-

panhola 
"loan Sebastião de tlcano"

ÍAi^K^j Suas características são idênticas à» do "Almirante
r«Saittei aaSãrÃr*, icsastaado « «fl|<|<ni^_a»' „. o programa de recepção organizado

v pait* — c*aí »neu*: - fí«vbj j «-fo j. • Distrito Aarai — Uma guarmçao de £ó oji'
dais, além da turma de guardas-mannlias

WASHINGTON'. 33 tn.i -
Os cientistas ianques .

I coaram um novo tecido de ma. \ plástico, até que se forme um
liiria pfrisüra yiie seni intpcnc-1 ••Mtnduic/ie1* t/« <spe<siira deíè-

I trürcl a fratimcntjs de granadas jada. Uepois disto, o material
c "Schramncl". sendo iàu fortes modelado c sujeitado a pressa1*

: ses latino-americanos com_ meios SIWJ ^___,_,„„ lvmo uma chapa blin- ntoderado e (merflldo ent litfiin•de produção por c:\igciicias_ ri.i ,/flfjfl> gm Tfi„iòrio à Americmi Lquentt, pvr alnuns minutos, ute
Europa, de ncórdo cp»\ o, P",no | cViemicuí Sorteai t> dr. ililton \endurecer. Assim se forma um

) Galle.gher, da Universidade de \ tecido de lâminas finas sobn-
I Chattanooga, apresenta, em li.! postas, com a resistência do aço.

niiiui ourai», o método de produ- i Jjnjas e tecidOS inCOtn-tçôcí desse leddo niaramlhoso: Stta\ """»* v ***"*_

j j.reparafiio se far ajustandu-se, btlStlVOS
I umn peca de tecido num molde \
j e difspejando.se em cima um ti-
I quido plástico especial, a modo

de geléia passada cm bolo. Con-

lc recuperação econômica'

0 Tribunal Superior do
Trabalho o o siu 2.° ani-

vorsário de instalação

Obiri ©B&nsa Oãiè
Festa i& "Csaí?!. — MiiTscata: Per-
Ou S«a!aotr — la-srsto; Fresca-
tes a krcaai» — ÍJãias1-•^ Fatte — X*»hats« «3c Prtecipe

Maraealni: Sííb Mí>to — Ai»*-
íeoae aestirai; Siaânã» aos O/rixis ;

Ritual; OrBèiBa JBâè Moatm* — ¦
t>!-rl ?rv afftrãeas©; "'Isjaüo uma •
tea» tò'* — J«ijjix. ¦

A««4XÍ3_üo Bnssütrira de
Caucrxim

Essa .*.-.-í.:ckii :> astrada __ mais
tT«K* iieoPtrtiM. i*3a «-te mês. O
prLBaciras, tw» áã» 27» A* 3' imãs,
apreseaíaaèi» a «siS<»ra Wafnc-
Fiana Klte»í<a FSafstsa, tona rcri-
tal; e *> segjei&âj» eu üsüte àc tiS,

•Oiegar^i a esto porto no dia 28,
pria manbâ, atracando, em segui-
da, ao cais norte da ilha das Co-
Jjras o oavlo-escola d« Armada
Espanhola "Juan Sebastian d'.-
Elcano", sob o comando do curti-
tio de fragata Álvaro Uriair. y
de Silva Baian. A sua guarnkao,
alem do 2* conutodante, capilao
de coneta Bicardo Noval y Fer-
aindei e mala 21 oficiais, ê com-
j»asi'a de 27 sob oficiais, 11 arti-
íjees c 204 marinheiros. A bordo,
tm xiagem de insiruçAo, vem a
turma de guardas-marinhas dos

i quais 44 são do Corpo d« Arma-
tra"cB>* «ri a «mana artirt* so-j da, 8 do Corpo de Intendènciai c
tista áe Bjsa í*síi**l de píSJnar. de 33 do Corpo de Fuzileiro» Nuvals.
1V»gn«r. ca iaS*3pii_rtaçã_o da Or-1
rwstw Sifflf&asc* BiasOdta, sob
a regfaesa «se SssaiSar.

Curso Hasdalau Ta^ia-
ferro

Beaiíia-«e lassie. s«»fla-í<2ra, às
Itjfüi. i»í ABditírfo dQ jaiaiíttTio
da «aasaíSA. a «rsròla a»3» f°
títrwtroí tasnsi!» ds OOBSO ÜE AL-
TX IXITEBPBES-ACXO MUSICAI.,
a 4a*gMi ca Çiaeiwta MaÇiJaleaa Ta-
$tt*Í4r*E*>. Seâ* c«õâos os *e-
suíalíiis püantas partVípanles:

:nun?3 fbote ve, c%stbo
— íS<&tii=rjaB: Xíts^Wc e.*Í>.

tETICU DELAMAnE — {Be-
cÜtowíE.: So-síüi Agtanãcoata}.

BaOel
O Teatro Del tU"-.-f. dirigido

por Otto WiríitTé^s-. dari *ec P»
ttu3SEsE-> tnticãul bíjt, »o Scirador,
ia IS bmas.
reslirjü feMôâca BrasdJcira

A Aeadeasa Bratürtira de Mntâ-
ca reaTiaíii éjwaiajria. à-s 21 Jsoras,
uo AsntS6«5cwa d» MiaàsJcrin da Edn-
ticãx ctti .-:;<j-". esa ttcsscTuigera
5 rrterri>5-r-ii ds l-sntuo
slsa.

Ao saesoaüi SííCpe «jus Tcadr -ês«e
trffcajíi!» a* erasife fsiaf3cB drsapa-
rc-ef-i-v a Acaâcala ixuiiigsrsri o
Ftstiva! d»- 1itsí5ra EsasSetra, <-ora
«na sadio?** de nrsíica de cirna-
ra daíjaêlc a*sotr.

A i< i*í-?i. çr-í ~tí vj:r::-áa cem
*n»« ee»afes4a£*a de. Heoata de Al-

O programa de recepção e ho-
menagens aos ilustre» visitantes
foi orcanizado pelo 1.' Bistrito
Xaval. dele constando o seguln-
te: dia 28 — a) chegada c atra-
cacio; b) visitas protocolarei,;
dia. 29 — a) de 9,00 às 11,00 lio-
ras retribuição de visitas a bor-
do; b) de 11,00 às 12,00 lioras
jecepção à Imprensa, a bordo;
O às 14,00 horas, passeio ao Cor-
covado, para os guardas-marinliau;
dia 30 — u) 9,00 horas, passeio
pela cidade, em ônibus, para suo-
oficiais, sargentos c marinheiros;
b) 9.00 horas, passeio no Pão de
Açúcar para guardas-marinhas:
c) 8,S0 horas, passeio a Pctropo-
Jis, para oficiais; dia 1." de ou-
tubro — a) 9.00 horas, vlsiU dos
oficiais o guardas-marinhas 

"ao
Arsenal de Marinha do Rio de Ja-
seiro; b) almoço a bordo do En*
couraçado "Mina* Gerais", para
eficiais; e) 4» 23.00 horas, baile
tia E-Ttbsbuda da Espanha; dia 2
de outubro — a) às 10,00 hora»,
homenagem da Marinha Espa-
nhola ao Almirante Marquês de

Fitnuvn-1 Tamandarê, junto à estátua, na
Praia de Botafogo, desfilando um
contingente de marinheiros, do
uavIi>«rscoia; b) às 11,00 horas,
ratseio ao Pão de Açúcar para
marinheiro», c) — às 22,00 horai,
recepção dançante na Ilha do Pi
-aquê; dia 3 de outubro — a) à»
3.00 horas, passeio ao Coreova-
do, para sab oficiais <? «irgeRtos;

b) às 13,00 horas, corridas no
Jóquei Clube, no HIpodromo da
Gávea, sendo franqueada a eu-
trada ao» ofWals, atib oficiais,
rargentos c marinheiros; c) de
19,00 às 23,00 horas, recepção <I«,'_-
canto na Associação dos sub-oíi-
ciais da Armada em homenagem
aos sub oficiais e sarsentos; d)
its 23,00 horas, recepção dançan-
le oferecld» pela t^olonia Espa-
Ilhota no Clube Ginástico Porto-
guís; dia 4 de outubro — a) 9,00
horas, passeio ao Corcovado par.)
sub oficiais, sarjtcntos o inarl-
nheiros; b) às 9vÒ0 botas, visita
dos oficiais c guardas-marinhas
à Escola Naval; dia õ de outubro
— a) passeio ao Pão de Açúcar
para sub oficiais c sargentos; b)
às 9,00 hs. excursão pelos arie-
dores da cidade, sendo servido
um churrasco na Cascatlnho, da
lijuca, homenagem essa presta-
tia pelo exmo. sr. Prefeito do
Distrito Federal «o comandante,
oficiais e guardas-marinhas; dia
G de outubro — partida.

O NE "Jtiun Sebastian de Elca-
no" tem características quase
Idênticas ao do nosso navlo-csco-
Ia "Almirante Saldanha", que ora
se encontra a caminho de Scvi-
lha, na .Espanha. Construído um
Ccdiz em 1927 armado em barca
com 4 mastros; deslocamento
3.420 toneladas,: comprimento
308 pás; b6ca 43 nès; talado 23
pés; possui 4 canhões de tí po-
legadas c dispõe de um motor
Diesel de 800 HP desenvolvendo
oi velocidade de 9,5 nos. O seu
nome foi dado cm homenagem «
Elcano, companheiro de Fcrnâo
de-Magalhães, que regressou tom
Ifi sobrevivente» da expedição cm
que foi mandnda a náu Vitoria
fl518~rl321) faiter a primeira
viagem de elrcuninavegaçâo ao
redor do globo. ObVovc escudo de
armas de Carlos V, com a divisa"Primus Circundcdisti me". Fã-
leceu no oceano Pacifico ent 1523,
quando sucedeu no comando a
Loyasa, capitão geral de uma çv
pediçftoàs ilhas Homens. ^..

gn
por impraticável a conferência.
por terem sido engajados po."
soldadas men>ais c não por par-
to ou quinhão no frete, c bem
aisim por não se. enquadrarem
os descontos entre as penalida-
des da competência do armador.

O Lloyd Brasileiro contestou a
ação, ulcrgando quo oi tlesconCo»
wmpre se fariam com inteiro as-
sentimento dos autores e cm vir-

, !udc de declarações assinadas. A
| União alegou prescrição da ação
i e no mérito ser contraditória a

negativa da responsabilidade de-
• corrente das obrigações assumi-
i das pelos autores que aceitaram
: essa situação jurídica.

O juia João José de Quciror,
entretanto, em sentença de on-
tem, Julgou a ação procedente,
pura condenar o Lloyd Brasileiro
a rcsliniir aos nutores todos os
descontos efetuados mcnsalmcu-
te, na forma da Inicial.

Salientou o magistrado que o
desconto no salário do trabalha-
dor, que uão decorra de culpa
sua, será priva-lo injustificada-
mente da remuneração a que tem
direito. Acentuou ainda quo se
evidenciou do inquérito udminis-
tratlvo serem os autores contrn-
ladores, mas sem responsabilidade
na carga embarcada c desembar-
cada.

Revisão na legislação do
ferroviário

O SINDICATO DE CLASSE DESE

Comemorando a paisagem do
mi sc.;undo aniversário de lus-
litlação. o Tribunal Superior do
Trabalho realizou ontem, as 14 no-
ras, uma sessão solene a _ que j
compareceram, alem do mliunro
\droiildo Mesquita, o senador ri-i
iinlo Mullvr. ó desembargador, .._,„.„ „ I(,(n-
Agenor Babclo, o de rim o rra-.|A ACOMPANHAR os estudos
vossos, presidente de várias au- DA COMISSÃO ESPECIAL
tarqttlas diretores o funcioiiâiiosl Cs ministres da Visç.-.o c dj
iíos Tribunais Bcjionalt; do .Tra-j Trabalho, no inicio de setembro,
balho. ! designaram os senhores Valdomi*

Iniciada a sessão [cr. uso daj Mcn(enegr0 de oilv«

^"•"mSSÍ rpSide,^ ^õj ben Eug.nio de Freitas Abre
Ti límal Superior do Trabalbò.tja primeira pasta, a
que exaltou a póalçào delicada

SOVA YORK, 23 (fl.) — A ih- j
j diluiria norte-americana fabrica-

rá dentro em breve tintas e teci.
òjs que, sendu incombustiveis, j

I concorrerão, lambem para a/w- I
| nar as chamas jà ent arão, ao que _

informou o Ür. 1. il. Simons, do •

dos juires e tribunais do Traba-
llio. no quadro geral ds nuglstra-
iura do pais.

Lembrou que os juues do
T.S.T., não se têm limitado
ao papel de frios apücadurcs dos
tratos legais. O espirito publico,
o senso da realidade c a num-
tnlldnde construtiva de que tém
dado provas, traçando novas pç-
rspectivas em matéria do Ditei-
to Social, Concluiu dizendo <juc
6 T.S.T. dispõe de um corpo de
magistrados que, por sua veti-
«no, capacidade de trabalho o
cultura, jâ conquistaram a con-
fiança das classes patronal o
obreira, merecendo o louvor com
quu os romanos saudavam os jul-
j-vs mais empenhados na dljini-
ficacão do direito, da lei e dn
Justiça.

Oulros oradores se fUrram ou-
vir, e, entre eles. o dr. Júlio >Jo-
nata. c o dr. Oliveira Bodrigues.

Por ultimo, atendendo a ama-
vel apelo do ministro Bcictra de
Menezes, fez uso da palavra, de
improviso, o ministro Adroaldo
Mesquita da Costa enaltecendo t>
Tribunal Superior do Trabalho.

VEM Al TRIGO PARA
ALIMENTAÇÃO

EMBARQUE DE 4.767.88! QUI-;
LOS DESSE CEREAL PARA O <

BRASIL
Segundo informações colhidas i

e Ru*! pe!a A MANHÃ, o vapor brasüei- Jro "Joazeiro". despachado pelo:
po»so Consulado, em Bahia B'an- i
ca, conduz para o porto do Rio. í
â consignação do Banco do Bra-,
sll, 4.767.S8I quilos de trigo em
grão a granel para alimentação.

Dr. Orlandino Fonseca
(OA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA)

Ortopedia — Traumatoloola — Fisioterapia.
TRATAMENTO DA PARALISIA INFANTIL

RAIOS X
Radiodiagnóstico especializado das doenças dos

oito» e artlculaçõe»
Coniultório: Av. Rio Branco. 257 5.» and. — Sala» 511

de 14 àt 1830 hora». Tel.: 22-8757. Re».: 37-1531

DENUNCIADO 0 CAMBIO NEGRO DA
FARINHA DE TRIGO EM SÂ0 PAULO
O preço do pão terá que baixar — Manobras dos

padeiros para aumentar os seus fabulosos lucros
— Sugerida a liberação do café moido e torrado

— Serão tabeladas as pensões

ri e Evaristo de Morais Filho., pi'
Ia segunda, sob a presidência
do primeiro mencionado acima, pa-
ra integrarem a Comissão Especial
incumbida de rever a legislação cio
trabalho na parte referente ao s;r- j
viço ferroviário e apresentar an*'
te-projeto de lei sobre a matéria, j

Ao mesmo tempo, que era ecru-',
tituida es;a comissão, o presidente!
cio Sindicato dos Ferroviários do Rio J
de Janeiro entregava- ao ministro j
Morvan Dias de Figueiredo um j
memorial protestando contra deci-',
sóis do Congresso dos diretores das ^
estradas de ferro, no qual foram j
discutidos questões relativas ao rea- í
parethamento das ferrovias e sòbr* j
as condições de trabalho de ssus j
operários.

Anuncia-se agora, que a diretc-
ria do S;ndicato em aoreço, deseja j
acompanhar os trabalhos da refe-
rida comissão e epinar em tèrn^
de suas conclusles.

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

PORTO ALF.GRK, 22 (A MA-
NUA) - O Instituto Rlosrandcn-
se do Arror ji esta pagando aos i i)ixseutaluil__ 0 i,a),a j._0 xit, as
produtores o reajustamento qu>- conversações Internacionais Ca-
lhes compete pelo arroz que au-' lot!cas. inicialmente, o bispo de
quitiu e correspondenlo a «J|2|CriJã»'òiTa, 5lr. De La Pradcllo c

Colégio do Estado da Pcnsylva.
r;,'.;. As noms substancias torna-
rão possível a <j:istêiida de cen«
i,'i:as de produtos revolucionários,
iau como motores elétricos mais
potentes c muís leves, substàn-
rlus p/iisficus resisfenfes ao calor,
ii luz c «o fogo e.vasilhas que

! ítão se enferrujarão.

Reunião dos delegados Be-
gionais do Trabalho com o

[ ministro Morvan de
Figueiredo

Encontram-ss hâ dias nesta Capi*
tal vários delegados regionais da
Trabalho. Informa-se quo os mes*
mos viajam a chamado do'Mu*
lar da pasta, em objeto de servii
ço de suas repartições, principal*
mente no qua diz respeito as ne-
cessidades materiais desses órgão...

O ministro Morvan D'as de Fl*
gueiredo aproveitou a ' 

presença
desses funcionários para trocar
idéias sobre a legislação sindical
e ài realização das futuras elai-

! ções para as entidades representa-
I tivas dos empragados e emprega-
' dores.

a 513.

FAZENDO INTERCÂMBIO INTELECTUAL
COM A FRANÇA, INGLATERRA E BRASIL
Encerrados os trabalhos das Conversações Católi»

cas de San Sebastian — A Carta dos Direitos do
Homem vai antes ao Vaticano c depois à OiVl

SAN SEBASTIAN, 21 (Do cor- •
respondentè) — Enccrraram-sc
ontem, cm Sessão Solene ..presí-
dida pelo Núncio Apostólico,

Voltou a se reunir, ontem, a
Comissão Central de Preços. No
inicio da sessão, o representante
da Prefeitura comunicou que ha-
via renunciado ao cargo. Em :••.'-
gulda, o sr. Olímpio Flores dcvol-
vcu o processo sôbrc o laliel.i-
mento do café torrado c moido.
sugerindo que o preço do meamo
fosse liberado. O sr. Zcfcrlno Cor.-
I rucei, porem, opinou i>elo tülitir
lamento do produto.

MANOBRAS COM O TRIGO
Logo dcpoÍ9, o sr. Mader Go«-

çalvcs denunciou oa manobras
que se estão processando com a
farinha de trigo. Declarou que oa
pacificadores só estão compran-
do o produto de procedência ame-
ricana, que é tabelado em Cr$
183,00 a saca, enquanto que a ar-
gentiiia. com 10% de mistura, e
que está fhada em Cr$ 23iUH>
nSo vem sendo adquirida. ..Vli-
antou que o tabclamento do pao
foi feito na base de sete saca»
de farinha argentina e de três do
cereal de procedência americana.

No entanto, os padeiros «ô. env

pregam ti produto norlc-amcica-
no. Dessa forma. 0 atua! tabela-
mento do pão deve baixar.

O assunto suscitou debates, yl.it-
do á baila o que se passa cm São
Paulo com a farinha norte-ame-
ricana. O produto, embora lab«-
lado para todo o território nado-
noi c vendido no cambio negio a
preços mais altos naquele Esta-
do. Exemplificaram o caso da se-
guinte forma: O Secretário do
Trabalho de São Paulo, avotan-
do o tabclamento desse cercaMi-
xou o seu preço em CrS 205,00
permitindo assim que se desvie
dos outros Estados da Fcdcraçàa
a mercadoria, ywls o preço sendo
mais compensador encontra mci-
cado fácil.

PENSÕES

Passando-se a outra matéria, o
sr. Lopes Gonçalves apresentou o
projeto de labelamcnto sôbrn
pensões, classificando-as em ca-
tegorlas "A", "B". "C" e "D",
respectivamente, f,r$ 1.400,00. Cr?
I.OOO,0ü,-Cr$ 700,00 o Cr$ 400,00,

a safra 1
passada. Esse pagamento alto*? i

i a trinta por cento dos respectivos
créditos. Cerca de Ci$ ¦.-•••¦.•
;I0.000.000,00 disncmlera o Jns.t-
tu com a primeira prestação. O
ustante coma o IBGA pagar çm«iuas prestações, cada unia da<
quais de valor aproximado à pii-
incira. Uuanto h dala, depende-
lá do fornecimento dos vapores,
por parte dos compradores es-
trangeiros, o que se espera, no
«.•ntanto, não muito tarde, em vis-
Iu da regularidade com que atual-
mente se processam os respecti-
vo« embarque*.

Como se sabei foi cslabelecido,
começo da colheita; passada

Cs
Mr. Hoyos. presidentes das trís
Grandes comissões, relataram os
trabalhos realizados. O delegado
da Lituâuia, cm seguida, agrade-
ecu cm nome dos povos oprimi-
dos além da cortina de ferro, as
manifestações de solidariedade
dos demais delegados. Falou
também o Marques I.ojicndo. pre.
sidento Gari, manifestando o
.•>i:radcc!mciito dos participantes
das Conversações pela presença
do Núncio Apostólico, nela benção
d«> Papa c pela solicita assistiu-
cia dos Bispos de Vitoria, Cala-
borra e Ciudad Rodrigo. O Sr.
Dom Balestrc Nicto, bispo de VI-

O sr. Plinio Salgado, em com*
pmliia do deputado Loureiro Ju-,
níor, seguiu hoje para a capitai
fit.ncesa.
FAZENDO INTERCÂMBIO IXTK*
LECTr.U. COM A FRANÇA, IN-

GLATEÜRA E BRASIL
A convite de algumas orgaul*

7acÕcs católicas de Paris, seguiu
para aquela Capital o sr. PithU*
Salgado, em companhia do depu-
tado brasileiro Loureiro Juniyí
c do lxevmo. Ajbbá Fcfcvrc, dirc-
ler do "Pcnsee Calhollque", do
Paris. Ao que se sabo, Salgado
dtmorar-sc-â der. dias nu capital
francesa, a fim de estabelece!'
um piano de intercâmbio intclcc'
ttial entre escritores católico»
franceses c brasileiros. Em segui-»
da irá a Londres, onde se encon.
titrá com Mr. Dcrriek, do "Thu
T.iblet'', com o mesmo objetivo

. j de tornar mais Intimo o conheci1
„ | menti) entro intelectuais ingleses

demonstrando a alta significação, j e
Carta dos Direitos e Deyèrés i —

*?ii™lBftXA ., nrecn, mínimo de torta, pronunciou longo discurs..
p<\° ,}}):,. • ° Pf*?0,1"1"1"10 °L ^„,„„:,^„.^ » ,ifil vírfnirirae5r.le brasileiros.
Cri 64.00 por saco de aricr Ja-
pohès com casca. Mais tarde, o
JllGA, reconhecendo, de acordt.
tom o secretario da Agricultura,
o aumento que »c vereficara no
gasto de produção, aUndcu ao
apelo dos produtores segundo o
tpjal essa autarquia garantiria,
depois de exportado lodo o ar-
roz, mas Cr? 11,00. por saco. An-

prometido,

do Homem elaborada pelas Con- > 
AÇÚCAR DO BRASIL PARAversapoes, faxendo especial re- ¦ "jf*""»" •"* '•

ferência à atuação do Sr. Plinio j Q |f|AK E 0 EGITO
Salgado, clogiando-a. Após o dls. ,
curso do Bispo de Vitoria, o Nuu- • UO.OOO SACOS EMBARCADO»
cio Apostólico deu a benção Pa-1 COM AQUFXE DESTINO
pai à Assembléia. í Estão sendo embarcados ent
A CARTA DOS DIREITOS DO HO-1 Um navio sueco, que se aeha atra-

-IMEM VAI ANTES AO VATICANO! cado ao cais do armazém 20, lõG
K DEPOIS A ONU «mil wcós de açúcar. Trata-se.dêteclpando-sc ao prometido, em

Sf «."«.«Sí ^oTromlsso0^ 1
mldo. agora faa-se o pagamento
da primeira prestação eqüivaler.-
te- a trinta por cento dos crcdi»\)s.

se destina aondo, o projeto da Carta dos D'-1 fluminenses^ ç que.
ittltos e Devore» do Homem será ; Irak c ao"Egito. ¦
enviado primeiro ao Vaticano, i Ao que fomos informados-,-a

que o» embarques se para que seja submelida a S, S, mercadoria .em apreço foi.-ncjto*
«al"»m7 È"Sa medida causou, o Papa. após o que será entregue ciada através do Banco Holande-s
como c natural, «cml contenta- U ONU. ora reunida cm Assem, i Unidos S. A. c que a esse curo.,
So cihm »> PWlutorcs.^...' W«a Geral, cm Parh. _^ samcnlo se M-gunao outros.,.^
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EMPRÉSTIMO
EXTERNO

-
•i . O Congresso dc Economia que «-«.realizou- no Ria. «na 19*13,
|\j assim como na conferência das classes produtoras qué um' " 

ano depqit-se reuniu em Teresopolis, foram aprovadas con*
clusões segundo £s quais cs disponibilidades, em divisas que ce-,-
sitiamos no estrangeiro, deviam ser aplicadas, de preferência»' no
rcequipamento da produção. Aconteceu porém que. terminada
a guerra, logo se desvaneceram as nossas disponibilidades em di*
visas nos Estados Unidos, a ssber, no país. que se «eh*v» en» con-
dições d* fornecer-nos o material nicessirio àquíle roequi-
pimento.

Aliás, é fácil compreender o que se passou. Os saldes da
balança comercial, que se foram acumulando até atingir cerca de
trezentos milhões ds dólares, resultavam principalmente da restri-
çio d*s Importações. Juntávamos dinheiro nos Estados Unidos
porque, durante » guerra, cs Estados Unidos nio podiam vender
aquilo de que precisávamos. Destarte, a acumulação das nossas
divisas naquele país correspondia, aqui, um» acumulação de ne*
Cv.-ssid.1dc3 ou desejos àa importaçio. Cem o fim ds guerra-e o
restabelecimento progressivo da produção norte-americana de ps*.
aquelts necessldedes e aqueles desejos procuraram. satl.fazer-se
com a vesmêncla de quem se precipita em direção à liberdade
após um longo período de constrangimento. Ao contrário dos quo
muitos supúem, uma parte considerável das nossas disponibllida*
dss se investiu em bens de produção, notidamente em material'
para a industria da fiação e tecelagem, para a siderurgia, para es- •
tradas de ferro e de rodagem, bem como em caminhões, tratores,
máquinas elétricas e outros equipamentos úteis: em suma, não fo-
mos tão dissipados corno se pensa e não gastamos os saldos apa*
rentes de nossa balança comercial apenas em futilidadej ou mer*
cadorias de consumo. Todavia, ,'• certo que as compras de bens
de produção ficaram muito longe de atender üs necessidades do
«equipamento e que nós despendemos, sem grande utilidade
para a economia nacional, bem mais do que serie nsscjável. A
conseqüência foi que, para ocorrer is crescentes exigências do
reequlpamcnto» nós ficamos limitados aos recursos correntes da
balança comercial. Se consi&rarrtaos que nossas exportações tim
manifestado a tendência para colocar-se ém nivel Inferior ao das
importações, teremos um» idéia da gravidade da situação em que
nos encontramos! vendemos menos do quo compramos, e no er,-
tanlo ainda temes necessidade imperiosa e urgenfo rfj comprar
muito mais..

O vulto dassas necessidades mais imperiosas e mais urgen*
tes está avaliado em cerca de seis e meio bilhões do cruzeiros
pelo Plano SALTE, que com todas as suas lacunas e imperfeições
representa uma tentativa merecedora tio apoio dentro ds seus ob-
jetivos principais. Ao mesmo tempo, não parece que os recursos
orçamentários possam bastar pira esse financiamento. Isto fica
evideiaciado, ainda agora, com o debate que se travou em torno
da estimativa cia Receita, a tal ponto que se sugere cu o corte
drástico nos gastos resultantes de emendas apresentadas J Despe*
sa a que exprimem, de modo geral, necessidades do pais, ou o
agravamento da carga de impostos. Seja o aumento da tributa*
çio, seja O abandono de qualquer idéia de novas despesas estão
longe de corresponder i aspiração geral ds bem-estar e pro*
gresso.

Oaí, * idéia de se recorrer a meios extra-Orçamsntirios, isio
é. ao empréstimo, paro atender àquelas finalidades que transcerr
dem o orçamento corrente, ou às aplicações que se destinam a
desenvolver com a ihdispensável rapidez o nosso potencial eco-
rtémlco • que podem ser consideradas como um Investimento de
capital» Infelizmente, num pais de limitados capitais como e o
nosso, » idéia de empréstimos internos, cu d* qualquer forma cl*
apelo ao dinheiro particular, deve ser posta de lado, como inviá*
vai. é suficiente levar «.aa conta que, psra quantias bem meno*
res, esse apelo já não foi possível, ou nio deu resultado. Apara*
et, então, a idéia do re:ur*o so empréstimo externo como solução
urvleo para o problema.

Sem duvida, nossa recordação das empréstimos externos nem
sempre é agradável, mormente quando se tratou de empréstimos
destinados a equilibrar o orçsmento.- Mas é preciso distinguir.
Neste momento, o que se teria em vista não é a cobertura de g?.s*
tes ordinários, não a preencher lacunas do orçamento corrente,
mai dar ao dinheiro uma aplicação reprodutiva; é empregl-lo no
estimulo i produção; é criar, por meio dele, novas fontes de ri*
quezs. De um empréstimo com esse objetivo, nio seria razoável
dizer, em principio, que seja anti-econômico. Repartido em par*
celas anuais de cerc» de sessenta milhos» de dólares, ou seja, un»
bilhão e cem mil cruzeiros, durante cinco anos que é o prazo do
Plano SALTE, êle significaria um substancial incremento para a
produção brasileira desde quo bem aplicado. Acreditamos que tal
hipôtes* nio terá escapado ."- atenção das comissões que tríba-
lham juntamente com-' a missão Abbink, mesmo porque o Plano
SALTE, cogitando do desenvolvimento da produção e da melho*
ria do nível econômico e social de nossas populações, está perfel-
tamente de acordo com os objetivos que tais comissões procunm
alcançar em seus estudos e, de outro lado, correspondo muito cie
perto áo interesse que, por vários motivos, devem ter os EsUcvs
Unidos no fortalecimento d» economia brasileira e na eljvaçêo do
paclrio da vida de nosso povo, seu aliado natural e termo de gran-
de* importância no presente, s maior no futuro, de sua equação
econômica. Nem é para se desprezar a circunstância ds que 60
milhõet de dólares por ano durante um qüinqüênio corresponda-
riam precisamente àsom» das divisas acumuladas que emprega-
mos. durante cerco de dois anos em compras feitas aos Estados
Unidos. A aproximação desses números demonstra, tanto, a -nós

próprios quanto aos Estados Unidos, a nossa perfeita* capacidade
pars assumir tal encargo e a aptidão de nossa economia par» um»
rápida expansão que só pode beneficiar os dois países e ao sis*
tema natural que êtes formam.

Nota CIENTÍFICA
US TEORIAS DE LYSEHKO
A S principais afirmações dos

l.vscnklstas, que iluminam
hoje a genética oficial »o-

vlétlca, e que esliú em contradi-
çio com •*) genética clássica, de-
fundida pela massa dos cientistas
de todos os outros pises, podemser assim resumidas:

1. O» híbridos entre dua» plan*tas igo sempre tio precoce», oú
mala, do que a mal» precoce de*
Ia», quando cultivado» en» couril-
ÇO>» apropriada.). Esta regra não
encontra base teórica na genéticamendelista, c nío pode acr con*
trolada experimentalmente por.
que l.v.• i nho nio define quaissão as "condições apropriadas".

2. Os caracteres dominante»
(qne no híbrido mascaram ot ca-
ractere* recessivo», «eu» antaffo*
nicos), *8o aqueles que e*'&o me*
lher «daptaduB ao meio. fíverda*
de que a maioria dos caracteres
dominantes mo melhor adaptados
ao melo, mas Isso por motivos to*
tqlmcnte diferentes dos apontados
por I,«/scnko; além disso a regra
uuo é geral, como éle pensa.

3. O crutantento por várias
gerações entre o» Indivíduo* de
um» linhagem pura (sem crus»-
mento com outra» linhagens dlfe*
rente») fas degenerar a» planta».
Idéia sustentada por Darwln. no
tempo em que ainda não existia
genética, e hojo abandonada.

4. Fecundando*»* uma plantacom uma mistura de polent de
multa» outras da mekma iinhn-
gem pur*, obtém-se prole mclh.r,
porque o óvulo seleciona para fc-
cundi-Io o polem qu* pona pro*
diulr melhor deicendencls. Os
dado* apresentados pelos lyscn-
tlstas a este respeito nada pro-
vain, porque as linhagens que
usnrum não eram seguramente
puras. Quanto i seleção feita pelo
óvulo é simplesmente absurda.

5. Mudança» no ambienta pro-
duiem modlflcaçõt» no pitrlmo-
nio hereditário da» plantas) tlis
modlflcaçõe» tornam a planta
adaptada oo novo ambiente. Esta
teso foi apresentada por L.amnrck
no início do século passado, c
admitida por Danvln. Hojo se
sabe quo q ambiento pode provo-
car modificações hereditárias nos
seres, mn» tais modificações não
sio diretamente adaptaUv.a».

6. A lei da «cgrcitaçlio, de M»n«
dri, ii.». é viilidi Toda n genética
clássica se baseia Justamente no
mendclismo.

7. Os alimtmtoi proveniente»
d» planta cavalo podem modificar
o patrimônio hereditário d» plan-
ta-enzerto. As experiências atiro
sentadas em nj»,io desta idéia po-
dem ser Interpretada» dc modo
diferente.

Finalmente, teoria do descnvol-
vimento fásico. dc I.ysriiko, ó uma
ce-nstritçiío mais filosófica do que
cientifica, baseada no marxismo
dialético. Nilo tem maior valor
prático do que as teorias Idtialis-
tas e vitalisias tão violentamente
cumbatàlin pelos soviéticos,

O.F. — f.

TÉCNICAS
O 

MUNDO caminha acelera* *>
demente para fortificar I
ot seu» comoartlmentot f

DIPLOMÁTICAS

QUEBRADAS SS LINHAS DO
EXÉRCITO GREGO

O MAIOR REVÊS DESDE A IN-
VASAO ALEMÃ — OFENSIVA

DOS GUERRILHEIROS
ATENAS, 23 (U. P.) — Os

exércitos dc guerrilheiros do ge-
neral Markos, de acordo* com no*
tlcla» fidedigna», mas ntto con*
firmada-s oficialmente irromperam
através d?s linhas do exército
govèrttlíta, no maior revés mlll*
tar sofrido pela» forças monar-
quistas desde a invosfto alemã, há
sete .anos.

Essas notícias, emanadas de
círculos militares gregos, dizem
que quatro brigadas de guerrl-
lhelros romperam as linhas das
tropas do governo, no triângulo
de Vltsl, chegando quase a captu-
rar a importante cidade de Kas-
torla, no noroeste do pais. O
triângulo de Vltsl está na área
quo os guerrilheiros. chamam do"Grécia livro n. 2".

O êxito dos rebeldes, segundo
círculos militares gregos, começou
n semana passada, quando os
jíuerrilheiros do general Markos
Virfladcs lançaram-se contra an
poslçCcs da 15.» divisão governls-
ta, perfurando as suas linhas. O
comandante dessa divisão íol re-
centemente substituído, a conse-
lho do major general James vau
Fleet. chefe dn robsSo militar dos
Estados Unidos nn Grécia. Os
rebeldes comunistas wvançsram
cinco milhas sobre as posições
do governo e capturaram a ai-
deia de Dliendrokhori. alcançan-
do a planície menos de oito ml-
lhas ao noroeste de Kastorla. O*
guerrilheiros omeaçr-ram a impor-
tante rota dc abastecimento do
governo, de Kastoria para Nesto-
rlon, na região dos montes Gra-
mos.

MUNDO caminha acelera-
damenta para fortificar
os seus compartlmcntos

estanques. Ao contrário de todas
as previsões e umas idealistas ou
sentimentais, outras dialéticas o
deterministas, nosso querido plano-
ta evolui no sentido divisionérío c
nio no sentido de um mundo só
como proclamou Wendell Wílkie.
E vordade, a seria pueril repetir,
que tidas as formas do progresso
o ds técnica tem aproximado po-
vos e nações. Também'a cultura,
especialmente a humanistica tem
operado no sentido de dar unidade
ao espírito do mundo. Contudo a
yld», qua é maior do que a téeni-
ca c o progresso • que ainda nio
se contém num só esquerna cultu-
ral, continua superando os cortc-ii-
tos, desmentindo os profeta* do
noso tempo, surpreendendo a con*
trarlando et |ulzos humano*.

Esperava-se, por exemplo, que,
depois desta ultima guerra, hou-
vesse uma quebra na soberania das
niçíes, simplesmente porque uma
falsa concepçí-o do equilíbrio uni-
versai o reclamava. Tio logo en-
tretanto se foram recompondo st
organizações estioladas.. os povos
foram se recolhendo em si mesme
e renasceram os sentimentos de
r*çs, nsçio, estado, os Ideais so-
berano» ss consolidaram de novo
i, que é mats espantoso, alnd*: no-
va* formas dc Imperialismo eclo-
diram alnd* mais acirradas e
ameaçadoras, obrigando os peque-
nos povos * te organizarem em
seus compartlmentot nacionais, a
crescer e. se fortificar dsntro de-
ler, em defesa própria.
Esse o espetáculo que está diante
dos nossos olhos. O equilíbrio uni-
versai está exigindo de novo e
corrida armsmentist» em função
da "self-defcnse". A unidade do
mundo está reclamando a sua
reorganização dlvisionaria, isto •»>
dentro dos organismos naturais,
unos o completes em si mesmos.
Nio bastassem a vida interna e c
procedimento externo das grande»
potências, teríamos como examolcs
veementes, o movimento recupera-
dor que se alastra pelo mundo in*
teiro entre os pequenos povos que
desejam sobreviver como nações e
Estados, o até mesmo o ds uma na*
ção qu«, despars» pela terra desde
os tempos da Tito, desenvolve át-
sosperados e dramáticos esforços
par* reconquistar com sangu:,
pranto c ouro uma pjquena fa.-
xa de terra no Oriento Médio e
ali ediflear o seu Estado.

As considerações anteriores se
relacionam com os breves comer-
tárlos qus pretendemos tecer a r;s-
peito da moderna arie, ciência ou
técnica diplomática.

O processo dc evolução histór.*
ca por qjo passou a "affalre" di-
plomattce, i.:-.:;p'..:-vJa peio vago
r» fíutusnto Direito Internaciona",
conduziu-nos a.uma época de e*.-
{rama objetividade, dentro ds um
mundo que luta na disputa de mer-
esdos, na desenfreada; concorrèn*
Cia industrial, na mais e variada
competição econômica enfim. Es-
te mundo esti vivendo ao sôprs ds
f»nátlcos ideológicos, entre cho-
ques de múltiplas tendências ra-
ciais • de subterrâneas lulas reli-
glosai, que se desenvolvem entre'sl.e contra o ataismo. Fo! sempre
assim o mundo. Sempre houve de-
sejo de expansio dos fortes, Impe-

ms iiniis»t»»i
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riaüsmo* emp-'r-:;cs e *.i*-*-it-,;r-*!i-

veis. dispssiçil** • Mt*tr3i*t*riav(*p*ra
a guerra, » cc--*q«-.^'a e o áo-ni-
nio, ele^adèr-*"*!, rM"-j«--rt*--a***tt e cflrr
fermis-nes que o cfÃe-ta dm g-»n-
tes, em furaçÕO i-iíe-:**-..--.*'. r - o
ccnsagu;j ainda «Setes c:-~-ç..e:a-
monte ou tfsstn*<linar »wn Im de
equilíbrio ttnkitaat, *"»*-*-« rs e..-
cerces* de fuatüça * e-racaíc. To-
dovia. *.aa Outros tí?T*cc% i*âvi* *»
sutil Intriga enfre as Í£x.":-ts o"i-
garquicas, as, a' í-íis e—. firriçio
de imp'rici e de c*i*»J .n'-«•••»:,
os interesses d* listado eram inte*
resMS de crcer- (rfttõn de pri*»*
c*pes e reis ou nzZ«% de tacabreis
e de cl-tvsses p-vv-eg-aits. Tuio
isto «Mperaara ao c-j. dc» s:c-'-.
XIX para ci. po^scu a ser etnsr
eferado, justJerTaenl»*. .-ttríssej f-m-
dameni-ti* de p*ses e ca peves.
De onde, ta-a-ce--*. *>rasc-u a o'c'c-
macia » ter cc~.j'i«-»-*j u*na »-.,¦

dos a criar organismos complemen*
tare*, esmo escritórios comerciais,
««gências de propaganda, do imi*
grsção ele, para reforçar a ação da
dçlcimacia, ou melhor, para de-
serràpenhar as suas funçits objc*
ihm.

¦ X st x

Kuiaco. no curso d» história, is
atividades dlplomiticas foram tio
intetuss quanto nestes três anos
ós ap-Js-guerra. Existe um esforço
ct^iaovente, vollado par» consoli-
dação da paz c, a par. disso, mui*
ta jc*go de xadrez qua encobre pro*
vocações de guerra. Jamais se rea-
.'zaram tantas confcríncics Inter-
t-iotlo-ruis e se assinaram pactos d:
la! transcendência.

O sistema interamericano dc
*..•.;* :s fitrmou um tratado d* ssslf.-
tÊncia rt-ciproes contra a ogressão
interna e externa * procura con-

vidade de Estado em ***--*. *-k 1 «^ » organização do todo o
poises-e ds pc-rts. Dsaie entio,, NlW»»* «"" b«e política, cconó-
o>sentido de sua fj-^çàa e têerí-!
ca se ar:e.*Cij ptafundémagita, por*
que. do ptano dos ¦-¦•etsics dss
olif^rcjuicos. a'* porseu a ser Íãàr\
ção coletiva, e ataivêdade :-r»-i»-ti
a própria, c;--"'.:? do Estado r-o-
derno. L-r» ct3ea*x**ia*»*vC-» pssscj a
exigir, em si ri-esm», maicxr co*a-
teudo dc vida e ci. r:.. .:-*. «nsyar
capatídade de -:;":¦ e de •-¦:-.:.-;•
ç5a nos, cjtm>-?*'-» da oalruea \iva
e, soi-re:-v;cíc, c:-ar.e-*t-i-»-í« en
instrumen» de defesa •*****» ns.s if
teresses da Estada e das cz'»'¦*'.-
dade* que o ::—:-*:: —. E o
seu ccietivc, rrais esía-.re 1'coj
sonda a busca do «T»**^2-3»rJí> ünr
versai, a justiça F.-iaSrr.es.ta resu*
lando as ri »:"<*. entre pevos e
paises do rnutade. Ptr isao —.ei-
mo, a cS^cmacEa rtcJa-ria cu'Sura.
actnetjaçãc e tátsi. Assim consá-
derad». é tóajtct> cjae e"a ctíCu vm
rtovo tipo» de E-t-***-»**-*-» para eocsr*
c«V-la. Esse temem deve rcy-»'r as
c-ji-;.'jc«s do patrisía e da hurra-
pista, igintío R3 C5"vjjp*c-va, co*no
se fora o -sdvogsdo de seu pais
e, ao msma tenaçw, tsr; esc-iiâro
ó; afts co«aapre»TrvsÍí} á> rm^ào.

E»jiaair»s<adc-s*, ass-—¦ as rnais
ampíis t*^ade>icas da à^rxnazla j
modema, e'a*a esíi ¦**-.*» em rnur
tos paíse-i o cláoa diçtemitico te-a
de ser rer***sa.*io e re%T.-"".cada pa-

rnica e müitar. Depois da Quitan-
diiaha ^»ouve Bogotá e haverá Bue-
tão» Aires • Havana. A Organiza-
ção du Naç&as Unidas, além dos
trabalhos de seus Conselhos Pep
r-.-.-:—¦::, já realizou três assem*
bléia» gerais. Na Europa, blocos
de Nac!** do Oriente, do Ocldert-
te e dâ Centro têm firmido pac-
tas diversos. As conferências de

natureza econômica, cultural e
técnica intercontinentais a Interna*
clonals são inumeráveis.

E, apasar de tudo Isso, o mun*
do continua sob s espada de Da-
nioeles que, no caso, significa
ameaça de guerra.

Claro está, pois, que todo este
ingente esforço diplomático que
tem trabalhado pela organização
d* paz cu fracassou ou tem opera*
do em bases faltas. Ttlvez tenha
sido ainda o lírico universalismo de
muitos que não querem enxorgar o
verdadeiro processo da reconstrução
universal. Eles não querem admi*
tir que a paz é apenas "o Intarva*
Io antre duat guerras" e que este
intervalo só poderá ser duradouro
te fór fundamentado na paz arma-
ds, porque esta é que garante a»
soberanies nacionais com teus Im-
petos Indestrutível* de sobrevl*
venci». Mas pode ser também qu»
esse esforço ainda nfio tenha che-
gado a resultados positivo* em
conseqüência da técnica e dos pro-
cestos diplomático» de muitot po*
vos, uns emplrlttat e dltléticot, cu-
tros Impregnado* de velho» vidos,
todos eles Incapazes de ver e sen-
tir a viva realidade dentro d» qual
é preciso operar em favor ds or
gsnlzaçáo universal, sobre ot ali*
cercos dos valores de um mundo
dividido em naçSet ic-beranat e
solidificadas para só assim t*r real-
mente um mundo unificado e pa-
cifico.

Estado de sítio na Bolívia
Ptirff contra-atacar uma possível revolução

que informa o jornal 
"La Noche"

O

IA PAZ. 20 (INS) -
O Jornal "La Noche" informa

que noticias de última hora per-
talte anunciar que, esta noite, se-
ra assinado um decreto de estado
de sitio, "como medida dc emer-
íl:--:. para contra-at&c&r todo o
processo revolucionário quo pos-
sa ser iniciado pelo Movimento
Nacior.al Revolucionário".

Comunicado oficial
LA PAZ. 24 (INS) - O Minls-

tério do Governo emitiu hoje um
extenso comunicado conlra o Mo-
virnento Nacional Revolucionário
t-xt-mo conseqüência dos aconíccl-
mentos da noite dc domingo, du-
rente os quais se atentou contru

ra fornecer i-, novzs g-saçjes e]a vida do ministro do governo
Alfredo Mollinaro, segundo este

r»ha de uma rc' • :** b*»ass»c<C(r»»!, anunciou na segunda-feira, O co
*iv» • dí»a-i»ca. cjse a*ertd» ac-t| "

^eTSztr^e ^Examinando a situação da
menos cc»-rict^«-5s b*kWí*-"US uni-1 |t|flíít>irl,*l TOVÍilversais. Os r*r-5a-.ors •sp***"?a»i*T-e*»* 

lliUUúIlld luAllI
tos de Estado^<r**e d^***nr a pdi- j nEp}j,ESENTANTES DB Mj»-ASt-ca extern» t»fao r^cesss^srrve**- su> pA|tl/) g no n,(, C0NCLU1.
ta de se -rcdírrKiar e ds $» aiar-j hjçq os tIUUAMIOS
tar ia c^nstàrcãt fe-aveat d?, (Asaprcs,, -tempo. Nao se Wt^emSm* mau | R„olnuil.M ü5 rcpre.cnlanles de
*s represert-^çoes. tfaitmabas «* j Sindicatos Tenteis do pais. sendo
tratificada» •*-*» ctçatismes ema- j fsa*nfn»«*os t,s problemas gerais
mentaii e a:::»- •:; : .- tão et-{dessa Industria brasileira, parti-
centvameníe iSsperc-«. e, às j cnlarmenle os que se relacionam
vezes, nada ef-cer.tts, na cpe ss «m as dificuldades do escoamen-
reler, ã defesa etes ir.tt^essss *n»:i «» do» excesso, etporlavels; açor-
,«.•..• -- j- r... .- ..?¦-« Idos ccmercl»)»; salinos e Icgls-cbtetivoi des pastes -es-x.*..--*.. 

^^ socjaJ 0 mtte!íio lrlte?n0
Não tooderão r->» tefçsr-se per i merecer» acurados estudos, poit
princípios c-:jj--í pj-cs de u*n»,»tm fortaltclmento foi encarado
cultura inerte à *d-x-nrjv*«V**« j como nma d«* principal» provi*
tiicle*. « q«a"t ria fce dão têc-H*»*1»*,!»» reabilitar a situação
»*,. ,u —i-, -1-.-J. .f-r.. » ...econômica do pais. Foi dcslgr.a-nica de ação t&i». ***** a lu- fc „„, eomii^ coraposta do re-cratWa**mme:a*»reaç:«sdapo- seaUnlM do, Sindicatos do
vos e paTtes de um -_--:¦ taortu- ft-^ j^',, Horizonte e SSo Paulo,
lento e agrada. €>js*rtda assim j para redisir as conclusões da reu-

ecoiatece os Cc-.e--:; -:: :c?"rs-1 niia.

municado de hoje, de que "ave-
riguados os sucessos de domingo
19 foram detidos vário* militan-
tes do MNR, identificados como
autores, «ecutores e cúmpllcea,
para ser entregues ft Justiça or-
dinaria". O eomunicõio tcrml-
na afirmando que o governo nao
priva os cidadãos do direito ae
reunião, o quul 6 comum para
todos ns partidos, mas se repn-
me as provocações e a subversão
com que geralmente terminam as
manifcstaçócs políticas do MNR.

NOVA REUNI*. DO
COMINFORM

PRAGA. 33 (A. P.) - Uma ri-
pld.a pesquisa levada a efeito na»
principais capitais dos paises vi-
zinhos da Rússia parece mostrar
qne pelo menos os principais
membros do Cominform estão
atualmente cm suas localizações
norma»», Ainda hoje, era Lon*
dres, um porta-vos do "Forclgn
Offtce" havia dito quo esse Du-
reau Internacional Comunista de
Informações estaria prestes * reu,
nir-sc na Criméla, uma vez que
seus "homens-cliaves" se acha-
vam ausentes de seus postos, In-
formações colhidas entre os lide-
res comunistas do Varsôvia mos-
tram quo todos íles esperam real-
incute, uma nova rcunlüo do Co*
minform, dentro de cerca dc um
mês.

Consumo de earne dt baleia
no Chile

SANTIAGO DO CHILE. 23 (U
P.) — Esta capital ji esti comu
mlndo carne de balela. Informa
çiiçt de Vulp.-ir.ii-o, Viüa dei Mar
c outras localidades onde foi pos
ta a venda a dlt» carne, o consumo
vai em aumento .

Mos e despachos do Pre-
sidonte da República »

O Presidente da Re*túbllca as»
sitiou o* scgolntes decreto*:

Na naita da JUSTIÇA — Con*
cedendo naturalização — a Lud-
mila Klatll, Gerlruda Mellkusc-
v,i Keilner e Max Kellner, na-
turais da Tohecoslovarnila: u
H»llna Kassern,. Makaymijan
Stanilaav Kassern e Perel Blala.
natural» da Polônia: a Antônio
Cardoso dos Santos e Domingo'.
Correia Teixeira, naturais do
Portugal; a Eliaabetb Rosenfeld,
llertha Johanna Sara Tanhau-
ser, .l.ilicib Israel Tanhanser, N«'
ly Lewln e Valler Spiegel, pa-
turais d* Alemanha; a Emilla
Dangioll. Halo Sammarone, Mau-
rino Donato Lagrntta e Settluio
Nnc-lil, natural» da Itill»; »
M.ix Alliln. natural da Áustria:
a Plcrre Carnotel, nttura! da
França; • a Pave! Benei, natu-
ral da Hungria.

Na pasta da FAZENDA — N«-
meando, tesoureiro, padrio M,
n ajadante de tesoureiro, padrS<>
23, Eurico Periloo; e, Interina-
mente, fiscal aduantiro classe
K, Ezequlcl Sisnando Xenofas-
tes.

Concedendo exoneraçlo, de•tu'ilente da 1.* Câmara do Con-
selho Superior d* Tarifa, a M»*
rio de Oliveira Brandio.

Na pasta do TRABALHO —
Concedendo exoneraçlo, de en-
genheiro, clats* M. a Rubem Eu-
genio de Freitas Abreu.

Tornando sem efeito os de-
creio-- que designaram para o
Conselho da Delegacia do Tra-
balho Marítimo no porto de Pi-
rapora — Nelson Machado dc
Souza, representante da Agrlcul-
tura, Sllverlo Monteiro, t-epre-
tentante dos empregadores e Ex-
pedlto PerdigSo, suplente do re-
presentaste dot empregadores.

Designando para o Conselho
da Delegacia do Trabalho Mari-
ti mo no porto de MaeelA — Jo-
té Maria de Albuquerque, repre-
sentante dos empregados, Arnal-
do Pinheiro de Andrade, repre-
sentante dos empregadores Lniz
lia malho de Castro Suplente do
representante dos empregadores,
e José Antônio dos Santos, ?•>-.-
plcnte do representante dos em-
pregados.

Designando para o Conselho
da Delegacia do Trabalho Mari-
tlmo no porto de 1'ir.vy ¦¦'.-, —
João Vargas, representante dos
empregadores, Firmino Soares
de Siqueira, suplente do rtprc-
sentante cia Agricultura e Cs-
valdo Gotlio, suplente dc repre-
sentante dos empregadores.

Na pasta das RELAÇÕES EX-
TI-RIORUS — Removendo, "ex-
officio", »o Interesse da admi-
nlstraçfio, da Embaixada na
Itália, para a t.egsçâo na índia,
o diplomata, ciasse J, Vitorino
Viana dc Carvalho.

Dispensando, de chefe da Dí-
visão de Atn», Congretsos e
Conferências Internacionais do
Departamento PoHtleo e Cnltu-
ra!, o diplomata, classe M, Afrs-
nio do Melo Franco Filho, desis*
nando, para ., mesma fnnçSo.
«a diplomata, classe M, Otivlo
do Nascimento Brito.

Conccdi-nd.a dispensa, de subs-
lituto de governador brasileiro
no Conselho de Governadores
dc Fundo Monetlrio Internado-
nal, a l;.l :r.l de Melo. deslgnae*
do, como substituto, Otivlo Ta-
ranagui.

Promovendo os diplomata» —.
da cl.a¦ • i- K a L, Maria Lulza Fl»* -
lho de Castro e Silva, por .-:::•
guldade e Manuel Pio Coi-rela
Júnior, por raereclaiento; «, d*,
closse J « K, Adolfo Justa Be-
rerra de Menezes, por antlgeid*-
dc e Melllo Moreira de Melo. por
merecimento.

ADOLESCÊNCIA,
O

SEXO E EDUCAÇÃO

Correntes
de migração

OS 
dados relativos ás cor-

rentes dc migração no in-
terior do pais mostram o"intenso desenvolvimento alcança-

do pelo movimento dc populações
entro'os Estados,

t interessante verificar que ú**
te movimento de naturais de um
KsVado para outros se exprime
em números elevados, não somei»
le dos Estados do Norte, mas tam-
liem em relação a oulros, da zo-

¦nn central, como Minas Gerais.
Entre os Estados, cuja per-

contagem dc população transic-
rida para outras unidades fede-
rativas se apresenta cn» elevado
du nível, Inclul-sc o Ceará, que
nn r.'!'1, conforme o censo demo-
**raflco então realizado, coutava
2.201.657 cearenses natos, ao
patso que permaneciam no tcrrl-
iório do próprio Estado apenas
1.998.996 naturais do Estado,
tendo-se registrado portanto um

.movimento nikr.iirri.i de mni*<
de duzentos mil naturais daquela
unidade federativa.

Nâo obstante era pcrccnta^cii)
inferior,-quanto ao total da po-
-pnlacão, a migração de baianos
ío| ainda mal* expressiva, em nu-
mero» absolutos; Para nm' total
do 4.143.608, apenas permonc-
riam no Estado 3.802.7C0 bala-

.410» natos, tendose dirigido para• miras reitiôes do pais mais dc
trezentos mil naturais do Estado,

Mina* Gerais possuía cm 1940
o total de 7.270.692 naturais dc
seu,.território. No entanto per-
inancL-iam no Estado* 6.492.087
iihinelros natos. Donde ae vò que
«tle contribuía para o movimento
de migração interna, com mala de
ülticcntas mil pessoas.•Alagoas c Sergipe registram nu

censo de 1040 a existência de ret-
lieciivaraente l.oaõ.WS e 534.012
r.alurals dc seus territórios, no
entanto possuíam em sua popul»-
ção 890.428 o 508,164 alagoanos
e sergipanos, sendo portanto per*;
centualmcntc multo elevado o
contingente que se dirigiu paro
outros Estados.

São Paulo e o Distrito Federal
foram as regiões mais beneficia-
das pelo movimento migratório.
Asslnala-sc, segundo os dados do
etnso no Distrito Federal que
existia apenas em 1940 o total dc
953.358 cariocas, pouco mais dc
metade da população entío
registrada. Havia então no
Distrito Federal 286.609 na-
Vurais do Estado do Rio ....
114.311 mineiro*; 36.332 peulis-
tns, 39.150 pernambucauos, .....
19.194 alagoanos, 17.224 riogran*
dentes do sul c 15.297 scrglpa-
panos. Entre os natural* dc oo*
tros Estados que avullararo nn*
meriramente em São Paulo, in-
,-!ii. !'.'.-•.,- 348.676 mineltos
153.811 baianos, 36.302 flum'-
ntiises c SI.533 pernambucanos.

Não liã duvida que durante a
guerra, diante da impostlbilida.
dc da imigração estrangeira, Ma
intenso movimento migratório'de
alguns estados em favor de
outros reverteu de modo geral
beneficio da economia nacional,
uma vez que quase sempre o ren«
(limcnlo do trabalho se descnvol-
via mais expressivamente nas io-
nas preferidas para as migrações.

Todavia, em épocas normais, é
evidente que ns migrações luloi-
nas, que frequentamenío preiu-
dicam,. o ritmo de trabalho erp
(lelcrnilnadas regiões, podem ?¦
devem str snbtllluldas pela Iml-
graçào estrangeira, para es re-
Ciõcs onde »nals fortemente ce
fas iculir a falta de braço*.

Para a criação da liniverei-
dade de Brasil Central

GOIÂNIA, Z*. CAsapress) — O
go\ernador do Estado dever* en*
caminhar A Assembléia Estadual
uin projeto de lei dispondo sobre
a criação, em flotanla, da Univer*
sidado do llrasil Central.

Congresso Mer-lmerlca-
no do Petróleo

CIDADE DO MÉXICO — 28 -
fRcginald Wood, da "Associated
Press") — O sr, Antônio J.
Bermudcz, chefe áa Repartição
oficial "PEMEX", que dirige o
monopólio pclrolifero do Esta-
do —¦ pronunciou um discurso
de boa» vinda* aos delegados
estrangeiros ao Congresso Inter*
Americano dc Petróleo.

— "A America Latina — dis*
se — precisa lndustrlallzar-se.
Um pais sem Industria é necet-
seriamente pobre c. em conse-
quenclã, 

'escravizado'*.
O orador disse que achava

"muito significativo" que esse
('«ingresso- tivesse,sido convoca*
do pelo Confederação dos Traba-
Ihadorcs da America Latina, c
saudou os delegados cm nome
do presidente Miguel Alemin,
fazendo votos para que os tra»
hálitos do Congresso "sejam pro*
flcuo», para o triunfo dn justiça
«oclal cm cada um dot países
petrolíferos do mundo, eespe*
cUlmentc nos da America UU-
na". Em seu discurso, o »r.
Bermnde» disse que "sio ahsur-
das" a* versões de que a Indús-
Iria petrolífera do México, de-
«apropriada c ngclonslizeda cm
1938, tenh» fracassado. O Con-
greoo. conte com delegados* da
Venezuela, do .'em, da Colon».
bia o do Equador, além de oi»*
servadores de outro* palst*,

S problemas existenciais d-t
adolescência não se expü-

e.uii somente pelo» fenó-
menos da sexualidade. Mas nâo
se pode negar a Influência pro-
funda que o fator sexual exarco
sobre a vida psíquica do adoles-
cente.

Nem todos os psicólogos con-
sideram a adolescência como a
época em que surge o Instinto
sexual. A puberdade seria aprnat
u momento em que o instinto
de reprodução atinge à sua forma
definitiva, mediante a integração
das diversas componentes da se-
MKiliiiaiie. is esle, como sabemos,
H ponto de vista de Frcud. Para
o criador da psicanálise, o ins-
tinto sexual não espera a chega-
da dn puberdade para se nunt*
festar. file existe desde a ma»
Icir.i infância-, lli nma primeira
fase «ie auto-erotisntu, durante o
qual u instinto nio procura seu
objeto fora da própria criança.
Surge, em seguida, uma fase bis-
tc*-ual cm que o instinto se ori-
enta, umas vezes, lndlfertntemen-
le, outras, cora predomínio héte*
ro-scxual, para as pessoas qtx
cercam «criança: pai, mie, ir-
mão, Irmãs, podendo constituir,
dessa maneira, virios complexos
(de Édipo, de Electra, etc). Es-
sas fases sexuais, pré-puberes,
exercem grando Influência «Abre
a formação psicológica do intli-
vldno e sua persistência, depois
da pnbcrdadr, pode originar esta-
dos de desequilíbrio mental.

Mnitos autores criticam a tea-
ria freudiana da sexualidade, em.
Ihum admitindo a possibilidade da
criança apresentar fenômenos se-
xuais. Conquanto se possa mani-
festar na InUncla de maneira di-
fusa e indiferenclada, parece in*
dubltave! qué, nos casos normais,' na puberdade qne se allrma.
claramente, a tendência scxaal.
que ie orienta então para o sexo
oposto. Esta tendência, porém,
longe de se revelar lob a fonns
Instintiva de procura da sattsfa-
çio orginteo, apresenta-te, desde
o Inicio, bastante evoluída, do
ponto de vista-psicológico. O In»-
tinto sexual primitivo é tisinlo-
glcamcute débil, e o adolescente
demonstra, em gernl, desagrado
e repugnância pelo mesmo. A»
vivências sexuais possuem, nessa
fase, como di* Spranger, "ís»
peculiar Incentivo de aipim.» cot-
sa,. m» mesmo tempo, fasclnstlora
e espantosa". Por isso, na ado-
lescêncl», o "erotismo", isto ê. a
exaltação dos sentidos, a scnslbl-
lidade is formi* estéticas da ua-
lui-cza, da vida e do outro sex».
predomina »6hre' a sexual'dadr
pi-óprlamente dita,' 

Tudo se proctisa, inicialmente,
nmn mundo Imaginário e )•..;>.>;-
sttvèl. -H« quaj-o'objeto d«j» se-.
nho* amorosos se encontra aa>r-
nado, pela fantasia, com todua oi

THEOBALDO MIRANDA SANTOS
encanto» e prívli.Mi.-j. Swnente 1 melheres e sio muito exallad.it
«pós mnlU ra-rlosidade íojatts-1 Pela* múltipla» cxcitaçóe* da vi-
Mt* c nairxroaas i\r-r*":..-;.»lo- i da dinâmica e perturbadora das
completas, c-r-i;• ri o : -r:-i . íc i Sondes cidades
matBraçSo su-aal. Mas t* precUo
esperar peta iiiie a-hüU para
que o tnstlnto »*ama|, inácarisn
ou desviado, se una a *f-íi»Tn--n-
tos aist-vrasss, «tüfa-aaflct pe]-»
platonhiso, e «t:»*.•.*..•»*- stgsndr.
a «spressJio tle StendtuL ner-sa
pessoa cscollsiila. Trata-se .atâo
do amor aitttlto <--¦: tesa fia» nor-
mais de ruta-resa •;-;'=:«. psl-
qulca e se-etil.

"A -ritla sesaal Ao -«.dsIescínU,
dizem CiraVr.í!! e Lc-****»»?, se ta-
contra no tate-resse r*araTn:olc
teórico reles proklt;:**» sexaais
e no apetite seve»!. O j-.»via dc-
seja cechcetr, cem clareza, e
novo tr.iií "ri.• 

q»K lhe foi «vela-
do. Se bens tpe tia infiitcia exta-
tu curiosidade ic-us»*, o interêt-
se. o Intfrrítse- da criança te des-
vu facilraeete do assento, como
de qiialqeer outtao ohjrto qoe des-
parte aua cerlosida-ie, ,r:qu-.r,'.c
que, na ad-->!-«.-".-c:s. toassa a ser
nm prob^toti eartstral, ccji pro-
cura «Ic soloçio rJ .-> teztziisa, zma>
ta. Devora qsasics ...res pov
•am iit-stri-!1. |v***faisa) na dl-
clor-irlo t*-das «s palavras que
tenham rrlaçio ctaca o referido
assunto, recoltte t&dss as c-.nvtr-
sas e gestos qs** Hte sio concer*
ncr.te». e a fanUsia se fr.rar*-rs»
de - encher, coza vaga» hipoieses,
us facnnas existentes e«a sen co-
tihccmicut'*-. Nat, t-;. o taber
qoe possua e a Irrastraçio e t cn*
sino que tenha •recíbJdc, nio es-
gotetn a cark-siiUde do adoles-
treote, por«ine falto o ijwõpri-» -.1-
«cr. qcc não ptade ser trosnunicado
com simples palavras**.• Ao -ado dessa !r-w-Jstivel enrio-
sldade, dessa Ir.-^síttsr-"-» inteire-
taal. eucontratit-ie as -casnif-sta-
ções orífânícas e ptSepsfcsis do im*
poiso scvzal. r*tste geralmente se
revela por «nsaívxs locais e»s di*
fnsas. era gran Et-ais oa airncs
acentuado, per brfutões hraecat
e inexplkifelí. porj sn-ah»-»» de
tipo amviroj-", e por imagen» fe»
fada» peta fantasia, a«?o*-)*janha.
dat de estatio** de exallaçie cie-
livà. "A "e-ssio tj»»»i«ilca «*iae se
produz e o ctvWtitTao pensa*- e so-
nhar em tomo dtHte prr-Mím»
sio muito taerte-rbadores r. qasse
sempre, tofecendo». O adolestea-
le. para se eer Hvre <&*•*-* «ltaa*
çio, precisa *i-!f«ij-*»r o espirito een»
pensamentos t teterésses «pe
desviem oa sahH-sern o •refe.Mo
Impals-s, •r^rque aera o trato ie*
«mai, nem a* afc»rrt*s*te** psra a*
quais, is vezes, se «arieota^ion-»-
iti.uio. hcim«s*«i*Jil"d-íde» sio te-

A rcsíicito da vida sexual do
adolescente, é oportuno exan-i*
nar o enrioso ponto de vista de
Maranon. Segundo este autor.
existe aros blssexualidadc Inicial
cn» todo organismo humano. Só
posteriormente se afirma o sexo
definitivo a que cada um perten*
ce. Poréro, este sexo nunca «i
absoluto, isto i. jamais esti l.cn-
to de elemento» do texo contra-
rio. Ê sempre uma mistura do
caracteres tom&ticot c funcionais
dos dois sexos, se bem que com
predomínio de nm sobre o outro.
O sexo dominante imprime ->ua
marca sobre as funções e os ór-
c",.-•-. modelando os caracteres
sexaais primário» e secundário*.
O outro sexo se atrofia, escoude-
ae, e, is vezes, se anula, mas, ge-
relmente, esti apenas adormejidn
e aproveita os momentos dc de-
bilidade do seu rival para s> fa*
ser presente.

Ela porque a criança, mesmo
troando esti próxima do monien-
to em que te dcchliri o triunfo
de um dos sexos, conserva muitos
traços comuns a ambos. Ma» n
vitória definitiva do sexo, »uh o
ponto de vista físico e mental,
nio se rcslinri integralmepte.
enquanto não se travar a luialh.i
da r!»:•• rdudc, c, ainda assim, a
-dl&ria seri relativa. Na Juvcnlu*
de e na maturidade a definição
«cxnal chegará ao apogeu, para
»• debilitar com a velhice on re-
tornar i bissexualidadc no» casos
anormais.

Para Marafion, é necessário que
a educação realize maior diferen*
claçio no homem, conseguindo
¦ •Mer o predomínio da persona-
lidade sexual, através da cy.ilt.i-
elo do sexo Icxltimn e da abo*
lição dot resíduos hétero.sesua.».-i<. Indnbitas-el, diz êle, que. em
qualqocr rapaz, uma educação
aeentnadamcnte varonil estimula-
ri o desenvolvimento, não só doa
seus habito» viris, n»as também
«tos teus caracteres, ao mesmo
tempo que dificultará :a afirma-
cão dos seu* elementos ftmlnjrois.-
Fenômeno Inverso sucederi com
uma rapariga educada num mn.
Mente essencialmente femlniuo".
Em sumo, para Maranon, a nt<
mosfera educativa que envolve a
criança e o adolescente possui
anta importância decisiva para o
faturo sexual do indivíduo.

O erro fundamental desse «tutor
vnnststc. a nosso ver, no valor
excessivo que empresta ao «sjuíe-
to an"lom<*»-flsioióglcn da soxun

rtvMlos para *»»e e*t*d«a de cot- j lidade no conjunto da personall*
sat". A* «"ar-fetetas wxeals scjdade. Aereditamns. cnm Barnés
prodasem cem asais **"**** e In-j qne a diferenelsçÂo sexual »»So
teasidade nos hooess do «*>-»•! oasiieía senão fruto do amadurcel*

mento do sexo « entendemos »iuc
o essencial, na fonnaçío do me.
nino ou da menina, 4 educar bem
para que, nio apenas o sexo, ra.»s
ii personalidade inteira atinja a
plenitude do seu desenvolvimen-
to. Cora exceção dot casos pa*
tológlco», geralmente, a diferen-
cíacão sexual se encontra, a par*tir do nascimento, perfeitamente
definida. E o sexo dominanta não
necessita, para afirmar sua vlto*
ria, mais do que um desenvolvi,
mento normal.

• Educando integralmente o* rae-
nlaos e as meninas, desenvolve-
remos as qualidade» especifica*
dc ambos os sexos. Ao contrario,
se procurarmus atender especial
e demasiadamente a cada sexo,
correremos o risco de apressar a
afirmação do Instinto de repio
dução, quando o elemento <>»>eológico ainda não atingiu a tim
grau de madure.» suficiente paraenvolver e espiritualizar as len*
d'ncla» sexuais.

O fato de discordarmos do pon*to de vista de Maranon nio :•!.-:-
nlfica estejamos filiados aos quedefendem a tese da coeducaçio
na escola secundaria. São nltid.»*
e profundas as diferenças de nl*
vel mental, da reações afetivas e
de capacidade dc trabalho entre os
adolescentes dos dois sexos. At
pesquisas recentes da psicologia
diferencial, da caraeterologla e da
blotipologla têm posto em relevo
a* acentuadas diferença* psleoló.
gleas, caracterológlca» e flsiológl
ças entre o hnmcm e a mulher,
E, ainda, hi pouco, o psiquiatra
francês Edouard Plchon, no seu
notável livro sobre o descnvol*
vlmonto psíquico da criança e do
adólesccnle, assinalava os pcrl*
lios da cocducaçSo na escola se*
cundirla.

Passado o romantismo dos prl*
melro* tempos, os educailoret
contemporâneos começam a co»
siderar o problema tu coeduea*
cão de modo mais realista e «*i •
i-ntificta. £ asiim que Aguayo.
num dns seu» ultimo* livros, de.
pois dc mostrar a falta de base
biológica, sociológica, higiênica e-•edagóglcn dos que preconizam
a coeducaçio, conclui: "A função
biológica e social da mulher mui-
Io difere da do homem, ffste foto
ti" i pode deixar do te refletir na
educação de cada sexo. A escola
nSo lem por missão formar s£re»
andróginos, e sim homens e ¦*.>»»•
ihcrcs com as qualidades, vlrlu-
dès e disposições que os caractr-
rltam. A educação de uns e dc
liulroa oferece multas diferen-
•?"«."•¦

Itealmenle, a formação do* dois
staoa deve obedecer á norma*
educallvos diversas, pois • hninem
c. a mulher, paradosalirtenl»
rpjiirilo mais se diferenciam entre
si, (mito mais se li.innonlram ra
vida da família e da sociedade.

Sancionou lei do Congresso Ni-
clonil, que autoriza a abertura
do crédito suplementar toara
ocorrer a despesa» com subtidle,
ajuda de custo, pessoal e mate-
rlal do Congresso Nacional; Idem
que concede isençio de direlte-s
de importação e taxas adusr.ci-
ras para íimt imagem destina-
da ao Ginásio da Imaculada
Conceição.

Soliclton ao Ministro da Agri-
cultura qne promovesse provi-
díncias com o objetivo de inten-
sificar c organizar a prodnçâcda cera de carnaúba e a raeio-
nallzação d» sua extração t be-
neficiamento.

Assinou decretos, nomeando,
para representar o Qoverno, tem
onu» ««ara o Tesouro Nadonal.
nas solenidade! da notse d<-
Presidente da República do Ps*
ti.nu", Paulo Germano Hastlocber.
embaixador era missio especial
e. Vicente Paulo G«tU, teereU-
rio; idem nomeando a leguintv
Missão Especial para represen-
tar o Governo, sem onu» p»r* u
Tesouro Nacional, nat solenld*-
des de posse do Presidente d»
Hopública de Cuba; Carlos Al-
ves dc Souza Filho embaixador
cm missão especial, Aldo de
Castro Menezes, primeiro tem-
tirlo e Antônio rrsnelsco Aze-
redo da Silveira, segundo secre-
Urio.

Recebeu, ontem, no Palácio do
Catete, para despacho, os »rs.
Clemente Marlani, ministro da
Educação e Morvan Dia» de Fi-
guelredo, ministro do Trabalho;
e, em audiência, diversos con-
gressisto6 c o general Polir Coe-
lho. Depois da hora do despacho.
o ministro Morvan Dias ae Fi-
guciredo apresentou ao Chtte
da Nação uma Comissão de Bao-
cario» c, o ministro Clemeate
Marlani, o prof. Pedro Calmon,
reitor da Universidade do Bra-
sil, que apresentou a sua Excla.
os seus agradecimentos por nio-
tlvo de sua nomeação para aque-
le cargo.
¦¦-—¦¦ ¦—¦¦ ii 11 m ii ¦»***¦»*--»***»¦**»¦ ni ii in 

Jornalistas Ingleses mortos
num desastre de aviação
AMMAN, 23 (R.) - Davld Wtv

odsford, corrctpondente do "Dal*
ly Tflcgraph", de Londres, e John
Nixon. correspondente da B6C
no Oriente Médio, p<rderaro a vi-
da hoje, quando um avião irabe
projetou-se ao solo esta tarde,
próximo ít fronteira da Transjor-
dania. Morreu também um t-vatsa-
geiro irnbe que viajava no apa-
rolho. Uma noticia de fonte ira-
be.deçlara que o desastre foi prfl-
vocado por um avião militar ju-
dei) qtie atacou a aeronave de nas-
sageiros quando etta Mbrevoava
a Tiheria, na Palestina Setentrlo-
nal.

ELEIÇÃO DA CONSTITUINTE
ARGENTINA

BUENOS AlllES. 23 (A. P.l -
0 govírnn argentino designou a
data de 5 de dezembro psra a
eleição da Assembléia Constitucin-
nal, convocada para raformiu- -
atual Constituição.
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Mundo Social
NO COPACABANA..:-.':

Realizou-se nos salões do Copacubttna Palticc, um tjrundio-
so chá, cm beneficio do serviço .de nutrição da Sexta Enferma-
ria du Santa Casa da Misericórdia, organizado pelas séiihòrítit
José Júlio Velho du Silixi, Arminio 1'raaa, Josué de Castro,
Josi dc Paula Lopes Fontes, Clemcnlino Viana /'///to, fíobetto
de Maia Monteiro e SiUiito Mendonça:, O cronista ao chcuar no
lucal em que u clei.icnela e u ijvara reinavam deparou um mim-
do dc senhoras e 'senhorilus nue com sua jiresença abrilhanta-
nam u reunião. EliijiiãitfO nma orquestra soluçitun os ultimas
blues, nas centenas de mesax cru servida o delicioso chã da
Índia, O cronista, tígüézaqttç.aiüló por entre ns mesas, recorda-
se de ter vislo ás senhoras: Xeren liamos, (em euja inçsti es-
lanam Maríldii Cunha Horta Maria 1'ernandinu Barbosa Ca?
vulcitnli, Vera Amaral), Seiilwru Fernando Mello Viana, Se-
lihorti Adroalda MeSiiuila da Costa, Senhora Morvan Dias de
Figueiredo, Clemente Muriani, Ademar de Faria, Atcncastro
Guimarães, Ernesto fi". Fontes, Senhora Alzira Mutirinl; Veiua
da Silva. Antônio Leite Garcia. José Lui: Osório de Almeida,
João liarucx. Ilcrbrrt Moses, niuva Irinen Marinho, Jorge Ho-
ilsiiiortli Mai Uns, Júlio Monteiro, viuva Oéivaldo dos Símios
Jucfhló, Jtiiitjúini ItuhtOs, l'cnuinda Tude de. Souza, Helena
Daiult e miitliis outras aúc nu momento não se recorda. Às
dezoito horas, deu inicio n desfile de modelos dii Coleção de
Calette. Estes foram apresentudó» pelas èlcâahíts Senhoras
Maurício Joppert. Emitiu Xiemeper O/m: poso» espcciahiieiite
para «i folòiirafo de .1 M.\XI1A), Senhorilus MariHu Delumuve
São 1'tinlo. isa (iqiwèiii Vieira, Lca d'Afftmsccu e Tcreza fítsgo
Monteiro. As apresentações de modelos eram feitas' fto miVío-
fone. péíti senhora Francisco Ho.irnbttty. Todos os modelos me-
recendo elòata alto. Elegantes c distintos. Apreciáveis em to-
dos os pontos tle vista. Terminando esla maravilhosa tarde
segui use sorteios de lindas prêmios aos i>rcscntes. A Comissão
Organizadora queira aceitar os nossos sinceros parabéns pela
brilhante, festa. Fesln distinta, elegante c inssquecivel...

FLAVIO CAVAI.CAXTI

O GOVERNO DA CIDADE
PRETEKDEM QS DENTISTAS QUE A HLASSE

TERMINE -tt LETRA "ti" :
DENOMINAÇÃO DE LOGRAD0U

RO PUBLICO
As ló horas de hoj*. • s.cr."U>

Inaugurados ns placas da rua ti.i- banca — llaul Capelo R'.rro*ju
iíenlu-iru liaina Lobo. dciiomlint. Júnior — Maria tle Lourdcs Hl.
ção duda á un.iga'ruu Iupiremn, peiro de Csrvalho¦— t.oonibino
em Vila Isabel',' Borba de Moura — Anlbaí da

Gnaplassn d«- S.» - Nabal.de Oli-
vclnt Guimarães ,— Álvaro da
CunHit Martins --- Ferdinando La-

A solenidade estarão pretienits,
além do Secretário Gelai de Via.
çào u Obrus, ciigaiihelrotr. umígòs
o a faiuiliu do extinto eugcnnciro
da Prctcitiwi.
A I.IETENSAO DOS DENTISTAS

O Prefeito rtècocu. outem. u
tarde, em seu guliincte. no Pa.
i.'i.'i'i (iuunabaiu. uma comlssAu
eamposla de numerosos dentis-
tns que 1'oi pleitear a eaulpani-
«,t*io do sen quadro au dos midlcoa
íntinieipais, que se luiula ua cias.
.se K c termina nn classe N. No
nionifiilo de ser entregue u lotr.o
memorial contando ns remccllvas
assiunluras e as explicações so. .
bre ns reivindicações plei.cadas. j rjelitu --.'AiSunis de- Minas
falou nn nome dos seus colega*»,} Aguarde oportunidade: Et mu

Ávila Thomí, dizendo

Aniversários

viUVa

tt»et*f*ts/tí•«***•-*¦ *.«?»• • *¦++

FAZEM ANOS HOJE
SENHORA.:
Honr-rlna Sio Patlo,
Altr.a Míiááleni M-ilSns¦ Pinhclre-,
Mau» «le Carvalho Neto Pi se»
dn dr Mnnocl Praça.
SENHOniTAS:
Rícic Co.vta Màtit
Diva Carneiro a.i Raxha,
SENH0RE5:
Adolplio OiglIaUl,
Cet. Álvaro Augusto Filas V.»!».r,
Piupllo. Csrvalho,
Mario Cardoso <lo Miranda,
Prof. José Agtilrr*
Padir- Jo"o Cordeiro,
¦G-stío Mendonça Bltlriiécurt,
DJalmn Portia.
itftcf-iier Nftfuíivir-ntOt
lJsu'o r Araújo Uma, .
.*o?.o Gíle-ÍJe* «lc Mole.-

— T.-amroricu oolem;» (itststteA ao.
enivn-r-itrio n;l«|tclo (In (!r. ttcinnquo
t:e Ia Feíla Meridozn. liciir:. multo -

"ii.it* de eonfmtcr.itrBÇSo csludanlll",
r,nc constata de "show" o r.olte dim-
cante, Oi convites entío posto» a ven-
do cm vários pontos da cube».

Conferências
tl.lnMHMttMUHl*

— DR, M. CANDAIs" -- No proxtinu
tt!» íJ, as 17,3a horri, no Initltuto l)rs-
sü-Eiiada» Unidos o d:, SI Cc-ndsn t».
rri uma Confcríicla icl> o ttma: "O
lífobltuia ds ssude publlea ms _ius
ruidls'',

1 - TinSO DE MOLINA B A CHIA-
! CAO DE DO?" JUAN - Ser.! no salto
j i!n Blullotcca do itsmaraiU hoje, âs I'«
I horer, a segunda cnníeretielii rto tterl.

ür Oévalrto Orico tol.rit Tt-.'..o ttt .Moil.v»
c « erlrcüo tlt Den Junii. O confesn.
rlfta qus Klfim do pertencer t Acsirle-
mia Briíirclra tle L"trr?. c mcnniro
eóire»Bo:id»n'» tts Rí.iI Acidun'» 1:3-
psnholn. eíludasá o pioiilrtnn lilcrmiu
rio Don"j!i:in sob ssoectos t-itrtr-mtri-
lc novos ."iiires-niaiirlo * Ihleltcítull.

| tUdc brasileira' oi tnolunüos'estuda»
;. qi:«> fer. .«obro o lemn. A confcrcncia

í nossa melhor aicledtile. O j «tr*, precldld-i p»lo embaixador HHdr>
-MT*r»*_m'to qac é advoRadc. e thetc brando Ar.loly. rolnlsiro do Ejiatlo m-
ca r-Hicretára do H. P. S., onde r-s-a terinó. havrndo sido convidado par.i
c'e um vasio elrc-alo de amizade?, osi*.ai at»
iwr. tale tno'.tvo icccl«;ido . inufriíra.» | «¦•

o Sr
atividade - produção, daquela lis.
horiosti classe, 'luiubém. como co-
lega, dentista iiiic é, üiscursou o
vetemlor Lcvy Neveti sobre a pre-
tensão dos presentes.

Por ultlinu falou o gencrnl
Mendes dc Morais que, nu sua
longa oração. manifostou.Síí favo.
ravel á rclnvldicação exposta
recebendo a com té soa coro grandesimpatia. Entretanto, .deveria cs.
eiarecer aue u situação Itnaiiccira
da Prefeitura náo era das mais
roufortavxiis desde que a» despe-
sas teem sido dc modo a emba-
lançar o erário municipal com os
numerosos pagamentos de rcela:'.
slliciiçócs, promoções, diferenças
do vencimentos c outnss casui
sui-Ridos pelas falhas dc outras
administrações' que antecederam
a i.iunl. Apesar disso, iria nneu.
mlnimr o memorial ora apresen.
iado ao secretário geral de Adntl-
nlstração no sentido de ser cs

Cruz Vieira — Beiivinda tle l pn-'
tes -• Moaeyr Labalo Çueil •-*•¦
Irene Pereira Pires -.- Frederico
Marinha Lizaldo Júnior _-, fctol.
dlo J'ossato f- Indetersdo: AO-
landa Carticlio dos Símias v
Maria José dc Paula Pinto .,—
Afituaid. opoiunidade; AntenOi'
Plciiamcnlc—- João Pimcntel dn
Silva -a- Isabel Alves Coulinlio —
Xcmcnio Jeronimo Rodrlfiues ¦&
João 

'Cândido Curdcrto — Nuo pu*
dem wr 'atsndldos: Jorge da Sll.
va Suntos — Deferido: Joüc Jun.
trucirii c João Luiz d; Carvalho -
Forneça.!,'' certidão, se assim «mi»
zerem o» ícquercnlcs: Ledirtva..;

in
ton"-Dóllutfèr —, As proniiwoes
qua; se ix-terc u icqucrcntc por,
ntimlnlítraçao passada, rem• tia
preceder das lisi-.is de -antianlda.
dc devidamente ,.publicadas ná
ocaniá, c assim não temos çlc.mentoti para decidir o seu pedido
As listas organlz-das pclu atual
administração tefciv-sc ao Icmpn
npuí-ado a'.e.-30'de abril u.va»»:idi».
fato xsse que náo nos habilita li
julgar a .procedência da recla.
niniáo om rclci-eiicla aos' atos
hüixados, sobre o assunto neltia
siitr.iiiiistia.aóes passadas. bstou
seguro, entretanto, d», qu-1 o te-
qiierente. se exato o direito nut;
alcati. lerá ugora su» oportuitj.
dade nus relações que acabam de
ser oritanlzaiias .em ubiiervanciu
a. instruções do Prefeito empe-
nhado cm praticar a-justiça u
cumprir sT í?i.'
DEPARTAMENTO DO PESSOAL

DESPACHOS DO DIRETOR;

tle '13P,00: Steíaninl & Cia. Ltdu.:-~ Irriponho « multa dc Crí<.,'..
ÍOO.DUa* - • •¦ ¦¦ '- '"' ' 

; :
.'SBCRGTARU OEIUL DD •' tNtEHIOR E SEGURANÇA
ATO Dt) SECRKrAHlO GLRAL:•Foi designado Osvaldo mo-

t-.f Baraobo para o Deparlamen-
to d* Turismo c" Cert-únet*.

SECRETARIA GERAL Dlt- . 
'

SAUDE E ASSISTÊNCIAS
AiüS DO S.ECRETARIO GE-

RALi -- Foram designados' 'Joio
Soares 'da Sllvsira para o Dcpar.
tamento de Assistência llospi.
talar/ José de Almeida Maceilo

,1— Nancy Antunes — Aharp. siie
Oliveira e Antenor Ltmó» pii.u
o Díparlametitc- de Hlfllene, .',

DEI'ARTAMr-NTO UE , ASSIS-
TECIA l*. ISPITALARx ATOS DO DIRETOR: - Foram

designudo* .toào Batista P. • Filho
ipai.t o Instituto de Cardjologlu;
1'rtderleo Brandão Nunan •párii.
responder, pela .farmácia dó.' Hs
D.. ,M. A. Vllabolm*. Casemln»
Machado Sllia' pare o IO ,AH,:
Vaientim Vicenle jton Saptas p:i.
íu o Pavilhão Barata Ribeiro;
Mário Ferreira de Sa.puw o'lios»
óital G. GovUtto Vargas; Pídro
Pauto Nbgutlra dá Câmara para
o H. G. Gttulio Vaiirasr Alvará
ds. Oliveira, para 

"o ti. D. Car.
mela Duíi.i. •-'".'.;*,
MONTEPIO DOS EMPREGADOS

MUNICIPAIS
DESPACHOS DO DIRErOR:.--

.Maria E. dou S-anto* Pinheiro' **-.
reassuma O exercicio dO cargo,
Ulldo cm vista o qu» consta i.o
laudo iu adiro: -»- Eudoro da Silil.¦n — Exclao. do ral de contrt-
butnte:: deste Montepio; — Bento
Man.ei' da Silva C Mnr.iniInsano
Jullo Pereira —' ladefcrldo, •***¦

¦ Avàny.' MoretzsOhD de' M*lp 'iV
qneiia compiircfir no Serviço
Medico Social, a tim dt ser, In»,
pcclonudo dc V*ude; —¦ Ji*4o Cai'-
nelro' d* Cunha — Francisca de
Siqueira, — Mari* Zllib Salca
Costa •—' EuçHdtu Felipe; G-onzá.
Ka'e ontro» •—'deferido,

,1'AOAMENTO DE EMPRIÍST1M0S
Será feito, hoje dia 24, 'd*»

11.13' ás 17 horas o pagamtptotUMI.lt.Ml II.,» M-IIIUIV »*»'- nu -.' I fc| t /., „ i.(. ' ll.i»»' «» tf li''!*. > U (/.li,*'1" ••.¦-•'
tudada a pretenção com lodo u Joaiiu.ni ^ dc Alm-ida *»'lr5»»-o " 

jidaa' seguinte» propostas de .'c*iiinlercsse Tec-daro ' dos , Santos Viana
ESTIVEItAM COM O PREFEITO I Sitiituzl Machado dc Aianio

cerpo dlplcmlttco aqui scrcd.t*-

l-aamcnasítris.

Casamcníos
'rvcuniôcs

..-. ~.....— _ p. t. i*i. CI-UBE — Amanha o
- LCI/IA CJCKÇA1.VES W.MA : rKâ: CUió» vai r.-cllzar outra rnríao

1 \U1, XÍÁCIIADO I.CMUA — !!;al''ii I jiública, na o.ucl ocupnrâ a trlbunj o
• ..'. acirsnhá. u enlace mairlmons.1 «ia | effc-itoi' sr. Osvaldo Orlea, isobs-e o tr-'"'ílioríta 

Lílls Gonçalves Slala. f.lt-J | t*»a: "A Espanha IttroSca r a Eipanim
do línente coronel dr. Tcttmáço Gon-

t:

•-.'.ves' Mala c .-ia. Maria Gonçalves
.Mnls, cem o .'r. Houl Machado Lomba.
i;.ho do InriiiMílat.n. r.manl Ixunaa
t- sta. Ansclita Maclia-lo Lamba.

Á cníwonia civil sei A eírtuida
H horss. n.i residência dos psls da i»"1-
-¦:. ' rim Frcnclsco Olovbno, í:l cin
(.'.T^acabr.na. c o n!n iftlglofo, ís lBlii).
:.-, nn Primcit- Icrtja Batista. » nts.
V:el Csn-csi. KS. Servindo do paiaiiln.
ir-, eo civil, por parte do noivo, cem
•,., à e por parte da nolvs dr. t.nlr Mi-
lh'1.'* striliei-i. no irlíploso. por par:c
rtn rsotvo. o 

'dc, 
Tclrmaií. Gonc.iiv:i

Miit c scnr.on.
-- SrtTA. ANA TKrtrZA HAKCELOS i

- SR, RUBEM FICH.tn - Ht»Il»U.»» '
rit»m âs II horss. n^ l_t»Ja de Nos»n
iscnhoi-a da Cc:isolr-ç>. na rua ' Jn-c
pnharfs n,o rc, o ojamemo dn iria.
Ana Tcrr'-' Br-rcclo*. filha tta viuva
Seb»stto Henrtqua Alves ' de ' Barcelos,
com e sr. Puli-m Flshcr, filha do sr.
Kobtrto Alfredo Flr-ht-r * de d MarU
Jiartftrlda Britos dc Fithcr.

mlstlc»" — O coníficncista que cect-
ecu suis íimcocs junto A embaixada Ido
UrMll cm Madrld. ejptclatt.síii-se ni
ritnrto llL.tOilco rios ícltos Cvsulhano...
Aponto, a polIUca ser* e>;e)-.i!(la do ejl.-
ícrínclí do escritor Osvaldo Orico.

V) Prefeito recebeu ontem, cm
seu gabinete, os srs. deputado
Pacheco de Oliveira: tenente co-
ronel Gtiilhermino Fernando dos
Santos Filho; dr. Lcvy Miranda:
coronel Américo de Menezes;
deputados Eduardo Üuvlvlcr c He.

j rótllo Arainbii.la r. cn despacho
'o dr, Jair NrsJião dc Lima. ScciV.
I lÀPJO Geral dc Finanças.
•PnOSSF.GITRA. 1IÍ1.IE. O PAGA-

MrNTO DE SETEMBRO
Ptossej*i!Íi.'i Iu>.|..-. o pa game nu; aos servidores municipais, sendo

j utendldos nos próprios locais de;
trabalho, os intcsranlcs dos nu-
cleos do Lole .*>.

DESPACHOS DO PREFEITO
Marlno Francisco dos Santos --

José Lessa de Carvalho — Joio
Pelroiilllio Fernandes — Rufino
Fernandes G.opznlez — M. IMnlo
da Costa Carvalho — Carlos Vi-
(ai de Burros Leal ~ José Coim.
bra Filho — Alonda-sc; Rcriii.i
é. Moivha — Gabriel Pomar Lo-
pes — Anuindo Flores c outros
— F. E. Silva Mecânico — Es-
tela Fcrreirn Va/- de Curvulho —
Mantenho ato; Adelino Jcnner ¦—
Extcrliato S. Antônio Mariu Za.
(airlas — Indeferido; José Fer.
iclra do Castro — lntlmo.se;

D.tgmar do Nascimen.n Guedes —
Antônio ..Guilherme Dias —- Ma-
Ihildc d» Arattjo Sourcsi ¦_* Au-
fredo Arauio d» Silva - Dcrine-
vai Pinto dc Souza -~ Maria Dru.
mond'de Carvalho c Silva--
Ivo Freire de Castro -- In def o-
rido: Rcfilna 1'crclra dc Haitei-
rcrit, — Comparei* a C. F'.: Jalva
¦le Arauio-c Silva — incluti.se
coma aliciai administrativo; Jor-è
Soares Siqueira -- Aldo Gonçalves,
Hrum — Deferido; Yrda Alvc»
Ferreira — Prove o «iue alega;
João Gonçalves de Menezes Júnior
¦— Aguarde abertura d; credito;
Alice Rcdriaues ("zeda -- Artur
Cosia — Joaquim Marlano dc
Matos — Pae-ue-se cm' termosí
Hcnnini.i dá Conceição — .Manoel
Lopes -- Rosnlva Plrrs Simões
dos Reis — Pedro Ze da Silva —
.Salustiuno de Azevedo • Fdlia^ —
José Marlano Evangelista — Mo.
rilo dc Azevedo Coslu — Ruth
Marinho — F-ranelsco Moreira sla
Silva — Amadeu, da Silva — Rita
Louzada Gusmão —- Ascendino dc
Freitas A tu lar — Erasmo Dltlen.
eourt ~ Raquel Tavares Drumond
-- Osvaldina Pereira — Francisca
Quadros dc Moraes Martins —
Nell.v Fernandes,-— Odtna Glnio

Abonadas as falta»; Emilia

ptvitlinos' de n*s: --
8477.... 8493 ...vM07 .... 8723
8725'.... .8.26 8728..... 8729
8733 .....8736 .... 8"38; ....'8740
8I4J .'... 874$ .... 8744 .... «743
87-18 .... 8747 .... 8748 .... fj750
8ÍÕ2 ....... 8734 ,...", 87Ô7 ...» 873S
EMERGÊNCIAS - NAT1VIDADE

MATRICUI ASi
22127 .. 293922 '..- 8t708 '.. 43928
TRATAMENTO'-. -DE SAUDE ' t*.matrículas

...-.13214 ...

... I«vf79 ..
t3tí,»'.

.'8381)4.
¦mo'.':;
493Í4
B2350

'GentoRefrio do mamball^
y Pires Ferreira o

Um aviso áo ministro da
doerra, tôbra 11 eam.»

.'^.'"niirafiis",
Otmot -aejil s!«un» trrtbo» í» kl» Ca

frtjrr». C«nrob«jrt P-rsir» í»'Çí*.».'-
.-O ISírclto c-srttnvar» o^tstl-aelr*

cehtmitiié dt na-c'.--.v.o .-.o -r, ir-a,i!
Firmln* pia***' I>:r»:-a, Clbe d* ¦!«¦ -ú
Pite* re:re'.-ã. ccarrlde ¦ :s de 3»-.»r.-
brà. it: ISí*.. na' tnt*9, Pr»-. :.n.:a 03
l'.v I Pr í-j, ié tis líl.c.o. -a.-aa,-are,c-
»e o sít-sunlr: ,. " ' ,.

PRAÇA E CURSO*
- Vr-SÍ .--"... prtea ia.) r.sjs)..: ú\

I: svli M.l.:sr Pt»j»r»tir1a. • 11 ir :*.
i n.to e» l«w o,'.» tan. q-js (»: tr:*. >
•: j » msrricvna oaqut!* |Citkbtlt_Tieri;e
ut ínsuio. * ' "•
- KVl cri. lh:o d» IFt* {Ot ri- !-!'. «1
l>it)U M:ii'.»r, « prl-.iJ. « í ;:: ò*> «<-
•MU- pam"e teetra dt ejta»«->« a» j

.Pa.-««ua:.'O* 
i-epeiié ' ctt' ctrnr*» *J* •!>»"•" "-

t-ai '.»?•!. r-'a.r..5.i s -.-¦ r -. :ie». ».,-1*.
ttniUsltdo e C.I.-.J p.-.;..-i-«.'* t:.i
IS.I. ':• Era. IsTJ een-miu » e-arso fujtrtif •-.*« 

jI .e-i-vsru • C*v*l*rt» « etit lan. ¦'.; i
trâatfsride |lrs »- Artllhsiu.' «it* cvilo» I
t.Tsnais p.'.*'.co.. p«n» o «c»«*o «*o> *s»-
1 ! d* r:..»-.:. ! s.... . „,-,¦>¦.?'.•>. . '

ÊSBV1Ç08 -»tC8TAD0» A PATI».^
EM .TCMPO Cl PAZ

A!«:.i ca corqaado d» *• brssada
«ti.'tlteril, *** Porca* Ijents «n ia-
rai* t —i l.t D-.-.fo tm o*se;acã*t ne
P.-»r». -;:i r»;» - ds *r*e_it repuhli-
tjsiio, tra :"": e :.-'•. txtrctu ,--.:•
c*rs,tad«. Importattteft- eirttiu o Arst- |
t*»r'tít*Cüt'fr« «ia, ftl-s d* .i.a.r.o .oj
tf-rtIXt'1 » -. *rrs r- Q-... -.'. ".:» :.- .
Gsutrul do gxt.-cHo.

' Fít. rtn
e Stntder
ttssí*. e. c"onirr-v>. usv-jlkdo* «uvt.
tot so Irittrtl!*. tt*n •.•.*.¦.?" dt eutr**»
tprttentsu-se «o t.e. BtttUate d* _«¦
iss.ra.-s». entl» «cassado r--.: Pe't<i--
r*^ Pir«», a II de ts-rembro. S» 

"ít««.
PtTÜçtpoti de laumsTO* corobt»**, ca-
nió s-js-.i «* ' • n.s.,í-:h-s-*-*aa.-. Ru.
tnalt... P»mo Pocj. Ttblcutrl.' ASIOf
lUZ», »••_!::.-:, Lon:»» T.:*n*..:nj e Fe*
Iitjtbuí,.

'Ve-.'(i «-.-.3 r- -i-.f- . -3 .......'.,- di
ra lc:;:'-.' ptrt* *-bordo d» ">
Ste (Srtade. tr.i.-.no ,o-.-.-.:a.a raaftrltl
Tar» o Oiecs. o *.*n f«rib*b-l. e.ue !¦">
va'.e'.i usas p:.-sa.3.,4a per brarur*.

P •-:. a;-, -sr. era «a» (4 d*. *¦;->. cbrU
cie - r .*-,:..-.,- r ''.*--.-- i~i t M* bôniree»
tloalot, a art-ainlc eíSscto.. f _¦-.; -ria ptlo
r.-iíio .-Jro.icl -*U»na*l O*óde*o d» **oa»
soca. copiandant* da t-s Rruraàt, ai
lr.raa'.ar:«, • I»de.»«à*W d» Ittt-, 'Pa»
r. M«:::bi . t>»»i*b*bul) u. m* s;*r-
w.visri ti-- eCa"-«.» de Vtttlhl* d»
Fríínhe.r.rs, send» Um o»>¦ e Alltrtà
rtaiVr.o J"!)"«>> re-r»1t*t. ds.ia.» «xempla
d».. èi»i» íu*sid», v»i».-.d»ditse*9 e •*>"-..'-« •:-.». d*rvt-*de.u.lkt e to» s-s-
eoTnpsplieírrsr a pesM de duast du mel*
!.--¦ bOCtS i- !-Z'. r :-. O i.1_t|0 tf.-

**e«!s_.U. ... r.r..,--i d» '-»„•..-.-. ¦ •>-
t alho* ttUf-ilIcos.'. ooaslruclUi d*, pasi-
Ir.» • e::':-« ((szsrrea d* Cn*«-*ihan«.
tenda friTMsade * ri:::e s-.-.:•.-.-- »-*-
» tcriaint:*s rii tssi.-.-i.

____9_*^f5_K^^_l_-_E:
__S«r-^__(iÇ^s_P^-' 

'¦'¦¦ ;j__Bfei-J-'

ptlo se?xs'»de*r.«'.«i%i*s.' Uenriètlt 
'Morlnéau 

vem de aprcterAtir o stu luals brilhante :di*
simptnho'da sua. vitoriosa carreira artística no Brasil. De fala, em"Sdnds íris" a excelente atriz logrou o "clímax" de uma trájc*
tôria por si difícil dc selecionar a maior "pr.rfarman.ee.".'A ¦traân-
rôo-de R. Magalhães Júnior, contribuiu decisivamente ndo apenas
para o sucesso da pirte de llenrielte., bem como d..t grande maioria

do elenco.

Giacniio Cccilhino -- Indeferido. ir "i- 
dú~A'a»einicntoSECRETARIA GERAL DE l

ADMINISTRAÇÃO vc.se.
Ãl-qul-

- Q -ilsXDO PRECISA 112 HOr.SIA .ii"ail.> |_ I iv.-vvau crmicTim. , . .. «i i\- izn"
.. a declama B ATOS DO SEGREfARIp S^W^^^M^thtdo, ícaiitatâ nodia .7 docarrtntr. |RAL: -- Foram designados Ma- Ç-JVipvto nv- Pnrf trio TFI'*tu sfhora*. no «udliorio "Otcar G-ia- norl Marques Pinto — Francisco TA*''Ea).1.iI\ *i,nrT*n«ítin\fíi
nsbttlno" dr. Associarão Drasllfira | tlc Assis Cimas para a Secreta. '_«*-"Ji UsU^v_V" Foramimprensa um recital dc poer!» rm lio I jia do Interior; 

"José dos San. , ATOS DO DIRETOR:
mtnsarm a tmerema. O.v convites cn- t0s — João José Neves Júnior dcslftnudos Arjuino P«i*trJ a«
iwursm.se i disposicío nos tntcreíaa- ._ Emidio Balbino dc Carvalha £_stro pnra a escola \lscmidcdc
doi ns secretaria d» a. n. 1. 'Filho — Antônio Lima para u Calrü; Berenice .Martins JJH ipio

i Secretaria dc Educação; Antônio
, Cnmí-mnrflCÕes l .'oaqtilm du Silva — Oscar 'fava.
¦ <-^I»*-ni'Ji-*Vul''-" ; ,es ,|o Oliveira — Júlio dc Arau»"wr.'.*Trr,r.T,r, „,;,-»•_ „. -o - Serafim de Barros para amissão medica MiLiXAti - nt i Slr, dc viaçilo: Albrrto

Nascimentos
.".itmi i- *¦•

- «OSTIA — Ei'.a cm (esta o íur
do c-.ssl rat>l!."o Stieftt Golmáríts;
curi o nascimento «"¦» menina <juc re-
e-liOU o nome d; SJniu.

Kodas dc prata
Ó'l»tMI»1llt«»«-H

• -- CASA. S-BASTIAO PINTO -
Ccmcmcrtm- Iw.»e o seu IS ° rnlvciss-
!SÍ5 dt c.-..*.»nitnto o sr. .Sebastião I'.n-
ia c.'.ira.. Jofyflha Pinto. Por es«o ma*
uvo teia ccltbiadá reifsa cm ti»,»-» a>!
araçns, ft» C hora", na motrt- dc N'- *a.
o"a Conceição.

trln'« snss, no dl» de hoit, dcMmbir-
caiam tm M»r„lha o» componintes da
Mltalo Mitllca Militar, onvlsda poio
Braril, esmo conlrlbulcto de «uerm.
Agora, decorridos- scli lustros. rcunfsm-
rc cs membros da Missão Mtdlca MUI-
tsr, num almcço de c-nfrstcrnlraçSo nr
.rcMiiirantc da A. B. I,. is 13.50 dc
hoje. As «desfies podfm ."cr deixadas
na Casa Moreno, à ruu do Ouvidor, 1C

Religiosas

para a escola, Paulo do Frontiu:
Nelson Barros Galvao para a es-
cola Paulo de Frontln: Salvador
Nogueira Dinl** para >6 fiina-iio
Benjumin Constaiit, pnra comple.
tar horas na escola Princesa
Isabel.

SECRETARIA DE FINANÇAS
ATO DO SECRETARIO GERAL:

— Foi desinnados Airstca Orlíuc-
Ia para o Serviço d* Administra.

DESPACHOS: Olímpio de Cam.
pos & Cia. — Imponho a multa

l********»**t******4***********»**********************4***+»l

Antunes -~ Antônio Josd da Sll»
va — Nair Andrade Lcile Moreirr»
— Francisco da Conceição para 11
Secretaria de Saude: Juvehcio LI.
oncio da Cunha — Elpldio Rodri.
Kues Gonçalves para a Sccreturtsi
dc Administração,

DESPACHOS: -- Alfredo Pc.
rcirn Timóteo Filho — Alcides

líodas de ouro
-J-tM-t»»*! «IHO *?*->.'* *?'?**

- o cisai Mlpncl de n-.i:o — Mal.
vin* Andrade tic Brito, comcmoia,
hs.!». suas l«jdns Ce ouro.

Para telciiltsr 'Ao aiisplntofo acorj»*
cimento, sert, crlcbrnaa mls=a tm ac-n
tft fracas tia Igreja <ic Santo Antônio
cto3 Tobres, á rua tios Isivàtldos, ts a
Is.isas da r.iar.ti.l.

Clubes c Festas

ttn • 'i-«inn«." I *"'

- FESTA DE S. COSMT E S. DA-
Ml AO raro ANDAÜA1 — No pi-oximo
dia 37 ter.) lugar a irorion«I fesia do*
mllagrofos siilos gomeos Co.*r.ie e Da-
nilüo no hu grind» trmilo em cens-
tmçflo 4 rua Leopoldo n.» III no An-
dar»l. O Rcvd.o Vl«sr:o P. Olinerio
Ktamor fo: um apelo aos devoto: dos
dois «rrmlf.» tsumalurgos pr.ra que con.
coi ram com seus obulos para a coachl*
tto das obriü da mstri».

Falecimento

'mm
Hítty>foWüB0$

- ». MARGARIDA BRANDÃO l.t-
a sr».DANIO — E«pultóU40 ontem,

Mamai Ida Brand.lo Ltbanto, etposa ri»
lir.ifcssor Samuel Llbsnlo stcraitrlo Ge-
in! de Snudo e A-jInenrla do Dlatrllo
Tcdcrsl. Delatou a cxtlnii quatro Ií-
llu-s, os sn. Nelson e Roberto Brandão
t.lbánlo. e ar. rrar. Vltcrlt Barbar* c
Raquel tlbanlo. rio Sanra. O fere»ro
b'«tU da rfEldencla da íamlll* Llbanie.
psra o Cemitério S. Joio Batlrt», hs-

^ftMttfft **-»***¦*.* «*«¦?**?
'— OLÍMPICO CLUBE - Abrcm-ír

n.-.lt uma vez «inonhS, da» 13 As !-,S-'
hersjr"; ts silôts do ttcparlomcmo ro-
eial do Oiv-mptco Club, para a reali-
aeçf.o dc umo nova tardo dançante dc-
tlícada aoa associados o suas ftmllias.
Toctrí » orquestra Rolyan. dlrlslda pua
Nsylor. O initressa »írâ feito com „
cpi-tttntaçlo da c.irlelra scclsl e ,a-
ircibo do qultacío.

- FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO
JITUDANTU. — ArnanhS, o G. *,'.
V,. B. (Grí.a.lD Estudantil Ruy Barbo-
in) ÍU.I tcalliar no Cintro Paulista, ft
Tiaç» Tii"(Uiatev, IDIJ, uma grand: 1

AA*******************************

vrndo comparecido nrimdc nunuros do
pessoas das rclncc-cs da fi-mlll» enlu-
latia rtpres» r.tante do «ovfrntáor ria
c'dnde, Jornalistas c iniuvitros íancto*
r.írlos municipais.

*4******4****444444******4***4

DR, SPHWSA ROTHIER
Doenças eexuais e urlnírlas. La»
vagem enclotoópica da vesicula.
Próstata — R. SENADOR DAN-

TA3, 45-B - Tel.". 22-3367.
Ds 1 as 7 horas.

WÊKÊÊÊ^
í*___Lí H?aK_B_V
kWÊSrt'-'^MJS^^MÂ Wr » 's*Wt\T

'¦ _*_____ ' á ___C •__¦ _____^N/^ ____E __i
JPk ' __l B __»' HS

kmk0MMmMtm».ML B -- '
tíí^U»---.'--•¦:¦ ^-*5___l ¦:"#'«. ""'
Wf^T': -. •¦".':; .^«KKH H v-4
mhl'\-'-',' s-r'u is. i mtS*—BH—lEti»T s'.*«.-.
¦BHíípt-'-'', ','.'¦.¦. ¦";'>'. ,\V1^H_Í»_^____i __¦ •

|_^s -'i. i'»*__!a_ra_i m < '•' e - "

___-l^^____9i __Pi____r ¦-íF-_FS

;.¦

-ffljg ¦?*

-iMiu '.

!3p
Mm

I
iv^»,*.

"MADALEXA" FAX SUCESSO EM XOVA YORK'— Alcançou grande
sucess oa apresentação, cm Xova York, da ópera "Hadalena ide
autoria do composilor brasileiro Heitor Villa l.obos,^ que se t»«J /n-
crawiiro. acima ao
sul geral do Brasil

ha."

lado de sua esposa e do sr. J. B. Berenguer, con-
i »»r» A'òi»fi York, no dia da çttreia de "Uadata-

(Folo ACUE, para A MAXIIS).
4*******444**444****4*4*4>mmmmm
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SGMRITO
MALABAPISTA DO R/SO

akãaAÍa wiosahws

CORTINAS
IMPOSIÇÃO 1XTERXAC10XÀL

0C AMERtCAXA?

18817
lôílíli
273 IS
4AR01
49573
J8D.0
COMPAREÇA 

'-MATRICULA 
230'W

PriOPQSTA CANCELADA - .
82(WO ...... 82131 

F..\1GF,NCLVS. DO 4* D. F.
Peca cómaarctlmento daj ma-

Iriciil-.; ril..'i::o eom euntr.t etieque
dc :ir:,-:¦ to. '.•¦ .
3033ÍT ...... 21Í14 .....; 48181
31MI ...,,.-1052(1 ........ 1Í461Í
39618 ......i248I8  14890
«P03 ...... 13210 ...... '29243
48079 .;.;., 2»3034 ..'..,. 46118
30311 -.,.,..00019 ...... 10401
3889......... .49924 ...... 49.71
30170 ;..",;..•.30782 ...... ZiXn
lOtjS¦',.».... 28143 80..
1391.1 ..,.,. 49824  2MS.1
38879 :...',.. 23033v..V... 28693.
302311. ...'.., -9386.'..-.",.. 403U
12312 ...... 232.0 ...... SÔfo
2*1560  17072 ...... 127W
S380  110492  2514í)

29390  25832 ...... 27263
49959 ...... 40882 ...... Õ00I7
4982», .49875 .1*1,'. 49ÍAR
49883 .,6933, ...... 3662
8268 .......47894-  2301
3932 ....... 5836 ......' 89I.1U
1444 .;;.,. 1438 .,  937

18617 .:.....' ' jO pagamento das propostas já"i i»_.: ¦ »!, _„,-iiiiitnclaclas . e a nio -recabld** sò I-*f **• *?? "•**•„ OàMOAXtk
será elatii.ido As quintas-feiras. 1 «•««der Dutu, SM.* lei U-lltt

Devidamente autorizado, o cou.
fiade Briclo de .li»r«u, «ccreíàrto
ifa ABCT, andou pela Europa rea-
tlzando ''demarches'' a fim de ser
promovida uma grande exposição
.1*.' teatio no Brasil. Xaquela
ipoca, a situação era um pouco
àifçrtntc e as esperanças bem.
grandes para n ABCT. Xo «tian*
C',. a situação econômica tio ur*
ll.o' mundo'vem piorando e, as-
sim, i bastanfe difícil que o ''de-
stdecatiim" seja cumprido. Ali
«*'»• presente momenio apenas um
irais,; em realidade,. entriou todo
o'>material necessário para o brl.
Iho do acontecimento: Os Esta-
des'1'nidos. Aguarda-se uma res-
posta da Espanha, tendo a Fran.
ae Portugal, por razões ínsupeCOíiO.CORAÇOES .

".!«'!!'.!-.. do' IMXts ililitsr. ccrrst-
pt.-iâente * »:-.« d* bnrjre. t"--.-»'*s.-c. «
Or.dtl «t* Ora,:.; da St» Bsat» .1*
A-, :••. Cirslriro d* Ordtsi Imetrltlds
Cr-.*-»::*. lt«la!iia Or»! d» Cara.rarüj
6" r».»»**.iiL passedtira d»""t*-»t*.' -*».e
S VtdsTb» d* A-e-n:i:ij. er:-»:-c.-.-l-
ea ds t-jerrs ío ***.:•?»-aji'. SltdaTh*. dr
c "(-*. por <contai? znaJj r> _o l..\*i eíc '
oeo» -ín-içe»..») ,_,: Cn.-e.-7t rs- '- OS-.VOrOS SÓCIOS HOXORAIVOS
tVjt «t Ce»*»'.". DA SBAT

Clare Booth, tradução do -, Lucie
Beriedetti. com Duicína.

CARLOS GOMES - -"Alio!lá
com o charuto'', revista, coi»i
João Villarct. - As 30 c 23 hora-,.

RECHEIO -- "Trem da Céu-
trai". Às 20 c 22 horas. RcviSl.t
dc Walter Pinto c Freire Juulc-r,
com Lourdinha Bittencourt c Ol-
carlto.

RIVAL •- "Uma mulher, com-
plieada", de Paul Cuvant e Ge-
oríic Berr, cn.n Alda Garrido .
Dclornes. As 20 c 22 horas.

FÉNLN •- 'Teresa Raquiii".
com Maria Delia Costa..-¦—-..Â"j
21 jioras.

TEATRINHO INTIMO -- "fi!.,
ela c o outro", de Lools.Vctnf.il,
com Aiméc, Lama Suarcz c cii*
Iros.

JOÃO CAETANO ~ Compaiüili
Isradita. -- As 2,0 c 22 horas.

VESPERAIS — Todo» os teatrnj
acima realizam ve.spcrals is qtiin-

rateis, desistido de participar j tas, sábados, domingos c feriada**.,
itr-í festividades. Conscqitentemen- j ttttttttttttttttttttttrttttttr
te', c pottivel que a exposição te-
ri/itr apenas caráter americano, i.OPINIÃO VALIOSA
eirciinafdmsía a ser resolvida den- \
tro de poucos dias, por íntermi'
d •:• .-'.- órgão critico brasileiro.

NO CLUBí: MIUTAR
- Camciieracdo e e* -,;e::a-.-.o oe •„. -

CMle do msrcchál Fü-ic-io rtrta Tt.-.**e_«..*Ctut»» Jtaiur fcáa-ro.**»** »:et»»-'-l, «s u horas. ¦ elo au» «*d» -.-c «1.
p .retrate d»*u«l« \-s.'o militar e •!..-.'
der d» rte-o_.IIc».."l»»Iar4 na ecas.«a
e.corenel.Jos* OttvitaoTint» Soar*»
direler teerttiiip.

> t****»*4**44**»e«***4444»****
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WAIDA PtLQ NAMORADO,
TÍNTOU CONTRA A VIDA
Atirou-se do 2.' andar do prédio (to solo. sofrendo

graves lesões — Em estada grave no Hospital .
Miguel Couto

Delicia.Porcina, jovem do ape-
nas 19 anos, apoiar.da esperança
eme intpirara • sua juventude
o a despeito da ternura rroe o .seu
pronome slmbol!*-a, desiludiu-:'-*
na verdade de tudo o ali d* pro-
pri* sida. Na tarde-de ontem
tentou cia c-.iiti-.i- a existét.cia,
********»**4*44*44*4******4**t

Livraria íVancisco
Alves

Fundado em !8i>4
LIVMIROS E EDITORK

Rua do O-TÍdor, 166 — RIO

QUERIDA AMIGA:
|A melhor propaganda .de qual-

quer produto é a BOA OUALI-
. DADE. Indague de suas an*,;;.:.
¦de «eus vizinhos, qual € «melhor
j cera para assoalhos, • verlfiqij r

que a retpoata 6 uma só: —
Cêr* Royal.

i -_¦»*- »t*r*r*T s-i-ffr eretèíéà éter t*ê\è%Ê' ufàuéfànf é È

Centro da Estudos "Joio
da Faeuldadi

'•¦fcui ussembfèfa geral exlruordl-
;.;• l'i realizada a dois de s«f«m-
bro corrente, foram concedidos
tttalot de Sócios Honordrlos «/"s
Srs. Dr. Clemente itariani, ill.
nutro da Educação; Sr. itorvan
Vias de Figueiredo, Ministro do
Trabalho t Or, Domingos Start-
to, Presidente dn Empresa Tta- \ CoiriBIlillS".
trai Patooal Segreto, em reconhe->
cimento pelos relevantes serviços 06 FllOSOtií. U0 InSlITUtt
trestados à SBAT. . t^u*,»*,

>à entrega desses títulos será M-raj-tm*¦fcifa em Sessão Solene, qua »c | Às 18 horas de hoje, *.e_t»»íí.

i hus/CADOffmeTô
i oè coisas DiFsnm-j

_\ T€$:.i€ GAROTAS^ ÍJ

Wm(IM ORtClNHL D£

«*mmÊ%
TR_!AS:

Tldvtnt Keatixacão OS Hi PINTO
v^pmo om*miaA farpai
HANÕã ¥l(lRAúOUmNHA'fiAR60V

'MP.ArCto
™, i riwtrfíS W% W ^0 I » ^*-^ I %-/
-"*»' ' UHtCQUATROMUSICAÜQCOtimWWSmoFAMS

AMANHÃ, SÁBADO - "Matinée", às 16 h orar » DOMINGO - m*M*F% -»• 
^j-Wff BpSB

t************4****4*******4*44

O ônibuo tombou na
rua Leopoldo Bulhões

MAIS DB UMA DEZENA Í*_
VITIMAS .

N* uianhã do" ojstem. ejüantlo
trafegava pela rn* Leopoldo B_
thôe», sofreu »4rio aeident-í o
orilbus 8-04-67, linha 37 "PentiR-
P. Tlr-dente»", d* empresa "Eb-
tréladoNorto'*, 'dirigido pala
motorista Grlmaldo de Carvalho
Nunes.' Na-ponto do Amorim, en»
tro BonBBce»»o e* Carlos Çbag*»,
partlo-se a burra de direção; do
velcnlo, triie «omijeou .*,' riguc*
agnear. 0 motorisla. prèvend»
ttm desastre de .tahès fatais con*
•.«emêncl*»', re»olv«ti, om dbira*
delro esforço, dar Imediata -mar

.etta a ri.j Uma passageira, preSa
da, grande, criso, neiS'osa. «.tra*"")»-.
so ao. pescoço • d,o "ehaoffeur**,
impoBsibilltàndo-ó .do' movtràen-
t*r»se. .Em'*r*.nsf5.éhel*

j íras foí, chocar-s* com unia- ciêfeá
i rte arámev- .indo tombar *.«.*,ma>

gei-a d* linha-Wíreií. d* Lijapolili-
n«. Im. «ciaehtc,'*»)*^ vltímadps
As seguintes •'pw.*,<Jàs, tadosi- :f-.l} •»
mente, séni gravidade: Ruth Ncl'

¦ *on Ribeiro, residente íi rdai.Alj»*
erlm. D00; MaHçln:''» R»-><ro«- dií»
Santos, residente1 à; mà. f Jlõniuo.-i
Ni.ne-, :.';»'.>. ca::.i 2; Maria da Sil*
va Loureiro; residente h roa Cori.*
do' do Agrolongo, 8}, casa 3; .-Jul,"»
fávltres. residente '.*-' n*à Gnatc»
m»tu, 640i Divina, do Carmp-M»-
tos,;, residente- 'àiriis.,llapéeh}«A',
46: .OI:**-!!'.» Mendes» tln Silva, ra-
tldanté S. rõi. *A|,i arenga, Peixoto.
288;'-, Altarolro1, FÈsjmundo. d« Oli-
velrn 'Tavam e (*u;, funo. Mario,
lo 13-- anos, iimbo» ¦ rr»radores fi
ua Gualeniiil;:. '459' cisa 4",'A>

lind-j de Olheira tj_lnt«nero, -f>>
ildente",à roa, léopoldina Rer^ij,
W8{ Nilo .C«»»r Firiii. residente*ít
tia Anguera, 178; -Mo*,eli" Santos
,'cllo, residente i-: rua' Lobo ¦ lu-
iior.s^l.SlS,-'«Vart. 203; e-Júá-i
\-ovedo Lima, - residente,-à rua
iquiriça, íl. a,
O; eorqlásirlò Sadl, ,"d0' 2a.*' <M-

¦'., compareceu ut) local e CÍetÚH»!
prisio em-fWfifadle do motórls-

.a, irjtje o braslltíro, solteiro,ide
9 ano», fcsidr.it.-"& rua, Marja

«i,, Carmo n.* 37. Todas au vitimas
furam medicada*, no liospiUl Gí*

lancando-so da janela da rcsidèn-
ria ao espaço, pára c_ir depois
pesadamente sobro o solo..-,

A -desventurad- -jovem, ente t
tolteira e domiciliada na rua
Francisco Si, n. 5, apartamento
204, MIO 2.* * andar do edifício"Onintanilh*",. onde trabalhava,
segundo aparou -policia do 2.*
Distrito, na pessoa, do comissário
Waldj r, is ultimas horas da tar*
de,' num gesto de desespero, ati-
rou-se» do 2.» andar do edifício
em «roe residia, ao solo. Ai-tmo-
jante,, foram encontrá-la estendi-
da sobre o passeio, apresentando
graves lesões.

Providenciados '¦> 
os necessárias

.»*>corTÒs. a trestoucada moça foi
* segnir transportada para o
rfosp. M. conto, onde den entra-
du em estado què Inspira cnHa*
des. Ao ser pensada, constataram
os médicos qne a vitima apresea»
tara fratura do braço esquerdo,
atem de contusões e escoriações
gerais, havendo suspeita de que
baja também fraturado o cr.ir.io.

Aporon a reportagem de A MA»
NHA que Delicia tinha nm na.
morado de nome Acaeio de So,,.
ira, eme exerce a profissão de fei»
ranle.

De certo tempo a esta parte a
jovem percebeu quo a sen eleito
nio: lhe Vinha eorrerr-ondendo
tfio afetivamente como dantes.
Estranhou a atitude ¦ do .-noço,
chegando depois < i conelusão de
que ele trala-a. Com efeito, Ac*-
elo, multo volúvel, passou a tát*r
a corte a ontiras jovens, tendo
certa feita declarado «rne nSo pro-
tendia ca»ar»se.

Tudo,. I*-0 V-roduílU profunda
desilusão ne.espirito de Delicia,
cujo cérebro começou logo a rga»
quinar a idéia do súici-Ha. Dtscs.
pãT.idn, 'desiludida de possuir nm.
dia o 'sen eleito^ resolveu 

"pôr 
em'

prAUca o qtie'em noite* de» lui-
liat utquilctara tia sinistramente:
o fira'de thia csUténcia 

"por -.!!¦.<•.:
r-rbpria-nifios. E assim-' foi feito.
Tento o pòr nm ponto final :i o
seu sofrimento, dando cabo du
rida que jâ lhe parecia.enfada»
nha. .

ícàtfiord a 27 do corrente, em co.
i/irmeracdo uo 31* aiittiersdrío da
SBAT.

ISEXÇAO DE IMPOSTOS XOS
TEATROS DA CAPITAL

PAULISTA

A Sociedade Brasileira de Au-
torta Teatrais enviou telegramas
de'congratulações ao Governador
do Estado de São Paulo, Prest-
itèrite da Câmara Municipal dt
Sàò Paulo, Prefeito daquela Ca-
pilai é Vereador Franchlni Xeto
••fia aprovação do projeto que
(ttentou o"« ímposfo» os esj-efd.
cnhs teatrais realizados na Ca-
lital bandeirante.

7R1GÊSSUIO AXIYERSÁR10 DA
FVXDAÇAO DA SBAT

rn, dia 24, em sua sede svjeial,
k rua Huddv-cli Lobo, 353-3" a».
dar,-o tentro de Estudos "Jo&:<
Comenlus'', instituição votada a
renovação da escola secundária
brtsllelru. fará realizar uma ses-
sio de estudos, para a qual' sâo
convidadas todas as. pessoas te»

Ucressadaa.
Por essa ocasião, será ínaugu-

tado um retrato a òlco do.Çomr.
nlus, da autoria da pintora pa-
tricla Marta do Carmo Ancvedo,
c ícali-tarà uma palestra, sob;e a
vcnctvação ntelodológica da c*-
cola, o Professor Ary da Maf.s,
ccnheeldo jornalista, tv.bllografo,
e catedrático de Historia.

.Vo dia 27 do corrente, sconnda-
f tira próxima, às 31 horas, a So-
eieddds Brasileira de Autores
Ttatrals comemorará a passagem
le mais um onivasãrio de sua
fundação, com uma Sessão Sole.
ite, tjue obedecerá ao *r«;m'ntc
programa:

1" — Discurso sobre a dala anl-
ce:tdria da SBAT, pelo Sr. Jora.
ev~Camargo.

2* — Saudação aos Srs. Mime-
tto Clemente Slarianl, Minlttro
itorvan THas dt Figueiredo « Dr.
Domingos Seartto oue, nessa oca.
são, receberão os diplomas ae Só.*
cios Honorários.

3* —- flora de Arte para a oua!
foram convidados Dulcina de Mo.
rei», Próedpfo Ferreira, Otcarífo,
Alda Garrido, Odilon Azevedo,
Alma Flora, Aimte. Renrtette
.Vórtnèau, João VUaret, Flora
Mau, OlgaXavarra e muitos ou-
tros.

Para esta festividade da SBAl.
csino connWadas todos ot sdclos
e Exmat. FamlUa», escritores,
jornalistas e a classe teatral.

NOTICIÁRIO
SERRADOR'•'— "O grande fnn<

tasma**, de Eduardo dc Frilipo,
t-oih Prociplo. -- As 30 e 22 bo-
ras.-.

G*fNASTICO — "S6 nós trás
dc Sidney Honttrd, tr*»luí*«> *-o
Magalhães Jr., com HenrleltcMo-
rincau. .

REGINA - - "Mulheres", de

"Sociedade Brasileira de
Marionetislas" ..

A "Sociedade Brasileira de 'Iu*
rioncttstas" fará íealirar, lioje*
às 17~0 horas, ra Escola Nacional
c Belas Artes, um espetáculo He
marionetes, sob o patrocínio di
"Alliancc Fran-aise". Falara na
ocasião, fazendo a apresentação
da» duas peças programadas -»
"O Convliado de Pedra", da
Pouchfcinc « "Balladc des Teu-
dus" dc François Villon — a es-
crltor e poc'a francês Michcl St-
mon. O espiA-culo rcalizár-se-à
no recinto on.le o cenógrafo Eras
Gonçalves realiza uma cxposiçiU'.
e contará com a particlpaç-So da
pessoas dc nossa sociedade.

•Homenagem ao es!» Raul
Guimarães Regadas
(comte. do l.° B. E.)

O "GRÊMIO PROCOPIO FER-
REIRA", dc SanU Cruz, vai ho-
menagear o cel. RAUL 'GUIMA-
RAES REGADAS, Comandante du
..• BATALHÃO DE ENGENHA-
RIA (Vilagran Cabritai, dia 23
dò corrente, às 22 horas, em
virtude de sua indusão na Or-
dem do Mérito Militar, com a
presença de altas autoridades.-^ .

O cel.- Rexadas depois de.saii-
dada' pelo presidente, do Grémi".
dr. Ivan Villon, pronunciará im-
portanto discurso de agrádcíi»
mento.

A seguir terá lugaro-fbrmidà-
veí baHé da primavera, este a*n>,
tm honra do homenageado, j - .

S4***4*******4**********4****************f ******************
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FRATURAS

OR. VIVALOO LtM^ PILHO;-».
OlírieiTionto. no HoipiUl da Cruz

Vermelha Brasileira. Fone*.'
.-". -, 82-2289 :,.*.'

44*4*&444&t****»4444*4*4444)
EVA E0 VOLANTE

rXOYA YORÜi 23 (t*.'>.') — .4
sra. Veroniço Dinatl, inttruiora
«*»»»_ üníçerjídenfe, df' Sova TorJc,
recomendou -àufohiáprl* coloridos
pata '«* mulheres do .oía*..**, e_*
pllràndtf^queètsa iníclatiaa ttdu.
sitia a* cadentes do tráfego. A
sta. Derigél. disse que determina-
dqs co're*sdtitriam'-s*r. exetust*'bldade^.àq^.motoristas, â« modo)
què oi homens reservassem bas-
lante espaço nes rodopia* para a
ri>s*aqtm~do* seus ânlos à salno
dt.itointadas"* -

n nn kp kh
^T^*^L <fMWMMsf^jm*-,I*»^*

fENIDA MARECHAL FLORIANO-197
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i« re*^^ i(! §enera' &utrfi tnaugurarã. amanhã, o
novo transmissor da Rãdu Macíonalràfgftà\C3 1 toi?SSfaflt? ti^tfl

tt*. 57.*J/*Jiir Jl-Í. 4 «".">•>/ I*
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u-Sl
«o-.—«a. s»?#.-^. <•_*#«-,#«••#, ..»*»•»*.*«». v**t*'*^*******************M****************t*********'

titfi f ciiiilifi
PBli eS_.-v3»vJt*]»*Ímw ienal@jM ..-

*-********»Y***»-í

G.IMZ EM KEV/STA
Tthataaatataàaataa

| OUVINDO ROSA RAD1
tReta ilsrii f«i descoberta graças ao maior concurso dc ¦**

í "sgráatT' «.Bc sc <•/£"_<?*- nn história da cidade. Foi a cândida-
£ im si» C ü. FJa*Ji«j*ro e logrou o segunda lugar, iltravêi de ¦¥
J -sic-aís-iõrrl fitilo. Fisvrinha gracioso, iiisíniíaiif- c de aeslox J
J e mSêlsics -«Wanáo uma educação esmerada loyo atraiu n I
s> arbnsri» étit produtores do cinema brasileiro. O primeiro con- i
* sCíe **_«• recebeu foi j-or intermédio de Ademar Gonzaga e, ara- JT ja»* * i-jjic<5fiw. « produtor Afonso Campiglia Imediatamente J
*> -eaifeaJos-a para o /ifiric "Mãe'', prestes a ser estreado. De- ¦>>
sr p*&, sa****l** ei ttgnndo — "Jangada" — c o sen rtccnle lanço- tt
•*• 8B«3"**> 33- ícoíie. .V-jsa fase, de piVna usecrisiio, iultiamo» in- £

Os filmes de hoje:

(ACIDENTES MA GUANABARA
Sossobro de um bole e incêndio numa lanche

1 tt*
... 

¦ 

.'-

ns iiotiii.i ojiortuni- *
J ífít-*o»-fJÍí «nr/ír « Já frio conhecida "estrita''. Isso ocorreu em¦*¦ estPNJT* -r-wc-f, na Cinclõndia,

— fjsíwsj R-otj, fievn satisfeita <omtfaies? j.
» _— Cemo -tê»? .'pesar <f- fer umn fitj-cira preferência puin J« «**-*-»«, f»»t criTJi it-i-nso prar-r çoè rcccM um convite üo t-r"«vr OiiJe*- íiara interpretar um pequeno impei cm ¦'Atulhe- $--» rr*"". Sc sísSct eonjririar as duas artes, iitnto incluir para mim. J*•> — Mm'?<j f.mf,r,ii» jin noife rin estreia? T

— «»iirr.<.f ncnhnma. .Vo
J ía-rítaáo W»* - -jiíjh'< ir,-»- /

•A) JBBSBSBB-*-. ^*-*^" -'¦ -'-•'{f*ÍfFTCKV Pt^BÉM^K-

IHJÍU JT.li.if
*
**
*

ementa, hh, /«/ucí uni fun/u n-r- 4»•lí.ifos COWI « rdnn-ru. é /ufo (,iic, -S
durante as primeiras filma- Jif/IS ds "Airic", f/lí- (/,. not'- f•ir ;>rirn /o:/o o meu crtn/'r<»- 5

r ii ;í;n de niti/i/er n ítíiinilo f
ernosa. Com « c.rpcricnciu dn í
:,'n.'/i(i,e,'fíio fl» ni)t»(/ii de çiiaróhi e, dcpnis, com o fil- +
te ite -Itonlicn, tudo /Vfí;- í jtim/e /lOitíou e, atualmente, J i
rim <( coisa /tinít natural *!
Vsíe niiífid». * I

/•' ri primeira i>e: que J jvntemploú a sua fíyurti nu t> i
ífat' +1

Porte crer, fiquei U'm í jnioc/oilKrfn </:ie nem Une $ j-mpà para verificar, sc esto- -)t j•-! bem ou mui. j jE quanto no ràlia, tem í
Igum projeto? + ]-— Xenlium e tampouco j.'infjncr predileção especial, J 

¦
Afcnas ouvir... + \-— O""' " iiinero que opl.i- J» \
ria pura prosseguir a correi- * •
ra no cinema'' J i«"íaaiãij.-o, «agi dúvida alyu-iui. *|

t?jj_33J_ começou a representar? * jJ<w rinco anos dc idade, através dc pequenos baün- J ;
|. «si sío cioJísijo. ITora a st*i<jfl do mesmo, jamais tornei a piíi- J 1

aj. *cr -m> a**««ij. <(2--nlri. aiiúso eonrur.e», rl.is scré/fi»; 'l'.'»í <i * '
aaTjwc*»» «Je »rr conriãadu para o filme "itàc".

— tjjiei* üí «aa' preferencias c:nrrn<itouráfiats rc
s> -a*J5íí « fibnet « *'asíros"' da fefn?

— -v* <-*MT*afc ano, ofirerieí nwffo "Sinfonia pastoral", 1Tixtr em paz", "O tendido", "Xest.- mundo <• no oiiír»»" <\ «
^. «*_*-». -.Vjuiciso j-coro". Os meus prediletas no cin-m,i sòu *
»-. IJ* la-aiar», Inprid ffrrfljnan, Dclk Daalt, Aldo l'ral'ri::i,tJUe* Mattwsi t Garz Cooper. E note: o cinemn c o meu di- 1
j eitz!&m*3i& máximo, +
. .*.<»i-j-. »ií leitores ficaram conhecendo um pouco dos f

-r-wfs* sjt» lí«f_ itadt', c«ia força de vontade e talento vêm £
J nta&e grsxmnectikis 'anto na tela Quanto nu im/co. +

SAO LUIÍJ» PALÁCIO. 1UAS e
CAliiOCÁ — "N.iniso N.jjro", ei-i
tOcnfcoloi-, cnm Dclwrnh Iúti-,
Süliti e lloai llolison. — ,\s 11 —
If, __ is - 20 c 22 horas.

VIlViUIA, AMlílilCA, UtlXV.
* ] P1HAJA v JIONTE CASTELO -
cr.Maçu ik' Aiiitíríiura"'. com James

Mlisíiii. -- As 11 -~ 15,10 - 17,20
-- ]!l -- '.Ml, tu c -'J,'20 hora».

Minno-fAíisiviu - "Ohri-
üiiiiii, Üniiliii". eom lindolfo Mulc,-
e Loiuilinlia Uittciicottrt. —¦ »\ Ití
.. |i .; ii; __ |„ .-'jiv 22 hnraa.

MlvlHO TlJUCt e MUTUO CO-
PACAI.ANA - 'OhiiKiulo Uou-
tor", cotíi lloiluifo ?»inter e Lour-
iliiihu líitteiu.iui!, -- As II - 10

--]_ — .i) e -- horas.
PLA/.A, PAltISinNM-:. ASTÓltIA,

OLINDA, IHt/.. Si Alt, COLO
mal, inuMim .- m-:i'n>LiCA -
"A pérola'*, eòtii Pedro Arniend".-
rir è Maria IleL-iiit .Marques. ¦-
As li ~ 1(» -- lit - '.0 e 2. lio-
t-as.

0DB0N c IPANHMA — "Mas-
caia (le Saii-;U'.:", idiii Ilósiatti)
líi-.wl. . - As 11 -- lli - 18 - -l)
t- 'l'i lioriis

IMPfílUO » "A VUla de Callos
(ioniej", com ÍIuiíu Del Can-il.

,\ partir das II lnu-a>

Em Parada de Lucas* às oito horas — Visita aos es-
tudios — Almoço —- Jogo entre "Casados e

Solteiros"
Amanhã, n Rádio Nacional inau- ¦ nn campo dc Parad*» de Lucas.

Kurani, com t presença do sr. | JÔ horas — CoA-taU. no Salio
presidente «Ia Republica, o seu' da Rádio Nacional, no __• andar.
novo Iransmlsaor (k- ."»'.• «|ullo-1 à Praça Maná, ?.
t-'alu, retirando, assim, o antigo, j _—
do qual vem se servindo desde a
sna fundação, há l- anos atrás.

Pura quem estn afeito aos prn-
hlétnãs dn noss;i niillofonia. {*«:
fato toma v-ilto, nuer pela suai
própria importância, que* pelo sa-1
erifleio que a sua hislnlação esi-1
tic. C»»in isto, a PHK-8 mar.tem |sna licfíciiionia. nt» setor t»?cntco. I
já que. no nrtislieo. é indiscutível]
e indisputável o sna superioridade.I
reconhecida, aliás, por todas asi
Mias iTOiisOiieres.

A INAIOIHAÇAO
Dando o devido realce ao aus-j

picioso evento, a diretoria di Rã-í
dlo Nacional elaborou o seguinte [
progrnnia;

8 lior:'S — Inauguração do-
trnii"mlssor peto sr. general Gat- [
par Dutra, cm P.irada de Lucas.!

!) horas —. Visita do presidente ¦
da Republica aos estúdios da :'».-
dlo Nacional.

12.u0 — Almoço de confraternl-;
-açSn i»rcree!do peta Direção da':
Rádio Nacional, etn Parada dei
Lucas.

15 horas — Jogo de fntebo!:
tntre "Casados c Solleírns", em'
disputa da Taça "30 Quilowatts

Fraturou o crânio
Foi ontem á noite atropelado

por um automóvel de numero
desconhecido, na rua Cemerinu,
j.rmimo à avenida Marctlial t*'to-
nano, o operário Custodio da Slt-
va, de 19 anos, casado, rcslden*
te na avenida Presidente Vargas
fuinero 2118. A vitima, que so-
fren fratura do crânio, em am-
Lulantla foi trnnsporlada para o
Hospital do Pronto Socorro, «nida
ali se encontro Internada em ci-
tado grave. A policia laeal ic-
glstrou u fato.
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WDIVULGANDO A CONSTITUIÇÃO
« Só louvores merece a liádio do Ministério da Cdmm-r.iat ,e
<| pela manutenção do programa "Divulgando a ConttituicAo", Jj
h patrocinado pelo Comitê Nacional de Mulherct, c transmiti- ÍJ
« do às tcrçtis-feirut, às 17,-5. Quando de seu lançamento, fo- i;
jt mos dos que, loyo, o aplaudiram, antevendo os salutares Jj
» efeitos ite sua realização. Hoje, quando ainda celebramos o J;
{/ sentindo nntucfsàtto dn Promulgação da Xona Carta '!¦:;. J>
|| vale salientar a oportunidade da sua criação. Sendo um pro- j-»/ grama eminentemente educativo, abrangendo vatto campo da <*
h atividade humana, onde se conjugam todot ot probltmas so- fj
» ciais c econômicos e se alinham todot os imperativos da \r
k «ocicdmíc — siw importância cresce na proporção de suas b
» exposições. Cada capitulo em seus artigos, parágrafos, Inci- h
\\ sos, alíneas, e ilens, condensa enorme soma de conhecbnen* eí
ti tá», de cultura geral, dc experiências, exigindo, poit, caído í;

do, ciitinn e çlçirézà pedagógica perfeitamente assimilável, it- J"

S" 
Io í r<i;»i<* ifc penetrar os cérebro» menos tsetarecidos, ii

Essa tnr-fa, embora delicada e espinhosa, è fatcinanlt ¦*
» e útil. .l/i-traves dela. Comitê ,\.,,'fono/ de Mulheres

ite K

H PriA-2, mostram o elevado espirita de teus mentores, já que SJ
}j c o/irrt dc incalculável merecimento, por seus objetivos pa- J*

trlóllcas c editciitivót. Divulgar u Constituição i torná-la. an- li
tes di> mais, respeitada. Desse rczfteila, nasct ou resulta JJ
aquela consciência constitucional p»r que tanto porftou Rui íj
Iiurbor.a, cm tomo da Curta de 1891 ,— conacteneto fonfo do* j»
quadros drUicntes do pais. como também do povo. Este, se J*
mais preparado c cihsciu de. seus devertt * obriaacó*»: ** g
maíi tifeiçoudo aos tlelineamentas e segredos da estrutura jê 

*
le uma fiação; se. mais apta a compreender a função e o ;>
•xércictp do mtcanístiio administrativo e político: *e( enfim, j*confiar nos postulado.!! c tvn desígnios da Democracia, mais ú
• melhor êle fará pelo progresso moral t material da pátria, t,

Ê essa a relevância que adquire o programa "Dwalgan- Jí
do a cnnslilitiçiio".

MIGUEL CIF.I t:

«ro n.ir.u: i. :¦ su em
matteeildase.

Cue.rt e«p«c.a>»tai)a dt C*»>>crat I
Oi«nç..i do» e.irio». útere Menterra- f

rev. I',-": • .. "¦
i-j-..-1-.-.uo da Obei.dadt c Emtf*».

cimento,

Dois acàdcnU-s s.riticaram-sc
na «_:¦:¦ dc «nlcm. na baia du
<.t.-i:jí- .r.-. •> primeiro, decorri-
Co k»So cedo. veii.kou-s-: com
um dei muitos botes qne cnfreit*
tam ao Caís da Praça Maui, vio

preerados, no tran»portc dc tri*

Itl-X - 2.» Se.iiiina - "O ÍÍS1-
lado", com Doujjlns Fnirbitnk.i Ir.
— A partir das li liorns,

'1»

*. *-*-.
*******

-:i.--, 3 «t * Itcra*.
-.', * US3Í». Tti. au»

...... I ».u!adtc-i d* terra pnra os navios
Ori Altdre O.. Alatiqilcrque i que sc -jicouiram lundeados ao

p..,.,r„ ««mce i *•-*¦*•-- Voi ocasionado pelo navio> ».ie r, do h c i - -lritie**. quc: ao fawr ma-pda M«xico *« - 3.» An_a» | "^ 
p..3 .,raor ^«iroot; a

pequena embetreaçâ»), larctld'»-a
t 5oç»>brar.

Neta viajas-am um motorista e
[ nm tri?ulante nec sc destinava

PATHfi -- 2.' Semana — "M-.in-i "TRÁGICA INOCÊNCIA"! j para bordo do na.io nacional
sii-uc Vincent, Capelão das Oftlf-
ras", com Plcrrê 1'rcMiay e Liso A França Filmes do Brasil anutv

cia outra - extraordinária criaçio
do conssgrado ater de "Atguím
virá esta noite", Mlchel Slmon.
agora com Jany Hott, Jean Oe-
bucourt e Georges Brehat p.o fil-

1'riMinv
11 - 10

Llie
tli'

com 1'lcn
Dctnmai-c.. — A

20 e 22 hora.».
CAPITOl-lO — Sessões Passa-

tempo — A partir d,ls 14 hora*
ClNt-.AC 'lTilANON — Sess.K-,

PftjSíitempo — A partir das 10

CINKMINHA HO LEME - Jor-
nnis, comédias, desenhos, sIioiín,!
A partir das M horas.

CINKMINHA .l.\nt>.:i. ~- (PiISlo
(liiiitrn-Copncabana) — "Sossòis.
Passatciiipb'*. -- Das 12 ás KSi
horos.

SAO CA1U.OS - "C-pItão Fti-I
ria", cotn Hriiui Aliernt- e "Otiati
Ohál", sl:ort. — Sessões a par*
(Ir rias 12 horas.

SÂO JOSlí -~ O.Hei se Ditei-1
le". - As 12 -¦ !l — 16 - li!

20 e 22 horas,

Aracaju", os «ruais foram salvos i a*
.. ] Al

Vitima de acidente [-—
no trabalho

Vlil.-na dc um acidente no Ira-

ta-la lancha "Calòijeras", da tt-,
fandega. O ho'c foi reliocario ".i-i
ta a Ilha de Santa Barbara.

O SEGPNDO ACIDENri: |
O scüumlo acidente ocorreu j

com a lancha "Kip<i'", <lo Arscnaij
dr Marinha. Movido ;a Basollnii.
ccVIamcntc a citliiiinstãij desse In-!
flnmavcl ocasionou litccndlo a»
bordo, sendo vitimados tris dos
svu» tripulantes, os quais ftiruit) i
«Icsenrbarcddos no Cais Nortt, d.i
próprio Arsenal. Varias etiiliar*
cações da Marinha, dístoCuiido-se
ti rebocador "Tristão1'.- acorre
ram c prestaram os neie.ssstrlos
scicorros, conseguindo _c.tUlts|iilrchamas. Também

_.,V*»A *.* \ \ ¦* *
*-Vl»e>-*-».-V*** W*i-

curiós mmi na rádio nacional

lancha ii.i
nos tialia-

•ne "TRÁGICA INOCCNCIA" balho, foi onlem à tarde socorri' «io uo Posto Central de Asai»-
tc-K-ia e a seguir retnovido pata
o Hospital de Acidentados, apre-
sentando fratura na l»raço cs-
itnerdo e da clavirnta. »» operart»
da Amrrie-a Fabril. Mareio «Ia
Mlva. ilc 17» anos. rtjlrfcntc á rua'-•.-.a'..- Brito. *,-.:- numero.

V»J-»i-»í**«^!r*»r«-**--^

I

CãSã Csltms
Rádios, Material, elétrico Lus-
tros Louças. Fiitros Fogões

Geladeiras c Alurrintot
Av. Marechal Floriáno N. 41

Tentou alvejar
o capitão

Ontem, pela manha fui autlttt-
do jk'1o comissário Jorg;- Piiiior,
dc dia no 3." I). I'.. o IndiylfluD
José Dias pinto »lc Sá, brasileiro,
solteiro, residente - rua Siio Cie»
mente n." 88. Jo.»; fora preso riri
ftegrtnte no momento cn que.

j de revolver cm punho, tcntav.i
I alvejar o rapifi,, Edgar Ai.uijo.
Ido 2* B/1 da "'ol.cia Militar. O
! fnto reorreu >S pioxlmld ide> ,1o

quartel daquela -orporação e sc
i orisinou o fato do oficial ii.tvi r
] tentado prender k:sê por pòrlfl
i de arma.

Falso policial na
própria Policio

A um dos xndrem du ti." D P.
j foi recolhido ontem o fotografo
j ílfrcdo dos Santos, brasileiros.

de -0 auof, solteiro, resrd-jtlcí »
rua Marquês de Abrantcs, n. 152.

, Munido dc unia carteira dc ilrts'-
.S«?vn.VL0,.'Ui,,M -^ i** i I**-** 1"c PCriencera a SctJáSii-O

a destacar-se sibre to-: A -**?>••« ~ •* \°l cl,a acai,a V?! José de Campos, c na qual colo-
destinoi P«nder Mostsro íukatsu. dc -1 

C0|1 0 scu rc,r.hK dc |si ,

Dr. José «Je Albuquerque
DOENÇAS SEXUAIS DO

HOMEM
Membro efetivo c- Ssciedade

de Sexologia ct Paris
Rua do Resino SS - de 13 í»

It ris-->

| (Non Ceupable). Michet Simoni
, •ncirná aqui um medico ds uma
i pequena cidade cujo prestigia vaíj
j -nm-.io pouco a peuco devido ao*.•¦ *eus è>rot e descuidos como pro-i
I'lecionai. Alimenta a convicção;' de que e um ser excepcional e'
{-te.-tlnadodos os demais, porém c

Novamente em evi-
dência a "Shindo

Remmei"

! CHULOS hAHlREA

ismmWm \%m^z^0 mnm'^*v\at 
" -J^aat-rtesasss^ ¦¦« ",-^'.-'^ ÜMPP VP â4 • K '' •

*a_tr -^^sji *««L 9 -4 '.'/< twMmim^iA taça fe "*-' •JB*!/"' 8^v >#^

mÍ4kVNW -r^-s***»!' i V 'Vi 
fft '^tmW*fflW'&ia^

, ^W?í--^? -J-AtíUA'Vl;. % . . \ «Jal JI ¦TJ-'. «tf*.lf:*»»7*>-Pjf WW«-<-** ¦
i**. ........

ae ini-
i nao lha havia dado tua oportu-' [<*•> 

ca-**<4|0- ,u"f,<"%€,am*;.cnj '"í^! siíicar o nome do sr. Ttossin) Ila-j o notleroso qtmdrlu-.otor Cons-. der-se-à o fim do mès \in-
j-ildade... Viveu e morreu cemoirdia. e r-aturo iUwar-ati, co «UMOi chtíc de gabinete do oticíci icllatiou ehcíiido, ontem, de No-ltlouro. Durante a mesma, os ou-'um simples Imbecil! -TRÁGICAi »no*- caiado, rwr-ant-adores 4i|de Poi^ja> e,lt,cu a "iraballiar" va York, tronsé para o hio Car- slntes da PRE-8, «jue e*Uo em

.'NOCÊNCIA" é uma dessas obrasi Mundo Remmct neste fcsta.io. j ,,-nucl_ dclecacln. onde tomara h^ itamiicz o cànclonetró q-io | ledos oi pontos do Brasil, terão
i ... * . ¦_-*!_- -*T • -s -. c i '•*,*-, .1 *> TI 1 t*11*a a- _lttt_ f. .11ilnematogrâficat que contribui

•-randemente para elevar o gosto
do clne-tan de qualquer pais. To-
me nota, portanto, o nosso pú

cuja sede estava situada na rua
José Luii da Silva, bairro dc Vi-
Ia Can-o. Foi apreendido ..,-;..
material de prop*sanda cm urna

«VAS6ID i
_Oa_

blico oara a próxima estrela des-í oficina e-andeslina, i rua Jabá-
ta apresentação da França Fi!-;t;cira. bem como, na sede. uma
mes do Bra-il, em virioi cinematj estação radio transmissora dc

timultaneamente. ondas curtas.

«sis-mi
M M-ltt_».

WíuuUsm
LANA TVRNER, SP£NCE<"1
TRACY E 2ACHARY SCOTT,

OS K3V.ES DE "O ETERNO
CONFLITO".

- - .*-*-«>***¦»*¦»,. ^ st. -.»...-, »•>«•*.

Tris *-*m« «Je prestigio vão brl--i- na ¦-;::;::" dos 3 cinss
Mcrtre. _'í;_i a -,_-. anunciando

car-az ísrjuries cinemas a rs-
anân Lama Tcr-w, Spcncer Tra-
cy 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 eipõs-
f-isse isi'.ta -Jemair... Há outros¦: —:¦ -¦::-:..'.-*:; no elenco,
<—.-ítr--.:, rtemes como Tom Dra-
te*, Mary Aslsr, Aibert OekVcr,

Margaret Llndsay, Rosa Hobart,
Mcna Barrie, Jocephlne Mutchln-
son, Selena Royie, Frank Wllcor.

e Rlchard Galnee.

¦iSSEO-TfflICü Caltiflcsi.
te do.
ciso»

"OBRIGADO, DOUTOR!", EM
CARTAZ NOS 3 CINES METRO
Ot 3 clnet Metro já têm em
cartaz o filme produsido e diri-
gldo por Moaeyr Fenelon —-OBRIGADO. DOUTOR 1". com
Rctic-1'o M-yir. Lourdlnln Bltten-
court, Hebe Gulmiraes, Caries
Medlna, Modesto ch Scuta, Cas-
tro Viana e Rorlncy Goines. O cn-
trecho 6 de Paulo Rob-rto e te
filia a strie t5o popu'arIzada en-

tre r.iz p:l_ Rfictlo Nacional.

"0 ANJO E O MALVADO"

A primeira pre-uçár*. do "astro"
John Wayne para a Republle, In-;
titulada "O ANJO E O MALVA-j
DO" tendo cm seu elenco Gailj
Rucrxll, Bruce Cabot, Irene Rlchj
c Hsrry Cr.rcy, a ser exibido a1
partir do dia 4, nos cinemas!
Odecn, Amírlca e Ipanema. E*a~i
cidade qua serviu de palco para!
a filmagem de "0 ANJO E O j
MALVADO" jás auandonada a;
espera que outra companhia vá;
ali trabalhar. Erncst Figte lau-i
reado pela Academia é o respon-;
rável pela parte artística de "O
ANJO E O MALVADO" um dos.
maiores trabalhos d- John Way\j
ne, cuj-i direçío estevo a cargo';,

dc James E. Grani.

p.rto em diligencias. »endo até
bcnr-ulsto pelus "col(i.-.-is".

Depois de tanto teuvo, o dc-
tctlve Wcllnglon entendeu de i-c-
dir a carteira do chantn^is a,
sendo, cntfio. descoberta a faisa.
**************t***m*4***+*»*4

SANA-TôNiGO auxfiía?*..
A PÉROLA", inspirado num tema de Impressionante realismo. . ..... minlfe-taêS*.

Entutlasmado com a obra, Ferníndex transpôs pira a tela, uma "¦'''"'^ * ,UM m*nlr«"'1- !
jiis artitlca de alto valor! -A PÉROLA" 6 uma história típica] *****************************

Estudos promovidos pelo
Estado para a televisão

na Argentina
Encontra.se no Rio, lendo che-

irado dc Buenos Aírees, pelo "cll-
r*.r" da Paú-Aroerican World
Ãlr-vays, o prufessor Rehc liar-
th(.!omy, membro do Instllut»
de França e c.igenhctro.chck' d".
Oirtro fi; sirlmental do Mont-
tvu-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-' incumlíen-
c'.a do Estado. O sábio france.1)
permaneceu •*¦-?»•--
**. desta cAjilnl, retornara & sna
pátria, u Lu. uc
nas deliberações dn Comírci» de
Telerisíõ, cm fins de outubro,
CT.I P_T!S.

****************** • *******&t*e**+**t * n*« *>»¦» r-e - - ************** ?»*W*t<*** *K*****{*****

mWw^^WÊSm'''-ilJ^B .-fi JP_?«T_aW_aP^-"!*"'"V

¦tMW'' :-' WÊÊ±$^-,iíWLmkh®È$§ã.

i ¦ ' 'l«iai^H^^H'^^^^-«a-^

Xf&SMÈe* 1 mm

niissul 110 ilrasil umn IcglSoj-, crato ensejo de apreciar um»
iimuisa dc admiradores. O cantor; serie de recitais cuja bele-ai avul*
dc voi privilegiada, lanchem I tara na interpretação das mais
r.platidlrio cn.Tc nõs em "Kscola belas melodias que compõe-o
de Sereias", filme com que ob-
Use em Hollywood unia notável-sltôiia. foi contratado pela Ka-
tíio Nacional, rm c-.ijo microfone
estreará sábado, din 2 dc uniu-
hio próximo, fcs 22 horas. A teir.-
porada dc Carlos Ramlrct esten-

PROGRAMfiS PARA HOJE:

melodias «roo compõem a
amplo e seleto repertório do con-
sagrado artista. Carlos IU-air.-,
como era de esperar, teve uma
recepção a altura. Numerosos
fans compareceram ao aeroporto
para, com o calor da sua admira-
cio. festejar a chegada do attis-
ta cujos programas irão aplaudi:'
no próximo dia 2, às 2) horas,
na Radio Nacional e, depois, to»

RADIO NACIONAL I «Ias as quartas-feiras, ãs 21.30,

0^'^°^ ^Êá íado-^^lcíend^m-srco

fjrcsspi 12,55 ^ Repórter K.:-o;| »"IVC *-«-4-****-1-"-
'3,00 — Radio NoVObi; 13.30 — 1.,__.,. ««_ ¦»•.«.•.••»<»»
Gravações; 17.00 - l.ifomiuilvo! NOTAS DOS PREFIXOS
da R. Nacional! 17.W — A \ir!a'
e us.-!ni; lí.K' — Gravações! 13,00

Cinc ttcvlslai 18,15 - Grava-
ções; 18,3'.i — N\> mund') da buli;
18,15 —- Minha vitla. meu aiuoi:'.9,00 — Sho»! faixa «lul: 10.15
-¦ Novela fttostòra: 19.30 —
Ageltrla Nacional' -0'K» — lladló
Novela; -D2.i — Re-sovícr Es^»;
20.SO — PRK-aOí 21.00 — Cu-
mentario nolitito; 21,0."» — Radio j
Novela'I 21,30 — Dc tudo um:
liiinco; 22,DS —• Carlc.1turas: 22,351

Rdsón Lopes: 22,55 r* lU-por-
le? Esso; 2.1,00 — A Noite in'or- j
mai 23.30 — Itiini.is ,\\ V-mnir
no ar: 0"',03 — Kncerriiuiínlo

A Radio do Ministério da E_u-
j '-dção e Saúde oferecera hoje, a
' partir das 21,30 horas, um con-

certo sinfônico aos seus ouviu*
lei. Serão irradiadas as scgvin*
tes peças: Moiart "Ouvcrture** —
opera "A flauta Mágica- —

! Br.ihms "Concerto n. 2 em si
' bcmol maior" para piano e Or-

irucstra — Debnssj "La Mer** —
Wanghan Williaras ".infonlca
Londres".

***************************************—' - - -»V»-#****-r*í-

mexicana, é vjrtíade, porem rio 4 prectso ser rriexic_«;a pira "t,;n-
tlr" toda a b.teza trágica, tsdo o humanismo que et- contím. Qual-
quer 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 Gs-
brlel Fi,;u :r'-,-. I Pedro ArmsndarU e Maria Elena Marouea, es in-
tírpretet do filT.e, jamais ter2o papii- Uo extraordinários como es

| que vivem aqui nssts filme. Éle, o tipo ideal psra ot csrnponsie-j
S rudes ds sua terra, vive com emoçio eentagiante a fiaura timeles!
i 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.

^á*£h

^MIAPÔ CM GAMES.-
mmASefâmZAl e"M6MMPEÕM0HO
MEWO

mm «*sjsjb jmmtBtm. .mimam
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Quantos jornais existem no Brasil?
O ANUARIO BRASILEIRO DE IMPRENSA

publica a tiragem dt tortos es jornais c revisto.
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 infor-
msçao, publica ainda o ANUARIO BRASILEIRO OE IM-
prensa:

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

(Atendemos pelo Reembolso Pcsíil so cara o Interior)
(EDIFÍCIO -JORNAL DO COMÉRCIO")

AV, RIO BRANCO. 11? — 5V AND. S^23 — TEL. 43 6577 — RIO

&8BI
ememes
T&jéÂdfo

á^
ÁiqM*m0telJ&Q

"Momentos Líricos'*. o progra*
ma dc classe da Radio Mayrint»-'*.ci*a. estará, hoje. na onda ita
PIl.-V-O, apresentando os trechos
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, di-
v.viimcntos, musica e "Uora pa-n.da da vida sòbrc TiradenUs
hrdaçâo e apresentação dc Fraa-
circo Anysio, pela Radio Guana»
baia.

A Radio Globo transmitirá it
21 horas, em "scrlpt" de Fer-
nando 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 bo-
je ao microfone da Radio ü- Mi---ist-.-• i.» da Educaç-o e Saúde pa-ra apresentar mais um proitrama
du serie "Faça de seu lar om ri-
ralso" (13 hs.).

Dia 28, a Radio M-^loJ. Vel-
Ka apresentará algo que vai aj-ra-
dar 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 hu-

manlsslma de um estranho pia-nista. Essa audição, qae _ e*criia
por Calo César Pinheiro, krà a
p.Hlcipaçáo do eknco de radio
teatro dirigido por Amaral Gar-
gel c Sèraio dc Olheira como
narrador.

„•**<• ¦ Programa 4,lntcrmeJ3rt'*.
(ini-ido por Sheila Ivert. c trans-
mltido pela Radio Ministério datdtmcaçno e Saudr a harpist E^
n Guarnieri dará nm tecital h#-
x às 20 horas.

'*' i''J''"i'S:':
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SERÁ MANTIDA A COESÃO DA CORRENTE OPOSICIONISTA
•ENCAMINHADA A SOLUÇÃO DO IMPASSE NA ASSEMBLÉIA PAULISTA - REUNIU-SE O P. S. D. - EMPOS-
SADOS OS NOVOS MEMBROS DA EXECUTIVA - A ATUAÇÃO DO SR. NOVELLI NO SENTIDO DE CONTOR*

NAR AS DIFICULDADES - DECLARAÇÕES DO SR. MACEDO SOARES À REPORTAGEM

VAI REUNIR-SE 0 P.S.D. GOIANO
Reafirmará a Executiva integral s olidariedade«o presidente da Re-
pública e aos dirigentes do partido - Fala à MANHÃ o deputado Be-

nedito Vaz, lider da bancada na Assembléia

¦ 
-

Conforme noticiamos, a crise
surgida na politica de S. Paulo
em virtude da elciçSo tio novo
presidente da Comissão dc Jus»
tiçu da Assembléia, parece ca-
miiibar para uma soluçío sutis-
fatôrla. Nas últimas horas, sc»
gundo informações qu.; nos to-
ram trazidas, os líderes dos par-
tidos interessados mantiveram
repetidas conferências no-senti-
do de contornar a crise e asse
gurar r txieslio dn corrente opo-
siclonista. De acordo com as nier-

ma*, fontes, o sr. Nov-slll Júnior vem participando
;<ivamento desses entendimentos. A esse respeito,
tunfercnclou com o sr. Lincoln Feliciano, príãJ»

m 3
Novelll Júnior

dente da AJ-semblóia. encontrando dn parto dMste
acentuado cüpírito de compreensão. O sr. Felicia-
no é dc opinião que a promoção do sr. Sales Fi-
lho do vlce-presioente a pre-uldencia tfô Comiwao
ds! Justiça hão deve servir tle motivo bastante pnraa tíiiiúiícia do ucòrdo, Ao mesmo tt-mpo, o sr. Se-
basllío Carneiro, candidato do PSD àquele posto,segundo se informa, nfio debela conduzir n banéadn
a um..' (ttilude extrema, so bem que seus mclln*
tíres estejam feridos. Aliás, escreveu umn earte no
lider Oliveira Cosia, -afirmando que nfio participa-ri-.' da reunião da Comis-So Executiva, exatamen-
Je.parr* facilitar n ndoçfio dc* uma fórmula c pedin-do que o lider o repr-ísentasse. Assinala-se, a pro-
pó.-1'.o, ente o pensamento dc ambos ccílncide quanto
r.o modo de apreciar o episódio.

A fórmula
De acordo com o que nos iiifor-

muram, ns srs. Moura Andrade,
i!;e ¦ ¦!•, «".i.iiiiicliiii e Sales Filho,
lideres da UDN, do PTB e do PR
respetivamente, encaminharam
.10 sr, Oliveira Costa um oficio o
(jtií>! consublstancia, em ultima
análise, n formula que consldc-
rum copo/ de remover ni causas
determinantes da crise. Confor-
me antecipamos, a formula cou-

slslc me seguinte; u) ci r.r. Moura
Andrade renunciará fa nrèsiiiénôtii
da Comissão «lc. Leis C.nmplenieii-
tnres, «pie *ers\ confiada n mti ele*
mento tio PSD; b) o sr. ('iatupn-
Uni rcnun.'iiiríi íi presidência da
Comjssiio dc Finanças: c) o sr.
Décio du Queirós Teles cbrirá mao
da presidência' da ComissíSo So»
dal; d) at bandidas da 1'ÜN, PTll
c PR examinarão, defdc ,iA, um
compromisso no sentldc* d; clcgôr
¦para a presidência dn Assembléia

Legislativa, na próxima lefftslalu-
M. «m ctindlduto Indicado pelo
PS».

Reuniu-se a Executiva
Convocuda pelo sr. Macedo Soa-

res, rcnnlu-»e ontem ., Comissão
Executiva do PSD, a fim de exa»
mlntir vírlos assuntos dc tnteres-
ie do partido, Foram empossa»
dos os novos membros e debati-
da a qurstSo referente k dlstri»

, , . . . .... . , , ! Chegou ontem a esls capital, por via aérea, o deputado Bene-1 partaciilánt ta« noi-tarliet--,-.bulçao das zonas dc influencia | Júnior, no cargo dc vlcc-prcsiden-1 dito Vt,z. lider da bancada do PSD, na Assembléia «*; Goiás. "«•¦I»""*»» »* pWHWItas
uo listado

Ouvido pula reporia nem da"Asapress" o «r. Macedo Soares
fez as seguintes declarações:

— "A reunião trauseorreu na
mais perfeita ordem, sendo os
assuntos da ordem do «lia debati-
dos com serenidade c resolvidos
satlsfutoriameiilc. A pr-oposta
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 dele-
gados poderes a»1* deputados Oll-
vclra 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

te; Joviano Alvlm e Imiz l.iart,
seim-tários; Cunha IJueuo c An-
tonlo Vieira -Sobrinho, tesourei-
ros. Por último foi constituída
uma «-omissão cnmpo-tta dos st*.
Novell .lunlor, Castelo liranco.
José Armando de Afonscca, Oo-
dofredo da Silva Teles imra, cm

O próc-.-r golp.no veio em missão política, a fim de entender-se com
o presidente di? seçSo estadual do PSD, sr. Durio Cardoso,, acerca
da atitude assumida pelo /senador Pedro Ludovico. Êste como so
sobe, em declaraç&es públicas pe manifestou em completa divergem
ela com as dir=-trizcs do partido.

Ouvido pclu nossa reportagem, o tt. Benedito Vuz fez as se»
guinttíi declar-íçSes:

Em companhia do senador Dr.r.'o Cardoso, estive hoje com
nome da Comissão Kxccuttv» «to o presidente Dutra, a quem tive a lionra de entregar uma mot*5o de

Duas Constituições julgadas no Supremo
ACEITA PELO S. T. F. A REPRESENTAÇÃO DO GOVERNADOR DE ALAGOAS - IN*
CONSTITUCIONAIS DOIS ARTIGOS - IMPROCEDENTE A ARGUIÇÃO QUANTO À DO

RIO GRANDE DO NORTE

PSD, visitarem o sr. Sebastião
Carneiro a fim «lc lcvnr-lh- a ln-
trKral ¦ ¦ ie,! -,i, ,i ..i- da direção
!¦:..,,li ..i paulista.

Encerrado a caso da
Câmara Municipal

SÃO PAIT.O, 2-t (AsapresK) - .
Qí trabalhos da Cniiiai-a Munirl-j Sobre a Mui-lSo, tunteiiluVdn pomirsao Exceutiv.-, em Goiânia,
pnl foram tumnlluados com caso j «llsset
«Io ve-tà-ador Migovl Busslam», | — Posso inteeipür oiic «j PSÜ reafirmará sua integral solidário-
Onlcm ím-Mtio o prcsidcnle, *r.; tSs-?e eo Preridcnte cln ícf-iVblit-a.
Martvy Júnior. c<>nve-coti uinn i•*eunl«ío*'*iecrcta. nn parte da ma-
nhá, em seu gabinete, a mini ler-
minou cerra, diu Ili.rtO noras. A
reunião f"i encerrada visto ter o
portador dc uma mensagem ««•!„,,,,, ., , , n ...
governador «lo i-Mado comunicado I bolidario o partido com o presidente tia iiepubltca
«tue a resposta «Io chefe do Esc» », ., .. ,ctitlvo seria remetida á Cantara, -—:<O Cfífetcf', fl OUncatm pesscatStaem oficio, no período da tarde, ....
As 13,30 horas os vereadores vol-' O senador Fcllnto Muller. i-ia-]e o pa« devem incalculáveis ser*

I taram a sc reunir em sessão se-! sldente «lo PSD de Maio (Ir... c,.1 %lços.

irrcsirita solidariedade política e administrativa," a qui.í foi sasl-
j nada por todos os deputados pesíicdlfias nlunlniento em Goiânia.

Acíica tia posição do senedor Ludovico, esclariMcu:
— A atitu<y.: d.'..'Jiiele Correligionário causou enorme surpresa cn-

tre os próceres dr» PSD de Gotsn, sendo recebida de«favoravetmente.
i Dir.ntc disso, reuni a bnncuda para examinai' a situação, tendo todos

concordado, aem discrepância, em cmitlniifr prcsllRlnndo inteira-
j iv.vnte í.' atuüÇilo política c administrativa «lo presidente Dutra c
i a orientação des srs, Nercu Rumos e Dario Cardoso, como dirígen-

xe.< do partido.

COESO O P. S. D. DE MATO GROSSO

O Supremo Tribunal Federal, em sua sessão
plena do ontem, presidida pelo ministro Joié hi-
nhares, julgou, afinal, as duas rcprefjntuçCís oíe-
Tecidas contr-- as Constituições de Alagoas e do
Sio Grande do Norte. Os recurso» foram relata-
«So?, respectivamente, pelos ministros Hahncman
Guimarães e Aníbal Freír-3. Em relação à primeira,
o governador Silvestre Pêrlcles. baseado cm ps*-rec-r do Procurador Geral do Estado, arguiu de
lnconstituciont-ls as dtspc-slçõcs da Constituição ala-
goanu ref-Jientt» nos crimes comuns c dí respon-
aabilldnde do governador, na pnrtc em que confia
a jurisdição politica à magistratura comum, sem
garantia <!e ser a sentença condcnatórlií proferida

a elevação
número dc

por dois terços dos votos dos m-míbrcs qiu cor.»-! liíulçío. bem tomo
liluHin o órgão julgador, .- bem assim para o pro-1 de 'il pnra S4 do
cesso dos crimes comuns, quando esía ntribti çao deputados wttteiüftls.
deve fer da AsscmblÉiu Legislativa. Q jy|ff**--»(t||)o

Insurgiujse nindn o goycrnr.-dor contra o tato 0 L , ^uolll, Procura-de ter o legislador estadual comlrwao a petta M\úot. Gm, ,,„ n-.-púL!tc-.. t.o seuliicapacida-ree para o exercício de função pública VHt.(etf< m.CI),Uin,! vm rc!a(:r„. a
como sanção para os crimeí de rei-poitíi-bilid-tde, ímerveiicão. «iu-* houve inaiiifr*.-
c de ultrivr dispositivos estabelecidos no Códif-ojio Cqulvo-o da represtnt.icrto,
Pensei para delitos comuns. Referiu-ne ainda à clr-ípol-i ni í".omttiiiiiçíc> K-tndutl «
cuinetfiiieiii de ter o Icgiulndor «tndual definido os j inloiniivít par» a Intervenção í j u luçidcnt
ftr.rr.-e* ds reSponiüblllaade, como se vê no «rt. 3B da compcica-Ma prlvaltva «L» ühn Atm
c parágrafo, dn Constituição «Jo Estado, ! Asseinhlèia l.egislotti-a. Uu-mli* '

] rrela. As Ratt-rias «Ia sala de ses-
j Jiôcs mantiveram-se repletas, con-
; linuando oi populares no local até
! ás 17.30 horas, «piando m- abri-

ram novamente- t,*, trabalhos. Du.
I rmitc esse tempo desenvolvcu-tm
j no gabincle do presidente o» cn-
i tcnuimeuíos ¦ i..ii. :-o» nobre o
j caso. A rcporlacein apurou «suo o

governador bavtfl rcspondltlo <iu«
j a suspensão das autoridades po-
j liciitis tv*.p«uissvrls peln deten.
i cfici d» sr. Hnsslano, cmno soll.
! citaram <h ve**crdoi*«-s. m*i em pos-
1 slvel. íiieiliaute u abertura de um'. Imiiicrlt.i se assim » íitlettessc o
' ifiirc-cnlanlr do inafiistvrio pu-
j blico designado para presidir u
. llrnnfrilo.

Nestes'crmOs, s resposta do sr,
Atlein -.r foi **-.*<*< lild.i ecnrn unici

j nt-ti-iiivii A solicitação «Ia Gama-
rn, lendo esta ncsolvtóo enerrrar

¦, Ff>| então elelH.r.-niii
rncão assinada pela¦ i «ltjs presentes visto 'iue

líiu resposta, ii Presidente s»', manifestou satlsíeíto com a sob-
I datictluile «lo» pessedlstas «le seu
í Kütndo. incelitivatide-fos a lial.a-

pelo fortalecimento do par-

Coeso o P. S. D.

Prosscgulndo, declarou o depu-
tiidc, goiano:— O PSD dou, nesta emergia»
cia, uma prova magnífica de coc.
são c «le disciplina. E isso deve-
«nos, não só nos principies polit*.eos que aceitamos como, tambem,
í s perseguições que, com a i*id*»
ferençáe quase sempre sob. o es»
ti mui o do governo do Estado **
vi-m fazendo aos nossos correi!-
SionArlos o <|ue serviu para gal*
vanii-ar ainda mais, entre os p'es*
K-dlstas. nma sólida e clara ecn».
ciènc-ia parlldãrio.

P. enumera, para exemplificar.
es .-., ..une ,, casos: demissão <le
um chefe de familia, com 1*1 fi-
Iheis, do cargo «le inspeter de rt-n.
dus e contando 37 anos de servi-
çe.: demissão «Ia coletora de Crt.*-
tinutipolls, viuva, mãe «le trfs íi-
lhes; demissão da tabeliã do 1'-
Oficio dc Paraná, estável cmte
mnls de oito anOs de serviço; dc-
missão dc outro fnnclonãrio esta-*
«lual rom mais dc trinta an6i Ue
bens serviços.

Entre os eas.ts «lc violência. rc«.¦•'¦!¦, o estinucameiito. pela poli-
ria, dc um eleitor do PSD, o qual
v« i« a falecer em virtude dos i"t.
r.nicnto* recebidos.

E observa:
— Tamanhos são os absurdis.

i;«k- o i*<*-roticl 1-Vlix Valois, em
tlci-liirnpções piibltcas, afirnv.u
«ipê deixara a chefia da policU
paira não servir dc instrumcnl •
de ódios mesquinhos contra <s
ícáversãrios do governo.

acompanhado «lc tcVla >t liuncnda
federal do partido e ri<- sr. José
("arlos «lo Sousa, presidente «lo di-
relórlo pcssc<listil «ie Ttí-s Ulíoíi*,
cstev«e, ontem, no Catete s-mdoi üla*-
recebido» pelo Presidente da ltc-|tidt.
publica. Nessa iK.i-iiãt... o scitudor j
Kclinlo Muller, cm nome «la Iwitt- j
cad.-i c da seváo matogrosíCUfô A propósito dc sua atuiifãc h
do PSD, disse i|ue,Hn face do mo-1 fceule elo PSD malogros-eem-c. t
tttento politico c da rcorgunUA-1 de sua ntilnde finnc, que. assumiu u,,,..,..». .„ -._-._.«-,*-2«
ção «le partidos cm Mat-, Grosso, j em face das ciieiiiislanctas .itu.Di, canqueie im COmemiraÇaO
vinha apresentar ao Presidente- a recebeu «> senador Fcliiilü .Muller
confiança dos pcsscillstus, iiitc-1- j » ,f;.«ui'"'*- le^ratns:
rainentc solitUrlos com as tllrt-trl*! -'-'••'o conhc-eimelit,
*cs jmllticiis c adtiiiult'trativiis!<1» c*-r*? '•<¦ } ¦ }^la.'uw

O aniversário do P, R, P.

através
ama-

«pie íle vem Imprimindo ao «eu
governo. Acentuou n sr. I-ctinto

nliã
no

a balttailu
eniiiirnte

federal iríi ievar
ctiittm-ràlK-o

Ccn-emorando o seu terce.".-
aniversárib. o PsfticJo de Represe—
tíçüo Popular oferecerá, no dia 2;>
do corrente, sjbaci*>,èis 13 horas, cn

Inconstitucionais os artigos
O Procurador Geral da He-

pul.li-.--t. u quem a representação
fora enc-miinhada, considerou,
no seu parecer, ser, de fato, tu*
t-on-.titVcloTtal o dispositivo que-jlribuiu ao Tribunal dò Justic.-e
¦i Julgíimvnto do Governador. O
julro do "impeacbment". accn-
tuou, í eminentemente político
c sc acha. no sistema da nossa
Gonslltutçãu, no plano de rela-
cões do Enecutivo e do Legis-
lativn, Mostrou ainda que, só
depois de sujeito ao "-impeacb-
ment" e condenado, seri o go-
vernador submclido ao "itidict-
ment". exigindo a sentença o
voto de dois lercos, cenfornio o
principio federal,

Qusnlo à incapacidade para
entra função, salientou o Che»
le do Ministério Público Fe-
«je-ral que, sc eslá prevista com»
pena acessória no julgamento
«lo Presidente da Bcptibllca, te
iá timbcin «plicaçSo aos aover-
i-fi-Jores.

¦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-..mam. Guimarães para relatar a glsliitlvü Estadual. cadência a reiitestnfaçSo, c bem]%*$$ ttej* Keffcr dí banreprcseiiliiçao. ta\ a mçstria sub-1 nefcrju.5e tambem a represen- j ar-slm em rel-ção A revisão de j n\^ ,*„ |rry p*,ino „ ^(avra nc*nií-tma a 'tiigamcnlo. coiieluiiidi) j \^0 a cii-çâ.j o extinção >le' tet** orgânicas dos municípios c j |., ordem, fiuc-iido unt-i dccbcraciV»o Irllmiial p:>r julga-la pr.-cc- \ eargos. «la compctcnrla da An-! demais queslSo ccnsurmlãs. j (|e aplauso n atitude assumi.let

dentu ç declarar lAcoustítucin-1 \em-blela ao pusto que se atit-1 O inlnlstro Anlbnl Freire, pro- pelo iu*'altle'ifc em face da ocor-í
nais os art*. 3! i> seu i..nar:-i* ),„• i(„ governador a Iniciativa I feriu sm voto a respeito, aeel- Ttneti ¦ t pUdlnd^ ao»; vewadores 1
fo r.'1'eiiv.e ao •¦inipeactiincnl". 

dos projetos de lei criando car* t«nd«i ns ra-ões k-BrçaníUMáf;**: 1-J^Í^:'J^»Íl«-Sí£5i?kM^%'idc 68 ..• parágrafo .'ni,-.- relê-1 R0,, Uimentand.) venci mentos ou i lo Chefe do Ministério '•'•,1Hs%:A^
crimes de oprimindo SírrlçOg, privilegio | Federa). Btn conseqneiicta. foi j»- Kl^%VrriTvo wi rçprçscnUçno jpljfaua impro-

edciifc, por ituanimiduílc
O caso do Rio Grande

do Norte

rente it deflnlçüo d
rcsponsal.ilidatlü do governudor, | |nco,„|jt-aolpnal, por ler contra .

j rio «ei principio da independen-1
ela v liiirmonln cir.r*- u< poderes i

; Ci-UdiiaU.

j Declarou aiiiil» tncoiistituclo*';
Foi d.'ft"is submetida 4 *«cre i n«) a atribuição df Assembléia ;

claçãt) dn Supremo, pelo minis- i «lc levcr at Ui orgânicas muni* i
tro Anlbsl Freire, a representa-j cipals, c bo-n a»stm n nomes-1
çâo firmada pelo presidente dol.çlp «Io prefeito da Gapltsl pelo
Diretório dò p. S. 1*. do Rio > governador e H p.-trle rt-fcrcnlej
Grande do Norte, que alegou a í » divisão e organluação judicia-1
incoiisllluííoniliclaile do ilispcssi., rí-is. qne sàu Inalterável», deu- |
tivo d.i Coiisiltuição do Estado J tro dni= vinco «nos da data da j
que trata do pedido d-i Inter-! tei- qiit! jci eslabeletvt-, salvo >
vença., federn) da competência j propc-sia ntotlvafla do Tribunal jda Assembléia l.eglshtiiva. me- tlc .luslU-n. Fc.eali-u ainda a i*e-
diante sNnção do Governador,' nrcsenlaçío a entinçáo da R.
dispositivo que feria a seu ver. ' \»ttt dc Natal, prevlsla tia Cons

(e->urts-i lítdos. A declaração dn <*a.
"*¦* ] visra foi subscrita por "»6 verei-

. sj sus sede irm almoço de cwfrater-
Muller, que a Homenagem era frl-! 

'<**»> <&* ***?* } '''il,1,,1' ," ¦> I "ÍM«^ c~, 5G0 •a'hf.r"" "ft
ia nau só ao Presidente «la Bepu-j <" &*&$ nnmclro, magistn,.!.!, tomsnóo parte seus corre,,po-virios
blica como. tambèin, ao contereft-1lla *!?W«- 5,JU nIH"° e í»."'!*** I* representantes d* todo; os;parti-
nco iluiitrc a quetu Mato Greisu (Conclui ns 8.* ui*».) 'des.

NO SENADO ~
Percentagens aos coletores pela arrecadação de taxas, cotas e mui-
tos devidas às autarquias - Crédi'o para a manutenção das planta-

ções de Fordlândta e Belterra - Diversos projetos aprovados

volus. I iurcs.

Süb a pro)4enela «to ct. Ntrcu ft«i-
ma*, t-íu-ilu-w, er,'.<tt7t, o Sín-iclej. Ho
tvptdiet-nleí, íst-ím lide-» c.^-ioi, ,1» C«*-

! -nsra. eRi.--t:iiinh»iid'> projeto» tll .1i'r.v
i «sdoi.

i O si. rerrelt» de Se*isa, Kdtr d*
i fUN, «cupim, a «cTAiir, » lobun», pa-

ís pronu*i«Sof uen dUecir.-» -cbr* «
l.-ovn tl« Uqiitcmfo. dt-tun» qu». publi-
esmo- em outro locai.

AGRAVA-SE A CRISE NO PTB
Os motivos que determinaram a viagem do sr. Salgado Filho ao
Norte — Ameaçam deixar o partido os dissidentes do Pará — O caso
da Bahia— Reflexos das divergências existentes na direção nacional
Conforme nejticianios em «tiver-

• j sas oportunidades, a situaç-io do
PTU. dt- modo t-crnl, periimncc-c
confusa.

que sc dU bt-.n Informada, «iue
ha a possibilidade do PTll «to
Pianl tirar pariicJo da Èrlte pell-i
llca que a afeta o Kstado. í W»

dades dc êxito. t. que o ' . -.
na maioria do-, Kstacloi. dnqnela
região, e.*ccetU81lílo «> <l* Hiibiu. è
constituído por clutvtclilos i cm

Ainda o caso dos tapigrafos do Senado
Voltaram a tratar do assunto os srs. Ferreira de Souza e Arthur
Santos -* Satisfeitos com as explicações da Mesa, embora discor-
dando de sua orientação — Dispostos a deixar a Comissão Diretora

os srs. Vilas Boas e Plinio Pompeu

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-., em
i lho i testa «Io purtido. %*is coisa-.i; quadros iHveriot fleiiiento-. do j maior influencia nos quadros..-po* j d-acusaSo i-nic». o itsr.um« -i.-íjtto <«
i continuam fora dos eixos. «*= cri-( PSD e da CON. O sr. l.conldus dc; litlcos ltH-ab. Por outro |odo, i-mjcsmar»;

Oe rexit de Crft eo.otic.te «a
Cr» iio.ooo,'-" ?.. .. *¦**.

tVj tiiita de Cr| It0.-en0.cje  1-»
I Í.o A ramlaiS-. •=.--.-..: ssU *.

'.Usa serft dtorlbiileja. -ncmaimtn**. >»
cottrUí', -=-*r;v*o r. auxiliar dt Cole;--

A prisão de um estudante|?&?%*»«: SrSST-SS^.:
brasileiro na Espanha \T?^Lr^^o'™ZZ

r!»i F-rdcrpl^ etn pirtt* *.*.'''*:
I S.o Se 

'esilver 
i Coieloda ítdt*. •;

dwpvnv-lda de «uxlllor de ColttiJit *
wiccntas-«-m sen* dlstrttruld» »íri p-c-
tíi ttioals t» eclelor e e-acHvSe.

Art. 1« A i-wreeniasí-m «e *ibo tia»
tu o srücn anterior «er* enleutad» iu-
bre o total «letlvomente amusada-J»
durante o nib e dcKii^lda de «xrtta-
dseío do tiií« Mintwe.

Art. S.o A Olctorü» »"td*r*! -*?(»-.
Ilt«rà « tsido» «io produto das tavv.
coisa e multa» qu« »— rr cd <-, iHts tr.t*
m% mar.eir-t * prazos «o reecTíi*jn:n.J
oa r-mla d» UnMlo.

Art. 4.0 T-ia t*! entrar» cata Vtta*-
»c data.de sua •,.«'¦• ¦!•

«J -rr. HamUloa NoWf.ír» foi * W»
tiuna para sludlr u noilctn da t.riílo
de um eíludaitte brà-Uelro fia Efi-unha,
frtatliadl n bordo d» nsv'.o braiUeiro
"S.-intarírt-". V.u om telr-tram» ctur
o -eridante Ceiao Pa*»o«. fllho do depu-
-.ido Ciaürtel Pasjos, llelcr da VC/H re»
Cam.-.rn. dlrlir',-.-a a «tu pai.

Km -<-aultía. o ar. Hamilton Nosuei-
.tr». Itceu varia- coatidcr-itRes ftfovr. o
lato.

Percentagens aos coletoras

ses minando a ogremiatà-*. B o! Melo, por exemplo. j,\ estailn ce* alguns casos, as divergências A>1>
ntisté' servadas no PTB derivam da cri-

Não terá êxito

gado Filho, cm sua tourníe pcíoiao que se dií
Norte, náo terá muitas possil-lll-' simpatias do s

A propósito das nomea(5es dc
taqulgrafos do Senado, o sr. Fer-
reira 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 Ha-
iiiilton Nogueira, -ij-rcsenlci ,i V,
Es», e V. Exa. o deferiu, um rc-
querimenio de informares :« s«>
rem prestadas nela Comissão Di-
retora a propósito dc um eonctir-
so, «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
todos a circunstancias de fato,
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*
se de qualquer mauciro o alto
conceito em qu* os signntíiiioi
do requerimento tem os seus om-
panheiros da Comissão DlreK.ra.
c mesmo um aparte, àpesur do
manifestarinos u nossn diseonlaii-
cia cm tomo de um méttvio de
escolha, fi».emos sempre «pwstáo

Diplomação de eleitos em Pernambuco
Rejeitados os embargos do PSD —- Outras decisões

do Tribunal Superior Eleitoral
Na sessão dc ontem do Tribunal

Superior Eleitoral, foi neíudo
provimento ao recurso do P. S. D.
do Wo firande do Norte contra
.. decisão do Regional, cun- man-
teve a validade dn votatao a '-''.,.'-
secao dn 24/ tona, em Martins.

Foram rejeitados os embargos
de declaração opostos pelo P. S. D,
contra decisões do Tribunal Su*
perlor, em recursos sobre a dt-
r.on- ie-.-'!.. de eleitos no Estado de
Pernambuco.

Foi negado provimento ao re-

curso do !'. T. il, de Minas con*
tra a decisão Ju Regional, que
manteve a validade da votação da
2.» seção, em Arijirila, da 70.*) z*j-
ua, Leopoldlna.

Pt>r ler pedido vistas dou uu-
tos o ministro Ribeiro da CosU,
foi adiado o julgamento do rc-
curso do P. S. I*, do Rio Grande
do Norte, contra a decisão do
Regional, que anulou a voiuvão
a 6.» cesão da l.» -tono, cm Cear/t
Mirim.

—> e eu o declarei expressamente
não pretender par forma tilgiiinu
por cm duvida a bonorabllidinle
«lc quem quer .jue sejam ou dns-
ses membros da i.,>.ni-.¦>..•> D!1.-
tora.

O Sr. CrEOIlGlNO AVB1.1N0 -
Multo obrigado j V. K.\a.

O Sr. FERREIRA DE SOUZA —
Acontece, porém. sr. presidente,
que nessa mentia dlfcussio, o
Ilustre c eminente presidente dn
Comissão DliTtora. ncnatlor Mr.lò
Viannit, pessoa que a mim me]
merece muito, roínpiinhciro que
me tem sempre dlstinguldo com,
a sua gentllera e consideração .,

O sr. Mello Vianini — Devida.

senador Salgudo Filho, ao quo j imletintulo um movimento
nos asseguraram, ao contrario tio! sentido.
que se esperava, tem revel.-*d'jj
certa hesitação cm face dc vário*-,
casos, — o quo. tem deagoilcd»!
diversos setores do partido, ço***]
trlbulndo. assim, para «tra-.at
ou pelo menos protelar a solução
da crise.

no Pari
N0 Pari, segundo ha dias e*cln-

recemos. o PTB astâ dividido em
duas alas. Os dissidentes. em
maioria, não chel lados pelo sr.
Moacir Mesquita. A outra utn ¦'.
a do sr. Anlonto Caetano. Aliás,
iste grupo sc iesle», c seus ele-
mentos sc con-;reg«rani noutr-i
bloco, sob a direção do sr. Heitor
Gonçalves, constituindo um tlire-
tório novo, para o qual pediram
o reconhecimento da direção na-
cional, O sr. Lainlulío Alves, se-
cretãrlo dn Comissão Executiva

"O Conírti-o Nacional dfc-teta:
Art. Í.o Caberá «oa aejvidore» .la-

, CoWortfcs Federau, pela arrecadaçSuse esboçada na própria direção: d=. (,,x„ pn;., vmn'ctsj dividi» H
nacional do partido, com o ant.l-j cnüdadec* au!a.t)Ulc-u, a seguinte pec-

| gonismo entre a corrente que sc- • ct-nlatcm.
Nos circules políticos qucígue a orientação d0 sr. Salgado ->•»**» d» Cif ioo.t«K,i« s:t

acompanham a siluaçáo no PTB.! Filho «• a que obedece as ''bc-1 ^ ^ j" c,,'"^'^'^
í impirssãtt que o senador Rnl-j triies do sr. tlacta Neves, êste,] c., «.ee».*» .

1»*;

amparntlo icc-Mij •> m,c, úc Cri satw.iio aie
Getulio Vargas.' et» 100.000,00 

O .Sll. FERREIRA DF. SOUZA
-- ... tomou imediatamente n
pulavra, c. cumprindo o que jul*
gou nobremente do seu dever,
deu as Informações requerida*.'I rouxe a«> nosi<o conhecimento os
i.ii-.i.. ou as minticiiis dos fatos,
« respeito dns quais queríamos
íiilcr.

IJcpols. ainda, usou «la jialuvrao iie.lnv senador Durlo (.ardoso
c, iiutna exposição ciará, manlfcí-
lou o seu ponto «le visto com-
plelando. se necesiãrbt fora, ai
Informações constantes das pa-
lavras do stnudor Mello Vianua.

Alias, o próprio Picsldcnte da
Comissão, uma ve* cctnunlci.do
h Casa o t'et*>r do rv-qucrlhicnto
e uma ver. deferido esle na for-
má regimental, voltou ., consultar
V. Exeia. se poderia prislar inie»

(Conclui na 8,' o.,,-,,,

APRECIADOS DOIS VETOS DO PREFEITO
Mantido o referente à subvenção a instituições teatrais - Bolsas de
estudos para a formação de especialistas em combustíveis - A situa-
ção dos ex-empregados de bancos em liquidação - Outras matérias

votadas na Comissão de Justiça do Senado
.,.,,, Reunida onlcm. a Comissão dcldo decreto lei 5.476. do 43. A nn. , sc instalarem para a exptoraçàoemano 01' V^.A.. V,.-..,riv..i ...ít.^intbliiuK^o c .lustiça do .Senado teria sc relaciona emn a situação dn ffbrá dc ctVo com o aprovei.

Central,, deu «reter íii-uniu-l .10 ^^^ tral)aliioN diriKl«los iie.i.los e-»ucnipre(CadoS de Banes («monto «Ia imitiria prima nacio.
pedido, isto depola.de uma eonte- ,os ,rjl AU,i() vivnqua e Wal- em liquidação e facilita n ptwcs-1 nal. O relator «la matíria opinou
ríncia com o sr. Mesquita. *-n,;-1'j rjemar Pedrosa, que se íticedci, j só de pagaiocntf} das UldetilbiCoc.*- j pela constllucloiiiilidadc c a Co.

Art. In Rt-voc-JB-Je
*rtn conisv&ai"

tt di*-*JK*U**« •

Outras matérias aprovadas
TaiRtwm foram aprovado», *ta etscu-

'.So tm'.c». os «tuint-M rc-j*. --* ís Cá-
m.*vai

?.<•:•'¦.-.r.-.-r.-.i que -.j.:c>;:. unsf,*.-¦...
r*irs « ,.-.-i'.*.'.o =»• v-i/cü-, eo j»r-»*->i»
iit L«l Uj Clmaía nue- \*l-a abrir ctW*>
.«era auMlliar o ctutalo das d«a**-<na dn
Conaresm c-*-*i***-er*-.Uvt> ds B!*<Ti*.---.a-
rf^ da Colonl-acto Ac-oiisaa:

t*re)-t« de t*l da Cfcmat-s nu« attte-%
ms » Poder "teacutlvo a sSrlr, p»l» 19--'--(r.f da Atr-k-ultura. e er*idlto » -
peetal d« 0$ :«.,-.:•>*»«. para »;:--.-
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

(Ctmclut na 8.* pât.>

«iu«
nela,r«m na presidem

Mais dois vetos fonun
! previstas na lcl O sr.

outem ! de Soiwa pniiniticiou.k
Ferreira

favoru-
dissidente. Ao que apuramos, s<-
aquòle diretório for reconhecido,
o PTB paraense se pacificara.
«s.,ín«»ft<',r.-.",0í'-,?' rionlweim.-iilo lderár*ã«) pri,jJlo dt lcl tliunki.; dc 1SIG. que. tisi>cclivalii.-nte rcnão sc fes ínu" •',!-,l 

que auu.riii. a concessão de jrola a liquidação do cambio des
impo"

apreciados. O primeiro toi opos_ I velmente no pro.ktce o\n- rev«*sa ;•>
a'era to pelo Prefeito do Distrito K- j decretos leis n's. 8;61I3 e tjMl,

issiio aceitou o «aret-er.
lUlat.ldn pelo sr. I.ucio Currín,

obteve parecer favorivel o oro*
ielo «lc lei que prorroga «te Ul
«lc dezembro de 1918, o decreto
lcl 9.MI7, «lc 1f> de acosto dc 191G
mio dispõe sobre a cobrança dos

tie

concede fa\orcs às fabricas que ' feira.

DOIS MILHÕES
CONSTRUÇÃO DO
Como decorreu a sessão extraordinária da Câmara - Aprovadas
as dotações referentes aos Ministérios da Viação, Guerra, Âeronáu-
tica e Marinha - Debatido o financiamento da borracha amazônica

PARA A"METRO"

«sXa sçsf.iio noturna da Càitinra,
--nqumttn se aiiuarduva numero,
<i ar. .losti Estevcs comentou uma
tiinkrèneiu do sr. Janot Pnche-
iú sobre o problema ferroviário
íijelòiinl.

A sexulr, o sr, Aristldes Largii-
ts faloii « respeito da necessi*
dado «lc timparo lis famílias vill-
mas da c.xplosío dc Dcodoro, se»
stilndo-lhc, na tribuno, o sr. Nel-
non Carneiro «p.e combateu o
lirojelo que mndli'ico a lei dc aci*
dentes do trabalho.

— Iniciada a votação da dos-
pesn. fui aprovada a p.irtc tvfe-
rente ao Mlnietòrlo dá Vlaçíin e
Obras Publicas, sendo tambem
aprovados trís destaques de
emendas, que tiveram parecer
tomtnrio na Comissão! verba de
2 milhões para o inicio da cons-
tração do "Metro" nesta capital;
2 milhões para a Instalação de ti-
los na Amazônia c uma veroa
Êtobal para atender à ccenclusâo

dc obrai em vários portos da
Bahia.

Prossetrulmio-sc foi provada a
parte relativa ao Mluistiürio da
Guerra.

O Presidente da Câmara dcslií-
11011 os deputados que deverão
compor u (.omissão dc imtuérllo
sobre «s vendas dc enfí. efetua*
dus pelo D.X.C., npús jtroiblçSodo governo. A Comissão ficou,
consti)uidiii .'..-¦¦.- Alklnlm, Sam*
paio Vidal, 1.='.i.-.io (iacrtner, Jo-
sé Lcoiiil e Fiinüio Carlos, o ul»
limo, autor du proposição.

,Em a«-!iuitla, foram aprovadas
ns dolav- -¦'='" Poder Judii-iarlo,
aprovando-se, tamliein, desloque
que visa dar çrcdjlo porá efell*
vnr 11 norganiaiçáo daquele Po-
der.

Ai='cvc.n-¦'.'. .1 ... ;rulr. a parte
que dls respeito ao MinHtirío do
Aeronáutica. Tnmliem tol aprova,
do uni destaque que concede üí)!>

•¦stonios lnf.)im,i«!os que '^mj^ a„ ,«,íamcnto «lu i .Mesquita vai iivlst.ir-sc emn o sc- Unelra de Artistas l.iricos. uoltaç*** e estnbelcce imiU.i paia! «lln-itos de importação c taxas
nador Salgado l''i!bo, a fbn dc que j ¦•*,,;,.^, experimental do Srgro c I ns llquld.iç«5cs fora de pruo. A ! .-.tluaiieirns sebre a sucata de fer-
íste se defina, cunt fraiiquem, t.nu,. Teatro dos Estudantes do j Comissão adolou as suas cou* Ire, e nço,
face da situação, li, caso não íc- 1 Brasil. Ti*atn.se de Veto parcial clusôes. A Comissão «le Justiça voltara
Ja reconhecido o diretório d>t sr.je o pronuiicittiiicnio «lo rc-spee. j Outro çrojetn aprcçiuclo o «pie,;- ;c reunii- 11,1 ph)sima segunda
Heitor (ionçalves. os dissidentes, | tl\«» relator, sr Aloislo d* Car-
que. são a liialorü dentro do •mr.M«lhü. foi udotado Mb-"»Uu
?i,lo. 

|rã0 
ao reimpimento -^ ^^.^ftvtW 

° 
í"*

tivo. Os pctcblstas flcnrSo nssiuil 0 „ulro foi ,v|atado ptlo sr
com liberdade -le ingressar UoUlr.i l .\u(tusio Mrli-a, oposto, tambem jagremiação. Alias, encontrn***) t parcialmente pelo Kxecutivo Mu. 1
nesta capital um emissário ,1o. nicipn! ao projeto da (•amara lo. J
PTB paraense, sendo portador dc.cal. que visa n construção dc ume
um» espécie dc ultlmatum dos ijospit-il pan» cegos e d«A;ntv»j

Congresso Euoaríslico de
Porto Alegre ;£',

Convidado o sr Hereu
Rimos

Do Arcebispo de Porto Ale-
j**v, D. Vicente =Sclici*cr, recebeu
o dr. Nereu Ramos, vicepreet-
dente da Hcpúbllca, convite para
tomar parto no Con-rres-io Bucí.--
ristico Nacional . a realizar-se cb-
quela Cipitnl, de 27 a 31 de ou-
tubro. Km í-esposta, o w. Nereu
Ramos acaba de teleaiwatar àque-
le prelado, ma-ntícítando o i*-i
aplaudo ao Contrresso e o seu d<*-
«ejo de a êle «-omnarcecr.

c,nmpos dc pouso dc Dourado c
Aquldanaye, em Mntn ürosao. I

Passou-se k discussão de üipa
emenda que pedia 150 inilhócs
para finaiiciamcuto dos excedeu*
tes da borrnchu niuaetònira dr,s
rafras dc 48 e 49,

A bancada amaxonense dcfun-,
ibu veementemente n emenda,
falando quase todos os repre-
Htntantcs, atem de outros djpii»
tndos, O sr .Acutclo Torres re*
quercu fosse a emendu vot.-iia
ii).c',.'. ser terminada a votaçüo to»
tal e nassou-se à itarlo refercu*
U- ao Ministério da Marinha que
foi Qpruvadu.

A seguir, toi votada n envetids
referente to fiii$ineiaincnt'o «iu
loriíichn, cujo inôVttanle deve ser• stratdo aos 3 por cento que a
Constituição ir»llpula em favor
«í» valorlraçío da Amaionta.

Foi rejeitada. E o sr. Casio
ló Branco, do Acre, pediu veri-
ii.s-í.ç.'eii d« VOtae-ào. Nfio hiivln

mil cruscliüs" pára nelhorla dositumero « a -tssSg íol IcvanlaiJ.t.

espe
petebistas ds *ona do Tocantins
isto * dos municípios dc ,M:tra*
lla, Iplxuna, Jatobá, Bueno, 11*.*-
mansão, Hreu, Pocuru, Tueurui,
Natarí dos Paios, Vila do ("011110,
Santarém e Camela, cm numero
dc dois mil c quinhentos eleitores,
nô sentido de que se rceonheça
o diretório do sr. Heitor Gon*
çalvei.

Por outro lodo, uin procer de
destaque do PTB paraense, defi
nindo a posição do seu partido,
em face de certos movlnientoi dc
caráter saudosista, afirmou.

—> Somos tralialhista. Não bo-
mos queremlstas.

Também ni Bahia
Também na Bahia, conformo

noticiamos, o PTB está dlvldiuo.
Foi reconhecido o diretório qUí
conta com simpatias d0 sr. Lati*
dultó Alves; mas os que comba-
tem o es-lntcrvcnlor daquele Es*
tado não se conforma.. E, te-
gundo tlí ¦¦'¦in. caso não seja iii-
centrado, jâ, uma solução para .1
crise, romperão também com* o
partido, ficando, na espcctathi
dc Ingressar cm oulrus corrantes
políticas.

Em fuce dísses "cnsos", o se.
Salgado Filho seguiu coin dvsll-
no «o Norte, a fli» dc examinar
e resolver as dificuldades, Além
da Bahia e do Pnrá, vlslt-*ra Iam*
bém o Ceará, onde as coisas p.t-
rece nâo eslarem muito boas pn-
ra o PTB, c « Paraíba, onde o
partido está sendo wstruturndo.

Ao que roubnnos, o senailor
Salgado, do ragresso do Suíte.
Irá aluda, ao Paraná. Para lauto,
foi convidado pelos seus correil-
glonárlos daquele Eslado que. üni
que consta, estão multo alhos

dos' olhos O parecer do relator
fui favorável no Veto. mas o Co-
missão, por maioria resolveu j
ivjcitá.lo em parte, mantendo o j
artigo 3' «lo Projeto, não só por;
sc tratar tle mera faculdade de j
que o órgão executivo ptwle valer-
se ou não. como pelo seniido hu. I
mano que o preceito encerra. O
artigo i" visa permitir que a di.
rcçòo e chefia do hospital pos-
sam ser confiadas por médico*-,
ainda que desprovidos total oe
parcialmente da vlsao.

Nu discussão dessa matéria fi.
xou a Comissão a norma dc que
o Senado, ao apreciar os Vetos,
poderá rejeitá-los ou aprová-los
em relação A determinados artl.
Ros c não quanto á totalidade .)..
matéria submetida A sua aprcelu-
ção.

Sv-gtilrnm.se outras matérias da
iiauta, cabendo ao sr. Vivaqua rv.
lalar o Projeto dc l.ct do Senado
que institui bolsas de estudo pa-
ra formação de especialista» cm
(kologln e Técnica de Combus.
tlveis. O relator louvou a ittlelu*
Uva do sr. Nnsser. pondo em dc*.
toque o grande alcance «me a
medida atingira nos setoivs tée.
nicos c financeiros. O parecer,
(iue è nela coiistitucionalldatlc
do projeto, mereceu tiiminin.
ttprovaçilo

O sr. Fillnto Muller relalou
ciuil 1 o projeta dc lei que iilItntUít
O Poder Executivo a )K'rniulniterivno eom ns Faculdades Ca
tólleas. O sr. Alotsio dc Carvalho
declarou que já se manifestará so.
hrc projeto semelhonte aitula em
curso no Senado, rnifio por que
não poderia «lar seu voto sem
que o projeto primitivo cstivtssu
pr"<e-nlf,

Flaeram rcítriç«V» ao projetoos srs. Auctusto Melra c Ltlelot.orrca sendo o parecer do ivla-
tor, favorável, aprovado por111 'loriu.

I)o mesmo «íalcr foi aprovado
nerecer favorável ao Projelo de

A SITUAÇÃO POLÍTICA EM MINAS
Pronunciamento dos coligado** sobre o caso do Tribunal de Contas

— Censuras à bancada pessedista — Ainda em foco
a candidatura Otacilio Negrão

CensuraApesar do tom reservado <*uc
caractori .1 a conduta dos polill-
co» mineiros, sabemos que estão
agindo por Irás do? bastidores,
no interesse de seus partidos. E
agora, a escolha do sr. Rodrigo
dc Melo Franco pnra o Tribunal
dc Contas, contra a qual ne ma*
nlfestaram vinte deputado», ao
ser .1 mesma submetida tt aprecia-
çio da Assembléia revela que
mulla coisa pode suceder, ou us*
tá mesmo para acontecer tlc uma
hura Pttra ouira.

Uo Negrão, prefeito dc Belo Ho-
rlíontc, A sucessão do sr. Milton
Campos, contaria com o apoio do
sr. Benedito Valadares. -Entic-
tmito, interrogado» pela A MA»
MIA, vários próceres do PSB"ortodoxo" desmentiram fl ver»
são alguns.se manifestaram du
forma veemente, recusando adml»
tir qualquer movimento ncsxc
sentido. A propósito, falando á
nossa reportagem, declarou o
deputado Vasconcelos Costa:

Acompanho e acato u orlen-
Conforme nolici-çmns vol aram | tação do sr. Valadares. Mas só

a favor do candidato indlcadu poderei apoiar um candidato que
trese dos quliiito deputados do j seja Indicado pelo men partido.
PSD ortodit-jo. Desse mtido a vo-

j A bancada da Coli&ação, tal co-
mo fc-e a do PSD ortodoxo èm
nota que ontem divulgamos pn
iiüe -:i I. resolveu pronunci-ir-sc
publicamente sftbrc o "raso" Ro-
drlgo Melo Franco, Limltott-*t.
porém, a criticar a atitude dos
pessedlstas ortodoxos, por terem
revelado sua atitude durante a
reunião secreta da Assembléia que
apreciou o assunto. Mas nSo «*•-
clarecchtm os coligados se vet.v
ram contra ou a favor da indk---
çíiu daquele nome para o Tribn-
ttal de Coutas.

Soubemos, lattibém, cm fci.tcici iin< modICifa 01. nrtibos í

tação contraria só poderia ler
partido de clcnuntos da ('oliga
çâo. Isso, secundo a maioria dns1 v?^^1^ NA r ULII IvA VK) vtAKA
lodo como sltilomn da rlvalid.ide
que lavra na lüN mineira, entre XovnmvttU: «mt foco o sucessão do sr Foustino de
os srs. Pedm Aleixo c \ Irfiillo { ,,, ,, r. , ,
Meio Franco, o sr. li. dc Meio Albuquerque — Lançeda a candidatura do prefeito
Franco é parente próximo «*o ex-'
presidente dn l'DN mineira e os eflet? Fortaleza
udenistas que sc manifestaram Conlovine noliciamcít, com piimnüia, estaria sendo Mllculâda acontra sua e.icollm para «j Iribu* 1 cr.ndldBtuira do prcíeito dc Fortôleta. si. Acrisio Moreira da Rôch*.
pai teriam assim procedUl.* poi -, fXt(,Ss^Q do governador Faustino Albuquerque.Inspiração «lei. sr, l çdro Aleixo. j A no)lcij,. f0l confirmada, depois, pelo senador PUr.So Pompèu.fcsla a versar «pie esta sendo ad-, dft UDN do ceara, que tíeeltu-ou saber estar o sr. Acriílo sè prepa-mitlda cm vários setores. 1-, aln- j vando n wek ÍJmda ontem, uma fl«iira dc presti- Em ^,^,0 mm cicmentos cheg^los à polltlea daquele EíUdr.
çto ua tioiitica miníira assim COnseguimo.s apurar oue, realmente, aproveitando uma ci-net-ntra-tra-ismltiu Mias iniprc--ocs cm ç.*l0 lx,iisiosa em Juazeiro, '.mifios do sr. AcrLtio fltcram distribuirconversa cütn nossa icpuitagem. miniam <& boletins e dísticos com o seu rètvàto, além de íaisas

alusivas è sua eaniSdaturf.*.
Enquanto isso, uma estação radiofônica de Fortaleza irradíoa ú

homenagens de «jue foi alvo o sr. Acrtsio por pattè da população
daquele município. Aliás, um d.ípJeks distintivus nos chègòu às
Bitos, o 'qwvclo conítvmiir n proccdêrteb das Informações que nos
foram.-tfastàlK. ,

Ainda a csnQiáatura
Otacilio Negrão

Ao «pie se afirma cití (Arlos sc-
tores, a candidatura do sr, Olaci»
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NA CÂMARA
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. Ca-
fé 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
Rejeitado o projeto relativo u Igreja dos Cnpuchi-
nítos -— Cassada a palavra do lider 

"da 
UDN — Con*

itintaiít o sr. Pais Leme a obstruir os trabalhos
K» ««s-So «le ontem «Ia Cámsi-a Mn-

ü.clpftt, p.*o»secuiu » eiaviosio «lo btor
c« de 

"uquerlment*"*., 
eolicHando virr-w

•nelh-.riimK.Uo" puta liuipltsds e lo-
judouio*. Dtpolj dft ee m-inJfeaUmí)
m era. Jaime Feiielra, Biuna «I» SU-
veira, Krot» Agultr e Lelle «le Ca-tv-,
• niàleii» iol vaiada e aprovada.

O ti. Ps. ia Leme referiu-se, nova-
men:« ao ea.«o do Jóquei taMndé a
laitura de um» caria do sr. Bentcüti»
.\:-ic.:.'i."." e dednundo nue o e.x-ve-
teador 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 pmnun-
ciado, d'.as antes, em lorno dor, traba-
lho. da Cümata. Pediu o líder «Ia UDN
quo o presidente mandasae rir-car, do-i
Anala. aqueles tiechoa que Julfásl»
ofensivos «V Cr.*». O ar. Joije de Li-
n« 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.

O ir. Paiü Leme:
Atentado * a maneira como V

Tftcrls, cendui os trabalhos.
O ar. Jorre d» Lima:

, — V. Bxviia. eíl* com a palavra cas-
Md*.

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-

.'-ejulu a votaçío nominal, em terceha
discussão, do projeto que »utoil.*a i
ubertma do Ct-idttO de Cr» 50O.*JO0,W
paia auxilio da co.-utiucâo -to aliar*
mor da lareja cio» Capuclilnho». Fali*!
a chamada e ii-vendo "quorvm", o
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. Mi-
nlteataram-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 "quo-
mm".

Como nlo liivia matéria para dltcu*-
ÜÍO na paula, pois Iodos os projetou «•»-
lio já em votação, t nao havendo nu-
n.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 Jo-
tliey Club e> declarou que, enquanto a
Casa nao lhe der o «polo para taxar
a referida lnitllutcio, ele obstruíra co-
1110 vem fazendo, os trabalhos da Ci-
rnara. 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.

utipado pato sr. Crepori Franco, j General de Urlgada, Contra.Almi
111 mais ura diicurx} parlamenta-»rante c Brigadeiro, Cri 1*1.900,(10;

II SITUAÇÃO NO PIAUÍ
Ainda os ac»ntecimmt8$

de Natal
TERESINA. 23 (AsapreíS) -

Foi juntado hoje aos autos o
relatório do julx Sátiro Nogueira
aâor; as ocorrência? do povoa-
do de Natü'1, no dia 16 de agoyto.
O presidente do inquérito ouviu
várias lestemunhns c procedeu a
diversas dülgonciàs. O juiz Sá-
tiro Nogueira verificou que os
tiros atingiram as vitimas pelas
costas, dc acordo com os laudos
dos exames cadavericos. Con-
cluindo, diz nqucle juiz quo o te-
nente José Augusto, Edison Ba-
tists e doze guardas civis, come-
leram um crime de homicídio
qualificado, pelas circunstancias
que impossibilitaram a defesa das
vitimas, havendo, ainda, encon-
Irado a culpabilidade por P*-r»e
do capitão Nilson Monteiro. Opi-
riou. finalmente, pela decretação
da prlíâo preventiva contra to
dos os co-aulores indicado?.

Coeso o P. S, D. de
Maio Grosso

(Concla»io da 7.' pá,: >
riedade, o Governador do Estudo,
a Comissão Executiva c a baiíctt-
da Estado pessedista na Assem-
blíia solicitam ao eminente ehe-
t'c transmitir ao Presidente *lt
Republica nossa inteira solidário-
dade prova «lc nosso alto aprir...
e «lc inteira confiança ao seu lion-
rado Governo. Saudavòcs cordiais.
Arnald Fiffiicircdo, Governador
do Estado; Waldir Santos Pereira,
Presidente da Assembléia Legisla-
lha; Isaac Povoas, Presidente, da
Comissão Executiva; Civis 1'i-rci-
ra, Secretário tio Interior, .Instt-
ça o Finanças; Alberto Alulsin
Addor, Secretário da AgricnUmi;
Virgílio Alves Corrêa Xclo, .los^.*
Gonçalves Oliveira, Jary Gomes,
lider do PSl), t-tachid .1. Mauied.
Clovis llugticne.v, Presidente «lá
Comissão I.fhi .laü\.i. GcWástò
Leite, Audellno Cosia Sobrinho
Gnllhennc Vitorino, A. Kibclro dt*
Arruda, Antônio Mcna Gonçalves,
José Henrirpie llastenritcr,, (lato-
mo Canavarros, 1'enn de Moral*
Gomes, I.Uini,, .donlciro da Sil-
va",- .

rente aos militarc-i, dc autoria
«lo senador Pinto .\ici.\o, pela
ijü.ii ->io fixados os seguintes ven-
cimcntot» para os oficiais dn I-ímt-
cito, da Marinha c da Aeroiiaili*congraluhnjio.se nel.» reslabtleçl- _ Gcncra, dc nMnbo, Al-'«nOI,,l^«^ D,rclorIi Je CortC!OS mirante dc Esquadra e Tenenteon refluo. Brigadeiro, CrS 20.C00.00: Ge-

rariamintansmo Uf-ji <*c Divisão, vicc-Aimirante
O resto d.» cr.tx"(itente folie Major nrigadclro. Cri* 1G.üi>1,0U;

oc
em inala ura discurx*. p:
rlsta. Pòs a culpa de todoi os de-! Coronel e Capita., de Mar e Gtiei--
«ájüstamenlos atutuls uo trc-jinie j ra. (*.«¥ lu.tKtO.OO; tonculc Cnru-I
presidencialista, aconselhou a lei-] nel e tiir"«ào de Pràgáta, Çi*| ..
tura dc unu confereucU pronun- la.õtf/lO: Maior e capítAo de (i»r. jciada na Ordem «tos Advogados! vela. Cr-* 7.200.CO; Capitão u Ca- i
pelo sr. Attolf.» Iteite Júnior, c,«pitão Tenente, Cx9 fi.Omi.OSi: \.-\
depois, arrastado por apartes d» J Tenente. Cri i.WW.OO: 2.** Tenvii-
sr. Aureliano Leite, passou ¦ teu-i |C. orj *J.«J0(U10. O sr. Ivo dei
tar uma tleítiiKãço de democracia. | .*,,,ujn-j -.proctilou tuna stib. I
usando, como .-uvotuou com cs- j tfo*enda, tuanlilicaliva dessa Iitlia-
penal pru/er, a "dtaíaK*a esc.--1 u n!J„, a c«in,Í8sáo aprovou um.i Il.i 11 .1 ,-. .... -¦ j outia cinenda, <lo >i". Ismar tle jAposentadoria das farra- góií, «tue estabelece.. scgüiui-*:

mji-,.- "Sulislituatn-sc o» artigos Ü.» e |Viárias |g* ,^j0> s^juintes;
O sr. Mtittboi ah Itoctia. aten-; Artigo 8.* — Os padrões nlfa-

licndo a letegramas recebido*» de j laètifo*. dc vencitnenlo dos postos
ferroviário» «ío Paraná. íe* um l dc oflcuis do Exércilo. da Ma-
apelo « Casa |>ara aprovar, sem 1 rinlia e <la Aeronáutica tetãj os
perda de tcmiM», o projeto «lc let J -^eguinlcS \a!«res mensais:
que leçtula a aposentadoria da j
classe, eom proventos condignos. Cr$
Para ilustrar seu discurso, citou j
alguns casos de ferroviários, as í
vezes dc categoria, que deixaram í
iis \iuv.ts. quantias irrisórias.

Várias
O sr. Cale Filho, depois de;

anunciar qtte vai auscnlar-se do
Rio, apresenta uma indicação so-.
licitando a audiência da Comi»- i
são dc Jttstiva para o projeto «me|
distribui verbas para o plano de .
valorização da Ainaiònia e um
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, Al-
cebintento de um telegrama doj mirante dc Esquadra c
prefeito dc Coiandira. Goiás, apol- j Tcncnte-Brigadciro . .
ando seu projeto «íue viv» prote- -»,) General de Divisão. Vi-
ger o povo de determinadas lonas | tc-Almlrantc c Major-
da moléstia denominada baVio,; llricadciro
pelo processo dc iodcliraçâo do|c) GmtT^ ,,c b-M-rV-la.sal dc coitnlta. Contra-Almirantc e Bri-
Discursa da prasidsnta da , »•"¦<¦-•-«¦• •

_ ,I„ l dl Coronel eRepublica , „-,-«¦! 
A tiasa aprovou, a seguir, um \ e> Tenente Coronel c Ca-

requerimento io sr. Amaral Pci-« r»«âo de Fragata . . .
xoto. solicitando a transcrição nojf) Major c Capitão de Cor-
órgão da Casa do discurso pro- j veta . . . - • _ • • .
nttnciado pelo presidente da Rc- ] g) Capitão c Capitão Tc-
publica em Itaperuna, aprovando,; Tenente
depois, um voto dc pesar pelo fa-jh) 1.* Tenente .....

CConcluMo d. ... Pá-*) „ue cia o regime de tempo In. [ -ÜADU I AVJ L|YÍ V.V/M I KA U I K EalVl

DO PRESIDENTE TRUMAN
que cria o regime «ii* Icmp
legrnl pura os imJdicos asntturls-
Ias, que quando optarem por ossii
modalidade, perceberão o dobra
dos vencimenlos da classe a que
pertencerem;

N. 70, tainbéin do senndor ma-
ranliensc a qtuil o relator sugeriu
uma sulicuiciitla inandiintlo incluir
os inspetores de ensino na ivfe-
riiicla 20 leva sua votação cilipn-
latia coin oulia dc iiutoiiu do sr.
Ivu dc Aquimi, flcnúdo atuada.

As demais emendas foram fc-
jcitndas, ficiiiido assim conclui-
dos os cstuilos, na Comlssiu. de
Finaiiças.

Terminado» o» iralmlhns o sr.
Durvul Cruz c a Cüinissáo niiro-
vou tmiiuiiiieiiiciile, um voto de
lòuvtir ao sr-i ÁlVaro Adolfo piíò
inagnilicii iialmllui niiesciil.ulo.

Enormes pedras foram col ocadas sobre a via férrea
PASSADENA, Callfírnlo. 23 (INS) —

A policia «lesta cidade anunciou
estn noite ler tomado precau-
ções para proteger o presidcnCe'f 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 ferro-
viárias enormes pedras, uma et-
rada tle três metros qtte obrigou
o trem "super-chief" que sc di-
ílgia para o ocidente, a fazer
tinia parada dc emergência. Foi

OLHOSDr*HERÊDIA

enviada uma patrulha especial, que o tretn especial de Derwey
para verificar as Unhas dc 1'ossa- chegue amanhã. As aotoridad-ída c Pasadena do Sul. antes «ia se Inclinam a acreditar que ai-
chegada do trem cipeci.a dn pre- j tuns rapares colocaram os ol>sta-sidente Truman, hoje, c .-ttl.s! culos na ferrovia.

MODIFICAÇÃO NA TABELA DE
LICENÇAS DE AUTOMÓVEIS

Projeto apresentado u Cantara Municipal
Método Moderno • j 0s sr3< Cama Fllho Alvaro Dias c Levl j.cvcs vvriX.MíaIimi

eficaz de Traf-imr-nfn ; "*" £eii-**áo dç ontem da Câmara Municipal, o seguinte projeto::
ÜV»? • . ,, .alíí "'Art -*' - FiCi» nlterada a Tabela de Viiculos. constante doRua Buenos Aires, 202 — Tel. 23-1482

FA 20.0IKI.OO
FA 16.200,00
FA ,t 12.000,00
FA I0.CO0.OII
FA 8.400,00
FA fi 7,000,00
FA 5.800,00
FA8 4,600,00
FA 3.000,00

i{o 9.* — Os vcnclnient

A TODA VELOCIDADE 0 AUTO
FOI DE ENCONTRO A ARVORE
Um estudante morto c três outros feridos •— Como
se verificou o desastre —- O estado dos que foram

internados no Hospital Miguel Couto

art. 3.", do Decreto 4.611, dc; 2 dc jar.dro dc 1934. no sc**u;nU::
DISCRIMINAÇÃO

3— Automóvel de paísegeito
ps-vtlcular —• 1.» licanca

4 — Automóvel dc passageiro
particular — renovação
dc licença

Impõito
CrS

350,00

Par més
C-5

30.CO

Vistoria
CrS

Total
CrS

133,90 483,60

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

325.Í-C

Capitão dc

Ontem, cerca das 23 horas, v.í-
rios rapazes faziam um passeio ds
automóvel, quando o mesma fui
interrompido de modo trágico em
virtude de Infeliz golpe de dlrc-
çio, dado pelo motorista amador.

O jovem Sérgio dc Miranda Cor-
rea. 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 Cio-
mente n.° 153, ap. 40-1. convi*

j dando seus colegas do colégio P.v
FA 2 j dre Antônio Vieira, Valdom-.r

i Coelho da Costa Filho, dc 18 anos,
residente na rua Real Grandeia
n.° 53, ap. 202; Hclio Fernand:-.
dc 18 anos morador na rua Mumai-
tá, n.° 60 o Antônio Lauro, do I 'I

FA 1

FA 3-1

!• A I

outros, após receberam os nscei*
sáríos curativos se retiraram.

A policia do 1,° distrito, regis-
trou o fato.

FA .".

Iccimcnto de José Vicente Maia.
médico gaúcho.

1'ouco depois falou o sr. Po-
mar, sobre o caso do estudante
brasileiro detido na Espanha.

Continua • orçamento
Iniciando a ordem do_ dia, o

presidente convocou mais uma
sessão noturna, para continua«*ão
da votação do orçamento e o sr.
Café Filho suscitou uma «picslâo
de ordem a respeito de varias ver-
bas destinadas aci aeroporto dc
Salvador. Explicando, o sr. Ba- *«ana. «jue
leeiro demonstrou que se tratara
dc erro dc Impressão, coisa «jue sc
corrigiria por emendas de reda-

I* A 7
FA 8
PA 9

as
i) 2.* Tenente

Foram a seguir, aprovada
seguintes emendas:

l»e plenário as de ns. 1G .lc
autoria do *t. Joaquim 1'ires; 33,
do sr. João Vilashoas; 31. do
sr. Mavnard Gomes; 37, também
do sr. Maynard Comes; 39, ho
S I." «lo art. 16, do sr. Vergni.tud
Wanderlcy.

Apresentadas perante a Çon*ls*
são a de n. 67 de autoria dos
srs. Vitorino Freire c Evandro

equipara os venci-

anos, residente na rua Barão rii
Lucena n.° 32.

FA 6 j Todos acsiiaram e o passeio
; transcorreu normalmente, indo S?r-

gio na direção, rumando para a
rua Jardim Bolònico, aumentando
ali. a velocidade.

Em determinado momento, o
carro perdendo a direção, foi do
cnconlro a uma árvore, ocasio-
nando sair ferido gravemente o
motorista amador, quo rcccbsu fcr-
te contusco no crânio, vindo a fa-
lecer, quando era medicado tio
Hospital Miguel Couto, O menor
Antônio, do l-t anos cujo estado
c grave, ficou intimado, e os doi*

mentos de Consultor Técnico aos \ p0j criminosa a mortede Consultor Juridico;
X. 71, de autoria do sr. Fran

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-
ífi.

A inauguração, compareceu o Dr.
Octavlo du Itocha Miranda, presi-
t'citte da I.. Ii. A. c seus auxi.
Ii.-*rçs direto», sendo a primeira
nula, dada pelo Dr. Carlos Au-
gttsto Lopes, tendo havido uma
IVcquéticla tio cerca dc '200 altt.
nas.
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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.

O sr. Arthur Sanlos •— V.
Ijcia. me permite u:n apaile?
iAiscntlmenlo do orador). Eu
.iBsiuci o requerimento por que
«'•aijava, como disbe ontem, ser
informado do critério «uic havi.i
presidido á nomeação ou ao con-
trato desses funcionários. Não ti-
ya o inculto, absolutamente «l-
gura, 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 tnein-
hros da Casa, desde o eminente
Presidente aos ilustres senado-

Ó"SR. OEORG1NO AVELINO
— V. 1'itcia. bem o merece.

O SR. ARTHUR SANTOS — ...
preso muito essa amizade e foi'-
mo dela o mais alto conceito
Mas devo dizer que, apesar dan
esplicaçõcs e dentro de um direi-
to que c meu, não me conformo,
não acho exalo nem justo não
acho tão pouco melhor o critério
que a Mesa teve para fazer essa
oxolha.

Reconheço que a Mesa agiu
dentro das atribuições- que lhe
são próprias c baseada no cri-
lerio exposto pelo eminente vice-
presidente desta Casa, sr. senador
Mello Vianua, a quem pelo seu
passado e pela maneira fidalga
com que trata twlo os senadores,
e a quem todos nos prestamos o
culto da nossa amizade, respeil')
e consideração, quero deitar hein
claro que aceito as informações
prestadas, apenas reservando-mc
o direito dc discordar do critério
nue a Mesa adotou paia precn-cher as vagas. Reconheço, tatn-
bém, t*uc a Mesa tem o direito
de seguir um critério que lhe pa-teceu razoável, adotando-o como
o mais jusvo.

O SR. FERREIRA DE SOUZA -
Multo bem disse o nobre colega
de bancada, o sr. senador Ar-
thur Sanlos.

í possível que a uni de nós se
reserve o direito de txaminãir,
hoje, amanhã ou quando quer queseja, o critério adotado pela Me-
sa Diretora, nesta ou naquela re-
solução, mas sc assim nos inani-
testamos, não significa essa ati-
tude qualquer gesto ou forma de
discordância ou desconfiança pes-soai a qualquer dos membros da
Mesa Estas estão no seu direito
dc — cm face do Regimento —•
tomar us dclibcraçõc*. que o 'mos-
mo lhes permita, embora cada um
senador cm particular, possa ter
qoahrucr reserva em relação ho
critério seguido sem que. Isso vá
atingir as intenções pessoais da-
queles «pie votaiain «s delibera-
vôcs ent foco.,

Essa mkiha manifestação se
justifica tanto mais quando in
Comissão Diretora encontraram
ss três dos meus maiii distintos
amigos e dos correligionários
mais decididos nessa Cara, c que
me honram com a sna confiança
na bancada, assim como me dis-
tinguom, dc toda a maneira, nas
relações pessoais.

Todos eles continuam a merecer
de toda a nossa bancada a mais
absoluta confiança; todos ekr.
traduzem rigorosamente nosse-
pensamento, todos cies são depo-
sitários perfeito da vontade e
sentimento de todos oa Membros
da União Democrática Nacional.

Em face desses argumentos, sr.
presidente, declaro a V. Excia.
ntv iik-u nome e no dos benadorea
Arthur Símios, Hamilton Voguei-

ra o Alfredo Naster que' consldc-
ramos como satisfeita -i as infor-
inações pedidas, dr maneira que
o requerimento, como documento
escrito, não tem mais razão de
ser e, se necessário for. rctlrá-lo-
emos, considerando como respon-
dido através dos discursos dos no-
bres colegas è da justificação fei-
ta pela Mesa."

Razões da atitude
Ao que apuramos ,os srs. João

Vllasboas e Plinio Ponipsu, sena-
dores udenistas que fazem parte
da Mesa ou seja da Comissão Di-
retora. como 2.0 c 4.' secretários,
respectivamente, e que concorda-
ram com o critério adotado nas
nomeações de taquigrafos, haviam
decidido renunciar a esses cargos,
cm face da atitude assumida pelo
sr. Ferreira de Souza c outros se-
nadores da UDN. Dal o discurso
do lldcr udenista. como sc vc para
acomodar as coisas...

Os ciganos se alarmaram
mas tudo foi resolvido
(Concloião da 1.» pág.)

rafaerem ao menos o destino que
deveriam tomar.

O referido prazo — segundo
nos informaram — fora determi-
nado pelo dr. Dulctdto Gonçnl*
ves, titular da Delegacia dc Cos-
lumes e Diversões.

O general Lima Câmara, Ioda*
tia, tão pronto soube da atitude
de seu auxiliar, através dc A
MANHA, que fora procurado por
vários ciganos, cni'cndeu-se com
o delegado Dnlcidio, ficando cn-
tão estabelecido que a retirada
dos ciganos, dos locais onde sc
encontram acampados, seja frita
dentro dc um prazo rnzoaveL a
ser estabelecido posteriormente.

Como sc vô provaram, o gene-
ral Câmara c o Coronel Rosslnc
Raposo, seu chefe tle Gabinete,
com os quais nos entendemos
preliminarmente, a serenidade
com que sabem se conduzir tia
pefçsà de tudo que diga nt-pcl-
lo á Justiça, dc molde a renovar
o alto conceito «ruc o publico «lis-
pensa a uma «-riteriosa e rlarivi-
dente, como é a atual uo D. 1*.
S. P.

cão, o que foi confirmado pelo sr. 1 cisco GaUolti com sub-cmenda do
Souza Cosia. í *r. Vitorino Freire, que cstoiiilc !

Aprovou-se, sem tropeços, a i aos oficiais administrativos do!
parte orçamentária da despesa re- i Uuadro Permanente do Minislé- jlativa ao Ministério da Educação. I rio da Fazenda os benefícios da ;
Antes, o sr. Souza Costa fizera! Lei n. 200. dc 1047; nesse sentido
um apelo para que os autores dos 1 também foi aprovada com unia
destaques os retirassem, pois to-1 emenda concedendo os mesmos
das as emendas aceitas foram ba-j favores aos funcionários do t>u.i
bcadas cm acordo com todos o-jdros Suplementar;
partidos, transformando-** çmj >• ^ j0 ,,,. ivu jc AqUjno q,I0
ijnebra do mesmo e cm injustiça | ^aju,.^ melhor os vencimentos
a aprovação de qualquer outra. dos ^paniç,; <*a carreira dc Dl-
O sr. Jurandtr Pires atende. r*Hr4om-,*a*
tirando seus destaques Outros, N- ^ áo sr Dum(, Cnu
porém, pleiteiam, inutilmente, * facnlu , inscrição dos membrosaprovação dos seu-», que vao sendo 5 do Pod(.r Ugis,,aUvo ,,„ QU:ulr0rejeitados sistematicamente. * de Contribuintes do IPASIi;

Sessão comemorativa Ns. «7 - ss -*<*«. emendas
Abrindo um intervalo, o pre- j ??£*?<% 

»?,.?»ad,° do «í?*1*
sidente anuncia ™«<n.crimen- \ 

«-*«» d^ ™ 'ivo 
de Aqtiinoto em nue sc pede «pie w cxpcai- , . . *. . ,. ,.'.

ente da sessão de hoji seja dedica- : •** «nelu. noCorpo de luz.lcir..,
do a comemorar o primeir. ccn-l •>•»«» o "soldado naval cursa-,.,
tenário dc nascimento do roaj-c- ^ol aprovada com »b-*n,endo
eluil Pires Ferreira. O iwwerl- f,emendado sr. Vespaskno Mar»
mento c aprovado e o sr. Gorgcl «Ins e outros ficando os prof cs
do Amaral apresenta um pedido sores catedraticos do ensino tu-
de informações sobre a detenção perior, os professores do Colégio
dc um estudante brasileiro na' Pedro H* os assistentes e os ad-
Iv.pnnha. ! Juntos do ensino superior clav-i-

u;»aiafa.*in fls liitlip-t I ficados nos padrões respectiva-Ministério «a jusuça i tnJc 0 ,. c M A cmcmln linil
Voltando aos trabalhos, lerrai-. Uarm. atende aos professores dit 1-

na-sc a rejeição de todos os desta-¦ ccnjfs ,-„ Colégio Pedro II, jn-
quês sobre a despesa do Minis-) c],tindo-os no padrão N.
tério da Educação a apr»va-se a, poi aTr0,^da com sub-cniemla
parte referealc ao Ministério.da«m emfnda m.^idcaHva da tabela
Justiça, rejettamlo-se o urneo des-j F^ do art lfl quc ficou as!(tl0
taque requerido constituída: 13 - cabo dc esqua-A sessão foi levantada a sem, 1^ u _ üomMra, umborclrodevendo wvtelofcM»J« l^! ,„„,,-,-.„. t3 _ Bombeiro daballios de votaçtto em sessão no- J __ Bombfiro ()c 2_.

do trapeiro
ASSIM CONCLUÍRAM OS

LAUDOS 1'KRICIAIS

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

Reforma do Código Tribu»
tário de Qoiás

(iOIANIA. 2it fAsapress) -- A
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. Sc-
gundo 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 pela referida co-
missão ao Código deverão entrar
cm vigor a partir de 1« dc janci-
io dc li!i9.

Vé-sc na gravura acima o corpo do conde Bernadotle na eúimara
mortnària. Coito se sabe, o conde Bernndoltc. qne exercida as fun-
ções 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?

Superprodução de algo-
dão nos Estados Unidos

WASHINGTON — 2.1 — (íiP)• - O senador democrata Oliu
.lnhnstoit pediu ao "Secretário da
Agricultura, sr. Charles llran-
nau. ordeno tuna limitação no
plantio de algodão em 1049.
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 preços do algo-
dão, a menos que sejam reduzi-

(Conclusão da 1.» pág.)
do-sr, a partir desla data, os
entendimentos para novos con-
tratos c, consequentemente, a
remessa de novos filmes.

Ouvindo impressões
Assim, enquanto sc espera a

solução do "impasse", a repor-
tagem dc A MANHÃ colheu, na
tarde dc ontem, impressões do
público carioca, sobre o palpi-
tanto assunto, ouvindo varias
representantes do nosso mundo
feminino, certamente o mais
"desiludido" com a noticia. Sim,
por que as doces filhas dc Eva.
desta "Cidade Maravilhosa", po-
dem esquecer tudo,'menos a ti-
sionomia dos "mocinhos", que
os filmes mostram, faiendo mil
e uma aventuras ou vivendo ce-
lias de amor."Não é assunto para a

gente se preocupar"
Iniciando a nossa tarefa, ou-

vimos a senborinha Adriane l.c
(ün, funcionaria da casa "Cana-

O infortunada trapeiro, José
Soares de. Almeida.

turna.

NO SENADO
(Conclusão da I.» pãt->

ÍSS.COO.OO. Pltm mt«a-J«r w *>i*»-»i*-»*:a
de de-.-**»*, com a ce-icliulo «U «Sru j
C:«ocrAí.ea dc Mato Gt-*«-*->.

Projtto de Let da Cisir*. «Ji» une- '
f.ei a «bertur» peto M1**í-*.«*t**» ts»
Guerra do crédito tspeeUl *íe C*
-&9.S-9.S0. par» a*od-*- »o p-u-*-***"*.'*.
de IndentanSu. em »---i-«o.*ja-iB«-!*i «Sa
exploíia ocorrl-U a "fí de »brC d* U«.
no Depoilto de Ulteriat BeUt» de JVS
d* Tora.

Projeto de Ut d* Claara «i*a« arart.
pelo Mlalstírlo da A»rtcu".«."j:*. • txt-
ült».»*»peeijit de Ot ie.t-*0--»JO.«»í v*-*
IntsiMtr.or ¦ '.«-ní******* esnUa a psa*
cs de fruloe

Proleto de Lei da Ciaur». qae S--.9-

classe"; 11 — Bombeiro dc
classe.

N. 69, de autoria do sr. Dario
Cardoso que fixa nos padrões K
e O. os limites das carreiras de
medico e agrônomo;

N. 78, do sr. Evandro Viana,

Número do funcionários
públicos na Inglaterra

LONDRES, 23 (II.) — A Cra-
Bretanha conta com 355.515 ser-
vidores publico» cm departau.rn-
tos do Governo, 247.214 empre--*ados nos serviços postnU e ..
112.õõ3 empregados nos drparla-
mentos de defesa e obras dc dc-

Josií Soares «l-.* Almeida, do 57
anos, e que residia à rua Itiaihuc-
Io. Transportado o corpo pni.t «i

¦" I necrotério, o exame revelou que'•' | o mesmo apresentava fratura do
craulo c vária'; contusões polo
corpo.

Auora, as autoridades dó 1(V
1). !'. acabam dt) recebei* os lau-
dos das perícias procedidas, ns
quais cOhclucm que a morte do
infeliz <iuinquaj;i'ii.ii'io foi crlini-
liosa. Diante disso, ó coinissúrln
Galvno iniciou illllnencias para
esclarecimento do brutal lioniici-
«lio.

Ferido a faca um chefe eo*
munista norte-americano
NOVA YORK. 23 ÍU. P.> - O

presidente do Partido Comunista
no Eslado de Nova York, sr. Ro-
bert Thompson, fo! esfaqueado e
rnaltratado no curso desta ma-
dragada, quando se dirigia à sua
casa. O Partido Comunista ofe-
receu um prímio dc 15.000 dòla-
res pela detenção dos dois assai-
lantcs dc Thompson, depois de
ter qualificado o ataque como
uma tentativa dc assassinlo poli-
tico. Uma delegação do Partido
foi 4 municipalidade pedir apoio
para encontrar os criminosos, mas
o «refeito não quis avistar-se com
os deleitados, alegando que o as-
aunlo' era da competência da "po-
lici.i". O estado de Thompson nâo
é grave, mas sens braços o livra-
ram de morte certa.

fesa não Industriais, no Minis* I
rti-i 

"o 
Peder Executivo • «abrú*. *>:> ¦ Uilo dos Suprimentos.

Mlnlstiilo díj Rctat-a» E*rte**!e-*»f, •}
e**tdi«o -«ped-J d* O» l-SOO-SSa."-» -*•-« 

j
«a despesas »i efetuad*-i co-**. a vtf4il j
do Gcvemidor Geral do Ci-:ii •- .
Bresil;

Pi ejeto de Lei d» Câ-n-t-»*.. tj*a« auto- j
r!» a abertun. pela M--.-j:«:.*> -•-• 

[•ft-fltcoes bUriores. do cr-Wtlo »;:*:v
de Crt t.r*3.sir *¦*-. pt» a-.---ir. àa jdespesas ***rr. a V:'.t;t:'o r.r.--.>::a f '
Cc.if. ¦•-,-.-:. d* C ---.-:-..• e I-.-r'r\ !
reunida ena tiavi-..-.

Projeto d« Let tt» C'~ -:i. «fj* eleva jà ca^ecorta «te AafscU a C-->«ti s ]Fluvial da Ka Panai. en. Preiidíate i
EptUcta.

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS
DR. JORGE BANDEIRA DE MELLO

Exames de sangue, urina, fezes, escarro, pús, etc. — Rua da Asse-
bléia, 115 - 2.v andar — Fone: 22*6358 — Aberto de 8 ia 18 hor-

0 Senado nio i órgão con»
sultivo da Câmara

Municipal
.4 romUsòo de Justiça do *»V-

nado, ent sua reunião de ontem,
de acordo com o parecer do re-
lator. sr. Arthur Santos, mandou
ir '*im'.i* um oficio tm que a Cã-
r,:ara dos Vereadores do DittrSto
Federal solicita o *jron*incían«en-
lo da Senado em face de uma
consulta. O arquivamento /un-
dou-se no (ato de não ser o Se-
nado, oroão consultivo da Cama-
ra dos Vereadores,

%-^g-Sgggg*^^
CLINICA DE SENHORAS E CRIANÇAS

Miotria — (DRA. IRENE CID)
2as., 4a». e 5at.*fe1r*u — Das 15 a* 18 horas

«sr

•tf»
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deve constituir assunto par*
maiores prcocupaçõc-i, tanto
mais os últimos celulóides ame-
ricanos 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 ameri-
canas, em tudo por todo. Assim,
para mim pouco importa que >c
exibam, ou não. filmes importa-
dos pelos Es:ados Usidos"."Uma notícia desa- ./

gradável"
Prossegnludo. ouvimos a se-

«horinha Hcgina Cianrlli. que
há bem pouco tempo participou
do concurso "A mais bela da
cidade", obtendo no final do
mesmo um lugar de desta«*uc
Suspendendo por alguns instan-
tes 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-•.agradável. Tomara que sc che-

| gue a um acordo, pois admiro
restrições bo pr.'»*"i-j que o desaparecimento dos fil-1 slt-uns artistas americanos, in-

i mes americanos, no Brasil, nãojdusiac Tyrooe Power, e assim
seria "penoso' 'perde-los de vis-
ta..."

.\ 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..."

Outras opiniões
Mais adiante, colhemos as sc-

guintes impressões:
Da --¦'-•¦:.-'-.! Nair Lima. fun-

cionaria pública: — "Acho que
a noticia é um bocado desagra-
dávcl; vou "torcer" para que
tudo seja resolvido satisfatória-
mente, pois as>im nio deixarei
da* manter "contato" «roa» os
meus "astros" prediletos.

Da senhorinha Ana Maria
Souza, empregada numa Joalhc-
ria da cidade: Para mim, tanto
faz, como tanto fez. Sò não dc-
sejo que os "abacaxis" america-
nos continuem a ser exibido».,
como tem acontecido ultima-
mente. Sc falhar o cinema ame»
ricano, recorro ao Italiano, que
dia a dia progride e, porque
não? — ao nosso cinema, o ci-
tiema brasileiro.

Da senhorinha Nadir Correia,
estudante de Escola Superior:

Ah! nem pensar nisso è
bom.. Eu. deixar dc vtr o Errol
Flyn trabalhar?... Não. senho-
res, detn um scitinbo nisso".

«ias as zonas cultivada'». Também
indicou estar preocupado a res- dá", que assim sc expressou:
peito dns infornuíties dc quej — Ji soube da noticia, por
P.r.-tiinan não tem a intenção dc j intermédio dc A MANHÃ. Jlchõ
impor tais
mo ano,

MAÇADOS DE MORTE OS
GOVERNANTES DE ISRAEL

Por motivo das providências contra o bando
"Sièjrn''. —-5.000 libras pela prisão dos assassinos

de Bernadotte.
vid Ben Gurioi*. anunciou hoje a
concessão de um prêmio de cinco
mil libras esterlinas a pessoa que
der indicaçõe-, que levem à prt-
sáo dos assassinos do Conde Foi-
ke Bernadotte, mediador das Na-
çõ-Co Unidas.

TEL AVIV, ii (B.) -
Todos os ministros do gabine-

te de Israel, inclusive o chefe do
governo provisório, si-. David
Ben. Gurion. viceberam hoje car
tas em que sio ameaçados '. de
morte cm virtude das providên-
cias tomadas contra os terroristas
do Bando Stcrn.

Para a captura dos
assassinos

TEL AVIV, 23 (R) — O pri-
meiro ministro de Israel, sr. Da-

Não aceitarão os ãrabes a
proposta de Bernadotte
BAGDAD — 'i3 — (A. P.) —

Jamal Husseini, que será o Mi-
nistro do Interior no futuro go-vento iir.ihí- da Palestina, disse
que os árabes nio aceitarão a pro-
posta Bernadotte sobre a Terra
Santa c acrescentou que o apoio
britânico a esse projeto "nâo
tltcrará em nada a resolução
los árabes da Palestina de re-
.istir & partilha, com todas as
»uas forças".

ISRAEL ESTUDA O PLANO
PARIS — 33 — (R.) — Ura

porta-voz da missão israelita na
ONU declarou hoje que o Go-
vento de Israel estava submeten-
do a "grave estudo" a última
proposta do Conde Folkc llcr-
nadolte sobre a Palestina.

Ginccolofllíta - (OR VASCONCELOS CID)
3a»., St». • 8ibado» -' Oat tt ia IS hom

RUA MÉXICO 21 - «.• andar - Sala 1.901 -» Fot» 35.-77»

DERROTA COMUNISTA
NA CHINA

SHANGAI. 23 (U. P.) — Um
concentrado bombardeio e furkt-*
sos contra-ataques da infantaria
e tanques expulsaram as tropa**
comunistas para fora da cidade
dc Tsinan c nas colinas «ia ciJ.v
de. onde uma importante nata-
lha está sendo travada. Noticias
do govírno anunciam «pio uma
romissão consultiva do exèrctti
americano firmou um acordo «x>m
o governo, a fim dc equipar qca-*
tro divisões em Tsingtao, . coro
excedentes dos suprimentos mili-
tares. As quatro divisões serão
empregadas pan interromper a
estrada de ferro entre Tsini;t.io
e Tsinan. Nào loi confirmado pc-
Ias fontes dos Estados Unidos o

Endereços de brasileiros
na Alemanha

UM COMUNICADO DO MINIS-
TÉRIO DO EXTERIOR — PEDI»

DO AOS INTERESSADOS

O ministério do Exterior distr!»
buiu i i.*norcr.*j o seguinte avi»
so:"Á Divisão Consular do Minls»
tírio das Relações Extericres» soli»
cita, aos parentes e pessoas lnt-t-
ressadas na vinda das pessoas abai-
xo referidas, de lhe comunicar cem
urgtVieia. os endereces das roe*.-
mas na Alemanha:
losefine Sor.nenscheina — Philip-
pi-w Qtte — Ottilie Papendorf —•
lima Schulie-Vollenberg — Eli»
sabeth Schslly — Teodoro Daukan»
tas — Karl Beitins — Madalena
Cupac — Eike Klein — Hanny
Dertchs — Klara Ruppert — Ger-
trud UbUender — Efika von Dor
powski — Hildegard Relinghaus
— Lydia Kreo-skalla — Margare-1
te e Charlotta Pcli! — Hílsne
Schmidt".

Regressou ao Rio pelo "Uru-juay" o r~. Netton Ferreira dos Santos, sócio da firma Importado-
ra Pinto Bastos A Cia. Ltda., que visitou os Estados Unidos, Canadá e México, em viagem de n--
secios, e onde teve ocatiio de entrar «nn entendimento com as principais firmas locais, com ai
quais estudou vários programas de lançamento c Introdução de artigos de ssu ramo. Damos aci-
ma um aspecto da chegada do ir. Nelson, que se vê rodeado por tua «amilia, amigoi e colaboradores.

acordo cm «piestão.
mHMtiMétttttttttfftttttttttt+tttttt—t+ttfttt+ttteee*

Doenças de Senhoras

VIAS URINARIAS DR. ALHEIO* CARDOSO
Doenças sexuais — OpsraçSes

Av. Rio iranco, 128.10.*» andar. Fone; 42-ttt*«l
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finanças da ilia
CAM») O

: p mtreaeo «it CtmMo »l»rlu t iun.
eionou irjalterarln, tinria. onttm. Cl
>\t(i)Mcs tm listra* csml)ia_ toroni rt-
¦ulartt
A VISTA
Llbiu 
Dolür .
Pènii bnliviniit)
Peso argentino
Fioiicm franríü
Franco hetjjii ,
EtÇUrlo! 
Coroa um'. ;i .
Coroa dl na-¦'-, amrquexa • ¦.
Coroa 'teheeos»'

lovaca . ....
P4so uruguaio

Vcnd, Comp.
T.i.tl If, 74.07 A
IH.72

3.$7 5S
01)8 (3
(M2 71
075 70
521 09

t'8.»**

3,78 1S>
008 67
"•li 113
0,74 41
R.ll Bl?

•:.im 
08 ;:¦-•;

0,D7 44
p.OB 74

ll.8« 7«
8,89 79

01! RO FINO
O Banco do Brasi) comprou on-

tam a «rrnm» d« iuro fino na ba-
M 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

liic.i ciada ontem, calmo • con et pre-
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Janeiro .
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Merendo -

tt.OOO «teu.
Estável, .

SI.0O
ei to
M.M
Í1-.-I
119,50
esta

83.4»
esf.
st i»
S-.M
S..M
ÍI.J0

al occia
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.
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NS.- houv? .-r-'rfls.< « st_tn da,
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cotações kr to atmos
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Tipo 3 ......
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Fibra curUt
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T.oo S 
Tipo S ......
Paullda:
Tipo J 
Tipo » 
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Otati, i
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VIDA MILITAR
Ministério da Guerra
Matriculai -abertas para a Escola Militar dc Reten-
de — 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,

Í» 
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LLOYD BRASILEIRO

tND_R_Ç03
TELEFONES

-ISCHITOKIO CINTH%L — Rua 00
Roslrlo 2/22 Tel. 23-1771

CAPO At» - Run do Roíírlo. 2/22
Tm «31S.8

PAfiSAttENS - Avs-i.ia Rio Branco
*AHt Tel «-«W

INF0n(VACc*E8 - n**At\t\ tm
Tels. 234759 e 23-0578

ARMAZtN8 A/t - Tel» 221771
e-M»/

ARMA2EM II A - Tel OOCT
ARMA/Eto 12 - ret 43 8290
CARGAS ESTRANGEIRAS —

Tel 23 6«t<3
NOTA — Para aqutstçto do i
4 neeessirlo a aproaa*rtatSo do i

do de vacina

PARA O NORTE
SERVIÇO DE PASSAGEIROS E CARGAS

"CTE. CAPELA"
(Carga o passageiros)

Sair. a 2 de outubro, fts 8 horas, parn:
SALVADORc ILHÉUS

wusiwiiii tm» .ii .. ¦_.,—— ¦ .. ¦ m*m *"* wtmmm ,, i im^m*^mmmm*mmm

"D. PEDRO II"
Salri a 9 de outubro, is 10 horas, para:

VITORIA — SALVADOR — RECIFE - FOR»
TALEZA — 6. LUIZ e BELÉM

•_*wo-***ie»»« «¦"¦aoMwaww ¦» «a» ¦ <*****— <• ¦¦¦ i"i»n "i»si"ii'i  *_

"ARACAJU"

(Cargs)
Sairá a 27 do corrente, para:

SALVADOR - MACEIÓ' - RECIFE ~ CABE-
,DELO - FORTALEZA- A. BRANCA e

MACAU

PARA O SUL

"ALTE. JACEGUAY"
(86 passageiros)

Salrl a 25 de corrente, ta 8 horai para:
VITORIA - SALVADOR — RECIFE - FOR-

TALEZA - 3. LUIZ a SELEM

"CARIOCA"

(Carga)
Sairá a 28 do corrente, para:

SALVADOR - MAC8IÔ - RECIFE - NATAL
e CABEDELO

PARA A AMÉRICA
"PAU"

(Csrga/Paitagelrei)
Sairá a 30 do corrente, âs 10 horas para:

SALVADOR — MACEIÓ e RECIFE

"RIO DOCE"
(Carga)

Sairá a 7 de outubro, para:
SALVADOR - RECIFE - FORTALEZA -

8. LUÍS e BELÉM
—^— i ii

As passagens para a Europa serio tratadas exclusivamente na Seçio do -
Lloyd Brasileiro I Avenida Rio Branco n.« 44**8 o com aa agendes do Vlageno o Turtemoi

"BARIACEHA*
(Carga)

Sairá a 24 do corrente, para:
SANTOS - PARANAGUÁ - ANTONINA -» S.

FRANCISCO o ITAJAf

"RIO IPIRANGA"
(Carga)

Salri a 3 tíe outubro, para:
0ANTOS — RIO GRANDE — PELOTAS e

PORTO ALEGRE

PARA O RIO DA PRATA

"A. ALEXANDRINO"
(Carga o passageiros)

Sairá a 28 do corrente, para:
SANTOS a BUENOS AIRES

PARA A EUROPA
"SANTARÉM"

(Carga/passageiros)
Sairá a 18 de outubro, io 10 heroe, poro:

VITORIA - SALVADOR - CABEDELO -
LISBOA — LEIXOES - VIGO — HAVRE —

ANVER8 — ROTERDAM o HAMBURGO

"MAUA"
(Çarga/passagolree)

Sairá a 19 do outubro, to S heraa, para:
VITORIA — SALVADOR — RECIFE — FOR-

TALEZA - TENERIFE - GIBRALTAR —
BARCELONA — GÊNOVA e NÁPOLES
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Coração — Fígado —
Estòmogo — Rins

DR. RENE MANZO
Clínica Médica cm geral

Roa á Ceneeicáo 28 — sob.
O.» H ** It horas. Tel. 23-4055

"LOIDE-NICARAGUA"
(Carsa)

Sairá a SS do corrente, paro: - -
TRINIDAD e N. ORLEANS

"LOIDE-COLOMBIA"

Sairá a 10 do outubro, para:
VITORIA — TRINIDAD o N. ORLEANS

Morte misteriosa
de uma jovem

SSO FAIXO, a (Especial {pára
| A MAXHi) — O operário Segnn-

«ia \*->-.s.-. Sic-T» «nxontroü, na
! rtj»rrjji d. Ssnlo Amaro, bol_n-

«â<v o <r*davrr _c ntna jovem dc
; rara taclcu, cst>elos lonrot, brm
! trajaâs. «iiarrC-indo . »ntar '-"'
§ axjos. Ciente do fato, arorrerauí
í aro local as antoi idades, que lojto
«swpeitaraa de crime, pois aI Bsorta estava com a lingua parn

fora « apresentava sinais suvpcl-
tos bo pescoço. A presunçio « dc
t-fae ela tenha sido estranffulnda
c, a sescir. atirada na rcprevi

A hkntláade da infelit lonü-
i noa desconhecida. £m seu poder
| seBhsm documeoto foi enteatn-
Ido. E» dinheiro apenas 99 cru-
| tetros. O ctirpo foi removido pi-
I w o necrotério de Ar.iç,i.

Palpite infeliz. ..
SAJíTA RITA, Paraíba, 33 (Ev

? pecül para A MANHA) — Nu
: lecalidsde de Condado, cm Mu-
i mancoape, se£undo informações

a?rjw f:-. cadss, a nnlbrr Ano
Maria fwtco i »ca genitora '.9
erwiris*, a fin» dc jogar num
sailhar do coelho, cm que linlm
forte palpite, tmli-nnri.i, a müo

. espancoo a filha. O pai desta, no" 
ra-*rt»*sar, deriois «lc tomar cr,-

, oheci3ento do falo maltratou a"' 
espora e aeal-nu matando a filha.

A tarie «ku j milhar maldito.

Acharhso sbcrlat na Hscala MltltAr
de Tltsende, nu Agulhas Mesr»», TC.
«io Rio, t» i;- -..'..'. , para mttrloula
aquela Escola, no ano vindouro, lendo
oa mesmas permitidas » aluno» do Co»
tiisjin Militar, das Escolas Preparatórios,
prtcaa do KKírcllo o ttvla. SSo condi-
eotn essencial» per» admlnsSo: a) ter
brasUclro nato; l» ter dt 1» t U mo»
rors p curso d»| Armas c dt 10 t M
tnot para o cureo d» Inttndtnd»! «)
posiulr o Curto clasalco ou clentumi;
dl Ur no mínimo l.tOm dt altura. O
requtrlmemo » demsll docuratntos tO
lerlro recebido» na Secretario d» ta»
cola sti i.» d» dtumbro d« »no <vi
curso. O» Interessados «íeverío dlrltlr»
•.- -s ': t- ,,.-. Zon» Militar.dt I.-.-
le e 1.» R. M., na 1.» Btc&o tltutdo no
l.o ondsr do PnUclo d» Qutrra, onds
lhes »trSo prestadas IntonntcOe» de-
Ulhadss » respeito. Inclusive distribui-
çâo d« um exemplar dta "InatruçOt»-"
rctptetlvtj, onde ao tncontrim ot mo»
dclot de todos o» documento» ;nc .-.-,-
rio» »o ctndtdito.
O GENERAL MORRI» JR. NO I.» O. M

O S.o Grupo Movei d» Arlllhtrla da
Costa tltuado no Leblon, rtctbtr» l:--
It peia manhí, « vlslu do mtior-itne.
ral Morrit Jr., ch«f» dt 8etf.o dt J_*r-
cito d» C. M. M. Dra»ll«_. W., ts»:
pro«s*iu'.m»tito »» oua vem taitndo M
dias »o» dlvorso» coipos da tropa rto
nouo Ixtrdto dttta ecptul t dot t*.
tado» e Ttrrltorlot, tst-st-t «compa-
nhor de varto» ottcl»U nort»-»mtrlcenos
brasileiros. O eomtndanU d» Unida-
de. lamente coronel Joio dt Costa Bra-
t» Júnior, org»nltou eamertdo protra-
ma dt rccepç»o to lluttrt t». Onttm.
o *:nertl Morri» tateve em demorada
visita «o HI B»talh»o de - «tropoll», do
comando do teo»nte coron»! Soarei t*u-
tr». 8u» Unpre»s4o m»nlfest»da ao dei-
xsr » sedt dtsta ualdtde, foram si m»-
Ihortt.
VISITA O BRASIt, UM MIUITAR r
LIVIANO - RECEPCIONADO t"
fORTl COPACABANA — UMA PAI.-
MA NO BUSTO DE CAXIAS —
ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA r

EXERCITO
A Escol* de Educticlo Fttlcs do

Btérdto rectbtu. onlem, p»I» mujha.
a vUIU oficial do coronel Hugo «ali!-
viant Rojas, eomrnilittitc do Colégio
MllH»r da Bolívia, or» em vata ao
nosao pais. rV»r»m-_e prtttada-i as
matore» demonatracoe» dc apreço pelo
eamandanU * oficiais do Estabeltctanen-
to, _m su» honr» os allelat detfla-
ram. tendo, »nt*«, feito Impresslonan-
le dcmonstracSo. Aa deixar o Escola,
o Ilustre visitante felicitou o oirnan-
«•inte tenente coronel Silvio Santi Kn-
»». pelo qu» viu » obtervou no noiuo
prlr.rtpa! eslnbcltrtmento de educaçío
f_!c» militar.

HOMENAGEANDO CAXIAS
O coronel Hu*a Ualllvianl Rojas, ío.

ntandant» do Colíalo íllUlar. d» Bo-
tlv!», ora era vlílla ofldal »« nosro
Ptls, num» demonti-i»çi.> dc cordlalldl-
de militar, dctresUou, ontem, i tarde,
no bur.o d» Caxtat. crguMt» no r.xte
do mesmo neme. tuuado no tVtw» u_i»
rie» • »rt(»tl«Nl palm» do flor»». O ato
revíittti-tt de «olcnldade tend» forma-
do » trop» do Porte, com t preseni;»
di' altlt autorldtdf* mülUren.
RECEPÇÃO NO FORTE COPACA*»*

No "forte ds Coj>»cj!jr.na. realltou-
tt. ontem, » nalle, a recene*» oterMl-
r»a pelo noiwo _têrc!(o a» OMrenel Ituso
B. RoJts. eomsndanlc do Colíflo M»
litar d» Bolívia, «iue er» not visita.
Srtlvtrrm presentes at alias autorlda-
d«a mllltaru, bem como rtpreísotantts
mllltare* do Corpo Dlplomütlc'. O cj-
rone! Rojas, que chesnu acompanhado
Oe sua comitiva, foi recebido fettlvji-
ttttr.l* naquela importante, ttlor rnül-
«»r. Saudo o «t» nomt de nostat For.
(ti Armadas de terra, o general Floria-
tio de Lima Bratner. eub-eheít do ti-
tado Maio.- do Estreito, qut, apd» roa-
«altar a ttgntf.ctcSo d» vtslts dt tio
tl_rir» tnttli»r • ¦ amlttdt «tialeMt
entre o» «tou» Mtstt — Brtsll-Billvl»
- oferteeu-lhe curtos» l»mb:»nç*. O
eorontl Ro)»». «tu» se «neonir» n«'-
tar'.'.! dtsd» tabadn ultimo, tgradt.
eeu, proferindo significativa* p«la\T»s
de cordialidade.

FE5TIVIDADES NO COLBOIO
MILITAR

ífo príxteio dl» 1.» de outubro com
a prestnc» dn presidente d» Rtpúbllct,
o eardee! trcebtspo d. J»tme Câmara,
celebrará mtssa eartip»! no Colégio M'
lllrr e benurâ ;. pedra fundrmtntA]
d» Captla daquele EduesndArlo. N-
me«no dl», rimalrt tejBa-frlra do rr.-!:.
eedtcado ao Sagrado CbracSo da Jtaus.
muitos oficina e alutu ceroungarSo
tniclando a comunhSo das novi primei-
ras aextas-felra» em cada me». r-i:»vi-
dirá-te. ptra cata solenldtdc, ms fam<-
tla« dos professores, do oficiais, dos altt.
nos. os ex-aluno», funcloniu-lot, e Ai*
mnu pesstvt »mlgas do CoMgto.

GENERAL HOMENAGEADO
Os ex-InVrutorc» do C. P.^O, R. dl

Rio de J»tw'ro vJo prestar amanhi. SJ.
¦o general Brasiliano Americano Fiel»
re. tt-.n! diretor geral áo Pettool do
Exército, uma howenagtm consume
de um rlmoco. qut terá lugar. Ss lí
i.-'.-s. no - .-.. por motivo dt ttu int.
verrSrio natallcio. que transcorrti-t no
dia imediato lato t, ao domtngp.

CIVI6 CHAMADOS A INSPEÇÃO
Eatio convidado» a comparecer so

Serviço d» Stud» d» I.» RtglSo Militar,
no Pallcto da Gutiri. l.o pavuntmo,
p.-ir» tln» d» inspecto de taude, o* eivi»
AlcldM Corteiano, filho d» Salvador
CorteJkno t Vloente Olgo Cortejtno »
Ulttmrto dt Stlv» Pinto, fttho «I» .<"¦»¦
qutm dt Silva Pinto s Atmeld» turno»
Pinlo.

CURSO Dt PUERICULTURA
Achs-M aberta a Intcrteto no Depor*

tamrnto Cultura) do Clube Militar, *»•
1» to». p»r» o curto dt ouericulturt.
dcsllnádo a» «nhoraa t fl_M d» ml-
Ut/irt* a ttr Iniciado r.o dia 1.* ds OU,
tubro próximo, t* itgunda» » »tx!*i.
M-.i», (,» It horu, t»b » dtrecSo do ra-
plt.lo dr. Err.ttto Stiva, O curso ttr*
ci/iii') objttlvuycom dtmoastraclHi prt-
tlca» e projecriM elnemategrtflrts.

AO» CANDIDATO» A t, 0. A.
O» «ndidttot t matricula n» Eioola

de Strgcntot das Armai dtverto tor».
tenUr-tt Iquttt EsUbeltclmtnto, «M «
«tt» W do corrente mtt, ¦ fim dt to-
mirem ooBhtclmtnlo dt »*wnto d* «a
tnleretst.

OPRA» RARAS DA O. M.
UtU bibliográfica «U» onra» rartt

pcrtencfnlee a Blbllotee» Mllit»r:
TEIXEIRA, Joio" — _tterlC»o d»

todo o marítimo d» Ttrr» dt Btnta
Cru» chamado vulgarmente o Brsill
por..., Cosmogrtfo dt Su» Mttetfdt
Ano dt )»W. Copttdo ptlo eap. tut»
Fedro tero», sm 18». Obra tlustrtdt
eom manas copiado» do original.

•TiTARA. _»dUIau do» S»ntO»" —
MemcrUa do Cr»nd» Ex*reli<> AU»do
HberUdor «to Sul dl América, n»
(Mm d» 1SS1 a IS». contra os ttrano»
do Prata, incluindo ttmbem neeeet
carta* e documtoto» d» Batalha dt Itn-
talng* em lSíl. e d» »eu remiiudo. IU»
Ortnd» do Sul, Tlp. dt B. Berllnt.
18M. - se» p.

A — ldim. Outro extmplar — Traia-
do Prellmlntr d» Pu t dt Umlw* n«
Amérlc» Meridional relativo ros S«-
tadotf.que nela t*o««uem a» coroai -li
Portugtl » d* Etoatnh». anlnado eni
M»drld ptlot' plenlpottnclárlo» d» .'».
M, Fldfllaslm» • Ctitollca tm l.o de Ou-
tubro dt MfX-Ct-tXH e rtllíieado por
rmbas aa Jtageslsdes. LUbos. na RíiIi
Oflcln» Tlp. Ano de MDDl*OCVl —
SI p."TAVANO, Aleixo" - NoMcit* hh-
torlcnt d»t ordens mUlttrt* e >.;¦:¦ poi-
tugueses e lenlilacSo respectiva desde
11*3, Edlçío tlu». com ertrmpas tm
crcmolltócrafla. J.» Edlcso. Lisboa, lm-
prensa Nacional, 1SÍ1. 7» p.

•TERNIBIAN" — 0'Handrtcourt. -
Festa» do 1» N»t)on Francaise et dr»
put_»nc_ «Uléet ou tableaux pltorr-s-
que» grtve» par dlisblle» arilrtes.
•«-ompagnit d'un texte exolleittif ei
destines a ptrpeteur ]t «nemolre dt»
hnute» falts 'mllltalres. Port» T>» t«
Fonderlt »t tmprlmerlt d» GUU, Tlln
M.CCCC.VII

"TOUCMARD-l-, FOW8E, O. - Chro
nlqucs de To»'! dt Boeuf dej p«'lt«
«ptxlJraenU de 1» ecur et des ealotu
de Pails sou» Lo«l« XIV, Ia Ríetnoe.
Cwls XV et _»u!s XVI. No-jvclle <dl-
tk.n »t»gmenté» du Reene «le I-oiil*
Jíni. Ilusti-fe p»r Jnn«!-t»n«*. l'tns.
QUttSV» Birba, _lbra!r»»Edlt»ur. (8.
D»

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 ser-

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

"Rccord" dt taltt tm
paraquedss

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 nnMiat-
tf»* 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».

Boletim da Diretoria 4o Pessoal
Publioo, de ordem do general de

Exército. Chefe do Departamento Ge-
ral d* Adrr.ititst.-aç*", par» S devida
excci-.çio o aegulnte:

REQUERIMENTOS DESPACHADOS
Por esta Diretoria:
Frederico Trota, tentnt» coronel dt

Infanttvio, tolldtando »vtrb«cio de
tempo dt «trvlco, de toerdo cem o Ar»
tlt.T. 16 do Decrtto-iel n.° S.SSS, da 21»
ix-if«. Dotpacbo: - "Deferido". Em
V de eatembro dt 1*4».

Virgolüie Etmanhoto l.o tentnte do
O A. O. da Arma de Infantaria, sou-
ett» avtrbaçao de tempo de serviço.
Despacho: - Indeferido por falta de
stnparo legal". Em' }l de Kltmbro de
It.íV

lllldebrando Eitevea de Moral», 1»
tomnto do Ccmttnatnta de Eaeou Os
Ir.-trucio _sped»lludi, pedindo *e>t
contado como firltt o tempo tm qut
esteve twlxsdo io H. C. E. 'Deferido.
Considere-»e tomo fei tar retlUva* ao
eno dt IlHS o período dt 19 dlst em que
esteve baixado ao H C. E., de acer-
do eom » Av! i n.o IM. dt _-I-r.li-

Mnrclllo Mendes Gonçalves, S.o aar.
cento do ContlKgentt dt E. E. M.. pe-
dlndo »»).-! contado eomo ferlst o tem.
po em' qu* ettevt baixado ao II. C.
c. "Deferido. consSdert»»» como feriai

relitlva* to aso de ts« es II <_« _ i
que esteve baixado «o B. C. I. de'acordo com o avtao tu» IM 2S-I-t*K *.

FERMIWMS

ConeedMas por teta B-eterf*:
A Ofici-U:

Para pastoreei o transita*
Mesta eaptu! (parte do trará-'-• at

l.o tenente á* Cavalaria BarteisxaeÃi de
Sina!» S5qu»_a JVrrtfr». do *« B. C.
C. adido io I). K. M. di ti R- *: '

Er» recife — Perntmboeo fparte *>
transtiol. «o I.» tenente d» O. A. c
José Pedro Morelr», tranrttrido da _-*
C. R.

Par» passarem o traasito:
Netta ejpltal. ot seguintea cfr.i •

ca;-i »i de Eogsmhaata Artur Cre-
enhalab. trtosfcrldo da *.* £»„_*.» <te
Engenharia ptra a Di.-eicrt» de Ccgt-
nliarta e l.o tenente Amando de B»--
ro* Bamptlo. transferido r_:t*»i.r*-. -
para o C. P. O. R. da R_ de Jastl-
ro*.

FERIA» — CONCESSÃO
Concedo ss teria* rerolaaaeeu»** '-

ano d* 1»CT. a coetar de St-IX-t-M. ao
2" tenente do Q. A. O. Álvaro Re- '-
guea Sanchttv ««rvtado oa I.» S*t»a £-
GabUiete desU Dtreiatt».

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
Garantido o funcionamento dos motores das aero*
naves das empresas de transportes aéreos — lm-
portanto portaria baixada pelo ministro Armando

Trompousky sobre o afastamento a serviço

| Ao &aber da nava, a mãe de Ana
I JUria enlcctj-cccu.

I «*«>»»#»»w#di»»#»»»»#e»»e»e<»<<jjf»p#*^»»>######>»»>#^^####^<

COMP. NAC. DE NAV. COSTEIRA
PATRIMÔNIO NACIONAL

AV. RODRIGUES ALVIS NS. 303 o 331 —
INFORMAÇÕES OI VAPORES

TELS 43-3424,23.1900
T

"ARASSÚ"
(Csrguelro)

Salrl para:
BAHIA - Mf CKIO' - RECIFE - NATAL -

CABCPCLO

"CAMPIIR0*'

(0trgu«lre)
Sal dia 30. para:

BAHIA - RECIFE -* CABEDELO •» NATAL
a AREIA BRANCA

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

"ITAQUlCt"
Sal quinta-feira, 30 do corrento, |t 14 heras,

P'tANT08 
- RIO GRANDE • P. ALEORE

"ITAOÜATÍA"
Sal quinta-feira, 30 do corrente, Is 9 hora»,

nara:
3AHIA - MACEIÓ - RECIFE *_¦: NATAL -

FORTALEZA - 6. LUIZ e BELÍM

"ITAHITt"
Sal quartartlra, ti do corrente, it 14 horas.

BAHIA - MACEIÓ* - RECIFE - NATAL -
FORTALEZA — B» LUIZ o BELÉM

"ARARANGUA"
Sal terça-feira, 28 do corrente, is 14 horas.

para:
BAHIA — MACEIÓ* — RECIFE • CAS-OELO

"ITAPÜRA-
Sal segunda-feira, 87 do corrente, ia S horat,

para:
VITÓRIA - BAHIA - MACEIÓ* a 11161»

O RÁPIDO CARGUEIRO
"RIO GÜAPORr

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

PORTO ALEORE-ARATANHA- ' 
, 

' -
Sal dia 29, para:

BAHIA -RECIFE '*-* NATAL — ARACATV
— FORTALEZA - CAMOCIM — TUTOIA

(PARNAIBAí

MOOREMoCOHMAGK

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 ei-
i»ro» frlgorlfloa»

" ¦ "" sPi*_ti«,i 11 ¦ iiwsm.iiiMf sr»i»,i|,i»ii _,. iílV,mltvnf,mmnm n ii^nm, p_o.xo.iis ,t' ¦'¦ ¦ ' ¦¦¦¦"" '¦'¦-"'«¦" ¦» ¦'¦¦'¦ "!¦¦¦-¦" ¦-wâii-*e»iisiiis_iii Hspni

niooi/imio AVENIDA RIO BRANCO 41PASSAGENS» loja - v,tfw^?,SS.<L,S__,t,,,•*• .- ¦ . Arm 1S d© Ctl* do P^to

SBÇAO DE FRETES.
RIO: RUA VISCONDE 01 INHAÚMA N M - 1.» andar

*.mt*t mmttim

TEtEFONO:
23 326% - 23 129.

-iperads de
Neva York

Outubro 5
Outubro 20

Novembro 2

íffiâl:
SERVIÇO OE PASSAGEIROS

"ARGENTINA'
"BRAZIL"

"ÜRUGUAY"

Salda para
Sanics, Montevidéu

e Buenos Aires
Outubro 7

Outubro 21
Novembro 4

17 hora»

Esperado de
3-enos Aires. Mon*

te-lde. e S-ntrs
Outubro 5
Outubro 19

Novembro 2

"ÜRUGUAY"
"ARGENTINA"

"BRAZIL"

Salda para
Nova York

Outubro 6
Outubro 20
Novembro 3

2 hs. madrugada

SERVIÇO OE CARGA - LINHA DO ATLÂNTICO
líotra-o da Costa
Leste des EE. UU.

cCansdâ:
No porto
Outubro 1.°
Outubro 2

Saindo paira portosdo Sul do Brasil e
Rio da Prata:

"MORMACMOON"
"MORMACOWL"
"MORMACWAVE"

Imperados dos por-
toa do Sul do Bra»
:"l a Rio da Prata:

Outubro 5 'ÜRUGUAY'
Destinos:

Nova York.

Outubro 12 "MOflMACMAR" 
%i*\\^gg^

Baltlmore.
*:<iisia caro» nara tedts et etlnclpait dcitincs muntiiaii, cem tra.ii,
fceraa cn» Nev» Yerk eu Curacaa.

EM 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
;.:V 

' " 
,. ARMAZfM SM MARUI - «|t
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TAU.VAY. A. D't>ra-i»o'.l»'' — Irt
rrtrrlt» d* Itaun» (tplstxle t*« 1» *^'rr*
Cu !'v-i.:'i'.y-. a.» ed. T-r«see «J« Xa-
\-in Bu-mond. Pari», t. Flor, ti C'.«..
taprireeiin iMiltun». 1***». XX — 4Mi».
PARA MATRICULA NO C. R. A. S

O» c«r»!lid»to« da» con'.ln««M»"-e" «Mi
aubmílldoa »o »s«m» dt teleç»» lm»
'.-•.-.Mil p«r» m»tr1t»ul» no Curto Retlo-
:-:-,'. de Aperfeteoajiitnle d» Sanrert'.!».!.
I«l htvrt» do d!» previsto na» Insltu-
.."•-.» ptra o fandontnttnto do re;tnda
Cureo.

NO CUUSt MIUITAn
SalldUra-nee: " O Oub» Militar f»r*

retltttr »m»n)>l S», m»l* tua tomelo
dt "Binio" eom dlttrtbulçSo d» prtmlo»
a «efuldo dt danças, cam láleSO t*
1T.J0 hor»«. preloaa»i!de-»« até St »»
tarai.

Também tar» realltar r>« "botu" Ca-
¦tbltnc». dtt a is 5 horta do dlt
xi prójdreo. com "thow". um Jantar
dançante. Seterva de me»»» no Clube,
rltarrtament* das l« As IS horu, s»li
TJ-.

PARA RECONHECIMINTO OB
DIVIOA

O Gub diretor d» Funde» do Extrcltu
encaminhou onttm ao Secretario O»-
ral d» Mlnlatírio da Ouerra.' p»r» ttel»
to de rtonheelmento de dlvld», na ror-
ma da dalaeacto constante do »vl.w
n.o 1.818. de M-S-S43. et iríulnte* pro-
testai:

Ptr» ptguaenlo ptl» Teíouro W»clo
r.ai:

Cario* Alvtre» folj. capltto Estnd»
do F«rro Central do Brssll. Urvd Bra-
•ntlro. Bede MInpira ** Vla<*». VI»-
cüo Férrea do Rio Grande dn
Companhi» Paul:«t» «ie Bstrad»» de
Ftrro, Estrada de Ferro Sorocaban»..

Ao Direlor de tntendencU do Esírcl-
to. par* ejelto d» reconheelmenlo dt
dlvld», n» torm» d» dalegtçfto toiu-
tanie da I l.e ut. IS. do t>-¦• Ul n.*
13.191. d* ISSt. rara paaamento pe!»
Calx» d» T_oi»omU» dt Cuerrt, ot •¦"-
jutnte» preeeiHio»!

Frandsco d»l Qi»«ii» Ferrtlr» de Site.
Io, Bavmundr, Manoel dot Ssntot.
POOEM SERVIR NO tSTAOO MAIO»*

Foram contlderado» "aptee ptr» •
"¦srvlco d» atado Mtlor". o» tepilnte»
-.flclali: majorea Bduraldo dt L»WS Pe*
•troea Jor* Guerreiro Brito. Jotoulm
•ít M«)o Ctm»rtnh». Frederico Adoldo
Ferrelr» Fattshtber, Behtrto Mli«in.
ctplUts Adalberto d» Aountfto Cir-
1:-,i t Antônio Leolatie.

NA MOTOMECANIZACAO
Assumiu a chefia da ia diviiío «ta-Otreteri» dé Motemeeardntcto o major

tturlel Nasdmente.

OItIONACAO 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
Estado Maior, a atrem rtalii-das de
13 a >8 d» outubro, ne *Catedo da BM
Grande ds Sul. Ett» ettetal dtyeríi
pastar t dltposle»o do T. M. t-, a
partir d» » de eulultr».

TÍRA* AUTONOMIA AOMINITRA»
TIVA

Segundo ata mrntsttrta*. e eemsndo
da* elementos de fronteira panou a
ter autonomia admtnl»lr»llv». A S.»
Cia. d» Fronteira de Porto Velho e '
PeloUo d» Vrotitelrs» dt Tab-ttngl, It
oam tem aiiionomla.

VIM AO RIO...
EtU tendo tgutrdtdo nesta ejpltat o

general Agulntldo C»lado dt Ctttro.
suq-eomsndinte d» '•>'¦ tNvltlo de Io-
(tnurl*. eom r-• «i» em IttcM*.

OFICIAI, HOMENAQEAOO
O -Gremle Proeotila •^>rrelr«,,, de

Senti Cru» vol homenagear o ooronel
Baul Úulmariei Begsdss, comtndanle
to 1." Batslhlo dt Bngenbtrta (Vllsgren
CshrlU), amanhi »» SS tiora». «m »nr
tud» d* sut Inehii»» tta Ordem do Me-
rito Mllilsr, eon*. a presença de »U»'
»utorld«de* elvlt » mllIUre». O be»
rrtenegesdo terá ituttado «elo prulden.
te do Grêmio dr. tvSn Vltlon.

«tPORTt NO EXERCITO
O C*mpeen»to Ollmpl.-o Bfglonsi

prestegue multo enlmido entre o» ofl.
ciais t praça» do» corpo» de tropss, **•
t»belcclmen!i»j * repsrtlcOee subo»'
nado» à l.s Beglao Mlllttr. Vnrtn* pro
va» vtm-»a ríglltando »»llsfatarlalh^n-
tt. Damos ha]e ò resultado da d* V
piam» do Pentatloti Mllilsr do mtsm»
Campeonato, qu» «» 6 sísulnt»; t.6_a-
gar'<*» ten, Dtgoberto Pompfllo B. O.:
S.o ten. Aceliú Morro* Coelho, l.o '¦'•
C. O.t í.» «en. Sargto Mereia R. A. ts-
4.0 c»p„ strto Andrade N*lnO l-o II.
G. toa: SO ten. Jorge Albfrto i'r»il «K-
Aguiar K. C. F. È.l t.», ten. Carlos
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» Fro-
tt 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*
{Mr??»-»»» (bslKo, fij seütllnte» unida-

«Itn Volalbnl d» prswtt» - 1,* C-,
I,jU-n,-.o, q„ a.« *\. t», t,*.»..!..

Tendo em vista o qne lhe cx.
pôs o- britfadelro llalmundo Vas.
concelos Abolm, diretor do Ma.
tcriel ç Considerando as reco-
ii!c:i«I.H-«"»..-> constantes dos mu.
iiii..i:. dc manutenção de mot&rvs
ulilUados nas Empresas de Trans.
portes Aéreos, o titular da pasta
toinoa uma providência dc Mran-
dc alcance mandando adotar os
modelos de certificado de Ensaio
do Motor no Banco dr Prova c
o certificado dc Hcvia-o do Mo-
tdr Os certificados serão •. v.
dldos cm cinco vias, nas cmidi.
ç«5cs estabelecidas na portaria
ministerial.

Dc acordo com essa decisão, que
é da maior Importância para se-
gut-anen das aeronaves, os mok».
res importados para bcrtm uti-
liiadofi nas aeronaves, devcr.ío
possnlr o Certificado dc Ensaio
do Motor no Banco de Prova (mo-
«leio nní.-io tipo A) expedido-pc-
Ia oficina homologada. Us mo
tores instalados nas aeronaves
no estrangeiro, deverão possuir
o competente'certificado expedido
por oficina responsável. - No tato
dus iieronavcs imp«rtarin> em \ò

MANTIDOS KAS FILEIRAS CO-
MO CONVOCADOS i

Por proposta da Diretoria do
PcMoct. o mi_i»tn»'«ia Aercniu-
tica manteve nas fileiras da l-V--.
ça Aérea Br_^ilei^l como eonTP-
c.id..-. até o fim do ano de i-.»>.
trtii.-.u, de 1918. a fias dr pre. -
tar sci-víçjs oa Escoia Kcr.ü- •
de A' i.is-.'«", <>- aes-oudos tenentes
médicos da reserva Carlos D'An-
dreda Júnior — Paulo Larnios G«>-
mes da Sliva — Jovir «le C*arra-
lho Ribeiro da Síha <c Clons
M .-':: ¦

SUBSTITUIÇÃO DF. CHEFE
O titular da pá<a da Aeroniu.

tica dhpcnsou, a pedido, o as»*>_
sòr de Diretor Aervtiiutlco Lu-
ciano Aí Rom" _o carso de subv.
titulo eventual do chefe da Di-
visão Legal da Diretoria-de Ac.
ruTi.it:tic.i Civil e do>iiii.T.j. par.».*uh>tit!ii.l>i. o asssessur Hjr_".
dc Aguiar Diai.

«EMOÇÃO DK R*NaONARIO
Foi rcmovidn, "*ts-ofiekl,,. «.->

Bstado Maior da Aerouáctka r'-'a Diretoria d<> Material. Ptee».».
clííndo » va<a _li exijtcnte. ,»
tiftcial i'.-".'nini-tr..--.... elasie "M""

de trausladavâo," a Empresa 
" de i OU»nl Soares de Freitas.

Trnnrpnrte Aéreo operadora da j E* PROIBIDO TRANSPORTAU
aeronave, nn ocasião do pedido i M.VOUINAS NOS AVlôEs
«1.- vL.í•• -i.i ¦'-. Diretoria de Aero. j O direlor de Aerot»ãutira Civ;5

üautlca Civil, deveri fornecer t»| aplicou a multa dc Cif ;-.»H«0 .»
nunvero dos motores instalado* e | sm. Pamela Chapoman. por ler
a sua respectiva utilização hora- sido apreendida, em sen pode:
ria. As Empresas de Transporte I no aviso da "Britlsh**. no dia Si
Aéreo são obrigadas a cumprir
os pratos previstos para revlsSo
dos motores, conforme determi.
ti.iiii os manuais dc utlliiaçlo dos
mot.res emitidos pelos respecti-
vos fabricantes. A 3* via do cer-
tificado deverá também acom.
panhnr o motor quando da re-
íitcv.» do mesmo para a oficina
homologada responsável, para ser

firocedlaa 
a revisão prevista. A

lirctorla do Material do Minis.
térlo da Aeronáutica não conec.
dera o "Certificado do Ministé-
rio da Aeronáutica", não conce.
dera o ** Certificado de Navega-
bllidade" a aeronaves pertencen-
tes ás Empresas de Transporte
Aéreo que não preencham as con-
diçtks determinadas na presente
portaria.

RECOMENDAÇÃO SOBRE AFÃS.
TAMENTO A SERVIÇO

O titular da past» da Aero.
náutica dirigiu, ontem, um lm.
partante aviso ao diretor geral
do Pessoal, reiterando uma de.
terminação anterior concebida
nos seguintes termos: Flèa esta.
belectdo que . o afastamento a
•et-iço de oficiais e praça» da
aéde de suas Unidade*, Reparti.
<*5es e Estabelecimento*, aó po.
dera ser efetuado, dentro, das 7.«-
nai Aérea», com permissão do
respectivo Comandante de Zoi.n
Ou do Diretor Geral do Pessoa)
quando se tratar de elementos
não subordinados ' ao Comando
da Zona.

O tenente brigadeiro do ar Ar.
n».indo Trompowelij- .estabeleceu
que o afastamento dc oficiais e
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 minls-
tcrial, nio eatá compreendido no
r.ie:«i-.io o .'peatoal escalsdo para
o Serviço do Correio Aéreo Na.
clonal.

dc agosto próximo passado cmimaquina fotográfica.
DISTÍNGUIDO COM A -CRUZ

DE AVIAÇAOf*
Os ssficiais «roe serrem no Ho;.

pitai Cectrat d* Aercmáutlca. ten,do á frente o respea-Uvo Diretor.tenente coronel médico Corre—de Melo manifestaram através,de um almoço intimo o apreço
que dispensam ao sen colesaOtávio Almertndo i erreira A rb.niao tet« a dupla finalMaáe dcfestejar o transcurso de se. _¦.-¦versirio natal icio e revelar a ta.tisfaçio de que se acham posse:-dos seus amigos peia dis_nc_.enje lie foi conferida pelo Cxnír.-uo.^ com a concessão da "Cnu dcAviação por extraordinários ser.viços prestados durante a guerr?..Os homenageando» tiveram aoportunidade «Je manifestar aoCheio do scrvi«ro de Raio X e Fi-Moterapb daquele HoH>ita) «o«iiianto e estimado no seio da ms»classe c na Aeronáutica onde vemse destacando como nma das in.teligénclas da nova geração deínciik-os. da FAB.EM r,iRcri.Ar.*-o mais lm.NUMERO OB -AVIÃO**

fcstâ em ctreulacão mais mr»npKro da revista "Avião", caseobedece á direção do -capitão
aviador L. M. de Saint-Brissos.
A nova edição de "Avião" insereem suas páginas variado boü-«Mario, alem de interessantes co-laboraçoes de diversos tecr.".-.«Jo Aeronaiitk-a. avniiand\> aleucitralialhos instrutivos sol»- a niv-derna técnica' aviatèria.Novo adido aerenáaüeo
junto i Embaixada norte.

americana no Brasil
WASHINGTON. 33 (.\p> -
P.irtm para o Rto de Janeiro obrigadeiro 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 Es-
tados 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»
rlbcrto Paiva das funções .de
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
para exenx-r a» funções de Ime.
dlato do navlo.escola "(Ju.in-t.
oara"; n capitão de corveta md.
dr» Heriberto Paiva para exercer
o cargo de Diretor do Hospital
Naval do Salvador; o capitão-tc-
nente Alexandrino Ramo» de
Alencar para «xércer o cargo de
Comandante do navio.faroiciro"1'Vlip,- Camarão e o capitão,
tenente Carlos Henrl«*ve Resen.
de de Noroniw para exercer as
funções de Imediato do Caça-
Submarino "GunipíV.

REMESSA m PROPOSTAS
A' Di retoria do Pessoal dst Air-

in.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 te-
rão 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 pôs-spinito -habilitação pn>f;ssiõ_tt
para 'promof-ã-ij à 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» Xa-
repaçáo. o regundo tenente Sylvia
«le Aroum Sampaio.
COMPETE HS VRNtríMENIXJS

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 tCuacftisisí. «ds 9.* i*c.l

!' «fe» títtanfcií» dl» Cocjps «da Awnuiâa I

À. 
j.« tFaBHttteos. Xamafit «rrrnvttsnaj *»\tiros de revolver e golpes de faca um advogado tentou assassinar «wimwajm a* m»»» «fe smantâ. \

• fecw? »«u*ntittLt* oi esse spos^r
; P*£a* tsatatC» «Ée Sisuç-rVcs^ «óe«ae -' <rae tssttam-. sua* tflp«f«mt!f«* -

__¦ __¦ m HH b_B _____ ¦_¦ ______ __B §ü_K _______ __¦ ¦

__._»_ ..... J_^ M^>__^HKmtiinn

a esposa — Evasão do criminoso — Hospitalizada a vitima
em estado grave

-"•~ • 
¦ .;..¦ ¦::¦

FIDUCIA E' A MAIOR INIMIGA DA PARELHA"GARBOSA BRULEUR-HELLEN"
PROGRAMAS E MOIVTARIAS PROVÁVEIS - OUTRAS NOTAStifka—ts irar asfemÜSaSe «raspe-:

?"___>,
IXSfCCAO OE SACSE »**£ a

«WBOU11S
Eaa in-íBwsÍT- <&¦ «uür a «st1 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.
i 3tovneEXTAÇso se süitws -.-.--..¦.

Sajcaitto wnwutír*tír» mwtttflaa' ... ERír* *"_2ísvast S8* «pecafarsst
! t» L S. A.. sft««na a Satál *»g «anae, «e«í«jn3Ma»s aaaíar « *#jpiíaí«.-

«rorttra. birs«dho?5s ""BábcrSl»*"; «1

" 
IKKSsíS ü_ ÍES1 N0 Sete interessantes provas enchem

a tarde de amanhã na Gávea
HIPÓDROMO DA GÁVEA

eaiea, pe8* aanM, ao

a &. Scbii.^Sjlí.. si sirsãe StarQetr» |
pJífiX XATA&.

A «íSrstõefi* tpiinan&ai *m> se
tímcsr». soeSíflv. «o» S»e* l«___r|
¦àa as luaítw-fiõ-s.-! >& «r_s*;j
« um* ás» mm** * feeis Bis. m» sscdr']
soariaíL. o> «ilw-retâninre» ~*Síi»ri>*".;í
«nu» disSTifcttiiíaV» dk swiS rua» itrro. I
tfxs eadb iurmi.-i.i; IL-ra «ocsiSa i
baverta tinta.-* aât tmca "bica afiai]
maaSàVvissrA ibs ggs,s_ai

O Starraertr usesfiaw ma Sarar
de oBfcaai a^ãau «&> taaàssíx&S^
píggllgcfhii_ci»vfai ^_» CÃãttii.
ClEXiO DE SSMWHCÍtS€!l E

lüUsTâXCVBva

/ra 1'írira </e Carvalho e Silva' no leito do hospital.

Há 23 anos eram casados o haviam terminado, o
correu à cozinha e lançando ...
de uma faca, procurou arrombar ntidhto. Tem «a revei* cjn* eíe f

advogado Josí Soares da Silva e
• enfermeira ha Vieira de Car-
falho t Silva, lotada no Centro
de Saúde n. 12, rm Jaòarepàgua,
»>nd'c residem, à rua Cândido De.
nlclo, n. 5)33. A vida acidentada
de amhos cupstltuia verdadeiro
inferno. Scparavom-so de véu cm
(]uando e, quando voltavam h
ocnclllação, discussões fortes
•ram constantes. Mesmo assim,
nlo obstante a inquietação da
vida que viviam, nasccram-Ui.cs
trts filhos: .luraei. de 11 anos.
Morisclc, de II e Iva Nilcc, de 8.

A TIUGêDÍÀ
Ontem so encontraram cm casa

Jòsd, Iva e .liirac', pois as de-
mais crianças Unham sido leva-
tias para a resldèncin de sua tia
Ira, Irmã de Iva, na rua Soares

I Copsata»*"* «• "*iTarft5í> ife Xreilã-': eac-l* e Teafcimisttftrr', íiwinmititiMi!
í dàr ms» nrtii&itirr* aBn «PASE. -m, ¦' mtauX ii«-'iir T3e- srjn ffnmerãflo'
jass. serau&ee*. «ürotBâm ««rtetíter*
|a ad)aâi£!trassi)) KMjre .« ff-Msjue-
i cia aos agBnwihawãns J5iís <Sk«t.
. «-- efions». «!HprcH_6ã9s_ss So sdLj
, tarfj» mjfocíimàfc. Witr fissti, tio* j<r_; ija* pmwràoi ssur iSraSfinnãüfíc <crtn-"
¦ s;d«rj»ileí- car» «rir «Sftew <3ít síe-l
i Ias (ciprarir. «nriTOt «jar amo. |I taetn* m^ «wo «ãr»afia.

EgJtjriBanrevgfis
B«SPACHASkOr>

\ ¦, O «xn&>tr «ceai «]» b«»ir_ ¦£-_ :
: feriai m» insn*g>tn«a*ns. «5e 3taw ;
; «íairrt i^rilaarst* tilSti- — ILsar» I

criminoso l cie arribad» p-r» FTaaoi cid :[ ^feííe !_£«£ 
' *"***]

ando m£o! paulista, ende p-wseí ata irctn-yt * ^^ ¦«__.»». .j

' ¦ __H*Í7^^f '?'' ¦*¦'¦; _,""¦• ít^____R_____|

a porta do banheiro. Juracl, po>
tem, atracou-se ao pai, imploram í
do-lhe que não matasse sua màe-{
ziuha. ,Iosi. porem, parcela lou. [eu. Empurrou, violentamente, a 1
criança, e teria consumado o j
vxorlcidlo se atraidos pelos es- Jtampidos dos tiros, e pelos gritos jtie socorro da mulher, nâo acor-j
lessem dois guardas municipais.
di- serviço em frente ao prédio
de O:ntro de Saúde n. 12.

EVASÃO
Vendo os policiais, o criminoso

fugiu pela parte dos fundos, ga-
iihando a rua Maricá, l.cvau as
armas e deixou no local o paletó, i

! HOSPITALIZADA EM ESTADO
GRAVE

Ciente do fato, acorreu ao lo-
' cal o comissário Holanda, do 26*
j D. P. Encontrou a vitima calda,
ics\aindo-sc em sangue. Imedia.
j tamente. solicitou os socorros doi
I Hospital Carlos Chaga», para oa-;
] de ha foi levada em estado gra. j

DILIGÊNCIAS

0 comissário Holanda iniciou d>
: licencias, no sentido d<« ver se
! consejula apanhar o criminosa. ;
j Segundo declarações de Iv«. teria, i

| Feridos num desastre.
! de auto o desembar- :

gador Horacio Mar-
quês e o juiz Ivan

Ribeiro
VIAJAVAM PARA MACAE- NAJ
COMITIVA DO secretário;

1VA1R NOGUEIRA ITAGIBA

¦_____>,___,

D

*pnSsi

volte e eonewtiíe sua tri_ka ia- \tcoçSo. t* A casa onde se de**or»>íe« a •
violenta cena foi interdiUda pefc*
Pfllcta.

Vêm ai os golfistas |
porMos

BUENOS AIRESw » (A.P.V —j
Cinco goifistas argentinos, !«,i:".- i
ram ontem, por vi» airea. cara' ,^___^. ______^ ~»*i~, j»~
Sio Paulo, no Brasil, a iUa <íe í tJ^L^^l^t3,t^%^
participarem d» Carupeo-aat*\%£Lr_^^^«5_,^_
Aberto de trt>lf <n» ah se rwa^ , ^ ^^ & ^^^^ ^-^Os cinco cswwteías s»» «>*>-.,..».__,__»_ »j____,_^',_.jS j.-í
b=r«o. De Vicem Edaavdo- BI^ { %£F%*Jfà£5^U> ™ *°™ " « 2.»
bL Ricanla Rosst. Aureti* Cas^- : ^^^ ^ «saJwrfw ¦£« Setas tVÍ Qaiíc*non e Carlos BUS». j ^-^ S5 sestórt-c J 1 lruda. R. KrtiUs . . SSr. A3£3t®«S«iES

<j_-_- Bcax-.'' x«ok«3i _id 313. ~

CASlMPâ — <0. H. F«rs*aá«s> — SS« «a SUT*-rMPSftvio — il. RüKcn — sm «a sr,i,_
1-s.DT — tW. Uaal — S9» em MT
INFIEL — {A. Rib*j} — 4SS «n -|-4?4
AL ASYI5 — {3. J*aia> — e» es» JT" a» i»ía «f*f'ji
15*0 NFGPiO — ttV. Aa!raâe> — $W tz® ÍS"1?I
NOOXO — (G. CcaU) — 7m eza Wl â
W. POST — lâ. Araajol — Wi «ra *T"
«"*OaPTVA — (S. Fcncira) — Sm «sa 3T* swasa.
OlUiliA — tW. Aadrade) — lv> tzz t$~m
riTir-ISlEA — fL. Rifoélt -TSUca *S~2 *
Sa^BAlXMO — (P. TiTjns: _ *m «sa «T
S, STATTTE -- O. M?rg_de-> -meaST'
^.vriRA340R — {G. Costtl — ãt» «_ «T^
CERRO GíLWDE -~ (P. TaTarw) _ $*> «a ST"
FTUGOP — {A. Araajo} — r» «as «T**^
SIAXANT — (W. Caa&»> — ®§ «ta 3*'*
PAISX» — íR. Freiías> — 6*g« «33 3S""t"3
FAMTA — jW. Aodradet — SS>i esa SySTi
frHEY PETES —- rw*. 3ít£«I«*i — 9f9 ca _j-. 3
FAIOAZ — íA. Xeri. — 3*9 ««ia ar*; 5
H1PHS — CLedi — 38> cia _TXrS
JAMSO — (A. RH«si — *M «a 2**-_f3 aa n_ mosta.
OPÔ — íi. Vsdal) — ft» «a 3$-*
XHJ\l«fJUARA — CP- CoeQ»> — 3
<3Jí5HE — í A. Rika*) — S8* «aa 3***
B. FRINCE — CA. Rt!sas> — #>*« esa 34V2"3
í^TíaLFO — \R. Frchaí> — SS* «a 3T*
AlTiACíOSO — (O. lliíedo*, — *3i*»> cas <9*» ssiaveaitBíe.
r-STOSO — (A. XcrTt — í»4 «a* 3"**
OXIE — (1. Pe«t«ÍKfV — 3»9 «o *S**
JALXA — {_. Rt£t>ai} — SS& «sa Sãr1
ICABO — iA. Nasàateato^ — ;**« «« «- a_»v?aiMí5»
APOTI — <a. Late»i«) — €«0 «ta ST*
ARISSIMO — <A. ARraa) — *S« «31 45*»
N3V1A — fS. Batisla) — S89 era 3S**X.-â
s^SSIERY — íC Fer«c_> — K* «sa SS**.''**
KARROOOS — CA. GarrxQeo) — t5í« «a 3r*..*3
T.ASCA — <E. Cardwoí — m ca *y-|*3
T*FA — {i. H :r?»:->> — TUd *» W**
HFA_**ER — íJ. FíiciBao* — SM «a SS****
F€*LLlARDO — »S. Freitas.) — 7*» «a «"5 3
*3AMPK»X — íP. Taraxes> — 3Í* «a ZS"
NACARAOD — £A. Ftstií&>> — *m ca JTSÍS

1 II« PAREÔ — 1.300 metros — As
H.O0 hora* - Cri J0.0OO.O0

Quilo*' 
1 Mister X, J. Portilho 52

1 • '
í S Garimpa, 0. M. I'ern.

! 3 Impenio, J. Tinoco .
2 {

f 4 !'hoen«, S. Ferreira .

1 l 5 Gurupy, L. Coelho .

Í" 6 Pio Negro, V. Andrade

\ ! 7 Lsdy, W. Mroa . . .
4(8 Infiel. A. Ribas . . .

t 9 Al AdjT. 3. Maia . .

!2,» PAREÔ — 1.600 metros — Ai
UM horas — Cr? 35.000,00

Quilos
1 Muxoxo ....... 55

! 1 <
l 2 Rio Verde, P. Coelho . 53

ca í 3 AV
\ 4 Ar

I 5 Ju

Post, A. Araújo
Angrlus, A, Ribas .
Jurujuba, YV. Lima .

f 8 M. Clara, P. Coelho . SO
4 { 9 Pablo, R. Freitas . . 62

l 10 Fontalncb. W. Lima 58

5." PAREÔ — 1.000 malros —
Pista de grama — As 18,10 ho.
ms — Cr$ 20.000,00 — BetUm:

Quilo?
Tusca, I. Pinheiro . . 50
Hibcrnia, D. correr . 50

I 3 (1. Lord, J. Morgado Oi!
l 4 Fanlta, W. Aodrado . 50

2<
f 5 Camacho, D. Ferreira
I 6 G. Pctcr, S. Batista .

Faloaz, A. Xcrl . . . .
Lady Reivea ...,,,

0 Hiplas, N. Motta
10 Jambo, A. Ribas .

f « D. Fradlqce. O. Ullô.i
3 ¦>. 7 Edopuva. S. Ferreira

í, 8 Oraida. W. Andrade

Ferreira
L. Rigor

Catauã. O. Coutinho

f 9 Escalão, D.
! 4 -? 10 Petibiriba. L. Rlgonc

3.* PAREÔ — 1.000 metros-— As
15.00 horas — Cr? 20.000.00

Qailos

1 i

Fiducia é a maior inimiga da parellia"Garbosa Bnileur-Hellen"
MOXTAB1AS PROVÁVEIS

-M

1 Ufayettc, R. Freitas

l 2 Miralumo, P. Tavares

\. Carvalho .r 3wíimpv,

4 IVeambulo. R. Sllx:

| [ 5 R. Stalutc. J. Morgado 53

«
— 1.1»*» rcctrir:

Assistência O*
rúrgico-Dentâria

üjllliii':
DE.S-IAUCRAS PtarStCAS

MaiMi aaa«ctas <* «N*.
tiastm «: swacsatu =»

OR. ROMEU COMtS vClSi;":
CARA\T1.\ ABSILCTA

EE>>TA0trR.sS M S DtAS
tTQKSurros et :* hojeas

Av.Mar.Flirtut. 81-stè

Coera dãrcf^iJi! GicC*.. ?,rxt

f 1 Iiiada, R. Vrt:!.;

1 S Opartai-. 3, Pcrtii_-í

T 3 Hi}?i*at$-:\ F. Coí,1jo 3»j

I 4 E$ce. Jf. Viekl .. ,.

3 )íirs&*E, J. Seara ..
S Z>*X_3K,CI

BiT-ía» e S_i_a3T:>i> irora>«a*aaa.
pROCf*ss.:>r.VA*s

Iat£a t*ot.ittítai> _*%* <Cbrc> •;
: È»t* a* 2* praaí jinr ST- O. Safrie i
I íaíat VstatBaa & -««meifi» jffl:^
¦ Ora«c» a* E* ««om, *"fra «mrss- •

__sns_t d* »>»»j_tcs«. SSanadaSUiTi I
; d>;irrct:tt R»a« Aifiieiw am fi
: rjantil Fcr BL ift.

I 2 LEteiia, L. Ri^soi ..
I«]

4 Caxasaas, P. Coelss

5S|a1• a Eíc=S?» L. Riscai „.
¦ 

I f S2c«*,0. CSJa
3$:4| 9 Raasaássr. Red. Filho

119 Ríssrf5>, N. Sheã ...

55'

l 8 Ssp-amor, N. Moüa

r ' B. Paga, L. Ri3onc
l " Argelino, A. Ribas .

60

.18

Aa4.* PAREÔ — 1.600 metros -
35^5 horas — Crf25.000,00

Quilos
li

Estrilo. L. Migone

F, Champ. R. Latorre

l
3 Isdificaa, R. Latorre
* H*j*poss, O. Macedo .
5 Aj. Sariaísa. A. Fe<"

[ 3 C. Grande. 0. lllô.i

l 4 Fulgor. A. Ar.mJo .

55! ».* PAREÔ — 1.4W rretios -S 5 Gin. G. Costa . . .
setis K.43 aaras' — Ct? 25.dB9.-03 3i 6 Dlamant. W, Cunha

|—BETTaXG. 7 Glacial, L. Coelho .
3S| Qaüos ¦ ¦- ¦¦.

63

51

51

53

51
34

6'i

útí
50

54
52

M
50

56
68

52
:¦•-•

6.' PAREÔ ~ 1.600 metros - A«
11,45 horas — Cr? 22.000,00 —
Betting

, í !,-;9ncIca' A' Portilho 541 ( Cherlc 34
l 2 H. Prince, F. Irlsoyen S6

1! Catlla, .1, Portilho . .12 Chilena

f 13 Cipó. .1, Vidal . . , ,
I 14 Chcstcrflcld, W. Cunha

I 15 Borraehodo, J. Tinoco
1 " Nhambiq. P. Coelho .

¦*t Guelfo, R. Freitas . .
Audacioso, A. Araújo

Brioso, A. Xcrl . . .ti On/e, 3, Portilho . .
.lalna, L. Rigone . ,ícaro, F. Madalena ,

1 9 Apotl. ,T. Martins .
I 10 Brasiléia, I. Souza .

Arisslmo,
Caoré . .ai

18 Libio, O
i. " Livia, J.

A. Altran

Fernandes
Araújo . .

á«
66

õti
52

54
53

52
54

8(3
56

5(5
5-1

7.' PAREÔ - 1.500 metros - A*17,20 horas — Cr? 28.000,00 —
Betting

Qailos

Menor desapareddo
f Stiàmu D. Ferreira

4 s' S SswsJirae. L. CceSw . 3*í
11» AiijtBsaa. S. Femita 9Kk «.*}¦ Peaj» II. A. Rihís

_• FAREO — i-í*8 a«ü« —" 3C AS*. L. Rifoai ..
D»aa>>tt8«^t^a*«a-»eBy*>oe^jà> 34 toras — *Ctt 2$.t!«j»A3?. j" _"_ - .. . « ^

l^^.messwajaw. Q»a«!4f í ^'^^ r£?%„ __ ,j^j«_1» * «r=» «> «>->. «a - * *> * Jtaa.es. ísea. i-ul»o .
; Paa, seus c*s seSe» m a_ps__*eii—» I j»a. JS. Kxfceoa ...... 3 Pa--fwn. S. Fesreiia
I tfe aaair» jaufe*»- a »arf*s«2a era- t ¦

$ Geatopcb A. Alebco .

l Comcrv, L. Ilijone

2 Marrocos, D. Fcrroira

3 G. Boy, A. Ribas . .

4 Chachim, J. Lilôa . .
5 Basca, A. Tucilio , , .6 Tnui. J. Vidal ....
" Ilelper, J. Portilho .

ou

h
50

50
Sli
51

0 que vai pelo turfi j. I
1 * i * 1 -50, Acaba de emiarcjr para. a Eu-!

õSjropa o distinto ,iturfman'* sr. i
5 Euvaldo Lodi nuc retornará den- i">8t tro em breve.

3-» 1;

< i-elizardo. R. Freitas 54
Champion, P. Tavares 5«
Nacarado, P. Coelho . 611

t» (trabav «fltf*m«r sara IWaa*-;

1*1

i f » '

r 3Ratinaa,L. Riscai . S»!3} i2__Jki C*!^.
íjjrit ^cxic '.

I 4 Xsgestscí. D. Ferreira 5ê|

l'nè Soares da Silva, o esposo
sanguinário.

Meireles, n. 98, em Pilares. As
primeiras horas da madrugada,
entre os esposos nasceu forte dls-
cj»s5o. em virtude de haver Iva
ida a Uhá, falar com o fiuendei-
so Manoel Soares da Silva, pai
de José, em torno da ação de des-
rjultc qne pretendia promover,viagem da qual havia voltado
horas antes. No auge do trenien,
do bate-boca, Iva, mais uma vez,
reafirmou seu propósito de mo-
ter a ação. Não p » 'a mais su-
fortar. a'vida que levava, e, ain-
da, que seu sogro estai a de açor-
do cora sua idéia.

Josí abatcu.se, profundamente,
com o fato. Vestindo-se, dispo,
nha-se.a rcürar-sc de casa. depo.
sítando um beijo no rosto de
seu filho .lurac!. Mas, numa rea.
c"o. Iva atirou-lhe uma frase vlo.
lenta. Indignado ô advogado sa-
cou de um revólver, des^arregan*
do-toda a carga de seis balas su.
!w* a indefesa mulher. Esta, fc-
rida na face, braço e abdômen,
conseguiu correr c trnucar-sc 110
banheiro. Vendo que as Laias

Um lamentável desastri ocor-
reu ontem, à tarde, cm Mscaé. no
qual saíram ferido3 duas desti
cadas figuras da aosia magistra-J
UiTO. (

Realizava se naquela cidade •
fluminense, uma homenagem no 1
Secretário de Justiça. ít. Ivairi
Nogueira Itagiba e faziam parte
d.*: comitiva, seguindo aum c3£toí
do Tribunal Eleitoral, o dejetn-
bargador Horâcio Marquej de
Carvalho Bmga. e o juiz Ivac | Por 26
Ribeiro da 8.» Vara Civel do Foro!
desta capital.

pela Praii

:àa 14ÍI8 Saras — Cri ».««£•>. là

Ultima hora esportiva
BASqiETEliL

CAMPEÃO 0 CLUBE DOS ALIADOS
a 25 caiu o Sampaio ¦¦ O l»*à-dfcsAyb» ^p*?ramt j ^ 

• . Araissaa. n. utesre
o Faatisiíiíernje jwr 32- m 2» " 1 * Ckac-â, a. rq»» .

COoa

52] Devera embarcar no próximo
| dia 10 de outubro para o Chile.

2jseu pais de origem, o jóquei
;,' Exnid£io Castillo que, segundo de-

Maiâ 54^clarou estará de volta ao Drasil
,€m fins de março do ano pròxi-

...... 55 j«*»-
Domingo próximo às 14 horas *

r 3 Ixaraci .

í 5 C Sacas, A. Ara*** . *« t| » F-en* °"

*-*\ , „^_ > «_*^s. «I I M t*rS_aaTaj». B. Laleiri* S2!Í?'.,ie**ui*a W ^ 3Í>"ca para o
l «Heçttr. 3. isratíTM . *f ^ 

•» pft;^_ ^ C.VÒa .. . 59 5 Chile, o treinador Cezar Covar-
———— " . mb*aü. troe aluno nlfnm frm.[ J? PARE© — !-»>*© Bsttrjs —

C i R^iaoN A. Aiaaio ..

i 1 ias^ÀL Cee&a..

S.* FAREO — l.S?»3 sselro» -
i> tTMJBasea* — Crf SS-i^M

«l»l-««:— BETnXG.

rub"as, que atuou algum tem
po em nosso turfe como responsa-
ve! pelo treinamento dos animais
dos "studs" Scabra.

1
5*£—-—

. 54 5

I Crati, S. Fcneira

MC_*lJ™_ *,. ,, .. nm

s, 3. Alüan

Qailr*
.. 56

:¦*

O ca.ro ao pas^a, paia TO» 0 torntio ^ o_,rt_ drmwi ** ce»car vn Szeasr Básse ét vsm jdos Cavaleiros, por im?ertc;a^\^ImSSelebeA teve o *c« c**.5 fatal da i3eiiD»i»ws. a >rarnan »1
motorista, tombou espetacular- fcc{,0 ftna! M ^çte & en6«n.' e&t<sa, * <m» tftrt. «*atui * «ÍJé-A-J
mente, saindo feridos os dois ma-
gistrados. Imediataraen^ foram
levados paru a Sania Cisa local
e depois de medicados recolhi-
dos à casa d< um irm&o do juiz
Ivan. ali residente.

O estado de ambos, nâo apre-
senta gravidade.

Sem ouvidos e seta nariz
FORTALEZA. 23 (Asapressi —

No sitio "Rcijinho", no muniei-
pio de Várzea Alegre, nasceu uma
criança do sexo masculino, des

S Jaez. L. Mczztcs ...
45 A*d«t&,G. Gosta .. ..* 

Xatasat .• «*» •*> »*. •« *>
S Maracsta, A. Aleisa .
9 Brrtarkv 3. Arsai?** Bè_ceas. P. CecUao .

f _rrs

1 S C_ss**ã_£e. a*. Caaia

na quadra do Tljaca T. t_i cnnatcioi. b»íô>. &jiís» _spla «k atpSo >de
a dtlkit vitórU do Cíube dswiíaàt ímaktãa.-»» a susTSaàn. «ns •! «
Aliados sobre o Samoa» ca irar-i mapeadjuc acasaasSa 36 a ST» -pro . 3
ro6^*<>- ;eí--í*I*,!S'í^,v .«=^a_ I

Pouca foi a assbteuci* preseatej. Aasart. «¦ sapsa tSr» Aa&ots wea-; •*.
ao iojo final do* jawab. t«« «ma camçeiaaâ* «aa «jnt sei _,»«__» . -M _^_

A pjxtida priacãjal d* au&e i *s>ms^a^ítti «uns an» ^tattutss «8«.J 4-* FAREO — l.-W asetros
reunia os fortes «jaiatsí» d»'a_ã «fawaflc* * <<*m awí&ar a«cilo 35 "aoraa — Cri S.WJXO.
i>ampuio e d» Clabe dos Aliad»».{hav** «as feufi* «6 aK« S2soi9ía!r.j Qaü-a.
a*m i'.> *.v jíco^-K ,v Tttara *> 5-E*_n_&LÍ*«> fWT<. r *j 

GsiTlt_â. X** Hí^>_-5em Jogo decisivo tara o> segaad»» \ c»r"«
levantar o campeonato d* wç-[ .-_^«B_e."»*
rente aa». eutpucto qae» pata >>* _.í? >_a.j_tt««*»
Sampaio a vitoria k\ai'.j a atais,i -»* c<5ti8*» «BjaMan «eaa a se.
um torneio desta w* catre Sairt- •*a^^»_«>M>1* >W**?

38
54 Síakl

t1

4 Jsíí-n L. Rifoni .. ..
* Ji$*. J. Araai» .. ..

5.Eckãx*. R. Freitas ..
6 Kitdsicv A. Ribas .." litncan, W. Asd^de

Acaba de morrer nas cocheiras
do treinador Cyrilo de Souza a
potranca Java. uma filha de Tri-
nidad, que, nà vários dias foi vi-
lima de um acidente quando se

1 exercitava na pista de grama do
. j HipOdiorao da Gávea.
** 1 Java, ao que soubemos, estava

Sno seguro por Crt 50.000,00.
a!

Foi adquirido pela sra. D. Mcr-
54 cedes Santos Tripodi o cavalo

Rojai Kiss, que defendia a Ja-
52 cjueta do "stud" Plratining».
53 j Rox-al Kiss, ingressou nas enchei-
52 : ras do treinador Luiz Tripodi.

paio. Rlachucl» c Aíudos. >U* -i
vitoria do Clube des Aliidos r«_
bou todas a ¦ esperança» «t°* decsf Jf* — íençc-

provida de nariz c ouvidos, tendo ¦ primein^ daadtf por ttaai eaat.
•.. -. 1_ .-.*»_- -m ax a. a».

apenas uma estranha fenda no
lugar da boca. Foi batizada no
dia 18 do corrente e está gozan-
do perfeita sande.

V. S. USA DENTADURA?
Então substitua-a por uma prática e mpdcrna "L'oic

cn ciei". Mais fixa e não tira o paladar.
DR. GALILEU DE QUEIROZ — Cirurgião Dentista

Ediriclo Carioca - Largo da Carioca n.» 5 — 4 ? andar — Sala
408 - Fone; 22-470? - as 2aa.. 4at e 6as PRAÇA1 SAENZ PEfJA N 31 - Fone: 48-3546

às 3as., 5as. e sábado*

peonato da 4" arttsatK
A primeira fas« do jos» f-:i í.i.

voràvel técaka e namerkamente
ao Sampaio cree ao prãaeiro naar-
to laareon l» a 7- Xa sesan»!»
ifuarta os Atiados. anuaxa-se coxa
ataques mais homoicaecs. c aa
finalizar a primeira fase o> mar.
cador acusava c empate «Se tS a
15

CtriíE WSS AiEAISSS; — A».
usar ^íís — Sdki S3>^ — FtírceB

íiimius .¦<"' <c
2á_xãj> — Tltifcií; Si.

SA5€FA2Ji: — Jtary ei*í — Car-
t»_ — Wjfiuee *.*» — waBmStenrs:" 
lí| — JtjggggB üS* — V*Síissã*&» M—¦ Raí»í a Zmasssr — H«ts3 3*v
SrACHtít© — 52 a FLOO-

i "Merite, O. CaWro

1 SXaàe.
3. 3E3. E<j

34.
33

J. Pe-rtjlao ...', A. Aiclxa ... 5-2

M*^***+******e*«**«**e<e+*+4+*+»*+*>e^*w+»*+*+*+e*t+*te**

DR. WERTHEB OUQUE
DOENÇAS COS OLHOS — TRATAMENTO — OPERAÇÕES

f tS de aVatey 3 - :£.» - èS. 1.610/12. — EO. OARKE — 42-9032 - 43-110?
[ij*4*»*»»»***n*i*ew»*+*n»»»*+*+*+**+*^**+*e***»***4+t+e4+s

4 Gacpciuw R. Ia:crre . 34.
;. CaejãeSel. L. Leisatea 33 j
S C*tsüsa. S. Ferreira
1 Fhsrian, R - Frcüas .

S Miresccr. A. Rüms
* Kt>i», L. CoeU» --

54-
I

3S
34!

gffEtiflrM]

rasos — _,
A ifccEinfcac- S><£ iocafla sai»;

o» arataferta» et^c^aiítíaárwar* «**33|
etatatatm»» « <&* RaurümiOri. A »:LI ; -n farsa.Xo segando tempo ««Raat s»|||rta «&» Kadxa«*iit Saí és» jaaSsi , .» Cinim. \~ PÕrtHhodo Sampaio a ajtirua caxa mai*; soea«dii*. joè» «a ttsiwitews mio:' 4. ** «-'»"»«. -»- *-*»«*»*

precisão e terminartin na, GitaJa*.tsaiasaaa *f«air5áir»w «tjuaii* ar «e| "!»__,.. 
B *- tv_o terceiro «jtiirto por 2t a t$. X*-! isiBaJkr tèsaisamKafte *«s seetl ! »* Cn_, F. fwoei&o .. .. 5»

vãmente os oV/Caat»» Grande, ãetjAvírtisU*. Tíaíii» w toaaiiowsnsr'1 * 1S Irt» .. .. .. .. ... 3*1

'¦

B WmÊfSifm_8 __IÉ__#;

AOS AVIADORES QUE PARTIRAM E

reagem e a peteia pto»se_ae re.' >ii r-s.-'-:-'£i. 6i£ ri->.->-Aií* a» Tus.
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.V.IO REGRESSARAM •— Pelos c<sm«nd<wíe*, pilotas.
cênicos, rúdio-operadores, aéro-moças, diretores de sindicatos e muitos oaffos entidades asrrc*-
ndutlcas civis do fírasil, foram prestadas eomovedoras e expressivas hontefitraTís <*** iwíwrje-
dores aéreos que partiram e nio regressaram. Este preifo a heróis da apfocõa èrissifeero) eona**»-
flana inauguração, ontem, próximo, estação de Hidro-Aviões do Âeraparta de Santos D_net*c*
de üm belo monumento em monolim brasileiro, esculpido peta artista Znnni, e tfeíif» eo* «»r**
nautaz r-f/o historiador Garcia de Souza. Peta mâe do comandante Leonarda Basts. MHrihr
<<wc. erií incumbiu tambtm em nm desatre de wí.irdo, foi retirada a Bettdeirm X«a^*>SBfjs\ <za«
envolvi,, monumento, seguindo-se os discursos dos srs. Frank Sampaio, Xehutt Csrdsssat^ «a-
maridàn rqueira Leite e Garcia de Souza. A seguir, o Presidente das Aeroítaafo», coafüria
o Titulo i. 'Associado llmemérita" ao sr.JasêG. de Souza, pelas »"ní«ttHiaÍ!»eii servètos fgxstaêm
â navcgaçil aérea no llrasil, S'a gravura um fia irante colhido quando tra iRaasttTarft* t* at*aa>

mtVtfo, onarecíndo enfre vi presentes autoridade*'.e.famílias dô« adâdores/afoíSEía.

I« Xcsrvai SioAir. \a rieSaânar sei• B*wtxa«a«ii spscíiw* rraa Sacãtí- *^™*P ~ **SS *S?*_2ftr t
dtafa pw*^si«a_Bnai «sãa -sii3!ipr»a>]*« l<v.*4 jwwa» — Crf Jj.iAV,». [eüa_- tia «Sa»á*m»3r>. X* 5*y«3S*;~ 
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Repercussão do Coneursi"Equitativa"

Muitas tira sido as cartas reicçbidas pela A MANHA insis.lindo os missivistas ao pedidode anlecliwrmos a resenha dospalpites dos concorrentes ao cer-taine "Equiuitiva Seguros de Vi-
da '. Dadas as condições do "Cou-
curso' somente alguma emisso.
ra poderia fazer, a hora do cn.cerramento porque para nós csimplesmente impossível.

Para dar uma idéia mais per-feita do desejo dos nossos leito-res damos a seguir a ultima carta
que recebemos:"São Paulo, 20 de setembro
de 1043

Meu caro sr. Cronista.
Cumprlmento.o afetuosamente,
laive* o amigo estranhe re«ceber uma carta d'aqui sobre es.sunte da seção de "Turf" cruo

Ja?..critcrioíaiiK-atc dirige n'A
Mas, i eme tendo eu rejidiala

ate ha bem pouco tempo ai. sem.
pre fui um assíduo leitor da suaseção, amante cíuc sou de cor-ridas.

fe. 4 para fazer.Ihc uma con*sulta c ao mesmo tempo um pc*dido rnie muito estimaria puoes.se ser atendido pelo amigo, quelhe venho dirigir a presente.Trata-se do seguinte: o qua.Oro quo v. sa. publica nos sii.bados e domiugos com todos os'
palpites ou indicações d« todosos seus colegas que concorrem
ao concurso da "Equltatlva". ¦ d

! de uma utilidade enorme par noa
i turnstas, pois por éic, a gente
! km a possibilidade de tirar umamedia bem apreciável sobre aamelhores indicações! por êle oh.tem-se uma percontagem de po»,siiitiidades verdadeiramente ínte-ressante.

56 mesmo nos dias de "banhos**
por atacado. — o são raros essesu.'»-5.,— ç que. quem como eu,
Ura daquele quadro a media dese-
fada, registra prrlulzos.Ja quando eu ai me encontra,
va imtava uma certa neeessida.de de formular o pedido que orafaço, porque as minhas ocupaçõestio parte da manha tomava-me ¦:
lodo tempo. Mas sempre chega-
va para os "estudos" necessárioskbre aquelf nat-arlm

Já aqui

A/-VWSHA

bl ume laia
I» 9N*^R>s)ftÍa% *"-* Vtttts»

*^annrtí_c ceaa taawitaa*»

« 54 - Oe !t ** »
Tet 234?©

DR. RUBENS M. CABRAL
AatÈsi. ca CJinka «*> Or. Milton de Carvalho Curso no Hoip.
daa Cíãakas da Sio Paub Oo H Sio Francisco de Assis e do

H de Pronto Socorro
OUVIDOS — NARIZ - GARGANTA E LARINGOLOGIA -

ENOOSCOFIA PER ORAL
Caargns aaSzaaAea «jaa vrias aatraaa t dioastlvas «uperlorea (Engar

mi-1 Carísea,S-6.«-Tel 22-0209 Tel Res. 26 4704
KORAFtlO:etel3_ttisl?J0h*-: Aoasibade* de 1330 ftt 16.30 M

todo tempo. Mas sempre chega-
va para os "estudos"
sobre aquele quadro.

,. -^l! perera, isto torna.se
alto difieil; nao sõ por aquelasmesmas ocupaçajes, como, sobre,•tudo. norque o jornal chega aqui

Ja multo tarde; já cm cima danora guasi; chega as 10 e mela,mas ha dias. em que sò chegatiuasl ao meio dia. De qualquerforma porem a raün como a Ou-tros, que temos a manhã todaocupada s6 vamos poder nos do«d car a isto já depois de melodia de carreira , pol» o prL.metro páreo corra a* 13 c ás 14.como sabe.
Assim pois, vcnno consultaLo:

será possível. — a este pedido ofaço cora grande empenho, pu-blicar esse* quadros nas vespe.
ras, ou sejam nas 6*s. feiras, odo programa de sábado e nos si-
Íí,<,0,s.-0 ,d« domingo? Será dLíicll? Creio que rüo. Como o aini.
fi? M¥..,,"4»W„aI**aiÍB tempoatraz "Vida Turfista', que sàedois dias antes, publicava esses
palpites o naturalmente os re-ccbi.1 a tempo Agora deixou deouhhcal-os.

Fiear.lhei muito agradecido o:como eu. m'lhares de pessoas daído Rio também. Muito grato fi.c;nia si, na sua seção de sábado
prõsimo v.. sa. pudesse dizer.mealgo si sara possível ou nâo. res-
pondendo era um tópico dirigido
as Eoljm» — S, Panlo

h sem mais assino-me. Atoa,ciosamente,
i Eplfanlo Gnstavay ,+ggf'

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

ÍS

GARANTIA PARA O JOGO OPOSIÇÃO X MANUFATURA!
Mais uma ve, a peleja Oposição, Manufalura c alvo de calorosos aama**^^a^jt^^Sm ^1^^^^^^

^ cIubes ^gj.gj, cuidar ^ disciplina dos atletas e associados. ...

'•QUAL O MAUOK ESQUADRÃO AMADOBISTA CARIOCA BE 1048"?

ii

CONHECIDOS OS VENCEDORES DA SENSACIONAL
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
A ièn»«eienal enquete de A MANHA, apontou, eomo i» noti-

ciamoi, o I. C. Cajaiba. come o "niaior esquadrão amadorista ea-

rioca do 1948". Foi um pleito ícalixado democraticamente, tendo

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.
PREMIADO COM UMA TAÇA

O I. C. Capiba. eomo vcnciide» da enquete, recebera uma rica

taça. oferecida pela A MANHA, tendo no ttoHu cravada» as *e*_uin-

fe» inscirCõe»*. "Qual o maiot ssquadraio ainadoatista de I94S? —

Vencedor — E- C. Caja*a — A MANHA — IM»". Essa taça

teié «ntreguo dentro de alguns dias. dc**«s<ki»d© de Kcai pronU a

referida grava.ao.
O LEITO* CLASSIHCADO

.' Ainda na mesma enqwjtc. a fim da que hou»*»»*» ««aior nume*

ra de votante*, estabeleceram©» um priraio-estimulo pata *e» cor-

ferido ao leite» que enviasse a frase ma» sussstiva a «espesto da

resposta. Para isso, nomeamos uma comissão, composta de de*po**

tiktai de clubes alheio» à enquete. Essa comissão foi presidida pelo
sr. Caritcrto de Macedo Rc<ha. presidente da A. A tbno. ««re-

tarlada po» lainwtjon Carvalho Barreto, do 24 de Maio r- C... e

tondo como auxiliar»» os sn. |oic Antônio Fernandes c Anibal Fet*

naade» da Ou», do Unido» da Vila ANaceli. e de Geraldo Rodngue».

arbltio do T. O. R. a dtefa do D. A. da federação Colag.al dc

Futebol Depoi* do insano trabalhes a comissão deu como classr

ficada a frase do leitor Christodolino da Sihra. do Atnericaae l-«C.
A FRASE VITORIOSA

Eis a frase do *r. Chfistodolino d* Silva- do A»-rjticai>o E. C,

qu« fe» iu» a medalha de "vermeir oferecida pelo nosso matutino:

"Voto 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»*

mente conhecidos no cenário amadorista, está isenta de qualquer du-

vida. quando à juitiça do julgamento. Entretanto, facultarcmoi aos

leitores quaisquer recursos *obr* o resultado do concutso, dcide que

formulados ato ãs 18 hora» de amanhã.
ENTREGA DOS PRÊMIOS

Conforme dissemos acima, estamos providenciando a gravação
nos prêmios das inuri-òe» lespectivas, do forma que dentro do ai-

guns dia» tar.-mos a entrega da taça e da medalha, em nossa roda-

ção- A postos, pois. diietoria do E. C. Cajaiba o »r. Christodolino

da Sitia, do Americano E. C. ________

ja òmòauuwhl ENQUETE
-_. -. . i. —¦-•-•

ANO VII RIO DE JANEIRO, Sexta-feira, 24 de Setembro de 1948 NÚMERO 2.187

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

O E. C Dramático enfrentará em várias pelejas o

grêmio aniversariante — O programa elaborado
pela diretoria do querido clube da Sauth

FEDERAÇÃO COLEGIAL DE FUTEBOL
Continuam intenso» os prepara- to, a fim He poderem competir i dò Mo Tloqu £«(¦ Rijado, 

oi,ua*j K>HMTK£0M <? 
j>-..C- f™-ii..,.o ,i„. .......ir». fr,l.-.ui!.i» rairio- todos com as mesmas nossibilida- dro "A du Ç.E.H H.í*., ¦ mpois i i..m -r..\ i«_ •_.*„*... „

Comemorauudo o seu primeiro
aniversário do fundação, realiza.
râ o querido clube da Saúde; do*
nominado Nova .Aurora K. C,
atracute festividade que culmina-

VOLTA Â CANCHA O E. C. LIBERDADE
FRENTE AO DELTA F. CLUBE, O COMPROMISSO DE AMANHA

_ CONVOCADOS OS "PLAYERS"

¦ <¦•;¦. -i\. :, ^JjjJ*M. ¦' **i 
_____¦ _t****__' Sm "í & haa^amtawÊa^tm a^t\m^à\ ^^__»'^a Jam -Í__T *»"_a__* ¦*^*"*_______

} quadro do E. C. Liberdade

vi com a sensacional peleja cn.
ire o grêmio aniversariante c o
Importe Clube Dramático,

O IMUKiHAMA 1-XAUOltAIX) ,
O |iiO«r.iuia quo foi carinhosa-

mente elaborado ;siá assim _cou*
lecionai)»* 7 lioras —- Missão a
S. Cosmo c S. Dauiiào, padrocl-
ios do cliili», na iKrcja dc N. S.
do Livramento. 9 horas — Juve*
nll Nova Aurora x Juvenil ilo b.
C. Dramático. As 14 horas -As.
i-iranies do Nova Aurora x As pi-
rante» do E. C Dramático. As
15,30 horas - Nova Aurora I'.
C x E. C. Dramático. As .'0 lio-
ms - Baile dc gula• v„_„

CONVIDADA "A MANHA
Nosso matutino recebeu nten.

rt.-.so convite para participar da*-
festividades comemorativas «W
primeiro aniversário da slinpat.-
ca agremiação

Continuam intensos os prepara
tlvos dos quadros colegiais cario-
cas dc futebol, qne, a 2 dc outu-
bro próximo, eotrarão em llça
atrav}» dó nove emocionantes se-
manas, a procun» do cílro m.'i\l-
mo do futebol estudantil do Rio,
pelo certame promovido pela sua
mentora especializada, ou seja, n
Federação Colegial de Futebol,
com a aquicsccucla do .Ministério
dn Educação c Saúde (I).fc.r.).
c sob os .'iiispiclos da A MANHA,
quu fará a oferta dc uma rica
copa ao campeio de 1918.

JOGOS E TKEINOS
Os mais fortes "tearns" estu-

daiilis do Distrito Federal que
disputarão o magno certame des-
te ano, vêm treinando c jogando
intensamente neste prí-campeona-

to, a (im dc poderem competir, ilo Süo Uoque, no sábado
todos com as mesmas possibilida- dro "A"' do C.K.H II S.
des de vitória. Ide esl;ir vencendo de .1 x I, viu

l'rnva do quc dissemos aclmn j o. placard acusar um empate uo
foi o lindo feito do Colégio Pie-13 x :i no final do embale.
dade, quc venceu domingo ultimo i Embora tenha o quadro repre-' sent-iiite do Liceu de Aries e 0

E. C. MARAJO&RA X PIRA
QUARA F. CLUBE

Pela primeira ven estarão ein
ação os quadros do K. C. Marti-
joara ó Piraquara F. ÇJoW--0local onde scra palco tao in.c-
vessante peleja c o campo da rua
Soares, em lUnlengo. Para esse
encontro a direção dc esportes
do clube subui-bauu solicita o
compareclmento dc .véus amado-
res na sede do clube hs Io horas,
a Um dc seguirem para o locul da
ii.i ii.

o River F. C., e a série de vitó
rLis do clube Estudantil Uclhen-
court da Silva, quc representará
o Liceu de Artes c Oíicios.
novos perros do c.K.n.u.s.

Enfrentando um quadro misto

E. S. IMPÉRIO DA T1JUCA
A querida c consagrada Escola

de Samba, dirigida pelo incan-á-
vel João Escrevaute. levará a efei-
to na noite dc amanhã, atrasute
fesla em sua sede social, na «.uai
ecroará a sua Rainha da Prima-
vera. Essa fesla da famosa "ver-
de e branco" foi idealizada pela
simpática "ala das caprichosas**.
Nossos parabéns a esforça Ia
"ala".

ios, apresentado um bom padrão
técnico c dominado o jogo um-
piamente, devido a contusão de
Natal, diminuiu n produção do
quadro o que bastou para que o
Sâo Roque aproveitasse e assina-
lasse o empate por Intermédio dc
uut pênalti. _ .

Os |o.-ils do C.E.R.ll.S. foram
marcados aos 10. '.''2 e 35 minutos
da primeira lase sendo autor dos
três tentos o ponta esquerda
Otlo.

O quadro jogou assim coilstl-
luido:

Waltcr — Mcksvk c Ary — Ro*
quc _ s'atal e Cabral — Sebas*
•|j0 _ Jorge — Gabriel — Ota*
vio e OUo.

SERIO COMPROMISSO PARA 0 f.C.NORMA
Caberá aoE.C. Vasco do Engenho de Dentro cc-

nhecer o jtoderio do grêmio dc Abdalla Esper —

O quadro do Norma

"Enquete" amadorista de amanhã!
If — CARLOS SÉRGIO DOS SANTOS

.. Macumba: Durval Careca _ c
Wultcr; Waldemnr, Jorge, Tiao.
Mesquita e Nelson. ____

0 gramado do E. C. Vasco no
Engenho do Dentro, scra palco,
domingo próximo, de atraente Iu-

iíSaSstçtíS*^ 0 GUARANI F. C.
ma quc vem de fazer bonita li: |
euro em nio Bonito, frente ao ca

ruloroso campeão
Octacilio Ri

umn
ende.

Dcnois dos retumbantes sucev i grêmio colocari seu conjunto em
sos io Torneio "Octacilio Rc:en-1 campo, para enfrentar ™ ™f
de" o E. C. Liberdade ficou crc-|po do Atlético, da rua da Ale/ria.
denciado como ain dos mais po-1 o homogêneo quadro d„ DclUi K
deroíos esquadrões amadorislesj C. I ma rata que muito promete,
metropolitanos. Dono dc um cm- \ dado o meonte.
runto harmonioso, cm «m* ponti-'ficam "cracks" de reais quatid^
de», o E. C. Liberdade suscita ex-
pectativa a cada apresentação.

NOVAMENNTE EM AÇÃO
Amanhã, novamente, o valoios©

duas turmas.
CONVOCA O LIBERDADE

A direção do E. C Liberdade
convoca os seguintes atletas, «;uc

.¦.cries do sfiisacioiiii' Torneio.

deverão eslar na sede às 12 ho-
ras e 30 mlnulos. AMADORES --
Pindoha, Crl-Crl, Flavio, Malibtin,
Florindo. Jair, Walter, Legel, l..ni-
dinho, Waldir. Manoel. Orlando,
Expedito, Ari, Edmo, Hidon,'Haia-
no. Costa, Nilton, Dccio, IliUlc-
brando, Dante. Joio Pinto, Ru

teorizado conjunto do Motorls-
I \ 1". ('.., campeão local,

COMPLETO O E. C. NORMA
O esquadrão orientado pelo d.,

i.ániico Antenor Cabral ladeu,
eiilrai-á viu campo intem-ado dc
todos os seus valores e e»lr*»W
o denodado "coach", colher frçn-
!c aos "cruimaltlnos" s.uburba-
nos um expressivo triunfo. .

\ PALAVRA DE WALTÍ-.R DA
COSTA

Waltcr da Costa, tesoureiro do
grêmio da Cidade Nova, teve en.
sejo de declarar à nossa reporta-
•,•1111, que a pugna dc domlu.o
ficnte ao famoso Vasqulnho, de*
•erá agradar cem por cento e
cci.fla.plenamente na turma ile
seu clube. yy, ¦ .,

O quadro do E. C. Norma de-

A direção do Guarani F. C
,|„ Èstaclo de Sã. convoca, para
domingo, às « heras, na sede, lo-
('os os seus amadores para o et*.
funtro frente ao quadro do 1*1-
Ibos do Império F. Clube a ser
wili/adu no gramado d<> •*
Canailà •

yOME: Carlos Sérgio dos Santos; ATIVIDADES SO 1;SP01U':
AMADOR. Diretor de publicidade; OSDE A EXERCE'.': Allftlco t.
C e F. P. A. Clube. DESDE QVA.\DOt Des.ie lül, no Alkttco e dt
PJ41 no F P. A. Clube. OVE CARGOS EXERCEU? \ unos. hil
OVilS CLUBES? — Inúmeros. ATIVIDADE PAUTlClll.AR'.' Servi-"o 

Público. QUAL 0 MAWR PRObMa DO ESPORW AMADOR,
- Camia. QIE ACHA DA FILIAÇÃO A F. M. r'.? - lm problc
ma a resolver. QUAL O MAIOR "CRACK" DO ESPORl : AMA-
DOR?-Ditáo QUAL O MAUHi ESQUADRÃO FILIADO A F.ÍL
p"i _ Crtreiro. F. l\nill'F\DESTE? - Attitico e Atilia. COMO
l'ÓR\t\RI\ O SF.I.F.CIOXADO SI RIIRIIASO? - São conheço tndos
MfaadwWAL O TECSICO DOS CURES PEQUESOSMAS
cUpETESÍE? - Jorge, Ql Al. O MEUlült CAMPO AMMiORf
TA? - Vinfe e Quatro de Maio F. C, ^Cb^Wm^mAL
O JOCADOR MAIS I.EA1.? Selsmhn da Atlético. Ql At. O M-.UIOR
\RR1TR0 DA StlGUSDA CATEC.OUIA DA F. M. F..> - OwWj
lod'iju"s.QU.US OS CAMPEfíES DAS SERIE "SORTE" e"Sll,:
HO ftUfaFOVtrO DE AMADORES? - Cam^o Grande e Opusiçuo.
OUAL SER O ClMPEAO DO TORSEIO 0"TAC1L10 REZESDEJ
iTvilfaFclbeQlA,. .1 SEÇM DO KS7JRTE AMADOR QUE
114» -t_*Kr.'C/A' — Todas as que propuanam pelos clubes unia-
doristas QUALO JORSAI.ISTA IM ESPORTE AMADOR QUE MAIS
ipoÈaAI — Todos os que trvbilhnm pelos pequenos clubes ,,m<t-
do islãs QVASTO JA GASTOU COM O ESPORTE AMADOR? -

Perdia?c°ntâ ¦ QlAl. O CURE DE SUA S1MPAT10? - Fábrica
dt Projetis de Artilharia F. Clube.

EMPATE COM OS. C. IN DE-
PENDENTE — 2 x

Doinlngo o quadro "li" do C.
E.R.U.S.. enfrentando no cam-
dr, do Moinho dn Luz o S. C.
Independente, conseguiu sensaclo-
nal emputo, lenlos do C.E.R.U.Sv
fritos por Pcísct « Zezinho aos
15 c -W minutos do 2.» tempo.

Apcsur de liastaiitc reforçado
coni elementos do 1." quadro, o
Independente não. conseguiu ir
além ile uni empate, não fora a
falha arbitragem, cm que o juiz
esqueceu-se de marcar o tempo
prolou^inilo-o ale aos 19 minuto.*.
„ quc baslou para quc aos 43,30
minutos o Independentes conquii-
lasse o seu primeiro lento; termí-
nando a seguir o primeiro tempo.

Iniciado o segundo tempo o
quadro "R" do Liceu de Artes e
Ofícios modificou a sua linha nu-
dia o que bastou para quc ao» 10
minutos Pessct conseguisse 1 em-
pale, aos 33 minutos a falhar o
juiz, desta vez marcando, um pc-
nalti inexistenle, que cobrado e
bem aproveitado, mas isso nao
bastou para desanimar °- fltwdry
do C.E.HB.S.. pois aos 40 trt>-
nulo» depois de bonita combina*
ção Zi.zinb.0 asinala o empate ter*
minando o jogo com o empate dc
2 s 2.

O quadro do C.E.R.B.S., Jo-
gon asiut constituído;

Waltcr — Hugo .Meks.vk. —
Milton -- Roberto (Ger.ildo) *r
Pespet (Mangueira) - Manguei-
ra (Álvaro) - Domingos (Od r)
- Mario (Pessct) — Madurcira
(Mario) — Wilson e Zezinho.

SENSACIONAL
Como observamos, com gran-

des esquadras como as do cor-
vente ano. o Cütnpeuiialò Colegial
de futebol do Riu deste apru scra
verdadeiramente sensacional.

SOCIAIS DA F, O.F.

Chico, Ribi, Waltcr 11 e verá entrar em campo com.^ se*
Wihon. ' -Ulntc constltul.aoi Jorge China.

E, C. VALEtíTIM X CAPELA
F. CLUBE

Em «eu campo, o S. C.. Va-
lentlm receberá a visita do Cape-
U F. C. com o qual Ira vara uma
peleja ainlsvosa.

Dado o valor das duas cqui

HOMENAGEM MERECIDA
O Ceres F. Clube premiará os vice-campeões de uma da» série» do

Torneio "Octacilio Rezende" -O que será a fe»ta de amanhã

O Ceres F. C., valoroso esqua-
drào de Bangu, realizou brillun-
te campanha no grandioso Tor"OciaclLoj Rezende''. De.

Ve*. è de «Pcrar-se uma -xleja â{ 
dcs alu.còcs, em que. mpolgante. tanto ™is 

£%° Ztrtu uma única derrota, o pres-^rímioda Praça da Uandei» lu- K conseguiu o titulo
, o fará para "fej^IramAM Jg ^Veampcão da sua série, na
iinda trajetória dc .itonas que 1 *¦*¦ »;.* ...
vim conquistando em seus en-! qual disputaram forte, conjuntos.
eõntros. Assim, pois, estarão de
r»rabcns os torcedores das duas
•'elevcn»*'.

A preliminar, será travada en-
tre os aspirantes.

c.in» o Aliados de Hangú. Ceies,
te. Filho do Pau Ferro. Rto da
PrMa c Santa Cacllia. Assim,
mais do que merecido que a D:-
rctorla do Ceres prestigiasse seus

t

0 D.I. D01.01 Ü.F01A
* ¦**»?¦•¦»¦*»¦ • ...... ¦¦¦ •

TRAN8PERIDO O JOGO CORDOVIU X VASQUINHO
Por conveniência do T. O. R-. foi transferido para o próximo

sábado, dia 2 da outubro, o encontro marcado para aim-anâ entro
0a quadros do Cordovll e do Vasqulnho. .._.__...

JUREMA X UNIDOS DE BRAZ OE PINA, AS 20.S0 HORAS
O Jófio entre Jurema c o Unidos de Braz de Pma. sendo o uniço

a ter realizado amanha, no campo do Manufatura, foi antecipado
para as 20,30 hora». _„.„ „._. ....____*

AUTORIDADES ESCALADAS PARA AMANHA
CAMPO DO MANUFATURA - As 20.30 horas. Jogo: Jurema

X Unidos de Braz de Pina - Juiz - Pedro Çiviliano. Rcpresen-
tante — Newton Dias. Bilheteria - Anibal Fernandes da Crua.
Portão — Abilio de Almeida e Antônio Josc das Santos.

Diretor de Dia — Almir Ribeiro. ,...,_._,
ATENÇÃO. SRS. REPRESENTANTES ^ n ^

Estáo convidados, a comparecer, hoje. na sam.do T. O. R., a
fim tt« »e avistarem com o »r, Sylvio Marcai, das 17 As 18.30 horas
o» seguintes srs.: Turibio Sebó-itião Ramos, do Adelia F. C; Amba)
Fernandes da Cruz, do Unidos do Alvaceli F- Ç.; Fernando de
Matos, do Maravüha F. C; Sylvio Muniz dc Medeiros, do E. C
Isabel.

ATENÇÃO* _-.«->
O Departamento de Árbitros e de Representantes da T. O. E.

solicita as au'or:dades escalad— para tmanbâ. comparecerem a s.i.Ja
do T. O. R ¦ hoje. das 17 às 18,30 horas, a fim de munlrem-»c
liídispen-ãvel material para o bem desempenho da suas funções

amiidorcs, que tem dcmonslrado,
nessa c em outras campanhas, a
maior dedicação c o máximo en*
tuiiasmo.

UMA GRANDE FE.STA
Em reconhecimento ao grande

eslorço empregado pelos seus
amadores i-uc conseguiram levan-
lar o titulo de vlcc-campc.ío da
sír;c "Folha Carioca", o Ucrcs
Ibcs prestará significativas home.
nr.gens. reàlitando apianhã unia
grandiosa festividade, na qual
serão feitas entregas das meda-
lha» oferecidas pelo clube, sc-
i;ulndQ,sc uma mesa com assados,
regada a "chopp". Finalizando -s
festejo», haverá ainda animado
balie,

rDALDO, DIUS VEZES VICE-
CAM!'BAO

ft interessante lambem divul*
garmos uma nptn com referenda
aa amador Ubaldo, que. tíé«a
temporada, não só sagrou-se vice.
campeão pelo Ceres F. Ci, com'»
tamhem pelo Veteranos do Han-
pu, no Campennato da- Saudade.
Parece, mentira, mas como osses
••velhinhos" ainda jogam bola...
t4§a»itattMiat*tf**a**»H<

EM0FLUID1NA |g?*
*44*a+*******a*******ê***+****

DISTINGUIDA "A MaVNHA"
A diretoria do Ceres, quc tem

^cmprc demonstrado sua solida-
riedade ao nosso matutino, en.
vlou-iios atencioso convite para
a festa de amanhã. Grato».

0 BAILE DA PRIMAVERA DO IMPERIAL B. (.
ELEITA RAINHA DA PRIMAVERA A SENHORITA ELZA FERREI-

RA - A FESTA DE AMANHÃ

t) Imperial Ilas-juelc Clube, prei-
tigto«.a agreiula.âo suburnaiu,
continua rcalifando notáveis em-
preeiidimentos desportivos c so-
ciaK imrondo-sc como uma das
mais coesas a»-.»clatôcs metropo-
lilanas. Seu» programas, otlnw-
mcnlc. organizados, tem merecido
o» mais justos elogios de ipun
tos tem o prazer de desfruta-!-!*-.
Iso, graça» a dinâmica diretoria,
que não tem inedidç. sacrlllcios
para oferecer ao\ associado» mal'*"
conforto e maiores dlvertlnep-
tos.

IUI.N1U DA riUMAVERA
Entro os empreendimento» dc

ordem social, 0 I. «• C. fe» reall-
zar um elegante pleito, para ciei-
vão da Rainha da Primavera. Con-
curso concorrido, soube suscitar

o entusiasmo c a animação das
scnhorltas quc compõem o !)e-
parlamento Feminino, contando-
se entre as concorrentes as i.uis
graciosas e belas senhoritas d.v
quelc bairro.
ELEITA A StlTA. ELZA FERRE.llA

Após a apuração final, verifi-
cou-sc a vitória da senhori'a
Elza Ferreira, quc foi assim cW-
ta a "Rainha da 1'rimavcra" do
I. B. C; a segunda e terceira so-

locadas, respectivamente as silas.
Lina Ferelra c Helena tle Qlivel,
ni, foram aclamada. "Princesa,".

AMANHA, O UA1LE DE GAl..\
O tradicional "baile da Ptuna-

vera", do I. B. C, em que -.erào
consagradas a Ilalnha o as 1'rin-
cesas. será realizado amanhã, nns
«-alões da Estrada da Portela, :>".
festa quc será abrilhantada pprl
magnífica orquestra c. tem »e,i
inicio marcado paia ás 22 horas.

(.ElULDO
Anivcríarla hoje o v. Oe*

valdo Rqdriaue»; chefe do Dç-
parlamento de ArbiCios da
Mentora Colegial, e um, aos
mais ardorosos eleiiiinlos com
que contam on esportes ama-
dòrlitas da atualidade

Dç grande capacidade reall-
radc.ru, possuidor dc Inegáveis
dotes de iuteliilcticia c cullu-
ra, artista de ribalta, qualulu-
de esta quc cultiva em «ira-
Ur dc alta-reercação e amado-
risiuo, mas dentro do qual.
se sobressai c possui luulvus
fans, Geraldo è tamhéin uma
pessoa quo sabe se fazer csvi-
mar e c amkjo' de Iodos, pelo
que, ante sua partida, ontem
para Minas Gerais, onde íol
cntahokir iieíoclaçôcs com
Adelino Satliler a respeito da
F.C.l-'. na *una da Mata, a
mesma o homenageou singela-
mente, levantando um brinde
ao champ.isue íi sua sauilç-
Estu foi também o bünde'doa
esportes amadores c de .\ M.A.
NHA ao estimado e feli. ani-
versarianle,

Vai a Cordovil o E. C. Deí-Mare
Contra o E. C. Quitungo, a peleja de domingo - Vavau jogará

A EXCURSÃO DO ESPORTE
CLUBE VALIM A MINAS

VI

ABNEGADOS...

ACEITA JOGOS 0 E. 0.
AMERICANO

Desejando reallrar pelejas amií*
losas ou festivais, o E. C. Ame*
ricano, comunica aos seu» co-ir-
mão» por nosso Intermédio im-
acçlta joíos, devendo toda o cur-
rct.pondcncl» ser endereçada ao
tr. Joâo.Gnibman á rua Benrdl*
to HSpolito, f> loja

•

Quem conhece 0 Interior de Minas Gerais, naturalmente nos

dará ra-io, qyando ressaltarmos o esforço de vários desportis»as,

que naquele vasto e esquecido rlncio brasileiro, lutam com de-

nodo para proporcionar a nojS4 juventude, meios para aperfei-

coar ssus dotes físicos. Assistimos pelejas do Valim, em campos

que somente a tenacidade e a übra do mineiro, poderiam ser ca*

pazes de lovar a efeito, Esses campos, quase todos situados nas

crispas de morros Íngremes, é uma prova eloqüente do esforço que
desprendem para facilitar a esses moços brasileiros como nés ou-

tros. los*ls onde possam aprimorar seus debilitados fisicos, Esses

sâo, de fato. os verdadeiros abnegados c nao os "cartolas" ai-ui

do Rio que se ufanam da lutar para o «perteiçoamento di nos*

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

att. breve su QeUs quiwr.

IMNIO

C. Del Maré quc tãoO esquadrão da ¦ F.,

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.

bela figura
VAVA'1! JOGAHA

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

a

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-,
curará confirmar seus recente»
feitos.

ispen avei material ,*_a ú bem dc;c:;--.-:nlio üe suas tun.o~. to inp",»". " ¦»'•¦¦ '

Õ E. G. LIBERDADE EM PAULO DE FROHTIN - 0 E, 0. Liberdade, pujante esquadrão carioca, campeão invicto de uma das séries do Torneio "Octacilio Rezende", empreendera,

no próximo dia 3 de outubro, nova excursão, desta feita à localidade de Paulo do Frontin. ex-Rodeio, onde so defrontará com o forte conjunto do América F. Clube, —, —
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Fluminense e São Cristóvão anteciparam, de comum acordo, o jogo que deveria ser reali-

zado no domingo - Os "matches" de juvenis e aspirantes serão tra-
vados no dia imediato aafSaaai ÁWBL À ML àVwÊL JBLJHL ÍM

ANO Víl

BASQUETEBOL

•I"a* itintsumtf (Fjncepdonal da contenda, Fluminense x S. Cristóvão, realizada no "Municipal",
d**-íF o arqueiro tricolor, Castilho, numa sensacional iutei%>cnçâo,

EM APUROS^CÕMTÃlvlISTÜRA
Fernandes da Silva bota o seu "bolido" em funcionamento

<?>

fatie* ©s octüupííidores estão
em sxtaáí* pnejíarativ-os. Anlo-
«•&> Fecisacnes «Ia Silva pôs a Mia"SEaserati** em funcionamento
ím ««rrar c> dia «Je ontem, as ex-
pertenças* da mistura. Como è
•xba*íí*. (são «Msí»ondo do álcool
especial, i ncc*s*ãria uma mis-
tara, cujo prapara c dispendioso
e densura-do. Mas Fernandes- da
51ha c pu-eienf* <r, no correr d<<
•üa áe*fes*.íe. vai preparar a mis-
íura «foc -*rr bosn "pasto**.

Amcar «te Góes Daqucr csit
3par.it!»» atrás dos Samboncs do
freio. S«sa "Maserati"' ficou ótl-
ma, e o iovtm rolante espera fl-
etarar e-ata desbKjoc na corrida
tfo dia 3. na Quinta da Boa Vista.- Outro qoe «rifa em atividade

preparando o seu cairo i' Jorüc
Aloisio Fontcnele. Seu "bolido"
foi Inteiramente desmontado; e
FonOenelc anda "catniUlo" pcfcas
para recompô-lo.

Um dos que esta calmo iS Gino
nianco. Êlc processou unia mo-
dificação na suspensão, que não
deu corto cm Intcrlafins. Mas o
perseverante iloulilé de niccãiilco
e piloto esta convencido quo o
rarro ficou bom. Aliás Gino BI-
anco está interessado cm coinpc-
tlr numa Fiat 1 .nm) milhas, de
riir azul, tipo conversível, do 2
lugares, que lhe foi cedida por
um pavrlclo. O carro entrará no
prova para os de força «te 2.000
cc, de cillndrad.i.

Noticiário Esportivo do SESI

1 CAMPEONATO DE TÊNIS DE MESA
itntem honre mais uma rodada — Os resultados no

Clube Panair. no Ipase e no Shell Esporte Clube
Oi resBltsâm. da rodjula de on-,

teta tia í Campec-nato de Tênis
• i« Ilesa, carbonizado pelo Serviço I-.'JtJ da IndBuria mire cs ser-icr» ¦ &k ir-dnstria, bem eomo

CICLISMO
Seguiu a delegação carioca

ao Vil Campeonato Bra-
sileiro de Ciclismo

Km avia» da Panir do Brasil,
seguEis» oa:ea). a delefaçi-i da
federação Metropolitana de Cl-
«"iaBwi. «jsie vai disputar o VII
«".empeonato Brasileiro de Clrlis.
r»:«j-„ a mralsian*', sábado e domín-
S3. ets* Curitiba.

A nfprvíeataeio carioca £¦ pre»
i-ã» F-mbI-v Minas * Disirito Fe»
»eira cie S-asm. tem como tícníco
o s*. Arsfcur QuajilHi, estando In-
feirada p*-!-_»s esportistas Henrl-
çm (.«mafl « Álvaro da Costa
letreira, para as provas de velo-
cteUde, c Oura:* Marüriclli dos
SaJilos. Pio Souza Pinheiro c Pc.
«!»•-* Martins dos Santos, para as
provas õe resistência. Fazem par-te atada o» ws. Manuel Furtado
áo Otheâa. primeiro jecrelirio do
C&nsells* Ts>-«i3Cw de Ciclismo da
Ç. B. D. e Ciislovão Nanes Fer-
trira. metobr-:- da mesma entida.
de. A delegação conduziu seis
maquinas e sobressalentes, deren-
«to partxipj,» das cerridas eícUs-
:as do Rs* liraadc do Sul. Paraná,
São PaukOli&as e Distrito Fe-
dera).

Os setores auloniohilistlcos es-
liln cm agitação cuni a corrida
tia Quinta da Boa Vista, fallan-
do noticias de S. Paulo, pois não
so subo se além de Chico I.andi
virão outros vulnnU-s, já que He-
nctlito não garantiu sua presença
na corrida do dia 11.

dos transportes c comunicações,
são OS •- -uln!'. .¦-:

NO IPASE
Alviiiv-Calvert (Standard), 2 x

José O. Junqueira (sider), 0.
Norival Vieira de Melo (Coca-

Cola), 2 x Clprlano Machado
(Amcrira Fabril), 0.

Gilson Bou-oli (Shell), 2 X Josí
Sales (SESI), 0.

Mario Ferreira x Juvenal Shc-
redor SARSA. Venceu o primeiro
por W.O.

Antônio Dias (Força e LÜi) 2 x
Hindcinburgo Toneloto (Krlnos),
um.

Hélio Santos (G, Klelrlco) x
Eúrlco Monteiro A.C.I.F. Am-
bos os contendores não cónipn-
icccram.

NO CLUBE PANA1B
Emll Slrnuh (Corl. Carioca), 2

x Fliirojara Pimctila (T-illcttc\ 0,
Carlos Marcial (Shéll) x Ncl-

son Mener.es (Gcn. Elelric). Víü-
ecu o Shell ]>or W.O.

Paulo Vasconcelos (SAHSA), 'i
x Paulo B. Castro (America Fn-
brll). 1.

AUieru» Straub (Cost. Carioca)
f, x Baul ile Freitas (Shell). 2.

Jayirie Nascentes (Olis) 2 x
Jalr Baldcrramos (Krinos), 0.

Arildo Barnaki | Força c Luz),
2 x Lulí Penteado (Coca-Cola), 0.

NO SHELL E. C.
Krlnos, 1 x Giletlc. 3.
Força c Lur x Almeida Com.

Ind. Venceu o Força e Luz porW.O.
Coca-Cola, 0 x Panair 2.
Ardcn 2 x Sidcr 0.

Rcalizar-sc-á no proxiniò dia
26, no campo do E, C. Vallira
(Ciichainbl) o festival promovido
pelos Veteranos do Aiidarnhy A.
C., em beneficio do seu antigo
atleta ,)oão de Oliveira (Biuuco),
vitima de um incêndio em sua rc-
siilcnclu, onde perdeu todos os
seus haverei. Alem do jogo en-
tre o quadro do Clneac !¦'. Ç. c
o Grupo dos 20 filiado ao Anda-
raliy A. C, será realizado um
torneio rio flünl tomarão parte
seis clubes veteranos, quu ilispu-
tarâo dois ricos troféus, pelo sis-
lema eliminatório de 30 minutos
sem descanso, só valendo "go.il".

Foi esse torneio denominado"Coronel Pompllho Rocha Mo-
relra", como hoiiiçnagcin dos Vc-
tcranns dó Audarali.v A. C. uo
digno presidentu do_ clube. Tam-
bem por essa ocasião será pres-
ladii justa homenagem no nosso
glorioso co-innão o Olimplco A.
C., campeão dos Veteranos de
1048 .

Os clubes que tomarão parle
nesse torneio são os seguintes:
Aiidorahy, Bangu, Olímpico, Bon-
sucesso, América c São Cristóvão.

O sorteia das provas1 com a pre-
sença de todos os Interessados fl*
cou assim organizado:

\',o jogo às 11,00 horas — São
Cristóvão F.lí, \ Anilarahy A.C.

2." jogo ás 14130 horas — Bon-
sucesso I". ('. x Olímpico A. C.

3." jogo às lá.00 horas — llan-
gu A. C. X América 1". C.

4.o jogo às 15,30 horas -- Vcn-
ceilor do 1." jogo \ Vencedor do
2.' Jogo.

5.» jogo às 16,15 horas — Yen-
redor do 3." jogo x Vencedor do
4." jogo.

Foram convidados para juizes
das provas os seguintes senho-

Com a realização do "clissicti'
Vasco x Botafogo, no dominga vi-
rios foram os clubes que pensa-
ram antecipar os seus cempremis-
sos. Bonsucesso e América entra-
ram em entendimentos, e resol-
veram, com a homologação do- en-
tldade, que o logo fosse efetua-
do no sábado, segundo divulgamos.
Também Flamengo e Bangu pre-
tendiam fazer o mesmo. Mas acon-
tece 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 pre-
visto. Em vista disso, resolveu c,"tricolor" a entrar em tentenci-
mentos com o São Cristóvão, para
jogar no sábado.

OFICIALMENTE ANTECIPADO
As conversaçtes chegaram a

bom termo, assinando os dois clu-
bes o acordo, que foi homologa-
do pelo presidente da F. M.; F.j
dr. Vargas Neto.

Assim, sendo, terão Oi "faro* no
estádio das Laranjeiras, a realiza-
ção do "match" entre tricolores e
"cadetes".

SERÃO REALIZADOS NO
DOM I NCO

Em virtude da antecipação dos
jogos das Divisões Extra e Imedia-
ta, os das DivisOcs de Amadores
(|uvcnis) e Aspirantes, morcadci
para omanhá. licaram automática-
mente transferidos para o dia irrie-
diato, nos horário diurnos.

Como vêem, amanhã, cm ve:
de um, serão disputados dois
contros, ou seja: Bonsucesso x
América, em Teixeira de Castro e,_. c. ,. . . quadra d". BuusrnitKsaL MauiSfu. XFluminense x Sao Cnstovac, em ^^^ e ms^mmu: X ts^peruA
Álvaro Chaves. { na ^aén <&* làjau-a e 5Sãacmi:>

X Carioca S. C «• IFliíaMini» !1
S.[it".'.ii'> mu 'Zzbt•.?• «So Vi-..-.,

AlTORÍDlalíES IiaCMJsBJLVS

Para conteout- fiíinEãn» «ír* -üare
cnciirt.tio* dwsiia bwsS* ftaaao <¦»-
ciladas, as segtcaâe* j-sScriâaJi-:
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CINCO JOGOS NA RODADA INICIAL1
DO CAMPEONATO DA CIDADE

SEM GRANDES ATRATIVOS OS ENCONTROS DA NOITADA DE HOJE - MACKENZIE
X AMÉRICA, ALIADOS X BOTAFOGO, FLUMINENSE X IMPERIAL, RIACHUELO X CA-

RIOCA E FLAMENGO X .SAMPAIO, OS JOGOS PROGRAMADOS
A pcüji ;lí-;i. iv.dictr «dlií *i-rj; <Je

c!:i >-ni>::is-ã... <i-' euimjM-f01*11> -ca-
rioca -in bu-üEaiilíita»S -fia L» â-
¦• i -.i ' -i-)c ''¦-'¦v.-:.i! -.;.t ¦:.' iriiiiii, -,u

noite d* ft»3íjV. kjuíí -çw, gwc Stir
sid» aaCeeí|fuil>>> -» «mwutoe Vjisp»
X t'.arii>ea„ f-»i -eulãíuifia aui sjo*-
te de "ittiüir. Hitcã irc:."-;^.::: ir-
to- «»t>a ssaflbe C"!tn mi» trtocn «m-
coabras. Efciiíllw islrs -f •dM'
apontar o pcvje-iru." >h< ,-> ...-3a

j em «ietonií dia -5i5CípnEFIètaftc -èe
I reatas ex»6«nrJiei. entoe >«<s «ws-
; side!m->¦.<¦. ;'-.i' .fv ¦ te •:!¦ • tãr me-

n«cev catíg.-)eiièv ílisiv sw-simi j»-
sim. o.* peéííHit dksltii bh-3i* saSi»
ite"pecta.tuS* bíu-S ütóins-M*. vm

¦ virtude ifi)- iuhs^-í afftnt-«iOiAi!- *' raapsffèrJsBtaste Ji- «smjrw afaSfi» ws.
! ialletaa oí£utçJUwft. <&• bmiss» amír*-
I pule. Na «tauílimi dt» B5iiwttnK-3n. «-

ert- f ra reaíuaà.v aj^ficE* «nu ii»Sfi, -fle-
vidth a aat;««içu«i;-j»si arnsma. Mi-
clteníiü X AniííUKn. ií^asií» r.a

FESTIVAL DOS VETERANOS DO
AND AR Al ATLÉTICO CLUBE

res: Anloni» Menezes. Nccir de
Sourn, Adolfo da Costa Campos, jMaurício Costa, Osvaldo Cru* e ¦
Heitor du Silva.

S. C mCKEVZEE X
F. CÜTEST

*X!Efi:üX

TÊNIS i X* 2I.0Ô1 usuras, — .«ímsSrji 3:
Riaditietu- T. C

Ccr.ir Pl?cfe3i e ff&íipw Bwiii«u-9
No Rio o campeão argentino | 

~ 
JT^?^0^ 3

Chcjiou, ontem, procedente rtc ! opootatíoe: Çt-znr A» SuTstí*? —
defcpt&i-,.Novn Yoiii, j>eln '"clippcr'' da

Pan-Amertcau Wnrld Alnvays. -i
campeSò argentino de tênis. En.
rlqiic Moréa, o qual, durante a
estada no Itlo enfrentara iv com-
peão brasileiro, Armando Vieira,
domingo próximo, sob os auspl-
cios do Coiuurv Club.
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CLt'B£. IXiHs «JütDOS X BflTA-:
foco r. r. — iFtinííXEVSE p.l

O fxmtr* -à* FUmtmt», am «to* mui* forte* candidatos ao¦ ¦¦:• o do Sampaio.
titulo, que na noite de hoje cuíca--

S.% ZyjQi e 5Í.K. Stícaj •
do Tijuci T- C

Qauàn

,

ESTARÃO NO GRAMADO OS VASCAIN0S
Hoje, pela manha, o último ensaio dos cruzmaltinos para o

contra o Botafogo

Luii MarzaBO * Aríotaldo Pai-; Filho — apontador:
*a — Jaiiw: AdoTpho Perex Filho! Fernandes — delegado. «

'-l MACHUELO T. C. X CAUIOCA
iS. C — CR. FLAMENUt) X

SAMPAIO A. .Ç
As 20,30 e 21.40 horas — (Jua-

dra do C R. Vaseo da Cima.
Átomo Lcvcfcr e Milton Mou-

tenegro Onarle — juizes: Elcin
«te Almeia Santos — cronometns-

•dás-
sico

Aceita-se jogo para

Acella-se joRo amistoso jiara o
próximo domingo cm campo do
adversário. Telefonar parn 2,1-1700 é
procurar o sr. .losí- Nunes, de 1)
às lll horas.

IIAPRONTARAM" OS TRICOLORES
Para o compromisso de amanhã, contra o São Cristóvão - Goleado

o quadro de reservas - Mirim esteve em ação
O Fluminense, oanforroc afir-

buubos Esoctra nola, antecipou o
: -*¦ coaiprcaiisso com o São Cris-'cavâa 

para amanliã, a tarde, nas
i-iranjearas.

Escvrrjiod«i- es preparativos iwraesse """maleh"". qne, aliás, diga-se
de passagem, i Ci-osíderado dos
mais serias, os tricolores rcall.
í-iraas. oalem. ã tarde o seu"aptuutw**.

;*MA GOLEADA CONTRA OS
SL"Pl£NTES

A nota mais sensacional do ca.
talo «ia -rtjuijv -icncedora do Vas-
ct\ foi a (oleada qne sofreu a'.urci japltntc; 9 x 1. Os tentos
firam fe;tos ptr Simões <5), Or-
lando (2), Rodrísoes e Mancco;
e ?>* «fe* reservas fc-lft Eros.

COMPLETO O OIADRO TI-
TLLAR

Ao contrarie do que foi noti-
ciada» 9 «readro titular escreltou

completo. Até mesmo o "centro-
médio revelação", Mirim, que se
diria estaria ausente, formou cn-
Ire os seus companheiros.

AS EQUIPES QUE EXERCITA.
RAM

As duas turmas treinaram com
a seguinte constituição;

TITULAIIES — Castlllo, Pé de
Valsa e Hclvlo (llaroldo); índio,
Mirim (Noronha) e Bigode; 109,
Mancco, Simões, Orlando e Ro-
drigues.

RESERVAS — Zé Paulo, Pln-
daro c Haroldo (Rato); Rato
íEros), Grande e Ismael; Oswal-
dlnho, Emílio, Careca, Juvenal o
Goldcmlr.

AMBIENTE DE ANIMAÇÃO
Terminada a prática, tivemos

ensejo de constatar que o nmbl-
ente entro os "playcrs" tricolo-

tes é de grande animação, sò se
fiiln numa nova vitória, vitória
essa por iodos tida como de ex.
trema necessidade para o clube
dns Laranjeiras.

X:. :'.r .-JW Bl^^aaa^ÉflMBl^^
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AdlieranrjTfl; Arthur Percí — nponUi-Ji,'|
Ililio Quintnnilha Nogücirft -• de-*
legado.

Reune-se hoje, o Tribunal
O Tribunal da Federação Me.

tropolitana de Futebol rcnjii-Ml
hoje, cm sessão ordinária, às""i",:i(|
horas.

Ú Vasco ís.7~ por encerrado
: ;sta snaahi. coa o "apronto".
¦o proçrama de treinamentos dal"faratana batafosBense".

í: pensaaeato co têeaico Fia-•vi,- CoOx fazer zk> ensaio qne vai i
¦»»ljiceteT a ?«bs pepilos. as ulti-;
mas e-sjKTicaeia*. para organizar;
or r.irt.rj «tfíiaitha a equipe!
«jftJe sie***i medir forças no do- jniHiío. contra o BoUfogo, vice- j A convite da Comissão Central
üátr ¦&> caispcoaato. «fe Esportes de Guaratinguetá,

tt» vniTiBi !*,s* «n»011* nina Partida amlslo-
**-«-» «IH-i-UlA ja c^m a seleção daquela cidade
... f o quadro de Dasquetebol do Vas-

Du»» Ia p*r Sao Jaauano. que „, ^ Gll ^ç para ali parUuc quase «par certa a to.U de Tuta l^ ^jj, do dirftor sr. Gas-^_ata«í«dociuadro Wular. for- Xnn„ 0s dtsporlÍ5tas deau>iMl-r> ala coai o poaíejrv^-mi-1
jnn«~*. Güro. Xo esercicio de ho-i-
Je iscará dffiaüiviineate resolvi-
s3o íííc assaBato.

íAM6ÉM FRIAÇA

O "FIVE" DO VASCO
EM GUARATINGUETÃ

Ausento Alfredo — Uma peleja contra i
seleção local

Guaralinsuctá manifostaj^ni, aa
fazer fsse convite, o prdfiósiti, do
homenagear o atleta çliinpUo
vascaino Alfredo Mola, tendo esta
porém comunicado à ultima ii"or;\
a sua imi>ossibilidade de a.>oiu
panhar a delegação em -que u
Divisão de Rasquetebol o intlxili-j.

Tjn dos sranjes defeasoreí vas-
aâatàt r?o Tn-tiA'* «le dtaniaítv
cí-ntra e» ncmtaeBsc. foi ic-Junl-
lavrfjnrBte. o "'plajer" Friaca. O
3wan atícaate. ceano »<mprt\ j
pttrtoa—f caaaa ta d-»s etesnenlos |
«ata» ;•;-:,.•-•'•« da sanpaarda crua-
maltina. Afirmam o*
¦te»'*, q«e FlaTk> fará *> sstu pupl-
In «ksttínsax ceano o "dono da po-
lição7".

NO RIO UM CENTRO MÉDIO GAÚCHO
Príncipe está em treinamento no Clube das 4

Laranjeiras

RAFA OC WILSOX
T**a outro "problema"* para a

•iireção técntea. ao qce comentam,
•rsSã ik> aproveitamento na rafa. •

Entre os elementos que estão
jtm treinamento no Fluminense,

selecionados por Ondiuo Vieira,
f1$nra o centro médio Príncipe.
Trala-sc de um jovem de 'il

entendi- ] ; n -.«, qne foi encaminhado no
tricolor por um de seus fãs.
Príncipe ê gaúcho c atua de cen-
tro médio. Tem aptidões técnl-
ca% tanto <jeo atuou r«:lo quai::'<!
principal do Grímio. por onde se
•3.-.-0U campeão estadual em 1916.
IVincipc veio ao Rio c está dis-' posto a ficar por aqui, c claro

fíarbosa, seguro goleiro da &titip>c. iruseitâ»*.. rm -«tpã».

àt Rafaaeli « Wüwa. Hoje. se- ] «">e em K»a situação. Êle está cm
rà daia a bUíbu palavra nesse *rT!nalnen,0_n,0 ^^ d?% ,Lara.n"
sentido, apí» o exercício desta j-
jnaTihã, «tu ^a Aanuãr!*.

PRESTIGIADA A JUSTIÇA DESPORTIVA
O VASCO, MAIS UMA VEZ, NÃO DESAPONTOU - AMPLAS EXPUCAÇOES AO JUIZ

RUBENS FERRAZ - SOLUÇÃO HONROSA P**RA TODOS

HELENO CONTUNDIDO
\ão deverá jogar ainda domingo

BUENOS AIBES. 3 (A.P.) —
Ifefeno «5e Freitas, o jogador bra-
sikfro do Boca Joniors, acha-se
atacado de «ma iafecçâo num dos
tarrtoxelos.

Por ííse Esoiivo, não pôde cie

integrar seu quadro, domingo p.is-
sado, uo jogo contra o Indcjicn-
diente, e provavelmente lambem
não poderá f.izé-lo no próximo
domingo.

Já não csislc mais o "caso"
Vasco — Tribunal de Justiça.
Uma solução honrosa foi encon-
trada, de vez que fclizmento en-
contram-sa à frente da direção
do clube uni desportista slnce-
ro o. leal, Antônio Tavares Ro-
drigues.

S. s. com a ai ilude no caso
só subiu tio conceito dus des-
portistas, pois, evitou unia crise
no nosso futebol, c além do
mais deu ampla satisfação a
homens que embora, há pouco
tempo nos desportos já lhes
prestaram relevantes serviços.

Nós que não esperávamos ou
tra atitude do grande clube, con
gratulamos com; o mesmo pelo
desfecho do caso que já começa*

va n preocupar a todos os des-
portistas.

UMA NOTA OFICIAL
Do clube de Regatas Vatsco d*

Gama, recebemos a seguinte "no-
ta oficial":"Considerando o* fatot vert-
ficados no recinto especial do
Estádio Vasco da Canta, por
ocasião do jògò Vasco s Flumt-
nense cm 19 do corrente, a Dt-
retoria do Clube de Regatas
Vasco da Cama sente-se no de-
ver de esclarecer que tal ueor-
renda foi motivada por um
equivoco na expedição de um
convite no Exmo. Sr. Dr. Rubem
Ferrai, para sua «una. seohora
e filho, do qual aliás nâo preei-

I sava.

Co na a ütarwmí&s «5í> ¦'-k*- 
j acoDiiaaento sempre dispensado,

presidente' «&> s^j»aoiaa»«*a de:j par todos os atõüvos, aos «jue
Comttiiiiai«iõeív atr. CasáSoo de j lienraia com saa frequinda as
Carralf», fiwaiaii par «rvtc -daâas I depeodeacias «Jo clube, aos luj*-
tottat. a* éeiMa* «anjflic*vãe*1 It* <3ce por direi?** e categoria
àtttteíe ittwtDe Mem&ip» «fla Tri-1 srciaí Ibes são destinados".
biinciJ ã* imite* ftt-sgwrSi»*. _«ü-1 FvETIROl" O PEDIDO DE
rlítaiio-Hisi' «* eiaàc, pí»S<aíoT-1 HESUXCIA
me ate-, tttrt ijüãrõ» fsa ^jsbc Iter: P<*âc. aiada, a reporlaiem de
aewiamKwa iaüeêra rario |urra | A MANHA, adiantar aos seus lei-
seatir-se inaBuLdana-a* *ean a de- > ttvres. "*jee o jaií Rubens Ferrai

jclras, mas até agora não foi de-
cidida a sua situação. Podemos
sdiantar quo um de seus amigos
tentou levà-lo para o Flamengo,
mas o Jovem centro médio dccla-
tou que antes de receber a res-
posta do tricolor não faria expc-
riêndas em outros clubes. Tam-
K"m um dos diretores do Améri-
ca manifestou interesse cm vê-lo
vestindo a camiseta rubra. Pode-
mos adiantar que Príncipe tem
passe livre e está muito inlcrcs-
sado em ficar no Fluminense.

Príncipe,, que pretende trocar H
camiseta do Grimio peta do

Fluminense.

Uà0 "CRÁCK" NA INTIMIDADE
Domingo, no Suplemento em Rotogravura. a vida

de Jair

sagrai{á;*íB ü-w-içwisriia «tare. alii«H
houve toifo D #i3B3«iJilba em «»rw-:
gir sasY^atataasttalci. Asai-sn, -a cia-
Ik\ mj.ii atua vea l*»rata o $as-
ciultil-» -í tneir-í cau w«m a3üT>1a*
descittpai se» ilatsttK sturcbr» do
Trlhaiíal áe Jtesâflta Ds»3>ers3wi
e a este Es?*?»» CíSí^íj. Jsákià-

. ri-;, d ?-"'-?'-<--'-"- í- fJiM-ítir o

retirc-a o seu pedida de rcaua-
cia.

Não se pode deixar de falar
*obre os senhores Martinbo Gar-
cez Neto e Vargas Nctto, que,
foram dois baluartes aa defe-
í* do pr**t?gio do orjãa Judicia-
ria «ia Federação Metropolitana
de FatebeL

Todoa aqueles que gostam dç futebol, e particularmente
os adeptos do "Flamengo", terão oportunidade de conhecer, no
próximo domingo, interessantes aspectos da vida de Jair, na
Intimidade do lar. Assim e qua através de curiosa reportagem,
fartamente Ilustrada com exprerslvos flagrantes, o Suplemento
em Rotogravura da A MANHA revelará para os leitores o que
faz fora daa canchas o Jogador mala caro do Brasil. Náo dei-
xem de ler. pois a Interessante reportagem que mostrará o
-craetc" Jalr na Intimidade.

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


